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 جزء االستماع

 النموذج السابع

 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 .

 المحادثة ؟أٌن حدثت  (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 ( 
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 محادثة احمد وهندثالثاً / 

 ماوظٌفة والد هند ؟ (1

Business 

 ماوظٌفة والد احمد ؟ (2

Surgeon  طبٌب جراح . 

 

 رابعاً / محادثة صغٌرة عن وحده طالبة من المطعم 

 ماهو طلبها ؟ (1

Chicken and potato  

 

 / محادثة بٌن صدٌقتٌن كالهما جائعتٌن  رابعاً 

 ماحالهم؟ (1

  two hungryجائعتٌن 

 

 اً / محادثة سعود ٌكلم نواف وٌبً ٌتدرب على سواقة السٌارةخامس

 السواقة ألنً غٌر موجود .وقال نواف : تعال المحل بكره وأخوي ٌعلمك 

 سعود كلم نواف لماذا ؟ (1

 اجابته آخر وحده 

 مٌن راح ٌدربه ؟ (2

Nawaf brother’s 

 

 اً / محادثة رجل بٌحجز رحلة أو أنه داخل الطٌارةسادس

 سألته الموظفة : هل ترٌد المقعد عند النافذة أو الممر ؟

  The aisle seat الجابة : بجانب الممر 
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 / رجل وزوجته ٌتشاورون ٌروحون سنتر المدٌنة للمطعم اً سابع 

 وسألها هل بقطار أو تاكسً ؟ هل ترٌدٌن التاكسً ؟ قالت الطرق مزدحمه

 باألخٌر اتفقو ٌروحون بالمترو .

 ؟  City centere لماذا ذهبوا لـ (1

Hoted and food. 

 لماذا التفضل الذهاب بالتاكسً ؟ (2

Havey traffic . 

  the endالثالث ...بداٌة السؤال  (3

 .  Metroالجواب : 

 اً / محادثة صارت بعد الظهر وكان فٌها موعد ) سرٌعه وعلٌها سؤالٌن(ثامن

 من المنادي ؟ (1

 ممكن ٌكون قائد الرحلة او سائق الباص .

 ٌسأل عن الوقت ؟ (2

 تماماً . 6

 وٌمكن تكون المحادثة تتكلم عن طٌار ٌتحدث وٌبلغ عن :

 من المتحدث؟ (1

 ؟ كم الساعه (2

 (؟ Departure time المغادرة ) وقت (3

 ( ؟Arrival  date وقت الوصول ) (4

 يحتبج إلجببة أكيدة  ةنبقص اسئلة 

 اً / محادثة بٌن شخصٌن : االول ٌقول ممكن استخدم جوالك تاسع

 الثانً بٌقول كلمة بشكل سرٌع ..

 ( ؟Responseماهً ردة فعل الشخص الثانً أو ماهً استجابته ) (1

A)     غضبانB   جواله مافً شحن )C   جواله بالبٌت)D) out door 
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/ محادثة بٌن طالبتٌن طب وٌتكلموا عن قوة العظام وانها تعتمد فً قوتها  عاشراً 

 على ..

 ( على ..؟Dependالعظام تعتمد ) (1

A) Life style   B )old    

 أن العظم ...؟ (2

 .أقوى من الفوالذ 

 متى تقل قوة العظم ؟ (3

Age .. اذا كبر االنسان بالعمر 

 

 

 


