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 جزء االستماع                                   

 النموذج الرابع                                    

 

 أوالً / الصيدلية 

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

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

 قالت : ال وموعدي مع الدكتور  متأخر جداً .

 أين حدثت المحادثة ؟ (1

Pharmacy  الصيدلية 

 ماذا طلبت ؟ (2

Prescription  وصفة 

 ماهو نوع االلم ؟ (3

Tootache . الم أسنان 

 

 والسكرتير حول غرفة االجتماع .ثانياً/ محادثة المدير 

 المحادثة بين مين ومين ؟ (1

Director or manager) and secretary المدير والسكرتير ) 

 ؟ Bلماذا اختار الغرفة  (2

The biggest . النها كبيره 

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

To discuss makes report ) يناقشون عمل الروبوت ( 
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 ثالثاً / وحده تطلب بيتزا بالتلفون  

 المحادثة ؟أين كانت  (1

Over the phone  

 ( ؟offer) العرضكم سعر  (2

65 Ryals  

 كيف راح يوصل الطلب ؟ (3

Delivery  

 كم يستغرق وقت التوصيل ؟ (4

Pick up within one hour  في غضون ساعه. 

 في تغيير عنوان البحثرابعاً / محادثة بين طالب واستاذه حول رغبة الطالب 

 الذي سيقدمه لالستاذ .

 لماذا الطالب يريد الذهاب الستاذه ؟ (1

 ( .Topic) العنوانيريد تغيير 

 ياًْ انٕصاٌا أ انششٔط انرً اػطاْا االسرار نهطانة ؟ (2

 ( انذساسح .Majorأٌ ٌكٌٕ انًٕضٕع فً ذخصص )

 

 ٔذكهى ٔاحذ ٔذقٕنّخايساً / ٔحذِ اَقثهد فً أكثش يٍ يكاٌ ٔكاَد يثسٕطح 

 ( …phdػُذي خثش يٓى انهً ْٕ قثٕنٓا )

 ياًْ حانح انثُد ؟ (1

 (…Excited  phdفشحاَّ الَٓا اَقثهد )

 ( ؟don’t hold out on meيايؼُى كهًح انشاب ) (2

Tell him immediately or tell me now  

 كاَد ػُذ انثُد يشكهح ...؟ (3

   Bاذٕقغ االجاتح 

 سؤال َاقص ٌحراج إلجاتح أكٍذج  
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 سادساً / يحادثح ٔحذِ ذسرؼٍش كراب 

 يإَع انكراب ؟ (1

Biology . 

 سأل إنى أي شاترش ٔصهُا ؟ (2

 3ٔصهٕا نشاترش 

 

 ساتؼاً/ شخص يرصم ػهى يكرة سٍاحح ٌحجز سحهح

 قانٓى : أتً أسافش نُذٌ قانٕ نّ : يرى انٕقد انهً ذفضم ؟

 قال : انثالثاء انقادو 

 ٔنًا تحثٕا نّ ػٍ يقاػذ ياحصهٕا اال يٍ االستؼاء انى االحذ ٔاخراس االستؼاء

 أ رْاب ٔػٕدج ؟ one wayتؼذٌٍ سأنرّ ذثً 

 اخراس رْاب ٔػٕدج .

 يرى انٍٕو انهً فضم ٌسافش فٍّ ؟ (1

Tuesday انثالثاء 

 حجز سحهرّ فً أي ٌٕو ؟ (2

Wednesday   االستؼاء 

 يإَع انرزكشج ؟ (3

Round – trip ticket . رْاب ٔػٕدج 

 

 ثايُاً / يحادثح انًؼهًرٍٍ انثذٌهرٍٍ  

 اسرارِ اسًٓا كٕثش أٔ خذٌجّ دخهد ػهى انطانثاخ ٔقاند نٓى ) اسرارِ يُى ترشجغ قشٌة (

 ٔاَا انٍٕو تكًم يؼاكى افرحٕا كرثكى .

 اخراس االجاتح انصحٍحح ؟ (1

 اسرارِ يُى ساح ذشجغ قشٌة الَّ ركشْا تانًقطغ .

 كٕثش يارا طهثد يُٓى ؟اسرارِ  (2

 ٌفرحٌٕ انكرة . 
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 ذاسؼاً / يحادثح تٍٍ صذٌقٍٍ ٔاحذ يُٓى اَرظش انثاًَ تااليس ٔياجاء ٔنًا كهًّ قال :

كاٌ ػُذي شغم ٔذٕقؼد أخهصّ تس ياخهصرّ ٔػشاٌ كزا جهسد أكًهّ طٕال انهٍم  

 ػشاٌ يذٌشي ٔركش أَّ يا أكم ٔٔ..انخ 

 انثاًَ ؟انشخص االٔل يرى اَرظش انشخص  (1

Yesterday  تااليس 

 نًارا نى ٌزْة نصاحثّ ؟ (2

 he has hard workingأذٕقغ 

 

 

 

 


