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INSTRUCTIONS
●	 There are 37 questions on this paper. Answer all questions. 
●	 You will have 6 minutes to transfer your answers from the question paper onto the multiple choice 
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●	 Follow the instructions on the multiple choice answer sheet. Shade one letter only for Questions 1 to 34 
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●	 Write in soft pencil.
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●	 Do not use correction fluid.
●	 Do not write on any bar codes.
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●	 The total mark for this paper is 40.
●	 Each correct answer will score one mark. 
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األسئلة من 1–8

في هذا التمرين ستستمع إلى بعض المحادثات القصيرة. ستستمع إلى كل محادثة مرتين.
.)D–A( في المربع الصحيح )( لكل سؤال، ضع عالمة

محمد يتصل بزميلته ليلى هاتفيًا.

محمد يريد إخبار ليلى بشيء ما.  1

متى يبدأ الدرس غدًا؟  

]1[  

D C B A

ليلى سعيدة ...  2

ماذا حصل لألستاذ صالح؟  

]1[  

D C B A
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ليلى تريد معرفة المزيد.  3

ماذا ُكِسر لألستاذ صالح؟  

]1[  

D C B A

ليلى سألت عن المزيد:  4

أّي ماّدة يدّرس األستاذ صالح؟  

]1[  

D C B A

ليلى لديها فكرة.  5

ما فكرة ليلى؟  

]1[  

D C B A
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أجاب محمد ...  6

على أّية آلة يعزف محمد؟  

]1[  

D C B A

محمد لديه اقتراح ...  7

ما موهبة ليلى؟  

]1[  

D C B A

محمد أخبر ليلى بشيء آخر ...  8

أين يعيش علي؟  

]1[  

D C B A

]المجموع: 8[
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األسئلة من 9–14

أنت ستسمع إعالنًا إذاعيًا لمهرجان مدينة اإلسكندرية. ستسمع اإلعالن مّرتين. هناك فترة توقف في 
اإلعالن. لكل سؤال، ضع عالمة )( في المربع الصحيح )D–A(. اآلن لديك بضع ثواٍن لقراءة األسئلة.

مهرجان مدينة اإلسكندرية

كم يبلغ عمر المدينة؟  9

]1[  

D C B A

في أي أسبوع في أكتوبر سيكون المهرجان؟  10

]1[  

D C B A

ما نشاط يوم األربعاء في ساحة المدرسة؟   11

]1[  

D C B A

280 عامًا750 عامًا940 عامًا630 عامًا
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أي حيوان سيقفز؟  12

]1[  

D C B A

]وقفة[

ما الفاكهة التي ستكون في المسابقة؟  13

]1[  

D C B A

ما الخضروات التي سيتكون منها الحساء؟  14

]1[  

D C B A

]المجموع: 6[
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األسئلة من 15–19

ستسمع حوارًا بين زينب وكريم حول المكان الذي تريد زينب الذهاب إليه في عيد ميالدها. ستستمع إلى الحوار مرتين. 

لألسئلة من 15 إلى 19، ِاختر )F–A( لربط المعلومة الصحيحة باسم المطعم.

اآلن لديك بعض الوقت لقراءة المعلومات.

المطاعم

]1[  .......... مطعم الوادي   15

]1[  .......... مطعم السعادة   16

]1[  .......... مطعم الربيع   17

]1[  .......... مطعم الشباب   18

]1[  .......... مطعم الزمان   19

...........

...........

...........

...........

...........

صياغات

غاٍل جدًا لزينب

فيه مكان خارجي لألكل

في قائمة الطعام أطباق متنوعة 

محجوز بشكل كامل

مغلق كل يوم إثنين

غير مناسب للمراهقين

A

B

C

D

E

F

]المجموع: 5[



9

0544/01/SP/21© UCLES 2020 [Turn over

األسئلة من 20–28

ستستمع اآلن إلى حوارين مع فاطمة وعماد عن حياتهما في مدينة صفاقس. هناك وقفة بين الحوارين.

القسم األول: األسئلة من 20–24

المربع  في   )( عالمة  ضع   ،24–20 من  األسئلة  عن  لإلجابة  مرتين،  فاطمة  مع  الحوار  إلى  اآلن  ستستمع 
.)C–A( الصحيح

اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة من 20–24. 

المدينة تقع ...  20

A.في الجبال

B.على شاطئ البحر

C.في الغابة
]1[  

والدا فاطمة يعمالن ...  21

A.في مستشفى

B.في مكتب

C.في مدرسة
]1[  

أكثر ما يعجب فاطمة في مدينة صفاقس هو ...  22

A.الرحالت البحرية

B.عدم وجود الضجيج

C.المهرجانات الثقافية
]1[  
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في وقت الفراغ، تشارك فاطمة ...  23

A.في األنشطة الرياضية

B.في األنشطة الثقافية

C.في األنشطة التطوعية
]1[  

فاطمة ال تفكر في السفر إلى دولة الكويت ألّن ...  24

A.الجو حار جًدا

B.ركوب الطائرة مخيف

C.المسافة بعيدة
]1[  

]وقفة[

القسم الثاني: األسئلة من 25–28

 .)C–A( في المربع الصحيح )( ستستمع إلى الحوار مع عماد مرتين، لإلجابة عن األسئلة 25–28، ضع عالمة
اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة 25–28.

في يوم األربعاء يمارس عماد خالل فترة ما بعد الظهر ...  25

A.الموسيقى

B.الرياضة

C.التمثيل
]1[  
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أّي مادة ال يجيدها عماد؟  26

Aاللغات

Bالعلوم

Cالرياضيات
]1[  

المكان المفضل في المدرسة لدى عماد هو ...  27

A.المكتبة

B.قاعة الرياضة

C.غرفة الفن
]1[  

أين يّود عماد تناول الطعام؟  28

Aفي البيت

Bفي المدينة

Cفي مطعم المدرسة
]1[  

]المجموع: 9[
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األسئلة من 29–34

المقابلة. أثناء  وقفة  هناك  مرتين.  المقابلة  إلى  ستستمع  خالد.  السيد  السياحي،  الدليل  مع  مقابلة  إلى   ستستمع 
لإلجابة عن كل سؤال، ضع عالمة )( في المربع الصحيح )D–A(. اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة.

السيد خالد ...  29

A.يعيش في أبو ظبي

B.قام برحلة بالحافلة قبل المقابلة

C.يعمل فقط في اإلمارات العربية المتحدة

D.يقوم بحوالي 20 سفرة سياحية في العام
]1[  

معظم زبائن السيد خالد ...  30

A.يحبون التشمس على شاطئ البحر

B.يحبون السفر في مجموعات كبيرة

C.يكونون من كبار السن

D.يريدون الوقت الكافي لرسم المناظر الطبيعية
]1[  

السيد خالد ...  31

A.ال يذهب في إجازة

B.يجد معظم السّياح مملين

C.يعمل خالل العام كله

D.ما زال يتعلم
]1[  

]وقفة[
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الزبائن ...  32

A.يفقدون عادة هواتفهم المحمولة

B.يريدون تغيير الخطة في بعض األحيان

C.يمرضون بين الحين واآلخر

D.قد يجدوا السفر مجهًدا
]1[  

هذه الوظيفة مناسبة لشخص ...  33

A.يستطيع التعامل بشكل جيد مع الناس

B.يحب العمل طوال السنة

C.يريد كسب الكثير من المال

D.يفهم كيف يستخدم الحاسوب
]1[  

السيد خالد ...  34

A.ينفق الكثير من المال على سفراته

B.يرى أن مهنته غير مالئمة لشخص يعيش مع أسرة

C.يعود إلى أبو ظبي كل أسبوع

D.لديه العديد من األطفال في سن المدرسة
]1[  

]المجموع: 6[
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األسئلة من 35–37

المقابلة.  أثناء  وقفتان  هناك  مرتين.  المقابلة  إلى  والديه. ستستمع  يتحدث عن  وهو  مع حسن  مقابلة  إلى  ستستمع 
لإلجابة على كل سؤال ضع عالمة )( على اإلجابتين الصحيحتين في المربعات )E–A(. اآلن لديك بعض الوقت 

لقراءة األسئلة.

35A.والدا حسن في الستينات من العمر

B.والدا حسن لديهما شعر أسود

C.كانت والدة حسن تعمل في مزرعة

D.أبو حسن ال يريد التقاعد

E.يعتقد حسن أّن والديه يفكران كالشباب

]2[  

]وقفة[

36A.يجد حسن أن والديه صارمان تمامًا

B.حسن َقلَق حول صحة والديه

C .يعتقد حسن أن كبار السن أكثر هدوءًا

D.لدى حسن ووالداه اهتمامات مشتركة

E.شاهد حسن مؤخرًا فيلمًا مع أصدقائه

]2[  

]وقفة[
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37A.عندما كان حسن يذهب إلى المدرسة في الصباح، كان يحب أن يأخذه والده

B.في المدرسة الثانوية، اعتقد أصدقاء حسن أّن والده كان مثقًفا

C.يرغب أصدقاء حسن في إجراء مناقشات مع والده

D.تقوم أم حسن اآلن بتدريس الفن

E.في يوم الخميس، تذهب والدة حسن إلى صالة األلعاب الرياضية

]2[  

]المجموع: 6[

.لديك اآلن ست دقائق لنسخ إجاباتك على ورقة اإلجابات. ِاتبع التعليمات على ورقة اإلجابة

There will now be six minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow 
the instructions on the answer sheet.
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