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تعـليمـا� للُممَتحنـي�
�ج� ع� جميع �ألسئلة 
�كت� ما يلي على 
	قة �إلجابا� :

(London Examinations) : لهيئـة �المتحانية�  •
�لمـا�� : �للغـة �لع	بيـة كلغـة �
لى  •

	ق# م	ك"! �المتحاني  •
�الس# بالكام% مع �لت
قيع  •

ُي�جى مالح�ة ما يلي :
�لتأك� م- �ّ- �إلجابا� م	قمة بشك% 
�ضح .  �

�ستخ��# �لمعاج# غي� مسم"! به في ه�0 �المتحا- .  �
ت
ج� 8 صفحا� في 
	قة �المتحا- �أل
لى 
مجم
6 �	جا� ه50 �ل
	قة ه
 70 �	جة . �ّما �	جا�   �

�ألج"�A �لمختلفة م- �ألسئلة فهي مكت
بة بي- ق
سي- ، مثًال (2) .  
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M29161A 2 

�لقس% �أل"$

�ق�� �لن' �لتالي بت�كي. "َتَمعُّ� ، ث% �ج� ع� �ألسئلة �لتي تليه بأسل"ب( �لخا' :

�أل�1 "�لسينما
 B0ل� �لDبيعيُّ ،   Aُعا
�ل �لكتاَ� ه
 في �غل� �ألحيا-   -ّ�  Hلح�
�ل0ه- ”�لكتا�“ ...  Iلى  تبا�َ	  0ُِك	 �أل��   �0I
ُيحَفO فيِه �أل�ُ� ! ... 
I- كا- �لعكMُ غيَ	 َصحيح ، فليMَ ك%ُّ ما ي
َضُع في كتاٍ� ، ُيمِكُ- �- ُيعَتَبَ	 ��بًا ! ...

 Pِ	لى �لقاI �ٍق
 ِّB� يصاَلُه فيI

�ل0ه- ،  Mلنف� 	ِ�
... Dبيعُة �لكتابِة �لثابتة َيّس	� 0I- لأل�ِ� Iثباَ� ما في �غ
مباش	ً� ع- D	يHِ َمَلكاتِه �لعاقلة ! ...

ل
 �َ	�نا �- نضَع �أل�َ� في IناV Aٍَخ	 ، D B0بيعٍة ُمتح	كة ، فما�0 َيحُ�Uُ ؟ ...
كة : ”�لسينما“ . فالسينما ف-ُّ �لس	عة  
م- بي- 0ل! ف-ُّ �لص
	 �لمتح	ِّ . Uي�لف- �لح� -�
�ل
عاA �لمتح	! ه
 �ح� �ل
 -َ

 ِلَتعَجَ� �
 َحّتى ِلُتَصفHَِّ ؛ �� Hَ َّ
�لتي تخYD �لبص	 . فأنَ� في �لسينما ال تستDيع �- تتَمهَّ% ؛ ِلتفَهَ# �
 لتت0

ال تستDيع �نتOاَ	 َم- ُي	يُ� �- يتأّم% �
 يتَفكََّ	 ، 
ه�0  ... ! Hِ	عِة �لَب	ِبس 	ُ
�- تف
َتَ! عجالُ� �لش	يDِ �لتي ت�

. �
�لف-ُّ �لس	يُع يق
ُ# على ُلغٍة �خ	Z غي	 ُلغِة �أل�ِ� �لمكت

قا% لي ُمخ	ٌ_ �جنبيٌّ �0َ� ي
ٍ# : ” �0I �َ	�َ� �- ُتعبَِّ	 عْ- معنًى ِمَ- �لمعاني : فإنَُّه َتكفيَ! عبا	ٌ� ُلغِ
يٌَّة ِق
�ُمها 
قبَ% ك%ِّ  �لكلماُ� ! ... �ّما �نا فأحتاُ_ Iلى ِعباَ	ٍ� سينمائيٍة ق
�ُمها �لم	ئّياُ� ! ... ” 
�لحHُّ �-َّ فّناَ- ”�لسينما“ عليِه – 
... ! �� Iلى ِفك	ٍ	
Oكَة �لمن	ِجُ# �لح	يَ� ُيَت�في حي- �ّ- �أل ... ! �ٍ	
Oكٍة َمن	لى حI ��- ُيَت	ِجَ# ُك%َّ ِفك	ٍ  – Aٍشي

َ�قائَقها ، 
ُيحا
ُ% تص
يَ	ها 
نقَلها   Oُيِ� فُيالح�ُّ �ماَ# �أل	، تُم ��	ألف� Uُ��

�ح��Uُ �لمجتمِع 
ح �ف
قائُع �لحياِ
Iلى ”�ل
	H“ ؛ 
هَي �0ُتها َتُم	ُّ �ما# 	جِ% ”�لسينما“ فُيالحOُها ه
 �آلَخُ	 في �قائِقها 
ُيحا
ُ% َتص
يَ	ها 
نقَلها Iلى 
� بالِفعِ%  ... 
لكّ- ً	
�لّشاشة . غيَ	 �ّ- هناَ! ف	قًا كبي	ً� بي- عم% �ل	ُجلي- : فالسينمائيُّ ينُقُ% �ماَ# ُمشاِهِ�5ِ ص
 ! �ً	
�لقا	Pِ ص  Mِ�	 في 	ُيثيُ  B0ل� 
َينُقُ% َمعنًى ! ... ه�0 �لمعنى هَ َبْ%  � ؛ ً	َ
ينُقُ% Iلى قاِ	ِئِه ص �أل�يَ� ال 

َ	 Iّال َعْ- D	يHِ �لمعاني ، على حيَ- �-َّ �لسينمائيَّ يستDيُع �ْ- َينُقَ% َ ... فاأل�يُ� 0I- ال يستDيُع �ْ- َينُقَ% �لصُّ
... �لسينمائيِّ   �ُ��� هَي  �لم	ئيَة   	َ
َ �لصُّ  -ّ� كما   ... �أل�يِ�   �ُ���  -0I فالمعاني   ... مباِشٍ	   Hٍي	D ع-   	َ
َ �لصُّ
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� على ً	 َّ
ه�0 ما ُيالِحOُُه ��ئمًا �
لئَ! �ل0يَ- َيق	�
َ- ِقَصaَ �ُأل�باAِ �لعOاِ# في �لكت� ، ُث#َّ ُيشاِه�
َنها بعَ� 0ل! ُمَص
 ، “B
َه Iلى ِقصِة ”�نا كا	نينا“ للمbلYِّ �لَقَصصي �ل	
سي ”ت
لست 
جُِّ B0ل� �لشاشِة في �لسينما ... ما �قسى �لنقِ�
بعَ�  فق� خَ	َ_  �لسينما .  ُمثَِّلتا على شاشة  �لَقصصية ”ما	غ	ي� ميشي%“ عن�ما  للكاتبة  �ل	يِح“  ”0ََهَ� مع  
ِقصِة 
�لB0 �ح�ثتُه  نفِسِه ، 
�ألثِ	  �لكتاُ� في  �حَ�َثُه   B0ل� �ألثِ	  بيَ-   -ُ"ِ�
ُي  ، َقَ	َ�ُهما  َمْ-  �كثُ	  �لسينما  مشاه�تهما في 
ُح �َثَ	 �لكتا� م
ِقنًا �-َّ شيئًا ما ق� �فلَ� ِمْ- قبضِة �لسينما 
ل# تستDع نقَله بج
�نبه �لكاملة ! ...  ”�لشاشة“ ؛ فُيَ	جِّ
 Pِ	لقا� cِ

ِ	 ، �لB0 يستDيُع �لقلُ# �- ينُقَ% معاِنَيُه Iلى 	Oلمن� 	لجانُ� غيُ� 

�لشيAُ �لB0 �فَلَ� م- قبضتها هَ
ِتلَ!  Iنَّما  للسينما  
ليMَ ه�0 عيبًا  ...  ! �لُمشاه�   	ِOماَ# ن� تتح	ُ!   �ٍ	
ُتبِ	َ"5ُ في ص  -ْ� ”�لكامِي	�“  
ال تستDيُع 
Dبيَعُتها ، 
ِتل! ُح�
ُ� ُق�َ	ِتها بالنسبِة Iلى �أل�ِ� ؛ أل-َّ �لقَلَ# يِصُ% Iلى �بعاٍ� في �لِفكِ	 
�لنفM ، ال َتِصُ% Iليها 

”�لكاِمي	�“ ...
Y	بتص
م- ”ف- �أل��“ لت
فيH �لحكي# 

(3) ما �لB0 يقص�5 �لكات� في ق
له : ”فليMَ ك%ُّ ما ي
َضُع في كتاٍ� ، ُيمِكُ- �- ُيعَتَبَ	 ��بًا“ ؟   .1
(6) صY عملية ت0
H �لف- �أل�بي ع- D	H �لفل# �لسينمائي ، حس� 	�B �لكات� .   .2
� �أل�بية �لحقيقية ، �لكلما� �# �لص
	 ؟ 
ضح 0ل! 	
3.  �يهما �كث	 عمقًا حس� 	�B �لكات� في نق% �لص

(6)   . aب! �لخا

بأسل aفي �لن Aحس� ما جا
(8) 
قصة ”ما	غ	ي� ميشي%“ ؟ 
لما�0 ؟  “B
َه �النتقا� في 0ك	 قصة ”ت
لست Iلى َمْ- ُ
جِّ  .4
(7)  . aعلى ما فهمَ� م- �لن Aًضح  0ل! بنا
للكات� 
جهة نOٍ	 ح
َ% �لف- �لسينمائي 
�لف- �لكتابي .   .5

30 1�جة))
مجم"4 1�جا� �لقس% �أل"$ : 30 1�جة
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�لقس% �لثاني

�ق�� �لن' �لتالي "�كت� في ما ه" م8ل"� من( في �لف�عي� �لل5ي� يليانه :

�لشبكة �ل1َّ"لية للمعل"ما� ”�إلنت�ن�“
كا- �إلنسا- ق�يما يستخ�# �لحي
�نا� كالِجما% ، 
�لبغا% ، 
�لجيا� ، 
�لحمي	 ، 
سيلًة للتنق% ، 
ل�0 كان� �ألخبا	 ال 

ي% م- ح�
ثها ، ث# 
ص% �إلنسا- Iلى �ستخ��# �لَحما# �ل"�ج% 
سيلة �س	6 في نق% �ألخبا	 D ق�
تص% Iّال بع� 

سائ% نق% �ألخبا	  �	
Dية .... ت
ع- D	يH �لت	�س% ، 
مع تق�# 
سائ% �لم
�صال� �لب	ية 
�لبح	ية 
�لج

ُت
ِّج� ه50  “Mلفاك�”
 “Mلتلك�”
 Yلهات� �
�لمعل
ما� ، 
�صبح� �كث	 سه
لة ، 
�ق% تكلفة ، فت# �خت	�6 �جه"
�الخت	�عا� باخت	�6 نOا# �لشبكة �ل�
لية للمعل
ما� 
�لمسما� ”�إلنت	ن�“ 
كلمة ”Iنت	ن�“ هي �ختصا	 لكلمتي- 

Iنجلي"يتي- تعنيا- �لشبكة �لخا	جية .

ق� �صبح� ه50 �لشبكة ح�يU �لمهتمي- بتقانة �لمعل
ما� 
�التصاال� 
شغله# �لشاغ% ، 
هيمن� على كثي	 م- 
 �
جه �لنشاD �لعلمية 
�القتصا�ية 
�لتجا	ية في �غل� �قDا	 �لعال# ، 
ب��� �لش	كا� 
�لمbسسا� تتسابH لإلفا��

منها .
في  �لعاملي-   -�  0I  . 
سيا 	
�ألم	يكية   ��لمتح� �ل
اليا�  بي-   ��لبا	� �لح	�   Aثنا� في  ”�إلنت	ن�“   �فك	 
ل�� ُ
 A�"ية تبقى �ألج
� �ل�فا6 �ألم	يكية �	��
� تصمي# شبكة �0I �صي� ج"A منها بتلY م- ج	�A �لغا	�� �لج	�"


. Aبشي 	ال تتأث
�ألخ	Z منها تعم% 

نتج ع- ه50 �لفك	� ما ُع	Y بشبكة ”�	با“ �لتي كان� تض# �	بعة ح
�سي� عمالقة في �	بعة م
�قع مختلفة ، 
ح
�لي  ليصبح  م
�قعها  ع��  0ل!  بع�   ���"�
  ، باستخ��مها  
�لباحثي-   Aللعلما 
ُسمح   ،  #١٩٦٩ عا#  في  
0ل! 

	� ه50 �لشبكة حتى �صبح� شبكة عامة مستقلة يستخ�مها ما ي"ي� على Dت
”٤٠٠٠“ م
قع في سنة ١٩٨٣# ، 


لة ، 
تض# ”ماليي-“ �لح
�سي� ، 
ه50 �لشبكا� متصلة ببعضها عب	 
سائ% �التصاال� �لمختلفة .� “١٦٠”
% �لعال# �لB0 نعيf فيه Iلى ق	ية ك
نية صغي	� ، نتيجة للس	عة �لهائلة  ِّ

ق� �ستDاع� شبكة ”�إلنت	ن�“ �- ُتح

في تق�ي# �لِخ�ما� �لمتن
عة لألف	�� في �ماكَ- مختلفة على سDح ه�0 �لك
ك� .
�لعال# ، فال	سائ% �إللكت	
نية تص%  
�ستخ��ما في  ��لب	ي� �إللكت	
ني م- �كث	 تDبيقا� ”�إلنت	ن�“ شه	 
ُيع� 
� مهما كان� �لمسافة �لم	سلة منها ، Iضافة Iلى قلة تكلفة ه50 �ل	سائ% ، �
Iلى 
جهتها مباش	� خال% �قائH مع�
 
� ، Hثائ

 نسخ م- � 	

س	ية �لمحافOة على محت
ياتها ، كما �نه يمك- �- ُت	فH مع �ل	سالة �إللكت	
نية ص

كما ُيمك- �ستخ��# �لب	ي� �إللكت	
ني م- �B مكا- تت
�ف	 فيه �إلمكانا� �لال"مة .. 

 لقDا� م- في�ي� ، ��
�ص


�ح� ، مما ي
ف	 �ل
ق� 
�لُجهَ� 
�لما% . -V م- جهة في 	لى �كثI سالة	جيه 
ل0ل! ، 
ت
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�لحص
% على �	�سا� 
معل
ما�  ، 
�	�سا� مختلفة  Uبأبحا �لقيا#  ”�إلنت	ن�“ في  �إلفا�� م- شبكة  
يمك- 
يسمى  ما   Hي	D ع-  �لمعل
ما�  
Dل�   ، �لشبكة  ه50  Iلى   %
�ل�خ  Hي	D ع-  �لمجاال�  م-  مجا%   B� في 
 ُّ�
تَ ما   -َ�
عن ُت�خ%  فعن�ما   ، �لمعل
ما�   %
في حق  %�
�لتج م-  �لمستخ�#  ُيَمكِّ-  ب	نامج   

ه بـ”�لمتصفح“ ، 
�لعث
	 على  
يساع�! في  ، ��
�لشبكة خال% ث
�- مع� �لمتصفح بجلبه م- �B مكا- على   #
�لبحU عنه ، يق

�لمعل
ما� �لمDل
بة .

م- ف
�ئ� ”�إلنت	ن�“ �يضا �نه ُيَمكِّ- �لDال� م- متابعة �لمحاض	�� مباش	� م- مكا- عق�ها ، 
�لحص
% على 

�جتماعا� مع  ��Aلقا ”�إلنت	ن�“ ل	جا% �ألعما% عق�  ُتتيح  بع� ، كما  �لم	�سلة ع-   Hي	D -ه% علمي عbم

بعضه# في مختلY �	جاA �لعال# .
كما فتح� �لشبكة للش	كا� 
�لمbسسا� �لتجا	ية ف	صا تس
يقية 
تجا	ية ضخمة ، مع تح
% �لشبكة Iلى حلقٍة 
�لهائ% م-  �لك#  Iلى  �لمستهلكي- م- جهة �خ	Z فباإلضافة  ت
ص% بي- �لش	كا� نفسها م- جهة ، 
بينها 
بي- 
�لمعل
ما� �لتي يمك- �لحص
% عليها َعب	 �لشبكة ، فهي تمث% 
سيلة نم
0جية لالتصا% ، 
�لتس
يH ، نO	� التسا6 

نDاH �نتشا	ها 
كلفتها �القتصا�ية �لمنخفضة .

لق� ع	Y �صحا� �لما% 
�ألعما% �همية ”�إلنت	ن�“ في نق% �لمعل
ما� ”لماليي-“ م- �لبش	 ، فاستغل
ها في 
�إلعالنا� 
�ل�عاية لش	كاته# 
ِسلعه# ، 
تج� �آل- VالY �لش	كا� تع	h بضائعها بأسعا	 منافسة . 
م- خال% 
”ص
	 نماI “_0لكت	
نية للش	كا� تستDيع �لتج
�% فيها لمع	فة �لمع	
h م- �لسلع ، 
�لقيا# بش	�A ما تحتا_ 
 ، H
Iليه م- خال% بDاقا� �الئتما- . 
ه�0 يb�I Bلى قلة تكاليY �التصاال� ، 
�لمعل
ما� ، 
سه
لة �خ
% �لس


�نخفاh �ألسعا	 . ��

�	تفا6 �لج 6

�لمنافسة على م"ي� م- �لتن

�لف�4 �أل"$ :
 ، aفي �لن Aعلى �سالي� �التصاال� حس� ما جا ��	D لتي� ��	
Dلي ١٠٠ كلمة ع- �لت�
ُ�كت� في ح

 . aب! �لخا

بُأسل
10 1�جا�) )

�لف�4 �لثاني :
�كت� 	سالة في ح
�لي ١٠٠ كلمة Iلى ص�يH ل! تبي- فيها كيY يمكنه �- يستفي� م- خ�ما� �النت	ن� في 

.aفي �لن Aما جا A
�	�سِته على ض
10 1�جا�))

مجم"4 1�جا� �لقس% �لثاني : 20 1�جة
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�لقس% �لثال<

�لس?�$ �أل"$ :

�ضب8 بالشك$ ماتحته خ8 في �لجم$ �لتالية مبينا سب� �لضب8 :

(1) تق�م� �التصاال� �لسلكية 
�لالسلكية في �لبال� تق�مًا كبي	ً� .   .1
(1) خ	ج� �لمعلمة مبتسمة م- �الجتما6 .    .2
(1) ُتعَتَبُ	 �لصحافة خي	 
سيلة لنش	 �لق
�ني- .    .3
(1) �لخض	
�� �سعا	ها مناسبة .    .4
(1) حض	 �لمحاض	� سبعة Dّال� .    .5
5 1�جا�))

�لس?�$ �لثاني :

�حB5 �لكلما� �لتي تحتها خ8 م� �لجم$ �لتالية "غي� ما يل.% كما في �لمثا$ :

مثا$ : كا� �ل8�يEُُ 8"يًال .
�لج"�� : �ل8�يEُُ 8"يٌ$ .

(1)   . �ً
حِسبُ� �لج
َّ صح  .1
(1) ليَ� �لمعلمي- في �لم�	سِة .    .2
(1) ليM �ألمُ	 سهًال .    .3
(1)   . Hِفي �لسبا �ل# يُف" �لمتسابH ه50 �لم	َ  .4
(1) �لمهن�سا- ل- ي�خال �لمكت� .    .5
5 1�جا�))
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�لس?�$ �لثال< :


c �لتنافM �لعلمي بي- �لDالِ� 
تنميِة معاِ	ِفِه# 	 Hِسها لخل	��ثقافيًة بي- م
� �لمعا	Y مسابقاٍ� علميًة 	�"
 #Oتن
�لثقافية . تج	B ه50 �لمسابقا� بي- �كث	 م- �	بعة عشَ	 ف	يقًا ، يأت
- ِم- م��	Mَ ُمختلفة . 
ُتشِ	Yُ على ه50 

�لمسابقا� َلجنُة تحكيٍ# تتك
ُ-ِ ِم- ثالثٍة م- معلمي �لم��	M �لُمشتِ	كة .

�ستخ�H م� �لن' �عالG ما يلي :

        (1)   . �مفع
ًال به منص
بًا بالكس	  .1
(1) ضمي	� في مح% ج	 مضافا Iليه .    .2
(1) تميي"� منص
بًا .    .3
(1) فعًال م- �ألفعا% �لخمسة .    .4
(1) �سمًا ُح0ِفْ� ن
نه عنَ� �إلضافة .    .5
5 1�جا�))

�لس?�$ �ل��بع :
�ع�� ما يلي :

	�يُ� �خاَ! صباحًا.
5 1�جا�))

مجم"4 1�جا� �لقس% �لثال<: 20 1�جة
�لمجم"4 �لكّلي ل1�جا� �ل"�قة �أل"لى: 70 1�جة

نهاية �ل"�قة �أل"لى
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