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المستوى المتقدم

STEP 3 

1

الستماع الأول 

وع؟  ١. ما هو الهدف من الم�ش

أ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢. ماذا عرفنا عن السيد حميد؟ 

أ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن طريقة صنع الزليج  ٣. ما الفرق الأساسي ب�ي

ي هذا الفيديو 
ي شاهدناها �ن

التقليدية والطريقة ال�ت

ي تساعد عىل الحفاظ عىل البيئة؟ 
ال�ت

ي 
الستماع الثا�ن

١. ما مع�ن كلمة فن “عريق” ؟ )٠:١٣( 

ة أصبح  ي السنوات الأخ�ي
نامج إن “ �ن ي مقدمة ال�ب

٢.تقول المذيعة �ن

قبال عليه كثيفاً من الأجانب إذن أصبح لبد من التقيد بمواصفات  الإ

؟  ي
عالية الجودة” ، ما عالقة الجزء الأول من الجملة بالجزء الثا�ن

” ؟ )١:٢٨(  ي
وع “ تضام�ن ٣. ما مع�ن م�ش

وع بالتعاون مع من؟ ٤. هذا الم�ش

؟  ن ي الط�ي
ن يأ�ت ٥. من أي مدينت�ي

ن فوق صفائح من الجبس؟  ٦. لماذا يوضع الط�ي

ن بدون قفازات؟  ٧. لماذا يفضل العمال العمل مع الط�ي

الستماع الدقيق  

 من دقيقة ١:٤٥- ٢:٢٨

ــــــــــــــــ  ي وــــــــــــــــــ ١٠٠٪ وــــــــــــــــــ الىلي  ديالــ 
ن ديالنا صا�ن ـــــــــــــــــ الط�ي ـــــــــــــــــ لأنـ  حافظنا عىلـ 

الأوربية  ــــــــــــــــــ  ي 
�ن لله  الحمد  إحنا  ولهذا  الرصاص  مادة  ــــــــــــــــــ من  ديالنا  ال�اميك  كنخدموا هاد  باش 

ــــــــــــــــــ لأنّا كنحافظوا عىل ــــــــــــــــــ منها الأفرنة ــــــــــــــــــ الىلي حّيدناها كيم ما ــــــــــــــــــ وعوضناها 

بأفرنة ــــــــــــــــــ الىلي كمملوتهاش وفيها جميع ــــــــــــــــــ

من الدقيقة ٣:٣١- ٤:٢٠

ن وسط ــــــــــــــــــ غازي يصل درجة ــــــــــــــــــ إىل  نتاج هي ــــــــــــــــــ صفائح الط�ي ي الإ
المرحلة ــــــــــــــــــ �ن

٩٦٠ درجة حرارية والذي ــــــــــــــــــ ٦ ساعات ليصبح ــــــــــــــــــ. هذه العملية تساعد عىل اختصار ــــــــــــــــــ 

ة ذات جودة ــــــــــــــــــ وأهم ما ــــــــــــــــــ الصفائح هي تلوينه ــــــــــــــــــ حسب  وإنتاج ــــــــــــــــــ كب�ي

طلب الزبائن. 

ي أوربا وبعض الدول ــــــــــــــــــ الىلي  منهم ــــــــــــــــــ. 
- الحمد لله كاين ــــــــــــــــــ وعندنا السوق تقريبا ١٠٠٪ �ن

وع ــــــــــــــــــ فقد قدم المصنع ــــــــــــــــــ عمل لشباب المنطقة ــــــــــــــــــ المجاورة  وكما ذكرنا سلفاً أنه م�ش

الذين كانوا ــــــــــــــــــ من قبل من مشكل ــــــــــــــــــ.

جمة المقطع إىل  جابة الصحيحة نرجو القيام ب�ت بعد الستماع عدة مرات والقيام بملء الفراغات والتأكد من الإ

ي تراكيب الدارجة المغربية.
ية وذلك لمساعدتكم عىل التفك�ي �ن ن نجل�ي اللغة الإ


