
  STUDYSHOOT »2021ان االيلتس كيفية التحضير المتح

 IELTS كيفية التحضير المتحان االيلتس

 

فهم تنسيق االختبار وكيفية تمييزه ثم وضع خطة لتحقيق النتيجة التي تريد   IELTS يتضمن التحضير المتحان االيلتس 
وممارسة مهارات االختبار واالنضمام إلى دورة تحضيرية    اإلنجليزية، سوف تحتاج إلى تحسين لغتك  بذلك، للقيام  تحقيقها. 

  .للتحقق من تقدمك قبل التسجيل لالختبار

 س استعد بشكل جيد المتحان االيلت 

 س استعد بشكل جيد المتحان االيلت 

 IELTS فيما يلي قائمة مراجعة سريعة للمساعدة في لتحضير المتحان االيلتس

 امتحان االيلتس   افهم صيغة .1

 تعرف على كيفية وضع عالمة على اختبار االيلتس  .2

  أحط نفسك باإلنجليزية  .3

 ل جيدة للتحضير لالمتحان ضع خطة عم .4

  انضم إلى دورة تحضيرية  .5

 تدرب على نماذج من اسئلة االمتحان  .6

  IELTS اتقن مهاراتك في امتحان .7

  تحقق من تقدمك في مستوى التحضير  .8
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 امتحان االيلتس  ألخذ سجل موعد  .9

الى شهادة اآليلتس   ويحتاج لمن يريد التقديم على المنح الدراسية    الموقع، أحد األسئلة األكثر شيوًعا التي أتلقاها عبر هذه  
 :هو

 بسرعة؟  IELTS كيفية التحضير المتحان االيلتس 

تقديم حل   على عب مما يجعل من الص المقال، ستكون اإلجابة على هذا السؤال مختلفة لكل شخص يقرأ هذا   بصدق، 
 .واحد يساعد الجميع

 !ما يمكنني قوله هو كيفية االستعداد لالمتحان بشكل صحيح  ذلك، ومع 

 للغاية؟صعًبا  IELTS لماذا يعد التحضير المتحان االيلتس
 

ق اختبار  يمكن أن يستغر بها. المصادر التي يمكنهم الوثوق  هناك الكثير من المعلومات والطالب ال يعرفون   بساطة، بكل 
IELTS    لذلك هناك الكثير من    واالختبار، شهوًرا )أحيانًا سنوات!( من العمل الجاد وآالف الدوالرات من رسوم التعليم

 الضغط للحصول عليه بشكل صحيح من المرة األولى. 

 :هناك ثالثة أشياء رئيسية تحتاج إلى تحسينها

 المستوى العام للغة اإلنجليزية )بطيء(  .1

 مهارات االختبار )متوسط(  .2

 معرفة كيفية تمييز االختبار )سريع(  .3

 في أمريكا وكندا وبريطانيا   واآليلة جامعات ال تشترط التوفل  : أيضاً اقرأ  
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 ةتحسين مستواك العام في اللغة اإلنجليزي -1

يجب أن تكون   اإلنجليزية، كلما ارتفع مستواك في اللغة   لذلك،   اإلنجليزية، هو في األساس اختبار للغة  IELTS امتحان 
وإجراء اختبارات الممارسة لن يكون كافياً إذا كان مستواك في اللغة   IELTS مجرد دراسة مهارات امتحان  درجاتك أفضل.

 .اإلنجليزية ليس عالياً بما فيه الكفاية 

  6توصي معظم مدارس اللغة اإلنجليزية بما ال يقل عن   ربما يكون هذا هو أبطأ جزء في تحضيرك.   أعاله، كما هو موضح  
 .درجة  1  –  0.5أشهر لتحسين مستوى الطالب في اللغة اإلنجليزية بما يعادل  

 .أدناه  المنزل، في   اإلنجليزية، سأوضح لك كيف يمكنك تحسين مستواك العام في اللغة 

 كاتقن مهارات اختبار االيلتس الخاصة ب -2

يحتوي كل جزء من هذه األجزاء   .واالستماع  والقراءة  والتحدث  الكتابة  – من أربعة أجزاء IELTS يتكون امتحان االيلتس 
كتسابها  .على العديد من األسئلة المحتملة المختلفة ولكل منها مهارة معينة تحتاج إلى ا

لطالب األكاديميين توقع رؤية واحد من سبعة أنواع مختلفة من األسئلة في كتابة المهمة  يمكن ل  المثال، على سبيل  
 .كل نوع من هذه األنواع المختلفة من األسئلة يتطلب مهارات مختلفة األولى. 

ه  تتطلب كل هذ أخرى، مرة   أنواع مختلفة من األسئلة لكل منها.  10تحتوي اختبارات االستماع والقراءة على أكثر من 
 .األسئلة استراتيجية مختلفة ومجموعة من المهارات

في تعلم هذه المهارات وعندما يتم دمجها مع مستوى عاٍل من   IELTS يجب أن تنفق غالبية التحضير المتحان االيلتس 
 .يجب أن ينتج عنها درجة عالية اإلنجليزية، اللغة  

توصي معظم المدارس   نفسها ، ولكنه يستغرق وقًتا طويالً.  ال يستغرق تعلم هذه المهارات وقًتا طويالً مثل تعلم اللغة 
 .أشهر في تعلم هذه المهارات  3-2بقضاء 
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 ر ييز االختباتعرف على كيفية تم -3

تستند معظم   الطريقة األسرع واألكثر فاعلية لتحسين درجاتك هي معرفة ما يريده الفاحصون بالضبط ومنحهم إياه.
 .تعاليمي على هذا المبدأ 

يجب دمجها مع تحسين مستواك في اللغة   ومع ذلك ، ال يمكنك ببساطة تعلم هذا والحصول على درجة عالية ؛ 
 .ختبار اإلنجليزية ومهارات اال

 .أدناه سنلقي نظرة على معايير التصحيح الرسمية لمساعدتنا على فهم ما يريده الفاحص 

 ة خطوة بخطو IELTS التحضير المتحان االيلتس

 ة خطوة بخطو  IELTS التحضير المتحان االيلتس

 : الخطوات المختصرة التالية تعتبر مفاتيح االجابة عن سؤال كيفية التحضير المتحان االيلتس 

 تحديد أهداف واقعية  .1

 فهم أنواع األسئلة المختلفة  .2
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 IELTS ي اتقن مهاراتك ف  .3

 تحسين المفردات الخاصة بك  .4

 مارس اللغة اإلنجليزية كل يوم  .5

 اختبارات الممارسة  .6

 احصل على تقييم لمحادثاتك وكتاباتك  .7

 

  – ربما سمعت أو قرأت أنه يجب عليك االعتماد على القاموس الذي يترجم من اإلنجليزية إلى اإلنجليزية )انجليزي  
 عربي(   – انجليزي( وليس قاموساً يترجم إلى العربية )انجليزي 

 االنجليزية  اللغة  معاجم  و  قواميس   افضل 

 ة تحديد أهداف واقعي -1

 .تيجة التي تريدها والنتيجة التي ستحصل عليها بشكل واقعي هناك فرق كبير بين الن  الكلمة األساسية هنا “واقعية”. 

سيساعدك اإلعداد الفعال على النجاح وسيضمن حصولك على أفضل نتيجة يمكنك الحصول عليها ، لكنه ال يضمن  
 .المعجزات

 ةفهم أنواع األسئلة المختلف -2

كثر من  أنواع مختلفة من األسئلة   10رى ، هناك أكثر من  مرة أخ أنواع مختلفة من األسئلة للقراءة واالستماع.  10هناك أ
 .في اختبار الكتابة 

لدي كل منهم من أجلك في   ستمنحك معرفة هذه الميزات ميزة كبيرة ألن كل منها يتطلب نهًجا واستراتيجية مختلفة. 
 .كل قسم من أقسام المهارات أدناه 
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 IELTS اتقن مهاراتك في -3

األساليب واالستراتيجيات المختلفة التي تحتاجها للنجاح و التحضير المتحان    كما ذكرنا أعاله ، هناك العديد من 
هل تعرف كيف تطور إجاباتك في   على سبيل المثال ، هل تعرف كيف تكتب مقدمة وخاتمة فعالة؟  .IELTSااليلتس

 هل تعرف كيفية تحديد موقع معلومات التصحيح بسرعة في اختبار القراءة؟  اختبار المحادثة؟ 

 .تناول كل هذه المهارات أدناه سيتم 

 ك تحسين المفردات الخاصة ب -4 

يتم اختباره أيًضا في   ٪ من مجموع عالمتك في التحدث والكتابة. 25يغطي  .IELTS تعد المفردات جزًءا كبيًرا من اختبار 
 .اختبارات القراءة واالستماع

 م مارس اللغة اإلنجليزية كل يو -5 

 .تواك في اللغة اإلنجليزية ، فليس هناك حًقا بديل لممارسة القليل كل يومعندما يتعلق األمر بتحسين مس 

 IELTS هناك المئات ، إن لم يكن اآلالف ، من الطرق التي يمكنك من خاللها التدرب كل يوم وال يجب أن تكون اختبارات 

كلما زاد استخدامك للغة   بانتظام.  وجد طالبي األكثر نجاًحا شيًئا استمتعوا به باللغة اإلنجليزية ثم فعلوا ذلك  مملة. 
 .اإلنجليزية ، كلما تحسنت مهاراتك وزادت فرصتك في الحصول على الدرجة التي تحتاجها 

 ةاختبارات الممارس -6

من أجل تحديد درجة مجموعتك   IELTS في الحديث عن التحضير المتحان االيلتس, يجب عليك إجراء اختبارات تدريب 
 .لى االختبارالحالية وأيًضا للتعرف ع 

 .ومع ذلك ، هناك شيئان يجب أن أحذرهما قبل القيام بذلك

يمكن العثور على هذه االختبارات عبر اإلنترنت أو في متجر الكتب   أول شيء هو أن هناك الكثير من االختبارات الوهمية.
تكمن المشكلة   “رسمية”. حيث أعيش هناك مئات الكتب في متجري المحلي تزعم جميعها أنها تقدم اختبارات  المحلي. 

 .ويتطلعون ببساطة إلى جني القليل من الدوالرات IELTS في أنها غالًبا ما يكتبها أشخاص ال يعرفون شيًئا عن 
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 .يمكن أن تكون االختبارات الزائفة مضللة للغاية وغالًبا ما تمنع الطالب من فهم شكل االختبار الحقيقي 

 كتب  أفضل مصادر األوراق السابقة هي  در رسمية وجديرة بالثقة. يجب عليك فقط إجراء االختبارات من مصا 

. Cambridge Past Papers 

 : تحان االيلتسفيما يلي مصادر أخرى موثوقة بغرض التحضير الم

 المجلس الثقافي البريطاني  •

  IELTSأساسيات  •

• IDP 

يقوم الكثير من   .IELTS الوحيد من إعدادك المتحان   الشيء الثاني الذي أود تحذيرك منه هو أال تجعل هذه هي الجزء
يجب استخدامها   طوال اليوم ، وكل يوم ، ومعظمهم يتحسن قليالً جًدا.  IELTS الطالب الذين أعرفهم بإجراء اختبارات 

 IELTS يجب أن تقضي معظم وقتك في تحسين مستواك في اللغة اإلنجليزية ومهارات  فقط كاختبار لقدرتك الحالية. 

 .خاصة بك ال 

بمعنى آخر ، يجب أن تكون جزًءا   إذا كنت تتدرب طوال األسبوع ، فيجب أن تجري اختباًرا تدريبًيا واحًدا أو اختبارين فقط. 
 .صغيًرا جًدا ، ولكن مهًما ، من استعدادك 

 

 كاحصل على تقييم لمحادثاتك وكتابات -7

سيكونون قادرين على إخبارك بمستواك الحالي ،   من المهم جًدا أن تحصل على معلم مؤهل لتقييم حديثك وكتابتك. 
 .بنقاط ضعفك   ولكن األهم من ذلك أنهم سيكونون قادرين على إخبارك

إذا كنت ال تعرف ما هي نقاط ضعفك ، فأنت   .IELTS ربما يكون هذا هو الجزء األكثر أهمية في التحضير المتحان االيلتس
يجب أن تركز على األشياء التي ال تجيدها من أجل   تضيع الكثير من الوقت ألنه ليس لديك فكرة عما يجب التركيز عليه. 

 .تحسينها

في اكتشاف نقاط ضعفك ، واالبتعاد عنها والعمل   IELTS ة األكثر فاعلية التحضير المتحان االيلتس تتمثل اإلستراتيجي 
يمكنهم بعد ذلك إخبارك إذا كنت قد تحسنت أم ال ثم   ذي خبرة.  IELTS عليها ، ثم العودة وتقييم عملك من قبل مدرس 

 .ينصحك بما يجب التركيز عليه بعد ذلك 
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 ؟ IELTS ن االيلتسكيف أعرف أنني جاهز المتحا

 :كل عام لسبب واحد بسيط IELTS يفشل مئات اآلالف من الطالب في امتحان االيلتس 

أن يكونوا مستعدين له! من واقع خبرتي ، هناك سؤال واحد فقط تحتاج أن تطرحه على نفسك   قبل  يحجزون االختبار 
 .IELTS لتقرر ما إذا كنت مستعًدا المتحان 

 

 ر نصيحة يوم االختبا

كتمل.  IELTS اآلن جاهز لالختبار الخاص بك وجميع التحضير المتحان االيلتس أنت   فيما يلي قائمة   الخاص بك قد ا
 :تحقق للتأكد من أنك تبذل قصارى جهدك في يوم االختبار

 .ستحتاج إلى الكثير من النوم  اذهب إلى الفراش مبكًرا.  .1

كثر مما تفعل عادة حتى ال  تناول وجبة فطور جيدة.  .2 البروتينات والدهون أفضل   تشعر بالتعب والجوع. تناول أ
 .من الكربوهيدرات البسيطة 

 .هذا ليس وقت التباهي بحس الموضة لديك ارتِد مالبس مريحة.  .3

 .ال تنس إحضار هويتك والمستندات األساسية  .4

 .تأكد من معرفة مكان مركز االختبار وكيفية الوصول إليه .5

 .عن طريق التأخير IELTS ال تتخلص من كل استعداداتك المتحان اذهب إلى مركز االختبار مبكًرا.  .6

كتشف مكان كل شيء ، بما في ذلك غرفة االختبار والمراحيض .7  .ا

ال تفرط في الشرب ألن فترات الراحة في الحمام   أحضر بعض الماء وبعض األطعمة أو المشروبات السكرية.  .8
 .ستستغرق وقًتا 

 .استخدم هذه الطاقة العصبية للتركيز ، لكن ال تسمح لها بالتحكم فيك التوتر أمر طبيعي.  تصب بالذعر. ال  .9

 .هم هناك لمساعدتك  ال تخف من طلب المساعدة من الموظفين إذا كنت بحاجة إلى أي شيء.  .10

 

 IELTS خطة عمل التحضير المتحان االيلتس

ومع   اآلن بعد أن عرفت ما يجب فعله ، حان الوقت لوضع خطة دراسية. سيستخدم الجميع القيام بذلك بشكل مختلف ؛ 
 :ول الدراسة الخاص بك ذلك ، فيما يلي بعض األشياء التي تحتاج إلى أخذها في االعتبار عند إعداد جد 
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 :تاريخ االختبار .1

 كم يوم / أسابيع قبل االختبار؟  •

 هل هي مرنة أي هل يمكنك تغيير التاريخ؟  •

 ؟ كم من الوقت لديك في اليوم للدراسة .2

 .يجب أن تهدف إلى أن تكون قادًرا على الدراسة بسالم وهدوء والتركيز تماًما على ما تفعله  •

 ي أيام معينة ، مثل السبت واألحد؟هل لديك المزيد من الوقت ف  •

 ما هي االلتزامات األخرى التي لديك؟  •

 .هذا سيوفر الكثير من الوقت ؟IELTS هل هناك أي التزامات يمكنك التوقف عن القيام بها حتى إجراء اختبار  •

 .كن صادًقا مع نفسك  يجب أن تكون واقعًيا مع هذا.  •

 ؟ ما هو مستواك الحالي في اللغة اإلنجليزية .3

كمال هذه الدورة بشكل أسرع •  .كلما ارتفع مستواك العام في اللغة اإلنجليزية ، ستتمكن من إ

 ؟ما هو أسلوب التعلم الخاص بك .4

 هل يمكنك عادةً فهم كل شيء في المرة األولى أم أنك مضطر إلى االبتعاد والتفكير في األمر بمفردك؟  •

 هل تفضل الدراسة مع أشخاص آخرين أم بمفردك؟  •

أوصي بالجلوس مع التقويم وملء كل األيام التي تريد الدراسة فيها باألشياء التي تحتاج إلى القيام بها   •
سيعطيك   لبقاء منظًما ويقلل من أي إجهاد لديك حول التحضير المتحان االيلتس . سيساعدك هذا على ا  أعاله. 

 .هذا أيًضا فكرة عن مقدار العمل الذي سيتعين عليك القيام به كل يوم دراسي

 .يمكنك القيام بذلك باستخدام تقويم ورقي أو يمكنك استخدام أحد التطبيقات العديدة المتاحة عبر اإلنترنت •

 .تنظيماً اآلن ، سيكون تحضيرك أسهل كلما كنت أكثر  •

 IELTS األسئلة الشائعة حول التحضير المتحان االيلتس
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 ؟ IELTS ما هو امتحان

إلى “نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي” وهو اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية. سيختبر هذا االختبار مهاراتك في   IELTS يرمز 
 .القراءة والكتابة والتحدث واالستماع

 ؟كم تكلفة امتحان االيلتس 

  .موقع المجلس الثقافي البريطاني الرسمي هنا  يمكنك معرفة ذلك من خالل زيارة 

 ؟ما النتيجة التي يجب أن أحققها

 :تحتاج إلى معرفة ذلك عن طريق االتصال بواحد مما يلي  ال يمكننا اإلجابة على هذا السؤال لك. 

 رب العمل الخاص بك أو مكتب الهجرة الخاص بك أو مدرستك أو جامعتك 

 ؟ IELTS ني التسجيل في امتحانكيف يمكن

يحتوي   .(أو المجلس الثقافي البريطاني IDP أو  IELTS مثل ) رسمية  IELTS تحتاج إلى حجز امتحانك من خالل هيئة 
 تحقق من ذلك هنا . أيًضا على أداة مفيدة عبر اإلنترنت توضح لك مكان أقرب مركز اختبار لك   IELTSموقع 

 ؟هل يمكنني الحصول على الشهادة دون إجراء االختبار

 .ال. إذا تم إخبارك بخالف ذلك ، فمن المحتمل أنك تعرضت للخداع
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 ؟كيف أبدأ التحضير المتحان االيلتس 

 .قمنا بشرح كل شيء في المقال في األعلى ,IELTS إذا كنت جديًدا تماًما في  .IELTS هذا يعتمد على مدى حداثتك في 

 ؟هل أحتاج إلى خطة دراسية

ومع ذلك ، إذا كنت صادًقا ، فإن طالبي األكثر نجاًحا   .IELTS ال ، الخطة الدراسية ليست مطلوبة لألداء الجيد في اختبار 
ة رئيسية واحدة: القدرة على إنشاء خطة دراسية ومتابعتها. سمح لهم القيام بذلك بوضع أهداف واقعية  يشتركون في سم 

، والحفاظ على عقلية إيجابية وتنظيم دراساتهم بطريقة مضبوطة. يمكنك العثور على مساعدة في إنشاء خطة الدراسة  
 . الخاصة بك في هذه المقالة 

 ؟ ام أم األكاديميالع IELTS هل يجب أن أقوم بامتحان

 .IELTS هذا يعتمد على أسباب تقدمك المتحان 

 

 pdf نموذج امتحان االيلتس مع االجابة

يخضع جميع   .IELTS General Training أو  IELTS Academicلالختيار من بينها ،   IELTS هناك نوعان من اختبارات 
المتقدمين لالختبار إلى نفس اختبارات االستماع والمحادثة ولكن اختبارات قراءة وكتابة مختلفة. تأكد من االستعداد  

 .حيح من االختبار لإلصدار الص
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