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Paper 1 Listening May/June 2021

 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.
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األسئلة من 1–8

في هذا التمرين، سوف تستمع إلى بعض المحادثات القصيرة. ستستمع إلى كل محادثة مرتين.
.(D–A) في المربع الصحيح () لكل سؤال، ضع عالمة

محمد يتعّرف إلى زينب.

محمد يسأل زينب.   1

متى تستيقظ زينب؟  

]1[  

5:45 7:15 6:30 8:10

D C B A

محمد مندهش.   2

كيف تذهب زينب إلى المدرسة؟  

]1[  

D C B A
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محمد يستفسر أكثر...  3

ما مادة زينب المفضلة؟  

]1[  

D C B A

محمد يتابع حديثه...  4

ماذا تريد زينب أن تعمل؟  

]1[  

D C B A

زينب تستمر في الكالم...   5

أين تذهب زينب في وقت فراغها؟  

]1[  

D C B A
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محمد يستفسر أكثر...  3

ما مادة زينب المفضلة؟  

]1[  

D C B A

محمد يتابع حديثه...  4

ماذا تريد زينب أن تعمل؟  

]1[  

D C B A

زينب تستمر في الكالم...   5

أين تذهب زينب في وقت فراغها؟  

]1[  

D C B A
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محمد يجيب...  6

ما هواية زينب؟  

]1[  

D C B A

محمد يضيف:  7

في أي يوم سيذهب محمد وزينب للتسوق؟  

]1[  

D C B A

زينب سعيدة.  8

ماذا ستشتري زينب؟  

]1[  

D C B A

]المجموع: 8[



6

0544/11/M/J/21© UCLES 2021

6

0544/13/M/J/21© UCLES 2021

األسئلة من 9–14

ستستمع إلى إعالن حول حفل مدرسة الزهور. ستستمع إلى اإلعالن مّرتين. هناك فترة توقف في 
اإلعالن. لكل سؤال، ضع عالمة )( في المربع الصحيح )D–A(. اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة.

حفل مدرسة الزهور

ما مناسبة الحفل؟  9

]1[  

D C B A

ما شكل قاعة المدينة؟  10

]1[  

D C B A

ماذا يوّزع المدير؟  11

]1[  

D C B A
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األسئلة من 9–14

ستستمع إلى إعالن حول حفل مدرسة الزهور. ستستمع إلى اإلعالن مّرتين. هناك فترة توقف في 
اإلعالن. لكل سؤال، ضع عالمة )( في المربع الصحيح )D–A(. اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة.

حفل مدرسة الزهور

ما مناسبة الحفل؟  9

]1[  

D C B A

ما شكل قاعة المدينة؟  10

]1[  

D C B A

ماذا يوّزع المدير؟  11

]1[  

D C B A
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أية فاكهة توجد في الكعكة؟  12

]1[  

D C B A

]وقفة[

ماذا ستلبس البنات؟  13

]1[  

D C B A

كم سعر التذكرة؟  14

]1[  

22 30 25 47

D C B A

]المجموع: 6[
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السؤال 15–19

ستستمع إلى حوار بين خالد وفاطمة حول األصدقاء. ستستمع إلى الحوار مرتين.

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

اآلن لديك بعض الوقت لقراءة المعلومات التالية.

]المجموع: 5[

المعلومات

ال يهتّم بهذا النوع من المسابقات

هو شخص عصبي المزاج

لديه موعد آخر 

مسافر إلى ألمانيا

هو شخص نشيط

ال يستطيع المشي

A

B

C

D

E

F

15

األصدقاء
.......... سمير 

.......... كريم 

.......... حسن 

.......... عمر 

.......... وسام 

16

17

18

19

]1[

]1[

]1[

]1[

]1[



9

0544/11/M/J/21© UCLES 2021 [Turn over

8

0544/13/M/J/21© UCLES 2021

السؤال 15–19

ستستمع إلى حوار بين خالد وفاطمة حول األصدقاء. ستستمع إلى الحوار مرتين.

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

اآلن لديك بعض الوقت لقراءة المعلومات التالية.

]المجموع: 5[

المعلومات

ال يهتّم بهذا النوع من المسابقات

هو شخص عصبي المزاج

لديه موعد آخر 

مسافر إلى ألمانيا

هو شخص نشيط

ال يستطيع المشي

A

B

C

D

E

F

15

األصدقاء
.......... سمير 

.......... كريم 

.......... حسن 

.......... عمر 

.......... وسام 

16

17

18

19

]1[

]1[

]1[

]1[

]1[
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األسئلة من 20–28

ستستمع اآلن إلى حوارين مع هدى وأحمد. هناك وقفة بين الحوارين.

القسم األول: األسئلة من 20–24

ستستمع اآلن إلى الحوار مع هدى حول رحلتها إلى ُعمان. ستستمع إلى هذا الحوار مرتين، لإلجابة عن األسئلة من 
.C أو B أو A في المربع الصحيح )( 20–24، ضع عالمة

اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة من 20–24.

أين أقامت عائلة هدى؟  20

A.في شقة

B.في فندق

C .في بيت
]1[  

كيف كانت المدينة أثناء زيارة هدى؟  21

A.هادئة

B.قديمة

C .مزدحمة
]1[  

ما الذي أزعج هدى؟  22

A   .ملعب كرة القدم

B.محطة الحافالت

C .مبنى المطار
]1[  
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إلى أين ذهبت هدى في اليوم الثاني؟  23

A.المتحف

B.المسرح

C .السوق
]1[  

متى عادت هدى؟  24

A.قبل يومين

B.قبل ثالثة أيام

C.قبل أربعة أيام
]1[  

]وقفة[

القسم الثاني: األسئلة من 25–28

ستستمع اآلن إلى الحوار مع أحمد حول صورة. ستستمع إلى هذا الحوار مرتين، لإلجابة عن األسئلة من 25–28، 
ضع عالمة )( في المربع الصحيح A أو B أو C. اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة من 25–28.

َمن هي معتدلة الطول؟  25

A.منال

B.سمّية

C.هالة
]1[  
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إلى أين ذهبت هدى في اليوم الثاني؟  23

A.المتحف

B.المسرح

C .السوق
]1[  

متى عادت هدى؟  24

A.قبل يومين

B.قبل ثالثة أيام

C.قبل أربعة أيام
]1[  

]وقفة[

القسم الثاني: األسئلة من 25–28

ستستمع اآلن إلى الحوار مع أحمد حول صورة. ستستمع إلى هذا الحوار مرتين، لإلجابة عن األسئلة من 25–28، 
ضع عالمة )( في المربع الصحيح A أو B أو C. اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة من 25–28.

َمن هي معتدلة الطول؟  25

A.منال

B.سمّية

C.هالة
]1[  
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ما لون قميص علي؟  26

A.رمادي

B.أبيض

C .أخضر
]1[  

كيف كان القط؟  27

A.مضحكًا

B.ضعيفًا

C.كسواًل
]1[  

أين التُِقَطْت هذه الصورة؟   28

A.في السودان

B.في العراق

C .في األردن
]1[  

]المجموع: 9[
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األسئلة من 29–34

ستستمع إلى حوار مع سوسن حول الشباب ووسائل التواصل. ستستمع إلى الحوار مرتين. هناك وقفة أثناء الحوار.
لإلجابة عن كل سؤال، ضع عالمة )( في المربع الصحيح )D–A(. اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة.

سوسن ال تستخدم الهاتف النقال...   29

A.اللتقاط الصور

B.للتسّوق

C .لسماع الموسيقى

D .لمشاهدة األفالم
]1[  

سوسن تعتقد أن مواقع التواصل...   30

A.ممتعة

B.مرعبة

C .مضحكة

D .متعبة
]1[  

سوسن تستعمل اإلنترنت لمّدة...  31

A.ساعتين

B.ثالث ساعات

C .أربع ساعات

D .تسع ساعات
]1[  

]وقفة[
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األسئلة من 29–34

ستستمع إلى حوار مع سوسن حول الشباب ووسائل التواصل. ستستمع إلى الحوار مرتين. هناك وقفة أثناء الحوار.
لإلجابة عن كل سؤال، ضع عالمة )( في المربع الصحيح )D–A(. اآلن لديك بعض الوقت لقراءة األسئلة.

سوسن ال تستخدم الهاتف النقال...   29

A.اللتقاط الصور

B.للتسّوق

C .لسماع الموسيقى

D .لمشاهدة األفالم
]1[  

سوسن تعتقد أن مواقع التواصل...   30

A.ممتعة

B.مرعبة

C .مضحكة

D .متعبة
]1[  

سوسن تستعمل اإلنترنت لمّدة...  31

A.ساعتين

B.ثالث ساعات

C .أربع ساعات

D .تسع ساعات
]1[  

]وقفة[
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في عطلة نهاية األسبوع تقوم سوسن بــ...  32

A.تعلم لغة

B.لعب األلعاب

C .الدردشة

D .الواجبات المدرسية
]1[  

في رأي سوسن، أقل ضرر لوسائل التواصل هو...  33

A.إضاعة وقت اإلنسان

B.سعرها الغالي

C .األمراض

D.ضعف العالقات االجتماعية
]1[  

المسؤول األساسي عن تقليل سلبيات اإلنترنت...  34

A.وسائل اإلعالم

B.األصدقاء

C .الفرد

D .األهل
]1[  

]المجموع: 6[
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األسئلة من 35–37

ستستمع إلى حوار بين حسن ودينا حول خطط المستقبل. ستستمع إلى الحوار مرتين. هناك وقفتان أثناء الحوار. 
لإلجابة على كل سؤال، ضع عالمة )( على اإلجابتین الصحیحتین في المربعات )E–A(. اآلن لديك بعض الوقت 

لقراءة األسئلة. 

35A .حسن ومها سُيسّجالن في معهد اللغات

B.حسن ومها ال يتحدثان اللغة الفرنسية نهائيًا

C .مرَّ حسن ومها بمثل هذه التجرية من قبل

D.قّرر حسن ومها الذهاب إلى مدرسة خاصة

E .حسن ومها سيعيشان مع أقاربهما
]2[  

]وقفة[

36A.كان حسن يحب درس اللغات في المدرسة

B.المعلم لم يعط حسنًا واجبات مدرسية

C .حسن يعتمد على نفسه عند السفر منذ صغره

D.حسن ُيقّدر أهمية تعلم لغات أجنبية

E .أخت حسن تحب اللغة اإلنجليزية
]2[  

]وقفة[

37A.حسن سيتعلم اللغة اليابانية مع أخته

B.حسن يوازن وقته بين تعلم اللغات ودروسه

C .حسن يخطط السفر إلى لبنان ألول مرة

D.حسن يحب زيارة األماكن القديمة والجديدة

E.حسن سيحضر مهرجان الموسيقى مع ابن عمه
]2[  
]المجموع: 6[
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األسئلة من 35–37

ستستمع إلى حوار بين حسن ودينا حول خطط المستقبل. ستستمع إلى الحوار مرتين. هناك وقفتان أثناء الحوار. 
لإلجابة على كل سؤال، ضع عالمة )( على اإلجابتین الصحیحتین في المربعات )E–A(. اآلن لديك بعض الوقت 

لقراءة األسئلة. 

35A .حسن ومها سُيسّجالن في معهد اللغات

B.حسن ومها ال يتحدثان اللغة الفرنسية نهائيًا

C .مرَّ حسن ومها بمثل هذه التجرية من قبل

D.قّرر حسن ومها الذهاب إلى مدرسة خاصة

E .حسن ومها سيعيشان مع أقاربهما
]2[  

]وقفة[

36A.كان حسن يحب درس اللغات في المدرسة

B.المعلم لم يعط حسنًا واجبات مدرسية

C .حسن يعتمد على نفسه عند السفر منذ صغره

D.حسن ُيقّدر أهمية تعلم لغات أجنبية

E .أخت حسن تحب اللغة اإلنجليزية
]2[  

]وقفة[

37A.حسن سيتعلم اللغة اليابانية مع أخته

B.حسن يوازن وقته بين تعلم اللغات ودروسه

C .حسن يخطط السفر إلى لبنان ألول مرة

D.حسن يحب زيارة األماكن القديمة والجديدة

E.حسن سيحضر مهرجان الموسيقى مع ابن عمه
]2[  
]المجموع: 6[
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لديك اآلن ست دقائق لنسخ إجاباتك على ورقة اإلجابات. ِاتبع التعليمات 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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