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COMPRENSIÓN DE LECTURA
Apellidos: …………………………………………………………………………………………………
Nombre: …………………………………………………………………………………………………..
Marque con una X lo que corresponda:




Alumno/a OFICIAL (Indique el nombre de su profesor/a tutor/a durante
el curso 2012‐2013: ………………………………………..………………………………….)
Alumno/a LIBRE



Grupo: ...........................

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:
o
o

Duración: 75 minutos
Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizarlas 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 destinados a la calificación de las tareas.

o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.
NO ESCRIBA AQUI
PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ /40
CALIFICACIÓN:

⃞ Superado ⃞ No Superado

NIVEL AVANZADO

ÁRABE
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TAREA 1 -20 puntos -:

العالمة

تمرين  20 = 2 X 10) 1نقطة(
اقرأ النص التالي .اختر التكملة ) (a b cللجمل من  1إلى  ،10بما يناسب النص.
أكتب حرف التكملة في الخانة إلى جانب كل جملة .الجملة رقم  0مثال.

مدينة دمشق
تعد مدينة دمشق عاصمة الجمھورية العربية السورية أقدم مدينة في العالم ما تزال عامرة حتى اليوم .وقد سكنھا اإلنسان
منذ األلف الثانية قبل الميالد ،ومن ذلك الوقت ظلت مركز حياة مدنية مزدھرة .ورد ذكر المدينة في رسائل تل العمارنة
التي تعود إلى القرن الرابع عشر ق.م باسم دمشقا ،وقد يكون أصل التسمية آرامي وھو "مشق" ومعنى العبارة "األرض
المزھرة أو الحديقة " ،وھناك تفسيرات عديدة إلسمھا ،لكن التفسير السابق ھو أكثرھا إحتمالية .ويسميھا البعض بأسماء
أخرى مثل "جلّق" أو "الشام" وتلقب أيضا ً بالفيحاء )أي واسعة الدور والرياض( وغير ذلك من تسميات.
تقع مدينة دمشق جنوب الجمھورية العربية السورية على الطرف الغربي لحوض دمشق ،وتحيط بھا سالسل جبال القلمون
ولبنان الشرقية من الشمال والغرب ،والمرتفعات البركانية لحوران والجوالن من الجنوب والشرق .وقد قامت دمشق
القديمة على بعد عشرة كيلومترات من خانق الربوة ،على الضفة الجنوبية لنھر بردى ،الذي يعتبر سر الحياة في المدينة،
إذ لواله لما عاشت المدينة في موقع قريب من صحراء بادية الشام ،وتشكل الجبال الواقعة إلى الغرب منه حاجزاً طبيعيا ً
للمطر القادم من البحر المتوسط.
إن نشأة مدينة دمشق قديمة جدا ،إذ يعود سكناھا كما تقدم إلى األلف الثانية ق.م ،وورد ذكرھا في النصوص المصرية
واآلشورية بوصفھا مركزاً اقتصاديا ً وسياسيا ً معروفا ً في الشرق القديم .وقد كانت دمشق المملكة اآلرامية في وقتھا أھم
دولة في سورية وأكثرھا قوة .قاومت اآلشوريين أنفسھم قبل أن يستطيعوا تدميرھا عام  732ق.م .وقد كانت مركز سياسي
و تجاري مھم ،كما كانت أيضا ً مركزاً دينيا ً بنفوذ واسع.
وقعت دمشق بعد ھذه المرحلة تحت سيطرة الفرس األخمينيين ،ثم االسكندر المقدوني بعد موقعة إيسوس عام  333ق .م،
واتصلت المدينة عندھا اتصاالً وثيقا ً بالثقافة اليونانية ،لكنھا اعتبرت في مدن الدرجة الثانية ،وتخلت عن دورھا لصالح
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مدينة أنطاكية التي أخذت المكانة األولى طوال العھد اليوناني – الروماني .وبعد وفاة االسكندر أصبحت دمشق تحت حكم
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السلوقيين وظلت كذلك حتى االحتالل الروماني ،عندما ضمھا القائد "بومبي" إلى اإلمبراطورية الرومانية عام  64ق.م
فالتحقت بالغرب سياسيا ً وثقافيا ً طوال سبعة قرون ،وخالل ھذه المدة أصبحت دمشق أقرب إلى المدن الرومانية شكالً
ومضمونا ً بسبب العناصر الرومانية ،وقد أعطى الرومان بعض عناصر االستقالل لدمشق ،حيث حصلت في عھد
ھدريانوس على لقب "متروبول" ثم لقب "مستعمرة رومانية" .وشھد العصر الروماني بناء سور أو جدار يحيط بالمدينة
وعمل قناة جديدة لمياه الشرب النقية من نبع الفيجة قرب دمشق والذي ما زالت المدينة تشرب منه حتى اليوم .وعندما
انقسمت اإلمبراطورية الرومانية إلى قسمين كانت دمشق من نصيب اإلمبراطورية البيزنطية التي ظلت تحكمھا حتى الفتح
اإلسالمي .
دخل العرب المسلمون دمشق دون حرب أو قتال عام  14ھـ635 /م ،تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح ،ولكن دمشق لم
تصبح مھمة فعال في العھد اإلسالمي حتى حكم معاوية ،الذي اختار دمشق عاصمة له عام  36ھـ 656 /م ،بعد أن كان
واليا ً عليھا طوال العھد الراشدي .وقد عادت دمشق في العھد األموي مركزاً سياسيا ً واقتصاديا ً مھما ،وأدى ذلك إلى نمو
المدينة واتساعھا ،فبدأت منذ ذلك العھد تنشأ أحياء جديدة في أطراف المدينة ،كما كثرت قصور األمراء واألغنياء فيھا.
بظھور الدولة العباسية ،انتھى عصر دمشق الذھبي ،بعد أن نقل العباسيون عاصمتھم إلى بغداد ،وغدت دمشق مجرد
والية ،مثل بقية المدن .وقد تأثرت دمشق كغيرھا باألحداث التي تلت سقوط الدولة العباسية ،فقد بسط أحمد بن طولون
سيطرته عليھا بعد أن حكم مصر عام  265ھـ878 /م ودام حكمه  25عاماً ،وجاء بعدھم اإلخشيديون في مصر والشام،
ثم ظھرت الخالفة الفاطمية في مصر واستولى الفاطميون على دمشق عام  358ھـ/ 999م ،ثم ھاجمھا القرامطة و الجامع
األموي نفسه احترق حريقا ً كبيراً عام  458ھـ 1068 /م .

Fuente: © adaptado de www.discover‐syria.com
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 0مدينة دمشق...
C
 (aھي عاصمة قطر
 (bھي عاصمة السودان
 (cھي عاصمة سوريا
 1مدينة دمشق...
 (aأكبر مدينة في العالم العربي
 (bال يزال الناس يسكنون فيھا حتى اليوم
 (cسكنھا اإلنسان منذ ألف سنة قبل الميالد
 2ھناك تفسيرات عديدة لمعنى إسم المدينة ،لكن بناء على النص ،التفسير األفضل ھو...
 (aأن أسم المدينة يعني "األرض الكبيرة"
 (bأن أسم المدينة يعني" واسعة الدور والرياض "
 (cأن أسم المدينة يأتي من اللغة اآلرامية
 3نھر بردى يعتبر سر الحياة في دمشق وذلك ألنه المصدر الوحيد للماء حيث أن...
 (aالجبال الغربية تمنع سقوط األمطار
 (bمدينة دمشق تبعد كثيرا عن بادية الشام
 (cدمشق القديمة تقع على بعد عشرة كيلومترات من خانق الربوة
 4في عام  732ق.م .تم تدمير مدينة دمشق على يد ...
 (aاآلشوريين
 (bالفرس األخمينيين
 (cاآلراميين
 5في عھد االسكندر المقدوني ...
 (aدمشق أصبحت أھم مدينة رومانية
 (bدمشق أصبحت أكثر أھمية من مدينة أنطاكية
 (cمدينة أنطاكية أصبحت أكثر أھمية من دمشق
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 6ضم القائد "بومبي" دمشق إلى اإلمبراطورية الرومانية  ،فالتحقت بالغرب ...
 (aلمدة  700سنة
 (bلمدة  7000سنة
 (cلمدة  70سنة
 7مياه الشرب النقية...
 (aتأتي إلى المدينة من نبع الفيجة
 (bكانت تأتي إلى المدينة من نبع الفيجة
 (cتأتي إلى المدينة من نھر بردى
 8فتح المسلمون دمشق عام  14ھـ
 (aبطريقة سلمية
 (bبعد معركة كبيرة تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح
 (cفي زمن القائد معاوية
 9في العھد األموي...
 (aأصبحت دمشق والية
 (bأصبحت دمشق دولة مستقلة
 (cكثرت قصور األمراء في دمشق
 10في العھد العباسي ...
 (aإحتل الفاطميون دمشق
 (bأصبحت دمشق عاصمة
 (cتأثرت دمشق سلبيا

/ 20

PUNTOS:
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TAREA 2 -20 puntos -:

العالمة

تمرين  20 = 2 X 10) 2نقطة(
أقرأ النص التالي وأكمل الفراغات بكلمة مناسبة من المكتوبة في القائمة .إستخدم كل
كلمة مرة واحدة فقط .لإلجابة أكتب الكلمة المناسبة لكل فراغ في الجدول الموجود في
الصفحة التالية .ھناك أربعة كلمات زائدة.الرقم  0مثال.

الفن

أنھت

فقيرة

سينما

أنتھت

للنساء

والتي

المعروف

أنه

حصلت

جائزة

والذي

ظروف

للمخرجين

فيلم

األفالم التونسية
عندما يفكر المھتمون بشئون _____0السابع بمشاركة األفالم التونسية بالمھرجانات السينمائية في الربع األخير من عام
 ، 2012يشعرون______11كان عاما ً مميزاً لتلك السينما التي ال زالت قوية تحت ______12سياسية واقتصادية
صعبة جدا ،فقد ___ ___13على الكثير من الجوائز القيمة في مھرجانات دولية مختلفة ،منھا جائزة المخرج
______14نوري بوزيد كأفضل مخرج عربي في مسابقة األفالم الطويلة وقيمتھا  25ألف دوالرا بمھرجان أبو ظبي
السينمائي  20أكتوبر  2011عن فيلم "ما نموتش" ،وھو انتاج تونسي إماراتي فرنسي مشترك .كما حصلت تونس أيضا ً
في المھرجان نفسه على جائزة أفضل فيلم وثائقي عربي ،وقيمتھا  50ألف دوالرا عن فيلم "يلعن أبو الفسفاط" .ثم في
األسبوع األول من ديسمبر حيث انعقدت الدورة الثانية عشر من مھرجان "روتردام" للفيلم العربي  ،حصل الفيلم الوثائقي
الطويل "بنات البوكس" _______15سالم الطرابلسي ولطيفة الدغري على جائزة الصقر الذھبي لألفالم الوثائقية
الطويلة.
ومؤخراً شاركت السينما التونسية بثالثة أفالم في مھرجان دبي السينمائي الدولي التاسع المنعقد في الفترة  16ديسمبر
 .2012األول "نسمة ليل" وھو فيلم طويل للمخرج حميدة الباھي _____16يتحدث عن الثورة التونسية من خالل
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يوسف  ،والثاني ھو فيلم قصير بعنوان "صباط العيد" للمخرج أنيس لسود ،والثالث ھو ___"__17يا من عاش" الذي
عرض سابقا في مھرجان فينيسيا السينمائي الدولي التاسع والستين.
تلك األفالم السينمائية ھي من أفالم "الربيع العربي" ومعظمھا يھتم بالمرأة ،فيلم "بوزيد" يتناول موضوع حرية المرأة بعد
الثورة التي ______18نظام حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير  2011حيث يصور الفيلم تفاصيل وإثر
التغيرات التي شھدھا البلد أثناء الثورة وبعدھا .لذلك أھدى المخرج جائزته______19التونسيات قائالً بعد تسلمه الجائزة:
"فكري وقلبي مع النساء التونسيات ".أما ھند بوجمعة فاختارت لفيلمھا الوثائقي أن يدور حول المتغيرات في تونس بعد
الثورة ورحيل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ،وذلك من خالل قصة إمرأة من عائلة ___ ،___20اسمھا
عايدة ،من أجل تحسين وضعھا االجتماعي وتوفير أبسط شروط العيش الكريم بعد أن فتحت ثورة يناير  2011لتونس
األبواب.

Fuente: © adaptado de http://doc.aljazeera.net
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