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ARABIC 9680/32

Paper 3 Essay May/June 2021

 1 hour 30 minutes

You must answer on the enclosed answer booklet.

You will need: Answer booklet (enclosed)

INSTRUCTIONS
 ● Answer one question in Arabic.
 ● Follow the instructions on the front cover of the answer booklet. If you need additional answer paper, 

ask the invigilator for a continuation booklet.
 ● Dictionaries are not allowed.

INFORMATION
 ● The total mark for this paper is 40.
 ● Your essay will be marked out of 40 with 16 marks for content and 24 marks for quality of language.
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تعليمات 
●     َأجب عن سؤال واحد باللغة العربية.

●      اتبع اإلرشادات الموجودة على الغالف األمامي لكتيب اإلجابة. ترد أيًضا التعليمات أدناه باللغة العربية. إذا کنت بحاجة إلی 
ورقة إجابة إضافية، فاطلب من المراقب ُكتيبًا آخر لالستمرار.

●     ال يسمح بإدخال المعاجم.

معلومات
●     العالمة اإلجمالية لهذه الورقة هي 40 عالمة.

●     سيتم وضع عالمة على المقال من 40 : أي 16 عالمة للمحتوى و24 عالمة لجودة اللغة.
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تعليمات كتيب اإلجابة 

استخدم قلمًا ذا حبٍر أسود أو أزرق داكن. يمكنك استخدام قلم رصاص HB ألية مخططات أو رسوم بيانية. 

ُاكتب اسمك، ورقم المركز، ورقمك في المربعات في أعلى الصفحة. ُاكتب بوضوح واستخدم الحروف الكبيرة.

ال تستخدم قلمًا قاباًل للمحو أو سائل تصحيح.

ال تكتب على أية رموز شريطية (باركودات).

ُاكتب إجاباتك في هذا الكتيب. استخدم كال وجهي الورقة. ُاترك سطرين فارغين بين إجاباتك عن كل سؤال.

ُاكتب رقم السؤال الذي تجيب عنه في الهامش األول باللغة اإلنجليزية.

إذا كان السؤال الذي ُتجيب عنه يحتوي على أجزاء، على سبيل المثال 1(a)، فاكتب جزء السؤال باللغة اإلنجليزية في الهامش الثاني. 
ُاكتب جميع مسودات عملك بالقلم في كتيب اإلجابة هذا. اشطب أي شيء ال تريد للممتحن أن يضع عالمة عليه دون جعل العمل 

غير قابل للقراءة.

ال تمّزق أي جزء من هذا الكتيب.

يجب عليك تسليم كل العمل. إذا كنت قد استخدمت أية كتيبات متابعة، أدخلها داخل هذا الكتيب.

© OCR
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(a)(i)
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انتقل إلى الصفحة التالية للحصول على األسئلة.
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أنماط الحياة اليومية  1

أّثرت مواقع التواصل االجتماعي سلًبا في حياة الشباب اليومية. بّين رأيك.  

الطعام والشراب  2

يقترح بعضهم إصدار قانون ُيمنع فيه األفراد من تناول الطعام في وسائل النقل العامة. هل توافق؟  

العمل والبطالة  3

"يجب رفع سن التقاعد إلى 75 سنة لتحقيق النمو االقتصادي". ما رأيك؟  

التطور االقتصادي واالجتماعي  4

"يمكن االستغناء عن التعليم التقليدي، واالكتفاء بالتعليم عن ُبعد". ما أثر ذلك في المجتمعات؟   

البيئة  5

  َفْرض ضرائب عالية على الوقود يساهم بشكل كبير في حماية البيئة. ناقش ذلك.

 250 و400 كلمة.


