מדינת ישראל
משרד החינוך
סוג הבחינה:

בגרות

دولة إسرائيل

وزارة ال ّتربية وال ّتعليم

نوع االمتحان :بچروت

מועד הבחינה :קיץ תש"ף2020 ,
מספר השאלון57282 :
תרגום לערבית )(2

موعد االمتحان :صيف 2020
رقم ال ّنموذج57282 :
ترجمة إلى العرب ّية )(2

גאוגרפיה — אדם וסביבה

الجغرافية  -اإلنسان والبيئة

הפיתוח והתכנון המרחבי
       או כדור הארץ והסביבה
הוראות לנבחן
			
א .משך הבחינה  :שעתיים.
		
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
בשאלון זה שני פרקים ,עליך לענות על
ארבע שאלות בפרק אחד בלבד.
		 לכל שאלה —  25נק';  סה"כ —  100נק'.
פרק ראשון — הפיתוח והתכנון המרחבי
או
פרק שני     — כדור הארץ והסביבה

زي
التطوير والتخطيط الح ّي ّ
أو الكرة األرض ّية والبيئة
للممتحن
تعليمات
َ

أ .مدّ ة االمتحان :ساعتان.

ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
				 في هذا ال ّنموذج فصالن ،عليك اإلجابة عن   
			 أربعة أسئلة من فصل واحد فقط.
		 لكلّ سؤال  25 -درجة؛ المجموع  100 -درجة.
ّزي
الفصل األوّل   -التطوير والتخطيط الحي ّ
أو
الفصل الثاني  -الكرة األرض ّية والبيئة

جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
					
ג .חומר עזר מותר בשימוש:
فصاعدا:
أطلس من سنة 2000
						
אטלס משנת  2000ואילך:
ً
الجامعي الجديد ،إصدار يڤنه
		 — אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה 			  -األطلس
ّ
(بدون قاموس مصطلحات الجغرافية)
(ללא המילון למונחי הגיאוגרפיה)
سياسي  ،
طبيعي،
			 -أطلس كارتا -
— אטלס כרטא — פיזי ,מדיני,
ّ
ّ
اقتصادي،
ّ
								
       כלכלי  ,חברתי
اجتماعي
ّ
				  -أطلس كارتا
— אטלס כרטא אוניברסלי
العالمي
ّ
خاصة:
			
ד .הוראה מיוחדת:
		 د .تعليمة ّ
			 كي تدعم إجاباتك ،استعن بالرّسوم وبالمقاطع
כדי להמחיש את תשובותיך היעזר
			 وبالرّسوم البيانيّة ،حسب الحاجة.
בסרטוטים ,בחתכים ובגרפים ,לפי הצורך.
اكتب في دفتر االمتحان فقط .اكتب "مسوّدة" في بداية كلّ صفحة تستعملها مسوّدة.
كتابة أيّة مسوّدة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسبّب إلغاء االمتحان.

ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

ב ה צ ל ח ה!

		 نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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األسئلة
انتبه  :عليك اختيار أحد الفصلين :الفصل األوّل أو الفصل الثاني،
واإلجابة عن األسئلة في الفصل الذي اخترتَه حسب التعليمات.
ال يمكنك اإلجابة عن أسئلة من الفصلين.

ّزي
الفصل األوّ ل  -التطوير والتخطيط الحي ّ

اخترت هذا الفصل ،أجب عن أربعة من األسئلة ( 7-1لكلّ سؤال  25 -درجة).
َ
إذا
.1

زراعة األر ّز
أ .زراعة األر ّز هي زراعة مكثّفة (تكثيفيّة).
صف مم ّيزين للزراعة المكثّفة 10(  .درجات)
الرسم البيانيّ الذي أمامك يعرض معطيات عن زراعة األر ّز في عدّ ة دول وعن تصدير األر ّز من هذه الدول،
في سنة  .2018تمعّن في الرسم البيانيّ  ،وأجب عن البندين "ب  -جـ" اللذين يليانه.
زراعة األر ّز في عدّ ة دول وتصدير األر ّز منها
)(2018

ﻛﻤ ّﻴﺔﭨاﻷر ّز
ّ
)ﻣﻼﻳﻴﻦﭨاﻷﻃﻨﺎن(
150

ﻣﻔﺘﺎح:

135

زراﻋﺔﭨاﻷر ّز
ﺗﺼﺪﻳﺮﭨاﻷر ّز

120
105
90
75
60
45
30
15

اﻟﺪوﻟﺔ

ﭬﻴﺘﻨﺎم

ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ

اﻟﺼﻴﻦ

اﻟﻬﻨﺪ

0

ب .تقع الدول المعروضة في الرسم البيانيّ في منطقة تسود فيها شروط مناخيّة ت ِّ
ُمكن زراعة األرزّ.
واحدا ُي ِّ
مكن زراعة األر ّز في هذه الدول 5( .درجات)
تمعّن في الخرائط التي في األطلس ،واذكر مم ّيزًا مناخ ّيًا ً
واحدا للفرق بين كمّ يّة األر ّز التي تُزرَع في الصين وفي الهند وبين كمّ يّة األر ّز
جـ (1) .اقترح
تفسيرا ً
ً
التي تُزرَع في تايالند وفي ڤيتنام 5(   .درجات)
واحدا للفرق بين كمّ يّة األر ّز التي تزرعها الصين وبين كمّ يّة األر ّز التي تُصدِّ رها  .
) (2اقترح
تفسيرا ً
ً
( 5درجات)
/يتبع في صفحة /3

-3-

.2

גאוגרפיה ,קיץ תש"ף ,מס' 57282
الجغرافية ،صيف  ،2020رقم 57282

مواصالت السكك الحديد ّية
أ .اشرح أفضل ّيتين الستعمال القطار بالمقارنة مع وسائل مواصالت ب ّريّة أخرى 8(   .درجات)
ب .مساحتا فرنسا وتشيلي متشابهتان ،لكنّ طول السكك الحديديّة فيهما مختلف:
في فرنسا  30,013 -كم
في تشيلي  5,520 -كم
اشرح عاملين ممكنين لهذا االختالف 9(   .درجات)
جـ .في قسم من الدول ّ
األقل تط ّورًا في العالم ،الشركات األجنبيّة هي التي تُخطِّ ط وتُنشئ المشاريع في مجال
مواصالت السكك الحديديّة  .
هناك مَن يدّ عي أنّه يجب تقليص نشاط الشركات األجنبيّة في مجال مواصالت السكك الحديديّة في
هذه الدول ،وهناك مَن يدّ عي أنّه يجب إتاحة استمرار نشاط الشركات األجنبيّة.
ال واحدً ا يدعم ّ
كل واحد من االدّعاءين (المجموع  -تعليالن) 8(    .درجات)
اعرض تعلي ً

/يتبع في صفحة /4
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التمدين
يعرض الجدول الذي أمامك معطيات عن عدد ّ
السكان في المراكز المدينيّة الكبرى في العالم ،في السنتين َ 1950و 1985
والتوقُّع لسنة   .2025تمعّن في الجدول ،وأجب عن البنود "أ""-جـ".
المراكز المدين ّية الكبرى وعدد ّ
سكانها في العالم
في سنتين والتو ُّقع للمستقبل
(بالماليين)
1950

المدينة

1985

عدد
ّ
السكان

المدينة

2025

عدد
ّ
السكان

المدينة

نيويورك*

12.3

طوكيو

11.3

نيويورك*

لندن

8.4

مكسيكوسيتي

14.1

باريس

6.3

سان باولو

13.4

بومباي

موسكو

5.4

بومباي

10.4

مكسيكوسيتي

عدد
ّ
السكان

طوكيو

38.7

طوكيو

30.2

32.9

15.8

نيودلهي
شنغهاي

28.4
26.6
24.6

* يتطرّق المعطى إلى منطقة حاضرة نيويورك  -نيوآرك

(المصدر)United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division :

أ .في أيّة قارّة كانت معظم المراكز المدينيّة الكبرى في سنة  ،1950وفي أيّة قارّة يُتوقَّع أن تكون معظم المراكز
المدينيّة الكبرى في سنة  2025؟
اشرح عاملين للتغيّر المتوقَّع.
( 10درجات)
ب .تعاني المدن في الدول األقلّ تط ّورًا من مشاكل صعبة في مجال البيئة.
صف اثنتين من هذه المشاكل ،واشرح العامل األساسيّ لظهورهما في الدول األقلّ تط ّورًا.
( 9درجات)
جـ .نطاق ظاهرة الزراعة المدينيّة آخذ في االزدياد في عدّ ة مدن في الدول األقلّ تط ّورًا.
صف إيجاب ّية واحدة وسلب ّية واحدة الزدياد نطاق هذه الظاهرة.
( 6درجات)
/يتبع في صفحة /5
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العالمي
االقتصاد
ّ
ترغب إحدى الشركات المتعدّ دة الجنسيّات في إنشاء مصنع إلنتاج المالبس في إحدى الدول ّ
تطو ًرا في العالم.
األقل ّ
تحت تصرّف الشركة معطيات عن المؤشّ رات التالية في هذه الدولة:
 مستوى تطوير المواصالت البحريّة (الموانئ) والب ّريّة في الدولة نسبة العلماء ومهندسي التطوير من ّسكان الدولة
 استهالك الطاقة للفرد في السنة مدى مالءَمة الشروط المناخيّة في الدولة لزراعة القطن نطاق صناعة الفوالذ في الدولة أجر العمل المتوسّ ط لعمّ ال اإلنتاج في الدولةأ .اختر من القائمة ثالثة مؤشّ رات لها أهمّ يّة كبيرة في اعتبارات الشركة بالنسبة إلمكانيّة إنشاء مصنع إنتاج
المالبس في الدولة   .
اشرح لماذا يُعتبَر ّ
كل واحد من المؤشّ رات التي اخترتَها ها ّمًا للشركة 12(   .درجة)
ب .اختر مؤشّ رًا واحدً ا أهمّ يّته في هذه االعتبارات منخفضة ،واشرح لماذا أهمّ يّته منخفضة.
( 5درجات)
ُنشأ فيها.
جـ .صف تأثيرًا إيجاب ّيًا واحدً ا وتأثيرًا سلب ّيًا واحدً ا إلنشاء المصنع ،على الدولة التي ي َ
( 8درجات)

/يتبع في صفحة /6
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النواة والهامش
أمامك خارطة تخطيطيّة لبريطانيا ،تعرض خمس مناطق في الدولة ،وكذلك جدول يعرض معطيات عن مؤشّ رات
تشغيل في هذه المناطق.
تمعّن في الخارطة التي أمامك وفي الجدول الذي في الصفحة التالية ،وأجب عن البنود "أ  -جـ" التي تليهما.
خارطة تخطيطيّة لبريطانيا

إﻳﺮﻟﻨﺪاﭨاﻟﺸﻤﺎﻟ ّﻴﺔ

ﺷﻤﺎلﭨ-ﭨﺷﺮقﭨإﻧﺠﻠﺘﺮا
ﭨﺷﺮقﭨإﻧﺠﻠﺘﺮا

ﭨوﻳﻠﺰ

ﺟﻨﻮبﭨ-ﭨﺷﺮقﭨإﻧﺠﻠﺘﺮا

(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).

/يتبع في صفحة /7
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مؤشّ رات تشغيل في بريطانيا
ّ
مؤشرات تشغيل
المستخدمون في
المستخدمون
المستخدمون في
متوسط األجر
العاطلون
َ
َ
َ
ّ
في اإلنتاج الخدمات اإلدار ّية مجال العلوم وفي
في األسبوع
عن العمل
لي
وخدمات الدعم المهن التقن ّية (جنيهات إسترلينيّة) (نسب مئويّة)
ّ
األو ّ
المنطقة
(نسب مئويّة) (نسب مئويّة)
(نسب مئويّة)

ويلز
شمال  -شرق إنجلترا
شرق إنجلترا
جنوب  -شرق إنجلترا
إيرلندا الشماليّة

4.1

5.9

4.9

505.9

5.0

0.7

7.6

6.5

504.1

5.3

1.1

10.4

8.8

574.9

4.2

1.0

9.8

9.2

596.8

3.1

4.0

7.1

4.8

503.8

3.9

(من موقع دائرة اإلحصاء المركز ّية في بريطانيا)

أ .حدِّ د أيّة مناطق من هذه المناطق هي نواة ،وأيّة مناطق هي هامشيّة.
		
ع ّلل تحديدَ يْك حسب معطيين من الجدول يُميِّزان مناطق النواة ،ومعطيين من الجدول يُميِّزان المناطق
الهامشيّة (المجموع  -أربعة معطيات) 9( .درجات)
ب .اختر إحدى المناطق الهامشيّة في بريطانيا.
		
حسب الخرائط التي في األطلس ،اذكر مميّزين إضافيّين للمناطق الهامشيّة (ليسا معروضين في الجدول)
للمنطقة التي اخترتَها 7( .درجات)
جـ .اذكر طريقتين لتطوير المناطق الهامشيّة ،واشرح كيف يمكن لكلّ واحدة من الطريقتين اللتين ذكرتَهما
أن تساعد على تطوير المناطق الهامشيّة 9( .درجات)

/يتبع في صفحة /8
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تطوُّ ر المدن في العالم
أ .الرسم البيانيّ الذي أمامك يعرض التغيّر في نسبة ّ
سكان المدن في دولتين  :بلجيكا وبوليڤيا.
) (1تمعّن في الرسم البيانيّ  ،واذكر توجّ ه التغيّر في نسبة ّ
سكان المدن في ّ
كل واحدة من الدولتين 3(   .درجات)
   ) (2حدِّ د في أيّة مرحلة في نموذج التمدين الكالسيكيّ تتواجد ّ
كل واحدة من الدولتين  .اشرح تحديدَ يْك   .
( 7درجات)
ّ
التغ ّير في نسبة سكان المدن في دولتين :بلجيكا ،بوليڤيا
ّ
ﻧﺴﺒﺔﭨﺳﻜﺎنﭨاﻟﻤﺪن
) ِﻧ َﺴﺐﭨﻣﺌﻮ ّﻳﺔ(

ﻣﻔﺘﺎح:

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺑﻮﻟﻴﭭﻴﺎ

اﻟﺴﻨﺔ

2020

2010

2000

1990

1980

1970

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ب .صف صعوبتين تتسبّبان من عمليّة التمدين في الدول األقلّ تط ّورًا 9(    .درجات)
القروي) يحدث "زحف مدينيّ ".
ّ
جـ .في الحيّز الذي بين المدينة والمنطقة القرويّة التي حولها (المم ّر المدينيّ
) (1اشرح ما هو الزحف المدينيّ  3(    .درجات)
  
.7

)(2

اشرح لماذا يحدث الزحف المدينيّ في أعقاب عمليّة التمدين في الدول األقلّ تط ّورًا 3(   .درجات)

الرئيسي
مركز المصالح التجار ّية
ّ
االقتصادي في المدينة.
ّ
لب (بؤرة) النشاط
مركز المصالح التجاريّة الرئيسيّ هو ّ
أ .اشرح المصطلحين "عتبة الدخول" َو "مدى المنتَج" ،و َِصف تأثيرهما على نوع المصالح التجاريّة الواقعة في
مركز المصالح التجاريّة الرئيسيّ  8(    .درجات)
ب .أمامك قول.
" يؤثّر سعر األرض في مركز المصالح التجاريّة الرئيسيّ على ّ
خط (أفق) سماء المدينة".
اشرح هذا القول(   .بإمكانك تجسيد إجابتك بواسطة الرسم 8(     ).درجات)
جـ .اشرح ثالث سلبيّات لناطحات السحاب في مركز المصالح التجاريّة الرئيسيّ  9(   .درجات)
                                               
/يتبع في صفحة /9
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انتبه  :عليك اختيار أحد الفصلين :الفصل األوّل أو الفصل الثاني ،واإلجابة عن األسئلة
في الفصل الذي اخترتَه حسب التعليمات.
ال يمكنك اإلجابة عن أسئلة من الفصلين.

الفصل الثاني :الكرة األرض ّية والبيئة
اخترت هذا الفصل ،أجب عن أربعة من األسئلة ( 14-8لكلّ سؤال  25 -درجة).
َ
إذا
.8

التغيّرات المناخيّة
أ .أمامك رسمان توضيحيّان   ،II-Iيصفان ميزان الطاقة في الكرة األرضيّة في فترتين.
يصف أحد الرسمين التوضيحيّين ميزان الطاقة قبل حوالي  200سنة ،ويصف اآلخر ميزان الطاقة في الوقت
الحاضر   .
اﻟﺸﻤﺲ
اﻟﺸﻤﺲ

ﺳﻄﺢﭨاﻟﻜﺮةﭨاﻷرﺿ ّﻴﺔ
اﻟﺮﺳﻢﭨاﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
ّ

I

ﺳﻄﺢﭨاﻟﻜﺮةﭨاﻷرﺿ ّﻴﺔ
اﻟﺮﺳﻢﭨاﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
ّ

II

أي رسم توضيحيّ يصف ميزان الطاقة في الكرة األرضيّة في الوقت الحاضر ،وأيّهما يصف ميزان الطاقة
حدّ د ّ
قبل حوالي  200سنة.
صف التغيّر الذي طرأ على ميزان الطاقة في الكرة األرضيّة بين الفترتين ،واشرح النظريّة المقبولة لتكوُّ ن هذا
التغيّر 10(   .درجات)
ب .صف تأثيرين للتغيّرات المناخيّة التي حدثت في العقود األخيرة ،على الكرة األرضيّة في الوقت الحاضر   .
( 8درجات)   
جـ .اشرح عالقة ممكنة بين ثقافة االستهالك في العالم الغربيّ وبين التغيّرات المناخيّة التي حدثت في العقود
األخيرة 7(    .درجات)
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تكتونيّة األلواح
أ .حسب نظريّة تكتونيّة األلواح المقبولة في أيّامنا ،كانت جميع القارّات في الماضي قارّة شاملة واحدة كبيرة
(أ ّم القارّات) .اشرح حسب هذه النظريّة ،سبب انفصال القارّة الشاملة الكبيرة إلى قارّات منفردة    .
( 8درجات)
ب .أمامك قائمة لثالث مناطق في العالم.
 جبال الهماليا جزر هاواي غور األردنتمعّن في الخرائط الجيولوجيّة في األطلس ،واشرح حسب نظريّة تكتونيّة األلواح ،عمليّة تكوُّ ن اثنتين من
هذه المناطق 8(    .درجات)
جـ .أمامك قائمة ألزواج قارّات أو دول.
 أفريقيا وأمريكا الجنوبيّة المملكة العربيّة السعوديّة وإيران أستراليا وأنتركتيكابافتراض أنّ األلواح التكتونيّة ستواصل حركتها وأنّ اتّجاهات حركتها لن تتغيّر ،اشرح تأثير حركة األلواح
على البُعد بين الدولتين أو القارّتين في كلّ واحد من األزواج الثالثة 9(   .درجات)
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المناخ
الكليموغرافان اللذان أمامك يعرضان معطيات قيست في محطّ تين لقياس معطيات مناخيّة في بلدتين في العالم:
غدامس (ليبيا) ،توله (غرينالند).
تمعّن في الكليموغرافين ،وأجب عن البنود "أ  -جـ" التي في الصفحة التالية.
ﻣﻔﺘﺎح:

درﺟﺔﭨاﻟﺤﺮارة
اﻟﺮواﺳﺐﭨاﻟﺠ ّﻮ ّﻳﺔ

أﺷﻬﺮﭨاﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻔﺘﺎح:

درﺟﺔﭨاﻟﺤﺮارة
اﻟﺮواﺳﺐﭨاﻟﺠ ّﻮ ّﻳﺔ

ﻏﺪاﻣﺲ

درﺟﺔﭨاﻟﺤﺮارة
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27
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أﺷﻬﺮﭨاﻟﺴﻨﺔ
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ﺗﻮﻟﻪ
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(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).
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(من الموقعين )en.climate-data.org ،worldweather.wmo.int
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أ .اذكر نقطة تشابه واحدة مشتركة بين المميّزات المناخيّة لبلدة غدامس وبلدة توله ،واذكر فرقين بينهما    .
( 8درجات)
خط العرض الذي تقع فيه كلّ واحدة
ب .العامل األساسيّ الذي يؤثّر على الرواسب الج ّويّة في البلدتين هو ّ
منهما.
خط عرض تقع ّ
كل واحدة من البلدتين   .
أي ّ
) (1تمعّن في الخرائط التي في األطلس ،وحدِّ د في ّ
( 6درجات)
خط العرض على كمّ يّة الرواسب الج ّويّة في ّ
كل واحدة من البلدتين    .
   ) (2اشرح كيف يؤثّر الموقع في ّ
( 6درجات)
جـ .اختر إحدى البلدتين.
واحدا للمميّزات المناخيّة على اإلنسان أو على االقتصاد في البلدة التي اخترتَها    .
اشرح تأثيرًا ً
( 5درجات)
.11

مبنى الكرة األرضيّة
أ .اذكر مصدرين للمعلومات في الكرة األرضيّة يمكن التعرّف منهما على مبناها الداخليّ  ،واشرح مساهمة
ّ
كل واحد من هذين المصدرين في فهم العمليّات التي تحدث في أعماق الكرة األرضيّة 15(    .درجة)

واحدا لدرجات الحرارة العالية التي تسود في أعماق الكرة األرضيّة 5(  .درجات)
ب .اشرح عام ً
ال ً
جـ .أمامك جدول فيه معطيات عن درجة الحرارة والحالة التراكميّة (حالة المادّة) في طبقتين للكرة األرضيّة  .
الغالف (إستنوسفيرا)

درجة الحرارة
1200 o C

الحالة التراكميّة

الطبقة

النواة الداخليّة

6000 o C

صلبة

سائلة

جدا.
اشرح لماذا الحالة التراكميّة للنواة الداخليّة هي صلبة ،رغم أنّ درجة الحرارة في هذه الطبقة عالية ًّ
( 5درجات)
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الطاقة المتجدِّ دة
أمامك خارطة تخطيطيّة للواليات المتّحدة  .أُشير في الخارطة إلى مصادر طاقة متجدِّ دة في كلّ والية تَستعمِ ل
بمدى كبير.
هذه المصادر ً
تمعّن في الخارطة التي أمامك وفي الخرائط التي في األطلس.
اختر اثنين من مصادر الطاقة المعروضة في الخارطة ،وأجب عن البنود "أ  -جـ" التي تليها.
توزيع استعمال مصادر الطاقة المتجدِّ دة في الواليات المتّحدة
(في سنة )2018

ﻣﻔﺘﺎح:

ﻃﺎﻗﺔﭨﺟﻴﻮﺛﺮﻣﻴﺔ
ّ

ﻃﺎﻗﺔﭨﺷﻤﺴﻴﺔ
ّ
ﻃﺎﻗﺔﭨﻣﺎﺋﻴﺔ
ّ
ﻃﺎﻗﺔﭨرﻳﺎح

   

ﻫﺎواي

مدى؟  اذكر
أ .في أيّة منطقة جغرافيّة في الواليات المتّحدة ،يُستعمَ ل مصدر الطاقة الذي اخترتَه بأكبر ً
المنطقة بالنسبة ّ
لكل واحد من مصدرَي الطاقة اللذين اخترتَهما 9(    .درجات)
الطبيعي الذي ُي ِّ
ب .بالنسبة ّ
مكن استعمال مصدر
لكل واحدة من المنطقتين اللتين ذكرتَهما ،اشرح المميّز
ّ
الطاقة بكثرة 9(  .درجات)
جـ .صف عمليّة إنتاج الطاقة من أحد مصدرَي الطاقة اللذين اخترتَهما 7(   .درجات)
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الهزّات األرضيّة
اقرأ القطعة التي أمامك ،وأجب عن البنود "أ  -جـ" التي تليها.
في شهر أيلول  ،2010وقعت هزّة أرضيّة في نيوزيلندا شدّ تها  .7.1كان مركز الهزّة في عُمق  12كم وفي بُعد  50كم
عن مدينة كريستشيرتش  .أدّت هذه الهزّة األرضيّة إلى أضرار في الممتلكات ،كما وأدّت إلى جرح عدّ ة أشخاص  .
في شهر شباط  ،2011وقعت في منطقة كريستشيرتش هزّة أرضيّة أخرى ،شدّ تها   .6.3كان مركز هذه الهزّة في
عُمق  5كم وفي بُعد  6.7كم عن المدينة  .أدّت هذه الهزّة األرضيّة إلى أضرار هائلة في المباني والبنى التحتيّة
شخصا.
ً
للمواصالت والكهرباء والماء ،وأدّت إلى موت 181
(تعتمد القطعة على معطيات من موقع  USGSومن معلومات من ويكيبيديا .استُرجع في تاريخ .)18/2/2020

أ .تمعّن في الخرائط التي في األطلس ،واشرح لماذا تحدث في نيوزيلندا هزّات أرضيّة في أحيان متقاربة    .
( 8درجات)
ب (1) .حسب القطعة ،اذكر الفروق في األضرار التي تسبّبت للممتلكات ولإلنسان في نيوزيلندا بين الهزّة
األرضيّة التي وقعت في أيلول  2010وبين الهزّة األرضيّة التي وقعت في شباط  6(   .2011درجات)
واحدا للفروق التي ذكرتَها 6(    .درجات)
   ) (2اشرح عام ً
ال ممكنًا ً
جـ .في الهزّتين األرضيّتين اللتين وقعتا في نيوزيلندا في سنة  2010وفي سنة  ،2011لم يتطوّر تسونامي  .
اشرح لماذا 5(    .درجات)
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تلوّث الهواء
تلوث الهواء في العالم 10(  .درجات)
أ .صف عاملين الزدياد ُّ
واحدا يتسبّب لجودة الهواء من الرواسب الج ّويّة التي تهطل في المنطقة التي تعاني من تلوُّ ث
تأثيرا ً
ب .صف ً
كبير للهواء 5(   .درجات)
جـ .الرسمان البيانيّان اللذان أمامك يعرضان التغيّرات في درجات الحرارة بحسب االرتفاع في مدينة معيّنة في
يومين  .تمعّن في الرسمين البيانيّين ،وأجب عن البندين الفرعيّين )  .(2)-(1
اﻟﺮﺳﻢﭨاﻟﺒﻴﺎﻧﻲ :1ﭨاﻟﺘﻐ ّﻴﺮاتﭨﻓﻲﭨ
ّ
درﺟﺎتﭨاﻟﺤﺮارةﭨﻓﻲﭨاﻟﻴﻮمﭨ1

اﻻرﺗﻔﺎع
)أﻣﺘﺎر(

1500
1200
900
600
300

درﺟﺔﭨاﻟﺤﺮارة
)(o C

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

اﻟﺮﺳﻢﭨاﻟﺒﻴﺎﻧﻲ :2ﭨاﻟﺘﻐ ّﻴﺮاتﭨﻓﻲﭨ
ّ
درﺟﺎتﭨاﻟﺤﺮارةﭨﻓﻲﭨاﻟﻴﻮمﭨ2

0

اﻻرﺗﻔﺎع
)أﻣﺘﺎر(
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درﺟﺔﭨاﻟﺤﺮارة
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)(1
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0

صف توجّ هات التغيّر في درجة الحرارة مع زيادة االرتفاع في ّ
كل واحد من الرسمين البيانيّين    .
( 4درجات)
أي من اليومين 1 ،أم  ،2يمكن أن يسود تلوّث كبير للهواء في تلك المدينة  .علّل تحديدك    .
حدِّ د في ّ
( 6درجات)

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك ال ّن جاح!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

حقوق الطّ بع محفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

