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 جزء  االستماع

الثانًالنموذج   

 

 أوالً / الصٌدلٌة 

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

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

 ال وموعدي مع الدكتور  متأخر جداً .قالت : 

 أٌن حدثت المحادثة ؟ (1

Pharmacy  الصٌدلٌة 

 ماذا طلبت ؟ (2

Prescription  وصفة 

 ماهو نوع االلم ؟ (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 ( 

 

 ثالثاً / محادثة شخص ٌطلب من المطعم بطاطس ودجاج

 أٌن مكان المحادثة ؟ (1

The restaurant . 
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 رابعاً / محادثة عن واحد ٌبً ٌسوي بحث وسأله صاحبه : هل أنت مستعد

 قال : نعم من زمان اسوي بحوث فً التارٌخ واقترح علٌه صاحبه ٌبحث

 .فً الٌوتٌوب عن مقاطع جدٌدة 

 بحثه كان فً ماذا ؟ (1

History of saudia Arabia or History . 

 ماذا اقترح علٌه صاحبه ؟ (2

Search You Tube   البحث فً الٌوتٌوب 

بنفس المحادثة تكلم طوٌل ثم قال ابحث عن صور جدٌدة لم ٌستخدمها من  (3

 احد من قبل وكان أحد خٌارات السؤال هذه االجابة وقد كان السؤال :

 عن ماذا كان ٌبحث علً ؟

  Looking pictures  الجواب :

video haven’t  seen or use 

 

 (Octopusطبوط )خامساً / حادثة عن مواصفات االخ

 اسئلة على شكل أكمل الجمل ؟ 3علٌها حوالً 

 ( أذرعه وعضالته ؟Squeezeلماذا ٌستطٌع أن ٌضغط ) (1

Flexible  مرن 

 (  ماعدا ؟Toxic and death) سامة وممٌتةكل أنواع االخطبوط  (2

Blue  النوع االزرق 

 ( فهو ؟Toxic)سامإذا االخطبوط  (3

 ( كثٌر  من البشر .killٌقتل )
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سادساً / محادثة الطائرة المتجهة من الدوحة إلى الرٌاض مروراً 

 بالبحرٌن وحدث فً هذه الرحلة مقطع صوت لتنبٌه فً المطار :

 أٌن مكان المحادثة ؟ (1

Doha Airport  مطار الدوحه 

ماسبب العطل أو تأخٌر الرحلة أو ماهً المشكلة التً حدثت للطائرة  (2

 ؟

Mechanical  failure  ًعطل مٌكانٌك 

 ماذا طلب من المسافرٌن ؟ (3

 ( Chek point. ) نقطة التفتٌشالتجمع عند 

 أو طلب من المسافرٌن التوجه إلى مكان معٌن ..؟

 . Aأظن البوابة 

 

 سابعاً / المحادثة كانت تتكلم عن النهار :

 ماذا تتوقع أن تكون المحاضرة أو المادة ؟  (1

Geography  

 ماهو ثانً أطول نهر ؟ (2

Amazon  

 اسئلة : 3ثامناً / محادثة بٌن موظف )وكالة السفر ( وامرأة علٌها  

 مفهومها : إنه مشكلتها انها محتارة وٌن تروح وهً تحب االماكن الطبٌعٌة

 وزوجها ٌحب التجدٌف والبحر أو شً مثل كذا والموظف اقترح علٌها أوروبا

 ( مكلف Costly)( وفً الخٌارات وضعوا Expensiveقالت : انها غالٌة )

 ماذا تفهم من هذه المحادثة أو ماهً مشكلة المرأة ؟ (1

Confused or do not know where to go  

 لماذا الترٌد أوروبا ؟ (2

Costly . مكلفة 

 اٌش ممكن تصف المرأة زوجها ؟ (3

Different in tastes . ) مختلفٌن فً االذواق ( 
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 تاسعاً / محادثة ٌقال أنها فً ) مكتب الجامعة ( وواحد ٌسأل واحدة عن شً 

 ما انتبهت له ، وردت علٌه أنت متأكد ؟!

 مالقٌت لك أي ملف قال نعم أنا متأكد 

 بعدٌن اعتذرت منه ألن كل الملفات تلفت االسبوع الماضً

 وطلبت منه ٌجٌب واحد جدٌد . 

 المحادثة كانت بٌن مٌن ومٌن ؟ (1

Secartary and university student . 

 أٌن المحادثة ؟ (2

University office  . مكتب الجامعه 

 

 عاشراً / محادثة بٌن اثنٌن على التلفون ٌطلب منه ٌحجز له 

  ten and sixty six  1611سبتمبر ورقم الرحلة  Thirteen 13رحلة ٌوم 

 المحادثة كانت بٌن مٌن ومٌن ؟ (1

 (Travel agent( أو وكٌل السفر )Manager salesبٌن مدٌر المبٌعات )

 متى وقت الرحلة ؟ (2

 Thirteen sepسبتمبر  13

ten sixty six 1066 

 

 الحادي عشر / محادثة مع شخص متقن للغة االنجلٌزٌة 

 كٌف أتقنها ؟ (1

  talking to many peopleالتحدث مع كثٌر من الناس 

 ؟ ماهً الطرٌقة االفضل التً اقترحها لتعلم اللغة (2

We enjoy learning English ) االستمتاع فً التعلم ( 

 


