
 مخطط دورة 

 IELTSمبادئ  الدورة  عنوان

 احترافيين  -بالغين  –خريجين  – جامعيين طالب  – يليهاالثانوية وما  المرحلةطالب   الفئة المستهدفة

 متدربين بمستوى لغة إنكليزية متوسط أو متقدم  المستوى

عدد مستويات 

 الدورة 

1 

 20 عدد الدروس 

المدة المتوقعة 

 لكل درس 

 دقائق  7

 5 عدد أوراق العمل

 2 عدد االمتحانات 

التاريخ المتوقع  

لالنتهاء من 

 تسجيل الدورة 

16.03.2021 

 

الدولي لقياس كفاءة الممتحن بالتواصل باللغة اإلنكليزية  IELTSتقدم الدورة أساسيات اختبار  وصف الدورة 

  أوليألهداف الهجرة أو الدراسة في الخارج. وتقدم الدورة مبادئ هذا االمتحان إضافة إلى شرح 

الكتابة(، وأشكال األسئلة المستخدمة في هذا   -المحادثة  -القراءة  -عن كل مهارة )االستماع 

عن  وذج كامل كل قسم وكل نوع من األسئلة. كما تقدم الدورة نماالمتحان والزمن المطلوب لحل  

. تعتبر هذه Mock Examاالختبار وتتيح الفرصة للمتدربين بالقيام باختبار مبدئي تدريبي  

والتي يمكن االنضمام  IELTSالدورة الجزء األول من سلسلة من دورات التحضير الختبار 

 يها بعد انهاء هذه الدورة.إل

، والتي تساهم في تجهيز الدولي IELTSتهدف الدورة لتوفير عرض تقديمي عن اختبار  ام للدورة الهدف الع

 التحضير لالمتحان من خالل دورات متخصصة الحقة  وعمليةالمتدربين للخوض فيي تجربة 

 معرفة المبادئ األساسية لالختبار - األهداف المحددة للدورة 

 األربعة وطرق تقييمها في االختبار التمييز ما بين المهارات  -

 IELTSمعرفة أنواع األسئلة واألقسام في كل من المهارات األربعة المتضمنة في اختبار  -

 IELTSما هو اختبار  المحور األول: محاور الدورة 

 طبيعة االختبار   -

 المهارات المتضمنة وطريقة عرضها في االختبار -



 IELTSأنواع اختبارات  -

 مهارتي القراءة واالستماع  المحور الثاني:

 أمثلة عن كل نوعأنواع األسئلة في قسم القراءة و  -

 وأمثلة عن كل نوعأنواع األسئلة في قسم االستماع  -

 مهارة المحادثة المحور الثالث:

 اقسام اختبار المحاثة  -

 المهارات المطلوبة في كل قسم  -

 العناصر التي يتم تقييمها في المحادثة -

 مهارة الكتابة المحور الرابع:

 Task 1 General Training –القسم األول عام  -

 Task 1 Academic –القسم األول أكاديمي  -

 Task 2 –القسم الثاني  -

 IELTSالتقييم وتقدير الدرجات في  :الخامسالمحور 

 تقييم مهارتي القراءة واالستماع -

 تقييم مهارة المحادثة -

 تقييم مهارة الكتابة  -

 


