
 تقدم:  سلطة الطبيعة والحدائق

 والتراث في إسرائيل  ،المنظر ،الطبيعة مسابقة -التحدي الكبير  

 

 عابر إسرائيل: مسارطول  (1
a) 1000 كم 

b) 300 كم 

c) 2200  كم 

 

 في منطقة موشاف بيت زايت اكتشفوا: (2
a) اكبر قطيع ذئاب في جبال القدس 
b) هياكل عظمية لجنود رومان في فترة التمرد 
c) للدينصورات  اثآر 

 

 عبورها في سماء بالدنا؟ أثناءما هو عدد الطيور التي تهاجر  (3

a)  مئة الف تقريبا 
b) مليون ونصف 

c) نصف مليارد 
 

 ؟ وبقايا سفينة تحت البحر "ات "المغارة الزرقاءفيوجد خليج الصد أين (4

a)  في مسار المحمية الطبيعية دورهبونيم 

b) ميم وشاطئ زيكيفي المسار بين وادي زيك 
c)   في المسار االلتفافي في الحديقة الوطنية ابولونيا 

 

 أي من المواقع التالية ليس بخصوص الطيور  (5
a) إيالتالطيور في  متنزه 

b)  اورشليم القدس محطة دراسة طيور 

c) مركز االعتناء بالطيور شاطئ أولجا 
 

 الخضيرة؟تقصد مياه المتوسط في منطقة محطة الطاقة اوروت رابين في  ،موسم شتاء كلفي  (6

a) طلنطي األنورس ال 

b) سمكة القرش 
c)  زيزانأمجموعات من 

 

 قديمة ؟  وأحافيرفي أي من المسارات التالية تجدون متحجرات  (7
a) المسار الجيولوجي في المحمية الطبيعة ناحال معروت هكرمل 
b) ا غالفي مسار المنحوتات الصخرية في مطل ليف 

c) اش في متسادا حمسارهن 
 

 تكونت نتيجة ل: الجوالن،المسدسات في بركة المسدسات في  (8
a.   هزات أرضية 
b.  متجولة قديمة أسباط بأيدينحت 
c. تصلب الالفا نتيجة ثوران بركاني 

 

 حمامات طبريا ؟  ،بيت الفا ،في مواقع مثل تسيبوري الفسيفساءحجارة  تلوينكيف تم  (9

a)  استخرجت من حلزونات بحرية  ألوانبواسطة 

b) بواسطة حكها في قماش حريري ملون 
c)  األصليةلم تلون، هذه الوانها  



مالئمة للصخور  ارجله ضحوافرهو ملبق "ملك المنحدرات الشاهقة" وتم إعالنه كنوع مهدد باالنقراض عالميا ،  (10

 فروة الذكر الى البني الغامق  الشاهقة وفي موسم التزاوج يتحول لون
a) لالغزا 
b) البدن  /الوعل 

c) الكرمل / اليحمور الفارسي أيل 
 

 رشليم القدس يعتبر مقدسا ل:وموقع النبي صموئيل بالقرب من ا (11
a) لليهود والصليبيين 

b) لليهود، للمسلمين والنصارى 
c)  والفنيقين لليهود، للسامريين 

 

هو عصفور ذو صوت عال ، مزين ببقع برتقالية على خلفية سوداء . على اسم من سمي هذا  التريستراميت (12

 العصفور ؟
a) يسترام ركر تيعلى اسم الراهب اإلنجليزي هنري ب 
b)  تغريدها المميزعلى اسم 
c)  باالسم الشعبي زرزور البحر الميت  يعلم فينادونهال احد 

 

 ويقع: 1947في إسرائيل  عام  للمشاةالمسار األول عليم تأشير تتم  (13

a) على طول وادي فارة في صحراء يهودا عين مبوع الى سانت جورج 

b) مسار الصديق في منطقة كوكب الهوا 
c)  مسار روش تسوكيم في عينوت تسوكيم عين فشخة 

 

 مكان:جبل غريزيم هو جبل موريا المقدس وهو ، حسب الطقوس السامرية  (14
a) تضحية إسحاق وحجر الناصية 

b) السامريون به ذي لقبالمكان ال 
c)  االستراتيجية بسبب علو المكان وموقعة  أعدائهمهو الذي نجوا من 

 

 هو :.الذي يمر فوق مياه جارية وموجود فوق نهر السبيل المعلق (15

a) الحاصباني 
b) دان 

c) البانياس 

 

 )يوم القيامة حسب العهد الجديد( ؟ أي موقع إسرائيلي منسوب له ارمجيدون (16
a) متسادا 

b) تل مجدو 

c)  بان في البانياس اإللهةمعبد 

 

 فما ارتفاعه؟  إسرائيل،دائم الجريان في  لالشالل جامال في الجوالن هو اعلى ش (17
a) 51 م 

b) 28 م 

c) 112 م 

 

 هل عاشت تماسيح في القدم في وادي التماسيح في سهل شاطئ الكرمل؟ (18
a)  بالطبع ال 
b) نعم أكيد 
c)  ال ،ولكن في أوائل القرن الماضي جرب مبادرون بريطانيون تربية تماسيح الهداف تجارية 

 

 



 

 لماذا سمي اليحمور بهذا االسم (19
a) (بسبب لونه األخذ الى االحمرار )اللون األحمر 

b)  ألنه يشبه الحمار 

c) الن اليحامير وصلت الى البالد من كمبوديا بواسطة حركة الحمر روج 

 :في موسم الشتاء نتمكن من رؤية السملندرا في مواقع مياه كثيرة في شمال البالد، السلمندرا تنتمي لمجموعة ال (20

a) برمائيات 
b) زواحف 
c) اسماك 

 

 : للخفافيش سمعة سيئة . أي من األقوال التالية غير صحيحة (21

a) تساعد في التلقيح وتوزيع البذور، آكلة حشرات  
b) غالبية أنواعها عمياء 

c) براز الخفاش المسمى جوانو، يستعمل كسماد ممتاز 
 

 كيف تم اكتشاف مغارة الشموع )النتيفيم( المشهورة في جبال يهودا؟ (22

a)  بواسطة راعي غنم فتش عن غنمته التي ابتعدت عن القطيع 
b) هي لم تكتشف انما بنيت ونتحتت على يد أنسان خالل عشر سنوات 

c) اثر انفجار مراقب في كسارة مجاورة 

 

 

 البحر الميت تختبئ "المحمية المخفية" وفيها ينابع صافية ونباتات غنية في أي مكان تقع؟  بجانب (23

a) محمية عين جدي 

b) محمية عين فشخة 
c)  الحديقة الوطنية قمران 

 

طائر جارح كبير يدعى "ملك السماء" اال انه موجود في حالة انقراض في إسرائيل بسبب المبيدات، الصيد،  (24

 :كم /ساعة ،من يكون 140شة وتصل سرعته الى والتكهرب، له حاسة نظر مده

a) البجع 

b) النسر 
c) الباز / العوسق  

 

 من هو أصغر الثديات في إسرائيل؟ (25
a) (مدبب األنف )حيوان صغير يشبه الفأر 

b) أرنب الصخور 
c) ابن آوى / الواوي 

 

 :العصفور الوطني إلسرائيل هو (26

a) الهدهد 

b) الفسفس 

c) الذعرة / الكركس 
 

  احمر هيالنباتات المعروفة ب نوع  (27
a) كل زهرة تزهر باأللوان الحمراء 

b) نباتات نادرة معلن عنها بانها مهددة باالنقراض 
c) نباتات تنمو في التربة الحمراء 

 

 



 

هنالك مئات األنواع من هذه الزهرة المميزة والتي تحمل اسم الهة قوس قزح في االساطير اليونانية. توجد في  (28

  األنواع كلمات : ارجوان، هسرجيل،  يروحام،  المستنقعات وغيرهانوع من هذه النبتة. تشمل هذه  15إسرائيل 

a) نرجس 

b) عصا الراعي 

c) الزنبق/ السوسن / ايروس 
 

 

استعملت في الماضي بذور ثمرة هذه الشجرة كوحدة وزن عالمية للحجارة الكريمة ومن هنا جاء اسمها قراط حسب  (29

     Ceratonia siliqua االسم الالتيني للشجرة

a) خروب 
b) السريس 
c) السرو 

 

 :جرن رامون )مختيش رامون( حصل على اللقب العالمي (30

a) ( בראשיתمحمية طبيعية أزلية) 

b) محمية ضوء النجوم  
c) محمية مناجم قديمة  

 

 :وادي عامود في الجليل سمي بهذا االسم بسبب (31

a) عصا مرصع بحجارة ثمينة وجدت في احدي مغر الوادي 
b)  استعملت في القدم للعبادةأعمدة نحاسية صغيرة على ضفتي الوادي 

c)  م منتصب في الوادي 20عامود صخري مدهش من الجير علوه 

 

 في أي مسارات الرحل تجدون المغر التالية: المتاهة، االمباطية، البولندية؟  (32
a)  الحديقة الوطنية بيت جوفرين 
b)  خربة مدراس 

c) محمية ناحال معاروت  

 

 :نجليزية متشابهةحديقة وطنية في جبال يهودا، أسماؤها في العبرية واإل (33

a) عين حيمد 

b) مغارة الشموع  
c) قسطل 

 

 يجمع الذي السؤال في البند الى أشر طبيعية، محمية من وأكثر وطنية حديقة من أكثر توجد الميت البحر منطقة في (34

 .اليها األقرب الوطنية والحديقة األرضية الكرة على انخفاضا األكثر الطبيعية المحمية بين

a)  مسادا الوطنية والحديقة جدي عين محمية 

b)  قمران  الوطنية والحديقة فشخة عين محمية 

c) . عراد تل الوطنية والحديقة بوكيك عين محمية 

 

 البند الى أشر الماضي، في استراتيجيتان أهميتان لها كانت –  العين راس/  أفيك تل/  يركون الوطنية الحديقة (35

 :السؤال في الصحيح

a)  البحر من قربها أبيب، تل مدينة من قربها 

b)  والساحل البحر سطح عن ارتفاعها القوافل، طريق على تقع 

c)  والجنوب الشمال بين سهل معبر كونها اليركون، منابع من قربها 

 

 

 



 

 على بالدنا طبيعة في وتحريرها إرجاعها وتم بالدنا من انقرضت حيوانات أربعة أسماء تجد السؤال من بند أي في (36

 :والحدائق الطبيعة سلطة يد

a) . ،النمر الغريري، الذئب، الضبع. 

b)  اليحمور ،"الريم" المها البري، الحمار ، أيل الكرمل 

c) ،النسر  البّري، الخنزير النعامة، الوعل 

 

في شمالي البالد الواحدة انتهت بهزيمة الصليبيين عام  معركتان شهيرتان في التاريخ حدثتا في حديقتين وطنييتين (37

 . اشر الى اإلجابة الصحيحة 1260والثانية بهزيمة المغول عام  1187

a)  الحديقة الوطنية قلعة النمرود والحديقة الوطنية كورازيم 

b)  الحديقة الوطنية يحيعام )جدين( والحديقة الوطنية مونفورط 
c) (حطين والحديقة والوطنية معيان حارود )عين جالوت الحديقة الوطنية كرني 

 

 

 األجوبة 

.. 

 الجواب  السؤال  الجواب  السؤال  الجواب  السؤال  الجواب  السؤال  الجواب  السؤال 

1 a 5 c 9 c 13 c 17 a 

2 c 6 b 10 b 14 a 18 b 

3 c 7 a 11 b 15 c 19 a 

4 a 8 c 12 a 16 b 20 a 

 

 الجواب  السؤال  الجواب  السؤال  الجواب  السؤال  الجواب  السؤال  الجواب  السؤال 

21 b 25 a 29 a 33 c 37 c 
22 c 26 a 30 b 34 b   

23 b 27 b 31 c 35 c   

24 b 28 c 32 a 36 b   


