
 الجزء األول:

Visual Comparison Speed 

 سرعة المقارنة البصرية

  240عدد الثنائيات: 

 دقائق 5الوقت المتاح: 

 ما مدى سرعة إستيعاب التفاصيل؟

العديد من األرقام الثنائية )األزواج( قارن بين تلك األرقام لترى هل هي متشابهة أم مختلفة. إذا كانت األرقام متشابهة، اضغط سوف ترى 

 ".D" وإذا كانت األرقام مختلفة، اضغط مفتاح "Lمفتاح "

 -ادخل وايضاً الماوس  – Enterومن بينها مفتاح األخرى تيح . جميع المفاهما المتاحين فقط Dو  Lبمجرد البدء، سيكون المفتاحين 

 الفأرة لن يكونوا مفعلين.

ال زوج من األرقام على الشاشة، سيتم اإلنتقآخر التالي. حينما تكتمل إجابة  الزوج الرقميبمجرد إدخال إجابة، سيتم اإلنتقال تلقائياً إلى 

 األسئلة.تلقائياً إلى الشاشة التالية. ال يمكنك الرجوع إلى السؤال السابق أو تخطي 

 ابدأ بالتدرب األن.

 

Vocabulary 

 اللغوية  المفردات

 كلمة ....؟آخر لإيجاد مرادف هل يمكنك 

 سؤال 30عدد األسئلة: 

 دقائق 8: المتاحالوقت 

 وضع العالمات المرجعية Bookmarkingسيكون متاح 

كلمات لإلختيار من بينهم أسفل تلك  5كل سؤال سيحتوى على جملة وسيكون هناك كلمة في تلك الجملة تحتها خط، وسيكون هناك ايضاً 

م الماوس أو لوحة المفاتيح إلختيار اإلجابة األفضل ثم الجملة. اختر الكلمة التي تحمل اقرب معنى للكلمة التي تحتها خط. يمكنك إستخدا

لإلستمرار.إذا كنت غير متأكد من اإلجابة، يمكنك التخمين. أو يمكنك  Enterالسؤال التالي أو اضغط  – Next Questionانقر على 

 وضع إشارة على ذلك السؤال والعودة إليه مرة أخرى إذا تبقى وقت.

 .مرجعية يها عالماتقم بمراجعة األسئلة التي عل

 

  



Numerical Reasoning 

 المنطق العددي

 ؟patternsبطريقة األنماط هل تفكر 

 دقيقة 15الوقت المتاح: 

  وضع العالمات المرجعية Bookmarkingسيكون متاح 

بموجب بعض القواعد. والغرض هو أن تكتشف القاعدة. قم بدراسة كيف تتصل  اخاص امن األرقام تشكل نمطسلسلة كل عنصر يوضح 

 األرقام بعضها ببعض وقرر ما هو الرقم الذي ينبغى أن يأتي الحقاً، ثم اختر اإلجابة. 

 لإلستمرار. Enterالنمط التالي أو اضغط  – Next Patternاستخدم الماوس او لوحة المفاتيح إلختيار اإلجابة األفضل. انقر زر 

 إذا كنت غير متأكد من اإلجابة، يمكنك التخمين. أو يمكنك وضع إشارة على ذلك السؤال والعودة إليه مرة أخرى إذا تبقى وقت.

  تستخدم األلة الحاسبة. يمكنك إستخدام مسودة ورقية للقيام بالعمليات الحسابية. ال، لذلك لفهم قدرتك على العمل مع األرقامانت تقوم بذلك 

 .مرجعية عالمات Bookmarkingقم بمراجعة األسئلة التي عليها 

 ب األن.يابدأ بالتدر

 

Spatial Visualization 

 بالصور(التفكير المرئي )التفكير 

 ما سهولة رؤيتك لألشكال ثالثية األبعاد؟

 صورة 14عدد سلسلة الصور: 

 دقائق 7: المتاحالوقت 

  وضع العالمات المرجعية Bookmarkingسيكون متاح 

قوب التي الثسترى سلسلة من الصور التي تصور/ تصف صفحة ورقية مربعة قد تم طيها، الصورة األخيرة توضح واحدة أو اثنتين من 

ي تبين اين تأجزاء من الورقة غير مطوية بها ثقوب. اختر الواحدة ال 5الورقة المطوية. اإلجابة التوضيحية تظهر أن هناك  فيتم ثقبها 

 كانت الثقوب والورقة غير مطوية.

 إلستمرار. ل Enterأو اضغط  Next Seriesاستخدم الماوس أو لوحة المفاتيح إلختيار اإلجابة األفضل ثم انقر 

ام القي إذا كنت غير متأكد من اإلجابة، يمكنك التخمين. أو يمكنك وضع إشارة على ذلك السؤال والعودة إليه مرة أخرى إذا تبقى وقت.

 الورقة وهي مطوية وغير مطوية، ولذلك ال تحاول طي/ ثني ورقة حقيقية. تصوربذلك من شأنه فهم قدراتك على 

 .مرجعية عالمات Bookmarkingقم بمراجعة األسئلة التي عليها 

 ابدأ بالتدريب األن.

  



Inductive Reasoning 

 اإلستنتاج اإلستقرائي

 ما مدى سهولة قيامك بالترابط المنطقي 

 مجموعة 22عدد المجموعات: 

 دقائق 9: المقدرالوقت 

أو  Next Setبشكل ما، بإستخدام الماوس او لوحة المفاتيح، اختر ثالث صور بالتحديد ثم انقر مترابطة منها  3صور،  6سترى عدد 

لإلستمرار. يمكنك تغيير إجابتك وذلك بالنقر على الصورة التي قمت بإختيارها أو بكتابة الحرف، ولكن ال يمكنك الرجوع  Enterأضغط 

 استمر. continueللخلف إذا نقرت على 

هذا التدريب ذو توقيت محدد! حاول اإلجابة على كل مجموعة من األسئلة خالل دقيقة واحدة أو أقل. بعد دقيقتين، ستنتقل تلقائياً إلى 

 السؤال التالي سواء كنت أنهيت إجابة السؤال أم ال. نتيجة هذا التدريب تعتمد على الدقة والسرعة. 

 التعليمات مرة آخرى ولذلك تأكد من فهمك لها قبل أن تستمر.  البدء، ال يمكنك الرجوع إلى تلك هذه دربمج

 ابدأ بالتدريب األن.

 

Section Two 

 الجزء الثاني

Sequential Reasoning 

 يلالتفكير التسلس

 وضع المعلومات في تسلسل وترتيب منطقي؟ما مدى سهولة 

 رسم بياني 14عدد الرسوم البيانية: 

 دقيقة. 11: المقدرالوقت 

سترى مجموعة من الكلمات والرسوم البيانية ذات األسهم والتي تشير إلى العالقات بين تلك الكلمات. استخدم الماوس لسحب وإسقاط 

 داخل الرسم البياني بالترتيب التنازلي المنطقي.الكلمات الكلمات داخل الرسم البياني. رتب 

 هذا التدريب ذو توقيت محدد! حاول اإلجابة على كل رسم بياني من األسئلة خالل دقيقة واحدة أو أقل. بعد دقيقتين، ستنتقل تلقائياً إلى

 الدقة والسرعة. الرسم البياني التالي سواء كنت أنهيت إجابة السؤال أم ال. نتيجة هذا التدريب تعتمد على 

بمجرد البدء، الرسم البياني التالي لإلستمرار.  – Next Diagramحينما تنتهي من وضع الكلمات داخل الرسم البياني الذي تريده، انقر 

 ابدأ التدريب. – Begin Exerciseالتعليمات مرة آخرى ولذلك تأكد من فهمك لها قبل أن تضغط ال يمكنك الرجوع إلى تلك 

  التدريب على الرسم البياني. ابدأ

 

Idea Generation 

 تكوين الفكرة

 ما مدى سرعتك في تكوين األفكار؟



 عدد األسئلة: سؤال واحد

 دقائق 5: المقدرالوقت 

حالما تبدأ، ستعطى سؤال واحد لإلجابة عليه. غرضك هو ان تكتب كل شئ تريده طالما أن هذه األفكار مرتبطة بذلك السؤال. ال تقلق 

 الترقيم وتنسيق الورقة أو األخطاء اإلمالئية. بخصوص اإلمالء، القواعد، عالمات

 ستتناقص وانت تنتقل ألسفل الصفحة.  ، إبدأ في الكتابة في المساحة الفارغة، هذه المساحة بمجرد قراءة السؤال في أعلى الشاشة

مرئي على الشاشة ولكن سوف يحتسب. عندما ينتهي الوقت، سيغلق  المتعلقة بذلك السؤال. التوقيت غير ق لكتابة أفكاركئدقا 5لديك 

 التدريب تلقائياً وسيتم تسجيل إجاباتك.

 .ابدأ التدريب – Begin Exerciseيبدأ التدريب عندما تضغط 

 ابدأ التدريب

 

Work Approach 

 منهج العمل

 كيف تستجيب للكلمات؟

 كلمة 47عدد الكلمات: 

 دقائق 4: المقدرالوقت 

 كل كلمة بأول كلمة تطرأ لذهنك.تجيب على حينما تبدأ، سترى سلسلة من الكلمات، واحدة كل مرة. هدفك هو ان 

  ثوان 7إدخل. لديك فقط  Enterستظهر كل كلمة مرة واحدة فقط ثم ستتغير الشاشة لتتيح لك الفرصة لإلجابة. اكتب إجابتك ثم اضغط 

 انتهى الوقت، وسيظهر السؤال التالي بعد ثانية واحدة فقط. !Time’s Upلإلجابة، ستظهر كلمة   ثوان 7لإلجابة. إذا استغرقت أكثر من 

. في حالة عدم (الواصلة الصغيرة بين الكلمات) hyphensمساحات أو كلمات بها  spacesحاول اإلجابة على كل كلمة. ال تستخدم 

 علي الكلمة التالية. فهمك للكلمة، أو لم يطرأ في ذهنك إجابة، قم ببساطة بالضغط

 ابدأ بالتدريب على الكلمات

 

Timeframe Orientation 

 األطار الزمني

 األشياء المتاحة والممكنة؟ كيف تدرك

 صورة 12عدد الصور: 

صندوق فارغ. الغرض من هذا التدريب أن تقوم بإدخال اإلجابة األولى التي  18، سترى صورة و حينما تبدأدقيقة  12: المقدرالوقت 

 حينما ترى الصورة. ال تقم بإدخال مشاعر، أفكار أو أسماء، مجرد كلمات للموضوعات أو األشياء. تتبادر لذهنك

 لإلنتقال للمربع التالي. Enterسيكون المؤشر على المربع/ الصندوق الفارغ األول، فقط أبدأ بالكتابة. بعد كل إجابة، قم بالضغط على 

 يمكنك الرجوع لإلجابات السابقة. استخدم اسهم أعلى، أسفل، يمين، يسار للتحرك بين المربعات.

 ابدأ بالتدريب على الصور.

  



Interpersonal Style 

 اسلوب التعاون مع األشخاص األخرين 

 جملة 20عدد الجمل: 

 دقائق 4: المقدرالوقت 

لجمل، واحدة في كل مرة مع مقياس تصنيفي من خمس خيارات. استخدم الماوس للنقر على التصنيف الي حينما تبدأ، سترى سلسة من ا

 يصف مدى موافقتك مع هذه الجملة.

ضع خيارك بناء على ما هو انت األن، وليس كما تريد أن تكون في المستقبل. ضع في إعتباراتك كيف ترى نفسك بصدق فيما يتعلق مع 

 ين تعرفهم من نفس المرحلة العمرية والجنس/ النوع.األخرين الذاألشخاص 

قبل  كحينما تقوم بإختيار تقييم، ستظهر الجملة التالية. إذا كنت تود تغيير إختيارك، يمكنك النقر على األسهم.  ولكن ينبغى أن تختار إجابت

 أن تنتقل إلى الجملة التالية. 

لوقت لقراءة كل جملة بعناية والقيام باإلختيار المناسب. الوقت المقترح إلكمال هذا ليس هناك إجابة خاطئة وصحيحة، لديك ما يكفيك من ا

  إرشادى فقط.التدريب 

 ابدأ التدريب.

 

Interest Profiler 

 

 بروفايل الرغبات

 سؤال 60عدد األسئلة: 

 دقائق 7الوقت المقدر: 

 هذا اإلستبيان البسيط له أثر كبير. خذ وقتك. 

 د. رغباتك تساعدك على فهم طبيعة المهام التي تفضلها، هذهلقد قمنا بحفظ نتائج الكفاءة لتساعدك على فهم ما الذي تؤدي فيه بشكل جي

 النتائج من الممكن أن تعطيك لمحة عن المسارات التعليمية والوظيفية التي يمكنك أن تسلكها بنجاح.

 حينما تبدأ، سترى قائمة باألنشطة على صفحة مع مقياس تصنيف. انقر على التصنيف الذي يصف مدى إهتمامك بكل نشاط.

اإلجابة المناسبة. هذا التدريب ليس محدد الوقت. نقدم الوقت المقترح إلتمام النشاط هناك إجابات صواب وخطأ. خذ وقتك واختر ليس 

 كدليل إرشادى فقط.

  ابدأ التدريب.

 

 


