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 أوالا :
 .االنرتنت و استخدامه للحفاظ على اللغة

  
Extinct      ( املقطع الثاين بدايتهthe ktunaxa   ) 

 السؤال األول : 
 (  oldestسبب انقراض اللغة ؟      الذي فيه )

 املقطع الثـاين 
 السؤال الثاين :

 هلا ؟ ( مبعىن " احلفاظ على "  , املعىن األقرب  preserveكلمـة )  
Protected     "احلفاظ " 

  weاملقطع الثاين بدايته 
 السؤال الثالث :

 سبب استخدام لربامج األطفال ؟ كيف كان بيي  يعلم األطفال هذه اللغة عن طريق االنرتنت ؟ 
   sinceاتوقع عن طريق األلعاب و الكتابة  , من كلمـة 

  و مألوفة عندهم " معروفةيعلم األطفال عن طريق التكنولوجيا ؟  " اتوقع هي  يريدملاذا كان 
 املقطع األول 

 السؤال الرابع : 
 ماهي الفائدة من استخدامها ؟    (can)كلمة 

  ( interrogative)( , استفهامي questionاتوقع االستفهام )
 السؤال اخلامس :

  Material؟ ( عائد على من itالضمري ) 
  authorيف آخر برقراف و فيه كلمة 

 الكاتب كيف وصفهم ؟ و إىل ماذا كان يلمح ؟ أنــها مهمة . السؤال السادس :
 
 
 

 السؤال االول : السطر األول ما الغرض منه ؟
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 ملاذا مل تنتشر ؟ ملاذا هي نادرة ؟السؤال الثاين :
 السؤال الثالث :كيف ننشرها ؟

 :الكاتب كيف وصفهم ؟ أو إىل  ماذا كان يلمح الكاتب ؟السؤال الرابع 
 السؤال اخلامس :لغة الكاتب كيف كانت ؟  

  confusedمشوش و قلق  -2احلقائق      -1
  ملاذا يريد تعليم األطفال ؟ 

 "sinceنظراا ألن احليل الصغرية مهيئة الستخدام التكنولوجيا  ... من عنك كلمة "
The are so well adapted to using technology . 
The can preserve the ktunaxa language . 

 سبب انقراضها ؟ 
 املتحدثني هبا هم غالباا كبار السن 

- Its speakers are mostly member of the oldest generation  
- Only a handful of people speak it fluently  

 فقط القليل من الناس يتحدثون هبا بطالقة .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانًيا : البيـــتزا 
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 ( يعود إىل من ؟   إيطاليا. thereالسؤال األول : الضمري )

 " ألهنا تناسب خمتلفة الثقافات" .    they fit different culturesملاذا البيتزا اشتهرت ؟ السؤال الثاين : 
 . popular pizzaالعنوان املناسب ؟ أتوقع البيتزا الشعبية السؤال الثالث : 
"حىت تنافس   even competing restaurantsملاذا أصبحت تباع بالسوبرماركت  ؟ السؤال الرابع : 

 املطاعم" . 
 هاي كالوريز" . ملاذا ليست صحية؟ الحتمائها على سعرات حرارية عالية "السؤال اخلامس : 

  
 ثالثًا : العود 

 "التنظيف" .   cleaningالسؤال األول : يف ماذا ال نستخدم العود ؟  
 "عدوى فطرية".   fungal infectionالسؤال الثاين :ماذا يصيب الشجر الذي ينتج منه العود؟  

 السؤال الثالث :اوروبا استخدمت العود من ضمن الروائح ؟ الروز و الصندل .
  collect gathering"حصاد" ؟ ( harvestingالسؤال الرابع :معىن كلمة )

 من أين أتى العود ؟ السؤال اخلامس :
 شيئني تدمج يف صناعة العود ؟  السؤال السادس :

Gathering = reaper  
 د = مجـع احصـ

 
 و ميكن النمل املذهل . "an its amazing"   رابًعا: النمل

 احباثالعنوان املناسب للقطعة ؟ أتوقع دراسات و السؤال األول :
 ماهو الشيء غري املوجود بالقطعة ؟ ما تكلم عن اجلسم السؤال الثاين :

  coloniesأين يعيش النمل ؟ السؤال الثالث :
 " عرض"     display؟  ( exhibit)معىن كلمة  السؤال الرابع :

 ملاذا النمل مفيد ؟  تأكل احلشرات و تنظف املنزل . السؤال اخلامس :
 .   complex(؟    compound كلمة )معىن السؤال السادس :
 .  smellكيف حيصل على الغذاء ؟   السؤال السابع :
 "النحل العامالت " .   working ants( يف احلصول على غذائها ؟  queenمن أين )السؤال الثامن :
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 محاية البيض محاية املستعمرة 
The large family soldier ant , 

defend the colony 
Work ants  

اإلناث الكبريات يعرفون بالنمل اجلنود , و تتوىل 
 الدفاع عن املستعمرة

 تبين األعشاش . -1
 جتمع الطعام  -2
 تعتين بالريقات  -3

Tend to the larvae  
 

 " نشاط ليلي " .      active at night( ؟     nocturnalالسؤال التاسع :معىن كلمة )
 يبيض ؟   ال فقط امللكة .السؤال العاشر  : هل كل النمل 

 السؤال االحادي عشر : هل يعرف النمل بعضهم البعض ؟ عن طريق الرائحة .
 السؤال الثاين عشر:هل يعيش النمل يف مجاعات أم مستعمرات ؟ مستعمرات

 يوم  30 -25السؤال الثالث عشر: هل يعيش النمل طويالا ؟ أتوقع ملدة ترتاوح بني 
 

 ة خامًسا : العصور القدمي
Late antiquite heritage    العصور القدمية = 

Civilization   حضــارة = 
 " مكان"   place( ؟ siteمعىن كلمة )السؤال األول : 
 أين تقع البرتا ؟  األردنالسؤال الثاين : 

 الشيء الغري موجود يف القطعة ؟ ال يوجد بنايات يف سوريا و األردن .السؤال الثالث : 
 ملاذا النيب صاحل تركهم و ملاذا غادر املدينة؟ السؤال الرابع : 

There disobedience and arrogance and disbelief  in him . 
 بسبب عصياهنم و تكربهم و عدم تصديقهم له .

 عن ماذا تتحدث القطعة ؟ اتوقع املوقع .السؤال اخلامس : 
 ائن صاحل و ابراهيم عليهما السالم .( عائد إىل من ؟ مدitضمري )السؤال السادس : 
 أمهية موقع مدائن صاحل؟ السؤال السابع : 
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Saleh left them , lamenting over the destruction of his people for their 
sinning against god .  

Lamenting  رثـــاء 
Destruction  تدميـــر 

of his people شعبية قومـــه 
For ليست 

Sinning  خطبتهم 
against god  ضد هللا 

 
 For his people displayed the commandant of god  

 ألن قومه عصوا أمر هللا 
 خــامساا : الولد الذي اشرتى له ولده هدين النجاح سيارة 

ت عليه قطعة عن طالب جنيب اشرتى له والده سيارة )رينج روفر( محراء اللون , نعرف بعدها أن السيارة جر 
ا تذروه الرياح .  مسئوليات عالية جعلت أحالمه يف )اهلجولة( هشيما

السؤال األول : ملاذا اشرتى األب البنه سيارة ؟ اخليارات كثرية و موجودة يف القطعة و األرجح أن االبن جنح يف 
 االمتحان.

 ... "فشل " .  destroyالسؤال الثاين: ماذا حصل ملخططه ؟ 
 ( ؟  جيعله مسئول .responsibleمعىن كلمة )السؤال الثالث : 

 السؤال الرابع : ماذا استنتج الولد من اهلدية 
 

 سادًسا : سطر واحد من الذكريات 
  Memory is the power to gather roses in winter  

 الذكريات عي القدرة , القوة على مجع األزهار يف الشتاء 
 و نتذكر الذكريات السعيدة يف املواقف الصعبة و احلزينة . تفهم منها : كيف جيب أن نكون أقوياء 

 
 سابًعا : ديف و اجلائزة 
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 ديف هو واحد من ثالث فرق من الطالب , حصل على جائزة " مكافأة " 
 من فــاز ؟ اجلواب : ديف و ثالثة فرق . 

 ثامناا : قطعة من مخس أسطر شخص جيرب مالبس خمتلفة و يتكلم  مع البائع  
 شخص جيرب مالبس خمتلفة و يتكلم مع البائع و عليها سؤالني 

 ( ... "  التــســوق ". the shoppingالسؤال األول : ما هو الشيء الذي حيبه ؟  )
 " مبعىن مــقاس .sizeاإلجابة هي "السؤال الثاين : ماذا يعين )ميدمي( , )مسول(؟  

o Size   
o Price 
o color 

 
 املــــــحــــادثـــات

 ( : 1حمادثات منوذج ) 
 ( .2الصيدلية : مكررة سبق حلها يف منوذج ) -1
 ( .2حمادثة املدير و السكرتري حول اختيار غرفة االجتماع : مكررة سبق حلها يف منوذج) -2
ساعة و بنته و زوجته غاضبتان منه و طلب من احملل  24زبون اشرتى تلفاز و تعطل يف أقل من  -3

 اسرتجاع املبلغ 
 : ماذا سيفعل الرجل باملبلغ ؟  أو ماهي نتيجة النقاش ؟   أخذ املبلغ و خرج  السؤال األول

 السؤال الثاين : نوع احملل ؟ 
 السؤال الثالث : اسم الشخص ؟ 

حمادثة شخص ضائع يف الطريق )أضاع مكان املخبز( و طلب من رجل أن يدله على املخبز و مل يكن  -4
 املكان .  يعرف املنطقة و طلب من امرأة و دلته على

السؤال األول : ما السبب يف عدم إرشاد الرجل للشخص ؟ ليس لديه معرفة باملدينة أو ليس له أهل يف 
 املدينة.

 السؤال الثاين : أين يقع املبىن الذي يبحث عنه ؟ 
 حمادثة الروم سريفري: زبون يف فندق يطلب وجبة و الطلب جيهز يف خالل نصف ساعة  -5

 ليمون و صودا .  lemon and sodaالطلب ؟ السؤال األول : ما هو 
 السؤال الثاين  : الطلب ؟دجاج
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 sixty   ..60السؤال الثالث : رقم الغرفة ؟ 
 thirty minutesدقيقة ..  30السؤال الرابع : مت جيهز الطلب ؟ اجلواب :

 صوت امرأة تتكلم عن إلغاء موعد بسبب ظرف عائلي . -6
 ملوعد ؟ ظــرف عائلي ؟السؤال األول : ما هو سبب تأجيل ا

 السؤال الثاين : من أين تسمع الرد ؟ الرد اآليل . 
  weekendالسؤال الثالث : ملاذا مغلق املكان ؟ ألنه إجازة هناية االسبوع 

 السؤال الرابع : مىت يفتح املكان ؟ مىت يعاود االتصال هبم ؟ يوم األحد .
 يب و عن عمه الذي يعيش هبا و يعمل هناك .شخص امسه خالد يتحدث لصديقه عن زيارته ملدينة د -7

 ... حماضر   lecturerالسؤال االول: ماذا يعمل عم خالد؟ 
 السؤال الثاين : هل هو سعيد يف ديب أم مشتاق للسعوديـة ؟ 

Happy but the misses Saudi Arabia  . سعيد و لكن مشتاق للسعــودية ... 
 ... يف  ديب  in Dubaiالسؤال الثالث : اين يسكن عم خالد ؟ 

زوجني مسافرين بالسيارة , و سألت الزوجة زوجها عن مكان التذاكر و أهنم مشتاقني كثريا للعائلة و  -8
 سوف يتفاجئون برؤيتهم . 

 ... يف حمفظة الرجل أو جبيب جاكيت الرجل  pocketالسؤال األول : سأل عن مكان التذاكر ؟  
 زيارة عائلية . السؤال الثاين : سبب سفر الزوجني ؟

حمادثة بني معلم و طالب و كان الطالب حيتاج شرح من املعلم هم دروس مل يفهمها و طلب منه ان  -9
 يأيت ملكتبه .

 فـــي احملادثــة األوىل 
 السؤال األول : الساعة كم سيلتقيان ؟ الساعة الثالثة .

 السؤال الثاين : ما الذي مل يفهمه الطالب ؟ كــل شيء .
 ـة أخرى يف حمادث

 السؤال األول : الربوفسور أين يعمل ؟ هناك خيارات , االختيار الصحيح بينها هو دكتور باجلامعة.
 السؤال الثاين : أين اتفقى أن يلتقيان ؟ يف مكتب الدكتور . 

 حمادثة رحلة الدمام مىت تصل ؟  -10
… Within thirty minutes  دقيقة   30مكررة و اجلواب خالل . 
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حمادثة شخص يدرس يف كوريا أو الصني يدرس رياضيات " ماث" و عنده صعوبة , أو حوار  -11
 بني صديقني عن تعلم اللغة اليابانية . 

 السؤال األول : ماهي لغة الدراسة ؟ أو ماذا يتعلم ؟ 
Japanese language  .  اللغة اليابانية .. 

 السؤال الثاين : مـا هي وظيفته ؟ 
Lecturer mathematics   حماضر رياضيات ... 

 شخص يعمل يف خدمة العمالء و حوار بينه و بني زبون و سأله الزبون و قام بالرد عليه . -12
 السؤال األول : سأل عن وظيفته ؟ 

Customer service خدمــة عمالء ... . 
 السؤال الثاين : ماذا كان يريد الزبون ؟ 
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                                                            النجوم -1
 احلشرات )النحل(  -2
 رجل املطايف  -3
 الباندا  -4
 الغريب  -5
  complainتسرب املاء شكوى  -6
 شاهد عيان أو مشكلة حصلت يف أوروبا  -7

 
 

Unlikely = improbable 
Breaking = squash 

Unconvincing غري مقنع للعقل 
 far fetchedبعيد املنال 
 brightenساطع 

 greedyجشع  stingyخبيل 
 sufficientكايف 
 individualفرد 

 tauterتاجر السوق السوداء 
 flamingملتهب 
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 النجوم
 ordinary as lougasعند النجوم و أشكاهلا و ألواهنا و بريقها أول مقطع قال انه نقدر نستخدم كامريات 

  
 ( يعود على من ؟ Itس: الضمري )

 الكامريا  -2النجوم                         -1
املقطع الثاين كان يتكلم عن انه ممكنة تصنيف النجوم حسب لوهنا وأحيانا على حسب أنه النجوم بعضها كبري 

ألف مره والثاين أكرب  40زبعضها صغري وعلى سبيل املثال ذكر اسم خبمسني أول واحد أكرب من الشمس ب 
 ألف مره  170ا ب منه

 س:ماهو االسلوب الذي مل يستخدمه ؟
1- Color  
2- Shapes  
3- Size  
4- brightens  التوهج 

 ألف مره ؟ 170س: سؤال يف نفس الربقراف : النجم اللي أكرب من النجم ب 
 مامعناها ؟  brightnessس:كلمة  

  more shinمتوهجة أو المعة  
 ؟س: ماهو اللون الذي مل يذكر يف هذه القطعة 

 األخضر
 س: عنوان مناسب للقطعة ؟ 

 على حسب ألواهنا و أشكاهلا  classifiedالنجوم تصنف 
 س: ماهو الشيء الشيء الذي مل يذكر بالقطعة ؟

 الضوء 
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سنة واآلن  1400عن احلشرات ونظام اتصاهلا وكيف ان هذا الشيء مذكور يف القرآن من أكثر من 
 . يعين احلضارة املذهلة amazing cultureاالمريكيني يدرسون هذا 

 س:ماملقصود هبا ؟
 التواصل  -3احلشرات         -2النحلة                    -1

  communicationأتوقع التواصل 
 س: أي برقراف يتكلم عن النحل ؟

 يعود على من ؟ thereس: ضمري  
 س: ماهو املوضوع املناسب ؟

 حشرة خصها القرآن ؟س:كانت يف  القرآن ويتكلم عن احلشرات فأي 
 س: ماهو اتصاهلا مع االنسان ؟

 ؟  oipmestsس: معىن كلمة 
 أقرب جواب اهنا تسوي أشياء جديدة بدون ما ختاف 

 بعدين تكلم كيف ان النحلة مشاهبه لإلنسان 
 س: ماهي فائدة النحلة لإلنسان ؟ اتوقع تصنع الغذاء 

 س: ماهو وجه الشبه بني النحلة واإلنسان ؟
 اهنم كلهم حتت ضغط ويفرزون نفس اهلرمون او شيء مثل كذا  هو قال

 
 رجل املطافئ 
  smoke or fireيعود على من ؟   theyس: الضمري 

  fire؟   flaming س:معىن كلمة 
  the manتعود على من ؟   whoس: كلمة 

 ؟ exhaustedس: ملاذا كان متعب 
Because it make every effort to  extinguish the fire  

 اتوقع ألنه بذل كل جهده إلطفاء احلرق  
 س: العبارة اخلاطئة يف القطعه ؟

  stay motionlessالبقاء بال حراك  
 س: يسأل سؤال مباشر على مجلة موجودة بالقطعه ؟



   

 STEPكفايات اللغة اإلنجليزية ستيب 

 املدرب أسامة العواجي
 

 يكون اجلواب ان الشجاعة يف احلريق ان تساعد اآلخرين 
The courage in the fire to help other  

  help otherلو لقيت سؤال ومن ضمن االجابات 
 قطعة رجل االطفاء مايكل انه مسع أحد يستنجد من حريق وراح يساعده بالرغم انه متعب يف يده .

 س: اين املشكلة اليت واجهته ؟
 وبعدين تعب جدا وصار وجهه أسود وقميصه متزق   fire breakبعدين قال انه هو و زمالءه سووا 

 شان يواجه احلريق ؟س:ايش سوا عل
Fire break  

 س: ملاذا صار متعب ؟ 
 النه بذل كل مايستطيع الجناز عمله

 ماهو عمله ؟   Benس: آخر مقطع سأل عن 
 النه قال يف القطعه انه مايكل اآلن أكثر واحد يف الفريق يستطيع انه يعتين بزمالءه او شيء مثل كذا 

 يق ؟ امخاد احلر  fire playing س: معىن كلمة 
 ؟ greedyس: معىن كلمة 

 
 الباندا 

 س:ملاذا علموها الصينيني اللغة ؟ حىت حتس اهنا يف بيئتها 
 التيتشر  -3الدكاترة     -2العلماء    -1س: من اللي علمها ؟ 

 س: عاشت يف ؟ اجلواب يف جورجيا 
  teacher؟  tourerس: معىن كلمة 

  teacherس: مني علمها ودرهبا ؟ 
 ب الكائن الغري

 عن ماهم عارفينه العلماء وش هو ويسوون عليه دراسات 
 س: الضمري )    ( يعود على ؟

 س:معىن كلمة )     ( ؟
 س:مجلة ماذا يقصدون باللون الربتقايل ؟

  concludedاستنتج   classifyتصنيف 
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 نسيتها :مادة غريبة وجدوها على شواطئ مدينة تقع بني مدينة كذا وكذا هو ذكر االمساء ولكن 
 س: اين وجدها ؟ االجابة بني مدينة كذا وكذا 

  contains oilس: ملاذا املادة برتقالية ؟ الهنا 
 بعدين قالوا ان العلماء استنتجوا اهنا ترجع حليوان لكن ماعرفوا  بالضبط جيددوا نوع هذا احليوان 

 س: ماهو الصحيح من هذه اخليارات 
 جاب كلمة )            (

 اعتقاد صعب   difficult beliefمعناها 
 يعود على من ؟  itس: ضمري 

  strange substance هذه املاده الغريبة 
 

 تسريب املياه )مشكلة (
 شخص عنده مشاكل بالسقف و ان املويه انكبت وعدمت االسالك وهو زعالن واملفروض يكون فيه ضمان 

  replay complementرد على مشكلة الشكوى 
 شكر -2مشكلة     -1المييل ؟ : مانوع ا1س
 : يريد صيانه كم مدهتا ؟2س
  leaking water :ماهي مشكلته ؟ تسريب مياه 3س
  guarantee :الضمان اللي مسويه له كم يوم ؟ ضمان 4س

 س:معىن كلمة )       (؟
 س: يعود الضمري )      ( على ؟

 س: ماذا فهمت من هذه الرساله ؟
  replay complementاهنا رد على مشكلة او شكوى 

 العمال  -3مواد ابناء    -2املقاول    -1س: ماهو سبب هذا التسريب ؟ 
 س:جاب مجل وماهو الصحيح منها ؟ 

 ( ماذا تعين ؟ ..…sorry ofس: جاب كلمة ) 
Tirable  

 س: ليش ما بدأوا يصلحون له ؟ السبب انه مو متوفر عمال حاليا 
 شاهد عيان او مشكلة حصلت يف أوروبا 
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 ( weحدث سيء وبعدين قال الكاتب ) 1979بدايتها انه يف سنة 
 ؟  weس: ماذا تفهم من الضمري 

 أو أنه عايش معهم شيء مثل كذا  بإحساسهماخليارات انه حس 
  youngاملقطع الثاين قال انه هذا الفىت الصغري 

 لفىت الصغري ( ؟س: ماذا تفهم من كلمة الكاتب ) هذا ا
 اخليارات منها دراما و أنه توصيف الوضع 

 بركان انفجار   eruptionكانت توجد كلمة مكررة يف القطعة 
 

 احملادثات :
 الصيدلية -1

 س: أين احملادثة ؟ 
Pharmacy   صيدلية                                         صيديلpharmacist  

 : ماذا طلبت ؟2س
  prescriptionوصفة طبية 

  toothache: نوع االمل ؟ امل أسنان 3س
 حمادثة املدير والسكرتري حول اختيار غرفة االجتماع  -2

  director and secretary س: احملادثة بني من ومن ؟ املدير والسكرتري 
 س: ملاذا اختار هذه الغرفة :

  the biggestكبرية   ألهنا
 س: ملاذا أقام االجتماع ؟

  to discuss the reportملناقشة التقرير 
 
 
 حمادثة شخص يطلب من املطعم بطاطس ودجاج ؟-3

 س: أين احملادثة ؟
  the restaurantيف املطعم 
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حبث وسأله صاحبه هل أنت مستعد قال نعم من زمان أسوي حمادثة عن شخص يريد أن يقوم بعمل -4
 حبوث يف التاريخ واقرتح عليه صاحبه يبحث يف اليوتيوب عن مقاطع جديدة 

 تاريخ اململكة  history of Saudi Arabiaس: حبثه كان يف ماذا ؟ 
 س:ماذا اقرتح عليه صاحبه ؟

  search youtubeالبحث يف اليوتيوب  
 م طويل مث قال احبث عن صور جديدة ما أحد استخدمها وكان أحد اخليارات السؤال بنفس احملادثة تكل

  lookingس: عن ماذا كان يبحث علي 
  pictures and video haven't seen or usesاجلواب : 

  octopusحمادثة عن مواصفات االخطبوط  -5
 اسئلة على شكل أكمل اجلمل  3حمادثة االخطبوط عليها 

 ع أن يعصر اذرعته وعضالته؟س:ملاذا يستطي
  flexibleاجلواب : النه مرن 

 س: كل أنواع االخطبوط سامه ومميته ماعدا ؟
  blueالنوع االزرق 

 س: ان االخطبوط سام فهو ..
  humanاخليار الصح قتل كثري من 

 
 
 مقطع صوت لتنبيه يف املطار  -6

 حمادثة الطائرة املتجهه من الدوحة للرياض مرورا بالبحرين 
 س: أين احملادثة ؟

  Doha airportمطار الدوحة 
 س: ماسبب العطل وماهي املشكلة اليت حدثت للطائرة ؟

  mechanical failureعطل ميكانيكي 
 س: من كان يقول ماذا طلب من املسافرين ؟أو يطلب من املسافرين التوجه إىل مكان معني ؟

 Aأظن                       check pointالتجمع عند نقطة التفتيش 
 حمادثة كانت تتكلم عن االهنار  -7



   

 STEPكفايات اللغة اإلنجليزية ستيب 

 املدرب أسامة العواجي
 

 س: ماذا تتوقع أن تكون احملاضرة او املادة  ؟
  geographyجغرافيا 

 س: ماهو ثاين أطول هنر ؟ 
  Amazonاالمازون 

 أسئلة  3عليها حمادثة بني موظف وكالة سفر وعميلة -8
مفهومها ان مشكلتها اهنا حمتارة وين تروح وهي حتب االماكن الطبيعية وزوجها حيب التجديف والبحر او 

ويف  expensiveشيء مثل كذا واملوظف اقرتح عليها أوروبا قالت اهنا غالية واستخدمت مصطلح 
 مكلف ؟ costlyاخليارات وضعوا 

 س: ماذا تفهم من احملادثة او ماهي مشكلة املرأة ؟
  don't know where to goماتعرف وين تروح         confusedتارة حم

 س: ملاذا التريد أوروبا ؟
  costlyمكلفة غالية 

 س: ايش ممكن نصف املرأة وزوجها ؟ 
  different in taste خمتلفني يف االذواق 

دت عليه عن شيء ما انتهت له قامت ر  يسأهلاحمادثة يقال اهنا يف مكتب اجلامعة واحد ووحده  -8
  متأكدانت 

 وقال نعم متأكد   fileمالقيت لك أي ملف 
 بعدين اعتذرت منه الن كل امللفات تلفت االسبوع املاضي وطلبت منه جييب واحد جديد 

 س: احملادثة كانت بني من ومن ؟
  secretary and university studentسكرترية وطالب جامعي 

 س: أين احملادثة ؟
  university officeمكتب اجلامعة  

 
سبتمرب  ورقم  thirteen 13حمادثة بني اثنني على التلفون يطلب منه حيجز له رحلة يوم   -9

  ten and sixty six 1066الرحلة 
 س: احملادثة كانت بني من ومن ؟ ومن هو الشخص اللي طلب منه حيجز له ؟

  travel agentاو وكيل سفر     manager salesبني مدير املبيعات 
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 س: مىت وقت الرحلة ؟
  thirteen sepسبتمرب  13

 س: رقم احلجز أو الرحلة ؟
1066 ten sixty six  

 حمادثة مع شخص متقن للغة االجنليزية -10
 س: كيف اتقنتها ؟

  talking to many peopleالتحدث مع كثري من الناس 
 س: ايش اقرتح أفضل طريقة لتعلم اللغة االجنليزية ؟

We enjoy learning English  
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 الدمية الروسية  -1
 الطائرة املفقودة . -2
 السلطان العثماين . -3
 التلوث )الدخان( / تلوث اهلواء . -4
 ( .msaاللغة العربية و اهلجمات و القاموس املستخدم ) -5
 مرض السكري و تشخيصه . " حمادثـة "  -6
 إحصائية )السفر و تكاليف السفر ( .قطعة  -7
 بطاقة إعالن ) املزارع ( . -8
 قطعة صغرية رجل أصيب حبادث. -9

 بطاقة إعالن )صيدلية( . -10
 ( jouney( و )flightقطعة عن وسيلة السفر و ذكر منها )  -11

 و ســــأل :   س/ هل الوسيلة : 
 طريق . .أ

 جو.  ) اإلجابة الصحيحة ( .ب
 سكة حديد . .ت

 
 يقال أهنا حمادثــة 

Focus = concentrate , condense  
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 أوال: الدميـــة الروسية 
 السؤال االول : أي قسم يتحدث عن النحت و الصناعة ؟ 

 السؤال الثاين : ملاذا مت استثناء بعض الرؤساء من صناعة دمي هلم ؟ 
She short length  ألهنم غري معروفني و حكموا فرتة قصرية ...  . 

 السؤال الثالث : ما هو العامل األساسي يف صناعة الدمى ؟ 
 ( . experienceلو كان يقصد املادة فهي اخلشب , و إن كان يقصد شيء آخر فهو اخلربة )

 .السؤال الرابع : ما هو أصل الدميـة ؟ اليابان 
.. و انا اتوقع غالباا ما تتبع موضوع  shaped( ؟ carvedالسؤال اخلامس : سأل عن معىن )

follow theme  
 السؤال السادس : عن ماذا تتكلم الفقرة األوىل ؟ 

 الدمى الروسية و سبب اشتقاق امسها . 
                                                                                                                   

(derivation استنتاج .. ) 
 
 

 ثــانياا : الطائرة املفقودة . 
 السؤال االول : ما هو السبب يف تعطلها ؟ اتوقع اجلو .

للهند .. كانت من أبوظيب إىل   ( ؟  destination  السؤال الثاين : أين كنت وجهة الطائرة ) 
 نيودهلي و نزلت يف باكستان . 

 ؟السؤال الثالث : ماذا فعلوا حال وقوعها 
 ( ؟ غري مقرر not scheduledالسؤال الرابع : معــىن ) 

Not planned   ,  غري خمطط =not timed 
 

 ثالثاا : السلطان العثماين 
Maps = chart   مبعىن خرائط ... 

 فيه هذا العامل ؟    (contributed( ساهم ) fieldالسؤال االول : ما هو أمثر جمال )
Geography and navigation . 
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 أنا أتوقع ضابط حبريـة , مالح حبري , جغرايف , صانع خرائط .
 ( ؟ pioeالسؤال الثاين : طلب معىن كلمة مكونة من أكثر من مقطع تبدأ تقريباا بـ )

 السؤال الثالث : ماذا كان يعمل هذا العامل , اخليارات كانت :
o Map maker      " اإلجابة الصحيحة " 
o Sailor  
o Ship maker  

 من عندي : معلومة 
, و هو أساساا انتهى منها عام  1517أول خريطة رمسها قدمها للسلطان سليم األول يف مصر عام 

 . 1528, و اخلريطة الثانية يعود تارخيها إىل  1513
 السؤال األول : ما هو عنوانه ؟

 السؤال الثاين : مىت مت إرساله للسلطان ؟    " تاريخ كان واضح" .
"  رسام خرائط  carographerجاء يف آخر القطعة أن صاحب الكتاب ما كان "السؤال الثالث : 

 mapو قال ماذا تعىن , هل تعين , مثل كرستوفر كولومبس لكن هو كان يستخدم خرائط كرستوفر 
maker   أوnavigator   اجلواب هو ,map maker   . "صانع خرائط " 

 . عمل حرب بني دولتني ليس مكتوب عمل خمطوطة 
 : أتوقع جاء اسم الكتاب ؟ أول سؤال . 1س
 : معنــى كلمة .....  2س
 

 رابعاا : تلوث اهلواء 
   indoorاإلجابة ؟   outdoor or indoorالسؤال األول : مقارنة بني األخطر 

 االختيار الصحيح فيه كلمة كمبيوتر .املركبات املتطايرة ؟    vocالسؤال الثاين : ما هو مصدر 
 .   naturalاجلواب " الطبيعي" , (  " املصنع" ؟ syntheticث : مضاد كلمة )السؤال الثال

 السؤال الرابع : األمراض اليت يسببها التلوث ؟ 
 السؤال اخلامس : يسأل عن عنوان القطعة ؟

 " .important( ؟  معناها "essentialالسؤال السادس : معىن كلمة )
  ( .1, هيدروجني "موجود يف الفقرة )أكسجني السؤال السابع : من ماذا يتكون اهلواء ؟

 السؤال الثامن : أسباب التلوث ؟ 
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و ما هو امللوث الذي مل يتكلم عنه يف    indoorاقراف الذي تكلم عن رب السؤال التاسع : ما هو ال
 القطعة ؟ 

 .   illيبدأ بــ 
 السؤال األول  : أي برقراف تكلم عن التلوث الداخلي ؟ 

 السؤال  الثاين : أعط عنوان للربقراف األول ؟ التلوث الداخلي أكثر من خطورة اخلارجي . 
 السؤال الثالث : مضاد كلمة صناعي ؟ اجلواب الطبيعي . 

 املركبات املتطايرة ؟ االختيار الصح فيه كلمة كمبيوتر .   voc السؤال الرابع : ما هو مصدر 
 .  illgي مل يتكلم عنه بالقطعة ؟ يبدأ بــ السؤال اخلامس : ما هو التلوث الذ

 تقريباا .   856السؤال السادس : عدد الكيميائيات املتعلقة بالتلوث ؟ 
 السؤال السابع : سؤال عند دخان الكربون ؟

 . "important( ؟ معناها " essentialالسؤال الثامن : معىن كلمة )
 السؤال التاسع : أي من اآليت غري صحيح : 

o Guses    "اإلجابة الصحيحة" 
o All edgy  
o Bacteria  
o Virus  

 ( msaخامساا : اللغة العربية و اهلجمات و القاموس املستخدم )
 السؤال األول : ما هي أكثر هلجة عربية مفهومة ؟

 ( ؟  mutual intelligibilityالسؤال الثاين : أقرب معىن لكلمة )
 " .  Same....  اإلجابة الصحيحة هي : "   different , same , matchاخليارات : 

ا ؟  السؤال الثالث : من أكثر األشخاص الذين يتكلمون اللغة جيدا
 السؤال الرابع : ذكر مدينة و كان يقول السؤال أنه تكلم الربقراف عن ؟ 

 أتوقع اختالف اللغات بينهم . 
 سادساا : مرض السكري و تشخيصه 

 .   doubleكم ستصبح نسبة السكر ؟ اإلجابة تتضاعف   2025السؤال األول : بـــ 
 السؤال الثاين : وعي االستاذ املرتفع عن السكري يؤدي إىل ماذا ؟ 
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Arising teacher awareness    اإلجابة : أنه حيافظ على حياة األطفال , و الشرق األوسط ثاين ..
 أعلى معدل . 

 (Diabetes حم    ) ــــادثــــة 
 سابعاا : قطعة إحصائية السفر و تكاليف السفر 

 . أكثر الشعوب اللي تسافر و األكثر هدراا 
 السؤال األول : من هم األكثر سفراا ؟ 

 األوروبيون و بعض اآلسيويون . 
 السؤال الثاين : و األكثر حرفاا على السفر ؟ 

 هم األمريكان .
 لثالثة يف األكثر سفرا ؟السؤال الثالث : من هم املرتبة ا

 
 ثامناا : بطاقة إعالن )املزارع ( 

 ( بطلب وظيفة حبديقة و مكتوب وقت االتصال به.gardenerإعالن املزارع )
 السؤال االول : أين املكان الذي يفضل أن يعمل به ؟ 

In a garden 
  القطعة .السؤال الثاين : ما هي أوقات االتصال به ؟ أتوقع مساءاا موجود يف  

_______________________________________ 
 تاسعاا : قطعة شخص أصيب حبادث 

و أصبح ال يستطيع حتريك يديه .. ال أذكر اال سؤالني   accidentشخص أصيب حبادث مروري 
... 

 السؤال األول : مىت صار يقدر على حتريك يديه ؟ 
 . 10 ألنه حرك اليمىن بعد 8شهر و اليسرى بعد  18بعد 

 السؤال الثاين : ما هو سبب اإلصابة ؟ 
  a traffic accidentحادث مروري .. 

 عاشراا : بطاقة اعالن ) صيدلية( 
 :مربع فيه إعالن عن صيدلية .. السؤال 
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 السؤال االول : اين ستكون الصيدلية ؟
 السؤال الثاين : و مىت سيكون دوامه ؟ اجلواب يف املساء فقط . 

 
 ـــاتاحملــــــادثـ

 (3حمادثات منوذج )
 الصيدليــة . -1
 حمادثة السكرتري . -2
 ( .9حمادثة شخص والدته تعمل عملية. " مكررة منوذج) -3
 ( .8حمادثة شخص يف حمل مالبس رياضية و طلب تيشريت ابيض . "مكرر يف منوذج) -4
 ( .8حمادثـة مشاري أو امسه أمحد و ليلى و عن زيارهتم لألجداد . " مكرر منوذج ) -5
 ( . 2حمادثـة الشخص  الذي لديه حبث و سأله صاحـبه .. " مكرر منوذج ) -6
 أسئلة" . 3دكتور باجلتمعة يرغب يف بيع بيته و يبحث عن شقة قريبة من اجلامعة . " -7

 ملاذا كان يريد البيت قريب من اجلامعة ؟ : 1س
 رغبة زوجته . -
 قريب من عمله . -

 : ملاذا يريد بيع بيته ؟ 2س
 و ال يكفي له و ألوالده .  ألن البيت صغري -

 : ما وظيفته ؟3س
- University teacher  

 : ما نوع السكن الذي يبحث عنه ؟ 4س
و ملاذا يدربون املعلمني يف  2025حمادثة عن مرض السكري باملنطقة و كيف سيتضاعف حبلول  -8

 ؟ املدارس 
Diabetes  

 كم ستصبح نسبة السكر ؟   2025:حبلول عام 1س
   daubleتضاعف اإلجابـــة : ست

 : وعي األستاذ املرتفع عن السكري إىل ماذا يؤدي ؟ 2س
 اإلجابة : سيحافظ على حياة األطفال , و يعودهم على إنقاذ حياة األطفال اآلخرين . 
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 :من ثاين أعلى معدل إصابة بالسكر ؟3س
 اإلجابة : الشرق األوسط ثاين أعلى معدل . 

 بائع و زبون كان يريد أن يشرتي حذاء و لكن ال يعرف مقاسه باألمريكي .  -9
 : ما نوع احلذاء ؟ و ملاذا اشرتاه ؟  1س
 اإلجــابة : للعمل  

 : ملاذا مل يشرتيه ؟2س
 " . priced shocking costألنه غايل الثمن  "

 .  40و أعطاه البائع مقاس  39شخص يرغب يف شراء حذاء مبقاس  -10
 وقعت احملادثة ؟ يف السوق أو املول . أين: 1س
 ملاذا مل يعطه املقاس الصحيح ؟ :2س

 ألن البائع ليس متعود على املقاسات األمريكية فهي ختتلف . 
 أصدقاء يتصلون ببعض و يسألون عن موعد االجتماع . -11

 : عن ماذا كان يسأل صديقه و ملاذا اتصل علي على حممد ؟  1س
 اخليــارات : 

o  االجتماع .ترتيب 
o  "وقت موعد االجتماع . " االجابة الصحيحة 
o . يدعو صديقه لالجتماع 

To find out the time of the meeting 
ا لديه .  -12  شخص اتصل بــ شركة انرتنت لعدم عمل االنرتنت جيدا

) اتصل على مركز إصالحات ألن الشبكة مفصولة لديه و طلب إعادة بثها ألنه حيتاج االنرتنت بشكل 
 اجل (ع

 : ما سبب اخللل يف جهازه ؟ 1س
 ال يوجد اتصال انرتنت .

 : ملاذا يريد االنرتنت  ؟ 2س
 " . workألنه لديه عمل و يرغب بإرسال امييل ملكان عمله "
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 لي كالي .عحممد  -1
 احلجامة . -2
 احلمام . -3
 النمل . -4
 مشاهدة التلفزيون . -5
أضرار نقص املعادن . ) أتوقع مدموجة مع أضرار مشاهدة التغذية و  -6

 التلفاز( .
 رسالة إمييل من مدير املوظف للتحضري لالجتماع . -7
 عرض وظيفي لشركة سياقة . -8
 .   forcefulقطعة صغرية و عليها سؤال  -9
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 أوالا : حممد علي كالي 
 من روما .: من أين أخذ املدالية الذهبية الثالثة ؟        1س
: مىت غري امسه ؟ و مىت أسلم ؟ يف نفس السنة اليت هزم فيها لويس أم قبلها أم بعدها؟  اإلجابة : نفس 2س

 السنة بعد ما هزمه و دخل اإلسالم. 
 : هناك كلمة طلب معناها)......( ؟ أتوقع أنه تغيري .3س
 عليا " ." احملكمة ال  supreme court: من دعمه لرفضه  حلرب فيتنام ؟  4س
 : بعد كم بطولة حصل على اللقب ؟5س
 يزعم .   pretended( ؟  assumed: مرادف كلمة )6س
 : مىت تويف ؟7س
 : مىت حاز على امليدالية الثالثة ؟8س
 سنــة . 22: كم عمره ؟ 9س

 ثــانياا : احلجامـــة 
 
: ما هو من اخليارات الذي ليس من 1س

فوائد احلجامة ؟ أو من الذي ال تنفع له 
 احلجامة ؟

 أتوقع إذا كن يف اجلسم حرج.
 :من فوائد احلجامة ؟ 2س

Energized body    . تنشيط اجلسـم ... 
 :مىت ينصـح بعمل احلجامة ؟ 3س

 . 21 -19- 17قصد األيام فهي أتوقع .. مرة كل سنـة , و إذا كان ي
 :كم مرة تفعل احلجامة ؟ 4س

 مرة يف الســنة .
 :ماهي الدواعي لفعلها ؟ 5س

Headaches – sleep – disorders – insomnia    عند األرق و اضطراب النوم و الصداع ... 

Treatment  عالج 
Approved   أمــر 
Beneficial  مفيد 

Benefits  فوائد 
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 :كيف يتم عملها ؟ 6س
Wends injury cut  .عن طريق جروح سطحية بسيطة .. 

 هل ثبت أهنا مفيدة للجسـم ؟ :7س
I recommend     . أوصى هبا الرسول صلى هللا عليه و سلم ... 

 بعد احلجامة ماذا حيدث ؟ :8س
 يقل النوم.

 : كيف يكون الرتكيز بعد احلجامة ؟ 9س
Pressure   ضيق ... 

 
 ثالثاا : احلمام 

 . شخص متناقض ميدح و يذم و متضايق يف النهاية نكتب فوائدها 
 ( ؟ 1: عن ماذا يتكلم الرقراف )1س

Mixed feeling   . مشاعر خمتلطة جتاه احلمام حيبها و يكرهها .. 
 :ملاذا شببها باجلرذان و لكن حبجمها ؟ أ ملاذا قال احلمام تشبه الفئران؟ 2س

لطعام ,و ألن كالمهما يتغذيان على بقاها األكل , و ألهنا ال ختاف من البشر , و تأكل ما جتده من بقايا ا
 تقوم بتوسيخ األماكن و اجلدران . 

 :معىن برقراف ....... ؟ 3س
  circumstancesأن احلمام قادر على العيش يف كل الظروف .. 

 :ملاذا يشمئز من احلمام ؟و ملاذا يكتم الكاتب أنفاسه يف بعض األحيان ؟4س
بسبب ريشهم و جتلي روائحهم و ألهنم ملوثني للمكان , و يكتم أنفاسه ألنه يكره رائحتها و يعتقد أهنا 

 ملوثة للجو 
Odors are foul   رائحة كريهة = 

 ملاذا يكرهها ؟:5س
 = تتسخ ( dirty= تتربز ,  steepألهنا تتربز و تتسخ بسببها األماكن   ) 

 : أين تبين عشها ؟ 6س
 يف مجيع األماكن و النوافذ و الزوايا 

 رابعاا : النمل 
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 " نشاط ليلي " .      active at night( ؟     nocturnal: معىن كلمة )1س
 ( ؟ clony: معىن كلمة )2س

Coloies habitation settlement    مستعمرة ... 
 : عني النمل حييط هبا فتحات , ماذا تسمى ؟3س
( ..  compound و داخل كل كيس جمموعة من األعني و وصفها أهنا ): وصف أن لديها عينني4س

 ماذا تعين هذه الكلمة ؟ 
Complex   مركب ... 

 : العنوان املناسب ؟ 5س
 : هل كل النمل يبيض ؟   ال يبيض , فقط امللكة تبيض  .6س
 : من يقوم حبماية البيض ؟ 7س

 النمل اخلادم هو من يقوم باحلماية .
 النمل بعضهم البعض ؟ عن طريق الرائحة . : كيف يعرف8س
 : هل يعيش النمل يف مجاعات أم مستعمرات ؟ مستعمرات. 9س
 يوم  30 -25: هل يعيش النمل طويالا ؟ أتوقع ملدة ترتاوح بني  10س

 خامساا : مشاهدة التلفاز  
  يفضل قراءته من ورق القطعة , و أتوقع عليه سؤالني 

 مشاهدة التلفاز لفرتات طويلة تقصر العمر 
 : كم جيلسون الناس على التلفاز ؟1س
 : كيف يقصر العمر ؟2س
 : كم املعدل اليومي للجلوس عند التلفاز ؟3س

Exercise   دقيقة . 15= يطيل العمر , و يزيد معدله كل 
 ( مبكرا  premature  ( = )earlyسابق أوانه )

******* 
 دقيقة يومياا ؟  15الرياضة ملدة  : حكمة ممارسة 1س

, و يقلل من املخاطر  %14سنوات إىل إمجايل وقت حياتك , يقلل من خطر الوفاة بنسبة  3إضافة 
 .  %4األخرى بنسبة 

 من عمر اإلنسان .  %20ساعتني يوميا ميكن تنقص 
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 (   bone sauce( أو ) bone soupسادسا: مرق العظام  )
 يها سؤالني :شوربة أو مرق العظام عل

 ( يعود على من ؟ that: الضمري ) 1س
  minerals اتوقع 

 : الناس اليت ال تشرهبا ..... ؟ )فراغ( 2س
 .. فاقدين   missingاتوقع 

 سابعا : التغذيـة و أضرار نقص املعادن 
  أسطر و كتب أن أكل الناس أصبح يفتقر لألشياء املفيدة  4كانت قطعة صغرية , ممكن 

 ة العظام و عليها سؤالني ( ) شورب    
 ثامنا: رسالة إمييل من مدير ملوظف لتحضري االجتماع  
  رسالة إمييل من شخص حملمد ليبلغه عن حتضريات االجتماع القادم و البد أن حيضر مبكرا و حيضر معه

 الورق الذي على املكتب يف اليوم املاضي .
 : ملاذا كان متضايق منه ؟1س

 املرة السابقة وصل متأخرا .ألن السكرتري يف 
 : مىت كان اجتماعهم األخري ؟2س

 ( .  the day before msq.. اجلواب يكون )  yesterdayيوجد بالقطعة .. 
 تاسعا : عرض وظيفي لشركة سياحة 

 . عرض وظيفي لكذا وظيفة يف املكان املدون و مكتوب متطلبات كل وظيفة 
 ؟ : ما هو املطلوب يف كل هذه الوظائف 1س

 فلونت يف االجنليزي و أن يكون سعودي اجلنسية .
 : ما هو الشيء الذي مل يذكر يف العرض الوظيفي ؟2س

Salary  . املرتب .. 
  forcefulعاشرا : قطعة صغرية و عليها سؤالني 

 )قوي( ......   forcefulالقطعة تتكلم و يقول : عندما تكون  
 ( ؟   forceful: ما معىن كلمة )1س

 رات :اخليا
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o Powerful  )االجابة الصحيحة ( 
o Sent  
o Mindful  

 احلادي عشر : قطعة ديف و صاحبه 
 كيف رد صاحبه عليه ؟ هل سريع أم بطئ أم مشغول ؟ 
 . ديف طلب من صاحبه أن يساعده و رد أنه متأسف فهو مشغول 

 : كيف كانت استجابة ديف ؟1س
1- Fast  
2- Winking 

 (   question airesالثاين عشر : قطعة استبانة )
 . استبيان من مكتب القبول و التسجيل يتوزع من قبل االساتذة على الطالب و جييبوا عليه 

 ? who should respond: من املفرتض أن جييب على االستبيان ؟ 1س
 أتوقع الطالب و الربفسور .
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 الــــــمــــحـــــــــــــــــــــــادثات
 (4النموذج )حمادثات 

 الصيدلية . -1
 حمادثة السكريتري. -2
 ( .9امرأة تطلب بيتزا بالتلفون . مكرر ) -3
 ( .9حمادثة الطالب و الدكتور )حول تعيني عنوان البحث ( مكرر ) -4
فتاة انقبلت يف أكثر من مكان و كانت منبسطة و تتكلم مع شخص ما و تقول له عندي خرب مهم  -5

 الذي هم قبوهلا .
 فتاة ؟: ماهي حالة ال1س

Excited  متحمسـة  و فرحة بالقبول = 
 ( ؟ don’t hold out on me: ما معىن كلمة الشاب ؟ هو قال )2س

Tell him immediate or tell me naw   أخربيين فوراا ... 
 : هل كانت لدى الفتاة مشكلة ؟3س

 ( bاتوقع االجابــة)
 حمادثة فتاة تستعري كتاب  -6

  biology: ما نوع الكتاب ؟ 1س
 :سأل إىل أي شابرت أو فصل  وصلنا ؟ 2س

 اإلجابة وصلوا إىل الفصل أو الشابرت الثالث . 
أسئلة سأهلم أنه يريد أن يسافر إىل لندن و قالوا مىت  4شخص تواصل مع شركة سياحة حلجز رحلة ,  -7

من يوم االربعاء إىل يوم  الوقت الذي تفضله , قال يوم الثالثاء القادم و ملا حبثوا عن مقاعد مل جيدوا إال
األحد و اختار يوم األربعاء  و بعدها سأله هل تريد ذهاب فقط أم ذهاب و عودة , اختار الذهاب و 

 العودة .
 : مىت اليوم الذي فضل أن يسافر فيه ؟ اليوم الذي طلبه .1س

 (  األربعاء  . Thursday ( , )Wednesdayيوم الثالثاء) 
 و يف أي يوم توفر احلجز .: احلجز يف أي يوم ؟ أ2س

 يوم األربعاء 
 : ما نوع التذكرة ؟3س
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Round time ticket  . تذكرة ذهاب و عودة .. 
حمادثة املعلمتني البديلتني .. استاذة امسها كوثر أو خدجية دخلت على الطالبات و قالت األستاذة مىن  -8

 ستعود قريباا أنا اليوم سأكمل معكم .. افتحوا الكتب . 
 سؤال اعتقد اختار االجابة الصحيحة .: ال1س

o . االجابة الصحيحة ( ألهنا ذكرت ذلك يف املقطع او احملادثة .   االستاذة مىن ستعود قريباا ( 
o . االستاذة مىن لن تعود قريباا 
o . االستاذة كوثر ستعود قريباا 
o . االستاذة مىن لن تعود قريباا 
 : األستاذة كوثر ماذا طلبت منهم ؟2س
 وا الكتب .ان يفتح 

حادثة بني صديقني أحدهم انتظر اآلخر باألمس و لكنه مل حيضر , و ملا تواصل معه قال لدي عمل و   -9
كنت اعتقد أين سأهنيه عاجالا لكنين مل استطع اجنازه بسبب ذلك اضطررت للبقاء إلكمال العمل 

 طوال اللي مع مديري , و ذكر انه مل يتناول أي وجبة ....... إخل 
 ص األول مىت انتظر الشخص الثاين ؟: الشخ1س

Yesterday   باالمس..... 
 : ملاذا مل يذهب صاحبه؟ 2س

 اذكر خيارين :
o . ألنه مل يأكل و مل يشرب بشكل كاٍف 
o He was working hard  
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 الكورشيه االقمشة  -1
 التمر  -2
  a physicianابن سينا طب  -3
 االم الكورية  -4
 البرتا  -5
 جدول مناخ بعض مناطق اململكة  -6
 جدول فهرس يوجد به وحدات  -7
 قطعه يتكلم عن عمه الدكتور وكيف يساعد الناس  -8
  Adam isn't as tall as Frenchسطر واحد يقول بعباره  -9

 صناعة الورق -10
  needleابرة        knittingحياكه                 fabricنسيج 
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 قطعة الكورشيه 

 س:العنوان املناسب ؟
 ؟  functionس:مرادف كلمة 

 س: مقارنة بني االبرة اليدوية و آلة اخلياطة ؟
 س: هل كل الناس جييدون احلياكه ؟

 س: الشيء الذي ماذكر عن الكورشيه ؟
 س:ملاذا الناس يكونون ممتنني لــ

 س: الفرق بينهم 
Function = job = position =office service work = business = action 

=task=assignment   
 

 pregnancyحامل        ripeينضج      palmخنل     agricultureزراعة      cropحماصيل 
 

 قطعة التمر 
 س: العنوان املناسب للقطعة ؟سؤمثس

  advantages / beneficial؟ فوائد  س: ماهو الشيء الذي مل يذكر عن فوائد التمر
 س: ماهو اجلزء من النخلة الذي مل يذكر يف القطعة ؟

  strength to everybody-1 تزود اجلسم بالقوة  
  pregnancy-2 للمراة احلامل  
  strength muscles of the uterus-3 تقوي عضالت الرحم  

  strength a weak heart-4 تزيد من قوة القلب الضعيف  
 easliy digest-5 سهولة اهلضم  
 abdominal diseases-6 سرطان املعدة وامراض البطن  

 treating constipation-7 يعاجل االمساك  
 prevention against night blindness-8 الوقاية من العشى الليلي  

    improving health of eyes-9 حتسني صحة العيون  



   

 STEPكفايات اللغة اإلنجليزية ستيب 

 املدرب أسامة العواجي
 

 
 ابن سينا  -3

 ؟ Avicenna سبب تسميته ب س: ماهو
 النه خيتلف امسه يف النطق بالنسبة للغات 

 س:
 كيف يعمل ابن سينا أو ماذا كان يواجه اثناء عمله ؟

  work hardيعمل جبد 
 ؟ physicianس: معىن كلمة 

Doctor  
 س: كتاب القانون كم جملد له ؟

 جملدات  5
 ماذا اصبح ؟ طبيب   medicineس: بعد ما درس 

 س: سؤال عن كتب ابن سينا ؟ ترمحت لعدة لغات 
 س: هو ماذا يعمل بيومه ؟ اتوقع انه مشغول 

  skilledس:ايش صار بعد ما درس ؟ يف اخليارات 
 
 األم الكورية  -4

 س: العنوان املناسب للقطعة ؟
  language and identityاللغة واهلوية 

 ؟  Americanized س: مامعىن كلمة 
 االمر الذين يقلدون االمريكيني كانت آخر خيار 

 يعود على ماذا ؟  theyس: سؤال الضمري 
 ؟  sufferس: معىن كلمة 

  problemعاش معاناة ممكن معناها 
 كم لغة تعرف ؟ اجنليزي   14س: البنت اللي عمرها 

 ؟ 14س: ماهو الشيء الذي مل يذكر عن البنت اللي عمرها 
 كيف تصرفت العمة معها مبا اهنا الجتيد الكورية ؟  14البنت اللي عمرها  (4-3بناء على برقراف )
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 كم لغة تعرف ؟  18س: البنت اللي عمرها 
 اجنليزي وكوري 

 معهم كلهم  all of her childrenس: هل االم دلئما تتكلم بالكوري مع بناهتا أو بس هالبنت ؟ 
  first oldس: من فهمك للقطعة البنت االوىل أكرب أم أصغر ؟ 

 
 تعرف اجنليزي وكوري \الكبرية 

 فقط اجنليزي  \الثانية والثالثة 
 س: فرق بني اهلجرة وشيء ثاين وتأثريه على اللغة ؟

 س: البنت الثانية ملاذا التتكلم كوري ؟
 اجلواب الهنا أمريكية ) متأمركة (

 الثانية واال الصغرية أو مجيعهم ؟( االم حتدث اىل البنت االوىل او 4-3س: سؤال يقول من خالل النص )
 اجلواب كلهم 

 (4-3س: من خالل القطعة )
  oldس: البنت الثانية وخيارات أكرب من االخرية 

 س: سؤال عن البنت االوىل اهنا تعرف كوري واجنليزي 
  sympatricس: اجلملة الغري الصحيحة عن البنت الكبرية ؟ ليش 

 
 البرتا  -5

 س: موقعها ؟
 عاصمة ماذا ؟ س: هي تعترب

 
 

 قطعة االم الكورية وبناهتا 
 س: العنوان املناسب أو الفكرة العامة ؟

Language and its effect on the identity of  immigrant  
 اللغة وتأثريها على هوية املهاجرين 
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 ؟ Americanizedس: معىن كلمة 
 االمركنة الذين يقلدون االمريكان 

 ؟ sufferس: معىن كلمة 
Problem  

 
 

Experience =pain=torture= bear=afford=incur  
 

 يعود على ماذا ؟  theyس: سؤال الضمري 
 س: ملاذا عمة صاحبة املقال حتاول تعليم اطفاهلا التحدث بالكورية ؟

To help them establish a Korean identity  
 لتساعدهم على تأسيس هوية كورية 

 اب () البد من قراءهتا من اجلو 
 
 
 

 جدول مناخ بعض مناطق اململكة  -6
  fogس: املدن اليت ينزل فيها املطر ؟الباحه واهبا ضباب 

 س: املدينة اليت تنعدم فيها الرؤية من الضباب ؟
  dustالقصيم والرياض غبار  

  heatس: ذكر مدينة أو موقع وكيف الطقس يكون فيها ويكون فيه حار ؟ 
 مكة واملدينة 
 
 جدول فهرس يوجد به وحدات -7

  religionس: الوحدة اليت توضح الصالة ؟ 
 س:أي وحدة تتكلم عن تطور الدول ؟

 اتوقع فيه وحده عن العصور 
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 ages-----العصر 
  civilization---احلضارة 
  development ----التطور 
  progress ----التقدم 

 فقط يتكلم عن عمه الدكتور -8
 يتكلم عن عمه انه فيزيائي وحيب ان يعاجل الناس ويهتم فيهم ويرعاهم 

  look؟ انسب كلمة explainس:معىن كلمة 
 
  Adam isn't as tall as Erechسطر يقول -9

 ان آدم ليس بطول ايريك 
  Erech is taller than Adamأو  Erech is tallالصواب 

 
  صناعة الورق-10

  sedgeوممكن لو وجد   paper؟ ورق بردي papyrusس: معىن كلمة 
 س: من أول من صنع الورق ؟

 الصني 
 س:من نقل الورق اىل اوروبا او اسبانيا ؟ العرب نقلت السبانيا واسبانيا نقلت الوروبا 

  papyrus stemsيعود على من ؟  themس:الضمري 
  fibrous materialس: من ماذا صنع املصريون الورق ؟ 

  papyrusا يستخدمون قبل الورق ؟ ورق الربدى س:ماذا كانو 
 الفرق بني صناعة الورق بالطريقة اليدوية والصناعية ؟

 س: من ايش كانوا يصنعونه ؟
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 احملادثات :
 الصيدلية  -1
 حمادث السكرتري  -2
 حمادثة بني أمحد وهند : مكررة  -3
 حمادثة شراء الشوز : مكررة  -4
 مرض السكري : مكررة  -5
 يناقشه طالب انه مافهم الواجب ؟حمادثة بني مدرس  -6

 س: أين احملادثة ؟
 س: بني من ومن ؟

  حمادثة بني طالبني يتكلمون عن مهمة أعطاهم اياها الدكتور-7
 س: مىت آخر يوم لتسليم الواجب ؟

 الثالثاء 
 س: احملادثة بني من ومن ؟ملاذا اتصلوا ببعض ؟

 حىت يسأله عن الواجب 
   لوس آجنلوس ويريد حجز فندقحمادثة واحد يريد السفر اىل-8

 س:ماهو أكثر شيء يهمه يف الفندق ؟
 حطيت السعر ويف من قال االطالله 
 س: كم املدة اليت سيبقى فيها هناك ؟

 شهر 
 س: إىل أين الرحلة ؟

 س: مىت الرحلة ؟
 س؟ ماهي مواصفات الفندق ؟

 فيها لوكيشن 
 

  الالب توب حقها عطالن حمادثة وحدة اتصلت على حمل تصليح الكمبيوتر الن-9
 س:ماهي وظيفة اللي رد على املتصلة ؟

 س: ملاذا تريد اصالح كمبيوترها ؟
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 س: ملاذا اتصلت ؟
 س: احملادثة بني من ومن ؟

 
  حمادثة بني شرطي وخمالف-10

  speedingس: ماهي خمالفته ؟ السرعة 
 س:أين مكان احلادثة ؟

  on the side of the roadجبانب الطريق 
Over the road  

  واحد اتصل عليه صديقه يقوله ليش متأخر عن الدوام-11
 س: ملاذا تأخر عن الدوام ؟
 الن أخوه صار له حادث 

 س: ماذا طلب من املعلم الثاين ؟
 يقول شيء لتالميذه 

 رواية ثانية س:ماذا راح يتصرف زميله حىت املدير إذا سأل ليش متأخر ؟ 
 راح جييب له عذر قدام املدير 
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 : احلرب العاملية الثانية
 مليون قتيل  80:50سنوات يقال  6مدهتا  1945وانتهت عام  1939وتسمى حرب الشتاء بدأت عام

  fightقتال   defeatedهزمية 
 س: مىت بدأت ؟

 مليون  30س: كم عدد القتلى ؟ أتوقع أكثر من 
 س: ملاذا انتهت يف الشتاء ؟ لربودة اجلو وليس هناك وسائل للتدفئة 
No purposes to warm and cool atmosphere 

 س: أول االصالحات كانت مباذا ؟
  providing foodتوفري الطعام للناس 

 س:أهنا أكثر حرب صار فيها دمار للمدن ؟
  weaponsأسلحة               destructionس:ملاذا األسلحة احلديثة أكثر تدمري ؟ تدمري 

 ممكن يكون اسم املقال معاهدة موسكو 
The Moscow peace treaty  

 عملوا اتفاقية ومعاهدة سالم 
The Moscow peace treaty was signed in Moscow  

Axis              حلفاء  حمورallies  
  majorityعظمى    acceptanceقبول   audienceمجهور 

 الراديو -2
 س: العنوان املناسب ؟ تطور الراديو بالسعودية 

 س: ماهو الصحيح من التايل ؟ 
 س: مىت يفضل الناس مساع الربودكاست ؟

 ظهرا  3مكتوب بالقطعة الساعه 
 تعود ملن ؟املتحدثني يف االذاعة   themس: كلمة 

 س: أول برقراف عن ماذا يتكلم ؟ بداية الراديو يف السعودية 
 ةات اللغة االجنليزية كثرية أم قليلة ؟س:قن
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 س:قناة االوردو مىت تبث ؟
 vehiclesيستمعون يف املركبات  %60أكثر من 
  youthرجال األكثرية فيهم من الشباب  70%

 خريطة اسطنبول :-3
 س:يسأل عن نوع املوضوع ؟ تارخيي 

 س: اسم اسطنبول قدميا ؟ 
  occur؟ حيدث   happenس: معىن كلمة 

  the civilization of turkeyس: أفضل عنوان للقطعة ؟ 
 

Culture  حضارة 
Ottoman Empire and Turkish republic eras  

 االمرباطورية العثمانية وعصور اجلمهورية الرتكية 
 
 الغذاء الصحي يف اليابان -4

 يتحدث عن االكل الصحي وعن الرجيم وعادات أغلب الناس يف االكل يف التشيك 
 : ماهو العنوان املناسب ؟س

  healthy eating habits in Japanعادات االكل الصحي يف اليابان 
  nutrientsمغذيات   provideيزود        obeseبدين   leadsيؤدي 

Habits  عادات       يقللreduce       يعززpromotes  
Flour  حنيف  طحنيthin   رشاقةagility  graceful  

 A.Bالشخصيات  -5
An individual  

 منفصل  separate؟  individualس: معىن كلمة 
 ؟ الكاتب يرى أن نكون وسط  A.Bس: مقارنة بني الشخصية 

 قطعة كيف تنظم اجتماعا -6
 الشخص كيف يرتب أفكاره وخيطط قبل االجتماع و يشكر كل املشاركني فيه 

 comment   suspension ؟  remark س: معىن كلمة 
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 س:ماهي فائدة الكالم الذي ذكره الكاتب عن االجتماع ؟
 أن الناس تقدر الكثري من خالل اجتماعهم 

 س: يف سؤال ماهي الصحيح من اخليارات اللي قاهلا الكاتب بالنص ؟
 س: من املفروض تستدعي من احلضور ؟

  only we need themاللذين حنتاجهم فقط 
 
 
 ير . أنظمة تشغيل الكمبيوتر و حمركات التشغيل السوفت و -7

 شيء موجود بالكمبيوتر ويوصله بالطاقة واملودم وكل شيء 
 س: العنوان املناسب ؟ أمهية السوفت وير يف الكمبيوتر 

 برنامج تشغيل اجلهلز   a device driver ممكن يكون 
  the modemس: يعتمد على ماذا ؟ 

 ؟ عن       بني اجلهاز والسوفت عن ماذا يتكلم  2س: برقراف 
  curingمعاجلة                        medicationأدوية 

Process =remediation = handling = treatment     معاجلة 
 achievement = accomplishmentمؤهالت 

 
 قطعة أم منشغلة مع أطفاهلا -8

 س: ماهي حالة األم ؟ منشغلة 
 س: يف ماذا منشغلة ؟ مع أطفاهلا 
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 احملادثات :
 الصيدلية -1
 حمادثة السكرتري -2
 9حمادثة شخص يسأل شخص آخر عن كلية معينة مكرر منوذج  -3
  حمادثة الكويتية الليت تريد السفر اىل لبنان -4

 ماهي جنسيتها ؟ كويتية 
 أين ستذهب ؟ لبنان 

  العميل تريد طلب شيء آخر فقال ال أريد احلسابحمادثة يف املطعم النادل يسأل -5
 أين كانت احملادثة ؟ يف املطعم 

 14حمادثة شخص اتصل على مكتب سياحة حلجز رحلة يف -6
 4مكرر منوذج 

 حمادثة بدر املشهورة طلب منه صديقه املساعده يف محل االشنط ورد عليه بدر باعتقادك كم يد يل ؟-7
  س: ماذا يقصد بدر ؟ 

He can't take the suitcase  
 اليستطيع محل احلقائب 

  حمادثة التقرير االخباري حول السفر-8
 م؟1990كم أنفق املسافرون خالل عام 

  trillion dollar 3.2.تريليون دوالر  3
 م؟2000كم أتفق املسافرون يف عام 

 تريليون دوالر  4,2
 ماهي أكثر دولة يسافر الها او االكثر شهرة ؟

 سا فرن
 مليون زائر  46,3م  1996أمريكا ثانيا زارها سنه 

  42,2تأيت ايبانيا ثالثا ب 
 وبريطانيا وايطاليا رابعا 

 والصني خامسا 
 كم ييلغ عدد املسافرو المريكا ؟
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  حمادثة شخص يف املطار او يف حمطة القطار -9
 س: ماذا كان يريد أن يشرتي ؟

Ticket  
 رحلة ؟س: ماذا سيفعل اىل أن تأيت ال

 يأكل ساندوتش 
 حمادثة املرأة اليت عملت اعالن  -10

 س: أين كان االعالن ؟ على اليوتيوب 
 س: ماهو أول شيء شرحته؟ 

Samsung 6 edge  
حمادثة أمساء اليت تريد استعارة كتاب من صديقتها بسبب تفويتها لدروس وصديقتها ذكرهتا مباضيها اللي  -11

  و أيضا مقطوع من ولد أخوها الصغرينسيت فيه كتاهبا يف املنزل 
 ذا استعارت كتاهبا ؟س:ملا

 الن كتاهبا غري مكتمل 
 س: ملاذا مزقت الورق ؟ الن ابن أخيها الصغري أتلفها 

Her brother was born  
  أروى كانت تقوم بعمل دفرت مذكرات وكانت تقوم بتعديل الصور وجاء شخص و سأهلا ماذا تفعل -12

 التعديل الذي أجرته على الصور ؟س: ماهو نوع 
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 النموذج السابع
 تلوث اهلواء  -1
 جائزة امللك فيصل -2
 جسر امللك فهد  -3
 فصائل الدم  -4
 كيف تنام احليوانات -5
 الزراعة  -6
 1900قطعة عن نقابة عمال النساء سنة -7
 متثال احلرية -8
 قطعة صغرية والسؤال عليها اين يذهب الطعام إىل املعدة  -9

 جدول بقائمة أسعار وجبات -10
 

ان وزهنا ثقيل وال تستطيع   ostrichيف هذا النموذج يوجد يف ترتيب النعامة اجلمل عن النعامة 
 الطريان 
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 برقرافات ( 9أسئلة  8تلوث اهلواء )  -1

 س:عنوان للقطعة ؟
  important؟  essentialس: يسال عن معىن كلمة 

  water vapors+ خبار  1س: من ماذا يتكون اهلواء ؟ اوكسجني وهيدروجني موجود يف فقرة 
 أخطر ؟ الننا نقضي وقت اكثر بالداخل والنه يدخل املطبخ   indoorس:ملاذا التلوث الداخلي

 س:سؤال عن دخان الكربون ؟
 تقريبا  856ملتعلقة باهلواء ؟ س:عن عدد الكيميائيات ا

    بكترييا         gasesس: أي من اآليت صحيح من امللوثات ؟ 
Allergy  

 جائزة امللك فيصل : -2
 س: كم مره تقام اجلائزة ؟

  once every yearمره كل سنة 
 شهر من كل عام 

 س:عنوان مناسب للقطعة ؟
  sonsلمة س:سؤال يتكلم عن ابن امللك فيصل ؟ اجلواب بعد ك
 س: مما تتكون اجلائزة ؟ فلوس وميداليات وشهادات 

  assign =appropriate = specify give؟   allocatesس:معىن كلمة 
 خيصص                   
 -5الطب   -4اللغة العربية واالدب    -3الدراسات االسالمية   -2خدمة االسالم   -1خصصت يف : 

 العلوم 
 1979 -11399أول جائزة 

 فائز  253العدد املمنوح 
 دولة  44ميثلون 

 جسر امللك فهد  -3
 1989هناية االنشاء    1981بداية االنشاء 

 م  23,2كلم عرضه   25طوله 
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 الشيخ عيسى بن سلمان اطلق عليه اسم جسر امللك فهد 
 وافق على رغبته امللك فيصل وامر بتشكيل جلنه بعد ما مات 

  signed an agreementوقعوا اتفاقية 
Idea  فكرة      رغبةdesire  

 
قاعة  -6مكتب شركات االتصاالت -5مكاتب سفريات  -4بنوك  -3حمالت تأجري سيارات  -2 مطعم -1

 للضيوف 
سالح احلدود  -12االمن العام  -11اجلوازات  -10اجلمارك  -9مكاتب لالدارات احلكومية -8حديقة  -7

 معل حتلية املياه  -14 املرافقةواخلدمات  مسجد-13والدفاع املدين 
 س: من بدأ فكرة اجلسر ؟

 خليفة بن سلمان
 اجلسر كان مزدحم ماهو احلل برايك ؟ 10-2س: يقول يف عام 

 س: كان يوجد برقراف يتكلم عن وصف اجلسر وسأل عن ماذا يتكلم ؟
 تفاصيل البناء  description         construction detailsاجلواب 

 :يوجد برقراف تكلم عن بناءه للمساجد وجزيره ؟س
  facilitiesأتوقع تسهيالت 
Expansion توسيع 

 كيلو مرت   6س:سؤال يسال عن طول اجلزيرة او شيء ثاين ؟تتكون من جزيرتني مساحة كل منها 
 س: وسال قال ان هذا اجلسر فيه مساجد اخل وسال عن االشياء الغري موجودة ؟

 غري موجود بالقطعة  النه shoppingاظن 
 س:اجلسر  من أول من أمر ببناءه ؟

 س: مىت تأسس؟
 س: من اطلق عليه امسه ؟ عيسى بن خليفة 

 س: هل يوجد به جممعات جتارية و ال مصليات ؟
 س: عنوان مناسب للقطعة ؟

 ضمري بالقطعة )   (
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 فصائل الدم  -4

  common – availableسال عن كلمة وكانت خياراهتا  
هذي فصيلة دم غري    aboوتكلم عنها بعدين فصيلة   bوتكام عنها   aأي عبارة خاطئة وضع خيارات 

 موجودة 
 س:

  oمجيع الفصائل ؟ اجلواب   donatedأي فصيلة تعطي 
 universal donor Oمتربع 

 universal recipients AB مستقبل 
Antigens   مضاد     اجسام مضادةantibodies  

 الفصائل وجود اثنني من االجسام املضادة على سطح اخلاليا حيدد نوع 
 
A   حتتوي على املستضدA   وجسم مضادB  ستضداتيرتبط بامل    B  ويهامجه  فعنده مناعة ضدAB. B  

 فقط   A . Oويقبل فصيلة 
 

O   الحيتوي على مستضداتantigen   وحيتوي على اجسام مضادة ضدA and B   ال يقبل فصيلة الدم
AB.A.B 

 النه ليس مستضدات   Oولذلك فهو يقبل فقط 
 

AB   حتتوي على مستضداتA.B   وليس هلا اجسام مضادة لذلك تتلقى منO .B .A  
 
 كيف تنام احليوانات   -5

 ذكر ان بعض احليوانات نادرا ماتغمض عينيها اذا نامت 
 مت ؟س: احليوانات اليت نادرا تغمض عينيها اذا نا

 مثل البقر واحلصان وهو ينام واقف 
 س: والثعبان ماينام ابدا ؟ ينام وعينه مفتوحه النه ليس له جفون 

  sleep؟   dozingس: سال عن كلمة 
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 غفوة                        
  how sleep and restس: عنوان للقطعة ؟ 

 س:سؤال عن طريقة نوم الفيل ؟ اقصر احليوانات نوما 
 س: أقل احليوانات نوما ؟  الفيل 

 دقيقة  15تغفو دون اغالق عينيها واذا حست حباجتها للغفوة تدفن راسها بالرتاب ملدة   ostrichالنعامة 
 ساعة  19ساعة متواصلة وتنام  84تبقى مستيقظة   sealالفقمة 
 ساعات  6-5يبقى منبه طوال اليوم مدة نومه من   goatاملاعز 

 ساعات خالل الليل  6-4دقيقة واذا نام ينام نوم عميق يصل اىل  15الفيل خالل النهار مستيقظ ويغفو واقفا 
 ساعات  5-4ينام من   lambاخلروف 
 ساعات  4ينام متقطع يف النهار جمموع ساعات نومه   cowالبقرة  

 ساعات نوم  3احلمار حيصل على 
 ات ساع 3حيصل ايضا على   spinnerالغزال  

 دقيقة وينام ملد ساعتني ونصف  15احلصان يغفو واقف ملدة 
 الزرافة نادرا نراها تنام معدل نومها مايزيد عن ساعتني وقيلولة مخس دقائق 

 يوم هلم  30ال ينامون على االطالق يف اول    killer whaleالدولفني واحلوت القاتل 
 ال تغط يف سبات عميق بتاتا  sharksأمساك القرش 

  agricultureالزراعة   -6
Equipment  معدات 

 جممال تتحدث عن الزراعة يف املاضي واحلاضر والفرق بينهما 
 عليها سؤالني أتوقع 

 يعود على من ؟  themselvesس: الضمري 
  family or farmersاتوقع على 

  1900قطعة عن نقابة عمال النساء عام -7
  1900women'sقطعة عن 

  status of libertyمتثال احلرية  -8
 سؤالني 

 وصفي  -4مقايل  -3رأي     -2قصصي    -1س: مانوع الربقراف املكتوب ؟ 
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  freedomاحلرية  
  symbolizeيرمز  

 in declarationاستقالل  
  قطعة صغرية والسؤال عليها أين يذهب الطعام  -9

 س: قطعة إذا أكلت الطعام أين يذهب ؟ 
  stomachاجلواب 

 جدول أسعار الوجبات  10
 رياالت ماذا ستشرتي ؟ 10س: اذا معك 

 لاير  9الن مثنه   sandwichاجلواب 
  studio libraryقطعة عن  -11

 عليها سؤالني 
 س: يسأل ماهي املعلومات اليت عند اللي تريد الكتاب ؟

  date of publication and publisherتاريخ النشر والناشر 
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 احملادثات

 2الصيدلية مكرر منوذج  -1
  2حمادثة السكرتري واملدير مكرر منوذج  -2
  حمادثة أمحد وهند-3

  businessس: ماوظيفة والد هند ؟ رجل أعمال 
 surgeonماوظيفة والد أمحد ؟ طبيب 

  حمادثة فتاة تطلب من املطعم -4
  chicken and potatoماهو طلبها ؟ 

  صديقني كالمها جائعني حمادثة بني -5 
 س : اتوقع السؤال ماحاهلم ؟

  towاجلواب كالمها جائعني بداية االجابة فيها 
السيارة وقال نواف احضر غدا اىل احملل واخي  اىل نواف ويريد التدرب على قيادة حمادث سعود يتحدث -6

  سوف يعلمك عليها
 وغري موجود  والصواب الرابع 4س: سعود كلم نواف ملاذا ؟ اخليارات 

1- to sell a car  
2-  to buy a car  
3- to rent a car  
 مفقودة االجابة ) هذا اجلواب الصحيح ( -4

 س:من الذي سوف يدربه على السواقة ؟
  nawaf's brother أخو نواف 

  حمادثة رجل يريد حجز رحلة و سألته املوظفة هل تريد املقعد عند النافذة أو عند املمر-7
 وحيجز بعد الظهر       the aisle seat اختار جبانب املمر 

 رجل وزوجته يريدون الذهاب ملطعم يف وسط املدينة وحمتارين هل يذهبون بالقطار ام بالتاكسي  -8
 س: ملاذا ذهبوا لسييت سنرت ؟

Hotel and food  
 س:ملاذا التفضل الذهاب بالتاكسي ؟
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Heavy traffic  
  the endس: بداية السؤال الثالث 

Metro  
  حمادثة اللي فيها صار بعد الظهر وصار فيه موعد عليها سؤالني -9

 س:يسال  من املنادي ؟ 
 سائق الباص  -2قائد الرحلة  10ممكن يكون 

 متاما  6س: يسأل عن الوقت ؟ 
 وميكن تكون تتكلم عن الطيارة طيار يتكلم ويبلغ عن :

 من املتحدث ؟ -1
 كم كانت الساعة ؟  -2
 وقت املغادرة ؟ -3
 وقت الوصول ؟ -4

  حمادثة بني شخصني االول يقول ممكن استخدم جوالك والثاين ما أدري ماذا قال له كلمة واحدة سريعه -10
 ؟ responseس:ماهي ردة فعل الشخص الثاين 

 غضبان  -1اخليارات : 
  chargeجواله مافيه شحن -2
 جواله يف البيت -3
  out doorاتوقع كلمة  -4
 

  حمادثة بني طالبيت طب وكانوا يتحدثون عن العظام -11
 س: على ماذا تعتمد قوة العظام ؟

 س: مقارنة بني العظام وشيء آخر ؟
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 النموذج الثامن
 
 العمالت  -1 
 الدالفني  -2
 أديسون  -3
 امللح -4
 صغرية ) ورشة العمل اخلالد (قطعة  -5
 جدول )مواصفات سيارة (-6
 جدول ) برامج التواصل االجتماعي (-7
 بطاقة ) معلومات عن شخص طبيب أسنان (-8
 ( non swimmer behind this pointلوحة مكتوب فيها ) -9

 رسالة توم الذي يرد على صديقه الذي يريد أن يراه هناية االسبوع -10
 مر يعز صديقه أمحد على العشاء رسالة من ع -11
 األمساك  -12
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  العمالت  -1
How the world currencies got their names  

 س: أي من التايل مل يستخدم الشتقاق اسم العملة ؟ 
 املكان  -3الوزن  -2املاده -1

 اجلواب تسميتها على اسم امللوك 
 س:من ماذا اشتق اسم الريال السعودي ؟

  royalاالسبانية 
 س: كان فيه سؤال عن الدوالر وعملة املكسيك ؟ 

 البيزو ومأخوز من الوزن 
 س: ماهو الشيء املرتبط بني عملة      وعملة الروبية ؟ 

 كانت مصنوعة من نفس املادة 
 ؟  البيسو من أين أتىس: 

 كلمة التينية مشتقة من االصل اليريا تعين         هي اللرية 
 غلى عملة و كيف أصبحت قوية ؟س:ماهي أ

 الدينار الكوييت  
 س: الدوالر ملاذا امسه هكذا ومن أين اشتق ؟

 اسم أملاين 
  king's currencyعملة امللك 
 the name of kingأمساء امللك 

 فرق بني االثنني 
 الدالفني  -2

 يأكلون حيوانات           -1س: كانوا يقولون أن الدالفني 
 يصطادون بشكل منفرد  -4أذكياء جدا     -3ألولنهم متماثلة    -2

  intelligenceاحلل : أذكياء جدا 
 س: الذين يقرؤون هذا ملاذا أتوا ؟

 يريدون رؤية الدولفني 
Visitors about to see dolphin  
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 س: عن أي شيء يشرحون ؟
 مدينة الدالفني 

 
 أديسون  -3

 للقطعة ؟س: ماهو العنوان املناسب 
Edison the great inventor  
 س: ملاذا طرد من عمله ؟ بسبب احلريق 

 س: كيف فتح حمل ؟ من بيعه ألحد اخرتاعاته التلغراف 
 س: كان ينظر إلصابته بالصمم على اهنا ؟

 positiveاجيابية 
 feature or advantage او ميزة 

  blessed=happy =glad=joyful؟   blessedس: معىن 
 ماذا نفعه حىت يصبح عامل ؟  س:

Deafness  الصمم 
  feverالصمم سببه احلمى 

Surprised  تفاجئ 
  the phonographاالخرتاع الذي أكسبه الشهرة ألول مره )الفونوغراف ( 

 انشاء اول خمترب للبحوث الصناعية مت بناءه من االموال اليت جناها من بيع التلغراف 
 على املصباح الكهربائي  شخص امسه هامر ساعده وأشرف

 Edison lamp workوعينه كبري املهندسني يف 
 كان هامر رائد االضاءة الكهربائية املتوهجة 

 مل خيرتع اول مصباح كهربائي لكنه اخرتع أول مصباح متوهج 
  filamentطبق مصطلح  1878
 انتج مفهوم جديد للمصباح ذو مقاومة عالية لساعات طويلة  1879
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 امللح  -4
 مت استخراج امللح من        قبل سبعة قرون 

 س: هل القصة :
1-epic      2- tala    3- fictitious 4-mystrey  

  epicالصحيح 
 ؟  Legendس: معىن كلمة 

 قصة أسطورية   mystery storyالهنم وصفوا القصة على اهنا  epicاختارت 
  salt mineس:أين وجدوا خامت امللكة؟ 

 ملاذا طلبت امللكة من اخلدم حفر البئر ؟ س: 
  chapelكنيسة  

Dig a well   حفر بئر 
Lump of salt     كتلة ملح 

 قطعة صغرية ) ورشة العمل اخلالد  (  -5
 ؟  effortlessس: معىن كلمة 

  without workسهل 
 Easy = handy = cushy =light =facile  

 عات سا 4س:كم استغرق من ساعه ؟ أكثر من 
 س:ملاذا استغرق وقت أطول ؟ ألنه نسي حقيبته 

 ؟  pleased   س: معىن كلمة 
Happy  

 عند ورشة عمل مىت ستكون وانه سوف يعطي شيء له 
 ساعات النه نسي حقيبته  4وكم مدة وصوله للمنزل أكثر  من 

 سعيدة  pleasedورجع الحضارها واحضر أيضا هدية لزوجته واهنا 
 جدول مواصفات سيارة  -6

Model 2015 door no accidon white  
 اجلواب السيارة 
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 جدول ) برامج التواصل االجتماعي (-7
 جدول فيه برامج التواصل توبرت وانستقرام ولينكد ان 

 س:أقل برنامج تستخدمه النساء ؟ 
 س: أوقات يستغرقها الرجال + النساء ؟

 بطاقة معلومات عن شخص طبيب أسنان -8
 بطاقة مكتوب فيها على جنب : 

1- name( last. First name ) 
2-age  
3- nationality  
4-job place  

 
 خيارات لكن ترتيبها متغري وضعوا 

 واخليار الصحيح يكون نفس ترتيب البطاقة فيصبح 
Almutlaq  I sa    32   French  

 لوحة مكتوب فيها  -9
No non swimmers beyond this point  

 إذا مل تعرف السباحه عليك التوقف  عند هذه النقطة 
 

 رسالة توم اليت يرد فيها على صديقه يريد أن يراه بالويكند  -10
 صديقه أمحد على العشاء  دعورساله من عمر ي -11

 عمر أرسل رسالة يقول فيها انا وأمحد سوف خنرج لتناول العشاء اليوم واذا تستطيع القدوم فتعال لكنه رد متأخرا 
 السؤال : ماذا كان يريد عمر من علي ؟

  replyيريده يرد عليه االجابه فيها 
 س: أتوقع السؤال مىت العشاء ؟

 األمساك  -12
  look like؟ معناه تشابه  resemble rockس: معىن كلمة 

 عائد على ؟  4يف السطر الثاين يف برقراف  itس:الضمري 
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 االكسجني 
 س:العلماء مع الوقت يكتشفوا املزيد من ؟ 

 األمساك 
 س: عن ماذا تتكلم القطعة ؟

 1-  أنواع األمساك 
 ألوان األمساك -2
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 احملادثات
 الصيدلية : مكرر  -1
 حمادثة السكرتري : مكرر  -2
حمادثة بني ثالث أشخاص يف إذاعة الراديو بداية احملادثة سوف يقول : نرحب بكم ومعنا فالن وفالن  -3

  وراح يذكر اسم الكاتب بعدهbyوسنناقش الكتاب ويذكر امسه وهنا ننتبه السم الكتاب وراح يقول 
 س: أين مكان احملادثة ؟ 

  يف إذاعة الراديو
  byح يسأل عن اسم الكتاب ؟ س: را 

 س:رأي الدكتور يف الكتاب ؟ 
  real lifeغري مناسب لألطفال ألنه ليس من احلياة الواقعية 

  حمادثة فتاة يف حمل رياضة وطلبت تيشريت أبيض -4
 س: أين كانت احملادثة ؟ 

 س: سؤال عن لون التيشريت ؟
 س:ماهو املقاس املناسب للمرأة ؟

 وناس تقول ذكر باحملادثة   largeاملقاس الكبري 
  XL    extra largeأكثر الرج 

  حمادثة بني مشاري وليلى أو مشاري و أمحد عند زيارهتم لبيت األجداد -5
 س: من سيزور أمحد هناية األسبوع ؟

  his grandfatherجده 
 س: من حيثهم دائما على زيارة أجدادهم ؟

Ahmad's teacher 
 مل تزر أجدادها ؟س: ملاذا ليلى هلا مده 

  another cityألهنا مبدينة ثانية 
Town   أو مدينة 

Country    أو دولة ثانية 
Village      أو قرية ثانية 
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  حمادثة بني اثنني موعد رحلة صديقهم اهنا تقلع من جده اىل الدمام -6
 س: ممىت تقلع أو تصل الطائرة ؟

In 30 minutes  
لعب الطالب لكرة القدم واالستاذ عبدالرمحن قدم له مالحظات ورا ح يناقش طالب كتب مقالة عن أمهية -7

  أستاذه أنه مل يفهم خطه ومل يستطع قراءة شيء
 س: ماذا نفهم من احملادثة عن زاهيد ؟

  loves writingحيب الكتابة 
 س: ماهو الشيء الذي ليس من صفات معلمه ؟

 ا ليس من صفاته بل العكس االجابة الصحيحة أنه ال يتقبل رأي طالبه وهذ
 He does not accept the opinion of his students  

  حمادثة بني شخصني عن خالد وعائلته سفروا وبيتهم احرتق -8
 س: من كان بالبيت وقت احلرق ؟

  no one / no bodyال أحد 
ثلهم حيبون يتابعون وخالد أشخاص وقال سارة ونورة م 4حمادثة عن أكثر شعب يشاهد التلفاز وقارن بينهم -9

  ال حيب
 س:من أكثر شعب يشاهد التلفاز ؟

  Egyptian peopleالشعب املصري 
 س: كم ساعة يشاهدون التلفاز ؟ 

  six hoursساعات  6
 س:من الذي ليس كاملصريني اليتابع التلفاز ؟

 خالد 
 واحد انطعن والسؤال ماهي األداة اليت طعن هبا ؟ – 10

  the knifeالسكني 
   experienceفتاة تتكلم عن املهارات وأهنا تتطور مع الوقت واهنا نتيجة للتجارب  -11

 ورواية أخرى أستاذة تلقي حماضرة عن مهارة احلدس 
 

 شخص يتكلم عن هواياته لصديقه-12
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 س: ماهي لعبته املفضلة ؟
 س: ماهي هوايته ؟ 

  photographالتصوير 
  ل وقت الظهرية من يوم اجلمعةحمادثة شخص كان مشغو – 13

On Friday afternoon  
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 قطعة جوليت  -1

سنة بدا يقل مسعها مث تزوجت وانتقلت اىل اجنلرتا واهنا كانت طموحة وانشات منظمة  17ان يوم صار عمرها 
 ملساعدة الفتيات لتطوير أنفسهن 

 س: مالعنوان املناسب ؟
 السفريات العظيمة 

 خالل القطعة اخرت الرتتيب املناسب ؟س: من 
 أسست منظمتها –شاهدت فتيات –سافرت  –تزوجت 

 س:من خالل القصة ماذا نستنتج عن وزجها ؟ 
 وغري متأكد  4االجابة 

 س: ماهو الشيء الذي مل يذكر يف قصتها ؟
 مل يذكر اهنا ماتت 

 الربع اخلايل وحقل شيبه  -2
 س: اسم شخص وطالنب ماذا فعلوا ؟

 وضعوا امسه زماذا عمل انه كتب عنة وزارة ) بالقطعة امسه (
 س: ملاذا العلماء كانوا متعجبني ملا زاروها ؟

 لوجود الطيور فيها وكيف تقدر توفر الغذاء لنفسها 
 س:أين يقع حقل شيبه ؟ 

 يف منتصف الصحراء 
 س: ايهما أكرب حقل غوار أم شيبه ؟

 حقل غوار 
 الربع اخلايل ؟س: درجة احلرارة يف صحراء 

 اهنا تكون حتت الصفر يف منتصف الليل 
 املرأة وزوجها اللذين سافرا اىل باريس  -3

الزوجة وزوجها سافروا اىل باريس وتاخر عليهم الباص ووصلوا اىل الفندق متعبني وفاهتم االفطار بعد ذلك املراة 
فرنسيني وكانوا لطيفني جدا ... واليوم ذهبت للتسوق بعدين ذهبت اىل مطعم هندي وذهبوا للنهر والتقت بال

 الثاين افطروا يف الفندق وزاروا برج ايفل 
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 view of Eifel  towerس:اين ذهبوا ثاين يوم ؟ برج ايفل 
  for fun and shopping س: ملاذا سافروا ؟ للمتعة والتسوق 

 theyا اول يوم هلم فيه س: من املقطع االول ماهو الشيء اخلطأ ؟ اخلطأ أهنم جلسوا يف الفندق وقضو 
spend the first day in the hotel  

 ؟ يصل اىل head upس: معىن كلمة 
  1احلل رقم 

 س: سؤال باملقطع الثاين : ها تناولوا الفطور يف اليوم الثاين بالفندق ؟
 ماهي االجابة الصحيحة 

 فاتوقع الراحوا أفطروا بالفندق  هنا انا الزم اتاكد النه يوم راح عليهم بالفندق ويوم افطروا بالفندق
 الصح اهنم ما أفطروا بالفندق 

 يعود على من ؟   thereس: الضمري 
 هنر السني 

  movement؟  head toس: معىن كلمة 
  tailgatingقطعة  -4

خمتصرها : هو الذي  ميشي معك وقريب منك املهم انه يوجد اشخاص خيافون من هذا الشيء وهناك أسباب 
 الناس ختاف منه :ليش 

 النه ممكن يسبب حوادث  -1
 النه شيء يقلق وخيوف  -2

 وآخر برقراف جييب لك ديفينسيف درايف وانه اقل سبب يف احلوادث 
  defense driverالسواقة الدفاعية 

 ؟ غري آمن  tailgatingس: مامعىن 
  increase؟ زيادة escalateس: معىن  

  horror of passersbyب املارة  س: يسال ماهو السبب الثاين ؟ رع
 ؟  اجلواب أهنا أقل سبب يف احلوادث  defense driverس: يسأل عن 

 االم وبنتها حتت املطر  -5
 س: ماذا كان يعمل الناس داخل املول ؟

Avoid the rain   يتجنبون املطر 
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 س: ملاذا مل خترج االم مع بنتها ؟ 
  so as not to become infected with the diseaseحىت اليصابون باملرض 

 س: من خالل كالم البنت عن ابوها ماذا تستنج ؟
  the father is seriously illابوها مريض بالسرطان  

 س: ملاذا كان الناس واقفني يشاهدون الطفلة ؟
  wonder about her wordsيتعجبون من كالمها 

 س:يف االخري ماذا فعلوا ؟
 خرجوا يصرخون ويضحكون ويتذكرون اللحظات السعيدة 

They went out laughing and remembering the happy thing  
  rain fallingس: مالذي سيغسل املدينة ؟ 

 جدول املطاعم والوجبات السريعة  -6
 س: ماهو اكثر مطعم يستهلكه املراهقني ؟

 كنتاكي 
 االعمار ؟ س: ماهو اكثر مطعم حيبه الناس ومجيع

 ماكدونالدز 
 بطاقة دعوة حلفل زفاف -7

 س: يسال من الداعني ؟ اجلواب كال العائلتني 
 اعالن مفقودات القلم الضائع -8

 قلم ماركة مونتبالنك وضائع من صاحبه 
 س: يسال مانوع االعالن ؟ االجابة اعالن مفقودات 

 س: ملاذا القلم مهم لصاحبه ؟ النه هدية من والده 
 رة حتذيرية عبا-9

Road closed    ماذا تفهم منها ؟غري مسموح العبور من هنا 
 قطعة واحد ارسل رسالة شكر ملدير حمل اصالح أجهزة -10

 الرسالة ميدح فيها موظفيه 
 س: املشكلة جبهازه ؟

 اهنم وجدوا برامج مو هو اللي محلها 
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  mobile phoneس: ماذا نقصد باجلهاز ؟ اهلاتف النقال 
 الرسالة اليت ارسلها العميل حملمد ؟ س:ماهي

  message of thanksرسالة شكر 
 س: ماذا عملوا له ؟

 نزلوا له على جهازه برنامج انتيفريوس 
  director – managerماهو معناها ؟  headس: كلمة 

 س: ماذا سيفعل العميل ؟
  recommendراح يقول للناس على احملل وينصحهم جيونه 

 مديرهم  managerس: ماعالقة حممد باملوضوع ؟ 
 قطعة  -11

 واحد امسه توم وكاتبني له رد او اجابة  وكانت 
 ) انه مشغول اجلمعة والسبت ...(

 س: طالنب ختتار السؤال املناسب لالجابة ؟
Can ( visit you on weekend ?  االجابة 

 قطعة -12
 كانت عبارة عن سطر واملطلوب ختتار االجابة املناسبة 

 صباحا  9أتوقع االجابة 
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 احملادثات

 الصيدلية -1
 حمادثة السكرتري  -2
  وحدة تطلب بيتزا بالتلفون -3

  over the phoneاين كانت حملادثة ؟  
 لاير  65كم سعر العرض ؟ 

 deliveryكيف راح يوصلها الطلب ؟ توصيل 
  pick up within one hourق التوصيل ؟ يستغر  كم
  واحد اتصل على مكتبه ويسال عن كتاب ومل جيده -4

  sold outملاذا مل جيده ؟ 
  in another libraryوين ممكن يلقاه ؟ 

 ملاذا البائع مل يدله على الفرع ؟ النه كان يعرف الطريق 
  حمادثة شخص ألمه سوف جتري عملية اتوقع ام امحد -5

 س: ماهي العملية ؟ 
  kidney operationعملية كلى 

 س :  يف أي مستشفى ؟
  in the capital يف العاصمه 

   حمادثة طالب و أستاذه حول رغبة الطالب يف تغيري موضوع البحث -6
 س: ملاذا الطالب ذهب الستاذه :

  topicالنه يريد تغيري عنوان البحث  
 س:ماهي الشروط الواجب توافرها يف اختيار العنوان ؟ 

  related to major اوصى بان يكون املوضوع يف ختصص الدراسة ومرتبط بالتخصص 
 
  حمادثة شخص يسال شخص آخر عن كلية معينة-7

 س: اين احملادثة ؟
  at the universityيف اجلامعة 
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 ؟ س:من يكون الذي يسأل هل هو طالب  جديد أم زائر
  the building is movedس: أين انتقلت الكلية ؟ اتقلت ملكان آخر 

  عن اخلدمات واين يضع اغراضه موظف االستقبال وساله حمادثة يف فندق بني عميل و  -8
 س: ساله اين يضع اغراضه ؟ اتوقع يف اللوكر 

 س: ساله عن الفطور ؟
  احملادثة علي اعجبه الفيلم وامحد مل يعجبهحمادثة عن شخص مل يعجبه فيلم وكانوا جمموعة قال يف -9

 س: من الذي مل يعجبه الفيلم ؟ أمحد 
  بدري والكالس تأخر عليها اخذت الباص حمادثة فتاة -10

 هذي احملادثة سريعه صراحة مافهمت بس مخنت اهنا تعتذر علشان الباص و حطيت خيار اللي فيه الباص تأخر 
  ر بان احملل سيقفل وتطلب منهم االستعجال بالشراءحمادثة صوت موظفة تتكلم سبيك -11

 س: ماهو املقصود من كالمها ؟
  حمادثة الشرطي الذي طعن -12
 دثة الشخص الذي اتصل على مكتب التوظيف قسم املبيعات  بشان االعالن يف اجلريدةحما -13

 س: ملاذا اتصل على مكتب التوظيف قسم املبيعات ؟ 
 النه يبحث عن وظيفة مدير مبيعات وقرا االعالن الذي باجلريدة 

Looking for a job as sales manager  
 س: يف أي جمال حيمل الدرجة العلمية ؟ 

  computer programmingبرجمة الكمبيوتر 


