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R Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE, June 2021 examination 
in Arabic. Paper 1, Listening.

األسئلة من 1–8  F

في هذا التمرین، سوف تستمع إلى بعض المحادثات القصیرة. ستستمع إلى كل محادثة مرتین.  F

.(D–A) في المربع الصحیح () لكل سؤال، ضع عالمة  

(Pause 3 seconds)

محمد یتعّرف إلى زینب.   F

السؤال األول  F

محمد یسأل زینب.   F

* َأنِت هنا یا زینب. هل تستیقظین باكرًا؟  M

نعم، أنا أستیقظ في الساعة السادسة والنصف صباحًا.  F

متى تستیقظ زینب؟ **  F

(Pause 10 seconds. Repeat from * to **. Pause 5 seconds.)

السؤال الثاني  F

محمد مندهش.   F

* حقًا! ال بّد أنك تعیشین بعیدًا عن المدرسة.  M

ال، ولكنني أحب المشي إلیها كل یوم.  F

كیف تذهب زینب إلى المدرسة؟ **  F

(Pause 10 seconds. Repeat from * to **. Pause 5 seconds.)
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السؤال الثالث  F

محمد یستفسر أكثر:  F

* هذا جمیل. یبدو أنك تحبین الدراسة أیضًا.  M

الدروس بشكل عام ممتعة، ولكنني أفضل درس الفیزیاء.  F

ما مادة زینب المفضلة؟ **  F

(Pause 10 seconds. Repeat from * to **. Pause 5 seconds.)

السؤال الرابع  F

محمد یتابع حدیثه:  F

* إذًا، أنت تریدین دراسة العلوم في الجامعة.  M

هذا صحیح، فأنا أرید أن أعمل كطبیبة مشهورة وممّیزة.  F

ماذا ترید زینب أن تعمل؟ **  F

(Pause 10 seconds. Repeat from * to **. Pause 5 seconds.)

السؤال الخامس  F

زینب تستمر في الكالم.  F

* وفي وقت فراغي أذهب أحیانًا إلى السوق.  F

أین تذهب زینب في وقت فراغها؟ **  F

(Pause 10 seconds. Repeat from * to **. Pause 5 seconds.)

السؤال السادس  N 

محمد یجیب...  F

* وهل هذه هوایتك أیضًا؟  M

ال، هوایتي هي كرة السلة ألّنني ریاضیة منذ صغري.  F

ما هوایة زینب؟ **  F
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(Pause 10 seconds. Repeat from * to **. Pause 5 seconds.)

السؤال السابع  F

محمد یضیف:  F

* ما رأیك في أن نذهب معًا للتسوق یوم األربعاء القادم!   M

في أي یوم سیذهب محمد وزینب للتسوق؟ **  F

(Pause 10 seconds. Repeat from * to **. Pause 5 seconds.)

السؤال الثامن  F

زینب سعیدة.  F

* فكرة جیدة! أنا سأشتري حقیبة جدیدة.  F

ماذا ستشتري زینب؟ **  F

(Pause 10 seconds. Repeat from * to **. Pause 5 seconds.)
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األسئلة من 9–14  M

ستستمع إلى إعالن حول حفل مدرسة الزهور. ستستمع إلى اإلعالن مّرتین. هناك فترة توقف في اإلعالن. لكل   F
 (D–A). في المربع الصحیح () سؤال، ضع عالمة

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة.  

 (Pause 30 seconds)

الحفل  كالمعتاد.  الدراسیة  السنة  نهایة  في  كبیرًا  حفاًل  المغربیة  العاصمة  في  الثانویة  الزهور  مدرسة  ستقیم   *  F
بمناسبة تخّرج الطالب لهذه السنة الدراسیة وسیكون بحضور األهل واألصدقاء والمدرسین.

الكثیر من الناس یریدون حضور هذه المناسبة الخاصة ألنها تعني لهم الكثیر، لذلك قّرر مدیر المدرسة حجز   F
قاعة المدینة وهي حدیثة ومعروفة بشكلها الدائري الممّیز، وبحجمها الكبیر وبمكانها المعروف للجمیع. 

سیكون هناك العدید من األنشطة خالل الحفل مثل االستماع إلى الموسیقى العربیة والغربیة، ومشاهدة عرض   F
خاص تقدمه فرقة المدرسة للتمثیل، وكذلك سیوزع المدیر الشهادات على الطالب.

االحتفال سیتضمن أیضًا تقدیم أشهى أنواع الطعام والحلویات مثل الدجاج المقلي والسمك المشوي وأنواع مختلفة   F
من السلطات الشهیة، وكذلك كعكة الفراولة بالشوكوالته البیضاء والمثلجات اللذیذة والكثیر غیرها.

(Pause 5 seconds.)

وبما أنها مناسبة خاصة، فقد قّرر الطالب حضور الحفل بشكل ممیز جدًا. فاألوالد سیلبسون ربطة عنق لونها   F
أحمر داكن وستلبس البنات حزامًا عریضًا رمادیًا. وسیحضر الحفل المغني المشهور رامي. 

وقد أعلنت المدرسة أّن تذاكر االحتفال جاهزة للبیع اآلن، فعلى َمن یرید شراء تذكرة، االتصال بسكرتیر المدرسة   F
في أسرع وقت ممكن. یبلغ سعر التذكرة خمسة وعشرین دینارًا فقط، وهناك خصم للعائالت الكبیرة. **

(Pause 10 seconds.)

اآلن، استمع إلى المعلومات للمرة الثانیة.  F

(Repeat from * to ** then pause 10 seconds.)
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األسئلة 15–19  F

ستستمع إلى حوار بین خالد وفاطمة حول األصدقاء. ستستمع إلى الحوار مرتین.  F

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

  اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة المعلومات التالیة.

(Pause 30 seconds.)

* مرحبًا یا خالد! مبارٌك لك، أنا سعیدة ألنك ستشارك في المسابقة السنویة ألفضل رّسام. ال بد أنك فرح جدًا   F
وخاصة ألّن أحد األصدقاء سیأتي معك وسیشجعك. أعتقد أن سمیرًا سیكون متحمسًا للذهاب معك فهو صدیقك 

الُمفّضل.

أهاًل یا فاطمة! أنت على حق فهو صدیق الطفولة، ولكْن سمیر مسافر إلى ألمانیا في ذلك الیوم.  M

یا لألسف الشدید! ماذا عن صدیقك الذي یحب الفن أیضًا، والذي دائمًا یناقشك في بعض األمور وینصحك.   F
أقصد كریم طبعًا.

كریم مناسب وأنا أریده أن یأتي معي، ألن لدیه معلومات فنّیة قّیمة وهذا یفیدني. عندما اتصلت به أخبرني بأنه   M
ال یمكنه الحضور ألنه یجب أن یذهب إلى طبیب األسنان.  

كم هذا مؤسف! ماذا عن صدیقك حسن، فكما تعلم هو یحب السفر كثیرًا.   F

ال أعتقد أنه سیوافق أبدًا ألن اهتمامات حسن بعیدة تمامًا عن الرسم والفن.    M

وهل فكرت في عمر یا خالد؟ هو لطیف مع الجمیع ویحب دائمًا مساعدة اآلخرین.  F

بالفعل هو شخص مهذب، فقد سافرنا معًا من قبل واستمتعت بصحبته، ولكن هل سمعِت البارحة عن سقوط أحد   M
الطالب من درج المدرسة وكسر ساقه؟ إنه عمر.

كم یؤسفني سماع ذلك. انتظر لحظة، لقد نسینا تمامًا وساما، فهو صدیقك منذ سنوات وشخصیته مرحة. ما   F
رأیك؟

فكرة ممتازة! فهو یحب الحركة ویتحمل المسؤولیة. لم أره منذ فترة ولكنني سأتصل به على الفور ألتأكد من   M
رغبته في المجيء. شكرًا لك یا فاطمة على االقتراحات. **

(Pause 10 seconds.)

اآلن استمع إلى الحوار للمرة الثانیة.  F

(Repeat from * to ** then pause 10 seconds.)
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األسئلة من 20–28  F

ستستمع اآلن إلى حوارین مع هدى وأحمد. هناك وقفة بین الحوارین.  F

القسم األول: األسئلة من 20–24  F

ستستمع اآلن إلى الحوار مع هدى حول رحلتها إلى ُعمان. ستستمع إلى هذا الحوار مرتین، لإلجابة عن األسئلة   
.C أو B أو A في المربع الصحیح () من 20–24، ضع عالمة

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة من 20–24.  

 (Pause 30 seconds.)

* السالم علیك یا هدى. أخبریني، كیف كانت رحلتك إلى ُعمان مع العائلة؟  M

أهاًل بَك!  كانت هناك مشكلة في البدایة ألن جمیع الفنادق في مدینة مسقط كانت محجوزة بالكامل، ولكننا   F
استطعنا اإلقامة في بیت جمیل بداًل من الفندق.

وكیف وجدِت المدینة؟   M

مسقط هي العاصمة، وعادًة یكون السیاح مزدحمین فیها في فصل الربیع، ولكنني زرُت مسقط خارج هذا الموسم   F
فكانت المدینة هادئة وجمیلة.

هذا یعني أنِك تمكّنت من االسترخاء هناك.  M

انزعجت ألن  الرجوع،  قبل  ولكن  الخاّلبة.  بطبیعتها  الطبیعة، ومسقط مشهورة  في  التأّمل  أحب  فأنا  صحیح،   F
محطة الحافالت أمام مكان إقامتي كانت مزدحمة جدًا بالناس الذین یذهبون إلى ملعب كرة القدم. 

وهل ذهبت إلى السوق القدیم؟   M

أكید! زرُت السوق القدیم في الیوم األول واشتریُت الهدایا التذكاریة، وفي الیوم التالي ذهبت مع صدیقتي إلى   F
المسرح لمشاهدة مسرحیة حول تاریخ مسقط، وفي الیوم الثالث ذهبت إلى البحر.

وهل رجعِت البارحة؟   M

ال، في الحقیقة كان من المخّطط أن أعود قبل ثالثة أیام، ولكن بسبب سوء األحوال الجویة تأّخر الطیران،   F
وتأجلت الرحلة فُعدُت قبل یومین. أنا سعیدة جدًا بهذه الزیارة. **

(Pause 15 seconds.)

اآلن ستستمع إلى الحوار للمرة الثانیة.    F

(Repeat from * to ** then pause 15 seconds.)
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القسم الثاني: األسئلة من 25–28  F

ستستمع اآلن إلى الحوار مع مع أحمد حول صورة. ستستمع إلى هذا الحوار مرتین، لإلجابة عن األسئلة من   F
 .C أو B أو A في المربع الصحیح () 25–28، ضع عالمة

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة من 25–28.  

 (Pause 30 seconds.)

*** هذه صورة جمیلة یا أحمد. َمن هاتان الفتاتان هنا؟  F

آه، ألم تتمّكني من معرفتهما؟ هذه أختي منال، الفتاة الطویلة ذات الشعر األسود، والثانیة على الیسار، الفتاة   M
معتدلة الطول هي سمّیة زمیلتنا في المدرسة! هل تذكرِتها؟ ولكن شعرها كان بنّیًا ولیس أشقر. لقد تغیرتا، ألیس 

كذلك؟

فعاًل! وَمن هذان الولدان؟   F

یرتدي  الذي  علي  أخي  الیسار  وعلى  أزرق،  وبنطلونًا  أحمر  قمیصًا  یرتدي  وهو  عادل  الیمین صدیقي  على   M
البنطلون األبیض والقمیص األخضر.

یبدو أنكم تحبون الحیوانات؟  F

صحیح! وهي معنا في جمیع الصور. لقد اشترى أبي لنا كلبًا مضحكًا في العید، وكذلك كان عندنا عصفور   M
ذكي، وقبل عامین أهدتني أمي قطًا وهو فعاًل كسول، ألنه یأكل وینام فقط. أنا أحبه كثیرًا.

هل التقطَت هذه الصورة في بیتكم الحالي؟   F

ال، هذا بیتنا السابق، نحن انتقلنا إلى األردن قبل خمس سنوات، وبالرغم من أن بیتنا القدیم یشبه بیتنا الحالي،   M
إال أن الصورة التُقطت عندما كنا نعیش في السودان. إنها ذكریات جمیلة. ****

(Pause 15 seconds.)

اآلن ستستمع إلى الحوار للمرة الثانیة.    F

(Repeat from *** to **** then pause 15 seconds.)
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األسئلة من 29–34  F

أثناء  التواصل. ستستمع إلى الحوار مرتین. هناك وقفة  الشباب ووسائل  ستستمع إلى حوار مع سوسن حول   F
الحوار.

.(D–A) في المربع الصحیح () لإلجابة عن كل سؤال، ضع عالمة  F

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة.  

 (Pause 1 minute.)

* مرحبًا بك یا َسْوَسن في استطالع الرأي هذا. هل تعتقدین أّن الهواتف النقالة مهّمة في حیاة الشباب؟   M

ال أستطیع العیش بدون الهاتف المحمول، ألنني أستخدمه في كل شيء تقریبًا. یمكنني التقاط الصور متى شئُت،   F
وتصّفح المجالت والمواقع اإللكترونیة. كذلك یستخدمه الناس لشراء األغراض المختلفة، رغم أنني شخصیًا ال 

أستخدمه لهذا الشيء. الموسیقى أیضًا هي شغفي، فأستخدم هاتفي المحمول لتنزیل الموسیقى المفضلة لي. 

وما رأیِك في مواقع التواصل االجتماعي؟   M

الكثیر یعتقد أنها ممتعة جدًا، إذ یتواصل الشخص مع أهله وأصدقائه حول العالم في أي وقت بسهولة، فینشر   F
مختلف  األمر  معهم.  تواصل  على  یبقى  وهكذا  تكون مضحكة،  قد  تعلیقات  ویستلم  الصور،  یتبادل  أو  خبرًا 
بالنسبة لي، ألنني أجد األمر مرهقًا جدًا وخاصة عندما یتعّلق الموضوع بتحمیل الصور، والرد على التعلیقات 

طوال الیوم.

وهل في رأیك إذًا، أّن شبكة اإلنترنت هي المشكلة؟  M

ساعتین  ُیمضي  أبي  فمثاًل  المعلومات،  مجال  في  فائدة  األكثر  الوسیلة  أصبحت  اإلنترنت  شبكة  أن  أعتقد   F
في قراءة األخبار عن طریق حاسوبه. المشكلة لیست في اإلنترنت، بل في الوقت الذي یقضیه الشباب أمام 
الشاشات، الذي قد یصل إلى تسع ساعات یومیًا، لذلك قررت أن أخصص ثالث ساعات فقط في الیوم لتصّفح 

الشبكة، وأن أمضي باقي الوقت مع األصدقاء. 

(Pause 15 seconds.)

في أي شيء تقضین معظم وقتك؟  M

هذا یعتمد على الیوم، فخالل أیام األسبوع، أكون مشغولة جدًا بالدراسة، وبعد المدرسة أعمل نادلة في مقهى   F
لعدة ساعات، ولهذا ال یكون لدي وقت الستخدام الهاتف في الدردشة، وأستخدمه فقط للواجبات المدرسیة. أما 

في عطلة نهایة األسبوع، فأستخدمه لتعلم لغة جدیدة عبر تطبیق إلكتروني، ولقراءة أخبار كرة القدم .

وماذا عن مساوئ اإلنترنت؟  M

أّكدت البحوث أّن لوسائل التواصل االجتماعي العدید من المساوئ، منها مثاًل إضاعة وقت اإلنسان، وكذلك فإن   F
الجلوس أمام الشاشة یؤدي إلى األمراض بسبب عدم الحركة لفترات طویلة. ولكن في رأیي، أقل المساوئ ضررًا 

هي ضعف العالقات االجتماعیة، ألنني أعتقد أنها أسلوب الجیل الجدید للتواصل. 



10

0544/11/M/J/21© UCLES 2021

وكیف یمكننا تقلیل هذه المساوئ؟  M

ال بد لوسائل اإلعالم أن تنشر التوعیة بشكل مستمر بین الناس حول تأثیر اإلنترنت في حیاة اإلنسان. كذلك   F
فإّن لألهل دورًا في مراقبة أطفالهم منذ سن مبكرة. وفي نظري، فإّن المسؤول األول عن تقلیل هذه األضرار هو 

الفرد نفسه، ألنه الشخص الُمتحّكم في وقته، إذ ال یجب أن یقلد اآلخرین.** 

 (Pause 15 seconds.)

اآلن استمع إلى الحوار للمرة الثانیة.   F

(Repeat from * to ** then pause 15 seconds.)
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األسئلة من 35–37  F

ستستمع إلى حوار حسن ودینا حول ُخطط المستقبل. ستستمع إلى الحوار مرتین. هناك وقفتان أثناء الحوار.   F

 .(E–A) على اإلجابتین الصحیحتین في المربعات () لإلجابة على كل سؤال، ضع عالمة  

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة.   

 (Pause 45 seconds.)

*مرحبًا یا حسن، سمعت بأنك ستسافر مع أختك مها إلى خارج البالد لتعلم لغة جدیدة، هل هذا صحیح؟  F

بالتسجیل في معهد  لنا  لقد شجعنا والداي على السفر، ولكن هل تصدقین؟ لن یسمحا  بالفعل،  یا دینا.  أهاًل   M
اللغات هناك.

وكیف إذًا ستتعلمان اللغة یا حسن؟  F

فّكرت والدتي في هذه المسألة ألنها مرت بتجربة مماثلة في شبابها، وكما تعلم فأنا ال أتكلم اللغة الفرنسیة على   M
اإلطالق وأختي مثلي تمامًا. أبي أیضًا كان مساندًا لفكرة أمي.

وما اقتراح والدتك؟  F

في رأیها، إذا اعتمدنا على الدراسة فقط، فسوف نحتاج إلى سنوات عدیدة لنكون قادرین على التواصل بطالقة   M
مع الناس. وأّن أفضل وأسرع وسیلة هي التعایش مع الناس والمجتمع بشكل مباشر، ولهذا قرر أبي أن یرسلنا 

للسكن في بیت عمي هناك وخصوصًا أّن زوجته فرنسیة. 

(Pause 20 seconds.)

وهل كنت تحب تعلم اللغات األجنبیة منذ صغرك یا حسن؟  F

في طفولتي، كنت عنیدًا جدًا ورغم فرصة تعلم اللغات األجنبیة في مدرستي، إال أنني كنت ال أبالي بها وكنت   M
أقضي الوقت في الدردشة مع أصدقائي خالل الدرس. إضافًة إلى ذلك كان المعّلم یعطینا الكثیر من الواجبات 

المدرسیة.

هذا مؤسف! وماذا عن خبرتك في السفر؟  F

عند السفر مع األهل، تنّظم أمي كل ما یتعلق برحالتنا. ولكن عندما أتخرج من الجامعة، سأقوم بتنظیم تفاصیل   M
سفري بنفسي. أنا محظوظ أیضًا ألنني عرفت أّن الحوار مع الناس األجانب بلغتهم یخلق احترامًا متباداًل.

وهل تتفق معك أختك مها في هذا الرأي؟  F

ال أظن، ألنها تعتقد أّن اللغة اإلنجلیزیة ممّیزة، وأّنها بهذه اللغة فقط تستطیع التواصل مع العالم بأكمله.    M

(Pause 20 seconds.)

وهل ستستمر في تعلم لغات أخرى؟  F
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التطبیقات  وبوجود  االهتمام.  نفس  یشاركونني  الذین  األصدقاء  بعض  مع  جدیدة  لغات  تعلم  سأتابع  أنا  نعم،   M
المجانیة لتعلم اللغات األجنبیة المتنوعة، فإنني سأخّصص نفس الوقت بین تعلم اللغة الجدیدة وتحضیر باقي 

دروسي. أعتقد فعاًل أن النتیجة ستستحق الجهد!

وهل لدیك خطط أخرى للسفر؟  F

بالتأكید! أنا أحب السفر كثیرًا وأول دولة سأسافر إلیها هي لبنان، فبالرغم من زیارتي األولى لها قبل خمسة   M
أعوام إال أنني أود التعرف على األماكن التاریخیة فیها واستكشاف األشیاء الحدیثة أیضًا. وعندما أصل هناك، 

سأحضر مهرجان الموسیقى لوحدي، سیكون هناك الكثیر من المشاهیر. 

أرجو لك سفرة سعیدة وممتعة یا حسن!  F

شكرًا لِك. **   M

(Pause 45 seconds.)

اآلن سوف تستمع إلى الحوار للمرة الثانیة.   F

(Repeat from * to ** then pause 45 seconds.)

نهایة ااِلمتحان. لدیك اآلن ست دقائق لنسخ إجاباتك على ورقة اإلجابات. ِاتبع التعلیمات على ورقة اإلجابة.   F

 (Pause 6 minutes.)

 This is the end of the examination.  E


