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Section 1

Exercise 1 Questions 1–5

1

D C B A
[1] 

2

D C B A
[1] 

3

D C B A
[1] 

اختر اإلجابة الصحيحة بوضع إشارة ( 3 ) في المرّبع المناسب.

هوايتي المفّضلة كرة السّلة.   

ما هي هوايتي؟

َأذهب إلى مدرستي بالدّراجة.

كيف َأصل إلى المدرسة؟ 

اشتريُت َأمس قلمًا جمياًل.

ماذا يوجد في حقيبتي؟



4

0544/23/M/J/19© UCLES 2019

4

D C B A
[1] 

5

[1] 

[Total: 5]

اشترى والدي تلفازًا جديدًا لغرفة الجلوس.  

ماذا يوجد في غرفة الجلوس؟

يمشي َأخي في الغابة.

َأين يمشي َأخي؟

D C B A
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Exercise 2 Questions 6–10

[Total: 5]

C B A

E DF

6

7

8

9

10

انظر إلى هذه الصور جّيدًا.

(F     E ،D ،C ،B ،A)اكتب الحرف الصحيح                 َأو    في كل صندوق.

َأرسلت زينة رسالة إلى صديقتها.

ُأحّب تسلُّق الجبال في الربيع.  

شِربْت زينب قهوة مع صديقتها في المقهى. 

يأكل بدر اللحم كل يوم خميس. 

فتح رئيس البلدية مركزًا جديدًا للتسوُّق في مدينتنا. 
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Exercise 3 Questions 11–15

11

[1]

12

[1]

كتبْت سهام رسالة إلكترونية إلى صديقتها زينة تخبرها عن زيارتها لحديقة الحيوان.
اقرأ الرسالة بعناية ثّم َأجب بوضع إشارة )3( في المرّبع المناسب.

حديقة الحيوان 

َأنا بخير ويوم َأمس كان عيد ميالد َأخي الصغير وَأراد َأن يذهب إلى حديقة الحيوان الموجودة في القرية 
المجاورة لمدينتنا. ذهبُت مع َأبي وَأخي وصديقه المفّضل خالد في الصباح، فحديقة الحيوان تبعد عن بيتنا 

حوالي الساعة والنصف بالسّيارة.
عندما وصلنا، اشترينا التذاكر ثّم مشينا في الحديقة الجميلة نستمتع بالطقس اللطيف. الحديقة كبيرة جدًا ولها 
عّدة َأقسام، وتحتوي على الكثير من الحيوانات وفيها مطاعم ودّكان لشراء الهدايا. كان َأخي سعيدًا بمشاهدة 
الحيوانات وخاّصة اأَلليفة منها. تناولنا طعام الغداء هناك وشربنا العصير. كان يومًا ممتعًا وخاّصة أَلخي.

مع تحياتي،
سهام

كيف حالك يا صديقتي؟

A

B

C

A

B

C

ذهبنا إلى حديقة الحيوان أَلّنه كان ...

عيد ميالدي. 

عيد ميالد َأخي.

عيد ميالد َأبي. 

  خالد هو ...

َأخي الصغير.

جار عّمي.

صديق َأخي.

To: Zaina@arabic.com

Subject:
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13

[1]

14

[1]

15

[1]

[Total: 5]

A

B

C

A

B

C

A

B

C

اشترينا التذاكر ثّم ...

لعبنا في الحديقة.

درسنا في الحديقة.

مشينا في الحديقة.

شاهدنا في الحديقة ...

حيوانات كثيرة.

مالبس كثيرة.

قوارب كثيرة.

َأكلنا في الحديقة طعام ...

العشاء.

الغداء.

الفطور.
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Section 2

Exercise 1 Questions 16–20

مهرجان الزهور

ُيعّد مهرجان الزهور من َأنجح المهرجانات التي تُقام في مدينتنا حيث يحضرها عدد كبير من الناس من المدن 
المجاورة ليشاهدوا َأنواع الزهور الغريبة وَألوانها الزاهية. يفتتح رئيس البلدية هذا المهرجان كّل سنة في فصل 

الربيع، أَلّن الطقس معتدل ومناسب لجميع الورود.

يستمّر هذا المهرجان لمّدة ُأسبوع، ويشارك فيه عدد كبير من الدول، ويفتح َأبوابه من الساعة الخامسة بعد الظهر 
وحتى منتصف الليل. إّن الدخول للمهرجان يكون بسعر رمزي َأّما اأَلطفال فيدخلون بدون مال. يمكن للناس َأن 
يشتروا من هناك بعض َأنواع الزهور ويوجد الكثير من اأَلكشاك لبيع الطعام والشراب والهدايا. َأّما األطفال َفَلُهم 

فسحة كبيرة لالستمتاع باألَلعاب، كما خّصصت البلدية موقف سّيارات كبير لخدمة زّوار المهرجان. 

اقرأ النّص التالي بعناية ثّم َأجب عن اأَلسئلة التي تليه.  

أكمل كل جملة باختيار كلمة من القائمة:

مجانًا
سبعة

تسعة
جّوه
َأوسع

َأهّم
المحاّلت
مكانه

العربات
غاليًا

[1]                 16

[1]  17

[1]   18

[1]  19

[1]  20

[Total: 5]

إّن مهرجان الزهور من _______________ المهرجانات في مدينتنا.

يقام المهرجان في الربيع ل _______________ المناسب.

مّدة المهرجان هي _______________ َأّيام في السنة.

الصغار يشتركون _______________ في هذا المهرجان.

يوجد الكثير من _______________ لبيع الطعام والشراب.
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Exercise 2 Questions 21–29

اقرأ النّص التالي بعناية وَأجب عن اأَلسئلة التي تليه باللغة العربية.

سباق القوارب 

في مدينتي نهر طويل ومشهور، حيث يذهب السّكان هناك ليستمتعوا مع عائالتهم، ويوجد على جانبيه بعض 

المقاهي التي يزورها الناس للتمّتع بمنظر هذا النهر والطبيعة الجميلة حوله. زارتني صديقتي هذا اأُلسبوع لتشاهد 

سباق القوارب وهو الحدث الممّيز الذي يحصل سنويًا هنا في فصل الربيع، وهو ما يجعل النهر مركز لالنتباه 

واالهتمام سواًء في مدينتنا َأو في المدن المجاورة. يجري هذا السباق التقليدي في فصل الربيع بين جامعات 

المدن القريبة، حيث ترى صورًا ممتعة من صور الرياضة البدنية منتشرة على جاِنَبي النهر، كما نجد الزّوار 

جالسين على طول النهر لتشجيع فريقهم الخاّص َأو َأحد َأفراد العائلة المشاركين في السباق.

إّنه سباق جّيد التنظيم في كل مراحله، وله جدول زمني محّدد. يبدأ من الصباح حّتى المساء، ويكون عادًة في 

عطلة نهاية اأُلسبوع ليحضره َأكبر عدد من السّكان. وشرحُت لصديقتي َأّن هذه القوارب ذات الشكل الخاّص 

الضّيق والطويل تتقّدم بشكل سريع وذلك بطريقة التجذيف بواسطة المجذاف وهو عبارة عن قطعة خشب طويلة 

وليست عريضة يحّركها المتسابقون الجالسين في القارب بسرعة كبيرة من الجانبين، ويكون عددهم عشرة  في 

القارب الواحد يلبسون اأَللوان الخاّصة بفريقهم باإلضافة إلى رئيسهم الذي يعطيهم التعليمات ويشّجعهم بواسطة 

مكّبر الصوت الذي يمسكه ليسمعوه جّيدًا.

ُتسمع َأصوات هتافات المشجعين كّلما ِاقترب قارب من َأمامهم مما ينُشر َأجواء الفرح والسعادة لكّل من 

المتسابقين والمشاهدين.
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21

[1] ...................................................................................................................................................

22

[1] ...................................................................................................................................................

23

[1] ...................................................................................................................................................

24

[1] ............................................................................................................................................    (i)

[1] ............................................................................................................................................   (ii)

25

[1] ...................................................................................................................................................

26

[1] ...................................................................................................................................................

27

[1] ...................................................................................................................................................

28

[1] ...................................................................................................................................................

29

[1] ...................................................................................................................................................

[Total: 10]

لماذا يذهب الناس إلى النهر في مدينتي؟ 

ما الذي يجعل هذا النهر ممّيزًا في فصل الربيع؟

َمن ُيشارك في هذا الحدث؟

لماذا يحضر الزّوار هذا السباق السنوي؟ اذكر نقطتين.

ما هي مّدة السباق؟

ما هو شكل القارب في هذا السباق؟

ماذا يستعمل رئيس الفريق ليعطي التعليمات؟

ماذا يفعل المشّجعون عند مرور القارب َأمامهم؟

كيف يشعر المتسابقون والمشاهدون أثناء السباق؟
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Section 3

Exercise 1 Questions 30–34

اقرأ الحوار ثّم َأجب بوضع إشارة صح )3( في المرّبع المناسب َأمام كل عبارة.
اكتب التعبير الصحيح حسب الحوار إذا كانت اإلشارة في المرّبع الخطأ. )2 صح و3 خطأ(

رافقُت جّدي لمركز التسوق فوقف َأمام بائع العسل ليشتري منه ودار بيننا الحوار التالي.

من َأين يأتي العسل يا جّدي؟
إّن العسل ماّدة سميكة وحلوة الطعم يصنعه النحل من اأَلزهار، وهو بنفس الوقت غذاء النحل ويصنعه في 

الربيع ويأكله في الشتاء، والنحل يعمل باجتهاد كبير َفِلكي تصنع النحلة كيلوغرامًا واحدًا فإنها تنتقل بين 
الزهور مساحة ُتعاِدل َأحد عشر مّرة محيط اأَلرض حول خط االستواء. وتختلف َأنواع العسل باختالف 

مصدر الرحيق.

ولكن يا جّدي، َأرى الكثير من َألوان العسل فكيف يتّم ذلك؟
هناك عوامل كثيرة تؤّثر على صفات العسل ولونه َكنوع التربة، والعوامل الجوّية وَأيضًا اختالف َأنواع الزهور 
وَألوانها التي تأخذ النحلة منها الرحيق. وينتج اللون اأَلساسي للعسل من مكّونات ذائبة فيه ويتَأّثر لونه بدرجة 
الحرارة في موسم الرحيق كما في العسل الجبلي، والعسل الطبيعي يتجّمد عند انخفاض درجة الحرارة من الحّد 

اأَلدنى لدرجة خلّية النحل وهي عشرون درجة مئوية، ودرجة التجّمد تختلف حسب مصدر الرحيق.

وكيف نتَأّكد من أّن العسل طبيعي َأم ال؟
في هذه اأَلّيام أصبحت صناعة العسل مهّمة ولكن ليس الجميع يحافظ على بقاء العسل طبيعيًا، لذلك يجب 

شراء العسل من اأَلماكن الموثوق بها، وهناك عّدة طرق لكشف العسل الطبيعي من المغشوش، فَأنا مثاًل 
أضع ملعقة عسل في الماء مع التحريك فإن بقي دون َأن يذوب فهو عسل طبيعي.

وما هي فوائد العسل؟
ُيعتبر العسل ماّدة عالجّية ووقائية وغذائية عالية القيمة فهو مفيد لأَلطفال والكبار، وهو مصدر فّعال 

للطاقة والفيتامينات ويحافظ على الوزن خاّصة للرياضيين أَلّنه سريع الهضم. يساعد العسل على تقوية 
الجسم، والقلب كما يفيد في عالج االلتهابات واأَلمراض الجلدية والعصبية ومرض الروماتيزم.

وما هي َأنواع العسل؟
لكّل نوع ميزة فهناك العسل اأَلسود الذي يأتي من القصب السّكري وهو غني بالمعادن المفيدة للصحة 

كالكالسيوم، والعسل اأَلبيض الذي يحوي سّكر الفواكه فقط وهو َأيضًا غذاء ملكة النحل، وهناك العسل ذو 
اللون الذهبي وهو َأكثرهم انتشارًا ويفيد في َأمراض فقر الدم والسعال والصدر.

شكرُت جّدي على هذه المعلومات القّيمة وتابعنا التسّوق. 
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3

      

..........................................................................................................................................................

    
  30

..........................................................................................................................................................

    
    31

..........................................................................................................................................................

    
  32

..........................................................................................................................................................

    
  33

..........................................................................................................................................................

    
  34

..........................................................................................................................................................

[Total: 8]

مثال: رافقُت والدي إلى مركز التسوق.

رافقُت جّدي 

صح     خطأ  

صح     خطأ  

صح     خطأ  

صح     خطأ  

صح     خطأ  

صح     خطأ  

العسل هو غذاء النحل.

يتجّمد العسل الطبيعي عند ارتفاع درجة الحرارة في الخلّية.

يجب شراء العسل من مركز موثوق به.

يسّبب العسل زيادة الوزن عند الرياضيين.

العسل اأَلسود مفيد وهو غذاء ملكة النحل.



14

0544/23/M/J/19© UCLES 2019

Exercise 2 Questions 35–40
  

اقرأ النّص التالي ثّم َأجب باللغة العربية عن األسئلة التي تليه.

الفن السابع

الفن السابع هو اسم ُيستخدم لوصف صناعة السينما، وهذا لقب قديم ُأطِلق على السينما منذ بدايتها. 
وحسب رأي "كامودو" وهو َأحد األشخاص الذين َأطلقوا هذا االسم عليها أَلّن السينما جاءت لتجمع كل 
الفنون الستة وهي فن العمارة، والموسيقى، والرسم، والنحت، والِشعر، والرقص وتكّون منها صورة جديدة 

متكاملة تجمع كل هذه الفنون الستة في وقت واحد. 
ُتعتبر السنيما من إخراج إلى تمثيل واحد من َأكثر أنواع الفنون شعبية أَلّنها تعتمد على استخدام الصوت 
والصورة معًا من َأجل إعادة بناء اأَلحداث على شريط تسجيلي. إّن صناعة التصوير المتحّرك وعرضه 

على الجمهور عبر شاشات كبيرة في دور العرض َأصبحْت موردًا أَلرباح هائلة لشركات اإلنتاج والعاملين 
في هذا المجال في كل َأنحاء العالم.

بدأ تاريخ السينما بمختلف َأنواعها سواًء اأَلفالم َأو الصور المتحّركة في نهاية تسعينات القرن التاسع عشر 
ميالدي مع اختراع كاميرا التصوير السينمائي. في البداية تّم عرض الصور المتحّركة على َأّنها شيء غير 

مألوف ومكلف. لقد كان المسرح َأرخص وَأبسط وسيلة ترفيه للجميع، بعد ذلك بدأ تصوير السينما بشكل 
ِفعلي لتصبح من َأهم َأدوات االتصال والُمتعة واإلعالم في القرنين العشرين والواحد والعشرين. كانت معظم 
اأَلفالم قبل عام 1930 صامتة وذات لون َأبيض وَأسود ومن َأشهرها َأفالم "شارلي شابلن"، ورّكزت السينما 

في الخمسينات على اأَلفالم الغنائية والكوميديا التي تساعد في ترفيه الناس.
كان لتطّور التكنولوجيا الكبير َأثرًا واضحًا وملموسًا على تقّدم السينما، حيث َعِمَل المخترعون على تحسين 
آالت التصوير وُصنع اأَلفالم وآالت العرض، فدخل الصوت وَأصبحت َأفالم متكّلمة َأحّبها الجمهور، ومن 

بعد ذلك دخلت اأَللوان مما جعلها َأكثر متعة.
لم يتوّقف الفن السابع عن التطّور حيث َأصبحت التقنية عالية في العرض ومؤّخرًا ُاكُتشفْت تقنيات حديثة 

مثل تصوير ثالثي اأَلبعاد وال "آي ماكس." حّقق الفن السابع نجاحًا ال مثيل له وَأصبح بمتناول جميع 
الناس حيث قبل السينما كان الناس يسافرون لمسافات طويلة لرؤية العروض َأو ُمدن المالهي وقد تغّير 

هذا مع ظهور السينما. 
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35

[1] ...................................................................................................................................................

36

[1] .............................................................................................................................................   (i)

[1] ............................................................................................................................................   (ii)

37

[1] ...................................................................................................................................................

38

[1] ...................................................................................................................................................  

39

[1] ...................................................................................................................................................

40

[1] ...................................................................................................................................................

[Total: 7]

لماذا َأطلق "كامودو" اسم الفن السابع على السينما؟

لماذا َأصبحْت السينما من أكثر الفنون شعبيًة في العاَلم؟ ُاذُكر نقطتين. 

ماذا كان رأي الناس في الصور المتحّركة في بداية السينما؟ 

ما هي َأنواع اأَلفالم التي انتشرت في الخمسينيات؟

ُاذكر َأحد العوامل الذي ساهم في تطّور السينما.

ما هي آخر تطّورات السينما في وقتنا الحاضر؟
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