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 جزء  االستماع

االولالنموذج   

 

 أوالً / الصٌدلٌة 

 وحده عندها ألم بأسنانها وتبً دواء وأنها ماتقدر تنام من شدة االلم 

 ( ؟prescription) وصفةهل عندك ( :Apharmacist) الصٌدلً وقالها

 قالت : ال وموعدي مع الدكتور  متأخر جداً .

 حدثت المحادثة ؟أٌن  (1

Pharmacy  الصٌدلٌة 

 ماذا طلبت ؟ (2

Prescription  وصفة 

 االلم ؟نوع ماهو  (3

Tootache . الم أسنان 

 

 ثانٌاً/ محادثة المدٌر والسكرتٌر حول غرفة االجتماع .

 المحادثة بٌن مٌن ومٌن ؟ (1

Director or manager) and secretary المدٌر والسكرتٌر ) 

 ؟ Bلماذا اختار الغرفة  (2

The biggest . النها كبٌره 

 لماذا طلب منه ٌحجز غرفه أو لماذا أقام االجتماع ؟ (3

To discuss makes report ) ٌناقشون عمل الروبوت ( 
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 ( Bakeryثالثاً / محادثة شخص ضاٌع بالطرٌق وضٌع مكان المخبز )

 طلب منه رجل ٌدله لكن ماكان ٌعرف المنطقة وطلب من امرأة

على المكان وكان الوصف ) تمشً أمام ثم ٌسار وبعدها تالقً المحل بعد ودلته 

 ثانً إشارة (

 لٌش الرجل االول ماوصف له الموقع ؟ (1

 ألنه من خارج المدٌنه .

 وٌن موقع المبنى ؟ (2

On the left . 

 

 ساعة ، 24رابعاً/ زبون اشترى تلفاز وتعطل فً أقل من 

 المحل ٌسترجع المبلغ .وبنته و زوجته غاضبٌن منه وطلب من 

 ماهً وظٌفة الرجل بالمحل ؟ (1

Responsible for solving           Customer proplems 

 ماذا سٌفعل الرجل بالمبلغ ؟ أو ماذا صار للرجل ؟ (2

 أخذ فلوسه .

خامساً / محادثة الروم سٌرفر : زبون فً فندق ٌطلب وجبة والطلب ٌجهز 

 خالل نصف ساعة .

 ( ؟for drinkingطلبه للشرب ) ماهو الطلب الذي (1

Lemon and soda . 

 كم رقم الغرفه ؟ (2

Sexty 60 

 متى ٌجهز الطلب ؟ (3

Thirty minutes  33  دقٌقة 
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سادساً/ شخص اسمه خالد ٌتحدث مع صدٌقه عن زٌارته لدبً وعن عمه 

 اللً عاٌش فٌها وٌشتغل .

 ماذا ٌشتغل عمه ؟ (1

 ( .Lectureمحاضر )

 دبً ؟هل هو سعٌد فً  (2

He is happy but he still think of saudia Arabia or 

misses saudia Arabia . 

 أٌن ساكن عم خالد ؟ (3

In Dubai . 

 

سابعاً/زوجٌن مسافرٌن زٌارة عائلٌة وأنهم مشتاقٌن كثٌر للعائلة 

وبٌتفاجئون من زٌارتهم ، وهم بالسٌارة سألت زوجها وٌن مكان 

 التذاكر ؟ .

 تذاكر ؟سأل عن اماكن ال (1

In the pocket of the jacet . 

 ماهو نوع الرحلة ؟ (2

Family  visit . 

ثامناً / محادثة بٌن معلم وطالب وكان الطالب ٌحتاج شرح من 

 المعلم عن الدرس النهم افهمه وطلب منه المعلم ٌجٌه فً مكتبه .

 وٌن راح ٌلتقً فٌه ؟ (1

 المكتب 

 ما الذي لم ٌفهمه الطالب؟ (2

 كل شًء .

 الساعة كم بٌلتقً فٌه ؟ (3

3 p.m 

 البرفسور وٌن ٌشتغل ؟ (4

 دكتور بالجامعه  .
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 تاسعاً / واحد ٌدرس فً الٌابان وصاحبه سأله : كٌف الدراسة معك ؟

 قال : أنا أواجه صعوبة فً فهم اللغة الٌابانٌة وهً لغة صعبة بالذات ،

  لو رحت طوكٌو وبعدٌن صاحبه سأله سؤال ورد علٌه قال أنا درست

 فً الجامعه رٌاضٌات وكان باللغة الصٌنٌة .

 ماهً اللغة التً ٌدرس فٌها ؟ (1

 الٌابانٌة .

 لما كان بالجامعه وش كان ٌدرس ؟ (2

Mathematics  

 ماهً وظٌفته ؟ (3

Lecture of Mathematics 

 

 عاشراً /  محادثة رحلة الدمام 

 متى تصل الرحلة ؟ (1

Thirty minutes   33 . دقٌقة 

 

 شخص ٌشتغل خدمة عمالء وحوار بٌنه وبٌن زبونالحادي عشر / 

 سأله الزبون وجاوبه .

 سأل عن وظٌفته ؟ (1

Customer  Service  

 ماذا كان ٌرٌد الزبون ؟ (2

 سؤال ناقص يحتاج إلجابة أكيدة  
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 الثانً عشر / وحده تتكلم انها بتقفل المكتب وتقول مافً أي شً

 والسبب ظرف عائلً لكن لو عندكم مشاكل ، بٌشتغل ال االٌمٌل وال أي شً

 راسلونا السبت القادم .

 وٌن المحادثة ؟ (1

 المكتب .

 لٌش بتقفل المكتب ؟ (2

Family emergency  

 متى بتفتح المكتب ؟ (3

 Next Saturday . 

 


