
 
 

 

  

Free STEP Academy 

 أكاديمية ستيب المجانية
 

التً تكسزث  ضوٌعأصئلت إصتٍعبة الوهن نوبذج  النوٌذج الخبهش

الخبص ببلوسكز    STEPهؤخساً فً إختببز كفبٌبث اللغت اإلنجلٍزٌت 

 الٌطنً للقٍبس   .............
 

2018 

Free STEP Academy 
t.me/FreeSTEPAcademy 

  



ًنقلٌا تجسبتين إلٍنب  STEPكفبٌبث اللغت اإلنجلٍزٌت  ىره النوبذج ًالوحتٌٌبث ىً حق تبم للطالة ًالطبلببث الرٌن خبضٌا إختببز

 ًال ٌحق ألي شخص إصتخداهيب ًإنتضببيب لنفضو بيدف التجبزة على أنيب هن جيده ًتعبو

ًنقلٌا تجسبتين إلٍنب  STEP ىره النوبذج ًالوحتٌٌبث ىً حق تبم للطالة ًالطبلببث الرٌن خبضٌا إختببز كفبٌبث اللغت اإلنجلٍزٌت

 ألي شخص إصتخداهيب ًإنتضببيب لنفضو بيدف التجبزة على أنيب هن جيده ًتعبوًال ٌحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ًنقلٌا تجسبتين إلٍنب  STEPكفبٌبث اللغت اإلنجلٍزٌت  ىره النوبذج ًالوحتٌٌبث ىً حق تبم للطالة ًالطبلببث الرٌن خبضٌا إختببز

 ًال ٌحق ألي شخص إصتخداهيب ًإنتضببيب لنفضو بيدف التجبزة على أنيب هن جيده ًتعبو

ًنقلٌا تجسبتين إلٍنب  STEP ىره النوبذج ًالوحتٌٌبث ىً حق تبم للطالة ًالطبلببث الرٌن خبضٌا إختببز كفبٌبث اللغت اإلنجلٍزٌت

 ألي شخص إصتخداهيب ًإنتضببيب لنفضو بيدف التجبزة على أنيب هن جيده ًتعبوًال ٌحق 
 

 

 

 إهداء

 

 STEP  

 

 STEP. 

 

 

STEP. 

 

 

 

 

 



ًنقلٌا تجسبتين إلٍنب  STEPكفبٌبث اللغت اإلنجلٍزٌت  ىره النوبذج ًالوحتٌٌبث ىً حق تبم للطالة ًالطبلببث الرٌن خبضٌا إختببز

 ًال ٌحق ألي شخص إصتخداهيب ًإنتضببيب لنفضو بيدف التجبزة على أنيب هن جيده ًتعبو

ًنقلٌا تجسبتين إلٍنب  STEP ىره النوبذج ًالوحتٌٌبث ىً حق تبم للطالة ًالطبلببث الرٌن خبضٌا إختببز كفبٌبث اللغت اإلنجلٍزٌت

 ألي شخص إصتخداهيب ًإنتضببيب لنفضو بيدف التجبزة على أنيب هن جيده ًتعبوًال ٌحق 
 

 

 

 

 شكر وعرفان

 

 STEP

 STEP 

 ........  

 

 

 

 

 



ًنقلٌا تجسبتين إلٍنب  STEPكفبٌبث اللغت اإلنجلٍزٌت  ىره النوبذج ًالوحتٌٌبث ىً حق تبم للطالة ًالطبلببث الرٌن خبضٌا إختببز

 ًال ٌحق ألي شخص إصتخداهيب ًإنتضببيب لنفضو بيدف التجبزة على أنيب هن جيده ًتعبو

ًنقلٌا تجسبتين إلٍنب  STEP ىره النوبذج ًالوحتٌٌبث ىً حق تبم للطالة ًالطبلببث الرٌن خبضٌا إختببز كفبٌبث اللغت اإلنجلٍزٌت

 ألي شخص إصتخداهيب ًإنتضببيب لنفضو بيدف التجبزة على أنيب هن جيده ًتعبوًال ٌحق 
 

 

 

 

 

 

 



ًنقلٌا تجسبتين إلٍنب  STEPكفبٌبث اللغت اإلنجلٍزٌت  ىره النوبذج ًالوحتٌٌبث ىً حق تبم للطالة ًالطبلببث الرٌن خبضٌا إختببز

 ًال ٌحق ألي شخص إصتخداهيب ًإنتضببيب لنفضو بيدف التجبزة على أنيب هن جيده ًتعبو

ًنقلٌا تجسبتين إلٍنب  STEP ىره النوبذج ًالوحتٌٌبث ىً حق تبم للطالة ًالطبلببث الرٌن خبضٌا إختببز كفبٌبث اللغت اإلنجلٍزٌت

 ألي شخص إصتخداهيب ًإنتضببيب لنفضو بيدف التجبزة على أنيب هن جيده ًتعبوًال ٌحق 
 

 

 جزء االستماع

 النموذج الخامس 

 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 احمد وهند                  

 ماوظٌفة والد هند ؟ (1

Business 

 والد احمد ؟ ماوظٌفة (2

Surgeon  طبٌب جراح . 
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 / ثبئع ٔصثٌٕ كبٌ ٚجٙ ٚشزش٘ دزاء ثس يبٚعشف يقبسّ ثباليشٚكٙ : ساثعب  

 يبَٕع انذزاء ؟أٔ نٛش اشزشاِ ؟ (1

 نهعًم .

 نًبرا نى رشزشّٚ ؟ (2

 . costlyالَّ غبنٙ أٔ يكهف 

 دست رجشثخ أخشٖ إلدذٖ انًخزجشٍٚ يًكٍ ركٌٕ انًذبدثخ ...

 44ٔانعبيم جبة نّ يقبس  33دزاء ٔطهت يقبس ٔادذ ساح ٚشزش٘ 

 أٍٚ يكبٌ انًذبدثخ ؟ (1

 انًٕل

 نًبرا نى ٚعطّٛ انًقبس ؟ (2

 الٌ انعبيم غٛش يزعٕد عهٗ  انًقبسبد االيشٚكٛخ فٓٙ رخزهف .

 ( Diabetes)يشض انسكش٘ ٔرشخٛصّ  خبيسب  /

 كى سزصجخ َسجخ انسكش ؟ 2425فٙ عبو  (1

  doubleرزضبعف 

 عٍ انسكش٘ ٚؤد٘ إنٗ يبرا ؟ ٔعٙ االسزبر انًشرفع (2

Arising teacher awareness 

 أَّ ٚذبفظ عهٗ دٛبح االطفبل ٔانششق االٔسظ ثبَٙ يعذل 

 سبدسب  /يذبدثخ ثٍٛ يٓهى ٔطبنت ُٚبقشّ إَّ يبفٓى انٕاجت

 )ركشسد ُْب ٔنكٍ ثطشٚقخ أخشٖ(

 أٍٚ انًذبدثخ ؟ (1

 سؤال َبقص ٚذزبج إلجبثخ أكٛذح  

 دذثذ ثٍٛ يٍٛ ٔيٍٛ ؟ (2

 انطبنت ٔانًعهى .

 سابعاً/ محادثة بٌن طالبٌن ٌتكلموا عن مهمة أعطاهم الدكتور

 متى آخر ٌوم لتسلٌم الواجب ؟ (1

 الثالثاء .

 المحادثة بٌن مٌن ومٌن ؟أو لماذا اتصلوا ببعض ؟ (2

 بٌن طالبٌن / حتى ٌسأله عن الواجب.
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 ثامناً / محادثة واحد حجز فندق بٌسافر لوس أنجلوس :

 أكثر شًء ٌهمه فً الفندق ؟ ماهو (1

 حطٌت السعر / وفً من قال االطاللة ) الموقع ٌكون قرٌب من ... مو متأكدٌن منها (

 كم المدة اللً راح ٌضل فٌها؟ (2

 . Mounthشهر 

 إلى أٌن الرحلة ؟ (3

 لوس أنجلوس .

 ماهً مواصفات الفندق ؟ (4

 فٌها لوكٌشن .

 متى الرحلة ؟ (5

 سؤال َبقص ٚذزبج إلجبثخ أكٛذح  

 تاسعاً / محادثة اصالح الكمبٌوتر 

 وحدة اتصلت على محل تصلٌح الكمبٌوتر ألن الالب توب حقها عطالن 

 ماهً وظٌفة اللً رد على المتصلة ؟ (1

 لماذا ترٌد اصالح كمبٌوترها ؟ (2

 لماذا ترٌد اصالح الجهاز ؟ (3

 ٚذزبج إلجبثخ أكٛذح  خَبقص أسئهخ 

 لماذا اتصلت ؟ (4

 أعتقد الن الجهاز عطالن .

 عاشراً / محادثة بٌن شرطً ومخالف 

 ماهً مخالفته ؟ (1

Speeding . السرعة 

 أٌن مكان المحادثة ؟ (2

On the side of the road . 
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 الحادي عشر / محادثة المعلم اللً اخوه صار له حادث 

 واحد اتصل علٌه صدٌقه ٌقوله : لٌش متأخر على الدوام

 لماذا تأخر على الدوام ؟ (1

 . accidentألن اخوه صار له حادث 

 ماذا طلب من المعلم الثانً ؟ (2

 ٌقول شً لتالمٌذه .

 ماهو تصرف صدٌقه فً حال سأله المدٌر  عن زمٌله )لٌش تأخر ( ؟ (3

 راح ٌجٌب له عذر قدام المدٌر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


