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R Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE, June 2021 examination 
in Arabic. Paper 1, Listening.

األسئلة من 1–8  F

في هذا التمرین، سوف تستمع إلى بعض المحادثات القصیرة. ستستمع إلى كل محادثة مرتین.  F

.(D–A) في المربع الصحیح () لكل سؤال، ضع عالمة  

(Pause 3 seconds)

سالم یتحدث مع أخته هالة.  F

السؤال األول  F

سالم یخبرهالة بشيٍء ما.   F

* یا هالة، سنسافر بعد غد بالقطار. هل أنت جاهزة؟  M

جمیل! نعم، أنا سعیدة بهذه السفرة.  F

كیف سیسافر سالم وهالة؟ **  F

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

السؤال الثاني  F

هالة تسأل أكثر:  F

* إذًا، أین سنقیم هناك؟  F 

آه، المكان مشهور ببیوته الریفیة، لذلك حجزت واحدًا هناك.  M

أین سیقیمان؟**  F

(Pause 10 seconds. Repeat from * to **. Pause 5 seconds.)
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السؤال الثالث  F

هالة سعیدة، وتقول:  F

* آه، هذا یعني أنني سأمشي كل یوم في الهواء الطلق.  F

بالطبع! وهذه أفضل طریقة للتعرف على المكان .   M

ماذا ستفعل هالة هناك؟**  F

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

السؤال الرابع  F

هالة تتابع حدیثها:  F

* هل سیأتي أحٌد معنا؟  F

نعم، بعد نقاش طویل، قرر أخي الصغیر أن یذهب معنا.  M

َمن سیذهب مع سالم وهالة؟**  F

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

السؤال الخامس  F

هالة تقرر شیئًا ما:  F

* لیس لدي الكثیر من الوقت، لذلك سأذهب ألشتري معطفًا جدیدًا قبل السفر.  F

ماذا ستشتري هالة ؟**  F

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

السؤال السادس  F

سالم ُیخبر هالة:  F

* لن تحتاجي إلیه یا هالة، ألن درجة الحرارة أربٌع وعشرون درجة مئویة.  M

حقًا؟ هذا رائع!  F

كم درجة الحرارة هناك؟ **  F
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(Pause 10 seconds. Repeat from * to **. Pause 5 seconds.)

السؤال السابع  F

هالة ُتجیب سالمًا:  F

* لنذهب إلى المطعم إذًا، أرید أن آكل السمك واألرز.  F

ماذا ستأكل هالة؟**  F

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

السؤال الثامن  F

هالة تستمر في الحدیث:   F

* هل ستأتي معي إلى المطعم إذًا؟  F

فكرة جیدة بالفعل، ولكنني أشعر بألم شدید في بطني، ولن أستطیع الخروج.  M

أین یشعر سالم باأللم؟ **  F

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

ستستمع إلى إعالن حول افتتاح مطعم النجوم. ستستمع إلى اإلعالن مّرتین. هناك فترة توقف في اإلعالن. لكل   F
 )D–A(. في المربع الصحیح () سؤال، ضع عالمة

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة.  

(Pause 30 seconds)

* بعد النجاح الكبیر الذي حّققه مطعم النجوم، سُیفتتح فرُعه الثاني أمام الضیوف الكرام. افتتاح المطعم سیكون   F
یوم الخمیس القادم، وسیكون هناك العدید من المفاجآت والعروض الخاصة لجمیع الحاضرین.

المطعم في مرحلة التحضیر، وقد شارك في تصمیمه أفضل المهندسین. وتعمل في المطعم مجموعة من أشهر   F
المختصین، والمطعم یبحث حالیًا عن نادل یساعد في خدمة الزبائن.

فیلم  مشاهدة  فیمكنهم  المطعم،  في  خاص  مكان  لألطفال  وسیكون  األنشطة.  من  العدید  االفتتاح  سیتضمن   F
األولى هي  والجائزة  متنوعة،  انتظارهم مسابقات  في  الكبار، فسیكون  أما  بهم.  وتناول وجبة خاصة  سینمائي 

هاتف نقال حدیث.

من المتوقع أن یكون الجو حارًا، لذلك قررت إدارة المطعم تجهیز أماكن إضافیة في الحدیقة لتكفي الحضور.   F
وسیقدم المطعم عصیر العنب مجانًا طوال الیوم، وهذا العصیر مصنوع بشكل خاص وله طعم ممیز.

(Pause 5 seconds.)

في المطعم كذلك وجبات فاخرة، مكونة من المقبالت العربیة المختلفة، واألطباق األساسیة والحلویات المتنوعة.   F
سعر الوجبة أحد عشر دینارًا فقط لهذا الیوم، وهي تكفي لعائلة مكونة من أربعة أفراد.

في  یقع  المطعم  واألصدقاء.  األقارب  دعوة  أیضًا  ویمكنكم  الستقبالكم.  متشوقون  المطعم  في  العاملین  جمیع   F
المدینة على یسار المسجد. ال تنسوا الموعد، نحن في انتظاركم.**

(Pause 10 seconds.)

اآلن، استمع إلى المعلومات للمرة الثانیة.  M

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

ستستمع إلى حوار بین أمینة وحمزة حول المدارس. ستستمع إلى الحوار مرتین.  F

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

  اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة المعلومات التالیة.

(Pause 30 seconds.)

* مرحبًا یا حمزة! كما تعلم، انتقلنا قبل أسبوع إلى هذه المدینة، وأنا ما زلت محتارة في اختیار مدرسة مناسبة   F
لي. لقد بحثت عبر اإلنترنت ووجدت أسماء العدید من المدارس هنا. ما رأیك في مدرسة األمل؟

أهاًل بك یا أمینة في مدینتا الجمیلة! في الحقیقة، مدرسة األمل جیدة، ولكنها مع األسف للشباب فقط.  M

حقًا! یا لألسف. هناك مدرسة یتحدث عنها الكثیر بإیجابیة، وتم تصنیفها ضمن المدارس الممیزة. اسمها مدرسة   F
السالم.

بالفعل، فمدرسة السالم معروفة جدًا بطرق تدریسها الحدیثة، وباألنشطة الفنیة التي تقدمها للطالب، ولكْن في   M
نفس الوقت، أجور التسجیل فیها أعلى بكثیر من المدارس األخرى.

أنت محق یا حمزة. وهل سمعت بمدرسة اسمها األجیال؟ إحدى صدیقاتي كانت َتدُرس فیها.   F

ال أظن أن التنقل ساعتین كل یوم للوصول إلى هذه المدرسة سیناسبك یا أمینة.    M

صحیح، بعض الناس اقترحوا مدرسة النبراس. یبدو أنها جیدة ومعروف أنها متخصصة في اللغات.  F

بالفعل، المدرسة تدّرس العدید من اللغات األجنبیة، مثل األلمانیة والیابانیة وغیرها. ولكنني أعرف أنِك تحبین   M
المظهر الرسمي للطالب، وفي مدرسة النبراس یمكنك ارتداء أي لباس. 

هذا مؤسف حقًا. وهل تعرف مدرسة النیل؟ لقد اقترحها جارنا، فهو یعیش هنا منذ سنین طویلة.  F

آه، بالطبع! هذه المدرسة حاصلة على جوائزعدیدة في اإلبداع. كذلك توجد فیها صالة واسعة لممارسة األلعاب   M
البدنیة، وتستخدمها المدرسة أیضًا لمسابقات المدارس المحلّیة. **

(Pause 10 seconds.)

اآلن استمع إلى الحوار للمرة الثانیة.  F

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

ستستمع اآلن إلى حوارین مع مریم ویوسف. هناك وقفة بین الحوارین.  F

القسم األول: األسئلة من 20–24  F

ستستمع اآلن إلى الحوار مع مریم حول بیتها. ستستمع إلى هذا الحوار مرتین، لإلجابة عن األسئلة من 20–24،   
.C أو B أو A في المربع الصحیح () ضع عالمة

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة من 20–24.  

 (Pause 30 seconds.)

* مرحبًا یا مریم. لم أرِك منذ انتقالِك إلى بیتكم الجدید. هل هو مریح؟  M

أهاًل بَك!  هو یختلف تمامًا عن بیتنا السابق الذي كان یتكون من طابق واحد وحقل مثمر. ولكن اآلن، بیتنا   F
یتألف من ثالثة طوابق وهو واسع.

وهل یوجد فیه حدیقة كبیرة كما تمنیِت؟   M

ال، فاألراضي في المدن أصغر. البیت فیه حدیقة صغیرة في الخلف، ولكنها جمیلة. كما یوجد بجانب البیت   F
مرآب یساعدنا جدًا في خزن العدید من األغراض.

هل ما زلت تحّبین تصمیم الغرف كالسابق؟  M

أكید! لقد ساعدت والدتي في اختیار األثاث. أما غرفة الطعام، فحاولت أن تكون مختلفة، وأعتقد أنها  تتسم   F
بتصمیم عصري مقارنة بباقي الغرف التقلیدیة.

وهل لدیك مكان مفضل في البیت؟   M

لیس تمامًا، فأنا أمضي أغلب الوقت مع أفراد عائلتي في غرفة الجلوس، وبعض الوقت أدرس في غرفة نومي   F
ألن فیها كل كتبي وهي هادئة أیضًا، فأستطیع التركیز. 

ما زلت أذكر عندما كّنا نذهب إلى المدرسة معًا.   M

كان وقتًا جمیاًل، إذ كّنا في نفس المدرسة لخمس سنوات، وها قد مضت سنتان على وجودي في هذا البیت.   F
الوقت یمضي بسرعة بالفعل. **

(Pause 15 seconds.)

اآلن ستستمع إلى الحوار للمرة الثانیة.    F

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

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

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة من 28–25.  

(Pause 30 seconds.)

*** أهاًل یا یوسف! اتصلت بك باألمس ولم تكن موجودًا.  F

هذا صحیح، فقد سّجلت في أحد النوادي الشهر الماضي وأنا أذهب إلیه كل یوم أربعاء. كنت أرید االشتراك في   M
نادي الریاضة، ولكن أمي أقنعتني بالتسجیل في نادي الصید، وهذا الشيء جدید بالنسبة لي.

جمیل! وما أوقات الدوام في هذا النادي؟   F

النادي مفتوح طوال أیام األسبوع من الساعة السابعة والربع صباحًا وحتى الساعة العاشرة إال ربعًا مساًء، وهذا   M
الوقت مناسب لي.

هل یوجد زي ألعضاء هذا النادي؟  F

بالتأكید! النادي عریق جدًا وبالرغم من أن لون الزي كان أصفر في البدایة، إال أن اإلدارة الجدیدة غیرت لونه   M
وحالیًا هو أخضر وعلیه رمز خاص باسم النادي وفي نظري هو جمیل.

حسنًا، وما األشیاء األخرى التي یحصل علیها المشترك؟   F

الِمیزات للمشتركین هنا، فمثاًل الجمیع یحصل على خصم %20 لالشتراك السنوي وتدریب  العدید من  هناك   M
مجاني على مهارات یحتاجها المبتدئ، وأبرز هذه المیزات، تقدیم عروض سفر سنویة وهذه في رأیي تجذب 

العدید. ****

(Pause 15 seconds.)

اآلن ستستمع إلى الحوار للمرة الثانیة.   F

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

F  ستستمع إلى مقابلة مع الناشطة البیئیة، السیدة عائشة. ستستمع إلى المقابلة مرتین. هناك وقفة أثناء المقابلة.

.(D–A) في المربع الصحیح () لإلجابة عن كل سؤال، ضع عالمة  F

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة.  

(Pause 1 minute.)

* السیدة عائشة، نشكر لك حضورك معنا. حدثینا عن قضایا البیئة في منطقتك.   M

في منطقتي، یعیش معظم الناس في مجمعات سكنیة كبیرة. لیس لدینا حدائق ولكن تم إنشاء مساحات خضراء   F
حیث یمكن لألطفال اللعب بأمان. وفي أغلب األحیان، تكون المدینة قذرة بسبب النفایات واألوراق على األرض. 

ولكن أبرز المشاكل هي كثرة عدد السیارات التي تتسبب في  صعوبة الحركة في الشوارع.

وفي رأیك، ما القضایا األخرى التي تؤثر على العالم الذي نعیش فیه؟   M

هناك الكثیر، فمثاًل هناك غضب دولي بسبب الجفاف في بعض أنحاء العالم. لقد أصبح العالم أیضًا مكانًا   F
خطیرًا بسبب انتشار األمراض. وكذلك فإن زیادة ثاني أكسید الكربون تساهم في مشكلة االحتباس الحراري وهذا 

یسبب الفیضانات، وأنا ومعظم الناس خائفون بشدة من هذه المشكلة.  

ما رأیك في قضیة انقراض بعض الحیوانات؟  M

أنا مهتمة بهذه المشكلة ألنني أحب الحیوانات. فمنذ صغري، كنت أذهب إلى حدیقة الحیوان ومنتزهات السفاري   F
. أحببت الباندا العمالقة بشكل خاص ولكنني اآلن أهتم أكثر بالنمور، وهي أجمل المخلوقات على  مع والديَّ
هذا الكوكب! كما أن أبي مهتم مثلي بالحیوانات وقد قرر رعایة غوریال جبلیة عن طریق االشتراك في الصندوق 

العالمي للطبیعة.

(Pause 15 seconds.)

وماذا عن مشكلة قطع األشجار التي تزداد بشكل كبیر؟  M

لبناء  األراضي  من  المزید  لتوفیر  األشجار  تقطع  الحكومة  فمثاًل  المشكلة،  لهذه  ومتنوعة  كثیرة  أسباب  هناك   F
منازل للسّكان. كذلك، فإن المصانع تحتاج إلى قطع األشجار، ألّن الخشب ُیستخدم في صناعة الورق واألثاث 
وغیرهما. أما بعض المزارعین، فیقطعون األشجار كي یستفیدوا من األرض في زراعات مختلفة مثل الفواكه 

والخضروات.

في رأیك، ماذا یجب أن نفعل للحفاظ على البیئة ؟  M

أشجع جمیع الناس على استخدام الحقائب بداًل من شراء أكیاس البالستیك من األسواق. كما یجب على الجمیع   F
إعادة تدویر القمامة،  فأنا أضع الورق والمجالت في كیس كبیر، وأیضًا أجمع الزجاج في صندوق خاص. أما 
باقي األكل، فأضعه في جهاز خاص یحوله إلى غذاء للنباتات. وأخیرًا، أحاول استخدام دّراجتي قدر اإلمكان 

للتنقل.
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إذًا، في نهایة المقابلة، كیف تَرین مستقبل البیئة؟  M

متفائلة  فالحكومة  أیضًا،  ننسى ما حققناه  لنعمله من أجل مستقبلنا، ولكن ال  الكثیر  أمامنا  أنه ما زال  أعتقد   F
بالتأثیرات اإلیجابیة للمشاریع الصدیقة للبیئة. كذلك أصبحت العدید من العائالت تساعد بعضها بعضًا في إعادة 
التدویر وهذه خطوة مهمة، أما المدارس فتعمل بحماس على نشر التوعیة لفهم مخاطر تلوث البیئة، وحمایتها 

لألجیال القادمة.** 

 (Pause 15 seconds.)

اآلن استمع إلى المقابلة للمرة الثانیة.   M

(Repeat from * to ** then pause 15 seconds.)
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األسئلة من 35–37  F

ستستمع إلى مقابلة مع آدم حول حیاته. ستستمع إلى المقابلة مرتین. هناك وقفتان أثناء المقابلة.   F

 .(E–A) على اإلجابتین الصحیحتین في المربعات () لإلجابة عن كل سؤال، ضع عالمة  

اآلن لدیك بعض الوقت لقراءة األسئلة.   

(Pause 45 seconds.)

*أخبرني یا آدم عن وقت فراغك، كیف تقضیه؟  F

أهاًل بك! عندما یكون لدي وقت فراغ، أعمل عادة على الحاسوب مع صدیقي سمیر لمساعدة الشباب في حل   M
مشاكلهم. 

وما تفاصیل عملك یا آدم؟  F 

أنا عندي مدونة على أحد مواقع اإلنترنت، فعندما یرسل الشباب برسائلهم اإللكترونیة، أبدأ بقراءتها ثم أحّولها   M
إلى سمیر، لیساعدهم في حلها، وبعدها أنشر المواضیع والحلول على المدونة.  

وهل یمكن ألي شخص قراءتها؟  F

في البدایة كان الموقع مفتوحًا للجمیع، ولكن بعد فترة، بدأت أستلم عددًا كبیرًا جدًا من الرسائل، ولذلك كان ال بد   M
من اّتخاذ قرار للتحكم بهذه المسألة. اآلن أصبح الموقع مخصصًا فقط للطالب في جامعتي ، ومن أجل الدخول 

إلى هذه المدونة والمشاركة فیها، ال بد من التسجیل واختیار كلمة سر. 

(Pause 20 seconds.)

وهل تحب السفر أیضًا؟    F

M  بالتأكید! ففي السفر فوائد كثیرة وأنا أسافر عادة ثالث مرات على األقل خالل السنة.

لى أین سافرت السنة الماضیة؟ واإ  F

البلد جمیل وقد تعرفت على بعض  الیابان.  إلى  أسافر إال مرة واحدة  الماضیة كسرت ساقي، ولم  السنة  آه،   M
عادات هذا الشعب، ولكنني لم أستطع تكوین أصدقاء ألنني بقیت لیومین فقط. أنا أخاف من الرحالت الطویلة 

في الجو، ولذلك بقیت طوال فترة السفر مستیقظًا! 

وما األشیاء األخرى التي تحب فعلها؟    F

بما أنني أحب السفر، فقد تعلمت التحدث باللغات األلمانیة والفرنسیة واإلسبانیة من خالل هذه الرحالت. تعلم   M
اللغات لیس أمرًا سهاًل، ولكّن زیارة البلدان والتحدث مع الناس هناك یجعالن تعلم اللغة أكثر متعًة وفائدة. 

(Pause 20 seconds.)

ما أكثر شيء یجذب اهتمامك یا آدم؟  F
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أحب كثیرًا التعرف على العادات المختلفة لحیاة الناس في العالم، ومما ساعدني أكثر على هذا كون أصدقائي   M
لیسوا من بلد واحد.

هذه فرصة جمیلة بالفعل!  F

نعم، أعتبر نفسي محظوظًا ألنني أتعلم الكثیر عن مختلف العادات من خالل صداقاتي العدیدة.   M

وما األشیاء التي تعّرفت علیها في مجتمعك؟  F 

كان  انتباهي  جذب  شيء  وأول  األضحى،  بعید  االحتفال  في  األصدقاء  بعض  شاركت  الماضیة  السنة  في   M
األطعمة المتنوعة التي ُقدَِّمت خالل االحتفال، فمثاًل صدیقي المغربي قّدم لي طبق “التقلیة” وصدیقي المصري 

أحضر لي طبق “الكشري” والطبق الثالث كان من العراق وهو “القوزي”. وفي الحقیقة، جمیعها لذیذة جدًا! **

(Pause 45 seconds.)

اآلن سوف تستمع إلى المقابلة للمرة الثانیة.   F

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

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

(Pause 6 minutes.)

This is the end of the examination.  E


