االختبار القياسي للغة االنجليزية
مواصفات اختبار القبول الجامعي
الوقت اإلجمالي لالختبار :ساعتان
االختبار القياسي للغة االنجليزية – اختبار إلكتروني يقيس مدى جاهزية المتقدم لالختبار للدراسة في الجامعة أو الكلية التي تدُرس باللغة اإلنجليزية،
يتألف من ستة أقسام وهي :القواعد ،والمفردات ،وتكوين الجمل ،وقراءة النصوص ضمن السياق ،وقراءة النصوص الطويلة ،والكتابة .يتم ترتيب معظم
أجزاء االختبار واألسئلة وبدائلها عشوائياً .جميع أجزاء االختبار الرئيسية والفرعية مرتبطة بوقت يظهر على جهاز الحاسوب ويتيح للمتقدم لالختبار
معرفة الوقت المتبقي.

القسم األول :القواعد
يتكون هذا القسم من أسئلة اختيار من متعدد في القواعد حيث يتم تقييم قدرة المتقدمين لالختبار على اختيار الكلمة /الكلمات المناسبة الستكمال جملة ما،
وقد ت ّم بناء محتوى االختبار على مشروع اللغة اإلنجليزية:
( (English Profile Project www.englishprofile.org

القسم الثاني :المفردات
تم
يقيس هذا الجزء من االختبار مدى معرفة الطلبة بالمفردات اإلنجليزية األكثر شيوعا ً في مؤسسات التعليم العالي التي تدُرس باللغة اإلنجليزية ،وقد َ
التأكد من مناسبة هذه المفردات للثقافة المحلية وفائدتها للمحتوى األكاديمي ،وقد ت ّم بناء محتوى االختبار على مشروع اللغة اإلنجليزية:
( (English Profile Project www.englishprofile.org

القسم الثالث :تكوين الجمل
يتطلب هذا القسم بناء عدة جمل صحيحة نحويا ً باستخدام مجموعة من الكلمات /العبارات المحددة حيث يعيد الطلب ترتيبها بطريقة صحيحة.

القسم الرابع :قراءة النصوص ضمن السياق
يتضمن هذا القسم نصين تمت إزالة كلمات منهما واستبدالها بفراغات ،تعُرض الكلمات في مربع أعلى النص ،وي ُ
طلب من الطالب سحب
الكلمات ووضعها في الفراغ المناسب.

القسم الخامس :قراءة النصوص الطويلة
يشمل هذا القسم ثالثة نصوص قرائية -وصفية ،سردية ،تفسيرية ،أو مزيج منها ،يتكون النص من حوالي  450كلمة ويتضمن أسئلة حول النقاط
التالية:








تحديد الفكرة الرئيسية
االستدالل (فهم ما هو مضمر)
تحديد األفكار الثانوية /الفرعية
تسلسل األحداث
إيجاد معاني كلمات غير مألوفة
ترابط فقرات النص
الضمائر

القسم السادس :الكتابة
يشمل هذا القسم مهمة كتابية واحدة ،ويتوقع من المتقدم لالختبار كتابة نص من  200إلى  250كلمة ،ويتم تقييم أداء الطلبة على المهمة من قبل
مصححين اثنين باستخدام مقياس شامل لمهارات الكتابة.
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