Escuelas Oficiales de Idiomas
Ceuta – Melilla

ÁRABE
MODELO DE CERTIFICADO DE NIVEL BÁSICO A2
MODELO INFORMATIVO PARA LOS CANDIDATOS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:


Esta prueba tiene una duración de 35 minutos y consta de 3 tareas.



Lea las instrucciones al principio de cada tarea y realícela según se indica.



Las respuestas escritas a lápiz o en rojo no se calificarán.



No escriba en los recuadros sombreados; son para la calificación de las tareas.



No está permitido el uso del diccionario.



No está permitido el uso de ningún dispositivo electrónico que permita el
almacenamiento, la transmisión y/o la transformación de datos (teléfono móvil,
ordenador, o tableta, entre otros).



ESCRIBA A CONTINUACIÓN LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI/Pasaporte:
PUNTUACIÓN:
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Identificar el tema principal de varios textos breves.
De 5 a 7 textos breves o fragmentos de un texto y los correspondientes epígrafes,
más dos adicionales con la función de actuar como distractores.
225 palabras aproximadamente en total, unas 30-35 palabras por texto.
Emparejar textos y epígrafes
1 punto por cada texto correctamente emparejado a su epígrafe

Tarea 1
Objetivo
Formato
Extensión
Procedimiento
Puntuación

تمرين  5 = 1 X 5( 1نقط)

نقط

اربط النصّ مع العنوان المناسب .ث ّم اكتب الحرف المناسب في الجدول .هناك عناوين
زائدة .النص  0مثال.

نص 0
صرح مدير عام متحف االردن ( )...سيتم البدء باستقبال الزوار حسب التوقيت الشتوي يوميا من
الساعة  9صباحا ً لغاية الساعة  4عصراً ويغلق المتحف ابوابه في تمام الساعة الخامسة مسا ًء والجمعة
من الساعة  2ظهراً لغاية الساعة الخامسة مسا ًء (.)...
http://jordanmuseum.jo/ar/node/687, 28/01/2019

نص 1
تم بعون هللا افتتاح مطعم المراد الجديد حيث الخدمات المتنوعة والمأكوالت الشهية فقط لدى مطعم
المراد :حمص ،فول ،فالفل ،شاورما ،دجاج مشوي ،معراف ،قدرة ،مشاوي ،تشكيلة واسعة من
السلطات والمقبالت .بادارة ابو موسى البدارين  .المكان  -السموع -بجانب المسجد العمري  -الولي.
https://ar-ar.facebook.com/Alsamo3.News/posts/, 6/08/2014

نص 2
يحتوي "هيلتون رمسيس" على مرافق متعددة مثل مركز لياقة بدنية ،المسابح الداخلية والخارجية
ومركز سبا وعافية .يقدم الفندق عدة خدمات كخدمة الواي فاي المجانية في كافة الغرف وخدمة
الكونسيرج ،كما يتوفر صراف آلي بالداخل .يعمل مكتب اإلستقبال على مدار  24ساعة باللغة العربية
(.)...
https://www.urtrips.com/ramses-hilton-hotel-cairo/

نص 3
تذكرة ستيام متوفرة لدى نقاط البيع المتعددة الخدمات  M2Tو في وكاالتنا  300عبر مختلف أرجاء
المملكة .كما يمكنكم شراء تذكرتكم على االنترنيت .اطلعوا بسرعة على معطيات سفركم للحصول على
تذكرتكم بأحسن ثمن.
http://www.ctm.ma/ar/horaires-et-tarifs/acheter-un-billet
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نص 4
يقع مطار إشبيلية على بعد حوالي  15كم من وسط المدينة ،وعند وصولك إلى المطار ،سيكون الخيار
األفضل لك هو ركوب حافلة  EAالتي تغادر كل  30دقيقة إلى وسط المدينة ،ويمكنك شراء التذكرة من
محطة الحافالت أو الدفع عن طريق بطاقة االئتمان.
https://news.travelerpedia.net/destinations/27/08/2018

نص 5
يتوقع خبراء هيئة األرصاد الجوية ،أن يسود غداً الثالثاء طقس معتدل على شمال البالد حتى شمال
الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليال يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
https://www.youm7.com/

عناوين
أ .قائمة طعام مكدونالدز
ب .أين تحصل على التذكرة
ج .توقيت المتحف
د .خدمات الفندق
هـ .كيف تصل إلى وسط المدينة
و .مطعم عربي جديد
ز .حال الجو غدا
ح .حال طقس اليوم
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Comprender las ideas más relevantes de un texto.
Texto seguido de 6 a 8 preguntas de opción múltiple (a, b, c) o de 6 a 8 enunciados
para indicar si son verdaderos o falsos.
200 palabras aproximadamente.
Indicar la opción correcta de entre las propuestas o si el enunciado es verdadero o
falso y, en este caso, la línea o líneas donde se encuentra la información.
1 punto por cada opción correcta

Tarea 2
Objetivo
Formato
Extensión
Procedimiento

تمرين  5 = 1 X 5( 2نقط)

Puntuación

نقط

اقرأ النص التالي واختر الصحيح من ( أ  /ب  /ج) .اكتب الحرف المناسب بجانب ك ّل
جملة.الجملة  0مثال.

من مدونة كوثر
عطلتي المفضلة:
ُ
ُ
زرت ج ّدي وج ّدتي مع
ذهبت إلى مدينة لوس أنجليس في والية كاليفورنيا.
عطلتي المفضلة كانت عندما
أمّي وأبي وأخي ألنهما يسكنان هناك في بيت جميل جداً .عندما كنا هناك ،طبعاً ،أنا و أسرتي قضينا
الوقت نجلس ونتكلم مع ج ّدي وج ّدتي .أنا و أمّي و أخي و عمّي قضينا ساعات الصباح في السباحة
والجلوس على البحر .ثم عدنا عاد ًة إلى البيت حوالي الساعة الحادية عشرة وبعد ذلك أكلنا الغداء جميعاً.
أحيانا ً
ُ
تسوقت مع ج ّدتي وأخي وأمي .وباألضافة لذلك ،بعض الليالي ذهبنا إلى مطاعم ممتازة ألكل
العشاء .الجوّ فيها جميل جداً طوال السنة (.)...
أصدقائي:
ُ
تعرّ ُ
جئت الى هذه الجامعة .معظم أصدقائي كانوا
فت على أصدقاء جدد كثيرين السنة الماضية عندما
طالبا جددا أيضاً .واحدة منهم تدرس علم الكيمياء وهي كانت زميلة غرفتي الصيف الماضي ،واثنان
منهم يدرسون االقتصاد ،وواحد منهم يدرس علم النفس ،وواحد علم السياسية مثلي.
األن أسكن مع اثنين من أصدقائي في شقة جيّدة .عاد ًة أنا وكل أصدقائي نتجمّع ليلة الجمعة ألكل العشاء
ونتكلم عن حياتنا ()...
الصيف الماضي:
ُ
ُ
عشت في بيت
درست اللغة العربية واالقتصاد في هذه الجامعة في يونيو ويوليو.
الصيف الماضي
ُ
استطعت أن أعود إلى والية "نيو
الطالب في مدينة "تشبل هيل" مع زميلة غرفتي )...( .في أغسطس
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ُ
شاهدت أسرتي منذ أسبوعين .أكلنا كثيراً و شاهدنا األفالم وتكلمنا مع أمي و أبي
جرسي" مع حبيبي و
وأخي عندما ك ّنا في البيت .أنا وحبيبي وأمي ذهبنا إلى مدينة "نيويورك" في األوتوبيس للتسوق (.)...
http://arab203fall15.web.unc.edu/tag/, 29/01/2019

 0.سافرت كوثر إلى كاليفورنيا مع
أ) عائلتها.
ب) أصدقائها.
ج) زمالئها.

أ


 1.في الساعة الحادية عشرةَ ،كوثر
أ) رجعت إلى البيت.
ب) ذهبت إلى الشاطيء.
ج) تغدت في مطعم.
 2.الطقس في كاليفورنا جميل
أ) أحيانا.
ب) دائما.
ج) عادة.
 3.في الجامعةَ ،كوثر تدرس
أ) علم الكيمياء.
ب) علم النفس.
ج) علم السياسة.
 4.هي تذهب إلى السينما مع أصدقائها
أ) مساء األحد.
ب) ليلة الجمعة.
ج) ليلة السبت.
 5.هي سافرت إلى "نيو يورك"
أ) بالطائرة.
ب) بالقطار.
ج) بالحافلة.
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Comprender información detallada presente en un texto.
Uno o varios textos de los que se han extraído de 6 a 8 elementos. Los elementos se
proporcionarán al candidato junto con 2-3 distractores.
225 palabras aproximadamente.
Completar el texto o textos escribiendo en un espacio numerado los elementos correctos
de entre las opciones propuestas.
1 punto por cada elemento insertado correctamente.

Tarea 3
Objetivo
Formato
Extensión
Procedimiento

تمرين  10 = 1 X 10( 3نقط)

Puntuación

نقط

اقرأ النص ثم أكمل الجدول في الصفحة التالية بوضع الكلمة المناسبة لكل خانة في النص.
تستعمل كل كلمة مرة واحدة فقط .هناك كلمات زائدة .الكلمة رقم  0مثال.

فنادق شفشاون
 )1يقع "فندق أسماء" على قمة ت ّل في شفشاون .ويوفر غر ًفا مع شرفات وإطاللة على المدينة أو الجبال،
( .)...تحتوي جميع الغرف في فندق أسماء على __] __]0مع قنوات فضائية وتكييف.
 )2يقع "دار سمرا" في مدينة شفشاون وهو بيت ضيافة مغربي تقليدي ( .)...يبعد مسافة __]1]__ 10
بالسيارة عن منطقة راس الماء.
 )3يقع فندق "بارادور" في مدينة شفشاون ،ويبعُد مسافة دقيقتين فقط سيرً ا على األقدام عن القصبة،
ويبعُد مسافة  5دقائق سيرً ا على األقدام عن شالل راس الما ،و__] __]2للضيوف االسترخاء بجوار
المسبح (.)...
 )4يوفر "رياض شريفة" أماكن إقامة في مدينة شفشاون ( ،)...وتتوفر __] __]3الواي فاي مجاناً،
ويبعد مكان اإلقامة الذي افتتح ُم ْن ُذ عام  2016ضمن مسافة  )...( 200ساحة وطاء الحمام.
 )5تقع هذه الرياض (دار مزيانة) المكيّفة على __] 10 __]4دقائق من شالالت راس الماء ،وتضم
تراسا ً على السطح يو ّفر إطالالت بانوراميّة على جبال الريف .كما يتم __] __]5التخصصات المحليّة
للعشاء في غرفة الطعام.
 )6يـوفـر رياض"دار سـبابة" تـراس وصـالة مشـتركة ،و__] __]6في شفشاون ،وعلى بعد
حوالي  1.1كم من خندق الصمار و 1.2كم من __] __]7محمد الخامس ،كما يتميز مكان اإلقامة هذا
أيضا ً بمكتب استقبال يعمل على مدار الساعة.
 )7يقع "دار سليمان" في شفشاون على بعد خطوات __] __]8من ساحة وطاء الحمام وعلى بعد
خطوات قليلة من القصبة ويوفر مكان إقامة مع ترّ اس ،يقع __] __]9الفندق على مسافة قصيرة من
مناطق الجذب السياحي (.)...
 )8يقع "فندق كتبية" في __] __]10مدينة شفشاون ويتميز بتصميم مغربي تقليدي)...( .
https://www.booking.com/city/ma/chefchaouene.
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