دليل اخلا�ضعني
لالختبار ووكالء
االختبار

اختبار اللغة الإجنليزية املتوفر يف جميع �أنحاء العامل لـ:

• احل�صول على ت�أ�شريات «عائلة �شخ�ص مقيم»  -اململكة املتحدة
• احل�صول على الإقامة الدائمة  -اململكة املتحدة
• احل�صول على املواطنة  -اململكة املتحدة.

www.ielts.org/lifeskills

االختبار املعتمد اخلا�ص
بالتحدث واال�ستماع
للح�صول على ت�أ�شريات
اململكة املتحدة
والهجرة �إليها
 IELTS Life Skillsهو اختبار اللغة الإجنليزية
للأ�شخا�ص الذين يحتاجون لإثبات مهارات
التحدث واال�ستماع اخلا�صة بهم بامل�ستوى
� A1أو  B1من م�ستويات الإطار الأوروبي
املرجعي العام للغات (.)CEFR
ت�ضمن يف قائمة وزارة الداخلية
هذا االختبار ُم
َ
باململكة املتحدة  UK Home Officeالختبارات
اللغة الإجنليزية الآمنة (التي يُ�شار �إليها عادةً
باختبارات  )SELTوهي متاحة يف اململكة
املتحدة ودوليًا على ح ٍد �سواء.
ق ِدم اختبار IELTS Life Skills
يُ ُ
�رشكاء اختبار  IELTSالثالثة:
 British Councilو  IDP: IELTS Australiaو
Cambridge English Language
.Assessment

?Who is the test for
خ�صي�صا للأ�شخا�ص الذين تطلب منهم
اختبار ُ IELTS Life Skillsم�صمم
ً
�إدارة (� UK Visas and Immigration (UKVIإثبات قدرتهم على التحدث
واال�ستماع كجزء من تقدمي �أحد الطلبات.
وميكن ا�ستخدامه بوا�سطة الأ�شخا�ص الذين يقدمون طلبات للح�صول على:
• ت�أ�شريات «عائلة �شخ�ص مقيم»
�إذا رغبت يف الإقامة مع �أحد الأقارب �أو زوج �أو �رشيك يعي�ش بالفعل يف اململكة
املتحدة ب�شكل دائم.
• الإقامة الدائمة
�إذا كنت تعي�ش بالفعل يف اململكة املتحدة وترغب يف جعلها موطنك الدائم.
• املواطنة
�إذا كنت ترغب يف �أن ت�صبح مواطنًا بريطانيًا.
ُيكن ا�ستخدام اختبار  IELTSجلميع فئات الت�أ�شريات الأخرى .ملعرفة املزيد
عن كيف ُيكنك ا�ستخدام اختبار � IELTSأو  IELTS Life Skillsللح�صول
على ت�أ�شريات اململكة املتحدة والهجرة �إليها اذهب �إىل الرابط
www.ielts.org/unitedkingdom

م�ستويات االختبار
يتوفر اختبار  IELTS Life Skillsيف م�ستويني:
•  A1للتحدث واال�ستماع –
للح�صول على ت�أ�شريات «عائلة �شخ�ص مقيم»
•  B1للتحدث واال�ستماع –
للح�صول على الإقامة الدائمة واملواطنة.

�صيغة االختبار
وجها لوجه� .سوف تخ�ضع
 IELTS Life Skillsهو اختبار حتدث وا�ستماع يتم
ً
لالختبار اخلا�ص بك مع ُمتَ ِ
حن ومر�شح �آخر.
IELTS Life Skills

 CEFRامل�ستوى A1
للتحدث واال�ستماع
( 18 – 16دقيقة)

 CEFRامل�ستوى B1
للتحدث واال�ستماع
( 22دقيقة)

حتقق مما �إذا كنت حتتاج �إىل اختبار يف اللغة الإجنليزية
ملعرفة �إذا ما كنت حتتاج للخ�ضوع �إىل اختبار يف اللغة
الإجنليزية من �أجل طلب احل�صول على الت�أ�شرية اخلا�ص بك،
قم بزيارة موقع �إدارة الت�أ�شريات والهجرة باململكة املتحدة
( )UKVIعلى www.gov.uk

تركيز االختبار
مهام االختبار ُم�صممة لتعك�س التوا�صل اليومي يف دولة تتحدث باللغة الإجنليزية� .سوف ت�شارك يف مناق�شات
ق�صرية عن مو�ضوعات خا�صة باحلياة اليومية تت�ضمن:
• وقت الفراغ
• التعليم/التدريب
• النقل
• الإ�سكان
• الطق�س.

• التفا�صيل/التجارب ال�شخ�صية
• العائلة والأ�صدقاء
• �رشاء الب�ضائع
• العمل
• ال�صحة

يف كل م�ستوى يكون االختبار ُم�صمم لتقييم ما �إذا كان ميكنك اال�ستماع واال�ستجابة وتو�ضيح مق�صدك والتحدث مع الأ�شخا�ص الآخرين.

A1
1A

حمور االختبار

املهام

1B1
B

• اال�ستماع واال�ستجابة للغة املنطوقة ،مبا يف ذلك ال�رسد
الب�سيط والأقوال والأ�سئلة والتعليمات املكونة من
خطوة واحدة
• املعلومات الأ�سا�سية وامل�شاعر والآراء املتعلقة
باملو�ضوعات امل�ألوفة
ٍ
�شخ�ص �آخر يف موقف م�ألوف عن
• التحدث مع
املو�ضوعات امل�ألوفة.

• اال�ستماع واال�ستجابة �إىل اللغة املنطوقة مبا يف ذلك
املعلومات وال�رسد املبا�رش واتباع التو�ضيحات
والتعليمات املبا�رشة
• تو�صيل املعلومات وامل�شاعر والآراء ب�ش�أن املو�ضوعات
امل�ألوفة با�ستخدام درجة الر�سميات املنا�سبة
• التحدث مع �شخ�ص �أو �أكرث يف موقف م�ألوف وتو�صيل
نقاط ذات �صلة واال�ستجابة ملا يقوله الآخرون لتحقيق
�إدراك م�شرتك ب�ش�أن املو�ضوعات امل�ألوفة.

قد تت�ضمن املهام:

بالإ�ضافة �إىل مهام  A1املو�ضحة على اليمني ،قد
تت�ضمن مهام :B1

• الو�صف
• �إعطاء الآراء
• �إعطاء معلومات �شخ�صية
• ذكر التف�ضيالت
• التعليق
• طلب معلومات �أو �أو�صاف
• املوافقة وعدم املوافقة
• التو�ضيح �أو �إعطاء الأ�سباب �أو التربير
• اتخاذ القرارات
• االقرتاح
• االختيار.

• املقارنة
• �إظهار التناق�ض �أو ال�سبب �أو املنطق �أو الغر�ض
• ترتيب الأولويات
• التخطيط
• الإقناع
• ال�رسد
• ال�س�ؤال عن �أحداث املا�ضي �أو امل�ستقبل
• التعبري عن التيقن �أو االحتمالية يف امل�ستقبل.

اخلطوات التالية:
1

الت�سجيل الختبارك

2

الإعداد الختبارك

3

نتائجك

ميكنك اخل�ضوع الختبار  IELTS Life Skillsيف مواقع االختبار املوجودة يف اململكة املتحدة وحول العامل.
للعثور على �أقرب مركز اختبار  IELTS Life Skillsلك اذهب �إىل الرابط www.ielts.org/testcentres

مل�ساعدتك على الإعداد الختبارك ،قم بتنزيل مناذج االختبارات املجانية من الرابط www.ielts.org/lifeskills

عادة ما �ستكون نتائجك متوفرة يف خالل �سبعة �أيام.
�سوف حت�صل على �إحدى النتيجتني:
• جناح
• ر�سوب
نتيجة الر�سوب تعني عدم جناحك و�أنه ال ُيكن ا�ستخدام نتيجتك لأغرا�ض الهجرة.

ملعرفة كيف ميكن ا�ستخدام اختبار  IELTSبدال ً من اختبار
 ،IELTS Life Skillsللح�صول على ت�أ�شريات «عائلة
�شخ�ص مقيم» و الإقامة الدائمة واملواطنة ،اذهب �إىل
الرابط www.ielts.org/lifeskills

ميكنك معرفة املزيد على الرابط www.ielts.org/lifeskills

�إذا كان لديك �س�ؤال ب�ش�أن اختبار  IELTS Life Skillsلي�ست له �إجابة على املوقع الإلكرتوين ،ميكنك ا�ستخدام منوذج
اال�ستعالم على الرابط www.ielts.org/contact

ميكنك احل�صول على املزيد من املعلومات ب�ش�أن التقدمي للح�صول على ت�أ�شريات اململكة املتحدة على املوقع www.gov.uk
ان�ضم �إىل احلوار على الرابط
www.facebook.com/IELTSofficial
خ�صو�صيتك
يدرك �رشكاء اختبار  IELTSحق املر�شحني احلقيقيني لالختبار يف اخل�صو�صية ويدعمون هذا احلق .للمزيد من املعلومات،
قم بزيارة الرابط www.ielts.org/privacy
British Council
Bridgewater House
58 Whitworth Street
Manchester, M1 6BB
United Kingdom
Tel: +44 161 957 7755
ielts@britishcouncil.org

IDP: IELTS Australia
Level 8, 535 Bourke St
Melbourne VIC 3000
Australia
Tel: +61 3 9612 4400
ielts@idp.com

Cambridge English
Language Assessment
1 Hills Road
Cambridge, CB1 2EU
United Kingdom
www.cambridgeenglish.org/
helpdesk

IELTS USA
825 Colorado Boulevard
Suite 221
Los Angeles, CA 90041
USA
Tel: +1 323 255 2771
ieltsukvi@ieltsusa.org

يُق ِدم اختبار � IELTS Life Skillsرشكاء اختبار  :British Council, IDP – IELTSو  IELTS Australiaو .Cambridge English Language Assessment
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