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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 الصحیِح () لكِل سؤال، ضْع عالمَة  N

(Pause 3 seconds) 

أحمد یتحدُث إلى أخِتِه شیماء.  N

السؤال األول  N

أحمد یسأُل شیماء.   N

* أیَن ستذهبیَن غًدا یا شیماء؟  M

سأزوُر جّدي غًدا؛ فأنا أحبُّه، وأودُّ رؤیَتُه كثیًرا.  F

َمن ستزوُر شیماء؟ **  N

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

السؤال الثاني  N

أحمد یتابُع حدیَثه:  N

* حسًنا، ما رأُیِك أْن تشتري لُه شیًئا یفرُحُه یا شیماء؟  M

أنَت محّق، سأشتري باقًة مَن الزهوِر الملّونة.  F

ماذا سَتشتري شیماء؟ **  N

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



3

0544/13/M/J/22© UCLES 2022 [Turn over

السؤال الثالث  N

أحمد مسرور.  N

* فكرُتِك رائعٌة یا شیماء.   M

أنا مشتاقٌة أیًضا إلى رؤیِة القطِة في بیِت جّدي.  F

ماذا یوجُد في بیت جدها؟ **  N

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

السؤال الرابع  N

أحمد یتابُع حدیَثه:  N

* دعینا ال نضّیُع الوقَت یا أختي. ماذا سنفعُل اآلن؟  M

فلنذهْب إلى المحلِّ الموجوِد بجانِب المستشفى لشراِء الهدیة.  F

ماذا یقُع بجانِب المحّل؟ **  N

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

السؤال الخامس  N

شیماء تتابُع حدیَثها:   N

* لحظة! تذكرُت أنَّ لديَّ موعًدا مَع صدیقتي في المساء.  F

سنعوُد في الساعِة الثالثِة والنصف.  M

متى تعوُد شیماء؟ **  N

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

شیماء تجیب...  N

* حسًنا، سأذهُب إلى بیِت صدیقتي بالدّراجِة حتى ال أتأخر.  F

كیَف ستذهُب شیماء؟ **  N

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

السؤال السابع  N

أحمد یضیف:  N

* إًذا، ال تنَسي ارتداَء معطِفك؛ ألنَّ الجوَّ ممطر.   M

كیَف الجو؟ **  N

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

السؤال الثامن  N

شیماء تجیب.  N

* شكًرا على تذكیري! سأشرُب الماَء قبَل أْن نخُرج.  F

ماذا ستشرُب شیماء؟ **  N

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

ستستمُع إلى إعالٍن عِن مخّیٍم صیفّي. ستستمُع إلى اإلعالِن مّرتین.  N

N  هناَك فترُة توّقٍف في اإلعالن.

.(D–A) في المرّبِع الّصحیِح () لكلِّ سؤال، ضْع عالمَة  N

اآلَن لدیَك بعُض الوقِت لقراءِة األسئلة.  N

 (Pause 30 seconds)

العاصمِة األردنیِة  الذي سیكوُن في َشماِل  العام،  لهذا  المخّیِم الصیفيِّ  التسجیِل في  باِب  فتِح  نا إعالُن  * یسرُّ  M
عّمان. على الراغبیَن في زیارِة هذا البلِد الجمیل، الّتسجیُل على الفور. 

هذا المخّیُم مشهوٌر بنجاِحِه الكبیِر كلَّ عام، إْذ یوفُّر كلَّ ما یحتاُجُه الطالب خالَل السفر، ویوفُر أیًضا ِخّطًة   M
تشَمُل أنشطًة متنوعة، وهذا سبُب استمراِرِه لسبِع سنواٍت بمشاركٍة كبیرٍة مْن جمیِع الّطالب. 

M  في الیوِم األّوِل بالمخّیم، یذهُب الطالُب في مجموعاٍت صغیرٍة للتعّرِف على الِمنطقِة واألماكِن المشهورِة فیها، 
وألنَّ هناَك أماكَن بعیدًة خارَج المخّیم، تستخدُم كلُّ مجموعٍة قارًبا للوصوِل إلى هناك.

وفي الیوِم الثاني، تبدُأ األنشطُة المختلفة، مثُل تعّلِم طبِخ األكالِت األردنیِة الشهیرِة كالمنسِف باللحِم وورِق العنِب   M
اللذیذ. یمارُس الطالُب كذلَك األنشطَة الریاضیَة المختلفة، مثُل ركوِب الحصاِن العربيِّ الشهیر. 

(Pause 5 seconds.)

أْن  المسافریَن  الطالِب  نرجو من جمیِع  لذلَك  النهار.  األردنِّ حارًّا خالَل  في  الجوُّ  یكوُن  الصیف،  في فصِل   M
ُیحِضروا نظاراٍت شمسّیٍة وقّبعاٍت لحمایِة الجسِم من أضراِر الشمس. 

على الراغبیَن في المشاركة، الذهاُب إلى مكتِب استعالماِت المدرسة؛ لتسجیِل أسماِئِهم ودفِع المبلِغ المطلوِب في   M
أقرِب وقٍت ممكن. السفُر سیكوُن یوَم الخمیس، في الخامِس من دیسمبْر لعاِم ألفیِن واثنیِن وعشرین. **

(Pause 10 seconds.)

اآلَن، استمْع إلى اإلعالِن للمرِة الثانیة.  N

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

ستستمُع إلى حواٍر بیَن عبِد الوهاب وعائشة عِن المتاجر.  N

ستستمُع إلى الحواِر مرتین.   N

 (F–A) لربط المعلومة الصحیحة باسم المتجر. 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 عبَد الوهاب! كما تعلم، سأذهُب غًدا إلى مقابلِة عمٍل في مدرسٍة ثانویة، وأحتاُج أْن أشترَي   F
ِاإلنترنت، فوجدُت مجموعًة منها في منطقِتك،  بعَض المالبِس الرسمیة. بحثُت عْن بعِض المتاجِر عبَر شبكة 

مثُل متجِر الفرح.

بالتوفیِق یا عائشة! في الحقیقة، متجُر الفرِح یختصُّ ببیِع المالبِس األنیقة، ولكنُه یفتُح في المساِء فقط.  M

هذا مؤسف! هناك متجٌر آخُر حصَل على العدیِد مَن التعلیقاِت اإلیجابیة، عبَر شبكِة اإلنترنت، اسُمُه متجُر   F
الكرامة. هل سمعَت به؟

بالطبع، متجُر الكرامِة مْن أكبِر المتاجِر الموجودِة في البلد، ولكنُه یقُع خارَج منطقِتك، وستحتاجیَن إلى ركوِب   M
القطاِر للوصوِل إلیه، ولهذا ال أعتقُد أنُه عمليٌّ وبخاصٍة أنِك تریدیَن المشي. 

یا ِلألسف! وماذا عْن متجِر البهجة؟ إنُه متجٌر جدیٌد وقریٌب من بیِتك.  F

نعم، أعِرُف هذا المتجر؛ فقِد اشترى والدي طاولَة طعاٍم مْن هناك، ولكنُه متخصٌص ببیِع األثاِث فقط.   M

حًقا؟! ال بدَّ أنَّ المعلوماِت الموجودَة على اإلنترنْت خاطئة. وهْل ذهبَت إلى متجِر السالم مْن قبل؟   F

بالتأكید! هو متجٌر معروٌف منُذ زمٍن طویل، كانْت والدتي تشتري منُه مالبَسها الخاصَة بالعمل. مَع األسف،   M
هذا المتجُر لْم یفَتْح أبواَبُه منُذ ستَِّة شهور، بسبِب وجوِد أعماِل بناء.

كْم هذا محزٌن یا عبَد الوهاب! وهْل سِمعَت بمتجِر الیمامِة القریِب مْن محطِة القطار؟  F

تسوقُت البارحَة هناك، إنه محٌل كبیٌر فیِه مالبُس نسائیٌة ورجالیٌة متنوعة. اشتریُت هناَك قمیًصا أنیًقا بخمسِة   M
جنیهاٍت فقط. في رأیي، متجُر الیمامِة مناسٌب جدًّا للطالِب أمثاِلنا **

(Pause 10 seconds.)

اآلَن استمْع إلى المعلوماِت للمرِة الثانیة.  F

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

ستستمُع اآلَن إلى حواَریِن مَع ریما وسمیر. هناَك وقفٌة بیَن الحوارین.  N

القسُم األول: األسئلة من 20–24  N

ستستمُع اآلَن إلى الحواِر مَع ریما عن عمِلها. ستستمُع إلى هذا الحواِر مرتین، لإلجابِة عِن األسئلِة من 24–20،   N
.C أو B أو A في المربِع الصحیِح () ضْع عالمَة

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

 (Pause 30 seconds.)

* مرحًبا ریما! لْم أرِك منُذ وقٍت طویل. هِل انتقلِت إلى مكاٍن جدید؟  M

مرحًبا! أنَت محق، فبعَد أْن عشُت في مدینِة الرباط، وعملُت فیها لمدِة عشریَن سنة، قررْت عائلتي السكَن في   F
مدینِة مّراكش، وكاَن عليَّ االنتقاُل معُهْم.

وهل ما زلِت تعملیَن یا ریما؟   M

في الحقیقة، عملُت معلمَة موسیقى في مدرسٍة خاصٍة مّدَة عشِر سنوات، ولكنَّ الحاَل تغّیَر اآلن؛ فقْد أصبحُت   F
مسؤولًة عْن إدارِة المدرسِة بعَد أْن تقاعَدْت المسؤولُة السابقة. 

جمیل، ال بدَّ أنَّ لدیِك وقَت فراٍغ أكبَر اآلن.  M

هكذا اعتقدت، فقْد كانِت المسؤولُة السابقُة نشیطة، وقْد ظننُت أنَّ واجباِتها ال تتطلُب ُجهًدا ولكْن عندما بدأُت   F
العمل، أصبحُت ُمرهقًة كثیًرا فلْم یكْن لديَّ وقٌت حتى ِلألكل.

وهْل وقُت الدواِم طویل؟   M

بالمعلمات.  لالجتماِع  صباًحا  السابعِة  الساعِة  في  المدرسَة  أصُل  مبكرة.  البیَت  ُأغادُر  فأنا  ما،  نوًعا  نعم،   F
الرسائِل  الخامسة، أردُّ على  الساعِة  الطالِب لحلِّ مشاكلهم، وفي  ببعِض  ألتقي  الواحدة، عادًة ما  الساعِة  في 

اإللكترونیة.

وما ِخطُطِك المستقبلّیة؟   M

لديَّ الكثیُر من األفكاِر لتطویِر المدرسة، فهناَك مثاًل حاجٌة لشراِء سّبوراٍت إلكترونّیة، ولكّني سأبدُأ بتوسیِع مطعِم   F
المدرسة. أخطُط بعَدها لبناِء مسبٍح خاٍص بالمدرسة، بداًل مَن استخداِم مسبٍح آخر. **

(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

من  األسئلِة  عِن  لإلجابِة  مرتین،  الحواِر  هذا  إلى  ستستمُع  كتاِبه.  عْن  سمیر  مَع  الحواِر  إلى  اآلَن  ستستمُع   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.)

* یبدو أنَك تقرُأ كتاًبا جدیًدا یا سمیر؟  F

هذا صحیح، فأنا ال أحبُّ قضاَء وقِت فراغي إاّل في قراءِة مجلٍة أو روایة. األسبوَع الماضي، انتهیُت مْن قراءِة   M
كتاٍب اسُمُه »في القطار« للكاتِب محمود تیمور، وبدأُت اآلَن أقرُأ كتاًبا آخَر اسُمُه »أنشودُة المطر« للشاعِر بدر 

شاكر السّیاب. 

هِل استعرَت الكتاَب مَن المكتبة؟   F

ال، أردُت شراَءُه عندما زرُت المكتبَة المركزیَة قبَل شهر، ولكني نسیُت محفظتي. لذلَك اشتریُتُه عبَر اإلنترنْت   M
قبَل أسبوعیِن، واستلمُتُه بفرٍح وسعادة.

أعتقُد أنَّ قراءَة الكتِب مهمٌة بالنسبِة إلیك.  F

ثقَتُهم  تقّوي  ثقافَتُهم ومعلوماِتِهم، وبالتالي  تزیُد  بالقراءة؛ ألنها  یهتموَن  الناِس  فالعدیُد من  یا صدیقتي،  بالتأكید   M
بأنفِسِهم. أّما بالنسبِة إَلّي، فالقراءُة ُتشعُرني باالسترخاء، وهذا مهٌم جدًّا.

ال بدَّ أنَّ لدیَك مكتبًة كبیرًة اآلَن یا سمیر.   F

في الحقیقة، كنُت أضُع جمیَع الكتِب التي أنتهي مْن قراءِتها في مكتبِة بیِتنا، وكنُت فخوًرا بذلك. ولكْن بعَد تفكیٍر   M
طویل، قّررُت أْن ُأعطَي أصدقائي هذِه الكتَب حتى یستفیدوا منها. **

(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 حواٍر مَع الالعبِة ِزینة عْن مهنِتها. ستستمُع إلى الحواِر مرتین.  N

N  هناَك وقفٌة خالَل الحوار.

.(D–A) في المربِع الصحیِح () لإلجابِة عْن كلِّ سؤال، ضْع عالمَة  N

اآلَن لدیَك بعُض الوقِت لقراءِة األسئلة.  N

 (Pause 1 minute.)

* نرّحُب في هذِه المقابلِة الخاصِة بالعبِة كرِة القدِم المبدعِة ِزینة. في البدایة، حّدثینا عنك.  M

القدِم منُذ انضمامي إلى فریِق  في الحقیقة، أمارُس هذه الریاضَة منُذ تسعِة أعوام، وقْد بدأْت قصتي مَع كرِة   F
العالم؛ ألنَّ أصدقائي شجعوني على  بعدها مشهورًة حوَل  المدرسة، ومشاركتي في بطوالٍت محلیة. أصبحُت 

تحمیِل مقاطِع فیدیو ونشِرها عبَر وسائِل التواصِل االجتماعّي. ویبقى هدفي المشاركُة في بطولِة كأِس العالم.

وهل عائلُتِك ریاضیٌة مثُلك؟   M

یّتبُع والِدي نمَط حیاٍة صحیًّا دائًما، وهو ریاضّي؛ فهَو یلعُب كرَة السّلِة منُذ عشِر سنوات. كذلَك والدتي بارزٌة في   F
مجاِل الریاضة، وهَي اآلَن ُمدربُة سباحة، في السباقاِت الَدْولّیة. أّما أنا، فبالُرغِم مْن أنَّ طفولتي لْم تكْن مملة، إال 
أنَّ قضائي وقًتا طویاًل أماَم الكومبیوتر، أضرَّ بجسمي. أنا سعیدٌة اآلن، فقْد تمكنُت أخیًرا من تغییِر هذا الشيء.

وهْل جربِت العمَل في مجاٍل آخر؟  M

بالطبع، فأنا أحبُّ أْن أعتمَد على نفسي. فكرُت في العمِل بشركٍة تختصُّ بتصمیِم المالبِس الریاضیة، ولكْن لْم   F
تعجْبني فكرُة الجلوِس إلى المكتِب لفتراٍت طویلة؛ فقررُت العمَل في زراعِة الفواكِه ألنني أعشُق الطبیعَة وأحبُّ 
أْن أبقى نشیطة. كنُت أنوي أیًضا العمَل نادلًة في مطعٍم مشهور، ولكنَّ المكاَن كاَن بعیًدا عن بیتي، فغیرُت 

رأیي. 

(Pause 15 seconds.)

وما رأُیِك في ریاضِة كرِة القدم؟  M

كرُة القدِم ریاضٌة عالمیة، وهي في اعتقادي أمتُع أنواِع الریاضات؛ فأنا خالَل التدریِب أزوُر بلداًنا كثیرة، وأتعرُف   F
إلى أناٍس جدد، وأستفیُد من خبراِتهم. في آخِر رحلٍة لي، تعرفُت إلى العبٍة اسمها سلوى تعیُش في مدینٍة تقُع 

َشماَل مدینتي، وكاَن أكثَر ما جذبني إلیها عمُلها اإلنسانيُّ ونجاُحها، فهَي مثاٌل رائٌع یمكُن اتِّباُعه. 

وهْل لدیِك هوایاٌت أخرى؟  M

بالتأكید، فأنا أذهُب إلى النادي الریاضيِّ كلَّ یوم، وأركُض مرتیِن في األسبوع؛ فالریاضُة كلُّ شيٍء بالنسبِة إلي،   F
فهَي تساهُم في الحفاِظ على صحِة أجساِمنا، وتؤّثُر بشكٍل إیجابيٍّ في تفكیِرنا. لذلك، أنصُح الشباَب بممارسِتها؛ 

ألنَّ بعَضهم ال یهتّموَن بصحِتهم، وهذا قْد یؤدي إلى اإلصابِة باألمراِض في المستقبل. 



10

0544/13/M/J/22© UCLES 2022

وهْل تودیَن توجیَه كلمٍة أخیرة؟  M

بكِل سرور، أنصُح جمیَع اآلباِء واألمهاِت بتشجیِع أوالِدهْم على ممارسِة أنشطٍة ریاضیٍة مختلفٍة منُذ صغِرهم،   F
وكذلَك قراءِة كتٍب عن حیاِة شخصیاٍت ریاضیٍة مشهورة. أنا بدوري أطمُح إلى تأسیِس ناٍد ریاضيٍّ بعد سنواٍت 

قلیلة. أعتقُد أنني سأنجُح كما نجَح والدي في مساعدِة كباِر السنِّ العاَم الماضي. ** 

 (Pause 15 seconds.)

اآلَن استمْع إلى الحواِر للمرِة الثانیة.   N

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

األسئلة من 35–37  N

ستستمُع إلى حواٍر بیَن عمر ودالیا عْن صدیقٍة قدیمة.  N

ستستمُع إلى الحواِر مّرتین. هناَك وقفتاِن خالَل الحوار.   N

 .(E–A) على اإلجابتیِن الصحیحتیِن في المربعاِت () لإلجابِة عن كِل سؤال، ضْع عالمَة  N

اآلَن لدیَك بعُض الوقِت لقراءِة األسئلة.   

 (Pause 45 seconds.)

* مرحًبا یا دالیا، أخبریني: كیَف شعرِت عنَد لقاِئِك بفاطمة بعَد كلِّ هذِه السنین؟  M

أهاًل یا عمر. كاَن شعوًرا ال یوصف! في الحقیقة، یلتقي اإلنساُن بالعدیِد مَن األشخاِص في هذِه الحیاة، ولكْن   F
مَررنا  إذا  نرتاَح معهْم ونعتمَد علیِهْم  أْن  یمكُن  أناٌس  هناَك  الذاكرة.  في  جّیًدا  انطباًعا  یتُركوَن  مْن  هْم  قلیلوَن 

بالمصاعب. وصدیقتي فاطمة واحدٌة منهْم بكلِّ تأكید. 

أخبریني المزیَد عن عالقِتِك بها.   M

فاطمة صدیقتي منُذ الصغر، ولكنها انتقلْت مَع عائلِتها إلى البرازیل عندما كنُّا في المرحلِة اإلعدادیة. أذكُر أنني   F
شعرُت بالحزِن والوحدِة بعَد مغادرِتها؛ فقْد كنا ال ننفصُل عن بعِضنا في المدرسة، وفي المساِء كانْت تأتي إلى 

منزلي، فنمضي معظَم الوقِت في اللعِب مًعا. أتذكُر كْم بكیُت عندما ذهبُت ألودَعها في المطار.

 (Pause 20 seconds.)

وماذا فعلِت بعدما سافرْت فاطمة؟  M

مملیَن  زمالئي  معظُم  كاَن  فقْد  معُهم،  التامِة  بالراحِة  أشعَر  أْن  یمكُن  أصدقاَء  أجَد  أن  قبَل  ٌطویٌل  وقت  مرَّ   F
بعِض  في  بالهدایا  إلیها  أرسُل  وكنُت  الهاتف،  عبَر  بانتظاٍم  فاطمة  مَع  أتواصُل  كنُت  أنني  وُرغَم  ومزعجین. 

األحیان، إال أنُه كاَن لدي شعوٌر دائٌم بالخسارِة بعَد أن ذهبْت بعیًدا.

هذا مؤسف! وهل حاولِت زیارَتها في البرازیل؟   M
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في الحقیقة، أردُت رؤیَتها مرًة ُأخرى، لذلك طلبُت مْن والدّي ترتیَب رحلٍة ألذهَب إلى البرازیل، ولكنَّ والدّي وجدا   F
الفكرَة غیَر معقولٍة أبًدا؛ ألنَّ السفَر إلى الخارِج مكّلٌف للغایة. أحسسُت بالتعاسِة الشدیدِة عندما رفض والداي هذِه 

الفكرة.

 (Pause 20 seconds.)

وكیف التقیِت بها بعَد ذلك؟   M

كانت والدتي تقوُل دائًما: »َمن تمنى شیًئا حصَل علیه« وأنا كنُت متأكدًة أنُه سیأتي یوٌم أرى فیه فاطمة مْن   F
وأنَّها  أقرباِئهْم  لمقابلِة  البلِد  زیارَة  قررا  والَدْیها  أن  فیها  أخبرْتني  فاطمة  من  مكالمًة  تلقیُت  ذاَت صباح،  جدید. 

ستراِفُقُهم. كانت سعادتي كبیرًة بهذا الخبر. لقد خططُت لیوِم وصوِلها بفارِغ الصبر!

وماذا حصَل عند َذهاِبِك لرؤیِتها؟  M

كانْت تلَك أسعَد لیلٍة في حیاتي! ذهبُت الستقباِلها في المطار، جریُت نحَوها وعاَنقُتها. كان لدینا الكثیُر لنتَكلَم   F
عنه، أمضینا اللیَل كلَُّه في الحدیِث عما حصَل خالَل تلَك السنین. أكْلنا ولِعْبنا وضِحْكنا، ثمَّ قررنا عدَم الخروِج 

من البیِت حتى یوِم مغادرِتها؛ كي نعوَض ما فاَتنا**. 

(Pause 45 seconds.)

اآلَن سوَف تستمُع إلى الحواِر للمرِة الثانیة.   N

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

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

 (Pause 6 minutes.)

This is the end of the examination.  E
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