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كيف تستعد المتحان اآليلتس؟

أنواع امتحان اآليلتس

تأكد أنك مستعد إلظهار مهاراتك يف اللغة اإلنجليزية
 - 1تع ــرف ع ــى مكون ــات امتح ــان اآليلت ــس م ــن خ ــال قــراءة ه ــذا الكتي ــب .وميكن ــك أيض ـاً التع ــرف
ع ــى مزي ــد م ــن املعلوم ــات ع ــن مكون ــات امتح ــان اآليلت ــس وأن ــواع األس ــئلة املس ــتخدمة م ــن خ ــال
ه ــذا املوق ــع.www.ielts.org/testtakers :

يوجد نوعان من امتحان اآليلتس :امتحان اآليلتس األكادميي ،وامتحان اآليلتس العام.

 - 2تــدرب عــى أســئلة االمتحــان مــن خــال منــاذج امتحــان اآليلتــس التــي تجدهــا عــى هــذا الرابــط:
.www.ielts.org/samples
 – 3ميكنــك تقديــم امتحــان تجريبــي منوذجــي .ويوجــد مجلــدان رســميان مــن مــواد التــدرب عــى امتحــان
اآليلتــس ميكــن رشاؤهــا مــن مركــز امتحــان اآليلتــس أو عــر هــذا الرابــط.www.ielts.org/testtakers :
وتحتــوي تلــك املــوارد عــى منــاذج كاملــة مــن امتحــان اآليلتــس وإجاباتهــا ،باإلضافــة إىل عينــات مــن
إجابــات اختبــارات الكتابــة واملحادثــة وتعليــق الفاحــص عليهــا.

امتحان اآليلتس األكادميي
امتحــان اآليلتــس األكادميــي مخصــص للمتقدمــن لالمتحــان الذيــن يرغبــون يف الدراســة باملرحلــة
الجامعيــة أو الدراســات العليــا ،وأيضــاً هــؤالء الذيــن يســعون للتســجيل املهنــي.
امتحان التدريب العام
امتحــان التدريــب العــام مخصــص لألشــخاص الذيــن يرغبــون يف الهجــرة لبلــد يتحــدث اللغــة اإلنجليزية
(مثــل أس ـراليا،وكندا ،ونيوزيلنــدا ،واململكــة املتحــدة) أو الذيــن يرغبــون يف الحصــول عــى تدريــب أو
دراســة يف مســتوى أقــل مــن املرحلــة الجامعيــة.

 - 4ميكن ــك التس ــجيل يف دورة تدريبي ــة لتحس ــن أدائ ــك يف امتح ــان اآليلت ــس .وتوج ــد العدي ــد م ــن
مراك ــز امتح ــان اآليلت ــس وم ــدارس اللغ ــة اإلنجليزي ــة يف أنح ــاء الع ــامل الت ــي تق ــدم دورات تدريبي ــة
للتحض ــر المتح ــان اآليلت ــس.

تحــدد كل مؤسســة وجهــة متطلبــات االلتحــاق الخاصــة بهــا .ويف بعــض الحــاالت ميكــن للجهــة قبــول
كل مــن االمتحــان األكادميــي أو امتحــان التدريــب العــام .وإذا كان لديــك شــك بخصــوص نــوع امتحــان
اآليلتــس املطلــوب منــك ،فبــادر باالتصــال بالجهــة التــي ســتتعامل معهــا لــي تعــرف متطلباتهــم.

تعرف عىل املزيد من املعلومات عرب هذه الراوبط:
www.ielts.org
www.britishcouncil.org/takeielts
www.ieltsessentials.com/prepare
www.cambridgeenglish.org/ielts
.www.ielts.org/usa

يتــم امتحانــك يف جميــع املهــارات اللغويــة األربعــة  -االســتامع والق ـراءة والكتابــة واملحادثــة ،إال إذا كان
لديــك إعفــاء كنتيجــة إلعاقــة معينــة (انظــر الجــزء الخــاص باملتطلبــات الخاصــة) .يتفــق كل مــن امتحــان
اآليلتــس األكادميــي وامتحــان اآليلتــس العــام يف أج ـزاء االمتحــان الخاصــة باالســتامع واملحادثــة ،لكنهــا
يختلفــان يف أجـزاء االمتحــان الخاصــة بالقـراءة والكتابــة.

تعرف عىل قواعد ولوائح امتحان اآليلتس
مــن املهــم أن تتعــرف عــى قواعــد ولوائــح امتحــان اآليلتــس ،وهــي موضحــة يف جــزيئ املالحظــات
للمتقدمــن لالمتحــان ( ،)Notice to Candidatesواإلق ـرار( )Declarationاملتضمنــن يف منــوذج التقــدم
المتحــان اآليلتــس .وعندمــا تقــوم بالتوقيــع عــى اإلق ـرار املوجــود يف منــوذج التقــدم لالمتحــان أو توافــق
عــى الــروط عنــد التســجيل لالمتحــان عــر االنرتنــت فإنــك بذلــك تؤكــد أنــك قــد اطلعــت وفهمــت
القواعــد واللوائــح الخاصــة باالمتحــان وأنــك بالتــايل توافــق عــى االلت ـزام بهــا.
سجل يف أقرب وقت ممكن
عندمــا تشــعر أنــك مســتعد ألخــذ االمتحــان ،فيجــب أن تبــادر بالتســجيل لــدى أحــد مراكــز امتحــان
اآليلتــس .اتصــل مبركــز االمتحــان يف أقــرب وقــت ممكــن ،فقــد يكــون عــدد املتقدمــن لالمتحــان والذيــن
ميكــن قبولهــم يف تاريــخ معــن محــدودا ً .ويجــب أن تدفــع رســوم االمتحــان عنــد التســجيل.
أبلغ مركز االمتحان إذا كانت لديك متطلبات خاصة
مــن أجــل التأكــد أن القــدرات اللغويــة لجميــع املتقدمــن لالمتحــان يتــم تقييمهــا بصــورة عادلــة
وموضوعيــة ،يقــدم امتحــان اآليلتــس خدمــة شــاملة للمتقدمــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،ممــن لديهــم
صعوبــات تعليميــة معينــة أو صعوبــات ســمعية أو برصيــة.
فــإذا كنــت بحاجــة لنســخة معدلــة مــن االمتحــان ،عــى ســبيل املثــال نســخة مطبوعــة بحــروف كبــرة
أو مكتوبــة بلغــة برايــل ،فيجــب عليــك أن تخطــر مركــز االختبــار بتلــك املتطلبــات قبــل موعــد االمتحــان
بثالثــة شــهور .وهــذه املــدة رضوريــة إلعــداد اإلصــدار املعــدل مــن االمتحــان .وإذا كانــت ظروفــك
تســتدعي عمــل ترتيبــات إداريــة خاصــة أثنــاء االمتحــان ،كأن تكــون بحاجــة لوقــت إضــايف أو تحتــاج
لوجــود تكنولوجيــا خاصــة أثنــاء االمتحــان ،مثــل برنامــج قــارئ الشاشــة للمكفوفــن  ،فيجــب عليــك أن
تخطــر مركــز االختبــار قبــل  6أســابيع عــى األقــل مــن موعــد االمتحــان ،و االتصــال مبركــز االختبــار ملناقشــة
هــذه املتطلبــات .وأي ترتيبــات خاصــة لالمتحــان يتــم االتفــاق عليهــا يجــب أن تكــون مطابقــة للوائــح
املجلــس املشــرك للمؤهــات (.)JCQ

يجــب إمتــام اختبــارات االســتامع ،والقـراءة ،والكتابــة يف نفــس يــوم االمتحــان .وقــد يختلــف ترتيــب أخــذ
تلــك االختبــارات ،لكــن ال توجــد ف ـرات راحــة بينهــا .أمــا اختبــار املحادثــة فيمكــن عقــده قبــل أو بعــد
أســبوع مــن موعــد إجـراء هــذه االختبــارات الثالثــة.

اختبار االستامع

اختبار القراءة (األكادميي)

اختبار القراءة (التدريب العام)

اختبار الكتابة (األكادميي)

اختبار الكتابة (آيلتس العام)

اختبار املحادثة
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االمتحــان الــذي يفتــح األبــواب يف كافــة
أنحــاء العــامل.
يتضمنهذاالدليلمعلوماتهامةملساعدتكم
يف االستعداد المتحان اآليلتس.
صمــم امتحــان اآليلتــس  ، IELTSنظــام اختبــار اللغــة اإلنجليزيــة
الــدويل ،لتقييــم القــدرات اللغويــة لألشــخاص الراغبــن يف الدراســة
أو العمــل حيــث تكــون اللغــة اإلنجليزيــة هــي لغــة التعامــل
والتواصــل.
امتحــان اآليلتــس مقبــول ومعــرف بــه مــن أكــر مــن  9000مؤسســة
وجهــة يف أنحــاء العــامل تشــمل الجامعــات ،وأصحــاب األعــال،
وســلطات الهجــرة ،والــوكاالت الحكوميــة األخــرى .ميكنــك التعــرف
عــى القامئــة الكاملــة للمؤسســات التــي تقبــل نتائــج اآليلتــس عــر
هــذا املوقــعwww.ielts.org/recognition :

امتحان مناسب ويسهل التقدم له
يتــم إجـراء امتحــان اآليلتــس نحــو أربــع مـرات شــهرياً يف أكــر مــن  140بلــد  .وتنعقــد االمتحانــات أيــام
الســبت والخميــس .وميكنــك التعــرف عــى مواعيــد امتحانــات اآليلتــس يف منطقتــك باالتصــال بأقــرب
مركــز المتحــان اآليلتــس ،كــا ميكنــك االطــاع عــى القامئــة الكاملــة لجميــع مراكــز امتحــان اآليلتــس حــول
العــامل عــر هــذا املوقــع.www.ielts.org :
امتحان عاملي
يركــز امتحــان اآليلتــس عــى التنــوع العاملــي يف محتوياتــه .فعــى ســبيل املثــال ،يتــم اختيــار النصــوص
واملهــام الــواردة يف االمتحــان مــن الــدول املتحدثــة باللغــة اإلنجليزيــة ،كــا أن هنــاك العديــد مــن اللكنــات
واللهجــات املحليــة للغــة اإلنجليزيــة يف دول مثــل أمريــكا الشــالية ،وأس ـراليا ،ونيوزيلنــدا ،وبريطانيــا،
وغريهــا ،يتــم اســتخدامها يف اختبــار االســتامع ،باإلضافــة إىل أن جميــع األشــكال املتنوعــة للغــة اإلنجليزيــة
القياســية يتــم قبولهــا يف إجابــات املمتحنــن الشــفوية أو التحريريــة.
امتحان مج ّرب ومحل ثقة
لقــد تــم تطويــر امتحــان اآليلتــس عــى يــد مجموعــة مــن الخ ـراء املتميزيــن عاملي ـاً يف مجــال تقييــم
اللغــة ،وهــذا االمتحــان مؤيــد بربنامــج أبحــاث موســع للبحــث والتقييــم وتطويــر االمتحــان.
مستويات االمتحان
امتحــان اآليلتــس مصمــم لتقييــم مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة عــر نطــاق واســع مــن املســتويات .وال يوجــد
نجــاح ورســوب يف امتحــان اآليلتــس ،لكــن يتــم تقييــم مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة لــدى الشــخص طبق ـاً
لتســع مســتويات تتــدرج تصاعديـاً مــن املســتوى األول (األقــل) وحتــى املســتوى التاســع (الخبــر).

نطاق تقديرات امتحان اآليلتس
9

مستخدم خبري

8

مستخدم جيد جدا ً

7

مستخدم جيد

6

مستخدم كفء

5

مستخدم عادي

4

مستخدم محدود

3

مستخدم محدود جدا ً

2

مستخدم غري منتظم

1

غري مستخدم

0

مل يتقدم لالمتحان

امتحان “ ”IELTSللتأشريات والهجرة للممكلة املتحدة
اع ــرف كي ــف ميكن ــك اس ــتخدام نتيج ــة امتح ــان “ ”IELTSلغاي ــات الحص ــول ع ــى التأشــرات
والهج ــرة إىل اململك ــة املتح ــدة ع ــر موق ــع  .www.ielts.org/ukملزي ــد م ــن املعلوم ــات ح ــول
زي ــارة اململك ــة املتح ــدة أو اإلقام ــة فيه ــا ،يرج ــى زي ــارة .www.gov.uk
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اختبارالكتابة
الزمن
 60دقيقة.
املهام
يتضمــن اختبــار الكتابــة مهمتــن ،ويطلــب منــك أن تكتــب  150كلمــة عــى األقــل لإلجابــة عــن املهمــة
األوىل 1 ،و 250كلمــة عــى األقــل لإلجابــة عــن الثانيــة.
أجزاء االختبار
يتكون اختبار الكتابة من جزأين.
اختبار الكتابة (األكادميي)
املهمــة األوىل عبــارة عــن شــكل بيــاين أو جــدول أو خريطــة بيانيــة أو شــكل تخطيطــي ومطلــوب منــك
أن تكتــب وصفــاً أو ملخصــاً أو رشحــاً للمعلومــات بكلامتــك الخاصــة .وقــد يطلــب يف هــذه املهمــة
وصــف ورشح البيانــات أو وصــف مراحــل عمليــة معينــة أو طريقــة عمــل يشء معــن أو وصــف يشء أو
حــدث معــن.
يف املهمة الثانية ،يطلب منك كتابة مقال للرد عىل وجهة نظر أو حجة أو مشكلة.
وتتصــف املشــكالت واملوضوعــات التــي يتــم مناقشــتها يف هــذا الجــزء بأنهــا ذات طابــع عــام ومناســبة
وســهلة الفهــم للمتقدمــن لالختبــار ،الذيــن يرغبــون يف أخــذ االختبــار بغــرض الدراســة الجامعيــة أو
الدراســات العليــا أو يســعون للتســجيل املهنــي .ويجــب أن تتــم اإلجابــات عــى املهمــة األوىل والثانيــة
بأســلوب أكادميــي محايــد شــبه رســمي.
اختبار الكتابة (التدريب العام)
يف املهمــة األوىل يقــدم لــك االختبــار موقف ـاً معين ـاً ويطلــب منــك كتابــة خطــاب لطلــب املعلومــات أو
تفســر هــذا املوقــف .وميكــن أن يكــون الخطــاب شــخصياً أو محايــدا ً /شــبه رســمي مــن حيــث أســلوبه.
يف املهمــة الثانيــة ،يُطلــب منــك كتابــة مقــال للــرد عــى وجهــة نظــر أو حجــة أو مشــكلة .وقــد يكــون
أســلوب هــذا املقــال شــخصياً بدرجــة معينــة باملقارنــة مــع مقــال املهمــة الثانيــة يف امتحــان الكتابــة
األكادمييــة.
موضوعات األسئلة يف هذا االمتحان موضوعات ذات طابع عام.

املهارات التي يتم تقييمها
يف املهمتني يتم تقييمك عىل أساس قدرتك عىل كتابة إجابات وردود مناسبة من حيث:
• املحتوى
• تنظيم األفكار
• دقة و تنوع القدرات اللغوية واللفظية والنحوية
اختبار الكتابة (األكادميي)
يف املهمــة األوىل  -وبحســب نوعيــة هــذه املهمــة  -يتــم تقييمــك عــى أســاس قدرتــك عــى تنظيــم وعــرض
ورمبــا مقارنــة البيانــات لوصــف مراحــل أو خطــوات عمليــة معينــة ،أو لوصــف يشء أو حــدث مــا أو
تسلســل عــدة أحــداث ،أو رشح كيفيــة عمــل يشء مــا.
ويف املهمــة الثانيــة  -وبحســب نوعيــة املهمــة -يتــم تقييمــك عــى أســاس قدرتــك عــى عــرض الحــل
للمشــكلة ،وتقديــم رأيــك ووجهــة نظــرك ومربراتهــا ،ومقارنــة األدلــة وبيــان التناقــض بينهــا ،ووجهــات
النظــر واملتضمنــات لتقييــم وتحــدي األفــكار ،وتقديــم اإلثبــات أو الحجــة.
اختبار الكتابة (التدريب العام)
يف املهمــة األوىل  -وبحســب نوعيــة املهمــة  -يتــم تقييمــك عــى أســاس قدرتــك عىل املشــاركة يف املراســات
الشــخصية لغــرض :تقديــم املعلومــات عــن وقائــع وحقائــق عامــة والتعبــر عــن االحتياجــات والرغبــات
والتفضيــات واألشــياء التــي ال تفضلهــا والتعبــر عــن الــرأي (وجهــات النظــر والشــكاوي وغريهــا).
أمــا يف املهمــة الثانيــة فيتــم تقييمــك عــى أســاس قدرتــك عــى تقديــم املعلومــات الواقعيــة والحقائــق
العامــة ،وتحديــد أبعــاد املشــكلة وتقديــم الحــل ،وعــرض وجهــة النظــر ،ورمبــا أيض ـاً تقديــم املــررات،
وتقييــم وتحــدي األفــكار واألدلــة أو الحجــج.
الدرجات
يتــم تقييــم أدائــك يف كل مهمــة عــى يــد ِ
ممتحنــن معتمديــن المتحــان اآليلتــس ،وذلــك طبق ـاً ملعايــر
تقييــم االختبــار التحريــري يف امتحــان اآليلتــس ،وهــي :انجــاز املهمــة /اإلجابــة ،وترابــط وتناســق األفــكار،
واملفــردات ،وتنــوع اســتخدام األزمنــة والدقــة النحويــة .وميكــن االطــاع عــى النســخة العامــة ملعايــر
التقييــم مــن خــال هــذا الرابــط.www.ielts.org/criteria :
الدرجــات املخصصــة لإلجابــة عــى املهمــة الثانيــة يف اختبــار الكتابــة متثــل ضعــف الدرجــات املخصصــة
لإلجابــة عــى املهمــة األوىل.
يتم تسجيل الدرجات يف شكل درجات كاملة وأنصاف الدرجات.

اختبار املحادثة
الزمن
من  11إىل  14دقيقة
أجزاء االختبار
يتكون اختبار املحادثة من ثالثة أجزاء.
الجزء األول :املقدمة واملقابلة ( 5 - 4دقائق)
ِ
املمتحــن نفســه ويطلــب منــك أن تقــدم نفســك وتؤكــد هويتــك ،ثــم يســألك بعــض األســئلة التــي
يقــدم
تــدور حــول موضوعــات مألوفــة ،مثــل املنــزل واألرسة والعمــل والدراســات واالهتاممــات.
الجزء الثاين :حوار فردي طويل ( 4 - 3دقائق)
يقــدم لــك املمتحــن بطاقــة املهمــة والتــي تطلــب منــك الحديــث عــن موضــوع معــن وتحتــوي عــى نقاط
معينــة يجــب أن تغطيهــا يف حديثــك .ومينحــك املمتحــن دقيقــة واحــدة لالســتعداد للحديــث ،ويعطيــك
ورقــة وقلــم رصــاص لتدويــن أفــكارك ومالحظاتــك ،ثــم تتحــدث ملــدة دقيقــة أو دقيقتــن عــن املوضــوع.
وقــد يســألك املمتحــن ســؤاالً أو ســؤالني عــن نفــس املوضــوع.

املهارات التي يتم تقييمها
هناك نطاق واسع من مهارات التحدث التي يتم تقييمها ،وتشمل:
• القــدرة عــى التعبــر عــن وجهــات النظــر واملوضوعــات واملعلومــات حــول املوضوعــات اليوميــة
والخــرات واملواقــف العامــة مــن خــال اإلجابــة عــى مجموعــة مــن األســئلة.
• القدرة عىل التحدث تفصيلياً يف موضوع معني باستخدام لغة مناسبة وتنظيم ترابط األفكار.
• القــدرة عــى التعبــر عــن وجهــات النظــر وتربيرهــا ،وتحليــل ومناقشــة املوضوعــات والتعبــر عــن
جوانبهــا املختلفــة.
الدرجات
يتــم تقييــم أدائــك عــى يــد ِ
ممتحنــن معتمديــن المتحــان اآليلتــس ،وذلــك طبقـاً ملعايــر تقييــم اختبــار
املحادثــة يف امتحــان اآليلتــس ،وهــذه املعايــر هــي :الطالقــة وترابــط األفــكار ،والدقــة النحويــة ،ونطــق
الكلــات .وميكــن االطــاع عــى النســخة العامــة ملعايــر التقييــم مــن خــال هــذا الرابــط:
www.ielts.org/criteria
يتم تسجيل الدرجات يف شكل درجات كاملة وأنصاف درجات.

الجزء الثالث :املناقشة املتبادلة بني الطرفني ( 5 - 4دقائق)
ِ
املمتحــن املزيــد مــن األســئلة املرتبطــة مبوضــوع الجــزء الثــاين ،وهــذه األســئلة تعطيــك الفرصــة
سيســألك
ملناقشــة املزيــد مــن األفــكار أو املوضوعــات املجــردة.
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املكونات األربعة المتحان اآليلتس
اختبار االستامع
الزمن
 30دقيقة تقريباً (باإلضافة إىل  10دقائق لنقل اإلجابات إىل ورقة اإلجابة).
األسئلة
يتكــون اختبــار االســتامع مــن  40ســؤاالً ،يتــم اختيارهــم مــن مجموعــة متنوعــة مــن أنــواع األســئلة ،التــي
تـراوح مــا بــن :االختيــار مــن متعــدد ،والتوصيــل ،وإكــال البيانــات الناقصــة عــى املخططــات أو الخرائــط
أو األشــكال التخطيطيــة ،وإكــال النــاذج ،وإكــال املالحظــات ،وإكــال الجــداول ،وإكــال الخرائــط
البيانية،وإكــال امللخــص ،وإكــال العبــارات ،واألســئلة ذات اإلجابــات القصــرة.
أجزاء االختبار
يتكون اختبار االستامع من  4أجزاء:
الجــزء األول محادثــة بــن شــخصني يف ســياق حــوار اجتامعــي يومــي (عــى ســبيل املثــال محادثــة تــدور
يف وكالــة لإلســكان).
الجــزء الثــاين :خطــاب فــردي (مونولــوج) يف ســياق اجتامعــي يومــي (عــى ســبيل املثــال شــخص يتحــدث
عــن املرافــق املحليــة أو يتحــدث عــن األنظمــة املتبعــة للوجبــات الغذائيــة خــال املؤمتــر).

الجزء الرابع :خطاب فردي (مونولوج) عن موضوع أكادميي (عىل سبيل املثال محارضة جامعية).
يتم االستامع لكل جزء مرة واحدة فقط.
يتــم اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن األصــوات واللكنــات املختلفــة للمتحدثــن الذيــن تكــون لغتهــم
األصليــة هــي اللغــة اإلنجليزيــة.
املهارات التي يتم تقييمها
يتم تقييم نطاق واسع من مهارات االستامع ،والتي تتضمن:
• فهم األفكار الرئيسية
• فهم معلومات عن حقائق محددة
• التعرف عىل وجهات النظر والتوجهات وغرض املتحدث
• متابعة تطور الحوار يف املناقشة.
الدرجات والتقديرات
ُحصــل درجــة واحــدة لــكل إجابــة صحيحــة .ويكــون املجمــوع الــكيل لالمتحــان هــو  40درجــة ،والدرجات
ت ّ
مــن  40يتــم تحويلهــا إىل نطــاق التقديـرات املتــدرج مــن تســع مســتويات والخــاص بامتحــان اآليلتس.
يتم تسجيل الدرجات الكاملة والنصفية أيضاً.

الجــزء الثالــث :محادثــة بــن مــا يقــرب مــن أربعــة أشــخاص تــدور يف إطــار تعليمــي أو تدريبــي (عــى
ســبيل املثــال نقــاش بــن أســتاذ جامعــي وطالــب حــول أحــد الفــروض أو املهــام الدراســية أو مجموعــة
مــن الطــاب يخططــون ملــروع بحــث).

اختبار القراءة
الزمن
 60دقيقة (ال يوجد وقت إضايف لنقل اإلجابات لورقة اإلجابة).
األسئلة
يتكــون اختبــار القـراءة مــن  40ســؤاالً ،يتــم اختيارهــم مــن مجموعــة متنوعــة مــن أنــواع األســئلة ،التــي
ت ـراوح مــا بــن :االختيــار مــن متعــدد ،والتعــرف عــى املعلومــات (صــح /خطــأ /غــر موجــود) ،التعــرف
عــى وجهــة نظــر الكاتــب أو حجتــه (نعــم /ال /غــر موجود)،وتوافــق املعلومــات ،وتوفيــق العناويــن،
وتوفيــق الخصائــص ،وتوافــق نهايــات العبــارات ،وإكــال العبــارات ،وإكــال امللخــص ،وإكــال املالحظات،
وإكــال الجــداول ،وإكــال الخرائــط البيانيــة  ،ووضعالبيانــات الناقصــة عــى الشــكل التخطيطــي ،واألســئلة
ذات اإلجابــات القصــرة.
أجزاء االختبار
يتكــون اختبــار القــراءة مــن  3أجــزاء أو أقســام .ويــراوح إجــايل عــدد كلــات النصــوص الــواردة يف
االمتحــان مــا بــن  2150إىل  2750كلمــة.
اختبار القراءة (األكادميي)
يتضمــن كل جــزء نصـاً واحــدا ً طويـاً .وهــذه النصــوص صحيحــة وأصليــة؛ فهــي مأخــوذة مــن الكتبيتضمــن
كل جــزء نص ـاً واحــدا ً طوي ـاً .وهــذه النصــوص صحيحــة وأصليــة؛ فهــي مأخــوذة مــن الكتــب والجرائــد
واملجــات .وهــي مكتوبــة للقــراء غــر املتخصصــن وتتنــاول موضوعــات أكادمييــة تهــم الــرأي العــام.
وهــذه النصــوص مناســبة وميكــن الوصــول ملثلهــا مــن جانــب املمت َحنــن الذيــن يتقدمــون المتحــان اآليلتس
بغــرض الدراســة الجامعيــة أو الدراســات العليــا أو الذيــن يســعون للتســجيل املهنــي .تتنــوع النصــوص يف
االمتحــان مــا بــن نصــوص وصفيــة واقعيــة ونصــوص خطابيــة تحليلية،وميكــن أن تتضمــن النصــوص بعــض
املــواد غــر الشــفوية مثــل األشــكال التخطيطيــة أو البيانيــة أو األشــكال التوضيحيــة .ويف حالــة احتــواء
النــص عــى مصطلحــات فنيــة ،فيتــم توفــر مــرد بســيط يحتــوي عــى رشح مبســط لتلــك املصطلحــات.

اختبار القراءة (التدريب العام)
يتضمــن الجــزء األول مــن االمتحــان نصــن أو ثالثــة مــن النصــوص القصــرة الواقعيــة ،وأحدهــا قــد يكــون
مركبــاً (يتكــون مــن  6إىل  8نصــوص قصــرة مرتبطــة بأحــد املوضوعــات عــى ســبيل املثــال إعالنــات
الفنــادق) .وترتبــط املوضوعــات بالحيــاة اليوميــة يف بلــد يتحــدث اللغــة اإلنجليزيــة.
يتضمــن الجــزء الثــاين نصــن مــن النصــوص الواقعيــة القصــرة التــي تركــز عــى املســائل املرتبطــة بالعمــل
(مثــل التقديــم للوظائــف ،وسياســات الــركات ،والدفــع والــروط ،ومرافــق وتجهي ـزات مــكان العمــل،
وتطويــر وتدريــب العاملــن).
يتضمن الجزء الثالث نصاً واحدا ًأطول وأكرث تعقيدا ً يتناول أحد موضوعات االهتاممات العامة.
النصــوص الــواردة يف االمتحــان حقيقيــة وموثقــة ،ويتــم الحصــول عليهــا مــن اإلخطــارات ،واإلعالنــات،
وكتيبــات الــركات ،واملســتندات الرســمية ،والكتــب ،واملجــات ،والجرائــد.
املهارات التي يتم تقييمها
هناك نطاق واسع من مهارات القراءة التي يتم تقييمها يف االمتحان ،وتشمل:
• القراءة لفهم املوضوع العام
• القراءة لفهم األفكار الرئيسية
• القراءة لفهم للتفاصيل.
• فهم املتضمنات واالستدالل واملعاين الضمنية
• التعرف عىل آراء ووجهات نظر الكاتب وتوجهاته والغرض من الكتابة
• فهم الحجج املنطقية وتطور الجدال.
الدرجات
تحصــل كل إجابــة صحيحــة عــى درجــة واحــدة .ويكــون املجمــوع الــكيل لالمتحــان هــو  40درجــة،
والدرجــات مــن  40يتــم تحويلهــا إىل نطــاق التقديـرات املتــدرج مــن تســع مســتويات والخــاص بامتحــان
اآليلتــس.
يتم تسجيل الدرجات يف شكل درجات كاملة ونصفية.

ملزيد من املعلومات عن مواصفات االختبار ،برجاء تصفح هذا الرابط
www.ielts.org/testtakers :
للمعلومات عن التصحيح والدرجات ،انظر هذا الرابط:
www.ielts.org/criteria
للحصول عىل مناذج من أسئلة االمتحان ،قم بزيارة هذا الرابط:
www.ielts.org/samples
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امتحان “ ”IELTSللتأشريات والهجرة للممكلة املتحدة
اع ــرف كي ــف ميكن ــك اس ــتخدام نتيج ــة امتح ــان “ ”IELTSلغاي ــات الحص ــول ع ــى التأشــرات والهج ــرة
إىل اململك ــة املتح ــدة ع ــر موق ــع  .www.ielts.org/ukملزي ــد م ــن املعلوم ــات ح ــول زي ــارة اململك ــة
املتح ــدة أو اإلقام ــة فيه ــا ،يرج ــى زي ــارة .www.gov.uk
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كيفية ملء بيانات ورقة إجابة اختبار االستامع  /القراءة

اكتب كود لغتك يف املربعات املبينة وظلل املربعات املقابلة (سيكون
كود لغتك مكتوباً عىل رقم الجلوس الخاص بك).

ظلل املربع الذي يبني نوعية امتحان
اآليلتس (أكادميي  /التدريب العام).

ظلل املربع الذي يبني النوع
(ذكر  /أنثى).

ظلل املربعات التي تدل عىل
تاريخ االمتحان.

اكتب اسمك باألحرف
االستهاللية الكبرية (كابيتل).

اكتب رقم الطالب الخاص بك يف املربعات املبينة مع تظليل املربعات املقابلة.

ال تكتب أي يشء يف أعمدة
✓ ✗/ألنها مخصصة
للمصحح فقط.

إذا كنت ترغب يف تعديل
إجابتك فامسح ما كتبته أو
أشطب اإلجابة األصلية واكتب
اإلجابة الجديدة.

اكتب إجاباتك يف املربعات.

ظلل املربعات التي تدل عىل
تاريخ االمتحان.

اكتب اسمك باألحرف
االستهاللية الكبرية (كابيتل).
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يجب استخدام القلم الرصاص يف ورقة اإلجابة.
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مالحظات ونصائح
االستامع
• يتم االستامع لكل تسجيل يف اختبار االستامع مرة واحدة فقط.
• ستحصل عىل الوقت لقراءة األسئلة قبل أن تستمع للتسجيل.
• أثنــاء االســتامع اكتــب إجاباتــك يف ورقــة األســئلة ويف نهايــة االختبــار ســيكون أمامــك  10دقائــق لــي
تنقــل إجاباتــك لورقــة اإلجابــة .يجــب أن تنقــل إجاباتــك لورقــة اإلجابــة ألنــه لــن يتــم تصحيــح أي يشء
تكتبــه يف ورقــة األســئلة.
• يجب أن تكتب إجاباتك بالقلم الرصاص.
• ستجد يف الصفحة التالية مثاالً عىل ورقة إجابة منوذجية كاملة الختبار االستامع.
• بالنسبة ألنواع أسئلة اإلكامل”مثل أكمل العبارة الناقصة”:
–انتبــه لعــدد الكلــات املطلــوب كتابتهــا يف اإلجابــة .فمثـاً إذا طلــب الســؤال أال تزيــد اإلجابــة عــن
كلمتــن فقــط ،وكانــت اإلجابــة الصحيحــة هــي (معطــف جلــدي) فــإن اإلجابــة بـــ (معطــف مصنــوع
مــن الجلــد) تعتــر غــر صحيحــة.
–انقــل فقــط الكلمــة أو الكلــات الناقصــة إىل ورقــة اإلجابــة ،فمثـاً إذا كان عليــك أن تكمــل عبــارة
“ يف ________ “ بإجابــة ،وكانــت اإلجابــة الصحيحــة هــي كلمــة (الصبــاح) فقــط فــإذا أجبــت
بإضافــة كلمتــن ( يف الصبــاح )” فســتكون إجابتــك غــر صحيحــة.
–ستســمع الكلــات التــي ســتحتاج الســتخدامها يف اإلجابــات .ولــن تحتــاج لتعديــل شــكل الكلــات
التــي اســتمعت إليهــا لتناســب اإلجابــة.
–انتبه لهجاء الكلامت والنحو ،فسوف تخرس درجات بسبب هذه األخطاء.
–ميكنك كتابة إجاباتك باألحرف الصغرية أو باألحرف الكبرية (كابيتال).

القراءة
• ميكنــك كتابــة إجاباتــك مبــارشة يف ورقــة اإلجابــة أو ميكنــك أن تكتبهــا عــى ورقــة األســئلة ثــم تنقلهــا
إىل ورقــة اإلجابــة قبــل نهايــة االختبــار ،لكنــك لــن تحصــل عــى وقــت إضــايف لنقــل إجاباتــك إىل ورقــة
اإلجابــة يف نهايــة االمتحــان .ولــن يتــم تصحيــح أو احتســاب درجــات ألي يشء تكتبــه يف ورقــة األســئلة.
• يجب أن تكتب إجاباتك بالقلم الرصاص.
• ستجد يف الصفحة التالية مثاالً عىل ورقة إجابة منوذجية كاملة الختبار القراءة.
• أنواع أسئلة “اإلكامل” ( مثل أكمل العبارة الناقصة):
– تنطبق نفس القواعد الخاصة بسؤال اإلكامل كام يف اختبار االستامع (انظر أعاله).
–الكلــات والعبــارات املطلوبــة لإلجابــة عــن أســئلة االمتحــان يجــب تســتخلصها مــن النــص الــوارد
يف االمتحــان ،ولــن تحتــاج لتعديــل شــكل الكلــات أو العبــارات املطلوبــة لإلجابــة عــن الســؤال.
الكتابة
• ميكنك كتابة إجاباتك بالقلم الرصاص أو القلم الحرب.
• انتبــه لعــدد الكلــات املطلوبــة لــكل مهمــة؛ فســتخرس درجــات إذا مل تكتــب عــى األقــل  150كلمــة
لإلجابــة عــن املهمــة األوىل ،وعــى األقــل  250كلمــة للمهمــة الثانيــة.
• يجب أن تخصص  20دقيقة تقريباً لإلجابة عن املهمة األوىل ،و  40دقيقة تقريباً للمهمة الثانية.
• يجــب أن تكــون إجاباتــك كاملــة ،وال تكتــب إجاباتــك يف شــكل مالحظــات أو نقــاط منفصلــة وإال
ســتفقد درجــات.
• انتبه لهجاء الكلامت والنحو وعالمات الرتقيم؛ فالخطأ يف هذه األمور يفقدك درجات.
• ميكنك كتابة إجاباتك بالكامل باألحرف الكبرية ( )capitalإذا رغبت يف ذلك.
• ميكنــك تدويــن أفــكارك ومالحظاتــك عــى ورقــة األســئلة ،لكــن لــن يتــم احتســاب درجــات أو تصحيــح
مــا تكتبــه يف ورقــة األســئلة.

نتائجاالمتحان
شهادة نتيجة االمتحان
ستتســلم شــهادة نتيجــة االمتحــان والتــي تســجل الدرجــة التــي حققتهــا يف كل واحــدة مــن املهــارات
األربعــة (االســتامع والقـراء والكتابــة واملحادثــة) وكذلــك الدرجــة الشــاملة لنطــاق التقديـرات .وقــد يتــم
منــح درجــات نصفيــة يف النطــاق لبيــان األداء القــوي داخــل نطــاق معــن .وميكنــك أن تجــد املزيــد مــن
املعلومــات عــن كيفيــة احتســاب الدرجــات وتفســرها عــى هــذا الرابــط.www.ielts.org/criteria :
ميكنــك معرفــة نتائــج اآليلتــس خــال  13يومـاُ مــن تاريــخ االمتحــان .ولكــن غــر مســموح ملراكــز االختبــار
بإرســال النتائــج عــر الهاتــف أو
الفاكــس أو الربيــد االلكــروين.
يحصــل املتقــدم لالمتحــان
عــى نســخة واحــدة فقــط
مــن شــهادة النتيجــة؛ ولذلــك
فمــن املهــم االحتفــاظ بهــا يف
مــكان آمــن حيــث لــن تحصــل
عــى بــدل فاقــد مــن الشــهادة.
وميكــن ملركــز امتحــان اآليلتــس
أن يرســل مجانــاً نســخاً مــن
شــهادة نتيجتــك إىل املؤسســات
التــي تحددهــا بحــد أقــى
خمــس مؤسســات.

االستعالم عن النتيجة عرب اإلنرتنت
ميكنــك االســتعالم عــن نتيجتــك عــر اإلنرتنــت بعــد  13يومـاً مــن تاريــخ االمتحــان .وتظــل النتائــج متاحــة
عــى املوقــع االلكــروين ملــدة  28يومـاً .ونرجــو مالحظــة أن النتائــج املطروحــة عــى املوقــع االلكــروين ال
ينبغــي اســتخدامها كتأكيــد رســمي إلثبــات أدائــك يف االمتحــان.
مدة صالحية النتائج
ال تقبــل املؤسســات عــادة شــهادة نتيجــة االمتحــان التــي يزيــد عمرهــا عــن عامــن إال إذا قدمــت
الدليــل عــى أنــك قــد حافظــت عــى مســتواك بصــورة نشــطة أو حاولــت تطويــر لغتــك اإلنجليزيــة منــذ
أخــذ االمتحــان .وال ميكــن لــركاء امتحــان اآليلتــس تأكيــد صالحيــة نتائــج االمتحــان التــي ترجــع إىل أكــر
مــن عامــن.

إعادة تقديم امتحان اآليلتس
ال توجــد أي قيــود عــى التقــدم المتحــان اآليلتــس مــرة أخــرى .وميكنــك التســجيل لالمتحــان يف أي وقــت
مبجــرد أن تشــعر بأنــك مســتعد لالمتحــان .ونرجــو مالحظــة أنــه مــن غــر املحتمــل أن تزيــد درجتــك
يف االمتحــان إال إذا قمــت مبجهــود واضــح لتطويــر لغتــك اإلنجليزيــة قبــل معــاودة االمتحــان .وميكنــك
االطــاع عــى املزيــد مــن املعلومــات عــر هــذا الرابــط.www.ielts.org/resitting :

االستفسارات عن النتائج
إذا كنــت غــر ر ٍ
اض عــن نتيجتــك يف امتحــان اآليلتــس ،فيمكنــك التقــدم بطلــب إعــادة تصحيــح النتائــج
لــدى املركــز الــذي تقدمــت إليــه ألخــذ االمتحــان .ويجــب أن يتــم تقديــم هــذا الطلــب يف مــدة أقصاهــا 6
أســابيع بعــد تاريــخ االمتحــان .وميكنــك اختيــار مكونــات االمتحــان التــي تطلــب إعــادة تصحيحهــا .وســوف
يتــم تحصيــل رســوم منــك نظــر خدمــة إعــادة التصحيــح ،عــى أن يتــم رد هــذه الرســوم لــك إذا ترتــب
عــى إعــادة التصحيــح زيــادة الدرجــة يف أي مــن مكونــات االمتحــان .وتســتغرق عمليــة مراجعــة الدرجــات
مــن ســتة إىل مثانيــة أســابيع إلمتامهــا.

امتحان “ ”IELTSللتأشريات والهجرة للممكلة املتحدة
اع ــرف كي ــف ميكن ــك اس ــتخدام نتيج ــة امتح ــان “ ”IELTSلغاي ــات الحص ــول ع ــى التأشــرات والهج ــرة
إىل اململك ــة املتح ــدة ع ــر موق ــع  .www.ielts.org/ukملزي ــد م ــن املعلوم ــات ح ــول زي ــارة اململك ــة
املتح ــدة أو اإلقام ــة فيه ــا ،يرج ــى زي ــارة .www.gov.uk
7
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خمس خطوات للنجاح
1

4

االستفسار

ســيتم اإلطــاع عــى هويتــك يف يــوم االمتحــان وأيض ـاً قبــل اختبــار املحادثــة .وعليــك
أن تقــدم نفــس مســتند الهويــة الــذي اســتخدمته عنــد التســجيل يف االمتحــان .وســيتم
تصويــرك فوتوغرافي ـاً كإج ـراء أمنــي إضــايف وســتظهر هــذه الصــورة يف شــهادة نتيجــة
اآليلتــس الخاصــة بــك ،كــا ســيتم أيضـاَ أخــذ بصمــة األصبــع بواســطة املاســح الضــويئ.

ميكنــك التعــرف عــى بيانــات االتصــال بجميــع مراكــز امتحــان اآليلتــس حــول
العــامل عــر هــذا املوقــع  ،www.ielts.orgحيــث ميكنــك أيضــاً تنزيــل منــوذج
التقدم لالمتحان.

2

التسجيل
احــرص عــى قــراءة املعلومــات التــي تجدهــا يف منــوذج طلــب التقــدم لالمتحــان أو
يف منــوذج التســجيل االلكــروين .أكمــل جميــع البيانــات املطلوبــة يف منــوذج التقديــم
الورقــي أو االلكــروين ،وتأكــد مــن تســليم منــوذج طلــب التقــدم الورقــي لــدى مركــز
امتحــان اآليلتــس املناســب لــك ،كــا يجــب عليــك ســداد رســوم االمتحــان بأحــد
الوســائل املقبولــة للدفــع لــدى مركــز االختبــار .
تأكــد مــن كتابــة رقــم مســتند هويتــك (جــواز الســفر أو بطاقــة الهويــة القوميــة)
مــع إرفــاق صــورة ضوئيــة ملونــة وواضحــة أو صــورة باملاســح الضــويئ ملســتند
الهويــة مــع منــوذج الطلــب .ويجــب أن يكــون مســتند الهويــة ســاري املفعــول
يف وقــت التســجيل ،كــا يجــب عليــك إحضــار نفــس مســتند الهويــة وتقدميــه يف
يوم االمتحان.

3

يوم االمتحان

5

النتائج
ســتكون النتائــج متاحــة بعــد  13يومــاً مــن تاريــخ االمتحــان .ويف بعــض مراكــز
االمتحــان ميكــن للمتقدمــن لالمتحــان الحصــول عــى نتائجهــم يف اليــوم الثالــث
عــر ،ويف مراكــز أخــرى يتــم إرســال النتائــج بالربيــد يف اليــوم الثالــث عــر.
وال يُســمح ملراكــز االختبــار بإرســال النتائــج بالتليفــون أو املســح الضــويئ أو
الربيد االلكرتوين.
ميكنــك االســتعالم عــن نتيجتــك عــر اإلنرتنــت بعــد  13يومــاً مــن تاريــخ االمتحــان.
وتظــل النتائــج متاحــة عــى املوقــع االلكــروين ملــدة  28يومــاً .ونرجــو مالحظــة أن
النتائــج املطروحــة عــى املوقــع االلكــروين ال ينبغــي اســتخدامها كتأكيــد رســمي إلثبــات
أدائــك يف االمتحــان.

التأكيد
سريســل لــك مركــز االختبــار تأكيــدا ً بتاريــخ وموعــد االمتحــان ،مــع مالحظــة أن موعــد اختبــار
املحادثــة الخــاص بــك قــد يكــون يف نفــس يــوم االمتحانــات التحريريــة األخــرى أو قــد يعقــد يف
يــوم آخــر قبــل أو بعــد إجـراء امتحــان اآليلتــس بســبعة أيــام .وســيؤكد لــك مركــز االختبــار تاريــخ
وموعــد اختبــار املحادثــة الخــاص بــك.

تعرف عىل املزيد من املعلومات عىل املوقع الرسمي
المتحان اآليلتسwww.ielts.org :
شارك يف املناقشات والحوارات عىل صفحة اآليلتس عىل
الفيسبوك .www.facebook.com/IELTSofficial
شاهد فيديوهات اآليلتس عىل
اليوتيوبwww.youtube.com/ :
IELTSofficial

امتحـــان “ ”IELTSللتأشـــرات والهجـــرة إىل اململكـــة املتحـــدة وأســـراليا وكنـــدا
ونيوزيدالنـــدا
اعرف كيف ميكنك استخدام الـ  IELTSلغايات الهجرة إىل هذه الدول:
www.ielts.org/uk
www.ielts.org/australia
www.ielts.org/canada
www.ielts.org/nz

خصوصية معلوماتك
يقر رشكاء امتحان اآليلتس ويدعمون حق الخصوصية للمتقدمني لالمتحان .تعرف عىل مزيد من املعلومات عن حقوق الخصوصية يف هذا الرابط.www.ielts.org/privacy :
آيلتس الواليات املتحدة األمريكية
“”IELTS USA
Colorado Boulevard 825
Suite 201
Los Angeles, CA 90041
USA
هاتف2771 255 323 +1 :
بريد الكرتوينielts@ieltsusa.org :

هيئة تقييم اللغة اإلنجليزية بجامعة كامربدج
Hills Road 1
Cambridge, CB1 2EU
United Kingdom
املوقع االلكرتوين:
www.cambridgeenglish.org/helpdesk

آي دي يب آيلتس :أسرتاليا
Level 8, 535 Bourke St
Melbourne VIC 3000
Australia
هاتف4400 9612 3 +61 :
بريد الكرتوينielts@idp.com :

املجلس الثقايف الربيطاين
Bridgewater House
Whitworth Street 58
Manchester, M1 6BB
United Kingdom
هاتف7755 957 161 +44 :
بريد الكرتوينielts@britishcouncil.org :

امتحــان اآليلتــس ملكيــة مشــركة بــن كل مــن املجلــس الثقــايف الربيطــاين ،وآي دي يب آيلتــس أســراليا ،وهيئــة تقييــم اللغــة اإلنجليزيــة بجامعــة كامــردج . .إن امتحــان اآليلتــس مصمــم وتــم وضعــه مــن قبــل خــراء عامليــن متميزيــن يف تقييــم اللغــة لتقديــم صــورة حقيقيــة عــن املهــارات اللغويــة
لــدى املتقــدم لالمتحــان .والنطاقــات مــن  4إىل  9مــن مســتويات اآليلتــس (والتــي تقابــل املســتوى االبتــدايئ الثالــث إىل املســتوى الثالــث مــن اإلطــار الوطنــي للمؤهــات  )NQFمعتمــدة مــن مكتــب تنظيــم املؤهــات واالمتحانــات الربيطــاين (.)Ofqual
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