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  :Writing مهارة الكتابة 

 اليوم األول :

 : قسم الكتابةيف على التعليمات العامة  واالطالع، من إعداد الفريق التطوعييلتس لآل للتحضري لف العامامل الرجوع إىل .١
h ps://www.4shared.com/s/fTwrdmkLtei 

  

سك  .٢   : ١التعرف على أنواع 

 

      
Line graph Bar chart Pie chart  

    
  

Map Process Table 

 نبذة عن امللف:

 على املراجع اليت مت جتربتها، وكانت فعالة ومفيدة.امللف اقتصر 
.حاولنا أن ختتصر الوقت واجلهد قدر اإلمكان 
ب التخصص!تناسب غري متخصصي اللغة اإلجنليزية  ، أكثر من أر
 االعتماد عليها ، مع وجود روابط إضافية يف كل مهارة ملن أراد اإلستزادة.ميكن 
تدرب مث تتدرب مث تتدربذا جيب عليك أن تالميكن أن حتصل على أي درجة ترجوها مبجرد القراءة واإلطالع.. ل! 
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سكعناصر لا .٣  : ١الرئيسية لكتابة 
  : 1            املقدمة.Introduction  
  :2                 وصف عام.Overview   
 :( وجيب أن يكون جزئني) 3                جسم املقال.Body A  

4.Body B  
  

 ) :   introductionأوًال: املقدمة  (
ة للمقال مع م، مبعىن إعادة وضع اجلملة املوجودة يف السؤال كمقد)  paraphraseاجلملة املوجودة يف السؤال ( صياغةعبارة عن إعادة 

  مراعاة :
o  ًتبديل الكلمات مبعاين أخرى : مثال illustrates   بدلshows  
o أو العملة وهكذا يف الرسم : مثل أن تذكر أمساء الدول ، أو طريقة القياس املتبعة ةإضافة بعض التفاصيل املوجود ،  

اية الفقرة   من أجل معرفة كيفية التطبيق)* (جيب الرجوع للفيديو يف 
  

 ) : overviewالوصف العام للمعلومات ( نيًا: 
o  : يف الغالب يبدأ بكلمةOverallت الرسم بشكل عام   ، أي أنك ستصف بيا
o  ، أقل كمية ، مؤشر ملفت يف الرسم ككلمثل: أعلى أو أكرب كمية (مقابل ) يكون ألبرز شيء يف الرسم  
o .يكون عبارة عن مجلة واحدة طويلة أو مجلتني 

اية ال   فقرة من أجل معرفة كيفية التطبيق)*(جيب الرجوع للفيديو يف 
  

  ) : Body: جسم املقال ( لثاً 
o   جيب أن يكون جزئنيA, B. 
o .يشتمل على تفاصيل أكثر والبد من أدراج األرقام هنا 
o  من املمكن الرباقرافA  تذكر اثنان  ٥: تذكر بعض التصنيفات أو الدول مثال للرسم لو كانت 

  تذكر بقية التصنيفات أو الدول.:  Bوالربقراف 
o  أو من املمكن الرباقرافAعن أكرب الكميات : 

  .. : عن األقلBوالربقراف 
o  أو من املمكن الرباقرافAة ت املتشا  وهكذااملختلفات ..  :Bوالربقراف  يف الرسم .. : عن البيا

اية الفقرة من أجل معرفة كيفية التطبيق)(   *جيب الرجوع للفيديو يف 

سك*   jgGls&feature=youtu.be1Y1U3https://www.youtube.com/watch?v=E:  .. يفضل مشاهدته أكثر من مرة١مقطع كمرجع مهم لكتابة 
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سك .٤  : ١معلومات مهمة حول 
  ها.مناليتوجب عليك فهم كامل املعلومات املوجودة يف الرسم البياين، يكتفى بوصف األبرز  
 سك   .١ثلث الدرجة فقط من مهارة الكتابة على 
 خري سك  من األفضل  سك ١كتابة    .٢بعد االنتهاء من 
  كلمة ).  ١٥٠احفظ قالب جاهز يساعدك يف اختصار الوقت ، وكسب عدد كلمات أكثر (مطلوب  
 سك لقالبني، ميكنك جتهيز قالب واحد هلا. وقالب خمتلف للنوعني اآلخرين. ١هناك أربع أنواع من  (سيتم تزويدك 

 كما ميكنك صناعة قالب خاص فيك .. )
 سك لكلمات ، حسب املعطياتmore than,.. less than)( ١جيب استخدام أفعال املقارنة يف  ، ميكن االستعانة 

 :يف اجلدول األخضر 
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  اليوم الثاني:

سك .١ نواع   :١حفظ القوالب اخلاصة 
  line graph/ bar chart/ pie chart/ tableحفظ قالب خاص بكل من : صنع و ميكن 

 

 
 

 الرجوع إىل املقاطع التالية : .٢

  Bar chart ( h ps://www.youtube.com/watch?v=E3U1Y1jgGls&t=300s ) 
 line graph ( h ps://www.youtube.com/watch?v=XATlmM286wg&t=570s )     

  pie charts ( h ps://www.youtube.com/watch?v=wF_7ha05kxY&t=45s ) 
  )متابعة كل مقطع أكثر من مرة مع كتابة املالحظاتيرجى (

  
 ىل قوالب أخرى:ميكن الرجوع إ .٣

سك   .Iei4tshared.com/s/fALnUk4https://www: ١قالب حجازي 
  .RZJkTei72shared.com/s/fO4https://www: قوالب حممد عبدالسالم

سك لالستزادة  .٤  .ca2r0tjy1shared.com/s/fy4https://www: هنا: ١حول 
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  الثالث: اليوم 
سكقفظ ح  : ١الب النوعني املتبقية من 

  Map / process: األقل شيوعاً)مها (و اخلريطة واملشروع منطني خمتلفة عن األنواع األخرى تعترب 
 :map اخلريطة .١

  أن تتعلم اجلهات األربع الرئيسية ، واجلهات الفرعيةجيب البداية يف :  
  
  
  
  
  

  التقيد بعناصر الكتابة الرئيسية األربعة كما يف بقية األنواع.جيب  
  جسم املقال (يفBody (:  

  اجلهات الرئيسية لوصف موقع معني:تستخدم 

   The school is (located) ...تضع اجلهة.. of the garden. 

  الطرق : أن تتعلم كيفة وصفب جي
The railway ( runs / crosses / passes throw / goes throw).. 

  (يرجى تكرار مشاهدته)   :إىل املقطع التايل الرجوعضرورة  
  )https://www.youtube.com/watch?v=PhVlFDNAmUQ(Maps 

 الكلمات ، يف حني أنه اليصح استبدال : مرتادفات تنسى الTown # City , Road # Street 
  

 :process or diagramاملشروع  .٢
  ألربعة الرئيسية .العناصر ابنفس 
  العام ( وصفاليفoverall :( 

o  ذكر اسم املشروعجيب 
o  اعدد  املراحل اليت يتم 
o  مرحلة وآخر مرحلةأول  

  قال (جسم امليفBody: ( :التنس استخدام مجل التنظيم والرتتيب  

First/ second / next/ in the following stage / after that /finally  

  (يرجى تكرار مشاهدته)   :إىل املقطع التايل الرجوعضرورة          

  )https://www.youtube.com/watch?v=1PfIr5trddo&t=215s(process 
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  الرابع: اليوم 

 :٢سكعلى أنواع السؤال يف التعرف  .١

  
 

سكصر االعن .٢ سك( :٢الرئيسية لكتابة   )، عدم وجود الوصف العام مع ضرورة وجود اخلامتة١خيتلف عن 
 قدمة مIntroduction  
  ويفضل أن يكون جزئني املقالجسم Body A / Body B :   
 خلامتةا conclusion :  

 

  :  )(Introductionقدمة امل أوال:
o ل، مع استخدام املرادفات.فس الطريقة إعادة صياغة للسؤابن 
o  يف القوالب التاليةا كم،فيها إجابة على السؤال عن طريق استخدام الصياغة املناسبةيكون: 

  

 
 

  
  
  
  

o   كان السؤال عبارة عن إذاdiscuss :فإنك ستتختم املقدمة بذكر النواحي اليت ستناقشها من عندك ، 
حيتني تناقشهما يف كل من براقراف أ، وب.. ستشري إىل ذلك يفمثال    املقدمة  عن تطور التعليم، ستختار 

This essay will discuss these two views in terms of …. And … 

اية الفقرة من أجل معرفة كيفية التطبيق قرفإىل امللف املجيب الرجوع (  *)يف 
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  :)body( املقالجسم  نيًا:

 ضل أن يكون جزئنييف Body A / Body B : ،يتم ترتيبهم حسب نوع السؤال.  
o تاح لك يف كل براقراف أن تذكر فكرة خمتلفةي A  مثال :advantages 

B     مثال :disadvantage 
o  املمكن أن يكون الربقرافمن و A :    مثالagree 

   B مثال :disagree  
o املمكن أن يكون الربقرافمن و أ A  نقطة معينة عن رأيك: مثال 

B نقطة أخرى: مثال  
  على األجزاء املتكاملة من : أ، ب مراعاة أن حيتوي كل براقرافجيب 

o للفكرةقدمة م topic 
o  مثالexample 
o  شرحexplain 
o  نتيجةresult 

  لعربية، عند قراءة السؤال أكتب بقلم الرصاص مسودة: يف كل من براقراف أ ، ب ٢أجل تسهيل نقطة من   :فيها اجلدول التايل سريعة 
 

  
  أوأو 

  نوع السؤالحسب 

Disagree 
Disadvantages 

حية أخرى كذااقشة من   من 
........... 

Agree 
Advantages 

حية كذامناقشة   من 

  مثال اكتب:  
  أسبابشرح 

  مثال
  أسبابشرح 

  

  جداً الضروري من 
استخدام كلمات 

 الربط :
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  : (conclusion)  اخلامتة لثًا:
  : متة مثلتدل على أن هذه هي اخلا األفضل أن تذكر عبارة صرحيةن م

To conclude, ….  مل هناذكر رأيك بشكل جمميكنك  

اية الفقرة من أجل معرفة كيفية التطبيق قرفإىل امللف املجيب الرجوع (  *)يف 

سك*   .dSRCVxNei1shared.com/s/f4https://www: .. يرجى قراءته بعناية٢ملف كمرجع لكتابة 

  

سكمعلومات  .٣   :٢مهمة حول 
o  فهم السؤال ابدأ مبسودة اجلدول اليت تسهل عليك كتابة جسم املقال يف كل من براقراف أ، ب.بعد 
o قالب معني، مامت ذكره يف الشرح املفصل لك نوع كايفيوجد ال.  
o سك الدرجة يثلث   .٢من مهارة الكتابة على 
o  سكمن األفضل سك ٢البدء يف كتابة  سك ؛أوشك الوقت على االنتهاء لوحبيث (، ١قبل  معلومات مباشرة  ١ففي 

سكنشائه من تعب ميكنك نسخها، عكس ماتقوم  .)٢ريك يف 

  

لقالب التايل بشكل عام :ميكن  .٤  االستعانة 
سك   .qcCuei9kn8shared.com/s/f4https://www: ٢قالب حجازي 

 
 : جدا ةاملفيد طعاقامل هميكنك متابعة هذالستزادة ل .٥

https://www.youtube.com/watch?v=NLLKSHJfrvU&list=PLOSo0A8ngEXUNqNesQ6cFtmtsL95UZWYh  
  

 :مواقع اختبار جترييب:  أنك لن تستفيد مامل تطبق وتتدرب مث تتدرب وتتدربتذكر  .٦
 http://ieltsonlinetests.com/ 
 http://ieltsliz.co 


