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R Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE, June 2022 examination 
in Arabic. Paper 1, Listening

األسئلة من 1–8  N

في هذا التمرین، ستستمُع إلى بعِض المحادثاِت القصیرة.  N

ستستمُع إلى كلِّ محادثٍة مرتین.  N

.)D–A( في المربِع الصحیح من () لكِل سؤال، ضْع عالمَة  N

(Pause 3 seconds) 

علّي یتحّدُث إلى صدیقِتِه بشرى.  N

السؤاُل األول  N

علّي ُیخِبُر ُبشرى ِبشيٍء ما.   N

* عیُد میالِد أّمي قریًبا، وأنِت َمدعّوٌة إلى الحفلة.  M

هذا رائع! سیكوُن یوًما جمیاًل بالتّأكید.  F

عیُد میالِد َمن قریًبا؟ **  N

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

السؤاُل الثاني  N

ُبشرى تسأل:  N

* ومتى تحتفلوَن بهذِه المناسبِة یا علّي؟  F

سنحتفُل یوَم األربعاِء القادِم إْن شاَء الله.  M

متى حفلُة عیِد المیالد؟ **  N

(Pause 10 seconds. Repeat from * to **. Pause 5 seconds.)
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السؤاُل الثالث  N

ُبشرى تُتابُع حدیَثها:  N

* وهْل نجتمُع في المكاِن اّلذي احتفلنا فیِه العاَم الماضي؟  F

ال! الحفلُة هذِه المّرَة في مطعٍم مشهور.  M

أیَن الحفلة؟ **  N

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

السؤاُل الرابع  N

ُبشرى فرحانة:  N

* رائع! وماذا عِن الهدیة؟  F

بعَد تفكیٍر طویل، اشتریُت كتاًبا عِن الطبِخ العربّي.  M

ماذا اشترى علّي؟ **  N

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

السؤاُل الخامس  N

ُبشرى تُقّرُر شیًئا ما:  N

ُر كعكًة مَع الموز، بهذِه المناسبة. * ِبما أّنني ُأحبُّ الطبخ، سُأحضِّ  F

أيُّ فاكهٍة في الكعكة؟ **  N

(Pause 10 seconds. Repeat from * to **. Pause 5 seconds.)
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السؤاُل السادس  N

علّي ُیخبُر ُبشرى:  N

ریَنها؟  * هذا ُلطٌف ِمنِك. وما شكُل الكعكِة اّلتي سُتحضِّ  M

أعتقُد أنَّ الشكَل الُمستطیَل هَو األجمل.  F

ُرها ُبشرى؟ ** ما شكُل الكعكِة اّلتي سُتحضِّ  N

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

السؤاُل السابع  N

ُبشرى تُتابُع حدیَثها:  N

* أعتقُد أنَّ المكاَن بعید، لذلَك سأذهُب بالقطار؛ ألصَل بسرعة.  F

كیَف ستذهُب ُبشرى إلى الحفلة؟ **  N

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

السؤاُل الثامن  N

ُبشرى تستمرُّ بالحدیث:  N

* وهْل تعلُم وقَت انتهاِء الحفلة؟  F

أخبَرنا ُمدیُر المطعِم أنَّ مناسباٍت كهذِه تنتهي في الساعِة الثّامنِة والنصِف مساًء.  M

متى تنتهي الحفلة؟ **  N

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

ستستمُع إلى تقریٍر عْن مركِز »النجاح« الّتجارّي. ستستمُع إلى التقریِر مّرتین.  N

هناَك فترُة توّقٍف في التقریر.  N

 .(D–A) في المربِع الصحیح مِن () لكلِّ سؤال، ضْع عالمَة  N

اآلَن لدیَك بعُض الوقِت لقراءِة األسئلة.  N

(Pause 30 seconds)

* مرحًبا بكْم أعزاَءنا الُمستمعین. تقریُرنا الیوَم عْن مركِز »النجاح« الّتجارّي في بیروت، الذي تمَّ ِبناؤُه سنَة ألفیِن   F
وأرَبَع عشرة، وأشرَف علیِه المهندُس محمود عبد الكریم. 

یتأّلُف المركُز ِمْن خمسِة طواِبق، توجُد في الطابِق األرضيِّ قاعاٌت حدیثٌة لممارسِة الریاضة، ومطاعُم عالمّیٌة   F
مشهورٌة بأطباِقها الممیَّزة. تُقدُِّم هذِه المطاِعُم عروًضا للعائالِت في ُعطلِة نهایِة كلِّ ُأسبوع. 

َكما یوفُِّر هذا المركُز جمیَع أنواِع المالبِس اّلتي یحتاُجها أفراُد العائلة، وِبأسعاٍر ُمناسبة. فمثاًل، ِبثالثٍة وعشریَن   F
ُجنیًها ُیمكنَك الُحصوُل على ِمعطٍف أنیق، ویمكنَك أیًضا شراُء قمیٍص باثنْي َعَشَر ُجنیًها فقط.

وفي أّیاِم الُثالثاء، بإمكاِنَك االستماُع إلى األغاني اّلتي ُیغّنیها الّشباُب في الطابِق األّول، واالسِتمتاُع بُمشاهدِة   F
المعارِض الفنّیِة في الطاِبِق الّرابِع ُقرَب الِمصَعد.

(Pause 5 seconds.)

توجُد في المركِز أیًضا أماِكُن خاّصٌة برعایِة األطفال، وهَي ُمتوّفرٌة ُكلَّ یوم. أّما خارَج المركز، فهناَك موقٌف   F
كبیٌر للسّیارات، وملعُب كرِة قدٍم صغیر. 

كما یهّتُم المركُز التجاريُّ بتوفیِر المساعدِة للزّوار، واإلجابِة عْن أيِّ سؤاٍل بأسرِع وقٍت ممكْن عْن طریِق استخداِم   F
الهاتِف المجانيِّ الموجوِد في مدخِل المركز. نشكُر لكْم ُحسَن استماِعكم. **

(Pause 10 seconds.)

اآلن، استمْع إلى المعلوماِت للمرَِّة الثّانیة.  N

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

ستستمُع إلى حواٍر بیَن مریم ومحمد عِن البلداِن العربیة.  N

ستستمُع إلى الحواِر مرتین.  N

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

اآلَن لدیَك بعُض الوقِت لقراءِة المعلوماِت التالیة.  N

(Pause 30 seconds.)

* السالُم علیَك یا محمد، أشكُر لَك قدوَمَك ِلُمساعَدتي. في الحقیقة، أنا ُمحتارٌة جًدا؛ فقْد طلَب مّني ُمعّلمي أْن   F
أقترَح اسَم بلٍد عربيٍّ ِلنزوَرُه مَع باقي ُزمالِئنا في العطلِة الّصیفیِة القادمة. فّكرُت في العدیِد ِمَن البلداِن الجمیلة، 

ِمثُل الكویت.

یف؛ في رأیي لْن نسَتمِتَع  ٍة في فصِل الصَّ الكویت! إنَّه بلٌد جمیٌل یا مریم، ولكنَّ الجوَّ حارٌّ جدًّا ُهناَك وِبخاصَّ  M
ُهناك.

أنَت ُمحّق، ما رأُیَك في ِمصر؟ قرأُت عنها الكثیر، وأعتقُد أنَّ الجمیَع سیستمِتُع بزیارِتها؛ فهَي ملیئٌة باألماكِن   F
قة. المشوِّ

القدیمة، إضافًة إلى أنشطٍة مسلیٍة للشباب.  التّاریخّیة، واآلثاِر  هذا صحیح، فِمصُر فیها الكثیُر ِمَن المتاحِف   M
ولكّننا ُكّنا في ِمصَر العاَم الماضي، وأنِت لْم تأتي معنا؛ فقْد كنِت مریضة.

)آآآ( تذكرت! وماذا عِن المغرب، إّنُه بلٌد مشهوٌر بعاداتِه العربیِة الممیزة.  F

أتفُق معِك، ولكنَّ أسعاَر التذاكِر مرتفعٌة یا مریم، ولْن یستطیَع بعُض الّطالِب دفَع أربُعِمائِة ُجنیٍه ِللتذِكرِة الواحدة.   M

كالُمَك صحیح. هل فّكرَت في ُعمان؟ لقد تحدثُت إلى عّمي أمس، فنَصَحني ِبزیارِتها.  F

ُعماُن بلٌد جمیٌل حقًّا، وجّوها ُمعتدٌل في معظِم األحیان، ولكْن ال تنَسْي یا مریُم أنَّ الرحلَة تستغرُق عشَر ساعات،   M
بسبِب عدِم وجوِد طیراٍن مباشٍر إلى ُهناك. 

في الحقیقة، تحبُّ أّمي لبناَن كثیًرا، وقْد شّجعتني على زیارِته. ما رأُیَك یا محمد؟   F

فكرٌة ُممتازة! لقد ُزرُت لبناَن مَع أسرتي ِمْن قبل، واستمتْعنا كثیًرا برؤیِة المناظِر المدهشة؛ فلبناُن مشهوٌر ِبجباِله،   M
وكهوفِه المعروفة، وهواِئه الّنقّي. **

(Pause 10 seconds.)

اآلَن استمْع إلى المعلوماِت للمّرِة الثانیة.  N

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

ستستمْع اآلَن إلى حواریِن مَع لینا وعمر. هناَك وقفَة بیَن الحوارین.  N

القسُم األول: األسئلُة من 20–24  N

ستستمُع اآلَن إلى الحواِر مَع لینا عِن األفالم. ستستمُع إلى هذا الحواِر مرتین. لإلجابِة عِن األسئلِة من 20–24،   N
.C أو B أو A في المربِع الصحیح () ضْع عالمة

اآلَن لدیَك بعض الوقِت لقراءِة األسئلِة من 20–24.  N

(Pause 30 seconds.)

* أهاًل بِك یا لینا. هل شاهدِت الجزَء الثانَي مْن فیلِم »الفیل األزرق«؟  M

نعم، بكلِّ تأكید. فبعَد ُمشاهدتي الجزَء األوَل عبَر هاتفي النقاِل العاَم الماضي، بقیُت أنتظُر موعَد عرِض الجزِء   F
الثاني حتى شاهدُتُه أمِس في السینما. لقد كان فیلًما رائًعا!

وهل شاهدِتِه وحَدك؟   M

في رأیي، ال تكوُن مشاهدُة األفالِم ممتعًة إال بوجوِد األصدقاء، فنحُن عادًة ما نقضي وقًتا ممتًعا في الدردشِة   F
عن أحداِثه، ولكنَّ جمیَع أصدقائي كانوا مشغولین، لذلَك رافقني أبي وأمي وأخي هذه المرة.

جمیل، وهل حّقَق الجزُء الثاني نجاًحا كاألول؟  M

في الحقیقة، الجزُء الثاني مختلٌف بعَض الشيء؛ فقصُتُه تبدُأ بعَد سَنتیِن مَن الجزِء األول. وبالُرغِم من عدِم وجوِد   F
المشاهِد المضحكِة فیه، إاّل أنَّ أحَداَثُه الملیئَة باإلثارِة والمخاطِر جعلْتُه ناجًحا.

وماذا حصَل في هذا الجزء؟   M

الفیلِم مْن إبعاِد أسرِتِه عْن خطِر األشخاِص الذین  هناَك الكثیُر مَن األحداِث الشّیقة، كاَن أهمَّها َتمكُُّن بطِل   F
خططوا إلیذائهم. وفي هذا الجزِء أیًضا یتزوُج البطُل مْن حبیبِتِه ویسافراِن في رحلٍة ممتعة. 

لقْد تشوقُت كثیًرا لرؤیِة هذا الفیلِم یا صدیقتي!  M

یمكنَك تنزیُل الفیلِم مْن مواقِع اإلنترنْت بخمسِة جنیهاٍت فقط، وهكذا تستطیُع مشاهدَتُه مَع أصدقاِئَك أكثَر مْن   F
مرة؛ وهذا أقلُّ مْن سعِر شراِء الفیلِم في متجِر األفالم، إذ ُیباُع بعشرِة جنیهات. **

(Pause 15 seconds.)

اآلَن ستستمُع إلى الحواِر للمرِة الثانیة.    N

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

ستستمُع اآلَن إلى الحواِر مَع عمَر عْن خبرِتِه العملّیة. ستستمُع إلى هذا الحواِر مرتین، لإلجابِة عِن األسئلِة من   N
 .C أو B أو A في المربِع الصحیِح () 25–28، ضْع عالمَة

اآلَن لدیَك بعُض الوقِت لقراءِة األسئلِة من 25–28.  N

(Pause 30 seconds.)

*** مرحًبا! كیَف قضیَت فترَة التدریِب العمليِّ یا عمر؟  F

لقد استفدُت كثیًرا، وُرغَم َأنني كنُت أودُّ العمَل في شركِة سیارات، إال َأنَّ الخبرَة التي اكتسبُتها في مكتِب المحاماِة   M
كانت مفیدًة جًدا، وقد علمْتني الكثیَر مَن األشیاِء التي ستنفُعني في حیاتي المهنیة. 

وكیَف كانْت معاملُة الموظفیَن یا عمر؟   F

كان الموظفوَن متعاونین بشكٍل عام، وكانوا یساعدوَنني إِن احتجُت إلى شيٍء ما. أّما المدیر، فقد كان مشغواًل   M
معظَم الوقت، وُرغَم ذلك كان مهذًبا في تعامِلِه معي. 

وماذا عْن ساعاِت العمل؟  F

الدواُم في هذا المكتِب مستمٌر خالَل أیاِم األسبوِع ما عدا األحد. كنُت أداوُم یوَمي األربعاِء والخمیس، بینما یعمُل   M
معظُم الموظفیَن ستَة أیاٍم في األسبوع، وهَي فترٌة طویلٌة في رأیي. 

جمیل! وماذا كانْت مهامَُّك خالَل هذه الفترة؟   F

في األسبوِع األخیر، كنُت أجلُس مع الموظفین، وأتعلُم منُهْم كیَف أساعُد الزبائَن في حلِّ مشاكِلِهم، وهذا جعَلني   M
ممتعًة  تجِرَبًة  كانْت  لقد  هاتفًیا،  الزبائِن  استفساراِت  أجیُب عِن  كنُت  فقد  األمر،  أوِل  في  أّما  للعمل.  ُمتحمًسا 

للغایة! ****

(Pause 15 seconds.)

اآلَن ستستمُع إلى الحواِر للمرِة الثانیة.    N

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

ستستمُع إلى مقابلٍة مَع هدى عْن سفرِتها إلى مصر. ستستمُع إلى المقابلِة مرتین.  N

.(D–A) في المربِع الصحیح () هناَك وقفٌة خالل المقابلة. لإلجابِة عْن كلَّ سؤال، ضْع عالمَة  N

اآلَن لدیَك بعُض الوقِت لقراءِة األسئلة.  N

(Pause 1 minute.)

* مرحًبا هدى، سمعُت أنِك زرِت مصَر هذِه المرة. كیف كانْت رحلُتك؟  M

العاَم الماضي،  أهاًل بك. في الحقیقة، قضیُت معظَم حیاتي في بریطانیا ولي فیها ذكریاٌت جمیلٌة ال تُنسى.   F
نمِط  لتغییِر  جیدٌة  فرصٌة  أّنها  وفكرُت  هناك.  إدارِة شركِتها  في  لُمساعدِتها  إلى مصَر  زمیالتي  إحدى  دعتني 

حیاتي. كما أنَّ جدتي شجعتني على ذلك؛ فقد زارْت مصَر مْن قبل، وأعجبْتها كثیًرا.

هذا جمیل! أخبریني عْن تجربِتِك هناَك یا هدى.   M

عندما وصلُت إلى المطار، استقبلْتني صدیقتي بحرارة، وقْد فرحُت جًدا برؤیِتها. وبالُرغِم مْن مشّقِة السفِر وتعِبه،   F
إال َأنني استمتعُت بزیارِة بعِض األماكِن هناك، ولكنَّ هذا تغّیَر في الیوم التالي، فقْد كنُت متوترًة جدًّا؛ ألنني 

قابلُت زمالَء ُجدًدا في العمل، ولْم أُكْن متأكدًة مْن كیفیِة التعامِل معهم. 

وهل تمكنِت من زیارِة بعِض المعالِم السیاحیِة هناك؟  M

بالطبع! ففي عطلِة نهایِة األسبوِع األول، ذهبُت مَع صدیقتي لتناوِل العشاِء في مطعٍم قرَب البحِر ولكنَّ الجوَّ   F
استمتعُت كثیًرا بزیارِة مصر؛  لقِد  الشهیرة.  لزیارِة األهراماِت  التالي، ذهْبنا  الیوِم  الشيء. في  بارًدا بعَض  كاَن 
فأنا شغوفٌة بزیارِة األماكِن القدیمِة عكُس صدیقتي التي تُفضُل األماكَن الترفیهیَة مثُل مدینِة األلعاِب والمراكِز 

التجاریة.

(Pause 15 seconds.)

وهْل سكنِت مَع صدیقِتِك هناك؟  M

ال. في البدایة، سكنُت في َشقٍة وسَط المدینة، قریبٍة من جمیِع األماكِن التي أحتاُجها، لكنَّ تكلفَة الشَّقِة كانْت   F
عالیة؛ فهَي جمیلٌة جدًّا وتقُع على نهِر النیل. لذلَك استأجرُت بیًتا في مكاٍن بعیٍد عْن مركِز المدینة، وُرغَم ذلك، 

فأنا أستطیُع الوصوَل إلى نفِس األماكِن بعشِر دقائَق بالسیارة.

وهْل تعرفیَن صدیقَتَك منُذ زمٍن بعید؟  M

نعم، فنحُن صدیقتاِن منُذ الطفولة. أذكُر أنها كانْت تستحي كثیًرا، فلم تُكْن تحبُّ اللعَب والّتحدَث مَع أحٍد غیري.   F
ولكنها اآلَن سیدُة أعماٍل ناجحة، جمیُعنا نحبُّها ونحترُمها، وهي معروفٌة بسخاِئها ومساعدِتها لآلخرین.
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وما أجمُل ذكرى لِك هناك؟   M

خالَل وجودي في مصر، أعجَبني األكُل المصريُّ اللذیُذ وال سّیما الُكشري والفوِل الُمدمَّس. أسعدْتني كذلَك زیارُة   F
المتاحِف الكثیرِة التي َتعِرُض تاریَخ هذا البلِد العریِق وحضارَته، ولكنَّ أكثَر ما سیبقى في ذاكرتي هو بساطُة 

المصریین وسماحُتُهم مَع الغرباء. ** 

 (Pause 15 seconds.)

اآلَن استمْع إلى المقابلِة للمرِة الثانیة.   M

(Repeat from * to ** then pause 15 seconds.)

األسئلة من 35–37   N

ستستمُع إلى حواٍر مَع فارس عْن تنظیم حفلِة زمیلِتِه زینب.  N

N  ستستمُع إلى الحواِر مرتین. هناك وقفتان خالل الحوار.

 .(E–A) أماَم اإلجابتین الصحیحتین في المربعات () لإلجابِة عْن كِل سؤال، ضْع عالمَة  N

اآلَن لدیِك بعُض الوقِت لقراءِة األسئلة.   

(Pause 45 seconds.)

* هل سمعَت آخَر األخباِر یا فارس؟! زمیلتُنا زینب تخرجِت األسبوَع الماضْي في كلیِة الفنون، وستدعو إلى   F
حفلِة تخرِجها خمسًة وعشریَن شخًصا من األهِل واألصدقاِء نهایَة الشهِر القادم.

أهاًل یا كرستین! ما سمعُت بهذا الخبِر السار. ال بدَّ أنَّ الحفلَة ستكوُن كبیرة. هل تعلمیَن أیَن ستقام؟  M

أخبرتني زینب أنَّ الحفلَة ستكوُن في بیِتها الذي انتقلْت إلیِه حدیثًا في ِمنطقِة السالمیة. لقْد زرناها في هذا البیِت   F
مْن قبل. هل تذُكُرُه یا فارس؟

منزَلها  أنَّ  كما  أشخاص.  مْن عشرِة  ألكثر  یتسُع  وال  فمسكُنها صغیر،  هناك،  الحفلِة  تخیَل  أستطیُع  ال  حًقا!   M
أماكِن وقوِف  قلَة  ِمنطقُتها كذلك  تعاني  للسیارات.  أماَمُه موقٌف واحٌد  یقُع في منطقٍة سكنیٍة مزدحمة، ویوجُد 

السیارات.  

(Pause 20 seconds.)

أنَت محقٌّ یا فارس. یجُب أْن نخبَرها كْي تجَد حاًل لهذِه المسألة.    F

M  لیسْت هذِه اإلشكالیَة الوحیدَة یا صدیقتي، فكما تعلمیَن تعشُق زینب الموسیقى الصاخبَة، واالستماُع إلیها طواَل 
الحفلِة قْد یزعُج الجیراَن كثیًرا. في اعتقادي، هذا لْن یكوَن مناسًبا؛ ألنَّ المنطقَة هادئة. 

هذِه مسألٌة مهمة، وقد فكَرْت زینب فیها، فقد أخبرْتني أن الحفلَة ستنتهي قبَل الساعِة التاسعِة مساًء وأنها تفكُر   F
أیًضا في إرساِل بطاقاِت اعتذاٍر إلى الجیران. 
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فكرٌة جیدة. هل تعلمیَن یا كرستین أنَّ إقامَة مثِل هذِه المناسباِت شاقٌّ جًدا، فقد تِعبُت كثیًرا خالَل تحضیري لحفِل   M
تخرُّجي قبَل عام، ولكنَّ وجوَد من نحبُّ حوَلنا یبهُجنا وینسینا كلَّ هذا. 

 (Pause 20 seconds.)

أنا متحمسٌة للذهاِب إلى الحفلة، ولكنني محتارٌة ماذا أشتري لزینب.  F

عندما كانْت زینب صغیرة، كانت تحبُّ شراَء الفساتیِن الطویلِة المطرزِة بالورود، وفي السنواِت األخیرِة أضافْت   M
إلى تلَك الهوایِة شراَء الحقائِب المصنوعِة مَن الجلد، لذلَك أقترُح أْن تشترَي لها شیًئا مماثاًل. 

هذا اقتراٌح ممتاٌز حقًّا!   F

زینب كما تعلمیَن مولودٌة في بریطانیا وتعیُش فیها، ولكنَّ أصَلها من السودان. وهي حریصٌة على أْن ُتظِهَر هذا   M
الشيَء من خالِل ارتداِئها للزيِّ التقلیديِّ في المناسباِت الرسمیة.

كْم أحبُّ ارتداَء الزيِّ السودانّي! أنا متأكدٌة أنَّ الحفلَة ستكوُن ممیزًة للغایة.  F

أرجو أْن تقضْي وقًتا ممتًعا یا كرستین، وأنا سأرسُل ببطاقِة تهنئٍة إلى زینب من ألمانیا حیُث سأشارُك في مؤتمٍر   M
هناك.** 

(Pause 45 seconds.)

 N ةیناثلا ِةّرملل ِراوحلا ىلإ ُعمتست َفوس َنآلا.

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

N .ةباجإلا ةقرو ىلع تامیلعتلا عبتِا .تاباجإلا ةقرو ىلع كتاباجإ خسنل قئاقد تس نآلا كیدل .ناحتماِلا ةیاهن

 (Pause 6 minutes.)

This is the end of the examination.  E
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