
بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
هـ1444األول  الفصل الدراسي 



مرحبا بك

دالرحمنبداية نهنئك ابنتي الطالبة بقبولك في جامعة األميرة نورة بنت عب

نتمنى لك التوفيق وانضمامك كعضو فّعال ستكون له بصمة في 
.مستقبل وطننا الغالي

«منارة المرأة للمعرفة والقيم: جامعة األميرة نورة» 



ما هو اختبار تحديد المستوى؟

Oxford online placement test ( OOPT)اختبار اكسفورد لتحديد المستوى •
عدد من هو اختبار الكتروني يحدد مستوى الطالبة في اللغة االنجليزية بقياسه ل

.المهارات
ة بناء على كما انه اختبار متكيف مع اجابات الطالبة بحيث يتم اختيار وتقديم األسئل•

ي االجابات التي تقدمها الطالبة وهذا يعكس مستوى الطالبة ، لذا البد من تحر
.الدقة في االجابة



ابنتي الطالبة ،،
يد نأمل منك تحري الموضوعية والمصداقية في اإلجابة على أسئلة اختبار تحد
ساهم المستوى للغة اإلنجليزية لكي يتم وضعك في المستوى الفعلي لك ولن

هدف في اكسابك المهارات الالزمة لتطوير قدراتك في اللغة اإلنجليزية ونحقق ال
.الذي من أجله تتعلمين اللغة وبجودة عالية



طريقة الدخول لالختبار



User name: u9208201
Password: Qe3dSphY
Organisation ID: 120567

كلمة السر
اسم المستخدم

سجل المؤسسة

بيانات االختبار

I have an Organization IDعلى        ))يجب وضع عالمة : مالحظة هامه
(Organization ID)حتى تتمكنين من ادخال رقم سجل المؤسسة 

سيتم تزويدك برخصة االختبار من قبل المشرفات)
(داخل المعامل



:مالحظة هامة جدا

الصغيرةاألحرفواألحرف الكبيرة يجب عند كتابة الرقم السري مراعاة 
.بحيث أن األرقام سيكون تحتها خطاألرقامو

الة لديِك ثالث محاوالت إلدخال الرقم السري وفي ح
الخطأ في ادخال الرقم السري ثالث مرات لن 

.تتمكني من الدخول على االختبار 

: هام



نات عند ظهور الشاشة التالية  تقوم الطالبة بكتابة البيا.1
(save)المطلوبة، ثم حفظ البيانات بالضغط على 

يفضل كتابة اإلسم باللغة العربية.2
بشكل (Email)بخانة إضافة البريد اإللكتروني الشخصي.3

صحيح 
ضرورة التأكد من اختيار الكلية التي تم قبولها بها في.4

.الجامعة 
في حال عدم وجود رقم جامعي للطالبة يكتفي بوضع .5

0000



يار األول عند ظهور الشاشة التالية تقوم الطالبة باختيار الخ. 6
ومن ثم سيبدأ االختبار



دقيقة، سيظهر ( 60)مدة االختبار ستون •
كم المؤقت على يمين شاشة االختبار لتوضيح
.بقي من الوقت كما هو موضح بالشكل

عند حدوث أي عطل بالشبكة سيتوقف •
مرة المؤقت تلقائيا، ويعود عند تسجيل الدخول

.أخرى



ة ستظهر رسالة تنبيه قبل انتهاء الوقت بخمس•
الستكمال  (ok)يجب الضغط على . عشرة دقيقة

.االختبار، كما هو موضح بالشكل



:  سؤال في جزئين 45عدد أسئلة االختبار •

.سؤال30الجزء األول يتكون من •
.سؤال15الجزء الثاني يتكون من •



جزئينيتكون اختبار تحديد المستوى من 
:األولالجزء

(Use of English)اإلنجليزيةاللغةاستخدامات:

والعباراتوالكلماتالقواعدفهمفيالطالبةمهارةالجزءهذا يقيس•
.اإلنجليزيةباللغةوالجمل

:األسئلةمننوعينعلىموزعةسؤاال30منيتكون•
.متعددمناختيار.1
.المناسبةبالكلمةالفراغاكمال.2



اضغطي هنا لسماع 
القطعة

:الثانيالجزء

(Listening)االستماع:
.تقريباسؤال15منالجزءهذا يتكون•

ىإلاالستماعويمكنالقطعمنعددإلىالطالبةتستمع•
.أقصىكحدمرتينالقطعة

ة،قطعلكلالمصاحبةاألسئلةعلىاإلجابةالطالبةعلى•
سؤالينأوواحدسؤالهناكيكونقد



تنبيهات عامة



يجب المرور على جميع األسئلة والوصول إلى نهاية .1
.االختبار وذلك بظهور الشاشة التالية

يجب اإلجابة على جميع أسئلة االختبار وعدم ترك أي. .2
.سؤال بدون اجابه

ال يمكن للطالبة الرجوع إلى السؤال مرة أخرى بعد .3
.تجاوزه

ابة عدم اإلجلضمان مصداقية النتائج يجب على الطالبة .4
.عشوائيا  



كيف اعرف نتيجتي بعد االختبار؟

الشعبة ال يوجد نتيجة الختبار تحديد المستوى فالنتيجة هي ظهور جدولك حسب•
.المناسبة لمستوى مهاراتك في اللغة اإلنجليزية

.البد من متابعة موقع الجامعة لمعرفة وقت اصدار الجداول•

على وفي حال وجود استفسار حول اختبار تحديد المستوى نأمل منك التواصل
البريد اإللكتروني 

Eli-ept@pnu.edu.sa

mailto:Eli-ept@pnu.edu.sa



