
دولة إسرائيل מדינת ישראל    
وزارة الّتربية والّتعليم משרד החינוך     

بجروت للمدارس الّثانوّية نوع االمتحان:  בגרות לבתי ספר על־יסודיים   סוג הבחינה:  
صيف 2014 موعد االمتحان:  קיץ תשע"ד  מועד הבחינה:  

057107 رقم الّنموذج:   057107 מספר השאלון: 
أ -  ط  مالحق:  א — ט   נספחים:  

 גאוגרפיה ופיתוח הסביבה    الجغرافية وتطوير البيئة 
   הפיתוח והתכנון המרחבי   التطوير والتخطيط الحّيزّي

       או כדור הארץ והסביבה   أو الكرة األرضّية والبيئة
או האדם במרחב החברתי־תרבותי     أو اإلنسان في الحّيز االجتماعّي-الثقافّي

وحدة تعليمّية واحدة    יחידת לימוד אחת  
השלמה ל־5 יחידות לימוד  تكملة ِلـ 5 وحدات تعليمّية  

تعليمات للممتَحن הוראות לנבחן   
مّدة االمتحان: ساعة وربع. أ.  משך הבחינה: שעה ורבע.      א. 

مبنى الّنموذج وتوزيع الّدرجات: ب.  מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   ב.  

في هذا الّنموذج ثالثة فصول،    בשאלון זה שלושה פרקים,          
عليك اإلجابة عن سؤالين من فصل واحد فقط. עליך לענות על שתי שאלות בפרק אחד בלבד.        

لكّل سؤال - 50 درجة؛  المجموع - 100 درجة. לכל שאלה — 50 נק';  סה"כ — 100 נק'.      
الفصل األّول  - التطوير والتخطيط الحّيزّي פרק ראשון — הפיתוח והתכנון המרחבי       

أو או             
الفصل الثاني - الكرة األرضّية والبيئة פרק שני     — כדור הארץ והסביבה       

أو     או               
الفصل الثالث - اإلنسان في الحّيز االجتماعّي-الثقافّي    פרק שלישי  — האדם במרחב החברתי־תרבותי     

مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها:   جـ.  חומר עזר מותר בשימוש:       ג.  
أطلس من سنة 1993 فصاعًدا:  אטלס משנת 1993 ואילך:         

األطلس الجامعّي الجديد، إصدار يڤنه  — אטלס אוניברסיטאי חדש, הוצאת יבנה     —   
)بدون قاموس مصطلحات الجغرافية( )ללא המילון למונחי הגאוגרפיה(         

طبيعّي، سياسّي،      أطلس كارتا -   — אטלס כרטא — פיזי, מדיני,      —   
اجتماعّي، اقتصادّي                      חברתי, כלכלי       

أطلس كارتا العالميّ   — אטלס כרטא אוניברסלי       —   
تعليمة خاّصة:  د.  הוראה מיוחדת:        ד.  

كي تدعم إجاباتك، استِعن بالّرسوم وبالمقاطع כדי להמחיש את תשובותיך היעזר       
وبالّرسوم البيانّية، حسب الحاجة.   בסרטוטים, בחתכים ובגרפים, לפי הצורך.      

اكتب في دفتر االمتحان فقط، في صفحات خاّصة، كّل ما تريد كتابته مسّودة )رؤوس أقالم، عملّيات حسابّية، وما شابه(.         
اكتب كلمة "مسّودة" في بداية كّل صفحة تستعملها مسّودة. كتابة أّية مسّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسّبب إلغاء االمتحان!

الّتعليمات في هذا الّنموذج مكتوبة بصيغة المذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنين على حّد سواء. 
نتمّنى لك الّنجاح!         ב ה צ ל ח ה!   
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األسئلة
انتبه:  عليك اختيار أحد الفصول الثالثة: الفصل األّول أو الفصل الثاني أو الفصل الثالث، 

واإلجابة عن سؤالين في الفصل الذي اخترَته حسب التعليمات.
ال يمكنك اإلجابة عن السؤالين من فصلين مختلفين.

التطوير والتخطيط احلّيزّي
إذا اخترَت هذا الفصل، أجب عن اثنين من األسئلة 1-7 )لكّل سؤال - 50 درجة(.

مؤّشرات التطوير   .1
يعرض الجدول الذي أمامك قَيم مؤّشرات تطوير في سّت دول. أ.    

صنِّف الدول إلى ثالث مجموعات، حسب مستوى تطوير كّل دولة.   
د مستوى تطوير كّل واحدة من المجموعات، وعّلل تحديدك من خالل معطَيْين  حدِّ   

من الجدول.   )22 درجة(   

معطيات عن مؤّشرات تطوير في دول مختارة

الناتج المحّلّي الدولة
الخاّم للفرد 
)دوالرات(

متوّسط العمر
)سنوات(

المستخَدمون في 
الزراعة

)نسب مئوّية(

مستخِدمو 
اإلنترنت

)نسب مئوّية(
77.58.3 2,10060.5السنغال

2.256.0 28,70077.6سلوڤينيا

11,60049.49.08.6جنوب أفريقيا

4.482.0 37,00079.5فنلندا

3,60072.648.024.0ڤيتنام

15.738.0 12,10073.0البرازيل

)www.cia.gov :من الموقع(

اختر اثنين من المؤّشرات المعروضة في الجدول، واشرح محدودة واحدة لكّل واحد منهما  ب. 
في تحديد مستوى تطوير الدولة )المجموع - محدودتان(.   )16 درجة(  

مبنى أعمار سّكان الدولة هو مؤّشر إضافّي لمستوى التطوير. جـ. 
اشرح كيف ُيعبِّر مبنى األعمار عن مستوى تطوير الدولة.   )12 درجة(  

/يتبع في صفحة 3/



גאוגרפיה, קיץ תשע"ד, מס' 057107 + נספחים- 3 -
الجغرافية، صيف 2014، رقم 057107 + مالحق

"بصمة القدم البيئّية"   .2
تمّعن في الخارطة التي في الملحق "أ"، والتي تصف "بصمة القدم البيئّية" للفرد لدول العالم. أ.   

اذكر قاّرة واحدة بصمة قدمها البيئّية كبيرة بشكل خاّص، وقاّرة واحدة بصمة قدمها البيئّية    
صغيرة بشكل خاّص.   )12 درجة(   

اشرح ما هو العامل األساسّي للفرق في بصمة القدم البيئّية بين القاّرتين اللتين ذكرَتهما في   ب.   
البند "أ".    )18 درجة(  

اشرح لماذا من المهّم تقليص بصمة القدم البيئّية، َوِصف عماًل واحًدا ُيجرى لتحقيق هذا   جـ.   
الهدف.   )20 درجة(  

التجارة العالمّية   .3
يعرض الجدول الذي أمامك معطيات عن نطاق تصدير البضائع والخدمات في العالم في   أ.   

سنوات مختارة.  
اذكر التوّجه الذي ينعكس في معطيات الجدول، واعرض ثالثة عوامل لهذا التوّجه.   )22 درجة(   

نطاق تصدير البضائع والخدمات في العالم
التصدير العالمّي السنة

)بماليين الدوالرات(
195384,000
1963157,000
1973579,000
19831,838,000
19933,676,000
20037,377,000
201217,930,000

  )www.wto.org  :من الموقع(                     

حسب النظرّية االقتصادّية التقليدّية، أساس التجارة بين الدول هو األفضلّية النسبّية التي  ب. 
 تتمّتع بها كّل دولة.

اشرح مصطلح "األفضلّية النسبّية".   )8 درجات(  (1)
نها من االندماج في   تمّعن في األطلس، واذكر أفضلّية نسبّية واحدة ألستراليا، ُتمكِّ  (2)  

التجارة العالمّية.   )8 درجات(  
هناك َمن يّدعي أّن اّتساع نطاق التجارة العالمّية يمّس بالدول األقّل تطّوًرا. جـ. 

أعِط تعلياًل واحًدا يدعم هذا االّدعاء.   )12 درجة(  
                            /يتبع في صفحة 4/
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البلدات القروّية   .4
صف ثالثة عوامل أّثرت في الماضي على موقع البلدات القروّية في الحّيز.   أ.   

)18 درجة(   
اختر اثنين من العوامل التي وصفَتها في البند "أ"، واشرح مدى تأثير كّل واحد منهما  ب.   

في الوقت الحاضر.       )16 درجة(   
تظهر في الصورتين اللتين في الملحق "ب" بلدتان، تمّثل كّل بلدة منهما نموذًجا مختلًفا   جـ.   

للبلدة القروّية.  
تمّعن في الصورتين، واذكر ما هو نموذج البلدة القروّية المعروض في كّل واحدة من     

الصورتين.  
اختر أحد النموذجين، واذكر إيجابّية واحدة أو سلبّية واحدة لهذا النموذج.     

)16 درجة(  

الموارد البشرّية    .5
ًزا لتطوير االقتصاد.   )12 درجة( ل الموارد البشرّية محفِّ اشرح كيف ُتشكِّ أ.   

تمّعن في الصورتين اللتين في الملحق "جـ". ب.   

اذكر نوع المصنع الذي يظهر في كّل واحدة من الصورتين، َوِصف فرقين    
بين ممّيزات الموارد البشرّية الالزمة لكّل واحد من نوَعي المصنعين.         

)24 درجة(   

يعتمد االقتصاد اليابانّي على الموارد البشرّية أساًسا.  اشرح لماذا. جـ. 
)بإمكانك االستعانة باألطلس.(    )14 درجة(  

/يتبع في صفحة 5/
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التمدين   .6
يعرض الجدول الذي أمامك معطيات عن عدد السّكان في المراكز المدينّية الكبرى في العالم،   

في السنتين 1950 َو 1985 وتوّقع لسنة 2025.  تمّعن في الجدول، وأجب عن البنود "أ"-"جـ".

المراكز المدينّية الكبرى وعدد سّكانها في العالم 
في فترتين زمنّيتين في الماضي وتوّقع للمستقبل 

)بالماليين(
1950    1985     2025

عدد المدينة
السّكان

عدد المدينة
السّكان

عدد المدينة
السّكان

38.7طوكيو30.2طوكيو12.3نيويورك*

32.9نيودلهي15.8نيويورك11.3طوكيو

28.4شنغهاي14.1مكسيكوسيتي8.4لندن

26.6بومباي13.4سان باولو6.3باريس

24.6مكسيكوسيتي10.4بومباي5.4موسكو

*   يتطّرق المعطى إلى منطقة حاضرة نيويورك - نيوآرك   

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

في أّية قاّرة كانت معظم المراكز المدينّية الكبرى في سنة  1950، وفي أّية قاّرة ُيتوقَّع أن  أ. 
تكون معظم المراكز المدينّية الكبرى في سنة  2025؟

اشرح عاملين للتغّير المتوقَّع.   
)20 درجة(   

تحدث في عّدة مدن من التي في الجدول عملّية تمدين مفرط )زائد(. ب. 
صف ثالث صعوبات تنجم عن هذه العملّية في الحّيز المدينّي.  

)18 درجة(  
نطاق ظاهرة الزراعة المدينّية آخذ في االّتساع في عّدة مدن في الدول األقّل تطّوًرا. جـ. 

صف إيجابّية واحدة وسلبّية واحدة الّتساع نطاق هذه الظاهرة.  
)12 درجة(  

/يتبع في صفحة 6/ 
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الزراعة    .7
أمامك سبعة أقوال تتعّلق بالزراعة.  

د بالنسبة لكّل واحد منها إذا كان صحيًحا أم غير صحيح. اختر خمسة من األقوال، وحدِّ  
إذا كان القول صحيًحا  — اشرحه.  

إذا كان القول غير صحيح  — اشرح ما هو غير الصحيح فيه.  
)لكّل قول—  10 درجات(   

خالل الثورة الزراعّية األولى، تعّلم الـُمزارعون تهجين النباتات البّرّية وتدجين الحيوانات.  (1)  

الزراعة العضوّية هي نوع من الزراعة المستدامة.  (2)

كان هدف "الثورة الخضراء" المحافظة على البيئة في الدول األقّل تطّوًرا.  (3)

اإلفراط في الرّي في المناطق القاحلة يمكن أن يؤّدي إلى ملوحة التربة.  (4)

أّدت الثورة الزراعّية الثالثة إلى تسارع استعمال الماكينات الزراعّية، وبذلك ساهمت في   (5)

حماية البيئة.
طريقة اإلبادة المسّماة "اإلبادة المدَمجة" هي طريقة وّدّية للبيئة.  (6)

َقْطُع الغابات الذي يتيح إخالء مساحات من األراضي لصالح الزراعة والرعي، يساعد في   (7)

تقليص كّمّية غازات الدفيئة )غازات االحتباس الحرارّي( في الكرة األرضّية.  

/يتبع في صفحة 7/
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انتبه:   عليك اختيار أحد الفصول الثالثة: الفصل األّول أو الفصل الثاني أو الفصل الثالث،
واإلجابة عن سؤالين في الفصل الذي اخترَته حسب التعليمات.

ال يمكنك اإلجابة عن السؤالين من فصلين مختلفين.

الفصل الثاني:  الكرة األرضّية والبيئة
 إذا اخترَت هذا الفصل، أجب عن اثنين من األسئلة 8-14 )لكّل سؤال - 50 درجة(.

الهّزات األرضّية  .8
أمامك أسماء لثالث مدن تمتاز عن بعضها البعض بمدى خطر حدوث هّزات أرضّية في    أ.   

المنطقة التي تقع فيها.   
أسنسيون )براغواي(  -   

هلسنكي )فنلندا(  -   
طوكيو )اليابان(  -   

ج هذه المدن حسب مدى خطر حدوث هّزات أرضّية في المنطقة التي تقع فيها،    درِّ  
من األكثر خطًرا إلى األقّل خطًرا، واشرح العامل للفروق بين المدن في مدى الخطر     

)استِعن بالخرائط التي في األطلس(.   )24 درجة(  
يعرض الجدول الذي أمامك معطيات عن هّزات أرضّية حدثت في إيران وفي الواليات    ب.   

المّتحدة.   
الشّدةالموقع

)بسّلم ريختر(
الضرر االقتصادّيعدد الجرحىعدد القتلى

1.5 مليار دوالر6.626,00030,000بام )إيران(

لوما برييتا
)الواليات المّتحدة(

6 مليارات دوالر6.9633,757

أعِط تفسيرين ممكنين للفروق بين نتائج الهّزتين األرضّيتين في الدولتين.      
)16 درجة(  

اذكر ظاهرة واحدة يمكن أن ُتنِذر باقتراب حدوث هّزة أرضّية.  )10 درجات( جـ.   

/يتبع في صفحة 8/  
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مصّبات األنهار  .9 
يظهر في الصورتين اللتين في الملحق "د" شكالن لمصبَّي نهرين.

اذكر اسم كّل واحد من هذين الشكلين لمصبَّي النهرين.    )16 درجة( أ.    

ن كّل واحد من شكَلي مصبَّي النهرين.     اشرح كيف تؤّثر شّدة التّيارات البحرّية على تكوُّ ب.    

)16 درجة(    
مصّبا النهرين اللذان يظهران في الصورتين َيستعملهما اإلنسان.  جـ. 

اذكر استعمااًل واحًدا لكّل واحد من مصبَّي النهرين يمكن أن يقوم به اإلنسان، واشرح     
العالقة بين ممّيزات المصّب وبين االستعمال الذي ذكرَته.   )18 درجة(  

/يتبع في صفحة 9/  
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المعادن   .10

تقوم شركات متعّددة الجنسّيات باستخراج المعادن في الدول األقّل تطّوًرا.  أ.   
ما هي إيجابّية ذلك للدولة األقّل تطّوًرا، وما هي السلبّية؟   )20 درجة(    

تتعّلق جدوى استخراج املعادن بعّدة متغّيرات وبالعالقة بينها: ب. 
نسبة تركيز املعدن في الركاز.  -  

تكلفة استخراج المعدن.  -  
تكلفة نقل المعدن.  -  

سعر المعدن في السوق.  -  
اخَتر اثنين من هذه المتغّيرات، واشرح تأثيرهما على جدوى استخراج المعدن.    

)20 درجة(  
يعرض الرسم البيانّي الذي أمامك كّمّية األلومنيوم التي اسُتخلصت في العالم وكّمّية  جـ. 

األلومنيوم التي اسُتهِلكت فيه، في السنوات 2010-1980. 
اقتِرْح تفسيًرا لهذا الفرق.   )10 درجات(  

0
1980 1990 2000 2010
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40

50

كّمّيةٹاأللومنيوم
(ماليينٹاألطنان)

السنة

مفتاح:
استهالكٹاأللومنيوم
استخالصٹاأللومنيوم

)Aluminum.org :المصدر(                                                         

/يتبع في صفحة 10/  
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التبلية  .11 

 أمامك سبعة أقوال تتعّلق بعملّيات التبلية.
د بالنسبة لكّل واحد منها إذا كان صحيًحا أم غير صحيح.  اخَتر خمسة من األقوال، وحدِّ

 إذا كان صحيًحا - اشرح القول.
 إذا كان غير صحيح - اشرح ما هو غير الصحيح في القول.

 )لكّل قول - 10 درجات(
المنظر الطبيعّي الذي يتكّون بواسطة التجّعد ولم يمّر بعملّيات تبلية بعد، يبدو مرتفًعا     (1)

ا ومنحدًرا. وحاّدً   
وتيرة التبلية في المنحدرات الشديدة أبطأ من وتيرة التبلية في المنحدرات المعتدلة.  (2) 

ن أشكال منظر كارستّي. الصخور األساسّية التي تمّر بعملّيات تبلية كيميائّية ُتكوِّ  (3) 

ز عملّيات التبلية. الحرائق الكبيرة في الغابات ُتحفِّ  (4) 

في عملّيات التبلية الميكانيكّية، تنخلع الصخور وتتفّتت إلى شظايا وإلى حجارة صغيرة،     (5)

لكّن تركيبها الكيميائّي ال يتغّير.  
ز عملّية التبلية الكيميائّية. درجات الحرارة المنخفضة والرواسب الجّوّية القليلة ُتحفِّ  (6)   

الصخرة التي تركيبها غير متجانس وفيها شقوق، َتْبلى بوتيرة سريعة.   (7)

 
المنخفض الجبهوّي  .12

في الملحق "هـ" صورتان تظهر فيهما غيوم من نوعين، وتخطيط لمنخفض جبهوّي.  
تمّعن في الملحق، وأجب عن البنود "أ"-"جـ" التي أمامك.  

ما هو نوع الغيوم الذي يظهر في كّل واحدة من الصورتين؟ أ. 
اذكر ممّيًزا واحًدا لكّل واحد من نوَعي الغيوم )باستثناء موقعهما في منخفض جبهوّي(.     

)20 درجة(
في التخطيط الذي في الملحق، يشير الرقمان II ، I  إلى منطقتين في المنخفض الجبهوّي،  ب.  

 يتكّون فيهما نوعا الغيوم اللذان يظهران في الصورتين.
د أّي نوع غيوم يتكّون في كّل واحدة من المنطقتين II ، I  اللتين في المنخفض.    حدِّ

عّلل تحديدك.   )20 درجة(
ي  تتكّون معظم المنخفضات الجبهوّية في منطقة المناخ المعتدل )بين خطَّ  جـ. 

عرض 40-60(.  اشرح لماذا.     )10 درجات(
/يتبع في صفحة 11/  
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ث الهواء تلوُّ  .13

يعرض الرسم البيانّي الذي أمامك التغّيرات في كّمّيات انبعاث ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف   
الغازّي في العالم عاّمًة، وفي فرنسا خاّصًة، في السنوات 2004-2010.  تمّعن في الرسم البيانّي 

وأجب عن البنود "أ"-"جـ" التي تليه. 

2004
0

1

2

3

4

5

6

7

2005 2006 2007 2008 2009 2010

كّمّياتٹانبعاثٹ
ثانيٹأكسيدٹالكربون
(أطنانٹللفرد)

السنة

مفتاح:
فيٹفرنسا
فيٹالعالم

كّمّياتٹانبعاثٹثانيٹأكسيدٹالكربونٹفيٹالسنواتٹ2010-2004
(أطنانٹللفرد)

                                
                          

)المصدر:  البنك العالمّي(      

اذكر التوّجه العاّم للتغّير في كّمّيات انبعاث ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الغازّي  أ. 
في العالم، واشرح عاملين لهذا التوّجه.   )16 درجة(  

اذكر التوّجه العاّم للتغّير في كّمّيات انبعاث ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الغازّي  ب. 
في فرنسا.         

اذكر وسيلتين تكنولوجّيتين تّم تطويرهما في مجال المواصالت َو/أو في مجال الطاقة، 
واشرح كيف يمكن أن تساهم كّل واحدة منهما في هذا التوّجه.   )20 درجة(

هناك َمن يّدعي أّن التخطيط البيئّي الذي يشّجع البناء المكتّظ )المشَبع( في الحّيز  جـ.  
ث الهواء الذي ُتسبِّبه وسائل المواصالت.   المدينّي يساعد في تقليص تلوُّ

اشرح هذا االّدعاء.      )14 درجة(  

/يتبع في صفحة 12/  
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احترار األرض  .14 

يصف الرسم البيانّي الذي أمامك المساحة المغّطاة بالجليد في بحر الشمال، في 
السنوات 1978-2013 )معّدل سنوّي(.  تمّعن في الرسم البيانّي، وأجب عن البنود "أ"-"جـ" التي   

تليه.

1978
9.0
9.5

10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0

1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

المساحةٹالمغّطاةٹبالجليدٹ
فيٹبحرٹالشمال

(معّدلٹسنوّيٹبماليينٹكم2)

المساحةٹالمغّطاةٹبالجليدٹفيٹبحرٹالشمال,ٹفيٹالسنواتٹ1978-2013ٹٹٹٹٹ
ٹ(معّدلٹسنوّي)ٹٹٹ

السنة
)National Snow and Ice Data Center :من الموقع(   

ر في معّدل المساحات المغّطاة بالجليد في بحر الشمال في السنوات  اذكر التوّجه العاّم للتغيُّ أ. 
ا واحًدا لهذا التوّجه.   )14 درجة(   1978-2013، واشرح تأثيًرا سلبّيً

حدثت في السنوات 1982 َو 1991  َو 2008 ثورانات شديدة لجبال بركانّية في عّدة أماكن  ب.  
في العالم.

صف تأثير هذه الثورانات البركانّية على معّدل المساحات المغّطاة بالجليد في    
بحر الشمال في تلك السنوات.    

اشرح العملّية التي تؤّثر فيها الثورانات البركانّية الشديدة في العالم على المساحة المغّطاة 
بالجليد في بحر الشمال.   )18 درجة(    

/يتبع في صفحة 13/                                     )انتبه:  تكملة السؤال في الصفحة التالية.( 



גאוגרפיה, קיץ תשע"ד, מס' 057107 + נספחים- 13 -
الجغرافية، صيف 2014، رقم 057107 + مالحق

َر في المنطقة مسار تجارّي بحرّي جديد.  في أعقاب ذوبان الجليد في بحر الشمال، َتَطوَّ  جـ.  
تمّعن في خارطة الكرة األرضّية في الملحق "و"، التي فيها مساران تجارّيان بحرّيان من 

شرق آسيا إلى أوروبا:  المسار التجارّي البحرّي القائم والمسار التجارّي البحرّي الجديد.
صف التغّير الذي طرأ على المسارين التجارّيين.   
اشرح إيجابّية واحدة وسلبّية واحدة لهذا التغّير.

)18 درجة(     

/يتبع في صفحة 14/
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انتبه:   عليك اختيار أحد الفصول الثالثة: الفصل األّول أو الفصل الثاني أو الفصل الثالث،
واإلجابة عن سؤالين في الفصل الذي اخترَته حسب التعليمات.

ال يمكنك اإلجابة عن سؤالين من فصلين مختلفين.

الفصل الثالث: اإلنسان في الحّيز االجتماعّي - الثقافّي
 إذا اخترَت هذا الفصل، أجب عن اثنين من األسئلة 15-21 )لكّل سؤال - 50 درجة(.

الديمغرافية   .15

تنتهج الدول المختلفة في العالم سياسة مختلفة في مجال الوالدة: بعضها يشّجع الوالدة، وبعضها   
اآلخر يحّدد الوالدة. 

اشرح عاملين لسياسة تشجيع الوالدة.   )18 درجة( أ. 
اشرح عاملين لسياسة تحديد الوالدة.   )18 درجة( ب. 

حّدد القانون الصينّي الوالدة في الماضي، وأجاز والدة طفل ثاٍن فقط لألزواج الذين يسكنون  جـ. 
ر مؤّخًرا تعديل هذا القانون والسماح ألزواج آخرين بإنجاب  في القرى ولديهم بنت.  َتقرَّ

 طفل ثاٍن.
اعرض تعلياًل ممكًنا واحًدا لتعديل القانون.   )14 درجة( 

حّيزات الوجود  .16

اشرح ما هو "الحّيز الشخصّي" وما هو "الحّيز الجماعّي".   )18 درجة( أ. 
هناك َمن يّدعي أّن تطّور وسائل االّتصال يطمس الفروق بين الحّيز الشخصّي والحّيز  ب. 

الجماعّي.  اعرض تعلياًل واحًدا يدعم هذا االّدعاء.   )14 درجة(
يظهر في الصور التي في الملحق "ز" أبناء طائفة األميش في الواليات المّتحدة الذين  جـ. 

لديهم طريقة معيشة مميَّزة.      
تمّعن في الصور، َوِصف فرقين بين تأثير أبناء هذه الطائفة على البيئة وبين تأثير األفراد الذين 

يعيشون نمط حياة عصرّيًا على البيئة.   )18 درجة(  

/يتبع في صفحة 15/  
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التمدين  .17 

يعرض الرسم البيانّي الذي أمامك ثالث مراحل في عملّية التمدين الكالسيكّية، ُذكرت فيه ثالث 
دول تتواجد في المراحل 1-3  في العملّية.

(%)
السّكانٹالمدينّيون

الرسمٹالبيانّيٹللتمدينٹالكالسيكّي

بوروندي

الصين

هولندا

0المرحلةالمرحلةالمرحلة
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40
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80

1 2 3
الزمن

صف االختالف بين توّجهات التمدين في كّل واحدة من المراحل الثالث في عملّية التمدين  أ. 
التي تظهر في الرسم البيانّي.   )12 درجة(

ُأشير في الرسم البيانّي إلى الدول بوروندي )أفريقيا( والصين )آسيا( وهولندا )أوروبا(  ب. 
 حسب موقعها في عملّية التمدين في الوقت الحاضر. 

اشرح العامل األساسّي الذي يؤّثر على موقع اثنتين من الدول المشار إليها في الرسم البيانّي.   
)18 درجة(

صف ثالثة تأثيرات لعملّية التمدين على جودة البيئة في المدن التي في الدول األقّل تطّوًرا. جـ.  
)20 درجة(  

الفصل الحّيزّي - االجتماعّي  .18

اشرح ما هو الفصل الحّيزّي - االجتماعّي.  أ. 
تمّعن في الملحق "حـ" الذي فيه صورتان الثنين من أحياء مدينة نيويورك في الواليات 

المّتحدة، َوِصف تعبيًرا واحًدا لهذا الفصل يظهر في كّل واحدة من الصورتين. 
)18 درجة(  

اشرح ثالثة عوامل للفصل الحّيزّي - االجتماعّي لفئات سّكانّية في الحّيز المدينّي.      ب. 
)18 درجة(

يكون الفصل الحّيزّي في بعض األحيان جزًءا من عملّية تراُجع مدينّي.  اشرح لماذا.  جـ. 
/يتبع في صفحة 16/)14 درجة(  
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الهجرة  .19

ما هي سياسة الهجرة؟ أ.   

اذكر اعتبارين يؤّثران على سياسة الهجرة في دول العالم.   )18 درجة(   
تمّعن في الرسمين البيانّيين اللذين أمامك واللذين يعرضان معطيات عن أعداد الالجئين  ب. 

 في سنة 2013  في دول منشأ وفي دول هدف أساسّية. 
 اختر دولة منشأ واحدة لاّلجئين، واشرح عاماًل واحداً للعدد الكبير لاّلجئين الذين 

 يخرجون منها. 
 اختر دولة هدف واحدة لاّلجئين، واشرح عاماًل واحًدا للعدد الكبير لاّلجئين الذين 

 يصلون إليها.
)16 درجة(   

2,664,436
2,466,095

1,428,308

الرسم البيانّي 1 — دول منشأ أساسّية لّالجئين 
(2013)

العراقسورياأفغانستان

2,600,000

966,468

571,685

الرسم البيانّي 2 —دول هدف أساسّية لّالجئين  
(2013)

ألمانياإيرانباكستان

على أثر الهجرة الكبيرة إلى فرنسا في العقود األخيرة، تّم عام 2004 تشريع قانون في فرنسا  ـ.  ج
يحظر عرض رموز تدّل على االنتماء الدينّي في المدارس وفي المؤّسسات العاّمة.  

اعرض تعلياًل واحًدا يطرحه مؤّيدو القانون وتعلياًل واحًدا يطرحه معارضو القانون.   
)16 درجة( 

/يتبع في صفحة 17/  
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اللغات  .20

تعّززت في العقود األخيرة مكانة اللغة اإلنجليزّية في العالم أجمع.   أ.    

اشرح عاماًل واحًدا لذلك.   )14 درجة(  
يتكّلمون في فنلندا 23 لغة أّم.   ب. 

 اشرح فائدة واحدة تكمن في هذا الوضع، واشرح صعوبة واحدة ُيسبِّبها هذا الوضع.
)18 درجة(

صف طريقتين للمحافظة على اللغات.   )18 درجة( جـ. 

األوبئة   .21

في الملحق "ط" خارطتان.  تعرض الخارطة 1 انتشار مرض الطاعون في أوروبا في   أ. 
 القرن الرابع عشر، وتعرض الخارطة  2  انتشار مرض السارس* في العالم في مطلع 

 القرن الحادي والعشرين.
 صف الفرق بين وتيرة انتشار وباء الطاعون وبين وتيرة انتشار مرض السارس، واشرح 

العامل لهذا الفرق.   )16 درجة( 
في الواليات المّتحدة، نسبة الوفّيات من مرض الطاعون في السنوات 1900-1940 بلغت  ب. 

%60 من مجمل المرضى بهذا المرض. في السنوات 1990-2010 كانت هذه النسبة 11%.

اشرح عاملين ممكنين للفرق بين نسبَتي الوفّيات في هاتين الفترتين.   )16 درجة(  
صف عملين تقوم بهما المنّظمات الدولّية للقضاء على األوبئة، واذكر صعوبة واحدة  جـ. 

تكمن في مواجهة القضاء على األوبئة.   )18 درجة(

*السارس - مرض في المسالك التنّفسّية ُيسبِّبه ڤيروس.

ב ה צ ל ח ה!
ى لك الّنجاح! نتمّن

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

حقوق الّطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
الّنسخ أو الّنشر ممنوعان إاّل بإذن من وزارة الّتربية والّتعليم.
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امللحق "أ": خارطة للسؤال 2 - بصمة القدم البيئّية للفرد  
נספח א: מפה לשאלה 2 — טביעת רגל אקולוגית לנפש

بصمة القدم البيئّية 
للفرد

)هكتار عاملّي(
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الملحق "د": صورتان للسؤال 9 

الصورة 1 
מקור:      NASAתמונה 1

מקור:    Flickerתמונה 2
المصدر: الصورة 2 

المصدر: 
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נספח ו: מפה לשאלה 14
נתיבי סחר ימיים ממזרח אסיה לאירופה 

مفتاح:

الهند

إسرائيلالصين

المسار البحرّي القائم

قناة السويس

روسيا

المسار البحرّي الجديد

اليابان

مضائق برنيچ

مضائق ملقا

مضائق باب
 المندب

إسبانيافرنسا

غرينالند

بريطانيا

أيسلندا

جبل
 طارق

 المسار التجارّي البحرّي القائم
المسار التجارّي البحرّي الجديد

الملحق "و": خارطة للسؤال 14 
مساران تجارّيان بحرّيان من شرق آسيا إلى أوروبا

حسب: 
גאופוליטיקה ושינויי אקלים במזרח התיכון, 

אנטון ברקובסקי וארנון סופר, קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה 
אוניברסיטת חיפה 2013.
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נספח ט: מפות לשאלה 21
الملحق "طـ":  خارطتان للسؤال 21

מפה 1 — התפשטות מחלת הֶדֶבר באירופה במאה ה־14

الخارطة 1 - انتشار مرض الطاعون في أوروبا في القرن الرابع عشر

انتبه:  تكملة الملحق "طـ" في الصفحة التالية

تقدير النتشار الطاعون 
األسود في السنوات:

مفتاح:

مناطق لم تتضّرر

مناطق المعلومات 
عنها غير كافية

مدن لم تتضّرر
مدن تضّررت بشّدة

مسارات إبحار أساسّية

1347 1350

1348 1351
1349 1352

Philip's Atlas of World History :المصدر
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נספח ט: מפות לשאלה 21
الملحق "طـ":  خارطتان للسؤال 21 

מפה 2 — התפשטות מחלת הסארס במאה ה־21

الخارطة 2 - انتشار مرض السارس في القرن الحادي والعشرين

مفتاح:
تاريخ اكتشاف

الحالة األولى
11/2002

2/2003

3/2003

4/2003

5/2003

CDC :مصدر المعطيات
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