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ÁRABE
MODELO DE CERTIFICADO DE
NIVEL INTERMEDIO B1
MODELO INFORMATIVO PARA LOS CANDIDATOS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:


Esta prueba tiene una duración de 40 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 6 a 8 textos breves o fragmentos de un texto y los correspondientes
epígrafes, más dos adicionales con la función de actuar como distractores.
275 palabras aproximadamente en total, unas 40 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 1

نقط

النص مع العنوان المناسب ،ث ّم اكتب الحرف المناسب في الجدول .هناك عناوين
اربط
ّ
زائدة .النص 0مثال.
نص 0
( )...يمكنك تناول الفواكه في أي وقت من اليوم ،سواء بعد الطعام أم قبله ،ولكن إذا كنت تحاول
أن تقلل وزنك فربما من األفضل أن تؤجل تناول الفاكهة وتجعلها وجبة خفيفة بين الوجبات
الرئيسية ،وتستعيض بها عن رقائق البطاطا أو أصابع الشوكوالتة (.)...
http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2018/7/1/

نص 1
( )...ـ بداية يجب إلقاء التحيَّة والمصافحة بلطف ،فذلك يعطي انطباعا ً مميَّزاً عنك.
ـ الجلوس في المكان المخصص للمقابلة ()...
ـ يجب عدم إبراز نفسك أنك أفضل من اللجنة ()...
ـ عند انتهاء المقابلة أحرص على أخذ موعد للرد عليك.
ـ قم بترك وسائل التواصل الخاصة بك بشكل واضح وسهل بالنسبة إليهم (.)...
http://www.sayidaty.net/

نص 2
قبل وصول ميناء حاويات العقبة ألول مرة يجب إرسال مواصفات الباخرة وملف Navis Ship
 Drawingأو صورة عن مواصفات السفينة إلى الميناء.
عندما يبدأ خط مالحة جديد باستخدام ميناء حاويات العقبة ،يجب على الوكيل تقديم التفاصيل
الكاملة للخط وكذلك عنوان الجهة المعنية إلى الميناء.
ينبغي إرسال الجدول الزمني للباخرة إلى الميناء بشكل أسبوعي وينبغي إرسال أي معلومات جديدة
بشكل يومي وذلك لتمكين الميناء من التخطيط لرسم البواخر.
https://www.act.com.jo/

نص 3
أوصيك بشدة باستخدام مترو دبي لزيارة جيتكس .تتوفر مرافق االصطفاف والركوب في محطات
المترو الرئيسية بما في ذلك دبي مول .اشتر بطاقات المترو مقدما ً لتجنب االنتظار في الصفوف
في الموقع.
2

سيتم تشغيل خدمة الحافالت المكوكية من دبي مول إلى موقع المعرض على مدار ساعات عمل
المعرض .يمكن أخذ سيارات التاكسي من خارج فندق إيبس .
http://ar.gitex.com/show-timings-location

نص 4
( )...ـ يجب االستفسار عن نشاط الشركة عبر محركات البحث قوقل.
ـ الحرص على زيارة الموقع اإللكتروني.
ـ محاولة معرفة الشخصيات المؤثرة في التوظيف.
ـ يجب الحرص على لبس هندام نظيف ومرتب ومناسب للوظيفة من دون المبالغة فيه.
ـ الحرص على الحضور قبل الموعد بعشر دقائق ،وذلك من أجل إعطاء انطباع إيجابي عن احترام
الوقت (.)...
http://www.sayidaty.net/

نص 5
أعلن مطار أبها الدولي استعادة نشاطه في تسيير الرحالت الجوية من وإلى المطار بصورة طبيعية
اليوم االثنين ،وذلك بعد توقف مؤقت بسبب التقلبات الجوية ،منوها ً إلى تحول جميع الرحالت
للمدرج الرئيسي بعد انتهاء األعمال التطويرية فيه.
https://www.almowaten.net/

العناوين
إعادة فتح مطار عربي

أ

ب إذا كان لك مشاكل في الظهر ،ال تمارس اليوغا
ج ماذا يجب أن تعرف قبل الوصول إلى الميناء
د

أثناء مقابلة العمل

هـ ماذا يجب أن تعرف قبل الوصول إلى المطار
و بعد مقابلة العمل

فوائد تناول الفواكه

ز

ح قبل مقابلة العمل
ط كيف تذهب من مكان إلى مكان في دبي
][3

3
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Comprender las ideas más relevantes de un texto.
Texto seguido de 8 a 10 preguntas de opción múltiple (a, b, c) o de 8 a 10
enunciados para indicar si son verdaderos o falsos.
300 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

Puntuación

تمرين 2

نقط

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

برنامج سياحي في دبي لمدة  8أيام
تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة المعاصرة جزءاً من اإلقليم الذي عرف تاريخيا ً باسم إقليم
عمان ،وتمتلك واحداً من أكثر االقتصادات نمواً في غرب آسيا ،إنّ اقتصاد دولة اإلمارات يحتل
المرتبة  22على مستوى العالم ،باإلضافة إلي إ ّنها ثاني أكبر دولة في القوة الشرائية للفرد الواحد
وعلى نسبة عالية نسبيا ً في مؤشر التنمية البشرية للقارة اآلسيوية وتحتل المرتبة  40عالمياً ،وتمثل
اإلمارات العربية المتحدة المركز األول عربيا في تقرير السعادة الدولي  2018كما أ ّنها احتلت
المركز ال  20عالميا [. . ]...
دبي-:
ً
هي المدينة األكثر اكتظاظا بالسكان في اإلمارات العربية المتحدة ،وهي تقع على الساحل الجنوبي
الشرقي للخليج العربي وهي واحدة من اإلمارات السبع ،وتقع مدينة دبي على الساحل الشمالي
لإلمارة وترأس المنطقة الحضرية دبي-الشارقة-عجمان ،وقد برزت دبي كمدينة عالمية ومركز
لألعمال التجارية في الشرق األوسط ،وأصبحت من أكثر المدن الجاذبة للسياح في االونة األخيرة.
برنامج سياحي في دبي لمدة  8أيام-:
اليوم االول:
الوصول إلي الفندق واالستعداد لرحلة مميزة.
يمكنك استكشاف المكان من خالل جولة حول الفندق واستكشاف المنطقة المحيطة واالختالط
بالناس والتعرف على الثقافة اإلماراتية المميزة ،حيث أن شوارع دبي تنبض سعادة ،ويمكنك
العودة إلى الفندق واالسترخاء لتجميع طاقتك استعداد لباقي أيام الرحلة.
اليوم الثاني:
استيقظ مبكرا واستمتع بوجبة فطار جيدة.
يمكنك بدء رحلتك بالمكان األشهر على اإلطالق وهو برج خليفة الرائع.
برج خليفة هو ناطحة سحاب تقع في إمارة دبي في االمارات العربية المتحدة ويعد برج خليفة
أعلى بناء شيده اإلنسان ومن أشهر األماكن في دبي والعالم كله ،ويصل ارتفاع برج خليفة
الى  828متراً .وتم افتتاحه رسميا ً في  4يناير  ، 2010ويضم برج خليفة في دبي أعلى شرفة
مفتوحة للجمهور بحيث يمكنكم رؤية إمارة دبي بكاملها ،باإلضافة الى رؤية األفق البعيد وكأنك
تنظر الى األرض من الفضاء ،باإلضافة إلى التقاط أجمل الصور التذكارية.]...[،
4

يمكنكم أيضا ً زيارة حديقة البرج والتي تقع أمام برج خليفة ،تمتد بمساحة  11الف مترمربع
وتتميز بإطاللتها على برج خليفة ونافورة دبي المميزة ،وتقام في الحديقة العديد من النشاطات
والفعاليات والحفالت الموسيقية بشكل يومي ،ويمكنكم أيضا ً استئجار دراجات هوائية والقيام بجولة
في الحديقة وحول البرج .يحتوي برج خليفة في دبي أيضا ً على أعلى مسبح في العالم ]...[ ،حيث
يمكنكم السباحة أو االستلقاء تحت أشعة الشمس واالستمتاع بالمناظر الخالبة ]...[،يمكنكم أيضا ً
زيارة أوبرا دبي والتي تبعد مسافة قصيرة عن البرج في دبي  ،حيث يمكنكم االستمتاع بمشاهدة
عروض األوبرا والمسرح والحفالت الموسيقية والمعارض الفنية واالوركسترا فضالً عن عروض
األفالم والبرامج الموسمية ،بإمكانكم ايضا ً زيارة مركز التسوق (سوق البحار) القريب من برج
دبي . ]...[،
https://www.safer4free.com/
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لإلمارات اقتصاد
أقـ ّل تطورا في منطقتها.
لم ينمو في السنين األخيرة.
أكثر تطورا في منطقتها.

ج


السياح
ليسوا مهتمين بدبي.
ينجذبون الى دبي.
ال يزورون دبي.
اليوم األول للسفر
يجب أن تستريح طوال النهار.
يجب أال ّ تغادرالفندق حتى المساء.
تستطيع أن ّ
تتنزه حول الفندق.
برج خليفة
له شرفة مفتوحة خاصة لعمالء الفندق.
له مناظر ممتازة ،رائعة وغيرعادية.
له ثمانمائة وثمانية وعشرون درج.
حديقة برج خليفة
مفتوحة بعض أيام األسبوع.
لها أعلى مسبح في العالم.
لها خدمة تأجير الدراجات.

 .5في محيط البرج
أ) تستطيع أن تستمتع بالتسوّ ق في مراكز تجارية عديدة.
ب) تستطيع أن تستمتع ببعض األنشطة الترفيهية.
ج) تستطيع أن تستمتع بمشاهدة معارض الصور التذكارية.
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Comprender información detallada presente en un texto.
Uno o varios textos de los que se han extraído de 8 a 10 elementos. Los elementos se
proporcionarán al candidato junto con 2-3 distractores.
325 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
Puntuación

تمرين 3

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.

طريقة تزيين البيت
هناك عدة خطوات أساسية يجب اتباعها لتزيين البيت ،ومن أهم هذه الطرق ما يلي:









يجب قبل البدء في __] __]0البيت [َ ]...تنظيفه من أيّ غبار وأغراض ال داعي لوجودها،
وترتيب الغرف والتخلّص من الكراكيب وقطع __] __]1غير الالزمة .
يجب لتزيين المطبخ ،شراء الشراشف الجميلة والمزركشة __] __]2بتغطية الميكرويف،
والفرن ،والغسالة ،وجلب اإلكسسوارات الخاصّة بتزيين الثالجة ،وال __] __]3من
وضع بعض الزهور البالستيكيّة في المطبخ ،باإلضافة للزجاجات المخصّصة ألغراض
تزيين المطبخ والتي __] __]4على حبوب جا ّفة ،ألنها تضفي جوّ اً من الحيوية على
المطبخ .
يمكن لتزيين الحمام ،شراء إكسسوارات الحمّام الخاصة ،والدعاسات وحاملة __]__]5
والشامبو ،وترتيبها بطريق ٍة جذابة ،مع مراعاة تنسيق __] __]6اإلكسسوارات مع ألوان
السيراميك وطقم الحمام.
صور
يجب لتزيين غرفة السفرة اختيار مجموع ٍة من اإلطارات__] __]7تحتوي على
ٍ
مُنعش ٍة للزهور والفواكه والطبيعة ،واختيار إطارات__] ، __]8وشرشف من الخرز
للطاولة ،مع شمعدانات .
يجب عند __] __]9البيت ،وضع مرآة كبيرة الحجم ،باإلضافة لقطعة من السجاد التراثي
المزركش لتعليقها على __] ، __]10ويتم تزيين المدخل بالنباتات الطبيعية الداخلية،
التي تمنح االنتعاش و ُتضفي حيوي ًّة وجماالً على المكان .
وضع في __] __]11الداخلية الصور بطريق ٍة فنيةٍ ،ووضع بعض الرفوف الخشبيّة
المدهونة والمرتبة ،ووضع بعض التحف واإلكسسوارات عليها ،وباإلمكان أيضا ً
__] __]12الكتب عليها.
ركن
يمكن في الزوايا الفارغة توزيع فازات و ُتحف __] __]13في كل ركن ،ووضع
ٍ
تراثيّ ،وركن كالسيكيّ مثالً ،والتنويع في وضع قطع الزينة بطريق ٍة مُر ّتبة بعيدة عن
ّ
المنظمة .
العشوائية والكثافة غير
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 __]14]__ تزيين الشرفات وال ُغرف الزجاجيّة بالنباتات الطبيعية ال َمزروعة في أصص
مر ّتبة وجميلة ،ويُفضّل اختيار النباتات ذات الطبيعة التي تحتفظ برونقها
ألطول__] __]15ممكنةٍ.
طريقة تزيين حوائط البيت
تزيين حوائط البيت ،وهذه __] __]16مهمة جداً ،ألنها تمنح اإلحساس بالدفء واألناقة،
وتضفي جواً__] __]17على البيت ،وعند تزيين الحوائط يجب التمييز بين الغرف ،بحيث
يتم تزيين غرفة __] __]18بصورة للعائلة مثالً ،باإلضافة للشموع ،ويفضّل اختيار البراويز
الجميلة ،التي تتناسب مع __] __]19العام ،ويفضّل التركيز على نقطة مُضيئة ،واستخدام لون
.
مُشرق خلف السرير ،و__] __]20الصورعليه.
https://mawdoo3.com/
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