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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.

No escriba en los cuadros destinados a la calificación de las tareas.
o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.
o

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

⃞ Superado ⃞ No Superado

NIVEL INTERMEDIO

ÁRABE
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TAREA 1 -10 puntos -:

العالمة

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.

السياحة مع شركة "ركسون"
بعض المعلومات عن شبكة "ركسون" للسياحة:
تعتبر "ركسون للسياحة" واحدة من أكبر شركات السياحة والسفر فى المملكة العربية السعودية وتتميّز بتقديم أفضل
العروض السياحية ومجموعة متميّزة من البرامج السياحية )رحالت مع مجموعة ،رحالت حرة ،رحالت بحرية( ،كما
يمكنك الحجز على أكبر مجموعة من الفنادق في جميع أنحاء العالم بأسعار ال تجدھا إال على موقعنا.

أين تقضي شھر العسل؟
"ركسون" تھنيء كل عروسين ،وتتتمنى لھما زواجا ً مباركا ً
قبل أن تف ّكر أين تذھب في شھر العسل ،عليك أوال أن تعرف ما ھو نوع الرحلة الذي تريد القيام به .عندنا ثالثة أنواع
مختلفة من الرحالت:
رحلة حرة:
.1
تقوم فيھا بزيارة أكثر من مدينة في دولة واحدة أو في عدة دول ،وھو "باكيدج" يتضمن اإلقامة مع الفطور فقط .ويمكن
لموظف الحجز في ركسون أن يعرض عليك بعض الرحالت او البرامج اليومية إلضافتھا الى البرنامج إذا رغبت في
ذلك ،وكذلك االنتقال بين المدن بالطيران.
رحلة مع مجموعة:
.2
"باكيدج" متكامل تنض ّم فيه الى مجموعة من  15الى  20فرد ويتض ّمن اإلقامة والفطور )بعض األيام مع العشاء أيضا(
والرحالت اليومية مع مرشد سياحي واالنتقال بين المدن في أوتوبيس سياحي خاص بالمجموعة.
ملحوظة ھامة :ھذا النوع من الرحالت مناسب جدا لشھر العسل وذلك لألسباب االتية:
يوفّر لك الوقت  :يوفّر وقتك من الضياع في البحث عن األماكن السياحية.
يوفر لك التكلفة  :يوفر تكلفة االنتقال بين المدن وفي المدينة الواحدة.
آمن ومضمون  :يؤمن لك االنتقال بين المدن وانتقال االمتعة بطريقة مضمونة ويقيك من ضياع أوراق الحجوزات
حيث يتولى المرشد السياحي كل ھذه المھام.
رحلة بحرية:
.3
رحلة على ظھر سفينة فخمة تقوم بزيارة أكثر من مدينة وتبقى فيھا  12ساعة تقريبا ثم تعود للسفينة لتكمل رحلتك .مدة
الرحلة من  9الى  12يوم ،وتتمتع خالل مدة الرحلة بإقامة كاملة مع جميع الوجبات والعصائر ووسائل الترفيه مجانا ً.
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بعد ان تع ّرفت على أنواع رحالت "ركسون" ،يسعدنا ان نق ّدم لك باقة من الرحالت المختارة بعناية ليكون شھر عسل ال
ينسى ،ونتمنى لك قضاء أجمل األوقات مع رحالت "ركسون" المميّزة.
 رحالت حرة: 15يوما في فيننا وماربيا وباريس
 13يوما حول أوروبا :باريس ومدريد و روما
11يوما في باريس وجنيف ولوزان
 12يوما في فيينا وسالزبرج وميونخ
13يوما بين النمسا وباريس
 رحالت مع مجموعة:رحلة إلى إسبانيا والبرتغال والمغرب.
 14يوما جولة سياحية في فرنسا.
 15يوما في سويسرا.
 رحالت بحرية: 7ليالي لزيارة البحر االبيض المتوسط ) الذھاب والعودة من برشلونة (.
 7ليالي غرب البحر االبيض المتوسط )الذھاب والعودة من باليرمو(.
 7ليالي فى شرق البحر المتوسط )الذھاب والعودة من فينيسيا(.
 11يوما لزيارة أھم آثار جزر الكناري )الذھاب والعودة من ماالكا(.

ملحوظة ھامة:
عزيزي العميل ،جميع األسعار بالموقع بالريال السعودي شاملة الخدمة والضريبة ومن ح ّ
ق
الموظفين تغيير األسعار في أي وقت أو في فترات المواسم والمؤتمرات والمعارض دون سابق
إنذار.

Fuente: © adaptado de www.myrtn.com
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0 C
(a
(b
(c

"ركسون" اسم شركة سياحية ...
سويسرية
سورية
سعودية
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1
(a
(b
(c

أسعار الفنادق مع شركة "ركسون" ...
مناسبة جدا لرجال األعمال
أحسن األسعار على اإلنترنت
ھي دائما بالدوالر األمريكي

2
(a
(b
(c

قبل أن تسافر ،يجب عليك أن تفكر في ...
ثمن الرحلة التي تريدھا
أي شركة سياحية ھي أحسن
نوع السفر الذي ترغب فيه

3
(a
(b
(c

إذا اخترت "رحلة حرة" يمكنك أن تزور ...
بلد واحد فقط كل مرة
بلد واحد أو أكثر
مدينة واحدة في كل بلد

4
(a
(b
(c

يمكن لموظف الشركة أن ...
يقترح على المسافر برامج إضافية
يقترح على المسافر فنادق أخرى
يطلب من المسافر االنتقال إلى فندق آخر

5
(a
(b
(c

في الرحلة مع مجموعة ...
في كل مجموعة أكثر من  20شخصا
طعام الغداء داخل في "الباكيدج"
ھناك مرشد سياحي مع المجموعة

6
(a
(b
(c

الرحالت مع مجموعة مناسبة لقضاء شھر العسل ...
ألنك تختار األماكن التي تريد أن تزورھا
ألن االنتقال بين المدن يكون دائما بالطائرة
ألن ھناك مرشد سياحي سيساعدك كثيرا
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7
(a
(b
(c

الرحلة البحرية تستغرق ...
أكثر من أسبوع
أقل من أسبوع
أسبوعين

8
(a
(b
(c

الفطور والغداء والعشاء ...
داخل "باكيدج" الرحالت مع مجموعة والرحالت البحرية
داخل "باكيدج" كل األنواع
داخل "باكيدج" الرحالت البحرية فقط

9
(a
(b
(c

الھدف من ھذه العروض ...
أن يقضي العروسان وقتا ممتعا ً وتكون لھما ذكريات جميلة
أن يتعرّف العروسان على أكبر عدد ممكن من األماكن المختلفة
أن يزور الروسان البلدان العربية ويتعرّفوا على ثقافتھا

 10الرحالت البحرية ...
أطول من الرحالت الحرة
(a
كلھا داخل البحر األبيض
(b
تبدأ وتنتھي في نفس المكان
(c

/ 10

PUNTOS:
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TAREA 2 -10 puntos -:

العالمة

الفترة
عودتھا
كلية

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  4كلمات زائدة .الرقم  0مثال.

إلى
األسبوعية

عائلة

حيث
موضوع
معھد

انتقلت
أ ّما
تلميذة

التي
طبيبة
عدد

الدكتورة "توحيدة بالشيخ"
"توحيدة بالشيخ" ولدت سنة  1909في تونس ،وتوفيت سنة  .2010ھي أول طبيبة تونسية ،وفي العالم العربي.
كان والدھا مالكا ً عقاريًّا من قرية اسمھا "أصيلي" .أما أ ّمھا فـھي من __ __0غنية في العاصمة .وقد مات والدھا وتركھا
صغيرة فـعاشت مع أ ّمھا التي حرصت على تعليمھا.
درست توحيدة في __ __11فرنسي في تونس حتى حصلت على شھادة الباكالوريا سنة  ،1928وكانت بذلك أول
__ __12تونسية تحصل على مثل ھذه الشھادة .ثم ذھبت إلى فرنسا مع زوجة الدكتور "بورني" ،طبيب فرنسي في معھد
"باستور" في تونس.
ھناك حصلت على دبلوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ،ثم التحقت بـ__ __13الطب في باريس .وبعد ثالث سنوات من
السكن في ح ّي الطالبات __ __14لتسكن مع عائلة "بورني" وھكذا استطاعت أن تتع ّرف على األوساط الثقافية والعلمية
الفرنسية .وقد تخرجت سنة  1936طبيبة ،وناقشت في السنة التالية رسالتھا للدكتوراه.
بعد __ __15إلى تونس فتحت عيادة .وفي الفترة بين  1955و 1964أصبحت رئيسة قسم الوالدة في مستشفى "شارل
نيكول" .بعد ذلك انتقلت إلى مستشفى "عزيزة عثمانة" حتى تقاعدت سنة  .1977وقد شاركت في تلك __ __16في
سياسة التنظيم العائلي.
لقد نشطت "توحيد بالشيخ" في __ __17من الجمعيات في فرنسا وبعد عودتھا إلى تونس .ومن تلك الجمعيات "جمعية
طلبة شمال أفريقيا المسلمين" في فرنسا ،كما شاركت بكلمة في مؤتمر "اتحاد النساء الفرنسيات" في  ،1931وقد تناولت
__ __18المرأة المسلمة في المستعمرات الفرنسية __19__ .في تونس فقد نشطت في "االتحاد النسائي اإلسالمي
التونسي" .وفي سنة  1958أصبحت عضواً في عمادة األطباء التونسيين.
شاركت "توحيدة بالشيخ" في الصحافة إذ كتبت في مجلة "ليلى" __ __20والتي تعتبر أول مجلة نسائية تونسية.

Fuente: © adaptado de http://ar.wikipedia.org
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