تفاصيل اختبار تحديد المستوى
يخضع كل متقدم بطلب التحاق للجامعة العربية المفتوحة الختباري تحديد المستوى باللغة العربية واللغة
اإلنجليزية .وهذا االختبار لقياس مستوى الطالب في اللغة (االنجليزية  /العربية) وم ثم وضعه في
المستوى المناسب في ضوء النتيجة التي يحصل عليها في االختبار
 يجب على الطالب دخول االختبار في اليوم المحدد له يسجل الطالب مواده الدراسية المناسبة بناء على درجة اختبار تحديد المستوى اليمكنك تعويض هذا االختبار في وقت الحق غير مسموح استخدام الهاتف النقال أو أي جهاز الكتروني في قاعة االختبار.الطالب الذي لديه شهادة توفل () TOEFL
أو ايلتس ()IELTS
 في حال كا لدى الطالب شهادة ايلتس أو توفل لم يمض عليها سنتي يستطيع التقدم إلى قسم القبولوالتسجيل لمعادلتها ،حيث يمك اعفاء الطالب م دراسة مقررات اللغة االنجليزية بناء على نتيجته في
امتحا التوفل أو االبلتس وحسب الجدول التالي:
درجات TOEFL

درجة
IELTS

Paper Based

Computer Based

)Internet Based (iBT

EL097

3

397

93

30

EL098

4

437

123

41

EL099

4.5

477

153

53

EL111

5.5

513

183

65

EL112

6.5

550

213

79

Exemption
يعفى من

الطلبة غير الناطقين باللغة العربية
اذا كا الطالب م غير الناطقي باللغة العربية ،يستطيع التقدم بطلب في قسم شؤو الطلبة يطلب تسجيل
مقرر ( AFL111اللغة العربية لغير الناطقي بها )1
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اختبار مستوى اللغة االنجليزية
)(Oxford English Placement Test
نوع االسئلة
القواعد والتراكيب والقراءة والمفردات
تتكو أسئلة هذا الجزء في ثالثة أنماط
 ملء الفراغات م خالل االختيار م متعدد -Multiple Choice - حوارات قصيرة  - Short Dialogues -تتبعها مجموعة م األسئلة يُجاب عليها باالختيار م متعدد-Multiple Choice
 قطعة مقروءة :تشتمل على فراغات يتم تعبئتها بكلمة واحده فقط حسب فهم الطالب للمحتوى والمعانيحسب السياق -
االستماع
 يهدف هذا الجزء إلى قياس قدرة الطالب على الفهم الصحيح لما يدور في الحوارات القصيرة  ،والقدرةعلى استخالص الفكرة العامة ومعرفة بعض التفاصيل واإلجابة ع بعض األسئلة
 مالحظة  :يحق للطالب االستماع إلى هذا الجزء مرتيالعدد الكلي لالسئلة  :يتراوح بي  44 – 40سؤاال.
 فى فقرة االستماع اليمكنك تشغيل القطعة إال مرتي فقط . عليك قراءة موضوع الحوار واالجابات المحتملة لة قبل االستماع للحوار . بعد كل صفحة يمكنك االنتقال للصفحة التالية فقط دو الرجوع للصفحة السابقة . اليمكنك تعديل اجاباتك بعد انتقالك للسؤال التالي ولهذا يتعي عليك اإلجابة بشكل نهائي لكل سؤال.معلومات العامة عن سياسة الدرجات المكتسبة باالختبار
 يتم احتساب درجة السؤال على حسب مستوى صعوبة السؤال نفسه. صعوبة او سهولة السؤال تعتمد على اجابة الطالب نفسه للسؤال السابق . كلما كانت اجابتك صحيحه كانت االسئلة التالية مقدارها اكبر فى قيمة الدرجات والعكس . قيمة االجابة الصحيحه الي سؤال تختلف م طالب الخر حسب معدل اجاباته لالسئلة المتتالية . االجابات الخطأ تجلب أسئلة ابسط ولك قيمتها اقل في الدرجة والعكس صحيح .مدة االمتحان
 تتراوح مدة االمتحا  80دقيقة ،بحيث يستطيع الطالب . قراءة األسئلة بعناية قبل اإلجابة عليها. إعادة االستماع إلى المقاطع الخاصة باالستماع  - Listening-لمرتي على أكثر تقدير . مدة االمتحا كافية لجميع الطلبة بغض النظر ع مستوياتهم في اللغة اإلنجليزية . -مالحظة :يظهر في الجزء األيم العلوي م الشاشة و باستمرار الوقت المتبقي م زم االمتحا
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اختبار اللغة العربية
نوع االسئلة
الجزء األول :القراءة واالستيعاب
الجزء الثاني :النحو والصرف
الجزء الثالث :الرسم واإلمالء
الجزء الرابع :األدب
 جميع االسئلة هى اختيار م متعدد فقط العدد الكلي لالسئلة  50 :سؤاال بعد كل صفحة يمكنك االنتقال للصفحة التالية فقط وعند رغبتك فى الرجوع لسؤال سابق يمكنك اختيارهم أعلى يسارالشاشة للرقم المناظر للسؤال وعند نهاية اخر صفحة سيقوم النظام بإرشادك الى األسئلة التى
لم يتم اإلجابة عليها
مدة االمتحان
 مدة االمتحا هي  60دقيقة ،بحيث يستطيع الطالب قراءة األسئلة بعناية قبل اإلجابة عليها . مدة االمتحا كافية لجميع الطلبة بغض النظر ع مستوياتهم في اللغة العربية. مالحظة :يظهر في الجزء اليسار العلوي م الشاشة وباستمرارالوقت المتبقي م زم االمتحادرجات االختبار واالعفاء من المستويات
تصنيف درجات االختبار في اللغتي واالعفاء م المستويات بناء على درجة الطالب في االختبار كما في
الجدول التالي:

تصنيف درجات اختبارات تحديد المستوى
تصنيف درجات اختبار اللغة االنجليزية  -نوع االسئلة
الدرجة من 120
يسجل في المستوى
EL097
م  11 – 0درجة
EL098
م  34 – 12درجة
EL099
م  55 – 35درجة
EL111
م  77 – 56درجة
EL112
م  99 – 78درجة
Exempted
120-100
مدة االختبار
دقيقة 80
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تصنيف درجات اختبار اللغة العربية – نوع األسئلة
الدرجة من 100
يسجل في المستوى
م  59 – 0درجة
AR111
م  89-60درجة
AR112
درجة او اعلى 90
معفى

مدة االختبار

دقيقة 60

University Placement Tests

All new applicants are required to take an English and Arabic placement test.
Placement tests will determine which level of study the student will be placed in
based on students’ grades.
 Students are required to sit the tests based on dates determined by the
University.
 Students may then register their courses based on test grades.
 Placement test dates cannot be changed.
 Use of mobile and any other electronic device is prohibited.

TOEFL/IELTS
Students may be exempted from their placement tests if they provide the
University with TOEFL or IELTS tests that are not older than two years and
students then will be exempted based on their test scores and the following
table:Exemption
from
EL097
EL098
EL099
EL111
EL112

IELTS
3
4
4.5
5.5
6.5

Paper Based
397
437
477
513
550

TOEFL
Computer Based
93
123
153
183
213

Internet Based
30
41
53
65
79

Foreign Students
Foreign students that don’t use the Arabic Language as a primary language may
apply for an Arabic as a Foreign Language course instead of the basic Arabic
courses through The Student Affairs Department.
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Oxford English Placement Test

Type of Questions:Grammar, Definition, and Comprehension
Questions are split into three different types:Fill in the answers (Multiple choice)
Short Dialogue followed by questions related to the dialogues (Multiple choice)
A brief paragraph followed by questions related to the paragraph. Fill in the
brackets with a one word answer.
Listening
This part measures the students’ ability of understanding short conversations and
the ability to point out the general picture and the details of this brief conversations
by answering a few questions.
Notice: - Students may listen to the conversation twice only.

The English Placement test will consist of 40- 45 questions in total.
 You may listen to the listening part of the test twice only.
 You should read the questions of the listening part before listening to the
brief conversation.
 After completing each page of the exam, you may forward to the following
page without the ability to return to previous pages.
 You may not change your answer, so make sure you have ready and
answered the questions properly.
General information about the grading system of the placement test.
Scores are scaled based on the difficulty of the questions.
The difficulty of the questions is based on the student’s previous answer
weather it was correct or wrong.
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Based on how many correct answers you have, the score scale of the next
question will increase or decrease based on previous answers.
The score scale differs from student to student based on the general
performance of the student.
Wrong answers will result in an easier level of questions but will result in
decreased value of a score scale and the opposite is correct.

Examination time:The placement test will be for 80 minutes so the student can read and answer
questions more carefully.
Regardless of the students English level the time of the test will be enough for
all students.
Time left on the exam will always be shown on the upper right side of the
monitor.

Arabic Placement Test
Type of Questions:




First part: Reading and Understanding
Second part: Grammar
Third part: Dictation
Fourth part: Literature

- All questions have multiple choice answers.
- The placement test consists of 50 questions in total.
- You may forward to the next page by clicking on the next page tab on the
bottom of the monitor and you may go back previous questions by clicking
on the question number on the upper left side of the monitor. All
unanswered questions will be pointed in the final page of the placement
test.
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Examination time:The placement test will be for 60 minutes so the student can read and answer
questions more carefully.
Regardless of the students Arabic level the time of the test will be enough for
all students.
Time left on the exam will always be shown on the upper right side of the
monitor.

Score Tests and Exemption of Levels
Placement test score scale
English Placement Test
Arabic Placement Test
English Level
Score out of 120
Arabic Level
Score out of 100
EL097
0-11
AR111
0-59
EL098
12-34
AR112
60-89
EL099
35-55
Exempted
90 and above
EL111
56-77
EL112
78-99
Exempted
100-120
Test time
80 Minutes
Test time
60 Minutes
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