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الهدف منها :
هو نشر العلم ليكون متاح للكل بسهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد ومساعدة الجميع ولو
بشيء بسيط للنجاح فيا رب يتحقق هذا الهدف ( امين ) 🍀
التفاصيل:
ال  WRITINGمن ()31 - 1
ال  SPEAKINGمن ()38 - 32
ال  LISTENINGمن ()41 - 39
ال  READINGمن ()43 - 42
ال  OET IN GENERALمن ()50 - 44

الفهرس:

: OET WRITING
 -1الفرق بين ال  Americanوال  Britishفي ال Spellingواهمية الثبات على واحدة
منهم فقط على طول كتابة الخطاب والتدرب المسبق عليها ؟
 -2ال  letter layoutباالخر اله  4احتماالت ممكنة فاالفضل تعرفها حتى ما تخطا بحاجات
ثابة زي كدا ؟
 - 3لما تبعث خطاب ( لدكتور المريض الشخصي ) في عدة امور الزم ما تذكرها طبعا النه هو
طبيبه فبيعرفها عنه سواء كان الخطاب ؟
 -4ايش هما ال  Emergency Cases؟
 -5انا مبلحقش اخلص على الوقت ! اعمل ايه ؟
 -6اعمل ايه لما اخلص كتابة الخطاب ؟ هل خالص كدا ؟
 -7مش كاتب جنب اسم المريض لقب اعمل ايه ؟ او اعرف ازاي ؟
 -8هو معقول في حد قفل ال  Writingقبل كدا ؟
 -9انا اول مرة امسك ورقة ال  Writingومش عارف ابدا منين فيها او اعمل ايه؟
 -10انا بالحظ حاجات وانا بصحح الخطابات بعضهم بيحكي عادي والتاني بيحكي ال طيب
اعمل ايه طيب؟

 -11معليش هو انا احسب عدد الكلمات ازاي ؟ وال  closing sentenceسمعت ناس
بتحسبها وناس ال فاعمل ايه ؟
 - 12اذا الخطاب طويل اعمل ايه حتى اقلل الكلمات ؟ ولو قصير كمان فاتصرف ازاي؟
 -13دلوقتي انا مش عارف االدوية اكتب اول حرف  capitalوال small؟ وال زي ما هيا
وخالص؟ واعرف ازاي انه علمي وال تجاري اصال ؟
 -14هو ايه ال  past perfectدا ؟ واستخدمه ايمتى ؟
 -15امتحان  5و  6كان خطاب ل Nurseطيب هو ايه دورهم وايه ال relevant notes
ليهم ؟
 -16امتى اكتب اسم الدكتور والمريض كله وايمتى بس االسم االخير ليهم ؟
 - 17هو تاريخ االمتحان نفسه تاريخ اليوم بالخطاب وهل في حاجات نعرفها بالتاريخ؟
 -18انا دايما بكتب اول ال  social historyانه متزوج وعنده اوالد من دون ما اتاكد انها
 relevantوشفت خطابات كدا ! فايه المشكلة ؟
 -19انا عندي ضعف بالجرامر وعاوز مصدر موثوق اعتمده فبتنصحني بايه ؟
 -20هيا االمراض اكتب اولها  Capitalوال  small؟
 -21انا متعود احدد النوتس باول  5دقايق  writingكدا صح وال ال ؟
 -22اعمل ايه حتى ما اكرر الكالم بال  Writing؟ هل في موقع او كلمات مماثلة
استخدمها ؟
 - 23هو االقي الورقة بتاعت االمتحان فين بالظبط ؟ وكمان اعمل ايه باالخطاء االمالئية حتى
اقللها ؟
 -24في اختصارات بالكيس نوتس غريبة مش عارفها ! اعرفها منين ؟
 -25هو انا عادي اكتب اختصارات ؟
 -26لو الخبط بجملة وعاوز اغيرها اعمل ايه ؟
 -27انا بلخبط بالحروف احيانا بين ال  capitalو ال  smallال شعوريا فاعمل ايه؟
 -28ايمتى اقدر استخدم ال  Complex Sentencesحتى اضمن وجودهم ؟
 -29هو ايه الفرق بين ال  introductionو ال  conclusion؟
 -30انا عاوز اصحح بس بفضل اشوف نماذج لمختلف المدرسين والمواقع حتى اختار منهم
باالول ؟
 -31هو انا سمعت انه ال  writingحيتغير بس مش عارف ايمتى؟ وايه الي حيتغير
بالظبط؟
: OET SPEAKING

 -32انا اول مرة امسك كرت السبيكنغ ! اعمل ايه ؟
 -33هو انا بسال عن اسم المريض وال ال ؟ وكمان ايمتى اعتبر اني دي  2nd visit؟
 -34عندي ضعف بال  fluencyللسبيكنغ فاقويها ازاي؟
 -35انا بسمع عن الكلينيكال كرايتيريا بس مش عارف هيا ايه واعرفها ازاي ؟
 -36انا اتسالت عن حاجة مش عارف عنها اي معلومة ! اتصرف ازاي ؟
 -37هو انا ينفع اكذب عادي لو انسالت عن حاجة خارجية بالبطاقة ؟
 -38نصائح مختلفة من دكتورة Hala Hannotربنا يجزيها الخير ؟
: OET LISTENING
 -39بارت  Aصعب بالنسبالي ومش عارف احقق سكور فيه ؟
 -40هو انا مسموحلي اخطا امالئيا بال  listening؟ وممكن اكتب اختصارات ؟هل حخسر
العالمة لو ضفت كلمة زيادة على االجابة؟
 -41بارت  Cصعب بالنسبالي ومش عارف احقق سكور فيه ؟
: OET READING
 -42مش قادر الحق على الوقت ب  ! Part Aاعمل ايه ؟
 -43بواجه صعوبة كبيرة ببارت  Cفاعمل ايه ؟
: OET IN GENERAL
 - 44انا عاوز ابدا احل بس الماتيريل كتير ومش عارف ابدا منين واخلص ايه ؟ وايه وضع
االمتحانات القديمة؟
 -45احسب العاالمة ازاي لكل مهارة من المهارات االربعة ؟
 -46انا صاحبتي عدت ال  OETبشهر فانا حعمل نفسها واحجز بعد شهر ؟
 -47انا عاوز اعمل امتحان كامل بس مش عارف التفاصيل واالوقات لكل مهارة؟
 -48لما يفضل اخر  5دقايق  Readingو دقيقتين  Listeningاعمل ايه عشان اضمن
انه مايفوتنيش سؤال واراجع االهم؟
 -49انا طلعت نتيجتي ومحتار اعمل ريمارك وال وايه الفرص ؟
 -50انا حابب اساعد الناس لو بحاجة بسيطة بس مش عارف ازاالسالم عليكم جميعا 🍀

قسم ال Writing
النصيحة رقم 1
الفرق بين ال  Americanوال  Britishفي ال Spellingواهمية الثبات
على واحدة منهم فقط على طول كتابة الخطاب والتدرب المسبق عليها ؟
عند الثبات على واحدة منهم فبمجرد استخدام االخرى تعتبر مباشرة Spelling Mistake
فلهذا مهم معرفة الفروق والثبات على واحدة منهم فقط وانا بعتبر ( ال British
 Spellingافضل ) بسبب انه ال  Case Notesتعتبر من  Australiaوهما تابعين لل
British Spelling
للتوضيح اكثر :
مرض نفس ال  gastro-oesophageal refluxبيكون مذكور بال Case notes
بال  British Spellingبكلمة  oesophagealوال  American Spellingالها
بيكون  esophagealفانت لو كنت معتمد ال  American Spellingبالخطاب ونقلتها
من ال  Case Notesنفس ما هيا ( فحتعتبر  ) Spelling Mistakeوقتها لالسف
فاتمنى الفكرة تكون وصلت للجميع .

النصيحة رقم 2

ال  letter layoutباالخر اله  4احتماالت ممكنة فاالفضل تعرفها حتى ما تخطا
بحاجات ثابة زي كدا ؟
االحتمال االول
Yours sincerely,
Doctor
هذا ال most common
بيكون اسم الشخص الي مرسله مذكور بالخطاب واسمك انت مش مذكور بال Letter
االحتمال الثاني
Yours faithfully,
Doctor
بيكون ال اسم الشخص الي بترسله مذكور وال اسمك انت كمان مكتوب بالخطاب
االحتمال الثالث
Yours sincerely,
Doctor Jack Smith
بيكون اسم الشخص الي بترسله مذكور و اسمك انت كمان مكتوب باول ال  Letterوتكتب
االسم المكتوب باول الخطاب الي هو المفروض انت نفس ما هوا مكتوب
االحتمال الرابع
Yours faithfully,
Doctor Jack Smith
بيكون اسم الشخص الي بترسله غير مذكور بس اسمك انت مكتوب باول الخطاب فتكتبه نفس
ماهو مذكور.

النصيحة رقم 3
لما تبعث خطاب ( لدكتور المريض الشخصي ) في عدة امور الزم ما تذكرها طبعا
النه هو طبيبه فبيعرفها عنه سواء كان الخطاب ؟
 Referral Letter - specialist to GP Discharge Letter - to Patient's GP  - Update Letterاو اللي في البعض بيحبوا يسموهم بال:حتى يلخبطوك فبدك تنتبه انه ما تذكرهم والي هما  case notesوهما حاطينها بال
1- DOB
2- Marital status and patient's children
3- Occupation
4- Social history
5- Family history
6- Past medical history
7- Past surgical history
8- Allergies
فمجرد  alreadyالمسبق  Backgroundفبكرر هو ( دكتوره الخاص ) فبيعرف عنه ال
ذكرك اللها تعتبر
وتنقص من العالمة الكلية لالسف irrelevant data

النصيحة رقم 4
؟  Emergency Casesايش هما ال
 :هما وحدة من الثالثة دول
 Emergency Department.اي خطاب يكون مبعوث لل 1-
 Cancer.اي حالة 2-
او ما الى  urgent assessment , managementاي خطاب يكون ذاكر انه بده3-
او باخر  planاو ال  Assessmentسواء بال  urgentلل  synonymsذلك او ال
 Writing Task.الخطاب عند ال
وتذكر انها  Emergencyفانت مباشرة بس تتاكد انها وحدة من الثالث احتماالت حتعتبرها
 conclusionوال  introductionبصيغتين مختلفة بال urgent
:ممكن من خالل هاي العبارات
1- urgent
2- prompt
3- as soon as possible
4- immediate
5- necessary emergency management
 .....او ما يشابهها

النصيحة رقم 5
انا مبلحقش اخلص على الوقت ! اعمل ايه ؟
طريقتين حتساعد باختصار الوقت :

 -1تحديد  Templatesثابتة لكل انواع الخطابات المختلفة والثبات عليها ( مهمة جدا )
هاي الخطوة النه بتقلل وقت تفكيرك وبالتالي بتسرع كتاباتك وتساعدك بالوقت طبعا
بس في حاجة مهم بال  Templatesالزم ما تكون شائعة والكل بيستخدمها هذا اوال وثانيا
ما يكون عليها اي  Controversyمن الي يصححولك الخطابات نفس استخدام (
 unfortunatelyاو  )regrettablyالنك حتثبت عليها خالص فما بدك اي موقع او
مدرس بيحكليك ال لكذا او كذا ....
وهذا اللينك في  Templatesممكن تختار منها وتساعدك:
https://drive.google.com/file/d/1d4?rS6EU6PFmbMVoCh86I7Qrgz0U3ZyP/view
usp=drive_open&fbclid=IwAR2NCL311YT4eMtBrOAO6t5NHxw6e02EN_7peH72_xLBYFKq_8c0g-BWRo
 - 2التدريب وحل اكبر عدد ممكن من الخطابات النك باختصار كل ما تكتب اكثر كل ما بتصير
عندك خبرة بتحليل ال  case noteوكتابتها بطريقة اسهل وايسر وبالتالي تقلل الوقت
باالخر.

النصيحة رقم 6
اعمل ايه لما اخلص كتابة الخطاب ؟ هل خالص كدا ؟
طبعا انت حتى تستفيد للمستقبل فالزم تعمل اكثر من حاجة :
 -1حتشوف كتبت كم كلمة من خالل انك تعد الكلمات باول  3اسطر وتقسمهم على 3
وتضربهم بعدد السطور الي كتبتها حتى تعرف كتبت اكثر من الالزم ولو نعم فتدور على
المعلومات الزيادة حتى تنتبه منهم مرة ثانية.
 -2اي كلمة شاكك انها خطا امالئي فتاكد منها واكتبها اكثر من مرة واحفظها بكشكول حتى
تراجعهم الحقا.
 -3تقارن كتابتك مع نموذج محلول  Aاو تصحح مع جروب او صحابك او اي حد محترف
وتعرف االخطاء ايه.
 - 4تاخذ االخطاء الي تبانلك وتدرس قوانينها االساسية حتى تفهمها اكثر و تحاول ما تخطاش
فيها تاني كمثال نسيت تكتب  anقبل  MRIمش حتحكي لو جت مرة ثانية حكتب قبلها an

وخالص ال كدا حتنسى ومش حتفهم الفكرة فحضرتك حتراجع قوانين ال  articlesحتى
تفهمها كويس جدا فكدا انت بتقلل من فرص انك تخطا فيها مستقبال.
 -5لو حسيت انك طولت كثير كوقت بكتابة الخطاب فذكرت بالنصائح المسبقة How to
 overcome this problemفتشتغل على االمر دا حتى يقل الوقت اكثر مع كل كتابة
خطاب جديد.
فانت لو اي خطاب عملته ( طبقت الخطوات السابقة مباشرة ) بعدها حتستفيد بافضل ما يمكن
وحتالحظ مع تطبيقهم لعدة خطابات ورا بعض انك بدات تتحسن واخطائك بتقل اكثر ان شاء
اهلل ويسهل ال  writingمع الوقت.

النصيحة رقم 7
مش كاتب جنب اسم المريض لقب اعمل ايه ؟ او اعرف ازاي ؟
حتى اوضحها بطريقة بسيطة .........
لو كان(  ) Male patientفبس يهمك عمره فقط لو كان( تحت ال  )18فمن دون اي لقب
اما اذا كان العمر ( فوق ال  ) 18ف  Mrدائما بغض النظر كان ( متزوج  ,ارمل  ,متطلق ,
 ) singleكله زي بعض فانت تشوف العمر وتقرر بعدها لو ما كان حاطط اللقب بنفسه .
شايفين الرجالة بسيطين ازاي يا جماعة 😄
اما لو كانت (  ) Female patientف 😁 Here were things get tricky
هما  4احتماالت :
( -1من دون ) لو تحت ال. 18
 -2الي هيا (  ) Missلو فوق ال 18تكون لسا  youngو unmarried for sure
مش انه مش عارف يمكن او ال الزم يكون واضح ومكتوب انها  .unmarriedوتتكتب من
دون نقطة بعدها.
 -3الي هيا (  ) Msلو فوق ال  18وتحتمل االثنين  marriedاو  unmarriedودي
االنسب لما ميكونش مبين انها متجوزة او ال.
 -4الي هيا (  ) Mrsلو فوق ال  18وتكون  Marriedاو .widow
فلو مش مبين اللقب سواء لل  femaleاو  maleنفس امتحان  Aprilاالخير فحضرتك
الزم تقيم بنفسك بناء على المذكور وتكتبه .
المصادر Cambridge English :و االو اي تي اونالين

النصيحة رقم 8
هو معقول في حد قفل ال  Writingقبل كدا ؟
ايوا في دكتور وحيد من ام الدنيا مصر قفلو (  ) 500وهو دكتور عزيز عليا و بيدرس لبالب
 2حاليا بس بيواجه شوية صعوبات و متاعب لالسف فادعوله يا جماعة ربنا ييسرله اموره
ويفرحه 🙏 وهو سمحلي اني اشير الخطابات الي كتبها حتى الكل يستفيد وياخذ افكار وجمل
منها وحتالحظوا كيف انه البساطة هيا اهم حاجة .فربنا يوفقه وييسرله طريقه 🙏
هما ( )11خطاب من هنا :
https://drive.google.com/drive/folders/1g0jgQx86R5BhW?d_KI3uiJ0vm_kJX5Gi
fbclid=IwAR2zQ_X9tNK_l5PuulvoDY6wwiDtNQ5mU6OGd3KhJ
GVeIiqBBvCTBIr_d2I

النصيحة رقم 9
انا اول مرة امسك ورقة ال  Writingومش عارف ابدا منين فيها او اعمل ايه؟
بهذا الفيديو المبسط (  8دقائق ) شرحت بطريقة سهلة اسلوب من االساليب الصحيحة
لالقتراب من ال  ....... Writing case notesفيارب يفيدكم

https://drive.google.com/file/d/
?1hqRVY0883MA8o2uIFb_nW8b7DemzXgTS/view
fbclid=IwAR1CCbNvNVL2EDNkYDJHYTqCWmWWH0GR6Mcdp9_Yt9D4UUzqtrq5TK_9vQ

النصيحة رقم 10
انا بالحظ حاجات وانا بصحح الخطابات بعضهم بيحكي عادي والتاني بيحكي ال
طيب اعمل ايه طيب؟
بهذا الفيديو (  5دقايق ) بعد ما كتبت  50خطاب تقريبا جمعت االشياء الي عليها خالفات بين
المصححين وبدائل ما عليها اي خالف حتى تكونوا بال safe side
 #بكرر ماتعتبرش خطا بس عليها خالف من بعض المواقع والمدرسين فحتى تتجنبوا ال
 struggleوال  debateالي عليهم فقط ( .هاي الفكرة )
تعديل بس للفيديو  :جملة  it would be gratefulالمفروض تبدل ب it would be
 .highly appreciatedوبعتذر عنها 🙏
https://drive.google.com/file/d/
?1aN7wrC1y1Wc5eRJT7eCP10HxKJdP9ors/view

fbclid=IwAR3_NA02hGh6Edy8H4L4vktDzpg0fWnRPd7unCf6r0
mSaI1TOTbmLmvUbGE

:الملف المناقش بالفيديو
https://drive.google.com/file/d/
1g6BvU4DmsEaBQNbUdSGE_39_T20h69HP/view?
usp=drive_open&fbclid=IwAR1rVgL3pKAsFw7GQfeA1M0zNtt
piExc8PZWQpzbDKiKjCU1_IuTSn8bAd4

11 النصيحة رقم
 سمعتclosing sentence معليش هو انا احسب عدد الكلمات ازاي ؟ وال
ناس بتحسبها وناس ال فاعمل ايه ؟
: الي فوق بمعنى اخر من عندLayout عدد الكلمات بيتحسب من اول كلمة بعد ال
Thank you for seeing
I am writing to refer
Mr .... is being discharged today
فمن عندها يبدا العد
طيب وينتهي فين ؟ على حسب
 فوقتها حيسحسبconclusion  مع الclosing sentence فالنفترض انك ضميت ال
closing sentence الخر كلمة بال
 فمش حيحسبconclusion لو فصلتها بانك تترك سطر فارغ بعد ال
To illustrate further

Given the above mentioned data, it would be grateful if you
could evaluate and manage Mr Smith's condition as you think
appropriate. Please feel free to contact me if any more
information is required
️☝ يحسب العدد الخر كلمة
👇 appropriate بينما لو تفصلها نفس كدا فحيحسب العدد لكلمة
Given the above mentioned data, it would be grateful if you
could evaluate and manage Mr Smith's condition as you think
appropriate
Please feel free to contact me if any more information is
required
انت حتحسب العدد بانك تعد الكلمات باول ثالثة اسطر وتقسمها على ثالثة وتاخد العدد دا
تضربه بعدد السطور لحد اخر سطر نفس ما وضحت الفرق فوق حتى تعرف كتبت كام
15 - 10 فممكن ال200 - 180 وزي ماحنا عارفين العدد المطلوب بناء على الكرايتيريا من
.كلمة دي تفيدك باختصار العدد لو الخطاب طويل والعكس طبعا لو الخطاب قصير

النصيحة رقم 12
اذا الخطاب طويل اعمل ايه حتى اقلل الكلمات ؟ ولو قصير كمان فاتصرف ازاي؟
نفترض انه يكون الخطاب قصير فبستخدم دول :
On today's review-1
.....In light of the above, It would be grateful if you -2
please do not hesitate to contact me if you reuire any more -3
 ( informationمتصلة مع الخاتمة)
وممكن كمان دول لو مناسبين للخطاب
Please note, a few investigations were ordered -4
Please note, he has no known allergies -5
بينما لما يكون الخطاب طويل:
Today-1
......It would be greatly appreciated if you -2
please do not hesitate to contact me if you require any more -3
 ( informationمفصولة عن الخاتمة )
 -4تلغي الجملة دي وتكتب مباشرة ال  resultsليهم.
 -5تلغي الجملة الخامسة لو ما عنده اي  allergiesطبعا.
فلو تالحظوا انت كدا تكون قللت عدد الكلمات من  20الى  35كلمة تقريبا حتى يتناسب مع
كون الخطاب اطول ((والعكس طبعا لو اقصر)) فهاي الفكرة بانك تكون  Flexibleوتعرف
تتصرف ازاي مع كل خطاب بدون ما تكتب كثير او قليل.

النصيحة رقم 13
دلوقتي انا مش عارف االدوية اكتب اول حرف  capitalوال small؟ وال زي
ما هيا وخالص؟ واعرف ازاي انه علمي وال تجاري اصال ؟
لو كان اسم علمي نفس  salbutamoفاول حرف يتكتب small

اما لو اسم تجاري نفس  Ritalinفاول حرف يتكتب capital
طيب يا سيدي انا مش عارف دا اسم علمي وال تجاري اعمل ايه طيب ؟
في اكثر من((  )) trickممكن تساعد خاصة انه حيحاول دايما يكتبها اول السطر حتى
يكتبهالك  capitalوممكن تكون اسم علمي ويحاول يخدعك انك تنقلها زي ما هيا وتخطا
 -1لو كان حاجة معروفة للكل فخالص نفس ال  salbutamoو paracetamol
وغيرهم فحتكتب اولها  smallعلى طول .
 -2لو كاتبها ( بعد اول كلمة ) للجملة بال  case notesفحيلتزم بالطريقة الصح ليها.
مثال من ال :recalls
History: More short of breath today despite prednisolone a
.antibiotics
فزي مهو واضح النها مش اول كلمة بالجملة فمظطر يكتب اولها صح.
 - 3لو كاتب اسم الدوا كاول كلمة بالجملة (وبين قوسين مباشرة) اسم تاني ليه فاللي بين
قوسين حيلتزم بكتابة اوله بالطريقة الصح فممكن تستخدمه هوا النه يكون مضمون اوله
مكتوب بالطريقة الصح.
مثال من ال :recalls
)Treatment: Ventolin Nebules (salbutamol
فاللي بين قوسين ( )salbutamolيعتبر اسم علمي وهو مظطر يكتب اوله صح زي ما
ذكرت.
 -4لو كاتب اسم الدوا كاول كلمة بالجملة ممكن يرجع يكتبه الحقا بال  case notesبمكان
غير اول كلمة بالجملة فحيلتزم وقتها بالطريقة الصح ليه فتاخذ نفس الصيغة للمرة التانية
النها ماتكون اول كلمة بالجملة فتتفادى الخطا فيها.
مثال من ال :recalls
.....Medication: Colchicine ( Lengout )- 500mcg 2 tabs
....... :Treatment
 resume full dose colchicineفزي مهو واضح انه ال  colchicineاسم علمي وممكن كذلك استخدام االسم التجاري الي
بين قوسين من االول نفس ما ذكرت مسبقا .

النصيحة رقم 14
هو ايه ال  past perfectدا ؟ واستخدمه ايمتى ؟
طبعا انا مش محترف بس ححاول ابسطه باللي تعملته
توضيح بسيط باالول الزمنة الماضي :
Mrs Potter presented - simple past
she was experiencing several episodes.. - past continuous
she had experienced several episodes..- past perfect simple
She had been having nausea, vomiting and diarrhea ... past
perfect continuous

ال  past perfectهو لما تحكي عن حاجتين بالماضي فتبين مين الي حصل فيهم االول
االبعد بالماضي الي هو ال  past perfectومين بعده الي هو اقرب حاجة ال past
 simpleفبترتبهم يعني.
وابدا ما يستخدم لوحده اطالقا النه لو حابب توصف حاجة لوحدها بالماضي فخالص استخدم
ال  past simpleاو ال past continues
تمام نستخدمه ايمتى بقا ؟
 -1لما يكون ال patient stated- mentioned - reportedحاجة معينة ليا يعني
هو بالماضي البسيط االقرب قالي حاجة صارتله قبل كدا فتعتبر ال  past perfectتمام
مثال :

Mr Smith mentioned that he had been having nausea,
vomiting and diarrhea over the previous three weeks
 ايه بقا الي صارلهpast simple  الmentioned فنوضحها اقرب حاجة انه هو قالي
 وكداvomiting  وnausea  انه هو صارلهpast perfect continues قبل كدا ال
 لما يكون في حدثين بالماضي مترتبين على بعض فتبين مين صار االول ومين بعده- 2
:مثال
Mrs Potter presented to me on 04/07/2015 for a regular
check-up because she had experienced several
episodes of heart flutter over the previous two
weeks
 ليه بقا اي الي صارpast simple  الpresented فنوضحها اقرب حاجة انها جت ليا
.... had experienced several  الي هواpast perfect simple قبل كدا ال
فبس حبيت بالمختصر اوضحه بصورة بسيطة ايه هوا
و ربنا يوفقكم

15 النصيحة رقم

امتحان  5و  6كان خطاب ل  ! Nurseطيب هو ايه دورهم وايه ال relevant
 notesليهم ؟
بهذا الرابط جمعت دور ال  Community Nurseوال  District Nurseالي كانوا
بامتحان  5و  6الي فات من د .مختار وميس يسرا ربنا يجزيهم الخير
فاالفضل لو تطلعوا عليهم وتعرفوا دورهم كويس احتياطا لالمتحانات القادمة
https://drive.google.com/drive/folders/1nASSIrg7Cq_EdQqNfvr9Un7Az2onJgd?fbclid=IwAR3_yz-0sn9B8eM4k1JsFX7Gx3C0B6g5Z4u3VZfNtVpLXDNrGJu6o3Uog&usp=drive_open

النصيحة رقم 16
ايمتى اكتب اسم الدكتور والمريض كله وايمتى بس االسم االخير ليهم ؟
بتبان حاجة بسيطة وسهلة لكن لالسف بتصير فيها لخبطة احيانا
الدكتور ينكتب اسمه كامل بال  layoutلما ينذكر الول مرة وبس االسم االخير بعد ال Dear
Dr
مثال بال :layout
Dr John Mclennan

,Dear Dr Mclennan
بالنسبة للمريض فبال  layoutينذكر االسم كامل وباول كل براغراف االسم االخير بس اال اذا
كان  childفمن دون لقب وينذكر باول كل براغراف االسم االول ليه بس
مثال بال :layout
RE: Mrs Carol Potter
RE: Jamie Brown
اما لما ينذكر الول مرة بكل براغراف فبيكون هيك:
Mrs Potter
Jamie
انتبهوا لهاي الحاجات البسيطة النها الزم تكون مضمونة باالمتحان وربنا يوفقكم 🍀

النصيحة رقم 17
هو تاريخ االمتحان نفسه تاريخ اليوم بالخطاب وهل في حاجات نعرفها بالتاريخ؟
ايوا طبعا النه هما بيعتبروا انه انت حاليا دكتور في عيادة او مستشفى وحتعمل  referralاو
 dischargeالى  .......فعشان كدا بيكون نفسه فممكن بكل الخطابات الي تدرب عليها
تتكتب نفس تاريخ امتحانك حتى تعود نفسك من االن
طبعا التاريخ ممكن ينكتب باكثر من شكل :
07/07/2019
07.07.2019
07-07-2019
July 2019 07
وانت طبعا حتذكره مرة بال  layoutوممكن لما تتكلم عن ال  visitsبس ثالث حاجات
تنتبهلهم:

 - 1بغض النظر لو كتبت اي وحدة فيهم فلما ترجع تكتبها حتكتبها بنفس الطريقة وما تغيرها
لشكل اخر من الي فوق.
 -2لو انت متعود على صيغة من اول ثالثة فاالفضل تتذكر ترتيب الشهور الميالدية النه ممكن
يذكر الصيغة الرابعة بال  case notesمثال  Marchفانت طالما تعودت على صيغة من
اول ثالثة فحتكتب 07/03/2014
 -3لما تذكرها بال  visitsالول مرة فما ينفع تذكرها كمان مرة فتبدل المرة الثانية ليها ب
 another time phraseمثال:
Three months later
One week later
وهكذاامر بسيط بس كالعادة ممكن يكون لخبطة فننتبه يا جماعة

النصيحة رقم 18
انا دايما بكتب اول ال  social historyانه متزوج وعنده اوالد من دون ما
اتاكد انها  relevantوشفت خطابات كدا ! فايه المشكلة ؟
انا متاكد بنسبة ٪٩٩ انه دي اكثر معلومة  irrelevantانكتبت بتاريخ ال OET writing
لالسف بسبب التقليد من الموجود وخالص
لالسف دي معلومة خطا شائعة بين الكثير وكنت انا منهم فبزعل لما بشوف الي بيكتبوها من
دون سبب دلوقتي كتقليد وخالص انه يكتب انها متزوجة واوالدها كام عددهم من دون ما
يتاكد االول انها معلومة  relevantوال ال
وقليل ما كانت  relevantاصال بال  samplesالموجودين
للتوضيح اكثر من ال : samples
ال  Assessmentللمريض انه عنده  GORDالي هو داء االرتداد المعدي المريئي
طيب حيستفيد ايه الدكتور اللي بيستقبل لما تكتبله و يعرف انه المريض عنده  4اوالد
ومتزوج سؤال يعني ؟!
انت كدا بتضيف معلومة  irrelevantو ملهاش الزم وتزود عدد الكلمات وغالبا حتنقص
عليها في الحالة المذكورة فوق
واغلب الخطابات الموجودة نفس الفكرة قليل ما كان عدد االوالد والزواج مناسب انك تكتبه
فمتعودش نفسك على حاجة غلط بسيطة زي دي وخالص واتاكد دايما قبل ما تكتبها انها
 relevantاو ال وانا عارف انه في ناس عدوا وكانوا ذاكرينها بس اكيد مكنوش جايبين
 500يعني فانت بتعرف الحاجة دي ممكن تكون غلط اال اذا كانت  relevantفتنتبه ليها
مش تقلد ومتعود وخالص النك بتقاتل على جميع الجهات فبيهمك اقل التفاصيل.

النصيحة رقم 19
انا عندي ضعف بالجرامر وعاوز مصدر موثوق اعتمده فبتنصحني بايه ؟
من احسن المصادر للجرامر الخاصة بال OETوفرقت معايا كثير هيا مذكرة االو اي تي وهيا
بتناقش كل الجرامر الممكنة لدرجة انها بتناقش حاجات زيادة نادرا ما حتفكر فيها حتى
تفاصيلها:
 -1من صفحة  27 - 1الكرايتيريا  +المقدمة  +الخاتمة و اسطمبات ممكن تستخدمها.
 -2من صفحة  100 - 28كل الجرامر بالتفصيل الدقيق حرفيا +الالي اوت
 -3من  - 101االخر نماذج خطابات ممكن تاخذ منها افكار
فاي حدا عنده ضعف بالجرامر ياخذ كم من يوم ويدرسها بالتفصيل قبل ما يكتب اي خطاب
النها حتساعدك بالغاء اخطاء كثيرة ممكنة الحقا
والي عنده ضعف بكم موضوع بس فممكن يدرسها من المذكرة كمان مش حتاخذ وقت طويل
https://drive.google.com/file/d/1lPYiW85ZuYWGqOiOQwpFLG
?4QMgP5nRqQ/view
fbclid=IwAR1S0G5xmqrgxQNYNSLYHL1iU_zTJAP5fr2taWdK6
6_FPAuqL6T4CzYG6Rc

النصيحة رقم 20
هيا االمراض اكتب اولها  Capitalوال  small؟
على حسب اذا على اسم شخص اكتشف المرض فبتكون اولها  Capitalواسمها باللغة
Eponyms

مثال :
Parkinson’s disease
Bell’s palsy
Baker's cysts
Crohn's disease
اما غير هيك فينكتب اولها  smallدايما اال اذا بدات فيها الجملة طبعا
والزم تنتبه النه غالبا بيكون كاتب االمراض بال  Case notesالنها اول السطر ب
 Capitalحتى يلخبطك انك تنقلها نفس كدا فبتخطا اال اذا كانت على اسم شخص طبعا
مثال :
Assessment: Depression
فلما تكتبها طبعا بال  introductionفيكون اولها small
Thank you for seeing Mr Smith who is demonstrating signs
....... and symptoms presumptive of depression
امر بسيط بس وجب التنبيه

النصيحة رقم 21
انا متعود احدد النوتس باول  5دقايق  writingكدا صح وال ال ؟
اول  5دقايق من ال 45دقيقة (غير مسموح) فيها انك تمسك القلم اصال فانتبه للحتة دي
بالتدريب مجرد قراءة فقط.
بعد كدا انت حر تحدد الي عايزه فبعض ال  tricksفيها:
 - 1حدد بقلم حبر ازرق حتى تميز اللون النك لو تحدد بالرصاص مش حيبان بسهولة كله
حيكون باالسود.
 -2قلم التخطيط العريض غير مسموح فيه لالسف فماتدربش عليه.
 -3لو انت بتحب تكتب على طول اول ما تبدا ال 40دقيقة فممكن بكل زيارة لو في notes
معينة بنص الكالم انت عاوزها تعلمها باالزرق حتى ما تضيع وقت وانت بتدور عليها بعينك
كل شوية.

 -4ممكن تعمل العكس تلغي باالزرق المعلومات ال  irrelevantفشوف مين انسب ليك
بالتدريب كوقت والي بيخليك متضيعش المعلومة الي عايزها وتالقيها بسهولة.
 -5لو بتحب تحدد ال  notesكلها في االول فاتدرب كويس جدا على الوقت وعلى خطابات
قصيرة وطويلة حتى ما يخونك الوقت باالمتحان النه من اسوء االخطاء انك تجرب حاجة
جديدة يوم االمتحان.

النصيحة رقم 22
اعمل ايه حتى ما اكرر الكالم بال  Writing؟ هل في موقع او كلمات مماثلة
استخدمها ؟
نعم يوجد االثنين (  ) Synonymsومن االمور الخاطئة انك بتكرر الكالم بالخطاب او تاخذ
الجمل نسخ لصق من ال  case notesفممكن تستخدم معاني مشابهة To overcome
this problem
فبالنسبة للموقع ففي هذا الموقع  thesaurusمجرد ما تكتب اي كلمة بيعطيك معاني كلمات
مشابهة الها  Synonymsفممكن لو في اي كلمة واقفة معاك بالخطاب عاوز تفكر ببديل
بس مش القي انك تكتبها على الموقع دا وتاخذ المشابه
/https://www.thesaurus.com
فبالنسبة للكلمات المشابهة ففي هاي القائمة كنت عاملها الغلب االشياء الي نحتاج انه نحكيها
بمعاني مشابه:
--Aim of the letter-Assessment / evaluation
Management/ treatment - care
--Linking words-In addition
additionally
to add

--Conclusion words-Therefore
Thus
Consequently
As a consequence
As a result
For this reason
--Contrast words-However
Nevertheless
Nonetheless
Conversely
On the other hand
--Noting-Please note
Please note that
Kindly note
It is worth noting that
It is worth mentioning that
--Examination-On examination
Upon examination
On assessment
Upon assessment
His/ Her examination revealed that
Regarding his/her examination
--High values--

Increased readings, levels
Elevated
High
--Low values-Decreased readings, levels
Reduced
Low
Dropped
--Drugs prescription-Prescribe
Commence
Institute
--Results-Revealed
Showed
Confirmed
Detected
Indicated

النصيحة رقم 23
هو االقي الورقة بتاعت االمتحان فين بالظبط ؟ وكمان اعمل ايه باالخطاء
االمالئية حتى اقللها ؟
باول تعليق هيا ورقة االمتحان بالظبط ومهم يكون التدريب عليها من االن حتى تعود نفسك
على عدد الكلمات توصله باي سطر النه ورق الدفتر العادي يكون اصغر والورق العادي
بيكون غير مخطط فكل دا بيلخبط الشخص على التاقلم على الستايل تبع ورقة االمتحان
ومتعرفش وقتها انت كاتب كثير وال قليل فمهم التدرب عليها بس يا جماعة وكحجم انا مش
متاكد بالظبط اذا  A3او  A4ومش كاتبين على الموقع لالسف لكن هيا اكبر بشوية من ورق
المكتبات العادي الي بيستخدموه بالطباعة.
طيب واالخطاء االمالئية اقللها ازاي ؟

 -1تثبت ال  Templatesمن االول وتدرب على كتابتهم صح فكدا بتلغي االخطاء االمالئية
فيهم.
 -2تنتبه كويس وانت بتنقل الكلمات من ال  case notesالنه احيانا مع السرعة بيصير
في لخبطة بحرف او اثنين وبالتالي .spelling mistake
 - 3اي كلمة بتكون شاكك هيا صح وال ال وانت بتكتب بتعلمها بخط ولما تخلص الخطاب تكتبها
على  Google Translateولو كانت خطا فتكتبها  5مرات حتى تحفظها.
 -4اي كلمة بتخطا فيها بتسجلها بكشكول الي بتضيف عليه كل الكلمات الصعبة امالئيا وكل
اسبوع تراجعها مرة واهم حاجة باخر اسبوع قبل االمتحان تراجعهم كلهم.
كدا انت تقريبا تقللهم لصفر ان شاء اهلل او اقل عدد ممكن وتكون متعود على ستايل ورقة
االمتحان من البداية.

النصيحة رقم 24
في اختصارات بالكيس نوتس غريبة مش عارفها ! اعرفها منين ؟
طبعا انت خطا تنقل االختصارات نفس ما هيا والمفروض تكتب المعنى لكل وحدة فيهم
باستثناء وحدات القياس بس نفس ال  kgوما يشابهها ممكن باختصارها ففي بهاي االئحة
من االو اي تي اونالين اشهر واغلب االختصارات الي الزم تعرفها النه ممكن اي حدا منها
يكون موجود بالكيس نوتس
mane -- in the morning
nocte -- in the evening
AC -- before meals
sid -- once a day
BD/bid -- 2 times a day
TDS/tid -- 3 times a day
QID -- 4 times a day
min -- minute
h -- hour
h -- 6 hourly/6

y/yrs -- year
months 3 -- 3/12
weeks 5 -- 5/52
ADL -- activities of daily living
NAD -- no abnormality detected
and -- &
OPG -- orthopantomogram
BP -- blood pressure
P/PR -- Pulse/Pulse Rate
Abdo -- Abdomen
BW x-rays -- bite wing x-rays
PMH -- past medical history
C/O -- complains of
PRN -- as required
cap -- capsule
DOB -- Date of Birth
ECG -- electrocardiograph
tab -- tablet
F/- -- fluoride application
FBC -- full Blood Count
FTA -- failed to Attend
w/o -- without
IV -- intravenous
possibility of something -- ?
hx -- history
positive -- +
lab -- laboratory

BIBA — Brought in by ambulance
cm -- centimeter
ml -- millilitre
g -- gram
mg -- milligram
kg -- kilogram
mm hg -- millimeter of mercury
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هو انا عادي اكتب اختصارات ؟
 الزم تبعد قد ما تقدر عن االختصارات سواء كانتFormal Academic Writing بال
 وتكتبها بالكامل خاصة لو كان موضح االختصار ايهAcronyms  اوAbbreviations
.Case Notes بال
: مثال من امتحاني
IBD  وموجودة بين قوسينinflammatory bowel disease المريض حالة
inflammatory bowel disease  فحكتبها كاملة طبعاcomplaint فلما اكتب ال

وقيس على نفس الفكرة باقي ال .Case Notes
ممكن يكون في كم استثناء نفس:
 -1وحدات القياس نفس ال  kgو  mlوغيرها فممكن تكتب باختصار.
 -2لو في اختصار طبي(( غير موضح هو ايه ))نفس  HbA1cلو موجودة ومش مبينين
هيا اختصار اليه النه الي بيصحح مدرس انجليزي بس قليل ما يكون موجود االختصار بدون
توضيح هو ايش فاغلب االحتماالت حتكون انك تكتبها كاملة.
فهاي الفكرة انه انتبه وابعد قد ما تقدر عن االختصارات حتى تكون  Formalبخطابك قد ما
تقدر.
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لو الخبط بجملة وعاوز اغيرها اعمل ايه ؟
في اكثر من خيار ممكن تعملهم:
 - 1تشطب الجملة بوضوح وتكمل من بعدها عادي جدا وهذا الكالم من نفس الموقع من كتاب
 OET-Preparation-Support-Pack-180515وانا بفضله عشان الوقت.
Cross out clearly anything you do not want the assessors to
read, such as drafts or mistakes
 - 2تمسح الجملة كاملة وترجع تكتب بس مشكلتها انها بتاخذ وقت اكبر لالسف فبدك تنتبه.
 - 3تنزل بسهم من المكان الي نسيت فيه الكلمة وتكتبها حتى تنقرا بنفس الترتيب وهذا الكالم
من نفس الموقع من كتاب OET-Preparation-Support-Pack-180515
.If you have changed what you wrote, use clear marks (e.g
arrows, numbers) to show the sequence in which the parts of
.your text should be read

فهاي الخيارات الممكنة فشوف مين انسب واسهل ليك حتى تعتمده في حال لخبطت بجملة.
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انا بلخبط بالحروف احيانا بين ال  capitalو ال  smallال شعوريا فاعمل ايه؟
لالسف الحظتها بخطابات كثير فجاة  Pاو  Cينكتبوا كابيتل بنص الكالم او بنص الكلمة واللي
حتعتبر خطا ومن االشياء الي بتنزل وانت ما بتشعر فيها
فانا كتبت بورقة االمتحان الرسمي كل الحروف سواء  capitalاو  smallحتى الي عنده
مشكلة فيها ممكن تمسك الخطاب وتطلع على االحرف وتالحظ المختلف ومن ثم تدرب عليه
لوحده ومن ضمن كلمة اكثر من مرة حتى تنهي المشكلة دي.
امر بسيط لكن لما تجيب  300فهاي من االمور الي ممكن تفرق

28 النصيحة رقم
 حتى اضمن وجودهم ؟Complex Sentences ايمتى اقدر استخدم ال
 ممكن مع استثناء الOET زي منتوا عارفين الزم تستخدم كل انواع الجمل لل
 فماOET  للToo Complex  النهاComplex-Compound Sentence
 فالزمComplex  او الCompound  او الSimple تحتاجها اما الباقي سواء ال
 ففين ممكن استخدمها دايما حتىComplex تستخدمهم كلهم طيب بما انه اصعبهم ال
.اضمن وجودها بالخطاب
:  ) اماكن ممكن تستخدمها دايما فيها5 (في
:who  لما تستخدمintroduction  بال-1
مثال
Thank you for urgently seeing Mr Smith who is demonstrating
.signs and symptoms presumptive of colon cancer
: المستخدمTemplate ال
Thank you for seeing Mr ...... who
 لو كانت بموضع الزم تستخدمهاwho مع االنتباه للفاصلة قبل ال
: بالجملة الختامية للخطاب-2
مثال
.If you have any queries, please feel free to contact me
.Please feel free to contact me if you have any queries
:  الحاجات العكس بعض-3
 ليهاComplex يعني قريت (حاجة زادت وحاجة نقصت) مباشرة استخدم
مثال
Although his blood pressure was elevated, his respiratory
.rate was decreased
: المستخدمTemplate ال
.Although his .......... was elevated, his ........ was decreased
كثير بالحظ الناس بتوصفها كدا

His blood pressure was elevated. However, his respiratory
.rate was decreased
two simple sentences بس انت كدا تكون استخدمت
 حيكون افضلComplex sentence فاكيد لو تخليهم
when  ممكن بزيارة اليوم تستخدم-4
On consultation today, when Mr Smith presented to me, he
.was complaining of headache and vomiting
: المستخدمTemplate ال
On consultation today, when Mr ...... presented to me, he was
. .............. complaining of
: لما تطلب حاجة من المستقبل للخطابconclusion  ممكن بال-5
Given the above mentioned data, it would be highly
.appreciated if you could evaluate Mr Smith's condition
: المستخدمTemplate ال
Given the above mentioned data, it would be highly
..........appreciated if you could
complex  اماكن تقريبا ثابتة بكل خطاب بشكل كبير وحتضمن استخدام ال5 فهاي
 فيهم كاقل حاجة لو ما استخدمتها خالص بغيرهم فتكون ضمنت وجودهاsentences
.بكمية مناسبة للخطاب وتحقق نقطة استخدام كل الجمل
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 ؟conclusion  و الintroduction هو ايه الفرق بين ال
تمام نبدا بالمقدمة
 اهداف3 في ليها
. تبين سبب الكتابة-1
. الشكوى االساسية للعيان-2
. انت عايز ايه من الي حيستقبل بشكل عام-3
مثال
I am writing to urgently refer Mr Smith who is demonstrating
signs and symptoms presumptive of lung cancer. Your
assessment and management would be greatly
.acknowledged
نفصلها
 تبين سبب الكتابة-1
I am writing to urgently refer Mr Smith
 ال شكوى االساسية للعيان-2

who is demonstrating signs and symptoms presumptive of
lung cancer
-3انت انت عايز ايه من الي حيستقبل بشكل عام
Your assessment and management would be greatly
acknowledged
قيس عليها بقا اي introduction
طيب وال  conclusion؟
تكتب تفاصيل اللي انت عايزه من المستقبل ولو مافي تفاصيل مطلوبة فتستخدم
 synonymsللي انت عايزه حتى تختلف عن المقدمة ودي اهم نقطة باالضافة الى الجملة
الختامية بس متعتبرش شرط اساسي.
مثال
Given the above mentioned data, Mr Smith needs a lung
biopsy. It would be highly appreciated if you could
.immediately evaluate and treat his condition
Please feel free to contact me if any more information is
.required
فلو تالحظوا كتبت التفاصيل المطلوبة منه الي هيا lung biopsy
وبما انه الحالة  emergencyالنها  cancerفاكدت على انها طارئة بصيغة مختلفة عن
المقدمة  immediatelyوماكررت اي تعبير من ال . introduction
ال  writingاله اكثر من اسلوب وطريقة فمش شرط الي انا كاتبه اطالقا عادي جدا
مصدر الكالم:
او اي تي اونالين و د .مختار
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انا عاوز اصحح بس بفضل اشوف نماذج لمختلف المدرسين والمواقع حتى اختار
منهم باالول ؟
مدرسين مواقع فممكن تطلع على طريقة تصحيح كل10 تمام انا جمعت نماذج ل
حد فيهم وتتواصل مع الي يعجبك منهم واستاذنت منهم او من طالبهم جميعا.
 ملف النماذج:
…https://drive.google.com/open
وهاي صفحات الفيس بوك والمواقع لكل حدا منهم:
Ms Yusra Magdy
/https://web.facebook.com/groups/521756825020761
Dr Mokhtar
https://web.facebook.com/mokhtar.mohamed.75873708
Mrs Nesma Rabie
https://web.facebook.com/nesmarabie
Dr Ahmed Al-Seddawy
https://web.facebook.com/A.Seddawy
Dr Abdelaziz El Ghazoly
https://web.facebook.com/abdelaziz.elghazoly
Dr Fady Assem
https://web.facebook.com/fady.assem.7
Dr Amr Darwish
https://web.facebook.com/darwish334
Dr Ema Madani
https://web.facebook.com/emamadani
Benchmark
https://edubenchmark.com/oet-writing-correction
Mine - -او اي تي اونالين
https://oetonline.net.au/course/index.php?categoryid=89
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حيتغير بس مش عارف ايمتى؟ وايه الي حيتغير writingهو انا سمعت انه ال
بالظبط؟
مالحظة  :اي اسم مذكور هنا فهم ليس اعالن او دعاية وانما هدف وصول شرح((
)) التغييرات للممتحنين ولم يطلعوا عليها بسهولة ويسر من دون اي مقابل
بدئا من تاريخ 31اغسطس ) شهر ( 8حيتفعل التغيير الجديد للكرايتيريا بال
 .هو كامتحان كوقت وانواع فنفسها بس الفكرة انه الكرايتيريا حتتعدل writing.
:طيب عاوز اعرف التغييرات من الموقع الرسمي؟ تمام من هنا
…https://drive.google.com/open
طيب انا عاوز فيديو لحد يشرحه بطريقة مبسطة حتى افهمه ؟ تمام من ميس يسرا
:ربنا يكرمها
https://www.facebook.com/groups/521756825020761/permalin
k/568642106998899/?_rdc=1&_rdr
طيب عاوز اشوف خطاب عليه ونموذج حل ليه؟
تمام من ميس نسمة و د .احمد عادل ربنا يكرمهم
https://drive.google.com/drive/folders/1-YR8sDJfSC2gsnUey9?3Szm4eWAzNHzp
fbclid=IwAR0DYWQDw8EOFf56OrYzFwb8e4VLzr2HYb5wgoNv
Dp2_JAgepl0w0WmaCLk
ومع الوقت حتوضح اكثر واكثر

قسم ال speaking
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انا اول مرة امسك كرت السبيكنغ ! اعمل ايه ؟
في بهذا ال  voiceشرح مختصر بربع ساعة من د.ريم ربنا يجزيها الخير من ايام
الفيوتشرالند عن كيف تتصرف وتستغل ال  3دقايق بافضل طريقة ازاي
https://drive.google.com/file/d/
?1EKTF6BEOMbljb3BRJNp1yoCCKjXdgxab/view
fbclid=IwAR1uSjaiXY6bvyeL-3sBngvRhn8u3daWt438njEiQsZBSkP1wwhz-au9MM
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هو انا بسال عن اسم المريض وال ال ؟ وكمان ايمتى اعتبر اني دي 2nd
 visit؟

بالنسبة السم المريض فباخر تحديث لريبيكا بال  Live OET Q a Aذكرت انه االفضل ما
نضيع وقت بانه نسال عن االسم ونفترض اسم ليه من عندنا وخالص او نساله بال 3دقايق
تحضير عن اسمه ونبدا فيه على طول
مثال
Good afternoon Mohammed/Sara
My name is doctor Ibrahim
I am the treating physician for you today
.......What seems to be the problem
طيب حنعتبرها  2nd visitايمتى ؟ ثالث احتماالت:
test results -1
review appointment -2
 - 3بعض البطاقات الي من خالل فهمك ليها وانت بتقرا حتعرف انها مش اول مرة بس صعب
تحدد ب  categoryلوحدها فبترجع لتحليلك للمكتوب و  Your patientملهاش دخل
واهلل النه كل البطاقات اولهم كدا
طيب حنتصرف ازاي  .مثال:
Good afternoon Mohammed/Sara
You are looking better today
.......How do you feel
بس ببساطة كدا
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عندي ضعف بال  fluencyللسبيكنغ فاقويها ازاي؟
في اكثر من طريقة ممكن تساعد وهيا امر مهم للي بيتاتاوا بالكالم كثير النها بتاثر على
التقييم لالمتحان بشكل سلبي
طيب نحسنها ازاي:
 -1تطبق ال  JAM methodالي هيا اختصار ل  Just A Minuteالي مش حتحتاج
فيها لحد يتكلم معاك(( ممكن تطبقها بنفسك بس )) لو مرة وحدة يوميا حتحسن ال
 fluencyعلى المدى البعيد وهذا الفيديو بيشرح طريقتها بشكل مبسط وسهل:
https://www.youtube.com/watch?v=O0qT4cKwtk&fbclid=IwAR1tkrBfH4nshto5SJpciqsmpR0xOdz5_ywL7Gb
dit2DEDIbmOOzrp3Ssrk

 - 2تثبت اسئلة ثابتة الول واخر الكالم في حالة اول زيارة وثاني زيارة حتى ما تفكر فيهم
اطالقا فمايكون فيها اي تفكير وتضمن انك بتحكيها بشكل ممتاز ومن دون اي تقطيع وهاي
امثلة انا كنت عاملها لنفسي واعتمدتها فممكن تعمل نفسها وتعتمدها من االن:
https://drive.google.com/file/d/
?1W53ZwmYsdELtmpxDuI8ztL4IPlHkzsUS/view
fbclid=IwAR3TwOPf3tJwPRtAxF_L_d24UReFuuG5SxtJGCiIb4
6vu-aYXprBB0McQis
 -3االنضمام لحدا جروبات السبيكنغ او  study partnerوالتدرب بشكل يومي على كرت
او اثنين حتى تحسنها بشكل ثابت.
والزم الصبر على ال  fluencyالنها تحتاج وقت وكل ما تطبق السابق بشكل افضل كل ما
بتحسنها.
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انا بسمع عن الكلينيكال كرايتيريا بس مش عارف هيا ايه واعرفها ازاي ؟
صح هيا عالمتها اقل من ال  Language criteriaبس الزم تقاتل على كل حاجة النك ما
بتعرف مين ممكن منهم يكون السبب بنجاحك
باختصار هذا الفيديو عبارة عن كرت واحد لد .احمد عادل مطبق ال Classic shape
اللها بطريقة سهلة ومبسطة اوي :
?https://www.youtube.com/watch
v=eRolS5GobnY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR17tGrEWrRu
K8qr1_chKKYWbuN0Biwvu3PqE3Q1IAfse93hPwlzgrblr1Q
طيب انا شفت الفيديو بس عاوزها تكون مكتوبة كدا بطريقة افتكرها بسهولة  ,عنيا حاضر
ومن د .احمد عادل برضه اهلل يجزيه الخير من هنا :
https://drive.google.com/file/d/1Fp?JdCnPbrYVBv8PbzUny16i6IqXgVfG/view
fbclid=IwAR3Up1YIhCXtJq3Md1tce6EdFR6dDfJI9a6PsHzOVU
SOhpTRVSLscbh3Z1Y
طيب دي مختصرة جدا عاوز تفاصيل اكتر ليها  ,موجود برضه كله بسبيل انكوا تنجحوا
باقرب وقت يا رب  .من د .اية اهلل يجزيها الخير من هنا:
https://docs.google.com/file/d/
?1ZrgWGa2y0JckM8oPJyM_HztF7F_tg1cC/edit

filetype=msword&fbclid=IwAR0U3g0sPI2qb4k5zyrDcim50y7rpbpJwjadKWz2tg4c75Gz4kBCOgM5hU
فبس كدا مجرد ما تتفرج على الفيديو القصير وتقراها مكتوبة حتفتكر اغلبها كويس ان شاء
اهلل  .وممكن لما تدرب مع حد تنبه على الي بينساها منهم وهو يعمل نفس الحاجة لحد ما
تصير نادرا متنساش حاجة فيها لما يعطيك المريض اي  clueالها.
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انا اتسالت عن حاجة مش عارف عنها اي معلومة ! اتصرف ازاي ؟
مثال:
The patient: doctor could you tell me about the knee surgery I
am going to have
وانت مش عارف تشرحهاله ومش مذكور التفاصيل ليها بالكرت
فباختصار ممكن ترد عليه كدا :
I will give you a leaflet at the end of our consultation which
 ..... contains information aboutالحاجة الي اتزنقت فيها .......
ببساطة كدا
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هو انا ينفع اكذب عادي لو انسالت عن حاجة خارجية بالبطاقة ؟
ايوا عادي جدا النه الي بيقيمك مدرس انجليزي مش دكتور بس اهم حاجة -انه ما تحكي
حاجة عكس المكتوب البطاقة او خارج سياق الموضوع تماما-
ودي حصلت معايا بامتحاني:
The patient: can you tell me about the dose and duration of
...... amoxicillin that I should give to my daughter
طبعا انت مش مكتوبلك بالبطاقة اي حاجة عن ال  doseاو ال  durationاصال
فبكل ثقة ومن دون اي تردد ترد عليها كمثال يعني:
Twenty mg three times daily for one week
واهم حاجة متتوترش وتتاتا بالكالم النه دا بياثر على ال  fluencyتبعك وسلبيا على النتيجة
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نصائح مختلفة من دكتورة Hala Hannot
ربنا يجزيها الخير 🍀
: SPIKES Approach
• .Setting up -starting
Build rapport
• .Perceptions of the patient
?Start by background “his information and expectations

.Invitation to break news •
Ask patient if s/he wishes to know the details of the medical
condition
.Knowledge •
.Signal the bad news before you dive in
Give facts in small chunks
pause
.Empathy •
Respond to patient reaction (Anger-tears- denial- guiltsilence)
Strategy/Summary •
Assess patient’s readiness for planning
Negotiate next steps treatment plan- referral – follow ups
Verify support structure
Allow questions-respond to concerns
Summarize
you can tell any kind of information in a systemic
way ..causes: hereditary/genetic/inflammatory/degenerative
Signs/symptoms swelling/pain/redness
Management
non medical life style(diet/exercise/)-remedies-1
medical for symptoms till you see the specialist -2
referral to specialist for further investigations and -3
management
Pointing out to the patient how they come across can be .1
:helpful
.’E.g. ‘You’re looking very upset by all of this •
Try to keep a calm tone -slow and clear •
Try to understand why they are angry .2

’?Tell me more‘ •
’?Why are you feeling this way‘ •
Is there anything else that happened that is making you ‘ •
’?angry
.Listen to the explanation - Avoid Interrupting your patient
Respond to the anger. Don’t rush solutions .3
 Build rapport- Empathy
Echo-Repeat what you heard then empathy
Given everything you’ve told me, it’s understandable you •
’feel that way
Its sounds like you have a lot going on at the moment, and ‘ •
’it’s natural that you’re feeling angry
. Apologize if any errors- give possible reasons-facts
I’m so sorry this mistake has occurred and caused you/your ‘
’relative harm
Im sorry that you are feeling so angry about what has ‘
.’happened
.Don’t defend
 Thank the patient
Thank you for sharing how you feel with me, it’s important I
understand how you feel so we can work together to
’help you
Thank you for sharing your feedback which will help us to
.provide a better quality in the future
Solutions .4
 Encourage questions/solutions
?What can I do to help you
 Offer-suggest solutions
Closing the interview .5
.Conclude the consultation by thanking the patient

I am sorry for what happened and I hope I could help
Deal with difficult situations/patient
Build rapport ( could be through echo, it’s a good -1
question...)
empathy-2
combination of facts,reassurance-3
offer solutions/options -4
confidence and assertiveness -5
......... breaking bad news videos
https://www.youtube.com/watch?
v=k0_04r8hPAs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0n8gHFVTP8_
UAD4HMKbWEth9kF-x1woBA9tmb1Ngl1Xyu41Fodys1BXu0
https://www.youtube.com/watch?
v=_uOS7hfKkVI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2HL2AzoaIdfx
Fpln79zpV8H7g_Ou8CAGtzwMjGbwPZbkxl-RUjIihThcA

https://www.youtube.com/watch?
v=NmNBq3TwtqE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1bvvhyZBe5
OKOXRJ140flAZtC0YlwyLKBcEcq_RL4if96VGRtmXD9AZGg
https://www.youtube.com/watch?v=TOo1bSDqq4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xLMq4lSHVCWz5_FB
Qjs9AVFZ9dP4p1pyI73gk8gIYHPTrIuYgNml-Ccc

https://www.youtube.com/watch?v=Yg6RhQgw40&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zGSpgs3rK0mbnjE6G
kXsZnQwZ7d5eFxQoZDtElBSOdcTzjPFZFN-082o
https://www.youtube.com/watch?v=AaZFhMPoZQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2aoNTOuFzIO4fF
GHPLlFdmpjW9a5_Rn3mcFcu4_ScMlwy1lcFEUTCIfVw
https://www.youtube.com/watch?
v=SMhSqTuRq4I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2hfm-

Yign0eD1eUXmTxOaBa3BwMoisue1BMZ5EmJ1Do83fAKVpAxzRrs

قسم ال Listening
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بارت  Aصعب بالنسبالي ومش عارف احقق سكور فيه ؟
الميزة ببارت  Aانه لو حققت عالمة عالية يعني انت بتكون قريب من النجاح وكمان انه
االجابة فيه مباشرة تكون وليس بالمعنى المجازي نفس  B,Cومسموح باالخطاء االمالئية
فالزم تستغل دا كويس جدا
طيب اعمل ايه دلوقتي  ,بعض النصائح:
 -1من اللحظة الي بيحكي فيها  Now look at part Aالقلم بايدك وتبدا تحدد ال key
 wordsبسرعة الول  12خانة اللي قبل االجابة وبعدها ولما تخلص تحديدهم ترجع عكسيا
فيهم وبتاكد على كل سطر بعقلك حيسال عن ايه .
 - 2اول ما يبدا كالم عينك على الفراغ والي قبله وبعده حتى تلقط االجابة ومتفكرش باالجابات
الي فوق وتحت وركز على الفراغ القادم بس .
 - 3لو ضيعت وحدة فيهم فعادي جدا متتوترش النه في كثير غيرها سيبها فاضية وعلى الي
بعدها على طول.

 - 4لما تخلص الجزء االول فمباشرة ابدا حدد بالجزء الثاني بنفس الفكرة على طول وارجع
عكسي وصدقني لو تستغل الوقت فهو كافي جدا.
 -5اي فراغ فاتك فعلمه بعالمة حتى ترجعله باالخر.
 -6الدقيقتين اللي باالخر دول االفضل يكونو بس لبارت  Aتتوقع الي تركته فاضي وتتاكد من
كل اجابة وانت بتقرا كلمة قبلها وكلمة بعدها حتى ما تكون كتبت نفس الكلمة الي بعد الجواب
الصح .
 ((( - 7اغلب االجابات حيحكيها المريض ))) بكرر اغلبها مش كلها فانت تركيزك بيكون
مضاعف لما المريض بيتكلم .
 -8اسمع الريكولز القديمة بارت  Aبس من غير ما تحل النها بتختلف حتى تعود نفسك
وتقوي االساس.
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هو انا مسموحلي اخطا امالئيا بال  listening؟ وممكن اكتب اختصارات ؟هل
حخسر العالمة لو ضفت كلمة زيادة على االجابة؟
الجزء الوحيد بال  OETالي مسموحلك فيه تخطا امالئيا هو ال  listeningبشرط انه ال
 examinerيقدر يقرا الكلمة ويفهمها على انها الجواب الصحيح من دون ما يتغير معنى
الكلمة
يعني كلمة نفس  pneumoniaلو تكتبها  neomoniaفحتتحسب صح وهكذا
طيب ممكن اكتب اختصارات ؟
بشرط االشياء ال  commonوالمعروفة نفس  Blood pressureممكن تكتبها  BPاو
 Diabetes mellitusممكن تكتبها  DMفبس االشياء المشهورة والمعروفة ممكن
االختصارات فيها.
وهل حخسر العالمة لو ضفت كلمة زيادة على االجابة؟
على الموقع الرسمي كاتبين ال بس بشرط ما يتاثر المعنى لالجابة او تناقض االجابة الصحيحة
الي كتبتها.
المصدر من الموقع الرسمي للكالم المسبق :
https://www.occupationalenglishtest.org/test-information/
listening/?fbclid=IwAR3_9034R3eiou_O9SGdrMkhHpnL7lDcyCTz5fmt9fmgWzUKDvqCqIZSts
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بارت  Cصعب بالنسبالي ومش عارف احقق سكور فيه ؟
هو اصعب جزء باالمتحان لالسف و  very challengingففي عدة نصائح ممكن تنفع
بتحسين السكور فيه:
 - 1قد ما تقدر تسمع حاجات مترجمة او تقرا الترانسكريبت ليها النه المحصلة اللغوية بتلعب
دور كبير خاصة انه المكتوب حاجة واللي بيتقال حاجة تانية وبالمعنى المجازي فدي بتحتاج
 solid vocabularyوتركيز.
 -2في اكثر من طريقة حل ممكن تشوفهم من هنا وتطبقهم كلهم لحد ما تحدد افضل طريقة
ليك :

https://drive.google.com/file/d/1dg141oqP9n_Cx3tjmji?sP0eVQJX0o1w/view
fbclid=IwAR2dt_cbG5aicUCbM8MFeqR_3yFWNdC4sJ92k6iJfz
ezoY4HcCZW3wwYNgE
 -3تحل االمتحانات الموجودة من االسهل لالصعب ومهم جدا حتى تتعود مع الوقت على
الصعوبة اكثر واكثر.
 -4ب  extract 1الي غالبا بيكون بين اثنين فانت ممكن تعرف حينتقل من سؤال للثاني لما
يخلص كالمه والطرف التاني يبدا يساله عن حاجة تانية.
 -5تدرب على نفس مركز امتحانك سواء  headphonesاو  Speakersحتى تتعود من
االول.
 -6بعد ما تعمل بالنصائح السابقة او غيرها الزم تصبر وتعطي وقت النه االساس ما يتقوى
بيوم وليلة وانما هو نتاج تعب فترة من الوقت.

قسم ال Reading
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مش قادر الحق على الوقت ب  ! Part Aاعمل ايه ؟
بالنسبة ل  Part Aبيعتمد بالكامل على مهارة ال  Skim , Scanانك تعرف تبحث عن
المعلومة المطلوبة بسرعة وتنقلها صح من دون خطا امالئي
طيب انا الطريقة الي بحل فيها مش نافعة خالص و عاوز اغيرها ؟
في عدة طرق (  ) 4ممكن تحل  Part Aلوحدهم بس وتشوف مين اكثر طريقة ارتحتلها
وحققت فيها عالمة عالية تثبتها بقا دائما :
 - 1تقرا القطع بدقيقتين ونص وتوقت الجوال كدا حتى تعود عقلك على تقدير ال 2,5وتبدا
تحل من السؤال  8الى  20وبعدين  1الى . 7
 -2تقرا القطع ب  4دقائق وتوقت الجوال كدا حتى تعود عقلك على تقدير ال 4دقايق وتبدا
تحل من السؤال  8الى  20وبعدين  1الى  7بس بسرعة اكبر .
 -3تقرا القطع ب  3دقايق وتوقت الجوال كدا حتى تعود عقلك على تقدير ال 3دقايق وتبدا من
 1الى .20
 -4تبدا تحل مباشرة من  1الى . 20
فتجربهم كلهم بساعة عن  Part A 4وتعتمد االريح الك بالعالمة االفضل

وكم من نصيحة كمان نفعت معايا:
 - 1وانت بتقرا بالقطع ركز بالتفصيل بالكالم الي مااله عالمة مميزة يعني اسطر ورا بعض
وخالص اما الي مميز فاعرف مكانه بس نفس ال  dosesالدوية خالص ايمتى ما سال تتجه
مباشرة فال تضيع وقت باالول عليها.
 - 2حدد الكلمات بقلم رصاص المميزة وانت بتمشي بعينيك النه غالبا حتجاوب منها اكثر من
سؤال.
 -3لما تخلص ال 4قطع راجع بعقلك مبدئيا كل قطعة بتحكي عن ايش كعنواين بس حتى اول
ما تشوف السؤال بتعرف تبص فين اول حاجة.
 - 4لو حددت الكلمات المميزة فبص عليها االول ..كانت معظم اجاباتي منها لو ما لقيت فناظر
على الباقي.
 -5بس يبقى دقيقتين لو انت بتحل من  8ل  20فاترك وارجع  1الى  7على طول خلصها
وكمل الباقي ل .20
فانت حدد انسب طريقة وشوف النصائح دي ممكن تفيدك او جزء منها وتدرب كثير لحد ما
تحقق عالمة كويسة.
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بواجه صعوبة كبيرة ببارت  Cفاعمل ايه ؟
انا كنت بواجه نفس المشكلة وفي  3امور ساعدتني To overcome this
: problem
 -1ال : Vocabulary
دي اساس حتى تنهي المشكلة دي النك باختصار لو بتعرف كل معاني الكلمات الي امامك
فمكنتش حتواجه صعوبة كبيرة من االول اصال واكبر دليل لو نفس القطعة بتكون بالعربي كان
خلصتها بسهولة وبعالمة عالية اما العكس لو في كلمات كثيرة ما عرفت معناها فحتعرف هما
قصدهم ايه وعاوزين ايه فحتصير تخمن وتاخذ وقت اطول وتجيب عالمة اقل فهاي اهميتها .
وانا كنت مجمع اهم الكلمات الموجودت باالمتحانات االساسية ومعانيها وجا منها بامتحاني
وساعدتني الحمد اهلل :
https://drive.google.com/file/d/
?1ltqseWoTcxPQ2Ol7oq1CPmWwqywdVDUj/view
fbclid=IwAR2IWdkCEvU_wZVceQHRyzDKCRmwbOMfsDgsb9NTCxFFG_CDc7
aTxzgpIQ
 -2ال : Recalls part B only
النه لالسف اغلب االمتحانات الموجودة اما تكون اسهل او اصعب من االمتحان الحقيقي .
فدي ميزتها انها قريبة من  part Cالحالي بنفس االسلوب وطريقة التفكير تقريبا ممكن بس
فيها اسئلة زيادة والبراغرافات مرقمة كفرق عن  Cالحالي .وهيا هنا وبكرر ((Part B
فقط)) منها :
https://drive.google.com/drive/folders/
?1iiZFcBfP_HZRI2zHcGbx-8hKHJVl-qL9
fbclid=IwAR2Ecx5Xzp3Lfi9Wic8vln3X4JfCSmMYCV1ahzCfGgLYbpI2oDFV2cUHJg&usp=drive_open
 -3بعض ال : Trics
 -1كنت بقرا العنوان للقطعتين وابدا باالسهل فيهم يعني لو فيه  DMو Anti Doping
فابدا بال . DM
 -2كنت برقم البراغرافات باالول النه كل سؤال ببراغراف غالبا فحتى ما بضيع لو انا
بالسؤال ال 4مثال وبقرا البراغراف ال 5من السرعة وبضيع وقت ونفس الفكرة لو بقا وقت
في االخر وكنت شاكك بالسؤال ال  5مثال فحتتجه للبراغراف بسرعة.
 - 3بقرا راس السؤال فقط .وبعدين القطعة ليها مع التركيز لهو كان عاوز ايه براس السؤال.
 -4لو شاكك بين خيارين فكنت بطيق عليهم دول:
أ -الجواب الي ناسخ الكالم بالملي نفس ما هو من القطعة فغالبا خطا النه هما بيستخدموا
معاني مشابهة باالغلب.

ب -الجواب الي في كلمات غريبة اول مرة اقراها فبيزيد فرص انه صح.
هاي مجرد نصائح فقط وليس شرط على كل سؤال .هيا بتزيد النسبة لالقتراب من الجواب
الصح بس وليس شرط تكون صحيحة فقط مجرد الي الحظته خالل التدريب.

OET IN GENERAl
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انا عاوز ابدا احل بس الماتيريل كتير ومش عارف ابدا منين واخلص ايه ؟ وايه
وضع االمتحانات القديمة؟
لالسف هاي ميزة كانت لاليلتس النه كتب كامبيردج كانت فيها اكثر من  50امتحان وكلهم
بنفس الشكل والصعوبة لالمتحان وما عمره حتى انسال هالسؤال بس بال  OETالوضع معقد
اكثر فححاول اوضح واسهل الماتيريل والمزايا والعيوب.
في حاجات  -اسهل  ,نفس  ,اصعب  ,بعيدة وال ينصح بها -
نبدا باالسهل :
Free samples
 - Kaplanامتحان واحد باخر الكتاب بس وغير كدا تدريبات ونصائح -
 - Maggie Ryanامتحانات ليسيننغ على اليوتيوب -
 - Ahmed Adelبس يعتبروا اصعب االسهل -
طيب اللي نفس الصعوبة :

 - Practice bookاقرب حاجة لالمتحان بكل التفاصيل لما يتحل الول مرة طبعا -
 Official website test 4, 5دول اكتشفناها على جروب الفيوتشر الند انها تابعة
للموقع بس لما حليناها شفناها اصعب من  Free samplesفعشان كدا اتصنفت نفس
الصعوبة بس عموما  Practice bookبيضل اقرب حاجة لالمتحان
طيب بالنسبة لالصعب :
اي تو -بس صعوبتهم بتميزهم النها بترفع مستواك -
او اي تي اونالين  -بس صعوبتهم بتميزهم النها بترفع مستواك -
Anna Hartford - part A is easier . part B,C are harder
 - Nesmaمش موجود اال اجابات امتحان واحد بس فلو عايز تحلها فبدك تالقي باقي
االجابات -
طيب الحاجات الي ما بينصحوا فيهم ونبعد عنهم ❌ :
set OET 2.0 Reading 28
Med City
British Academy
طيب االمتحانات القديمة :
بالنسبة لل  Recallsفلالسف فقط ال  Reading part Bقريب من  part Cالحالي بس
يفرق انه اكثر اسئلة ومرقم.
اما الباقي كله فبعيد عن النظام الحالي بس ممكن يقوي ال  Englishبشكل عام
طيب دا التصنيف ليهم  .....ادرس ايه منهم؟
لو عندك وقت طويل او بتواجه صعوبات :
فتمشي من االسهل لالصعب
لو وقتك قصير ومستواك عالي وبدك االهم بس:
 , Practice bookاي تو  ,او اي تي اونالين
لو بدك تحل الماتيريل التابعة للموقع الرسمي بس:
Free samples , Practice book , Kaplan
هذا بناء على حلي ليهم اغلبهم ودخولي لالمتحان مرتين ومجرد نصائح بس فاتمنى الصورة
تكون وضحت بشكل كبير فيهم ويبقى الخيار ليك حابب تمشي ازاي.
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احسب العالمة ازاي لكل مهارة من المهارات االربعة ؟
بالنسبة لل Listening , Reading
ال  Bهيا  30الي تعتبر 350
ال  Aهيا  38الي تعتبر 450
كل سؤال بعالمة طبعا ولما تنهي االمتحان تضرب العدد لالجابات الصح ب 11,9
لو عاوز تعرف حققت كم تقريبا من ال 500
بالنسبة لل Writing
طبعا الكالم هذا قبل ما تتغير الكرايتيريا من  31اغسطس
هيا  5كرايتيريا لكل وحدة منهم  6عالمات
وكل عالمة تروح بخطئين وانت تقريبا المفترض تحقق  23من  30لل B
وهذا الكالم تقريبي من االو اي تي اونالين
بس صراحة حتى اكون صادق معاكم انا غير مقتنع فيه بسبب الريمارك الي احيانا العالمات
بتزيد بال  50وال.100
بالنسبة لل : Speaking
ال language criteria
ودي عليها العالمة االعلى
اهم حاجة فيها ال  Fluencyانك تكون  naturalبالكالم ومتتاتاش كثير
وال  Grammarتكون متمكن منها برضك ومتخطاش بقوانينها كتير
وفي اخرى كمان.
ال Clinical Criteria
ودي عالمتها اقل
دي ليها  classic sequenceممكن تمشي عليه لو يتناسب مع الكرت زائد االشياء الي
ممكن تستخدمها وتسال عنها لو المريض عطا اي  clueالها.
فكل ما تطبق السابق بشكل احسن كل ما تزيد فرصك بال  Bوبعالمة اعلى
كدا بالمختصر تقريبا لالربع مهارات
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انا صاحبتي عدت ال  OETبشهر فانا حعمل نفسها واحجز بعد شهر ؟
الناس الي لسا حتبدا او باالول خالص
لالسف خطا شائع جدا التقليد االعمى دا هو اكبر مكسب لل  OETوالنه الواحد ممكن يعيد
مرة واتنين ويضيع وقت اطول بناء على افتراض صاحبه او صاحبته انه شهر كفاية او ممكن
العكس بيكون قايلك  3شهور وانت فعليا تحتاج شهر فبتضيع وقت اكثر النه اي حد حتساله
حيحكيلك عن وقته هوا كفاه قد ايه بس دا لالسف كان نفع لو انت وهو او هيا تعلمتوا نفس
االنجليزي بالملي طول حياتكم بس الواقع امر اخر فلذلك يكون في اختالف بالوقت دا
الطبيعي .
ف 🙏 please everyoneمحدش يحجز على فترة افتراضية او على كالم الناس وخالص
 .انت بتحجز لما تحدد مستواك باالول بال 4مهارات لل  OETبانك تحل االمتحانات المشابهة
بالصعوبة لل  Listening , Readingوتشوف انت فينك من  30وتدرب كروت
 speakingوتشوف وضعك ايه هل ال  fluency , grammarتمام وال في ضعف ؟
واكيد ال  writingتكتب انواع الخطابات المختلفة كلها وتشوف انت بتاخذ تقييم  Bوال اكثر
وال اقل .......
بناء على مستواك فيهم بس بتحدد وقتها بتحتاج وقت قد ايه فاتمنى انه يزيد ال
 awarenessحول الموضوع دا واي حد بيتسال بتحتاج وقت قد ايه بيذكر الكالم المذكور

وليس هو كفاه قد ايه 🙏 Pleaseالمصاري الزيادة دي تعمل فيها اي عمل خير احسن بكتير
واهلل وتوفر الوقت الزيادة بانك تدرس لحاجات اهم
فاتمنى الفكرة تكون وصلت ولو بشكل بسيط 🙏
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انا عاوز اعمل امتحان كامل بس مش عارف التفاصيل واالوقات لكل مهارة؟
االمتحان حيبدا بال :Listening
اول ما يبدا التسجيل ويتاكدوا انه واضح حيستمر لالخر من دون توقف بمتوسط  45دقيقة
ولما يخلص التسجيل حيكون في دقيقتين وتنبيه مرة وحدة بس تراجع فيهم االجابات الشاكك
فيها قبل ما يعلنوا انتهاء اول مهارة.
ثانيا ال :Reading
حيبدا ب  Part Aلوحده بمدة ربع ساعة وحيعلنوا لما يبقى  5دقائق واخر دقيقتين بس قبل
ما يخلص الوقت.
حيتجمع الورق وبعدين تاخذ ورق  B , Cمع بعض الي هما  45دقيقة وحيعلنوا بعد نص
الوقت ولما يبقى اخر  5دقائق بس كتنبيه اخير بعدها خالص يبقى انه يحكوا انتهى الوقت
بس.
ثالثا ال :Writing
مدته  45دقيقة حتبدا  5دقائق قراءة بس من دون ما تمسك القلم لوما تخلص  40دقيقة
وبعدين بقا اعالن انه فاضل  20دقيقة واخر اعالن بعدها انه باقي  5دقائق ومن ثم انتهى
الوقت.
رابعا ال :Speaking
سؤالين تالتة كدا ك  warm upفي االول بعدين تبدا البطاقة االولى الي بتكون مقسمة لحد
 3دقائق تحضير وتقريبا  5ونص تطبيق ومباشرة كحد اقصى بعدها الكرت التاني بنفس
التفاصيل وانتهى االمتحان.
مالحظة :ما بين كل مهارة والتانية تقريبا  5دقائق يادوب تجميع وتوزيع الورق والتوقيع.
ولما تدرب حاول تلتزم قدر االمكان بالتفاصيل دي وكاملة ورا بعض حتى تتعود على ضغط
االمتحان مسبقا.

النصيحة رقم 48

قسم ال Listening , Reading

لما يفضل اخر  5دقايق  Readingو دقيقتين  Listeningاعمل ايه عشان
اضمن انه مايفوتنيش سؤال واراجع االهم؟
مجرد نصيحة بس طبقتها ونفعت معايا:
بما انه تنبيه  5دقائق هو االخير بال  Readingقبل ما يحكوا انتهى الوقت فحتى تضمن انه
ما تنقص اي اجابة فمباشرة اول ما يحكي المراقب فاضل  5دقائق ثبت اجابة وحدة لالسئلة
المتبقية فالنفترض باقيلك  4اسئلة فتثبت اجابة  Dاو  Eمثال ليهم كلهم بعدين ترجع عادي
تكمل حل بس حتى تضمن انك تحل كل االسئلة النه الفراغ يعني صفر اكيد وممكن تاثر على
العالمة الكلية فهاي الفكرة انه لو ما قدرت توصل الخر سؤال فممكن بالحظ بيكون صح.
طيب واخر دقيقتين  Listeningاالفضل استغاللها ازاي:
مجرد نصيحة بس طبقتها ونفعت معايا:
مباشرة على  Part Aالنه  B,Cحتراجع اسئلة اقل واصعب وغالبا لو تغيرها فحتكون خطا
اما لو مباشرة تروح  Aفممكن لو في فراغ تركته تكتب اي حاجة تتوقعها وكمان تقرا كل ال
 24فراغ بكلمة قبله وكلمة بعده حتى تتاكد انه االجابة منطقية وما كتبت بالغلط كلمة زيادة
نفس قبل او بعد االجابة الصحيحة
الي ممكن مع سرعة الكالم ما تنتبهلها باالول.

النصيحة رقم 49
انا طلعت نتيجتي ومحتار اعمل ريمارك وال وايه الفرص ؟
من خالل وجودي على جروبات ال  OETمن اول ما بدا النظام الجديد تقريبا فاستنتجت
التالي:
نتكلم عن كل مهارة لوحدها:
ال : Writing
تعتمد على الحظ من االخر كدا .بس عموما كل ما تكون اقرب من  350كل ما بتزيد فرصك
وانت حتعرف اقصد بحظ ايه لما تشوف:
 300بقت 300

 300بقت 350
 300بقت  270نزلت
 300بقت  420مرة وحدة بس
فانا مش عارف افسر الظاهرة الغريبة الي فوق دي غير بالحظ ودعاء الوالدين بس
ال : Speaking
برضه الحظ العامل االساسي فيها وكل ما تكون اقرب من  350كل ما بتزيد فرصك بس اكرر
مفيش حاجة مضمونة اطالقا.
ال : Listening
هنا الوضع يختلف شوية النه في حاجات ثابتة مفيهاش تغيير النها بتصحح بالكمبيوتر الي
هوا  part B , Cبس الفكرة بارت  Aالنه مسموح باالخطاء االمالئية ففي ناس خطها
ميكونش مفهوم باالول لكن لما تعمل  remarkبتزيد لو المصحح الجديد عرف يقراها على
انها الجواب الصحيح.
اقل عالمة شوفتها زادت على النظام الجديد هيا  310فيه ومرة وحدة بس
 320تقريبا مرتين ثالثة
بس الفرص صعبة جدا وماعمري شوفت للنظام الجديد حاجة بتزيد اقل من كدا ووضحت
السبب ليش النك مستحيل تكون كاتب  6او  7كلمات خطا وحدا يصححها كلها لكن كلمتين الى
حد ثالثة ممكن بس برضه قليل كثير.
ال : Reading
وهو اصعب حاجة ممكن تزيد بالريمارك حرفيا  .ونادرا جدا للنظام الجديد
بسبب انه الميزة الوحيدة بال  listeningالي هوا انه مسموحلك تخطا امالئي مش موجودة
هنا فدا الي بيخليه الفرص بالزيادة اصعب ما يمكن
مرة وحدة بس على ( النظام الجديد ) شفت الريمارك فيه بيزيد من  330ل 350
وعلى كالم ريبيكا التابعة لل  OETانه اغلب نتايج الريمارك للمهارات االربعة ما ببتغير
الزيادة وال نقصان .ودا مجرد الي الحظته خالل االشهر الماضية بس.

50 النصيحة رقم
انا حابب اساعد الناس لو بحاجة بسيطة بس مش عارف ازاي؟
انا جمعت اكثر االسئلة الي انسالت بالشهور الماضية فانت مجرد ما تحفظ اجاباتها
😊 واللينكات اللي فيها بضمنلك انك حتساعد ولو بحاجة بسيطة ان شاء اهلل
1- هو انا الزم اجيب كام بالreading و الlistening حتى اعدي ؟
30
2- هو القاهرة او االسكندرية فيهاHeadphones والSpeakers يا جماعة؟
Headphones
3- عاوز لينك للماتيريل يا دكاترة ؟
https://drive.google.com/drive/folders/1upClSg1i7J0ylnk14c1b_l0m_7dTtsf?
fbclid=IwAR3aiIBsRYSjIkNRRw5HKw68xoC4muBtnpXs8s1dr3WmuyLhBeVJVgM-xA&usp=drive_open
4- عاوز كروت السبيكنغ حتى اتدرب عليها لو سمحتوا ؟
https://drive.google.com/file/d/1s6LAmyVx8z53Gb3rtABGlIggZ
W17t-gO/view?
usp=drive_open&fbclid=IwAR328KBIU0BnTPt_E2RcTCUy9oT
1gnp1gxJFhzNdi0xzERhg4ATu1H7hWr0

5- هو الريمارك بيكلف كام وبياخذ قد ايه ؟
120 اسابيع تقريبا6 دوالر استرالي لكل مهارة وبياخذ
6-  هو نتيجة شهر ايمتى يا جماعة؟......
هاي الصفحة من الموقع الرسمي الوقات النتائج لكل االماكن واالوقات
https://www.occupationalenglishtest.org/test-information/testdates-locations/?
fbclid=IwAR1jU28twb6rvXrnR9Sc7J4s2Or6FUZ49aQ4txUE6ww
cgKJ7O6z2GGItWmY
 ؟Reading , Listening  عاوز نصايح لل-7
Listening
https://drive.google.com/drive/folders/1FhzORygDTWAUiAiyd
Vm3SsfP6uOnzBC7?

fbclid=IwAR3r3uj37QN8eF1WzNchxWz3ILbAvWx3NPPi_vJta_0g_wiEJ84hwm2L5A&usp=drive_open
Reading
https://drive.google.com/drive/folders/1rDvj9bZKFBqHoZS27r
1R-HEFwJRICKBG?fbclid=IwAR0e5AYHWiA6DWHsnUThbjXEgropke60oeRUUiecND4FkcmvsvG6Eki4c&usp=drive_open
هو ايه الماتيريل الي بتشبه االمتحان بالظبط ؟ 8-
هو الوحيد الي نفس االمتحان بكل حاجة صعوبة وشكل Practice bookال
.وترتيب وغيره اما الباقي فكله اما اسهل او اصعب
…https://drive.google.com/open
يا دكاترة ؟ Aعايز الخمسين خطاب 9-
…https://t.me/OETimportantmaterials/370
الموقع مش بيقبل الصورة بتاعتي اعمل ايه ؟ 10-
من خالل هذا اللينك من الالبتوب بس حول الصورة مباشرة واستخدم الجديدة بعد
التحويل
?https://image.online-convert.com/convert-to-png
fbclid=IwAR0HynnmUG-AhGA0yrKCgj-S1ntN1ajJN1vdSiJ2QrIFipZr6Chg_Y3Sio
 ....ازاي اتواصل معاهم عشان ؟ 11-
او برقم التيفون خالل اوقات الدوام من اللينك دا Help deskالتواصل اما مع ال
https://support.occupationalenglishtest.org/hc/en-gb/requests
?/new
fbclid=IwAR3C9lNak1zZa120cMkXKeyLeIK5eNHuGHzp8G6uY
HYIKM4bz9Vp3fAQapc
ازاي اطلع العالمة بتاعتي برسم بياني ؟ 12-
بمستطيل العالمات من اوله اخر اليسار في OET 4 -من نفس حسابك على ال
 download -اسهم صغيرة تحت بعض اضغط على اي واحد منهم وبعدينstatement of results
اقدر اجيب ساعة معاي يوم االمتحان ؟ 13-
غير مسموح وحيكون في ساعة معلقة على الحائط واحيانا بيكتبوها على السبورة
كمان
انا تمريض فهل االمتحان مشابه ليا؟ 14-
writing ,لكن ال listening , readingكل التخصصات مشابهة بال
فبيختلف من تمريض لطيبب ل صيدلة وهكذا speaking
؟ readingو ال listeningاقدر احدد الكلمات بال 15-
ايوا عادي جدا حدد زي منتا عاوز بس اهم حاجة تملى دايرة من التالتة او االربعة
بالكامل بالرصاص وغير كدا اكتب وحدد زي منتا عايز

يعني انا كدا نجحت وال ايه؟ Writingانا جبت 350بال 16-
ايوا مبروك والنجاح بكل المهارات من 350
يا دكاترة ؟ Writingعايز ورقة ال 17-
موجودة باول تعليق نفسها بالملي
عايز اصحح مع حدا فبترشحولي مين ؟ 18-
بهذا اللينك نماذج تصحيح ل 10مواقع ومدرسين فممكن تطلع على طريقتهم
وموجود حساباتهم كلهم فاللي يعجبك تقدر تتواصل معاه
/https://web.facebook.com/groups/158207624573481
/permalink/807525006308403
حيتغير من ايمتى وايه بالظبط الي حيتغير ؟ Writingهو ال 19-
من 31اغسطس الكرايتيريا حتتعدل وفي بهذا البوست تفاصيل مبدئية ليها من اكثر
من مدرس
https://web.facebook.com/groups/158207624573481/perm
/alink/805370776523826
هو بالسبيكنغ الكرت يبقى قدامي طول الوقت واقدر اكتب عليه؟ 20-
ايوا كرت الدكتور بيكون قدامك طول الوقت وتقدر تحدد وتكتب الي انت عايزه
وحتى لو حابب متناظرش على الممتحن وخليك في الورقة برضه عادي النه مش هوا الي
بيقيك اصال بس تسجيلك الي بيروح الستراليا وهما بيقيموك هناك
تقريبا دول من اكثر االسئلة الي انسالت بالفترة الماضية فانت باقل من 5دقايق
مجرد ما تحفظ الروابط واالجوبة اللي فيها فحتساعد عدة مرات ان شاء اهلل وتحقق
هذا الهدف العظيم

