ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС

TRANSCRIPT
Listening Comprehension
Указание за учителя-консултант
Уважаеми колеги, след като се запознаете с тези указания, прочетете на учениците
условията за провеждане на заданието Слушане с разбиране.
Трябва да прочетете на учениците четири диалога последователно – А, В, С и D. Всеки
диалог четете по два пъти. Преди да прочетете първия диалог за пръв път, кажете на
учениците да огледат групата въпроси към него. По време на първото слушане
учениците нямат право да си водят бележки, но могат да следят въпросите. След
първия прочит трябва да отговорят на въпросите, като ограждат правилния според тях
отговор. При второто четене могат да огледат въпросите и отговорите си за
окончателна проверка. След това преминете по същата процедура за останалите
диалози. Време за цялостно изпълнение на компонента “Слушане с разбиране” около
20 минути. Успешна работа!
Указание за ученика
Уважаеми ученици,
Ще чуете последователно четири диалога - А, В, С и D. Всеки от диалозите ще чуете по
два пъти.
Огледайте групата въпроси към диалог А. По време на първото слушане нямате право
да си водите бележки, но можете да следите въпросите. След първия прочит отговорете
на въпросите, като оградите правилния според вас отговор. При второто четене можете
да огледате въпросите и отговорите си за окончателна проверка.
По същия начин ще работите за всеки от четирите диалога.
Време за цялостно изпълнение на компонента “Слушане с разбиране” около 20 минути.
Успешна работа!

A.

B.

Al:
Mark:
Al:
Mark:
Al:
Mark:
Al:

Hello, Mark.
Hello, Al. Let’s go to the new stadium.
Sorry, Mark, I don’t think it’s a good idea. I hurt my leg yesterday.
Poor you!
Listen, Mark, why don’t you come to my house? We can play ‘Star
Wars’ or listen to some music.
Great! I can come at a quarter to five.
OK. See you then, Mark.

Jill:

Have you got any money, Tony?

Tony:
Jill:
Tony:
Jill:

C.

Ann:
Betty:

Ann:
Betty:
Ann:
Betty:

D.

Yes. Why?
Let’s go to that new pizza restaurant.
Well, I had pizza yesterday. Why don’t we try the cakes in this café?
The chocolate cake with strawberries is my favourite.
OK, Tony. Let’s try it. After that you can come to my place. I’ll show
you my new ‘Playstation’.

What do you usually do in summer, Betty?
I usually visit my grandparents. They’ve got a house in the country. I
get up late and I meet my friends. Sometimes we go to the cinema in the
evening. And what about you, Ann? Where do you go in the summer
holidays?
I like going to the swimming pool. I play outside with my friends in the
afternoon.
And in winter, Аnn?
Oh, that’s my favourite season. My father and I always go skiing.
Really? I can’t ski. But my parents and my brother can, so we usually
go to the mountains, too.

Man:
Shop-assistant:

Does this shop close at a quarter to six every day?
No, that’s on Mondays. It usually closes at half past six.

