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وحققت الدرجة ٨ في اختبار ا�يلتس

لآليلتس
كيف بدأت من الصفر في اللغة ا�نجليزية



هذا الكتاب سيأخذك من التشتت والخوف من ا�يلتس الى خطوات واضحة للوصول 
الى درجة قوية من مستواك الحالي. ستتعرف على:

         كيف تحدد خطة مذاكرة قوية ومتزنة؟
         نبذة تفصيلية عن جميع اجزاء اختبار ا�يلتس

         مصادر تطوير جميع مهارات اللغة
         أقوى تكنيكات اختبار ا�يلتس مع االمثلة

         تكنيكات ”حاد“ لقسم القراءة مع مثال تطبيقي
         تكنيكة ”القوالب“ مع امثلة تطبيقية في الكتابة

بدأت من الصفر في ا�نجليزية، وبدون معاهد اللغة أو سفرات لدول 
أجنبية، حاولت بكل الطرق أن اتعلم اللغة ا�نجليزية لتحقيق درجة قوية 

في اختبار ا�يلتس. وبعد معاناتي لسنوات، حققت درجة ٨ من ٩ في 
اختبار ا�يلتس وقررت أن ابذل أقصى ما لدي لمساعدة ١٠٠ الف شخص 

مثلي في تحقيق أهدافهم في اختبار ا�يلتس.

للحصول على النسخة الورقية للكتاب:

http://www.dalilk4ielts.com/dalilk4ielts-book/
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 ةمدقملا
 ف مهفادهأ اوققحي يكل فالآلا هبرج يذلا باتكلا اذه ةصق تأدب فيك "

 "?ستليآلا

 دادعتسإلل يبراقأ زيفحت داز ,يوناثلا لوألا فصلا ف ةيئاهنلا يتارابتخا دعب
 يذلاو "ستليآلا" رابتخا ةيمهأ نع يثحب أدبف .ةكلمملا جراخ ف ةديجلا تاعماجلل
 ,رابتخالل دادعتسإلا ةيادب ةيفيك نع ةركف يا يدل نكي مل ًائيش هنع فرعا نكأ مل
 نم يه ةغللا ف يتليصح تناك .يتايح ف ةغل دهعم يا ىلإ لوخدلا يل قبسي ملف
 تمق ,رثكاورثكأ يدلاو زيفحت دعب .طقف ةيزيلجنإلا ةغلل ةيسردملا جهانملا
 : ) Council British ( يناطيربلا فاقثلا دهعملا ف ستليآلا ةرودل مامضنألاب
 ف ةيلاع ةجرد ققحا يكل "فلختم" يننا وه هتملعت ام لك ةرودلا هذه لالخ
 تنعتسا امدعب اذه( 4 ىلع هيف تلصحو يبيرجت رابتخا ءارجإب تمق !رابتخالا
 ةرودلا ف يبردتملا يئالمز ةيقب لصحي ناك امنيب )!ةلئسألا نم ريثك ف رداصمب
  . 7 و 6 ىلع

 يدل لزي مل نكل ,رابتخالا اذه ف ضوخلل ةين ىندأ يا نود الماك اماع تيضما
 تأدب امدنع ,كلذل ,رابتخالا اذهل دادعتسإلا ف ءدبلا ىلإ ينعجشي سجاه
 دعتسا يكل مزحب أدبا نأ تررق ,يوناثلا يناثلا فصلا نم يئاهتنا دعب يتزاجا
 .رابتخالا اذهل

 .رابتخالا اذهل دادعتسإلاو يتغل ريوطت ف اقراغ تاعاس ةتس نمرثكأ يضقا تأدب
 لاونملا اذه ىلع تيرمتساو رابتخالا اذهل هارأ نأ يننكمي ردصم لك مهتلا تأدب
 ءاجو .اباتك نورشع قوفي ام ىلع بتكلل يتئارق تزواجت .ابيرقت روهش ةثالث ةدمل
 ىلع تلصحو ,تربتخا .لاوش رهش ف ,ةدشب هل ارتوتم تنك يذلا رابتخالا تقو

 تنقيا ,يتركاذم لالخ هتملعت ام دعبو نكل ةديج ةجرد تناك ,ماع عومجمك 6.5
 ,ًاروف .رثكأ هتأرقام بردتب تمق نأ ىلعأ ةجرد ىلع لوصحلا ىلع رداق يننا
 ةريسملا ةلصاوم دعبو .قباسلا يرابتخا نم روهش ثالث دعب يرابتخا تزجح
 اهدعبو .8.5 يواست ةءارقلا ف ةزيمم ةجرد و 7.5 عومجم ىلع لوصحلا تعطتسا
 لالخ تلصوو رفصلا نم اهيف تأدب ةلحر .ماع عومجمك 8 ةجرد ىلا تلصو ةرتفب
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 امب ةعتمم ةلحر تناك اهنا كشأ ال !اهب ملحا نكأ مل ةجرد ىلإ ةزيجو ةرتف
 .اهتزتجا فيك نألا ىلا فرعأ ال يتلا تابقعلا نم اهيف تهجاو يننكل ,هتدصح

 اذهل دادعتسإلا يل لّهست يكل ةيبرعلا ةغللاب رداصملا ىلإ ةرتفلا كلت ف رقتفأ تنك
 حيحصلا قيرطلا ىلإ يندوقي ءيش داجيا عطتسأ مل فسألل نكلو ,رابتخالا
 ةرورضلا اهل ىرأ ال يتلا دهاعملا تاياعد الإ ستليآلا نع ىرأ نكأ مل .دادعتسإلل
 .دبألاب

 فلأ ١٠٠ دعاسأس هتردقو لا لوحب ينأ َافده تعضو ,ةجردلا هذهل يلوصح دعب
 ةيادب ف نكل .ةقاطو تقو نم يدل ام لك يدقتب رابتخالا اذه زايتجا ف صخش
 ةقيرط نع بويتويلا ىلع ةيساسألا تاهويديفلا ضعب يدقتب تأدب ,رمألا
 تارشع نم رثكأ عقوتا ملو "ستليآلل كليلد" مسا تحت رابتخالل دادعتسإلا
 امم يناعي يذلا ديحولا نكأ مل يننأب ىوتحملا عم لعافتلاب تئجوف نكل تادهاشملا
 تأدب كانه نمو .ماع لك يتبرجت نوشيعي نمم فالآلا كانه لب هيناعا تنك
 يعماجلا يلودج نم مغرلاب( ةيموي تاعاس تصصخ ,ستليآلل كليلد عم يتلحر
 تناك .مويلا رادم ىلع لئاسرلا ىلع اهيف درأو سوردلا اهيف لجسا  )فثكملا
 .. رابتخالا ىلع رهش يل يقاب" :لاونملا سفن ىلع نوريثكلا اهلأسي يتلا ةلئسألا
 نأب روعش يدل ناك ةلئسألا هذه ىلع بيجأ تنك املكو "?يوسأ شيا .. ?أدبأ فيك
 .حيضوتلا نم ديزملا ىلا جاتحيو لمتكم ريغ يباوج

 عيمجتب تأدب "?ستليآلا رابتخال دعتسا يكل لعفا اذام" :لاؤسلا اذه ىلع ءانبو
 قرطلا لضفأ نع رثكأ و رثكأ تقمعتو تاظحالم لكش ىلع يتبرجتو يراكفا
 نأ امو ,نيرخآلا تاربخو براجت نع يثحبو يتبرجت لالخ ستليآلل دادعتسإلل
 كيدي يب يذلا لماك باتك ماما فقأ يسفن تيأر دقو الإ "راكفألا" هذه تيصحأ
 ىلع فالآلا لصح دقو الإ ةرم لوأل باتكلا رشن دعب اليوط يضمي ملو .مويلا
 .باتكلا اذه لالخ نم رابتخالا ف ةبولطملا تاجردلا

 فيرعت وا ةيبنجالا بتكلا دحأ نم ةيصن ةمجرت سيل كيدي يب يذلا باتكلا اذهف
 هتدصح امو – اصوصخ – يتبرجت ةصالخ وه لب ,يئدتبملل ستليآلا نع طيسب
 ىلع رابتخالل دادعتسإلل قرطلا لضفأ نع تامولعم نم ةيصخشلا يتركاذم لالخ
 اذه ف كفده ديدحت ةقيرطو رابتخالا اذهب فيرعتلا نم هيف أدبأ .ارهش 24 ىدم
 تايجيتارتسالا لضفأ نع هيف بهسأ نأ ىلا لقتنا ايجيردتو يعقاو فدهب رابتخالا
 .رابتخالا نم مسق لك ف تاكينكتلاو
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 .لبق نم هيلع لوصحلا ىنمتا تنك يذلا باتكلا اذه كيلا .. ئراقلا يزيزع

 

 يزاجح نمحرلادبع

      باتكلا فلؤم

 ـه٤٠١٤ مرحم ١

 

 

 

  



 ةمدقملا  ستليآلل كليلد
 

 4 

 ستليآلل كليلد باتك ىلع يلصاحلا براجت

 يب يذلا باتكلا ىلع يلصاحلا ضعب نم يل تلصو يتلا براجتلا رخآ مكيلإ
 .كيدي
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 ةيمويلا تابانسلا

 ربتعأ يننا الإ ,يوق ادج لكشب لصاوتلا لئاسو مظعم ىلع طشن يننأ نم مغرلاب
 ,ةبترم ةيموي سورد ليجستب موقأ ثيح ,تاش بانسلا قيبطت ف اسرش يسفن
 يذلا تقولا لكب ةصاخلا لئاسرلا ىلع درأو ايلمع ستليآلا نع اهيف حرشاو
 وا lilkmeda :مسإلا ربع ةيمويلا تابانسلا ةعباتمب أدبت نأ كحصنأ ادج .هكلتما
 :لفسالاب دوكلا

او انقر على كود السناب لالضافة السریعة

https://www.snapchat.com/add/dalilkme
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 رابتخالل كتلحر ةيادب
 مث  رابتخالا تايساسأب .. رفصلا نم كذخآس .باتكلا اذه ساسأ وه لصفلا اذه
 ف كفده ديدحت نم نكمتتس ةياهنلا فو .باتكلا ةطيرخ ةفرعم ىلإ لقتنتس
 اذه لالخ رماغت كعدا نآلاو .اهعابتإب أدبت ةمكحم ةطخ كيدل نوكيسو ستليآلا
  !لصفلا
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 رفصلا نم ستليآلا ىلع فرعتلا

 ?ستليآلا رابتخا وه ام

 مدخي رابتخالا اذه .ةيزيلجنألا ةغللا ةداجإ رادقمل يملاع سايقم وه ستليآلا رابتخا
 سويرلاكبلا لثم ةيلاعلا ةيميلعتلا تاسسؤملا ف ًاصوصخ ةددعتم بناوج
 و فدهلا سفن مهل لفوتلا رابتخا و ستليآلا رابتخا .ةاروتكدلا ىتح و ريتسيجاملاو
 قرفلا ذخأنسو ةيزيلجنإلا ةغللا تارابتخا ف ةرهشلا ةيبلاغ مهل كلذل مادختسالا
 .اقحال مهنيب

 

  :ستليآلا رابتخا تازيمم مهأ

ü يلودلا فارتعإلاو دامتعإلاب ىظحي.  
ü ملاعلا لوح لود 106 ىلع ديزي اميف رفوتي  
ü ادنلزوين ,ايلارتسا ,ايناطيرب ف ةيميلعتلا تاسسؤملا لبق نم لوبقم 

  ادنكو ةدحتملا تايالولاو
ü رابتخالا نم يعوبسأ لالخ جئاتنلا روهظ  
ü ف بسوحملا رابتخالا رفوتي دقو( يقرو ماعلاو يمياكالا ستليآلا رابتخا 

 )عئاش لكشب ٢٠١٩ ماع
ü بوسرو حاجن دجوي ال. 
ü يماع ةدمل ةحلاص هجئاتن. 
ü تنرتنألا ىلع رشابم لكشب كجئاتن نم ةينعملا تاهجلا ققحت ةيناكمإ 

 ًاناجم
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 ستليآلا رابتخا عاونأ

 :ييساسأ يمسق ىلإ ستليآلا رابتخا مسقني

 Academic يميداكألا
 )هديرت ام اذهو( تاعماجلا لثم ةيميلعتلا تاسسؤملل صتخم

 General ماعلا
 ,ايلارتسا( ىلإ ةرجهلا وأ ةفيظولا نع ثحبلا لثم ةيراجتلا تاسسؤملل صتخم
 )اهريغ وأ ايناطيرب وأ ادنك

 نوكت ةباتكلاو ةءارقلا طقف ,ادج فيفط يمسقلا يب قرفلا نأ :عوضوملا ف مهألا
 .باتكلا اذه ف اضيأ ماعلا مسقلل قرطتن فوسو .ماعلا مسقلا ف لهسأ

 UKVI ةيناطيربلاب ازيفلاب صاخلا
 هيلا فاضي رابتخالا نأب طقف زيمتيو ةيناطيربلا ازيفلاب يمدقتملل صاخ رابتخا
 وه امك يقرو وا بساح لالخ نم اما متي رابتخالا اذه .ةيفاضإ ةينما تاءارجإ
 UKVI  رابتخا ىلا عرفتي رابتخالا اذه .هنم ربتخت يذلا رقملا بسح عئاش
 .رابتخالل يقباطم ينثالاو ماعلا UKVI و يميداكألا
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 ستليآلا رابتخا ماسقأ

 :رابتخالا ف ماسقأ ةعبرأ دجوت

 Listening عامتسإلا
 .ةحورطملا ةلئسألا ىلع بواجت مث ةثداحم ىلإ عامتسإلا :هب موقت ام
  .ةعاس فصن :ةدملا 
 .ماسقأ عبرأ :ماسقألا
 

 Reading ةءارقلا
 بسح ةلئسألا ىلع بواجت مث ةيملع ةغلب ةيصن ةعطق أرقت :هب موقت ام
 .ةعطقلا نم كمهف
 .ةعاس :ةدملا 
 .ماسقأ ثالث :ماسقألا

 

 Writing ةباتكلا
 بتكت مث لوطلا دودحم لاقم ةباتك ةمهم رابتخالا كيطعي :هب موقت ام
 .بولطملا بسحب الاقم
 .ةعاس :ةدملا 
 .نامسق :ماسقألا 
 

  Speakingةثداحملا
 )natives( نيربتخملا دحأ عم ةيصخش ةلباقم روضح :هب موقت ام
 .ربتخملا اهيلع كشقانيو ةفلتخم عيضاوم ف ملكتتو
  .ابيرقت ةقيقد 15 :ةدملا 
 .ماسقأ ثالث :ماسقألا
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 ستليآلا رابتخا تاجرد ىلع فرعتلا

 لك نأ لب ,سرادملا ف تاجردلا ماظن هبشت ال اهنكل .. تاجرد عست نم رابتخالا
 لودجلا اذه كل تزهج .)كاوتسم نع( يعم ىنعم اهل )4 وأ 6 وأ 5 لثم( ةجرد
 .لضفأ ةروصب تاجردلا هذه نع ربعي يكل

 ىنعملا ةجردلا

 كلذ قدصت ال !!ملاعلاب ةعماج يا لوخد كنكمي .. زاتمم 1

 اهيلع لوصحلا ف ركفت الو ةلوبقم ريغ 2

 اضيا ةضفخنم ةجرد 3

 نكلو سويرولاكبلل لوبقلاب تاعماجلا نم ليلق أدبت انه نم 4
 ةيبرع لود ف نوكت وأ فيعض تاعماجلا ىوتسم

 يثعتبملا بالطلا نم ريثك و سويرولاكبلل ةلوبقم ام اعون ةجرد 5
 لضفألا تاعماجلل ةديج تسيل ةجردلا نكل .. اهيلع نولصحي

 )6.5 نايحالا ضعب( ةجردلا هذه لبقت تاعماجلا مظعم .. ةديج 6
 يثعتبملا اهل ىعسي كلذل ,)اضيا ريتسجاملاو( سويرولاكبلل

 ريغتي كاوتسمو ةيلاااع ةجرد هذه !!هاروتكدلل لوبقلل زهاج تنا 7
 نودب اهيلع نولصحي nativesـلا مظعم .. ةجردلل كقيقحتب ايلك
 بيردت

 تلصح اذإ .. ةجردلا هذه لثم بلطت ةسسؤم يا ىقلت ام اردان 8
 com.ielts4ask@dalilk  يليميا لالخ ينربخأ اهيلع

 !كااادحتا 9

 

 نأ نكمم ينعي ,تاجردلا ف فاصنا ىلع لصحت نأ نكمملا نم هنا .. ظحال
 .اذكهو 4.5 وأ 6.5 ىلع لصحت
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 ?ةجردلا باسح متي فيك

 مث مسق لكل تركذ امك تاجرد9 ـلا ماظن قيبطت متيو رابتخالا ف ماسقأ عبرأ دجوت
 ف ذخؤت يتلا ةجردلا يهو "ةيلكلا ةجردلا" كلذ نع جتنيو عبرأ ىلع ةجردلا مسقت
  .رابتعالا

 ?ستليآلا رابتخا مامأ تنأ نم

 عيمج لمشي سايقم هيدل اذإ وهف يملاع رابتخا ستليآلا رابتخا نأ تفرع امك
 نأ عيطتست ال صخش ىلإ الصا ةيزيلجنإلا ةغللا فرعي ال صخش نِم أدبي :تائفلا
 ةيادب ف و ةيوناثلا كتلحرم ف تنك اذإف ..  ativenـلا ةغل يبو هتغل يب قرفت
 !رمألا ةيادب ف تنإف جراخلل كثاعتبا

 زيكرتلاب نكلو )مهنم انأو( كلثم اوناك بالطلا نم ريثك ,قلقلل يعاد ال !?تفخ
 !تاونس ةدعل جراخلاب ةغللا سردي نمم رثكأ مهاوتسم حبصأ داهتجالاو

 لفوتلاو ستليآلا يب قرفلا

 لاؤسلل ةبسنلاب .نوريثكلا اهنع ثحبي يتلا ةعئاشلا قورفلا حضوي طيسب لودج
 يئاوشع هبش ناك ستليألل يصخشلا يرايتخإف :ستليآلا يرايتخا ببس نع عئاشلا
 .ةعئار ةبرجت نوكتسو تناك :كربخا ينعد نكلو ..ابيرقت

 لفوتلا ستليآلا 

 تاعماجلل يملاع رابتخا تاعماجلل يملاع رابتخا رابتخالا فده

 مظعم ف هب فرتعم رابتخالاب فارتعالا
 ملاعلا ف تاعماجلا
 ايناطيرب ف اصوصخو

 مظعم ف هب فرتعم
 ف اصوصخو تاعماجلا
 اكيرما

 ف رابتخالا ةرادا متي رابتخالا متي نيا نم
 ايناطيرب

 ف رابتخالا ةرادا متي
 اكيرما
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 ةجهلل زايحنألا
 ةنيعم

 ةنيعم ةجهلل زاحنم ريغ
 وا ةيكيرمألا ةجهللا لثم(
 )ةيناطيربلا

 ةنيعم ةجهلل زاحنم ريغ
 وا ةيكيرمألا ةجهللا لثم(
 )ةيناطيربلا

 سيقي هناب يعدي لكلا رابتخالا ةبوعص
 ةقدب ةغللا ىوتسم

 سيقي هناب يعدي لكلا
 ةقدب ةغللا ىوتسم

 

 بسوحملاو يقرولا رابتخالا
 لدب بساحلا ىلع ستليآلا رابتخا ءارجإب ستليآلا ةئيه تادب ,٢٠١٨ ماع ةياهن عم
 رابتخالا بولسأ ف تافالتخا يأ دجوت ال .)نآلا ىلا عئاشلا وه امك( ايقرو متي نأ
  :ةعيرس ةنراقم هذهو .بساحلا ىلع ةلئسألا لحب موقت كنأ ريغ بسوحملا

 بسوحملا ستليآلا يقرولا ستليآلا 

 ايلاح ةدودحم زكارم ايملاع زكارملا لك ف دجاوتلا

 ,ةءارقلا ,عامتسالا
 ةباتكلا

 بساحلا ىلع ايقرو

 ربتخم عم ةلباقم ربتخم عم ةلباقم ةثداحملا

 مايا ٧ – ٥ موي ١٣ رابتخالا جئاتن
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 ستليآلل كتطيرخ
 ىلع اهيف كتجرد دمتعت ستليآلا رابتخا صخألابو ةيسايقلا تارابتخالا مظعم ف
 :ةيساسا رصانع عبرأ

 

 ةبستكملا تاراهملا
 :ةيزيلجنألا ةغللا ف ةعبرألا تاراهملا يهو "ةغللا ىوتسم" اهيلع لوقن يتلا يه
 ذنم روطتلاب أدبت يتلا يه تاراهملا هذهو ثدحتلاو ةباتكلاو ةءارقلاو عامتسإلا
 رابتخا ماسقأ نع ملكتأ ال نآلا يننأ ركذت .ةيزيلجنألا ةغللا ف كترماغم ةيادب
 .ستليآلا
 ف ةيزيلجنإلا ةغللاب كتداجا ىدم سيقي" ستليآلا رابتخا نأب نوريثكلا يعدي
 ام نأب رابتخالا اذه رارسا نم ارس كل يبا نأ دوأ نكل .. "طقف ةعبرألا تاراهملا
 ريثكلا لوصح ببس وه اذهو .ىرخا رصانع كانه نأل امامت حيحص سيل هنوعدي
 ف 9ـلا نم لقا تاجرد ىلع )مهتاراهم ىلع اودمتعا طقف نيذلا( nativesـلا نم
 .ةيلاعلا مهتراهم نم مغرلاب ستليآلا

 
 

 .ةلئسألا ةقيرط ىلع فرعتلا
 ماسقأ نم مسق لك يفف ,رابتخالل دادعتسإلل ةيادبلا يهف ادج ةمهم ةوطخلا هذه
 ةيلآ ىلإ ةفاضإلاب ,ةدوجوملا ةلئسألا عاونأو هماسقأ ةفرعم كيلع بجي ,رابتخالا
 ف ملؤم لكشب تاجرد نودقفي نمم ريثكلا كانهف .مسقلا اذه ف تاجردلا باسح
 .)اقحال كلذ ىرتس امك( لاؤسلل ةباجإلا ةقيرطب مهتفرعم مدع ببسب رابتخالا

 

 رارسألاو تايجيتارتسإلا
 ةقيرط ةفاخس ىدم نم برغتست فوسف ,رابتخالا ف ةعتملا ةيادب يه ةوطخلا هذه
 نأ ثيح .تايجيتارتسإلا هذه ملعتت امدنع ,رابتخالا ةلئسأ ضعب لح
 رابتخا ف ةلئسألا نم ريثكلا لح كيلع لهست يتلا "تاكينكتلا" يه تايجيتارتسإلا
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 ستليآلا" نإ لوقتس ,تايجيترتسإلل كملع نودب اهلحب تمق نأ يتلاو ستليآلا
 "!ةمزا

 

 بردتلا )يسنملا رصنعلا(
 هتملعت ام لك قبطتس انه ,ستليآلا رابتخال دادعتسإلا ساسأ يه ةوطخلا هذه
 ىلع بردتلاف .اهنم كئاهتنا روف رابتخالل ازهاج نوكتسو ةقباسلا تاوطخلا لالخ
 ةيمسرلا تاهجلا دحا طقف اهرشني يتلا "ةيلصألا"تارابتخالا لالخ نوكي رابتخالا
 ىلع دمتعي بردتلا نأل ?عيمجلا هاسني رصنعلا اذه نأ تلق اذامل .ستليآلا رابتخال
 نم الدبو بردتلا نع ىضاغتيو لساكتي ريثكلا كلذلو ريبك لكشب ةيتاذلا ةساردلا
 ! 9 ىلع لصحي يكلرثكأ تايجيتارتسا ملعتي نأ ىنمتي كلذ

 ,تالاقم ,بتك نم ىرتس امهم , ستليآلل زنكلا ةطيرخ كيلع تفشك دق انأ اهو
 لك ملعتتس باتكلا اذه يفف .رصانعلا هذه جراخ جرخت نل اهنإف تارود و عقاوم
 .رابتخالا ماسقأ نم مسق لكل تاوطخلا هذه
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 لك فو .رابتخالا ف ةعبرألا ماسقألا نمضتت باتكلا اذه ةيقب
 :مسقلا كلذل دادعتسإلل ةعبرألا رصانعلا ركذ ت مسق

 ةراهملا ريوطت •
 ةلئسألا ىلع فرعتلا •
 تايجيتارتسإلا •
 بردتلا •
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 !دادعتسإلاو موجهلا ةطخ ديدحت
 كلودج زيهجتل جاتحتس ?رابتخالل روهش ةتس كل يقب ?رابتخالل يموي كل يقب
  .ةركاذملل يمويلا

 فدهلا ديدحتب مق .. رابتخالل ططخت تنك اذإ

 يكل جاتحتس تقولا نم مك فرعت ال تناو ستليآلا رابتخا ف ضوخلل ركفت تنك اذإ
 :تاوطخلا كل يبا ينعد .كفده ديدحت ىلإ ةجاحب تنإف ,ركاذت

 رابتخا كل تزهج ,فقت نيأ فرعت نأ مهملا نم .ايبيرقت كاوتسم ددح .1
 ف ةيبيرقتلا كتجردو ةيزيلجنإلا ةغللا ف كاوتسم كل ددحي يبيرجت
 :يلاتلا طبارلا لالخ .قئاقد ٥ نم لقا ف ستليآلا

englevel/ly.bit.www 
 

 ةجرد عفترت يكل ةيسارد ةعاس ١٠٠ جاتحتس :ةركاذملا ةفاثكو ةدم ددح .2
 رهش جاتحتس ٤ ايلاح كاوتسم ناك اذإف .يلاحلا كاوتسم نع ةلماك
 .٥ ىلا لصت يكل ايموي تاعاس ٣ ةركاذمب دحاو
 

 مقف ,ًارهش كل ىقبت دق ناك اذإ .ةعبرألا ماسقألا ىلع كتركاذم مسق .3
 عوبسأ اذإ .مسق لكل دعتست يكل ةيواستم ءازجأ عبرأ ىلع هميسقتب
 ريخألا عوبسألا ًاريخاو ,ةباتكلل عوبساو ,ةءارقلل عوبساو ,عامتسإلل
 .اذكهو ,ةثداحملل
 

 ةوطخ كتركاذم ةرتف لالخ باتكلا كلديسو ,باتكلا ىلع مجها .4
 .ةوطخب
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 ستليالل ةفثكملا ةرودلا
 ف اهمدقأ يتلا ةرودلا نع ةذبن كيطعا بحأ باتكلا ف صوغلا ف أدبن نأ لبق
 اذإ يتلا ةديحولا ةرودلا يه راصتخإب ةفثكملا ةرودلا .ماع لك ةدودحم تارتف
 ككارتشا غلبم الإو ستليآلا ف اهقيقحت ديرت يتلا ةجردلا ىلع لصحتس اهتلمكا
 .لماكلاب كل عجري فوس

 .ستليآلا تاكينكتو ةغللا ريوطت ىلع زكرت نيالنوا ةرود ستليآلل ةفثكملا ةرودلا 
 تابيردت ,سورد .كيب ةصاخ ةركاذم ةطخب كعم أدبأسو رفصلا نم اهيف أدبت
 ىلإ هجاتحت فوس يذلا ديحولا ءيشلا يه ةرودلا راصتخإب .ووو ,ةعباتم ,ةيلعافت
 .لا نذاب ستليآلا ف كفدهل لصت نأ

 تارشع كانه ,ةفثكملا ةرودلا ةصنم ف ةدوجوملا ةلئاهلا ةينقتلا تاناكمإلا ببسب
 ةعيرس ةنراقم هذهو ,ةفثكملا ةرودلا ف اهميدقت تعطتسا يتلا ةيفاضإلا تازيمملا
 :ةرودلاو باتكلا يب

 كليلد باتك 
 ستليآلا

 ةفثكملا ةرودلا
 ستليآلل

 رابتخالا نع ةيليصفت ةذبن
  

 كب ةصاخ ةركاذم ةطخ
  

 ةغللا ريوطتل ةزهاج رداصم
  

 ستليآلا تاكينكت
  

 لاؤس عون لكل تاكينكتلا حرش
  

 تاكينكتلل ةيلعافت تابيردت
  

 ٧ نمرثكأ ١ ةيبيرجت تارابتخا

 نمحرلادبع عم ةعباتمو لصاوت
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 ةرودلا رعس ىلع لاير ٢٠٠ مصخ كل مدقأ نأ بحأ ,باتكلا اذه تينتقا كنأل
 دنع 200book :دوكلا مدختست نأ وه هلعف كيلع بجي ام لك ,يلصألا ةفثكملا
 ىلع رقنا .)احاتم ةرودلا ف ليجستلا ناك اذإ( طبارلا ىلع ةرودلا ف كليجست
    :يلاتلا طبارلا

http://ielts-course.com/ 
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 عامتسإلا
 ةمدقم

 موقتسو طقف ةدحاو ةرمل هعمتستس يتوص عطقم نع ةرابع نوكيس عامتسإلا مسق
 يتلا ةلئسألا عاونا نم ديدعلا كيدل .تقولا سفن ف ةلئسألا ىلع ةباجإلاب
 ,ةظحللا سفن ف ةلئسألا ةباجإو عامتسإلا ىلع دوعتت نأ ىلإ جاتحتس .اهبواجتس
 .كيدل ماسقألا لهسأ نم مسقلا اذه حبصيس ,ديجلا دادعتسإلاو بردتلا عم
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 عامتسإلا ةراهم ريوطت
 اذه عمسا "?تالسلسملاو مالفألا نم ديزملا عامسب أدبا له .. عامتسإلل ةبسنلاب"
 .اذامل ىرن انعد .. ةركفلا هذه ديؤي ال امبر باوجلا نكل ,اريثك لاؤسلا

 نأ اننكمي تاجهللا طيسبت اندرا اذإ نكل ,ادج ةديدع تاجهل اهل ةيزيلجنإلا ةغللا
 نأ كنكمي ةيمسرلا ةغللا .ةيمسرلا ةغللا و ةيماعلا ةغللا :يمسق ىلإ مهمسقن
 ,سكعلا ىلعو .ةيمسرلا تابسانملاو لفاحملاو ةيرابخالا تارشنلا لالخ اهعمست
 نم ةنيعم ةئف طقف اهب ملكتيو يناغألاو مالفألا مظعم ف ةلوادتم ةيماعلا ةغللا
 ارداق نوكت نأ ىلإ فدهي وهف ستليآلا رابتخا ىلإ ةبسنلاب .ةنيعم قطانم ف سانلا
 ابصنم نوكيس رابتخالا زيكرت لك كلذل ,ةيميداكأ ةيميلعت ةئيب ف ملقأتت نأ ىلع
 مالفألل عامتسإلا :باوجلا يتأي انه نمو .ةعومسملا ةيمسرلا ةغللا ىلع
   .ستليآلا رابتخا ف لضفألا لحلا سيل تالسلسملاو

 يا راصتخإب ?ستليآلا رابتخال عامتسإلا ةراهم ريوطتل لضفألا ةقيرطلا يه ام اذإف
 يتلا رداصملا ضعب كيلع درسأس انهف .ةيمسرلا ةغللاب هعمست نأ كنكمي ءيش
 .كعامتسا ريوطتل ىوصقلا ةروصلاب اهنم ديفستس

 Podcasts ةيتوصلا جماربلا

 عوضوم نع ثدحتت ةيتوص تاقلح نم ةلسلس نع ةرابع يه ةيتوصلا جماربلا
 عامتسإلا ف كتراهم ريوطتل يساسألا ءزجلا اهنا يه اهل ةيساسألا ةدئافلا .يعم
 ةليوط تارتفل اهعامس عيطتست كنألو .تنك امنيأ اهعامسو اهليمحت نكمي ثيح
 وه كيلع هحرتقا نأ نكمي ام لضفأف .عرسأ كتراهم ريوطت ىلع ًارداق نوكت كنإف
 ,ةيلاتلا ةيتوصلا جماربلا

 صاخ يتوص جمانرب يدقتب موقي زاتمم عقوملا اذهف طسوتم كاوتسم ناك اذإ
 ىرتس هاندا طبارلا لالخ .)ةقلح 100 براقي ام هيف( ةغللا ملعتل ادج بسانم
 كل تحنس ام ىتم اهيلا عمتست يكل اهليمحتب مق وأ اهعامسب أدبإ تاقلحلا ثدحأ
 ةصرفلا

01dalilk/ly.bit.www 
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 عيضاوم نع ثدحتت ةريثك جمارب يهو ,مدقتملا ىوتسملا بساني عقوم دجوي اضيأ
 ال يننا ةجرد ىلإ ةيوق ةيميداكأ ةغلب جماربلا نوكتو اهرايتخا كنكمي ةديدع
 ف عامتسإلا رابتخا ةغلو ىوتحم عم جماربلا هذه ةغلو ىوتحم يب قيرفتلا عيطتسأ
 :جماربلا هذهل ةيسيئرلا ةحفصلا ىلإ كلديس هاندا طبارلا !ستليآلا

podcasts/uk.co.bbc.www 

 ةبسانم رداصم ثحبت نأ لواحف ,كلت نم طسبأ رداصم ىلإ ةجاحب كنأ تيأر اذإو
 .اهريغو ةطيسبلا جماربلاو ةعومسملا صصقلا لثم .كاوتسمل

 )News BBC )news/com.bbc.www عقوم

 لك ثدحتت ةيتوص ةيرابخا تارشن مدقيو ةيرابخالا ةيناطيربلا عقاوملا رهشأ نم
 رابتخا ف هنا ركذلاب ريدجلاو ,ىحصفلابو ةيناطيربلا ةجهللاب نوكتس .ابيرقت موي
 مظعم عمستس ثيح ,مسقلا اذه ف الإ ةنيعم ةجهلل زايحنا دجوي ال ستليآلا
 ,نكل .هيف بردتلا كنكمي قوثوم ردصم BBC كلذل .ةيناطيربلا ةجهللاب مالكلا
 ىلع بردتلا ىلع رمتست نأ وه لحلا ?ةرشنلا عمست امدنع ائيش مهفت مل اذإ اذام
 ههجاوتس ام عم ةبراقتم ادج ةغللا ةبوعص نأل .ال ما همهفت تنك ءاوس ردصملا اذه
 ةرشنلل عمستو هالعأ طبارلل بهذت نأ يمويلا كدرو نم لعجاف .رابتخالا ف
 .رثكأ وأ ةرم مامتهإب
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 عامتسإلا رابتخا ىلع فرعتلا
 نأ عيطتست ال الوأ تنإف .هريغ وأ بويتيويلا ف هيلع تدوعت امك سيل رابتخالا اذه
 يتلا ةلئسألا ىلع بواجتس كنإف كلذ ىلإ ةفاضالابو .ىرخا ةرم مالكلا ديعت
 يكل كل اهركذأس يتلا رومألا ضعب هجاوتس كلذل .عامتسإلا تقو سفن ف كمامأ
 .نورخآلا هيف عقي امك نظلاو أطخلا ف عقت ال

 
 :رابتخالا ماسقأ

  :رابتخالا ءازجا ىلع فرعتن انعد الوأ

 ام امئادو يصخش يب راوحل عامتسا نع ةرابع نوكي :لوألا ءزجلا •
 ضرغل ةثداحم( لثم ةيمويلا ةايحلا ف افقوم لوانتي راوحلا نوكي
 نم مسقلا اذه .)معطم ف بلط زجح ,قدنف زجح ,باتك ةراعتسا
 .ةبوعصلا ف ًاظوحلم اجردت ىرتس مسقلا اذه دعبو .ماسقألا لهسأ

 
 سانلا نم ةعومجمل دحاو صخش ثيدح نع ةرابع :يناثلا ءزجلا  •

 ناكم نع يحايس دشرم ثيدح لثم . انيدل ًافولأم نوكي اضيا اذهو
 .اذكهو ,ءالخالا تاءارجا نع ئراوط دشرم ثيدح وأ .يعم
 

 دارفالا نم ةعومجم يب يراوح شاقن نوكي هيفو :ثلاثلا ءزجلا •
 عورشم نع راوح :لثم يميداكأ ناكم ف نوكيو .4 ىلإ 2 يب نوحوارتي
 ..اذكهو ,بالطلا نم ةعومجم عورشمل ملعملا مييقت ,ةعماجلا ف
 

 ةعماجلا ف ةيميداكأ ةرضاحم نع ةرابع راصتخإب وهو :عبارلا ءزجلا •
 ءزجلا اذهو .هيف ملكتيو يملع عوضوم لوانتي رضاحملا نأ دجتسو ..
 تاملك ةرضاحملا ف دجوت ثيح :عبطلاب ةبوعص ماسقألارثكأ نم
 ةرودلا" ةملك فرعت ال تنإف عوضوملاب قلعتت ةريثك ةيميداكأ
 ال نكل .ةيزيلجنألاب تناك اذإ كلاب امف يبرعلاب ىتح "ةيئاميكويجلا
 .ردقلا اذهب ةقمعتم ةلئسأ نوكت نل ةلئسألا فخت
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 ّ!يظحللا  زيكرتلا

 اذإف .طقف ةدحاو ةرم مالكلا عمست كنأل رابتخالا ف كئادأل ساسألا وه زيكرتلا
 ةدحاو ةظحلل كزيكرت تدقف اذإف ,يناثلا لاؤسلل ةباجإلا رظتنتو عمست ,الثم ,تنك
 لوألا لاؤسلا كتوفي نلف ,ةظحللا هذه لالخ باوجلا ناك نأب ظحلا كفلاحو طقف
 ىلع باوجلل ارظتنم نوكتس كنأل !ىرخا ةلئسأ ةسمخ كتوفي امبر لب طقف
 نم ديدعلا زواجو لاؤسلا كلذ زواجت دق نوكي يتوصلا عطقملاو يناثلا لاؤسلا
  .رابتخالا اذه وج ف ةيساسا ةرهاظ هذهف .ملعت ال تناو اهريغ ةلئسألا

 

 ءاجهلا

 :وه ام لاؤس ف باوجلا ناك هنا لوقن انعد نكل .ةلئسألا عاونا نم ديدعلا كيدل
 Saturday ةباتكب تمقو حيحصلا ءاجهلا فرعت نكت مل )اضرف( تنأ و  

rday”e“Sat نمرثكأ فساللو معن ?كتباجا ف رثأ هل كلذ لهف .كلذ نم الدب 
 .ادج طيسب لاثم طقف Saturday ةملك .ببسلا اذهل نوكت انئاطخا نم 20%
 اهلثم ءاطخأب تمقو category  نم الدب goryacat ةباتكب تمق ايصخش انإف
 نل امومع نكل .تاملكلل حيحصلا ءاجهلا ىلع بردتو نألا نم أدبا كلذل .اضيا
 نأ ةاعارمب موقيس لب اهريغو ندم وأ ةدقعم ءامسا ئجهت يكل رابتخالا ف كلأسي
 ف ةبوعص نوهجاوي يملعتملا نم ريثكلا كلذ نم مغرلابو ,ةيساسا تاملكلا نوكت
 نأ لامتحا رثكي يتلا تاملكلا نم ةعومجم ةباتكب موقأس ?اذإ لحلا وهام .كلذ
 تاملكلا ةباتك ةداعإب موقتو ارتفد رضحت نأ لواحف ,رابتخالا ف ةدوجوم نوكت
 .)كفورظ بسح( تارم ثالث نمرثكأ اهئاجه ايعارم

 ىلإ مهألا نم اهبيترت ت( رابتخالاب كيتأت نأ لمتحي يتلا تاملكلا فينصت اذهف
 دجتسو اهنع ثحبا طقف .. اهتئجهت ف أطخ كيدل نوكيال نأ لواح )ةيمهأ لقالا
 تاملكلا نم ريثكلا

 روهشلاو مايألا ءامسا •
 ماقرالا •
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 سبالملا •
 ةيساسألا تالوكأملا •
 )ةءارقلا مسق فرثكأ اهنع فرعتس( AWL تاملك ةعومجم •

 

 !!طقف اذه سيل
 :الثمف فرحلا ةلاح قرفي اضيا لب فورحلا ةئجهت طقف لمشت ال ةئجهتلا
)Monday( و ةحيحص ةباجا )ondaym( بجي مالعألا لك كلذل .ةئطاخ ةباجا 
 .اريغص نوكي نأ بجي لوألا فرحلا ىرخألا تاملكلاو .اريبك لوألا اهفرح نوكي نأ
 يلو كلذل .روهشلاو مايالاو )دامجل ما ناسنإل ءاوس( ءامسالا :يه مالعالا
 .درفملا و عمجلا غيصل هبتنا اضياو .أطخلا ف عقت ال يكل ءزجلا اذهب كمامتها
 scar و car  يب عساش قرف دجوي الثمف

 

 انه لحلا
 كل قطني هنا عقوملا ةركف .ءاجهلا ىلع بردتلل ةديفم ادج ةادا نع ثحبلاب تمق
 كل تزهج راصتخإب .ةملكلا ءاجه ةباتك كنم بلطيو اهانعم كل رهظيو ةملكلا
 ةرم ئطخت ال يكل عامتسا رابتخا ف ترركت يتلا تاملكلا مها اهيف تظفحو ةادألا
  03dalilk/ly.bit:عقوملا طبار وه اذه .ةيناث

 

 ةلئسألا لقن

 10( اتقو كيطعيس رابتخالا نإف .ةباجإلا ةقروو ةلئسألل بيتك كيدل نوكيس
 .ديج ئيش اذه .ةباجإلا ةقرو ىلإ ةلئسألا بيتك نم كتباجا لقنب موقت يكل )قئاقد
 طقف ةلئسألا بيتك ف بواجو زيكرتب عمسا رابتخالا أدبي امدنعف
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 ةلئسألا ةءارق

 ريصق تقولا نكل .مسق لك ةيادب دنع ةلئسألا أرقت يكل اريصق تقو ىطعتس
 ةرم ةلئسألا ةءارقل فاكلا تقولا كيدل نوكيس رابتخالا نم ءزج لوأ ف .ادج
 عيطتستال ادج ريصق تقو كيدل نوكيس ادعاصف يناثلا ءزجلا ف نكلو .ةدحاو
 !اًلاؤس رشع ثالث نم يلاؤس ةءارق ىتح

 ةلئسألا عاونا

 .طقف اهيلع فرعتلل لودج ف اهحرط متيس ةلئسألا عاونا ضعب انه دجوت

choice Multiple  
 ددعتملا رايتخالا

 تالاحلا ضعب ف .يرايتخا لاؤس
 ناك نأ تارايتخالا نم نيرايخ راتختس
 تاميلعتلا ف كلذ ابوتكم

Matching  
 ليصوتلا

 وهامو هعمستام يب ةمولعملا ليصوت
 ددعتملا رايتخالا لاؤس هباشي .بوتكم
 .اريثك

 diagram/map/Plan
labeling يحيضوت مسر 

 لالخ نمو يعم مسر كيدل نوكيس
 ف جردتت نأ كيلع هعمست يذلا فصولا
 ةباتكلا

 flow/table/note/Form
 summary/chart

completion ةيباتك ةرقف 

 .تاغارف ىلع يوتحت ةرقف كيدل انه
 ام بسح تاغارفلا لمكت نأ كيلع بجي
 ددع نع تاميلعتلا كربختس .هعمست
 .اهب حومسملا تاملكلا

ompletionc Sentence 
 ةلمج لامكا

 ام بسح ةلمكت ىلإ جاتحت ةريصق ةلمج
 تاميلعتلا كربختسو صنلا نم هعمست
 .اهب حومسملا تاملكلا ددع نع

questions answer-Short 
 ريصق لاؤس

 ةنيعم ةمولعم فدهتسيس ريصق لاؤس
 .ةنيعم تاملك دودح ف هبواجت نأ كيلع
 تاملكلا ددع نع تاميلعتلا كربختس
 .اهب حومسملا
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 :ةجردلا باسح ةيلآ

 :لودجلاب اهتلداعمو ةحيحصلا تاباجالا ةفرعم لالخ ةجردلا باسح متي
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 عامتسإلا تايجيتارتسا

 ?ةلئسألا ةءارق تقو رمثتست فيك

 وه هلعفتسام لوأف .مسق لك ف ةلئسألا عيمج ةءارقل ادج قيض تقو كيدل نوكيس
 تاميلعتلا ىلع زكرتو ةديدع تارم ةيبيرجتلا تارابتخالا ىلع دمتعتس كنا
 ىلإ عمست نأ كيلع بجي الف ,يلعفلا رابتخالا ف نوكت امدنعو .ةعومسملا
 .ةلئسألا ةءارقب موقتو كتقو لالغتساب أدبتس لب ىرخا ةرم تاميلعتلا

 دق يتلا ةلئسألا نم ددع مك فرعا .كتقو عييضتب موقتو تتشتت ال يكل الوأ
 ال يكل هأرقتس لاؤس رخآ تحت ةمالع عضوب مق مث ,اهل تقولا طيرشلا كاطعا
 1  نم ةلئسألا ةءارقل تقو يدل نأ طيرشلا ينربخا اذإف .أطخ ديزملا ةءارقب موقت
 سماخلا لاؤسلا ةءارقب موقا ال يكل 4 لاؤسلا تحت اطخ عضا يننإف .4  ىلإ
 .ًاطخ

 كزيكرت دقفت الو طيرشلا عبتت ىلع ارداق نوكت نأ وه ةلئسألا ةءارق ف كفده
 ىلإ رظنت ال( ةلئسألا نيوانع ةءارقب مق ,ريصقلا كتقو لالخ كلذل .هيف
 نوكتس اهلالخ نم يتلا ةيسيئرلا تاملكلا لوح رئاود عضوب مقو )تارايتخالا
 لاثم كيدل انهو .هيلي يذلا لاؤسلا ىلإ لقتنا دق طيرشلا نأ ةفرعم ىلع ارداق
 :هتبتك ام ىلع
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 !ةباجإلا يه ةرركملاو ةحضاولا تاملكلا

 باوجلا امنا !لاغدالاو فوهكلا طسو ف تاباجالا نع ثحبت نأ كيلع نوكي نل
 كلذ نإف هسفن مالكلا رركت اذإو ةيلاع ةربن وذ توصلا نوكي و احضاو نوكيس
 ةيجيتارتسإلا هذه ىلع زيكرتلاب تأدب اذإ .باوجلا وه اذه نأ ىرخا ةراشا
  .ةعرسب ةبوجألا طاقتلا كيلع لهسيسف

 اضيا هذه .هيأر رييغتب موقي مثو ةمولعم طيرشلا ف صخش لوقي نايحالا ضعب
 ريغ دق ثدحتملا نأ نوكردي الو ةقباسلا ةباجإلا نوبتكي نيريثكلاو ةعقوتم ةباجا
 .هيأر

 ريغ مث ةيسنرف ةيسنجلا نأ ثدحتملا لاق ثيح ..ةعقوتملا ةباجإلل طيسب لاثم اذه
 .ةيرسيوس اهنا لاق و هيأر

Now,No. French is nationality your ,  a s'It. minute a wait
passport Swiss 
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 ةئجهتلا دنع ةنومضم كتباجا

  لوقي طيرشلا عمست امدنع الثم ,مقر وأ  مسا ةئجهت طيرشلا ف نوكي امدنع
"E-I-L-R-A-H-C "كتلئسا دحأل باوجلا وه كلذ نأ %95 ينعي كلذ نإف. 
 .لاونملا اذه ىلع رابتخالا ف لقالا ىلع دحاو لاؤس كيتأيسو

 !ةلئسألا ةقرو ف يرسلا كطخب بتكا

 نوكت نأ وه هديرتام لك طقف ,ةلئسألا ةقرو ف هبتكت ام ىلع بساحم سيل تنا
 نوكيس رابتخالا دعبو .طيرشلا نم هعمست امدنع اروف باوجلا ةباتك ىلع ارداق
 مق ,طيرشلا نم باوجلا طقتلت امدنع كلذل .ةلئسألا لقنل فاكلا تقولا كيدل
 ركفت ال .ةباجإلا لقنل همهف ىلع ارداق طقف نوكت ثيحب ادج عيرس طخب هتباتكب
 10( طيرشلا نم ءاهتنألا دعب اتقو كيدل نوكيس هنأل ,ةباجإلا تقو دنع ءاجهلا ف
 كتباجا تقو طيرشلا عامس ىلع ازّكرم كيقبتس ةيجيتارتسإلا هذه .)لقنلل قئاقد
 .لاؤسلل

 ?يلاتلا لاؤسلل لقتنت ىتم

 ,يلاتلا لاؤسلل لقتنت ىتم ةيارد ىلع نوكت نأ كيلع بجي يعم لاؤس كلح لالخ
 ف حجنت مل نأ هلمكأب مسقلا دقفت امبرو طيرشلا ةيقب ةعباتم عيطتست نلف الاو
 :نيرمأ ف نمكي كلذ ف لحلا .طيرشلا عبتت

 ةءارقلا تقو رامثتسا
 ارداق كلعجيس اذه .ةيسيئرلا تاملكلا ىلع رئاود عضوب موقتس تنا تركذ امك
 ف ىرت امك الثمف .لاؤسلل كلح يح ف يلاتلا لاؤسلا تاملك ةبقارم ىلع
 لالخ هنإف pm5 :يه هباجالا نأ تفرعو لوألا لاؤسلا لحت تنك اذإ .ةروصلا
 نألا لقتنا طيرشلا نأ فرعتسف nearest ةملك قطن ثدحتملا تعمس اذإ كتباتك
 .يناثلا لاؤسلا ىلإ
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 يأرلا رييغت نع ةربعملا تاملكلا
 ,كقيدص عم رخال عوضوم نم لقتنت امدنع يبرعلاب .قطنملا نع اديعب سيل رمألا
 سفنب .ريغت دق عوضوملا نأ فرعتس اذكهو "..ىلإ لقتنن انعد نألاو" لوقت نأ نكمي
 لاؤسلل طيرشلا لاقتنا تقو فرعت نأ كنكمي .عامتسإلا رابتخا ف .بولسالا اذه
 هذه نمو .توصلا ةربن ىلإ ةفاضالابو تارابعلا هذه ىدحا عمست ام دعب يلاتلا
 :تارابعلا

- And now (we will)... 
- Now tell me,... 
- Next, I'd like to... 
- Finally, can you tell us ... 
- Right, so the first thing ...  
- To start with ... 
- Before I move on to ... 
- I'd like now to move on to ...  
- One more thing ... 
- And what about...?  
- Well, that's about it, except for  

 يمختلا

 فلتخم ف .يمختلا لواح !ملستست الف .. ةلئسألا ضعب كتوفتس هنأب دكأتم انا
 .يمختلل ةنيعم قرط كيدل ةلئسألا عاونا
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 رايتخالا راتخاو ,ةيقطنم ريغلا تارايخلا دعبتسا :ددعتملا رايتخالا ف يمختلا 
 .لوطألا

only – ( ةيديكأت تاملك لمشت يتلا تارابعلا مظعم :أطخلاو حصلا ف يمختلا
never – always – just( ةئطاخ نوكت. 

 اهبتكت يتلا تاملكلا نوكت نأ بجي :ةريصقلا ةلئسألاو تاغارفلا ف يمختلا
  . )playing at leaves bus The( حصي الف .ةيوغللا ةيحانلا نم ةيقطنم

 

 ةوطخب ةوطخ – ةلئسألا لح

 :عامتسإلا لبق

 .ةيانعب تاميلعتلا أرقا -
 .هنع عمستس يذلا ماعلا عوضوملا نع عمسا -
 .ةلاجع ىلع ةلئسألا أرقا -
 .كل حاتملا تقولا لالخ ةيسيئرلا تاملكلا ددح ةقدب ,كتئارق ءانثا -

 :عمتست تنأو

 ..زكر -
 .لاؤسلا ةباجإل عمتسا -
 .ةعرسب باوجلا بتكا -
 .دعب اميف هلقن عيطتست ثيحب كطخ نم دكأت -
 تاغارف كرتت ال - اهيلع بواجت مل يتلا ةلئسألا ىلع تاباجإلا نمخ -

 .أدبا
 .ايوحن ةلوقعم كتاباجا نوكت نأ نم دكأت -
 .يلاتلا لاؤسلل لقتنا -
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 :تاباجالا لقن تقو ف

 .ةبوجألا لقنا -
 .) عمجلاو درفملا و فورحلا ريغصتو ريبكتو( ةملكلا ءاجه نم دكأت -
 .ةلئسألل كنيمخت ةيقب لمكا -

 

 مسق نع )ستليألل كليلد( بويتويلا ىلع يتانق ف سورد ةدع لجستب تمق ريخاو
 مسق تاهويديف ىلع ةعيرس ةلوج ذخ ,ايلمع تاكينكتلا اهيف تحرشو عامتسإلا
    :يلاتلا طبارلا ىلع رقنا .يلاتلا مسقلل لقتنت نأ لبق عامتسإلا

 

listening-I4D/ly.bit://http 
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 بردتلا
 

 ..يبيرجتلا كرابتخاب أدباو  ,عامتسإلل ئداهو بسانم وج ةئيهت لواح

 هب تمق أطخ لك ببس ىلع فرعت

 هب تمق أطخ لك ببس ةفرعمب موقت نأ كيلع ,يبيرجتلا رابتخالا نم يهتنت نأ دعب
  .ةوطخلا هذهل لقالا ىلع ةعاس فصن ضقا .ةبنجتت يكل

 ةباجإلا ةقرو ىلع بردت

 ف تأطخا اذإ ثدحيس اذإمو .ةباجإلا ةقرو ف هتبتك ام ىلع دمتعت ًاساسا كتجرد
 لقناو ةباجإلا ةقرو عبطا هب موقت يبيرجت رابتخا لك ف كلذل ?تاباجالا لقن
 .اهيلع كتبوجا

  نسحتتس كنأب يقي ىلع نك 

 زيكرتلاو تاكينكتلا قيبطت ف ديكأتلاب كتراهم نسحتتس ,بردتلاب أدبت امدنع
 .رارمتسالاو رارمتسالاب كيلعف .كلذ ظحالت مل ناو ىتح

 ةيفاضالا بردتلا رداصم

 ىلع دمتعت نأ كيلع بجوتيس ستليآلا ف عامتسإلا رابتخا ىلع بردتت يكل
 طقف تارابتخالا هذهو .ستليألل اصيصخ اهلمع ت يتلا ةيبيرجتلا تارابتخالا
 تارابتخا وا بتك لكش ىلع ستليألل ةيمسرلا رداصملا نم اهيلع لصحت نأ كنكمي
 نع ثحبلا ف تقولا كل رفوا يكل ,ةيناجملا تارابتخالل ةبسنلاب .ةيناجم ةيبيرجت
 عامتسإلل يبيرجت رابتخا 25نمرثكأ عمجب تمق ,عامتسإلل ةيبيرجتلا تارابتخالا
  :طبارلا اذه ف ةقوثوملا رداصملا نم
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test-listening-25/com.ielts4dalilk.www  

 

 :بتك ةسلسب كيلعف .بتك لكش ىلع ةيبيرجت تارابتخا ءارشب بغرت تنك اذإو
 tests Practice Cambridge ةيبيرجتلا تارابتخالل لضفألا ردصملا يهو 
 هذه .ًامامت يقيقحلا رابتخالا يكاحت يهف رابتخالل ةجتنملا ةسسؤملا نم اهنأل
 لك ,ةباتكلل ةلثماو عامتسإلل ةلماش ةلماكتم ةيبيرجت تارابتخا نع ةرابع ةسلسلا
 يا ءارش كنكميف .ابيرقت باتك 12 بتكلا ددعو .تارابتخا عبرأ ىلع يوتحي باتك
 .ةسلسلا هذه نم مقر
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 ةءارقلا

 ةمدقم

 ف ةيميداكألا صوصنلل كباعيتساو كمهف ىلإ فدهت ستليآلا رابتخا ف ةءارقلا
 ةذوخأم ةيميداكأ تالاقم نوكت ةداع رابتخالا ف صوصنلا عطق .ةقرفتم عيضاوم
 ببسب مسقلا اذه نيريثكلا بعصتسي كلذل .ةفلتخم ةيملع فحصو تالجم نم
 قرطلاو تايجيتارتسإلا ضعب كانه نكل ,هيف همدختسملا تاملكلاو تالاقملا لوط
 ةيفيك ةفرعمب الوأ أدبن انعد .ةءارقلا ف هيلع ًاداتعم تنك امع امامت ةفلتخملا
 .كاوتسم ريوطت
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 ةءارقلا ةراهم ريوطت
 مث أرقت تنا لب !صنلا ىلع كينيع ةؤبؤب كيرحت ىلع طقف رصتقت ال ةءارقلا
 ةدايز :ىلإ جاتحتس ةءارقلا ف كاوتسم ناك امهمف كلذل .هأرقت ام بعوتست
 كيلع حرتقاس ,حضوأ ةركفلا لعجألو .ةيوغللا كتليصح ةدايزو ةءارقلا ف كتعرس
 .ظوحلم لكشب ةيميداكألا كتئارق نم روطتس يتيساسا يتوطخ طقف

 ايموي ةيميداكألا تالاقملا أرقإ

 ةيزيلجنإلا دئارجلاو تالجملا ف اهارت يتلا تالاقملا يه ةيميداكألا تالاقملا
 يصخش لكشب اهتمدختسا يتلا ةيناجملا رداصملا ضعب كيطعا انه .ةروهشملا
 :ينتدافأو

• com.BBC.www 
• com.CNN.www 
• /org.readtheory://https 
• m/en/org.britishcouncil.learnenglish://https

agazine 
 ادج ةزاتممو ةعونتم رداصملا هذه نأ دقتعا نكل .. اضيا ريثكلا كانه •

 )ايموي :كلذ رركا ينعد( ايموي عقاوملا هذه ىدحإل بهذت نأ وه كيلع ام لكف
 ال تاملك ىرتس( ةيميداكأ ةغل اعبط يه ةمدختسملا ةغللا .يعم لاقم أرقت أدبتو
 .قايسلا لالخ نم يناعملا مهفت نأ لواح نكل )اهانعم فرعت

Surfers Against Sewage was founded in 1990 by water sports 
enthusiasts, who were becoming more and more concerned 
about the health risks they faced when using beaches in 
Cornwall in the UK. 
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 كلامكا لالخ enthusiasts ىنعم ىلع فرعتت نأ كنكمي لاثملا ليبس ىلعف
 concerned نم بيرق ىنعملا نأ جتنتست نأ زيكرتلا نم ليلقلاب كنكمي ةءارقلل
 .اذكهو

 لالخ نم اهانعم يمخت عطتست نل يتلا تاملكلا ضعب أرقتس نايحالا ضعب ف 
 نم ىلوألا مايالا فو .مجرتملا وأ سوماقلا لالخ ىنعملا ىرت نأ وه لحلاو ,قايسلا
 ناك نأ اصوصخ اريثك سوماقلا نم يناعملا فرعت نأ ىلإ رطضتس كبيردت
 .ةءارقلا فرثكأ احاترم نوكتس ةرتف لالخ ,كبترت ال نكل .. ازاتمم سيل كاوتسم
 !ايموي أرقا :ركذت نكل

 تاملكلا ظفح

 دق يذلا لاؤسلا وه اذه ?ستليآلا ف يتئارق روطا يكل ديفم تاملكلا ظفح له
 :ةيلاتلا ةلئسألا ةباجإب مق ةقدب لاؤسلا ىلع بيجا يكلو ,ريثكلا دواري

 رابتخالا ف لقا وأ 4 ىلع لصحت ثيحب( ةغللا ف ئدتبم ادج تنا له •
 ?)ةءارقلل يبيرجتلا

 ?ستليألل يعوبسا نمرثكأ كيدل يقب له •

 نم هنا كربخا نأب ديعس انإف ,معنب ةلئسألا هذه نم دحأل كتباجإ تناك اذإ
 ف ئدتبم ادج كاوتسم ناك اذإ :الوأ ?اذامل نكل .تاملكلا ظفحب أدبت نأ لضفملا
 ف يتأت نأ ةلاحم ال يتلا ةيساسألا تاملكلا ةفرعم ىلإ ةسام ةجاحب تنإف ةغللا
 تقو يضقت نأ وه لضفألاف ,تقولا نم ريثكلا كيدل قبتي مل اذإ :اضياو .رابتخالا
 اليوط اتقو ذخأتس يتلا تاملكلا ظفح نم الدب بردتلاو تايجيتارتسإلا ملعت ف
 .ريصقلا ىدملا ىلع ةفيفط جئاتن ققحتسو

 ةملك وأ ? derogatory ةملك ظفحب أدبت لهف ..تاملكلا ظفحت نأ كنكمي اذإ
tranquility ? اهارتس عقوتملا نم يتلا تاملكلا ظفحب أدبتس .. اعبط ال 

 لك ف رركتتو ةمهم ادج ةملك more ةملك ?كلذ فرعت فيك نكلو .رابتخالاب
 ةبوعصلا ةطسوتم ةيميداكألا تاملكلا نم ةعومجم دجوت ةقيرطلا هذهب .ناكم
 ةيمسرلاو ةيميداكألا تالاقملا نم ريثك ف مدختست يتلا )!اعبط more لثم تسيل(
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 هذه .AWL ـب رصتختو List Word Academic  ـب اهتيمستو اهعمج ت دقو
 !تنك امهم اهتفرعم نم كل رفم ال يتلاو ةيساسا ةيميداكأ ةملك 570 نم ةعومجم
 .تاملكلا ظفحل لوألا كردصم اهلعجا اذإ

 ةقيرطلا :ظفحلل ادج ةديدع قرط كانه دجوت  ..تاملكلا ظفح ةيفيكل نآلا يتأن
 ةملكلا فرعت امدنع كنأ يه ةيديلقتلا ةقيرطلاف .ةثيدحلا ةقيرطلاو ةيديلقتلا
 ةفاضإلاب "ريغصلا كسوماق" ف اهبتكاو اهانعم فرعا تناك ةقيرط يأب ةديدجلا
 بتكت كنأل ةزيمم ةقيرطلا هذه .كدنع نم ةديفم ةلمج ف اهعضو اهانعم ىلإ
 ةفاضإلاب )عامتسإلا مسق ف ديفم( تاملكلل كتئجهت نسحتتس يلاتلابو ةملكلا
 يهف ةثيدحلا ةقيرطلا اماو .اضيا ةباتكلا ف اهمادختسا ىلع ارداق نوكتس كنأل
 ةركف مدختست يتلا فتاوهلا تاقيبطت لالخ تاملكلا ظفح نع ةرابع

Flashcards قيبطت يه اهزرباو اهلضفا نمو ادج ةديدع تاقيبطتلا هذهو 
Cram )ةملك كل رهظيس قيبطتلا نأ يه ةركفلا .)كتاقيبطت رجتم ف هنع ثحبا 

 ةقيرطب اهراركتب موقيسو ةملكلل ىنعملا كل رهظيس اهيلع رقنت امدنعو ةنيعم
 غارفلا تاقوأ :ةيلمع ادج ةقيرطلا هذه ىرا ,ايصخش .ةملكلا ظفحت نأ ىلإ ةزيمم
 .ةركفلا هذهل كمادختسا دنع ةدئافرثكأ نوكتس اجراخ اهيضقتس يتلا راظتنألاو
  !ظفحلا مث AWL نع ثحبلا وه هلعف كيلع ام لك

 :يلاتلا طبارلا رقنا الضف ,ليصفتب تاملكلا ظفح قيبطت هيف تحرش ويديفلا اذه

https://youtu.be/m2XWbnzeYq0 
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 ةءارقلا مسق ةلئسأ ىلع فرعتلا

 :ةيساسا تامولعم

 .ةقيقد 60  :ددحملا تقولا
  اًلاؤس 40   :ةلئسألا ددع
 ةملك 2500 و 1500 يب ام يوحت ةءارقلل عطق 3  :رابتخالا لكش

 قوشم عوضوم ةءارق نم هيلع تدوعت امع فلتخم ادج ةءارقلا مسق .. مسقلا اذه
 صوصنلا ثيح ادج ةفلتخم ةبرجت ستليآلا رابتخا ف ةءارقلا مسق .ئداه وج ف
 صن ةءارقب الا حمسي ال يذلا تقولاو كتايح ف اهرت مل يتلا تاملكلاو ةليوطلا
 )!ةثالث نم الدب( ةدحاو ةعطق

 فورظ هجاوتس كنأ وه كل هحضوأ نأ ديرا ام لك سكعلاب ال !?حيحص .. كتفخا
 وه ام نع كقيدص لأست امدنع يذلا ببسلا وه اذهو هيلع تدوعت دق امع ةبيرغ
 نأل ." 6 بيجت كادحتا بعص ادج ةءارقلا" :كربخيس ستليآلا ف مسق بعصا
 مسقلا اذه ىريف ,ههجاويس امع ةيارد يا نود "ةيفاعلاب" رابتخالل بهذي ريثكلا
 نم ةءارقلا نأ دجتس امبر رابتخالا ةقيرط فرعت امدنع نكل .ماسقألا بعصأ نم
 !كيدل ماسقألا لهسأ

 

 ةعيرس ةرظن

 ةقرو ف هديرت ام لعفت يكل ةيرحلا كل ,ةلئسألا ةقروو ةباجا ةقرو ىطعتس
 ةعطقلا دعب وأ لبق ابيرقت لاؤس 13 اهل ةعطق لكل ةيصن عطق ثالث ىرتس .ةلئسألا
 .ةيصنلا

 كتباجا لقنت نأ لواحف ,ةباجإلا ةقرو ف ةبوجألا لقنل اصاخ اتقو كيدل نوكي نل
 نأ وه فدهلاو .ةيناثلا ةعطقلل لقتنا مث ةلماك ةيصن ةعطق ةلئسأ تاباجا لح دعب
 .لاؤس لك لح دعب ةباجإلا لقن نم الدب ةلئسألا ىلع اتباث كزيكرت يقبت
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 !!رابتخا ف سيلو قابس ف تنا

 ىرت امدنع نكل ةريثك ودبت امبر ةلماااك ةعاس .قيض ادج ةءارقلا ف كيدل تقولا
 ةمدختسملا "ةدقعملا" ةيميداكألا ةغللاو ةملك 2000 نع ديزت يتلا ةيصنلا عطقلا
 لك نأ كرابتعا ف عض اذل !لقالا ىلع ةيفاضا ةعاس ىلإ ةجاحب كنأ ملعتس ,اهيف
 نأ كنكمي فيك ملعتتس تايجيتارتسإلا لالخ نكل .ادج ةريبك ةميق اهل ةقيقد
 ةعطقلا أرقت نل كنأب بجعتتس ثيح لاعفلا لكشلاب كتقو نم ةقيقد لك يضقت
 .اهمهف ىلإ جاتحت نلو اهلمكأب

 صاوخ اهل ثالثلا عطقلا

 .ةثلاثلا نم لهسأ ةيناثلاو ةيناثلا ةعطقلا نم لهسأ ىلوألا ةعطقلا نأ ىرتس امئاد
 بولسالاو تادرفملا ."لهسالا" يه ىلوألاو "بعصالا" يه ةثلاثلا ةعطقلا كلذل
 .بيترتلا اذهل اعبت ةلوهسلا ىوتسم ف نوفلتخي عوضوملاو

 

 !ةرشعلا زواجتت .. ةلئسألا غيص

 اتقو يضقتس كنأب ينعي اذه ?ةلئسألا نم عاونا ةدع كيدل تناك اذإ ينعي اذإم
 تاميلعتلا أرقت مل نإو كتقو عيضيس يلاتلابو لاؤسلا تاميلعت ةءارق ف لوطأ
 ينلأس يذلا بابشلا نم دحأل ثدح ام اذهو .أطخ اهلك كتاباجا نوكتس امبرف
TRUE  نم الدب NO&  YES ـب اطخو حص لاؤس ىلع تبواج ستليآلا رابتخا ف"
 FALSE&  عيمج" نأل :ادج بعص ناك لاؤسلا اذه باوج "?رثؤي اذه لهف 
 هذه ديعت الأ كنم ىنمتا كلذلو )! 0 دخأتس ينعي( "ةئطاخ نوكتس كتاباجا
 اذهو( اهارت نأ نكمي يتلا ةلئسألا عاونا عيمج كمامأ عضأس .ىرخا ةرم ةصقلا
 .ةءارقلا ف )اعيمج اهارتس كنا ينعي ال

 هلعف كيلع ام لاؤسلا عون
cechoi Multiple ةباجإلا زمر بتكتس تارايتخا عبرأ ,ةلهس 

 ةباجإلا ةقرو ىلع
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 Identifying
 information
 Not/False/True(

given( 

 True  = حيحص
 False  = ئطاخ
 Given Not  = روكذم ريغ
 نأ كنم بلطيس لاؤس .. يعم زكر انه
 :تاملك ثالثلا هذه نم ةدحاو بتكت

) given Not/False/True(ال 
 .TRUE نم الدب الثمT  ىلإ اهرصتخت
 هذهف TRUE نم الدبYES  بتكتال اضياو
 أطخ ناربتعت ناتباجالا

 writer’s Identifying
 claims/views
 Not/No/Yes(

given( 

 طقف هقباسل قباطملا لاؤسلا وه اذه
 تاملكلا فلتخت

YES=  TRUE 
NO=  FALSE 

GIVEN NOT=  GIVEN NOT 
 نم الدبTRUE  بتكتو ئطخت نأ رذحا 
 YES اذه ف اوعقو نمم ريثكلا تيأر دقف 
 أطخلا

 Matching
information 

 لاؤسلا ف ةبوتكم ةمولعم كيطعيس انه
 ةيوتحملا ةرقفلا مقر بتكت نأ كنم بلطيو
 ةمولعملا كلت ىلع

headings Matching ةعطقلا ف تارقفلل بوتكم ميقرت كيدل 
 بلطي لاؤسلا فو نيوانعلا نم ةعومجمو
 ناونعلا زمر بتكتس .ةباجإلا لصوت نأ كنم
 )ةينامور ماقرا نوكت نايحالا مظعم(

features Matching ىلع يوتحي :طيسب ليصوت نع ةرابع 
 كنم بلطيو تامولعملا نم يتعومجم
 وه ام بسح( نايحالا ضعب .اهليصوت
 دومعلا نم ةباجإلا رايتخا كنكمي )بوتكم
 لاؤس نمرثكأ ف رخآلا

 sentence Matching
endings 

 اريثك قباسلا لاؤسلا عون عم هباشتي ليصوت
 بلطيو ةلمتكم ريغ ةلمج كل بتكيف ..
 اهتلمكم رايتخا كنم

 Sentence
completion 

 ىلع يوتحت ةلمج كيدل نوكيس انه
 .ةبسانملا تاملكلاب غارفلا ألمتس .تاغارف
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 تاملكلا ددع ىلع لاؤسلا كربخيس
  اديج اهل هبتنإف ,ةعطق لك ف ةحومسملا

ta/note/Summary
 chart flow/ble

completion 

 ةرقف كيدل :قباسلا لاؤسلا لاونم ىلع
 ف امك ةلمج نم الدب( لودج وأ ةيصيخلت
 هبتنا :رركا نأ دوأ نكل )قباسلا لاؤسلا
 كل ةحومسملا فورحلا وأ تاملكلا ددعل

 label Diagram
completion 

 قلعتي ةادا وأ ةلآل مسر كيدل نوكيس
 ألمت نأ كنم بلطي .ةعطقلا عوضومب
 ةيحيضوتلا تامولعملا لمكت يكل تاغارفلا
 مسرلا ف

 answer-Short
stionsque 

 نم اهيلع بواجت نأ كنم بلطت ةلئسأ
 نوكتس )!كسار نم بتكت ال( صنلا
 تاملكلا ددع ىلع دمتعت ةريصق تاباجالا
  لاؤسلا ف ةحومسملا

 ف يمثلا كتقو كسفن ىلع رفوت يكل اديج لودجلا أرقت نأ كنم ىنمتا نألاو
 .رابتخالا

 :ةجردلا باسح ةيلآ

 ف اهتقباطم مث ةحيحصلا كتبوجا باسح متيسو لاؤس 40 انيدل ,ادج ةطيسب
 رثؤت ال ةئطاخلا ةباجإلا نإف ةئطاخ ةباجا بواجت امدنع كنا ظحال .هاندا لودجلا
 انه نمو )كتجرد صيقنتب موقت ىرخا تارابتخا دجوت ثيح( كتجرد ىلع ابلس
 !مهم يمختلا نأ فرعتس
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 تايجيتارتسإلا

 !!صنلا أرقإف ةئيس ةجرد ىلع لصحت نأ تدرأ اذإ

 .صنلا أرقت نأ كرذحا .. معن

 نلف كلذ تلعف ناو .ةملك ةملك صنلا مهفت و أرقت يكل فاكلا تقولا كيدل سيل
 صنلا ىلإ عجرت نأ ىلإ رطضتس كنأل ةلئسألا عيمج ىلع بواجت نأ عيطتست
 يبتس يتلا تاوطخلا نم ةعومجم كيطعأس انهو .لاؤس لكل ديدج نم هأرقتو
 جاتحتس كنأب كرابتعا ف عض نكل .ةعطقلا ةءارق سيلو لاؤسلا ةباجإ بولسا كل
 يكل  لماك لكشب اهيلع اداتعم حبصت نأ ىلإ ةيجيتارتسإلا ىلع بردتت نأ ىلإ
 .كئادا ف احضاو اقرف ظحالت

 )داح( ةكينكت

 ىلع ستليآلا تاكينكت ىوقأ نم يهو تاوطخ ثالث نم نوكتت ةكينكت يدل
 نم دكأتتس و ةءارقلا مسق ف ٨٫٥ ةجرد ىلع يلوصح ف رسلا يهو ,قالطالا
 .كمامأ ةكينكتلا قيبطتب أدبأ امدنع كلذ

 )ح( ناونعلا ددح :الوأ
 .. "ةمالسلا يح ف .. اديعب سيل" :لوقتس امبر ?دمحا تيب عقي نيا :كتلأس اذإ
 ."!ةدج ف" :لوقت نل نكلو

 لصت" نأ كنكميس ,مسق لك هيوتحي ام فرعتو كتطيرخ ميسقتب موقت امدنع معن
 ءازجا ىلإ كتعطق مسقت نأ ىلإ جاتحتس ةقيرطلا هذهبو ."ةلوهسب دمحا تيب ىلإ
 ىلإ لصت" نأ كنكميس اهلالخ نمو اهيوتحت يتلا ةركفلا بسح اهتيمستب موقتو
  .عرسأ ةروصب "لاؤسلا ةباجا ىلع يوتحت يتلا ةمولعملا

 ف تارقفلا لكل نيوانع ديدحتب موقت نأ كيلع ةوطخلا هذه ف :نيوانعلا ددح
 ةلمجلا ةءارق لالخ نم ةعطقلا هذه يوتحت اذام نمخت نأ كيلع هنا يأ ةعطقلا
 نع ةرابع اهنأل اًليوط ًاتقو كنم ذخأت ةوطخلا هذه عدت الو ,ةرقفلا ف ىلوألا
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 نع ةرابع يهف %100 ةبسنب ًاحيحص كنيمخت نوكي نأ ًايمتح ًارما سيلو ,يمخت
 .ةرقف لك ىوتحمو نيوانع يمختل ةلحرم

 ةروصلا رظنا كلذ ىلع لاثم .ربكأ لكشب حرشلل

 

 يوتحت ةءارقلا رابتخا ف ةعطق لكو ةعطقلا نم ةرقف نع ةرابع يه ةروصلا هذه
 أرقت نأ كناكمإب انه ,ةروصلا ف ةحضوملا ةرقفلل ةهباشم تارقف 8 وا 7 ىلع
 يتلاو ةعطقلا نم ىلوألا ةلمجلا أرقت نأ كنكمي وا كتقو عيضتو لماكلاب ةرقفلا
 فقوتلا كنكمي انه ,لخدلا ةدايز ف مهاست ةيناجرملا بّعُشلا نأ نع ثدحتت
 يداملا لخدلاو ةيناجرملا بعشلا ةرقفلا قوف بتكت الثم ةرقفلا هذهل ناونع يمختو
 بعشلا رثأ نع ثدحتت ةرقفلا هذه نأ ىلوألا ةلمجلل انتءارق نم حضاولا نمو
 يه نم ًاديدحت فرعن ىتح ةعطقلا يقاب ةءارق لمكن نل نكل لخدلا ىلع ةيناجرملا
 بتكتو تاملكلا هذه ددحت نأ يفكي ةيناجرملا بعشلا نم ةديفتسملا ةئفلا وا ةهجلا
 ف ةدوجوملا تارقفلا عيمجل ةيلمعلا هذهب موقت نأ كيلعو ,كبساني ناونع يأ
 .ةعطقلا

 لكل ًاديج ًاناونع نمخت نأ كيلع بعصلا نم نوكي دق رمألا ةيادب ف طقف هيبنتللو
 ظوحلم لكشب كاوتسم نسحتيس ةيرظنلا هذه ىلع رمتسملا بردتلا عم نكل ةرقف
 ًادج

 :ةيجيتارتسإلا قيطتب موقنو رخآ ايح الاثم ذخأنل

The Risks of Cigarette Smoke 

Discovered in the early 1800s and named ‘nicotianine’, the 
oily essence now called nicotine is the main active 



 ةءارقلا مسق  ستليآلل كليلد
 

 48 

ingredient of tobacco. Nicotine, however, is only a small 
component of cigarette smoke, which contains more than 
4,700 chemical compounds, including 43 cancer-causing 
substances. In recent times, scientific research has been 
providing evidence that years of cigarette smoking vastly 
increases the risk of developing fatal medical conditions. 

of ingredients  ـب اهيمسا نأ يننكمي ةلوهسبو اقباس اهانأرق دق ىلوألا ةرفقلا
cigarette 

 دصقملا نكل .. ةريثك تالامتحا دجوتف ةحيحص ةدحاو هباجا دجوت ال هنا ظحال*
 .اهيوتحت امل كمهفو ةعطقلل كميسقت وه

 ةيمست ىلع ارداق نوكتس ةيمستلاو ميسقتلا ىلع بردتت امدنع لاونملا سفن ىلعو
 ازهاج نوكتس الماك صنلا ميسقت نم كئاهتنا دنعو .يناوث 10 نم لقا ف ةرقف لك
 .ةلئسألا ةباجإل

 ف ناونعلل يتباتك ظحال( ةيبيرجتلا تارابتخالا دحا ىلع يبردت ءانثا يقيقح لاثم
 :)ةعرسب شماهلا
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 :ءازجا ىلا هللحو لاؤسلا أرقا :ايناث
 لاؤسلا ةركف ةئزجتب مقو لاؤسلا ف ةدوجوم ةطقن لك ليلحتب موقت نأ دصقن انهو
 .حيحص لكشب لاؤسلا بل ىلا لصت ىتح

 كلذ ىلع لاثم

 

  ةيناجرملا بعشلا ىلع اهلخد ف لماكلاب دمتعت يتلا ةريقفلا رسألا ةبسن يه مك

  يلاتلاك لاؤسلا ليلحتب موقن انه

 

 ةملك ىلع انه زكرنو ,ةريقفلا رسألا ,ةيوئملا ةبسنلا ,ةماهلا تاملكلا ديدحتب موقنو
all لثم ىرخآلا تاملكلل ةبسنلاب .ةيناجرملا بعشلا ىلع لماكلاب دمتعت what, 
of,products reef from  بعشلا نع ثدحتت ةعطقلا لك ةمهم تسيل يهف 
 .reef ةملك ديدحتل يعاد ال كلذل ةيناجرملا

proportion householdspoor  get all their income 
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 وه امك ةرشابم نوكت نل ةلئسألا عبطلابو لاؤسلا نم ىزغملا مهفتس ةقيرطلا هذهب
 ىتح ةغايص ةداعإ ىلا جاتحت انه ةلئسألاف ةعماجلاو ةسردملا تارابتخا ف لاحلا
  .اهنم دصقملا مهفت

 

  )د( ةباجإلا رود :اثلاث
 تمق يتلا نيوانعلا قيرط نع ةباجإلا ىلع اهيف رثعتس يتلا ةعقوتملا ةرقفلا ددح
 هذهبو لاؤسلا ف ةدوجوملا تاملكلل ةهباشم تاملك نع ثحباو ًاقباس اهتباتكب
 بهذتس تنإف ةباجإلا نع ثحبت تناو تارقفلا عيمج ةءارقل رطضت نل ةقيرطلا
 ف دوجوملا لاثملا ف حضوم وه امك ًاقباس اهناونع انددح يتلا ةرقفلا ىلا ةرشابم
 يتلا ةرقفلا ىلا ةرشابم هجتنسو ةريقفلا رسألل لخدلل ةيوئملا ةبسنلا ىلعألا
 طقف ةرقفلل ةلماك ةءارق نود ثحبتسو لخدلاو ةيناجرملا بعشلا نع ثدحتت
 لاؤسلل ةهباشملا ةركفلا وا تافدارملا وا ةهباشملا تاملكلا نع اهيلا رظنلا درجمب
  ةروصلا ف حضوم وه امك ,ةباجإلا نع ثحبلا ف أدبتو

 

households Poor ةملكو لاؤسلا ف ةبوتكم يه امك completely ينعت 
 رفوتس ةيلمعلا هذهو ةباجإلا نوكتس امتح انهف all ةملكل فدارم يهو لماكلاب
 اذكهو ,ةباجإلا نع ثحبلا ءانثا اهتءارق ةداعإو لماكلاب ةعطقلا ةءارق تقو كيلع
 يكل ةءارقلا ف اهيلع زيكرتلل جاتحتس يتلا ةديحولا ةلمجلا يه هذه نوكتس
 .ةحيحصلا ةباجإلا اهنم جرختست
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 تقولا عيزوت

 دمتعي كتقول كميسقت نأ .. امامت كلذك سيل ?حيحص .ةعطق لكل ةقيقد نورشع
 ام قيبطتب موقتس تايجيتارتسا ثالث كيدل دجويف ةءارقلا ف كاوتسم ىلع اريثك
 .اهنم كبساني

 

 5 - 25 – 30 :ىلوألا ةيجيتارتسإلا
 باحصال لضفألا يه ةيجيتارتسإلا هذه نإف 5.5 وأ 5 ةجرد ىلإ حمطت تنك اذإ
 ف يبيرجتلا كرابتخا ف 4.5نم لقا ىلع تلصح تنك اذإ( ةطيسبلا تايوتسملا
 قئاقد 5 و اهدعب يتلا 25 و ىلوألا ةعطقلا ف ةقيقد 30 يضقتس انهف .)ةءارقلا
 نأ :كل حرشا ينعد نكل ,ىلوألا ةلهولل ابيرغ كلذ ودبي دق .ةريخألا ةعطقلا ف
 ىلع حيحص لاؤس 20 ىلع ةباجالل ةجاحب كنإف 5.5 ىلع لوصحلل فدهت تنك
 يوتحت ةعطق لك نأ ملعت امكو .)ةجردلا باسح ةيلا مسق ف حضوم وه امك( لقالا
 .ابيرقت لاؤس 13 ىلع

 باعيتسالاو ةءارقلا ف كتعرس نوكتس ,ةءارقلا ف طيسب كاوتسم ناك اذإ
 ةحيحصلا كتاباجا تناك ,لقا صوصن ىلع كزيكرت داز املك يلاتلابو .ةطيسب
 ىلع زيكرتلاب تمق نأ يلاتلابو .رثكا صوصنلا ىلع زيكرتلاب تمق نأ ةنراقمرثكأ
 ىلع لوصحلا كنكميس )امئاد لهسالا نانوكت ناتللاو( ةيناثلاو ىلوألا ةعطقلا
 عطقلا عيمج ف مهف يا نود ايئاوشع بواجت نأ نم الدب رثكأ حصا تاباجا
 ةعطقلا ف قئاقد 5 يضقن اذامل ,لئاستت نأ نكمي ,ةيضرفلا ربتخن نأ لبق .ثالثلا
 ةءارق نود طقف يمختلاب موقتس تقولا اذه لالخ كنأ وه باوجلاو ?ةريخالا
 .)!اتقو ذخاي يمختلا ستليآلا ف( أدبا ةعطقلا

 اهلك كتباجا نإف دودحم كباعيتسا ناكو ةعطق لك ف ةقيقد 20 تيضق اذإف
 يلاتلا ىلع لصحن نأ نكميو يمختلا ىلإ ليمتس

 ةعطقلا 
 ىلوألا

 ةعطقلا
 ةيناثلا

 ةعطقلا
 ةثلاثلا

 عومجملا

 تاباجالا ددع
 ةحيحصلا

7 5 4 16 
)5( 
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 :يلاتلا ىلع لصحتسف يتعطق لوأ ىلع تزكر اذإ ,باعيتسالا ىوتسم سفن دنعو

 ةعطقلا 
 ىلوألا

 ةعطقلا
 ةيناثلا

 ةعطقلا
 ةثلاثلا

 عومجملا

 تاباجالا ددع
 ةحيحصلا

10 8 2 20 
)5.5( 

  

 ..اذكهو 5.5 ىلع لصحتس 5 ىلع كلوصح نم الدب !ريثكب لضفأ ةجيتن

 

 20 - 20 - 20 :ةيناثلا ةيجيتارتسإلا
 يلاتلابو .6.5 وأ 6 ىلع لوصحلل فدهت تنك نأ كل ةبسانم ةيجيتارتسإلا هذه
 .باعيتسالاو ةعرسلا ف ةديج كتراهم نوكتس

 تاباجا زرحتس كنأ كرابتعا ف عض نكلو ,كل ةبسانم ةعطق لكل ةقيقد نورشع
 ابيرقت ةمسقم كتاجرد نوكت نأ نكمي .ةيناثلاو ىلوألا ةعطقلا ف رثكأ ةحيحص
 :لكشلا اذه ىلع

 ةعطقلا 
 ىلوألا

 ةعطقلا
 ةيناثلا

 ةعطقلا
 ةثلاثلا

 عومجملا

 تاباجالا ددع
 ةحيحصلا

11 10 6 27 
)6.5( 

 

 25 - 20  - 15 :ةثلاثلا ةيجيتارتسإلا
 ةءارقلا ف زاتمم كاوتسم ناكو 7 نم ىلعا ةجرد ىلع لوصحلا وه كفده ناك اذإ
 ,ةلوهسلا ثيح نم جردتت رابتخالا ف عطقلا نأل .لضفألا يه ةيجيتارتسإلا هذهف
 ةيجيتارتسإلا هذه ببسبو .ةريخالا ةعطقلا ف لوطأ اتقو يضقت نأ ىلإ جاتحتس
 .عطقلا عيمج ف يوأستم لكشب ةحيحص تاباجا ىلع لوصحلا كنكميس
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 ةعطقلا 
 ىلوألا

 ةعطقلا
 ةيناثلا

 ةعطقلا
 ةثلاثلا

 عومجملا

 تاباجالا ددع
 ةحيحصلا

11 11 11 33 
)7.5( 

 

 اثكام ىقبس كنأ ينعي ال الثم ىلوألا ةيجيتارتسالل كعابتا نأ :ةمهم ةظحالم
 .ىلعالا ةيجيتارتسالل جردتت نأ كنكما كاوتسم عفترا املك لب .كتايح لوط اهيلع
 .مسقلا اذه ف 8.5 ىلإ 4 نم تجردت ثيح ,ايصخش انا هب تمق ام اذهو

 ايئاوشع لحلاب مقت ال

 انه .ةلئسألا ىلإ لقتنتس .اقباس ةروكذملا ةقيرطلاب ةعطقلا ةءارق نم كئاهتنا دعب
 لقتنت مث ةماعلا ةلئسألاب أدبتس .لاؤسلا رايتخا دنع كتايولوأ بترت نأ كيلع بجي
 هذهل اقبط ةلئسألل بيترت تعضو انه .ةددحم ةمولعم بلطتت يتلا ةلئسألل
 .ةيجيتارتسإلا

 headings Matching ناونعلا ديدحت .1
chart flow/table/note/Summary  لودج وأ صخلم .2

completion 
 completion label Diagram ينايب مسر .3
 ةلئسألا ةيقب اريخاو .4

 

 ةباجإلا نع ثحبلا

 لاؤسلا اهبلطي يتلا ةمولعملا ىلع لصحت نأ كنكمي نيا فرعت نأ نم كل دب ال
 نع ثحبتو اقبسم اهتيمستب تمق يتلا ةمولعملا ةقطنم ىلإ بهذتس اهدعبو
  .ةباجإلا

 )False&  True عون نم( لاؤسلا اذه ىرت امدنع الثم
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The rise and fall of sea levels affects how sea creatures 
behave. 

 behavior creatures sea نع ملكتيس هيف ثحبتس يذلا مسقلا نأ فرعتس
 Keywords ةيلالدلا تاملكلاب هيمسا ام اذهو levels sea وأ

 نوكت امبرو ةيلالدلا تاملكلا هذه براقت يتلا ةرقفلا نع ثحبلاب أدبتس يلاتلابو
 هذه مسا هباشي لاؤسلل ةيلالدلا تاملكلا قباسلا لاؤسلل ةبسنلاب .ةرقف نمرثكأ
 :ةرقفلا

This can take many forms. Marine life, for example, is 
influenced by tidal patterns. Animals tend to be active or 
inactive depending on the position of the sun or moon. 
Numerous creatures, humans included, are largely diurnal 
– that is, they like to come out during the hours of 
sunlight. Nocturnal animals, such as bats and possums ,
prefer to forage by night. A third group are known as 
crepuscular: they thrive in the lowlight of dawn and dusk 
and remain inactive at other hours. 

 :ةيلاتلا ةيجيتارتسإلاب أدبأس انهو

 ةيلالدلا تاملكلا نع ثحبلا

 :قباسلا لاؤسلل يتيلالد يتملك يدل قباسلا لاثملا ف

sea creatures behavior sea levels  ,  

 سفنب ةرقفلا ف تاملكلا ىرت ام اردان كنإف !لافطالل ةبعل سيل ستليآلا رابتخاو
 ةبسنلابف .ثحبلا دنع ىرخآلا تافدارملا كرابتعا ف عضت نأ كيلع بجيس .مسالا
 :يلاتلاك تافدارم اهل نوكي نأ نكمي ةيلالدلا يتاملكل
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sea levels :  water movement – tidal effect – water level 

sea creatures behavior: sea animals – marine life – marine 
animals – fish  

 ةيلالدلا تاملكلا هذه نع ثحبلاب الوأ موقأس اهتافدارمو تاملكلا تددح نأ دعبو 
 :يماما يتلا ةرقفلا ف

This can take many forms. Marine life, for example, is 
influenced by tidal patterns. Animals tend to be active or 
inactive depending on the position of the sun or moon. 
Numerous creatures, humans included, are largely diurnal 
– that is, they like to come out during the hours of 
sunlight. Nocturnal animals, such as bats and possums ,
prefer to forage by night. A third group are known as 
crepuscular: they thrive in the lowlight of dawn and dusk 
and remain inactive at other hours. 

 له ددحا مث ةلمجلا ةءارقب موقأس ةديعب ودبت دق يتلا تافدارملل يديدحت دعب
 .ال ما ةمولعملا تفرع

The rise and fall of sea levels affects how sea creatures 
behave. 

 باوجلا اذإ .ةعطقلا ف ةروكذمو ةحيحص ةلمجلا هذه نأ يل يبتيس ةياهنلا فو
 True وه

 ثحبلا ناديم ديدحت

 الثم ينعي ?صنلا بسح ةبترم ةلئسألا نوكت ةلئسألا نم عون لك ف نأ فرعت له
 نع ثحبي لوألا لاؤسلا ناك اذإ أطخلاو حصلا عون نم ةلئسألا نم ةعومجم ف
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 نع ثجبي يناثلا لاؤسلا ىرت نأ ليحتسملا نم هنإف ,ةيناثلا ةرقفلا ف ةمولعم
 نمكت عبارلا لاؤسلا نأ تفرع اذإ ةقيرطلا هذهب .ىلوألا ةرقفلا ف ةدوجوملا ةمولعملا
 لصحتس ثلاثلاو يناثلا يلاؤسلا باوج نأ ملعتس كنإف .ةعبارلا ةرقفلا ف هتباجا
 ف يل ةبسنلاب ةعئار ادج تناك ةمولعملا هذه .ةعبارلاو ةيناثلا ةرقفلا يب ف مهيلع
 هيلي يذلا لاؤسلا ىلإ لاقتنألاب موقا , ام لاؤس يلع بعصتسي ناك امدنعف .ةيادبلا
 هذهب اهتددح يتلا ةقطنملا لالخ نمو هتكرت يذلا لاؤسلل هجوتا اهدعبو هلحاو
 .باوجلا نع ثحبلاب موقا ةيجيتارتسإلا

 ةنومضم اهلعجا .. ماقرالاو مالعالا

 هنإف ماقرا وأ )ءامسا( مالعا ىلع يوحت ةيلالد تاملك اهل ىتلا ةلئسألا ىرت امدنع
 نأ وه ببسلاو .باوجلا ىلع ةلمتشملا ةمولعملا ىلع روثعلل ةزاتمم ةصرف نوكيس
 يب نم اهدايطصا لهسي ماقرألاو )لاتيباك( ريبك فرحب أدبت امئاد مالعألا
 ف ةدوجوملا ماقرالا نع ثحباف ,مقر نع كلأسي الاؤس ىرت امدنع كلذل .فورحلا
 .الاثم كل برضا ىنعد .اهتددح يتلا ةرقفلا

 :False&  True عون نم لفسألاب لاؤسلا

Chronobiology is the study of how living things have 
evolved over time. 

 ملع اهنألو .. meaning Chronobiology يه لاؤسلل ةيلالدلا تاملكلا انهف
 .ةملكلا هذه نم ةبيرقلا ةرقفلا لالخ اهنع ثحبلا كيلع لهسيس

 :ةيلالدلا ةملكلل ةبسانم يه ةرقفلا هذه

Chronobiology might sound a little futuristic – like 
something from a science fiction novel, perhaps – but it’s 
actually a field of study that concerns one of the oldest 
processes life on this planet has ever known: short-term 
rhythms of time and their effect on flora and fauna. 
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 طاقتلإب تمق اضياو ثحبلل ةبسانملا ةرقفلا رايتخإب ةلوهسب تمق كنأ ىرتس انه
 نأل كلذو False  ةباجإلا اذإف .ىرخآلا ةلئسألا نم عرسا تقو ف ةمولعملا
 .ةرقفلا ف وه امع امامت فلتخم لاؤسلا ف Chronobiology ـلل فيرعتلا

 ةلئسألا عاونا ضعبب ةصاخ تاداشرا

 نكمي ةلئسألا ضعب نكل ,اهركذ ت امك ةقباسلا تايجيتارتسإلا عابتاب موقت فوس
 .ةصاخلا ةلماعملا ضعبب اهلح

 False&  True   وأ  No&  Yes  ةلئسأ ىلع ةباجإلا

 فلتختس ةباجإلا اعبطو ,روكذم ريغ وأ أطخ وأ حص :تارايخ ثالث كيدل ملعت امك
 امدنع اصوصخو مهنيب قرفلا فرعت نأ كيلع لكشي دق نكل .لاؤسلا عون بسح
 مهنيب قرفلا لعجتس ةمداقلا رطسالا .ىرخا ةغيصب نكل ةروكذم ةمولعملا نأ ىرت
 ةقالع يا هل سيل ةءارقلا رابتخا :ءيشب كركذا نأ ديرا أدبا نأ لبقو .حضاو
 ف اصوصخو كتباجا ف رثؤت تامولعملا هذه لعجت ال كلذلو ةقباسلا كتامولعمب
 .ةلئسألا نم عونلا اذه

 اما .اهدايطصاب تمق يتلا ةمولعملا عم لاؤسلا ف ةملك لك تقباط اذإ طقف "حص"
 نوكي نأ وه دصقملا لب ,اهسفن نوكت نأ بجي ةملكلا نأ ينعي ال اذهو .الف اهريغ
 صنلا ف ةمولعملا نم قباطت ةملك لك نأ ىرت لاثملا اذه يفف .هسفن ةملكلا ىنعم
 ."حص" يه ةباجإلا كلذلو ىنعملا ثيح نم
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 ةفلاخم كانه نكي مل ناو .لاؤسلاو ةمولعملا يب اضقانت ىرت امدنع "أطخ"
 ف نوكي نأ بجي ضقانتلا ةقيرطلا سفنبو . " روكذم ريغ" يه ةباجإلاف ةحيرص
 ةيجيتارتسإلا ف لاؤسلل يتباجا ف ببسلا وه اذهو !اهسفن ةملكلا ف سيلو ىنعملا
 ضقانت وه ببسلاو ةئطاخ ةباجإلا تناك دق قباسلا لاثملا ف تيار امكو .ةقباسلا
 .يتملكلا يب فيرعتلا

 

 لصحت نأ عقوتت يتلا ةرقفلا لالخ ةروكذم ةمولعم ىرتال امدنع يه "روكذم ريغ"
 .اقباطت وأ اضقانت يا ىرتال لاؤسلا اذه يفف .ةمولعملا ىلع اهيف

 ةرتف دعبو ةقيرطلا هذهب ريكفتلاو بردتلل اتقو كنم جاتحتس ةيجيتارتسإلا هذه
 .ةمات ةقثب ةلئسألا ىلع بواجت كسفن ىرتسو ةيئاقلت ةيلمعلا هذه حبصتس

 

 ناونعلا ةقباطم ةلئسأ لح
 ةلماك ةرقفل ةماعلا ةركفلاب متهت Matching Heading  ناونعلا ديدحت ةلئسأ
 .ةلوهسو رسيب لاؤسلا لحت يكل هيلاتلا تاوطخلا كيلع حرطاس كلذل

 ةلئسألا هذه قرط نأل ةمهمو ةيساسا ةوطخ :تاداشرالا ةءارقب مق .1
 .اهضعب نع ريبك دحل فلتخت

 ةلثمالا ىلع ةمالع عضت نأ كنكمي :ةلولحملا ةلثمالا ىلع بطشا .2
 ءانثا كتقو عيضتو اهتئارقب موقت ال يكل لحلا ف أدبت نأ لبق ةلولحملا
 .لحلا

 نم كئاهتنا دعب ةلئسألا هذه لح لعجت نأ لواح :كتالامتحا عض .3
 كنكميس اهلالخ نمف ..اقباس هحرش ت امك "كتطيرخ ءازجا طيطخت"
 كرابتعا ف اهلك اهعض لاؤسلا ف ةحرتقملا نياونعلا ضعب راتخت نأ
 .ةرقفلا مقر ماما اهلجسو
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 تارقفلل كتالامتحا عيمج عضت نأ دعب :ةيئاهنلا تاباجالا ةيفصتب مق .4
 مق مث ةرقف لكل حيحصلا ناونعلا راتخت يكل ةنراقمو تايفصت لمعب مق
 .ةلئسألا ةيقبل كلح ءانثا تتشتت ال يكل ناونعلا مقر بطشب

 لوادجلا ئلم ةلئسأ لح
 ىلإ رظنت نأ لواح .ريثكلا كتقو نم رفوتس نكل ةطيسب ةركف كيطعاس طقف انه
 داجيإب مق كلذل اعبتو هلح دوت يذلا لاؤسلا نم ةيبرق يه يتلاو ةبوتكملا تامولعملا
.ربكا ةعرسب ةباجإلا ناكم

 

 تاغارفلا لامكإ ةلئسأ لح
 وأ مسا نع ةرابع غارفلا نوكي نأ عقوتت له :ةلمجلا لالخ ةعقوتملا ةملكلا عون ددح
 .باوجلل كرايتخإ كيلع لهسيس كلذل اعبتو .اذكهو ةفص وأ لعف

 

 مسق نع )ستليألل كليلد( بويتويلا ىلع يتانق ف سورد ةدع لجستب تمق ًاريخاو
 لبق عامتسإلا مسق ىلع ةعيرس ةلوج ذخ ,ايلمع تاكينكتلا اهيف تحرشو ةءارقلا
    :يلاتلا طبارلا رقنا .يلاتلا مسقلل لقتنت نأ

reading-I4D/ly.bit://http 
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 بردتلا
 تارابتخالا ىلع بردتلا ف كتقو ناح تايحيتارتسإلا لضفأ تملعت نأ دعبو
 داز املكو .كتجرد عفر ف لاعف رثا اهل تايجيتارتسإلا ىلع بردتلا .ةيبيرجتلا
 تارابتخالا ف كبيردت ىلع دمتعتس .ةلئسألا لح ف كتعرس تداز ,كبيردت
 ىلع لصحت يكلو .يلعفلا رابتخالا هباشت يكل ةعوبطم نوكت نأ لضفيو .ةبيرجتلا
 .تاوطخلا هذه كيلا بردتلا ف جئاتنلا لضفأ

 كبيردت ةيادب ف تقولاب ديقتت ال

 زيكرتلا نم الدب تايجيتارتسالل كقيبطت ىلع زكر كبيردت نم ىلوألا تارملا لالخ
 هذه كمادختسا روط ف كنأل ديكأتلاب لوطأ اتقو ذخاتس .تقولا ىلع
 ف رابتخالا يرجت نأ مزتلا ةرتفل تايجيتارتسإلا ىلع كبردت دعبو .تايجيتارتسإلا
 .ددحملا تقولا

 دعب رمألا هتني مل ?رابتخالا تيهنا

 ةوطخلا كل ىقبتي هنأل "اريخاو" لقت ال يبيرجتلا كرابتخا نم يهتنت نأ دعب
 وه ام فرعاو رابتخالا ف هب تمق أطخ لك ةعجارمب مق ,نألا .ريوطتلل ةيساسألا
 مهأ نم هذه نكل بعص  ودبي دق .اددجم كلذ رركت ال نأ لواحو أطخلا ببس
 ريوطتلا ةيلمعل لقالا ىلع ةعاس فصن ضقا .بردتلا لالخ نم ملعتلا رارسا
 مييقت نود ةديدع تارم يبيرجتلا رابتخالل كلح نم لضفأ اذهو .ةعجارملاو
 .كئاطخا ةعجارم ىسنتال :كلذل .كلح ةعجارمو

 

 ةباجإلا ةقرو ىلع بردت

 كتبوجا لقناو ةباجإلا ةقرو عبطا هب موقت يبيرجت رابتخا لك ف ,ةءارقلا يق اضيا
  .اهيلع
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 ةيفاضإلا بردتلا رداصم

 يكاحت طقف يه اهنأل .اهيلع بردتت يكل ةقوثوملا رداصملا مدختست نأ كحصنأ
 ف صوصخلاب( ةغلاب ةيمها هل يلعفلا رابتخالا ةاكاحمو .ةقدب يلعفلا رابتخالا
 ةبوعص نأل ,اهتملعت يتلا تايجيتارتسالا مظعم قيبطت عيطتست نل كنأ ذا )ةءارقلا
 لثم نوكي نل )ةقوثوملا رداصملا نم هريفوت متي مل يذلا( فيزملا رابتخالا لوطو
 رداصملا يه امف .ريثكلا كديفي نل بردتلل كتقو نإف يلاتلابو يلعفلا رابتخالا
 وا Cambrige لثم رابتخالاب ةينعم ةهج نم هارت يبيرجت رابتخا لك يه ?ةقوثوملا
  .اذكهوCouncil British  وا اهسفن ستليآلا ةسسؤم

 ماعلا رابتخالا ف ةءارقلا مسقل ةظحالم

 لدب .عطقلا ةلوهس ةيحان نم ريبك لكشب فلختيس ماعلا رابتخالا ف ةءارقلا مسق
 ةغلب نوكتس اهلك عطقلا .عطق ٦- ٥ يب ام كيدل نوكيس ,ةليوطلا عطق ثالثلا
 رابتخالا ةبوعص لثم نوكتس يتلاو ةريخألا ةعطقلا ادع ام ةريصقو ةطيسب
  .يميداكألا

 ف ام لك ,اقبسم اهتركذ يتلا تاكينكتلا سفن مامت نوكتس عطقلل كلح ةكينكت
 .رصقأو لهسأ عطقلا نأ رمألا
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 ةباتكلا

 ةمدقملا

 ريثكلل لهسلاب سيل رمألا امبر .يتلاقم ةباتك كمامأو .طقف ةدحاو ةعاس كيدل
 .ةباتكلا ىلع ةيافكلا هيف امب بردتن مل ةيساردلا انلحارم لالخ اننأل ,بالطلا نم
 !هلمكأب باتكلا اذهل يتباتك ف ببسلا ناك امبر ائيش لباقتس مسقلا اذه لالخ نكل
 ف هارتسو .. هعقوتت امم ريثكب لضفأ ارما ةباتكلا كل لعجيس يذلا "بلاقلا" هنا
 .مسقلا اذه
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 :ةباتكلا ةراهم ريوطت
 نم هتعمس ام اذه "!يزيلجنإلاب كلاب امف ,يبرعلاب اديج ربعا نأ عيطتسأ ال انا"
 :باوجلاب كربخا ينعد نكل .ريثكلا

 نم لضفأ ةيزيلجنإلاب ةباتك نع ربعت نأ كنكمي اهملعت لالخو .ةراهم يه ةباتكلا
 !تنك امهم !عيباسا نوضغ ف يبرعلاب كريبعت

 نأ مدنت نل يتلا رداصملاو تابيردتلا لضفأ كيلع حرتقأس انه .. ??ملعتت فيكف
 .اهيف كتقو تيضق

 ئيش يا نع .. ايموي بتكا

 نع( كديب كبساني يذلا عوضوملا نع بتكت نأ فده كل ددح مويلا نمو .. ايموي
 :ةنكمم ةقيرط لضفأب بتكت نأ لواح .. )خلا .. مويلا كل ىرج امع .. ةضايرلا
 اهتملعت يتلا ةيوحنلا دعاوقلا مدختسا .اهتملعت يتلا تاملكلا بعصأ مدختسا
 ةباتك الثم( ةباتكلل يعم لوط وأ يعم تقوب ةددحم كتباتك لعجت الو .ارخؤم
 ةلحرملا هذه لالخ .تقولا ف كتحار ذخو بولسا نسحأب بتكا لب ,)ةحفص
 .لضفأ لمج بيكرتو ةباتك ىلع ارداق حبصتسو لضفأو لضفأ ريبعتلا ملعتتس

 تاقيلعت ذخ

 اهب تمق يتلا ءاطخالا يهام فرعت نأ لواح ,يعم عوضوم نع كتباتك دعب
 كديفي نأ نكمي كقيدص ىتح وأ كملعم .)!يعيبط ئيش اذهو  .. ةريثك نوكتسو(
 دجتسو ادج ةمهم ةوطخلا هذه ينقدص .ةغللا ف ًاديج ناك اذإ ةيلمعلا هذه مامتإل
 .ةعئار ةباتكب تأدب ايئاقلت كسفن

 ةليصألا تالاقملا نم خسنإ

 كنكمي .ةيوق ةيميداكأ ةغلب ةبوتكم نوكت يتلا تالاقملا يه ةيلصالا تالاقملاب دصقا
  و com.BBC.www  ربع تالاقملا هذه نم ىصحي الو دعي ال ام دجت نأ
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 com.CNN.www . مق مث .كبجعي لاقم راتخت نأ وه هلعف كيلع ام لك 
 تمق ام ملعتو أدبا خسنلا نم كئاهتنا دعبو .ةنكمم ةعرس ىصقأب كديب هخسنب
 ف الو تارودلا ف هملعتت نأ نكميال ام ملعتتس .ريبعت بولساو تادرفم نم هخسنب
 ىلإ ةدئاف فضاو .ةيميداكألا ةباتكلا ملعتل كل ردصم لضفأ نوكيس اذه .بتكلا
 اهجاتحتس يتلا( ةباتكلا ف كتعرس نم ديزتس ةلاقملل كخسن لالخ كنأب كلذ
 .تاملكلا ةئجهت ىلع لضفأ بردتتسو .)رابتخالا ف ةدشب
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  :ةلئسألا ةقيرط ىلع فرعتلا

 
 :ماسقألا

  : يتٌيباتك يتمهم مسقلا ف بلاطلا ىطعي

  ريرقت ةباتك يه : )1Task( ىلوألا ةمهملا
 ةبسانملا ةقيرطلاب لكشلا فصت نأ وه هلعف كيلع ام لكو ,ينايب مسر كيدل دجويف
 .راصتخإب

 
 

 150 :تاملكلا نم لقالا دحلا
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 :ىلوألا ةمهملا ف اهادحا ىرتس يتلا تانايبلا عاونا

• graph line Single- دحاو ينايبلا مسرلا طخ 
• graph line Double- جودزم طخ ينايبلا مسرلا 
•  graph Bar- ينايبلا مسرلا طيرش 
• chart Pie- يرئاد ططخم 
• Table- لودج 
• Process- ةيلمع 
 

 ةقيقد 20 :هب ىصوملا تقولا
 

 لاقم ةباتك يه : )Task (2ةيناثلا ةمهملا

 

 250:تاملكلا نم لقالا دحلا

 :ةيناثلا ةمهملا ف اهدحا كنم بلطيس يتلا تالاقملا عاونا

 )كيأر يب( يأر •
 )يفرطلا دحا ديا مث دئاوفو رارضا( لادج •
 )هنيعم ةرهاظ بابسا( بابسا •

 ةقيقد 40 :هب ىصوملا تقولا
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 ءاطخالا رابتعا ف لخدي اذام

 كلذل !أطخ ربتعي ) a و A  :لثم( فورحلا ريغصت و ريبكت نأ نوفرعي ال نوريثكلا
 ىلع رثؤتس اهنا نوكردي الو ريثكلا اهب موقي يتلا ءاطخالا ضعب دادعتب موقأس
 .ابلس مهتاجرد

 .عامتسإلا مسق ف  ةلكشملا لح ركذ ت دقو )غنيليبسلا( تاملكلا ةئجهت •
  ًاديج اهل هبتنتت نأ كيلع بجي .ميقرتلا تامالع •
 )لاعفالاو ةنمزالا ف( ةيوحنلا ءاطخالا •
 لاؤسلا ف كنم بولطم ناك ام ءافيتسا مدع •
 تاملكلا نم ىندألا ددعلا ءافيتسا مدع •
 تارابعلاو راكفألا طبارت مدع •

 :ةجردلا باسح ةيلآ

 :يواستلاب ريياعم عبرأب ةجردلا باسح متي
I. ةمهملا قيقحت Achievement Task 
II. تارابعلا يب طبارتلا Cohesion and Coherence 
III. تادرفملا نوزخم Resource Lexical 
IV. ةيوحنلا ةقدلا  and Range Grammatical

Accuracy 
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 :تايجيتارتسإلا

 :ةماع تايجيتارتسا

 :كتقو ميسقت ىلع صرحا .1
 طقف ةقيقد 40 و ىلوألا ةمهملل ةقيقد 20 طقف لعجا ,تركذ امكف
 .رابتخالا ف أدبتس ماهملا يأب رايتخاب ةيرحلا كل .ةيناثلا ةمهملل
 

 :طقف ةءارقلل اًلباق كطخ لعجا .2
 داهتجإلاب هيف كتقو عيضت ال كلذل ةجردلا رابتعا ف لخدي ال طخلا
 ربتخملا عيطتسي ال ةجرد ىلإ ائيس هلعجت ال نكل ..هنيسحتو هقيمنت ف
 !الصا كلاقم ةءارق
 

 ماسرملاب بتكا .3
 مدختسا :ةحيصن نكل .. ماسرملا وأ ملقلاب ةباتكلا ف ةيرحلا كل
 .كئاطخا ليدعت ىلإ جاتحت امبرف ,ماسرملا
 

 !خفلا رذحإ .4
 لقنت ال( لاؤسلا صن ةباتك ةداعا اتاب اعنم عنمي ستليآلا رابتخا ف
 ديعت نأ كيلع بجيف دبال ناك اذإ ,)!صنلا نم يه امك تارابعلا

 دادعت ف لاؤسلا نم لوقنملا صنلاب دتعي نل ربتخملاف الإو هتغايص
 .تاملكلا
 

 ديزتالو .. مالكلا دحب فوأ .5
 متيس الإو لقألا ىلع ةملك 150 ةباتك كيلع بجي ىلوألا ةمهملا يفف
 ريثكب دحلا اذه نم رثكأ بتكت ال نكلو !ةحربم ةروصب كتجرد صيقنت
 يا كديزي نل ربتخملا نأل ,ةملك 200 ًادبا زواجتت ال ىلوألا ةمهملا يفف
 !ءاطخالا ببسب كتجرد نم مصخي امبر و ةجرد
 

 ءاكذب تاملكلا دع .6
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 ةيكذلا ةقيرطلا !قئاقد قرغتستس كلذب كنإف هتبتك ام لك تاملك دعت ال
 ف اهبتكت يتلا تاملكلا ددع طسوتم وه ام بسحت نأ وه كلذل
 .تاملكلا بسحتو رطسالا دعت مث رطسلا
 

 أدبا كمالك مقرت ال .7
 دادعتك سيلو يرثن لاقمك ةمهملا بتكا
 

 :طيطختلل كتقو نم ءزج ضقا .8
 هنأل ,أدبا مث اهتباتك دوت يتلا راكفألا عمجتسا ,ةباتكلاب اروف أدبت ال
 كئاداو كتعرس نم ديزيس كلذ نأب برجملا
 

 :ةعجارملا ىلع صرحا .9
 ام ةعجارم ىلع صرحا %20ـب ةباتكلا ف كتجرد عفرت نأ تدرأ اذإ
 .ةيوغللا ءاطخالا نم هولخ نم دكأتلل هتبتك

 لمجلا ةباتك بولسا عيونت لواح .10
 بتكت ال كسفن نع ربعت تنك اذإ الثمف .كتجرد ف ريبك رثا هل اذه
 .اذكه

I am Abdurrahman. I am 14 year old. I like English. I 
play games. I do sports. 

 لواحا ينعد .بولسالا سفنب ةطيسب لمج تبتك اذإف .ئيس ادج اذه
 :اهنيسحتب موقا نأ

My name is Abdurrahman, I am 14 years old. I have 
lots of activities like learning English, playing games 
and doing sports. 

 .ةيلاتتم ةلثامتم لمج بتكت ال نأ كتاباتك لالخ كزيكرت لعجا ,كلذل
 ف كتراهم ريوطت ىلع تبردت املكو .ةلمجلا بيكرت ف عيونتلا لواح
 .عيونتلا ىلع كتردق تداز ةباتكلا

 :ىلوألا ةمهملا تايجيتارتسا

 كيأر لخدت نأ لواحت ال .1
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 يأ ف )لاؤسلا ف ةروكذم تسيل تامولعم( كيأر رهظت نأ يغبني ال
 يتلا تامولعملا نم اهريغ لمشت الا اضيأ كيلع بجي .ريرقتلا ف ناكم
 كباقع )متيس امبرو( نأ نكمي ,تلعف اذإو .ينايبلا مسرلا ىلع رهظت ال
 !هيلع

 !نمزلا .2
 ءاوس ينايبلا مسرلا نمزل ةقفاوم كتباتك نوكت نأ ىلع صرحت نأ بجي
 .لبقتسملا ىتح وا رضاحلا وا يضاملاب مسرلا فصو نمز ناك

 :ةصاخلا ةيفصولا تاملكلا ىلع بردت .3
 ةينايبلا موسرلا عاونأب ةصتخملا ةصاخلا ةيفصولا تاملكلا ىلع كبردت
 .كيدل تادرفملا ىوتسم زيزعتو كتركف فصو ف ةوقب كدعاسيس
 ف تاهاجتالا هذه نم الك ينعت اذإم كل حضويس لفسألاب مسرلا
 يتلا ةيفصولا تاملكلا يبيس هلفسا لودجلاو ,ينايبلا مسرلا
 .اهمدختستس
 

 
 

 ةمدختسملا تاملكلا مسرلا تاهاجتا
rocketed/  uplift/  up go/  increase/  rise  ةدايز

.soar/  upsurge/  climb/  
plummet/  decline/  decrease/  fall  / ضافخنا

reduce/  drop/  plunge 
constant remain/  out level/  unchanged  تابث

 the remain/  plateau/  steady remain/ 
static remain/  stable remain/  same 



 ةباتكلا مسق  ستليآلل كليلد
 

 71 

constant remained/  off leveled  / ريغتلا مدع
/  stable remained/  unchanged remained
 plateaued/  consistency prevailed 

quickly/  sharply/  rapidly/  dramatically  عيرسلا ريغتلا
swiftly/  speedily/  hurriedly/  

progressively/  gradually/  moderately  / لدتعم ريغت
sequentially 

 tediously/  mildly/  slowly/  slightly فيفط رييغت
 دوعصلا( رتوتلا
 )طوبهلاو

/  vacillate/  oscillate/  fluctuate/  wave
palpitate 

 
 
 

 !!حاتراو .. بلاقلا مدختسا .4
 .ةلضفملا كتكعك دادعأل تيبلا ف همدختست يذلا بلاقلا فرعت امبر
 ?حيحص

 
 يه ستليآلا ف بلاقلا !?ستليآلا ف بلاقلا مادختسإ ينعي اذإم نكل
 وه هلعف كيلع ام لكو .تاغارف ىلع يوتحي نكل زهاج لاقم نع ةرابع
 لاقملا حبصيو )كيدل يذلا لاؤسلا بسح( تاغارفلا هيف ألمت نأ
  !ةلاقم 100 نمرثكأ ةباتك كنكمي دحاو بلاق لالخو معن .ازهاج
 ةمهملل يسفنب هتروط يذلا بلاقلا كيرا ينعد "?فيك" لئاستت نأ لبق
 :ىلوألا
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This  مسرلا عون   depicts لاؤسلا ةغايص ةداعإ . It is clear 
from the graph that, ةماعلا ةروصلا . 
 
According to what is shown, ى لوألا  فصو , ةعومجملا

ثادحالا  
ةيناثلا ةعومجملا ثادحالا فصو ,  

 
To sum up, we could say that يتعومجملا يب ةنراقم . 
 

 
 
 
 امبر( تامهملا لحو بردتلا ةرثك نم يخم ف خسر دق بلاقلا اذه
 دق لاؤس يا لح كنكمي بلاقلا اذه لالخو .)لاقم 100 نمرثكأ تبتك
 .ىلوألا ةمهملا ف كيتأي
  
 .لاؤسلا ف كيتأيس ام بسح هنولملا تاغارفلا ألمتس ,تيأر امكف
 
 ف رصنع" :ةملك الثمف غارف لك ف هتباتك كيلع اذام فرعت ال امبر نكل
 ف هتباتكب موقتس ام كل لصفا ينعد كلذل .ائيش هنم مهفت ال "مسرلا
 .تاغارفلا
 

 كيدل .ةلئسألا ىلع فرعتلا مسق ف هركذ ت امك مسرلا عون
 ,chart pie  :ةينايبلا موسرلا نم عاونا ةدع
 table,graph  مسا غارفلا ف بتكتسف اذكهو 
 لاؤسلا ف هارتس يذلا لكشلا

 ةداعإب مسرلا فصو
 هتغايص

 مسرلا فصوب لاؤسلا موقيس ىلوألا ةمهملا لاؤس ف
 بيترت ةداعإب موقت نأ وه كيلع ام لك ,ينايبلا
 اهتادرفمب تاملكلا ضعب رييغتو تاملكلا

 نأ كنكمي اذام ,ينايبلا مسرلا ىلإ رظنت امدنع مسرلا نم ماع جاتنتسا
 تاعيبملا ىوتسم ف ةدايز ?امومع مسرلا ف ظحالت
 اذكهو وو كالهتسالل ماع ضافخنا وأ
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 زربا راتختس .ينايبلا مسرلا ف رصانع ةدع دجوي رصنعلا
 ف هركذت يكل رصانعلا هذه نم ةثالث وأ ةعبرأ
 .كلاقم

 انيدل ناك اذإ الثمف .هب ةصاخ صاوخ رصنع لكل ثادحألا
 مسرلا لالخ نم اننإف ."اكيرما ف جاتنألا" :رصنع
 أدب دقف .ماع لكشب دادزا جاتنألا نأ" :لوقن نأ نكمي
 ئجافم لكشب دادزاو 2004 ماع ف نط نويلم 25 ـب
 عافترا لصح مثو .نويلم 5 رادقمب 2005 ماع ف
 ف نط نويلم 40 ىلإ اريخا لصو نأ ىلإ يجيردت
 ".2015 ماع ةياهن
 ف جاتنألا" رصنعب ترم يتلا ثادحألل لاثم اذه
 بتكت يكل ليلق دهج جاتحتس تنا .يبرعلاب "اكيرما
 ابيرقت لمج ثالث ف رصانعلا زربأل ثادحالا
 ثادحالا ةغايص ف كبولسا انهو .يزيلجنألاب
 نأ كيلعو .ايلع تاجرد ىلع كلوصح ف مكحتيس
 .ةملك 100 براقي ام بتكت

 يب ةماع هنراقم
 رصانعلا

 بتكت نأ لواح ,رصانع عبرأ وأ ثالث تركذ نأ دعب
 ىلعألا ناك اكيرما ف جاتنألا" :الثم .ةعيرس ةنراقم
 ف جاتنألا فعض براقي ناكو لودلا ةيقب نع
 "ايناطيرب

 ةباتك ىلع ارداق حبصت يكل ,الماك هتباتك ةيفيك حرشب موقأسو لاثم برضب موقأس
 .بلاقلا اذه لالخ كسفنب ةلماك تاباجا

 
 :لاؤسلا اذه لثم يدل ناك اذإف

You should spend about 20 minutes on this task. 
The graph below shows the number of books 
read by men and women at Burnaby Public 
Library from 2011 to 2014. 
 
Summarise the information by selecting and 
reporting the main features, and make 
comparisons where relevant. 
Write at least 150 words. 
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 .بلاقلا لمكا يكل لاؤسلا نم اهجاتحا يتلا تاغارفلا ددحا الوأ ينعد

 باوجلا اذه اذامل باوجلا 

 نع ةرابع وهف ىرت امك line chart مسرلا عون
 .يطخ مسر
 

 مسرلا فصو
 ةداعاب

 هتغايص

How many books 
which were read by 
both genders at 
Burnaby Public Library 
during four years from 
2011 to 2014 

 لاؤسلا ةغايص ةداعا ت
 ضعب ليدبتب .طقف
 رييغت ت اضياو تافدارملا
 ودبت يكل ةلمجلا بيترت
 ةزاتمم ةغيصب ةداعم

 ماع جاتنتسا
 مسرلا نم

The rate of reading 
books had increased 
during the period 

 هلهولل مسرلا ىرت امدنع
 لهسلا نم هنإف ,ىلوألا
 طوطخ نأ فرعت نأ ادج
 .تعفترا دق مسرلا
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 بتكلا ةءارق ددع كلذلو
 دادزا

 طقف نارصنع انيدل Men & Women رصنعلا
women&  men 

 يه تافدارملا :ظحال
female&  male 

ـلا رصنعل ثادح ثادحألا ألا  Men: 
Men read nearly 3000 
books in 2011, which 
was much lower than 
women’s. The next 
year the rate increased 
gradually. But then, 
the number of books 
read by men increased 
dramatically during the 
last years. Accounting 
an incensement of six 
thousand books per 
year till it reached 
16000 books in 2014. 
 

ـلا رصنعل ثادحالا  Women: 
Women read two 
thousand books more 
than men in 2011. Then, 
for 2012 and 2013, the 
figure increased 
smoothly till the 
number was the same 
as for men’s. 
Surprisingly, the rate 

 ةباتكل طقف لاثم اذه
 ةباجا دجوت ال .ثادحالا
 كيدل .طقف ةدحاو
 ةباتكل ةيئاهن ال تالامتحا
 عونت املكو .ثادحالا
 لمجلا ف كبولسا
 تادرفملا مادختساو
 ةيوحنلا بيكارتلاو
 تداز املك ,ةدقعملا
 ريغ لكشب كتجرد
 .يعيبط
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fall to 8000 in 2014 
before it had reached 
10000 the year before. 
 

 ةماع هنراقم
 رصانعلا يب

Generally male read 
more books than 
female during the 
period of four years. 

 ـلا رصنع نأ حضاو
 men نمرثكأ 
 women لالخ 
 .مسرلا

 
 ةلاقملا هذه يل جتنتس بلاقلا ف تايطعملا عضا نأ دعبو كلذلو
 :ةلمتكملا

This line chart depicts How many books which were read 
by both genders at Burnaby Public Library during four 
years from 2011 to 2014. It is clear from the graph that the 
rate of reading books had increased during the period. 
 
Men read nearly 3000 books in 2011, which was much 
lower than women’s. The next year the rate increased 
gradually. But then, the number of books read by men 
increased dramatically during the last years. Accounting 
an incensement of six thousand books per year till it 
reached 16000 books in 2014. 
 
           Women read two thousand books more than men 
in 2011. Then, for 2012 and 2013, the figure increased 
smoothly till the number was the same as for men’s. 
Surprisingly, the rate fall to 8000 in 2014 before it had 
reached 10000 the year before. 
 
To sum up, we could say that generally male read more 
books than female during the period of four years. 
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 6.5 يه ةعقوتملا ةجردلاو  156 تاملكلا ددع .لاثملا لمتكا دق اريخاو
 .رثكا ةدقعم لمج و تادرفم مادختسا لالخ نسحتت نأ نكميو

 ىرخآلا ةلئسألل بلاقلا قيبطت 
 موسرلا نم ىرخأ عاونأ كيتأت دق هنا افنا انركذ امك ستليآلا ف ىلوألا ةمهملا ف
 وا )قرفلا ركذت وا اهفصوت يكل( طئارخلا ,ةيرئادلا موسرلا ,لوادجلا لثم ةينايبلا
 "??روكذملا بلاقلا ف لاؤسلا قبطأ فيك ىرت اي" :انه يتأي لاؤسلاف .اهريغ

 موقتسو .. ناك امهم بلاقلا ةلكيه سفن قيبطتب موقتس تنا :ةطاسب لكبو باوجلا
 .لاؤسلا بساني نكي مل اذإ بلاقلا ف ةدوجوملا تاملكلا رييغتب

 مادختسا ةيلباق ةيحان نم ادعب ةلئسألارثكأ نم يعقاو لاؤس كل حرطا ينعد
 .طئارخلا ,اهلحل بلاقلا

 

 

 
 

 and1930  in Stokeford of village the show below maps The
2010. 
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 تارابتخالا فرثكأ لكشب رهظت تأدبو( رابتخالا ف يتأت نأ نكمي ةلئسألا هذه
 !فخت ال نكلو .ةينالفلا ةنيدملا ف يتطيرخلا يب نراقت كنا كنم بلطيو )ارخؤم
 :ةطيسب تاريغتب نكلو بلاقلا مادختسا كنكميس

 :ةملكب graph ةملك لدبتسنت  "graph the form clear is It " ةلمج ف 
map 

 )framland الثم( ةطيرخلا ف ءازجألا اهنأكو رصانعلا عم لماعتتس ضرعلا ف
 ىرخآلا رصانعلاو ىلوألا ةرقفلا ف رصانعلا هذه ضعب عمجت نأ كنم بلطتيسو
 تثدح يتلا تاريغتلاو ةطيرخلا ف ةيقرشلا ءازجألا ذخأن ,الثم .ةيناثلا ةرقفلا ف
 .ةريخألا ةرقفلا ف ةيبرغلا ءازجالاو .ىلوألا ةرقفلا ف اهل

 

 ةلئسأ ةباجإ ف بلاقلا مدختست يكل اهجاتحتس يتلا تاريغتلا يه هذه !طقف
  .طئارخلا

 

 :بلاقلا امدختسم لاؤسلا ىلع يتباجا يه هذه

 These maps depict the development which occurred in 
Stokeford village from 1930 to 2010. It is clear from the 
graph that the village had an increase in its residential 
capacity through rapid house construction. 

 
According to what is shown, the eastern part of Stokeford 
had developed entirely. Near the bridge, the farmland was 
diminished and new houses were built across an 
extension of the main road. Just below that, the primary 
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school was extended making it almost the double of its 
size in 1930. While a part of the gardens was converted to 
another extension of the road alongside with additional 
rows of residential units, the left-over was utilized for 
altering the large house into a larger retirement home 
complex. 

 
On the western area of the main road, the shops in 1930 
had turned into a more residential area. While the post 
office remained untouched, the southern farmland was 
replaced with a square bordered by newly constructed 
housing units. 

 
To sum up, we could say that the although many changes 
took place in the village, the bridge and River Stoke was 
not changed and the other side of the river remained 
empty. 

 
 

 

 بردتن الي
 .كرابتخال دادعتسإلا تا ىلع نوكت يكل ةيلاتلا ةلئسألا لحب أدبت نأ كديرا نآلا
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The diagram below shows the life cycle of a 
lady bird and its anatomy. 

Summarize the information by selecting and reporting 
the main features and make comparisons where 

relevant. 



 ةباتكلا مسق  ستليآلل كليلد
 

 81 

 
 
 
 
 

 )طقف( ماعلا رابتخالل ىلوألا ةمهملا

 نم مغرلابو ).يميداكألا سيلو( ماعلا عونلل امامت ةفلتخم نوكت انه ىلوألا ةمهملا
 اذهب ةصاخلا تاكينكتلا ركذا نأ تببحأ يننا الا رابتخالا اذهل نيربتخملا ةلق
 ثيح يميداكألا رابتخالا ف ىلوألا ةمهملا نع ايلك فتلخي هنأل اصوصخ مسقلا
 هل لسرت يذلا صخشلا كئاطعا متيو يعم صخش ىلا ةلاسر ةباتك كنم بلطي
 .اهركذت نأ بجي يتلا تامولعملا يهامو

 ةمهملا نم ةيرحرثكأو لهسأ ربتعت ماعلا رابتخالا ف ىلوألا ةمهملا نأ ظحالن انه
 مسقلا نم لهسأ ماعلا مسق نوك فلخ ببسلا يهو يميداكألا رابتخالا ف ىلوألا
 .يميداكألا

You should spend about 20 minutes on this task. 
The table below gives information on 

consumer spending on different items in five 
different countries in 2002. 

 
Write at least 150 words. 
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 :ماعلا رابتخالا ف ةلئسألا دحا ىلع لاثم

 
You are studying for a qualification, and you would like 
some time off work to complete it. 
Write a letter to your manager. In your letter: 
 

• Ask for some time off to complete a 
qualification. 

• Suggest what you will do later at work if you 
have time off. 

• Say how the qualification helps your job or 
company. 

 
 

 ف ةيساسألا تاكينكتلا عابتا كيلع بجي انه ,ةلهس ىلوألا ةمهملا لح ةقيرط
 ةبسنلاب اما .ةملك ١٥٠ ةباتك اضيأ كنم بلطيو اقباس اهركذ ت يتلا ةباتكلا
 :وه اذهف ,بلاقلل

 
Dear وا  My dearest       Mr./Mrs. Name وا  Sir/Madam   ,   
 

I am writing to  لاؤسلا ةغايص ةداعا  . 

 

As you know, I have ةلكشملا  .   I would like to 

ةحيصن طعا وا ةلكشملا ليصافت  .   
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Thank you for your time  contacting me. I look  وا
forward to your response. 

 

 Best Regards  , With best wishes   وا

ريخالاو لوألا    كمسا

 

 

 :قباسلا لاؤسلا ىلع بلاقلا قيبطتب موقن انعد

Dear Mr. Lee, 
 
I am writing to you about the possibility of 
taking two weeks off work in order to complete 
my Master’s degree in Engineering. 
 
As you know, I have enrolled in a PHD course 
and I am almost finished writing my thesis, 
which must be submitted to my university by 
June 25th. Unfortunately, all my annual leave 
has been used up. On return, I would try hard to 
come into the office earlier than usual and work 
Saturdays in order to catch up on anything I had 
missed. I have already spoken about my 
situation to my colleagues Mr Grunewald and 
Ms Tak, who are both willing to assume my 
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responsibilities for two weeks. 
 
I realise my temporary absence could be an 
inconvenience to you and the rest of the team, 
but in the long term, our company will benefit 
from my research. Since our company is 
considering developing software for these 
printers, my expertise will help give us a 
competitive edge. 
 
Thank you for considering my situation. I look 
forward to your response. 
 
Best Regards, 
Abdur Rahman Hijazi 
 

 

 رخآ الاثم ذخأن انعد
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 صخشلا نأل ھلبق يذلا لاؤسلا نع الیلق فلتخی لاؤسلا نم عونلا اذھ ظحال
 موقنس كلذلو .ةیمسر ریغ ةلاسر يھ ةلاسرلا اذإ ،قیدص نع ةرابع لسرملا
  :بلاقلا يف ةیلاتلا تارییغتلاب

 Dear لدب  My Dearest ةملك مدختسنس •
  .Ms وا  .Mr بقل مادختسال جاتحن ال •
 طقف ریخألا يمسا ركذا فوس ةلاسرلا ةیاھن يف •

 :بلاقلا امدختسم يلاتلاك يتباجا نوكتس تارییغتلا هذھ ىلع ءانبو

 

You should spend about 20 minutes on this task. 
You have a friend who lives in a city abroad. You have 
decided that you would like to apply to do a course at 
one of the colleges in this city. 

• Write to your friend explaining what you would 
like to do.  

• Tell him/her what type of work or studies you 
have been doing for the past few years  

• and ask for assistance in contacting an 
appropriate institution. 
 
Write at least 150 words. 
 
You do NOT need to write any addresses. 

Begin your letter as follows: 
 
Dear ............, 
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Dear Omar, 
 
I am writing to get your advice as I am seeking 
joining a class in you city.  It seems like ages 
since we last met and time indeed flies. I had 
been terribly busy and could scarcely manage 
time for myself or for my family. I hope Huda and 
Nora are doing great. 
 
I have decided to enroll in a professional 
graphics designing course in Melbourne, 
Australia and I went through websites of different 
colleges in Melbourne. You are the best person I 
know to advise me on this.  
 
For the last three years, I have been working as 
a tech support member for a large IT company 
and as you know Math was my major in our 
school. I am quite confused which college I 
should apply to and this is why I am turning to 
you for the advice. I would really appreciate your 
help regarding this.  
 
Take care and write me back when it is 
convenient for you. 
 
With Best wishes, 
 
Hijazi 

 
 

 .ماعلا رابتخالا ف ىلوألا ةمهملا نع ةيفاضإلا ليصافتلا لك انممتا دق نوكن اذهبو
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 بردتلا تقو
 ءانب ةيلاتلا تامهملا لحب أدباف ستليآلا ف ماعلا رابتخالل يدقتلا يونت تنك اذإ
 :اقبسم هتركذ يذلا بلاقلا ىلع

 
You should spend about 20 minutes on this task. 
You are going on a month training programme to the 
UK and know that the head of the course would like 
one of the participants to be the social events’ 
organiser. 
Write a letter to the Training Organiser 

• expressing your interest in the role 
• requesting more information about it 
• explaining what experience you have 

Write at least 150 words. 
 

 
You should spend about 20 minutes on this task. 
Marina has just started a new course at college and her 
tutor has asked her to write him a letter telling him 
something about herself. 
You do NOT need to write any addresses. 
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 ةوطخب ةوطخ .. ةيناثلا ةمهملا

 .لاؤسلا عون ددحت نأ كيلع بجي ,ةيناثلا ةمهملا لاؤس اهيف أرقتس ةظحل لوأ دنع
 ."لوقت اذإم !?لاؤسلا عون"

 ةقيرط فلتختس .ةلئسألا نم يعون كيدل دجوي ةباتكلا رابتخا ف ةيناثلا ةمهملا ف
 فيكو عون لك يب قرفلا فرعت نأ كيلع بجي كلذل .عون لك بسح ايلك كتباجا
 :عون لك بسح كتباجا نوكتس

 ةيلدجلا ةلئسألا :لوألا عونلا
 .اهيف كيأر بلطيو يتضراعتم يتركف وا ةركف ىلع ىوتحي عونلا اذه ف لاؤسلا
 :يلاتلا لمشي ةلئسألا نم عونلا اذهو

 تايبلسلاو تايباجيالا بلطت يتلا ةلئسألا •
 يتضقانتم يتركف حرط دعب كيأر بلطت يتلا ةلئسألا •
 ةركف ىلع كتفاوم ىدم كنم بلطت يتلا ةلئسألا •

 بلاقلا مدختست كنأ وه هلعف كيلع ام لك ,ةدحاو اهلح ةقيرط ةلئسألا هذه لك
 .ةمداقلا تاحفصلا ف كل هحرطأس يذلا

 :يتضقانتم يتركف حرط دعب كيأر بلطت يتلا ةلئسألا ىلع لاثم

 

 

 ةركف ىلع كتفاوم ىدم كنم بلطت يتلا ةلئسألا لاثم اذهو



 ةباتكلا مسق  ستليآلل كليلد
 

 89 

 

 

 بابسألاو تاونلا - ةيدادعتلا ةلئسألا :يناثلا عونلا
 ةرهاظ كيطعيس لاؤسلا يفف ..لوألا عونلا نع فلتخم ادج هباوج نوكي عونلا اذه
 مث )ةلئسألا نم يعونلا كيلع طلتخي نأ هبتنا( يناثلا عونلا ف لاحلا وه امك هنيعم
 امبرو .ةرهاظلا هذه ةجيتن ثدحت يتلا جئاتنلا وأ بابسألا ددحت نأ كنم بلطيس
 لولح كنم بلطي وأ جئاتنلا وأ بابسألا هذه نع كيأر شقانت نأ كنم بلطيس
 .جئاتنلا ضعبل

 .ةيادبلا ف كلذ فرعت نأ اريثك بعصي دق ?ةئلسالا نم عونلا اذه فرعت فيك
 نم لاؤسلا نكي مل اذإ وه لاؤسلا نم عونلا اذه فرعت يكل لضفألا ةقيرطلاو
  حيحص !ثلاثلا عونلا نم وه لاؤسلا اذإف .يناثلا عونلا نم الو لوألا عونلا

 ..عونلا اذه نم الاثم ىرن انعد

 

 !!راكفألا ديلوتب أدبن ..نآلاو

 عوضوم نع كيتأتس يتلا راكفألا ىلع ريبك لكشب دمتعت ةيناثلا ةمهملاف معن
 ام يضقت نأ يغبني .اهنع بتكتس يتلا راكفألا عمجب موقت نأ كيلع كلذل ,لاؤسلا
 ?ةلحرملا هذه لالخ لعفت اذامف .ةلحرملا هذه ف قئاقد سمخلا براقي
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 ةلئسألا نم لوألا عونلل
 :لودجلا اذه لمعتس كنإف , لوألا عونلا نم لاؤسلا نأ تفرع اذإ

 رخآلا يأرلا   لوألا يأرلا
  

 

 لوألا عونلا نم لاؤسلا ف اهركذ ت يتلا ءارآلل نيدومع كيدل نوكيس اذإف
 ىلع قفاوم" بتكت نأ نكميف .يفلاختم ييأر ىلإ يأرلا لاؤس كيكفتل جاتحتسو
 .عونلا اذهل "ةركفلا ىلع قفاوم ريغ" و "ةركفلا

 نأ لواحو .دومع لكل ةديؤملا بابسألا ةباتكب أدبا لودجلا لمعب تمق نأ دعبو
 :لاؤسلا ناك اذإ الثمف .دومعلا اذه معدت راكفاو بابسا 5 ىلإ 3 نم بتكت

 

 :)لودجلا اذه لثم بتكا نأ قئاقد سمخ لالخ( يننكميس هنإف
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is Television " ةركف ىلع قفاوم
dangerous" 

 ةركفلا ىلع قفاوم ريغ
is Television " :نأ هانعم اذهو

dangerous NOT" 
• loneliness cause Can 
•  Reduce

 communicational
skills 

• time of lots Wastes 
• addiction cause Can 
•  cultural native of Loss

ethics 
 

•  the Increases
knowledge 

•  Improve
skills learning 

•  life our Make
enjoyable more 

•  cultural Reduces
differences 

 تقو ناح نألاو .ءارآلا نم عون لكل ةمعاد راكفا 5 و 4 ةباتكب تمق اذكهو
 )اهتبتك يتلا راكفألا لالخ( ددحتسو .اهتعمج يتلا راكفألا ةءارقب موقتس ."زيحتلا"
 .ىوقالا يأرلا وه نم

 : نميالا فرطلا وه ىوقالا يأرلا نأ دقتعا قباسلا لاؤسلل ةبسنلاب .. مممه
"rousdange is Television"  

 ةركفو هترتخا يذلا يأرلل راكفألا لضفأ نم نانثا رايتخإب موقأس نألا ..زاتمم
 .فلاخملا يأرلل طقف ةدحاو

is Television " ةركف ىلع قفاوم
dangerous" 

 ةركفلا ىلع قفاوم ريغ
is Television " :نأ هانعم اذهو

dangerous NOT" 
• loneliness cause Can 
•  Reduce

 communicational
skills 

• time of lots Wastes 
• addiction cause Can 
•  cultural native of Loss

ethics 

•  the Increases
knowledge 

•  Improve
skills learning 

•  life our Make
enjoyable more 

•  cultural Reduces
differences 
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 دقل زاتمم .فلاخملا يأرلل ةدحاو ةركفو يصخشلا يأرلل ناتركف كيدل نألاو
 .راكفألا جاتنا ةلحرم نم تيهتنا

 

  .. بلاقلا تقو ناح

 

 
 
 
 ىلع الاثم برضأس مث كنم بولطم وه ام لك ىنعم حيضوتب موقأس
 .كلذ

 سانلا باهذ ديؤت تنا له :نع عوضوملا ناك اذإ الثم ةمدقم
 ةلمجلا هذه تبتكتس كنإف ?معاطملا ىلإ
 ىلإ سانلا تاجاح ترثك مايالا هذه":ةيميمعتلا
 ديهمتلاب موقتس طقف .اذكهو " معاطملل باهذلا
 عوضوملل



 ةباتكلا مسق  ستليآلل كليلد
 

 93 

 لاؤس ةئيه ىلع لاؤسلا ةغايص ةداعإب موقتس ةغايصلا ةداعإ

 ةيسيئرلا ةلمجلا
 ةركفلل

 ةرشابم ةلمج بتكتس ,راكفألا ديلوتب تمق نأ دعب
 راطمألا" لثم .دعب اميف اهحرشتس يتلا ةركفلا نع
 "تاتابنلا ىلع يبلس لكشب رثؤت ةيضمحلا

 لالخ ليصفتلاب ةيسيئرلا ةلمجلا ىنعم حضوتس ةيعرف ةركف
 يتلمج وأ ةلمج

 ةركفللرثكأ احيضوت كدنع نم الاثم برضتس ةركفلا ىلع لاثم

 ييأرلا دحأب رشابم لكشب اهمعدتو ةركفلا طبرتس جاتنتسا

 هتديا يذلا يأرلا ةباتك ديعتس ,لاقملا ةياهن ف يأرلا

 

 

 ..بلاقلا قبطنو .هنع راكفألا ديلوتب انمق يذلا لاؤسلا برجن انعد

 
There is no doubt that these days everybody is used to 
spend countless hours in front of television screens. The 
questions is, are televisions impactful in our community? 
In this essay, I am going to discuss my view and draw my 
personal conclusion. 
 
In terms of advantages, TVs could make our life more 
enjoyable. The main reason given to support this claim is 
that lots of comedy and interesting programs like 
cartoons are displayed on these devices, Which make us 
too much engaged in front of televisions. To illustrate, 
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Tom & Jerry cartoon is a very popular funny program 
showed on televisions. In other words, Lots of children 
get very happy when they see it. So, that’s why some 
people think that Television is not such a big problem. 
 
However, TV has clear disavantages on society. Firstly, a 
loss of communicational skills could happen due to 
watching television. In other words, when people tend to 
just sit in front of a screen for hours without talking with 
others, they will gradually tend to loose their social 
interaction skills. A recent research shows that teenagers 
who watch TV more than 2 hours daily suffer from lack of 
speaking skills in front of people. Secondly, Addiction is a 
common side effect of TVs. This is because people watch 
them for long hours and still wish for more. For an 
instance, If I saw one episode of an interesting program, I 
will wait eagerly for other episodes or other more 
interesting programs. 
 
 
 
In conclusion, although television may bring little bit joy 
in our lives, it still has dangerous effects on people. 
Therefore, I believe that TVs are very harmful for our 
social and family life. 

 

 ةعقوتم ةجردبو بلاقلا اذه مادختسا لالخ ةلوهسب قباسلا لاثملا ةباتك ت اريخاو
  .ةملك 282 تاملكلا دادعتو 6.5 لوح
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 ةلئسألا نم يناثلا عونلل
 وأ تاونلا ركذت نأ كنم بلطي يذلا يناثلا عونلا نم لاؤسلا كيدل ناك اذإ اذام
 ثالث لضفأ اهنم رتخا مث بابسا ةسمخ وأ عبرأ ةباتكب مق .ةطيسب ?بابسألا
 .ةلحرملا هذه نم تيهتنا دق كلذبو .راكفا

 ةرهاظل لكاشم ىتح وأ جئاتن وأ بابسا ةباتك كنم بلطي ةلئسألا نم يناثلا عونلا
 كيلع ام لك .تاونلل اقيلعت كنم بلطي وأ ةلكشملل الولح كنم بلطي امبرو ةنيعم
 نكل )رييغتلل ةجاح نودب( امامت حضوم وه امك روكذملا بلاقلا مدختست نأ وه هلعف
 .ماتخلا نم يناثلا عونلا مدختست نأ جاتحتس

 

 ,الاثم ذخان انعد

 

You should spend about 40 minutes on this task Write 
about the following topic:  

Despite health warnings, a large number of people 
continue to smoke all over the world. Why should we be 
concerned about this? What solutions would you 
suggest?  

Give reason for your answer and include any relevant 
examples from your own knowl- edge or experience.  

Write at least 250 words.  

 
 



 ةباتكلا مسق  ستليآلل كليلد
 

 96 

 

There is no doubt that these days smoking has become a 
very common habit worldwide. The question is, why 
should we be concerned about this and what can we do 
to stop it? In this essay, I am going to discuss the effects 
of smoking and how to solve this dilemma.  

In terms of problems, smoking is a huge hazard to not 
only humanity but also all the other living things. The 
main reason given to support this claim is that smoking 
produces innumerable toxins that not only harm our 
bodies but also our atmosphere. To illustrate, the 
evident hole in our ozone layer. In other words, we 
should be concerned about the rising rates of smokers 
because it is giving way to a poor and unhealthy future.  

Moreover, smoking is leading to new diseases every day 
not just for the smokers but mostly for the non-smokers. 
Firstly, our biggest concern should be the veil the people 
have thrown on the health warnings caused by smoking. 
In other words, the continued ignorance of the smokers 
is leading to fatal effects on everyone inhaling the toxins. 
Secondly, our focus should be shifting from just being 
concerned to actually taking action. This is because 
‘concern’ is not going to reduce the number of smokers 
or it affects. Action is. Also, smoker’s themselves find it 
nearly impossible to give up this self-destroying habit, 
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therefore, we need to take the initiative to aid them and 
make it simpler.  

In conclusion, it is evident that the population of smokers 
is increasing at a rapid rate and so is their ignorance to 
the health warnings. The multimillion dollar industry 
itself must ensure steps are taken to prevent this 
phenomenon from deteriorating further.  

 
 

 

 كليلد( بويتويلا ىلع يتانق ف سورد ةدع لجستب تمق ,ةعيرس ةظحالم
 ىلع ةعيرس ةلوج ذخ ,ايلمع تاكينكتلا اهيف تحرشو ةباتكلا مسق نع )ستليألل
 :يلاتلا طبارلا رقنا .يلاتلا مسقلل لقتنت نأ لبق ةباتكلا مسق

writing-http://bit.ly/D4I 
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 بردتلا
 ولت ةدحاولا ماهملا عاونا عيمج ىلع بردتت نأب كيلع دكؤا ةياهنلا ف
 نم يهتنت امدعب .ةباتكلا ف كتعرس ديزت نأ اضيا صرحا .ىرخآلا
 هنكمي دحا يا وأ كليمز وأ كملعمل كتباتك يرت نأ لضفي ,لاقملا ةباتك
 .اهنسحت يكل كئاطخا ةفرعم ف كتدعاسم
 
 

 كبيردت ةيادب ف ةزاتمم تالاقم عضب لقنا

 بابلا اذه ف اهركذ ت دق يتلا ةلثمالا خسنت نأ لواح ,كتاعاس ىلوأ لالخ
 تاحرد ىلع لوصحلل تحمط اذإو .ةرم لقالا ىلع )ةيناثلاو ىلوألا يتمهملل(

 يكل "task for samples writing IELTS 1" نع ثحبت نأ كنكمي رثكأ ةزيمم
 .تامهملا عيمجل تالاقملا هذه نم ةثالث وأ ينثا لقن عيطتست

 كيطعتسو .ةرشابم ةقيرطب ةلاقملل كتباجا ةقيرط ف رثؤتس هذه لقنلا ةيلمع نأ
 .اهنيب طبرلاو لمجلا ةباتك ةقيرط نع لضفأ ةيؤر

 

 !!كمسا لثم .. يبلاقلا ظفحا

 ةيادب ف .بلق رهظ نع  )ةيناثلاو ىلوألا ةمهملل( يبلاقلا ظفحت نأ كيلع معن
 اهنإف .بلاوقلا هذهل اظفاح نوكت نأ لواح نكل ,بلاقلل رظنت نأ نم عنام ال كبردت
 .ةباتكلا ءانثا تقولا نم ريثكلا كيلع رفوتس

 

  بردتلا رداصم
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You should spend about 40 minutes on this task Write 
about the following topic:  

Travelling in group with a tour guide is the best 
way to travel. Do you agree or disagree with this 
statement?  

Give reason for your answer and include any relevant 
examples from your own knowl- edge or experience.  

Write at least 250 words.  

 
 

 

You should spend about 40 minutes on this task Write 
about the following topic:  

Children today play very violent games. This must be the 
reason for the increase in violence and crime in most 
major cities of the world.  

What are your opinions on this?  

Give reason for your answer and include any relevant 
examples from your own knowl- edge or experience.  

Write at least 250 words.  
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You should spend about 40 minutes on this task Write 
about the following topic:  

The birth rate in most developed countries is predicted 
to begin to fall over the next 50 years. By 2030 it is 
estimated that over one third of the population in most 
developed countries will be aged 65 and over:  
 
What effects will these predictions have on developed 
countries if they prove true? What can be done now to 
deal with this situation?  
 
Give reason for your answer and include any relevant 
examples from your own knowledge or experience.  

Write at least 250 words.  

 

 ,ةيبيرجتلا تارابتخالل ةنيمثلا بتكلا ءارشب موقت نأ الدب بردتلا نم ديزملل
 :لجوج ف كثحبب طقف ةلئسألا فآلا نع ةلوهسب ثحبت نأ كنكمي

  questions1  task IELTS    وا      questions2  task IELTS   
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 ثدحتلا

 ةمدقملا 
 ةيلمع اهرثكاو ماسقألا لهسأ نم نوكي امبر ستليآلا رابتخا ف ةثداحملا مسق
 ف كتاراهم ىلع يساسا لكشب دمتعي مسقلا اذه .بالطلا مظعمل ةبسنلاب
 ةرابع رابتخالا .ميلسلا قطنلاو تادارفملاو دعاوقلا مدختست تنا اهيفو ثدحتلا
 ةماعلا ةلئسألا ضعب نع اهيف كلأسي نيربتخملا دحأ ماما ةيمسر ةلباقم نع
 اهدعبو ثدحتلا ف كبولساو كمالك ىلإ عمتسيس ربتخملا .اهيلع كشفانيو
 نوكت نأ ةيضرملا ةجردلا ىلع لصحت يكل جاتحت .كئادا ىلع ءانب كميقيس
 لالخ هملعتتس ام اذهو ةقثو ةقالطب ربتخملا ةلئسأ ىلع ةباجإلل ادعتسم
 .ةيلاتلا تاحفصلا
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 ?ثدحتلا ف يتراهم روطأ فيك
 كيدل نوكي نأ ىلإ ةجاحب تنإف ,دحاو موي ف اهملعتت نأ نكمي ال ةراهم ثدحتلا
 .كربخا ينعد ?فيك ?مويلا أدبت ال اذاملو .ةراهملا هذه ريوطتل اماظن

 ثدحتلا رس

 معن "ثدحتلا رس وه عامتسإلا" :ارس كربخأس .. رمألا كيلع رصتخأ يكل
 تادرفملا ةليصح :لثم ثدحتلا ف اهجاتحت يتلا تاراهملا كيدل روطي عامتسإلا
 ىلإ ةجاحب تنا يلاتلابو .ةيوغللا دعاوقلل حيحصلا مادختسالا و قطنلاو
 .رثكاو رثكأو رثكأ عامتسإلا

 موقت نأ كيلع ,نسحأ كاوتسمل كنيسحت لعجت يكل ال ?يفكي هدحو عامتسإلا له
 موقتو يتوصلا عطقملا عامس نع فقت مث ةيتوصلا ةعطقلا نم ةلمج عامسب
 نوكت ىتح ىرخا تارم ةلمجلا عامس ةداعإب مق مث ةديدع تارم ةلمجلا ديلقتب
 بولسالا اذهب ينقدص نكل .. قاش نيرمت .يه امك ةلمجلا ديلقت ىلع ارداق
 ف اهركذ ت دق يتلا اهسفن يه عامتسإلا رداصم .لاعف لكشب كتراهم روطتتس
 .عامتسإلا ةراهم ريوطت مسق

 نيرخآلا عم لعافتلا

 نأ لواح .ثدحتلا ف كتقالط ديزتو ةقثلا ينبت يكل ةديفمو ةديج ةقيرط هذه
 فلتخي اذه نكل .كعمتجم ف يزيلجنألاب كنكمي ام ىصقأب ثدحتلاب موقت
 عبطلاب كلعافت نإف جراخلاب سردت تنك اذإف .اهشيعت يتلا ةصرفلا بسح
 لثم ةصرف يل حتت مل ايصخش انا يننأل نمثب ردقت ال ةصرف هذهو ,رثكا نوكيس
 بابشلا نم ريثكلا نأ نع عمسا امدنع اريثك برغتساو .نآلا ىتح ةصرفلا كلت
 افوخ طقف ةيبنجالا نادلبلل مهرفس دنع يزيلجنألا نمرثكأ يبرعلاب نوثدحتي
 تنا .. حاجنلا رس وه أطخلا نأ !اضيا ءالؤه نم نوكت ال نأ ىنمتاو !أطخلا نم
 امبرو أطخلا لبقتب تأدب اذإ روهش ةعضب لالخ اديج اثدحتم حبصت نأ كنكمي
 أطخلا نم افئاخ تنك اذإ ةقالطب ثدحتلا نم نكمتت نلو هنس نم رثكأ ذخأتس
 املك تأطخا املك :كاوتسم ناك امهم .كملعت ةيادب ف "اقئال ريغ ودبت نأ" وأ
 اولبقتي نأ مهنم بلطاو ئدتبم كناب نيرخآلا ربخا .ثدحتلا ف كتعرس تداز
  .بجعلا ىرتس ..ثيدحلاب أدبا اهدعبو كل اهوححصيو كئاطخا



 ةثداحملا مسق ستليآلل كليلد
 

103  

 يزيلجنألاب ركف

 قئاقد رشع كسفنل صصخ ,غارف تقو يا ف رظتنت وأ كترايس دوقت امدنع
 .. ضفخنم توصب كسفن عم ةيزيلجنإلا ةغللاب ملكتت يكل ايموي لقالا ىلع
 ضعب كنم جاتحيس .اهسفن ةغلل كملعت ةعرس ف غلاب رثا هل يزيلجنألاب ريكفتلا
 رورم عم نكل ,يزيلجنألاب ريكفتلا وه ام نألا فرعت ال امبر .. ربصلاو بيردتلا
 .قطنلاو تاملكلل كملعت ةعرس ف اظوحلم ًارثا ىرتس تقولا
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 رابتخالا ىلع فرعتلا
 .ابيرقت ةقيقد 15 ةدمل ةيمسر ةلباقم نع ةرابع نوكيس رابتخالا نإف ملعت امك
 طيسب ويرانيس .ةيزيلجنألا يه مالا هتغل نوكتسو ايبنجا ربتخملا نوكيس
 .كل هتباتكب موقأ نأ نم الدب رابتخالا ف ثدحي ام نع ةيوق ةركف كيطعيس

 .يمسا نع نالعالاب ربتخملا موقي ةيوهلا نم ققحتلاو ريوصتلا تاءارجا دعب"
 يلوخد دنعو ,تمق .ةفرغلا لخدا نأ ينم بلطي مث هئادنل ابيجم يدي عفرا
 ةداعسلاب تسسحا ,ههجو ىلع ةمسبلا امسار ينبواجو ةيحتلاب تمق ةفرغلل
 اهدعبو هماما تسلج .ليلق لبق ينباتني أدب يذلا رتوتلاب ةجوزمم تناك اهنكلو
 موقيس هناب ينربخأو ةلواطلا ىلع ةعوضوم تناك يتلا هلآلا عفر اروفو ينايح
 ,باجيإلاب هتبواجف ,ياوتسم سايقل سيلو ربتخملا مييقت لجأل ةثداحملا ليجستب
 .توصلا ليجستب أدبو

 ينايح .رتوتلا اذه نم للقأل ءودهب سفتنا نأ تلواح نكل اليلق يرتوت داز امبر 
 زاربا ينم بلط مث ,هيلع ةيحتلا تددرو ليجستلا ءدب دعب ىرخا ةرم ربتخملا
 اذهل لوألا مسقلا أدبيس هناب ينربخا .يلا اهدرب ماق تاظحل دعبو تلعف ,ةيوهلا
 ."عبطلاب" هتبجا "?دعتسم تنا له" ةماعلا ةلئسألا ضعب نع ةرابع يهو رابتخالا

 سردا امعو يسفن نع :هلهس ادج ىلوألا ةلئسألا تناكو لوألا مسقلا أدب 
 تناك اهنكل ةفلتخم عيضاوم ف اليلق قمعتت ةلئسألا تأدب اهدعبو .داوملا يهامو
 .اهتملعت فيكو يتاداع يه امو تنرتنألاو ةغللا ملعت نع ينلأسف .ةماع ةلئسأ
 قئاقد سمخلا هذه تهتنا نأ ام ناعرس نكلو ملكتا تنك امدنع ةقثب تسسحا
 "  .حاجنب لوألا مسقلا عم يتبرجت تهتناو ىلوألا

 .ويرانيسلا ف اهركذ ت يتلا تامولعملا عجارن ةفقو ذخأن انعد انهف

 بالطلا اصوصخو رابتخالا ف كباتنت امبر يتلا ةيسيئرلا ةلكشملا يه ..رتوتلا
 كلذ ىلإ فضاو .ةبهرب نوسحي مهف بناجألاب كاكتحالا مهل قبسي نمل نيذلا
 يريصملا رابتخالا هنا وأ رابتخالا ةيمهأ ركذتت امدنع كباتني دق يذلا رتوتلا
 .ادج يرورض رتوتلا اذه ةهجاومف .يميداكألا كلبقتسمل
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 كلاؤسب ربتخملا هيف موقي ابيرقت قئاقد 5 ةدمل نوكي رابتخالا ف لوألا مسقلا
 لثم ةماع ىرخا عيضاوم ىلإ لقتني مث ادج ةيساسألا ةلئسألاب أدبيو ةماع ةلئسأ
 .)اهريغو تنرتنألا ,ءاقدصالا ,ةلئاعلا(

 ..ويرانيسلا لمكن

 .يناثلا مسقلا أدبيسو ىهتنا دق رابتخالا نم لوألا ءزجلا نأ ربتخملا ينربخأ"
 ةلئسألاو ناونعلا اهيلع بوتكم ةقرو ينيطعيس يناثلا مسقلا ف هنا ينربخأ
 ةروكذملا ةلئسألا ىلع ابواجم فقوت نود ثدحتا نأ يلع بجيو اهتباجا بولطملا
 ىننأ هتربخاو همالكل يمهفل ربتخملا دكأتي مث .دادعتسإلل ةدحاو ةقيقد يدلو
 عم ةغراف ةقرو ىلإ ةفاضالاب لاؤسلا اهيف يتلا ةقرولا ربتخملا ينيطعي .تمهف
 أدباو .هتعاس لالخ ةقيقدلا باسحب ربتخملا أدبي مث ,تاظحالملا ةباتكل ماسرم
 فتاوهلا ىلع( قيبطت نع ملكتا نأ ينم بلطي ناك يذلا لاؤسلا ةءارقب انا
 :لثم ,هب ةقلعتملا ةلئسألا ضعب ىلع بيجا نأ يلع ناكو يدل لضفم )ةيكذلا
 .اذكهو ,همدختست اميفو قيبطتلا مسا وهام

 تأدبو اهمدختسا يتلا تاقيبطتلا ىدحا مسإب تركف لاؤسلل يتئارق دعبف 
 يبلق تاضبن تدازو .ةقيقدلا هذه تهتنا نأ ام ناعرس .يتاظحالم ضعب ةباتكب
 نأ يلع بجي ناكو ثدحتلا تأدب ..أدب دق ثدحتلل يتقو نأ ربتخملا يل راشأو
 تزواجت له يدكات مدعل اليلق اكبترم تنك كلذلو .لقالا ىلع ةقيقد ةدمل ملكتا
 يمادختسا نع ديزملا ربتخملا ينلأس ريخالا فو تصلخ ,مهملا .ال ما ةقيقدلا
 ينربخا مث رخآ لاؤسو ينلأسو هتبواج ,ال ما ةسردملا ف همدختسا له :قيبطتلل
 ".ىهتنا دق رابتخالا نم يناثلا مسقلا نأ

 تقولا مسق وه يناثلا مسقلا 

 نأ ىلإ جاتحتس .ثدحتت يكل ليوط امبر تقوو ريكفتلل ادج ليئض تقو كيدل
 ف كتجرد صقنتس الاو لاؤسلا ةقرو ف عوضوملاب قلعتم لاؤس لك بواجت
 .رابتخالا

 

 رابكلل ةبسنلاب هملعتو ةينقتلا عوضوم لوح ةيشاقن ةلئسأب ثلاثلا مسقلا أدب"
 نأ دقتعت له" .ريكفت ىلإ جاتحت تناك ةلئسألا .)يناثلا مسقلاب قلعتم عوضوم(
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 دحا نم ناك "?اذاملو ?ال ما ةثيدحلا ةزهجالا عم ملقأتلا نوعيطتسي نسلا رابك
 .اهركذتا يتلا ةلئسألا

 مل امبر ىرخالاو ادج هلهس تناك ةلئسألا ضعب . 10 زواجتي ال ناك ةلئسألا ددع 
 ليصفتب لاؤس لك ف ثدحتا نأ ينم بلطي ربتخملا ناكف .لبق نم اهيف ركفأ
 ينا ربتخملا ينربخأو ,ةعرسب تقولا رم .لوألا مسقلا ف وه امك راصتخإب سيلو
 هماستباب يلع درو هتركشو هيلع تملسف تمق .ثدحتلا رابتخا ةياهن ف تلصو
 "ةثداحملا رابتخا عم يتبرجت تهتنا اذكهو ..ةقباسلا ةرملا نم لوطأ

 جاتحتس يلاتلابو يناثلا لاؤسلا نع قمعأ ةلئسأ كلأسيس ثلاثلا مسقلا
 ةلئسأ كلأسي يكل رثكأ ارح اهيف ربتخملا نوكيسو  .ةلئسألل قمعأ ريكفت ىلإ
  .ةلئسأ ةسمخو ةعبرأ يب ةلئسأ كيدل .عوضوملا لوح ةعونتنم

 ف ههجاوت نأ نكمي امع ةيساسا ةركف كيدل نوكيس .. ويرانيسلا اذه لالخ
 .ستليآلاب ثدحتلا رابتخا

 :ةجردلا باسح ةيلآ

 :ةيلاتلا ريياعملاب ةجردلا باسح متي

 نأ كيلع ثيح : coherence and Fluency مالكلا ف ةقالطلا •
 فقوتلا و هأتأتلا نم للقت
 

 نم ديزتس تادرفملا ةدايز : resource Lexical ةيوغللا ةليصحلا •
 كتجرد
 

and range Grammatical  ةيوحنلا بيكارتلا مادختسا •
accuracy: مدختستو ةيوحن ءاطخا كيدل نوكي الأ بجي ثيحب 

 .ةيوحنلا دعاوقلاو هنمزالا نم ةعونتم بيكارت
 

 car  ةملكف ةملكلل حيحصلا قطنلا وه  Pronunciation : قطنلا •
 تناك ول ىتح :ةجهللا نع ملكتيال :ظحال( ."راس" سيلو "راك" اهقطنت
 .كلذ ىلع ةجرد صقنت نل !ةيدنه كتجهل
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 تايجيتارتسإلا

 انومضم  هلعجا .. لوألا مسقلا

 نم ريثك ف ةلئسألا رركتتو ةماعلا ةلئسألاب متهي ملعت امك لوألا مسقلا
 ةلئسألا هذه عمجب نيربتخملا نم ريثكلا ماق دقو .بولسالا سفنب تارابتخالا
 ف اهنم ةلئسأ دوجو بلغي يتلا ةلئسألا نم ةعساو ةعومجم نيوكت ت دقو
 ,ثالث وأ يترم هيلع باوجلاو لاؤس لك ةءارقب تنا كرودب تمق اذإف .رابتخالا
 ةلماش ةلئسألا نوكت نأ %90 ةسنب لمتحي هنأل مسقلا اذه تنمض دق نوكتسف
 نم لوألا مسقلا ةلئسأ ةعوسوم يمضت ت دقو .ةلئسألا نم ةعوسوملا هذه ف
 .قحلملا ف ثدحتلا

 !!دسجلا ةغل

 رثا هل – يصتخملا نم ريثكلا لوق بسح – كلذ نإف دسجلا ةغلل اريثك هبتنا
 ذخ رابتخالل كلوخد لبق كلذل .)كلذك نكت مل نأ ىتح( كتقث راهظا ف غلاب
 ءانثا فو .رابتخالا ف ارتوتم كولعجي نأ نكمي نم عم ثدحتت الو ةقيمع اسافنا
 كنع ناليزت يكل ناكرحتت امهلعجا لب !زوملا دوقنع لثم كيدي لعجت ال ,رابتخالا
 الثمف .ةلئسألل كتباجا ةيادب ف كتالعفنا رهظت نأ اضيا لواح .ائيزج رتوتلا
 .اذكهو "!ممممه" توصب كسفن جرخت نأ كنكمي بعص لاؤسلا نأ ىرت امدنع
 .كل ربتخملا ةباجتسا ف رثأ هل كلذ نأل .. عيطتست ام ضرعا اهلعجا كتماستبا

 ..لاؤسلا ىلع ّقلع

 فق .. ريكفتلل ايفاضا اتقو جاتحت كنا تسسحاو الاؤس ربتخملا كلأسي امدنع
is one This  :لق مث .. )ممه :لثم( كهجو ىلع انيعم ريبعت زاربإب مقو ةيناثل
!difficult  , املاطل يتلا كتباجإ بواج مث ..  لاؤسلا ةغايص دعا كلذ دعبو 
 .يناوث سمخ نمرثكأل اهيف تركف

 .بعص لاؤسلا ناو باوجلاب ركفت كنأب رهظت نأ اهنكمي ىرخا تاملك كيدل
 :لثم
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!question a such asked been have I time first the is This 

think me let..  Hmm 

difficult somehow is question This 

me for question answer-to-hard a This 

 وأ it like I  :لق ,)تقولا سلتخت نأ تدراو( لاؤسلا كبجع اذإ ! سكعلابو
question interesting an is This  

 

 لاؤسلا ةغايص ةداعا

 live? you do Where كباوج ناك اذإ:  Jeddah يفكي كلذ نأ دقتعت لهف 
 !ةزاتمم ةجرد ىلع لوصحلل

 .لضفأ ودبي كباوج لعجت يكل لاؤسلا ةغايص ةداعإب موقت نأ ىلإ جاتحتس
 ةيتابثا ةلمجب ربتخملا ىلع بواجت مث لاؤسلا ىنعم فرعت نأ يه ىلثملا ةقيرطلاو
 اذه Jeddah in live I :بواجت نأ كل لضفألا قباسلا لاؤسللف .ةلماك
 .هقباس نم ريثكب لضفأ باوجلا

 ..الاؤس كانه ناك اذإ الثمف .دقعاو لوطأ ةلئسألا نوكتس ريخالا مسقلا لالخ

 lifestyle? our affected has technology the think you Do 

 ..لاؤسلا ةغاص ةداعاب .ادج ائيس نوكيس اذه نكل yes نوكي نأ نكمي باوجلا

Yes , I believe the technology has affected our lifestyles 
greatly 

 :رثكأ ةدقعم ةروصب ..  وأ
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Yes, our lifestyles have changed due to technology  

 يأرلا ىلع لدت يتلا تاملكلا مدختسا

 :لثم .لاؤسلا ف ريكفتلل ربكا ةصرف كيطعتو ةقينا تاملك ودبت هذهف

 (I believe) (I think) ( In my opinion) (What do I think is..) 
(Its my thought that..) 

 لاؤسلا مهفت مل اذإ

 :لثم ةبسانم تارابعب لاؤسلا ديعي يكل ربتخملا لاؤسب مق 

Sorry 

Could you say it again 

Please, could you explain it more 

 لوقت ام فرعت مل اذإو

 امع فرعت ال وأ طبضلاب اهدصقم مهفتال يتلاو ةلئسألا ضعب كيتأت نأ نكمي
 فقوملا اذه ىطختت يكل !هيلع مدنتس ارما اذه نوكيس ?تكست لهف .. ملكتت
 كدنع نم "فلؤت" نأ لواحو ىرخا ةقيرطبو لاؤسلا ديعت نأ لواح .. جرحملا
  .كلاؤسل ةبسانم ارابخاو اصصق

have you party a about Talk  :يناثلا مسقلا ف كلاؤس ناك اذإف
attended كتقيقد لغتسا .هترضح لفح يا وأ ائيش ركذتت مل رتوتلا ببسبو 

 .ثدحتلاب أدباو كلاؤسل ةبسانملا ةصقلا عارتخا ف

 ربتخملا ربخا ,ائيش هنع ملكتت نأ كيلع ليحتسي هنا كل ودبي لاؤسلا ناك اذإو
 عوضوملل بيرق ليدب عوضوم نع ملكتتسو عوضوملا نع اريثك فرعت ال كناب
 .كلاؤس ف رفص ىلع كلوصح تيدافت نوكتس كلذبو .يسيئرلا
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 ?ةدحاولا ةقيقدلا لغتست فيك

 بيترت ف اهلغتسا .. طقف ةدحاو ةقيقد عوضوملل كئاطعا دعب ىطعت فوس
 :اهنم )كيلع دمتعت( كراكفا بيترتل هريثك قرط دجوت .كراكفا

 عوضوملا ىلع لدت يتلا ةيساسألا تاملكلا ةباتك •
 هلوقتس امل ةينهذ ةطيرخ لمع •
 !كخم رصعا طقف بتكتال •

 يناثلا مسقلا ف تقولل كميسقت

 ىلع ةبوتكملا ةلئسألا عيمج ةباجإب موقت نأ وه كفده نوكيس يناثلا مسقلا ف
 يكلو .فصنو ةقيقد ةدمل ملكتت نأ كل لضفألاو . )كتجرد رثأتتس الاو( ةقرولا
 نأ لواح كلذل  .بردتلاب كيلع فصنلاو ةقيقدلاب "ساسحا" كيدل نوكتي
 نأ لواحتس كنإف ةلئسأ ثالث كيدل ناك اذإف يواستلاب عوضوم لك ف ثدحتت
  .لقالا ىلع لاؤس لك ف ةيناث 40 ةدمل ملكتت

 ثلاثلا مسقلا باوج ةلكيه

 .. )ابيرقت ةيناث 30 ةدمل( ام اعون ةليوط ةبوجا بواجت نأ كيلع ملعت امك انه
 ريكفتلل اتقو تذخا دق نوكت يكل اهعبتت ةماع ةدعاق كل  مدقأ نأ تلواح
 .ايفاو اباوج تبواجو

 

 
 ىلع قلعيأر ةرابع

لاؤسلا
 دعا

 لاؤسلاةغایص
بواجو

 كباوج حضو
 وأ ببس لالخ

لاثم
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 بردتلا

 دوعتت يكل ةلثمأل عمتسا

 ىلع رابتخالا متي فيك كل حضوت تاهويديفو ةيتوصلا تاليجستلا ضعب هذه
 عمتست يكل لفسالاب دوكلا روص .كرابتخال دادعتسا ىلع نوكت يكل عقاولا ضرا
 :ةلثمالل

 ,رابتخالل يئرم لاثم

http://qrs.ly/d77nbi9 

 

 ,رابتخالل يتوص لاثم

http://qrs.ly/ah7nbig 

 بيردتلا ءارجا ةقيرط

 بردتلا نم ةدودحم ريغ تارم = يتاذ بردت
 هيلع بجا مث لاؤسلا أرقا .يبيرجتلا رابتخالاب أدباو .. لجسمو ةعاس رضحا
 كئاطخا فرعاو هتلجس ام عمسا يهتنت نأ دعبو . ربتخملا عم ثدحتت كنأكو
 .اهنيسحت ىلع لواحو

 ملعت ىصقا = يئانث بردت
 هنكمي هنإف ةغللاب ةديج ةفرعم هيدل دحا يا وأ قيدص ,بردم كيدل ناك اذإ
 نم كئاهتنا دعبو ..كلأسي نأ هنم بلطأو ةلئسألا هيطعا .. العف كتدعاسم
  .كئادا يسحت كنكمي فيكو كئاطخا كفرعي نأ هنم بلطا ,رابتخالا

 اذإ الوأف .. جئاتنلا لضفأ ىلع لصحت يكل كلخاد ةقثلا ينبت نأ اساسا جاتحت
 امبر كلذ نأل .همييقت وأ كمالك ليجستب مقت ال ,عوبسا لالخ رابتخا كيدل ناك
 .رتوتلا ببسب رابتخالا ف ةيساسألا كتلوج رسختو كتقث ف رثؤيس
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 بردتلا 

 اهيلع بجاو ةلئسألا أرقا ,كسفن زهج ,رابتخالل هاكاحم يه ةيلاتلا تابيردتلا
 كنكمي يتلا طاقنلا لجسو ةرم كسفنل عمتسا ,ءاهتنالا دعب .كتبوجا ليجست عم
 !ادبن ايه .رثكا اهيف نسحتت نأ

 لوألا بيردتلا

Part 1 
• Could you tell me your full name, please? 

• Thank you. Can you show me your identification, 
please? ... All right. That's fine. I'd now like to 
ask you some questions about yourself.  

• Tell me about where you live. 

• What are the advantages of living there? 

• What are the disadvantages of living there? 

• We're now going to talk about animals, what is 
your favourite animal? 

• Why do you think some people like keeping 
pets? 

• Are there any animals you are scared of? 

• Are zoos popular in your country? 

• Let's move on to talk about food. Do you think 
men or women make the best cooks? 



 ةثداحملا مسق ستليآلل كليلد
 

113  

• Is it important to teach children to cook from a 
young age? 

• What is a typical dish from your country or 
region? 

• Do people in your country or region eat 
traditional food or international food? 

Part 2 
Now I'm going to give you a topic and I'd like you to talk 
about it for one to two minutes. You’ll have one minute to 
think about what you’re going to say before you begin 
talking. You can make some notes if you wish. Here is a 
pencil and some paper. 
 
I'd like you to describe a personal achievement you are 
proud of. 
All right. Remember, you have one to two minutes to talk 
on the topic. Don't worry if I stop you, I'll let you know 
when the time is up. 

Describe a personal achievement you are proud 
of. 
 
You should say: 

• what you achieved 
• when you achieved it 
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• what was difficult about achieving it 

and explain why you are proud of this 
achievement. 

Please start speaking now. 

Thank you.  

Part 3 
• I'd like to discuss with you some more questions 

related to this topic. First, let's consider the role 
of achievements in the world of education. 
Do you think that in your country academic 
success is more valued than other kinds of 
achievement, such as achievements in 
sport?Why do you think that is? 

• And what do you think makes some students 
more successful than others? 

• Yes, that's a good point. Now, we're going to 
discuss motivation and achievement in the 
workplace. 
Some people think that a successful person is 
someone who earns a lot of money. Do you 
agree?Can you explain what you mean? 
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• Yes, so you would say that most workers in your 
country were motivated primarily by money? 

• what about how things in the workplace have 
changed? Do you think people in your country 
take the same pride in their work as they used 
to? Why do you say that? 

• Thank you. It's been nice talking to you. 
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 يناثلا بيردتلا
Part 1 

• Good afternoon. Could I have your full name 
please? 

• All right. And can I see your passport, please? 

• Thank you. That's fine. Now, in the first part of 

the test, I'd like to ask you some questions about 
yourself. Let's talk about what you do. Are you a 

student or do you have a job? 

• OK. And, why did you decide to study/work? 

• Later in life do you want to study/work something 

else? 

• Why do some people prefer to read magazines 

rather than books? 

• Do you often read magazines? 

• now I'd like to talk to you about drinks. Um, what 
are the most popular drinks in your country? 

• Are there any drinks that people have at special 

times? 

• Are there any hot drinks you like? 

• What do you think are the healthiest drinks? 
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Part 2 

Right. Now we have the second part of the Speaking 
Test. I'm going to give you a card about a topic, and I'd 
like you to talk about it for one to two minutes.. Before 
you start, you can have one minute to think about what 
you are going to say, and if you want to, you can make 
some notes. Do you understand? 

All right. So here is some paper and a pencil for making 
notes, and here's your topic. I'd like you to describe a 
house or an apartment you've lived in and which you 
liked. 

 

Describe a house or an apartment you have 
lived in and which you liked. 
 
You should say: 

• when you lived there 
• how it looked inside 
• what kind of area it was in 

and explain why you like living there. 

All right? So remember, you can talk for one to two 
minutes. I'll tell you when the time is up. Could you start 
speaking now, please? 
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Part 3 

• You've been talking about a house or an 

apartment you have lived in, and now I want to 

discuss a few more general questions connected 

to this. Firstly, let's look at finding a place to live. 
Um, how do people usually find a place to live in 

your country? 

• So what factors do you think determine where 

people choose to live? 

• How would you compare, then, living in an 
apartment and living in a house? 

• Now let's look at home ownership. Um, do most 

people in your country rent their home or do they 

own their own home? 

• What do you think is the difference in attitudes 
towards a house if you are a renter or you are an 

owner of that house? Do you think their attitudes 

towards their homes are different? 

• Do you think an attitude of a renter, um, of a 

house compared to the attitude of an owner of 
the house is different? 

• So how does that affect how they treat the 

house? 
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• OK. Lastly, let's look at residential areas. Um, do 

you think that it's better to live in the city or that 

it's better to live in a suburban area? 

• OK. Well, thank you very much. That's the end 
of the Speaking Test. 

 ثلاثلا بيردتلا
Part 1 

• Good morning. May I have a look at your 
passport? 

• Could you tell me your full name please? 

• In this first part I am going to ask you some 

questions about yourself. Let’s talk about 
where you live. What kind of place is it? 

• What do you like best about your city? 

• What kinds of jobs do people do in your city? 

• And would you say your city is a good place to 
work in? 

• Now, let’s move on to sport. How much time 

do you spend playing or watching sports? 

• Which sports are the most popular in the UK? 

• Which sports did you do when you were at 
school? 
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• Do you think all children should do some 

sport? 

• Right, now let’s move on to food. Do you like 

cooking? 

• How often do you go to restaurants? 

• What kinds of restaurants do you enjoy eating 

in? 

• What does a restaurant need to do to be 

successful? 

Part 2 

Now we move on to Part two of the speaking test. 
Have a look at this. Read it carefully. You have about 
one minute to think about your answer. Then 
approximately one to two minutes to talk to me about 
what's on the slip. You can use a pen and paper to 
make some notes. 

 

Don't worry if I stop you, I'll let you know when the 
time is up. 
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Describe a shop that you enjoy going to. 
 
You should say: 

• where it is 
• what it sells 
• how often you go there 

and explain why you enjoy visiting this shop. 

All right. Are you ready? 

 

Part 3 

• All right. We move on to Part three of the test 

now. We’ve been talking about a shop that 
you enjoy going to, and I’d like to discuss with 

you one or two more general questions related 
to this. Let’s consider first of all developments 

in shopping. Are there certain kinds of shops 
that are becoming more popular? 

• What disadvantages do you think there may 
be to an increase in consumerism? 

• In what ways do you think advertising affects 

people's attitudes? 

• In what ways do you think shopping may 

change in the future? 
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• Thank you. Your speaking test is over now. 

You can enjoy the rest of your weekend. 

 

 بردتلل رثكأ رداصم

 ف ثحبا طقف .اهئارشل يعاد الو .. رابتخالل ةدودحم رداصم كيدل دجوتال
 	tste speaking IELTS : لجوج


