إحصل اآلن عىل النتيجة اليت
تحتاجها يف اختبار !IELTS
إستعد المتحان  IELTSمع خرباء
ّ
عالميين يف اللغة اإلنجلزيية
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قائمة التسجيل يف امتحان IELTS

نجمع ما بين الخربة يف تعليم
اللغة اإلنجلزيية والخربة يف
ّ
لنقدم دورات
اإلعداد لالمتحانات
تحضريية الختبار  IELTSمصممة
لتالئم احتياجات المتبارين.

 إخرت نموذج االمتحان المناسب لك من خالل مراجعة مؤسستك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إىل إجراء النموذج األكاديمي
أو نموذج التدريب العام
ّ 
تأكد من تاريخ امتحان  IELTSباستخدام نظام التسجيل عىل اإلنرتنت www.britishcouncil.org.eg/en/exam/ielts
للعثور عىل معلومات حديثة عن تواريخ االمتحانات وتوافرها
 إستخدم نظام التسجيل عىل اإلنرتنت  www.britishcouncil.org.eg/en/exam/ieltsلحجز مكان لك يف االمتحان.
 إقرأ اإلشعار الخاص بالمتقدمين المتحان ( .IELTSمتضمن يف هذا الملف)
 أرفق صورة عن وثيقة هوية سارية ومعتمدة (جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول)
 قم بتحضري المبلغ المدفوع بشأن رسوم االختبار ( ٩٩٥جنيه مصري)

يمكنكم الدفع:
ً
نقدا أو بالبطاقة اإلئمانية يف المجلس الثقايف الربيطاين يف العجوزة ومصر الجديدة واإلسكندرية
•
• عرب اإلنرتنت من خالل نظام التسجيل عىل اإلنرتنت www.britishcouncil.org.eg/en/exam/ielts
• بواسطة شيك يدفع إىل 'المجلس الثقايف الربيطاين' (للمتقدمين من خارج مصر فقط).
 قم بتسليم كافة المستندات المطلوبة بما يف ذلك إستمارة الطلب اليت قمت بملئها عىل اإلنرتنت إىل أحد مكاتبنا

 أدخل العناوين المراد ارسال النتائج اليها يف الخانات المناسبة يف استمارة التسجيل عرب اإلنرتنت ،ليتم إرسال النتائج إىل
الجامعات أو غريها من المؤسسات التعليمية (يتم إصدار خمس نسخ لكل مرشح كحد أقصى).

© المجلس الثقايف الربيطاين
المجلس الثقايف الربيطاين هو المنظمة الدولية للعالقات الثقافية والفرص التعليمية يف المملكة المتحدة.
يخضع  IELTSللملكية المشرتكة للمجلس الثقايف الربيطاين و IDP: IELTSأسرتاليا وهيئة اختبارات اللغة االنجلزيية لغري الناطقين بها  ESOLبجامعة كامربيدج.

© جميع التصوير تعود إىل مات رايت

 www.britishcouncil.org.eg/en/about/contactيف خالل  5أيام عمل من تاريخ التسجيل عىل اإلنرتنت.
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قائمة الدراسة المتحان IELTS

نجمع ما بين الخربة يف تعليم
اللغة اإلنجلزيية والخربة يف
ّ
لنقدم دورات
اإلعداد لالمتحانات
تحضريية الختبار  IELTSمصممة
لتالئم احتياجات المتبارين.
إفهم بنية االمتحان
 إقرأ الكتيّ ب الخاص بالمتقدمين لالمتحان لمساعدتك يف فهم المزيد من المعلومات عن االمتحان( .متضمن ىف الملف)
ً
دراية بشكل وأنواع األسئلة اليت يتضمنها االمتحان.
 انضم إىل ورشة عمل اليوم واحد واليت ننظمها حول امتحان  IELTSحيت تصبح أكرث
سجل يف الدورة التحضريية المتحان  IELTSلتنمية المهارات الالزمة لالمتحان ،واخضع المتحانات نموذجية واحصل عىل
ّ 
مالحظات خاصة بك.
 إنضم إىل جلستنا األسبوعية المباشرة اليت ننظمها عىل صفحتنا عىل الفيسبوك بعنوان 'إسأل الخبري'
www.facebook.com/BritishCouncilEgypt
 إطلع عىل النصائح المتعلقة بامتحان  IELTSاليت نرسلها عىل صفحتنا عىل الفيسبوك www.facebook.com/BritishCouncilEgypt

ّ
تمرن لزتيد من ثقتك بنفسك
 جرّ ب ' 'Road to IELTSقبل أن تتسجل يف االمتحان واحصل عىل  ١٠ساعات من الدراسة المجانية www.roadtoielts.com/testdrive/
ً
مجانا.
 عند قيامك بالتسجيل معنا المتحان  IELTSستتمكن من االستفادة من استخدام المواد التعليمية لمدة  ٢٠ساعة إضافية
 سجل معنا اآلن يف امتحان تدرييب لممارسة مهارات المحادثة والكتابة حيث سنساعدك يف تقييم مستواك ونقدم لك
المشورة فيما يتعلق بالمهارات اليت تحتاج إىل تطويرها قبل الخضوع المتحان .IELTS
 إحصل عىل كتاب الدراسة الذاتية المجاين  Action Plan for IELTSلدى تسجيلك
 قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص المتحان  IELTSالتابع للمجلس الثقايف الربيطاين واطلع عىل امتحانات  IELTSالتدريبية عىل
www.takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests
 إطلع عىل المواد التدريبية عىل موقعنا اإللكرتوين لتعليم اللغة اإلنجلزيية learnenglish.britishcouncil.org/ar/ielts
لمساعدتك يف التحضري المتحانات االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة اليت يتضمنها امتحان .IELTS

إستخدم اإلنجلزيية أكرث يف حياتك اليومية
 تحدث باإلنجلزيية مع أصدقائك المحليين واألجانب عرب اإلنرتنت أو بطرق أخرى ،قم بتقليد خطباء جيدين عىل التلفزيون
سجل صوتك عندما تتحدث ،تكلم مع نفسك أمام المرآة ،إقرأ روايتك المفضلة بصوت مرتفع ،إلخ.
واإلنرتنتّ ،
 أكتب باإلنجلزيية تعليقاتك عىل فيسبوك ،وتغريداتك عىل تويرت ،ويف المدونات عىل www.wordpress.com
أو  ،www.blogspot.comوقم بتبادل الرسائل ،إلخ.
 إقرأ الصحف والمجالت والقطع األدبية مثل الروايات والقصص القصرية ،وغريها باللغة اإلنجلزيية.

© المجلس الثقايف الربيطاين
المجلس الثقايف الربيطاين هو المنظمة الدولية للعالقات الثقافية والفرص التعليمية يف المملكة المتحدة.
يخضع  IELTSللملكية المشرتكة للمجلس الثقايف الربيطاين و IDP: IELTSأسرتاليا وهيئة اختبارات اللغة االنجلزيية لغري الناطقين بها  ESOLبجامعة كامربيدج.

© جميع التصوير تعود إىل مات رايت

 إستمع إىل الملفات الصوتية ونشرات األخبار عىل الراديو والتلفزيون ،والربامج الوثائقية عىل اإلنرتنت ،والمحاضرات ،والمناظرات،
وغريها باللغة اإلنجلزيية.
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نصائح المتحان IELTS

االستماع
• كن عىل دراية بأنواع األسئلة المختلفة .إذهب إىل
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ielts
لتتدرب أكرث عىل االمتحان عىل االنرتنت!
• تمرّ ن عىل اإلصغاء والرتكزي لمدة  ٣٠دقيقة كاملة.
• إقرأ التعليمات بعناية وال تمر عليها مرور الكرام .فهي
ً
دائما مطابقة للتدريبات أو لالمتحانات السابقة.
ليست
• إن كنت ال تعرف اإلجابة عىل سؤال ما يف وحدة
االستماع ،حاول أن تجيب من خالل تخمين اإلجابة
األنسب .اإلجابات غري المكتملة أو الفارغة ال تحصل
عىل عالمة.
َّ
تتخط الحد األقصى لعدد الكلمات وإال اعتربت
• ال
إجابتك خاطئة.
• تمرّ ن عىل االستماع للهجات مختلفة من اللغة
اإلنجلزيية ألن المتحدثين سيتكلمون باللهجات
األسرتالية والربيطانية واألمريكية الشمالية.
المتحدث .يتطلب هذا
• حاول أن تتنبأ بما سيقوله
ّ
األمر بعض الرتكزي ،فهو سهل بلغتك لكنه أكرث
ً
صعوبة باإلنجلزيية.
• ّ
تذكر أنك إن كنت تريد الحصول عىل عالمة عالية
عليك أن تسعى إىل اإلجابة بشكل صحيح عىل
القسميْ ن األول والثاين .ال ترتكب
كافة األسئلة يف
َ
قسميْ ن.
أية أخطاء بسبب اإلهمال يف أسهل
َ
• األخطاء الصغرية يمكن أن تتسبب يف حصولك عىل
عالمة متدنية مثل األخطاء اإلمالئية ونسيان حرف “.”s
جد ًا أو أن
• ال ترتبك إن شعرت بأن الموضوع صعب ّ
جد ًا يف الكالم .إسرتخ ّ
وركز.
المتحدث سريع ّ
ّ
ِ
ً
آن معا .قد يبدو األمر
• إقرأ واكتب واستمع يف ٍ
ً
صعبا لكنك تستطيع القيام به من خالل التدريب!
• إذا كانت اإلجابة بصيغة الجمع ،ال تكتبها بصيغة
المفرد .تذكر أن «عصافري» مختلفة عن «عصفور».
• إحرص عىل كتابة بعض األمور مثل رموز العملة
عند اللزوم.
ً
دائما من إجاباتك قبل نقلها .قد تخسر
• تحقق
العالمات بسهولة.
ً
وفقا لتسلسل الشريط
• المطابقة :األسئلة مرتبة
المسجل ،إال أن خيارات األجوبة عىل سؤال معيّ ن
ّ
قد ال تكون كذلك .لذلك قم بقراءة األجوبة بسرعة
لدى قراءة األسئلة.
• المطابقة :إستمع للسؤال والمعلومات بكاملها
قبل اختيار اإلجابة المحتملة حىت ال تختار إجابة
منقوصة المعلومات.
• تصنيف المعلومات :قم بتدوين رؤوس أقالم
أو دون مالحظاتك عىل شكل رسوم لرتتيب
المعلومات وتفادي نسيان أي معلومة مهمة.
المتحدث أن تجيب
• اإلجابة القصرية :سيطلب منك
ّ
عىل السؤال بعدد معيّ ن من الكلمات .ال حاجة
لتعديل اإلجابة لكي تمأل المساحة المخصصة لها.
• ملء الجداول :إستمع إىل المقطع بكامله بعناية
معدة لإليقاع بك.
فقد تكون هناك معلومات إضافية
ّ
• االحتماالت المتعددة :لدى استماعك للشريط
المسجل ،قم بشطب االحتماالت اليت تعرف أنها
ّ
خاطئة .ال تخرت إجابة لمجرّ د احتوائها عىل نفس

الكلمات الموجودة يف السؤال .من المهم أن تفهم
فحوى السؤال وما تعنيه اإلجابة ككل.
ً
المتحدث إجابة مغلوطة ثم
غالبا ما يعطيك
•
ّ
ً
يصحح ما قاله فكن حذرا ألن هذه خدعة شائعة.

الكتابة
• إكتب بشكل واضح ليتمكن المصحح من قراءة
ورقتك بسهولة.
• حاول أن تحدد عدد السطور الالزمة لتدوين إجابة
من  ١٥٠أو  ٢٥٠كلمة عىل الورقة عند تحضريك
المتحان الكتابة ضمن امتحان  IELTSلكي تعرف
ً
تقريبا عدد الكلمات اليت قمت بكتابتها يف
االمتحان.
• تعرّ ف عىل أخطائك اليت تكرث من ارتكابها يف
القواعد أو اإلمالء لتعرف ما الذي ينبغي أن تتحقق
منه عندما تقوم بإعادة قراءة أجوبتك.
• عندما تخطط لصياغة اإلجابة ،ضع ّ
خط ًا تحت
الكلمات الرئيسية ثم دون رؤوس أقالم أو مفردات
تحتها لمساعدتك يف بلورة إجابتك .ال تقلق إن لم
تفهم كل كلمة من كلمات النص .األهم هو أن
ّ
توسعه يف النص.
تفهم الموضوع وكيفية
• ننصحك بتقسيم وقتك عىل النحو التايل ١٠ :دقائق
للتخطيط ١٥ ،دقيقة للمهمة  ٣٠ ،١دقيقة للمهمة ،٢
 ٥دقائق للمراجعة .أيّ ًا كانت الطريقة اليت تختارها
لتقسيم الوقت ،إحرص عىل أال يداهمك الوقت.
• المهمة  :١إستخدم المفردات (الرسمية واألقل
رسمية) المناسبة للشخص الذي تراسله.
• المهمة  :١إذا طلب منك أن تشرح عملية إعداد
حدد جميع المراحل ّأو ً
أل لتكون
رسم تخطيطيّ ،
فقرتك ّ
مرتبة وكاملة .استخدم أدوات الربط
لتقدم إجابتك بطريقة منظمة.
الصحيحة
ّ
• المهمة  :٢إحرص عىل إعطاء وجهة نظرك بشكل
َّ
واضح وادعمها بشكل قوي .المهمة :2
تحل ببنية
قويّ ة ومنظمة لدعم موقفك.
• المهمة  :٢عندما تستخدم أمثلة نابعة من تجاربك
ً
طابعا شخصيّ ًا إىل
الخاصة ،حاول أال تعطي ذلك
حد كبري.
• المهمة  :٢أترك مسافة يف بداية كل فقرة أو أترك
ً
ً
أعط بنية لكل فقرة من
فارغا بين الفقرات.
سطرا
ِ
خالل استهاللها بجملة تبين موضوعها ،واستخدم
أدوات الربط لالنتقال من فكرة إىل أخرى باإلضافة
إىل استخدام األفكار الداعمة .وإىل جانب إيالء
األهمية للبنية ،األهم هو اإلجابة عىل السؤال.
ً
وقتا إلعادة القراءة .من خالل االمتحانات
• أترك
التدريبية والكتابة ،يفرتض أن تصبح عىل دراية بنقاط
ضعفك لكي تتيقظ لها عند التدقيق يف ما كتبته.
ً
ً
طويال يف جعل كل جملة مثالية
وقتا
• ال تستغرق
محدد يجب أن تلزتم به .األهم هو
فلديك وقت
ّ
ً
بدال من تقديم ورقة غري
تقديم إجابة قوية شاملة
مكتملة مع جمل ممتازة.
ً
خطا تحت الكلمات الرئيسية أو دائرة حولها.
• ضع
ال تقم بتكرار األفكار بطريقة مختلفة والزتم
بالموضوع نفسه يف كامل النص.
• رتب نصك يف فقرات بسيطة مع فكرة واحدة
لكل فقرة وافصل بين الفقرات بشكل واضح.

• تجنب استعمال اللغة العاميّ ة.
ً
تعود عىل تخصيص بضع دقائق دائما إلعادة
•
ّ
قراءة النصوص اليت كتبتها وتصحيحها.
• ال تحفظ اإلجابات النموذجية عن ظهر قلب،
فهي لن تكون مالئمة للسؤال وستتسبب يف
ارتكابك المزيد من أخطاء عدم االنتباه.

المحادثة

ّ
تكلم واقرأ باللغة اإلنجلزيية ومرّ ن أذنيك عىل
•
ّ
سماعها لكي «تفكر باإلنجلزيية» عندما تذهب إىل
امتحان المحادثة.
• حاول أن تستخدم مجموعة واسعة من القواعد
والمفردات اللغوية أثناء االمتحان .باستطاعة الممتحن
أن يقيّ مك فقط عىل اللغة اليت تستخدمها.
ً
• ال تقلق إن قاطعك الممتحن بعبارة «شكرا لك».
لقد تم تحديد وقت االمتحان بعناية وعىل الممتحن
المحدد لكل قسم.
االلزتام بالزمن
ّ

• إستخدم مجموعة متنوعة من المفردات لتعرب عن
رأيك مثل «برأيي» ( )In my opinionأو «أعتقد» ()I think
أو «أشعر» (.)I feel
• يف القسم  2من االمتحان ،من المهم تدوين
المالحظات .رتب الدقيقتيْ ن اللتين ستتحدث فيهما
تحت عناوين و ضع كلمات رئيسية تحت تلك العناوين.
• استخدم وقت التحضري لتدوين المالحظات حول
ما تخطط للحديث عنه لكي ال تنىس.
• أنظر يف األسئلة النموذجية وحاول أن تجمع
اإلجابات المشابهة وأن تخترب نفسك.
• سيتم وضع عالمة عىل اللفظ .النربة الصحيحة
عامل مساعد .حاول أال تتكلم برتابة.
ً
تعليال عندما تعرب عن إعجابك أو استيائك من
أعط
•
ِ
ً
مثال :أحب عميل ألن ...أو ال
أمر معيّ ن كأن تقول
أحب أن أقوم بهذا ألن...

القراءة

ً
أوال فقد
• إقرأ عناوين كافة نصوص القراءة
يساعدك ذلك يف اختيار النص الذي ستبدأ بقراءته.
ً
خطا تحت الكلمات الرئيسية أو األسماء
• ضع

أو األسئلة أثناء قراءتك للنص لتتمكن من تحديد
مكان المعلومات بسهولة.
ً
جيدا التعليمات الخاصة بكل مهمة لتحرص
• إقرأ

عىل اتباعها .إنتبه للحد األقصى من الكلمات
المسموح به لإلجابة.
وقتا إضافيّ اً
ً
ً
مباشرة ألنك لن تعطى
• إنقل اإلجابات
للقيام بذلك.

• كن عىل استعداد ألزدياد صعوبة النص واألسئلة
تدريجيّ ًا.
• ال ترتك أي أسئلة من دون إجابة .ما من عقوبة
تخمن
عىل اإلجابات الخاطئة .حاول فقط أن
ّ
ً
استنادا إىل الرباهين المقدمة.
اإلجابة
• أحضر معك ساعة توقيت وضع لنفسك وقتاً
محد ً
ودون الكلمات
ّ
دا لكل مقطع ،إقرأ بسرعةّ ،

الرئيسية لرتى من بعدها إن كنت قد فهمت المغزى.

• لديك  20دقيقة لإلجابة عىل أسئلة كل من
النصوص الثالث فال تضيع الكثري من الوقت عىل
سؤال واحد .إرجع إىل األسئلة األكرث صعوبة بعد
اإلجابة عىل األسئلة اليت تبدو أكرث سهولة لك.
• راجع شرح المفردات لتفهم الكلمات التقنية .هذا
ً
وضوحا بالنسبة لك.
سيجعل النص واألسئلة تبدو أكرث
• حدد ادعاءات الكاتب ووجهات نظره :فرّ ق بين«ال» ()No
و»غري مذكور» ( .)Not givenاألوىل تعين أن الطرح
غري صحيح .الثانية تعين أن المعلومات غري متوفرة.
• عندما يتوجب عليك كتابة الكلمات ،إحرص عىل عدم
ً
دائما موجودة
ارتكاب أخطاء إمالئية (الكلمات تكون
يف النص) واحرص عىل عدم تخطي الحد األقصى
المسموح به من الكلمات لهذا النوع من األسئلة.

قدم دالئل
• كما هي الحال بالنسبة للكتابةّ ،
وأمثلة لوجهات نظرك.

تدون فيه المفردات اإلنجلزيية المهمة
• إحتفظ بدفرت ّ
واحرص عىل تعلمها ومراجعتها بشكل يويم.

• ال تتكلم بسرعة فائقة ألنه من الصعب متابعة
الكالم شديد السرعة .وال تتكلم ببطء مبالغ فيه
ً
أبق الوقت
أيضا ألنك لن تتمكن من قول الكثريِ .
ً
دائما نصب عينيك.

التعمق أكرث من الالزم يف قراءة
• ال تحاول
ّ
األسئلة .قد يقودك ذلك إىل اإلفراط يف التحليل
والقيام باستنتاجات خاطئة.

ً
«حسنا» ( )Wellأو «إذن» ()So
• إستخدم أدوات ربط مثل
و»دعين أفكر» ( )Let me seeلتعطي نفسك مهلة
للتفكري يف ما ستقوله من دون الصمت لمدة طويلة.
• يمكن التنبؤ بالمواضيع المطروقة بسهولة
فهي ليست ال متناهية ،لذلك تمرّ ن يف البيت عىل
تسجيل األفكار عىل جهاز تسجيل.
تسجل صوتك وتستمع إليه ،يساعدك ذلك
• عندما
ّ
يف امتحان قدرتك عىل التواصل بشكل فعال وليس
فقط يف تقييم ّ
دقتك يف توظيف قواعد اللغة.
• ال تحفظ أجزاء من بعض اإلجابات .الممتحن
وسيغي السؤال المطروح.
مدرّ ب عىل مالحظة ذلك
ّ
• حاول أن تتوسع يف إجاباتك قدر المستطاع.
• تذكر أن االمتحان ليس امتحانا للمعلومات العامة
وما من إجابة واحدة عىل السؤال ،ولكن إحرص عىل
إبداء وجهة نظرك .ال تقلق إن شعرت بأن اإلجابة لم
ّ
متكلفة بما فيه الكفاية.
تكن

• تمرّ ن عىل القراءة السريعة بكفاءة ،والتقط المعلومات
ً
هيكال عن مكان الملعومات
وأبق يف ذهنك
المهمة
ِ
يف المقطع .يمكنك وضع خط تحت الكلمات الرئيسية
أثناء القراءة أو تدوين مالحظات عىل هامش النص.
• إن لم تعرف اإلجابة عىل سؤال ما أتركه ألن إضاعة
وقت طويل عىل سؤال واحد قد تضر بك بشكل فادح.
ً
الحقا إذا تسىن لك الوقت وحاول أن
عد إىل السؤال
تخمن اإلجابة.
ّ
ً
• ال ترتبك إن لم تكن تعرف شيئا عن موضوع

المقطع .جميع اإلجابات موجودة يف الفقرة ولست
بحاجة إىل أي معرفة متخصصة.
• حاول أن تتنبأ بمضمون الفقرة من الجملة األوىل
ً
أيضا إىل طريقة ترتيب الفقرات.
وانظر

• عدم االنتباه قد يكلفك الكثري من العالمات .قم بنسخ
اإلجابات بشكل صحيح إذا كانت موجودة يف النص.
ً
وقتا إلعادة القراءة .من خالل االمتحانات
• أترك

التدريبية والكتابة ،يفرتض أن تصبح عىل دراية بنقاط
ضعفك لكي تتيقظ لها عند التدقيق يف ما كتبته.

المجلس الثقايف الربيطاين
مركز العجوزة التعليمي
 ١٩٢شارع النيل ،العجوزة ،القاهرة
مركز مصر الجديدة التعليمي
 ٤شارع المنية ،مصر الجديدة ،القاهرة
مركز االسكندرية التعليمي
 ١١محمود أبو العال ،كفر عبدو ،االسكندرية
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إحصل اآلن عىل النتيجة اليت
تحتاجها يف اختبار !IELTS
إستعد المتحان  IELTSمع خرباء
ّ
عالميين يف اللغة اإلنجلزيية
www.britishcouncil.org.eg

نصائح ليوم إجراء امتحان IELTS

خرباء اللغة اإلنجلزيية
يف العالم
ّ
إستعد ليوم االمتحان،
فالنجاح يبدأ مع IELTS
العاملون يف مراكز امتحان  IELTSودودون
عال .سوف
ولطفاء ويتمتعون بحس مهين ٍ
يحرصون عىل تقديم االمتحان بشكل منصف
وآمن .نرجو منك اتباع تعليماتهم بدقة.

األسبوع الذي يسبق خضوعك
لالمتحان

• تأكد من تاريخ امتحانك وموعده ،ومن
عنوان مركز االمتحان .سوف يرسل لك المركز
هذه المعلومات إن كانت لديك أية أسئلة ،إتصل
بالمركز قبل يوم االمتحان.
َ
تنس أن تتحقق من الوقت الالزم للوصول
• ال
ً
إىل مركز االمتحان ،خصوصا إذا كان امتحانك
يف عطلة نهاية األسبوع أو غريها من العطل.
ً
باكرا إىل االمتحان! اتبع الالفتات لتجد
• إذهب

توجه إىل مكتب االستقبال
قاعة االمتحان أو ّ
يف المبىن واسأل عن مكان االمتحان.
• خذ الوقت الكايف لقراءة كافة التفاصيل
حول 'شروط وأحكام  ' IELTSلمعرفة كافة
المعلومات المهمة بشأن يوم امتحان .IELTS

الرتتيبات الخاصة
إذا طلبت ترتيبات خاصة بسبب إعاقة أو أي وضع آخر،
سنقوم بالتعديالت اليت طلبتها يف يوم االمتحان.

أشياء يجب إحضارها إىل االمتحان

ً
مستندا يثبت هويتك ،كجواز السفر
• أحضر
ً
ً
مثال .ينبغي أن يكون المستند أصليّ ا (وليس
صورة عنه) وينبغي أن يتضمن صورة لك.

• أحضر أقالم حرب ورصاص .سيعطيك المركز
أقالم حرب ورصاص يف حال احتجت إليها.
• ال يمكنك وضع حقيبتك عىل طاولة
االمتحان .سوف يحدد لك المركز مكان وضع
أي حقائب بحوزتك.
• ال يمكنك أن تضع هاتفك الخلوي أو أي
أجهزة إلكرتونية عىل طاولة االمتحان.
سيطلعك المركز عىل المكان الذي يمكنك أن
ترتك فيه تلك األجهزة خالل االمتحان.
• ال تحضر أي أطعمة أو مشروبات إىل قاعة
االمتحان وتضعها عىل الطاولة (باستثناء
قارورة مياه).

التصوير يوم االمتحان
سوف تقوم جميع مواقع االختبار اآلن
بإلتقاط صورة لك يف يوم االختبار ،ويف بعض
االختبارات سوف تأخذ الصورة لك قبل اختبار
المحادثة إذا كانت محددة قبل جداول الكتابة.
هذه الصورة ستظهر يف تقرير نتيجة االمتحان
كجزء من التدابري األمنية لتحديد الهوية .يف
حال كان المركز سيلتقط لك الصورة ،سوف
يتم إبالغك بذلك .لمزيد من المعلومات راجع
التحقق من هوية المتقدمين المتحان .IELTS
راجع التفاصيل اليت تم إعطاؤك إياها لدى
تسجيلك يف االمتحان لكي تأخذ معك وثيقة
إثبات الهوية الصحيحة.

أثناء االمتحان

• إستمع بتمعن إىل التعليمات اليت يتلوها
عليك المراقب.
• عندما تفتح أوراق االمتحان ،إقرأ التعليمات
ً
أوال قبل كتابة أي شيء.
• ال تتحدث إىل غريك من المرشحين ،وال
تحاول النظر إىل ما يكتبونه.
• إحرص عىل اتباع تعليمات االمتحان .إن
كان لديك أي أسئلة ،أو إن كنت بحاجة إىل
المساعدة أو تود مغادرة الغرفة ،إرفع يدك
لطلب المساعدة.
• إن كنت تجري امتحان استماع ،تأكد من
ً
فورا إن كنت غري
أنك تسمع بوضوح .إرفع يدك
قادر عىل سماع التسجيل.
• امتحانات االستماع والقراءة والكتابة
َ
ساعتيْ ن و ٤٠دقيقة وما من اسرتاحات
تستغرق
بين أقسام االمتحان.
ً
رجاء ،تذكر أنك ستعطى  ١٠دقائق بعد قسم
•
االستماع لملء ورقة اإلجابة .لن يكون لديك
 ١٠دقائق بعد قسم القراءة لإلجابة ،فاحرص
من فضلك عىل تدوين إجاباتك عىل ورقة
إجابات امتحان القراءة بعد أن تنتهي من كل
قسم.
• سيكون هناك ساعة عىل الحائط يف
ً
كل قاعة امتحانَ .
متيقظا لمرور الوقت
إبق
لتتمكن من اإلجابة عىل كافة األسئلة.
ً
عددا من
• يضم كل جزء من أجزاء االمتحان
ً
ً
كافيا لكل قسم .لبعض
وقتا
خصص
األقسامّ .
األسئلة مهلة زمنية مقرتحة يمكنك االلزتام بها.

يف نهاية االمتحان

خدمة شكاوى نتائج IELTS

• يف نهاية كل ورقة (ورقة الكتابة ،ورقة
القراءة ،إلخ ،)...سيطلب منك المراقب أن
تتوقف عن الكتابة .عليك أن تتوقف عن
ً
فورا.
الكتابة
• ّ
ً
سلم كافة األوراق إىل المراقب ،بما يف ذلك

من غري المعتاد أن يتم ارتكاب خطأ يف وضع
العالمات .ولكن ،إن كنت تعتقد أن خطأ
ما قد وقع ،يمكنك أن تتقدم بطلب إعادة
تصحيح إىل خدمة شكاوى النتائج .ينبغي أن
يتم ذلك يف مهلة ال تتعدى ستة أسابيع من
ً
أيضا أن تختار أقسام
يوم االمتحان .يمكنك
االمتحان اليت ترغب يف أن تتم
إعادة تصحيحها.

المراقب اإلذن بمغادرة القاعة.

ينبغي دفع رسم محدد إىل خدمة شكاوى
النتائج ،وستتم إعادة هذا المبلغ إليك يف حال
تغيت عالمتك نتيجة إلعادة التصحيح .قد
ّ
تصل مدة النظر يف الشكوى حوايل ثماين
أسابيع .يرجى االتصال بنا للحصول عىل
مزيد من المعلومات حول كيفية عمل خدمة
شكاوى النتائج.

أوراق األسئلة ،وأوراق اإلجابة ،والمسودات،
إلخ...
• َ
إبق يف مكانك طوال الوقت إىل أن يعطيك
إن كان لديك أي أسئلة أو مشاكل ،أخرب
ً
مباشرة.
المراقب
• إن كان هناك أي مشاكل تعتقد أنها أثرت
عىل أدائك ،أخرب المراقب بها عىل الفور.
ً
شكوى حول يوم
• إن كنت ترغب يف رفع
خضوعك لالمتحان ،ينبغي أن تقوم بذلك يف
خالل نفس اليوم.
• سيكون بحوزة المراقب إستمارة حوادث يوم
االمتحان .إن كنت ترغب يف رفع مسألة أو
تقديم شكوى ،يرجى ملء تلك االستمارة.

نتاج امتحان IELTS
سوف تتمكن من االطالع عىل نتائجك عىل
ً
يوما من تاريخ االمتحان.
اإلنرتنت بعد ١٣
يمكننا أن نرسل لك نتائجك يف امتحان IELTS
(أو ما يعرف بـ  )Test Report Formبعد مرور ١٣
ً
بناء عىل طلب
يوما عىل خضوعك لالمتحان ً
منك .إن كنت ترغب يف الحصول عىل نتائجك
عىل شكل رسالة نصية يرجى االشرتاك يف
هذه الخدمة يوم االمتحان .ال يمكنك الحصول
عىل النتائج عرب الهاتف أو الربيد اإللكرتوين
أو الفاكس.

المجلس الثقايف الربيطاين
العجوزة
 ١٩٢شارع النيل العجوزة ،القاهرة
مصر الجديده
 ٤شارع المنيا مصر الجديدة ،القاهرة
اإلسكندرية
 ١١محمود أبو العال ،كفر عبده ،اإلسكندرية
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ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺍﻹﻟﻜــﱰﻭﱐ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﲆ ﺍﻹﻧﱰﻧﺖ

© ﺍﻟﻤﺠﻠــﺲ ﺍﻟﺜﻘــﺎﰲ ﺍﻟﱪﻳﻄــﺎﱐ .ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇــﺔ.

 Road to IELTSﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﲆ ﺍﻹﻧﱰﻧﺖ
ﻻﻣﺘﺤﺎﻥ .IELTS
ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻤﻊ ﺃﻛﱶ ﻣﻦ  ١٠٠ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﻭﺃﺷﺮﻃﺔ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﺗﻌﺮﺽ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺧﱪﺍﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ،ﻭﺗﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﻭﻧﺼﺎﺋﺢ ﺣﻮﻝ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ،
ﹰ
ﹰ
ﹰ
ﹰ
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ.
ﻭﻣﻌﺪ ﹰﺍ
ﺣﺪﻳﺜﺎ
ﺷﺎﻣﻼ
ﻣﻮﺭﺩﺍ
ﻟﻴﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ
ﹼ

ﹼ
ﻣﻘﺴﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ :ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ،ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺔ.
Road to IELTS
ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ:

ﻳﻘﺪﻡ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﻳﻮﻓﺮ
•  :Starting outﻛﺘﺎﺏ ﺇﻟﻜﱰﻭﱐ ﹼ
ﺗﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﲆ ﺃﻋﲆ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ.
ﻣﺼﻮﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺧﱪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ
•  :Advice and tutorialsﺃﺷﺮﻃﺔ
ﹼ
ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺃﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﲑ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ .IELTS
ﹼ
•  :Practice Zoneﻳﻮﺟﺪ ﺃﻛﱶ ﻣﻦ  ١٢٠ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ،ﻳﺘﺪﺭﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ
ﻋﲆ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
•  :Test Practiceﻳﺤﺎﻛﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻟﻺﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ.

ﺍﻻﺻﺪﺍﺭﺍﺕ:
ﹼ
ﻣﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﺛﻼﺙ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ:
Road to IELTS
•  - Test Driveﻳﻤﻨﺤﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﱐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ .IELTS
ﹰ
ﹰ
•  - Last Minuteﻳﻤﻨﺤﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ  ٢٠ﺳﺎﻋﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺣﺼﺮﻳﹼ ﺎ ﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻳﺘﺴﺠﻠﻮﻥ ﻹﻣﺘﺤﺎﻥ  IELTSﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ.
•  - Full Versionﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ  ١٢٠ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ.

ﺑﻤﺎﺫﺍ ﻳﻔﻴﺪﻙ Road to IELTS؟
• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ  -ﺳﻮﻑ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻮﺭﻱ ﻷﺩﺍﺋﻚ ﻟﱰﺻﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺮﺯﺗﻪ.
ﹼ
ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ.
• ﻓﻬﻢ ﺃﺧﻄﺎﺋﻚ  -ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﲆ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻭﺗﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﲆ
• ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﻘﺘﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ  -ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻬﺎﻡ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  ،IELTSﻣﻤﺎ ﺳﻴﺠﻌﻠﻚ ﺃﻛﱶ ﺩﺭﺍﻳﺔﹰ
ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﻳﺸﻌﺮﻙ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ.

ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ؟
ﹰ
ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
• ﺟﺮﹼ ﺏ  ١٠ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻀﲑ ﻹﻣﺘﺤﺎﻥ IELTS
ﹼ
www.roadtoielts.com/testdrive/
• ﺳﺠﻞ ﻋﲆ ﺍﻹﻧﱰﻧﺖ ﻹﻣﺘﺤﺎﻥ  IELTSﻭﺍﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﺇﺻﺪﺍﺭ Road to IELTS: Last Minute
www.britishcouncil.org.eg/en/exam/ielts

