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You are about to hear a real conversation during a rescue operation between an accident 
victim and her rescuer. Your task is to answer the questions below. The conversation lasts 
about 3 minutes. A beep indicates that the conversation is about to start. You may take 
rough notes at any time but your answers must be entered in this answer booklet. 

You now have time to read the questions in English below after which you will hear the 
conversation. You will it hear only once so it is important that you make notes while you are 
listening.  

Please read the questions. You have 2 minutes. 

Now listen carefully to the conversation.   
 
 

1) What has Helen hurt? 
a) Her arm. 
b) Her leg. 
c) Her head. 

 
2) Why couldn’t Tim speak to the rescue services? 

a) No-one answered the call. 
b) His phone didn’t work. 

c) He had lost his phone. 
 

3) The couple had managed to climb to 
a) 7,500m 

b) 8,120m 
c) 7,120m 

 
4) What details should you be ready to give to a rescue team when you call? 

a) Your name and date of birth. 
b) Your equipment and your age. 
c) Your location and any injuries. 
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5) Why did Mark join the rescue team? 
a) Because his dad convinced him to do so. 

b) Because he knew about the job from his dad. 
c) Because he was 28 and unemployed. 

 
6) How many people are part of Mark’s team? 

a) About 80 
b) About 28 
c) About 40 

 

7) Last year, compared to previous years, the rescue team 
a) received more calls. 
b) was better equipped. 
c) had more responsibilities. 

 
8) What is the best way for Helen to avoid another accident? 

a) Check for good weather conditions.  
b) Learn some orientation skills. 

c) Carry good equipment which she knows how to use. 
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SAMPLE AUDIO (H=Helen, M=Mark) 
 
Question 1 

مارك) = ھیلن، م = نموذج التسجیل الصوتي (ھـ  
 

تمكن نمر وقت طویل قبل أن  ساقي، ولكن وأصبتُ ُت وقعمرحباً. أنا سعیدة جداً برؤیتك. لقد 
 .الیساعدن بأحداالتصال من 

 ھـ

اآلن وسأّطلع على ساقك. ضعي  تبقي ساكنةعدك. أرجوِك أن ھیلن، اسمي مارك، أنا ھنا ألسا
 رأسك فوق ھذا المعطف واسترخي. ھل ھذا زوجِك؟

 م

ھاتفنا لم یعمل جیداً. أخیراً  إال أننعم، ھذا تیم. ھو حاول االتصال بخدمات اإلنقاذ عدة مرات، 
 نجح في االتصال بوالدتي، وھي التي اتصلت بخدمات اإلنقاذ.

 ھـ

 م أرجوِك ال تتحركي. ھل یمكنِك إخباري ما حدث بالضبط؟حسناً. 
بقینا متراً، ولكننا  8120كنا نحاول أن نتسلق الجبل. كنا نرید أن نصل إلى القمة وارتفاعھا 

متر. أدركنا أننا نحتاج إلى مساعدة للنزول من الجبل ألن  7500ارتفاع  علىھنا  عالقین
ید، وعندما انطلقنا صباح الیوم، وقعُت وأصبُت ساقي. الطقس كان سیئاً جداً. شعرنا ببرد شد

االتصال برقم الطوارئ للحصول على مساعدة ولكن الھاتف لم وحاولنا  فضائي معنا ھاتف
 بوالدتي وفجأة عمل الھاتف جیداً.حاول تیم االتصال یعمل جیداً. ثم 

 ھـ

اتف. لقد تصّرف تیم بشكل دائماً أن تحمال معكما بطاریة إضافیة للھینبغي كنتما محظوظین. 
، وأبلغتنا والدتك بكل المعلومات الصحیحة. كانت تعرف موقع الحادث، وعدد صائب

 بشكل ممتاز! تْ فَ وأنك مصابة. تصرّ  المعنیین،األشخاص 

 م

 ھـ ساقي تؤلمني. ھل األمر خطیر؟
بعد ساعدة ھیلن، أرجوك أن تظلي ھادئة. إنھا إصابة ساق بسیطة یسھل معالجتھا. وستأتي الم

 .قلیل
 م

 ھـ كیف ستنقلونني من الجبل؟
من الجید أنكما لم تصال إلى قمة الجبل، وإال أصبحت عملیة  روحیة یا ھیلن.سوف أتصل بم

 دقیقة. 20اإلنقاذ صعبة جداً. ستصل المروحیة بعد حوالي 
 م

 ھـ العمل في خدمات اإلنقاذ؟ب تستمتعأشكرك على مساعدتي. ھل 
سنة. ووالدي كان عضواً في الفریق  28منذ أكثر من  الجبلیةنقاذ اإل خدمةنعم! أنا أعمل مع 

سنوات قبل أن أنضم أنا إلیھم، لذا فإني كنت أعرف القلیل عنھم قبل  تنفسھ. عمل معھم لمدة س
أو یقفزون من  منحدرات،من  یسقطونأشخاص ھناك  –أن أبدأ. سیدھشك كل ما نقابلھ 

 بعد قلیلفي فیضانات. فأرجوك أال تقلقي، سوف تصلنا المساعدة  یظلون عالقین طائرات، أو
 جداً.

 م

 ھـ معھا. التعاملجداً. ال شك أن ھناك حوادث أخرى كثیرة ینبغي علیكم  سخیفةي نأشعر أن
. شخصاً في الفریق 40حوالي ھناك إجماالً  –ال تقلقي، فریقنا مكّون من أشخاص كثیرین 

 نتلقى مكالمة تقریباً، لكن عادةً  80تلقّینا  ةت كثیرة خالل السنة. في السنة الماضیونتلقى مكالما
مصابة، یجب  في خطر أو كنتِ  بشكل صحیح. إذا كنتِ  تِ فْ أو أقل. لقد تصرّ مكالمة  60 حوالي

 علیك االتصال بخدمات اإلنقاذ. الجبال أماكن خطیرة جداً.

 م
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 ھـ أتجنب إصابتي بحادث آخر؟ي لكماذا یمكنني أن أفعل المرة القادمة 
ات جیدة. ھاتفك عندما یكون الطقس جیداً، ولكن أھم شيء ھو وجود معدّ إال التسلق عدم یُنصح ب

 لم یعمل ألن البطاریة التي كانت معك لم تكن قویة. ویجب أن تعرفي كیفیة استخدام المعدات.
 م

 ھـ أشكرك شكراً جزیالً. من یدري ماذا كان لیحدث بدونك؟
 


