


 

 

 الثانى الفصل الدراس ى :  تدائيةباملرحلة ال  8: إجمالي عدد أوراق املواصفة

 والدور الثانى

 اجنبية ثانية  لغة -اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023 العام الدراس ي 

(2) 
 

املةدار  الرسةمية املتمةةلة لغةاع واعةا املةةدار  بتدائيةة بة "لغةة أجنبيةة ثانيةة" املرحلةة اإل اللغةة اإلسةباني بطة   :الفئةة املتةدفد ة

 2023 -2022 الدراس يالعام  - والدور الثانى الثاني الدراس يالفصل  الخاصة

Objetivos generales: 

á capaz deAl final de esta etapa el alumno ser 

• leer y comprender palabras corrientes y aisladas.  

• leer y escribir frases sencillas. 

• comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente. 

• utilizar correctamente los reglas gramaticales.  

 الضوابط العامة للورقة المتحانية

 االمتحانية في حدود املقرر الدراس ي املستهدف.أن تكون أسئلة الورقة  •

 أن تتوزع األسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها. •

 أن تغطي األسئلة مستويات الصعوبة املختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراس ي للطالب. •

 إلى األصعب.أن تتدرج األسئلة في الورقة االمتحانية من األسهل  •

 أن توازن الورقة االمتحانية بين املستويات املعرفية املختلفة. •

 أن تكون األسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية. •

العام  – الدور /الفصل الدراس ي  –الدرجة  –الزمن  –املادة  –الصف  –أن تستوفي الورقة االمتحانية البيانات األساسية )املرحلة  •

 الدراس ي(.

 –( 14نسيق الورقة االمتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط )جودة ت

     times new romanنوع الخط:      

 الخلو من االخطاء اللغوية  والطباعة ، العناوين واضحة ، مراعاة جودة الطباعة.

 

 

 

 

 

 



 

 

 الثانى الفصل الدراس ى :  تدائيةباملرحلة ال  8: إجمالي عدد أوراق املواصفة

 والدور الثانى

 اجنبية ثانية  لغة -اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023 العام الدراس ي 

(3) 
 

 ةاللغة اإلسبانية لغة أجنبية ثاني الرابع البتدائيمواصفاع الورقة المتحانية  للصف 
  2023-2022للعام الدراس ي ( الثانيالفصل الدراس ي )

Objetivos del 4o curso primario: 
Al final del 2o semestre del 4o curso primario el alumno será capaz de: 

• Dar y pedir información sobre la familia. 
• Conocer y utilizar los géneros y los números.  
• Dar y pedir información sobre mascotas. 
• Dar y pedir información sobre animales. 
• Identificar números y cantidades. 
• Genero en los adjetivos de colores. 
• La concordancia.  

Programa: La pandilla 1, el alumno estudia 4 lecciones (5- 8) 
Puntos: 30 puntos       Tiempo: 90 minutos  
Descripción de las preguntas 

 

 درجات( 10): : صل الصورة بالكلمة المناسبةالسؤال األول

1.  Relaciona el dibujo con la palabra correspondiente:(10 puntos) 

صور  دين : العمود )أ( ويحتوى على خمسلكل جزئية، وهو عبارة عن عمو درجتينجزئيات بواقع  يتكون السؤال من خمس

 مع مراعاة ما يلي: والعمود )ب( يحتوى على ست كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة.

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح. .1

 ة وال يوجد بها أي لبس يؤدي إلي اختالط األمر علي التلميذ.أن تكون الصور واضحة تماما من حيث الطباع .2

 درجات( 6: استخرج الكلمة المختلفة:)السؤال الثاني

II. Tacha el intruso: (6  puntos) 

لكل جزئية، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال  درجة واحدةست جزئيات بواقع 

 قة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.عال

 درجات( 8: اختر االجابة الصحيحة  للتعبير عن الصورة:)السؤال الثالث

III. Elige la respuesta correcta:(8 puntos) 

لميذ الكلمة المعبرة عن الصورة باختيار االجابة الصحيحة من خيارين فقط لكل صورة، بواقع صور مختلفة ، على أن يختار الت اربع

أن تعبر الصورة عن و لكل اجابة سليمة. على أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة. درجتين

 كلمة من حصيلة الكلمات التي درسها التلميذ.

  درجات( 6:)الكلمات االتية لتكوين جمل صحيحة : رتبالسؤال الرابع

IV. Ordena las siguientes palabras para formar frases correctas:(6 Puntos) 

 لكل جملة. على أن يراعى ما يلى : درجة واحدةست جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم التلميذ بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  

 أال يزيد عدد الكلمات عن أربع.. 2   .أن تكون األفعال مصرفة .1

   وهي أسئلة تقيس قدرة التلميذ علي التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.

 

El Porcentaje Descripción de la pregunta Puntos 
Número y título de la 

pregunta 

Comprender  
33% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 5 dibujos 
y la columna (B) contiene 6 palabras. El alumno 
relaciona el dibujo con la palabra adecuada. 

10 
(5X2) 

I.  Relaciona  el dibujo 
con la palabra 
correspondiente 

Comprender  
20% 

6 grupos de palabras, cada grupo no contiene más 
de 4  palabras, el alumno tacha el intruso de cada 
grupo. 

6 
(6X1) 

II. Tacha el intruso 

Comprender 
27% 

4 dibujos, tienen  4 huecos el alumno tiene que 
completarlos por elegir el significado correcto de 
los dibujos de dos opciones de cada dibujo.   

8  
(4X2) 

III. Elije la respuesta 
correcta 

   Aplicar 
20% 

Formar 6 frases correctas de palabras 
desordenadas (no más de 4 palabras)  y el verbo 
está conjugado. 

6 
(6X1) 

IV. Ordena las siguientes 
palabras para formar 
frases correctas 



 

 

 الثانى الفصل الدراس ى :  تدائيةباملرحلة ال  8: إجمالي عدد أوراق املواصفة

 والدور الثانى

 اجنبية ثانية  لغة -اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023 العام الدراس ي 

(4) 
 

 اللغة اإلسبانية لغة أجنبية ثانية الخامس االبتدائيمتحانية  للصف مواصفات الورقة اإل
 2023-2022للعام الدراسي  (الفصل الدراسي الثاني)

Objetivos del 5 o curso primario: Al final del 2o semestre del 5o curso primario el alumno será capaz de: 
• Dar y pedir información sobre los juguetes, el tamaño y el cumpleaños.  
• Identificar números y cantidades.  
• Número: plural en -s/-es 
• Concordancia.  
• Preguntar y decir la fecha.  
• Meses del año / Días de la semana. 
• Preguntar y decir si algo gusta / Verbo: gustar 
• Preguntar y decir lo que se sabe hacer y lo que no / Verbo: saber 
• Formación del gerundio / presente continuo 

Programa: La pandilla 1, el alumno estudia 4 lecciones (13- 16) 
Puntos: 30 puntos   Tiempo: 90 minutos  
Descripción de las preguntas 

 درجات( 8): : صل الصورة بالكلمة المناسبةالسؤال األول
1.  Relaciona el dibujo con la palabra correspondiente: (8 puntos) 

صور والعمود  اربععلى  لكل جزئية، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوىدرجتين جزئيات بواقع  اربعيتكون السؤال من 
 ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة.كلمات  خمس)ب( يحتوى على 

 مع مراعاة ما يلي:
 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح. .1
 أن تكون الصور واضحة تماما من حيث الطباعة وال يوجد بها أي لبس يؤدي إلي اختالط األمر علي التلميذ. .2

 درجات( 4: استخرج الكلمة المختلفة: )السؤال الثاني
II. Tacha el intruso: (4 puntos) 

، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة  لكل جزئية ةدرجأربع جزئيات بواقع 
 لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.

 درجات( 8: القواعد : تخير اإلجابة الصحيحة:)ل الثالثالسؤا
III. Gramática: Elige la palabra correcta: (8 puntos) 

لكل جزئية. والسؤال عبارة عن اختيار من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة  درجتينبواقع  جزئياتأربع سؤال قواعد عبارة عن 
 السليمة من بين ثالث اختيارات. 

 درجات( 6: أكمل بكلمة واحدة: )سؤال الرابعال
IV. Completa con una sola palabra  : (6 puntos) 

لكل  تيندرج، بواقع  ، على أن يعبر التلميذ عن الصورة بكلمة واحدة لكل صورة من حصيلة الكلمات التي درسها صور مختلفة ثالث
أن تعبر عن كلمة من حصيلة الكلمات و وال تحتوي على تفاصيل كثيرة. اجابة سليمة. على أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى

 التي درسها التلميذ.
 درجات( 4: رتب الحوار التالي: )السؤال الخامس

V. Ordena el siguiente diálogo: (4 Puntos) 
 لكل ترتيب صحيح. درجةي مفهوم بواقع حوار كامل يتكون من أربع جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطق

 

El porcentaje Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 
pregunta 

Comprender  
27% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4 dibujos y la 
columna (B) contiene 5 palabras. El alumno relaciona 
el dibujo con la palabra adecuada. 

8 
(4X2) 

I.  Relaciona  el dibujo con 
la palabra correspondiente 

Comprender 
13% 

4 grupos de palabras, cada grupo no contiene más de 4  
palabras, el alumno tacha el intruso de cada grupo. 

     4  
(4X1) 

II.  Tacha el intruso 

Aplicar 
27% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) con una 
sola correcta respuesta. 

8  
(4X2) 

III.  Gramática  

Aplicar 
20% 

3 dibujos tienen 3 huecos, el alumno deberá escribir el 
significado de los dibujos con una sola palabra. 

6 
(3X2) 

IV.  Completa con   una 
sola palabra 

Comprender 
13 % 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el alumno lo 
ordena. 

4 
(4X1) 

V.  Ordena el siguiente 
diálogo 



 

 

 الثانى الفصل الدراس ى :  تدائيةباملرحلة ال  8: إجمالي عدد أوراق املواصفة

 والدور الثانى

 اجنبية ثانية  لغة -اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023 العام الدراس ي 

(5) 
 

 اللغة اإلسبانية لغة أجنبية ثانية السادس االبتدائيمواصفات الورقة االمتحانية  للصف 
 2023-2022للعام الدراسى  (الثانىالفصل الدراسي )         

Objetivos del 6o curso primario: 
Al final del 2o semestre del 6o curso el alumno será capaz de: 
• Pedir y dar información sobre la ropa.  
• Repaso de género.  
• Concordancia: determinante – nombre – adjetivo. 
• Preguntar y decir lo que lleva puesto / Verbo: llevar.  
• Expresiones de tiempo.  
• Preguntar y decir lo que nos ponemos según el tiempo / Verbo: ponerse.  
• Describir las prendas de vestir.  
• Preguntar y decir lo que se está haciendo. 
• Preguntar e indicar posesión.  

Programa: La pandilla 1, el alumno estudia 4 lecciones (21- 24) 
Puntos: 32 puntos    Tiempo: 90 minutos  
Descripción de las preguntas 

 درجات( 8): : صل الصورة بالكلمة المناسبةالسؤال األول

1.  Relaciona el dibujo con la palabra correspondiente: (8 puntos) 

صور والعمود  اربعمود )أ( ويحتوى على لكل جزئية، وهو عبارة عن عمودين : الع درجتينجزئيات بواقع  اربعيتكون السؤال من 

 مع مراعاة ما يلي:ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة.كلمات  خمس)ب( يحتوى على 

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح. .1

 أن تكون الصور واضحة تماما من حيث الطباعة وال يوجد بها أي لبس يؤدي إلي اختالط األمرعلي التلميذ. .2

 درجات( 4: استخرج الكلمة المختلفة: )السؤال الثاني

II. Tacha el intruso: (4 puntos) 

لكل جزئية، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات التى يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمةالعالقة  ةدرجأربع جزئيات بواقع 

 لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.

 درجات( 8: القواعد : تخير اإلجابة الصحيحة:)الثالسؤال الث

III. Gramática: Elige la palabra correcta: (8 puntos) 

لكل جزئية. والسؤال عبارة عن اختيار من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة  درجتينبواقع  جزئياتأربع  سؤال قواعد عبارة عن

 السليمة من بين ثالث اختيارات. 

 درجات( 8ة للصورة : )سب: أكمل بجملة واحدة مناالرابعالسؤال 

IV. Completa con una sola frase adecuada a la imagen  : (8 puntos) 

لكل اجابة سليمة. على أن  تيندرج، بواقع  سليمة  لكل صورة ، على أن يعبر التلميذ عن الصورة بجملة واحدة أربع صور مختلفة

 ضحة معبرة عن المعنى المراد الكتابة عنه.يراعى: أن تكون الصورة وا

 درجات( 4: رتب الحوار التالي: )السؤال الخامس

V. Ordena el siguiente diálogo: (4 Puntos) 

 لكل ترتيب صحيح. درجةحوار كامل يتكون من أربع جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع 
 

El 
porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 
pregunta 

Comprender  
25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4 dibujos y la 
columna (B) contiene 5 palabras. El alumno relaciona 
el dibujo con la palabra adecuada. 

8 
(4X2) 

I.  Relaciona  el 
dibujo con la palabra 
correspondiente 

Comprender 
12.5% 

4 grupos de palabras, cada grupo no contiene más de 4  
palabras, el alumno tacha el intruso de cada grupo. 

4 
(4X1) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 
25% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) con una 
sola correcta respuesta. 

8  
(4X2) 

III. Gramática  

Aplicar  
25% 

4 dibujos tienen 4 huecos, el alumno deberá escribir el 
significado de los dibujos con una sola frase. 

8 
(4X2) 

IV. Completa con 
sola una frase 

Comprender 
12.5 % 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el alumno lo 
ordena. 

4 
(4X1) 

V. Ordena el 
siguiente diálogo 



 

 

 الثانى الفصل الدراس ى :  تدائيةباملرحلة ال  8: إجمالي عدد أوراق املواصفة

 والدور الثانى

 اجنبية ثانية  لغة -اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023 العام الدراس ي 

(6) 
 

 اللغة اإلسبانية لغة أجنبية ثانية الرابع االبتدائيالورقة االمتحانية  للصف  مواصفات
 2023-2022للعام الدراسي  (الدور الثانى)

Objetivos del 4o curso primario: 
Al final  del 4o curso primario el alumno será capaz de: 
• Saludar y despedirse. 
• Preguntar y decir el nombre, la identidad, la edad y cómo se escriben las palabras. 
• Dar y pedir información sobre la familia, las mascotas, los animales. 
• Presentar a otros.     *Entender y recibir órdenes.  
• Deletrear.       *Utilizar los verbos ser, llamarse y tener. 
• Conocer y utilizar los géneros y los números.  *Identificar números y cantidades. 
• Genero en los adjetivos de colores.   *La concordancia.  

8) -lecciones (1 8, el alumno estudia La pandilla 1: Programa 
Puntos: 40 puntos       Tiempo: 90 minutos  
Descripción de las preguntas 

 

 درجات( 10): : صل الصورة بالكلمة المناسبةالسؤال األول

1.  Relaciona el dibujo con la palabra correspondiente:(10 puntos) 

لكل جزئية، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على خمس صور والعمود  درجتينيتكون السؤال من خمس جزئيات بواقع 

 مع مراعاة ما يلي:صل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة.)ب( يحتوى على ست كلمات وي

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح.. 1

 أن تكون الصور واضحة تماما من حيث الطباعة وال يوجد بها أي لبس يؤدي إلي اختالط األمر علي التلميذ.. 2

 درجات( 10: استخرج الكلمة المختلفة:)السؤال الثاني

II. Tacha el intruso: (10  puntos) 

لكل جزئية، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة  درجتينمس جزئيات بواقع خ

 لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.

 درجات( 10: اختر االجابة الصحيحة  للتعبير عن الصورة:)السؤال الثالث

III. Elige la respuesta correcta:(10 puntos) 

، بواقع  باختيار االجابة الصحيحة من خيارين فقط لكل صورة الكلمة المعبرة عن الصورة التلميذ  يختار، على أن  خمس صور مختلفة

أن تعبر الصورة عن و ى أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة.لكل اجابة سليمة. عل درجتين

 كلمة من حصيلة الكلمات التي درسها التلميذ.

  درجات( 10: رتب الجمل التالية:)السؤال الرابع

IV. Ordena las siguientes palabras para formar frases correctas:(10 Puntos) 

 على أن يراعى ما يلى :  لكل جملة. درجتينكلماتها غير مرتبة ويقوم التلميذ بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  خمس جمل

  .أن تكون األفعال مصرفة .1

 أال يزيد عدد الكلمات عن أربع. .2

             وهي أسئلة تقيس قدرة التلميذ علي التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.
 

El 
Porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos 
Número y título de la 

pregunta 

Comprender  

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 5 dibujos y la 
columna (B) contiene 6 palabras. El alumno relaciona el 
dibujo con la palabra adecuada. 

10 
(5X2) 

I. Relaciona  el dibujo con la 

palabra correspondiente 

Comprender  

25% 
5 grupos de palabras, cada grupo no contiene más de 4  
palabras, el alumno tacha el intruso de cada grupo. 

10 
(5X2) 

II. Tacha el intruso 

Comprender 

25% 
5 dibujos, tienen  5 huecos el alumno tiene que completarlos 
por elegir el significado correcto de los dibujos de dos 
opciones de cada dibujo.   

10  
(5X2) 

III. Elije la respuesta 

correcta 

   Aplicar 

25% 
Formar 5 frases correctas de palabras desordenadas (no más 
de 4 palabras)  y el verbo está conjugado. 

10 
(5X2) 

IV. Ordena las siguientes 

palabras para formar frases 

correctas 



 

 

 الثانى الفصل الدراس ى :  تدائيةباملرحلة ال  8: إجمالي عدد أوراق املواصفة

 والدور الثانى

 اجنبية ثانية  لغة -اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023 العام الدراس ي 

(7) 
 

 اللغة اإلسبانية لغة أجنبية ثانية الخامس االبتدائيمواصفات الورقة االمتحانية  للصف 
 2023-2022للعام الدراسي  (الدور الثانى)

capaz de: serácurso primario el alumno  o5Al final del   curso primario: oObjetivos del 5  
• Dar y pedir información sobre clase, objetos de clase, los juguetes y el tamaño.  
• Pedir y dar información sobre la localización de cosas y personas. 
• Preguntar y decir la fecha y pedir y dar información sobre el cumpleaños.  
• Preguntar y decir lo que se sabe hacer y lo que no / Verbo: saber 
• Expresar desconocimiento y agradecimiento.  * Formación del gerundio / presente continuo 
• Identificar números y cantidades.     *Entender y recibir órdenes. 
• Número: plural en -s/-es     *Concordancia.  
• Meses del año / Días de la semana.   *Preguntar y decir si algo gusta / Verbo: gustar 

16) -lecciones (9 8, el alumno estudia La pandilla 1: Programa 
Puntos: 40 puntos   Tiempo: 90 minutos 
Descripción de las preguntas 
 

 درجات( 8): ورة بالكلمة المناسبة: صل الصالسؤال األول

1.  Relaciona el dibujo con la palabra correspondiente: (8 puntos) 

لكل جزئية، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على اربع صور والعمود  درجتينجزئيات بواقع  اربعيتكون السؤال من 

 مع مراعاة ما يلي: المناسبة بالكلمة المناسبة.)ب( يحتوى على خمس كلمات ويصل التلميذ الصورة 

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح..1

 أن تكون الصور واضحة تماما من حيث الطباعة وال يوجد بها أي لبس يؤدي إلي اختالط األمر علي التلميذ..2

 درجات( 8: استخرج الكلمة المختلفة: )السؤال الثاني

II. Tacha el intruso: (8 puntos) 

عالقة وجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال لكل جزئية، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات التي ي درجتينأربع جزئيات بواقع 

 لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.

 درجات( 8عد : تخير اإلجابة الصحيحة:): القواالسؤال الثالث

III. Gramática: Elige la palabra correcta: (8 puntos) 

 اختيار من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالث اختيارات. قواعد لكل جزئية. والسؤال  درجتينبواقع  جزئياتأربع 

 درجات( 8لصورة: ): أكمل بكلمة واحدة مناسبة لالسؤال الرابع

IV. Completa con una sola palabra  : (8 puntos) 

لكل  درجتينأربع صور مختلفة، على أن يعبر التلميذ عن الصورة بكلمة واحدة لكل صورة من حصيلة الكلمات التي درسها، بواقع 

أن تعبر الصورة عن كلمة من و ة.ن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرأاجابة سليمة. على 

 حصيلة الكلمات التي درسها التلميذ.

 درجات( 8: رتب الحوار التالي: )السؤال الخامس

V. Ordena el siguiente diálogo: (8 Puntos) 

لكل ترتيب  ندرجتيحوار كامل يتكون من أربع جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع 

 صحيح.

El 
porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 
pregunta 

Comprender  
20% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4 dibujos y la 
columna (B) contiene 5 palabras. El alumno relaciona el 
dibujo con la palabra adecuada. 

8 
(4X2) 

I. Relaciona  el dibujo con 
la palabra correspondiente 

Comprender 
20% 

4 grupos de palabras, cada grupo no contiene más de 4  
palabras, el alumno tacha el intruso de cada grupo. 

8 
(4X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 
20% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) con una sola 
correcta respuesta. 

8  
(4X2) 

III. Gramática  

Comprender 
20% 

4 dibujos tienen 4 huecos, el alumno deberá escribir el 
significado de los dibujos con una sola palabra. 

8 
(4X2) 

IV. Completa con  sola una 
palabra 

Comprender 
20 % 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el alumno lo 
ordena. 

8 
(4X2) 

V. Ordena el siguiente 
diálogo 



 

 

 الثانى الفصل الدراس ى :  تدائيةباملرحلة ال  8: إجمالي عدد أوراق املواصفة

 والدور الثانى

 اجنبية ثانية  لغة -اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023 العام الدراس ي 

(8) 
 

 2023-2022للعام الدراسى  (الدور الثانى) اللغة اإلسبانية لغة أجنبية ثانية السادس االبتدائيمواصفات الورقة االمتحانية  للصف 

Objetivos del 6o curso primario: Al final del 6o curso el alumno será capaz de: 
• Identificar y reconocer las partes del cuerpo.   * Identificar números y cantidades.  
• Conocer y utilizar expresiones de tiempo.    * Preguntar y decir lo que se está haciendo. 
• Describir las prendas de vestir.     * Conocer y formar el gerundio.  
• Preguntar y decir lo que se está haciendo.   * Preguntar e indicar posesión.  
• Dar información sobre el aspecto físico y la descripción de carácter. 
• Preguntar y decir la hora y conocer y utilizar diferentes saludos según la hora del día.  
• Pedir y dar información sobre la ropa y preguntar y decir lo que lleva puesto / Verbo: llevar.  
• Repaso de género Concordancia: determinante – nombre – adjetivo. 
• Expresiones de tiempo y preguntar y decir lo que nos ponemos según el tiempo / Verbo: ponerse.  
Programa: La pandilla 1, el alumno estudia 8 lecciones (17- 24) 
Puntos: 40 puntos    Tiempo: 90 minutos  
Descripción de las preguntas 

 درجات( 8): : صل الصورة بالكلمة المناسبةالسؤال األول

1.  Relaciona el dibujo con la palabra correspondiente: (8 puntos) 

صور والعمود )ب(  اربعلكل جزئية، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على  درجتينجزئيات بواقع  اربعيتكون السؤال من 

 مع مراعاة ما يلي:كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة. خمس يحتوى على

 معبرة عن المعنى بوضوح. ن تكون الصورا .1

 تكون الصور واضحة تماما من حيث الطباعة وال يوجد بها أي لبس يؤدي إلي اختالط األمرعلي التلميذ. أن .2

 درجات( 8: استخرج الكلمة المختلفة: )السؤال الثاني

II. Tacha el intruso: (8 puntos) 

عالقة لها بهم  ال ى مجموعة من الكلمات التى يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة، وتحتوي كل جزئية عل لكل جزئية درجتينأربع جزئيات بواقع 

 جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.

 درجات( 8: القواعد : تخير اإلجابة الصحيحة:)السؤال الثالث

III. Gramática: Elige la palabra correcta: (8 puntos) 

 اختيار من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالث اختيارات. قواعد لكل جزئية. والسؤال  درجتينبواقع  جزئياتأربع 

 درجات( 8ة للصورة : )سب: أكمل بجملة واحدة مناالسؤال الرابع

IV. Completa con una sola frase adecuada a la imagen  : (8 puntos) 

لكل اجابة سليمة. على أن يراعى: أن  درجتين، بواقع  ، على أن يعبر التلميذ عن الصورة بجملة واحدة سليمة  لكل صورة أربع صور مختلفة

 تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى المراد الكتابة عنه.

 درجات( 8: رتب الحوار التالي: )السؤال الخامس

V. Ordena el siguiente diálogo: (8 Puntos) 

 لكل ترتيب صحيح. تيندرجالتلميذ بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع يقوم وحوار كامل يتكون من أربع جمل غير مرتبة 

 

  

El porcentaje Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 
pregunta 

Comprender  
20% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4 dibujos y la 
columna (B) contiene 5 palabras. El alumno relaciona 
el dibujo con la palabra adecuada. 

8 
(4X2) 

I. Relaciona  el dibujo con 
la palabra correspondiente 

Comprender 
20% 

4 grupos de palabras, cada grupo no contiene más de 4  
palabras, el alumno tacha el intruso de cada grupo. 

8 
(4X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 
20% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) con una 
sola correcta respuesta. 

8  
(4X2) 

III. Gramática  

Comprender 
20% 

4 dibujos tienen 4 huecos, el alumno deberá escribir el 
significado de los dibujos con una sola frase de lo que 
ha  estudiado 

8 
(4X2) 

IV. Completa con  sola una 
frase 

Comprender 
20 % 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el alumno lo 
ordena. 

8 
(4X2) 

V. Ordena el siguiente 
diálogo 


