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א .משך הבחינה :שעתיים.

أ .مدّ ة االمتحان :ساعتان.

		 ب .مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:
ב 		.מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
		 בשאלון זה שבע שאלות ומהן עליך לענות 			 في هذا النموذج سبعة أسئلة ،عليك اإلجابة
		 על ארבע בלבד 							 .عن أربعة منها فقط.
		 لكلّ سؤال  25 -درجة؛ المجموع  100 -درجة.
לכל שאלה —  25נק'; סה"כ —  100נק'.
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
			 (ללא המילון למונחי הגיאוגרפיה) 					 (بدون قاموس مصطلحات الجغرافية)
			— أطلس كارتا  -طبيعي ،سياسي،
— אטלס כרטא — פיזי ,מדיני,
اجتماعي ،اقتصادي
חברתי ,כלכלי					
		
				 — أطلس كارتا العالمي
		 — אטלס כרטא אוניברסלי
خاصة:
				
ד 		.הוראה מיוחדת:
		 د .تعليمة ّ
			 كي تدعم إجاباتك ،استعِ ن بالرسوم وبالمقاطع
כדי להמחיש את תשובותיך היעזר
		 בסרטוטים ,בחתכים ובגרפים ,לפי הצורך 			 .وبالرسوم البيانية ،حسب الحاجة		 .
خاصة ،كلّ ما تريد كتابته مس ّودة (رؤوس أقالم ،عمليات حسابية ،وما شابه).
				صفحات ّ
		في دفتر االمتحان فقط ،في
اكتب
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!
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األسئلة

التطوير وتخطيط املدى

في هذا النموذج سبعة أسئلة ،عليك اإلجابة عن أربعة أسئلة منها فقط (لكلّ سؤال  25 -درجة).
.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
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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.
( 10درجات)
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  7( .درجات)
جـ .اشرح محدودية واحدة ّ
لكل واحد من المقياسين اللذين في الرسم البياني في تحديد
مستوى تطوير الدولة (المجموع  -محدود ّيتان) 8( .درجات) /يتبع في صفحة /3
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.2

االستعمار وال َع ْو َل َمة والتوحيد الثقافي
أ .اشرح مصطلح "التوحيد الثقافي" ،و َِصف مثالين لتوحيد ثقافي أَحْ دَ َث ُه االستعمار.
( 7درجات)
ب .صف مثالين (يختلفان عن المثالين اللذين كتبتَهما في البند "أ") لتوحيد ثقافي يحدث
في الوقت الحاضر في أعقاب عمليات العولمة 9( .درجات)
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 9( .درجات)

.3

تجمع المدن (אגלומרציה)
ّ

أ .اشرح ما هو تجمّ ع المدن ،و َِصف عملية تكوّنه 10( .درجات)
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 8( .درجات)

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 7( .درجات)
وأعط تعلي ً
اختر أحد هذين االدّعاءينِ ،
ال ً
/يتبع في صفحة /4
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.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 8( .درجات)
ب .اختر ثالثة استعماالت لألرض أُشير إليها في الخارطة التي في الملحق "أ" ،واشرح موقعها
في المدى المديني 9( .درجات)
ال
جـ .مركز األعمال الرئيسي في المدن الكبرى في العالم يتغيّر .صف تغ ّيرًا واحدً ا ،واشرح عام ً
واحدً ا لهذا التغيّر 8( .درجات)

.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 8( .درجات)
ب .صف إيجابية واحدة وسلبية واحدة ّ
لكل واحدة من العمليّتين اللتين اخترتَهما في
البند "أ" (المجموع  -إيجاب ّيتان وسلب ّيتان) 10( .درجات)
جـ .الحفظ المديني هو جزء من عملية التجدّ د المديني.
هل يعيق الحفظ ،حسب رأيك ،التطوير المديني؟ علّل رأيك 7( .درجات)

/يتبع في صفحة /5
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.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 10( .درجات)
ب .اشرح العالقة بين ّ
كل واحد من َ
نمطي الزراعة اللذين وصفتَهما في البند "أ" وبين مستوى
تطوير الدولة 7( .درجات)
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 ً
( 8درجات)

.7

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  7( .1درجات)
ب .صف مض ّرتين بيئيّتين إضافيّتين ،تتكوّنان في أعقاب أعمال الحفريات واالستخراج.
( 10درجات)
أي مبدأ بيئي ينعكس في الصورة 2؟
جـّ .
الكسارة التي تظهر في الصورة 8( .درجات)
اشرح كيف يُطبَّق هذا المبدأ في ّ

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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