PROVA DE CERTIFICACIÓ DEL NIVELL AVANÇAT (B2) Àrab
COMPRENSIÓ LECTORA
FORMAT DE LA PROVA:
PART 1: Comprensió lectora general
Durada: 60 minuts aproximadament.
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
a) Exercici V/F o bé exercici d'elecció múltiple entre 3 opcions (a, b, c)
b) Exercici consistent a inserir frases en un text del qual han estat
prèviament extretes.
Objectiu:
Comprensió global i/o de les idees principals
Comprensió de la informació específica i els detalls rellevants
Comprensió de les intencions explicites i implícites i el to de l'escrit
PART 2: Comprensió lectora: ús de la llengua
Durada: 60 minuts aproximadament.
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
1. Triar l'opció més adequada, d'entre tres o quatre de proposades, per
completar diferents enunciats dins un text. Les opcions podran
incloure elements de tipus lèxic, formes verbals, expressions
idiomàtiques i elements funcionals determinats pel context
(preposicions, nexes, pronoms, etc.)
2. Completar espais dins un text triant l’opció adequada entre les que
s’inclouen en una llista de paraules o expressions distribuïda de forma
no ordenada. Les opcions podran incloure elements gramaticals, com
ara formes verbals, pronoms, preposicions, adverbis, connectors,
lèxic, etc.
3. Formar paraules derivades relacionades amb un text (morfologia):
construir derivats a partir d’arrels o trobar paraules arrels a partir de
paraules derivades que es relacionen amb un text.
S’avalua la capacitat d'usar lèxic general, associacions
elements funcionals (preposicions, nexes, pronoms, etc.).
Valoració de la prova: Part 1 +part 2: 25%
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PROVA DE CERTIFICACIÓ DEL NIVELL AVANÇAT (B2) Àrab
COMPRENSIÓ AUDITIVA
FORMAT DE LA PROVA:
Durada: 45 minuts aproximadament.
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
Es contemplen les següents possibilitats:
-

Triar entre opcions múltiples
Respondre a preguntes de Vertader/Fals
Omplir espais en blanc amb informació concreta
Relacionar ítems amb l’opció corresponent

Tipus de text: Monòlegs o diàlegs en suport àudio o vídeo de textos
autèntics o almenys versemblants. S’hi poden incloure suports visuals.
Objectiu: Escoltar i entendre la informació general i específica i/o els temes
principals de monòlegs o diàlegs, la intenció dels parlants i/o els detalls
rellevants.
Cada text s’escoltarà dues vegades.

EXPRESSIÓ ESCRITA I MEDIACIÓ
FORMAT DE LA PROVA:
Durada de la prova: 90-100 minuts aproximadament.
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
PRIMERA PART: màxim de 100 a 130 paraules.
Els examinands han de fer un escrit amb propòsit comunicatiu, el qual ha de
contenir un missatge concret i específic, en forma de correu electrònic,
invitació, carta formal breu o nota informativa o amb instruccions, etc.
Aquesta part conté una sola tasca obligatòria.
SEGONA PART: màxim de 250 paraules.
Els examinands han fer un escrit adequat al nivell mostrant la capacitat de
comunicació a través de la narració de fets, descripció de llocs i/o persones,
exposició de fets o d’arguments a favor o en contra d’alguna proposta. Els
examinands han de triar només una de les 2 propostes que conté aquesta
part.
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PROVA DE CERTIFICACIÓ DEL NIVELL AVANÇAT (B2) Àrab
EXPRESSIÓ ORAL
FORMAT DE LA PROVA:
Durada de la prova: Entre 15 i 20 minuts aproximadament, que inclouen el
temps de preparació.
Valoració de la prova: 25% del total de la prova.
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques i desenvolupament de la prova:
Preparació de la prova: 5 minuts.
Abans de començar la prova, els examinands, a l’atzar, han de triar un
tema d’entre dos.
La prova oral inclou 2 parts diferenciades, que es poden referir al mateix
tema:
a) Tasca 1: 10 punts. Prova individual. Monòleg de 2 o 3 minuts vinculat al
tema seleccionat, d’acord amb les àrees temàtiques corresponents al nivell.
En aquest monòleg s'han d'activar principalment les estratègies de
desenvolupament del discurs. Es té per objectiu avaluar l’adequació, la
coherència, la cohesió, la riquesa discursiva i la correcció.
b) Tasca 2: 10 punts. Interacció entre els candidats i, si escau, amb el
professor. Els candidats han de conversar sobre el tema triat i han
d’intervenir de forma apropiada amb el propòsit de mantenir el diàleg.
Objectiu: expressar-se activant les funcions i estratègies pròpies del nivell,
les quals inclouen la cooperació i col·laboració en el desenvolupament del
discurs oral.
Els examinands faran la prova per parelles i excepcionalment amb un
professor.
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