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 لغة  اجنبية ثانية  -اللغة اإلسبانيةمواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023العام الدراس ي 

(2) 

 

 الفئة المستهدفة:

ب لمللدا ا اللاللمية المتميللت  لغلل    ب لل  )الللد(   بتدائيللة ية "لغللة نبي يللة ة  يللة" المل لللة اباللغللة ابالل    بطللا 

  2023-2022 الد اايال  م  - الث  ى  الد   الث  ى الد اايالفصل ) .المدا ا الخ صة

Objetivos generales: 

á capaz deetapa el alumno serAl final de esta  

• leer y comprender palabras corrientes y aisladas.  

• leer y escribir frases sencillas. 

• comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente. 

• utilizar correctamente los reglas gramaticales.  

 للو قة اال(تح  يةالضوابط ال  (ة 

 أن تكون أسئلة الورقة االمتحانية 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. •

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

 أن توازن الورقة االمتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة. •

 أن تكون األسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية. •

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

 العام الدراسي(. – الثانى/ 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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 اللغة ابا   ية لغة نبي ية ة  ية )د(  اللابع االبتدائيللصف  اال(تح  ية(واصف   الو قة 
  2023 -2022لل  م الد ااى   الث  ىالفصل الد ااي )

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

• Dar y pedir información sobre la familia. 

• Conocer y utilizar los géneros y los números.  

• Dar y pedir información sobre mascotas. 

• Dar y pedir información sobre animales. 

• Identificar números y cantidades. 

• Genero en los adjetivos de colores. 

• La concordancia.  

Programa: La pandilla 1, el alumno estudia 4 lecciones (5- 8) 

Puntos: 30 puntos    Tiempo: 90 minutos 

 ن ال ابع قة الحلكية
Descripción de las preguntas: 

 د ب    10): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل

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

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

 (ع (لاع   (  يلي: والعمود )ب( يحتوى على ست كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة.

 المعنى بوضوح.أن تكون الصور معبرة عن  .1

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

 د ب    6: ااتخلج الكلمة المختلفة:)السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso: (6  puntos) 

التي درسها التلميذ خالل الفصل الدراسى من الكلمات  واحدة لكل جزئية، وتحتوي كل جزئية على مجموعة د بةست جزئيات بواقع 

التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الثانى و

 الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.

 د ب    8) للت  يل عن الصو  :: اختل االب بة الصحيحة  السؤال الث لث

III. Elige la respuesta correcta: (8 puntos) 

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

 لكل اجابة سليمة. على أن يراعى: د بتين

 أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة.

 .خالل الفصل الدراسى الثانى مات التي درسها التلميذأن تعبر الصورة عن كلمة من حصيلة الكل

  د ب    6:  تب الكلم   االتية لتكوين بمل صحيحة:)السؤال اللابع

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

 : مع مراعاةست جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم التلميذ بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع درجة واحدة لكل جملة. 

 جملة باللغة االسبانية.لكتابة تقيس قدرة التلميذ علي التطبيق الصحيح و أال يزيد عدد الكلمات عن أربع.و أن تكون األفعال مصرفة.

El Porcentaje Descripción de la pregunta 
Punto

s 
Número y título de la pregunta 

Comprender 

33% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 5 dibujos y 

la columna (B) contiene 6 palabras. El alumno 

relaciona el dibujo con la palabra correcta. 

10 

(5X2) 

I.  Relaciona  el dibujo con la 

palabra correspondiente 

Aplicar 

20% 

6 grupos de palabras, cada grupo no contiene más de 

4  palabras, el alumno tacha el intruso de cada grupo. 

6 

(6X1) 

II.  

Tacha el intruso 

Comprender 

27% 

4 dibujos, tienen  4 huecos el alumno tiene que 

completarlos por elegir el significado correcto de los 

dibujos de dos opciones de cada dibujo.   

8  

(4X2) 

III. 

Elige la respuesta correcta 

Aplicar 

20% 

Formar 6 frases correctas de palabras desordenadas 

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

6 

(6X1) 

IV. Ordena las siguientes 

palabras para formar frases 

correctas 
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 ة  ي  : ض  ف السمع

Descripción de las preguntas: 

 د ب    10): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل

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

لكل جزئية، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على خمس  د بتينيتكون السؤال من خمس جزئيات بواقع 

 (ع (لاع   (  يلي:،  صور والعمود )ب( يحتوى على ست كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة

 الصور معبرة عن المعنى بوضوح.. أن تكون 1

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

 د ب    6: ااتخلج الكلمة المختلفة:)السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso: (6  puntos) 

التي درسها واحدة لكل جزئية، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات  د بةوهو عبارة عن ست جزئيات بواقع 

التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج التلميذ خالل الفصل الدراسى الثانى و

 هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.

 د ب    8: اختل االب بة الصحيحة  للت  يل عن الصو  :)السؤال الث لث

III. Elige la respuesta correcta:(8 puntos) 

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

 يراعى: لكل اجابة سليمة. على أن د بتينصورة، بواقع 

 أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة.. 1

 .التي خالل الفصل الدراسى الثانى  أن تعبر الصورة عن كلمة من حصيلة الكلمات التي درسها التلميذ. 2

  د ب    6 تب الكلم   االتية لتكوين بمل صحيحة:)السؤال اللابع: 

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

ست جمل كلماتها غير مرتبة ويقوم التلميذ بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع درجة واحدة لكل جملة. على أن يراعى ما 

 يلى :

 أال يزيد عدد الكلمات عن أربع.*                                         أن تكون األفعال مصرفة.*       

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

 

 

 

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

pregunta 

Comprender 

33% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 5 

dibujos y la columna (B) contiene 6 palabras. 

El alumno relaciona el dibujo con la palabra 

correcta. 

10 

(5X2) 

I.  

Relaciona  el dibujo con la 

palabra correspondiente 

Aplicar 

20% 

6 grupos de palabras, cada grupo no contiene 

más de 4  palabras, el alumno tacha el intruso 

de cada grupo. 

6 

(6X1) 

II.  

Tacha el intruso 

Comprender 

27% 

4 dibujos, tienen  4 huecos el alumno tiene 

que completarlos por elegir el significado 

correcto de los dibujos de dos opciones de 

cada dibujo.   

8  

(4X2) 

III. 

Elige la respuesta correcta 

Aplicar 

20% 

Formar 6 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 

verbo está conjugado. 

6 

(6X1) 

IV. 

Ordena las siguientes 

palabras para formar frases 

correctas 
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 الت لم  الشلل الد( غي  نضطلاب طيف التو د  (تاز(ة دا نابع قة الذهيية ال سيطة  بطيؤ  ة لث :

Descripción de las preguntas 

 د ب    8): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل

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

صور  اربعلكل جزئية، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على  د بتينجزئيات بواقع  اربعيتكون السؤال من 

 (ع (لاع   (  يلي: ،كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة اربعوالعمود )ب( يحتوى على 

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح.. 1

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

 د ب    8:  اختل الكلمة الصحيحة:)السؤال الث  ي

II. Elige la respuesta correcta: (8 puntos) 

اربع صور مختلفة (م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى  ، امام كل صورة كلمتين يختار التلميذ الكلمة التي تعبر عن الصورة ، 

 بواقع د بتين لكل اب بة اليمة. على أن يراعى:

 أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة. .1

 أن تعبر الصورة عن كلمة من الكلمتين بوضوح و دون ان يقع التلميذ في حيرة . .2

 د ب    6اختل الكلمة الصحيحة: ) :السؤال الث لث

III. Vocabulario:   Elige la respuesta correcta: (6 puntos) 

باختيار االجابة كل جملة بها فراغ ، على أن يكمل التلميذ الفراغ بكلمة (م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى جمل بسيطة  ثالث

 د بتين لكل اب بة اليمة. ، بواقع جملةالصحيحة من خيارين فقط لكل 

 د ب    8صل السؤال ب بب بة الصحيحة: ): السؤال اللابع

IV. Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (8 puntos) 

إجابات وعلى الطالب أن  اربعأسئلة ويوجد في العمود )ب(  اربعةيتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  

 د بتين لكل بتئية.يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

 

 

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

pregunta 

Comprender 

27% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4 

dibujos y la columna (B) contiene 4 

palabras. El alumno relaciona el dibujo con 

la palabra correcta. 

8 

(4X2) 

I.  

Relaciona  el dibujo con la 

palabra correspondiente 

Comprender 

27% 

4 dibujos, tienen  4 huecos el alumno tiene 

que completarlos por elegir el significado 

correcto de los dibujos de dos opciones de 

cada dibujo.   

8 

(4X2) 

II. Elige la 

 respuesta correcta 

Aplicar 

19% 

3 frases  simples de lo que ha estudiado el 

alumno, cada frase tiene un solo espacio. El 

alumno debe llenarlo con la  palabra 

correcta de dos opciones de palabras. 

6 

(3X2) 

III. Vocabulario 

Elige la respuesta correcta 

Comprender 

27% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4  

preguntas y la columna (B) 4 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con 

su respuesta correspondiente. 

8 

(4X2) 

IV. Relaciona cada 

pregunta con su respuesta 

correspondiente 
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 ال صل ض  ف  اب  : فئة

Descripción de las preguntas: 

 د ب    8صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ): السؤال األ ل

I. Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (8 puntos) 

يتكون السؤال من عموودين )أ( و )ب( يحتووى العموود )أ( علوى  أربعوة أسوئلة ويوجود فوى العموود  )ب( أربوع إجابوات وعلوى 

 الطالب أن يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع درجتين لكل جزئية.

 د ب    8: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso: (8 puntos) 

التي درسها التلميذ خالل الفصل أربع جزئيات بواقع درجتين لكل جزئية، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات 

 التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة.الدراسى الثانى  و

 على أال يزيد عدد الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.

 د ب    6نكمل ب لكلمة الصحيحة: ): السؤال الث لث

III. Completa con la palabra correcta: (6 puntos) 

كلمات  4ثالث جمل بسيطة مما درسه التلميذ كل جملة بها فراغ ، على أن يكمل التلميذ الفراغ بكلمة من الكلمات المعطاة ) 

 د بتين لكل اب بة اليمة. معطاة تكتب تحت راس السؤاال( ، بواقع

 د ب    8 تب الحوا  الت لي: ): السؤال اللابع

IV. Ordena el siguiente diálogo: (8 Puntos) 

  د بتينحوار كامل يتكون من أربع جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع 

 لكل ترتيب صحيح.

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

pregunta 

Comprender 

27% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4  

preguntas y la columna (B) 4 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con 

su respuesta correspondiente.  

8 

(4X2) 

I. Relaciona cada 

pregunta con su 

respuesta 

correspondiente 

Comprender 

27% 

4 grupos de palabras, cada grupo no 

contiene más de 4  palabras, el alumno tacha 

el intruso de cada grupo. 

8 

(4X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

19% 

3 frases  simples de lo que ha estudiado el 

alumno, cada frase tiene un solo espacio. El 

alumno debe llenarlo con la  palabra 

correcta (4 palabras dadas) 

6 

(3X2) 

III. Completa con la 

palabra correcta 

Comprender 

27% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el 

alumno lo ordena. 

8 

(4X2) 

IV. Ordena el siguiente 

diálogo 
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 المكفوفين: فئة  خ (س 

Descripción de las preguntas: 

 د ب    8صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ): السؤال األ ل

I. Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (8 puntos) 

يتكون السؤال من عموودين )أ( و )ب( يحتووى العموود )أ( علوى  أربعوة أسوئلة ويوجود فوى العموود  )ب( أربوع إجابوات وعلوى 

 الطالب أن يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع درجتين لكل جزئية.

 د ب    8: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso: (8 puntos) 

التي درسها التلميذ خالل الفصل  أربع جزئيات بواقع درجتين لكل جزئية، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات

التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. الدراسى الثانى و

 بكل مجموعة عن أربع كلمات.على أال يزيد عدد الكلمات 

 د ب    6: نكمل ب لكلمة الصحيحة: )السؤال الث لث

III. Completa con la palabra correcta: (6 puntos) 

كلمات  4ث جمل بسيطة مما درسه التلميذ كل جملة بها فراغ ، على أن يكمل التلميذ الفراغ بكلمة من الكلمات المعطاة ) ثال

 د بتين لكل اب بة اليمة. معطاة تكتب تحت راس السؤاال( ، بواقع

 د ب    8:  تب الحوا  الت لي: )السؤال اللابع

IV. Ordena el siguiente diálogo: (8 Puntos) 

  د بتينحوار كامل يتكون من أربع جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع 

 لكل ترتيب صحيح.

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

pregunta 

Comprender 

27% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4  

preguntas y la columna (B) 4 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con 

su respuesta correspondiente.  

8 

(4X2) 

I. Relaciona cada 

pregunta con su 

respuesta 

correspondiente 

Comprender 

27% 

4 grupos de palabras, cada grupo no 

contiene más de 4  palabras, el alumno tacha 

el intruso de cada grupo. 

8 

(4X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

19% 

3 frases  simples de lo que ha estudiado el 

alumno, cada frase tiene un solo espacio. El 

alumno debe llenarlo con la  palabra 

correcta (4 palabras dadas) 

6 

(3X2) 

III. Completa con la 

palabra correcta 

Comprender 

27% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el 

alumno lo ordena. 

8 

(4X2) 

IV. Ordena el siguiente 

diálogo 



 

 

الفصل الدراس ى الثانى والدور :  تدائيةباملرحلة ال  32: إجمالي عدد أوراق املواصفة
 ) طالب الدمج(  الثانى

 لغة  اجنبية ثانية  -اللغة اإلسبانيةمواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023العام الدراس ي 

(8) 

 

 )د(   االبتدائيالخ (س للصف لغة نبي ية ة  ية    ية للغة ابا (واصف   الو قة اال(تح  ية
 2023-2022الد ااى لل  م  الث  ىالفصل الد ااي )

curso primario: oObjetivos del 5  
Al final del 2o semestre del 5o curso primario el alumno será capaz de: 
• Dar y pedir información sobre los juguetes, el tamaño y el cumpleaños.  

• Identificar números y cantidades.    *Meses del año / Días de la semana. 

• Número: plural en -s/-es    *Preguntar y decir la fecha. 

• Concordancia.      *Preguntar y decir si algo gusta / V. gustar 

• Preguntar y decir lo que se sabe hacer y lo que no / Verbo: saber 

• Formación del gerundio / presente continuo 
Programa: La pandilla 1, el alumno estudia 4 lecciones (13- 16) 

Puntos: 30 puntos    Tiempo: 90 minutos  

 ن ال ابع قة الحلكية
Descripción de las preguntas 

 د ب    8): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل
1.  Relaciona el dibujo con la palabra correspondiente: (8 puntos) 

صور والعمود  اربع، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على د بتين لكل بتئيةجزئيات بواقع  اربعيتكون السؤال من 
 (ع (لاع   (  يلي: كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة. خمس)ب( يحتوى على 

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

 د ب    4: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي
II. Tacha el intruso: (4 puntos) 

التي درسها التلميذ خالل الفصل الدراسى  ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلماتلكل بتئية د بةأربع جزئيات بواقع 
التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد  الثانى و

 الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.
 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

III. Gramática: Elige la respuesta correcta: (8 puntos) 
. والسؤال عبارة عن د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع  (م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى  سؤال قواعد

 اختيارات.  ةاختيار من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالث
 د ب    6: نكمل بكلمة  ا د : )السؤال اللابع

IV. Completa con una sola palabra  : (6 puntos) 
لكل  د بتينصور مختلفة، على أن يعبر التلميذ عن الصورة بكلمة واحدة لكل صورة من حصيلة الكلمات التي درسها، بواقع  ثالث

 . على أن يراعى:اب بة اليمة
 أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة. •
 .ب لفصل الد ااى الث  ى درسها التلميذأن تعبر الصورة عن كلمة من حصيلة الكلمات التي  •

 د ب    4:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س
V. Ordena el siguiente diálogo: (4 Puntos) 

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

El 
porcentaje 

Descripción de la pregunta Punto
s 

Número y título de la 
pregunta 

Comprender 
27% 

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

8 
(4X2) 

I. Relaciona  el dibujo 
con la palabra 
correspondiente 

Comprender 
13% 

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

4 
(4X1) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 
27% 

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

8  
(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 
20% 

3 dibujos tienen 3 huecos, el alumno deberá escribir el 
significado de los dibujos con una sola palabra de lo que ha  
estudiado 

6 
(3X2) 

IV. Completa con   una 
sola palabra 

Comprender 
13% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el alumno lo ordena. 4 
(4X1) 

V. Ordena el siguiente 
diálogo 



 

 

الفصل الدراس ى الثانى والدور :  تدائيةباملرحلة ال  32: إجمالي عدد أوراق املواصفة
 ) طالب الدمج(  الثانى

 لغة  اجنبية ثانية  -اللغة اإلسبانيةمواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023العام الدراس ي 

(9) 

 

 ة  ي  : ض  ف السمع

Descripción de las preguntas 

 د ب    8): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل

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

العمود )أ( ويحتوى على اربع صور والعمود )ب( ، وهو عبارة عن عمودين : د بتين لكل بتئيةيتكون السؤال من اربع جزئيات بواقع 

 (ع (لاع   (  يلي: ،يحتوى على خمس كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح. .1

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

 د ب    4: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso:  (4 puntos) 

 التي درسها التلميذ خالل الفصل الدراسى الثانى، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات د بة لكل بتئيةأربع جزئيات بواقع 

عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات بكل التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال و

 مجموعة عن أربع كلمات.

 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

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

. والسؤال عبارة عن اختيار د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع (م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى سؤال قواعد 

 من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    6: نكمل بكلمة  ا د : )السؤال اللابع

IV. Completa con una sola palabra  : (6 puntos) 

د بتين لكل اب بة ثالث صور مختلفة، على أن يعبر التلميذ عن الصورة بكلمة واحدة لكل صورة من حصيلة الكلمات التي درسها، بواقع 

 . على أن يراعى:اليمة

 أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة. •

 .ب لفصل الد ااى الث  ى الكلمات التي درسها التلميذأن تعبر الصورة عن كلمة من حصيلة  •

 د ب    4:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س

V. Ordena el siguiente diálogo: (4 Puntos) 

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

 صحيح.

El 

porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 

pregunta 

Comprender 

27% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4 

dibujos y la columna (B) contiene 5 palabras. El 

alumno relaciona el dibujo con la palabra 

correcta. 

8 

(4X2) 

I. Relaciona  el dibujo 

con la palabra 

correspondiente 

Comprender 

13% 

4 grupos de palabras, cada grupo no contiene 

más de 4  palabras, el alumno tacha el intruso de 

cada grupo. 

4  

(4X1) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

27% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) 

con una sola correcta respuesta. 

8  

(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 

20% 

3 dibujos tienen 3 huecos, el alumno deberá 

escribir el significado de los dibujos con una sola 

palabra de lo que ha  estudiado 

6 

(3X2) 

IV. Completa con  sola 

una palabra 

Comprender 

13% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el alumno 

lo ordena. 

4 

(4X1) 

V. Ordena el siguiente 

diálogo 
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 لغة  اجنبية ثانية  -اللغة اإلسبانيةمواصفة امتحان مادة: 
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(10) 

 

 ابع قة الذهيية ال سيطة  بطيؤ الت لم  الشلل الد( غي  نضطلاب طيف التو د  (تاز(ة دا ن ة لث :

Descripción de las preguntas 

 د ب    8): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل

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

، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على اربع صور د بتين لكل بتئيةيتكون السؤال من اربع جزئيات بواقع 

 (ع (لاع   (  يلي:كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة. اربعوالعمود )ب( يحتوى على 

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح. .1

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

 د ب    6اختل الكلمة الصحيحة:)  :السؤال الث  ي

II. Elige la respuesta correcta: (6 puntos) 

ثالث صور مختلفة، امام كل صورة كلمتين يختار التلميذ الكلمة التي تعبر عن الصورة ، بواقع د بتين لكل اب بة اليمة. 

 على أن يراعى:

 أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة.. 1

 في حيرة . أن تعبر الصورة عن كلمة من الكلمتين بوضوح و دون ان يقع التلميذ. 2

 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

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

. والسؤال عبارة د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع  (م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى  سؤال قواعد

 عن اختيار من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    8صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ) :السؤال اللابع

IV.Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (8 puntos) 

يتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  أربع أسئلة ويوجد فى العمود  )ب( أربع إجابات وعلى 

 د بتين لكل بتئية.الطالب أن يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

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

pregunta 

Comprender 

27% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4 

dibujos y la columna (B) contiene 4 palabras. 

El alumno relaciona el dibujo con la palabra 

correcta. 

8 

(4X2) 

I. Relaciona  el dibujo 

con la palabra 

correspondiente 

Comprender 

19% 

3 dibujos, tienen  3 huecos el alumno tiene 

que completarlos por elegir el significado 

correcto de los dibujos de dos opciones de 

cada dibujo.   

6 

(3X2) 

II. Elige la respuesta 

correcta 

Aplicar 

27% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) 

con una sola correcta respuesta. 

8  

(4X2) 

III. Gramática 

Comprender 

27% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4  

preguntas y la columna (B) 4 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con 

su respuesta correspondiente.  

8 

(4X2) 

IV. Relaciona cada 

pregunta con su 

respuesta 

correspondiente 
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(11) 

 

 ال صل ض  ف  اب  : فئة

Descripción de las preguntas 

 د ب    8صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ): السؤال األ ل

I.Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (8 puntos) 

يتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  أربعة أسئلة ويوجد فى العمود  )ب( أربع إجابات وعلى الطالب أن 

 د بتين لكل بتئية.يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

 د ب    4: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso:  (4 puntos) 

 و (م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى  ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلماتد بة لكل بتئيةأربع جزئيات بواقع 

ل يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات بك

 مجموعة عن أربع كلمات.

 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

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

. والسؤال عبارة عن د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع  (م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى  سؤال قواعد

 اختيار من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    6: )صحيحةالكلمة  ل: نكمل بالسؤال اللابع

IV. Completa con la palabra correcta:(6 puntos) 

كلمات معطاة  4ثالث جمل بسيطة مما  درسه التلميذ كل جملة بها فراغ ، على أن يكمل التلميذ الفراغ بكلمة من الكلمات المعطاة )  

 د بتين لكل اب بة اليمة. تكتب تحت راس السؤاال(، بواقع

 د ب    4:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س

V. Ordena el siguiente diálogo: (4 Puntos) 

لكل   ا د  د بةحوار كامل يتكون من أربع جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع 

 ترتيب صحيح.

 

 

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

pregunta 

Comprender 

27% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4  

preguntas y la columna (B) 4 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con 

su respuesta correspondiente.  

8 

(4X2) 

I.Relaciona cada 

pregunta con su 

respuesta 

correspondiente 

Comprender 

13.5% 

4 grupos de palabras, cada grupo no 

contiene más de 4  palabras, el alumno tacha 

el intruso de cada grupo. 

4  

(4X1) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

27% 

4 frases de múltiples opciones (tres 

opciones) con una sola correcta respuesta. 

8  

(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 

19% 

3 frases  simples de lo que ha estudiado el 

alumno, cada frase tiene un solo espacio. El 

alumno debe llenarlo con la  palabra 

correcta (4 palabras dadas) 

6 

(3X2) 

IV. Completa con la 

palabra correcta 

Comprender 

13.5% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el 

alumno lo ordena. 

4 

(4X1) 

V. Ordena el siguiente 

diálogo 
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 المكفوفين: فئة  خ (س 

Descripción de las preguntas 

 د ب    8صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ): السؤال األ ل

I. Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (8 puntos) 

يتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  أربعة أسئلة ويوجد فى العمود  )ب( أربع إجابات وعلى الطالب أن يوصل 

 د بتين لكل بتئية.كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

 د ب    4: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso:  (4 puntos) 

يوجد و(م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلماتد بة لكل بتئيةأربع جزئيات بواقع 

مجموعة بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات بكل 

 عن أربع كلمات.

 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

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

. والسؤال عبارة عن اختيار د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع (م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى سؤال قواعد 

 من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    6: نكمل ب لكلمة الصحيحة: )السؤال اللابع

IV. Completa con la palabra correcta: (6 puntos) 

 4وهو عبارة عن ثالث جمل بسيطة مما  درسه التلميذ كل جملة بها فراغ ، على أن يكمل التلميذ الفراغ بكلمة من الكلمات المعطاة ) 

 د بتين لكل اب بة اليمة. ال( ، بواقعكلمات معطاة تكتب تحت راس السؤ

 د ب    4:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س

V. Ordena el siguiente diálogo: (4 Puntos) 

 د بةوهو عبارة عن حوار كامل يتكون من أربع جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع 

 لكل ترتيب صحيح.  ا د 

 

 

 

 

 

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

pregunta 

Comprender 

27% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4  

preguntas y la columna (B) 4 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con 

su respuesta correspondiente.  

8 

(4X2) 

I.Relaciona cada 

pregunta con su 

respuesta 

correspondiente 

Comprender 

13.5% 

4 grupos de palabras, cada grupo no contiene 

más de 4  palabras, el alumno tacha el intruso 

de cada grupo. 

4  

(4X1) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

27% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) 

con una sola correcta respuesta. 

8  

(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 

19% 

3 frases  simples de lo que ha estudiado el 

alumno, cada frase tiene un solo espacio. El 

alumno debe llenarlo con la  palabra correcta 

(4 palabras dadas) 

6 

(3X2) 

IV. Completa con la 

palabra correcta 

Comprender 

13.5% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el 

alumno lo ordena. 

4 

(4X1) 

V. Ordena el siguiente 

diálogo 



 

 

الفصل الدراس ى الثانى والدور :  تدائيةباملرحلة ال  32: إجمالي عدد أوراق املواصفة
 ) طالب الدمج(  الثانى

 لغة  اجنبية ثانية  -اللغة اإلسبانيةمواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023العام الدراس ي 

(13) 

 

 )د(   الس دا االبتدائىللصف لغة ابا   ية لغة نبي ية ة  ية ل (واصف   الو قة اال(تح  ية

 2023-2022لل  م الد ااى   الث  ىالفصل الد ااي )

Objetivos del 6o curso primario: 

Al final del 2o semestre del 6o curso el alumno será capaz de: 

• Pedir y dar información sobre la ropa.   *Preguntar y decir lo que lleva puesto / Verbo: llevar 

• Repaso de género.     * Concordancia: determinante – nombre – adjetivo..  

• Expresiones de tiempo.     * Describir las prendas de vestir.  

• Preguntar y decir lo que se está haciendo.     *Preguntar e indicar posesión.  

• Preguntar y decir lo que nos ponemos según el tiempo / Verbo: ponerse.  

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

 ن ال ابع قة الحلكية
Descripción de las preguntas 

 

 د ب    8): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل
1.  Relaciona el dibujo con la palabra correspondiente: (8 puntos) 

صور والعمود )ب( يحتوى على  اربع، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على د بتين لكل بتئيةجزئيات بواقع  اربع
 (ع (لاع   (  يلي: كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة. خمس

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح. .1
 اختالط األمرعلي التلميذ. إلىأن تكون الصور واضحة تماما من حيث الطباعة وال يوجد بها أي لبس يؤدي  .2

 د ب    4: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي
II. Tacha el intruso:  (4 puntos) 

يوجد بينهم  التيالتلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى    (م   د اه تمجموعة من الكلما بها، كل جزئية لكل بتئية د بةأربع جزئيات بواقع 
 يزيد عدد الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.عالقة لها بهم جميعاً على أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال  ال كلمةعالقة تشابه و
 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

III. Gramática: Elige la palabra correcta: (8 puntos) 
اختيار من متعدد يقوم التلميذ  .  هو(م  د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ىقواعد سؤال . د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتأربع 

 باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالث اختيارات. 
 د ب    8ة للصو   : )ا : نكمل بجملة  ا د  (ي السؤال اللابع

IV. Completa con una sola frase adecuada a la imagen  : (8 puntos) 
 : مع مراعاة. د بتين لكل اب بة اليمةأربع صور مختلفة، على أن يعبر التلميذ عن الصورة بجملة واحدة سليمة  لكل صورة، بواقع 

 وال تحتوي على تفاصيل كثيرة.أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى  .1
 .الث  ى ب لفصل الد ااى أن تعبر الصورة عن كلمة من حصيلة الكلمات التي درسها التلميذ .2

 د ب    4:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س
V. Ordena el siguiente diálogo: (4 Puntos) 

د بة لكل تلتيب حوار كامل يتكون من أربع جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع 

 .صحيح

El 

porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 

pregunta 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4 dibujos y la 

columna (B) contiene 5 palabras. El alumno relaciona el 

dibujo con la palabra correcta. 

8 

(4X2) 

I. Relaciona  el dibujo 

con la palabra 

correspondiente 

Comprender

112.5% 

4 grupos de palabras, cada grupo no contiene más de 4  

palabras, el alumno tacha el intruso de cada grupo. 

4 

(4X1) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

25% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) con una sola 

correcta respuesta. 

8  

(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 

25% 

4 dibujos tienen 4 huecos, el alumno deberá escribir el 

significado de los dibujos con una sola frase de lo que ha  

estudiado 

8 

(4X2) 

IV. Completa con   una 

sola frase 

Comprender 

12.5% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el alumno lo 

ordena. 

4 

(4X1) 

V. Ordena el siguiente 

diálogo 
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 لغة  اجنبية ثانية  -اللغة اإلسبانيةمواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023العام الدراس ي 

(14) 

 

 ة  ي  : ض  ف السمع

Descripción de las preguntas 

 د ب    8): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل

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

، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على اربع صور والعمود )ب( د بتين لكل بتئيةيتكون السؤال من اربع جزئيات بواقع 

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

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح.  •

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

 د ب    4: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso:  (4 puntos) 

التي و(م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات د بة لكل بتئيةأربع جزئيات بواقع 

ً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات بكل يوجد بينهم  عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعا

 مجموعة عن أربع كلمات.

 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

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

. والسؤال عبارة عن اختيار د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع (م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى سؤال قواعد 

 من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    8 ا د : ) بجملة: نكمل السؤال اللابع

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

 . على أن يراعى:د بتين لكل اب بة اليمةواحدة لكل صورة بواقع  على أن يعبر التلميذ عن الصورة بجملة صور مختلفة، اربع

 أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة. •

 .ب لفصل الد ااى الث  ى الصورة عن كلمة من حصيلة الكلمات التي درسها التلميذأن تعبر  •

 د ب    4:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س

V. Ordena el siguiente diálogo: (4 Puntos) 

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

 صحيح.

 

 

El 

porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 

pregunta 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4 

dibujos y la columna (B) contiene 5palabras. 

El alumno relaciona el dibujo con la palabra 

correcta. 

8 

(4X2) 

I. Relaciona  el dibujo con la 

palabra correspondiente 

Comprender 

12.5% 

4 grupos de palabras, cada grupo no contiene 

más de 4  palabras, el alumno tacha el intruso 

de cada grupo. 

4  

(4X1) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

25% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) 

con una sola correcta respuesta. 

8  

(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 

25% 

4 dibujos tienen 4 huecos, el alumno deberá 

escribir el significado de los dibujos con una 

sola frase de lo que ha  estudiado 

8 

(4X2) 

IV. Completa con una sola 

frase 

Comprender 

12.5% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el 

alumno lo ordena. 

4 

(4X1) 

V. Ordena el siguiente 

diálogo 
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 ابع قة الذهيية ال سيطة  بطيؤ الت لم  الشلل الد( غي  نضطلاب طيف التو د  (تاز(ة دا ن ة لث :

Descripción de las preguntas 

 د ب    8): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل

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

، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على اربع صور د بتين لكل بتئيةيتكون السؤال من اربع جزئيات بواقع 

 (ع (لاع   (  يلي:اربع  كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة.والعمود )ب( يحتوى على 

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح. •

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

 د ب    8:  اختل الكلمة الصحيحة:)السؤال الث  ي

II. Elige la respuestacorrecta: (8 puntos) 

، امام كل صورة كلمتين يختار التلميذ الكلمة التي تعبر عن (م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى  صور مختلفة اربع

 الصورة ، بواقع د بتين لكل اب بة اليمة. على أن يراعى:

 المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة.أن تكون الصورة واضحة معبرة عن  •

 أن تعبر الصورة عن كلمة من الكلمتين بوضوح و دون ان يقع التلميذ في حيرة . •

 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

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

. والسؤال د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع  (م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى  سؤال قواعد

 عبارة عن اختيار من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    8صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ):السؤال اللابع

IV.Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (8 puntos) 

يتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  أربع أسئلة ويوجد فى العمود  )ب( أربع إجابات وعلى 

 د بتين لكل بتئية.الطالب أن يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

 

 

El 

porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 

pregunta 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4 

dibujos y la columna (B) contiene 4 palabras. El 

alumno relaciona el dibujo con la palabra 

correcta. 

8 

(4X2) 

I. Relaciona  el dibujo con 

la palabra correspondiente 

Comprender 

25% 

4 dibujos, tienen  4 huecos el alumno tiene que 

completarlos por elegir el significado correcto de 

los dibujos de dos opciones de cada dibujo.   

8 

(4X2) 

II. Elige la respuesta 

correcta 

Aplicar 

25% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) 

con una sola correcta respuesta. 

8  

(4X2) 

III. Gramática 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4  

preguntas y la columna (B) 4 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con su 

respuesta correspondiente.  

8 

(4X2) 

IV.Relaciona cada 

pregunta con su respuesta 

correspondiente 
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 ال صل ض  ف  اب  : فئة

Descripción de las preguntas 

 د ب    8صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ): السؤال األ ل

I. Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (8 puntos) 

يتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  أربعة أسئلة ويوجد فى العمود  )ب( أربع إجابات وعلى الطالب أن 

 د بتين لكل بتئية.يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

 د ب    6: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso:  (6 puntos) 

(م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى  ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلماتلكل بتئية تيند بجزئيات بواقع  ثالث

ً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد   التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعا

 الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.

 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

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

. والسؤال عبارة عن د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع (م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى سؤال قواعد 

 اختيار من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    6: نكمل ب لكلمة الصحيحة: )السؤال اللابع

IV. Completa con la palabra correcta: (6 puntos) 

كل جملة بها فراغ ، على أن يكمل التلميذ الفراغ بكلمة من الكلمات  ب لفصل الد ااى الث  ى  ثالث جمل بسيطة مما  درسه التلميذ

 بواقع د بتين لكل اب بة اليمة.كلمات معطاة تكتب تحت راس السؤاال( ،  4المعطاة ) 

 د ب    4:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س

V. Ordena el siguiente diálogo: (4 Puntos) 

لكل   ا د  د بةحوار كامل يتكون من أربع جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع 

 ترتيب صحيح.

 

El 

porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 

pregunta 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4  

preguntas y la columna (B) 4 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con su 

respuesta correspondiente.  

8 

(4X2) 

I.Relaciona cada 

pregunta con su 

respuesta 

correspondiente 

Comprender 

19% 

3 grupos de palabras, cada grupo no contiene 

más de 4  palabras, el alumno tacha el intruso de 

cada grupo. 

6 

(3X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

25% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) 

con una sola correcta respuesta. 

8  

(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 

19% 

3 frases  simples de lo que ha estudiado el 

alumno, cada frase tiene un solo espacio. El 

alumno debe llenarlo con la  palabra correcta (4 

palabras dadas) 

6 

(3X2) 

IV. Completa con la 

palabra correcta 

Comprender 

12% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el alumno 

lo ordena. 

4 

(4X1) 

V. Ordena el siguiente 

diálogo 
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 : فئة  المكفوفين خ (س 

Descripción de las preguntas 

 د ب    8صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ): السؤال األ ل

I. Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (8 puntos) 

يتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  أربعة أسئلة ويوجد فى العمود  )ب( أربع إجابات وعلى الطالب أن 

 د بتين لكل بتئية.يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

 د ب    6: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso:  (6 puntos) 

(م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى  ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلماتلكل بتئية تيند بجزئيات بواقع  ثالث

ً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد   التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعا

 الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.

 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

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

. والسؤال عبارة عن د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع (م   د اه التلميذ ب لفصل الد ااى الث  ى سؤال قواعد 

 اختيار من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    6: نكمل ب لكلمة الصحيحة: )السؤال اللابع

IV. Completa con la palabra correcta: (6 puntos) 

كل جملة بها فراغ ، على أن يكمل التلميذ الفراغ بكلمة من الكلمات ب لفصل الد ااى الث  ى ثالث جمل بسيطة مما  درسه التلميذ 

 د بتين لكل اب بة اليمة. كلمات معطاة تكتب تحت راس السؤاال( ، بواقع 4المعطاة ) 

 د ب    4:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س

V. Ordena el siguiente diálogo: (4 Puntos) 

لكل   ا د  د بةحوار كامل يتكون من أربع جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع 

 ترتيب صحيح.

 

 

El 

porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 

pregunta 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4  

preguntas y la columna (B) 4 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con 

su respuesta correspondiente.  

8 

(4X2) 

I.Relaciona cada pregunta 

con su respuesta 

correspondiente 

Comprender 

19% 

3 grupos de palabras, cada grupo no contiene 

más de 4  palabras, el alumno tacha el intruso 

de cada grupo. 

6 

(3X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

25% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) 

con una sola correcta respuesta. 

8  

(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 

19% 

3 frases  simples de lo que ha estudiado el 

alumno, cada frase tiene un solo espacio. El 

alumno debe llenarlo con la  palabra correcta 

(4 palabras dadas) 

6 

(3X2) 

IV. Completa con la 

palabra correcta 

Comprender 

12% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el 

alumno lo ordena. 

4 

(4X1) 

V. Ordena el siguiente 

diálogo 
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(18) 

 

 اللغة ابا   ية لغة نبي ية ة  ية اللابع االبتدائي(واصف   الو قة اال(تح  ية  للصف 
 2023-2022لل  م الد ااي   الد   الث  ى)

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

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

 ابع قة الحلكية :ن ال
Descripción de las preguntas: 

 د ب    10): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل
1.  Relaciona el dibujo con la palabra correspondiente:(10 puntos) 

لكل جزئية، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على خمس  د بتينيتكون السؤال من خمس جزئيات بواقع 
 (ع (لاع   (  يلي: صور والعمود )ب( يحتوى على ست كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة.

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

    )10II. Tacha el intruso (puntos                                :د ب    10: ااتخلج الكلمة المختلفة:)السؤال الث  ي
(مل  د اله التلميلذ طلوال ال ل م مون الكلموات   لكل جزئية، وتحتوي كل جزئية علوى مجموعوة تيند بجزئيات بواقع  خمس

يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعواً وعلوى التلميوذ أن يسوتخرج هوذه الكلموة المختلفوة. علوى أال  الد ااى 
 يزيد عدد الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.

 د ب    10: اختل االب بة الصحيحة  للت  يل عن الصو  :)السؤال الث لث
III. Elige la respuesta correcta:(10 puntos) 

صور مختلفة، على أن يختار التلميذ الكلمة المعبرة عن الصورة باختيار االجابة الصحيحة من خيارين فقط لكل  خمس
 لكل اجابة سليمة. على أن يراعى: د بتينصورة، بواقع 

 أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة.
 .طوال ال  م الد ااى الكلمات التي درسها التلميذأن تعبر الصورة عن كلمة من حصيلة 

  د ب    10:  تب الكلم   االتية لتكوين بمل صحيحة:)السؤال اللابع
IV. Ordena las siguientes frases para formar frases correctas:(10 Puntos) 

 : مع مراعاةلكل جملة.  تينجمل كلماتها غير مرتبة ويقوم التلميذ بترتيبها لتكوين جملة سليمة بواقع درج خمس
 أن تكون األفعال مصرفة.

 هي نائلة تقيس قد   التلميذ علي التط يق الصحيح لكيفية كت بة الجملة ب للغة  أال يزيد عدد الكلمات عن أربع.
 .االا   ية

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

Comprender 
25% 

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

10 
(5X2) 

I. Relaciona  el dibujo con la 
palabra correspondiente 

Aplicar 
25% 

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

10 
(5X2) 

II. Tacha el intruso 

Comprender 
25% 

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

10 
(5X2) 

III. Elige la respuesta correcta 

Aplicar 
25% 

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

10 
(5X2) 

IV. Ordena las siguientes 
palabras para formar frases 
correctas 
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 السمعة  ي  : ض  ف 

Descripción de las preguntas: 

  تشتمل الو قة اال(تح  ية على:

 د ب    10): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل

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

لكل جزئية، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على خمس  د بتينيتكون السؤال من خمس جزئيات بواقع 

 يلي: (ع (لاع   ( . صور والعمود )ب( يحتوى على ست كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح.. 1

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

 د ب    10: ااتخلج الكلمة المختلفة:)السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso: (10 puntos) 

(م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى  لكل جزئية، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات د بتينجزئيات بواقع 

التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد  

 عدد الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.

 د ب    10اختل االب بة الصحيحة  للت  يل عن الصو  :): السؤال الث لث

III. Elige la respuesta correcta:(10 puntos) 

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

 لكل اجابة سليمة. على أن يراعى: د بتينصورة، بواقع 

 تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة.أن 

 .طوال ال  م الد ااى أن تعبر الصورة عن كلمة من حصيلة الكلمات التي درسها التلميذ

  د ب    10 تب الكلم   االتية لتكوين بمل صحيحة:) السؤال اللابع:

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

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

 أن تكون األفعال مصرفة.

 أال يزيد عدد الكلمات عن أربع.

 يفية كتابة الجملة باللغة االسبانية.وهي أسئلة تقيس قدرة التلميذ علي التطبيق الصحيح لك

 

 

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

pregunta 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 5 

dibujos y la columna (B) contiene 6 

palabras. El alumno relaciona el dibujo con 

la palabra correcta. 

10 

(5X2) 

I.  

Relaciona  el dibujo con la 

palabra correspondiente 

Aplicar 

25% 

5 grupos de palabras, cada grupo no 

contiene más de 4  palabras, el alumno 

tacha el intruso de cada grupo. 

10 

(5X2) 

II.  

Tacha el intruso 

Comprender 

25% 

5 dibujos, tienen  5 huecos el alumno tiene 

que completarlos por elegir el significado 

correcto de los dibujos de dos opciones de 

cada dibujo.   

10 

(5X2) 

III. 

Elige la respuesta correcta 

Aplicar 

25% 

Formar 5 frases correctas de palabras 

desordenadas (no más de 4 palabras)  y el 

verbo está conjugado. 

10 

(5X2) 

IV. 

Ordena las siguientes 

palabras para formar frases 

correctas 
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 ابع قة الذهيية ال سيطة  بطيؤ الت لم  الشلل الد( غي  نضطلاب طيف التو د  (تاز(ة دا ن ة لث :

Descripción de las preguntas 

 د ب    10): المي ا ة: صل الصو   ب لكلمة السؤال األ ل

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

 خمسلكل جزئية، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على  د بتينجزئيات بواقع  خمسيتكون السؤال من 

 (ع (لاع   (  يلي: كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة. خمسصور والعمود )ب( يحتوى على 

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح.. 1

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

  د ب   10:  اختل الكلمة الصحيحة:)السؤال الث  ي

II. Elige la respuesta correcta: (10 puntos) 

يختار التلميذ الكلمة التي تعبر عن الصورة مما درسها التلميذ طوال العام الدراسى  صور مختلفة، امام كل صورة كلمتين خمس

 ، بواقع د بتين لكل اب بة اليمة. على أن يراعى:

 تحتوي على تفاصيل كثيرة.أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال . 1

 أن تعبر الصورة عن كلمة من الكلمتين بوضوح و دون ان يقع التلميذ في حيرة .. 2

 د ب    10: اختل الكلمة الصحيحة: )السؤال الث لث 

III. Vocabulario: 

        Elige la respuesta correcta: (10 puntos) 

باختيار كل جملة بها فراغ ، على أن يكمل التلميذ الفراغ بكلمة طوال ال  م الد ااى جمل بسيطة مما  درسه التلميذ  خمس

 د بتين لكل اب بة اليمة. ، بواقع االجابة الصحيحة من خيارين فقط لكل جملة

 د ب    10صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ) :السؤال اللابع

IV. Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (10 puntos) 

إجابات وعلى  خمسةالعمود  )ب(  فيأسئلة ويوجد  خمسةيتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  

 د بتين لكل بتئية.الطالب أن يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

 

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

pregunta 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 5 

dibujos y la columna (B) contiene 5 

palabras. El alumno relaciona el dibujo con 

la palabra correcta. 

10 

(5X2) 

I.  

Relaciona  el dibujo con la 

palabra correspondiente 

Comprender 

25% 

5 dibujos, tienen  5 huecos el alumno tiene 

que completarlos por elegir el significado 

correcto de los dibujos de dos opciones de 

cada dibujo.   

10 

(5X2) 

II.  

 Elige la respuesta 

correcta 

Aplicar 

25% 

5 frases  simples de lo que ha estudiado el 

alumno, cada frase tiene un solo espacio. El 

alumno debe llenarlo con la  palabra 

correcta de dos opciones de palabras. 

10 

(5X2) 

III. Vocabulario 

Elige la respuesta correcta 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 5  

preguntas y la columna (B) 5 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con 

su respuesta correspondiente. 

10 

(5X2) 

III. Relaciona cada 

pregunta con su respuesta 

correspondiente 
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 ال صل ض  ف  اب  : فئة

Descripción de las preguntas: 

 د ب    10صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ): السؤال األ ل

I. Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (10 puntos) 

إجابات وعلى  خمسأسئلة ويوجد فى العمود  )ب(  خمسةيتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  

 د بتين لكل بتئية.الطالب أن يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

 د ب    10: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso:  (10 puntos) 

التلميذ طوال ال  م   (م  د اه، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات د بتين لكل بتئيةجزئيات بواقع  خمس

لتي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على االد ااى  

 عة عن أربع كلمات.أال يزيد عدد الكلمات بكل مجمو

 د ب    10نكمل ب لكلمة الصحيحة: ): السؤال الث لث

III. Completa con la palabra correcta: (10 puntos) 

كل جملة بها فراغ ، على أن يكمل التلميذ الفراغ بكلمة من طوال ال  م الد ااى جمل بسيطة مما  درسه التلميذ  خمس

 د بتين لكل اب بة اليمة. كلمات معطاة تكتب تحت راس السؤاال( ، بواقع 6الكلمات المعطاة ) 

 د ب    10 تب الحوا  الت لي: ): السؤال اللابع

IV. Ordena el siguiente diálogo: (10 Puntos) 

د بتين جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع  خمسحوار كامل يتكون من 

 لكل ترتيب صحيح.

 

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

pregunta 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 5  

preguntas y la columna (B) 5 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con 

su respuesta correspondiente.  

10 

(5X2) 

I. Relaciona cada 

pregunta con su 

respuesta 

correspondiente 

Comprender 

25% 

5 grupos de palabras, cada grupo no 

contiene más de 4  palabras, el alumno tacha 

el intruso de cada grupo. 

10 

(5X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

25% 

5 frases  simples de lo que ha estudiado el 

alumno, cada frase tiene un solo espacio. El 

alumno debe llenarlo con la  palabra 

correcta (6 palabras dadas) 

10 

(5X2) 

III. Completa con la 

palabra correcta 

 

Comprender 

25% 

Un diálogo desordenado de 5 frases y el 

alumno lo ordena. 

10 

(5X2) 

IV. Ordena el siguiente 

diálogo 



 

 

الفصل الدراس ى الثانى والدور :  تدائيةباملرحلة ال  32: إجمالي عدد أوراق املواصفة
 ) طالب الدمج(  الثانى

 لغة  اجنبية ثانية  -اللغة اإلسبانيةمواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023العام الدراس ي 

(22) 

 

 : فئة  المكفوفين خ (س 

Descripción de las preguntas: 

 د ب    10صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ): السؤال األ ل

I. Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (10 puntos) 

يتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  خمسة أسئلة ويوجد فى العمود  )ب( خمس إجابات وعلى 

 د بتين لكل بتئية.الطالب أن يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

 د ب    10: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso:  (10 puntos) 

(م  د اه التلميذ طوال ال  م ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات د بتين لكل بتئيةخمس جزئيات بواقع 

التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على الد ااى  

 مجموعة عن أربع كلمات.أال يزيد عدد الكلمات بكل 

 د ب    10: نكمل ب لكلمة الصحيحة: )السؤال الث لث

III. Completa con la palabra correcta: (10 puntos) 

كل جملة بها فراغ ، على أن يكمل التلميذ الفراغ بكلمة من طوال ال  م الد ااى خمس جمل بسيطة مما  درسه التلميذ  

 د بتين لكل اب بة اليمة. كلمات معطاة تكتب تحت راس السؤاال( ، بواقع 6الكلمات المعطاة ) 

 د ب    10:  تب الحوا  الت لي: )السؤال اللابع

IV. Ordena el siguiente diálogo: (10 Puntos) 

د بتين حوار كامل يتكون من خمس جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع 

 لكل ترتيب صحيح.

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

pregunta 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 5  

preguntas y la columna (B) 5 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con su 

respuesta correspondiente.  

10 

(5X2) 

I. Relaciona cada 

pregunta con su 

respuesta 

correspondiente 

Comprender 

25% 

5 grupos de palabras, cada grupo no contiene 

más de 4  palabras, el alumno tacha el intruso 

de cada grupo. 

10 

(5X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

25% 

5 frases  simples de lo que ha estudiado el 

alumno, cada frase tiene un solo espacio. El 

alumno debe llenarlo con la  palabra correcta (6 

palabras dadas) 

10 

(5X2) 

III. Completa con la 

palabra correcta 

 

Comprender 

25% 

Un diálogo desordenado de 5 frases y el 

alumno lo ordena. 

10 

(5X2) 

IV. Ordena el siguiente 

diálogo 



 

 

الفصل الدراس ى الثانى والدور :  تدائيةباملرحلة ال  32: إجمالي عدد أوراق املواصفة
 ) طالب الدمج(  الثانى

 لغة  اجنبية ثانية  -اللغة اإلسبانيةمواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023العام الدراس ي 

(23) 

 

 )د(   الخ (س االبتدائىللصف للغة ابا   ية لغة نبي ية ة  ية  (واصف   الو قة اال(تح  ية

 2023-2022لل  م الد ااى   الث  ى الد  )

capaz de: serácurso primario el alumno  OAl final del 5 curso primario: oObjetivos del 5  
• Dar y pedir información sobre clase, objetos de clase, los juguetes y el tamaño.  
• Pedir y dar información sobre la localización de cosas y personas. 
• Expresar desconocimiento y agradecimiento.   *Formación del gerundio / presente continuo 
• Identificar números y cantidades.    *Preguntar y decir si algo gusta / v. gustar 
• Entender y recibir órdenes.    *Número: plural en -s/-es 
• Concordancia.       *Meses del año / Días de la semana. 
• Preguntar y decir la fechay pedir y dar información sobre el cumpleaños.  
• Preguntar y decir lo que se sabe hacer y lo que no / Verbo: saber 
Programa: La pandilla 1, el alumno estudia 8 lecciones (9- 16) 
Puntos: 40 puntos    Tiempo: 90 minutos 

 ن ال ابع قة الحلكية
Descripción de las preguntas 

 

 د ب    8): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل
1.  Relaciona el dibujo con la palabra correspondiente: (8 puntos) 

العمود )أ( ويحتوى على اربع صور ، وهو عبارة عن عمودين : د بتين لكل بتئيةيتكون السؤال من اربع جزئيات بواقع 
 (ع (لاع   (  يلي: والعمود )ب( يحتوى على خمس كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة.

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

   8( II. Tacha el intruso :                                         (puntosد ب    8: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي
(م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى  ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلماتلكل بتئية تيند بأربع جزئيات بواقع 

لتي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد وا
 الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.

 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث
III. Gramática: Elige la palabra correcta: (8 puntos) 

. والسؤال عبارة عن د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتعلى أربع يحتوي (م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى سؤال قواعد 
 اختيار من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

   8( IV. Completa con una sola palabra (puntos                       د ب    8: نكمل بكلمة  ا د : )السؤال اللابع
د بتين صور مختلفة، على أن يعبر التلميذ عن الصورة بكلمة واحدة لكل صورة من حصيلة الكلمات التي درسها، بواقع  اربع

 . على أن يراعى:لكل اب بة اليمة
 أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة. •
 .طوال ال  م الد ااى لميذأن تعبر الصورة عن كلمة من حصيلة الكلمات التي درسها الت •

  ) :8V. Ordena el siguiente diálogo (Puntos                     د ب    8:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س
لكل  تيند بحوار كامل يتكون من أربع جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع 

 ترتيب صحيح.

El 
porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 
pregunta 

Comprender 
20% 

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

8 
(4X2) 

I. Relaciona  el 
dibujo con la palabra 
correspondiente 

Comprender 
20% 

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

8 
(4X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 
20% 

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

8  
(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 
20% 

4 dibujos tienen 3 huecos, el alumno deberá escribir el 
significado de los dibujos con una sola palabra de lo 
que ha  estudiado 

8  
(4X2) 

IV. Completa con   
una sola palabra 

Comprender 
20% 

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

8  
(4X2) 

V. Ordena el 
siguiente diálogo 
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 ة  ي  : ض  ف السمع

Descripción de las preguntas: 

 د ب    8): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل

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

العمود )أ( ويحتوى على اربع صور ، وهو عبارة عن عمودين : د بتين لكل بتئيةيتكون السؤال من اربع جزئيات بواقع 

 (ع (لاع   (  يلي:  والعمود )ب( يحتوى على خمس كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة.

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح.. 1

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

 د ب    8: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso: (8 puntos) 

 (م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلماتد بتين لكل بتئيةأربع جزئيات بواقع 

عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد لتي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال وا

 الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.

 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

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

. والسؤال عبارة عن د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع (م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى سؤال قواعد 

 اختيار من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    8: نكمل بكلمة  ا د : )السؤال اللابع

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

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

 . على أن يراعى:لكل اب بة اليمة

 أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة. •

 .طوال ال  م الد ااى أن تعبر الصورة عن كلمة من حصيلة الكلمات التي درسها التلميذ •

 د ب    8:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س

V. Ordena el siguiente diálogo: (8 Puntos) 

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

 ترتيب صحيح.

 

 

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

Comprender 
20% 

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

8 
(4X2) 

I. Relaciona  el dibujo con 
la palabra correspondiente 

Comprender 
20% 

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

8 
(4X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 
20% 

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

8  
(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 
20% 

4 dibujos tienen 3 huecos, el alumno deberá 
escribir el significado de los dibujos con una 
sola palabra de lo que ha  estudiado 

8  
(4X2) 

IV. Completa con  sola 
una palabra 

Comprender 
20% 

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

8  
(4X2) 

V. Ordena el siguiente 
diálogo 
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 ابع قة الذهيية ال سيطة  بطيؤ الت لم  الشلل الد( غي  نضطلاب طيف التو د  (تاز(ة دا ن ة لث :

Descripción de las preguntas 

 د ب    10): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل

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

 خمسجزئيات بواقع درجتين لكل جزئية، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على  خمسيتكون السؤال من 

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

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح.. 1

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

  د ب    10الصحيحة:) :  اختل الكلمة السؤال الث  ي

 II. Elige la respuesta correcta: (10 puntos) 

 وهو عبارة عن خمس صور مختلفة، امام كل صورة كلمتين يختار التلميذ الكلمة التي تعبر عن الصورة ، بواقع درجتين

 لكل اجابة سليمة. على أن يراعى:

 تحتوي على تفاصيل كثيرة.أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال . 1

 أن تعبر الصورة عن كلمة من الكلمتين بوضوح و دون ان يقع التلميذ في حيرة .. 2

 د ب    10: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

III. Gramática: Elige la palabra correcta: (10 puntos) 

. والسؤال عبارة عن د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئيات خمسيحتوي على  الد ااى(م  د اه التلميذ طوال ال  م  سؤال قواعد

 اختيار من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    10صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ) :السؤال اللابع

IV.Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (10 puntos) 

إجابات وعلى  خمسةأسئلة ويوجد فى العمود  )ب(  خمسةيتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  

 د بتين لكل بتئية.الطالب أن يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

El 

porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 

pregunta 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 5 

dibujos y la columna (B) contiene 5 palabras. 

El alumno relaciona el dibujo con la palabra 

correcta. 

10 

(5X2) 

I. Relaciona  el dibujo con 

la palabra correspondiente 

Comprender 

25% 

5 dibujos, tienen  5 huecos el alumno tiene 

que completarlos por elegir el significado 

correcto de los dibujos de dos opciones de 

cada dibujo.   

10 

(5X2) 

II. Elige la respuesta 

correcta 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (tres opciones) 

con una sola correcta respuesta. 

10 

(5X2) 

III. Gramática 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 5  

preguntas y la columna (B) 5 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con 

su respuesta correspondiente.  

10 

(5X2) 

IV. Relaciona cada 

pregunta con su respuesta 

correspondiente 
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(26) 

 

 

 ال صل ض  ف  اب  : فئة

Descripción de las preguntas 

 د ب    8صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ): السؤال األ ل

I. Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (8 puntos) 

يتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  أربعة أسئلة ويوجد فى العمود  )ب( أربع إجابات وعلى الطالب أن 

 د بتين لكل بتئية.يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

 د ب    8: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso:  (8 puntos) 

التي و(م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات لكل بتئية تيند بأربع جزئيات بواقع 

ل يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات بك

 مجموعة عن أربع كلمات.

 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

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

. والسؤال عبارة عن اختيار د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع (م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى سؤال قواعد 

 من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    8: نكمل ب لكلمة الصحيحة: )السؤال اللابع

IV. Completa con la palabra correcta: (8 puntos) 

كلمات معطاة  5جمل بسيطة مما  درسه التلميذ كل جملة بها فراغ ، على أن يكمل التلميذ الفراغ بكلمة من الكلمات المعطاة )  اربع

 د بتين لكل اب بة اليمة. تكتب تحت راس السؤاال( ، بواقع

 د ب    8:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س

V. Ordena el siguiente diálogo: (8 Puntos) 

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

 صحيح.

 

El 

porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 

pregunta 

Comprender 

20% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4  

preguntas y la columna (B) 4 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con su 

respuesta correspondiente.  

8 

(4X2) 

I. Relaciona cada pregunta 

con su respuesta 

correspondiente 

Comprender 

20% 

4 grupos de palabras, cada grupo no contiene 

más de 4  palabras, el alumno tacha el intruso 

de cada grupo. 

8 

(4X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

20% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) 

con una sola correcta respuesta. 

8  

(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 

20% 

4 frases  simples de lo que ha estudiado el 

alumno, cada frase tiene un solo espacio. El 

alumno debe llenarlo con la  palabra correcta (5 

palabras dadas) 

8 

(4X2) 

IV. Completa con la 

palabra correcta 

Comprender 

20% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el 

alumno lo ordena. 

8 

(4X2) 

V. Ordena el siguiente 

diálogo 
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 : فئة  المكفوفين خ (س 

Descripción de las preguntas 

 د ب    8صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ): السؤال األ ل

I. Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (8 puntos) 

يتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  أربعة أسئلة ويوجد فى العمود  )ب( أربع إجابات وعلى الطالب أن 

 د بتين لكل بتئية.يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

 د ب    8: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso:  (8 puntos) 

التي (م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات د بتين لكل بتئيةأربع جزئيات بواقع 

ل يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات بك

 عن أربع كلمات. مجموعة

 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

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

. والسؤال عبارة عن اختيار د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع (م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى سؤال قواعد 

 من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    8: نكمل ب لكلمة الصحيحة: )السؤال اللابع

IV. Completa con la palabra correcta: (8 puntos) 

كل جملة بها فراغ ، على أن يكمل التلميذ الفراغ بكلمة من (م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى جمل بسيطة مما  درسه التلميذ  اربع

 د بتين لكل اب بة اليمة. كلمات معطاة تكتب تحت راس السؤاال( ، بواقع 4الكلمات المعطاة ) 

 د ب    8:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س

V. Ordena el siguiente diálogo: (8 Puntos) 

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

 صحيح.

 

 
 

El 

porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 

pregunta 

Comprender 

20% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4  

preguntas y la columna (B) 4 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta 

con su respuesta correspondiente.  

8 

(4X2) 

I.Relaciona cada pregunta 

con su respuesta 

correspondiente 

Comprender 

20% 

4 grupos de palabras, cada grupo no 

contiene más de 4  palabras, el alumno 

tacha el intruso de cada grupo. 

8 

(4X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

20% 

4 frases de múltiples opciones (tres 

opciones) con una sola correcta respuesta. 

8  

(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 

20% 

4 frases  simples de lo que ha estudiado el 

alumno, cada frase tiene un solo espacio. 

El alumno debe llenarlo con la  palabra 

correcta (5 palabras dadas) 

8 

(4X2) 

IV. Completa con la palabra 

correcta 

Comprender 

20% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el 

alumno lo ordena. 

8 

(4X2) 

V. Ordena el siguiente 

diálogo 
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 )د(   الس دا االبتدائى(واصف   الو قة اال(تح  ية للغة ابا   ية لغة نبي ية ة  ية للصف 
 2023-2022لل  م الد ااى   الث  ىالد  ) 

Objetivos del 6o curso primario: Al final del 6o curso el alumno será capaz de: 
• Identificar y reconocer las partes del cuerpo.  *Identificar números y cantidades.  
• Conocer y utilizar expresiones de tiempo.  *Preguntar y decir lo que se está haciendo. 
• Conocer y formar el gerundio.    *Describir las prendas de vestir.  
• Preguntar y decir lo que se está haciendo. *Preguntar e indicar posesión.  
• Dar información sobre el aspecto físico y la descripción de carácter. 
• Preguntar y decir la hora y conocer y utilizar diferentes saludos según la hora del día.  
• Pedir y dar información sobre la ropa y preguntar y decir lo que lleva puesto / Verbo: llevar.  
• Repaso de género Concordancia: determinante – nombre – adjetivo. 
• Expresiones de tiempo y preguntar y decir lo que nos ponemos según el tiempo / v. ponerse.  

Programa: La pandilla 1, el alumno estudia 8 lecciones (17- 24) 

Puntos: 40 puntos    Tiempo: 90 minutos  

 ن ال ابع قة الحلكية
Descripción de las preguntas 

 د ب    8): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل
1.  Relaciona el dibujo con la palabra correspondiente: (8 puntos) 

والعمود ، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على اربع صور د بتين لكل بتئيةيتكون السؤال من اربع جزئيات بواقع 
 (ع (لاع   (  يلي: )ب( يحتوى على خمس كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة.

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح.. 1
 أن تكون الصور واضحة تماما من حيث الطباعة وال يوجد بها أي لبس يؤدي إلي اختالط األمرعلي التلميذ.. 2

  )  :8II. Tacha el intruso (puntos                                    د ب    8: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي
(م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى  ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلمات لكل بتئية تيند بأربع جزئيات بواقع 

 التى يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمةالعالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات 
 بكل مجموعة عن أربع كلمات.

  ) 8III. Gramática: Elige la palabra correcta (puntos        د ب    8لقواعد تخيل ابب بة الصحيحة): االسؤال الث لث
. والسؤال عبارة عن اختيار د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع (م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى  سؤال قواعد

 من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالث اختيارات. 
 د ب    8: نكمل بجملة  ا د  (ي ا ة للصو   : )السؤال اللابع

IV. Completa con una sola frase correcta a la imagen  : (8 puntos) 
أربع صور مختلفة، على أن يعبر التلميذ عن الصورة بجملة واحدة سليمة  لكل صورة، بواقع درجتين لكل اجابة سليمة. على أن 

 يراعى: 
 أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة.. 1
 .ال  م الد ااىطوال  أن تعبر الصورة عن كلمة من حصيلة الكلمات التي درسها التلميذ. 2

  ) :8V. Ordena el siguiente diálogo (Puntos                 د ب    8:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س
لكل تلتيب  د بتينحوار كامل يتكون من أربع جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع 

 .صحيح

El 

porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 

pregunta 

Comprender 

20% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4 dibujos y la 

columna (B) contiene 5 palabras. El alumno relaciona el 

dibujo con la palabra correcta. 

8 

(4X2) 

I. Relaciona  el dibujo con 

la palabra correspondiente 

Comprender 

20% 

4 grupos de palabras, cada grupo no contiene más de 4  

palabras, el alumno tacha el intruso de cada grupo. 
8 

(4X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

20% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) con una 

sola correcta respuesta. 

8  

(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 

20% 

4 dibujos tienen 4 huecos, el alumno deberá escribir el 

significado de los dibujos con una sola frase de lo que ha  

estudiado 

8 

(4X2) 

IV. Completa con   una sola 

frase 

Comprender 

20% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el alumno lo 

ordena. 

8 

(4X2) 

V. Ordena el siguiente 

diálogo 
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 ة  ي  : ض  ف السمع

Descripción de las preguntas 

 د ب    8): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل

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

العمود )أ( ويحتوى على اربع صور والعمود )ب( ، وهو عبارة عن عمودين : د بتين لكل بتئيةيتكون السؤال من اربع جزئيات بواقع 

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

 أن تكون الصور معبرة عن المعنى بوضوح.. 1

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

 د ب    8: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso:  (8 puntos) 

التي (م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى   ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلماتلكل بتئية تيند بأربع جزئيات بواقع 

ً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد عدد الكلمات بكل يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال  عالقة لها بهم جميعا

 مجموعة عن أربع كلمات.

 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

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

. والسؤال عبارة عن اختيار من د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع (م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى سؤال قواعد 

 متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    8 ا د : ) بجملة: نكمل السؤال اللابع

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

د بتين لكل اب بة واحدة لكل صورة من حصيلة الكلمات التي درسها، بواقع  بجملةاربع صور مختلفة، على أن يعبر التلميذ عن الصورة 

 . على أن يراعى:اليمة

 أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة. •

 حصيلة الكلمات التي درسها التلميذ.أن تعبر الصورة عن كلمة من  •

 د ب    8:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س

V. Ordena el siguiente diálogo: (8 Puntos) 

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

 صحيح.

 

 

El 

porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 

pregunta 

Comprender 

20% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4 

dibujos y la columna (B) contiene 5palabras. 

El alumno relaciona el dibujo con la palabra 

correcta. 

8 

(4X2) 

I. Relaciona  el dibujo con 

la palabra correspondiente 

Comprender 

20% 

4 grupos de palabras, cada grupo no contiene 

más de 4  palabras, el alumno tacha el intruso 

de cada grupo. 

8 

(4X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

20% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) 

con una sola correcta respuesta. 

8  

(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 

20% 

4 dibujos tienen 4 huecos, el alumno deberá 

escribir el significado de los dibujos con una 

sola palabra de lo que ha  estudiado 

8 

(4X2) 

IV. Completa con   una sola 

palabra 

Comprender 

20% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el 

alumno lo ordena. 

8 

(4X2) 

V. Ordena el siguiente 

diálogo 
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 ابع قة الذهيية ال سيطة  بطيؤ الت لم  الشلل الد( غي  نضطلاب طيف التو د  (تاز(ة دا ن ة لث :

Descripción de las preguntas 

 د ب    10): : صل الصو   ب لكلمة المي ا ةالسؤال األ ل

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

 خمس، وهو عبارة عن عمودين : العمود )أ( ويحتوى على د بتين لكل بتئيةجزئيات بواقع  خمسيتكون السؤال من 

   يلي:(ع (لاع   (كلمات ويصل التلميذ الصورة المناسبة بالكلمة المناسبة. خمسصور والعمود )ب( يحتوى على 

 الصور معبرة عن المعنى بوضوح. تكونأن . 1

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

 د ب    10:  اختل الكلمة الصحيحة:)السؤال الث  ي

II. Elige la respuesta correcta: (10 puntos) 

، امام كل صورة كلمتين يختار التلميذ الكلمة التي تعبر عن (م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى  صور مختلفة خمس 

 الصورة ، بواقع د بتين لكل اب بة اليمة. على أن يراعى:

أن تكون الصورة واضحة معبرة عن المعنى وال تحتوي على تفاصيل كثيرة.. 1  

الكلمتين بوضوح و دون ان يقع التلميذ في حيرة .أن تعبر الصورة عن كلمة من . 2  

 د ب    10: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

III. Gramática: Elige la palabra correcta: (10 puntos) 

. والسؤال عبارة عن د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئيات خمسيحتوي على  (م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى سؤال قواعد

 اختيار من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    10صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ):السؤال اللابع

IV.Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (10 puntos) 

إجابات وعلى  خمسأسئلة ويوجد فى العمود  )ب(  خمسيتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  

 د بتين لكل بتئية.الطالب أن يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

 

 

 

El 

porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 

pregunta 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 5 

dibujos y la columna (B) contiene 5 palabras. 

El alumno relaciona el dibujo con la palabra 

correcta. 

10 

(5X2) 

I. Relaciona  el dibujo con 

la palabra correspondiente 

Comprender 

25% 

5 dibujos, tienen  5 huecos el alumno tiene que 

completarlos por elegir el significado correcto 

de los dibujos de dos opciones de cada dibujo.   

10 

(5X2) 

II. Elige la respuesta 

correcta 

Aplicar 

25% 

5 frases de múltiples opciones (tres opciones) 

con una sola correcta respuesta. 
10 

(5X2) 

III. Gramática 

Comprender 

25% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 5  

preguntas y la columna (B) 5 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con su 

respuesta correspondiente.  

10 

(5X2) 

IV.Relaciona cada 

pregunta con su respuesta 

correspondiente 
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 ال صل ض  ف  اب  : فئة

Descripción de las preguntas 

 د ب    8صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ): السؤال األ ل

I. Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (8 puntos) 

يتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  أربعة أسئلة ويوجد فى العمود  )ب( أربع إجابات وعلى الطالب أن 

 د بتين لكل بتئية.يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

 د ب    8: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso:  (8 puntos) 

(م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى (م   ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلماتد بتين لكل بتئيةجزئيات بواقع  اربع

التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى  

 ة. على أال يزيد عدد الكلمات بكل مجموعة عن أربع كلمات.المختلف

 د ب    8: القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:)السؤال الث لث

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

. والسؤال عبارة عن اختيار بتئيةد بتين لكل بواقع  جزئياتيحتوي على أربع (م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى سؤال قواعد 

 من متعدد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. 

 د ب    8: نكمل ب لكلمة الصحيحة: )السؤال اللابع

IV. Completa con la palabra correcta: (8 puntos) 

كلمات معطاة  5درسه التلميذ كل جملة بها فراغ ، على أن يكمل التلميذ الفراغ بكلمة من الكلمات المعطاة ) جمل بسيطة مما  اربع

 بواقع د بتين لكل اب بة اليمة.ل( ، تكتب تحت راس السؤا

 د ب    8:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س

V. Ordena el siguiente diálogo: (8 Puntos) 

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

 صحيح.

 

 

 

El 

porcentaje 

Descripción de la pregunta Puntos Número y título de la 

pregunta 

Comprender 

20% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4  

preguntas y la columna (B) 4 respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con 

su respuesta correspondiente.  

8 

(4X2) 

I.Relaciona cada pregunta 

con su respuesta 

correspondiente 

Comprender 

20% 

4 grupos de palabras, cada grupo no contiene 

más de 4  palabras, el alumno tacha el intruso 

de cada grupo. 

8 

(4X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 

20% 

4 frases de múltiples opciones (tres opciones) 

con una sola correcta respuesta. 

8  

(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 

20% 

4 frases  simples de lo que ha estudiado el 

alumno, cada frase tiene un solo espacio. El 

alumno debe llenarlo con la  palabra correcta 

(5 palabras dadas) 

8 

(4X2) 

IV. Completa con la 

palabra correcta 

Comprender 

20% 

Un diálogo desordenado de 4 frases y el 

alumno lo ordena. 

8 

(4X2) 

V. Ordena el siguiente 

diálogo 



 

 

الفصل الدراس ى الثانى والدور :  تدائيةباملرحلة ال  32: إجمالي عدد أوراق املواصفة
 ) طالب الدمج(  الثانى

 لغة  اجنبية ثانية  -اللغة اإلسبانيةمواصفة امتحان مادة: 
 2022/2023العام الدراس ي 

(32) 

 

 : فئة  المكفوفين خ (س 

Descripción de las preguntas 

 د ب    8صل السؤال ب الب بة الصحيحة: ): السؤال األ ل

I. Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente: (8 puntos) 

يتكون السؤال من عمودين )أ( و )ب( يحتوى العمود )أ( على  أربعة أسئلة ويوجد فى العمود  )ب( أربع إجابات وعلى 

 د بتين لكل بتئية.الطالب أن يوصل كل سؤال باإلجابة المناسبة. بواقع 

 د ب    8: ااتخلج الكلمة المختلفة: )السؤال الث  ي

II. Tacha el intruso:  (8 puntos) 

(م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى  ، وتحتوي كل جزئية على مجموعة من الكلماتد بتين لكل بتئيةجزئيات بواقع  اربع

التي يوجد بينهم عالقة تشابه و كلمة ال عالقة لها بهم جميعاً وعلى التلميذ أن يستخرج هذه الكلمة المختلفة. على أال يزيد  

 مجموعة عن أربع كلمات.عدد الكلمات بكل 

 د ب    8) : القواعد : تخيل ابب بة الصحيحة:السؤال الث لث

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

. والسؤال عبارة عن د بتين لكل بتئيةبواقع  جزئياتيحتوي على أربع (م  د اه التلميذ طوال ال  م الد ااى سؤال قواعد 

 دد يقوم التلميذ باختيار اإلجابة السليمة من بين ثالثة اختيارات. اختيار من متع

 د ب    8: نكمل ب لكلمة الصحيحة: )السؤال اللابع

IV. Completa con la palabra correcta: (8 puntos) 

كلمات  5جمل بسيطة مما  درسه التلميذ كل جملة بها فراغ ، على أن يكمل التلميذ الفراغ بكلمة من الكلمات المعطاة )  اربع

 د بتين لكل اب بة اليمة. ال( ، بواقعمعطاة تكتب تحت راس السؤ

 د ب    8:  تب الحوا  الت لي: )السؤال الخ (س

V. Ordena el siguiente diálogo: (8 Puntos) 

 تيند بحوار كامل يتكون من أربع جمل غير مرتبة وعلى التلميذ أن يقوم بترتيبه حتى يتكون حوار منطقي مفهوم بواقع 

 لكل ترتيب صحيح.

 

  

 

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

Comprender 
20% 

Dos columnas: la columna (A) contiene 4  
preguntas y la columna (B) 4 respuestas. El 
alumno tiene que relacionar la pregunta con 
su respuesta correspondiente.  

8 
(4X2) 

I.Relaciona cada pregunta 
con su respuesta 
correspondiente 

Comprender 
20% 

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

8 
(4X2) 

II. Tacha el intruso 

Aplicar 
20% 

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

8  
(4X2) 

III. Gramática 

Aplicar 
20% 

4 frases  simples de lo que ha estudiado el 
alumno, cada frase tiene un solo espacio. El 
alumno debe llenarlo con la  palabra 
correcta (5 palabras dadas) 

8 
(4X2) 

IV. Completa con la 
palabra correcta 

Comprender 
20% 

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

8 
(4X2) 

V. Ordena el siguiente 
diálogo 


