ARAB

B2: KÖZÉPFOK

BESZÉDÉRTÉS (GÉPI HANG)

MEGOLDÓKULCS
Válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul, a hallott szöveg alapján!

20 pont

1. Az arab világ mely térségeiben van vasúti közlekedés?

(5 pont)

A Termékeny Félhold országai (Irak, Szíria, Libanon, Jordánia), Egyiptom, Szudán, a Maghrebországok, Szaúd-Arábia, Líbia
2.Melyik város az egyiptomi vasúti közlekedés központja?

(2 pont)

Kairó
3.Melyik észak-szudáni városból megy vonat Khartúmba?

(2 pont)

Vádi Halfa
4. Mi a Maghreb országokbeli vasúti közlekedés kelet-nyugati tengelye?

(3 pont)

Szfax--Casablanca
5. Hogyan aránylik a lakosok számához a vasúti közlekedés az arab világban?

(3 pont)

Rövid a vasúti hálózat.
6. Milyen célokat szolgál alapvetően a vasúti közlekedés az arab világban?

(3 pont)

Alapvetően helyi célokat.
7. Összeköti-e vasút az északi arab országokat a déliekkel, ill. a keletieket a nyugatiakkal?
Nem köti össze sem Afrikában, sem Ázsiában.

(2 pont)

النص الثالث عشر
سكة الحديد في الوطن العربي
توجد شبكة سكة حديد في دول الهالل الخصيب ومصر والسودان والدول المغربية باإلضافة إلى خطوط كثيرة في
السعودية وليبيا .وتتكون سكة الحديد في دول الهالل الخصيب من شبكة تربط من خاللها العراق وسوريا ولبنان واألردن
باإلضافة إلى تركيا .وفي مصر وتوجد شبكة تغطت الدلتا والوادي وتعتبر القاهرة مركز انتشارها حيث يمتد منها خطوط
إلى ثغور مصر ،االسكندرية وبور سعيد والسويس ،كما تمتد بعواصم المحافظات في الوجه البحري والقبلي حتى أسوان
في أكثر جنوبه .وفي السودان تبدأ سكة الحديد عند وادي حلفا في الشمال إلى الخرطوم ومن هذا تفرع إلى عدة خطوط
داخلية .وتربط سكة حديد دول المغرب تونس والجزائر ومراكش حيث يمتد الخط الحديدي الرئيسي من صفاقس شرقا
بتونس حتى الدار البيضاء في المغرب .ويتفرع من هذا الخط خطوط فرعية تربط مراكز اإلنتاج الزراعي والمعدني
والمدن الكبرى بهذا الخط الرئيسي .وعلى العموم فإن أطوال سكة الحديد في الوطن العربي قليلة جدا ،إذا قيست بتعداد
سكانه وتخدم أغراضا محلية ،وال تساعد على أن تكون أساسا يبنى عليه تكاملها االقتصادي .وهذه الشبكات تختلف
مقاساتها وبعضها ذات عروض دولية عريضة وبعضها ذات عروض ضيقة ،كما تنفصل بعضها عن البعض مما ال يسع
معه ربط دول الوطن العربي بشبكة واحدة باستثناء دول الهالل الخصيب وسكة حديد بالد المغرب .فال يوجد خط حديدي
يربط شمال الوطن العربي بجنوبه ،وال بين شرقه وغربه ،ال في أفريقيا وال في آسيا .فسكة حديد مصر مثال تنتهي جنوبا
عند أسوان ،بينما تبدأ سكة حديد السودان عند وادي حلف ،باإلضافة إلى اختالف العروض ،وكذا ال تصل سكة حديد بالد
المغرب بسكة حديد مصر الممتدة غربا إلى ساحل البحر األبيض إلى ليبيا .وفي داخل الدولة الواحدة ال تمتد شبكة سكة
الحديد وال تنتشر في كل أطرافها ،فصحارى مصر وليبيا والجزائر والشام خالية من الخطوط وبذلك لم يمتد إليها النشاط
العمراني أو االقتصادي.

