
 

 

ةالمستوى للغة اإلنجليزي اختبار تحديد  

 للمقبوالت في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

ـه1144للعام الجامعي  

بداية نهنئك ابنتي الطالبة بقبولك في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن ، ونفخر بانضمامك كعضو فّعال 

 ستكون له بصمة في مستقبل وطننا الغالي.

 «األميرة نورة: منارة المرأة للمعرفة والقيمجامعة » 

 

  مواعيد اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية :

 هـ.28/12/1440هـ إلى يوم الخميس 24/12/1440في الفترة من األحد 

 .ولكل طالبة موعد محدد سيتم اإلعالن عن التفاصيل على موقع الجامعة

 اختبار تحديد المستوى: ماهو؟

 Oxford online placement test ( OOPT)اختبار اكسفورد لتحديد المستوى  •

 اختبار الكتروني يحدد مستوى الطالبة في اللغة االنجليزية بقياسه لعدد من المهارات. •

كما انه اختبار متكيف مع اجابات الطالبة بحيث يتم اختيار وتقديم األسئلة بناء على االجابات التي  •

 الدقة في االجابة. هذا يعكس مستوى الطالبة ، لذا البد منتقدمها الطالبة و

 ؟ما هي أهميته

هذا االختبار يحدد مستوى اللغة اإلنجليزية الذي يتوجب على الطالبة دراسته. في حال اجتياز  •

 1-101و  101االختبار بكفاءة سيتم إعفاء الطالبة من دراسة مقررات المستوى االول 

 لمن هذا االختبار؟

االختبار موجه للطالبات المقبوالت بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن للعام الجامعي هذا  •

 هـ في جميع التخصصات ماعدا:1441

 ت كلية اللغا .1



 

 ابنتي الطالبة ،،

نأمل منك تحري الموضوعية والمصداقية في اإلجابة على أسئلة اختبار تحديد المستوى للغة  •

ي المستوى الفعلي لك ولنساهم في اكسابك المهارات الالزمة لتطوير اإلنجليزية لكي يتم وضعك ف

 قدراتك في اللغة اإلنجليزية ونحقق الهدف الذي من أجله تتعلمين اللغة وبجودة عالية.

 تعليمات عامة •

 ابنتي الطالبة: •

شعار اختبار تحديد المستوى إقاعة  فضال احضار اللى إلكي يتم خدمتك بشكل سريع وتوجيهك 

ل صل ولن يتم قبوتأكيد على ضرورة احضار الهوية األوقراءة التعليمات المذكورة فيه جيدا، مع ال

 صور منها.

 طريقة الدخول لالختبار

 المعلومات المطلوبة للتسجيل لالختبار .1

سيتم توزيع بيانات الدخول كما في الشكل عند الدخول لقاعة االختبار وسيقوم فريق الدعم الفني بتقديم 

 اعدة في تعبئة البيانات وتسجيل الدخول.المس

 

:مالحظة هامة جدا  

بحيث أن األرقام سيكون  األرقامو الصغيرة األحرفواألحرف الكبيرة يجب عند كتابة الرقم السري مراعاة 

 تحتها خط.



: يرجى تعبئة بيانات ورقة االختبار هنا فقط  

 

الضغط على. يتم كتابة البيانات في صفحة الدخول الموضحة ثم   

 (Log in) كما هو موضح أدناه  

 



 خطوات التسجيل .2

عند ظهور الشاشة التالية  تقوم الطالبة بكتابة البيانات المطلوبة، ثم حفظ البيانات بالضغط على  

save)(  

 يفضل كتابة اإلسم باللغة العربية    .1

 بشكل صحيح (Email) بخانة    إضافة البريد اإللكتروني الشخصي .2

 التأكد من اختيار الكلية التي تم قبولها بها في الجامعةضرورة  .3

 

: ظهور الشاشة التالية تقوم الطالبة باختيار الخيار األول ومن ثم سيبدأ االختبارعند   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدة االختبار

دقيقة. 60مدة االختبار كحد اقصى   

 



 كما هو موضح بالشكل.سيظهر المؤقت على يمين شاشة االختبار لتوضيح كم بقي من الوقت  •

 

 

 

 

 

عند حدوث أي عطل  •

بالشبكة سيتوقف المؤقت 

تلقائيا، ويعود عند تسجيل 

 الدخول مرة أخرى

 . الستكمال االختبار

 

كما   (ok)( دقيقة. يجب الضغط على 15ستظهر رسالة تنبيه قبل انتهاء الوقت بخمسة عشر ) •

 :  هو موضح بالشكل

 

 

 

 

  



 أقسام االختبار 

 سؤال في جزئين. 45عدد اسئلة االختبار  •

 سؤال. 15سؤال والجزء الثاني يتكون من  30ول يتكون من الجزء األ •

 

 مما يتكون االختبار

 جزئينيتكون اختبار تحديد المستوى من 

 الجزء األول:

(Use of English):استخدامات اللغة اإلنجليزية 

 و العبارات والجمل باللغة اإلنجليزية.  الكلمات،ء مهارة الطالبة في فهم يقيس هذا الجز  •

 سؤاال موزعة على نوعين من األسئلة: 30يتكون من  •

 اختيار من متعدد.  .1

 اكمال الفراغ بالكلمة المناسبة.   .2



 

 

 

 

 

 

  



  الجزء الثاني: 

(Listening) :االستماع 

 سؤال تقريبا. 15يتكون هذا الجزء من  •

 ويمكن االستماع إلى القطعة مرتين كحد أقصى.  (Passages)تستمع الطالبة إلى عدد من القطع   •

 تجيب الطالبة على األسئلة المصاحبة لكل قطعة، قد تكون سؤال واحد أو سؤالين •

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضغطي هنا لسماع القطعة



 تنبيهات عامة •

 :ختبار وذلك بظهور الشاشة التاليةإلى نهاية اال . يجب المرور على جميع األسئلة والوصول1 •

 

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

 . اليمكن للطالبة الرجوع إلى السؤال مرة أخرى بعد تجاوزه.3

 . لضمان مصداقية النتائج يجب على الطالبة عدم اإلجابة عشوائياً. 4

 

 

 

 

 

 

 

 



 ابنتي الطالبة:

في حال لديك أي استفسار او واجهتك أي مشكله اثناء تأدية االختبار، فإنه يتوجب عليك ابالغ المشرفة 

. والتي ستتواجد في المعمل معك  

 

 نتيجة االختبار

 كيف اعرف نتيجتي بعد االختبار؟

ال يوجد نتيجة اجتياز الختبار تحديد المستوى فالنتيجة هي ظهور جدولك حسب الشعبة المناسبة  •

 لمستوى مهاراتك في اللغة اإلنجليزية. 

 البد من متابعة موقع الجامعة لمعرفة وقت إصدار الجداول. •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : معلومات اضافية عن االختبار •

 الرابط ادناه والتعرف اكثر على االختبارابنتي الطالبه يمكنك االطالع على 

www.oxfordenglishtesting.com/DefaultMR.aspx?id=3034&menuId=1://https 

 ر تجربة االختبا •

 :ابنتي الطالبة يمكنك الدخول على موقع االختبار الرسمي لتجربة االختبار قبل موعدك المحدد

الصفحة الرئيسية  الدخول على .1

 
 online shopاختيار  .2

 

https://www.oxfordenglishtesting.com/DefaultMR.aspx?id=3034&menuId=1
https://www.oxfordenglishtesting.com/DefaultMR.aspx?id=3034&menuId=1
https://www.oxfordenglishtesting.com/DefaultMR.aspx?id=3034&menuId=1


 Teacher or administratorاختيار  .3

 

 

  IELTS sampleالدخول على اول خيار  .4
 

 



 

 نثق بوعيك وقدراتك

 مع تمنياتنا للجميع بمستقبل حافل بالنجاح والتوفيق

 عام دراسي موفق بإذن هللا

 هـ1441


