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خاصة.
انتبه :في هذا االمتحان توجد تعليمات ّ
يجب اإلجابة عن األسئلة حسب التّعليمات.

גאוגרפיה — אדם וסביבה

الجغرافية  -اإلنسان والبيئة

א .משך הבחינה :שלוש שעות.
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון :גאוגרפיה של

أ .مدّ ة االمتحان :ثالث ساعات.
ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
في هذا النّموذج ثالثة فصول.
الفصل األوّل :جغرافية

للممتحن
تعليمات
َ

הוראות לנבחן

ארץ־ישראל

—

36

—

28

פרק שני :גאוגרפיה של
המזרח התיכון

נק'

أرض إسرائيل

נק'

الشرق األوسط
ّ

פרק שלישי :נתי"ב (ניתוח
—  36נק'
תופעות יסוד במרחב)
סה"כ —  100נק'
ג .חומר עזר מותר בשימוש:
 .1אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה,
משנת  2000ואילך (ללא המילון למונחי
הגיאוגרפיה).

 .2אטלס כרטא — פיזי ,מדיני ,כלכלי,
חברתי ,משנת  1998ואילך.
 .3אטלס כרטא אוניברסלי.
 .4אטלס ישראל החדש — האטלס
הלאומי ,מהדורה משנת  2008ואילך.
 .5מפה של ארץ־ישראל .1:250,000
 .6מפה גאולוגית של ארץ־ישראל
 1:250,000או .1:500,000
ד .הוראה מיוחדת :כדי להמחיש את תשובותיך
היעזר בסרטוטים ,חתכים וגרפים ,לפי הצורך.

الفصل الثاني :جغرافية

—

—

الفصل الثالث :تحليل ظواهر
—
أساسيّة في الحيّز
المجموع —

36

درجة

28

درجة

36
100

درجة
درجة

جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
الجامعي الجديد ،إصدار يڤنه،
 .1األطلس
ّ
فصاعدا (بدون قاموس
من سنة 2000
ً
مصطلحات الجغرافية).
اقتصادي،
سياسي،
طبيعي،
 .2أطلس كارتا -
ّ
ّ
ّ
فـصاعدا.
1998
سنة
اجتماعي ،من
ً
ّ
عالمي.
 .3أطلس كارتا
ّ
 .4أطلس إسرائيل الجديد  -األطلس
فصاعدا.
القومي ،من سنة 2008
ً
ّ
 .5خارطة ألرض إسرائيل .1:250,000
 .6خارطة جيولوجيّة ألرض إسرائيل
 1:250,000أو .1:500,000

خاصة:كي تدعم إجاباتكِ ،
استعن بال ّرسوم
د .تعليمة ّ
وبالمقاطع وبال ّرسوم البيانيّة ،حسب الحاجة.

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
ّ
َ
َ

בהצלחה!

نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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الفصل األوّ ل  -جغرافية أرض إسرائيل ( 36درجة)
في هذا الفصل عليك اإلجابة عن سؤالين :عن أحد األسئلة  ،3-1وعن أحد األسئلة .6-4
أجب عن أحد األسئلة  22( 3-1درجة للسؤال).
.1

الصناعة
أ .أمامك قائمة لفروع صناعيّة في إسرائيل.
صنِّف الفروع الصناعيّة التي في القائمة إلى مجموعتين :صناعة تقليديّة ،صناعة عليا (راقية/غنيّة بالمعلومات).
الفروع الصناع ّية:
• إلكترونيكا
• غذاء ومشروبات
• أدوية
• خشب
• مالبس
• معدّ ات اتّصاالت
• ورق ومنتَجاته
• أوپتيكا (صناعة النظّ ارات)
( 6درجات)
ب .أمامك رسم بيانيّ يصف نسبة المستخدَ مين في الفروع الصناعيّة التقليديّة وفي الفروع الصناعيّة العليا في
سنة  1995وفي سنة .2016
تمعّن في الرسم البيانيّ  ،واشرح عاملين للتغيّر الذي طرأ على نسبة المستخدَ مين في الفروع الصناعيّة التقليديّة،
وعاملين للتغيّر الذي طرأ على نسبة المستخدَ مين في الفروع الصناعيّة العليا من سنة  1995وحتّى سنة .2016
نسبة المستخدَ مين في الفروع الصناعيّة التقليديّة وفي الفروع الصناعيّة العليا
)(2016, 1995

ﻣﻔﺘﺎح:
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ﺳﻨﺔ 2016
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السنوي اإلحصائيّ إلسرائيل  ،2019ص )272
ّ
(حسب معطيات من التقرير

جـ .شركة إ ْنتِل هي شركة متعدّ دة الجنسيّات في مجال الصناعة العليا .مراكز البحث والتطوير التابعة للشركة موجودة
في المدن پيتح تكڤا َورَعْ نانا وتل أبيب وكفار سابا .اشرح عاملين لموقع مراكز البحث والتطوير التابعة للشركة في
هذه المدن 7( .درجات)
/يتبع في صفحة /3
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مواصالت السكك الحديد ّية
أ .لماذا من المهمّ تطوير سكك حديديّة في إسرائيل؟ اشرح عاملين 8( .درجات)
أعط تعلي ً
ِ
ب.
واحدا ضدّ التطوير السريع لشبكة سكك حديديّة في إسرائيل 5( .درجات)
ال ً
جـ .اقرأ القطعة التي أمامك ،وأجب عن البندين الفرعيّين ) (2)-(1اللذين يليانها.
يوجد في مركز حاضرة (متروبولين) تل أبيب مساران مركزيّان للمواصالت :طريق أيالون السريع والسكك
الحديديّة أيالون .يم ّر هذان المساران على طول مسار وادي أيالون.
طريق أيالون السريع (شارع  )20هو شارع سريع يقطع حاضرة تل أبيب من الشمال إلى الجنوب .المقطع
المركزي للشارع يربط جميع الشوارع التي خارج المدن والتي تصل إلى تل أبيب .هذا المقطع من الشارع
ّ
هو أحد المسارات األكثر ازدحامًا في البالد.
السكك الحديديّة أيالون هي ثالث سكك حديديّة لقطار إسرائيل ،تم ّر بموازاة طريق أيالون السريع.
تُستعمَ ل هذه السكك لجميع قطارات المسافرين بين المدن والضواحي التي تصل إلى تل أبيب أو تم ّر
منها .يم ّر كلّ يوم في هذه السكك حوالي  600قطار مسافرين.
صادقت الحكومة في شهر حزيران  2018على إضافة ّ
سكة رابعة إلى السكك الحديديّة أيالون.
)(1
)(2

اشرح لماذا ّ
تشكل السكك الحديديّة أيالون "عنق زجاجة" (نقطة اختناق) لشبكة السكك الحديديّة
تمكن إضافة ّ
في إسرائيل ،و َِصف كيف ّ
سكة رابعة مواجهة عنق الزجاجة هذا 6( .درجات)
في الصورة التي في الملحق "أ" يظهر طريق أيالون السريع والسكك الحديديّة أيالون ووادي أيالون.
استعن بالصورة التي في الملحق "أ" ،و َِصف صعوبة واحدة في إضافة ّ
سكة رابعة في أيالون.
( 3درجات)

/يتبع في صفحة /4
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مدن مختلطة
نوف هچليل ( َن ْت س رات عيليت) و َمعَلوت  -ترشيحا هما مدينتان مختلطتان.
الجدول الذي أمامك يعرض معطيات عن ّ
السكان في نوف هچليل وفي معلوت  -ترشيحا في سنة 2006
وفي سنة .2019
تمعّن في الجدول ،وأجب عن البنود "أ  -جـ" التي تليه.
ّ
السكان في نوف هچليل وفي مَعَ لوت ترشيحا
معطيات عن
)(2019, 2006

2019

2006

المدينة

ّ
السك ان
عدد

ّ
السك ان العرب
نسبة
(بالنسب المئويّة)

ّ
السك ان
عدد

ّ
السك ان العرب
نسبة
(بالنسب المئويّة)

نوف هچليل
( َن ْت س رات عيليت)

43,600

13

41,700

29

َم َع لوت  -ترشي حا

21,200

28

21,800

22
(حسب معطيات دائرة اإلحصاء المركزيّة)

أ (1) .اذكر اسم وحدة المنظر الطبيعيّ التي تقع فيها ّ
كل واحدة من المدينتين( .درجتان)
ّ
) (2اشرح العالقة بين موقع ّ
كل واحدة من المدينتين وبين عدد
السكان فيها في سنة .2019
( 6درجات)
الحاضري (المتروبولينيّ ) في نوف هچليل ( َنتْسرات
ّ
ب .صف العمليّة التي تحدث في الحيّز المدينيّ
ّ
السكان العرب ،الذي طرأ في هذه
عيليت) ،واشرح كيف أثّرت هذه العمليّة على التغيّر في نسبة
المدينة من سنة  2006وحتّى سنة  7( .2019درجات)
جـ .صف كيف تنعكس مميّزات المدن المختلطة في الحيّز السكنيّ وفي الحيّز العا ّم في مثل هذه المدن.
( 7درجات)

/يتبع في صفحة /5
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أجب عن أحد األسئلة  14( 6-4درجة للسؤال).
.4

جودة البيئة  -تحليل صورة
موقع خيريّة ،الذي يقع في جنوب حاضرة تل أبيب ،استُعمل في السنوات  1998-1952موقع تخلّص من النفايات
لثالث عشرة مدينة وسلطة مح ّليّة ومستشفيات ومعسكرات للجيش في مركز البالد .في سنة  1998توقّف طمر
النفايات في هذا الموقع.
الملحق "ب" يعرض صورتين:
في الصورة  1يظهر موقع النفايات خيريّة قبل إغالقه .في الصورة  2يظهر الموقع في الوقت الحاضر.
أ .تمعّن في الصورة . 1
صف ثالث مضرّات من مجال جودة البيئة سَ َّببَها موقع النفايات 8( .درجات)
ب .تمعّن في الصورة . 2
اذكر ما هو استعمال األرض الذي يظهر في الصورة.
اشرح أهمّ يّة هذا االستعمال لألرض في جنوب حاضرة تل أبيب.
( 6درجات)

.5

حاضرات (متروبولينات)  -أطلس إسرائيل الجديد
أ .توجد عالقات في مجال التجارة والتشغيل بين ّ
السكان الذين يسكنون في حلقات الحاضرة وبين المدينة
المركزيّة في نواة الحاضرة.
اذكر ما هي الظاهرة الجغرافيّة المدينيّة التي تنعكس فيها هذه العالقات ،واشرح لماذا تؤدّي عمليّة تكوّن
الضواحي ،التي تحدث في الحاضرة ،إلى تزايد هذه الظاهرة 5( .درجات)
ب .تمعّن في מפה ב — שימושי קרקע / 2005استعماالت األرض  ،2005ص  97في أطلس إسرائيل الجديد.
) (1اذكر االستعمالين األساسيّين لألرض في حيفا ،اللذين ينعكسان في موقعها في نواة الحاضرة،
واالستعمال األساسيّ لألرض في كريات يام الذي ينعكس في موقعها في حلقة الحاضرة.
( 4درجات)
ال وخليجً ا طبيع ّيًا .تؤثّر هذه التضاريس على تطوّر المدينة
ال وسه ً
) (2تقع حيفا في تضاريس تدمج جب ً
وعلى موقع استعماالت األرض فيها.
اختر اثنين من استعماالت األرض المعروضة في الخارطة ،يتأثّر موقعهما في مدينة حيفا بالتضاريس.
اشرح تأثير التضاريس على موقع ّ
كل واحد من هذين االستعمالين لألرض في حيفا 5( .درجات)
/يتبع في صفحة /6
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انتبه!
السؤال  6معدّ ّ
العالمي وارتباطها بالكوارث
للطالب الذين قرأوا المقال" :الظواهر المتط ّرفة المتع ّلقة باالحترار
ّ
الطبيع ّية"(.ب .زيڤ" ،תופעות קיצוניות הקשורות להתחממות העולמית וזיקתן לאסונות טבע" ,אקולוגיה וסביבה ،ترجمة :هيثم أبو ع ّواد.
 ،2019 ،10ص )18-12

.6

العالمي وارتباطها بالكوارث الطبيع ّية"
المقال "الظواهر المتط ّرفة المتع ّلقة باالحترار
ّ
ترتفع درجات حرارة العالم على الدوام في العقود األخيرة .يؤ ّدي االحترار إلى ظواهر مناخ ّية متن ّوعة.
أيضا( .حسب المقال)
يمكن لهذه الظواهر أن تؤ ّثر على إسرائيل ً
المتوسط وفي إسرائيل.
أمامك قائمة لظواهر مناخ ّية يمكن أن تحدث أو تتزايد في شرق البحر األبيض
ّ
اختر إحدى هذه الظواهر ،وأجب عن البندين "أ  -ب".
ظواهر مناخ ّية:
• زيادة غزارة هطول األمطار
• اتّساع الصحراء الغربيّة باتّجاه البحر األبيض المتوسّ ط
• موجات ح ّر
• موجات برد
أ .حسب المقال ،اشرح كيف يؤدّي االحترار العالميّ إلى تزايد الظاهرة المناخيّة التي اخترتَها في شرق البحر
األبيض المتوسّ ط وفي إسرائيل 7( .درجات)
واحدا للظاهرة التي اخترتَها على اإلنسان أو على البيئة 7( .درجات)
ب .حسب المقال ،اشرح تأثي ًرا ً

/يتبع في صفحة /7
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الفصل الثاني -جغرافية الشرق األوسط ( 28درجة)
في ه ذا الفصل عليك اإلجابة عن اثنين من األسئلة ّ ( 11-7
لكل س ؤال  14 -درجة).
.7

نهر الفرات ونهر دجلة
أ .الفرات ودجلة هما نهران دوليّان.
) (1اختر أحد هذين النهرين ،واذكر أسماء جميع الدول التي يجري النهر فيها 3( .درجات)
) (2اشرح صعوبة واحدة تجدها الدول الواقعة على ضفاف األنهر الدوليّة في استغالل مياه هذه األنهر.
( 3درجات)
ب .في سنوات السبعين من القرن العشرين بدأت تركيّا بتنفيذ "مشروع جنوب  -شرق األناضول".
حسب هذا المشروع ،أُنشئت سدود كثيرة على نهرَي الفرات ودجلة في جنوب  -شرق األناضول.
) (1صف هدفين إلنشاء سدود في هذه المنطقة 4( .درجات)
) (2صف تأثيرين لهذه السدود على ّ
السكان وعلى االقتصاد في العراق 4( .درجات)

/يتبع في صفحة /8
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جيوسياسة
أ .أمامك قائمة لممرّات بحريّة هامّة في الشرق األوسط.
اختر أحد الممرّات البحريّة ،اذكر أسماء البحار التي يربط بينها ،واشرح أهمّ يّته الدوليّة.
المم ّرات البحر ّية:
• مضيق باب المندب
• مضيق هرمز
• قناة السويس
( 6درجات)
ب .اتّفاقيّة السالم التي ُوقّعت عام  2020بين دولة إسرائيل واإلمارات العربيّة المتّحدة والبحرين ّ
تمكن فتح
مسارات مواصالت جديدة في الشرق األوسط.
تمعّن في الخارطة التخطيطيّة التي أمامك ،وأجب عن البندين الفرعيّين ) (2)-(1اللذين يليانها.
خارطة تخطيطيّة  -سكك حديديّة قائمة وسكك حديديّة مخطّ طة في الشرق األوسط

اﻟﻌﺮاق

اﻷردن

ﻣﻔﺘﺎح:

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺣﺪّ
ﭨدوﻟﻲ
ّ

اﻹﻣﺎراتﭨاﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ
اﻟﻤ ّﺘﺤﺪة

ُﻋﻤﺎن

إﻟﻰﭨﺷﺮقﭨأورو ّﺑﺎ
إﻟﻰﭨﻏﺮبﭨأورو ّﺑﺎﭨ
وأﻣﺮﻳﻜﺎ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ

ﻣﺪﻳﻨﺔﭨﻣﺮﻛﺰ ّﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔﭨاﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔﭨ
اﻟﺴﻌﻮد ّﻳﺔ

ﻣﻴﻨﺎءﭨﻣﺮﻛﺰي
ّ
ّ
ﺳﻜﺔﭨﺣﺪﻳﺪ ّﻳﺔﭨﻗﺎﺋﻤﺔ
ّ
ﺳﻜﺔﭨﺣﺪﻳﺪ ّﻳﺔﭨرﺋﻴﺴ ّﻴﺔﭨﻗﻴﺪﭨاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ّ
ﺳﻜﺔﭨﺣﺪﻳﺪ ّﻳﺔﭨﻗﻴﺪﭨاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

إﻟﻰﭨﺟﻨﻮبﭨوﺷﺮقﭨ
آﺳﻴﺎ

)(1
)(2

اشرح الفائدة االقتصاديّة لﻺمارات العربيّة المتّحدة والبحرين من مسار ّ
السكة الحديديّة الذي سيربط
بين هاتين الدولتين وبين إسرائيل ،كما يظهر في الخارطة 4( .درجات)
على ضوء الموقع الجغرافيّ لألردن ،اشرح الفائدة االقتصاديّة لألردن من مسار ّ
السكة الحديد ّية الذي
سيربط بين اإلمارات
العربية الم ّتحدة والبحرين وبين إسرائيل ،كما يظهر في الخارطة 4( .درجات)
ّ
/يتبع في صفحة /9

גאוגרפיה ,קיץ תשפ"א ,מס'  + 57381נספחים

-9.9

الجغرافية ،صيف  ،2021رقم  + 57381مالحق

النواة والهوامش
أمامك خارطة تخطيطيّة لألردن تتضمّ ن تقسيمً ا للدولة إلى أربع مناطق .الجدول الذي يليها يعرض
معطيات عن ّ
السكان والتشغيل والخدمات في هذه المناطق.
تمعّن في الخارطة وفي الجدول ،وأجب عن البندين "أ  -ب" اللذين يليانهما.
خارطة تخطيطيّة :مناطق في األردن
I

إرﺑﺪ
II

ﻣﻔﺘﺎح:
ﺣﺪّ
ﭨدوﻟﻲ
ّ
ﺣﺪّ ﭨﺑﻴﻦﭨاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

المنطقة
في الخارطة
I

II

III
IV

عدد
ّ
السكان

َﻋ ّﻤﺎن

III

اﻟﻜﺮك

IV

ﻣﻌﺎن

اﻟﺒﺤﺮﭨاﻟﻤ ّﻴﺖﭨ

اﻟﻌﻘﺒﺔ

ﺧﻠﻴﺞﭨإﻳﻼت

ّ
السكان والتشغيل والخدمات في األردن
الجدول:
(سنة )2016
السكانيّة نسبة ّ
ّ
عدد المستشفيات
عدد
سكان المدن
الكثافة
2
ّ
(سكان في الكم ) (بالنسب المئويّة) المهندسين
الخاصة
ّ

1,776,000

61.3

73

17,710

9

4,012,900

278.7

91

96,277

48

260,600

6.6

71

2,193

2

338,500

59.3

45

3,739

3

(المعطيات من موقع إنترنت دائرة اإلحصاء المركزيّة في األردن)

أ .حدِّ د أيّة منطقة من المناطق  IV-Iفي األردن هي نواة ،وأيّة مناطق من المناطق هي مناطق هامش.
علّل تحديداتك حسب معطيين من الجدول يميّزان مناطق النواة ،وحسب معطيين من الجدول يميّزان مناطق
الهامش (المجموع  -أربعة معطيات) 6( .درجات)
ب .اختر إحدى مناطق الهامش في األردن.
معروضا
ً
) (1حسب الخرائط التي في األطلس ،اذكر مميّز منطقة هامش في المنطقة التي اخترتَها (مم ّيزًا ليس
في الجدول) 4( .درجات)
) (2توجد في مناطق الهامش في األردن موارد يمكن استغاللها من أجل تطوير فروع اقتصاديّة.
االقتصادي الذي يمكن تطويره بواسطة هذا المورد.
ّ
اذكر مور ًدا كهذا في المنطقة التي اخترتَها ،والفرع
( 4درجات)
/يتبع في صفحة /10
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السياحة
أ .الرسم البيانيّ الذي أمامك يعرض عدد السيّاح الذين زاروا دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في السنوات
.2019-2009
تمعّن في الرسم البيانيّ  ،واشرح العامل للتموّجات (للتقلّبات) في عدد السيّاح في دول الشرق األوسط
وفي شمال أفريقيا 4( .درجات)
عدد الس ّياح في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
)(2019-2009

ﻋﺪد اﻟﺴ ّﻴﺎح
)ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ(
130
120
110

100

اﻟﺴﻨﺔ

90

80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(المعطيات من موقع إنترنت البنك الدوليّ )

ب.

)(1
)(2

الملحق "جـ" يعرض صورتين ،يظهر في كلّ واحدة منهما موقع سياحيّ في الشرق األوسط.
تمعّن في الصورتين ،واذكر نوع السياحة الذي يميّز ّ
كل واحد من الموقعين 5( .درجات)
الجدول الذي أمامك يعرض عدد السيّاح الذين زاروا مصر واإلمارات العربيّة المتّحدة في سنوات مختارة.
تمعّن في الجدول ،واشرح سببين لعدد السيّاح الذين زاروا اإلمارات العربيّة المتّحدة 5( .درجات)
عدد الس ّياح الذين زاروا مصر واإلمارات العرب ّية الم ّتحدة في سنوات مختارة (بالماليين)
الدولة
مصر
اإلمارات العربيّة المتّحدة

السنة

2019

2015

2017

9

8

13

17

20

22

(المعطيات من موقع إنترنت البنك الدوليّ )
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الزراعة
أ .أمامك معطيات عن نسبة المستخدَ مين في الزراعة في سنة  2020في دولتين في الشرق األوسط.
األردن — 3%
السودان — 40%
اختر إحدى الدولتين.
تمعّن في الخرائط التي في األطلس ،واشرح مم ّيزين طبيعيّين للدولة التي اخترتَها يمكنهما أن يؤثّرا
على نسبة المستخدَ مين في الزراعة في هذه الدولة 6( .درجات)
أيضا.
ب .توجد لفرع المراعي أهمّ يّة في الشرق األوسط في العصر الحديث ً
) (1اذكر المنطقة المناخيّة في الشرق األوسط التي فرع المراعي شائع فيها 3( .درجات)
) (2اشرح عاملين ألهمّ يّة هذا الفرع 5( .درجات)

/يتبع في صفحة /12
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الفصل الثالث  -تحليل ظواهر أساسيّة في الحيّز ( 36درجة)
في هذا الفصل ،ستُفحص قدرتك على التعامل مع أسئلة تتناول إقليمً ا لم تتعلّم عنه.
تعتمد األسئلة على مهارات جغرافيّة ومهارات تفكيريّة.
المعلومات الجغرافيّة معطاة في الخرائط اإلقليميّة والطبيعيّة التي في األطلس ،وفي الخرائط العالميّة والموضوعيّة.
اإلقليم الذي يتناوله هذا الفصل هو بوليڤيا.
ّ
عليك اإلجابة عن ثالثة أسئلة :عن السؤال ( 12إلزاميّ ) ،وعن اثنين من األسئلة 16-13
(لكل سؤال  12 -درجة).
سؤال إلزاميّ  -أجب عن ثالثة من البنود "أ  -د" في هذا السؤال (لكلّ بند  4 -درجات).
.12

المم ّيزات الطبيع ّية والمم ّيزات البشر ّية
أ .اذكر أسماء الدول التي ت حدّ بوليڤيا.
اختر دولة واحدة يم ّر الحدّ (أو جزء من الحدّ ) بينها وبين بوليڤيا على طول مسار طبيعيّ .
خط الحدّ .
اذكر اسم الدولة ،واسم المسار الطبيعيّ الذي يم ّر فيه ّ
ب .بوليڤيا وكولومبيا هما دولتان في أمريكا الجنوبيّة مساحتاهما متشابهتان ،لكن طول المسارات المائيّة
في كلّ واحدة منهما مختلف.
الجدول الذي أمامك يعرض معطيات عن ِك َبر مساحة كلّ واحدة من الدولتين وطول المسارات المائيّة
فيهما التي تُستعمَ ل للمواصالت في األنهر.
تمعّن في الخرائط التي في األطلس ،واشرح لماذا يوجد في بوليڤيا عدد أقلّ من األنهر التي تُستعمَ ل
للمواصالت.
بوليڤيا

كولومبيا

مساحة الدولة (بالكم)2

1,098,581

1,138,910

طول المسارات المائيّة
(بالكم)

10,000

24,725
(المعطيات من موقع إنترنت الـ )CIA

(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).
/يتبع في صفحة /13
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جـ .تمعّن في الجدول الذي أمامك ،وأجب عن البندين الفرعيّين ) (2)-(1اللذين يليانه:
اللّغات المحكيّة في بوليڤيا
اللّغة

نسبة المتحدّ ثين باللّغة
(بالنسب المئويّة)

اإلسبانيّة

60.7

الكيشوا

21.2

األيمارا

14.6

الغوارانيّة

0.6

لغات مح ّليّة إضافيّة

0.4

لغات أجنبيّة

2.4

أخرى

0.1
(المعطيات من موقع إنترنت الـ )CIA

)(1
)(2

اشرح كيف ينعكس في الجدول كون بوليڤيا دولة متعدّ دة الثقافات.
هل حسب رأيك ،تعدُّ د الثقافات في الدولة هو إيجاب ّية أم سلب ّية ّ
لسكان الدولة؟ علّل إجابتك.

د .أمامك أسماء ظواهر طبيعيّة شائعة في غرب بوليڤيا.
اختَر إحدى هذه الظواهر الطبيعيّة ،واشرح العامل لشيوعها في غرب بوليڤيا.
الظواهر الطبيع ّية:
• فيضانات
• هزّات أرضيّة
• انهيارات وحليّة

/يتبع في صفحة /14
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أجب عن اثنين من األسئلة ( 16-13لكلّ سؤال  12 -درجة).
.13

المدن
الجدول الذي أمامك يعرض معطيات عن عدد ّ
سكان المدن سانتا كروز والباز وسوكري في السنوات 2001
َو َ 2012و .2020
تمعّن في الجدول وفي الخرائط التي في األطلس ،وأجب عن البندين "أ  -ب" اللذين يليانه.
المدينة

ّ
السكان
عدد
2001

2012

2020

سانتا كروز

1,113,582

1,442,396

1,772,480

الباز

789,585

758,845

816,044

سوكري

193,876

238,798

295,476

(المعطيات من موقع اإلنترنت )citypopulation.de

أ.

)(1
)(2

لمدينتَي الباز وسوكري مميّز موقع متشابه .صف هذا المميّز( .درجتان)
اشرح لماذا هذا المميّز هو سلبيّة بالنسبة لتطوّر هاتين المدينتين ،واشرح تأثيره على عدد ّ
السكان
في هاتين المدينتين في السنوات  4( .2020-2001درجات)

ب .صف إيجابيّتين لموقع مدينة سانتا كروز ،اشرح كيف تساعد كلّ واحدة منهما على تطوّر المدينة.
( 6درجات)

/يتبع في صفحة /15

- 15 -

גאוגרפיה ,קיץ תשפ"א ,מס'  + 57381נספחים

الجغرافية ،صيف  ،2021رقم  + 57381مالحق

.14

التغ ّيرات المناخ ّية
يدّ عي العلماء أنّ التغيّرات المناخيّة التي سببها االحترار العالميّ (ارتفاع درجة الحرارة العالميّة) تؤثّر كثيرًا على
ّ
السكان في بوليڤيا.
يمكن تفسير ادّعاء العلماء من خالل العالقة بين توزيع ّ
السكان في بوليڤيا وبين النسبة العالية للمستخدَ مين

.15

االقتصاد ومستوى التطوير
أ .أمامك جدول فيه معطيات عن التجارة الخارجيّة لبوليڤيا.
ما الذي يميّز البضائع التي تُصدّ رها الدولة ،وما الذي يميّز البضائع التي تستوردها الدولة؟
حسب المعطيات التي في الجدول ،حدِّ د ما هو مستوى تطوير الدولة ،وعلّل تحديدك.

في الزراعة وبين الظواهر التي تحدث على أثر التغيّرات المناخيّة.
يقسم بوليڤيا إلى منطقتين:
الخط المتقطّ ع المُ شار إليه في الخارطة ّ
ّ
الملحق "د" يعرض خارطة تخطيطيّة لبوليڤيا.
المنطقة  1والمنطقة .2
تمعّن في الخارطة التخطيطيّة وفي الخرائط التي في األطلس ،وأجب عن البندين "أ-ب".
أ (1) .اذكر المنطقة في الخارطة التخطيطيّة التي فيها الكثافة ّ
السكانيّة عالية ،والمنطقة التي فيها الكثافة
ّ
السكانيّة منخفضة.
اذكر المنطقة في الخارطة التخطيطيّة التي فيها استعمال األرض للزراعة هو كثير ،والمنطقة التي فيها
استعمال األرض للزراعة هو قليل 4( .درجات)
) (2أمامك قائمة لظواهر تحدث في بوليڤيا على أثر التغيّرات المناخيّة.
اختر اثنتين من الظواهر ،وبالنسبة لكلّ واحدة منهما ،اذكر المنطقة 1 ،أم  ،2في الخارطة التخطيطيّة،
التي تحدث فيها.
• انخفاض في كمّ يّة الرواسب الج ّويّة في جبال اإلنديز
• تقلُّص مساحة البحيرات
• ذوبان سريع للكتل الجليديّة
(درجتان)
ِ
اعتمد على إجاباتك عن البند "أ" ،واشرح ادّعاء العلماء بأنّ التغيّرات المناخيّة التي سببها االحترار العالميّ
ب.
تؤثّر كثيرًا على ّ
السكان في بوليڤيا 6( .درجات)

االستيراد
آالت ،منتَجات نفطَ ،مرْكَ بات ،حديد
وفوالذ ،بالستيك

التصدير
فضة ،خارصين ،طيور ،صاج،
غاز طبيعيّ ّ ،
ذهب ،كينوا ،حبوب صويا ومنتَجات صويا
(المعطيات من موقع إنترنت الـ )CIA
( 6درجات)
ب .تمعّن في الخرائط التي في األطلس.
اذكر اثنين من المميّزات الطبيعيّة لبوليڤيا ،واشرح بماذا يُصعِّب ّ
كل واحد منهما على الدولة لتطوير
اقتصادها 6( .درجات)
/يتبع في صفحة /16
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الطاقة
الملحق "هـ" يعرض خارطة تخطيطيّة لبوليڤيا .أُشير في الخارطة إلى مناطق في الدولة فيها إمكانيّة إلنتاج طاقة
من مصادر متجدّ دة.
تمعّن في الخارطة التخطيطيّة وفي الخرائط التي في األطلس.
اختر أحد مصادر الطاقة المعروضة في الخارطة ،وأجب عن البندين "أ  -ب".
أ (1) .اذكر وحدة المنظر الطبيعيّ في بوليڤيا التي توجد فيها إمكانيّة الستعمال مصدر الطاقة الذي اخترتَه.
( 3درجات)
) (2بالنسبة لوحدة المنظر الطبيعيّ التي ذكرتَها ،اشرح شرطً ا طبيع ّيًا واحدً ا ّ
يمكن استعمال مصدر الطاقة
الذي اخترتَه 3( .درجات)
ب (1) .الجدول الذي أمامك يعرض معطيات عن نسبة توليد الكهرباء من مصادر طاقة أُحفوريّة في دول العالم
وفي بوليڤيا.
تمعّن في الجدول وفي الخرائط التي في األطلس ،واقتر ِْح تفسيرًا لنسبة توليد الكهرباء من الغاز في
بوليڤيا 3( .درجات)
نسبة توليد الكهرباء من مصادر طاقة أحفوريّة في سنة 2019

(بالنسب المئويّة)

دول العالم

نفط
33

فحم

غاز

بوليڤيا

0

0

71

24

27

(المعطيات من موقع إنترنت الـ )ourworldindata.org

)(2

وقّعت بوليڤيا عام  2016على اتّفاقيّة باريس ،التزمت فيها بالعمل حسب مبدأ التنمية المستدامة
في مجال الطاقة.
ال واحدً ا لدعم إجابتك 3( .درجات)
أعط تعلي ً
هل الغاز هو مصدر مستدام لتوليد الطاقة؟ ِ

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 م حفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان ّإال بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.
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נספח א
לשאלה 2

(מתוך אתר ויקימדיה קומונס ,הצלם :ד"ר אבישי טייכר ,פיקיוויקי ישראל)
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נספח ב
לשאלה 4
תמונה 1

(מתוך אתר האינטרנט של פארק אריאל שרון .צילום :אלבטרוס)

תמונה 2

(מתוך אתר ויקימדיה קומונס .צילום :פארק אריאל שרון)
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נספח ג
לשאלה 10

תמונה  — 1גיזה (מצרים)

(מתוך אתר  , Pixabayצילום(MarmotWhistler :

תמונה  — 2דובאי (איחוד האמירויות הערביות)

(מתוך אתר  , Pixabayצילום(Re-Zet :

גאוגרפיה ,קיץ תשפ"א ,מס' 57381

נספח ד
לשאלה 14

מפה סכמטית של בוליביה

ימת
טיטיקקה
לה פס

1

סנטה קרוס
ימת
פואופו

סוקרה

2
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נספח ה
לשאלה 16

מפה :פוטנציאל לייצור חשמל בבוליביה ממקורות אנרגייה מתחדשים
מקרא:
מים
רוח
ביומסה
גאותרמי
שמש

קה
ק

יטי

לה פס

תט
ימ

סנטה קרוס

ס

ֶרה
ּוק

ימת פואופו

