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 1 hour 30 minutes

You must answer on the enclosed answer booklet.

You will need: Answer booklet (enclosed)

INSTRUCTIONS
 ● Answer one question in Arabic.
 ● Follow the instructions on the front cover of the answer booklet. If you need additional answer paper, 

ask the invigilator for a continuation booklet.
 ● Dictionaries are not allowed.

INFORMATION
 ● The total mark for this paper is 40.
 ● Your essay will be marked out of 40 with 16 marks for content and 24 marks for quality of language.
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تعليمات 
●     َأجب عن سؤال واحد باللغة العربية.

●      اتبع اإلرشادات الموجودة على الغالف األمامي لكتيب اإلجابة. ترد أيًضا التعليمات أدناه باللغة العربية. إذا کنت بحاجة إلی 
ورقة إجابة إضافية، فاطلب من المراقب ُكتيبًا آخر لالستمرار.

●     ال يسمح بإدخال المعاجم.

معلومات
●     العالمة اإلجمالية لهذه الورقة هي 40 عالمة.

●     سيتم وضع عالمة على المقال من 40 : أي 16 عالمة للمحتوى و24 عالمة لجودة اللغة.
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تعليمات كتيب اإلجابة

استخدم قلمًا ذا حبٍر أسود أو أزرق داكن. يمكنك استخدام قلم رصاص HB ألية مخططات أو رسوم بيانية. 

ُاكتب اسمك، ورقم المركز، ورقمك في المربعات في أعلى الصفحة. ُاكتب بوضوح واستخدم الحروف الكبيرة.

ال تستخدم قلمًا قاباًل للمحو أو سائل تصحيح.

ال تكتب على أية رموز شريطية (باركودات).

ُاكتب إجاباتك في هذا الكتيب. استخدم كال وجهي الورقة. ُاترك سطرين فارغين بين إجاباتك عن كل سؤال.

ُاكتب رقم السؤال الذي تجيب عنه في الهامش األول باللغة اإلنجليزية.

إذا كان السؤال الذي ُتجيب عنه يحتوي على أجزاء، على سبيل المثال 1(a)، فاكتب جزء السؤال باللغة اإلنجليزية في الهامش الثاني.
ُاكتب جميع مسودات عملك بالقلم في كتيب اإلجابة هذا. اشطب أي شيء ال تريد للممتحن أن يضع عالمة عليه دون جعل العمل 

غير قابل للقراءة.

ال تمّزق أي جزء من هذا الكتيب.

يجب عليك تسليم كل العمل. إذا كنت قد استخدمت أية كتيبات متابعة، أدخلها داخل هذا الكتيب.

© OCR

Part Question

1

1

(a)(i)

(a)(ii)



3

9680/32/M/J/22© UCLES 2022 [Turn over

انتقل إلى الصفحة التالية للحصول على األسئلة.
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الشباب  1

إلزاُم بعض اآلباء أبناَءهم اختيار وظائف معّينة قد يؤّدي إلى فشلهم مستقَباًل. ناقش ذلك.  

وسائل اإلعالم  2

وسائل اإلعالم أكثر تأثيًرا في حياة الطفل من والَدْيه ومدرسته. هل توافق؟  

تكافؤ الفرص  3

يجب تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في عاَلم الرياضة. بّين رأيك.  

أنشطة وقت الفراغ  4

تقصير ساعات الدوام المدرسّي يوّفر للتالميذ أوقاًتا إضافّية لممارسة أنشطتهم. ما رأيك؟  

التقدم العلمي والطبي  5

بّين رأيك في السماح لإلنسان اآللي بالعمل داخل المستشفيات.  

 250 و400 كلمة.


