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ارة األسترالية، ،هي دولة ذات سيادة تضم البر الرئيسي للق، أو رسميًّا كومنولث أستراليا أستراليا 
تقرار وتنوع أستراليا بلٌد يتمتع باس. عاصمتها كانبرا. وجزيرة تسمانيا، والعديد من الجزر األصغر
ي العالم وهي الدولة الوحيدة بحجم قارة وأكبر جزيرة ف. ثقافي واقتصاد من أقوى اقتصادات العالم

تراليا منذ وصل السكان األصليون  إلى أس. وتحتل المرتبة السادسة من بين أكبر دول العالم مساحةً 
في . سنة10,000سنة، ووصل إليها سكان جزر مضيق توريس منذ 60,000إلى 50,000

م، ُعرفت هذه الفترة 1850وفي عام . م، قامت بريطانيا ببناء مستوطنات  في أستراليا1788عام 
إلى بحقبة التهافت على الذهب الذي تّم اكتشافه في أستراليا وأسهم في اجتذاب المهاجرين

م، تشكل االتحاد الفدرالي الذي 1901وفي عام . أستراليا في تلك الحقبة من جميع أنحاء العالم
.”الكومنويلث األسترالي“يُعرف بـ 

بوسطها تقع استراليا بأكملها في نصف الكرة الجنوبي وتحيط بها البحار من جميع الجهات ويمر
مدار الجدي، يحدها المحيط الهادي من الشرق والمحيط الهندي من الغرب والجنوب وبحر تيمور

دا في الجنوب من الشمال والذي يفصل أستراليا عن الجزر األندونيسية، ويفصل بينها وبين نيوزلن
افات شكلت ثقافات السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس وثق. الشرقي بحر تاسمان

م، تضاعفت أعداد المهاجرين القادمين من 1996ومنذ عام . المهاجرين مالمح المجتمع األسترالي
من األستراليين بأسلوب حياة متمدن في مناطق حضرية % 75يعيش . أفريقيا والشرق األوسط

.ويتركزون في العواصم والُمدن الُكبرى في المناطق الساحلية
:تتلخص المبادئ األساسية لسياسة التنوع الثقافي في أستراليا فيما يلي

ل القيم اهتمام الحكومة األسترالية واعترافها بمزايا التنوع الثقافي لكافة األستراليين في ظ• 
.الديموقراطية

لتي التزام الحكومة األسترالية بالتأكيد على حق الجميع في الوصول إلى الفرص والخدمات ا• 
.تقدمها أستراليا

.افياهتمام الحكومة األسترالية بالمزايا االقتصادية والتجارية واالستثمارية للتنوع الثق• 
مييز حرص الحكومة األسترالية على تعزيز الوعي والتقبل في مساعيها الرامية لمناهضة الت• 

.العنصري بكل قوة

:أقرأ الفقرة اآلتية الواردة في النص المجاور ثم أجب 
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دا في الجنوب من الشمال والذي يفصل أستراليا عن الجزر األندونيسية، ويفصل بينها وبين نيوزلن
افات شكلت ثقافات السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس وثق. الشرقي بحر تاسمان

م، تضاعفت أعداد المهاجرين القادمين من 1996ومنذ عام . المهاجرين مالمح المجتمع األسترالي
من األستراليين بأسلوب حياة متمدن في مناطق حضرية % 75يعيش . أفريقيا والشرق األوسط

.ويتركزون في العواصم والُمدن الُكبرى في المناطق الساحلية
:تتلخص المبادئ األساسية لسياسة التنوع الثقافي في أستراليا فيما يلي

ل القيم اهتمام الحكومة األسترالية واعترافها بمزايا التنوع الثقافي لكافة األستراليين في ظ• 
.الديموقراطية

لتي التزام الحكومة األسترالية بالتأكيد على حق الجميع في الوصول إلى الفرص والخدمات ا• 
.تقدمها أستراليا

.افياهتمام الحكومة األسترالية بالمزايا االقتصادية والتجارية واالستثمارية للتنوع الثق• 
مييز حرص الحكومة األسترالية على تعزيز الوعي والتقبل في مساعيها الرامية لمناهضة الت• 

.العنصري بكل قوة
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شمال االستواء وشرق غرينتش يمر بها 
مدار السرطان 

شمال االستواء وشرق غرينتش يمر بها 
مدار الجدي 

جنوب االستواء وشرق غرينتش يمر بها 
مدار السرطان 

شمال االستواء وغرب غرينتش يمر بها 
مدار الجدي 

الوصف الصحيح للموقع الفلكي ألستراليا هو 



ارة األسترالية، ،هي دولة ذات سيادة تضم البر الرئيسي للق، أو رسميًّا كومنولث أستراليا أستراليا 
تقرار وتنوع أستراليا بلٌد يتمتع باس. عاصمتها كانبرا. وجزيرة تسمانيا، والعديد من الجزر األصغر
ي العالم وهي الدولة الوحيدة بحجم قارة وأكبر جزيرة ف. ثقافي واقتصاد من أقوى اقتصادات العالم

تراليا منذ وصل السكان األصليون  إلى أس. وتحتل المرتبة السادسة من بين أكبر دول العالم مساحةً 
في . سنة10,000سنة، ووصل إليها سكان جزر مضيق توريس منذ 60,000إلى 50,000

م، ُعرفت هذه الفترة 1850وفي عام . م، قامت بريطانيا ببناء مستوطنات  في أستراليا1788عام 
إلى بحقبة التهافت على الذهب الذي تّم اكتشافه في أستراليا وأسهم في اجتذاب المهاجرين

م، تشكل االتحاد الفدرالي الذي 1901وفي عام . أستراليا في تلك الحقبة من جميع أنحاء العالم
.”الكومنويلث األسترالي“يُعرف بـ 

بوسطها تقع استراليا بأكملها في نصف الكرة الجنوبي وتحيط بها البحار من جميع الجهات ويمر
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دا في الجنوب من الشمال والذي يفصل أستراليا عن الجزر األندونيسية، ويفصل بينها وبين نيوزلن
افات شكلت ثقافات السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس وثق. الشرقي بحر تاسمان
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ل القيم اهتمام الحكومة األسترالية واعترافها بمزايا التنوع الثقافي لكافة األستراليين في ظ• 
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.تقدمها أستراليا

.افياهتمام الحكومة األسترالية بالمزايا االقتصادية والتجارية واالستثمارية للتنوع الثق• 
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شكلت ثقافات السكان األصليين وسكان جزر مضيق
توريس وثقافات المهاجرين مالمح المجتمع 

األسترالي

شكلت ثقافات السكان المهاجرين وسكان 
جزر مضيق هرمز وثقافات الغرب مالمح 

المجتمع األسترالي
شكلت ثقافات السكان األصليين وسكان 
جزر مضيق تيران  وثقافات المهاجرين 

مالمح المجتمع األسترالي
شكلت ثقافات السكان األصليين وسكان 
جزر مضيق توريس وثقافات العرب 

مالمح المجتمع األسترالي

ما طبيعة التركيبة الثقافية للسكان 
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.”الكومنويلث األسترالي“يُعرف بـ 

بوسطها تقع استراليا بأكملها في نصف الكرة الجنوبي وتحيط بها البحار من جميع الجهات ويمر
مدار الجدي، يحدها المحيط الهادي من الشرق والمحيط الهندي من الغرب والجنوب وبحر تيمور

دا في الجنوب من الشمال والذي يفصل أستراليا عن الجزر األندونيسية، ويفصل بينها وبين نيوزلن
افات شكلت ثقافات السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس وثق. الشرقي بحر تاسمان
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.ويتركزون في العواصم والُمدن الُكبرى في المناطق الساحلية
:تتلخص المبادئ األساسية لسياسة التنوع الثقافي في أستراليا فيما يلي

ل القيم اهتمام الحكومة األسترالية واعترافها بمزايا التنوع الثقافي لكافة األستراليين في ظ• 
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بحقبة التهافت على الذهب من الغرب 

بحقبة التهافت على الفضة من الغرب 

بحقبة التهافت على البترول من الغرب 

بحقبة التهافت على االلماس من الغرب 

ما العامل الذي أسهم في اجتذاب المهاجرين على 
استراليا  
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ي العالم وهي الدولة الوحيدة بحجم قارة وأكبر جزيرة ف. ثقافي واقتصاد من أقوى اقتصادات العالم
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.”الكومنويلث األسترالي“يُعرف بـ 

بوسطها تقع استراليا بأكملها في نصف الكرة الجنوبي وتحيط بها البحار من جميع الجهات ويمر
مدار الجدي، يحدها المحيط الهادي من الشرق والمحيط الهندي من الغرب والجنوب وبحر تيمور

دا في الجنوب من الشمال والذي يفصل أستراليا عن الجزر األندونيسية، ويفصل بينها وبين نيوزلن
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.ويتركزون في العواصم والُمدن الُكبرى في المناطق الساحلية
:تتلخص المبادئ األساسية لسياسة التنوع الثقافي في أستراليا فيما يلي

ل القيم اهتمام الحكومة األسترالية واعترافها بمزايا التنوع الثقافي لكافة األستراليين في ظ• 
.الديموقراطية

لتي التزام الحكومة األسترالية بالتأكيد على حق الجميع في الوصول إلى الفرص والخدمات ا• 
.تقدمها أستراليا
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وصول السكان األصليين وصول سكان 
مضيق توريس وبناء بريطانيا مستوطنات

وصول السكان األصليين وحقبة التهافت 
على الذهب وبناء بريطانيا مستوطنات 

وصول السكان األصليين وصول سكان 
مضيق توريس وبناء فرنسا مستوطنات 

وصول السكان األصليين وصول سكان 
مضيق توريس وصول المهاجرين

أي من الخطوط التالية يمثل الخط الزمني الصحيح 
الستراليا
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