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 جزء االستماع                                   

 النموذج الثالث                                    

 

 أوالً / الصٌدلٌة 

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

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

 قالت : ال وموعدي مع الدكتور  متأخر جداً .

 أٌن حدثت المحادثة ؟ (1

Pharmacy  الصٌدلٌة 

 ماذا طلبت ؟ (2

Prescription  وصفة 

 ماهو نوع االلم ؟ (3

Tootache . الم أسنان 

 

 والسكرتٌر حول غرفة االجتماع .ثانٌاً/ محادثة المدٌر 

 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 ( 

 الثاً / واحد أمه بتسوي عملٌة كلى ) أتوقع أم احمد (ث 

 ماهً العملٌة ؟ (1

Kidny operation  عملٌة كلى 

 فً أي مستشفى ؟ (2

In the capital   فً العاصمة ألنه قال مافً مستشفى هنا 

 وسوٌناها بالرٌاض .
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 رابعاً / محادثة محل مالبس رٌاضٌة

 مكان المحادثة ؟ (1

Sport shirt  

 ؟ لون التٌشرت (2

 White أبٌض 

 مقاس التٌشرت ؟  (3

XL 

 خامساً / محادثة بٌن مشاري ولٌلى أو مشاري وأحمد عن زٌارتهم لالجداد

 مٌن راح ٌزور احمد نهاٌة االسبوع ؟ (1

 grand fatherHis  

 مٌن داٌم ٌحثهم على زٌارة جدهم ؟ (2

Ahmed’s Teacher  

 لماذا لٌلى لها مدة مازارت اجدادها ؟ (3

Another town city ( ) بمدٌنة ثانٌة 

 

 محادثة عن واحد ٌبً ٌسوي بحث وسأله صاحبه : هل أنت مستعد سادساً /

 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 
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 سابعاً / دكتور بالجامعه ٌبً ٌبٌع بٌته وٌبحث عن شقة قرٌبة من الجامعه 

 لماذا كان ٌبً البٌت قرٌب من الجامعه ؟ (1

A)     رغبة زوجتهB. قرٌب من عمله  ) 

 لماذا ٌبً ٌبٌع بٌته ؟ (2

 أتوقع الن البٌت صغٌر وال ٌكفً له والوالده .

 ماوظٌفته ؟ (3

University Teacher . 

 بحث عنه ؟مانوع السكن الذي ٌ (4

 عؤال َاقص ٚذراج إلجاتح أكٛذج  

 ( Diabetes)ثايُاً / يشض انغكش٘ ٔذشخٛصّ 

 كى عرصثخ َغثح انغكش ؟ 0202فٙ عاو  (1

  doubleذرعاعف 

 ٔعٙ االعرار انًشذفع عٍ انغكش٘ ٚؤد٘ إنٗ يارا ؟ (0

Arising teacher awareness 

 .أَّ ٚذافظ عهٗ دٛاج االغفال ٔانششق االٔعػ ثاَٙ يعذل 

 ذاععاً / تائع ٔصتٌٕ كاٌ ٚثٙ ٚشرش٘ دزاء تظ ياٚعشف يقاعّ تااليشٚكٙ :

 يإَع انذزاء ؟أٔ نٛش اشرشاِ ؟ (1

 نهعًم .

 نًارا نى ذشرشّٚ ؟ (0

 . costlyالَّ غانٙ أٔ يكهف 

 دغة ذجشتح أخشٖ إلدذٖ انًخرثشٍٚ يًكٍ ذكٌٕ انًذادثح ...

 02ٔانعايم جاب نّ يقاط  93يقاط  رش٘ دزاء ٔغهةٔادذ ساح ٚش

 أٍٚ يكاٌ انًذادثح ؟ (1

 انًٕل

 نًارا نى ٚعطّٛ انًقاط ؟ (0

 الٌ انعايم غٛش يرعٕد عهٗ  انًقاعاخ االيشٚكٛح فٓٙ ذخرهف .
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 عاششاً / أصذقاء ٚرصهٌٕ تثعط ٔٚغأنّ عٍ يٕعذ االجرًاع 

 عٍ يارا كاٌ ٚغأل صذٚقّ أ نًارا اذصم عهٙ عهٗ يذًذ ؟ (1

To find out the time of the meeting  ٔقد يٕعذ االجرًاع 

 

 انذاد٘ عشش / ششكح َد فٛٓا عطم ٔانُد ياٚشرغم يعثٕغ ، ٔادذ اذصم

 عهٗ يشكض اصالداخ انُد ٔكهًٓى َذراج انُد ظشٔس٘ .

 يإْ انخهم فٙ جٓاصِ ؟ (1

 الٕٚجذ َد .

 نٛش يذراج انُد ؟ (0

 . Workعُذِ عًم أٔ تٛشعم إًٚٛم نهعى اخرٛاس فّٛ 

 


