
ما هو اختبار تحديد المستوى؟
هو اختبار إلكتروني يحدد مستوى الطالبة في اللغة
االنجليزية  من حيث قياسه لعدد من المهارات. كما أنه اختبار
متكيف مع إجابات الطالبة، بحيث يتم اختيار وتقديم األسئلة
بناء على اإلجابات التي تقدمها، وهذا يعكس مستوى الطالبة

، لذا البد من تحري الدقة عند اإلجابة.

اختبار تحديد المستوى

ما هي أهميته؟
هذا االختبار يحدد مستوى اللغة اإلنجليزية الذي
يتوجب على الطالبة دراسته، و في حال اجتيازه
بكفاءة فإنه سيتم إعفاء الطالبة من دراسة مقرري

المستوى األول  101 أو 1-101 .

التأكد من ادخال اسم المستخدم و الرقم السري  بشكل صحيح،
علما بأنه سيكون لديك ثالث محاوالت إلدخال الرقم السري،
 وفي حال حدوث خطأ في اإلدخال فإن ذلك سيؤدي إلى عدم

التمكن من الدخول لالختبار.

يمنع منعًا باتا طلب المساعدة أثناء أداء االختبار، حيث أن هذا
االختبار سيضعك في المستوى المناسب لدراسة اللغة

االنجليزية.
 

ما هي آلية أداء اإلختبار؟

نتيجة االختبار هي بتسكينك في المستوى المالئم لك وظهور
مقرر اللغة اإلنجليزية في جدولك (101 و 102 للمسار العام)، أو

(101-1 و 102-2) للمسار األكاديمي.

 مدة االختبار 20 دقيقة مقسمة على جزئين

الجزء االول: مهارة الكتابة
والقراءة والقواعد والمفردات

الجزء الثاني: مهارة المحادثة
واالستماع

معهد اللغة اإلنجليزية

معهد اللغة اإلنجليزية

للمقبوالت في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

قراءة تعليمات االختبار الموجودة بالعرض  
( بالنقر هنا ).   

https://drive.google.com/file/d/1N0e17spU_mxy7xdRQ6xYV5C_lQqtlsLi/view?usp=sharing


هل باالمكان إعادة اختبار تحديد المستوى في
حال التغيب عن األيام المحددة له؟

ال توجد إعادة لالختبار، وفي حال التغيب عنه فسوف تسكن
الطالبة لدراسة المستوى األول تلقائيا، إال في حال وجود عذر

مقبول مع تقديم ما يثبت ذلك. 

كيف تعفى الطالبة من مقررات اللغة االنجليزية؟
في حال اجتياز اختبار تحديد المستوى بكفاءة، ستعفى
الطالبة من دراسة مقرري المستوى األول 101 للمسار العام
و 101-1 للمسار األكاديمي، أو بتقديم إحدى شهادات اإلعفاء

بحسب الشروط المعلن عنها في سياسة اإلعفاء.
تعفى الطالبة من دراسة مقرري المستوى الثاني 102
للمسار العام و 102-2 للمسار األكاديمي في حال تقديم
إحدى شهادات اإلعفاء بحسب الشروط المعلن عنها في

سياسة اإلعفاء.

ماذا يتوجب على الطالبة فعله عند حدوث مشكلة
في الجهاز وقت االختبار ؟

عند حدوث مشكلة في الجهاز أو عطل بالشبكة فسيتوقف
المؤقت تلقائيا، وسيستأنف عند تسجيل الدخول لالختبار مرة

أخرى.

معهد اللغة اإلنجليزية

األسئلة الشائعة

هل توجد درجة رسوب لالختبار؟ 
ال يوجد رسوب أو نجاح في هذا االختبار، وإنما هو لقياس مستوى

اللغة اإلنجليزية لتسكين الطالبة  في المستوى المناسب. 

هل تعفى الطالبة من حضور اختبار تحديد
المستوى في حال تقديم إحدى شهادات اإلعفاء؟

 يتم إعفاء الطالبة من اختبار تحديد المستوى في حال تقديم إحدى
شهادات اإلعفاء وحصولها على الدرجة المطلوبة الموضحة في

سياسة اإلعفاء .

في حال وجود اي استفسار نأمل منك التواصل على البريد
eli-ept@pnu.edu.sa  اإللكتروني


