
ARABIC 0544/13
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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

أحمد یتحّدث إلى أخته شیماء.

أحمد یسأل شیماء.  1

َمن ستزور شیماء؟  

]1[  

D C B A

أحمد یتابع حدیثه...  2

ماذا ستشتري شیماء؟  

]1[  

D C B A
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أحمد مسرور.  3

ماذا یوجد في بیت جدها؟  

]1[  

D C B A

أحمد یتابع حدیثه...  4

ماذا یقع بجانب المحّل؟  

]1[  

D C B A

شیماء تتابع حدیثها...  5

متى تعود شیماء؟  

]1[  

18:10 16:45 15:30 14:15

D C B A
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شیماء تجیب... 6

كیف ستذهب شیماء؟

]1[

D C B A

أحمد یضیف... 7

كیف الجّو؟

]1[

D C B A

شیماء تجیب. 8

ماذا ستشرب شیماء؟

]1[

D C B A

]المجموع: 8[
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األسئلة من 9–14

ستستمع إلى إعالن عن ُمخّیم صیفّي. ستستمع إلى اإلعالن مّرتین. هناك فترة توّقف في اإلعالن. لكّل سؤال، ضع 
 .)D–A( في المرّبع الّصحیح )( عالمة

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة.

أین سیكون الُمخّیم؟ 9

]1[

N

E

S

W

N

E

S

W
N

E

S

W

N

E

S

W

D C B A

منذ متى الُمخّیُم مستمّر؟ 10

]1[

7 6 5 4
D C B A

ماذا یستخدم الطاّلب في الیوم األّول؟ 11

]1[

D C B A
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أّي ریاضة یمارس الطاّلب في الیوم الثاني؟ 12

]1[

D C B A

]وقفة[

ماذا یجب أن ُیْحِضر الطاّلب؟ 13

]1[

D C B A

في أّي یوم السفر؟ 14

]1[

D C B A

]المجموع: 6[
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السؤال 15–19

ستستمع إلى حوار بین عبِد الوهاب وعائشة عِن المتاجر. ستستمع إلى الحوار مرتین.

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

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة المعلومات التالیة.

]المجموع: 5[

المعلومات

مغلق حالیًّا

یفتح في المساِء فقط

بعید جدًّا

مالبسه رخیصة

غاٍل جدًّا

ال یبیع المالبس

A

B

C

D

E

F

15

المتاجر
.......... متجر الفرح 

.......... متجر الكرامة 

.......... متجر البهجة 

.......... متجر السالم 

.......... متجر الیمامة 

16

17

18

19

]1[

]1[

]1[

]1[

]1[
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األسئلة من 20–28

ستستمع اآلن إلى حوارین مع ریما وسمیر. هناك وقفة بین الحوارین.

القسم األول: األسئلة من 20–24

ستستمع اآلن إلى الحوار مع ریما عن عملها. 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 انتقلت ریما؟  20

A.إلى الرباط

B.إلى مّراكش

C  .إلى فاس
]1[  

ماذا تعمل ریما اآلن؟  21

A .معّلمة

B.سكرتیرة

C .مدیرة
]1[  

بماذا شعرت ریما بعد أن بدأت العمل؟  22

A .بالفرح

B.بالتعب

C .بالنشاط
]1[  
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ماذا تفعل ریما ظهًرا؟  23

A .تساعد الطاّلب

B.ترّد على الرسائل

C .تأكل الغداء
]1[  

ماذا ستغّیر ریما أّواًل؟  24

A.ستشتري سّبورات جدیدة

B.ستبني قاعة ریاضّیة

C .ستوسِّع المطعم
]1[  

]وقفة[

القسم الثاني: األسئلة من 25–28

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

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة من 25–28.

أّي كتاب یقرأ سمیر حالیًّا؟  25

A"أنشودة المطر"

B"النظرات"

C"في القطار"
]1[  
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متى طلب سمیر الكتاب؟  26

A.قبل یومین

B.قبل شهر

C .قبل أسبوعین
]1[  

ما أهّمّیة القراءة بالنسبة إلى سمیر؟  27

A .تزید معلوماته

B.تعطیه القّوة

C .تمنحه الراحة
]1[  

ماذا یفعل سمیر بالكتب بعد قراءتها؟    28

A.یبیعها في المدرسة

B.ُیهدیها إلى أصحابه

C .یضعها في المكتبة
]1[  

]المجموع: 9[
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األسئلة من 29–34

ستستمع إلى حوار مع الالعبة زینة عن مهنتها. ستستمع إلى الحوار مرتین. هناك وقفة خالل الحوار.
لإلجابة عن كل سؤال، ضع عالمة )( في المربع الصحیح )D–A(. اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة.

بدأت شهرة زینة...  29

A.بعد بطولة كأس العالم

B.بعد بطوالت محلّیة

C  .خالل مسابقة الصّف

D  .عبر شبكة اإلنترنت
]1[  

كانت حیاة زینة في صغرها...  30

A.غیر صحّیة

B.ممّلة

C .سعیدة

D .مزدحمة
]1[  

زینة كانت تعمل في...  31

A.شركة

B.مطعم

C .حقل

D .ناٍد ریاضّي
]1[  

]وقفة[
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زینة معجبة بالالعبة سلوى؛ ألّنها...  32

A.تحّب السفر مثلها

B.من نفس مدینتها

C .قدوة حسنة

D  .تحّب الطعام الصحّي
]1[  

زینة تعتقد أّن...  33

A.الریاضة لیست كّل شيء

B.العقل السلیم في الجسم السلیم

C .كّل الشباب ال یعتنون بصّحتهم

D.الحیاة في المدینة تسّبب األمراض
]1[  

تحلم زینة مستقبال بـ...  34

A.تألیف كتاب عن حیاتها

B.السفر حول العالم

C .مساعدة كبار السّن

D .بناء مركز للیاقة البدنّیة
]1[  

]المجموع: 6[
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األسئلة من 35–37

الحوار.  وقفتان خالل  هناك  مرتین.  الحوار  إلى  قدیمة. ستستمع  ودالیا عن صدیقٍة  بین عمر  إلى حوار  ستستمع 
لإلجابة عن كل سؤال، ضع عالمة )( على اإلجابتین الصحیحتین في المربعات )E–A(. اآلن لدیك بعض الوقت 

لقراءة األسئلة. 

35A .فاطمة تركت أثًرا جمیاًل في ذاكرة دالیا

B.دالیا تمّر حالیًّا بالمصاعب

C  .فاطمة انفصلت عن دالیا بسبب السفر

D.فاطمة ودالیا كانتا تقضیان وقًتا قصیًرا مًعا

E  .دالیا بكت بسبب ازدحام المطار
]2[  

]وقفة[

36A.دالیا أصبح لها صدیقات أخریات

B.دالیا لم تقطع االّتصال بفاطمة

C .دالیا كانت تشعر بالفرح دائًما

D.دالیا تعتقد أن السفر إلى البرازیل غاٍل

E  .دالیا حزنت لرّد والدیها على اقتراحها بالسفر
]2[  

]وقفة[

37A.دالیا فقدت األمل برؤیة فاطمة مجدًدا

B.والدا فاطمة سیعیشان مع األقارب

C .دالیا لم تخّطط الستقبال صدیقتها فاطمة

D.دالیا وفاطمة لم یناما حتى الصباح

E.دالیا وفاطمة استمتعتا كثیًرا بالبقاء في البیت
]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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