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التطوير وتخطيط المدى
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أو اإلنسان في المدى االجتماعي-الثقافي
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أ-ط

للممتحن
تعليمات
َ

مدّ ة االمتحان :ساعة وربع.

			
א .משך הבחינה :שעה ורבע.

أ.

ב 		.מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

ب .مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:

בשאלון זה שלושה פרקים					 ,
		 עליך לענות על שתי שאלות בפרק אחד בלבד			 .
		
		 לכל שאלה —  50נק'; סה"כ —  100נק'.
		 פרק ראשון — הפיתוח והתכנון המרחבי

في هذا النموذج ثالثة فصول،

عليك اإلجابة عن سؤالين من فصل واحد فقط.

لكلّ سؤال  50 -درجة؛ المجموع  100 -درجة.
الفصل األوّل  -التطوير وتخطيط المدى

أو

										
		 או
			
פרק שני — כדור הארץ והסביבה
		
										 أو
		 או
الفصل الثالث  -اإلنسان في المدى االجتماعي-الثقافي
פרק שלישי — האדם במרחב החברתי־תרבותי 		
الفصل الثاني  -الكرة األرضية والبيئة

										جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
					
ג 		.חומר עזר מותר בשימוש:
فصاعدا:
أطلس من سنة 1993
			
		 אטלס משנת  1993ואילך:
ً
		 — אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה 			 — األطلس الجامعي الجديد ،إصدار يڤنه
					 (بدون قاموس مصطلحات الجغرافية)
			 (ללא המילון למונחי הגיאוגרפיה)
				— أطلس كارتا  -طبيعي ،سياسي ،اجتماعي،
		 — אטלס כרטא — פיזי ,מדיני ,חברתי,
اقتصادي
כלכלי									
		
		 — אטלס כרטא אוניברסלי 					 — أطلس كارتا العالمي
خاصة:
				
ד 		.הוראה מיוחדת:
د .تعليمة ّ
كي تدعم إجاباتك ،استعِ ن بالرسوم وبالمقاطع
			
		 כדי להמחיש את תשובותיך היעזר
وبالرسوم البيانية ،حسب الحاجة.
			
בסרטוטים ,בחתכים ובגרפים ,לפי הצורך.

خاصة ،كلّ ما تريد كتابته مس ّودة (رؤوس أقالم ،عمليات حسابية ،وما شابه).
اكتب في دفتر االمتحان فقط ،في صفحات ّ
اكتب كلمة "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
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

ב ה צ ל ח ה!

		 نتم ّنى لك النجاح!

-2-

גאוגרפיה ,קיץ תשע"ב ,מס'  + 057107נספחים

الجغرافية ،صيف  ،2012رقم  + 057107مالحق

األسئلة

انتبه :عليك اختيار أحد الفصول الثالثة :الفصل األوّل أو الفصل الثاني أو الفصل الثالث،
واإلجابة عن سؤالين في الفصل الذي اخترتَه حسب التعليمات.
ال يمكنك اإلجابة عن السؤالين من فصلين مختلفين.

األول :التطوير وتخطيط املدى
الفصل ّ
اخترت هذا الفصل ،أجب عن اثنين من األسئلة ( 7-1لكلّ سؤال  50 -درجة).
َ
إذا
.1

مقاييس التطوير
أمامك رسم بياني يصف العالقة بين معطيات اإلنتاج المح ّلي العا ّم للفرد وبين معطيات استهالك
ست دول ،في سنة .2007
الطاقة للفرد في ّ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤ ّﻠﻲ اﻟﻌﺎ ّم ﻟﻠﻔﺮد واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ ّ
ﺳﺖ دول )(2007
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻔﺮد

ﻃﻦ ﻧﻔﻂ(
)ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ ّ
4,500

اﻟﻴﺎﺑﺎن

4,000
3,500

إﺳﺮاﺋﻴﻞ

3,000
2,500

اﻟﺼﲔ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﻹﻧﺘﺎج اﶈ ّﻠﻲ
اﻟﻌﺎ ّم ﻟﻠﻔﺮد

)آﻻف اﻟﺪوﻻرات(

أﻧﻐﻮﻻ
40

35

30

25

20

15

				
(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).

10

2,000

5

1,500
1,000

اﻟﻬﻨﺪ
0

500
0
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أ .اشرح المقياسين المعروضين في الرسم البياني ،اإلنتاج المح ّلي العا ّم للفرد واستهالك الطاقة
للفرد ،واشرح كيف يمكن التعرّف من ّ
كل واحد منهما على مستوى تطوير الدولة.
( 20درجة)
ب .حسب الرسم البياني ،صف العالقة بين المقياسين.
اذكر أيّة دولة من الدول المعروضة في الرسم البياني تُعتبَر شاذّة عن بقيّة الدول ،واشرح
بماذا تشذّ  14( .درجة)
جـ .اشرح محدودية واحدة ّ
لكل واحد من المقياسين اللذين في الرسم البياني في تحديد
مستوى تطوير الدولة (المجموع  -محدود ّيتان) 16( .درجة)
.2

االستعمار وال َع ْو َل َمة والتوحيد الثقافي
أ .اشرح مصطلح "التوحيد الثقافي" ،و َِصف مثالين لتوحيد ثقافي أَحْ دَ َث ُه االستعمار.
( 14درجة)
ب .صف مثالين (يختلفان عن المثالين اللذين كتبتَهما في البند "أ") لتوحيد ثقافي يحدث
في الوقت الحاضر في أعقاب عمليات العولمة 18( .درجة)
جـ .هناك مَن يدّ عي أنّ العولمة هي عمل ّيًا شكل جديد لالستعمار ،في عهد جديد وفي محيط
اقتصادي جديد.
هل توافق مع هذا االدّعاء؟ اعرض تعليلين لدعم موقفك 18( .درجة)

/يتبع في صفحة /4
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تجمع المدن (אגלומרציה)
ّ

أ .اشرح ما هو تجمّ ع المدن ،و َِصف عملية تكوّنه 20( .درجة)
ب .أمامك خارطة تخطيطية لليابان أُشير فيها إلى أكبر بُؤَ ر لتجمّ ع المدن.
تمعّن في هذه الخارطة وفي خرائط اليابان في األطلس.
اختر إحدى بُؤَ ر تجمّ ع المدن في اليابان المشار إليها في الخارطة التي أمامك ،و َِصف
مم ّيزين لهذه البؤرة يساهمان في تطوّرها 16( .درجة)

أوﺳﺎﻛﺎ
ﻃﻮﻛﻴﻮ
ﻣﻔﺘﺎح:
رﭨﲡﻤﻊﭨﻣﺪن
ﺑﺆَ ّ

ﻧﭽﻮﻳﺎ

جـ .هناك مَن يدّ عي أنّ عملية تجمّ ع المدن تق ّلص اللاّ مساواة المَ دَ ِويّة في الدولة.
ويدّ عي آخرون أنّ تجمّ ع المدن بالذات يخ ّلد هذه اللاّ مساواة.
واحدا يدعمه 14( .درجة)
وأعط تعلي ً
اختر أحد هذين االدّعاءينِ ،
ال ً
.4

كلكتا  -الموقع واستعماالت األرض
تمعّن في الخرائط التي في األطلس وفي خارطة استعماالت األرض في كلكتا التي في
الملحق "أ" ،وأجب عن البنود "أ""-جـ".
أ .صف عام َلي موقع لمدينة كلكتا 16( .درجة)
ب .اختر ثالثة استعماالت لألرض أُشير إليها في الخارطة التي في الملحق "أ" ،واشرح موقعها
في المدى المديني 18( .درجة)
ال
جـ .مركز األعمال الرئيسي في المدن الكبرى في العالم يتغيّر .صف تغ ّيرًا واحدً ا ،واشرح عام ً
واحدً ا لهذا التغيّر 16( .درجة)
/يتبع في صفحة /5
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.5

التجدّ د المديني
أمامك قائمة لثالث عمليات تجدّ د مديني تحدث في المدن الكبرى في الدول المتطوّرة في
العالم.
 برجوازية إخالء  -بناء ترميم األحياءأ .اختَر اثنتين من هذه العمليات و َِصفْ هما 16( .درجة)
ب .صف إيجابية واحدة وسلبية واحدة ّ
لكل واحدة من العمليّتين اللتين اخترتَهما في
البند "أ" (المجموع  -إيجاب ّيتان وسلب ّيتان) 20( .درجة)
جـ .الحفظ المديني هو جزء من عملية التجدّ د المديني.
هل يعيق الحفظ ،حسب رأيك ،التطوير المديني؟ علّل رأيك 14( .درجة)

.6

أنواع الزراعة
يوجد في الدول ّ
األقل تط ّورًا نوعان من الزراعة :الزراعة المعيشية والزراعة التجارية.
يشمل ّ
كل واحد من هذين النوعين من الزراعة عدّ ة أنماط.
أ .صف نمطين للزراعة في الدول ّ
واحدا
واحدا للزراعة المعيشية ونمطً ا ً
األقل تط ّورًا  -نمطً ا ً
للزراعة التجارية 20( .درجة)
ب .اشرح العالقة بين ّ
كل واحد من َ
نمطي الزراعة اللذين وصفتَهما في البند "أ" وبين مستوى
تطوير الدولة 14( .درجة)
جـ .نطاق الزراعة االتّحادية (في إطار الجمعيات) في العالم آخذ في االزدياد.
واحدا الزدياد نطاقها في العالم.
اشرح ما هي الزراعة االتّحادية ("أَچْ ري ِب ْزنِز") ،و َِصف عام ً
ال ً
( 16درجة)

/يتبع في صفحة /6
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الكسارات والبيئة
ّ
تمعّن في الملحق "ب" ،الذي فيه صورتان لكسّ ارتين انتهت فيهما أعمال الحفريات واالستخراج.
أ .صف المضرّة البيئية التي تتكوّن في أعقاب أعمال الحفريات واالستخراج ،والتي تظهر في
الصورة  14( .1درجة)
ب .صف مض ّرتين بيئيّتين إضافيّتين ،تتكوّنان في أعقاب أعمال الحفريات واالستخراج.
( 20درجة)
أي مبدأ بيئي ينعكس في الصورة 2؟
جـّ .
الكسارة التي تظهر في الصورة 16( .درجة)
اشرح كيف يُطبَّق هذا المبدأ في ّ

/يتبع في صفحة /7
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انتبه :عليك اختيار أحد الفصول الثالثة :الفصل األوّل أو الفصل الثاني أو الفصل الثالث،
واإلجابة عن سؤالين في الفصل الذي اخترتَه حسب التعليمات.
ال يمكنك اإلجابة عن السؤالين من فصلين مختلفين.

الفصل الثاني :الكرة األرضية والبيئة
اخترت هذا الفصل ،أجب عن اثنين من األسئلة ( 14-8لكلّ سؤال  50 -درجة).
َ
إذا
 .8تلوّث الهواء والمناخ
أ .تمعّن في الصورة التي في الملحق "جـ" :تلوّث الهواء في ساعات الصباح".
ما هي الظاهرة المناخية التي تؤدّي إلى الحالة التي تظهر في الصورة؟
		
صف الظاهرة ،واشرح كيف تؤدّي إلى هذه الحالة.
		
( 20درجة)
		
ال بشر ّيًا واحدً ا يزيد من حدّ ة مستوى تلوّث الهواء في العالم 14( .درجة)
ب .اشرح عام ً
جـ .صف طريقتين يمكن بواسطتهما تقليص تلوّث الهواء الذي يسبّبه اإلنسان.
( 16درجة)
		
 .9األلبيدو (االنعكاسية) وتأثيره على المناخ
النسبة المتوسّ طة لأللبيدو في العالم في الوقت الحاضر تبلغ حوالي  ، 30%لكنّ التأثير المتبادل
بين التغيّرات المناخية والتغيّرات في األلبيدو يمكنه أن يغيّر نسبته المتوسّ طة.
		
أ .اشرح ما هو األلبيدو ،واكتب كيف تؤثّر نسبة األلبيدو على الغالف الغازي.
( 16درجة)
ب .تظهر في الصورتين اللتين في الملحق "د" مناظر طبيعية تميّز منطقتين في العالم.
ما هي ن َِسب األلبيدو التي تميّز كلّ واحدة من المنطقتين اللتين تظهران في الصورتين؟
		
اشرح سبب الن َِّسب التي ذكرتَها.
		
( 18درجة)
جـ .اختر إحدى المنطقتين اللتين تظهران في الصورتين ،وقدِّ ر ماذا ستكون التغيّرات في
نسبة األلبيدو وفي الشروط المناخية في المنطقة التي اخترتَها ،في أعقاب نشاط اإلنسان.
ع ّلل تقديرك.
		
( 16درجة)
		
/يتبع في صفحة /8
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الغيوم والرواسب الجوّية
أمامك سبعة أقوال تتع ّلق بالغيوم وبالرواسب الج ّوية.
اختر خمسة أقوال ،وحدِّ د بالنسبة ّ
صحيحا أم غير صحيح.
لكل واحد منها إذا كان
ً
فسر القول.
إذا كان صحيحً ا ّ -
فسر لماذا.
إذا كان غير صحيح ّ -
(لكلّ قول  10 -درجات)
		
) (1إضافة كمّ ية متساوية من بخار الماء إلى الهواء الدافئ وإلى الهواء البارد ،الموجودين
في شروط متشابهة ،تؤدّي إلى تكاثف أسرع في الهواء الدافئ بالمقارنة مع الهواء البارد.
) (2توجد فوق المحيط كمّ ية أكبر من نَوى التكاثف ممّ ا فوق مدينة كبيرة.
) (3عملية التكاثف في الغيوم تؤدّي إلى زيادة حجمها.
) (4تتميّز الجبهة الدافئة بغيوم طبقية ال تُسقِ ط أمطارًا أو تسقِ ط أمطارًا خفيفة.
) (5حالة االستقرار في الغالف الغازي تشجّ ع صعود الهواء وتَكوُّ ن الغيوم.
) (6كومولونيمبوس هي غيمة ركامية متطوّرة ،تُسقِ ط رواسب جوّية كثيرة.
) (7غيوم السيروس التي تتواجد في ارتفاع كبير تحوي ب ّلورات جليدية وال تحوي بخار ماء		 ،
ولذلك تؤ ّدي إلى سقوط ثلج يتراكم على األرض.

/يتبع في صفحة /9
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 .11الصخور
أ .أمامك قائمة ألسماء صخور ،وقائمة ألنواع صخور.
انسخ أسماء الصخور إلى دفترك ،واكتب بجانب كلّ واحد منها نوع الصخر الذي يالئمه.
		
( 10درجات)
		
أنواع الصخور
			
			أسماء الصخور
		
صخر حُ َبيْبي (كالستي)
				
كيرتون
صخر متحوّل
				
حجر رملي
		
صخر رسوبي قارّي
				
صلصال
		
صخر بركاني
بازلت
		
صخر رسوبي بحري
				
شست
		
ب .اختر صخرتين من القائمة التي في البند "أ" ،و َِصف صفتين لكلّ واحدة منهما.
( 24درجة)
جـ .اكتب اسمَ ي صخرتين يستعملهما اإلنسان (ليس بالضرورة من القائمة) ،واذكر 			
استعماالت كلّ واحدة منهما.
اشرح العالقة بين صفة كلّ صخرة كتبتَها وبين استعمالها.
		
( 16درجة)
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 .12تكتونية األلواح
أ .حسب نظرية تكتونية األلواح المقبولة في أيّامنا ،كانت جميع القارّات في الماضي قارّة
شاملة واحدة كبيرة (أ ّم القارّات) .اشرح حسب هذه النظرية ،سبب انفصال القارّة
		
الشاملة الكبيرة إلى قارّات منفردة 16( .درجة)
ب .أمامك قائمة لثالث مناطق في العالم.
 جبال الهماليا		
 جزر هاواي		
 غور األردن		
تمعّن في الخرائط الجيولوجية في األطلس ،واشرح حسب نظرية تكتونية األلواح،
		
عملية تكوّن اثنتين من هذه المناطق 16( .درجة)
جـ .أمامك قائمة ألزواج قارّات أو دول.
 أفريقيا وأمريكا الجنوبية		
 المملكة العربية السعودية وإيران		
 أستراليا وأنتركتيكا		
بافتراض أنّ األلواح التكتونية ستواصل حركتها وأنّ اتّجاهات حركتها لن تتغيّر ،اشرح
		
تأثير حركة األلواح على البُعد بين الدولتين أو القارّتين في كلّ واحد من األزواج الثالثة.
( 18درجة)
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 .13النقص في المياه
تعرض الخارطة التي في الملحق "هـ" مناطق في العالم تعاني من نقص في المياه المتوافرة بسبب
عوامل طبيعية واقتصادية.
تمعّن في هذه الخارطة وفي خرائط الرواسب الجوّية التي في األطلس ،وأجب عن البنود "أ""-جـ".
ْض المياه فيها ال يلبّي الطلب ،واشرح عاملين طبيعيّين ممكنين 		
أ .اذكر منطقة واحدة عَ ر ُ
لهذا النقص 18( .درجة)
ب .توجد مناطق في العالم تهطل فيها كمّ ية كبيرة من الرواسب الجوّية ،ورغم ذلك تعاني 		
هذه المناطق من النقص في المياه المتوافرة.
اذكر منطقة واحدة من هذه المناطق ،واشرح عاملين بشريّين ممكنين للنقص في المياه 		
		
المتوافرة فيها 18( .درجة)
جـ .تحلية مياه البحر هي أحد الحلول الجديدة لمواجهة النقص في المياه المتوافرة في العالم.
اشرح ضررًا واحدً ا للبيئة يتسبّب من تحلية مياه البحر 14( .درجة)
		
 .14الطاقة
يتزايد الطلب للطاقة في العالم بوتيرة كبيرة .حسب توقّعات منظّ مة الطاقة العالمية ،سيزداد
الطلب للطاقة حتّى سنة  2035بنسبة  60%تقريبًا.
الرسم البياني الذي في الملحق "و" يصف نسبة مصادر الطاقة المختلفة من مجمل الطلب للطاقة
في العالم في السنوات  ، 2010-1980ويعرض التوقّع حتّى سنة .2035
تمعّن في الرسم البياني ،وأجب عن البنود "أ""-جـ".
أي مبدأ 		
أ .صنِّف مصادر الطاقة المعروضة في الرسم البياني إلى مجموعتين ،واشرح حسب ّ
أجريت التصنيف 16( .درجة)
َ
		
ب .اذكر مصدر طاقة واحدً ا يُتوقّع أن يزداد استعماله ،ومصدر طاقة واحدً ا يُتوقّع أن يقلّ
استعماله.
ال واحدً ا لكلّ تغيير في استعمال مصدرَي الطاقة اللذين ذكرتَهما
اشرح عام ً
		
(المجموع  -عامالن) 16( .درجة)
جـ .تجد الدول األقلّ تط ّورًا صعوبة في تغيير سياستها بالنسبة الستعمال مصادر الطاقة.
صف صعوبتين 18( .درجة)
		
/يتبع في صفحة /12
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انتبه :عليك اختيار أحد الفصول الثالثة :الفصل األوّل أو الفصل الثاني أو الفصل الثالث،
واإلجابة عن سؤالين في الفصل الذي اخترتَه حسب التعليمات.
ال يمكنك اإلجابة عن سؤالين من فصلين مختلفين.

الفصل الثالث :اإلنسان في المدى االجتماعي  -الثقافي

اخترت هذا الفصل ،أجب عن اثنين من األسئلة ( 21-15لكلّ سؤال  50 -درجة).
َ
إذا
.15

النواة والهوامش
أ .شنغهاي والتبت هما لواءان في الصين .تمعّن في الخارطة التخطيطية التي أمامك وفي
وأي لواء يقع في
أي لواء يقع في نواة الصينّ ،
الخرائط التي في األطلس ،وحدِّ د حسبها ّ
الهوامش.
اعتمد في إجابتك على مم ّيزين ّ
لكل واحد من اللواءين (المجموع  -أربعة مميّزات).
( 22درجة)

ﺷﻤﺎل
ﺷﻨﻐﻬﺎي
اﻟﺘﺒﺖ

ب .اشرح عاملين اجتماعيّين  -اقتصاديّين لن َِسب الفقر العالية في مناطق الهوامش في الدول.
( 16درجة)
جـ .تسعى الدول إلى تقليص الفجوات بين النواة والهوامش في مجال حدودها عن طريق تطوير
بنًى تحتية للمواصالت ولالتّصاالت.
هناك مَن يدّ عي أنّ مثل هذا التطوير يقلّص الفجوات بالفعل ،وهناك مَن يدّ عي أنّه يزيد من
الفجوات.
واحدا لدعمه 12( .درجة)
وأعط تعلي ً
أَبدِ رأيك في هذه المسألةِ ،
ال ً
/يتبع في صفحة /13
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.16

عدم العدالة البيئ ّية في المدى المديني
عمليات نم ّو وازدهار المدن تؤدّي ،من ضمن أمور أخرى ،إلى عدم عدالة مَدَ ِويّة  -بيئيّة.
أ .تمعّن في الملحق "ز" ،الذي فيه خارطة الستعماالت األرض في مركز مدينة باريس.
صف مم ّيزين لعدم العدالة المَ دَ ِويّة  -البيئيّة ،يظهران في الخارطة 16( .درجة)
ب .اشرح عاملين لتكوّن عدم العدالة هذه في المدى المديني 18( .درجة)
جـ .صف عملين تقوم بهما السلطات بهدف تحقيق العدالة المَ دَ ِويّة  -البيئيّة 16( .درجة)

.17

ّ
سكان العالم
تمعّن في الملحق "حـ" ،الذي فيه الهرم الجيلي للعالم في سنة  2000والهرم الجيلي المتوقّع
لسنة  ،2050وأجب عن البنود "أ""-جـ".
أ .حسب الهرمين الجيليّين ،صف التغيّرات التي يُتوقَّع أن تطرأ على مميّزات ّ
سكان العالم
في المجالين التاليين:
 ن َِسب الوالدة معدّ ل العمر( 10درجات)
أي دول ستؤثّر بمدى أكبر من غيرها على التغيّرات التي يُتوقّع أن تطرأ على الهرم
ب .حدِّ د ّ
الجيلي لسنة  :2050الدول المتطوّرة أم الدول األقلّ تط ّورًا.
أعط تعليلين لتحديدك.
ِ
( 20درجة)
جـ .الخبراء الذين يتوقّعون نم ّو ّ
سكان العالم يختلفون في الرأي حول المسألة إذا كان من المتوقّع
أن يحدث انفجار ّ
سكاني في العالم خالل القرن الحادي والعشرين.
اشرح ما هو "االنفجار ّ
السكاني" ،وأبدِ رأيك في هذه المسألة وع ّلل أقوالك.
( 20درجة)
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الهجرة الدولية
تمعّن في الرسمين البيانيّين اللذين أمامك ،واللذين يعرضان معطيات عن عدد المهاجرين من
الدول المتطوّرة ومن الدول األقلّ تط ّورًا ) ،(2005وأجب عن البنود "أ""-جـ" التي تليهما.
اﻟﺮﺳﻢﭨاﻟﺒﻴﺎﻧﻲﭨﭨﭨ:ﭨﻣﻬﺎﺟﺮونﭨﻣﻦﭨاﻟﺪولﭨاﳌﺘﻄﻮرة
1
ّ
ﻋﺪدﭨاﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
)ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ(
53

14

إﻟﻰﭨاﻟﺪول
ّ
اﻷﻗﻞﭨﺗﻄ ّﻮ ًرا

إﻟﻰﭨاﻟﺪول
اﳌﺘﻄ ّﻮرة

70
60
50
40
30
20
10
0

ّ
ﭨﺗﻄﻮ ًرا
2
اﻟﺮﺳﻢﭨاﻟﺒﻴﺎﻧﻲﭨﭨﭨ:ﭨﻣﻬﺎﺟﺮونﭨﻣﻦﭨاﻟﺪولﭨاﻷﻗﻞ ّ
62

إﻟﻰﭨاﻟﺪول
ّ
اﻷﻗﻞﭨﺗﻄ ّﻮ ًرا

61

ﻋﺪدﭨاﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
)ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ(

إﻟﻰﭨاﻟﺪول
اﳌﺘﻄ ّﻮرة

70
60
50
40
30
20
10
0

)(UN Population Division, International Migration Report, 2006

أ .اذكر الفرق بين الرسمين البيانيّين  2-1من ناحية مجمل المهاجرين ،واشرح عاملين لهذا
الفرق 18( .درجة)
ب .اشرح لماذا الدول األقلّ تط ّورًا هي غاية لهجرة المهاجرين من الدول المتط ّورة ،ولماذا هي
غاية لهجرة المهاجرين من الدول ّ
األقل تط ّو ًرا 16( .درجة)
جـ .الهجرة من الدول األقلّ تط ّورًا إلى الدول المتطوّرة تؤثّر على دول الغاية المتطوّرة من الناحية
االجتماعية  -الثقافية.
صف اثنين من مثل هذه التأثيرات 16( .درجة)
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.19

االنعزالية في المدى المديني
		
أ .اشرح المصطلحين "انعزالية مَدَ ِويّة" َو "انعزالية اجتماعية" ،و َِصف العالقة بين هذين
المصطلحين من جهة وبين عملية "الدخول والتوريث" من جهة أخرى 20( .درجة)
ب .صف تأثيرين لالنعزالية المَ دَ ِويّة على تخطيط المدى المديني 16( .درجة)
جـ .هناك مَن يدّ عي أنّ االنعزالية االجتماعية تتيح لفئات ّ
سكانية مختلفة العيش بسالم الواحدة 		
مع األخرى ،وهناك مَن يدّ عي أنّها تؤدّي إلى االغتراب بينها.
واحدا لدعمه 14( .درجة)
وأعط تعلي ً
أبدِ رأيك في هذه المسألةِ ،
ال ً

.20

العالمية المح ّلية (چلوكالي)
أ .اشرح المصطلح "العالمية المح ّلية" 14( .درجة)
الخاصيّة
ّ
ب .تحدث في العالم عمليات لتوحيد ثقافي ،وتتمّ إلى جانبها محاوالت لحفظ
الثقافية .تمعّن في الصور التي في الملحق "ط" ،وحدِّ د في أيّة صور منها يظهر توحيد
للخاصيّة الثقافية .ع ّلل تحديدك.
ّ
ثقافي ،وفي أيّة صور منها يظهر حفظ
( 20درجة)
الخاص ّية الثقافية.
جـ .اشرح إيجابية واحدة للتوحيد الثقافي وإيجابية واحدة لحفظ
ّ
( 16درجة)
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األمراض واألوبئة
أ .تمعّن في الرسم البياني الذي أمامك ،الذي يعرض انتشار مرض المالريا في العالم.
ال بشر ّيًا واحدً ا النتشار المرض 12( .درجة)
ال طبيع ّيًا واحدً ا وعام ً
اشرح عام ً
انتشار المالريا في العالم 2006 -

(نسب مئوية)

0.4%

ﻣﻔﺘﺎح:
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ
اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ
ّ
ﻏﺮب اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
أﻣﺮﻳﻜﺎ

0.8%

3.7%
9.9%

85.2%

ب .التركيز العالي لألمراض واألوبئة يؤثّر على االقتصاد وعلى المجتمع في الدول ّ
األقل تط ّورًا.
صف ثالثة تأثيرات ممكنة لمثل هذه الظاهرة 20( .درجة)
جـ .اذكر سببين للجهود الكبيرة التي يبذلها المجتمع الدولي في تحسين الوضع الصحّ ي
ّ
لسكان العالم.
ّ
المنظمات الدولية في هذه المسألة.
واحدا تقوم به إحدى
صف عم ً
ال ً
( 18درجة)

					

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

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

حقوق الطبع محفوظة لدولة إس رائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.
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נספח ז לשאלה  :16מפת שימושי הקרקע במרכז העיר פריז

امللحق "ز" للسؤال  :16خارطة الستعماالت األرض في مركز مدينة باريس

مركز األعمال الرئيسي
منطقة جتارية (في األساس
حوانيت وحوانيت لكلّ شيء ومطاعم)
منطقة مكاتب حكومية
بنايات عا ّمة إدارية وللخدمات
حرم جامعي
بنايات عا ّمة للتعليم العالي
وللفن
وللطب
ّ
ّ
منطقة صناعية وورش عمل
حيّ قصور مرم
مناطق سكنية مبستوى ٍ
عال،
خاصة املمثّليات الدبلوماسية
ّ
متوسط
مناطق سكنية مبستوى ّ
مناطق سكنية مبستوى متدنٍّ ،
ومختلطة مع استعماالت صناعية
وورش عمل
مناطق صناعية
وتخزين
فنادق أساسية

أرض مزروعة بالعشب األخضر ومالعب

مقابر

منشآت مواصالت
متن ّزه عا ّم

قطار حتت أرضي
(مترو) ومحطّ ة

قطار حتت أرضي
سريع

ّ
سكة حديد
ّ
سكة حديد في نفق

سم في اخلارطة
م في الواقع

م

مقياس رسم
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נספח ח לשאלה  :17פירמידות גילים של העולם — 2050 ,2000

امللحق "حـ" للسؤال  :17هرمان جيليان للعالم -
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פירמידת גילים של העולם ()2000

هرم جيلي للعالم ()2000
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פירמידת גילים של העולם (תחזית לשנת )2050

هرم جيلي للعالم (تو ّقع لسنة )2050
+ 85
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כלל אוכלוסיית העולם ()2050
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