الذي تريد أن تختاره لتبدأ منه االمتحان:

كما يظهر أسفل الشاشة عبارة:

- Please choose starting point for me.
- Lower level starting point.
- Mid level starting point.
- Higher level starting point.
(level starting point

 ،)Lowerأي

ننصحك باخليار الثاني
املستوى املبتدىء /األقل صعوبة.
ثم اضغط على  nextفي أسفل الصفحة من اجلهة اليسرى.

إضغط على هذه العبارة عبارة:

يتم تصنيف الطلبة في خمسة مستويات بناء على العالمة التي
يحصل عليها الطالب .وتبلغ العالمة القصوى لالمتحان ،120
ويتم توزيع الطلبة على املستويات حسب الترتيب التالي:
املقرر

البدء الفعلي في االمتحان
أ .اجلزء األول  :القواعد والقراءة واملفردات.
ب .اجلزء الثاني :االستماع.

-

-

 .3اخلطوة الثالثة :االنتهاء من االمتحان
•مالحظة هامة :على الطلبة إنهاء جميع مكونات االمتحان
ألغراض اعتماد نتيجة االمتحان.

في نهاية االمتحان يظهر على الشاشة العبارة التالية:
End of Test

املستوى

EL097

املبتدئ Beginner

EL098

األساسي Elementary

EL099

ما قبل املتوسط Pre-Intermediate

EL111

املتوسط Intermediate

EL112

فوق املتوسط Upper-Intermediate

سوف يتم اعالن النتائج خالل يومني من تقدمي االمتحان.
الدخول إلى قاعة االمتحان :

-

مالحظة:

في حال الضغط على  nextتعتبر إجابتك نهائية وال
يجوز تغييرها أو الرجوع إلى ما قبلها ،لذا ننصح الطالب
بالتأني قبل اختيار اإلجابة والضغط على . next
إذا لم تقم بعملية االختيار كما يجب وحسب املطلوب
ستظهر تعليمات على الشاشة تذ ّك ُرك بالقيام بذلك.

Close this window

النهاء االمتحان.

نتائج االمتحان:

.2ا خلطوة الثانية:

وهنا تبدأ األسئلة بالظهور أمامك على الشاشة.
 لإلجابة على السؤال األول اختر اإلجابة املناسبة ،ثم اضغط
على  nextلالنتقال إلى السؤال الذي يليه.
 بعد أن جتيب على السؤال األول وتضغط على  nextيتم
طرح بقية األسئلة التي تتنوع في مستواها حسب إجابتك
في كل مرة.

Close this window

-

على جميع الطلبة الذين يتقدمون ألداء االمتحان التصنيفي
إبراز بطاقة تعريف رسمية حتمل صورة شخصية ( البطاقة
السوق ) ،وال يسمح لهم
اجلامعية ،البطاقة املدنية ،رخصة ّ َ
بتقدمي االمتحان بدونها.
على جميع الطلبة إغالق الهواتف النقالة ووضعها في
األماكن التي يخصصها املراقبون لذلك.
مينع استخدام القواميس بكافة أنواعها ومينع استخدام أية
أجهزة إلكترونية أخرى.
على الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة مراجعة منسق
برنامج اللغة اإلجنليزية في الفرع قبل  24ساعة من بدء
االمتحان إلجراء الترتيبات الالزمة لهم.
على جميع الطلبة التزام الهدوء التام في قاعات االمتحان.
على جميع الطلبة احلصول على نسخة من ترتيبات االمتحان
التي يعدها الفرع وذلك قبل  24ساعة من بدء االمتحان
(مبا في ذلك موعد االمتحان  ،ورقم القاعة ،إلخ).

عمادة البرامج األكادميية في اللغات
وحدة اللغة االجنليزية

دليل الطالب

االمتحان التصنيفي
في اللغة االجنليزية

متوز (يوليو) 2011

عزيزي الطالب:

 )2االستماع :

نرحب بك في اجلامعة العربية املفتوحة بفروعها السبعة في:
اململكة العربية السعودية ،الكويتُ ،عمان ،البحرين ،مصر ،لبنان،
األردن ،ويسرنا تقدمي حملة موجزة عن االمتحان التصنيفي في
اللغة اإلجنليزية.
إن االمتحان التصنيفي في اللغة االجنليزية ليس متطلب ًا للقبول
في اجلامعة العربية املفتوحة ،بل إنه أداة لقياس مستوى الطالب
في اللغة االجنليزية ومن ثم وضعه في املستوى املناسب في ضوء
النتيجة التي يحصل عليها في االمتحان لتمكينه من صقل وحتسني
مهاراته األساسية في اللغة اإلجنليزية مبا ميكنه من دراسة
املقررات الدراسية الحق ًا في مجال تخصصه بسهولة ويسر.

مكونات االمتحان:

نصائح للطالب خاصة باالستماع:

-

اقرأ السؤال بعناية تامة ثم اقرأ اخليارات بعناية تامة أيض ًا
قبل اإلجابة.
اضغط على السهم لالستماع إلى القطعة
انظر إلى اخليارات مرة أخرى ،ثم أعد االستماع للمرة
الثانية .
ثم اختر اإلجابة الصحيحة.

عدد الأ�سئلة:

يتكون االمتحان التصنيفي من جزئني رئيسيني:

)1

يهدف هذا اجلزء إلى قياس قدرة الطالب على الفهم الصحيح
ملا يدور في احلوارات القصيرة والقدرة على استخالص الفكرة
العامة ومعرفة بعض التفاصيل واإلجابة عن بعض األسئلة.
(ويحق للطالب االستماع إلى هذا اجلزء مرتني ).

اجلزء األول :ويتألف من  30سؤا ًال تقريب ّا
اجلزء الثاني :ويتألف من  15سؤا ًال تقريب ّا

القواعد والتراكيب والقراءة واملفردات

يقيس هذا اجلزء مدى قدرة الطالب على:
أ .اإلملام بقواعد اللغة اإلجنليزية وتراكيبها.
ب .فهم املعنى املراد من خالل القدرة على فهم العالقة بني
املكونات والتراكيب اللغوية املختلفة.
ج .معرفة املفردات وفهم معانيها في سياقاتها.
د .معرفة املعاني في سياقاتها واستخداماتها احلقيقية والعملية
من خالل قراءة النصوص املتنوعة وفهمها.

تتراوح مدة االمتحان من  80 – 50دقيقة (حسب سرعة
اإلجابة) ،بحيث يستطيع الطالب:
• قراءة األسئلة بعناية قبل اإلجابة عليها.
إعادة االستماع إلى املقاطع اخلاصة باالستماع )(Listening
•
ملرتني على أكثر تقدير.

(Multiple

مالحظة :يظهر في اجلزء األمين العلوي من الشاشة -وباستمرار-
الوقت املتبقي من زمن االمتحان.

وتتمثل أسئلة هذا اجلزء في ثالثة أمناط:
 1.ملء الفراغات من خالل االختيار من متعدد
)Choice
2.

حوارات قصيرة ) (Short Dialoguesتتبعها مجموعة
من األسئلة ُيجاب عليها باالختيار من متعدد (Multiple

3.

قطعة مقروءة )(Reading Passage: Cloze Testتشتمل على
فراغات يتم تعبئتها حسب فهم الطالب للمحتوى واملعاني
حسب السياق.

Choice).

.1

اخلطوة االولى:

عند دخولك على الصفحة اخلاصة باالمتحان
يظهر أمامك حقالن وهما:

1. Organization login

اذهب الى احلقل اخلاص بـ

2. Personal login
)(Organization login

Organization Login

وادخل املعلومات التالية:
User name
Password
Organization ID
-

مالحظة :أدخل كلمة املرور()Password
بحيث تكون احلروف مطابقة متام ّا لألصل من
حيث احلروف الكبيرة ()Capital letters
واحلروف الصغيرة ( )Small lettersكما يلي:
 4CBYxjWqتُكتب  CBYWبحروف
كبيرة ،بينما تُكتب  xjqبحروف صغيرة .أما
بالنسبة لألرقام فال يلزم وضع اخلطوط حتتها بل
يتم إدخالها كأرقام فقط.

ثم اضغط على

Login

عند الضغط على  Loginيظهر أمامك على الشاشة احلقول التالية:
First name

مدة االمتحان:

•

مدة االمتحان كافية جلميع الطلبة بغض النظر عن مستوياتهم
في اللغة اإلجنليزية.

�إجراء االمتحان:

يتم إجراء االمتحان باستخدام جهاز احلاسوب وشبكة االنترنت
وباستخدام سماعات األذن .ويستطيع الطالب تفعيل االمتحان
من خالل اتباع اخلطوات التالية:

)(Home page

Last name
Email
Student ID

واملطلوب منك هو ادخال البيانات اخلاصة بكل حقل.
 StudentوGroup

ويتكون حقل ( )Student IDمن جزئني:
وعلى الطالب إدخال كال الرقمني لكل من  StudentوGroup
مع ًا ،كما يلي Student 004 Group 33493 :مثال:
أدخل الرقمني مع ًا على النحو التالي00433493:
ثم اضغط على
ثم يظهر أمامك
وبعدها اضغط على
بعد ذلك اضغط على

Save
Confirm Save

لتضغط عليه

OK
Oxford Online Placement Test

وستظهر أمامك اخليارات األربعة التالية التي تبني املستوى

