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 معلومات للمر�شحين

 – اإمتحان اللغة

 النجليزية الأ�شا�شي

(KET)  للمدار�س

اإمتحان اللغة النجليزية الأ�سا�سي ) KET ( للمدار�س     2.   معلومات للمر�سحين – 

لماذا نختار اإمتحان اللغة النجليزية الأ�شا�شي 

(KET) للمدار�س؟

ان اإجتياز اإمتحان KET للمدار�س  يدل على تتمّتعك  بفهم اأ�سا�سي للغة الإنجليزيّة المتداولة يومياً. 

تّم اإختيار محتوى و موا�سيع الإمتحانات بناء على اإهتمامات و خبرات و تجارب اأطفال المدار�س.

يخ�سع الطالب لختبارات  في القراءة ، الكتابة ، الإ�ستماع و المحادثة.

n   اإعتراف دولي

يوجد اإمتحان KET للمدار�س في الم�ستوى A2  من الإطار الأوروبي المرجعي  الموحد

.)CEFR( للغات 

يبّين الم�ستوى A2 اأنه  باإمكان المتعلم على �سبيل المثال:

•فهم الأ�سئلة و التوجيهات الب�سيطة  	

•التعبير عن الآراء و الإحتياجات الب�سيطة 	

•اإكمال تعبئة الإ�ستمارات و النماذج  و كتابة الر�سائل الق�سيرة والب�سيطة  المتعلقة   	
بالمعلومات ال�سخ�سّية.  

تعترف المنظمات و الموؤ�س�سات التربوية في مختلف اأنحاء العالم باعتبار  اإمتحان KET موؤهالً  في 

اللغة الإنجليزيّة الأ�سا�سّية.

يمكنك اأن تجد القائمة الكاملة على الموقع الإلكتروني التالي:

www.CambridgeESOL.org/recognition 

n   ال�شهادات

يُمنح المتعلمون الذي يجتازون اإمتحان KET للمدار�س  �سهادة  تبّين اإجتيازهم امتحان اللغة 

.A2 النجليزية الأ�سا�سية  في الم�ستوى

يُكافئ المتعلمون الذي يبدون قدرة و اإ�ستعدادا  في الم�ستوى اأدنى من A2   اأدناه ب�سهادة تبّين  \

 CEFR من الإطار الأوروبي المرجعي  الموحد للغات A1 اإكمالهم واجتيازهم للم�ستوى

لمزيد من المعلومات عن اإمتحان KET في المدار�س ، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي :

www.CambridgeESOL.org/KETforSchools

 ملاذا   ينبغي اختيار اإمتحان Cambridge ESOL ؟

يعتبر Cambridge ESOL )اللغة الإنجليزيّة للناطقين باللغات الأخرى( جزء من كامبريدج  للتقييم 

الذي يتمّتع بما يزيد عن 150 �سنة خبرة في التقييمات  التربوية .

نلتزم بتوفير موؤهالت معترف بها عالمياً والتي  من �ساأنها م�ساعدتك في تحقيق اأهدافك.

لمزيد من المعلومات عن ESOL كامبريدح الرجاء زيارة  الموقع الإلكتروني التالي:

www.CambridgeESOL.org



ماذا يحتوي اإمتحان KET المدار�س؟ 

يعتبر هذا الكتّيب مقدمة موجزة لإمتحان KET  للمدار�س ون�ستعر�س فيه اأمثلة عن كّل جزء في 

الإمتحان ، و لكن في بع�س الحالت ل ن�ستعر�س الن�س كامال اأو كاّفة الأ�سئلة المتعلقة بذلك 

الجزء. واإذا كنت ترغب في الإطالع على النموذج  الكامل لهذا  الإمتحان ، فيمكنك تحميله من 

موقعنا الإلكتروني التالي:

يبّين الجدول اأدناه مختلف اأجزاء اإمتحان KET للمدار�س بالإ�سافة اإلى حجم الوقت الذي ت�ستغرقه 

كل ورقة . كما تّم اإدماج اإمتحان القراءة و الكتابة في ورقة اأ�سئلة واحدة.

اإ�سم الورقة

الورقة 1: 

اإمتحان القراءة

والكتابة 

الورقة 2:

اإمتحان الإ�ستماع

الورقة 3 :

اإمتحان المحادثة

المحتوى

9 اأجزاء / 56  �سوؤال

اإمتحان القراءة :  الأجزاء من 1 -5 

اإمتحان الكتابة : الأجزاء من 9-6 

5 اأجزاء / 25 �سوؤال
30 دقيقة

) �ساملًة 8 دقائق للنقل

 والموا�سلة(

%25

%25

 8 – 10 دقائق لكل زوججزئين 2

 مر�سحين ) ت�سميم* 2:2( 

الوقت الم�سموح به

�ساعة واحدة و 10 دقائق

العالمات

) % من المجموع(

%50

فاح�سين )عدد2( ،  مر�سحين ) عدد 2(  اإ�ستخدام ت�سميم  2:3 للفريق الأخير في المجموعة اإذا لزم الأمر(

n   الورقة 1 : اإمتحان القراءة و الكتابة

الوقت : �ساعة واحدة و10 دقائق

تتكّون الورقة 1 الخا�ّسة باإمتحان القراءة و الكتابة من ت�سعة اأجزاء و 56 �سوؤال كما ت�سّكل  ما ن�سبته  

50% من مجموع عالمات الإمتحان.

اإمتحان القراءة 

الجزء 1 )الأ�سئلة  من 1 - 5(

في هذا الجزء يجب اأن تفهم الفكرة الرئي�سّية للوحة اأو  الإعالن اأو اأي ن�س اآخر ق�سير جّدا. وفي العادة 

، يمكن اأن تجد ما يماثل هذا النوع من الن�سو�س  في ال�سوارع ، محطات الطرق ، المحالت ، المقاهي    

و المدار�س اإلخ. كما  يحتوي هذا الجزء على خم�سة جمل يجب اأن  كل منها  مع اأحد الن�سو�س.

لديك في المثال الوارد في ال�سفحة التالية  8 لوحات اإعالنّية ) معنونة A-H( و خم�سة جمل ت�سرح 

ماذا تعني هذه اللوحة ، عليك اأن توافق كل جملة باللوحة العالنية  ال�سحيحة. 
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الجزء 2 ) الأ�شئلة  من 6 اإلى 10(

وي�سمل هذا الجزء اإمتحان في المفردات والم�سطلحات اللغوية . �ستجد خم�س جمل و كّل 

جملة تنق�سها كلمة واحدة. لديك 3 اإجابات محتملة وعليك اختيار  الكلمة الأف�سل  لمالأ 

الفراغ.

 

تعتبر الأمثلة اأدناه جمالً عن مقهى اإنترنت. اإقراأ الجمل ثّم اإختر الجواب ال�سحيح من بين 

الخيارات ) اأ ، ب  اأو جـ (.يحتوي الإمتحان على �سوؤالين اآخرين مماثلين لالأ�سئلة الموجودة اأدناه.

اإمتحان اللغة النجليزية الأ�سا�سي ) KET ( للمدار�س     4.   معلومات للمر�سحين – 



الجزء 3 ) الأ�شئلة من 11 اإلى  15  و من   16  اإلى 20(

يختبر هذا الجزء مدى فهمك و قدرتك على اإ�ستخدام اللغة التي تحتاجها في حياتك اليومّية . 

تت�سكل  الأ�سئلة الخم�سة الأولى  من حوارات ق�سيرة. يكون ال�سوؤال عن ماذا يقول ال�سخ�س الأول 

ثّم لديك 3 اأجوبة محتملة .  ولكي تجد الجواب ال�سحيح ،  يجب اأن تفكر ما الذي يقوله ال�سخ�س 

الثاني عادة  في مثل هذا الو�سع .

13( . اإختر الجواب ال�سحيح ) اأ ، ب اأو جـ( لكل  تجد في المثال اأدناه ثالثة اأ�سئلة نموذجية ) 11 – 

�سوؤال. تجد في الإمتحان �سوؤالين اآخرين مثل هذا ال�سوؤال.

تعتبر الأ�سئلة الخم�سة الثانية جزًء من محادثة طويلة تنق�سها بع�س الجمل. يمكن اأن  يجري 

الحوار في محل ، مدر�سة ، مقهى  اإلخ اأو �سمن اأو�ساع  اإجتماعّية اأو درا�سّية  منوعة .

 )18 ينحّدث جو�س في المحادثة اأدناه مع مات ، وعليك اأن تجد ماذا يقول جو�س في كّل حالة )16 – 

.لديك قائمة من ثمانية جمل  محتملة  ) A –H(  لت�ستخدمها في اإكمال المحادثة. عليك اأن تختار 

جملة واحدة لكل فراغ ،  لذلك فاأنك ل  تحتاج لكاّفة الجمل.
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الجزء 4 ) الأ�شئلة 21 – 27(

مطول )  حوالي 230 كلمة ( و �سبعة اأ�سئلة  والتي قد تكون  متعددة 
ّ
يت�سّمن هذا الجزء  على ن�س 

الخيار  مع ثالثة اأجوية  محتملة ة ) ا، ب اأو جـ ( اأو قد تكون لديك �سبعة جمل وتختار : اأ- �سحيح ، 

ت : ل يوجد  اجابة. ب: خاطئ – 

تقراأ في المثال اأدناه مقالً يتحّدث عن �ساب �سّباح من اأ�ستراليا .  عليك اأن تختار لكل �سوؤال           

23( اإذا كان �سحيحا ) اأ( ، خاطئ )ب( ، اأّما اإذا كانت المعلومة غير موجودة في الن�س فاإختر   – 21 (

–جـ ) ل يوجد اجابة(. يت�سّمن الإمتحان اأربعة اأ�سئلة اأخرى مماثلة  لهذا ال�سوؤال.

الجزء 5 ) الأ�شئلة 28 – 35(

عليك اأن تبّين في هذا الجزء اأنّك تفهم و يمكنك اإ�ستخدام قواعد اللغة الإنجليزيّة ب�سكل �سحيح. 

�ستقراأ ن�ساّ تنق�سه بع�س الكلمات التي قد تكون على �سكل فعل ، حرف جر ، حرف و�سل ، �سمير   

اإلخ. هناك ثالثة اأجوبة  محتملة  لكل �سوؤال و عليك اختيار  الجواب ال�سحيح.

 . )30 المثال الموجود في ال�سفحة التالية عبارة عن �سيرك مع ثالثة مجموعات من الأجوبة ) 28 – 

عليك اأن تختار اأح�سن كلمة ) اأ، ب اأو جـ ( لكل فراغ. يحتوي الإمتحان على خم�سة مجموعات اأخرى 

من مثل  هذه الأجوبة .
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المجموعة 6 ) الأ�شئلة من  36 اإلى  40(

9  من الورقة رقم  1 على الكتابة. ترّكز الأجزاء 6 – 

يتعلق هذا الجزء بالمفردات  و الم�سطحات اللغوية . عليك اأن تجد الإ�سم ال�سحيح ل�سيء ما

و اأن تقوم بتهجئته  ب�سكل �سحيح. تكون كل الكلمات الخم�سة من نف�س المو�سوع ، على �سبيل 

المثال ، الهوايات ، الأغذية ، الأ�سياء  التي يمكن اأن تجدها في البيت اإلخ. تجد تعريفا باللغة 

الإنجليزيّة الب�سيطة لكل �سيء يجب اأن تجده كما �سنعطيك الحرف الأول من الكلمة لم�ساعدتك.

يت�سّمن المثال اأدناه بع�س الأو�ساف لبع�س الأ�سياء التي يحب النا�س القيام بها في اأوقات  فراغهم 

و عليك اأن تجد الكلمة ال�سحيحة التي تّم و�سفها. نعطيك بعد كل جملة الحرف الأّول  لكل 

كلمة يجب اأن تجدها. كما نبّين لك اأي�سا طول الكلمة عن طريق اإ�ستخدام عالمة �سرطة )- (

لالأحرف المتبقية. تجد في الإمتحان �سوؤالين اآخرين مثل الأ�سئلة الموجودة اأدناه.

الجزء 7 ) الأ�شئلة  من 41  اإلى  50 (

يختبر هذا الجزء القواعد و المفردات و الم�سطحات اللغوية. عليك اأن تقراأ ن�س ق�سير قد يكون 

مالحظة و رد على تلك المالحظة . كما قد تكون ر�سالة فردية. يحتوي المتحان على بع�س الكلمات 

الناق�سة و عليك  اأن تجد الكلمة ال�سحيحة لمالأ  كل فراغ  واأن تكتبها ب�سكل �سحيح. 

في المثال الموجود في ال�سفحة التالية ، تركت فتاة من  مدينة مك�سيكو ر�سالة اإلكترونية . اإقراأ 

.)41 الر�سالة و حاول اأن تجد الكلمات الناق�سة للفراغات ) 50 – 
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الجزء 8 ) الأ�شئلة 51 من  اإلى 55(

نختبر في هذا الجزء  كل من القراءة و الكتابة. عليك قراءة ن�س اأو ن�سين ق�سيرين ) مالحظة ، 

ر�سالة اإلكترونية ، اإعالن اإلخ(. وا�ستخدام  المعلومات لتمالأ بها نموذج ، مذكرة يومية اأو وثيقة اأخرى 

مماثلة.

 يدور المثال اأدناه عن  حفلة التزلج ، اإقرا الدعوة التي اأر�سلتها �سارة و الر�سالة الإلكترونية من كارل. 

) 51 ثّم اأكمل مالحظات لويزا ) الأ�سئلة 55 – 
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الجزء 9 ) ال�شوؤال 56(

35 كلمة ( التي قد تكون مالحظة اأو ر�سالة  تكتب في اآخر جزء من الورقة 1 ر�سالة ق�سيرة ) 25 – 

اإلكترونية اإلى �سديق . تبّين  لك التعليمات ال�سخ�س الذي توجه الر�سالة  له و نوع الر�سالة.  

في المثال اأدناه  عليك كتابة مالحظة اإلى �سديق عن زيارة منزلهم . تذكر اأنّه عليك الإجابة على

كاّفة اأ�سئلة األيك�س.
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n   الورقة 2: اإمتحان  الإ�ستماع

الوقت : 30 دقيقة تقريباً �ساملة 8 دقائق من وقت التحويل

تحتوي ورقة اإمتحان الإ�ستماع على خم�سة اأجزاء و 25 �سوؤالً. تكون اأنواع الإختبارات التي تجريها : 

متعددة الخيارات ، مالأ الفراغات و توافق الجمل. تكون الن�سو�س التي ت�سمعها  مونولوجات و حوارات 

ت�سمل مقابالت، محادثات  اأو محادثات هاتفّية اأو ر�سائل.�ست�سمع  الى كل محادثة مرتين.  تكون ن�سبة 

ورقة اإمتحان الإ�ستماع  25% من مجموع العالمات.

الجزء 1 ) الأ�شئلة  من  1  اإلى   5  (

في هذا الجزء ت�سمع خم�سة حوارات منف�سلة �سغيرة  والتي تكون اإما بين اأ�سدقاء اأو اأقارب اأو بين  

فرد عام  و م�ساعد يعمل في محل اإلخ. يجب اأن ت�سغي باإنتباه اإلى المعلومات مثل الأ�سعار ،  الأعداد 

، الأوقات ، التواريخ ، الأماكن و العناوين ، الإتجاهات ، الأ�سكال ، المقا�سات و الأحجام ، الجو ، اأو�ساف  

النا�س و الأعمال  والت�سرفات الحالية. تجد لكل �سوؤال ثالثة اأجوبة محتملة  و التي تكون �سوراً اأو 

ر�سومات.

اأدناه يمكنك روؤية �سوؤالين من ورقة الإمتحان. اقراأ ال�سوؤال  ، ا�سغي اإلى الت�سجيل و اإختر الجواب 

ال�سحيح ) اأ ، ب ، اأو جـ ( . تجد في الإمتحان ثالثة اأ�سئلة اخرى مماثلة لال�سئلة الموجودة اأدناه.

الجزء 2 ) الأ�شئلة 6 – 10(

�ست�ستمع في هذا الجزء اإلى محادثة اأطول لتحديد معلومة ب�سيطة و واقعّية. تكون المحادثة بين 

�سخ�سين يتحدثان عن اأمور مثل الحياة اليومّية ، المدر�سة  اأو اأوقات الفراغ. عليك اأن ت�سغي  اإلى 

المحادثة و موافقة الكلمات الموجودة في قائمتين مع بع�سهما. على �سبيل المثال ، قد تكون لديك 

قائمة من الأ�سماء و قائمة اأخرى من اأ�سماء الأغذية . و عندما ت�سمع اإلى المحادثة �ستفهم ما هو 

الغذاء الذي يحّبه كل �سخ�س.

في المثال الموجود في ال�سفحة التالية يتحدث نيك  مع �سديقه عن هدايا عيد ميالده. اأ�سغي اإلى 

10( و  الت�سجيل  و اأكتب اأدناه الهدية التي اأهداها له كّل �سخ�س. هناك قائمة من الأ�سخا�س ) 6 – 

ح( . اأكتب الحرف ال�سحيح  الى جانب كل �سخ�س.عليك اإختيار هدية  قائمة من هدايا مختلفة ) اأ – 

واحدة لكل �سخ�س  لذلك فاإنّك ل تحتاج اإلى اإ�ستخدام كاّفة الهدايا.
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اإمتحان اللغة النجليزية الأ�سا�سي ) KET ( للمدار�س    11.   معلومات للمر�سحين – 

الجزء 3 ) الأ�شئلة من 11 - 15(

ت�سمع في هذا الجزء من اإمتحان الإ�ستماع اإلى محادثة غير ر�سمّية بين �سخ�سين . عليك ال�سغاء 

اإلى المعلومات الواقعّية لالإجابة عن الأ�سئلة. يوجد خم�سة اأ�سئلة وكل   كل �سوؤال  يحتوب على 

ثالثة اإجابات  محتملة .

في المثال اأدناه ، تتحدث �سوزي مع مات عن الذهاب اإلى ال�سينما. عليك ال�سغاء  اإلى الت�سجيل 

13( .تجد في الإمتحان �سوؤالين اآخرين  و اختيار  الجواب ال�سحيح ) اأ، ب اأو جـ ( لكل �سوؤال ) 11 – 

مماثلة لل�سوؤال اأدناه.



الجزء 4 ) الأ�شئلة 16 – 20(

في هذا الجزء من اختبار ال�ستماع عليك ال�سغاء  اإلى حوار  وكتابة  بع�س المعلومات. ياتي الحوار في 

�سياق غير رم�سي اأو حيادي  مثل محل اأو �سف. بعد اإ�ستماعك للت�سجيل ، اأكمل الر�سالة اأو المالحظة 

على ورقة ال�سوؤال بالمعلومات التي �سمعتها و التي قد تكون اأعداد ، تواريخ ، اأ�سعار ، تهجئة كلمات

و كلمات.

في المثال اأدناه يدور الت�سجيل على فتاة ت�ساأل �سديقتها عن درو�س في الجيتار. اأكتب المعلومات 

20 . عليك اأن تكتب كلمة اأو كلمتين اأو عدد اأو عددين لكل �سوؤال. الناق�سة لال�سئلة 16 – 

الجزء 5 ) الأ�شئلة 21 – 25(

يعد الجزء 5 مماثل للجزء 4 لكنه عبارة عن مونولوج . و قد يكون ر�سالة م�سجلة.

في المثال الوارد في ال�سفحة القادمة  ت�سمع معلومات م�سجلة عن برنامج م�سابقات تلفزيوني جديد. 

25. اأكتب كلمة اأو كلمتين اأو عدد اأو عددين في كّل فراغ. اإمالأ  المعلومات الناق�سة لالأ�سئلة 21 – 
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عند نهاية اإمتحان الإ�ستماع المبني على ن�سخة ورقية ، لديك 8 دقائق لتحويل اأجوبتك على ورقة الأجوبة.
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n    الورقة 3 – اإمتحان املحادثة

10 دقائق لكل زوج من المر�سحين  الوقت : 8 – 

يوجد  فاح�سين اثنين لإمتحان المحادثة ال�سفوي  كما �ستجري الإمتحان ب�سكل ثنائي مع مر�سح اآخر. 

في حال وجود عدد غير متعادل من المر�سحين ، يجري المر�سح الفردي الأخير الإمتحان مع اآخر ثنائي  في 

مجموعة من ثالثة مر�سحين.  يمثل  اإمتحان المحادثة ما ن�سته  25% من مجموع العالمات. 

الجزء 1

ي�ستغرق  الجزء 1 من  المتحان  5 اإلى 6 دقائق و يجب ان تبّين قدرتك على اإ�ستخدام اللغة الإنجليزيّة 

التي تحتاجها عندما تلتقي �سخ�ساً لأّول مّرة. �سيتحّدث معك اأحد الفاح�سين وعليك اأن تعطيه 

معلومات �سخ�سّية )على �سبيل المثال : اإ�سمك و جن�سيتك(.وتتحّدث عن حياتك اليومّية، اإهتماماتك ، 

اأذواقك  اإلخ.

الجزء 2

ي�ستغرق هذا الجزء من 3 اإلى 4 دقائق و عليك اأن تتحّدث مع المر�سح الآخر. يعطيك الفاح�س بطاقة 

تلقين  مثل التي اأدناه وعليك اأن ت�ساأل و تجيب على الأ�سئلة.

في المثال اأدناه ، لدى المر�سح )اأ( بع�س المعلومات عن م�سابقة التزحلق و لدى المر�سح )ب( بطاقة 

تحتوي على بع�س  الأ�سئلة المحفزة. ي�ستعمل المر�سح )ب( الطاقة و يطرح ب�س الأ�سئلة عن 

الم�سابقة .بعد  4 اأو 5  اأ�سئلة ، يُوقف الفاح�س محادثتك و يعطيك بطاقتين  اأخرى مع معلومات 

مختلفة. هذه المرة يقوم المر�سح )ا( بطرح الأ�سئلة و المر�سح )ب( يجيب.
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حت�سري اإمتحان KET  للمدار�س

 اإذا كنت ترغب في مزيد من مواد التدريب والممار�سة  لم�ساعدتك على تح�سير ومراجعة  اإمتحان 

KET   للمدار�س ،  تتوّفر  لل�سراء  مجموعات  من الأوراق ال�سابقة مع قر�س �سمعي م�سغوط لإمتحان 
الإ�ستماع. يمكنك اأن تجد معلومات و اأ�سعار وتفا�سيل اأكثر عن كيفّية الطلب من خالل موقعنا 

الإلكتروني التالي:

املراحل القادمة

 نتمّنى لك كل النجاح في اإمتحان KET و اإجتياز اإمتحانات اأخرى Cambridge ESOL  في الم�ستقبل. 

يكون اإمتحان اللغة الإنجليزيّة الأولي PET  للمدار�س هو الم�ستوى القادم �سمن اإمتحانات كامبريدج. 

:  PET يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني التالي لالإطالع على معلومات اأكثر بخ�سو�س اإمتحان

www.CambridgeESOL.org/PETforSchools
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  ال�شركات التي

   تعترف باإمتحانات

Cambridge 
ESOL   

3 ام

اأديدا�س

اأجفا جيفايرت

اأ�سترا زينيكا

تي  ايه تي & 

بنك باركليز

بي ايه  ا�س اف 

باير

بريت�س بيتروليوم

الخطوط الجوية البريطانية 

وايرلز كابل &  

كيرفور

�سيتي بنك

كوكا كول

كولجيت بالموليف

كريدي  �سوي�س

ديملر كري�سلر

ديل 

بنك ديوت�سيه 

 دي ات�س ال

ديزني

دوبونت

اريك�سون

اي�سته لودي

جينرال موتورز

جيليت

جالك�سو �سميثكالين 

كوود يير

هيرتز

هيوليت باكارد

ات�س ا�س بي �سي

اي بي ام

جون�سون جون�سون & 

كي بي ام جي

مايكرو�سوفت

موبايل اويل

ن�ستله

نوكيا

بيب�سي كول

فليب�س

 براي�س ووتر هاو�س كوبرز

جامبل بروكتر & 

رانك زيروك�س

رو�سيه

 رولز- روي�س

�سيل

�سيمن�س

�سوني

�سان مايكرو�سي�ستمز

تيك�ساكو

تويوتا

يونيليفر

فودافون 

البنك الدولي

منظمة ال�سحة الدولية 

ال�سندوق العالمي للطبيعة

ال�سندوق العالمي للطبيعة

،KET للح�سول على القائمة الكاملة لل�سركات و الموؤ�س�سات التربوية التي تعترف باإمتحان 

www.CambridgeESOL.org/recognition : الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني

جامعة كامبريدج

ESOL اإمتحانات

1 �سارع هيلز

كامبريدج

�سي بي 1  2 اي يو 

المملكة المتحدة

هاتف : 553355 1223 44 +

فاك�س : 460278 1223 44 +

  ESOLhelpdesk@CambridgeESOL.org  : البريد الإلكتروني

www.CambridgeESOL.org/KET
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