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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:



NO escriba su nombre en ninguna hoja de esta prueba o de las sucesivas.
Escriba su nombre SÓLO cuando se le requiera más tarde en una hoja aparte. El número de
su examen es el que figura arriba a la derecha en el recuadro.

Duración: 30 minutos
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizar ambas.
o En la tarea 1 deberá escribir la palabra que oiga para rellenar cada espacio.
o En la tarea 2 deberá elegir la opción adecuada (a, b o c) para completar las frases. Escriba
la letra en el cuadro situado a la derecha.
o No escriba en los cuadros sombreados: son para la calificación de las tareas.
o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.

NO ESCRIBA AQUÍ:
PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 20
CALIFICACIÓN:

⃞ Superado

⃞ No Superado

1

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

تمرين 11=1x11( .1نقط) .أنت ستستمع إلى أستاذ يتحدث عن الحياة اليومية في
مصر .اقرأ الجمل وأكمل الفراغ بالكلمات التي تسمعها .عندك دقيقة لقراءة الجمل قبل
االستماع .الجملة رقم  0مثال.
0

يتحدث األستاذ عن الحياة اليومية ألي أسرة مصرية.

1

تذهب األم إلى العمل من الساعة _________ إلى الساعة الثانية ظهرا.

2

الفترة ما بين الساعة الثانية والساعة الخامسة هي فترة _________.

3

في الفترة ما بين الساعة الثانية والساعة الخامسة أو السادسة األستاذ ال يستطيع
أن _________ صديقه.

4

يلبس المصري البنطلون و_________ في العمل.

5

عندما يعود إلى البيت المصري _________ المالبس.

6

في مصر ،الوجبة الرئيسية هي وجبة _________.

7

في البلد الذي يكون فيه األستاذ ،الوجبة الرئيسية هي وجبة _________.

8

بعد الساعة السادسة أو السابعة يخرج الناس ل_________ األسرة.

9

بعد الساعة السادسة أو السابعة _________ الناس إلى النادي.

العالمة

✔

 10في المقهى ،المصريون _________ األصدقاء.
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تمرين 11=1x11( .2نقط) .أنت ستستمع إلى أستاذة تتحدث عن تجربتها في فرنسا
وبريطانيا .اقرأ الجمل واختر الجواب الصحيح ) .(a, b, cعندك دقيقة لقراءة الجمل قبل
االستماع .الجملة رقم  0مثال.

 0 Cسافرت األستاذة إلى فرنسا ...
 )aلدراسة الفرنسية
 )bللحصول على البكالوريا
 )cبعد حصولها على شهادة البكالوريا
 1أرسلها أبوها إلى فرنسا ألنها حصلت على...
 )aشهادة
 )bدرجات عالية
 )cمعلومات عن البلد
 2في فرنسا ،قضت األستاذة ...
 )aمدة قصيرة
 )bمدة طويلة
 )cشهر فقط
 3في فرنسا ،سكنت األستاذة عند ...
 )aاألصدقاء
 )bصديقتها المغربية
 )cأفراد عائلتها
 4بالنسبة لها ،كانت ثقافتها الفرنسية...
 )aفقيرة
 )bغريبة
 )cغنية

 5األستاذة...
 )aوجدت اختالفا بين فرنسا وبريطانيا
 )bلم تجد اختالفا بين فرنسا وبريطانيا
 )cلم تسافر إلى فرنسا بعد

3

العالمة

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

 6درست الثقافة اإلنجليزية في ...
 )aفرنسا
 )bالمغرب
 )cبريطانيا
 7فهمت الثقافة والحضارة اإلنجليزية ب...
 )aالجامعة
 )bحياتها اليومية
 )cالكتب
 8تفضل األستاذة ...
 )aالفرنسيين
 )bالبريطانيين
 )cال تقارن بينهم
 9برأيها ،البريطانيون ...
 )aمثقفون أكثر
 )bموهوبون أكثر
 )cمؤدبون أكثر
 10تفضل األستاذة ...
 )aاألكل الفرنسي
 )bاألكل اإلنجليزي
 )cاإلثنين على السواء
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