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 )طالب الدمج(  الفئة المستهدفة:

الرسمية لغات والمدارس  بالمدارس (كلغة أجنبية ثانية)الدارسين للغة اإلسبانية طالب المرحلة االعدادية ) الدمج(   

 (2023-2022 الثاني والدور الثاني  الدراسي ) الفصل وبعض المدارس الخاصة الرسمية المتميزة لغات

a etapa preparatoriaObjetivos generales de l 

Al final de esta etapa el estudiante será capaz de 

• entender textos sencillos de la vida cotidiana.           

• utilizar esquemas gramaticales correctamente. 

• escribir frases sencillas correctamente de la vida cotidiana. 

 رقة االمتحانيةالضوابط العامة للو

 أن تكون أسئلة الورقة اإلمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف. •

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

 أن تغطي األسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب. •

 سئلة في الورقة االمتحانية من األسهل إلى األصعب.أن تتدرج األ •

 أن توازن الورقة االمتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة. •

 أن تكون األسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية. •

 راسي الفصل الد – الدرجة –الزمن  –المادة  –الصف  –أن تستوفي الورقة االمتحانية البيانات األساسية )المرحلة  •

 العام الدراسى(. – الثانى او الدور الثانى

 ( 14جودة تنسيق الورقة االمتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط )

           times new romanنوع الخط: 

 .الخلو من االخطاء اللغوية والطباعة، العناوين واضحة، مراعاة جودة الطباعة
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   )دمج( األول اإلعداديللصف (  أجنبية ثانية كلغة) اإلسبانيةللغة مواصفة ا

 2023-2022 للعام الدراسي  لثاني(الفصل الدراسي ا)

 

  .الثاني(، ويمتحن الطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي والرابع الثالث: يتكون المنهج من درسين )المنهج

  "Ele Actual A1": المدرسيالكتاب 

 : ساعة ونصفالمخصص لالمتحان الزمن

 درجات اعمال السنة( 8درجة االمتحان التحريري +  32) ة درج  40 :الدرجة الكلية

 

       Objetivos del 1er curso preparatorio 

Al final del 2o semestre del 1er curso preparatorio el estudiante será capaz de: 

• preguntar y decir la profesión, la dirección, la dirección de correo electrónico, número de 

teléfono y fax, dónde se trabaja y qué se estudia. 

• preguntar a una persona y responder identificándose. 

• pedir confirmación. 

• utilizar genero del sustantivo: masculino/ femeninos, artículos indeterminados, singular: un/ 

una, determinados, singular: el/la 

• utilizar presente de indicativo singular: verbos trabajar, estudiar, vivir, tener ser, estar, 

llamarse, hablar y estudiar 

• utilizar números 21 al 100 y números ordinales    

• usar interrogativos: ¿qué?, ¿cuál?     

• pronombres demostrativos, singular: este, esta en las formas de tratamiento 

• léxico relacionado con el tratamiento, uso de tú, usted y vos                
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  "الاعاقة الحركية "أولا: فئة

 
  (والرابع الثالث: يتكون المنهج من درسين )المنهج

  .الثانيكل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي ويمتحن الطالب في 

      "Ele Actual A1": المدرسيالكتاب 

 ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

 درجات اعمال السنة( 8درجة االمتحان التحريري +  32ة )درج  40 :الدرجة الكلية

 

Descripción de las preguntas 

 
 تشتمل الورقة األمتحانية على األسئلة اآلتية:

  (اتدرج 4)قطعة الفهم  :األول السؤال

I.  Comprensión de lectura:  (4 puntos) 

Elige la respuesta correcta (responde a solo 4 preguntas) 

 اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل سؤال( اسئلةخمسة درسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

 .جمل خبرية وأ مقاليهاسئلة على ان تتنوع االسئلة ما بين  لكل سؤال. درجتينبواقع يجيب الطالب على اربعة أسئلة فقط، 

 (اتدرج 8) : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :نىالثا السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (8  puntos) 

 جمل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة( اربععلى  وتشتملالتى درسها الطالب الواردة بالكتاب المدرسى.  اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع 

  درجات( 8)  اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

 لكل موقف. درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقف اربععبارة عن   

 .خالل الفصل الدراسي الثانى ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج

  درجات( 6)ة  لتكوين جمل صحيح رتب الكلمات التالية :السؤال الرابع

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

 لكل جملة. على أن يراعى ما يلى: درجتين ثالث جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع 

 أن تكون األفعال مصرفة  .1

 عدد الكلمات عن أربع. يزيدأال  .2

 يس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.أن تق .3

 درجات( 6)حوار التالى : أكمل الالخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo (6 puntos) 

اختيارات لكل فراغ( من خالل  فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث ثالثتكملة حوار به 

 لكل فراغ(. تيندرج)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار علفهمه لباقي 

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ❖

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

Comprender   

12% 

Responder a 4 de 5 preguntas sobre un texto 

de selección múltiple con tres opciones de 

respuesta. 

4 

( 4X1) 

I.  

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

4 frases de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta.  
8 

(4X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

25% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta. 
8 

(4X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

19% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 

verbo está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas  

Comprender  

19% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

6 

(3X2) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  
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 وحد الإعاقة الذهنية البسيطة وبطيئو التعلم والشلل الدماغى واضطراب طيف الت "ثانيا: فئة

  "ومتلازمة داون 
  .الثانيويمتحن الطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي   (،والرابع الثالث: يتكون المنهج من درسين )المنهج

      "Ele Actual A1": المدرسيالكتاب 

 ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

 درجات اعمال السنة( 8درجة االمتحان التحريري +  32ة )درج  40 :الدرجة الكلية

Descripción de las preguntas 

  درجات( 8قطعة الفهم ) :السؤال األول

I. Comprensión de lectura (8 puntos) 

Elige la respuesta correcta 

يعقب كل جزء سؤالين لم يسبق دراسته ولكن في حدود الثروة اللغوية التي درسها الطالب   نجزئيمقسم الى نص للفهم 

 لكل سؤال. درجتينبواقع ،  أسئلة جميعها االربعةعلى  يجيب الطالب يار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل سؤال(اخت

 درجات( 10)  : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :السؤال الثانى

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

على خمس  وتشتمل المدرسيالواردة بالكتاب خالل الفصل الدراسي الثانى درسها الطالب  التيقواعد اللغة  علىأسئلة 

 .ة صحيحةباجالكل  درجتينبواقع  جمل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 10) : المواقف اليوميةالسؤال الثالث

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta  (10 puntos) 

تعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع حياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من م مواقفعبارة عن خمسة   

 .خالل الفصل الدراسي الثانى المنهج فيحدود ما تم دراسته  فيويجب أن تكون المواقف  لكل موقف. درجتين

 درجات( 4): أكمل الحوار التالى السؤال الرابع

IV. Completa el siguiente diálogo  (4 puntos) 

)ثالثة  من خالل اختيار من متعدديقوم الطالب بتكملة الفراغات لباقي الحوار تكملة حوار به اربعة فراغات، وفيه  وهو

 .لكل فراغ ةدرجبواقع . على أن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابةلكل فراغ، خيارات( 

 .يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ ملحوظة: ❖

 

 

El 

porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 

pregunta 

Comprender   

25% 

Responder 4 preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta sobre un texto dividido 

en 2  partes 

8 

( 4X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

31.5% 

5 frases de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta.  

10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender  

31.5% 

5 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta.   

10 

(5X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Comprender  

12% 

Rellenar un diálogo de cuatro huecos,  de 

múltiples opciones (3 opciones) que 

pueden ser si bien preguntas o respuestas. 

4 

(4X1) 

IV. 

 Completa el siguiente 

diálogo  
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 "ضعاف البصر "ثالثا: فئة
 (،والرابع الثالث: يتكون المنهج من درسين )المنهج

  .الثانيويمتحن الطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي  

      "Ele Actual A1": المدرسيالكتاب 

 ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

 درجات اعمال السنة( 8درجة االمتحان التحريري +  32ة )درج  40 :الدرجة الكلية

Descripción de las preguntas 

 تشتمل الورقة األمتحانية على األسئلة اآلتية:

  (اتدرج 6)قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura (6 puntos) 

Elige la respuesta correcta (responde a solo 3 preguntas) 

يجيب  اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل سؤال( اسئلة اربعةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

 .جمل خبرية وأ مقاليهاسئلة على ان تتنوع االسئلة ما بين  لكل سؤال. درجتينبواقع أسئلة فقط،  ثالثةالطالب على 

 (اتدرج 8) : اختر اإلجابة الصحيحةالقواعد :نىالثا السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

جمل اختيار من متعدد )ثالثة  اربععلى  وتشتمل. المدرسيالواردة بالكتاب  خالل الفصل الدراسي الثانى و التى درسها الطالب اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  اختيارات لكل جملة(

  درجات( 6) اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta  (6 puntos) 

ويجب أن تكون  لكل موقف. درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقفعبارة عن ثالثة   

 .خالل الفصل الدراسي الثانى المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج

  درجات( 6) ة لتكوين جمل صحيحةرتب الكلمات التالي :السؤال الرابع

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

 لكل جملة. على أن يراعى ما يلى: درجتينجمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  ثالث 

 . أال يزيد عدد الكلمات عن أربع.2     ل مصرفة . أن تكون األفعا1

 . أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.3

 درجات( 6)  : أكمل الحوار التالىالخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo  (6 puntos) 

لباقي  الب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل فراغ( من خالل فهمهتكملة حوار به ثالث فراغات، وفيه يقوم الط

 لكل فراغ(. درجتينالحوار على أن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو وسائل التعبير األخرى )بواقع 

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ. ❖
 

 
      

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

Comprender   

19% 

Responder a 3 de 4 preguntas sobre un 

texto de selección múltiple con tres 

opciones de respuesta. 

6 

( 3X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

24% 

4 frases de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta 

respuesta.  

8 

(4X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

19% 

3 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta 

respuesta. 

6 

(3X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

19% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y 

el verbo está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas 

Comprender 

19% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos,  de 

múltiples opciones (3 opciones) que 

pueden ser si bien preguntas o 

respuestas. 

6 

(3X2) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  
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  السمع"رابعاً: فئة"ضعاف 
  .الثانيويمتحن الطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي   (والرابع الثالث: يتكون المنهج من درسين )المنهج

      "Ele Actual A1": المدرسيالكتاب 

 ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

 سنة(درجات اعمال ال 8درجة االمتحان التحريري +  32ة )درج  40 :الدرجة الكلية

Descripción de las preguntas 

 تشتمل الورقة األمتحانية على األسئلة اآلتية:

  (اتدرج 5)قطعة الفهم   :األول السؤال

I. Comprensión de lectura (5 puntos) 

   Elige la respuesta correcta (responde a solo 5 preguntas) 

اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل  ستة اسئلةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

  لكل سؤال. درجةبواقع يجيب الطالب على خمسة أسئلة فقط،  سؤال(

 (اتدرج 10)الصحيحة : اختر اإلجابة القواعد :الثاني السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta  (10 puntos) 

على خمس جمل اختيار من  وتشتملالواردة بالكتاب المدرسى. خالل الفصل الدراسي الثانى التى درسها الطالب  اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 8) اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

 لكل موقف. درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقف اربعةعبارة عن   

 .خالل الفصل الدراسي الثانى دراسته فى المنهج ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم

  درجات( 6)لتكوين جمل صحيحة   رتب الكلمات التالية :السؤال الرابع

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

 لكل جملة. على أن يراعى ما يلى: درجتينقع جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بوا ثالث 

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

 . أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.3

 درجات( 3): أكمل الحوار التالى الخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo (3 puntos) 

ل تكملة حوار به ثالث فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل فراغ( من خال

 لكل فراغ(. ةدرجلباقي الحوار على أن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو وسائل التعبير األخرى )بواقع  فهمه

 وضع الخيارات تحت كل فراغ. ملحوظة: يجب ❖
 

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

Comprender   
15% 

Responder a 5 de 6 preguntas sobre un 
texto de selección múltiple con tres 
opciones de respuesta. 

5 
( 5X1) 

I. 
Comprensión de lectura 

Aplicar 
31.5% 

5 frases de múltiples opciones (3 
opciones) con una sola correcta 
respuesta.  

10 
(5X2) 

II. 
Gramática  

Comprender 
24% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 
opciones) con una sola correcta 
respuesta. 

8 
(4X2) 

III. 
Situaciones diarias 

Aplicar  
19% 

Formar 3 frases correctas de palabras 
desordenadas (no más de 4 palabras)  y 
el verbo está conjugado. 

6 
(3X2) 

IV. 
Ordena las siguientes 
palabras para formar 
frases correctas   

Comprender   
10.5% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos,  de 
múltiples opciones (3 opciones) que 
pueden ser si bien preguntas o 
respuestas. 

3 
(3X1) 

V. 
 Completa el siguiente 
diálogo  
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  "المكفوفين "خامساً: فئة

  .الثاني(، ويمتحن الطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي والرابع الثالث: يتكون المنهج من درسين )المنهج

      "Ele Actual A1": المدرسيالكتاب 

 ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

 درجات اعمال السنة( 8درجة االمتحان التحريري +  32ة )درج  40 :الدرجة الكلية

Descripción de las preguntas 

 تشتمل الورقة األمتحانية على األسئلة اآلتية:

  (اتدرج 4)قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura (4 puntos) 

    Elige la respuesta correcta (responde a solo 4  preguntas) 

اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل  اسئلة خمسة درسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

  كل سؤال.ل  درجةبواقع أسئلة فقط،  اربعةيجيب الطالب على  سؤال(

 (اتدرج 10) : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :الثاني السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

على خمس جمل اختيار من  وتشتملالواردة بالكتاب المدرسى. خالل الفصل الدراسي الثانى التى درسها الطالب  اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  ختيارات لكل جملة(متعدد )ثالثة ا

  درجات( 8)  اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

ويجب أن  وقف.لكل م درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقفأربعة   

 .خالل الفصل الدراسي الثانى تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج

  درجات( 6) رتب الجمل التالية :السؤال الرابع

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

 ما يلى: مع مراعاةلكل جملة.  درجتينوين جملة سليمة بواقع ثالث جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتك 

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

 . أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.3

 درجات( 4)أكمل الحوار التالى : الخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo (4 puntos) 

ل تكملة حوار به اربع فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل فراغ( من خال

 لكل فراغ(. فهمه لباقي الحوار على أن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو وسائل التعبير األخرى )بواقع درجة

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ. ❖

El 
porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 
pregunta 

Comprender   
12.5% 

Responder a 4 de 5  preguntas sobre un texto  de 
selección múltiple con tres opciones de 
respuesta. 

4 
( 4X1) 

I. 
Comprensión de lectura 

Aplicar 
32% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) con 
una sola correcta respuesta.  

10 
(5X2) 

II. 
Gramática  

Comprender 
24% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) 
con una sola correcta respuesta. 

8 
(4X2) 

III. 
Situaciones diarias 

Aplicar  
19% 

Formar 3 frases correctas de palabras 
desordenadas (no más de 4 palabras)  y el verbo 
está conjugado. 

6 
(3X2) 

IV. 
Ordena las siguientes 
palabras para formar frases 
correctas 

Comprender 
12.5% 

Rellenar un diálogo de 4 huecos,  de múltiples 
opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 
preguntas o respuestas. 

4 
(4X1) 

V. 
 Completa el siguiente 
diálogo  



 

 -سبانيةمواصفة امتحان مادة: اللغة اال  لدور الثانىالفصل الثانى وا ج دم: ةاالعدادي املرحلةالصف:  38 إجمالي عدد أوراق املواصفة:.

 2023| 2022العام الدراس ي:. لغة أجنبية ثانيةك

9 

 

 دمج( ( اإلعدادي لثانياللصف  (كلغة أجنبية ثانية) اإلسبانيةللغة امواصفة 

 2023-2022للعام الدراسي  (الثاني)الفصل الدراسي 

 

 .الثانيالفصل الدراسي ، ويمتحن الطالب في كل ما تم دراسته خالل  )السابع والثامن(: يتكون المنهج من درسين المنهج

  "Ele Actual A1": الكتاب المدرسى

  ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

 درجات اعمال السنة( 8درجة االمتحان التحريرى +  32ة )درج  40 :الدرجة الكلية

 

Objetivos del 2o curso preparatorio 

Al final del 2o semestre del 2o curso preparatorio el estudiante será capaz de: 

• describir una población, una casa y una habitación. 

• preguntar y decir cuál es la capital de un país. 

• expresar la causa, existencia y localización en el espacio. 

• utilizar preposiciones y adverbios de lugar. 

• utilizar los interrogativos: ¿cuántos?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿cuál? 

• saber algunos usos de los verbos ser, estar e hay. 

• utilizar hay + un/una/unos/unas + sustantivo  
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 "الاعاقة الحركية "أولا: فئة

 
  ، )السابع والثامن(: يتكون المنهج من درسين المنهج

 .الثانيويمتحن الطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي 

  "Ele Actual A1": الكتاب المدرسى

  المخصص لالمتحان: ساعة ونصف الزمن

 درجات اعمال السنة( 8ى + درجة االمتحان التحرير 32) ة درج  40 :الدرجة الكلية

 

Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 4)قطعة الفهم  :األول السؤال

 1.Comprensión de lectura:    Elige la respuesta correcta (responde a solo 4 preguntas) (4 puntos) 

مقالية يجيب الطالب  أسئلة خمسةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

 لكل اجابة صحيحة. درجة،  بواقع  على أربعة أسئلة فقط

 (اتدرج 8): اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :نىالثا السؤال

I. Gramática: Elige la respuesta correcta (8  puntos) 

على اربع  وتشتملالواردة بالكتاب المدرسى.  خالل الفصل الدراسي الثانى التى درسها الطالب اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  جمل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 8)  اليومية المواقف: الثالث السؤال

II. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

لكل  درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقفاربع   

 .خالل الفصل الدراسي الثانى ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج موقف.

  درجات( 6)لتكوين جمل صحيحة  رتب الكلمات التالية :السؤال الرابع

III. Ordena las siguientes palabras para formar frases correctas (6 puntos) 

 :لكل جملة، مع مراعاة درجتين ثالث جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع 

 أربع.عدد الكلمات عن  يزيدأال . 2  أن تكون األفعال مصرفة . 1

 أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.. 3

 درجات( 6)أكمل الحوار التالى : الخامس السؤال

IV. Completa el siguiente diálogo  (6 puntos) 

من متعدد )ثالث اختيارات  فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة ثالثتكملة حوار به 

)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار عللكل فراغ( من خالل فهمه لباقي 

 لكل فراغ(. تيندرج

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ❖

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

pregunta 

Comprender   

12% 

Responder a 4 de 5 preguntas sobre un texto de 

selección múltiple con tres opciones de respuesta. 

4 

( 4X1) 

I. Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

4 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una 

sola correcta respuesta.  
8 

(4X2) 

II.Gramática  

Comprender 

25% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) con 

una sola correcta respuesta. 
8 

(4X2) 

III.Situaciones diarias 

Aplicar  

19% 

Formar 3 frases correctas de palabras desordenadas 

(no más de 4 palabras)  y el verbo está conjugado. 6 

(3X2) 

IV.Ordena las siguientes 

palabras para formar 

frases correctas  

Comprender  

19% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

6 

(3X2) 

V. Completa el siguiente 

diálogo  
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 اضطراب طيف التوحد الإعاقة الذهنية البسيطة وبطيئو التعلم والشلل الدماغى و "ثانيا: فئة

 "ومتلازمة داون 
 

 .الثاني، ويمتحن الطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي  )السابع والثامن(: يتكون المنهج من درسين المنهج

  "Ele Actual A1": الكتاب المدرسى

  ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

  درجات اعمال السنة( 8لتحريرى + درجة االمتحان ا 32) ة درج  40 :الدرجة الكلية

Descripción de las preguntas 

  درجات( 8)قطعة الفهم  :السؤال األول

I. Comprensión de lectura (8 puntos) 

Elige la respuesta correcta 

يعقب كل جزء سؤالين لم يسبق دراسته ولكن في حدود الثروة اللغوية التي درسها الطالب   نجزئيمقسم الى نص للفهم 

 لكل سؤال. درجتينبواقع ، االربعة أسئلة جميعهاعلى  يجيب الطالب يار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل سؤال(اخت

 درجات( 10) : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :السؤال الثانى

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

لى خمس جمل وتشتمل عالمدرسي الواردة بالكتاب خالل الفصل الدراسي الثانى درسها الطالب  التيقواعد اللغة  علىأسئلة 

 .اجابة صحيحةلكل  درجتينبواقع  اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 10) : المواقف اليوميةالسؤال الثالث

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

لكل  درجتيناختيارات لكل موقف( بواقع حياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة  مواقفخمسة   

 .خالل الفصل الدراسي الثانى المنهج فيحدود ما تم دراسته  فيويجب أن تكون المواقف  موقف.

 درجات( 4): أكمل الحوار التالىالسؤال الرابع

IV. Completa el siguiente diálogo (4 puntos) 

)ثالثة خيارات(  من خالل اختيار من متعددالفراغات لباقي الحوار  تكملة حوار به اربعة فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة

 .لكل فراغ ةدرجبواقع . على أن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابةلكل فراغ، 

 .يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ ملحوظة: ❖

 

 

 

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

pregunta 

Comprender   

25% 

Responder 4 preguntas de múltiples opciones 

(3 opciones) con una sola respuesta correcta 

sobre un texto dividido en 2  partes 

8 

( 4X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

31.5% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta.  

10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender  

31.5% 

5 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta.   

10 

(5X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Comprender  

12% 

Rellenar un diálogo de 4 huecos,  de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

4 

(4X1) 

IV. 

 Completa el siguiente 

diálogo  
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  "ضعاف البصر "ثالثا: فئة
  ، )السابع والثامن(: يتكون المنهج من درسين المنهج

 .الثانين الطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي ويمتح

  "Ele Actual A1": الكتاب المدرسى

  ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

 درجات اعمال السنة( 8درجة االمتحان التحريرى +  32) ة درج  40 :الدرجة الكلية

Descripción de las preguntas 

 
  (اتدرج 6)قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura (6 puntos) Elige la respuesta correcta (responde a solo 3 preguntas) 

اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل  اربعة اسئلةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

 .جمل خبرية  وأ مقاليهاسئلة على ان تتنوع االسئلة ما بين  لكل سؤال. درجتينبواقع يجيب الطالب على ثالثة أسئلة فقط،  ؤال(س

 (اتدرج 8)  : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :نىالثا السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

على اربع جمل اختيار من  وتشتملالواردة بالكتاب المدرسي.  خالل الفصل الدراسي الثانى رسها الطالبالتى د اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 6)  اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (6 puntos) 

ويجب  لكل موقف. درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقفثالثة   

 خالل الفصل الدراسي الثانى أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج.

  درجات( 6) ة لتكوين جمل صحيحةرتب الكلمات التالي :السؤال الرابع

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

 :، مع مراعاة لكل جملة درجتينثالث جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  

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

 الب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.. أن تقيس قدرة الط3

 درجات( 6)  : أكمل الحوار التالىالخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo (6 puntos) 

ات لكل فراغ( من خالل فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيار ثالثتكملة حوار به 

 لكل فراغ(. تيندرج)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار علفهمه لباقي 

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ❖

 

 

 

       

El 
porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 
pregunta 

Comprender   
19% 

Responder a 3 de 4 preguntas sobre un texto  
de selección múltiple con tres opciones de 
respuesta. 

6 
( 3X2) 

I. 
Comprensión de lectura 

Aplicar 
24% 

4 frases de múltiples opciones (3 opciones) 
con una sola correcta respuesta.  

8 
(4X2) 

II. 
Gramática  

Comprender 
19% 

3 situaciones de múltiples opciones (3 
opciones) con una sola correcta respuesta. 

6 
(3X2) 

III. 
Situaciones diarias 

Aplicar  
19% 

Formar 3 frases correctas de palabras 
desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 
verbo está conjugado. 

6 
(3X2) 

IV. 
Ordena las siguientes 
palabras para formar frases 
correctas 

Comprender 
19% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de 
múltiples opciones (3 opciones) que pueden 
ser si bien preguntas o respuestas. 

6 
(3X2) 

V. 
 Completa el siguiente 
diálogo  
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  "ضعاف السمع "فئة رابعاً:
  ، )السابع والثامن(: يتكون المنهج من درسين المنهج

 .الثانيالطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي  ويمتحن

  "Ele Actual A1": الكتاب المدرسى

  ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

 درجات اعمال السنة( 8درجة االمتحان التحريرى +  32) ة درج  40 :الدرجة الكلية

Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 5)قطعة الفهم  :األول السؤال
I. Comprensión de lectura (5 puntos)   Elige la respuesta correcta (responde a solo 5 preguntas) 

اختيار من متعدد )ثالثة  ستة اسئلةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

  لكل سؤال. درجةبواقع يجيب الطالب على خمسة أسئلة فقط،  ؤال(اختيارات لكل س

 (اتدرج 10) : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :الثاني السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

على خمس  وتشتملدرسى. الواردة بالكتاب الم خالل الفصل الدراسي الثانى التى درسها الطالب اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  جمل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 8) اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

لكل  درجتينعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع حياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من مت مواقف اربعة  

 .خالل الفصل الدراسي الثانى ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج موقف.

  درجات( 6) لتكوين جمل صحيحة رتب الكلمات التالية :السؤال الرابع

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

 :، مع مراعاةلكل جملة درجتينجمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  ثالث 

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

 . أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.3

 درجات( 3)التالي : أكمل الحوار الخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo (3 puntos) 

فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات  ثالثتكملة حوار به 

)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وبين سؤال وإجابة أو أن تتنوع الفراغات ما  ىالحوار عللكل فراغ( من خالل فهمه لباقي 

 لكل فراغ(. ةدرج

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ❖

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

Comprender   
15% 

Responder a 5 de 6 preguntas sobre un 
texto  de selección múltiple con tres 
opciones de respuesta. 

5 
( 5X1) 

I. 
Comprensión de lectura 

Aplicar 
31.5% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) 
con una sola correcta respuesta.  

10 
(5X2) 

II. 
Gramática  

Comprender 
24% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 
opciones) con una sola correcta respuesta. 

8 
(4X2) 

 

III. 
Situaciones diarias 

Aplicar  
19% 

Formar 3 frases correctas de palabras 
desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 
verbo está conjugado. 

6 
(3X2) 

IV. 
Ordena las siguientes 
palabras para formar frases 
correctas   

Comprender   
10.5% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de 
múltiples opciones (3 opciones) que 
pueden ser si bien preguntas o respuestas. 

3 
(3X1) 

V. 
 Completa el siguiente 
diálogo  
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 "المكفوفين "خامساً: فئة
 ،  )السابع والثامن(: يتكون المنهج من درسين المنهج

 .الثانيويمتحن الطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي 

  "Ele Actual A1": الكتاب المدرسى

  ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

 درجات اعمال السنة( 8درجة االمتحان التحريرى +  32) ة درج  40 :الدرجة الكلية

Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 4)قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura (4 puntos)    Elige la respuesta correcta (responde a solo 4 preguntas) 

اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل  خمسة  اسئلةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

  لكل سؤال.  درجةبواقع عة أسئلة فقط، يجيب الطالب على ارب سؤال(

 (اتدرج 10) : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :الثاني السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

مل اختيار من على خمس ج وتشتملالواردة بالكتاب المدرسى. خالل الفصل الدراسي الثانى التى درسها الطالب  اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 8)   اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

 لكل موقف. درجتيناختيارات لكل موقف( بواقع حياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة  مواقفعبارة عن أربعة   

 .خالل الفصل الدراسي الثانى ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج

  درجات( 6) رتب الجمل التالية :السؤال الرابع

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

 :، مع مراعاةلكل جملة درجتينا غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع ثالث جمل كلماته 

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

 . أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.3

 درجات( 4)تالى أكمل الحوار ال: الخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo (4 puntos) 

فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل فراغ( من خالل  اربعتكملة حوار به 

 لكل فراغ(.ة درج)بواقع  ىتعبير األخرالسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار علفهمه لباقي 

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ❖

 

 

 

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

Comprender   

12.5% 

Responder a 4 de 5  preguntas sobre un texto  

de selección múltiple con tres opciones de 

respuesta. 

4 

( 4X1) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

32% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) con 

una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

24% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta. 
8 

(4X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

19% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 

verbo está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas 

Comprender 

12.5% 

Rellenar un diálogo de 4 huecos, de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

4 

(4X1) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  
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  )دمج(اإلعدادي الثالثللصف  (كلغة أجنبية ثانية) اإلسبانيةللغة مواصفة ا

 2023-2022للعام الدراسي  (الثاني)الفصل الدراسي 

  (،الحادي عشر والثاني عاشر: يتكون المنهج من درسين )المنهج

 .الثانيالطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي  ويمتحن

  "Ele Actual A1": الكتاب المدرسى

 ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

  ة درج  40:الكلية الدرجة

              curso preparatorio er3Objetivos del  

Al final del 2o semestre del 3er curso preparatorio, el estudiante será capaz de: 

• hablar de hábitos cotidianos y actividades del fin de semana. 

• decir con qué frecuencia hacemos cosas. 

• utilizar presente de indicativo, singular y plural: verbos regulare e irregulares: ir, empezar, 

volver, acostarse, hacer, salir, volver, acostarse, hacer. 

• utilizar pronombres reflexivos singulares y plurales: me, te, se, nos, os, se. 

• utilizar adverbios de frecuencia: siempre, normalmente, a menudo, a veces, nunca. 
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 "الاعاقة الحركية "ولا: فئةأ

 
  (،الحادي عشر والثاني عاشر: يتكون المنهج من درسين )المنهج

 .الثانيويمتحن الطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي 

  "Ele Actual A1": الكتاب المدرسى

 ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

  ة درج  40:الكلية الدرجة

 

Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 8)قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura:  (8 puntos) 

     Elige la respuesta correcta (responde a solo 4 preguntas) 

كل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات ل خمسة  اسئلةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

  لكل سؤال.  تيندرجبواقع يجيب الطالب على اربعة أسئلة فقط،  سؤال(

 (اتدرج 10) حيحة : اختر اإلجابة الصالقواعد :نىالثا السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

مل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل على خمس ج وتشتملالتى درسها الطالب الواردة بالكتاب المدرسى.  اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  جملة(

  درجات( 10)  اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

ويجب أن  لكل موقف. درجتينوقف( بواقع حياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل م مواقفخمسة   

 تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج.

  درجات( 6)لتكوين جمل صحيحة  رتب الكلمات التالية :السؤال الرابع

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

 :، مع مراعاةلكل جملة درجتينبترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع ثالث جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب  

 عدد الكلمات عن أربع. يزيدأال . 2   أن تكون األفعال مصرفة . 1

 أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.. 3

 درجات( 6)أكمل الحوار التالى : الخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo (6 puntos) 

فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل فراغ( من خالل فهمه  ثالتحوار به 

 غ(.لكل فرا تيندرج)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار عللباقي 

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ❖

 

 

 

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

Comprender   

20% 

Responder a 4 de 5 preguntas sobre un texto 

de selección múltiple con tres opciones de 

respuesta. 

8 

( 4X2) 

I.  

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

25% 

5 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta. 
10 

(5X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 

verbo está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas  

Comprender  

15% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

6 

(3X2) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  
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الإعاقة الذهنية البسيطة وبطيئو التعلم والشلل الدماغى واضطراب طيف التوحد  "ثانيا: فئة

  "ومتلازمة داون 

 
 (الحادي عشر والثاني عاشر: يتكون المنهج من درسين )المنهج

 .ثانيالويمتحن الطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي 

  "Ele Actual A1": الكتاب المدرسى

 ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

  ةدرج  40:الكلية الدرجة

Descripción de las preguntas 

 

  درجات( 12)قطعة الفهم  :السؤال األول

I. Comprensión de lectura  (12 puntos) 

Elige la respuesta correcta 

ن يعقب كل جزء سؤاليلم يسبق دراسته ولكن في حدود الثروة اللغوية التي درسها الطالب أجزاء  ثالثةمقسم الى نص للفهم 

 لكل سؤال. درجتينبواقع ، الستة أسئلة جميعهايجيب الطالب على  يار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل سؤال(اخت

 درجات( 10)  : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :السؤال الثانى

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

الواردة بالكتاب المدرسى. وتشتمل على خمس الفصل الدراسي الثانى  خاللقواعد اللغة التى درسها الطالب  علىأسئلة 

 .اجاة صحيحةلكل  درجتينبواقع  جمل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 10) : المواقف اليوميةالسؤال الثالث

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

لكل  درجتينية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع حيات مواقفخمسة 

 .خالل الفصل الدراسي الثانى ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج موقف.

 درجات( 8)التالي : أكمل الحوار السؤال الرابع

IV. Completa el siguiente diálogo (8 puntos) 

)ثالثة خيارات(  من خالل اختيار من متعددتكملة حوار به اربعة فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات لباقي الحوار 

 .لكل فراغ درجتينبواقع . على أن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابةلكل فراغ، 

 .يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ ملحوظة: ❖

 

 

 

 

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

pregunta 

Comprender   

30% 

Responder 6 preguntas de múltiples opciones 

(3 opciones) con una sola respuesta correcta 

sobre un texto dividido en tres partes 

12 

( 6X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender  

25% 

5 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta.   
10 

(5X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Comprender  

20% 

Rellenar un diálogo de 4 huecos,  de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

8 

(4X2) 

IV. 

 Completa el siguiente 

diálogo  
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  "ضعاف البصر "ثالثا:فئة
  (الحادي عشر والثاني عاشر: يتكون المنهج من درسين )لمنهجا

 .الثانيويمتحن الطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي 

  "Ele Actual A1": الكتاب المدرسى

 ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

  ةدرج  40:الكلية الدرجة

Descripción de las preguntas 

 
  (اتدرج 8)قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura (8 puntos) Elige la respuesta correcta (responde a solo 4 preguntas) 

اختيار من متعدد  خمسة اسئلةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

على ان تتنوع االسئلة  لكل سؤال. درجتينبواقع ،  يجيب الطالب على اربعة أسئلة فقط ال()ثالثة اختيارات لكل سؤ

 .جمل خبرية  وأ مقاليهاسئلة ما بين 

 (اتدرج 10)  : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :نىالثا السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

على  وتشتملالواردة بالكتاب المدرسى. خالل الفصل الدراسى الثانى درسها الطالب  التى اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  خمس جمل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 8) اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

 درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقف اربعة  

 .خالل الفصل الدراسى الثانى ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج لكل موقف.

  درجات( 6) ة لتكوين جمل صحيحةرتب الكلمات التالي :السؤال الرابع

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

 :، مع مراعاةلكل جملة درجتينجمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  ثالث 

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

 الب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.. أن تقيس قدرة الط3

 درجات( 8)  : أكمل الحوار التالىالخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo (8 puntos) 

 فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل اربعحوار به 

)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار علفراغ( من خالل فهمه لباقي 

       ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . لكل فراغ(. تيندرج

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

20% 
Responder a 4 de 5 preguntas sobre un 
texto  de selección múltiple con tres 
opciones de respuesta. 

8 
(  4X2) 

I. 
Comprensión de lectura 

Aplicar 
25% 

5 frases de múltiples opciones (3 
opciones) con una sola correcta 
respuesta.  

10 
(5X2) 

II. 
Gramática  

Comprender 
20% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 
opciones) con una sola correcta 
respuesta. 

8 
(4X2) 

III. 
Situaciones diarias 

Aplicar  
15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 
desordenadas (no más de 4 palabras)  y 
el verbo está conjugado. 

6 
(3X2) 

 

IV. 
Ordena las siguientes palabras 
para formar frases correctas 

Comprender 
20% 

Rellenar un diálogo de 4 huecos, de 
múltiples opciones (3 opciones) que 
pueden ser si bien preguntas o 
respuestas. 

8 
(4X2) 

V. 
 Completa el siguiente diálogo  
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  "ضعاف السمع " فئة رابعاً:
  (الحادي عشر والثاني عاشر: يتكون المنهج من درسين )المنهج

 .الثانيحن الطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي ويمت

  "Ele Actual A1": الكتاب المدرسى

 ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

 ةدرج  40:الكلية الدرجة

Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 10)قطعة الفهم  :األول الالسؤ
I. Comprensión de lectura (10 puntos)  Elige la respuesta correcta (responde a solo 5 preguntas) 

اختيار من متعدد )ثالثة  ستة اسئلةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

  لكل سؤال. درجتينبواقع يجيب الطالب على خمسة أسئلة فقط،  (اختيارات لكل سؤال

 (اتدرج 10) : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :نىالثا السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

على خمس  وتشتملرسى. الواردة بالكتاب المدخالل الفصل الدراسي الثانى التى درسها الطالب  اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  جمل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 8) اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

لكل  درجتيندد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع حياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متع مواقف اربعة  

 .خالل الفصل الدراسي الثانى ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج موقف.

  درجات( 6)لتكوين جمل صحيحة رتب الكلمات التالية :السؤال الرابع

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

 :، مع مراعاةلكل جملة درجتينجمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  ثالث 

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

 . أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.3

 درجات( 6)ى  : أكمل الحوار التالالخامس سؤالال

V. Completa el siguiente diálogo (6 puntos) 

فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل  ثالثحوار به 

)بواقع  ىالتعبير األخرسائل ووإجابة أو  أن تتنوع الفراغات ما بين سؤال ىالحوار علفراغ( من خالل فهمه لباقي 

 لكل فراغ(. تيندرج

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ .

 

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

Comprender   

25% 

Responder a 5 de 6 preguntas sobre un 

texto  de selección múltiple con tres 

opciones de respuesta. 

10 

( 5X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

20% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta. 

8 

(4X2) 

 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 

verbo está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas   

Comprender   

15% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de 

múltiples opciones (3 opciones) que pueden 

ser si bien preguntas o respuestas. 

6 

(3X2) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  
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  "المكفوفين "خامساً: فئة
  (الحادي عشر والثاني عاشر: يتكون المنهج من درسين )المنهج

 .الثانيويمتحن الطالب في كل ما تم دراسته خالل الفصل الدراسي 

  "Ele Actual A1": الكتاب المدرسى

 ساعة ونصفالمخصص لالمتحان:  الزمن

 ةدرج  40:الكلية الدرجة

Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 10)قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura (10 puntos)         Elige la respuesta correcta (responde a solo 5 preguntas) 

اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل  ستة اسئلةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

  لكل سؤال. درجتينبواقع يجيب الطالب على خمسة أسئلة فقط،  سؤال(

 (اتدرج 10) الصحيحة  : اختر اإلجابةالقواعد :ىنالثا السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

على خمس جمل اختيار من  وتشتملالواردة بالكتاب المدرسى.  خالل الفصل الدراسي الثانى التى درسها الطالب اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينع بواق متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 8)  اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta: (8 puntos) 

ويجب أن  لكل موقف. درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقفأربعة 

 .خالل الفصل الدراسي الثانى قف فى حدود ما تم دراسته فى المنهجتكون الموا

  درجات( 6)  رتب الجمل التالية :السؤال الرابع

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

 :مع مراعاةلكل جملة.  رجتيندثالث جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  

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

 . أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.3

 درجات( 6)أكمل الحوار التالي : الخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo: (6 puntos) 

فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل فراغ( من خالل فهمه  ثالثةحوار به 

 لكل فراغ(. تيندرج)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار عللباقي 

 تحت كل فراغ .ملحوظة: يجب وضع الخيارات  ❖

 

 

 

 

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

Comprender   

25% 

Responder a 5 de 6 preguntas sobre un texto  de 

selección múltiple con tres opciones de 

respuesta. 

10 

( 5X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) con 

una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

20% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta. 
8 

(4X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el verbo 

está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas 

Comprender 

15% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

6 

(3X2) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  
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 ) دمج( األول اإلعداديللصف  (كلغة أجنبية ثانية) اإلسبانيةللغة مواصفة ا

  2023-2022للعام الدراسي  (الثاني الدور)

 

 ،  : يتكون المنهج من أربعة دروس من األول إلى الرابعالمنهج

  ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته خالل العام الدراسي.

  "Ele Actual": الكتاب المدرسي

   : ساعة ونصفالمخصص لالمتحان الزمن

  درجة 40: الكبرى النهاية

Objetivos del 1er curso preparatorio 

Al final del 1er curso preparatorio el estudiante será capaz de: 

• Saludar, responder al saludo y despedirse. 

• Presentarse, preguntar y decir el nombre y el apellido. 

• Deletrear. 

• Preguntar y decir la nacionalidad. 

• Preguntar y decir qué lenguas se hablan. 

• Expresar desconocimiento. 

• Pedir información léxica y ortográfica. 

• Pronombres personales sujeto (yo, tú, él, ella)  

• conjugar llamarse, apellidarse, ser y hablar en el presente de indicativo de singular.  

• decir el género gramatical: adjetivos de nacionalidad (masculino y femenino)  

• utilizar los interrogativos ¿Dónde + verbo? ¿Qué + sustantivo?  

• saber contar de 0 a 100 y números ordinales    

• preguntar y decir la profesión, la dirección, la dirección de correo electrónico, número de 

teléfono y fax, dónde se trabaja y qué se estudia. 

• preguntar a una persona y responder identificándose. 

• pedir confirmación. 

• utilizar genero del sustantivo: masculino/ femeninos, artículos indeterminados, singular: un/ 

una, determinados, singular: el/la 

• utilizar presente de indicativo singular: verbos trabajar, estudiar, vivir, tener ser, estar, 

llamarse, hablar y estudiar 

• usar interrogativos: ¿qué?, ¿cuál?     

•  Pronombres demostrativos, singular: este, esta en las formas de tratamiento 

• léxico relacionado con el tratamiento, uso de tú, usted y vos   
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  "الاعاقة الحركية "أولا: فئة
  : يتكون المنهج من أربعة دروس من األول إلى الرابعالمنهج

  ل العام الدراسي.ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته خال

  "Ele Actual": الكتاب المدرسي

   : ساعة ونصفالمخصص لالمتحان الزمن

  درجة 40: الكبرى النهاية
Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 8)قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura:  (8 puntos) 

Elige la respuesta correcta (responde a solo 4 preguntas) 

اختيار من متعدد  اسئلة خمسةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم 

  لكل سؤال. درجتينواقع ب،  أسئلة فقط اربعةيجيب الطالب على  )ثالثة اختيارات لكل سؤال(

 (اتدرج 10) : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :نىالثا السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10  puntos) 

جمل  خمسعلى  وتشتمل. المدرسيالواردة بالكتاب طوال العام الدراسى درسها الطالب  التي اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  ثالثة اختيارات لكل جملة(اختيار من متعدد )

  درجات( 10)  اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

لكل  يندرجتحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقف خمسة  

 .طوال العام الدراسى ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج موقف.

  درجات( 6لتكوين جمل صحيحة  ) رتب الكلمات التالية :السؤال الرابع

V. Ordena las siguientes palabras para formar frases correctas  (6 puntos) 

 :مع مراعاة لكل جملة درجتين م الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقعثالث جمل كلماتها غير مرتبة ويقو 

 عدد الكلمات عن أربع. يزيدأال *    أن تكون األفعال مصرفة * 

 أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.* 

 درجات( 6): أكمل الحوار التالى الخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo (6 puntos) 

، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل  فراغات ثالثةحوار به 

)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار علفراغ( من خالل فهمه لباقي 

 لكل فراغ(. ينتدرج

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ❖

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

Comprender   

20% 

Responder a 4 de 5 preguntas sobre un texto  

de selección múltiple con tres opciones de 

respuesta. 

8 

( 4X2) 

I.  

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

25% 

5 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta. 
10 

(5X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 

verbo está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas  

Comprender  

15% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

6 

(3X2) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  
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 "واضطراب طيف التوحد ومتالزمة داون  الدماغياإلعاقة الذهنية البسيطة وبطيئو التعلم والشلل  "ثانيا: فئة

 
 ،  : يتكون المنهج من أربعة دروس من األول إلى الرابعالمنهج

  م الدراسي.ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته خالل العا

  "Ele Actual": الكتاب المدرسي

   : ساعة ونصفالمخصص لالمتحان الزمن

   درجة 40: الكبرى النهاية

Descripción de las preguntas 

 
  درجات( 12قطعة الفهم ) :السؤال األول

V. Comprensión de lectura (12 puntos) Elige la respuesta correcta 

يار من سؤالين اختيعقب كل جزء ولكن في حدود الثروة اللغوية التي درسها الطالب   ثالثة اجزاءمقسم الى لم يسبق دراسته نص للفهم 

 لكل سؤال. درجتينبواقع ، أسئلة جميعها الستةيجيب الطالب على  متعدد )ثالثة اختيارات لكل سؤال(

 درجات( 10)  : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :السؤال الثانى

VI. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

وتشتمل على خمس جمل اختيار من متعدد المدرسي الواردة بالكتاب  طوال العام الدراسى درسها الطالب التيقواعد اللغة  علىأسئلة 

 .اجابة صحيحةلكل  درجتينبواقع  )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 10) : المواقف اليوميةالسؤال الثالث

VII. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta  (10 puntos) 

 لكل موقف. درجتينتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع حيا مواقفخمسة   

 .طوال العام الدراسى المنهج فيحدود ما تم دراسته  فيويجب أن تكون المواقف 

 درجات( 8: أكمل الحوار التالى )السؤال الرابع

VIII. Completa el siguiente diálogo  (8 puntos) 

لكل )ثالثة خيارات(  من خالل اختيار من متعددلة حوار به اربعة فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات لباقي الحوار تكم

 .لكل فراغ تيندرجبواقع . على أن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابةفراغ، 

 .يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ ملحوظة: ❖

 

 

 

 

 

 

 

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

pregunta 

Comprender   

30% 

Responder 6 preguntas de múltiples opciones 

(3 opciones) con una sola respuesta correcta 

sobre un texto dividido en 3  partes 

12 

( 6X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender  

25% 

5 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta.   
10 

(5X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Comprender  

20% 

Rellenar un diálogo de 4 huecos,  de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

8 

(4X2) 

IV. 

 Completa el siguiente 

diálogo  
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 "ضعاف البصر "فئة ثالثا:
 ،  : يتكون المنهج من أربعة دروس من األول إلى الرابعلمنهجا

  ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته خالل العام الدراسي.

  "Ele Actual": الكتاب المدرسي

   : ساعة ونصفالمخصص لالمتحان الزمن

  درجة 40: الكبرى النهاية

   Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 8)قطعة الفهم  :األول السؤال
I. Comprensión de lectura (8 puntos) Elige la respuesta correcta (responde a solo 4 preguntas) 

اختيار من متعدد  اسئلة خمسةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

على ان تتنوع االسئلة  لكل سؤال. درجتينبواقع أسئلة فقط،  اربعةيجيب الطالب على  )ثالثة اختيارات لكل سؤال(

 .جمل خبرية  وأ مقاليهاسئلة ما بين 

 (اتدرج 10)  : اختر اإلجابة الصحيحةالقواعد :نىالثا السؤال 

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

جمل  خمسعلى  وتشتملالواردة بالكتاب المدرسي. طوال العام الدراسى التى درسها الطالب  اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 8) اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos)  

 درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقف اربع  

 .طوال العام الدراسى ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج لكل موقف.

  درجات( 6) لية لتكوين جمل صحيحةرتب الكلمات التا :السؤال الرابع

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

 :لكل جملة مع مراعاة درجتينجمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  ثالث 

 لمات عن أربع.. أال يزيد عدد الك2  . أن تكون األفعال مصرفة 1

 . أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.3

 درجات( 8) : أكمل الحوار التالىالخامس السؤال

IV. Completa el siguiente diálogo  (8 puntos) 

لمناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة ا اربعةحوار به 

)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار علفراغ( من خالل فهمه لباقي 

 لكل فراغ(. تيندرج

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ❖

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

Comprender   

20% 

Responder a 4 de 5 preguntas sobre un 

texto de selección múltiple con tres 

opciones de respuesta. 

8 

( 4X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

20% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta. 

8 

(4X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 

verbo está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas 

Comprender 

20% 

Rellenar un diálogo de 4 huecos, de 

múltiples opciones (3 opciones) que 

pueden ser si bien preguntas o respuestas. 

8 

(4X2) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  
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  "ضعاف السمع "فئة رابعاً:

 ،  عة دروس من األول إلى الرابع: يتكون المنهج من أربالمنهج

  ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته خالل العام الدراسي.

  "Ele Actual": الكتاب المدرسي

   : ساعة ونصفالمخصص لالمتحان الزمن

  درجة 40: الكبرى النهاية

Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 10) قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura (10 puntos) 

                 Elige la respuesta correcta (responde a solo 5 preguntas) 

اختيار من متعدد )ثالثة  اسئلة ستة  درسها الطالب وعليه التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

  لكل سؤال. تيندرجبواقع يجيب الطالب على خمسة أسئلة فقط،  اختيارات لكل سؤال(

 (اتدرج 10): اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :الثاني السؤال 

II. Gramática: Elige la respuesta correcta  (10 puntos) 

على خمس جمل  وتشتملالواردة بالكتاب المدرسى.  طوال العام الدراسى بالتى درسها الطال اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 8) اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta  (8 puntos) 

لكل  درجتينية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع حيات مواقف اربعة  

 .طوال العام الدراسى ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج موقف.

  درجات( 6لتكوين جمل صحيحة  ) رتب الكلمات التالية :السؤال الرابع

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

 مع مراعاة:لكل جملة.  درجتينجمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  ثالثة 

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

 لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.. أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح 3

 درجات( 6): أكمل الحوار التالى الخامس السؤال

Completa el siguiente diálogo (6 puntos) 

، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل  فراغات ثالثةحوار به 

)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار عل فراغ( من خالل فهمه لباقي

 لكل فراغ(. تيندرج

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ❖

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

Comprender   

25% 

Responder a 5 de 6 preguntas sobre un 

texto de selección múltiple con tres 

opciones de respuesta. 

10 

( 5X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

20% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta. 
8 

(4X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 

verbo está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas   

Comprender   

15% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de 

múltiples opciones (3 opciones) que pueden 

ser si bien preguntas o respuestas. 

6 

(3X2) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  
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  "المكفوفين "خامساً: فئة
  : يتكون المنهج من أربعة دروس من األول إلى الرابعالمنهج

  العام الدراسي. ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته خالل

  "Ele Actual": الكتاب المدرسي

   : ساعة ونصفالمخصص لالمتحان الزمن

  درجة 40: الكبرى النهاية

Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 10)قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura (10 puntos)    Elige la respuesta correcta (responde a solo 5 preguntas) 

اختيار من متعدد  اسئلة  ستةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

  لكل سؤال.  تيندرجع بواقأسئلة فقط،  خمسةيجيب الطالب على  )ثالثة اختيارات لكل سؤال(

 (اتدرج 10) : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :الثاني السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

على خمس جمل  وتشتملالواردة بالكتاب المدرسى. طوال العام الدراسى التى درسها الطالب  اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  ثة اختيارات لكل جملة(اختيار من متعدد )ثال

  درجات( 8)  اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

 درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقفأربعة   

 .طوال العام الدراسى ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج كل موقف.ل

  درجات( 6) رتب الجمل التالية :السؤال الرابع

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

 :مع مراعاةلكل جملة.  درجتينجملة سليمة بواقع  ثالث جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين 

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

 . أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.3

 درجات( 6): أكمل الحوار التالى الخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo (6 puntos) 

فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل  ثالثةحوار به 

)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار علفراغ( من خالل فهمه لباقي 

 يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ملحوظة: لكل فراغ(. تيندرج

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

Comprender   

25% 

Responder a 5 de 6  preguntas sobre un texto  de 

selección múltiple con tres opciones de respuesta. 

10 

( 5X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) con 

una sola correcta respuesta.  

10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

20% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta. 

8 

(4X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el verbo 

está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas 

Comprender 

15% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

6 

(3X2) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  
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  )دمج(اإلعدادي لثانياللصف  (كلغة أجنبية ثانية) اإلسبانيةللغة امواصفة 

 2023-2022للعام الدراسي  (الثاني دور)ال

 : يتكون المنهج من أربعة دروس من الخامس إلى الثامن، المنهج

  ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته خالل العام الدراسي.

  "Ele Actual": كتاب المدرسيال

    : ساعة ونصفالمخصص لالمتحان الزمن

   درجة 40: الكبرى النهاية

Objetivos del 2o curso preparatorio 

Al final del 2o curso preparatorio el estudiante será capaz de: 

• pedir y dar información sobre la familia, el estado civil y la edad. 

• describir físicamente y de carácter a una persona e identificarle. 

• agradecer. 

• preguntar y decir cuál es la moneda de un país. 

• pedir cosas en una tienda 

• preguntar por el precio. 

• expresar existencia. 

• utilizar el presente de indicativo: estar y tener- verbos ser, hablar, trabajar, estudiar y 

vivir (3a persona del plural)  

• utilizar el número gramatical: sustantivos y adjetivos calificativos singular y plural  

• utilizar el posesivos mi(s), tu(s), su(s)  

• saber la concordancia adjetivo-sustantivo: género y número  

• saber los interrogativos ¿Quién?, ¿cuántos/-as?, ¿cómo?, ¿cuál?, ¿cuánto? 

• utilizar muy, bastante.  

• describir una población, una casa y una habitación. 

• preguntar y decir cuál es la capital de un país. 

• expresar la causa, existencia y localización en el espacio. 

• utilizar preposiciones y adverbios de lugar. 

• utilizar los interrogativos: ¿cuántos?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿cuál? 

• saber algunos usos de los verbos ser, estar e hay. 

• utilizar hay + un/una/unos/unas + sustantivo  
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 الاعاقة الحركية  "أولا: فئة

 
 : يتكون المنهج من أربعة دروس من الخامس إلى الثامن، نهجالم

  ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته خالل العام الدراسي.

  "Ele Actual": الكتاب المدرسي

    : ساعة ونصفالمخصص لالمتحان الزمن

   درجة 40: الكبرى النهاية

Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 8)قطعة الفهم  :األول السؤال

I.  Comprensión de lectura: (8 puntos)          Elige la respuesta correcta (responde a solo 5 preguntas) 

اختيار من متعدد )ثالثة  اسئلةخمسة الطالب وعليه  درسها التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

  لكل سؤال.  درجتينبواقع أسئلة فقط،  اربعةيجيب الطالب على  اختيارات لكل سؤال(

 (اتدرج 10): اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :نىالثا السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10  puntos) 

جمل اختيار من متعدد )ثالثة  خمسعلى  وتشتملالتى درسها الطالب الواردة بالكتاب المدرسى.  غةاللقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  اختيارات لكل جملة(

  درجات( 10)  اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

لكل  درجتينية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع حيات مواقف خمس  

 .طوال العام الدراسى ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج موقف.

  درجات( 6لتكوين جمل صحيحة ) رتب الكلمات التالية :السؤال الرابع

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

 مع مراعاة:لكل جملة.  درجتين ثالث جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع 

 عدد الكلمات عن أربع. يزيدأال . 2  أن تكون األفعال مصرفة . 1

 ية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيف. 3

 درجات( 6): أكمل الحوار التالى الخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo  (6 puntos) 

فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل  ثالثةحوار به 

)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار علفراغ( من خالل فهمه لباقي 

 لكل فراغ(. تيندرج

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ❖

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

Comprender   

20% 

Responder a 4 de 5  preguntas sobre un texto  

de selección múltiple con tres opciones de 

respuesta. 

8 

( 4X2) 

I.  

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

25% 

5 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta. 
10 

(5X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 

verbo está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas  

Comprender  

15% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

6 

(3X2) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  
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 "واضطراب طيف التوحد ومتالزمة داون  الدماغياإلعاقة الذهنية البسيطة وبطيئو التعلم والشلل  "ثانيا: فئة

 
 هج من أربعة دروس من الخامس إلى الثامن، : يتكون المنالمنهج

  ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته خالل العام الدراسي.

  "Ele Actual": الكتاب المدرسي

    : ساعة ونصفالمخصص لالمتحان الزمن

   درجة 40: الكبرى النهاية

  

Descripción de las preguntas 

 

  درجات( 12قطعة الفهم ) :السؤال األول

I. Comprensión de lectura (12 puntos) 

     Elige la respuesta correcta 

يار من يعقب كل جزء سؤالين اختلم يسبق دراسته ولكن في حدود الثروة اللغوية التي درسها الطالب   ثالثة اجزاءمقسم الى فهم نص لل

 لكل سؤال. درجتينبواقع ، أسئلة جميعها الستةيجيب الطالب على  متعدد )ثالثة اختيارات لكل سؤال(

 درجات( 10) : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :السؤال الثانى

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

وتشتمل على خمس جمل اختيار من متعدد المدرسي الواردة بالكتاب  طوال العام الدراسىدرسها الطالب  التيقواعد اللغة  علىأسئلة 

 .اجابة صحيحةلكل  درجتينبواقع  )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 10) اقف اليومية: الموالسؤال الثالث

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

 لكل موقف. درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقفخمسة   

 .ل العام الدراسىطوا المنهج فيحدود ما تم دراسته  فيويجب أن تكون المواقف 

 درجات( 8: أكمل الحوار التالى)السؤال الرابع

IV. Completa el siguiente diálogo (8 puntos) 

لكل )ثالثة خيارات(  من خالل اختيار من متعددتكملة حوار به اربعة فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات لباقي الحوار 

 .لكل فراغ تيندرجبواقع . سؤال وإجابة على أن تتنوع الفراغات ما بينفراغ، 

 يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ ملحوظة: ❖

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

pregunta 

Comprender   

30% 

Responder 6 preguntas de múltiples opciones 

(3 opciones) con una sola respuesta correcta 

sobre un texto dividido en 3  partes 

12 

( 6X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender  

25% 

5 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta.   
10 

(5X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Comprender  

20% 

Rellenar un diálogo de cuatro huecos,  de 

múltiples opciones (3 opciones) que pueden 

ser si bien preguntas o respuestas. 

8 

(4X2) 

IV. 

 Completa el siguiente 

diálogo  
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  "ضعاف البصر "فئة ثالثا:
 : يتكون المنهج من أربعة دروس من الخامس إلى الثامن، المنهج

  ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته خالل العام الدراسي.

  "Ele Actual": الكتاب المدرسي

    : ساعة ونصفلالمتحانالمخصص  الزمن

   درجة 40: الكبرى النهاية

  

Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 8)قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura Elige la respuesta correcta (responde a solo 4 preguntas) (8 puntos) 

اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل  اسئلة خمسةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

 .جمل خبرية  وأ مقاليهاسئلة على ان تتنوع االسئلة ما بين  لكل سؤال. درجتينبواقع أسئلة فقط،  اربعةيجيب الطالب على  سؤال(

 (اتدرج 10)  : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :نىالثا السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

جمل اختيار من متعدد  خمسعلى  وتشتملالواردة بالكتاب المدرسي.  طوال العام الدراسى التى درسها الطالب اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  رات لكل جملة()ثالثة اختيا

  درجات( 8)  اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

يجب أن و لكل موقف. درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقف اربعة

 .طوال العام الدراسى تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج

  درجات( 6) رتب الكلمات التالية لتكوين جمل صحيحة :السؤال الرابع

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

 :مع مراعاةلكل جملة.  درجتينها لتكوين جملة سليمة بواقع جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيب ثالث 

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

 . أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.3

 درجات( 8)  : أكمل الحوار التالىالخامس السؤال

IV. Completa el siguiente diálogo (8 puntos) 

فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل  اربعةحوار به 

)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار علفراغ( من خالل فهمه لباقي 

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ .(.لكل فراغ تيندرج

 

 

 

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

Comprender   

20% 

Responder a 4 de 5 preguntas sobre un 

texto  de selección múltiple con tres 

opciones de respuesta. 

8 

(4X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

20% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta. 

8 

(4X2) 

 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 

verbo está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas 

Comprender 

20% 

Rellenar un diálogo de 4 huecos, de 

múltiples opciones (3 opciones) que 

pueden ser si bien preguntas o respuestas. 

8 

(4X2) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  
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  "ضعاف السمع "فئة رابعاً:

 : يتكون المنهج من أربعة دروس من الخامس إلى الثامن، المنهج

  ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته خالل العام الدراسي.

  "Ele Actual": الكتاب المدرسي

    : ساعة ونصفالمخصص لالمتحان الزمن

   درجة 40: الكبرى ايةالنه

Descripción de las preguntas 

 
  (اتدرج 10)قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura (10 puntos)    Elige la respuesta correcta (responde a solo 5 preguntas) 

اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل  ستة اسئلةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

  لكل سؤال. تيندرجبواقع يجيب الطالب على خمسة أسئلة فقط،  سؤال(

 (اتدرج 10) : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :الثاني السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

على خمس جمل اختيار من متعدد  وتشتملالواردة بالكتاب المدرسى.  طوال العام الدراسى التى درسها الطالب اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  ت(درجا 8) اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

ويجب أن  لكل موقف. درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقف اربعة

 .طوال العام الدراسى تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج

  درجات( 6لتكوين جمل صحيحة ) رتب الكلمات التالية :ل الرابعالسؤا

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

 :مع مراعاة لكل جملة درجتينجمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  ثالث 

 . أال يزيد عدد الكلمات عن أربع.2    فة . أن تكون األفعال مصر1

 . أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.3

 درجات( 6): أكمل الحوار التالي الخامس السؤال

VI. Completa el siguiente diálogo (6 puntos) 

غات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل فراغ( من خالل فهمه فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفرا ثالثةحوار به 

 لكل فراغ(. تيندرج)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار عللباقي 

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ❖

 

 

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

25% 
Responder a 5 de 6 preguntas sobre un 
texto  de selección múltiple con tres 
opciones de respuesta. 

10 
( 5X2) 

I. 
Comprensión de lectura 

Aplicar 
25% 

5 frases de múltiples opciones (3 
opciones) con una sola correcta 
respuesta.  

10 
(5X2) 

II. 
Gramática  

Comprender 
20% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 
opciones) con una sola correcta 
respuesta. 

8 
(4X2) 

III. 
Situaciones diarias 

Aplicar  
15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 
desordenadas (no más de 4 palabras)  y 
el verbo está conjugado. 

6 
(3X2) 

 

IV. 
Ordena las siguientes palabras 
para formar frases correctas   

Comprender   
15% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de 
múltiples opciones (3 opciones) que 
pueden ser si bien preguntas o 
respuestas. 

6 
(3X2) 

V. 
 Completa el siguiente diálogo  
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  "المكفوفين "خامساً: فئة
 المنهج من أربعة دروس من الخامس إلى الثامن،  : يتكونالمنهج

  ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته خالل العام الدراسي.

  "Ele Actual": الكتاب المدرسي

    : ساعة ونصفالمخصص لالمتحان الزمن

   درجة 40: الكبرى النهاية

Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 10)قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura (10 puntos)    Elige la respuesta correcta (responde a solo 5  preguntas) 

اختيار من متعدد  ئلةاس  ستةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

  لكل سؤال.  تيندرجبواقع أسئلة فقط،  خمسةيجيب الطالب على  )ثالثة اختيارات لكل سؤال(

 (اتدرج 10) : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :الثاني السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

على خمس جمل  وتشتملالواردة بالكتاب المدرسى.  وال العام الدراسىط التى درسها الطالب اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 8)   اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

لكل  درجتينجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع حياتية ي مواقفأربعة 

 .طوال العام الدراسى ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج موقف.

  درجات( 6) رتب الجمل التالية :السؤال الرابع

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

 :مع مراعاةلكل جملة.  درجتينثالث جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  

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

 اإلسبانية. . أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة3

 درجات( 6): أكمل الحوار التالى الخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo (6 puntos) 

فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل  ثالثةحوار به 

)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وراغات ما بين سؤال وإجابة أو أن تتنوع الف ىالحوار علفراغ( من خالل فهمه لباقي 

 لكل فراغ(. تيندرج

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ❖

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

Comprender   

25% 

Responder a 5 de 6 preguntas sobre un texto 

de selección múltiple con tres opciones de 

respuesta. 

10 

(5X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) con 

una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

20% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta. 
8 

(4X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 

verbo está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas 

Comprender 

15% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

6 

(3X2) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  



 

 -سبانيةمواصفة امتحان مادة: اللغة اال  لدور الثانىالفصل الثانى وا ج دم: ةاالعدادي املرحلةالصف:  38 إجمالي عدد أوراق املواصفة:.

 2023| 2022العام الدراس ي:. لغة أجنبية ثانيةك

33 

 

 )دمج( اإلعدادي الثالثللصف  (كلغة أجنبية ثانية) اإلسبانيةللغة مواصفة ا

  2023-2022للعام الدراسي الثاني(  دور )ال

 

 روس من التاسع إلى الثاني عشر، : يتكون المنهج من أربعة دالمنهج

 العام الدراسي.  خالل ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته

  "Ele Actual" الكتاب المدرسى:

   : ساعة ونصفالزمن المخصص لالمتحان

    درجة 40النهاية الكبرى:

 

Objetivos del 3er curso preparatorio 

Al final del 3er curso preparatorio el estudiante será capaz de: 

• expresar gustos. 

• expresar coincidencia y diferencia de gustos, y diversos grados de gustos. 

• pronombres de objeto indirecto.  

• adverbios: también, tampoco, sí, no. 

• describir un barrio.  

• expresar preferencias. 

• preguntar y decir la hora. 

• preguntar e informar sobre horarios públicos. 

• hablar del tiempo atmosférico. 

• verbos gustar y encantar. 

• pronombres de objeto indirecto. 

• adverbios: también, tampoco, sí, no  

• es, está, hay, tiene  

• utilizar los cuantificadores Mucho/a/os/as; bastante(s); algún, alguna/os/as; poco/a/os/as 

• utilizar las preposiciones a, de, por  

• utilizar el presente de indicativo de los verbos irregulares: llover y nevar  

•  diferenciar entre Muy – Mucho 

• hablar de hábitos cotidianos y actividades del fin de semana 

• utilizar presente de indicativo, singular y plural: verbos regulare e irregulares: ir, empezar, 

volver, acostarse, hacer, salir, volver, acostarse, hacer. 

• utilizar pronombres reflexivos singulares y plurales: me, te, se, nos, os, se. 

• utilizar adverbios de frecuencia: siempre, normalmente, a menudo, a veces, nunca. 
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  "الاعاقة الحركية "أولا: فئة
 : يتكون المنهج من أربعة دروس من التاسع إلى الثاني عشر، المنهج

 العام الدراسي.  خالل ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته

  "Ele Actual" الكتاب المدرسى:

   : ساعة ونصفالزمن المخصص لالمتحان

    درجة 40النهاية الكبرى:

 

Descripción de las preguntas 

 
  (اتدرج 8)قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura: (8 puntos) Elige la respuesta correcta (responde a solo 4  preguntas) 

اختيار من متعدد  اسئلة  خمسةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

  لكل سؤال.  درجتينبواقع أسئلة فقط،  اربعةيجيب الطالب على  )ثالثة اختيارات لكل سؤال(

 (اتدرج 10) : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :نىالثا السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

على خمس جمل  وتشتملالواردة بالكتاب المدرسى.  طوال العام الدراسى التى درسها الطالب اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 10)  اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

لكل  درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقفخمسة   

 .اسىطوال العام الدر ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج موقف.

  درجات( 6لتكوين جمل صحيحة ) رتب الكلمات التالية :السؤال الرابع

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

 مع مراعاة: لكل جملة درجتينثالث جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  

 عدد الكلمات عن أربع. يزيدأال . 2   ألفعال مصرفة أن تكون ا. 1

 أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.. 3

 درجات( 6): أكمل الحوار التالى الخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo (6 puntos) 

بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل فراغات، وفيه يقوم الطالب  ثالثةحوار به 

)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار علفراغ( من خالل فهمه لباقي 

 لكل فراغ(. تيندرج

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ❖

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

Comprender   

20% 

Responder a 4 de 5 preguntas sobre un texto 

de selección múltiple con tres opciones de 

respuesta. 

8 

( 4X2) 

I.  

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

25% 

5 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta. 
10 

(5X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 

verbo está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas  

Comprender  

15% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

6 

(3X2) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  
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ية البسيطة وبطيئو التعلم والشلل الدماغى واضطراب طيف الإعاقة الذهن "ثانيا: فئة

 التوحد 

 "ومتلازمة داون

 : يتكون المنهج من أربعة دروس من التاسع إلى الثاني عشر، المنهج

 العام الدراسي.  خالل ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته

  "Ele Actual" الكتاب المدرسى:

   : ساعة ونصفالزمن المخصص لالمتحان

    درجة 40النهاية الكبرى:

  

Descripción de las preguntas 

  درجات( 12فهم )قطعة ال :السؤال األول

I. Comprensión de lectura  (12 puntos) 

Elige la respuesta correcta 

يعقب كل جزء سؤالين لم يسبق دراسته ولكن في حدود الثروة اللغوية التي درسها الطالب مقسم الى ثالثة أجزاء نص للفهم 

 لكل سؤال. درجتينبواقع ، أسئلة جميعها الستةيجيب الطالب على  يار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل سؤال(اخت

 درجات( 10)  : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :السؤال الثانى

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

تيار الواردة بالكتاب المدرسى. وتشتمل على خمس جمل اخ طوال العام الدراسىقواعد اللغة التى درسها الطالب  علىأسئلة 

 .اجاة صحيحةلكل  درجتينبواقع  من متعدد )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 10) : المواقف اليوميةالسؤال الثالث

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

لكل  درجتينلكل موقف( بواقع حياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات  مواقفخمسة   

 .طوال العام الدراسى ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج موقف.

 درجات( 8)التالي : أكمل الحوار السؤال الرابع

IV. Completa el siguiente diálogo(8 puntos) 

)ثالثة خيارات(  من خالل اختيار من متعددباقي الحوار تكملة حوار به اربعة فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات ل

 .لكل فراغ درجتينبواقع . على أن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابةلكل فراغ، 

 .يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ ملحوظة:

 

 

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

pregunta 

Comprender   

30% 

Responder 6 preguntas de múltiples opciones 

(3 opciones) con una sola respuesta correcta 

sobre un texto dividido en tres partes 

12 

( 6X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender  

25% 

5 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta.   
10 

(5X2) 

III. 

Situaciones diarias 

Comprender  

20% 

Rellenar un diálogo de 4 huecos,  de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

8 

(4X2) 

IV. 

 Completa el siguiente 

diálogo  
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  "ضعاف البصر  "فئة ثالثا:

 
 : يتكون المنهج من أربعة دروس من التاسع إلى الثاني عشر، لمنهجا

 العام الدراسي.  خالل ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته

  "Ele Actual" الكتاب المدرسى:

   : ساعة ونصفالزمن المخصص لالمتحان

    درجة 40النهاية الكبرى:

   

Descripción de las preguntas 

 
  (اتدرج 8)قطعة الفهم  :األول سؤالال

I. Comprensión de lectura (8 puntos) Elige la respuesta correcta (responde a solo 4 preguntas) 

اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل  خمسة اسئلةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

 .جمل خبرية  وأ مقاليهاسئلة على ان تتنوع االسئلة ما بين  لكل سؤال. درجتينبواقع يجيب الطالب على اربعة أسئلة فقط،  (سؤال

 (اتدرج 10)  : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :نىالثا السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

على خمس جمل اختيار من متعدد  وتشتملالواردة بالكتاب المدرسى.  طوال العام الدراسى سها الطالبالتى در اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 8) اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

ويجب  لكل موقف. درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  اقفمو اربعة  

 .طوال العام الدراسى أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج

  درجات( 6) رتب الكلمات التالية لتكوين جمل صحيحة :السؤال الرابع

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

 :مع مراعاة لكل جملة. درجتينجمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  ثالث 

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

 الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.. أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق 3

 درجات( 8): أكمل الحوار التالى  الخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo (8 puntos) 

فهمه فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل فراغ( من خالل  اربعةحوار به 

ملحوظة: يجب وضع  لكل فراغ(. تيندرج)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار عللباقي 

 الخيارات تحت كل فراغ .

 

 

 

       

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

Comprender   
20% 

Responder a 4 de 5 preguntas sobre un 
texto  de selección múltiple con tres 
opciones de respuesta. 

8 
(  4X2) 

I. 
Comprensión de lectura 

Aplicar 
25% 

5 frases de múltiples opciones (3 
opciones) con una sola correcta respuesta.  

10 
(5X2) 

II. 
Gramática  

Comprender 
20% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 
opciones) con una sola correcta respuesta. 

8 
(4X2) 

 

III. 
Situaciones diarias 

Aplicar  
15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 
desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 
verbo está conjugado. 

6 
(3X2) 

IV. 
Ordena las siguientes palabras 
para formar frases correctas 

Comprender 
20% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de 
múltiples opciones (3 opciones) que 
pueden ser si bien preguntas o respuestas. 

8 
(4X2) 

V. 
 Completa el siguiente diálogo  
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  "ضعاف السمع  "فئة رابعاً:

 
 : يتكون المنهج من أربعة دروس من التاسع إلى الثاني عشر، المنهج

 العام الدراسي.  خالل في كل ما سبق دراسته ويمتحن الطالب

  "Ele Actual" الكتاب المدرسى:

   : ساعة ونصفالزمن المخصص لالمتحان

    درجة 40النهاية الكبرى:

Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 10)عة الفهم قط :األول السؤال

I. Comprensión de lectura (10 puntos)     Elige la respuesta correcta (responde a solo 5 preguntas) 

اختيار من متعدد )ثالثة  ستة اسئلةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي نص للفهم لم

  لكل سؤال. درجتينبواقع طالب على خمسة أسئلة فقط، يجيب ال اختيارات لكل سؤال(

 (اتدرج 10) : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :نىالثا السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

تعدد )ثالثة على خمس جمل اختيار من م وتشتملالتى درسها الطالب الواردة بالكتاب المدرسى.  اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  اختيارات لكل جملة(

  درجات( 8) اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta (8 puntos) 

لكل  درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقف اربعة  

 ويجب أن تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج. موقف.

  درجات( 6لتكوين جمل صحيحة) رتب الكلمات التالية :السؤال الرابع

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

 :مع مراعاةلكل جملة.  درجتينلتكوين جملة سليمة بواقع  جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها ثالث 

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

 . أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.3

 درجات( 6) : أكمل الحوار التالىالخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo (6 puntos) 

فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسبة من متعدد )ثالث اختيارات لكل  ثالثةحوار به 

)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار علفراغ( من خالل فهمه لباقي 

 لكل فراغ(. تيندرج

 لحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ .م ❖

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

Comprender   

25% 

Responder a 5 de 6 preguntas sobre un 

texto  de selección múltiple con tres 

opciones de respuesta. 

10 

( 5X2) 

I. 

Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta.  
10 

(5X2) 

II. 

Gramática  

Comprender 

20% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 

opciones) con una sola correcta respuesta. 

8 

(4X2) 

 

III. 

Situaciones diarias 

Aplicar  

15% 

Formar 3 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 

verbo está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV. 

Ordena las siguientes palabras 

para formar frases correctas   

Comprender   

15% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de 

múltiples opciones (3 opciones) que pueden 

ser si bien preguntas o respuestas. 

6 

(3X2) 

V. 

 Completa el siguiente diálogo  
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 "المكفوفين "خامساً: فئة
 : يتكون المنهج من أربعة دروس من التاسع إلى الثاني عشر، المنهج

 العام الدراسي.  خالل ويمتحن الطالب في كل ما سبق دراسته
  "Ele Actual" الكتاب المدرسى:

   : ساعة ونصفالزمن المخصص لالمتحان
    درجة 40برى:النهاية الك

Descripción de las preguntas 

  (اتدرج 10)قطعة الفهم  :األول السؤال

I. Comprensión de lectura (10 puntos)    Elige la respuesta correcta (responde a solo 5 preguntas) 

اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل  ستة اسئلةدرسها الطالب وعليه  التيحدود الثروة اللغوية  فيدراسته ولكن  سبقي لم نص للفهم

  لكل سؤال. درجتينبواقع يجيب الطالب على خمسة أسئلة فقط،  سؤال(

 (اتدرج 10) : اختر اإلجابة الصحيحة القواعد :نىالثا السؤال

II. Gramática: Elige la respuesta correcta (10 puntos) 

على خمس جمل اختيار من متعدد  وتشتملبالكتاب المدرسى. طوال العام الدراسى التى درسها الطالب الواردة  اللغةقواعد  على أسئلة

 لكل جملة. درجتينبواقع  )ثالثة اختيارات لكل جملة(

  درجات( 8)  اليومية المواقف: الثالث السؤال

III. Situaciones diarias: Elige la respuesta correcta: (8 puntos) 

ويجب أن  لكل موقف. درجتينحياتية يجيب عليها الطالب من خالل اختيار من متعدد )ثالثة اختيارات لكل موقف( بواقع  مواقف أربعة   

 .طوال العام الدراسى تكون المواقف فى حدود ما تم دراسته فى المنهج

  درجات( 6)  الجمل التالية رتب :السؤال الرابع

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

 :مع مراعاةلكل جملة.  درجتينثالث جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم الطالب بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع  

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

 . أن تقيس قدرة الطالب على التطبيق الصحيح لكيفية كتابة الجملة باللغة اإلسبانية.3

 درجات( 6): أكمل الحوار التالي الخامس السؤال

V. Completa el siguiente diálogo: (6 puntos) 

ة من متعدد )ثالث اختيارات لكل فراغ( من خالل فهمه فراغات، وفيه يقوم الطالب بتكملة الفراغات باختيار االجابة المناسب ثالثةحوار به 

 لكل فراغ(. تيندرج)بواقع  ىالتعبير األخرسائل وأن تتنوع الفراغات ما بين سؤال وإجابة أو  ىالحوار عللباقي 

 ملحوظة: يجب وضع الخيارات تحت كل فراغ . ❖

 

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

Comprender   

25% 

Responder a 5 de 6 preguntas sobre un texto  de 

selección múltiple con tres opciones de respuesta. 

10 

( 5X2) 

I.Comprensión de lectura 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una 

sola correcta respuesta.  

10 

(5X2) 

II.Gramática  

Comprender 

20% 

4 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola correcta respuesta. 

8 

(4X2) 

III.Situaciones diarias 

Aplicar  

15% 

Formar 3 frases correctas de palabras desordenadas 

(no más de 4 palabras)  y el verbo está conjugado. 

6 

(3X2) 

IV.Ordena las siguientes 

palabras para formar frases 

correctas 

Comprender 

15% 

Rellenar un diálogo de 3 huecos, de múltiples 

opciones (3 opciones) que pueden ser si bien 

preguntas o respuestas. 

6 

(3X2) 

V. Completa el siguiente 

diálogo  


