
 

 

 

حدد مسبًقا المكان الذي ستقوم بإجراء 
االختبارات فيه.

إن المكان المثالي سيكون مكان� هادًء 
وبه نوع من الخصوصية، ويحتوي على 

طاولة نظيفة ومرتبة.

أخبر عائلتك بالموعد المحدد الختباراتك، 
وحاول أن العائلة يقللون يقللون من 

الضوضاء أو المقاطعة أثناء وقت االختبار.

تواصل مع ا¤شخاص المقربين، وأخبرهم 
بمواعيد اختباراتك، والهدف هو تقليل 

المقاطعات.

قبل بدء االختبار، ضع هاتفك على وضعية 
الصامت أو قم بإغالق هاتفك.

   •

   •

   •

   •

   •

Preparing Your Space

 

 Identify in advance the space where 
you are going to take your exams.

 Ideally it is somewhere that is quiet 
and private, with a tidy and clear desk.

 Let your family know when your     
exam is scheduled and try to get them 
to minimize the noise or disruption.

 Communicate with the people around 
you and let them know when you will 
be taking your exam so that you can 
minimize any interruptions.

 Put your phone on silent or turn it off.
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التخطيطالتخطيط
اعرف متى وأين وكيف ستكون اختباراتك. 

قم بتدوين المالحظات حول كيفية 
التقييم وفي أي تاريخ والوقت المخصص 

لالختبار.

تأكد من أنك قد اطلعت على أية نصائح 
أوإرشادات حول االختبارات كان قد قدمها لك 

المحاضرون.

من ا¤فضل إضافة تواريخ وأوقات االختبارات 
في تقويم إلكتروني أو في هاتفك، 

لتذكيرك بمواعيد االختبارات.

ضع خطة للمراجعة. حاول التدّرب على 
أمثلة من أنواع ا¤سئلة التي ستطرح 

عليك. يعد اختبار نفسك أحد أفضل طرق 
التعلم.

ضع قائمة بجميع الموضوعات المهمة 
لالختبار، وقم بشطبها بمجرد االنتهاء من 

مراجعتها. خطط لمراجعة جيمع 
الموضوعات قبل االختبار بوقت كاف، وال 

تتركها ¼خر لحظة. 

   •

   •

   •

   •

   •
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you are going to take your exams.

 Ideally it is somewhere that is quiet 
and private, with a tidy and clear desk.

 Let your family know when your     
exam is scheduled and try to get them 
to minimize the noise or disruption.

 Communicate with the people around 
you and let them know when you will 
be taking your exam so that you can 
minimize any interruptions.

 Put your phone on silent or turn it off.

 

 

 

Know when, where and how your 
exams will take place. Keep a note of 
how you will be assessed, on what 
date and within what timeframe.

Make sure you’ve read any exam 
advice or study guidance your 
lecturers have given.

Put the dates and times into your 
online calendar and your phone, with 
reminders before they start.

Make a revision plan. Try to do   
practice examples of the kinds of 
questions you will be asked. Testing 
yourself is one of the best ways of 
learning.

Make a list of all the topics important 
for your exam and cross them off once 
you have revised them. Space out your 
revision of topics and do not leave it 
to the last minute!

PLANNINGPLANNING

   •

   •

   •

   •

   •
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تأكد من شحن/ توصيل جهاز الحاسوب أو 
أي جهاز آخر تستخدمه، وأن الجهاز متصل 

بالشبكة ويعمل بشكل جيد.

اختبر سرعة ا¿نترنت قبل االختبار بوقت 
كاف، وذلك ¿تاحة الفرصة لطرح أية 
استفسارات على منسق المقرر أو 

المحاضر.

تعّرف على ما يوصي به فريق تقنية 
المعلومات بالجامعة عند حدوث مشكلة 

في االتصال أثناء االختبار. يجب أن تكون 
هناك "خطة بديلة" وتأكد من أنك تعرف ما 

الذي يجب القيام به، وال داعي للذعر إذا 
حدث شيء ما في ذلك اليوم.

تأكد من معرفة ما إذا كان مسموح� لك 
استخدام أية موارد (على سبيل المثال: 

اختبار الكتاب المفتوح، ا¼لة الحاسبة، 
االتصال با¿نترنت)، أو أنه فقط يسمح لك 

بحل االختبار على المتصفح مباشرًة.

   •

   •

   •

   •
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Make sure your laptop or other device 
that you are using is fully 
charged/plugged in, connected to the 
network and is working OK.

Test out your internet speed in 
advance to allow time to raise any 
queries with your course coordinator/ 
lecturer.

Find out what the University IT team 
recommend you do if there is any 
problem with your connection during 
the scheduled exam. There should be 
a ‘plan B’ and make sure you know 
what it is and don’t panic if something 
happens on the day.

Make sure you know if you are allowed 
to use any resources (e.g. open book 
test, calculator, access the internet) or 
whether you are to only engage with 
the test itself on your browser.

   •

   •

   •

   •

 

 

 

اعرف نوعية كل اختبار وحاول التدّرب على 
ذلك النوع من ا¤سئلة/ االختبارات.

اختبارات االختيار من متعدد وا¤نواع 
المماثلة، تعتبر من ا¤نواع الشائعة 

االستخدام في االختبارات عبر ا¿نترنت. من 
ا¤فضل أن تقوم بالتعّرف على طريقة طرح 

هذا النوع من ا¤سئلة (السؤال الوحد تلو 
ا¼خر، كل ا¤سئلة في دفعة واحدة، هل 

يمكن العودة لÇسئلة وتغيير ا¿جابات أم 
ال؟)، وذلك حتى ال تتفاجئ في يوم االختبار.

ا¤سئلة المقالية/ ا¿جابات المكتوبة – كن 
على معرفة بعدد ا¤سئلة التي يجب عليك 
ا¿جابة عليها وما إذا كان هناك خيارات. هل 

يجب تنزيل االمتحان أو استخدام قالب 
 Word معين؟ هل يجب عليك تحميل ملف

، أو PDF ، أو كتابة إجاباتك في مربع نص؟

االمتحانات الشفوية/ السمعية – يكون هذا 
النوع من االختبارات شائع� في اللغات، وأيض� 

في بعض المواد ا¤خرى. وفي مثل هذه 
االحتبارات، يجب التأّكد من وجود ا¤دوات 

التكنولوجية التي تحتاجها (ميكروفون، 
مكبر صوت/ سماعة رأس، كاميرا). حاول 

أن تقدم أفضل ما لديك، وحاول تجربة 
السيناريو إن أمكن.

   •

 •

   •

   •
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to minimize the noise or disruption.

 Communicate with the people around 
you and let them know when you will 
be taking your exam so that you can 
minimize any interruptions.

 Put your phone on silent or turn it off.

 

 

 

Know the format of each exam and try 
to practice those kind of questions/ 
tests.

MCQs (Multiple Choice Questions) and 
similar types of tests are very common 
in online exams. Find out if you can, 
how the questions are going to be 
presented (one at a time, all in one go, 
will you be able to go back and change 
answers or not?) so that you don’t have 
any surprises on the day.

Essays/ typed responses - find out how 
many questions you have to answer 
and whether there is choice. Do you 
have to download the exam paper or 
use a template? Do you have to 
upload a word file, or a PDF, or type 
your answers into a text box?

Oral/Aural exams – common in 
languages, but also some other 
subjects. For these you need to make 
sure that you have the technology you 
need (microphone, speakers/headset, 
camera). Try to do the best you can 
and practice the scenario if possible

   •

   •

   •

   •
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حاول أن تقلل من توترك! خذ فترات راحة 
منتظمة قبل االختبارات، وأترك وقت� للقيام 

با¤شياء التي تستمتع بها. 

جهز مكان االختبار من الليلة السابقة.

ابق على تواصل مع أصدقائك وعائلتك خالل 
فترة االختبارات. يمكنهم مساعدتك على 

االسترخاء وكذلك تشجيعك.

يكره معظم الناس االختبارات ويشعرون 
بالقلق حيالها. استخدم هذه الطاقة 

العصبية للمذاكرة والممارسة وهذا يعني 
أنك لن تقلق في النهاية. أحرص على عدم 

تعرضك لالرتباك. إذا شعرت بأية ضغوط، 
فقم بطلب المساعدة (تواصل مع 

االخصائيين االجتماعيين بالجامعة بالتواصل 
على ا¤رقام الموجودة على الموقع 

ا¿لكتروني للجامعة).

   •

   •

   •

   •
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Try to minimize your stress! Take 
regular breaks before your exams and 
leave time to do the things you enjoy.
Prepare your work space the night 
before.

Keep in touch with friends and family 
during the exam weeks. They can help 
you to relax as well as motivate you.

Most people hate exams and feel 
anxious about them. Use that nervous 
energy for revision and practice and 
that will mean you won’t have to worry 
in the end. Don’t get overwhelmed. 

Get help if it is getting too much (call 
an SU counsellor on the number on 
the website).

   •

   •

   •

   •

 

 

 

راجع الملف التعريفي للمقرر الدارسي 
الخاص بك للحصول على أي معلومات قد 

تجيب على بعض أسئلتك. معظم هذه 
المعلومات منشورة على بوابة إدارة 

SULMS  المحتوى التعليمي

إذا واجهت أية مشاكل تتعلق بالتقييم، 
فقم بالتواصل مع منسق المقرر/ 

المحاضر.

   •

   •
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 Identify in advance the space where 
you are going to take your exams.

 Ideally it is somewhere that is quiet 
and private, with a tidy and clear desk.
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Check your course profile for any 
information that may answer your 
questions. This information is probably 
posted on the SULMS page.

If you come across any problems 
regarding your assessment get in 
touch with your coordinator/lecturer.

   •

   •
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