
للمقبوالت في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
هـ1443للعام الجامعي 

تعليمات اختبار تحديد 
المستوى للغة اإلنجليزية



مرحبا بك

ورة نهنئك عزيزتي الطالبة بقبولك في جامعة األميرة ن.. بداية
بنت عبد الرحمن ، ونفخر بانضمامك كعضو فّعال ستكون له

.بصمة في مستقبل وطننا الغالي

«منارة المرأة للمعرفة والقيم: جامعة األميرة نورة» 



عزيزتي الطالبة ،،
ئلةأسعلىاإلجابةفيوالمصداقيةالموضوعيةتحريمنكنأمل
فينكتسكييتملكياإلنجليزيةللغةالمستوىتحديداختبار

طويرلتالالزمةالمهاراتاكسابكفيولنساهمالفعلي،المستوى
أجلهمنالذيالهدفونحققاإلنجليزيةاللغةفيقدراتك

.عاليةوبجودةاللغةتتعلمين



لمن هذا االختبار؟

نت هذا االختبار موجه للطالبات المقبوالت بجامعة األميرة نورة ب
ماعدا هـ في جميع التخصصات 1443عبدالرحمن للعام الجامعي 

.كلية اللغات



.دقيقة كحد أقصى20مدة االختبار هي 

روقت االختبا
لةلألسئالتنازليالعد

اختبار بيرسون



يرجى تعبئة بيانات حسابك بشكل صحيح

Usernameاسم المستخدم                                     

Password

الضغط على تسجيل الدخول
sign in

ة عليِك مراعاة األحرف الكبيرة واألحرف الصغيرة واألرقام عند كتاب
الرقم السري

طريقة الدخول لالختبار



Required Policiesستظهر شاشة سياسة االختبار 
.  في المربع للموافقة على الشروط(✓)ضعي عالمة صح 

Continueالنقر على التالي في خانة 



testالضغط على  launch
لبدء االختبار 



أقسام االختبار

:يتكون االختبار من قسمين

ات مهارة الكتابة واالستماع والقواعد والمفرد: القسم األول •
مهارة المحادثة واالستماع: القسم الثاني •

انقري على التالي 



طريقة التحقق من وضوح الصوت

(►)انقري على 
.لتشغيل الصوت والتأكد من وضوحه

ثم انقري على التالي

في المربع للتأكيد بأنه( ✓)ضعي عالمة
.يمكنك سماع الصوت بوضوح



طريقة التحقق من الميكروفون

ابدئي في تسجيل صوتك، بعد ذلك قومي بإعادة 
تشغيله للتأكد من وضوح صوتك

لتسجيل صوتك قومي بالضغط على             
Record

إذا كان تسجيلك واضحاً، انقري على التالي



فهذا يعني ( شريط أحمر)إذا ظهر لك 
.أن صوتك غير واضح

قومي بإعادة تسجيل صوتك و 
.المحاولة لمرة أخرى

طريقة التحقق من الميكروفون

(شريط أخضر)إذا ظهر لك
فهذا يعني أن صوتك 

.واضحا

إذا كان تسجيلك واضحًا، انقري على التالي



ستظهر لك صفحة بدء اختبار الجزء األول

بأن االختبار محدد بالوقتالمالحظةيرجى
فلديك فرصة واحدة إلجراء االختبار كامال

بارانقري على التالي لبدء االخت



بعد اإلجابة على أي سؤال انقري على التالي



لالستماع إلى التسجيلPlayقومي بالضغط على 

قومي بكتابة ما استمعِت إليه هنا



ي إذا انتهيِت من اختبار الجزء األول، ستظهر لك صفحة اختبار الجزء الثان
اضغطي على التالي للبدء باالختبار

انقري على التالي 



التأكد من الميكروفون ووضوح صوتك قبل بدء 
Recordاالختبار بالضغط على 

انقري على التالي 

التأكد من وضوح الصوت قبل بدء االختبار بالضغط
Playعلى 



ناء قومي بتسجيل صوتك أثاإلشارة ثانية، وبعد سماع صوت ٢٥عليك االنتظار لمدة 
.قراءة النص

بعد ذلك انقري على التالي 

ية يجب أن يكون الصوت واضحاً عند تسجيل اإلجابة الصوت: هام
.وعدم التوقف إلى حين اكتمال الشريط األحمر



:  مالحظة

.يجب عليك اإلجابة على السؤال مع التأكد من وضوح الصوت

.ستظهر لك األيقونة في حال عدم اإلجابة أو عدم وضوح الصوت 

.واإلجابة على السؤال مرة أخرىcancelعندها تقومين بالضغط على 



سوف تستمعين إلى تسجيل، وعليك تكرار الجملة كما سمعتيها

.Playلالستماع إلى التسجيل قومي بالضغط على . 1

.ثوان والبدء بالتسجيل عند سماع صوت اإلشارة٥لتسجيل الصوت فإنه عليك االنتظار ل .  2

بعد ذلك انقري على التالي 

كتمال يجب أن يكون الصوت واضحا عند تسجيل اإلجابة الصوتية وعدم التوقف إلى حين ا.3
.الشريط األحمر



ل اإلجابة عليك البدء فوراً عند االنتهاء من سماع التسجيل الصوتي وتسجي•
.وعدم التوقف إلى حين اكتمال الشريط األحمر 

خر عليك عدم التوقف عن التسجيل حتى ال تظهر لك عالمة بسبب التأ•
.في اإلجابة كما هو واضح في المربع الثاني



سوف تستمعين إلى محادثة Playعند الضغط على 
ثانيه من سماع 1٥قصيرة وتقومين بتسجيل اإلجابة بعد 

.السؤال

يجب أن يكون الصوت واضحاً عند تسجيل اإلجابة الصوتية وعدم : هام
.التوقف إلى حين اكتمال الشريط األحمر



دئي ثانية للنظر إلى الصورة و لتحضير إجابتك بعد سماع صوت اإلشارة، اب٢٥لديك 
.التسجيل في الميكروفون و قومي بشرح الصورة المعروضة

عدم يجب أن يكون الصوت واضحاً عند تسجيل اإلجابة الصوتية و: هام
.التوقف إلى حين اكتمال الشريط األحمر



مالحظة

بالضغط قومي. ستظهر رسالة تنبيه قبل انتهاء الوقت بدقيقتين
.الستكمال االختبار، كما هو موضح بالشكلcontinueعلى  



بعد االستماع إلى القصة القصيرة عليك 
قومي . ثانية استعداداً لإلجابة٢7االنتظار ل 

ط بعدها بتسجيل إجابتك و ذلك بشرح بسي
.للقصة

ية يجب أن يكون الصوت واضحاً عند تسجيل اإلجابة الصوت: هام
.وعدم التوقف إلى حين اكتمال الشريط األحمر



بعد ذلك انقري على التالي

ن ستظهر صفحة توضح أنك انتهيِت م
االختبار



كيف أعرف نتيجتي بعد االختبار؟

كينك ال توجد درجة اجتياز الختبار تحديد المستوى فالنتيجة هي تس•
في المستوى المناسب لمهاراتك في اللغة اإلنجليزية 

.البد من متابعة موقع الجامعة لمعرفة وقت إصدار الجداول•



نثق بوعيك وقدراتك
يقمع تمنياتنا للجميع بمستقبل حافل بالنجاح والتوف

عام دراسي موفق بإذن الله
هـ1443


