TO: PARENT/GUARDIAN/STUDENT
FROM: ESOL DEPARTMENT
SUBJECT: APRIL 24: KET Reading, Writing, and Listening Examination (Grades 5 & 6)
DATE: 30th OF MARCH, 2014
Dear Parent/Guardian & Student,
We hope this finds you greatly fine.
Kindly be informed that our students of grades 5 and 6 will be sitting for the Listening + Reading/Writing phase of
University of Cambridge English Language examination (KET). In this phase, the child will be taking the Reading, Writing, and
Listening components of the test on Thursday, April 24 during the regular school day. The Reading and Writing component is 80minute examination. The Listening component is 30-minute examination.
In the first part of the Reading & WRITING paper you (the student) have to understand the main message of a sign,
notice or other very short text. These texts are usually the kind of text you can find on roads, in railway stations, shops, cafés,
schools, etc. There are also five sentences and you have to match each sentence to one of the texts. Part 2 is a test of vocabulary.
You have five sentences and there is a missing word in each one. There are three possible answers and you have to choose the best
word to fill each gap. In Part 3 we test how well you understand and can use the language you need for everyday life. The first five
questions are short conversations. The question is what the first person says and you then have three possible responses. To find the
right answer, you have to think what the second person usually says in this situation. Part 4 consists of a longer text (about 230
words) and seven questions. These may be multiple-choice questions with three possible answers (A, B or C) or you may have
seven statements and you have to decide if each statement is A – Right, B – Wrong or C – Doesn’t say. In Part 5 you have to show
that you understand and can use English grammar correctly. There is a text for you to read, but some of the words are missing.
These can be verb forms, prepositions, conjunctions, pronouns, etc. For each missing word, there are three possible answers and you
have to choose the right one. Part 6 is about vocabulary. You have to find the right word for something and spell it correctly. All
five words will be from the same topic, for example, hobbies, food, things you can find in a house, etc. For each word you have to
find, there is a definition in simple English and we give you the first letter of the word to help you. Part 7 tests grammar and
vocabulary. You have to read a short text which may be a note, and a reply to that note. It may also be a single letter. In the test
there are some missing words and you have to find the right word to fill each space. You must spell the words correctly. In Part 8
we test reading and writing. You have to read one or two short texts (note, email, advertisement, etc.) and use the information to fill
in a form, diary entry or other similar document. In Part 9 (last part) you have to write a short message (25–35 words). This could
be a note or an email to a friend. The instructions tell you who you are writing to and what type of message to write.
The listening paper comprises five parts and 25 questions. The types of exercises you will have to do are: multiple
choice, gap-filling and matching. The texts you will hear are monologues and dialogues, including interviews, discussions,
telephone conversations and messages. You will hear each conversation twice.
You (parent/guardian, & student) can also log onto www.cambridgeenglish.org (go to: Exams and Qualifications 
General English and for Schools) for further details about any of the test components should you want to. We have also posted
samples of the full exams on our school website www.yusr.edu.sa. Again, as this is a diagnostic test, no preparation is
required on your behalf.
What's required at this phase is that parents/guardians kindly make sure that their child be in school building on this day
(Thursday , April 24) at 7:30 a.m. sharp (not late even for a few minutes) so they allow us time to seat him/her properly before
conducting his/her examination components. Kindly note that any absenteeism or late arrival entails denying your child the test as
it is unified Reading, Writing, and Listening Test whose components cannot be repeated (due to the expectation that some
students who would have taken the test might disclose the content after the test). Therefore, the test can NEVER be taken by any
student after April 24 for any reason.
Should any of you have any query, you are most welcome to contact us at Esol.bulats@yusr.edu.sa We will make
sure we address any concern of yours. Thank you, again, for allowing your child to be a part of this remarkable,

prospective event. We promise you much more in store!
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السادة أولياء أمور طلبة الصفوف الخامس والسادس بمدارس اليسر العالمية ،
السالم عليكم،
نحيطكم علما" أن ا
طالبنا في الصافين الخامس والساادس سيخوضون مرحلة اإلختبارات الالغوية االنكليزية لجامعة كامبردج ( .(KETفي هذه المرحلة سيمتحن
ولدكم-ابنتكم في أجزاء القراءة والكتابة واإلستماع يوم الخميس الموافق في  42ابريل وذلك خالل الدّوام المدرسي .جزء القراءة والكتابة مداته ثمانون
( )08دقيقة .أما جزء اإلستماع فمداته ثالثون ( )08دقيقة.
 في الجزء األول من ورقة القراءة والكتابة يجب أن يفهم (التلميذ-ة) الفكرة الرئيسياة للوحة أو اإلعالن أو أي نص آخر قصير جدا" .وفي العادة يمكن أنشوارع ،محطات ا
تجد ما يماثل هذا ال انوع من ال انصوص في ال ا
الطرق ،المحالت ،المقاهي واالمدارس ألخ .كما يحتوي هذا الجزء على خمس جمل يجب
مطابقة ووصل كل منها مع أحد النصوص.
يشمل الجازء الثاني من اإلمتحان المفردات والمصطلحات الالغوية .ستجد خمس جمل وك ال جملة تنقصها كلمة واحدة .لديك  0إجابات محتملة وعليك اختيار
الكلمة األفضل لمأل الفراغ.
الجزء الثالث من اإلختبار يختبر مدى فهمك و قدرتك على إستخدام اللغة التي تحتاجها في حياتك اليومياة .تتشكل األسئلة الخمس األولى من حوارات
قصيرة .يكون السؤال عن ماذا يقول الشخص األول ث ام لديك  0أجوبة محتملة .ولكي تجد الجواب الصحيح عليك أن تف اكر في ما يمكن أن يقوله الشخص
الثاني في مثل هذا الوضع.
الجزء الرابع يتضمان نصا مطوا ل (حوالي  408كلمة) وسبع أسئلة والاتي قد تكون متعدادة الخيارات مع ثالثة أجوبة محتملة (أ ،ب أو ج ) أو قد تكون لديك
سبع جمل و تختار  :أ −صحيح  .ب :خاطىء  .ج  :ال يوجد اجابة.
في الجزء الخامس عليك أن تبيّن في هذا الجزء أنّك تفهم و يمكنك إستخدام قواعد اللغة اإلنجليزيّة بشكل صحيح .ستقرأ نصا ّ تنقصه بعض الكلمات التي قد
تكون على شكل فعل ،حرف جر ،حرف وصل ،ضمير إلخ .هناك ثالث أجوبة محتملة لكل سؤال و عليك اختيار الجواب الصحيح.
الجزء السّادس يتعلّق بالمفردات و المصطلحات اللغوية .عليك أن تجد اإلسم الصحيح لشيء ما و أن تقوم بتهجئته بشكل صحيح .تكون كل الكلمات الخمسة
من نفس الموضوع .على سبيل المثال  ،الهوايات  ،األغذية  ،األشياء التي يمكن أن تجدها في البيت إلخ .نجد تعريفا باللغة اإلنجليزية البسيطة لكل شيء يجب
أن تجده كما سنعطيك الحرف األول من الكلمة لمساعدتك.
الجزء السّابع يختبر القواعد و المفردات و المصطلحات اللغوية .عليك أن تقرأ نص قصير قد يكون مالحظة و رد على تلك المالحظة .كما قد تكون رسالة
فردية .يحتوي االمتحان على بعض الكلمات الناقصة و عليك أن تجد الكلمة الصحيحة لمأل كل فراغ و أن تكتبها بشكل صحيح.
في الجزء الثّامن نختبر كل من القراءة و الكتابة .عليك قراءة نص أو نصين قصيرين (مالحظة ،رسالة إلكترونية ،إعالن إلخ) .و استخدام المعلومات لتمأل بها
نموذج ،مذكرة يومية أو وثيقة أخرى مماثلة.
في الجزء ال اتاسع تكتب في آخر جزء من الورقة رسالة قصيرة (  52 – 52كلمة ) التي قد تكون مالحظة أو رسالة إلكترونية إلى صديق .تبين لك التعليمات
الشخص الذي توجه الرسالة له و نوع الرسالة.
 ورقة اإلستماع تتألف من  52سؤال .أنواع األسئلة المطروحة هي :اسئلة الخيارات المتع ّددة ،مأل الفراغات و ربط األجوبة .النصوص الّتي ستستمع اليهاهي مونولوج (مناجاة ذاتية) وحوار ،فضال" عن المقابالت والنّقاشات ومكالمات هاتفيّة ورسائل نصيّة .ستستمع الى التّسجيل مرّتين.
المطلوب في هذه المرحلة أن يتواجد ولدكم-ابنتكم في المدرسة يوم الخميس الموافق  42ابريل في تمام السااعة الساابعة وال انصف صباحا" .يرجى عدم ال اتأ اخر
اطالقا" لنتم اكن من ارشاد ولدكم-ابنتكم الى المكان المناسب لخضوعه-ا الختبار .نرجو أخذ العلم أن تغياب ولدكم-ابنتكم أو تأ اخره-ا في هذا اليوم اإلختبار
الطالب ،لذلك ال يمكن إعادة اإلختبار ا
ا
للطالب-ة المتأخر-
يعني حرمانه-ا من الإلختبار ألن األقسام الثالثة من اختبار القراءة والكتابة واإلستماع موحادة لك ال
ة أو الغائب-ة في وقت الحق أو ح اتى في يوم آخر للمحافظة على سراية المحتوى.

وفي حال وجود اي استفسار عن هذا االختبار ندعوكم جميعا للتواصل معنا على )  ) Esol.bulats@yusr.edu.saلنجيب عن أي أسئلة قد
تكون لديكم.
نشكركم على دعمكم مشاركة ولدكم/ابنتكم في هذا الحدث الممياز والمرتقب ...وفي جعبتنا لكم من الخير المزيد وتمنياتنا للجميع بالتوفيق..
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