دولة إسرائيل

מדינת ישראל
משרד החינוך
סוג הבחינה :בגרות לבתי"ס על־יסודיים
מועד הבחינה :קיץ תשע"א
מספר השאלון057107 :

נספחים:

א-ד

תרגום לערבית ()2

גאוגרפיה ופיתוח הסביבה

   הפיתוח והתכנון המרחבי
או כדור הארץ והסביבה
או האדם במרחב החברתי–תרבות

وزارة املعارف

نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثانوية
موعد االمتحان :صيف 2011

رقم النموذج:

مالحق:

057107

أ-د

ترجمة إلى العربية ()2

  اجلغرافية وتطوير البيئة

التطوير وتخطيط املدى
أو الكرة األرضية والبيئة
    أو اإلنسان في املدى االجتماعي-الثقافي
وحدة تعليمية واحدة
تكملة ملستوى  3وحدات تعليمية

יחידת לימוד אחת
השלמה לרמת  3יחידות לימוד

للممتحن
تعليمات
َ

הוראות לנבחן

مدّ ة االمتحان :ساعة وربع.

א .משך הבחינה :שעה ורבע.

أ.

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

ب .مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:
في هذا النموذج ثالثة فصول،
عليك اإلجابة عن سؤالني من فصل واحد فقط.
لكلّ سؤال  50 -درجة؛ املجموع  100 -درجة.
الفصل األوّل  -التطوير وتخطيط املدى

		 או

										

أو

				 الفصل الثاني  -الكرة األرضية والبيئة

		 פרק שני     — כדור הארץ והסביבה
		
										 أو
		 או
الفصل الثالث  -اإلنسان في املدى االجتماعي-الثقافي
פרק שלישי — האדם במרחב החברתי–תרבותי 		

										جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
ג .חומר עזר מותר בשימוש:
فصاعدا:
أطلس من سنة 1993
אטלס משנת  1993ואילך:
ً
— األطلس اجلامعي اجلديد ،إصدار يڤنه
— אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה
			 (ללא המילון למונחי הגיאוגרפיה) 					 (بدون قاموس مصطلحات اجلغرافية)
— أطلس كارتا  -طبيعي ،سياسي ،اجتماعي،
		 — אטלס כרטא — פיזי ,מדיני ,חברתי,
           اقتصادي
כלכלי
		
— أطلس كارتا العاملي
		 — אטלס כרטא אוניברסלי
خاصة:
ד .הוראה מיוחדת:
د .تعليمة ّ
كي تدعم إجاباتك ،استعِ ن بالرسوم وباملقاطع
		 כדי להמחיש את תשובותיך היעזר
وبالرسوم البيانية ،حسب احلاجة.
		 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!

التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة ّ
وللممتحنني على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
املذكر
ّ
َ
َ

       ב ה צ ל ח ה!

نتم ّنى لك النجاح!

--
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األسئلة

انتبه :عليك اختيار أحد الفصول الثالثة :الفصل األوّل أو الفصل الثاني أو الفصل الثالث،
واإلجابة عن سؤالني في الفصل الذي اخترتَه حسب التعليمات.
ال يمكنك اإلجابة عن السؤالني من فصلني مختلفني.

األول :التطوير وتخطيط املدى
الفصل ّ
اخترت هذا الفصل ،أجب عن اثنني من األسئلة ( 7-1لكلّ سؤال  50 -درجة).
َ
إذا
 .1الالمساواة ا ْل َـمدَ وية داخل الدول
خاص ،تزداد الفوارق بني مناطق
أ .في الدول التي عمليات التطوير فيها سريعة وواسعة بشكل ّ
النواة ومناطق الهامش .صف واشرح العامل األساسي لذلك 12( .درجة)
ب .تمعّن في األطلس وفي اخلارطة التخطيطية للبرازيل التي في صفحة  7في هذا النموذج.
مدينتا سان باولو ومناوس هما مدينتان كبيرتان في البرازيل .حدّ د أيّة مدينة تقع في
منطقة نواة الدولة وأيّة مدينة تقع في منطقة هامشها.
اشرح عاملني ملوقع منطقة النواة هذه في البرازيل ،وعاملني ملوقع منطقة الهامش هذه في
البرازيل (املجموع  -أربعة عوامل) 24( .درجة)
جـ .صف طريقتني ميكن بواسطتهما تطوير مناطق الهامش في الدول 14( .درجة)
 .2شيخوخة ّ
السكان
ينبّه تقرير هيئة األمم املتّحدة الذي نُشر سنة  2009من زيادة نسبة شيخوخة ّ
السكان في قسم
من دول العالم.
أ .اذكر أليّة مجموعة دول تتبع معظم الدول التي يتحدّ ث عنها هذا التقرير ،واشرح سببني
لهذه العملية 18( .درجة)
ب .صف صعوبتني يُتوقّع أن يعاني منهما املجتمع واالقتصاد في الدول التي يتحدّ ث التقرير
عنها ،في أعقاب زيادة نسبة شيخوخة ّ
السكان فيها 14( .درجة)
جـ .اقترح طريقة واحدة ملواجهة الصعوبتني اللتني وصفتَهما في البند "ب" ،واشرح أفضلية واحدة
وسلبية واحدة للطريقة التي اقترحتَها 18( .درجة)
/يتبع في صفحة /3

-  -
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 .3استعماالت األرض
تمعّن في الصور التي في امللحق "أ" ،وأجب عن البنود "أ""-جـ".
أ .اذكر ما هو استعمال األرض األساسي في ّ
كل واحدة من الصور  8( .4-1درجات)
ب .اختر ثالثة من استعماالت األرض التي تظهر في الصور.
في كلّ استعمال أرض اخترتَه ،اذكر موقعه بالنسبة ملركز املدينة ،واشرح حتديدك.
( 18درجة)
ميس بالنسيج املديني.
وي الستعماالت األرض في املدينة ّ
جـ .هناك مَن يدّ عي أنّ الفصل الْـمَ دَ ّ
اشرح تعليلني يدعمان هذا االدّعاء 24( .درجة)
 .4عمليات التطوير املستدمي
اقرأ القطعة التي أمامك ،وأجب عن البنود "أ""-جـ".
عمليات التطوير السريعة في العصر احلديث أدّت إلى من ّو اقتصادي كبير وإلى ارتفاع مستوى
املعيشة ،لكنّها أدّت في بعض األحيان إلى أضرار جسيمة باملنظومات البيئية .باإلضافة إلى ذلك،
تؤدّي عمليات التطوير ،بسبب نطاقها الواسع ،إلى تق ّلص املوارد الطبيعية في الكرة األرضية.
أيضا للتمتّع بالبيئة،
الهدف األساسي للتطوير املستدمي هو إتاحة الفرصة لألجيال القادمة ً
من خالل تقليص بصمة القدم البيئية لإلنسان ومنع تكوّن مضرّات ال ميكن إصالحها.

وأعط مثا ًال لكلّ مصطلح.
أ .اشرح اثنني من املصطلحات التي خُ ّط حتتها في القطعةِ ،
( 16درجة)
ب .اشرح كيف ميكن أن يقلّص التطوير املستدمي بصمة القدم البيئية 18( .درجة)
جـ .هل يجب ،حسب رأيك ،إشراك ّ
السكان في تخطيط املدى الذي يسكنون فيه؟
اعرض تعليلني لدعم موقفك 16( .درجة)

/يتبع في صفحة /4

-  -
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 .5االقتصاد العاملي
ترغب إحدى الشركات املتعدّ دة اجلنسيات بإنشاء مصنع إلنتاج املالبس في إحدى الدول
ّ
تطو ًرا في العالم.
األقل ّ

حتت تصرّف الشركة معطيات عن هذه املقاييس في هذه الدولة:
 مستوى تطوير املواصالت البحرية (املوانئ) والبرّية في الدولة نسبة العلماء ومهندسي التطوير من ّسكان الدولة
 استهالك الطاقة للفرد في السنة مدى مالءَمة الشروط املناخية في الدولة لزراعة القطن نطاق صناعة الفوالذ في الدولة أجر العمل املتوسّ ط لعمّ ال اإلنتاج في الدولةأ .اختر من القائمة ثالثة مقاييس لها أهمّ ية كبيرة في اعتبارات الشركة إلنشاء مصنع إنتاج
املالبس في الدولة.
اشرح ملاذا يعتبر كلّ واحد من املقاييس التي اخترتَها ها ّمًا للشركة 24( .درجة)
		
ب .اختر مقياسً ا واحدً ا أهمّ يته في هذه االعتبارات قليلة ،واشرح ملاذا أهمّ يته قليلة.
( 10درجات)
		
سلبيا واحدً ا إلنشاء املصنع ،على الدولة التي يُنشأ فيها.
جـ .صف تأثيرًا
إيجابيا واحدً ا وتأثيرًا ً
ً
( 16درجة)
		

      /يتبع في صفحة /5
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 .6الطاقة والبيئة
أُ .تولِّد اليابان حوالي  28%من كمّ ية الكهرباء التي تستهلكها من الطاقة النووية ،بينما
املعدّ ل العاملي لتوليد الكهرباء بهذه الطريقة هو حوالي    .9%
		
استعن باألطلس واشرح عاملني لتوليد اليابان قسمً ا كبيرًا إلى هذا احلدّ من كمّ ية الكهرباء
التي تستهلكها من الطاقة النووية 16( .درجة)
ب .صف سلبيتني لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية ،واذكر طريقة واحدة ملواجهة إحدى
السلبيتني 18( .درجة)
جـ .في أعقاب الكارثة التي حدثت في آذار سنة  2011في محطّ ة توليد الكهرباء النووية
في اليابان ،ازداد اهتمام العالم بزيادة استعمال الطاقة املتجدّ دة.
اذكر ثالثة مصادر للطاقة املتجدّ دة.
اختر أحد املصادر التي ذكرتَها ،واشرح أفضلية واحدة وسلبية واحدة الستعماله.
( 16درجة)

   /يتبع في صفحة /6
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 .7السياحة
أمامك جدول يشمل معطيات عن السياحة في مجموعتَي دول في أفريقيا.
تمعّن في اجلدول وفي األطلس ،وأجب عن البنود "أ""-جـ".

عدد الس ّياح واملدخوالت من السياحة في أربع دول في أفريقيا
(سنة )2009
املجموعة
املجموعة "أ"
املجموعة "ب"

الدولة
املغرب

عدد الس ّياح
(باآلالف)
8,341

الدخل من السياحة
(مباليني الدوالرات)

تونس

6,901

2,773

نيجيريا

1,313

602

803

968

غانا

6,556

(من املوقع)www.unto.org :

أ .عدد السيّاح واملدخوالت من السياحة في الدولتني اللتني في املجموعة "أ" أكبر من عدد
السيّاح واملدخوالت من السياحة في الدولتني اللتني في املجموعة "ب".
( 16درجة)
اشرح عاملني ممكنني لذلك.
ب .صف طريقتني ميكن أن ّ
تشكل السياحة بواسطتهما "مح ّفزًا للتطوير" في الدولة.
( 16درجة)
جـ .صف تأثيرين سلبيني للسياحة على دول غايتها ،واقترح طريقة واحدة ملواجهة هذين التأثيرين.
( 18درجة)

/يتبع في صفحة /7
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خارطة تخطيطية للبرازيل

ﺷﻤﺎل

ﻣﻨﺎوس

اﻟﺒﺮازﻳﻞ
ﺳﺎن
ﺑﺎوﻟﻮ

									

/يتبع في صفحة /8
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انتبه :عليك اختيار أحد الفصول الثالثة :الفصل األوّل أو الفصل الثاني أو الفصل الثالث،
واإلجابة عن سؤالني في الفصل الذي اخترتَه حسب التعليمات.
ال ميكنك اإلجابة عن السؤالني من فصلني مختلفني.

الفصل الثاني :الكرة األرضية والبيئة

اخترت هذا الفصل ،أجب عن اثنين من األسئلة ( 14-8لكلّ سؤال  50 -درجة).
َ
إذا
 .8التغيّرات المناخية
أمامك رسمان توضيحيان  ،II-Iيصفان ميزان الطاقة في الكرة األرضية في فترتين.
يصف أحد الرسمين التوضيحيين ميزان الطاقة قبل حوالي  200سنة ،ويصف اآلخر ميزان
الطاقة في الوقت الحاضر.
اﻟﺸﻤﺲ
اﻟﺸﻤﺲ

ﺳﻄﺢ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ

ﺳﻄﺢ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ I
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
أي رسم توضيحي يصف ميزان الطاقة في الكرة األرضية في الوقت الحاضر ،وأيّهما
أ .حدّ د ّ
يصف ميزان الطاقة قبل حوالي  200سنة.
صف التغيّر الذي طرأ على ميزان الطاقة في الكرة األرضية بين الفترتين ،واشرح النظرية
		
المقبولة لتكوّن هذا التغيّر.
( 20درجة)
		
ب .صف تأثيرين للتغيّرات المناخية التي حدثت في العقود األخيرة ،على الكرة األرضية في
الوقت الحاضر 16( .درجة)
جـ .اشرح عالقة ممكنة بين ثقافة االستهالك في العالم الغربي وبين التغيّرات المناخية التي
حدثت في العقود األخيرة 14( .درجة)
/يتبع في صفحة /9
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 .9مورد التربة
ال
ال يدعم هذا االدّعاء وتعلي ً
أ .هناك مَن يدّ عي أنّ التربة هي مورد متجدّ د .اعرض تعلي ً
يدحضه 16( .درجة)
ب .أمامك قائمة لثالث عمليات زراعية يمكنها أن تؤدّي إلى اإلضرار بالتربة:
 الحراثة		
الري االصطناعي
ّ
		
 قطع أشجار الغابات		
اختَر اثنتين من هذه العمليات ،واشرح كيف يمكنهما أن تضرّا بالتربة 16( .درجة)
		
جـ .اشرح ما هي الزراعة المستديمة.
اذكر واشرح طريقتين لالستصالح الزراعي تُستعمالن في الزراعة المستديمة.
		
( 18درجة)
		

		

 .10منظومة النهر
تمعّن في الملحق "ب" ،الذي يتضمّ ن تخطيطً ا لحوض النهر وأربع صور (أ-د) ألشكال منظر
طبيعي في حوض النهر .تظهر في التخطيط األرقام  ،4-1التي تشير إلى مناطق مختلفة في حوض
النهر.
أ .الئم في دفترك لكلّ واحد من األرقام التي في التخطيط إحدى الصور (أ  -د) ،واذكر اسم 		
شكل المنظر الطبيعي الذي في الصورة 16( .درجة)
ب .اختَر اثنين من أشكال المنظر الطبيعي التي تظهر في الصور ،تكوّنا في عمليات ّ
تشكل 		
النهر ،و َِصف العمليات التي كوّنتهما 20( .درجة)
جـ .في أيّة منطقة في حوض النهر من الجدير ،حسب رأيك ،إنشاء سدّ ؟ علّل تحديدك.
( 14درجة)
		

/يتبع في صفحة /10
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 .11الفيضانات والغمر
اقرأ القطعة التي أمامك ،وتمعّن في األطلس ،وأجب عن البنود "أ  -جـ".
غُمر في صيف سنة  1998حوالي نصف مساحة بنغالدش (التي تقع شمال  -شرق الهند) .تجري في
بنغالدش ثالثة أنهار كبيرة تهبط من جبال الهماليا ،ومعظم أراضيها منخفضة ،على ارتفاع بضعة أمتار
فوق سطح البحر .أدّى الغمر إلى موت حوالي  1,300فرد وإلى هدم  7ماليين بيت وإلى تشريد  25مليون
خاص ًة بمحاصيل
أيضا إلى إلحاق أضرار هدّ امة بالمحاصيل الزراعية في بنغالدشّ ،
فرد .كما وأدّى الغمر ً
األرزّ.
في كانون الثاني ( 2011في فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي) غُمرت مدينة بريسبين ،ثالث أكبر
مدينة في أستراليا ،التي تقع في شرق البالد .أودى هذا الغمر بحياة  35فردًا وأدّى إلى هدم 30,000
بناية سكنية وتجارية وصناعية .كما وغُمرت مساحات زراعية شاسعة ومناجم فحم في المناطق التي
حول المدينة.

أ .الفيضانات التي أدّت إلى الغمر في البلدين تتأثّر بنفس العامل المناخي.
اذكر ما هو هذا العامل.
		
ال مناخيًا) 16( .درجة)
خاصا ببنغالدش (ليس بالضرورة عام ً
ال واحدً ا للغمر ًّ
اذكر عام ً
		
ال ممكنًا واحدً ا للفروق في عدد المصابين بين البلدين 14( .درجة)
ب .اشرح عام ً
جـ .اقترح طريقتين تستطيع بنغالدش من خاللهما مواجهة مشكلة الغمر المتكرّر في البالد		 .
( 20درجة)

/يتبع في صفحة /11
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 .12الهزّات األرضية
أمامك سبعة أقوال تتعلّق بالهزّات األرضية.
اختَر خمسة منها ،وحدِّ د بالنسبة لكلّ قول إذا كان صحيحً ا أم غير صحيح ،وعلّل تحديدك.
(لكلّ قول  10 -درجات)
( )1يحدّ دون موقع مركز الهزّة األرضية بواسطة أمواج االنضغاط (أمواج  )Pواألمواج السطحية 		
(أمواج  )Sالتي يسجّ لها السيسموغراف.
		
( )2كلّ درجة في سلّم ريختر (الذي يُستعمل لقياس شدّ ة الهزّات األرضية) هي ضعف
الدرجة التي قبلها.
		
جدا للتنبّؤ
( )3قياس كمّ ية غاز الرادون الذي ينطلق إلى الغالف الغازي هو طريقة ناجعة ًّ
بالهزّة األرضية قبل عدّ ة ساعات من حدوثها.
( )4جنوب أفريقيا والسواحل الغربية في أستراليا هي مناطق معرّضة للهزّات األرضية.
( )5منطقة البحر األحمر معرَّضة للهزّات األرضية.
( )6من المتوقّع حدوث التسونامي بعد كلّ هزّة أرضية.
عال ،يمكن أن يحدث
( )7في المناطق السهلية ،التي ارتفاع سطح المياه الجوفية فيها ٍ
"تسيّل للتربة" نتيجة للهزّات األرضية.
		
 .13الثوران البركاني والظواهر البركانية
أمامك قائمة لمناطق في الكرة األرضية ،تحدث فيها ثورانات بركانية في أحيان متقاربة نسبيًا:
 جزر هاواي أيسلندا تشيليتمعّن في األطلس ،وأجب عن البنود "أ""-جـ".
أ .اشرح عملية تكوّن الجبال البركانية في اثنتين من هذه المناطق 20( .درجة)
خاص
ب .كانت فصول الشتاء في السنوات  1991 ، 1982 ، 1963باردة وماطرة بشكل ّ
في الكرة األرضية .يدّ عي الكثير من الباحثين أنّ سبب ذلك هو الثورانات القويّة
		
للجبال البركانية في تلك السنوات.
		
اشرح العالقة بين الثورانات البركانية وفصول الشتاء الباردة والماطرة 14( .درجة)
		
جـ .صف طريقتين يستغلّ اإلنسان بواسطتهما النشاط البركاني الحتياجاته 16( .درجة)
/يتبع في صفحة /12
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 .14مورد الماء
تمعّن في الرسمين البيانيين  II ، Iاللذين أمامك ،واللذين يعرضان التغيّرات في ارتفاع سطح
المياه الجوفية وفي مستوى ملوحتها في حفريات في أكڤيفير ساحلي ،في السنوات .2007-1996
أ .صف التوجّ ه الذي يظهر في كلّ واحد من الرسمين البيانيين 12( .درجة)
ب .صف واشرح العالقة بين التوجّ هين اللذين في الرسمين البيانيين 20( .درجة)
جـ .يزداد النقص في المياه النظيفة في مناطق كثيرة في العالم .صف طريقة واحدة يمكن 		
بواسطتها مواجهة هذه المشكلة ،واشرح أفضلية واحدة وسلبية واحدة لهذه الطريقة.
( 18درجة)
		
الرسم البياني

I

 ارتفاع سطح المياه في البئر في األكڤيفير الساحلي)(2007-1996
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الرسم البياني

II

 مستوى الملوحة في البئر في األكڤيفير الساحلي)(2007-1996
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انتبه :عليك اختيار أحد الفصول الثالثة :الفصل األوّل أو الفصل الثاني أو الفصل الثالث،
واإلجابة عن سؤالني في الفصل الذي اخترتَه حسب التعليمات.
ال ميكنك اإلجابة عن سؤالني من فصلني مختلفني.

الفصل الثالث :اإلنسان في املدى االجتماعي  -الثقافي

اخترت هذا الفصل ،أجب عن اثنين من األسئلة ( 21-15لكلّ سؤال  50 -درجة)
َ
إذا
 .15نظرية مالتوس والنهج املالتوسي اجلديد
تمعّن في الرسم البياني الذي أمامك ،الذي يعرض نظرية مالتوس ،وأجب عن البنود "أ""-جـ".
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎﻟﺘﻮس
اﻟﻨﻤﻮّ

أزﻣﺔ
إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء

ّ
اﻟﺴﻜﺎن

اﻟﺰﻣﻦ

أ .حسب نظرية مالتوس ،اشرح ملاذا النقطة املشار إليها في الرسم البياني هي نقطة أزمة.
( 12درجة)
ب .حسب هذه النظرية ،من املفترَض أن تكون األزمة التي تنبّأ بها مالتوس قد حدثت.
اشرح سببني لعدم حدوثها حتّى اآلن 20( .درجة)
جـ .أمامك ثالث عمليات حتدث اليوم في العالم:
 ارتفاع معدّ ل درجات احلرارة.أراض زراعية في الواليات املتّحدة من زراعة القمح إلى زراعة الذرة،
 حتويل ٍالذي يُستعمل إلنتاج الوقود.
 تلوّث متزايد ملصادر املياه النظيفة.اختر إحدى هذه العمليات ،واشرح حسب النهج املالتوسي اجلديد ،ملاذا ميكنها
أن تؤدّي إلى أزمة في املستقبل 18( .درجة)
/يتبع في صفحة /14
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 .16الفقر
تمعّن في الصورة التي في امللحق "جـ" ،وأجب عن البنود "أ""-جـ".
أ .عرِّف املصطلحني :الفقر النسبي ،الفقر املطلق.
اشرح كيف ينعكس ّ
كل واحد من املصطلحني في هذه الصورة.
( 18درجة)
ب .اشرح ملاذا الفقر النسبي أكثر حدّ ة في الدول األقلّ تط ّورًا 14( .درجة)
جـ .صف طريقتني يعمل بواسطتهما املجتمع الدولي من أجل تقليص الفقر في الدول
ّ
األقل تط ّورًا 18( .درجة)
 .17ال َع ْو َل َمة واملجتمع والثقافة
اقرأ القطعة التي أمامك ،وأجب عن البنود "أ""-جـ".

تواجه الهند في اآلونة األخيرة "وباءً" جديدً ا :الطالق .نسبة الطالق في املناطق القروية في الهند ما زالت
منخفضة نسبيًا ،لكنّ هذه النسبة في املناطق املدينية تزداد بسرعة لدى األزواج الشابّة .حسب أقوال
مستشارة للحياة الزوجية في الهند ،األفراد في الهند منشغلون في حتسني حياتهم املهنية الذاتية أكثر من
انشغالهم في حتسني حياتهم العائلية.

ميكن أن جند تعبيرًا لهذه الظاهرة في النقاشات التي تدور في اإلنترنت .كتبت إحدى متصفّحات اإلنترنت
الهنديات بأنّ تعزيز النساء يؤدّي إلى نسبة الطالق العالية.
وذكر عامل هاي تك هندي أنّ الرجال يرغبون في أن تكون زوجاتهم متقدّ مات ومتطوّرات ،لكن مع ذلك
يصعب عليهم تقبّل حقيقة أنّ لهنّ حياة مهنية مستق ّلة .تعبّر هذه الظاهرة عن التصادم القائم بني الهند
التقليدية والهند احلديثة.

(معدّ حسب مقال كتبه ليئور فريدمان ،جريدة هآرتس ،كانون الثاني )2011

أ .حسب القطعة ،اشرح تأثيرين للعَوْ لَمَ ة على نسبة الطالق في الهند 14( .درجة)
ب .صف تأثيرين إضافيني للعَوْ لَمَ ة (لم يُذكَ را في القطعة) على املجال االجتماعي  -الثقافي
في الدول ّ
األقل تط ّورًا 22( .درجة)
خاصة في عهد العَوْ لَمَ ة
جـ .هل من املهمّ حسب رأيك ،احملافظة على مميّزات ثقافية  -مح ّلية ّ
المتسارع؟ ع ّلل أقوالك 14( .درجة)
/يتبع في صفحة /15
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 .18االنحسار املديني والتجدّ د املديني
أ .ميناء تل أبيب كان مينا ًء فعّاالً ،م ّر بفترة انحسار ومن ثمّ جتدّ د.
تمعّن في امللحق "د" ،الذي يتضمّ ن صورًا مليناء تل أبيب في ثالث فترات مختلفة.
خلط املياه في ّ
صف االستعمال األساسي لألرض في املنطقة املجاورة ّ
كل واحدة من الفترات.
اشرح العالقة بني هذه االستعماالت لألرض وبني عملية االنحسار املديني وعملية التجدّ د
املديني في منطقة امليناء 18( .درجة)
ب .اشرح عاملني لالنحسار املديني في األمداء املدينية (המרחבים העירוניים) ،وتأثيرين لعملية
االنحسار على املدن 16( .درجة)
واحدا لعملية التجدّ د املديني ،واشرح وسيلتني ميكن بواسطتهما حتقيق هذا
جـ .اعرض هدفًا ً
الهدف 16( .درجة)
 .19السياحة
يعرض الرسم البياني الذي أمامك التغيّر في السياحة العاملية في السنوات  ،2010-1950مبا في
ذلك التنبّؤ لسنة  .2020تمعّن في الرسم البياني ،وأجب عن البنود "أ""-جـ".
العدد الك ّلي لدخول السيّاح إلى دول العالم
)(2020-1950

دﺧﻮل اﻟﺴ ّﻴﺎح
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أ .صف التوجّ ه الذي يظهر في الرسم البياني ،واشرح عاملني لهذا التوجّ ه 18( .درجة)
ب .صف تأثيرين للسياحة على املجتمع والثقافة في الدول التي هي غاية السياحة 18( .درجة)
جـ .قسم كبير من األموال التي يصرفها السيّاح في الدول األقلّ تط ّورًا ،ال يبقى في هذه الدول.
اشرح ملاذا 14( .درجة)
/يتبع في صفحة /16
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 .20انقراض اللغات
توفيّ سنة  1972في مدينة كوينسالند في أستراليا آرثور بنيت ،آخر متك ّلمي لغة المببرام.
بعد موته انقرضت هذه اللغة.
أ .صف عاملني النقراض اللغات 16( .درجة)
ب .يعمل االتحّ اد األوروبي على توحيد مجاالت مختلفة بني الدول األعضاء فيه (عملة مشتركة
مثالً) ،لكنّه ال يعمل على توحيد اللغة بني هذه الدول.
اشرح عاملني لهذه السياسة 20( .درجة)
جـ .اقترح طريقة واحدة ميكن بواسطتها احملافظة على اللغة 14( .درجة)

 .21احلدود
أ .أمامك قوالن (َ )1و ( ،)2يصفان حدودًا بني دول معيّنة ،وقائمة تشمل ثالثة أنواع حدود.
( )1سلسلة جبال البرانيس تفصل شبه جزيرة إيبيريا التي في جنوب  -غرب أوروبا عن
سائر القارّة .على م ّر التاريخ سكنت فئات ّ
سكانية مختلفة في جانبَي سلسلة اجلبال.
في الوقت احلاضر تقع إسبانيا والبرتغال في شبه جزيرة إيبيريا ،وتقع فرنسا شمالي
جبال البرانيس.
( )2في أعقاب احلرب العاملية الثانية ،قام االتحّ اد السوڤياتي والواليات املتّحدة وإنـجلترا
وفرنسا بتقسيم أملانيا إلى دولتني :أملانيا الشرقية وأملانيا الغربية .برلني ،عاصمة أملانيا،
أيضا.
كانت ضمن مساحة أملانيا الشرقية و ّمت تقسيمها هي ً
اذكر واشرح ما هو نوع احلدود الذي يالئم ّ
كل قول (انتبه :أحد أنواع احلدود ال يالئم القولني).
 حدّ مشوِّش (גבול משבש) حدّ قدمي (גבול קדמן) حدّ متابع (גבול עוקב)( 20درجة)
ب .يتحدّ د تطوّر املدى في منطقة احلدود حسب نوعيّة العالقات بني الدولتني الواقعتني في جانبَي
احلدود.
واحدا للتوتّر والنزاعات على املدى في منطقة احلدود.
واحدا للتعاون وتأثيرًا ً
اشرح تأثيرًا ً
( 16درجة)
جـ .هل حسب رأيك ،هناك احتمال بأن تؤدّي عمليات العَوْ لَمَ ة إلى حالة لِـ "عالم بدون حدود"؟
اشرح إجابتك 14( .درجة)
					
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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תמונה א  /الصورة "أ" Photo by: Dave Nolan
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Photo by: Luca Galuzzi
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נספח ד :תמונות לשאלה  — 18אזור נמל תל אביב בשלוש תקופות

امللحق "د" :صور للسؤال  - 18منطقة ميناء تل أبيب في ثالث فترات
תמונה  :1צולמה בשנת

الصورة  :1التُقطت سنة

1938

תמונה  :2צולמה בשנת

الصورة  :2التُقطت سنة

1997

תמונה  :3צולמה בשנת

2011
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الصورة  :3التُقطت سنة

Photo by: N. A.

