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Ceuta –Melilla

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

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:


Esta prueba tiene una duración aproximada de 30 minutos y consta de 3 tareas. Oirá
cada grabación dos veces.



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:

/ 20

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.
De 20 a 25 segundos por texto o fragmento.
Emparejar textos y epígrafes.
1 punto por cada texto correctamente emparejado a su epígrafe.

تمرين  10 = 1x 10( 1نقط)
اربط النص بالعنوان المناسب .واكتب الحرف المناسب في الجدول .هناك عنوانان
زائدان .الجملة 0مثال على ذلك .

Tarea 1
Objetivo
Formato
Duración
Procedimiento
Puntuación

نقط

العناوين
أ

مميّزات بـلد أوروبـي

ب

يفوز فريق قطري على فريق ياباني

ج

أين يوجد عرب في العالم؟

د

هذا المطعم من أفضل المطاعم في العالم

هـ

شـارع ثـقافـي

و

عـيد الـفطر لِـلكبار

ز

مدينـة تراثيـة

ح

واحد مـن العـلماء العـرب

ط

لماذا أصبح  1مايو عيد العمّال؟

ي

يحضّر الشباب زينة رمضانية

ك

االحتفاالت األولى بالعام الجديد

ل

مـشاكل الـسياحة

م

عـيد الـفطر لِـألوالد
][5

5

الرقم

نص

عنوان

][6

6

][0

0

ج

][7

7

][1

1

][8

8

][2

2

][9

9

][3

3

][10

10

][4

4
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Comprender las ideas más relevantes de un texto.
Texto seguido de 7 a 9 preguntas de opción múltiple (a, b, c) o de 7 a 9
enunciados para indicar si son verdaderos o falsos.
De 3 a 4 minutos.
Indicar la opción correcta de entre las propuestas o si el enunciado es
verdadero o falso.
1 punto por cada opción correcta.

Tarea 2
Objetivo
Formato
Duración
Procedimiento
Puntuación

AR LER TMOLM OM
تمرين  10= 1 x 10( 2نقط)

نقط

المسجل .اكتب (ص) إذا كانت الجملة صحيحة أم (خ) إذا
استمع جيدا إلى النص
ّ
كانت الجملة خاطئة .الجملة 0مثال على ذلك .

مدينة فاس
 0.الموقع الجغرافي جعل فاس مدينة مزدهرة
.

المدينة محمية ببعض األبراج
 .2لم يكن البرج الشمالي مهما في الدفاع عن المدينة
 .3متحف األسلحة التقليدية في البرج الشمالي
 .4جزء المدينة الذي يحيط به األسوار من التراث اإلنساني
 .5بُنيت فاس لتصبح عاصمة علمية
 .6تعايش سكان فاس مع الناس الذين هاجروا من األندلس فقط
 .7ت ّم بناء جامعة القرويين على يد فاطمة الفهرية
 .8أبواب المدينة لها نفس الحجم
 .9الفن المعامري ألبواب فاس يتميّز بطابعه العربي القديم

 .10كل هذه األبواب لها أسماء متعلقة بالمهن
3

ص



MODELO TAREA 2B
نقط

تمرين  5= 1x 5( 2نقط)
النص واختر الصحيح من (أ ،ب،ج)  .اكتب الحرف المناسب الى
استمع جيدا إلى
ّ
جانب كل ّ جملة .الجملة  0مثال على ذلك.

بماذا تشتهر كينيا
 .0تعتبر كينيا من أجمل الدول
أ) اإلفريقية.
ب) األوربية.
ج) األمريكية.

أ


 . 1كينيا مكان مثالي
ا) لِـلرحلة السياحية الثقافية.
ب) تتميز بالتنوع من أراضيها.
ج) ال فيها إال بحيرات وتالل.
 .2تفرق كينيا من تنزانيا
أ) مـياه شـواطئها.
ب) مياه بحيرة تنزانيا.
ج) مياه بحيرة فكتوريا.
 .3عدد سكان كينيا مرتفع
أ) في كل مناطق البالد.
ب) في عاصمتها نيروبي.
ج) بسبب عدد مواليدها.
 .4إن كينيا دولة
أ) لم تتحول منذ استقاللها.
ب) شهدت تحوال بسيطا بعد استقاللها.
ج) عاشت تحوال كامال بعد استقاللها.
 .5أهم ما تشتهر به كينيا
أ) حيواناتها وزراعتها وأقمشتها الملونة.
ب) ِبـزراعة التفاح والموز والخوخ والـبن.
ج) وجود حيوانات متعددة في مناطقها الساحلية.
4

Tarea 3
Objetivo

Comprender información detallada presente en un texto.

Formato

Uno o varios textos de los que se han extraído de 8 a 10 elementos. Cada
uno de los elementos extraídos tendrá una extensión de 1 a 3 palabras.

Duración

De 3 a 4 minutos.

Procedimiento

Completar el texto o textos escribiendo las respuestas en los espacios
numerados correspondientes.

Puntuación

1 punto por cada elemento insertado correctamente.

نقط

) نقط9 = 1 x 9( 3 تمرين
.استمع جيدا إلى النصّ ث ّم أكتب الكلمة الناقصة في الفراغ حسب ما تسمعه في النص المسجل
. مثال على ذلك0 الجملة
وصفة سهلة


._________ هذه الوصفة لـ"الكريب" بـِــ

الشوكوالتة

0

.__________ المقادير لِهذه الوصفة

.1

.________ ُتحتاج للوصفة الى بيضتين

.2

._________ َكمية الشوكوالتة والزيت

.3

.بعد كسر ال َبيضتين يضاف ________ والملح والزيت

.4

.بعد خلط الكاكاو ومع الخليط يُضاف _________ البارد

.5

.توضع ال ِمقالة على نار_________ أو أق ّل

.6

.ُتدهن المقالة ِبــ_________ جيّدا

.7

.يُم ّدد الخليط لِيأخذ _________ المقالة

.8

._________من الممكن أن يضع صلصة كراميل و

.9

5

