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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: 60 minutos
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizar ambas.
o En la tarea 1 deberá elegir UNA palabra adecuada para rellenar cada espacio numerado
en blanco (1-10) y escribirla en la tabla que aparece debajo del texto. Puede utilizar cada
palabra sólo una vez. Entre las opciones hay cinco palabras que no necesitará.
o En la tarea 2 deberá elegir la opción adecuada (a, b o c) según la información que se da
en el texto. Debe escribir la letra en el cuadro que aparece 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)1اقرأ هذه الرسالة واخترالكلمة المناسبة لكل فراغ .اكتب
الكلمات في الجدول الموجود في الورقة التالية .هناك خمس كلمات زائدة .الرقم  0مثال.

العالمة

صديقي العزيز خالد:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أتمنى أن تكون أنت وأسرتك بخير وأحب أن أكتب لك باللغة العربية هذه الرسالة القصيرة.
حياتي في مصر __ __0عن حياتي في بلدي ،هنا ____1من النوم وأذهب إلى مركز اللغة العربية،
الدراسة __ __2كل وقتي ،يوم ____3هنا الجمعة  -كما تعرف -أذهب أنا وزوجتي سارة لزيارة
األثار و __ __4الكثيرة في مصر ،وأحيانا نسافر خارج القاهرة ،ذهبنا إلى السيناء واإلسكندرية،
وسوف نذهب إلى أسوان __ __5إن شاء هللا ،في يوم اإلجازة أيضا نزور بعض األصدقاء أو
__ __6مركبا في النيل الجميل.
القاهرة جميلة .هي مدينة كبيرة جدا ولكنها أيضا مجنونة .هي ال تنام .كل الناس في الليل وفي النهار
يعيشون بنفس __ __7وأسواقها __ __8دائما .فيها نتجول ونشتري كل ما ____9إليه من الطعام
والشاي والمالبس وبعد التسوق نتناول الغداء أو العشاء في مطعم أو نشرب الشاي في خان الخليلي.
أتمنى أن أزور مكة المكرمة والمدينة المنورة ،وأزور األثار __ __10في اليمن واألردن وسوريا
وفلسطين.
أرجو أن تسلم لي على جميع األصدقاء في العمل ،وأنتظر ردك إن شاء هللا.
والسالم،
 2012/4/3آدم

القاهرة  -مصر

Fuente: ©Adaptado de http://aldiwanonline.net
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الكلمات التي من الممكن أن تستعملها

تغادر
اإلجازة

مزدحمة
نركب

المتاحف
غرف

التاريخية
نحتاج

أصحو
أجلس

تستيقظ
تأخذ

تختلف الطريقة

األجوبة
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

3

تختلف

قريبا

العمل

✔
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تمرين 11=1x11( .2نقط) .اقرأ ثم اختر الجواب الصحيح ) (a, b, cحسب
محتويات النص .الرقم  0مثال.

العالمة

ماذا تشتري :منزل من  3غرف يطل على البحر ب 411ألف دوالر
في عاصمة آيسلندا
منزل داخل العاصمة اآليسلندية ريكيافيك يطل على الماء وبه ثالث غرف نوم داخلية ،يبلغ سعره 47
مليون كرونا.
بني هذا البيت الواقع إلى جانب البحر عام  1999في منطقة بريغيافيرفي بالعاصمة ريكيافيك ،وتوجد فيه
ثالث غرف نوم وثالثة حمامات .وفي الطابق األرضي ،ترى من صالة الدخول حائطا عليه قرميد أثري.
وت ؤدي هذه الصالة إلى غرفة نوم تستخدم حاليا كمكتب ،وحمام به حوض عتيق وسقفه خشبي .وتستخدم
غرفة النوم الموجودة في الطابق الثاني كغرفة جلوس وتوجد غرفة الطعام في نفس الطابق .وتوجد في
المطبخ طاوالت وفرن مثبت في الحائط إلى جانب موقد منفصل ويمكن إشعالهما بالغاز أو الكهرباء.
وتوجد غرفة النوم الرئيسية وغرفة المعيشة في الطابق الثالث وفيهما شبابيك تطل على البحر .ويمكن
استخدام مستودع أعلى غرفة النوم كمكتب أو للنوم .وجميع األبواب الداخلية من الزجاج.
وتوجد زهور دائمة في حديقة خلف المنزل وتوجد شرفات في الطابقين الثاني والثالث .وتصل من المنزل
إلى وسط ريكيافيك في  10دقائق باستخدام حافلة ،وتصل إلى المطار الدولي في  25دقيقة وتوجد متجر
بقالة في الجوار لكن معظم المتاجر والمطاعم توجد في وسط المدينة.
Fuente: © http://www.aawsat.com
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األجوبة
 0 bفي المنزل ...
4 )aغرف نوم
 3 )bغرف نوم
 )cغرفة نوم فقط
 1يقع المنزل ...
 )aفي وسط المدينة
 )bفي العاصمة
 )cبعيدا عن البحر
 2يتكون المنزل من ...
 )aثالثة طوابق
 )bطابقين
 )cطابق واحد
 3في الطابق األرضي ...
 )aغرفة جلوس ومكتب
 )bمكتب ومدخل
 )cثالث غرف نوم
 4توجد غرفة النوم الرئيسية في ...
 )aالطابق األرضي
 )bالطابق الثاني
 )cالطابق الثالث
 5المطبخ ...
 )aواسع
 )bفيه شرفة
 )cمجهّز
 6تطل نوافذ المنزل ...
 )aعلى البحر
 )bعلى الحديقة
 )cعلى الشارع
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 7في المنزل ...
 )aشرفة واحدة
 )bشرفتان
 )cأكثر من شرفتين
 8توجد غرفة األكل ...
 )aفي الطابق األرضي
 )bفي الطابق الثاني
 )cفي الطابق الثالث
 9توجد الحديقة ...
 )aحول المنزل
 )bأمام المنزل
 )cخلف المنزل
 10قرب المنزل ...
 )aدكان
 )bمطاعم ومتاجر
 )cمطار
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