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Lexica Arabic 

 العربية للمفردات ليكسيكانموذج 

 

 ليكسيكاللمفردات العربيةنموذجبهذه السرعة وبهذه السهولة. يوفر أبدا فهم مستويات المفردات العربية لطلبتكم  ن كانيسبق وإلم 

تساعد البيانات الفورية الصحيحة والمعتمدة على  االختبار االول من نوعه المستند إلى السجالت لمفردات اللغة العربية المعيارية.

وتظهر تقدمهم مع الوقت. ويمكن للمستخدم اتخاذ القرارات المدعمة بالبيانات  المنضمين حديثاالتعرف على مستويات اللغة للطالب 

ضافة ت الفوري باإلياناجهزة اللوحية أو الهواتف المحمولة وتسجيل البوذلك بتطبيقه على الحاسوب أو األ يكسكاباستخدام نموذج ل

 إلى المتعة في استخدامه.

وصمم ليقيس معرفة  ويعتمد نموذج ليكسيكا على نموذج مبتكر ومدروس بشكل جيد من أجل التقدير السريع للكفاءة اللغوية العامة.

للناطقين باللغة االنجليزية اللذين  أولي لتحديد المستوىت للناطقين باللغة العربية. ويمكن كذلك استخدامه كاختبار استقبال الكلما

وسواء كان تصميمه بواجهة  تعلمون اللغة العربية كلغة ثانية، وكأداة قياس مستمرة للتقدم في نمو المفردات خالل السنة الدراسية.ي

فقط المفردات تكون باللغة العربية، وبذلك يمكن  –ائية اللغة، فإن جميع التعليمات موجودة باللغة األم أحادية اللغة أو ثناستخدام 

 لجميع المتعلمين الوصول إليه حتى من المبتدئين في تعلم اللغة العربية.

 

 خصائص نموذج ليكسيكا:

 بيئة اختبار قابلة للتعديل 

 صحيح ومعتمد 

  أحادية أو ثنائية اللغة استخدام واجهة 

 يمكن استخدامه على الحاسوب أو األجهزة اللوحية أو الهواتف النقالة 

  يعتمد على الشبكة االلكترونية 

  دقائق فقط 10يستغرق 

  بشكل تلقائي عمل تقرير بهانتائج فورية ويتم 

  لتحديد المستوىمخصصة توصيات 

 االستخدام السريع والسهل

وتتوفر النتائج فوريا بعد اكماله. ويتم عمل  ،دقائق فقط سواء أجري بواسطة الحاسوب أو الجهاز المحموليستغرق االختبار عشر 

 ،بمجموعات الكلمات المتكررة المستندة الى السجالت. ولتحديد المستوىالمفردات موصولة  تقاريربالنتائج حيث أن درجات مستوى

يد المستوى والتي يتم تخصيصها لتتماشى مع مقررات اللغة العربية التي تطرحها التوصيات األولية لتحد حسبتعدل النقاط المحددة 

 منتظمتكم.

 مناسب لمجال التربية والعمل

المؤسسات التربوية و أقسام الموارد البشرية في الشركات حيث تكون المعرفة كل بشكل واسع في يمكن تطبيق نموذج ليكسيكا 

وكونه نموذجا سريعا وسهل االستخدام  ت بشأن االنضمام الى بيئة تستخدم اللغة العربية.اللغوية عنصرا أساسيا التخاذ القرارا

 الفرد العام في الكفاءة العربية. لتقدير مستوى معتمدةيوفر لالداريين بيانات  للمفردات العربية فإن  نموذج ليكسيكا  وميسور التكلفة،

 

 اآلن صرت تعرف !
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