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 Approximately 50 minutes (including 6 minutes’ transfer time)

You must transfer your answers onto the multiple choice answer sheet.

You will need: Multiple choice answer sheet
 Soft clean eraser
 Soft pencil (type B or HB is recommended)

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 

answer sheet. 
●	 Follow the instructions on the multiple choice answer sheet. Shade one letter only for Questions 1 to 34 

and two letters for Questions 35 to 37. 
●	 Write in soft pencil.
●	 Write your name, centre number and candidate number on the multiple choice answer sheet in the 

spaces provided unless this has been done for you.
●	 Do not use correction fluid.
●	 Do not write on any bar codes.
●	 Dictionaries are not allowed.

INFORMATION
●	 The total mark for this paper is 40.
●	 Each correct answer will score one mark.
●	 Any rough working should be done on this question paper.

This document has 16 pages. Any blank pages are indicated.
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األسئلة من 1–8

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

سالم يتحدث مع أخته هالة.

سالم يخبر هالة بشيء ما.   1

كيف سيسافر سالم وهالة؟  

]1[  

ABCD

هالة تسأل أكثر...  2

أين سيقيمان؟  

]1[  

ABCD
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هالة سعيدة وتقول...  3

ماذا ستفعل هالة هناك؟  

]1[  

ABCD

هالة تتابع حديثها...  4

َمن سيذهب مع سالم وهالة؟  

]1[  

ABCD

هالة تقّرر شيئًا ما...  5

ماذا ستشتري هالة؟  

]1[  

ABCD
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سالم يخبر هالة.  6

كم درجة الحرارة هناك؟  

]1[  

19° 21° 24° 26°

ABCD

هالة ُتجيب سالمًا.  7

ماذا ستأكل هالة؟  

]1[  

ABCD

هالة تستمر في الحديث...  8

أين يشعر سالم باأللم؟    

]1[  

ABCD

]المجموع: 8[
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األسئلة من 9–14

ستستمع إلى إعالن حول افتتاح مطعم النجوم. ستستمع إلى اإلعالن مّرتين. هناك فترة توقف في 
اإلعالن. لكل سؤال، ضع عالمة )( في المربع الصحيح )D–A(. اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة.

مطعم النجوم

متى سيفتح المطعم فرعه الجديد؟   9

]1[  

ABCD

ما العمل المطلوب في المطعم؟  10

]1[  

ABCD

ما الجائزة األولى؟  11

]1[  

ABCD
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أّي عصير سيقّدم المطعم؟  12

]1[  

ABCD

]وقفة[

كم سعر الوجبة الفاخرة؟  13

]1[  

14 13 12 11

ABCD

أين يقع المطعم؟  14

]1[  

ABCD

]المجموع: 6[
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األسئلة 15–19

ستستمع إلى حوار بين أمينة وحمزة حول المدارس. ستستمع إلى الحوار مرتين.

لألسئلة من 15 إلى 19، ِاختر )F–A( لربط المعلومة الصحيحة باسم المدرسة. لكل سؤال، اكتب الحرف )F–A( على 
السطر. 

اآلن لديك بعض الوقت لقراءة المعلومات التالية.

]المجموع: 5[

المعلومات

ال يوجد فيها زي مدرسي

هي للشباب فقط

فيها قاعة رياضية كبيرة

هي بعيدة عن البيت

فيها مكتبة حديثة

تكاليفها غالية جدًا

A

B

C

D

E

F

المدارس
15.......... مدرسة األمل 

.......... مدرسة السالم 

.......... مدرسة األجيال 

.......... مدرسة النبراس 

.......... مدرسة النيل 

16

17

18

19

]1[

]1[

]1[

]1[

]1[



9

0544/12/M/J/21© UCLES 2021 [Turn over

األسئلة من 20–28

ستستمع اآلن إلى حوارين مع مريم ويوسف. هناك وقفة بين الحوارين.

القسم األول: األسئلة من 20–24

ستستمع اآلن إلى الحوار مع مريم حول بيتها. ستستمع إلى هذا الحوار مرتين، لإلجابة عن األسئلة من 20–24، ضع 
.C أو B أو A في المربع الصحيح )( عالمة

اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة من 20–24.

كم طابقًا في بيت مريم الجديد؟  20

A.طابق واحد

B.طابقان

C  .ثالثة طوابق
]1[  

ما المكان العملي في البيت؟  21

A.المرآب

B.الحديقة

C .الشرفة
]1[  

ما رأي مريم في غرفة الطعام؟  22

A  .تقليدية

B.حديثة

C .بسيطة
]1[  
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أين تقضي مريم معظم وقتها؟  23

A.في المطبخ

B.في غرفة نومها

C .في غرفة الجلوس
]1[  

منذ متى تعيش مريم في منطقتها؟  24

A.منذ سنتين

B.منذ ثالث سنوات

C .منذ خمس سنوات
]1[  

]وقفة[

القسم الثاني: األسئلة من 25–28

ستستمع اآلن إلى الحوار مع يوسف حول النادي. ستستمع إلى هذا الحوار مرتين، لإلجابة عن األسئلة من 25–28، 
ضع عالمة )( في المربع الصحيح A أو B أو C. اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة من 25–28.

يوسف يذهب إلى نادي...  25

A.الصيد

B.الرياضة

C .الموسيقى
]1[  
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ُيغلق النادي أبوابه في الساعة...  26

A 9:15

B10:45

C9:45

]1[  

المالبس الحالية لمشتركي النادي...  27

A.صفراء

B.زرقاء

C .خضراء
]1[  

أهم ِميزة يحصل عليها المشترك...  28

A.%20 خصم

B.مكالمات مجانية

C .عروض سفر
]1[  

]المجموع: 9[
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األسئلة من 29–34

ستستمع إلى مقابلة مع الناشطة البيئية، السيدة عائشة. ستستمع إلى المقابلة مرتين. هناك وقفة أثناء المقابلة. لإلجابة 
عن كل سؤال، ضع عالمة )( في المربع الصحيح )D–A(. اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة.

القضية البيئية األساسية في المنطقة هي...  29

A.عدم وجود الحدائق

B.الوساخة

C  .قلة الماء

D  .حركة المرور
]1[  

تشعر السيدة عائشة ... بسبب االحتباس الحراري.   30

A.بالخطر

B.بالرعب

C  .بالغضب

D  .بالحزن
]1[  

عائشة مهتمة حاليًا...  31

A .بالنمور

B.بالباندا العمالقة

C  .باألفعى

D .بالغوريال الجبلية
]1[  

]وقفة[
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يقطع المزارعون األشجار لـ...  32

A.صناعة األلعاب

B.بناء المنازل

C .زراعة الطعام

D .صناعة الورق
]1[  

عائشة تضع باقي األكل في...  33

A.صندوق خاص

B.جهاز تدوير

C .أكياس كبيرة

D.ُعلبة خشبية
]1[  

العائالت أصبحت ... لحماية البيئة.  34

A.متفائلة

B.متشائمة

C  .متحّمسة

D .متعاونة
]1[  

]المجموع: 6[
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األسئلة من 35–37

ستستمع إلى مقابلة مع آدم حول حياته. ستستمع إلى المقابلة مرتين. هناك وقفتان أثناء المقابلة. لإلجابة على كل 
سؤال، ضع عالمة )( على اإلجابتین الصحیحتین في المربعات )E–A(. اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة.  

35A.آدم لديه مشاكل مع الشباب

B.آدم المسؤول األساسي عن الُمدّونة

C  .آدم لديه صورة شخصية على مواقع اإلنترنت

D.كان موقع الُمدّونة مفتوحًا لعائلة آدم فقط في البداية

E .موقع الُمدّونة يحتاج إلى تسجيل للدخول
]2[  

]وقفة[

36A.آدم سافر ثالث مرات العام الماضي

B.آدم كّون صداقات جديدة خالل سفره إلى اليابان

C .آدم كان قلقًا خالل سفره بالطائرة إلى اليابان

D.آدم يستطيع التكلم بعدة لغات أجنبية

E  .آدم يفضل أن يتعلم اللغات األجنبية في البيت
]2[  

]وقفة[

37A.آدم يود معرفة التقاليد المتنوعة لألشخاص

B.أصدقاء آدم من نفس البلد

C .آدم يعتبر نفسه محظوظًا ألنه يعيش في بلد عربي

D.احتفل آدم مع أصدقائه بالعام الجديد

E .المأكوالت العربية مختلفة خالل عيد األضحى
]2[  

]المجموع: 6[
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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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