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يتألف اختبار  Versant English Placement Testمن  9أقسام ويمكن أن يؤخذ على
الكمبيوتر في  50دقيقة .للبدء باالختبار أدخل رقم اختبارك في المربع الصغير على الشاشة.
ومن ثم ،أتمم فحص الصوت والميكرفون .وعندما يبدأ االختبار ،أجب عن أسئلة اإلختبار.

تنتهي الصالحية في 1 :كانون الثاني 2014
المهمة

الجزء

تفاصيل االختبار

أ

القراءة الجهرية

إقرأ النص بسالسة وبشكل طبيعي وبصوت واضح .سيتم توقفك بعد  30ثانية .هذا ليس اختبار سرعة قراءة .قد التتمكن من
اتمام قراءة كافة النص ،البأس في ذلك .عندما ينتهي الوقت ،سوف تنتقل بشكل تلقائي إلى البند التالي.

ب

االعادة

الرجاء أعد قراءة كل جملة تسمعها.
أنت تسمع"Leave town on the next train." :
مثال:
أنت تقول"Leave town on the next train." :

ج

بناء الجمل

الرجاء إعادة ترتيب مجموعة الكلمات في جملة مفيدة.
أنت تسمع"was reading" ... "my mother" ... "her favorite magazine" :
مثال:
أنت تقول"My mother was reading her favorite magazine." :

د

المحادثة

سوف تستمع لمناقشة بين شخصين ،يليها سؤال .أعط جوابا بسيطا وقصيرا للسؤال.
أنت تسمع:
مثال:
المتكلم "Lucy, can you come to the office early tomorrow?" :1
المتكلم "Sure, what time?" :2
المتكلم "7:30 would be great." :1
سؤال"What will Lucy have to do tomorrow morning?" :
أنت تقول "Go to the office early." :أو ""She will go to the office at 7:30.

ه

الكتابة

هذا القسم يسمح لك باالعتياد على استخدام لوحة المفاتيح كما أنه يقيس سرعتك في الطباعة .سيكون لديك  60ثانية لتكتب
أكبر قدر تستطيعه من الكلمات .أكتب بسرعة وبدقة .تابع الكتابة حتى ينتهي الوقت المخصص للكتابة .سيتم حفظ عملك
تلقائيا.

و

إتمام الجمل

يرجى كتابة كلمة واحدة تناسب معنى الجملة .اكتب فقط كلمة واحدة .سيكون لديك  25ثانية لكل جملة .أنقر على ""Next
عند االنتهاء.

ز

اإلمالء

الرجاء كتابة كل جملة تسمعها .سيكون لديك  25ثانية لكل جملة .انتبه لإلمالء وعالمات الترقيم .أنقر على " "Nextعند
االنتهاء.

ح

إعادة بناء القصة

لديك  30ثانية لقراءة النص .سيختفي النص بعد  30ثانية من الشاشة .ومن ثم سيكون لديك  90ثانية إلعادة بناء النص .بيّن
أنك فهمت النص بإعادة كتابته بطريقتك وكلماتك الخاصة .سيتم تقييم جوابك بناء على المضمون الواضح والدقيق ،وليس
بناء على حفظ كلمة بكلمة .سيتم حفظ عملك تلقائيا.

ط

تلخيص ووجهة
نظر

إقرأ النص.
ومن ثم ،أكتب في المربع األول ملخص قصير لوجهة نظر الكاتب ب  50-25كلمة.
أكتب في المربع الثاني وجهة نظرك عن الموضوع .هل توافق أوال توافق مع رأي الكاتب؟ لماذا؟ حاول استخدام أفكارك
أنت .يجب كتابة  50كلمة على األقل.
سيكون لديك  18دقيقة لقراءة النص وكتابة كل من الملخص ووجهة النظر .أكتب كال من الملخص ووجهة النظر قبل النقر
على " "Nextاكتب بجمل كاملة ،سيتم حفظ عملك تلقائيا.

شكرا التمامك االختبار.
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