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ÁRABE
MODELO DE CERTIFICADO DE
NIVEL INTERMEDIO B2
MODELO INFORMATIVO PARA LOS CANDIDATOS

MEDIACIÓN
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:


Esta prueba tiene una duración de 60 minutos y consta de dos tareas. La primera tarea
es un audio que oirá dos veces.



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



Dentro de este cuadernillo dispone de espacio adicional por si desea anotar sus ideas,
que en ningún caso serán evaluadas.



Debe ajustarse a los temas propuestos; de lo contrario la tarea no será calificada.



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



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).



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

ESCRIBA A CONTINUACIÓN LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI/Pasaporte:

PUNTUACIÓN:

/ 20

Tarea 1
Objetivo

Procedimiento

Extensión
Puntuación

Transmitir por escrito a terceros, de forma esquemática y con un lenguaje sencillo,
lo esencial de un texto oral breve que trate sobre temas generales y de cierta
especialización en los que se emplee un vocabulario de uso frecuente.
Escuchar un texto de unos 3-4 minutos de duración para identificar la información
específica relevante y escribir un texto que contenga esquemáticamente dicha
información, siguiendo las indicaciones.
El texto fuente se escuchará dos veces.
55-65 palabras
10 puntos

 نقاط) تمرين10( 1
0B

نقط

: كلمة تقريبا مع مراعاة اإلرشادات التاليّة55-65-اكتب نصّا ب
 "ما المقصود بالتغيرات المناخية" اشرحه للحاضرين في:بعد االستماع للمقطع التالي
. اذكر المعلومات الرئيسية.محاضرة حول الحفاظ على البيئة
:مصدرhttps://www.youtube.com/watch?v=u-mIBW_cGvU
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Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales, y detalles relevantes de
textos tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o
campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados.
Leer un texto de unas 300 palabras de extensión para identificar la información
específica relevante y escribir un texto que contenga esquemáticamente dicha
información, siguiendo las indicaciones.
60-75 palabras
10 puntos

Tarea 2
Objetivo

Procedimiento

Extensión
Puntuación

نقط

تمرين  10( 2نقط)
اكتب نصّا فيه  60-75كلمة تقريبا مع مراعاة اإلرشادات التاليّة:

لصديق لك ابن صغير يلح عليه بطلب شراء هاتف ذكي كي يكون في االتصال مع رفاقه .صديقك حائر ال
يعرف ماذا يفعل ألنه سمع عن مخاطر الشبكات االجتماعية.
أنت قرأت المقال التالي .انصح صديقك بما تلخصه من هذا المقال.
اآل

شبكات إجتماعية ُمخصصة لألطفال فقط ،هل تعتقد بأنها فكرة جيدة ؟!
في حين أشارت دراسة بريطانية الى أن أكثر من  ٪٥٠من األطفال الذين يصلون الى سن العاشرة من
عمرهم في بريطانيا يكونوا قد استخدموا شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت ،فإن دراسات أُخرى
عديدة ُنشرت مؤخرا تدعم جميعها فرضية أن األطفال ممن يقضون الكثير من الوقت في إستخدام شبكات
التواصل اإلجتماعي في سن صغيرة يكونون أكثر عُرضة لإلصابة بإضطرابات نفسية عديدة مُقارنة
ب ُنظرائهم .وقدرت بعض تلك الدراسات اإلستخدام المُفرط لشبكات التواصل اإلجتماعي بثالث ساعات أو
أكثر يوميا)...( .
وبينما ال يُحبذ البعض إستخدام األطفال ممن هم دون الثامنة عشر من عمرهم لمواقع التواصل
اإلجتماعي بالكامل ،فإن خدمة جديدة أطلقتها شركة “ليجو” ، – LEGOالصانع الشهير أللعاب األطفال
والبالغين ،رُبما تطرح حال بديال لهذة الفكرة.
تأتي خدمة  ،LEGO Lifeالتي أطلقتها الشركة للتو في الواليات المُتحدة االمريكية وسبعة دول
أوروبية أُخرى كمرحلة أولى ،في صورة شبكة للتواصل االجتماعي مُعدة خصيصا إلستخدام االطفال
ممن هم دون الثالثة عشر من عمرهم .و ُتتيح الخدمة لهؤالء مُشاركة الصور واآلراء والتعليقات من
خالل نظام يُشبه  Instagramولكن في بيئة مُغلقة تتم إدارتها من خالل نظام إلكتروني وكذلك من
خالل مُراقبين من البشر وظفتهم الشركة إلخضاع كافة أشكال المُحتوى الذي يقوم الصغار بمُشاركته من
خالل الموقع للرقابة.
يستطيع األطفال من خالل تطبيقات مُتاحة للهواتف واألجهزة اللوحية بنظام  iOSوأندرويد التعليق
واإلعجاب بمُشاركات غيرهم ،وكذلك المُشاركة في بعض األلعاب من خالل الموقع وبناء شخصيات
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 LEGOخاصة بهم .ويُحظر على األطفال المُشتركين في الخدمة مُشاركة أية بيانات شخصية تتعلق
بهم ،ويُسمح لهم بتسجيل الحسابات بأسماء مُستعارة ،فيما تتم مراقبة جميع الصور التي تتم مُشاركتها
لتجنب تسلل مُحتوى مُسئ إخالقيا لتلك الشبكة اإلجتماعية.
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