ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VI 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 два диалога последователно – А и В. Всеки от
диалозите се състои от две части. Преди да прочетете първия диалог за пръв път,
кажете на учениците да огледат групата въпроси към първата част на първия диалог. 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 към
втора част на първия диалог, а после и към двете части на диалог В. Време за цялостно
изпълнение на компонента “Слушане с разбиране” – 20 минути. Успешна работа!
Указание за ученика
Уважаеми ученици,
Ще чуете последователно два диалога, съответно А и В. Всеки от диалозите ще чуете
по два пъти.
Огледайте групата въпроси към първата част от 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.
Огледайте групата въпроси към втората част от 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.
След това ще преминете по същата процедура към диалог Б.
Време за цялостно изпълнение на компонента “Слушане с разбиране” около 20 минути.
Успешна работа!
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Steve:

Hi, John. How are you? What are you looking at?

John:

Hi, Steve. It’s a brochure. My father got it from the travel agent’s.

Steve:

Look at the beach. It’s fantastic.

John:

It’s Happy Island in the Bahamas. My parents are planning to go there this summer.

Steve:

Really? Isn’t it quite expensive, John?

John:

It isn’t cheap, but it’s my mum’s dream holiday.

Steve:

When are you going there?

John:

Mum is busy in August so we decided to go at the end of June.
/pause/

Steve:

Where are you going to stay, John?

John:

Look at this photo. We are going to stay at this hotel.

Steve:

It’s cool. Is that the swimming pool?

John:

Oh, yes. It’s got a private beach, too. I think it will be great to swim in the sea as well.

Steve:

Look, you can have windsurfing lessons, too.

John:

My father wants to try that, but I don’t really want to. I’m going to try water skiing.

Steve:

How much does the holiday cost?

John:

£2000.

Steve:

You’re a lucky boy.

B.
Shop assistant:

Good afternoon. Can I help you?

Girl:

Well, I’m looking for a present for my mum.

Shop assistant:

OK. We’ve got wonderful leather bags. I can show you some.

Girl:

I like this brown bag. How much is it?

Shop assistant:

It’s forty pounds ninety – five.

Girl:

Oh, that’s too expensive for me. Do you have any cheaper ones?

Shop assistant:

Why don’t you take this black bag? It’s on sale and it’s only
thirty-five pounds twenty-nine.

(pause)
Girl:

You’re right. This black bag is really beautiful. I think my mother will like it.
It’s big enough for her. She doesn’t like small bags. Yes, I’ll take it.

Shop assistant:

You made an excellent choice, young lady. When you buy this bag you get a
free belt.

Girl:

That’s wonderful!

Shop assistant:

Shall I put the presents in a box?

Girl:

Yes, thank you.

Shop assistant:

What colour would you like?

Girl:

Red, please. It’s my mum’s favourite colour.
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