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C B A

E DF

(F–A)لكّل سؤال اكتب الحرف الصحيح      في كّل مرّبع.

انظر إلى هذه الصور.     1

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

[1] يسكن خالي في بيت كبير في الريف. 

[1] وهو يعمل من بيته، في غرفة مكتبه نهارًا. 

[1] وُيصّلح سّيارته القديمة مساًء. 

[1] وأحيانًا يذهب إلى المطعم مع أصدقائه. 

[1] وفي عطلة نهاية األسبوع يصيد السمك. 

[المجموع :5]
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انظر إلى هذه الالفتات.     2

في الطريق

D C B A

H G F E

طريق مسدود

طريق منحدرممّر الُمشاة

اّتجه إلى اليمين فقط دّوار المدينةمدرسة. خفف السرعة

جسر منخفض ممنوع وقوف السّيارات

(H–A)لكّل سؤال اكتب الحرف المناسب        في كّل مرّبع.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

[1] انتِبه! أطفال يعبرون هناك.    

[1] هذا الطريق ُمغلق في نهايته.    

[1] ال تستطيع ترك سّيارتك هنا.    

[1] يمكنك عبور الشارع بأمان من هنا.    

[1] ال تستطيع الذهاب إلى اليسار أو إلى األمام.    

[المجموع :5]
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(F     E ،D ،C ،B ،A)

To: Adil@arabic.com

Subject:

3.(C–A) في المرّبع المناسب )( اقرأ النّص ثّم أجب عن األسئلة بوضع إشارة

Emaad@network.com

كيف حالك يا صديقتي؟ بعد االنتهاء من امتحان مادة الكيمياء، قّررُت أن أذهب إلى المقهى. المقهى 
بجانب البحر وهو ملتقى الناس من جميع األعمار بسبب موقعه الجميل. طلبُت فنجانًا من الشاي وقطعة 

حلوى. جلسُت أنظر إلى البحر بلونه األزرق الصافي. كان انعكاس الشمس على البحر بلونها الذهبّي 
رائعًا، وبدت السماء بلونها األزرق وكأنها جزء من هذا البحر الهادئ. يا له من منظر رائع!

كانت رائحة السمك الشهّية في كل مكان، وكان الجّو هادئًا وتسمع الناس يتكّلمون بهدوء. كانت أصوات 
الموج تعطي موسيقى خاّصة جعلتني أرتاح وأريد النوم. ما هي إاّل لحظات حتى جاءت ُأسرة مع ثالثة 

أوالد وجلست حول الطاولة التي بجانبي. لألسف كانت أصواتهم عالية ومزعجة، مّما جعلني أطلب 
الحساب وأغادر المكان.

قضيُت ساعة جميلة لوحدي في المقهى، وسوف نذهب هناك عندما تزورينني.

مع تحّياتي،

صديقتك إلهام

المقهى

(a)

[1]

(b)

[1]

ذهبُت إلى المقهى بعد امتحاني في مادة ...

الفيزياء.    A

العلوم.    B

الكيمياء.     C

  يلتقي الناس في المقهى لموقعه ...

المركزي.    A

الجميل.    B

القريب.     C

Samia123@network.com



5

0544/23/M/J/22© UCLES 2022 [Turn over

(c)

[1]

(d)

[1]

(e)

[1]

(f)

[1]

(g)

[1]

كان لون الشمس ... على البحر جمياًل.

كانت رائحة ... تنبعث في المقهى. 

صوت الموج جعلني أريد أن ...

غادرت المقهى ... قدوم العائلة.

قضيُت وقتا ممتعًا مع ... في المقهى.   

[المجموع :7]

الذهّبي    A

الفّضي    B

األزرق     C

اللحم     A

السمك    B

القهوة    C

أركض.    A

أسبح.    B

أنام.      C

قبل     A

بعد     B

أثناء     C

نفسي    A

صديقتي    B

ُأختي     C
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اقرأ النّص التالي. َأجب عن األسئلة باللغة العربية. 4

عزيزتي مها،

األسبوع الماضي ذهبُت لزيارة عّمي، فهو رجل لطيف وكريم. أفرُح عندما أراه ألنه دائمًا يشتري لي 
الهدايا الجميلة. يحّبني عّمي كثيرًا ويعتبرني كابنته ألّن ليس لديه أوالد. عند عّمي هواية غريبة قلياًل، 

فهو مهتّم بتربية الطيور، وبالتحديد طيور البّبغاء وذلك بسبب أشكالها وألوانها الجميلة، ولديه أربعة 
وأربعون طيرًا تمأل كّل غرف بيته.

دخلت بيته ألعطيه بعض الطعام الذي َحّضَرته والدتي خّصيصًا له. وفي الحقيقة يا صديقتي أنا أحّب 
عّمي كثيرًا، ولكن ال أحّب أن أزوره، ألن في بيته رائحة غريبة، وكذلك أصوات مزعجة تسّببها الطيور 

التي تمأل المكان بضجيجها. فتح عّمي الباب وكان يحمل بيده طبقًا مليئًا بحبوب طعام الطيور. 
ل." ضحك وقال: "لقد جئِت في الوقت المناسب ِلتشاهدي كيف ُأطعم طيري الُمفضَّ

كان هذا الطير رمادّي اللون وله منقار أسود ويعيش في قفص كبير، ولن تصّدقي إن ُقلت لِك إّنه 
يستطيع أن يتكّلم! نعم، إّن هذا النوع من البّبغاوات قادر على الكالم! فبعد أن تقاعد عّمي أصبح عنده 

الكثير من وقت الفراغ، فهو يقضى معظم وقته وهو يعّلمه بعض الكلمات والتحّيات حتى أّنه ُيقّلد 
ضحكة عّمي.

شرح لي عّمي أّن الببغاء طير ذكّي، وموطنه األصلي البالد الدافئة، وهو يأكل الثمار والحبوب ويحّب 
التين. قال عّمي إّنه يقضي وقته في تنظيف األقفاص ليضمن نظافتها ويحمي الطيور من المرض. 
وكذلك يهتّم عّمي بتغيير الماء بانتظام، ويضع كّل طيرين من نفس النوع بقفص واحد ألّن البّبغاوات 

ُتحّب الصحبة وتكون سعيدة بذلك.

عندما تأتين لزيارتي سآخذك لزيارة بيت عّمي العجيب.

صديقتك سارة

(a)

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

(b)

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

(c)

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

(d)

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

ما سبب فرح سارة عندما ترى عّمها؟

لماذا َيعتبر العّم سارة كِابنة له؟

ما هي هواية العّم الغريبة؟  

لماذا ذهبت سارة إلى بيت عّمها؟
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(e)

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

[1]  .......................................................................................................................................... 2

(f)

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

(g)

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

(h)

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

(i)

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

(j)

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

(k)

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

لماذا ال تحّب سارة زيارة عّمها؟ اذكر سببين. 

ماذا كان يريد العّم أن يفعل عندما فتح الباب؟

بماذا يتمّيز الطير المفّضل لدى العّم؟ 

متى أصبح لدى العّم الكثير من وقت الفراغ؟

من أّية مناطق يأتي طير البّبغاء عادًة؟

اذكر سبب اهتمام العّم بنظافة األقفاص.

لماذا يضع العّم طيَرين في كّل قفص؟

[المجموع :12]



8

0544/23/M/J/22© UCLES 2022

اقرأ الجمل (e–a) عن األشخاص في الصور أدناه، ثم أوصاف مراكز العمل المختلفة (1–8).5
ضع رقم مركز العمل المناسب (1–8) في المرّبع الخاّص لكّل شخص.

خبرة العمل

a

منذ الصغر كانت هواية هشام جمع الكتب. هو اآلن يمتلك مكتبة كبيرة 
ُيرّتبها حسب الموضوع. هشام يحب القراءة في جميع المجاالت مّما يجعله 

واسع المعرفة، وهو يريد أن يستفيد من ذلك في عمل ينفعه.
..............

b

خالل الُعَطل الصيفية تلتحق سمر عادًة بدورات تدريب رياضية مختلفة. 
وهي كمعظم جيلها تجيد استعمال الحاسوب، وتريد عماًل يجعلها تتعّرف 

على أشخاص يُحّبون الرياضة مثلها.
..............

c

كان سمير يراقب والدته اإليطالية باستمرار في المطبخ، ويتذّكر طعامها 
ومعّجناتها، والصلصة الممّيزة التي ُتحّضرها. هو يريد أن يجعل ذكرياته 

حقيقة ليستطيع طبخ األكالت العالمية المشهورة في كّل مكان.
..............

d

تتمّيز زينب بالصبر ومحّبة اآلخرين، فهي تزور جّدتها الُمسّنة باستمرار 
لتقرأ لها الكتب والجرائد. إضافًة لذلك، تساعد زينب جّدتها في طبخ الطعام 

وترتيب البيت وهي ال تمّل من اإلجابة عن أسئلتها المتكّررة.
..............

منذ أن أحضر والد سامي كلبًا للحماية، أصبحت مهّمة سامي االعتناء به. 
وهو يعتني أيضًا بقطط أّمه. سامي ال ينسى أن يأخذ هذه الحيوانات إلى 
بانتظام حتى ال تصيبها األمراض، فهو يحّبها ويعطف  البيطري  الطبيب 

عليها.

e

..............
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1
المحلي  المركز 1: يبحث مطعمنا عن أشخاص مهتّمين بالطبخ حيث سيتّم تعليمهم كيفية تحضير الطعام 

والعالمي. إّن الشخص الذي سنختاره سوف يساعد في خدمة الزبائن في المطعم، إذا دعت الحاجة.

2
المركز 2: مدرستنا بحاجة إلى توظيف مساعدين للدورة الصيفية القادمة. المطلوب أشخاص لديهم خبرة سنتين          

على األقّل في مساعدة الصغار، وخصوصًا في مجال القراءة والكتابة.

3
المركز 3: ُتعّد مكتبتنا األولى في المنطقة، فلدينا مجموعة كتب متنوعة تتناسب مع جميع األذواق واألعمار. 
نريد توظيف مساعد مكتبة في فترة الصيف، لكي يساعد زّوار المكتبة. لذلك يجب أن يكون مهتّمًا بالكتب 

وأنواعها.

4
المركز 4: يبحث نادينا الرياضي عن شخص عنده القدرة على التعاون مع فريق العمل الحالي في النادي، 
على  قادرًا  الشخص  هذا  يكون  أن  يجب  الرياضية.  استفساراتهم  تلبية  في  النادي  أعضاء  مساعدة  ويمكنه 

استعمال الحاسوب.

5
المركز 5: شركتنا بحاجة إلى موظفي ترجمة هذا الصيف، والمطلوب من المتقّدم أن يكون من حاملي شهادة 

جامعية في اللغة. يجب أن يتكّلم لغتين أو أكثر ولديه خبرة سنتين على األقّل.

6
المركز 6: إذا كنت من محّبي الحيوانات، إذًا فالعمل في حديقتنا للحيوانات األليفة مناسب لك. على الشخص 
المطلوب أن يتمّتع بالصبر، وعليه إطعام الحيوانات بانتظام وتنظيف بيوتها، باإلضافة إلى االعتناء بها أثناء 

المرض.

7
المركز 7: إذا كنت تريد المساعدة هذا الصيف، وعندك القدرة على التفاهم مع كبار السّن، نشّجعك على تقديم 

طلب توظيف في مركزنا المخّصص للعناية بكبار السّن. والمطلوب منك االعتناء بهم وقضاء وقت معهم.

8
المركز 8: إذا كنت تحّب الحلويات فيجب عليك االلتحاق بمخبزنا الجديد لتتعّلم كيفية خبز الكعك والتورتات 

الشهية بأنواعها. النظافة شرطنا األساسي في هذا العمل وكذلك الدّقة في الوقت.

[المجموع :5]
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اقرأ النّص التالي. ثم َأجب عن األسئلة باللغة العربية.

دعاني صاحبي بدر إلى حضور معرض خاّص للسّيارات القديمة، والذي ُيقام في مركز المدينة. وقال لي: 
"إنني أعرف مدى حّبك لهذا النوع من السّيارات الرائعة يا محمود!" جاءت هذه السّيارات من بالد مختلفة 

لالشتراك في هذا المعرض الذي امتأل بأنواع وأشكال عديدة منها، والتي وقفت على امتداد سبعة كيلو مترات. 
ُهّيئت األرصفة لهذه المناسبة، وُرّتبت السّيارات حسب السنة التي ُصّنعت فيها. كان منظرها يبعث البهجة لتنّوع 

ألوانها وأشكالها.

حضر هذا المعرض عدد كبير من الناس من مختلف األعمار. عندما يمّر على تصنيع السّيارات عشرات 
السنين ُيطلق عليها اسم "السّيارات الكالسيكية". مشيُت مع بدر لنشاهد مجموعات السّيارات الكالسيكية النادرة، 
والتي كانت ُتعرض بديكور يتماشى مع ِقَدم السّيارة.  بجانب كّل سّيارة كانت هناك الفتة تحتوي معلومات عن 

السّيارة وتاريخها، فمنها ما يعود إلى األربعينيات أو الخمسينيات أو السّتينيات. 

لنا في المعرض قابلنا عددًا من األشخاص الذين لديهم أكثر من سّيارة معروضة. وأخبَرنا هيثم، وهو  وأثناء تجوُّ
أحد العارضين، أّنه يأتي بسّياراته كّل سنة لعرضها بسبب ندرة وجودها، وجمال شكلها، وحفاظها على قطع 
الغيار األصلية. وقد بدأ هذه الهواية في الخمسين من عمره عندما استطاع أن يشتري أّول سّيارة قديمة. ثم 
ضحك وقال لنا بكّل فخر إّن اقتناء السيارات القديمة ُيعتبر "لعبة الكبار" ألّن معظم من يمارس هذه الهواية 

يكون قد تجاوز األربعينات من عمره.

ومن الملفت للنظر أّن جميع السّيارات كانت في حالة ممتازة وكأّنها ُصّنعت حديثًا. لقد أخبَرنا أحد المشرفين في 
هذا المعرض أّنه يتّم ترميم وصيانة هذا اإلبداع التكنولوجي من السّيارات في ورشات تصليح خاّصة يتوّفر فيها 

أجهزة كهربائية عالية الجودة، وفريق من المهندسين المختّصين.

كان صديقي فرحًا ألّنه يعرض سّيارته القديمة الخاّصة به، والتي كانت هدّية من جّده عندما بلغ الواحد 
والعشرين من عمره. وهذا تقليد عائلي حيث يقوم الجّد بإهداء سّيارة العائلة الكالسيكية إلى حفيده األكبر، فهواية 

امتالك سّيارات قديمة موجودة في عائلته منذ زمن بعيد. 

قّدم المهرجان للزّوار فرصة ممّيزة هذا العام حيث سمح للراغبين بقيادة بعض السّيارات الكالسيكية. تضّمن 
المعرض جائزة أجمل سّيارة ُتراثية، وكانت هناك حفالت موسيقية، وألعاب نارية، وصور تذكارية لسباقات 

قديمة. كان يومًا رائعًا بالفعل!

6

(a)

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

(b)

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

(c)

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

لماذا دعا بدر صاحبه محمود لمرافقته إلى معرض السّيارات؟

كيف ُصّنفت سّيارات المعرض؟

متى تسّمى السّيارة "سّيارة كالسيكية"؟ 
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(d)

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

(e)

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

[1]  ......................................................................................................................................... 2

(f)

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

(g)

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

[1]  ......................................................................................................................................... 2

(h)

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

(i)

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

ما الذي ساعد في تزويد بدر ومحمود بمعلومات عن كّل سّيارة؟

لماذا يعرض هيثم سّياراته في المعارض؟ اذكر سببين.

لماذا ُيسّمى اقتناء سّيارات قديمة "لعبة الكبار"؟  

ماذا يجب أن يتوّفر في ورشات ترميم السّيارات القديمة؟ اذكر نقطتين.

ما هو التقليد الذي تمارسه عائلة بدر؟ 

بماذا تميَّز المهرجان بالنسبة للزّوار هذه السنة؟

[المجموع :11]



12

0544/23/M/J/22© UCLES 2022

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every 
reasonable effort has been made by the publisher )UCLES( to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the 
publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge 
Assessment International Education Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download 
at www.cambridgeinternational.org after the live examination series.

Cambridge Assessment International Education is part of Cambridge Assessment. Cambridge Assessment is the brand name of the University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate )UCLES(, which is a department of the University of Cambridge.


