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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: 60 minutos
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizar ambas.
o En la tarea 1 deberá decidir si las afirmaciones que aparecen en la tabla son verdaderas o
falsas y poner una marca ✖en el lugar adecuado según la información contenida en el
texto.
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 cinco 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: _____ / 40
CALIFICACIÓN:

⃞ Superado

⃞ No Superado
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تمرين 21=2x11( .1نقطة) .اقرأ الحوار ثم ضع عالمة ✖ في المكان
المناسب .اختر "صحيح" أو "خطأ" .ستسقط من حسابك نقطة من كل جواب
غلط .الجملة رقم  0مثال.

العالمة

مقابلة مع معلمة العلوم" أمل شومان أبو حجلة"
تستمتع وهي تدرس العلوم .في رأيها عمل المرأة ضروري ألنه يصنع لها شخصية مميزة ،تحب
المعكرونة وتتمنى السفر إلى سوريا والمغرب وبلدان عربية أخرى .إنها معلمتنا اللطيفة أمل أبو
حجلة .نتكلم معها:
 أستاذة أمل ،لماذا اخترت أن تدرسي العلوم وليس مادةأخرى؟
 ألن تخصصي هو العلوم ،وألني أحب هذه المادة الممتعة.كانت لي مدرّسة ممتازة في المدرسة الثانوية عندما كنت شابّة وكنت
أريد أن أكون مثلها .لهذا تخصصت في العلوم في الجامعة.
 ما هي الصفات التي تحبينها في طالباتك؟ أحبّ أن تكون الطالبة مؤدبة وخلوقة في الدرجة األولى ،وأنيكون لديها حافزاً للتعلم ،يعني أن تحبّ الدراسة وتفهم ّ
أن الدراسة
مهمة ومفيدة لها ولحياتها.
 إذا قال لك أحد بأنه ال يحبك ،ماذا تفعلين؟ ال أغضب ،فكل شخص ح ّر برأيه .من جانب آخر ،أعرف أنهليس من الممكن أن يحبّني ك ّل الناس كما أنني ال أحبّ أيضا ك ّل
الناس.
 ما هي أكثر لحظة محزنة في حياتك؟ عندما أسمع عن وفاة شخص قريب أو صديق .خبر موت أحددائما شيء محزن جدا.
 ماذا تفعلين عندما تغضبين؟ أجلس لوحدي وال أتكلم مع أحد ...لكنني في الحقيقة ال أغضبكثيرا.
 ما هي هواياتك؟ القراءة والتنس األرضي .دائما معي كتب ،وأحاول أن أمارسالرياضة يوم أو يومين ك ّل أسبوع.
 ما رأيك في عمل المرأة؟ ضروري جدا ألنه يجعل للمرأة شخصية مميزة .المرأة التيتعمل تشعر بأنها مفيدة لنفسها ولآلخرين ،وهذا الشعور يجعلها قوية
وسعيدة.
 أعطني موقفا محرجا ً حدث لك في الحياة؟ ال أذكر اآلن.2
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 أيهما أفضل تعليم األوالد أم تعليم البنات؟ االثنان معا ً بنفس الدرجة ،طبعا .التعليم ضروري للجميع ،األوالدوالبنات ،وخاصة في هذا الزمان.
 ما رأيك بالزواج المبكر وما هي نصيحتك؟ أنا ضد الزواج المبكر .لست موافقة معه .أتمنى من جميع الشبابوالشابات إكمال مسيرتهم التعليمية قبل التفكير بالزواج .الدراسة
أوال ،والزواج بعد ذلك.
 ما هي أسعد لحظة في حياتك؟ أنا سعيدة كل لحظة أرى فيها أوالدي ينجحون ويحققون أحالمهم.طبعاً ،ك ّل أم تشعر بالسعادة مع نجاح أوالدها.
 من هو قدوتك في الحياة؟ والدي و والدتي هما ،بدون شك ،أهم شخصين في حياتي .تعلمتمنهما كثيرا ،وساعداني وكانا بجانبي دائما.
 ما هو لونك المفضل؟ الزهري والبنفسجي. ما هي أكلتك المفضلة؟ المعكرونة. ما هو كتابك المفضل؟ جميع الكتب الدينية والسياسية .أقرأ كثيرا وأحب القراءة. هل سافرت من قبل؟ والى أين؟نعم  .سافرت إلي أمريكا للدراسة وإلى السعودية ألداء العمرة ،وإلى
اإلمارات أيضا.
 أين تحبين أن تسافري غير البالد التي زرتها؟أتمنى السفر إلى سوريا والمغرب ،وإلى بلدان عربية أخرى.

Fuente: ©Adaptado de http://silwan.net
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تدرّس األستاذة أمل األدب.
األستاذة أمل متخصصة في العلوم.
بالنسبة لها ،األدب من أهم صفات الطالبات.
األستاذة حزينة كلما مات أحد.
تتكلم األستاذة مع كثير من الناس عندما تغضب.
ال تعتبر األستاذة عمل المرأة شيئا مناسبا لها.
ال تتذكر األستاذة المواقف الصعبة في حياتها.
تعتبر األستاذة الزواج أهم شيء في حياة الطالب.
اعتمدت األستاذة على والديها في أثناء حياتها.
تفضل األستاذة كتب المغامرات.
زارت األساذة المغرب.

خطأ
✖

✔
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تمرين 21=2x11(.2نقطة) .اقرأ النص واختر الكلمة المناسبة لكل فراغ .اكتب
الكلمات في الجدول الموجود في الورقة التالية .استعمل كل كلمة مرة فقط .هناك خمس
كلمات زائدة .الرقم  0مثال.

محمد شكري

العالمة

( 3009-5391م) ،كاتب مغربي

ولد محمد شكري في سنة 5391م في ___ ___0اسمها "آيت شيكر" ،في إقليم الناظور ،شمال المغرب.
عاش طفولة صعبة في قريته التي تقع في سلسلة جبال الريف ،ثم عاش في مدينة طنجة التي ذهب إليها مع
____ ____5الفقيرة سنة 5393م.
وصل شكري إلى مدينة طنجة ولم يكن__  ___ 3بعد اللغة العربية .عمل في مقهى وهو لم يبلغ عمر
العاشرة ،ثم عمل ح ّماالً ،ثم بائع ___ ___9وماسح أحذية ،ثم اشتغل بعد ذلك بائعا ً للسجائرالمهربة.
____ ____9أسرته إلى مدينة تطوان ،لكن هذا الشاب األمازيغي عاد بعد ذلك من جديد لوحده إلى طنجة.
لم يتعلم شكري القراءة و___ ____1إال بعد أن بلغ من العمر العشرين سنة .في سنة  5311م قرر السفر
بعيداً عن العالم السفلي وترك الحياة في الشوارع والسجون ،ودخل المدرسة في مدينة العرائش ثم
___ ___6بعد ذلك ليشتغل في سلك التعليم.
في سنة 5366م نَ َش َرت مجلة "األداب اللبنانية" ___ ___7األولى وكان عنوانها" :العنف على الشاطئ".
حصل شكري على التقاعد النسبي ،وتفرغ تماما ً للكتابة األدبية .توالت بعد ذالك كتاباته في الظهور.
______ 8محمد شكري في اإلذاعة أيضا ،في ___ ___3ثقافية كان يعدها ويقدمها في إذاعة طنجة،
وخصوصا في برنامجه الشهير "شكري يتحدث" .
____ ____50شكري في طنجة لمدة طويلة ،ولم يخرج منها إال لفترات زمنية قصيرة.
توفي في  51نوفمبر .3009
Fuente: ©Adaptado de http://ar.wikipedia.org/wiki
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الكلمات التي من الممكن أن تستعملها
تخ ّرج

عاش

برامج

فيلمه

قرية

زمالئه

يتكلم

شرب

كتب

اشتغل

استقبل

الكتابة

قصته

جرائد انتقلت
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قرية

✔

أسرته

