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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 التمرین، ستستمع إلى بعض المحادثات القصیرة. ستستمع إلى كل محادثة مرتین.
.)D–A( في المربع الصحیح )( لكل سؤال، ضع عالمة

علّي یتحّدث إلى صدیقته بشرى.

علّي ُیخبر بشرى بشيٍء ما.  1

عید میالد َمن قریًبا؟  

]1[  

ABCD

بشرى تسأل...  2

متى حفلة عید المیالد؟  

]1[  

ABCD
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بشرى تُتابع حدیثها... 3

أین الحفلة؟

]1[

ABCD

بشرى فرحانة. 4

ماذا اشترى علّي؟

]1[

ABCD

بشرى تُقّرر شیًئا ما... 5

أّي فاكهة في الكعكة؟

]1[

ABCD
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علّي ُیخبر بشرى.  6

رها بشرى؟ ما شكل الكعكة التي سُتحضِّ  

]1[  

ABCD

بشرى تُتابع حدیثها...  7

كیف ستذهب بشرى إلى الحفلة؟  

]1[  

ABCD

بشرى تستمّر بالحدیث...  8

متى تنتهي الحفلة؟  

]1[  

ABCD

]المجموع: 8[
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األسئلة من 9–14

ستستمع إلى تقریر عن مركز "النجاح" التجاري. ستستمع إلى التقریر مّرتین. هناك فترة توقف في 
 .)D–A( في المربع الصحیح )( التقریر. لكّل سؤال، ضع عالمة

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة.
مركز "النجاح" التجارّي

9  متى تّم بناء مركز "النجاح" التجارّي؟ 

]1[  

2015 2014 2013 2012

ABCD

ماذا یوجد في الطابق األرضّي؟  10

]1[  

ABCD

أّي المالبس سعرها 23 جنیًها؟  11

]1[  

ABCD
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أین المعارض الفنّیة؟  12

]1[  

5 4 3 2

ABCD

]وقفة[

ماذا یوجد خارج المركز؟  13

]1[  

ABCD

كیف یّتصل الزّوار بالمركز؟  14

]1[  

ABCD

]المجموع: 6[
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األسئلة 15–19

ستستمع إلى حوار بین مریم ومحمد عن البلدان العربیة. ستستمع إلى الحوار مرتین.

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

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة المعلومات التالیة.

]المجموع: 5[

المعلومات

الرحلة غالیة جدًّا

طبیعته جمیلة

زارها الطالب من قبل

الجّو حاّر جدًّا

وقت السفر طویل

الطعام لذیذ جدًّا 

A

B

C

D

E

F

البالد 
15.......... الكویت 

.......... مصر 

.......... المغرب  

.......... ُعمان 

.......... لبنان  

16

17

18

19

]1[

]1[

]1[

]1[

]1[
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األسئلة من 20–28

ستستمع اآلن إلى حوارین مع لینا وعمر. هناك وقفة بین الحوارین.

القسم األول: األسئلة من 20–24

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

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة من 20–24.

أین شاهَدْت لینا الفیلم حدیثًا؟  20

A.في التلفاز

B.عبر الهاتف النّقال

C.في السینما
]1[  

َمن شاهد الفیلَم مع لینا؟  21

A.عائلُتها

B.أصدقاؤها

C.جارُتها
]1[  

ما نوع الفیلم؟  22

A  .فیلًما تقلیدیًّا

B.فیلَم مغامرات

C .فیلًما كومیدیًّا
]1[  
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ما أبرُز أحداث الفیلم؟  23

A.زواج بطل الفیلم

B.إنقاذ بطل الفیلم عائلَته

C  .اختفاء بطل الفیلم
]1[  

أین یتوّفر الفیلُم بسعر أرخص؟  24

A.في السوق الشعبّي

B.في متجر األفالم

C .في مواقع اإلنترنت
]1[  

]وقفة[

القسم الثاني: األسئلة من 25–28

العملّیة. ستستمع إلى هذا الحوار مرتین، لإلجابة عن األسئلة من  ستستمع اآلن إلى الحوار مع عمر عن خبرته 
 .C أو B أو A في المربع الصحیح )( 25–28، ضع عالمة

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة من 25–28.

خبرة عمل عمر كانت في...  25

A.متجر مالبس

B.مكتب محاماة

C .شركة سيّارات
]1[  
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كان المدیر...  26

A.لطیًفا

B.متعاوًنا

C .مضحًكا
]1[  

كان عمر یعمل...  27

A.خمسة أّیام

B.یومین

C .ستة أّیام
]1[  

في بدایة فترة التدریب، كان عمر...  28

A.یساعد المدیر

B.یجلس مع الموّظفین

C  .یجیب على الهاتف
]1[  

]المجموع: 9[
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األسئلة من 29–34

ستستمع إلى مقابلة مع هدى عن سفرتها إلى مصر. ستستمع إلى المقابلة مرتین. هناك وقفة خالل المقابلة. لإلجابة 
عن كل سؤال، ضع عالمة )( في المربع الصحیح )D–A(. اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة.

سافرت هدى إلى مصر؛ ألّنها...  29

A.تحّب الجو الدافئ

B.ترید العمل هناك

C   .ال تحّب بریطانیا

D   .ترید زیارة جّدتها هناك
]1[  

خالل وجودها في الشركة، شعرت هدى...  30

A.بالهدوء

B.بالسعادة

C  .بالتعب

D  .بالقلق
]1[  

هدى تحّب الذهاب إلى...  31

A.األماكن التاریخّیة

B.األماكن الترفیهّیة

C  .األماكن الجبلّیة

D .شاطئ البحر
]1[  

]وقفة[
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انتقلت هدى في مصر إلى بیت...  32

A.في وسط المدینة

B.قرب نهر النیل

C .في ضواحي المدینة

D.في الجبال
]1[  

صدیقة هدى كانت ... في مراحل حیاتها األولى.  33

Aمحبوبة

Bمتكّبرة

C كریمة

Dخجولة
]1[  

هدى لن تنسى...  34

A.الطعام المصرّي

B.طیبة الناس

C.المتاحف الجمیلة

D .األسواق الشعبّیة
]1[  

]المجموع: 6[



14

0544/12/M/J/22© UCLES 2022

األسئلة من 35–37

ستستمع إلى حوار مع فارس عن تنظیم حفلِة زمیلِتِه زینب. ستستمع إلى الحوار مرتین. هناك وقفتان خالل الحوار. 
لإلجابة عْن كل سؤال، ضع عالمة )( أماَم اإلجابتین الصحیحتین في المربعات )E–A(. اآلن لدیك بعض الوقت 

لقراءة األسئلة.  

35A.فارس لدیه خمسة وعشرون صدیًقا

B.زینب ستتخّرج الشهر القادم

C .فارس لم یعلم بحفلة تخّرج زینب

D .بیت زینب الحالّي مناسب لعدد المدعوین

E .تحتاج منطقة بیت زینب إلى مواقف سیارات
]2[  

]وقفة[

36A.حفلة زینب ستواجه أكثر من مشكلة

B.فارس یرى أن الموسیقى الصاخبة مالئمة للحفلة

C  .جیران زینب یحّبون الموسیقى العالیة

D.زینب مهتّمة بجیرانها

E  .فارس لم ینّظم حفلة تخّرجه ِمن قبل
]2[  

]وقفة[

37A .فارس تعّرف إلى زینب حدیثًا

B.هدّیة زینب هي حقیبة جلدّیة

C .زینب ترّبت في السودان

D.زینب تهتّم بالعادات والتقالید

E .فارس سَیحُضر حفلة تخّرج زینب
]2[  

]المجموع: 6[
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لدیك اآلن ست دقائق لنسخ إجاباتك على ورقة اإلجابات. ِاتبع التعلیمات 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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