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 السالم عليكم ورمحة اهلل

 تستما  االجلزء  التجمعاتهذه اهم 

 واضح منها ما هومن املختربين  وحسب املفهوم ومت ترمجة  ما وصلناُكتبت حسب 

والنسمح وال حنل ألي شخص التعدي على امللف او االتستفادة منه بالبيع او نسخ أي 

 ozayz22@ن جتميع عبد العزيز حصرية متستما  جزء من امللف علما بان اال

 وخلود    شكر خاص لزميالتي املشرفات أ/ تسهام 

واليت قامت بالرتمجة فلها كل الشكر  shooqشوق شكر خاص لزميلتنا 

 والتقدير 

 من اجلميع التعاون يف إكمال الناقص منها امنياتي

 و ابالغي بكل ماهو جديد والتواصل معي

@ozayz22       تلقرام 
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 kraM rna s’aallrdbA sanenaA:     َوَعَبداهلل  مارك صدقاءا
 أشخاص، والشرطة رجعت له محفظته،وشكر صديقه بأنه قام بمساعدته. ٣وذهب رحلة مع صديقه اليكس، وتعرض لسرقة هناك، من قبل  عمله،شخص ابتعد عن 

Someone got away from his work and went on a trip with his friend Alex. He was robbed there by three 

people, and the police returned his wallet back to him. He thanked his friend because he helped him. 
 السبت  متى رحلة مدريد؟

When is the trip to Madrid?  

On Saturday 

 النه انقذ حياته  أفضل صديق؟لماذا هو 
Why is he the best friend? 
Because he saved his life. 

 لماذا كان محظوظ؟
 ✅ألن األغراض كانت في شنطة الظهر.-١
 الرسمية وبطائقهبأوراقه  /حمىأتكفل-٢
 البطائق الخاصة فيه لم تنسرق.-٣ 

Why was he lucky? 
1- in his backpack the things wereBecause  

٢ – He protected his official papers and documents 

٣ –His personal documentswere not stolen 
 او اريك اليكس    من هو أفضل صديق، الذي أنقذه في الموقف؟

Who is the best friend that did he help him in that situation? 

Alex OR Eric 
 استطاع ان يبتعد عن عمله         فكرة المحادثة؟

What is the idea of this conversation? 

He was able to get away from his work 

 

 
 

s nrn seeA oe ode ln’aral rna rAMA r’eao r ’eeM de srnoA oe ’al. 

 
 ٢1١2 متى تاريخ النشر؟: أمين المكتبة يسأل

The librarian asks: when is the publication date?  
 2016  

 شتري الكتابلكي ي   لماذا ذهب إلى المكتبة؟
Why did he go to the library? 

In order to buy the book 
 ينشئ كتاب -١   ماذا يريد من المكتبة؟ 

 يبيع كتاب -٢
 ✅يشتري كتاب -٣

What does he want from the library? 
To write a book  

le Aell r ’eeM 
le ’al r ’eeM  ✅  
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  s senveaAronen r’eao ode sdrarsoeanAonsA eo ode esoecas : االخطبوط صفات عن محادثة

 
 عضالته؟ ويقلص يمدد أن يستطيع لماذا/ ١س
 .عظم لديهم ليس ألنهم أو. مرن ألنه

Why octopus can extend and reduce its muscles؟ 

because it doesn’t has endoskeleton or exoskeleton ✅   

flixble and no bon 

 ماعدا؟ مميته األخطبوط أنواع كل/ ٢س
 .األزرق األخطبوط

All kind of Octopus are deadly except: 

The blue octopus 

 سام؟ األخطبوط هل/ ٣س
 .الناس من لكثير مميت فهو

Is octopus venomous (toxic / poisonous؟) 

It is deadly for a lot of people 
 nomcamne nhP ycamrahPمحادثة الصيدلية : 

 مرأة ذهبت إىل الصيدلية لطلب وصفة طبية بسبب األمل يف أسناهنا، وسأهلا الصيديل:هل أحتدث إىل الدكتور لكي أحجز لك موعد.ا
A woman went to a pharmacy because of her toothache and she askedfor a prescription. The pharmacist 

asked her if she wants to make a doctor's appointment. 

 أين كانت احملادثة؟/ 1س

 يف الصيدلية
Where was this conversation? 

In the pharmacy  

 ماذا طلبت؟  وصفة طبية/ 2س 
What did she ask for? 

A prescription  

 ما نوع األمل؟ أمل يف األسنان./ 3س
What was the type of pain? 

A toothache  

 أن يتحدث إىل الدكتور؟ ملاذا الصيديل يريد/ 4س
 يسأله عن الوصفة الطبية؟-1
 حيجز هلا موعد؟-2
 .✅يريد  الدكتور أن حيدد  له وصفه طبيةإىل أن يأيت وقت املوعد الن املوعد سيتأخر-3

Why does the pharmacist want to talk to the doctor? 

To ask him for the prescription  

To make her an appointment 

He wants the doctor to specify the prescription to him because the appointment will be late.✅ 
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 محادثة بين المدير والسكرتير حول اختيار غرفة االجتماع

  A conversation between the manager and the secretary about the meeting room 

 بني من دارت احملادثة؟
 دير والسكرتريامل

Among who is the conversation? 

The manager and the secretary 

 ؟ Bملاذا اختار الغرفة 
 الهنا األكرب

Why did he choose room B? 

Because it is the biggest 

 ملاذا طلب االجتماع؟
 ملناقشة تقرير مارك

Why did he request the meeting? 

To discuss Mark's report. 
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 Aeneene nA aenns eeeasnAeA بالتمرين: يقوم شخص
 

ال يوجد ،  وأنه  عر باجلوع،   يرد عليه مالك الكفتريياشخص يلعب رياضة السباحة يف النادي، وهو خارج يصادف مالك الكفترييا ، وسأله اذا لديه ساندوتش، وانا عادة اشرب بروتني، لكن اليوم اش
 دوالر ، اخر شي يقول انا امزح معك َوَلن آخذ شيء. ٠١دوالر،   مث. يضحك ويقول  1١١نفسه يتعلم السباحة مقابل 

t nec rp ere  Ar   st sp   eaeer re teeA  Are e ieAecs  r pec  pt   o  irc     pt ser eeA Arece  cep A  pi   pt sere . srep Are 
e ieAecs  r pec   i  re  reat asoe Ar ae cp   sttspe  pt Are eei   i  l  saa Ae er ire irc 1١١ rc irc ٠١  pt sp Are eptr  re   i  
re     yrospe re  rp A A oe  pi trpei. 

 ماذا سيفعل بعد السباحة؟
 يأكل سندوتش لحم بالجبن

 يشرب ماء

 ( ٢وبعضهم اختار  ١بعضهم اختار ) 

What will he do after swimming? 
hEat a meat 7 cheese sandwic 

Drink water 

) some chose 1 & some chose 2) 

 ماذا يفعل عادة بعد السباحة؟ يشرب بروتين
1-What was Dave do usually after exercise swimming?  

A-Sandwich steak with cheese  

B-Coffee and some donuts  

n shake protei-C 

D-Drink water  
 كم سيأخذ مقابل دروس السباحة؟

 لاير  01
 ال شيء

2-How much the price of the lesson that Dave will give the man ?  

A-100  

B-50  

Noting -C 
 

 :فتاة قابلت صديقتها وسألتها عن الطقس

A girl met her friend and asked her about the weather 

حتول من غائم إىل مشمس، واقرتحت عليها  باخلروج للمشي، ولكن جني رفضت،  ألهنا ملزمة بكتابة التقرير ، فقالت هلا صديقتها مرة  تها، وقالت هلا صديقتها بأن اجلوجني قابلت صديق مسهافتاة ا
 أخرى .

t esca     e aaet e pe teA rec icsept. rec icsept Arat rec Are  e Arec     eareti، eeA sA eee te  eppir  r  re  eeee Aet Ar er reA 
irc     aor eeA e pe ceie et eee e e  re r t Ar  csAe cenrcA  .tiAec Ar A،e pe   icsept   st: t iee  prArec Aste. 

 
 الطقس؟ماهي حالة 

 ✅مشمس -١
 ممطر-٢
 غائم-٣

What is the weather like? 

Sunny✅ 

Rainy 

Cloudy 

 لى أين سوف يذهبون/ أو ماذا اقترحت أن يعملوا؟إ 

 البقاء في المنزل -١
 االنضمام إلى األصدقاء-٢
 إلى التنزه الذهاب -٣
 ✅المشي مع بعضهم -4
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What did Jane's friend suggest they do? 

Staying at home  

Joining their friends  

Hiking 

 for a walk together ingGo✅ 

 جين منشغلة؟بماذا كانت 
 زيارة الوالدين-١
 ✅كتابة التقرير.-٢

With what was Jane busy?  

Visiting her parents 

Writing reports✅ 

 
  s srnoea rna r saAoeneaوالنادل: العميل

 ل بقوله آسف.كانت الفتاة )العميلة( يف مطعم، والعميلة كانت تتذمر من األكل، ألنه بارد، ومَل يكن نفس طلبها، فاعتذر الناد
The customer was in a restaurant and she was complaining about her food because it was cold and it was 

not as she ordered. sre   sAec  nrares et ei   ispe:  rcci. 
 في المطعم    المحادثة؟أين كانت 

Where was this conversation? 

In the restaurant  

 كانت تتذمر     ماذا كانت تفعل الزبونة؟
What was the customer doing? 

She was complaining 

 
 

t  AetepA     en eA eee e e re   pA  Ar ec te Aer eeA re r   rpe  eeyeeA aeiAr  pt Are ea   e    e A   ece ieaa. 
 ألن  مقاعد الشعبة ممتلئة     لماذا كان حزين؟

Why he was upset (sad)? 

The class's seats were full 

 أن يتحدث مع الدكتور.       ماذا نصحه صديقه؟
What did his friend advise him? 

To talk to the Doctor 
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 mrn rna dnA orodea snaaes  آندريوا ووالده سام، ناالب قطعة
  االسماء وناسي دوام يوم ثاني النه اعتذر (بعدين ثاني اسم )قال اهال المعلم له قال لمعلمه راح طالب
  سام اسمي انا- سام

  الطائف في ولدت انت نعم - المعلم 
  هناك والدي وطيفه الن لجدة قلناانت سنوات 8 عمري  اصبح وعندما  الطائف في ولدت انا نعم سام:

  ابوك وظيفة ماهي : المعلم
 كيمياء  لمادة :بروفيسور -سام

Sam is name My - Sam 

 Taif in born were you Yes - Teacher 

there were parents my because Jeddah to moved we old, years 8 was I When Taif. in born was I Yes, Sam: 

job father's your is What Teacher:? 

:maS A rprseoorp rs yreaioepc صديقه مع سام التقى 
.Sam met his friend 

 أين يعمل والده؟
 في جامعة الملك عبد العزيز وفسوربر 

Where does his father work? 

A professor at King Abdul-Aziz University 

 سام   ؟الطالب  ماهو اسم
What is the student's name??Sam 

 المحادثة؟ كانت  أين
 ✅في مدرسة
 في مكتبة

Where was this conversation? 

schoola At ✅ 

In a library 

 

wes nrl se delc lea snod olnsdo ’eeMnns " " 
 افاد احد المختبرين بانه في بداية المحادثة تسمع صوت هاتف  أين ممكن تسمع العبارة التالية:

Where would you hear the following phrase? 

Telephone  

School 
Airport 

 ثنتين تاخذ عشان (dyRunyR ecany المخفض )السعر  تخفيض لها وعمل  (03) سعرها مرايا تشتري وراح محل دخلت وحده
t esca epAecet    rrn  pt  epA Ar eei   tsccrc  rr e ncsee     3١ tsi a . sre ncsee     ceteeet Ar 2٠ tsi a   r  re  reat A oe 
A r. 

 لاير 2٠    كم السعر األخري؟
What is the last price? 

tsi a  2٠ 
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 .، ودخل المستشفى في الشهر الماضيمقطع من أخبار، أن شخص العب تنس، توفي ليلة البارحة، جراء جرح في رأسه...،  وهو كمل مع الفريق الجديد شهرين... 
s nesA slnc :r oennnA clrlea anea lrAo nnsdo snod dera seana .we dra fennea ode nes oern oea ose nenodA .we srA 

deAcnorlnlea lrAo nenod 
 ماهي وظيفته؟

 العب تنس
What was his job? 

A tennis player 

 ماهو سبب الوفاة؟
 ✅جرح في الرئة

 جرح في رأسه.
What was the cause of death? 

Head wound 

Lung injury 

Some chose 1 & some chose 2 
 متى توفي؟

 الشهر الماضي
 ✅الليلة الماضيةامس أو 

شهرين ويذكر اوقات اخرى غير مهمه الهدف منها  هنا انتبهوا يحاولوا يشوشوا عليكم يذكر انه مات امس، وبعدها يذكر انه كمل مع الفريق الجديدyesterdayمات؟  )مالحظةمهمة: متى
 تكون ف بداية حديثه(. اإلجابةالتشويش فقط اما 

When did he die? 

Last month 

or last night Yesterday✅ 

 العب تنس مشهور      من هو؟
Who was he? 

A famous tennis player 
 

 

. 
 السبت.      الرحلة؟في أي يوم تتوفر 

What day is the flight available? 

On Saturday  
 وشركة خطوط طيران ، ويسأل عن رحلة لدولة ".."، وترد عليه بأنه ال يوجد حجز إال يومي السبت واألربعاء  ويحجز هو على يوم األربعاء .محادثة بين متصل وقيل:

They said: A conversation between a caller and an airplane company,The caller sked for flight to the country 

of -------- and the company's employee replied that there are no flightsexcept on Saturday and Wednesday, so 

he bookedon Wednesday. 

 

 

 :  
 في الظهيرة.     متى تحدثت إليه؟

When did she talk to him? 

In the afternoon 
 في السوبر ماركت.       أين تحدثت إليه؟

Where did she talk to him? 

In the supermarket 
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 كيف عرفت عن الوظيفة؟

 عن طريق الجريدة-١

 اعالن في الشباك.-٢
 ”resrundبدايتها "االجابة-٣

 (.٣وبعضهم قالوا الجواب رقم  ٢في االجابة بعضهم قالوا الجواب رقم  )اختلفوا
How did she know about the job? 

By newspaper  

Window advertisement 

He found --------------- 

     كيف يستطيع أن يقدم على الوظيفة؟
 عبر االنترنت 

How can he apply for the job? 

Online (by internet 

 القادمة الجمعة         متى آخر وقت يستطيع أن يقدم فيه؟
When is the deadline for this job application? 

Next Friday 

 لذي يميز الطالب؟ا ما/ ١س

 أنهم يفهموا باللغة العربية واإلنجليزية.
What is so special about students? 

That they can understand English and Arabic. 

 بالفرنسي ؟"moon"ما معنى كلمة 

١-male 
٢-malefa✅ 

What does " moon " mean in French? 

Male 

Female  

 ما معنى كلمة البشرية؟
 الذكر-١ 
 كائن بشري.-٢

What does" mankind " mean? 

Male 

Human being  

 الكالم ام اختلف معه؟معه في هل الطالب اتفق 

 الن الطالب اعترض على المعلم في كالمه، وقال المعلم نعم كالمك صحيح.)االجابة بالمعنى انه الطالب اختلف(.
Does the student agree with his teacher? 

No, because the student objectedto his teacher's opinion then the teacher said: you are right.  

 والنار والكتابة العجلة اختراع مثل قديمة االختراعات هذه جميع وكانت البشر على اثيرا اكثراالختراعاتت عن يتحدث كان ألنه 2: .الجواب اختيارسبب مالحظة: 

 ماهي اللغة التي يدرسها؟ أو ماذا يدرس؟ 

 اليابانيةللغةا
What is the languagehe studies? What does he study? 

The Japanese language  

 ماهي وظيفته؟
 معلم رياضيات. 

What is his job? 

A math teacher 
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 ستان.". والذي قام بتصميمه اثنان من باكCPفايروس "” القطعة تتحدث عن 
Trio rmoomge io emlking mbrue “PC vipuo,” mnd ie wmo deoigned bc ewr rerrle spra Pmkioemni. 

 أو سبب ظهور الفايروس؟ أو من اخترعه؟ من أين أتى الفايروس؟ أو من ماذا الفايروس؟/ ١س

 نسبة إلى أسمائهم PCموه ب " " اثنان من باكستان ". )هم من اكتشفوه لذلك سtwo peopleالجواب يوجد فيه كلمة"
Where did the virus come from? Why did the virus appear? Who designed the virus? 

Two people from Pakistan 

 من الذي يساعد على إصالح الجهاز
mark 

Who helps to fix the device? 

mark 
 ما لفكرة الرئيسّية للمحادثة؟ 

What is the main idea of the conversation? 
-brain is anti_virus program 

2- brain is For PC computer 

 ماذا سيفعلون بعد أن شعروا بالملل؟
 سيشاهدون فيلم في المول

What will they do because of boring? 

They will see a movie in a mall 

 

Question  

The conversation takes place in the --------------------------- 

 ------------------------------حصلت المحادثة في وقت
Answer:   afternoon   بعد الظهر 

Question  

The customer's choice of delivery is the--------------- 

 التوصيل في اليوم التالي اختيار العميل للتوصيل كان
Answer: The next day delivery 

Question  
The conversation takes place at--------------------------- 

 مكتب البريد/ مكتب الشحنحدثت المحادثة في 
Answer:  a post office/ shipment office 

 المكتب         ✅المنزل        المستشفى   ين ستصل شحنتها؟إلى أ

Where will her shipment arrive? Where will she get her order? 

A hospital 

A house✅ 

An office 

 فوري/ مستعجل   التي طلبتها؟ما نوع الخدمة 
What types of service did she request? 

Express delivery / quick delivery 
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 ُوِلد؟ اين  إلى طوكيو، ويسأل األخر شخصين تقابلوا في مدينة شنغهاي، وواحد ذهب

Two people met 

 in Shanghai, and one of them went toTokyo,  andhe asks the other where was he born. 

 أين ُوِلد؟
 في شنغهاي.

Where was he born? 

In Shanghai. 

 
 األجنبي يسأل أحمد، من أين أنت؟ أحمد: السعودية، فقال له األجنبي إن لغتك ممتازة،... وهم متواجدين في لندن.

s oeaensn ceaAen rAMA sdnra: sdeae rae lea oaen  sdnra aeclnea: mraan sar’nr. lde oeaensnea Arna: leaa 
lrnsarse/rsseno nA eeselleno. ldel seae nn nenaen. 

 ما هو رأي األجنبي بتخصص أحمد؟/١س

 في اخر المحادثة(  wowأعجبه )قال 
What did the foreigner think of Ahmad's specialty/major? 

He liked it  

 أين كان اللقاء؟/٢س

 او المملكة المتحدة  انجلترا – ١
 الواليات  - ٢
 روما – ٣
 الواليات المتحدة االمريكية   – 4
 Q2: Where was the meeting؟

:A 2:: Options 

1 - England or the United Kingdom 

States .2 

Rome .3 

Unstens Steed - 4 
 

 عمال اآلن، فسأله متى سيأتون؟، قال ال أحد يعلم :شخص كان لديه مكيف معطِّل وحار، وتحدث إلى المسؤول وطلب بأن يأتي أحد إلصالحه ، وأخبره المسؤول بأنه ال يوجد 
meneene drA r ’aeMen rna senanonena Ae de srllea ode nrnrsea rna aeaaeAoea oea Aeneene oe sene one noa ’ao ode 

nrnrsea oela dnn: ne lr’ea/seaMea nA saaaenoll caeAeno. we rAMea dnn: sden snll odel sene  we Arna: oe ene 
MnesA. 

 اختر االجابة الصحبجة ؟

 المكيف متعّطل، والعامل سوف يصلحه. -١

 ✅المكيف متعّطل، وال يوجد أحد يصلحه. -٢

 المكيف ليس متعّطل، وال يوجد أحد يصلحه. -٣

 المكيف ليس متعّطل، ويوجد أحد يصلحه. -4
choose the correct answer?؟ 

The air condition is broken, and the worker will fix it 
The air condition is broken, and no one is available to fix it ✅ 

The air condition works, and no one is available to fix it 

The air condition works, and the worker will fix it 

 ؟؟choose the correct answer اختر االجابة الصحيحة ؟
 مكن ألي شخص أن يتأكد من أنه سيأتيي -١
 يمكن ألي شخص أن يتأكد من أنه لن يأتي  -٢

 ✅ ال أحد يدري متى سوف يأتي . -٣
 فقط من في المكتب يعرفون متى سوف يصل . -4

Anyone could be sure he will com 

Anyone could be sure he will not come 

No one knows when he will come ✅ 
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Only who in the office know when he will come 

 

 تطور التكنولوجيا ماهي الفكرة الرئيسّية التي تحدث عنها؟ أو المعلم يتحدث مع طالبه عن موضوع؟/١س
What is the main idea that he was talking about? Or 

The teacher was talking with his student about? 

 the evolution of technology/technology development. 

 تطور التكنولوجيا عن ماذا سأل الطالب؟/٢س
what is the main point of the lecture?  

  A-Development of technology 

 ما الشيء الذي ذكره األستاذ في تميز األجهزة الذكية؟/٣س

3-What the teacher mentioned as an example of features smart phones ?  

A-take photos  

buy products-B  شراء المنتجات 

C-playing games  

D-Calculator 

 عن معنى التكنولوجيا  عن ماذا يسال الطالب ؟/4س

2- what the students asking about ?  

A-asking about mean of technology  

 

  
 المحادثة؟ أين كانت

 / الواليات المتحدة١
 / استراليا٢
 / كندا ٣
 ✅/ انجلترا  4

 UK).مالحظة: أثناء المحادثة قالوا إن المحادثة في لندن، ولكن لندن هي عاصمة  المملكة المتحدة واختصارها المملكة المتحدة .) 
Where was this conversation? 

United Kingdom. (UK) 

 s senveaAronen ’eoseen ose ses’elAمحادثة بين شخصين من رعاة البقر : 
 عن ماذا يتحدثون؟ الصحة

What are they talking about? 
Health  

 شخص يسأل االخر: لماذا لم تذهب للمستشفى؟

 كان مشغول الن عائلته رجعت من السفر
One rs erea mok ere rerepS wrc didn’e cru gr er ere rrorieml? 

He was busy because his family has returned from traveling 
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 A radio station is called ( VKPM ) 
 VKPMاسم القناة؟  /١س

What is the name of this radio station? VKPM. 

 ا رأي المتحدث بشأن قناة األطفال؟  م/٢س
 تعلمهم االخالق 

 ✅ والخطأ الصح بين  يفرقون الطفال تجعل- ٢

What is the speaker's opinion on children's channel? 
✅ .Make children differentiate between the right and wrong  
 متى يبدأ البرنامج؟/٣س
 8:٣1كل يوم الساعة   -١
 ٩وم ثلثاء الساعة كل ي  -٢

 ١1الى الساعة  ٩من الساعة  -٣

 8:٣1كل يوم ثلثاء الساعة   -4

When does the program start? 
Every day at 8:30 

٣ .9 am to 10 am 

Every day at 9:00 a.m.  

Every Tuesday at 8:00 

 اذا قال متى يبداء بث البرنامج  البرنامج؟ بث متى يبدأ/٣س
Q2 / When does the episode start? 

 8:٣1كل يوم الساعة   -١
 ٩كل يوم ثلثاء الساعة   -٢

 ١1الى الساعة  ٩اليوم التالي من الساعة -٣

 8:٣1كل يوم ثلثاء الساعة   -4
٣ .The next day from 9 am to 10 am 

 اسم البرنامج؟  البرنامج التركي " ايسالني "/4س

What is the name of the program? 
The Turkior rprgpma “Iolmni” 

 روايات اخرى .……………………………………………………
  التالي اليوم في تعرض سوف االطفال لقصص  اذاعي برنامج عن عالن

 تركيا بالد القصة موضوع ماهو/ ١ س
Q 1 / What is the subject of the story 

Turkey My Three  (كذا من قريبه ) 
  التالي اليوم في  ؟ البرنامج اذاعة موعد متى/  ٢س

When is the radio program scheduled؟ 

 (  ديلي فيرس) اسمها لالطفال تعليم طريقة عن مايكل الدكتور يسالون اذاعي برنامج
  االخالق في دروس تعلمهم/ ١ ج    لالطفال؟ مفيدة الطريقة هذه لماذا/  ١س

Q 1 / Why is this method useful for children؟ 

١  /teach them lessons in ethics 

 ؟ البرنامج اذاعة موعد متى
When is the radio program scheduled؟ 

  kmbv قناة على اذاعي برنامج
  ١1 الساعة وينتهي الصباح ٩ الساعة يبدأ

 ؟ اذاعة اي على ويسألك
It asks you which radio?    kmbv 

 ؟( البرنامج) الحلقة بث يبدأ متى/  ٢ س
Q2 / When does the episode start?9 
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 فتاة تتصل على صديقتها، وتخبرها بأنها انخطبت، وترد عليها صديقتها " مبروك"، وسوف تنشغلين مثلي.

A girl called her friend and told her that she engaged. Her friend replied, "Congratulations, you will be busy 

like me." 
 الحالة االجتماعية لصديقة ليلى؟ متزوجة

What is the social situation of Layla's friend? 
Married. 

  

 : Someone wanted to reserve a wedding hall for his marriage after 

Ramadan. 
 لمن سوف يحجز؟ لزوجته

Whom will he reserve for? For his wife 
 صيغة اخرى 

 لماذا يريد أن يحجز القاعة ؟ لزواجه 
Why does he want to reserve the wedding hall? 

For his marriage. 

 من فاز؟ 

 ✅ الجمل
 المدرب

 الراكب

Who won? 

The camel ✅ 

The trainer 

The rider 

 

 
A teacher is telling her students that they have finished chapter 3 and they are moving to chapter 5. 

 لماذا حذفت الفصل الرابع؟ ليس له عالقة بالمقرر/ الدورة./ ١س

Why did she skip chapter 4? 
Because it is not related to the course / curriculum.  

 
 كانت توجد مشكلة  في الصالة رقم ثالثة،  ويطلب من المسافرين  على الرحلة التوجه إلى الصالة رقم أربعة.

There was a problem at lounge 3, so the travelers were asked to go to lounge 4. 

 ٣ماهي الصالة التي توجد فيها المشكلة؟ الصالة 

Which lounge had a problem? Lounge 3 
  رواية اخرى ان المحادثة في محطة القطار

Attention, please!  There is a platform change announcement. Could all passengers travelling to Maden 

change platform? Please proceed from platform 2 to Platform to Platform 3. 

 ٣الى المنصة  ٢يرجى االنتباه: هذا اعالن تغيير المنصات. هل يمكن للمسافرين الى مادن تغيير المنصات. من فضلكم انتقلوا من المنصة 
Where does this announcement take place?  النأين أعلن هذا  اإلع 

Answer: in a train station td  )في محطة القطار ) المنصات عادة ال تكون اال في محطات القطار 

What should the people do? ماذا ينبغي على المسافرين أن يعملوا؟ 

Answer: They should change from Platform 2 to Platform 3. ى المنصة الثالثةينبغي عليهم االنتقال من المنصة الثانية ال 
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 أين يوجد مستشفى الملك فيصل؟ شارع الملك عبد العزيز

Where is King Faisal Hospital? 
On King Abdul-Aziz Stree 

 ئن صالح؟  يقول السعودي: ما رأيك في مدا  محادثة بين سائق أمريكي ، ورجل سعودي
 االمريكي: واو جميلة ،  اين تحب السفر ؟  -

 السعودي:  أحب مصر وتقريبا أذهب إليها كل سنة
A conversation between an American driver and A Saudi man  

The Saudi said: "what do you think of Mada'in Saleh?" 

The American replied: " it is amazing. Do you like traveling?" 

The Saudi replied: "I like to go to Egypt. I almost go to Egypt every year. 

 مكان المحادثة؟ / ١س 
 روما

 السعودية
 الجيزة

 ✅أمريكا 

 اخترت امريكا النه سال خالل المحادثه وش تسوي في امريكا قال ادرس

The place of this conversation:  

Roma  
Saudi Arabia  

Giza  

America ✅ 

 مدائن صالحأين يريد السفر؟ / ٢س

Where does he want to travel? 
Mada'in Saleh. 

 . 

meneene oellA rneodea odro odel snll se Adeccnns en sanarla ’ao ode eodea ceaAen oela dnn odro de drA r lesoaae/r 
leAAen. 

 A photo session / shootجلسة تصوير : 
 شخصين قاموا بعمل جلسة تصوير،... قالت له أخيرا سوف نرى صورتك عبر الويب.

Two people have done a photo session / shoot and she said to him: finally, I will see your photo on the 

internet. 

 أين ستكون الصورة؟/ ١س

 الجرائد
 المجالت

 ✅االنترنت 

Where will the photo be? 

The newspapers 

The magazines  

The internet 

 ✅ 
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 شخص يكلم صديقه، بأنه ذهب إلى سباق السيارات ، .. وانكسرت يده هناك

Someone tells his friend that he had gone to the car racing and he broke his arm. 
 أين كان في عطلة نهاية األسبوع؟ في الصحراء/ نزهة برية/ ١س

Where was he during the weekend? 
In a desert / road trip. 

 لماذا تفاجئ صديقه عندما رآه؟ ألن يده مكسورة/ ٢س

Why was his friend surprised when he saw him? 
Because his arm was broken. 

 كان مع من؟/ ٣س
 ✅أصدقاءه 

 فريق السيارات

With whom was he? 

His friends ✅ 

The car team 

لاير، .. قالت له:  ٢0لاير، فلم يرضى، ثم اتفقوا  على أن  السعر يكون   ٢1لاير، فقالت له اجعله ب ٣1فتاة ركبت سيارة أجرة، وكانت تتفاوض مع السائق في السعر، فقال لها المشوار ب
 أنها مستعجلة ولديها اجتماع،..  فقال: أوعدك بأنني سوف أوصلك بسرعة،  بعدها قالت له ال تسرع أريد أن أصل حي.

s snal seo nnoe r oren rna Ade srA neseonronns ode canse snod ode aanvea. lde aanvea oela dea odro ode oanc nA ٣1 anlrlAa 
rna Ade oela dnn oe nrMe no ٢1 anlrlAa ’ao de ana neo rsaee. lden odel rsaeea odro ode canse seala ’e ٢0 anlrlA. mde 

oela dnn odro Ade srA nn r daaal rna drA r neeonns. we oela deaa yh caennAe odro h snll oarnAceao lea aansMll.” sooea 
odroa Ade oela dnna yoenbo aaAda h srno oe raanve odeae rlnve.” 

 لاير ٢0كم تكلفة المشوار/ اخر سعر؟ / ١س

How much does it cost? 25 riyals 
 

 اختر االجابة الصحيحة 
 ترجع قريب استاذه منى سوف/ ١س
 Question 1: Choose the correct answer. 

AnowepS Pprseoorp Mrnm yraeo bmyk orrn beymuoe ie’o aeneirned in ere  rmpmgpmrr. 
 ماذا طلبت البروفسورة كوثر منهم؟ أن يفتحوا كتبهم/ ٢س

What did Professor Kawther ask them? 
To open their book. 

 تكون طريقة الدفع؟ بطاقة ائتمانكيف حتب أن 
How would you like to pay? 

By credit card 

 ملة. الخ.يتحدثون عن وظائفهم، ويسألون بعضهم حول وظائفهم، وكل واحد فيهم يقول شعوره فيها، هل هي ممتعة أم م
ldel orlM r’eao odena fe’Aa rna odel rAM ersd eodea r’eao odena fe’Aa rna ersd ene eo oden ArlA odena oeelnnsA r’eao 

noa no no nA eesnonns ea ’eannsa eos. 

 ماهي وظيفة بن الجديدة؟ معلم متوسط/ ١س

What is Ben's new job? 
A teacher in high school. 

 كيف شعور توم في عمله؟ فيها تحدي/ ٢س
How does Tom feel about his work? 

Challenging. 
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Ali's trip to Jeddah has not been confirmed yet. 
 علي .............. يذهب إلى جدة 

  ربما         ال ينبغي     يجب 

Ali …………. Gr er Jeddmr 

Must 

should not 

might / 

 الرياضة    األكل         الصحة     عن ماذا يتحدثون ؟

What are they talking about? 

Health 

Food 

Exercise 

 اعتذر ألن لديه تمارين رياضية     ه صديقه؟ماذا فعل عندما عزم
What did he do when his friend invited him? 

He rejected the invitation and apologized because he has to do some exercises. 

 لماذا الرياضة مهمة؟
 الجسم الرشيق يعجب الفتيات

 تحافظ على صحته وقت الشيخوخة

 تنقص الوزن

Why is doing exercises important?  

An agile body pleases girls 

Exercising is good in old age 

It keeps you fit 

  

 

 ماذا تريد الزوجة ؟ تخرج

What does the wife want? To go out 

 

 نورة ذهبت إلى موعد، عند أخصائي التغذية أو الحمية.
Nora went to a nutritionist 

 لماذا ذهبت الى اخصائي التغذية؟/ ١س
 يحجز لها موعد عند الدكتور أحمد. 

 ✅الن تعاني من الم في اسنانها وتأكل بصعوبة. 

Why did she go to a nutritionist? 

To make an appointment with Dr. Ahmed 

She had a toothache and could not eat easily ✅ 
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  االعمال جدول هو ما: ٢س
 what is part of agenda او which part of agenda  
١-sport meeting  رياضي اجتماع 
٢-tingbusiness mee عمل اجتماع 
٣-government meeting حكومي اجتماع 

 !  كذا... كانت متى: ١س
 السنة القادمة
 الشهر القادم

  أشهر ٣
 قبل شهرين

last two month  
Next year 

Next month 

 

 ماهو مرضها ؟ فشل كلوي/ ١س
What does she have?  Kidney failure. 

 في أي مستشفى ؟ في العاصمة الرياض / ٢س
Question 2: In which hospital? In Riad (the capital) 

 اختر الشيء الصحيح عنه. / ١س

 ال يحب اللون األزرق
Choose the correct information about him. 

He does not like the blue color. 

 

 

 أين يريد الذهاب نهاية األسبوع ؟ إلى جده وجدته/ ١س

Where does he want to go during the weekend?  
Tr rio gpmndrmpeneo’. 

 لماذا الفتاة لم تزور اجدادها منذ فترة بعيدة؟ ألنها في مدينة مختلفة/ ٢س

Wrc rmon’e ere gipl vioieed rep gpmndrmpeneo? 
Because she lives in different city. 

 من نصحهم بزيارة اجدادهم؟ معلمهم/ ٣س

Who advised them to visit their grandparents? 
Their teacher. 
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 طلبت قميص لونه أبيض ، مقاس متوسط ولكنه ضيق ،  فطلبت  لها مقاس كبير. 
She requested a white shirt in medium size, but it was tight, so she asked for a bigger size for herself.  

 أين مكان المحادثة؟/ ١س 

 محل مالبس رياضة 
Where did the conversation take place?  

Fitness clothing shop 

 لون القميص؟ / ماهو ٢س

 أبيض
What is the color of the shirt? 

White 

 كبير       المقاس المناسب؟/ ماهو ٣س
What is her size (What is the suitable size)? 

Large 

 

ldel anAsaAAea oa. iiiibA ’eeM. lde aesoeabA ecnnnen nA odro no nA neo rccaecanroe oea sdnlaaen ’esraAe no nA ora oaen 
aerlnol. 

 أين مكان المحادثة؟ إذاعة الراديو   ١س

Where is this conversation (the place of conversation)? 
A radio channel. 

 متى ستصل رحلة الدمام ؟

 دقيقة ٣1بعد 
Question1: When does the plane takes off \ arrives? In 30 minutes. 

 

srdna rAMA dnA oersdea oe aevnes dnA raonsle. lde oersdea rssecoea odnA snod clerAaae. 
 ماذا نفهم من المحادثة؟/ ١س

 زهيد يحب الكتابة
What can we infer from this conversation? 

Zahid likes writing  

 ما هي الصفة غير الموجودة فيه معلمه؟/ ٢س

 ال يتقبل رأي طالبه
What quality does not exist in his teacher? 
He does not accept his students' opinion. 

 



 

 
21 

Man: Were Hassan and his family at home when their house burned down? 

 ل كان حسن وعائلته في البيت عندما احترق بيتهم؟ه/ ١س

Woman: No, they had been away for a week when it happened. 

 ال، كانوا خارج البيت  لمدة اسبوع عندما حدث ذلك.
Question Number  

 S2/ من كان بالمنزل أثناء الحريق؟ 

 خالد
 عائلته

 ال أحد

Who was in the house during the fire? 

Khaled  
Khaled's family 

No one 

 

 في التاريخ حث؟عنوان الب/ ١س

What is the research title? 

? History 

 .ماذا اقترح عليه صاحبه ؟ يشوف ) يبحث ( في اليوتيوب/ ٢س

Question 2: What did his friend suggest him to do? Watch YouTube. 

 عن ماذا كان يبحث ؟ صور وفيديوهات لم تسخدم من قبل / ٣س

Question 3: What was Ali seapyring srp? Piyeupeo mnd Vider rmven’e oee rp u 

 

 

  

 فيصل  صيانة الحاسب؟ من علمها/ ١س

Who taught her to maintenance a computer? The answer is Faisal 

 جهاز الحاسب ؟ نوع ما: ٢س
 الخيارات: ٢ج
١  /✅ Tutch her  

tuch mark 2/   

 Q2: What kind of laptop؟

A 2: Options 

1-Touch her- 

mouth mark .2 
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 عن ماذا كانت تتكلم المحاضرة ؟ الجغرافيا
Question 1: What do you expect the lecture or the material study? Geography. 

 االمازون  أطول نهر بالعالم؟ هو ثاني  ما
What is the second longest river in the w?  Amazon River 

  
 وطاولة اريد ان اشتري كراسي قالت لماذا انت ذاهبة  سألهاومعها اطفالها  Mega Mall ي محادثه بين امراه وشخص صاحب اجره طلبته يجي يوصلهاف

 قالت تمام  يكون عندها بالضبط ١قال انه بعيد عن مكه حاليا وقال لها تقريبا الساعه 
 ؟ أنت أين سألها السوق، إلى الذهاب تريد بأنها السائق وأخبرته إلى تتحدث
 .المول عن بعيد..... 

She talks to the driver and tells him she wants to go to the mall. Ask her 

.where you are 

  She said I wanted to buy chairs .Away from the mall 
 ؟ ان المراءة لديها اطفالماذا فهمت  السؤال/١س

what do you understood? 

The woman has ... 

Children 

 ؟ لشراء اثاث مبغا مول لماذا تريد الذهاب الى  /٢س
Why did she want to go to "Mega Mall"? 

To buy some furniture. 

 أين ذهبت؟ إلى المول/٣س
Where did she go? 

To the mall 

 ؟ رحلة شهر عسل لماذا يريد ان يسافر والسؤال كان 
The question was why he wanted to travel? Honeymoon Trip 

 

  

 علمها على االنترنت ؟ الجواب فيصل من الذي والسؤال 
Who taught her online?  

  
 ١٢ الساعةالرياض ؟ الجواب من يغادر  سوف متى  / ١س

When will he leave Riyadh? The answer is 12 o'clock 

 

 

    

 ؟ الرجل مسافر أين إلى/ س    

Q / Where is the man traveling؟ 

 Kuala Lumpur كوااللمبور/ ج

Kuala Lumpur Kuala Lumpur  
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 ؟ والدها وظيفة هي ما/ س   
Q / What is the function of her father؟ 

C / Professor Professor 

  Professor بروفسور/ ج
 حادثة؟الم مكان أين/  يعمل أين/ س
 IN  University الجامعة في/  ج
   Q / Where does he work / Where is the conversation؟ 

C / University of IN University 

 

  

 

 

  

 / من االشياء الجيدة للبيئة ؟١س
 ؟االستخدام  ةطباق القابلة ال عاداال   

Supplies good for environment?  

reusable caps and dishes  

 السؤال الثاني 

 ؟  ) الرحلة ( الطلعةاالكل وش ينبغي عليك فعله او حفظ االكل قبل موعد  prepared عد تحضير

In coolers  

Square laid  

In the refrigerator 
 يف مربدات 

 وضعت مربع 
 يف الثالجة

 

 inventor Sandwich:الساندويتش مخترع

 السم؟ هبذا مسي الذا:1س
 : اخليارات: 1ج
 الطبخ حيب كان النه-1
 .خبز قطعيت بداخل حلم يأكل حيب كان الشخص الن -2 
 .اخرتعه الذي هو اللورد الن - 3

Q 1: Why is this name called؟ 

A 1: Options: 

1-because he liked cooking 

2 - Because the person loved to eat meat in two pieces of bread 

3 .Because it was the Lord who invented it orld؟ 
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