SECTION Arabe

TEST DE POSITIONNEMENT LANGUE ARABE

COMPREHENSION DE L’Oral

I.
الأسواق العربية AUDIO 1

Source : https://www.moragboonpress.net/news25300.html
Ecoutez attentivement l’audio puis cochez la proposition ou les propositions qui correspondent à ce
que vous avez entendu.

 .1يقع سوق المكلا في
 .Aاليمامة
 .Bاليمن
 .Cسلطنة عمان
 .2مدينة المكلا
 .Aتأثرت كثيرا بصراعات المنطقة
قط بصراعات المنطقة
 .Bلم تتأثر ّ
 .Cلم تتأثر كثيرا بصراعات المنطقة
السوق قبل نحو
تم إنشاء هذا
ّ
ّ .3
 180 .Aعام
 100 .Bعام
 80 .Cعام
 .4كان يتألف في القديم من
 5 .Aأسواق
 4 .Bأسواق
 3 .Cأسواق
 .5كان يديره في القديم
النساء
الرجال و ّ
ّ .A
 .Bالنساء فقط
الرجال فقط
ّ .C
 .6كان ُيباع فيه قديما
والغصة
 .Aالحرير وال ّلبان والبخور
ّ
والغصة
والحنة والبخور
 .Bال ّلبان
ّ
ّ
 .Cالعطور والأحذية والملابس والأقمشة
1
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وضع حريّة الصحافة في الوطن العربي Audio 2 :
Source : FRANCE 24 Arabic
1. Ecoutez attentivement l’audio puis répondez aux questions
? Combien de personnes avez-vous entendu
 .1كم شخصا سمعت؟
 .Aاثنان
 .Bثالثة
 .Cأربعة
 .2ع ّين ثالث كلمات أو تعابير في الوثيقة لها عالقة بحر ّية التعبير
Relevez dans l’audio trois termes ou expressions ayant un lien avec la
liberté d’expression.
.....................................................................
2. Ecoutez l’audio puis reliez les phrases de la colonne A à celle de colonne B
اربط بين جمل العمود ] [Aبما يناسبها في العمود ][B
A
 1هناك قائمة…………….

 Aغير واضح من يحكم

 2منظمة مراسلون بلا حدود…………..

 Bكانوا يقومون بتغطية مظاهرات المعارضة

 3كيف تطبق السلطة التنفيذية………..

 180 Cدولة

 4كلما ارتفع الرقم ………….

 Dكلما كان وضع الدولة أسوأ

 5سوريا في حالة حرب …………….
 6تم اعتقال  18إعلاميا………………
 7منظمة مراسلون بلا حدود…………..
 8تعتمد على أجهزة أمنية والمخابرات……………
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B

 Eالتي تستخدم وسائل قمع عنيفة
 Fهذه القوانين
قمعا
 Gتعتبر السودان واحدة من الدول الأكثر
ً
 Iتحاول أن تقيم الوضع من خلال القوانين
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أجب " صحيح " – "خاطئ"

3. Répondez par « vrai » / «faux » /
صحيح

 .1سوريا من أسوأ الدول وضعا لحرية الصحافة
 .2يحتل السودان المرتبة 174
 .3تم اعتقال  15إعلامياً في سوريا
 .4السودان من الدول الأكثر قمعاً لحرية الصحافة
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خاطئ
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II. COMPrEHENSION DE l’ECrIT

I- Lisez le texte et répondez aux questions :
المتسرع على مئات الشبّان
صعيد األمني .فإضافة إلى الحكم
ّ
تحاول الحكومة الفرنسيّة استغالل ثروة الضواحي على ال ّ
أقرت الجمعيّة الوطنيّة تمديد العمل بقانون ّ
الطوارئ لمدّة ثالثة أشهر .واألسوأ
واإلعالن عن إبعاد عدد من األجانبّ ،
ّ
الرقابة عن طريق الفيديو واالحتفاظ بمعلومات شبكة
أن وزير الدّاخليّة يُشدّد في قانونه المناهض لإلرهاب على تطوير ّ
والرقابة اإلداريّة والعقوبات الجزائيّةّ .
للحريّات ال يقدّم حالّ لألزمة .ال
إن هذا الدّفق من اإلجراءات المنتهكة
ّ
اإلنترنت ّ
ي على الفوضى االجتماعيّة .آالف السيّارات المحترقة ،تجهيزات عا ّمة (مدارس ،مالعب )...مد ّمرة ،إعالن
نظام مدن ّ
حالة ّ
الطوارئ ،إخضاع حوالي  2800شخص للمراقبة ،الحكم على حوالي  400شخص بالسّجن.
ّ
األول  /أكتوبر حتّى أواسط تشرين الثاني  /نوفمبر
إن حصيلة عمليّات الشغب التي خضّت فرنسا من نهاية تشرين ّ
 ،2005ثقيلة على األصعدة الماديّة والشريّة والنفسيّةّ .
إن الموت المأسوي لمراهقيْن كانا يحاوالن الفرار من تفتيش
الشرطة في ضاحية من ضواحي باريس هو الذي أدّى إلى اندالع سلسلة أعمال العنف .فقد أسفر الغضب واإلهانة في
ي عن اصطدامات مع قوى األمن وإشعال السيّارات واألثاث وعمليّات تدمير مكثّفة.
الح ّ
بتصرف
لوموند ديبلوماتيك ،الطبعة العربيّة،
ّ
1- Entourez la bonne réponse :

أقرت الجمعيّة الوطنيّة تمديد العمل بقانون ّ
الطوارئ لمدّة:
ّ
 -1شهر
 -2سنة
 -3ثالثة أشهر
2- A chaque chiffre correspond une réalité évoquée par le journaliste. Reliez les
phrases de la colonne A à celles de la colonne B.
-1
-2
-3
-4
-5
-6

A
األول
من نهاية تشرين ّ
قررت الحكومة
ّ
أقرت الجمعيّة الوطنيّة
ّ
قررت السّلطات الحكم بالسّجن
ّ
أتت عمليّات الشغب إلى إحراق
المتسرع
طبّقت عمليّة الحكم
ّ

B
أ -على حوالي  400شخص
ب -أكثر من  3000سيّارة
ج -على أكثر من  500شابّ
د-تمديد قانون الطوارئ لمدّة ثالثة أشهر
ه -إخضاع  2800شخص للمراقبة
و -حتّى أواسط تشرين الثاني

3- Trouvez parmi les expressions suivantes celles qui reflètent le point de vue de
l’auteur du texte :
تحاول الحكومة استغالل ثورة الضواحي
األسوأ ّ
أن الوزير يشدّد على قانونه
قانون مناهض لإلرهاب
ل يقدّم حال لألزمة
ال نظام مدنّي في الفوضى االجتماعيّة
ي حصيلة عمليّات الشغب
الموت المأساو ّ
الغضب واإلهانة
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II- Lisez le texte et répondez aux questions :
صة الذكيّة منها وسيلة للقيام بنشاطات متعدّدة وباتت تالزم مستخدميها ليل نهار .ورغم ما
أصبحت الهواتف المحمولة وخا ّ
تقدّمه هذه األجهزة من خدمات لمقتنيها ،إالّ ّ
أن الستخدامها المتواصل تأثيرات محتملة على جسم اإلنسان وصحّته.
ترجّح آخر الدّراسات في هذا الخصوص ّ
ي أو استخدام تطبيقاته فإنّه
أن في ك ّل ّ
مرة ينظر المستخدم لألسفل لتفقد هاتفه الذك ّ
تكرر
يضع على عنقه ثقال يساوي سبعة وعشرين كيلوغراما وهو ما يعادل وزن أربع كرات بولينغ كبيرة الحجم .فكيف لو ّ
مرات في اليوم .فوفقا لبعض الدراسات يمضي مستخدمو الهواتف الذكيّة في المتوسّط حتّى أربع ساعات
هذا
التصرف عدّة ّ
ّ
يوميّا في النّظر إلى األسفل للتحقّق من هواتفهم وهو ما يعادل حوالي ألف وأربعمائة ساعة سنويّا من اإلجهاد اإلضافي
للعمود الفقري في منطقة العنق.
الرأس لألسفل ازدادت الجاذبيّة األرضيّة
وحسب الدّراسة التي تشرت في مجلّة الجراحة الدوليّة فكلّما ازدادت زاوية انحناء ّ
القوة الضاغطة على العنق بأثقال متفاوتة تبدأ باثني عشر كيلوغراما عند انحناء بزاوية ثالثين درجة حتّى تبلغ
ّ
للرأس ومعها ّ
سبعة وعشرين كيلوغراما عند انحناء بزاوية ستّين درجة وهو ما قد يلحق ضررا بالغا بفقرات العنق على المدى ّ
الطويل.
ّ
لكن خبراء من الجانب اآلخر يقولون ّ
ّ
والسن والجنس ونوع العمل وال تقتصر
إن آالم العنق قد ترتبط بعوامل أخرى كالعمر
فقط على سوء استخدام الهواتف الذكيّة .من موقع الجزيرة.
1) Cocher la case correspondant à la bonne réponse:
نص بـ:
يتعلق موضوع ال ّ
□ الهواتف المحولة
□ الهواتف الذكيّة
□ الهواتف الثّابتة
2- Répondre par vrai (V) ou faux (F). Cocher la bonne réponse
إ ّن النّظر إلى األسفل عند تفقّد الهاتف:
V

F

ي تأثير على الجسم
ليس له أ ّ
يؤدّي إلى إجهاد العمود الفقري
كأنّه يضع على عنقه ثقال يساوي  27كيلوغراما
3- En vous appuyant sur les avis présentés dans le texte, reliez les propositions des deux
colonnes
 -1قد ترتبط آالم العنق
 -2رغم ما تقدّمه الهواتف الذكيّة من خدمات
الرأس لألسفل
 -3كلّما ازدادت زاوية انحناء ّ
 -4استعمال الهواتف النقّالة أربع ساعات في اليوم

أ -فلها تأثيرات سلبيّة على جسم اإلنسان
ّ
السن والجنس
ب -بعوامل أخرى مثل
ج -يعادل  1400ساعة في السّنة
للرأس
د -ازدادت الجاذبيّة األرضيّة ّ

4- Complétez les énoncés par des mots du texte :
ّ
إن االستخدام .......
ضررا بالغا ......
5

للهواتف المحولة والذكيّة له  ........محتملة على جسم اإلنسان و .....وهو ما قد .....
على المدى .......
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III- Répondre aux questions suivantes :
1. Parmi ces trois mots, lequel est au féminin :
A. جبل
B. بحر
C. قرية
2. Quel est le mot défini par l’article :
A. الـمـلـف
B. أمـينـة
C. لـيـبـيـا
3. Quel est le mot qui complète la phrase ?  بـغـداد......... أسـكـن
A. من
B. في
C. مع
4. Quel est le mot qui complète la phrase ?................... أنا،أ ْدرس العربيّة
A. معلّم
B. أستاذ
C. طالب
5. Quel est le mot qui complète la phrase ?  فـريـد...................... ،هـو أخي
A. اسـمـهـا
B. اسـمـه
C. اسـمـي
6. Quel est le mot qui complète la phrase ?  جاك الـعـربية..................
A. أتكلم
B. تتكلم
C. يتكلم
7. Quel est le mot qui complète la phrase ?  يا أوالد؟....................... ماذا
A. يفعلون
B. تفعلن
C. تفعلون
8. Quel est le mot qui complète la phrase ? .............. ابن عمي أحمد مع زوجته األلمانية
A. هذه
B. هذا
C. هم
6
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9. Quel est le mot qui complète la phrase ?  موعد مع صديقته.............. قيس
A. عندها
B. عندهم
C. عنده
10. Quel est le mot qui complète la phrase ? ..............١٧  عمري.اسمي لبنى
A. سنة
B. سنين
C. سنوات
11. Quel est le mot qui complète la phrase ?  سيارة ألمانية لسفرك الطويل؟............ هل تريدين أن
A. تشترين
B. يشترين
C. تشتري
12. Quel est le mot qui complète la phrase ? .حزامك وابْقَ جالسا حتى وقوف الطائرة..............
A. اربط
B. تربط
C. اربطوا
13. Quelle est la bonne traduction ?  يناير٢٥ يوم الثالثاء
A. mercredi 20 janvier
B. mardi 25 janvier
C. mardi 20 juin
14--Quel est le mot qui complète la phrase ?  المصرية............... األهرامات في
A. العاصمة
B. عاصمة
C. للعاصمة
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