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Instructions to candidates

yy Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
yy Choose one task.  Each task is worth [25 marks].
yy The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Choisissez une tâche.  Chaque tâche vaut [25 points].
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos 

yy No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
yy Elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].
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اكتبوا ما بين 250–400 كلمة في واحٍد من الموضوعات التالية.

التنوع الثقافي 

أنت طالب في برنامج تبادل طالبي في دولة عربية، وبدًل من أن تقضي مغامرة ممتعة كما توقعت وجدت أن 
لديك صدمة ثقافية؛ األمر الذي لم تكن مستعدًا له على اإلطالق.  اكتب رسالة إلكترونية ألحد أصدقائك تصف 

فيها تجربتك ومشاعرك حولها.

.1

العادات والتقاليد

أستاذك للغة العربية اختار هذا العنوان لموضوع اإلنشاء القادم “اختالف القيم وكيفية خلقه للتوتر بين األجيال”.  
اكتب موضوًعا إنشائيًا حول هذا العنوان.

.2

الصحة 

تنوي اللتحاق بوظيفة في مجال الطب في المستقبل، وتطوعت في فصل الصيف للعمل في مستشفى لمساعدة 
فريق العمل بها.  اكتب تقريًرا للمدير المسئول عن تدريبك تذكر فيه المهام التي قمت بها وما تعلمته خالل 

تجربتك الصيفية.

.3

أوقات الفراغ 

أنت ُمولَع بالسينما وقررت أن تؤسس ناديًا لألفالم األجنبية في مدرستك.  اكتب منشوًرا تعريفيًا ترويجيًا 
للطالب حول النادي وأنشطته، على أن يكون الشتراك في النادي ليس فقط لطالب قسم اللغات األجنبية، ولكن 

لكل طالب المدرسة على حد سواء.

.4

العلوم والتكنولوجيا

فتحت وكالة فضائية دولية الباب للمهتمين بمجال الفضاء من عامة الناس غير المتخصصين لالنضمام إلى 
رحلتها األولى في َمهمة إلى المريخ.  وبالرغم من أنك تعي أن انضمامك لهذه الرحلة يعني أنك لن تعود إلى 

األرض أبدًا، إل أنك تتمنى أن يقع عليك الختيار.  اكتب رسالة إلى الوكالة الفضائية الدولية توضح فيها لماذا 
تهتم بهذه الرحلة، ولماذا يجب عليهم أن يختاروك لالنضمام إليها.

.5
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