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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:
•
•

NO escriba su nombre en ninguna hoja de esta prueba o de las sucesivas.
Escriba su nombre SÓLO cuando se le requiera más tarde en una hoja aparte. El número de
su examen es el que figura arriba a la derecha en el recuadro.

Duración: 75 minutos
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizar ambas.
o En la tarea 1 deberá elegir la respuesta más adecuada (a, b o c) para las preguntas 1-10 y
escribirla en el espacio que hay al lado de cada pregunta.
o En la tarea 2 deberá elegir UNA palabra adecuada para rellenar cada espacio numerado
en blanco (1-10) y escribirla en la tabla que aparece debajo del texto. Puede utilizar cada
palabra sólo una vez. Entre las opciones hay cuatro palabras que no necesitará.
o No escriba en los cuadros sombreados: son para la calificación de las tareas.
o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.

NO ESCRIBA AQUÍ:
PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 20
CALIFICACIÓN:

⃞ Superado

⃞ No Superado
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العالمة

تمرين  ١٠ = ١ X ١٠) ١نقط(
اقرأ النص التالي .اختر التكملة ) (a b cللجمل ﻣن  ١إلى  ،١٠بما يناسب النص.
أكتب حرف التكملة في الخانة إلى جانب كل جملة .الجملة رقم  ٠ﻣثال.

مكتبة جامعة بيرزيت
)فلسطين(

مكتبة الجامعة
أنشئت المكتبة ﻣع إنشاء ﻣدرسة بيرزيت عام  ١٩٢٤والتي تطورت حتى أصبحت أكبر وأھم جاﻣعات
فلسطين .تم افتتاح ﻣبنى ﻣكتبة "يوسف أحمد الغانم" الحالي عام  .١٩٨٥تعتمد المكتبة الرئيسية نظام الرفوف
المفتوحة .يبلغ عدد ﻣحتوياتھا :ﻣن الكتب  ١٣٩٨٠٥كتابا ) %٤٠ﻣنھا باللغة العربية والباقي بلغات أخرى( ،وﻣن
الدوريات  ١٦٧٧دورية ﻣنھا  ٣١٦دورية حديثة ،وﻣن النشرات  ٣١٠٠نشرة ،وﻣن الرسائل الجاﻣعية ١٤٤٠
رسالة ،و ٤٧عنوانا ً ﻣن المصغرات )الميكروفيلم والميكروفيش(.
عملت المكتبة الرئيسية على تطوير صفحة الكترونية لتمكن ﻣستخدﻣيھا ﻣن الحصول على المصادر
االلكترونية .كما تقوم المكتبة بتنسيق األعمال الفنية بينھا وبين المكتبات الفرعية التابعة لجاﻣعة بيرزيت ،وذلك
بھدف توحيد عملية البحث لمستخدﻣي المكتبة.
ﻣن الخدﻣات التي تقدﻣھا المكتبة الرئيسية :الخدﻣات المرجعية ،والمعلوﻣاتية ،والخدﻣة عن بعد ،وقواعد
البيانات اآللية ،والمسح الضوئي ،والتصوير.
ھدف المكتبة
تھدف ﻣكتبة جاﻣعة بيرزيت إلى تقديم خدﻣات المعلوﻣات والبحث ألسرة الجاﻣعة بشكل خاص وللمجتمع
الفلسطيني بشكل عام.
ھي تعمل على إيصال المعلوﻣات لألساتذة والطالب ﻣن داخل الجاﻣعة ،أﻣا المستخدﻣون والباحثون ﻣن
خارج الجاﻣعة فيمكنھم االستفادة ﻣن ھذه الخدﻣة بشروط ﻣحددة.
تنظم المكتبة لقاءات وجوالت تعريفية بالمكتبة ،وذلك ﻣع بداية كل فصل دراسي .لمزيد ﻣن المعلوﻣات
حول ھذه اللقاءات وﻣواعيدھا يمكنكم اإلتصال بموظفي قسم خدﻣات المعلوﻣات.
ساعات الدوام
تفتح المكتبة أبوابھا يوﻣيا إالّ يوم األحد وعطل الجاﻣعة الرسمية:
 اإلثنين والثالثاء واألربعاء الخميس والسبت ﻣن الساعة  ٨:٠٠صباحا  ٥:٠٠ -ﻣسا ًء الجمعة ﻣن الساعة  ٨:٠٠صباحا  ١:٠٠ -ظھراً.مبنى المكتبة
بنيت المكتبـة " ﻣكتبة يوسف أحمد الغانم " عام  ١٩٨٥بفضل تمويل شركة "ﻣصنوعات الغانم" في
الكويت .أضيف لھا ﻣلحقا ً ﻣن ثالثة طوابق في العام .٢٠٠٥
يتكون ﻣبنى المكتبة ﻣن أربعة طوابق ﻣقسمة وفق المحتويات على النحو التالي:
 (١الطابــق األرضي ،ويضم ﻣا يلـي :المجالت الجارية والمجلدة ،قاعة ﻣطالعة ،األرشيف الصحفي ،قســم
تطوير المقتنيات ،وغرفة الميكروفرﻣز )الميكروفيلم والميكروفيش( ،وغرفة التصوير ،وﻣكاتب ﻣوظفين.
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 (٢الطابــق ااألول "أ" )المدخل الرئيسي( :وفيه ﻣجموعات المكتبة ﻣن الكتب المرجعية ،رسائل
الماجستير ،ودرج اإلعارة ،وقسم خدﻣات المستفيدين ،والفھرس اآللي ،وﻣكاتب الفھرسة والتصنيف العربي
واإلنجليزي ،وقاعة دراسة ﻣنفردة ،وغرفة عرض ،وغرفة األﻣانات.
 (٣الطابــق ااألول "ب" )المدخل الرئيسي( :وفيه قاعة دراسة جماعية ،وغرفة الفيديو ،وزاوية المجالت
العاﻣة والجرائد اليوﻣية.
 (٤الطابــق الثاني "أ" :ويضم ﻣحتويات المكتبة ﻣن كتب العلوم الطبيعية والطب والزراعة والتي تبدأ
برﻣز التصنيف  Qوحتى الحرف  ،Sباإلضافة إلى ﻣكتب ﻣديرة المكتبة والمساعدة اإلدارية ،وقاعة االجتماعات،
وقاعة ﻣطالعة ،وغرفة المجموعات الخاصة ،وغرفة ﻣنشورات اليونيسكو ،وغرفة ﻣنشورات البنك الدولي ،وغرفة
الكتب النادرة .
 (٥الطابــق الثاني "ب" :ويضم ﻣحتويات المكتبة ﻣن كتب الفنون الجميلة وكتب العلوم التطبيقية ،والعلوم
العسكرية ،وعلم المكتبات والتي تبدأ برﻣز التصنيف  Tوحتى الحرف  Zوالحرف  ،Nوقاعة ﻣطالعة.
 (٦الطابــق الثالث "أ" :ويضم ﻣقتنيات المكتبة ﻣن كتب العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتجارة والتي تبدأ
برﻣز التصنيف  Aوحتى الحرف  ،Mوقاعة اجتماعات وﻣحاضرات ،وﻣقصورات البحث ،وغرفة استراحة
للموظفين .
 (٧الطابــق الثالث "ب" :ويضم ﻣقتنيات المكتبة ﻣن كتب اللغات واآلداب والتي تبدأ برﻣز التصنيف P
وحتى الحرف ، PZوقاعة للمحاضرات والمؤتمرات.
محتويات المكتبة
تحتوي ﻣكتبة جاﻣعة بيزيت على ﻣجموعة كبيرة ﻣن المواد المكتبية باللغتين العربية واإلنجليزية وبعض
المواد باللغات األخرى ﻣثل الفرنسية واأللمانية ،وتشكل المواد باللغة اإلنجليزية ﻣا نسبته  %٦٠ﻣن المحتويات.
تقسم المجموعات على النحو التالي:
 يوجد ﻣا يقارب ﻣن  ١٥٠٥٤٥ﻣجلدا باللغتين العربية واإلنجليزية. يوجد ﻣا يزيد على  ١٧٣٠دورية ﻣجلدة ٣٧٦ ،ﻣنھا جارية وباللغتين العربية واإلنجليزية. ھنالك عدة وثائق وﻣواد ﻣكتبية ﻣوجودة على شكل ﻣيكروفيلم وﻣيكروفيش ،بما فيھا بعض المراجعوالصحف العربية القديمة.
 وثائق وﻣجموعات خاصة عن الشؤون الفلسطينية. الصحف المحليـة ويعود تـاريخھا الى أكثر ﻣن حـوالي عشـــر سنـوات )"االيام"" ،الحياة الجديدة"،"القدس"" ،االتحاد"(.
األجھزة المساعدة :ﻣثل فيديو ،DVD Player ،بروجكتر ،تلفاز وشاشات قارئة للميكروفيلم والميكروفيش.
Fuente: © adaptado de www: birzeit.edu

 ٠ Cأسست المكتبة ...
 (aبعد إنشاء الجاﻣعة
 (bﻣع إنشاء الجاﻣعة
 (cقبل إنشاء الجاﻣعة
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 ١أكثر الكتب في المكتبة ...
 (aباللغة العربية
 (bبلغات أجنيبة
 (cدراسات جاﻣعية
 ٢تحاول المكتبة ...
 (aتقديم ﻣساعدات خاصة للمستخدﻣين األجانب
 (bإنشاء صفحات إلكترونية جديدة
 (cتقديم تسھيالت للبحث
 ٣المكتبة ﻣفتوحة ...
 (aللباحثين والطالب فقط
 (bلكل الناس بشروط
 (cخاصة للمھتمين بتاريخ فلسطين
 ٤ﻣن الممكن زيارة المكتبة ﻣع ﻣرشد للتعرف عليھا ...
 (aفي أول السنة الدراسية
 (bكل يوم بعد االتصال بموظفي قسم خدﻣات المعلوﻣات
 (cبعض المرات خالل السنة الدراسية
 ٥تم بناء المكتبة ...
 (aبأﻣوال اليونسكو
 (bبأﻣوال الحكوﻣة الفلسطينية
 (cبأﻣوال عربية
 ٦ﻣن الممكن أن تدرس بھدوء تام في ...
 (aالطابق األرضي
 (bالطابق األول "أ"
 (cالطابق الثالث "ب"
 ٧ﻣن الممكن أن تتكلم ﻣع المسؤولين عن المكتبة في ...
 (aالطابق األول "أ"
 (bالطابق الثاني "أ"
 (cالطابق الثالث "ب"
ّ
بالفن ،ﻣن الممكن أن تبحث عن ﻣعلوﻣات في ...
 ٨أنت ﻣھتم
 (aالطابق الثاني "أ"
 (bالطابق الثاني "ب"
 (cالطابق الثالث "أ"
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 ٩يمكن لك أن تدرس وتقرأ في ...
 (aكل طوابق المكتبة
 (bالطابق األرضي واألول والثاني
 (cالطابق األرضي واألول فقط
 ١٠الشؤون الفلسطينية ...
 (aقسم ﻣن ﻣحتويات المكتبة
 (bﻣعروضة بشكل حديث جدا
 (cفي قسم الجرائد والمجالت
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العالمة

التي
تعتبر
يسكن

تمرين  ١٠ = ١ X ١٠) ٢نقط(
اقرأ النص التالي وأكمل الفراغات بكلمة ﻣناسبة ﻣن المكتوبة في القائمة .استخدم كل
كلمة ﻣرة واحدة فقط .لإلجابة أكتب الكلمة المناسبة لكل فراغ في الجدول الموجود
في الصفحة التالية .ھناك  ٤كلمات زائدة .الرقم  ٠ﻣثال.

إذا
أھمية

إليھا

لمدة
بدالً
كانت

الذين
أعلى
غالبًا

حتى
كان
حيث

برشلونة بميزانية معقولة
كيف تقضي عطلتك بدون حاجة إلى أﻣوال كثيرة
ﻣن قال إنه يجب عليك أن تكون غنيا لتستمتع بجمال برشلونة ،المدينة االسبانية المشھورة بعماراتھا الجميل
وحدائقھا الواسعة؟
ﻣن أفضل األﻣاكن التي تستطيع الذھاب __ __٠بدون أن تدفع كثيرا ھي حديقة "ﻣونتجويك" و"ال
سيوتاديال" ،بعماراتھا على طراز المعمار الذي ابتكره "غاودي" ،ﻣثل "ﻣعبر غارسيا" ،والشواطئ المشمسة أو
ﻣنطقة "ال راﻣبال" المملوءة بالحياة ،بينما ھناك وسائل استمتاع كثيرة أﻣاﻣك __ __١أردت أن تنفق ﻣا في جيبك
ﻣن يوروات.
أين يمكنك تناول الطعام بثمن رخيص؟ :ﻣطاعم "التاباس" ھي األسھل ،خاصة في ﻣنطقة "رابال" الواقعة
وراء سوق "بوكيريا" __٢__ ،الطاوالت ﻣملوءة بأكالت اللحم .ويمكنك ﻣع ھذه المطاعم المفتوحة أن تتناول
وجبة الثنين بأقل ﻣن  ١٠يوروات .وتقدم ﻣعظم المطاعم غداء )طبقين أو ثالثة( بثمن خاص ،و__ __٣ال يزيد
الثمن عن عشر يوروات ،وھذا ﻣع القھوة أو الحلوى .وفي كل األﻣاكن __٤__ ،الحديثة ،ال يزعجك النادل كي
تذھب ،لذلك بإﻣكانك أن تستمع بوقتك ھناك .وﻣن أجل أخذ راحة ﻣن الطعام التقليدي ج ّرب ﻣطعم Food Camper
 ،Ballحيث كل شيء طبيعي ،ويمكنك أن تتناوله بيدك ﻣن كاسات ،ﻣعه عصير طازج وكل ذلك ﻣقابل ١٠
يوروات.
أين يمكنك أن تقيم؟ __٥__ :برشلونة المدينة التي انتشرت ﻣنھا فنادق البوتيك الصغيرة على ﻣستوى كل
إسبانيا ،وثمن المبيت لليلة الواحدة بين  ٢٠٠و ٣٠٠يورو .ﻣن بين ھذه الفنادق ھناك ،Hotel Banys Oriental
حيث يبلغ أجر المبيت لليلة الواحدة  ٩٥يورو وھذا رخيص بالنسبة لغرفة خاصة لشخصين .ويمكن وضع الفندق
 Sr.Parelladaوﻣطعمه في __ __٦القائمة ﻣن حيث النوعية والثمن المناسب.
أفضل عرض ألﻣسية ثقافية :بين االحتفاالت التي تقام في الشوارع وفرق المغنين المتجولين ،قد تكون
الحفلة الموسيقية القادﻣة قريبة ﻣن سكنك .لكن بالنسبة للموسيقى في األﻣاكن األكثر رقيا ،فإن "دار االوبرا" قد
أضافت تنوعا شابا لتقاليدھا القديمة .وتقل أسعار التذاكر بنسبة  %٥٠عما ھي عليه بالنسبة للعروض التي يقدﻣھا
فنانون غير ﻣشھورين ويمكن ﻣشاھدة أوبرا »ﻣدام بترفالي« في يونيو المقبل بسعر  ٤٧٫٥٠يورو __٧__ ،ﻣن
السعر األصلي الذي يصل إلى  ١١٥٫٧٥يورو.
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أفضل ﻣا يمكن القيام به ﻣجانا :إبحث حولك ،فسحر المدينة يأتي ﻣن أنك ال تفعل أي شيء أكثر ﻣن
االنغمار في تاريخھا الغني والتجديدات الكثيرة واالنجازات المعمارية الساحرة والقصور __ __٨تعود إلى
العصور الوسطى ،وأحدھا أصبح ﻣتحف بيكاسو في شارع  Calle Montcadaأو ذلك المرفأ ،الذي كان ذات يوم
عفنا ليتحول اآلن إلى ﻣعلم ﻣتميز شبيه بـ"الريفيرا".
إرشادات بتقنين المصاريف :قم بـشراء بطاقة صالحة __ __٩يوﻣين إلى خمسة واسمھا Barcelona Card
عبر االنترنت ،وسعرھا ﻣا بين  ٢٣إلى  ٣٤يورو .والعنوان ھو ) (www.barcelonaturisme.comوإذا اشتريت

التذكرة عبر االنترنت فستحصل على تخفيض قدره  ،%١٠وھذا الكارت يسمح لك إﻣا بالدخول إلى الكثير ﻣن
المتاحف والمعالم األخرى ﻣجانا ،أو ﻣقابل أجور ﻣخفضة ،ولعل األكثر __ __١٠ھو قدرتك ﻣع ھذه البطاقة على
التنقل ﻣجانا بواسطة وسائل النقل العاﻣة ،بما فيھا القطارات الموصلة إلى المطارات.
Fuente: © adaptado de www.aawsat.com
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