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 المرحلة تعليمات

لتحميل احدث نسخة  http://www.versanttest.com/technology/platforms/cdt/index.jsp  اذهب إلى•

  Versant Computer Delivered Test (CDT). من برنامج

يمكنك استخدام القاموس أو طلب المساعده من شخٍص ما إذا كان هناك كلمات . الرجاء قراءة صفحة التعليمات هذه بعناية•

 .أو جمل غير واضحة

 .الرجاء مراجعة ورقة االختبار إذا ما كان هناك ورقة مخصصة الختبارك•

 .الرجاء اختيار مكان هادئ وحاسوب مجهز بنظام ويندوز وسماعات رأس بميكرفون بحيث اليتم مقاطعتك أثناء االختبار•

 .الرجاء التأكد من أن السماعات موصولة بالحاسوب بشكل جيد والميكرفون ليس بوضعية صامت•

 قبل االختبار

 Versant CDT.سيتم بذلك تشغيل برنامج  CDT للبدء باالختبار انقر نقرة مضاعفة على أيقونة•

   "Enter".دخل رقم االختبار وفق التعليمات على الشاشة وانقر زر.أ•

 .سيقوم صوت المختبر المسجل بارشادك إلى اختبار مستوى الصوت•

 .الشفهي سيتم توجيهك الختبار مستوى حساسية الميكرفون Versant في اختبار•

 .الكتابي لن يكون هناك اختبار للميكرفونVersant في اختبار •

 .في االختبارات التي تحوي على فقرات شفهية وكتابية، سوف يتم اختبار الميكرفون•

 .أو الميكرفون، سيبدأ االختبار/حالما يتم اختبار الصوت و•

 .لن تتمكن من إعادة استخدام رقم االختبار ثانية  . إذا أوقفت البرنامج قبل انتهائك من االختبار، فلن يتم تقييم اختبارك•

 إبدأ االختبار

 .التلمس الميكرفون أثناء التكلم. ضع الميكرفون قريباً من فمك كما هو مبين في الصورة أدناه•

 

 

 

 

 

      

 

 .أجب على كل األسئلة بسالسة وبشكل طبيعي وبصوت واضح وثابت•

 ."I don’t know"إذا كنت ال تعرف اإلجابة عن بند من بنود االختبار، فيمكنك البقاء صامتاً أو يمكنك القول •

 .التأخذ مالحظات أو تكتب على الورق أثناء االمتحان•

وإال فإن  "Finish"الرجاء النقر على زر "Finish". عندما تنتهي من االختبار سيطلب منك النظام أن تنقر على زر •

 .نتيجة االمتحان سوف تتأخر

 .من إرسال كافة المعطيات CDT ال تغلق البرنامج ما لم ينتهي برنامج•

 .سوف تبقى معلوماتك الشخصية مجهولة الهوية. إذا كنت ترغب فيمكنك اإلجابة على األسئلة االختيارية في نهاية االختبار•

 خالل االختبار

 .إذا واجهتك أي مشاكل، الرجاء االتصال بمسؤول االختبار


