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Instructions to candidates 

yy Do not open this examination paper until instructed to do so.
yy Section A: choose one task.  Each task is worth [25 marks].
yy Section B: write a personal response to the stimulus provided.  The task is worth [20 marks].
yy The maximum mark for this examination paper is [45 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Section A : choisissez une tâche.  Chaque tâche vaut [25 points].
yy Section B : exprimez votre opinion personnelle sur la réflexion fournie.  La tâche vaut [20 points].
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [45 points].

Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
yy Sección A: elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
yy Sección B: escriba una opinión personal al estímulo provisto.  La tarea vale [20 puntos].
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [45 puntos].
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القسم “أ”

اكتبوا ما بين 250–400 كلمة في واحدٍ من الموضوعات التالية.

التنوع الثقافي 

قمت بزيارة إلى معرض للتنوع الثقافي يحمل عنوان “مختلفين ولكن متحدين”.  سّجل في صفحة مذكراتك 
مالحظاتك التي تعكس أفكارك عن المعرض.

.1

العادات والتقاليد 

سافرت لقضاء أجازة في إحدى الدول العربية، وهناك الحظت مجموعة من الشباب الذين يقضون وقت الفراغ 
بأنشطة متصلة بعادات وتقاليد بلدهم.  ومن خالل حديثك مع هؤالء الشباب أعجبت باألسباب التي دعتهم 

الختيار هذه األنشطة والقيام بها.  اكتب في مدونتك ماذا تعلمت من هذه التجربة شارحاً وجهة نظرك. 

.2

الصحة 

انتشر نوع من الهوس بين الطالب وهو االهتمام الشديد بالمظهر الخارجي.  اكتب مقااًل سينشر في مجلة 
المدرسة شارًحا فيه هذه الفكرة وموضًحا كيف يمكن تجنب العواقب السلبية لهذه الظاهرة.

.3

أوقات الفراغ 

تنظم مدرستك رحلة للطالب الخريجين إلى منطقة مختلفة وغريبة.  ُطلب منك كرئيس اتحاد الطالب أن تكتب 
نشرة تصف فيها مسؤوليات الطالب خالل هذه الرحلة لضمان المحافظة على البيئة المحلية والحياة البرية. 

اكتب نص المنشور. 

.4

العلوم والتكنولوجيا

الحظت في اآلونة األخير أن البرامج العلمية في التلفاز ال تحفز األطفال على اإلقبال على المواد العلمية.  اكتب 
رسالة إلى مخرجي هذه البرامج تطرح فيها فكرة برنامج علمي شائق يناسب فئتهم العمرية موضحاً أهميته. 

.5
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القسم “ب”

اكتبوا استجابتكم الشخصية حول هذه المقولة مع التبرير باستخدام أي شكل من النصوص الكتابية التي درستموها خالل 
العام الدراسي.  اكتبوا ما بين 150–250 كلمة.

كلما ازداد تواصلنا إلكترونيًا، كلما ازداد انفصالنا عن بعضنا البعض. .6
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