ما هو اختبار إتقان اللغة العربية؟

متحن
دليل ال ُم ِ

هو اختبار متاح للشخص عبر شبكة االنترنت يقوم بتقييم مهارته في اللغة العربية .اختبار إتقان اللغة ينشطر إلى أربعة أجزاء
– القراءة ،الكتابة ،االستماع والتحدث – وتكون نتيجة االختبار المحرزة البالغ للممتحنين والمعلمين عن التقدم في التعليم
وكفاءة البرنامج الخاص باللغة .عناصر االختبار واألسئلة مبنية على أحداث تحدث على أرض الواقع في حياتنا اليومية.
اختبار اتقان اللغة العربية يقوم بقياس القدرة اللغوية للممتحن بناء على معايير ومستويات .سوف تشير نتيجة االختبار لكل قسم
إلى مستوى كفاءة الممتحن في اللغة العربية.

االستعداد الختبار إتقان اللغة العربية
ننصح المقدمين على االختبار قراءة دليل مستويات إتقان اللغة ومدونة التقييم ( Proficiency Levels and
 )Rubric/Scoring Guideللحصول على معلومات حول المهارات التي سوف تحتاجها من أجل تحقيق مستوى معين من
الكفاءة .الروابط لهذا الدليل تجدها هنا باللغة العربية و اإلنجليزية.

شروط وضوابط بدء اختبار إتقان اللغة العربية
يتم بدء االختبار في بيئة مناسبة تحت إشراف مراقب ،يكون المراقب مخول بالمهمة من قِبل المؤسسة التعليمية الراعية
لالختبار.





يمنع وجود قواميس أو معاجم لغوية ،كتب ،هواتف محمولة أو أي مواد مساعدة في مكان االختبار خالل قسم القراءة
والكتابة والتحدث.
يجب توفير قلم حبر فقط خالل قسم الكتابة من االختبار إذا كان هذا القسم متاحا ً لإلجابة بخط اليد.
عدم وجود برامج أخرى مفتوحة (البريد اإللكتروني ،المحادثات )Word ،أو صفحات أخرى للمتصفح خالل فترة
االختبار.
سيقوم مقيّموا االختبارات لدى أفانت بمراجعة وتصحيح إجابات كالً من قسمي الكتابة والتحدث وأي ردود غير مالئمة
(مبتذلة ،عنيفة ،وألى ما ذلك) سترفع إلى المراقب وسيلغى تصحيح هذا الجزء من االختبار.

تسجيل الدخول إلى اختبار إتقان اللغة العربية





سيقوم المعلم أو المراقب بتزويد الممتحن بالرابط الخاص باالختبار مضافا ً إلى رمز االختبار ،كلمة المرور ،واسم تسجيل
الدخول لبدء االختبار.
يوجد ثالث خانات يشترط على الممتحن تعبأتها :رمز االختبار ،كلمة المرور ،واسم تسجيل الدخول.
لدى كل طالب اسم تسجيل دخول مميز.
يجب تعبئة خانتين في صفحة اسم الطالب :االسم األول واسم العائلة.
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متحن
دليل ال ُم ِ

سيقوم المعلم أو المراقب بإرشادك في أي قسم من االختبار ستقوم بالبدء فيه.
 يظهر لك زران الختيار أقسام االختبار :القراءة  /الكتابة واالستماع  /التحدث.
 يجب البدء بقسم القراءة قبل قسم الكتابة ،وبدء قسم االستماع قبل قسم التحدث.

قسمي القراءة واالستماع
يتكون قسما القراءة واالستماع من أسئلة متعددة االختيارات ومهيأة للحاسب اآللي ،معنى ذلك هو أن كل سؤال جديد يتم
اختياره بنا ًء على الردود أو اإلجابات السابقة .ال تشعر باإلحباط إذا واجهتك مواضيع أو كلمات غير مألوفة لك .قدّم أفضل ما
لديك ،وتذكر أن اإلجابة الخاطئة لسؤال حول موضوع غير مألوف شيء عادي ألنه يزود النظام بالبيانات المهمة لتحديد
مستوى إتقان اللغة .مع التقدم في االختبار ،قد ترى أسئلة أسهل أو أكثر صعوبة بناء على إجاباتك السابقة .كل ممتحن سيأخذ
مسارا ً مميزا ً في االختبار كلما تقدم أكثر في أسئلة االختبار .سوف ترى ما يقارب  ٣٠سؤاالً في كل من قسمي القراءة
و االستماع في اختبار اتقان اللغة العربية .يستغرق إنهاء كل من القسمين ،كل على حده ،فيما يقارب  ٦٠-٤٦دقيقة .قد
يستغرق أي من القسمين وقتا أطول للممتحنين الذين يحصلون على العديد من عناصر االختبار ذات المستوى األعلى ،والتي
تتميز بمقاالت قراءة أو مقاطع استماع أطول .سرعة اتصال اإلنترنت الخاص بك يمكن أن تؤثر أيضا على طول االختبار.

هنا بعض النصائح:



قراءة السؤال واألجوبة قبل محاولة قراءة أو االستماع إلى النص (سوف يساعدك هذا على توجيه قراءتك  /استماعك
وتساعدك على التحرك خالل االختبار بسرعة أكبر).
في قسم االستماع ،يمكنك االستماع إلى كل تسجيل مرتين.

قسمي الكتابة والتحدث
-１
-２
-３
-４
-５
-６

-７
-８

يتم تحديد مستويات أسئلة التحدث حسب مستواك في اختبار االستماع ،ويتم تحديد مستوى أسئلة الكتابة حسب مستواك
في اختبار القراءة.
قم بتقديم إجاباتك باستخدام اللغة العربية الحديثة.
قم بالكتابة أو التسجيل على أعلى مستوى يمكنك تقديمه.
قدم كل التفاصيل المطلوبة في السؤال والتفاصيل الكافية إلظهار مهارات الكتابة أو التحدث بشكل كامل.
حاول البقاء في إطار الموضوع.
ن ّ
ظم وقتك.
 اترك وقتا كافيا لجميع عناصر الكتابة  /التحدث.
 إجابتك الكاملة لجميع العناصر مهمة لتحديد مستوى اإلتقان الخاصة بك بدقة أكبر.
في هذه األقسام ،انقر على التالي لتقدّم إجابتك واالنتقال إلى الشاشة التالية.
بعد النقر على زر التالي ،لن تتمكن من العودة إلى نفس السؤال.
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قسم الكتابة

متحن
دليل ال ُم ِ

يتكون قسم الكتابة من ثالثة أسئلة اختبار .سوف تحتاج إلى تحويل نظام اإلدخال أو الكتابة إلى اللغة العربية لكتابة الردود
باللغة العربية .عند االنتهاء من اإلجابة ،انقر على التالي لتسليم اإلجابة واالنتقال إلى السؤال التالي .إذا قام النظام بتسجيل
خروجك من االختبار بالخطأ خالل كتابتك ،يمكنك تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام نفس بياناتك الخاصة لمواصلة حيث
توقفت.

قسم الكتابة بخط اليد
إذا كان االختبار الكتابي مداراً ومراقبا ً بنظام خط اليد ،ستستخدم القلم والورق لردودك .اطلب من مراقب االختبار بطباعة
أسئلة القسم الكتابي .ستقتصر اإلجابة على صفحة واحدة لكل سؤال .يجب ّأال يكون هناك أي جزء من اإلجابة على الجانب
الخلفي من أي صفحة ،وينبغي ّأال يكون هناك خربشة في منطقة رمز اإلجابة ( )QRأو تلف تلك المنطقة بأي شكل من
األشكال .اجعل كتابك سهلة القراءة وداكنة بما يكفي للنسخة الممسوحة ضوئيا لتكون قابلة للقراءة .عند االنتهاء مع جميع
األسئلة ،قم بتقديم جميع الصفحات إلى المراقب الخاص بك.
قسم التحدث
يتكون قسم التحدث من ثالثة أسئلة اختبار.
 قم بتنظيم أفكارك قبل أن تبدأ التسجيل.
 لتسجيل رد ،انقر فوق تسجيل (.)RECORD
 عند االنتهاء من التسجيل ،انتظر ثانيتين أو ثالث ثوان ،ثم انقر رز اإليقاف (.)STOP
 بعد التسجيل ،انقر فوق رز البدء ( )PLAYلالستماع إلى التسجيل الخاص بك ،يمكنك بعد ذلك القيام بأحد اإلجراءات
التالية:
 إذا كنت ترغب في إضافة إلى التسجيل ،انقر فوق زر تسجيل  /إضافة إلى تسجيل ( RECORD/ADD TO
.)RECORDING
 إذا كنت ترغب في حذف التسجيل والبدء من جديد ،انقر فوق بدء التشغيل مرة أخرى (.)START OVER
 تجنب الوقفات الطويلة عند التسجيل.
 استخدم رز التوقف ( )STOPوتسجيل  /إضافة إلى تسجيل ( )RECORD/ADD TO RECORDINGحسب
الحاجة.
 عند إكمال التسجيل ،انقر فوق التالي لحفظ ردك واالنتقال إلى السؤال التالي أو الشاشة التالية.
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متحن
دليل ال ُم ِ
مالحظات في غاية األهمية
بالنسبة إلى قسم التحدث ،انقر فوق البدء ( )PLAYبعد التسجيل للتحقق من تسجيل اإلجابة بشكل سليم.




إذا كانت اإلجابة غير مسموعة أو ذات نوعية رديئة ،فال تنقر زر التالي.
يمكنك محاولة التسجيل مرة أخرى ،ولكن يجب التحدث إلى المراقب أو المعلم إذا كان هناك مشاكل تواجهها في سماعة
الرأس ،أو إذا استمرت مشكلة
ال تقم بالنقر فوق التالي لتجاوز عنصر االختبار أو السؤال  -إذا تعذر حل المشكلة أثناء جلسة االختبار الحالية ،انقر فوق
تسجيل الخروج ( )Logoutوقم باستئناف االختبار بعد حل المشكلة.

بإتباع لهذه اإلجراءات ستتجاوز مواجهة مشكلة وجود تسجيل رديء ال يمكن سماعه وال تقييمه .تذكر أن المقيّمين لدى أفانت
سيستمعون إلى نفس جودة الصوت التي ستسمعها لتسجيلك.

إنهاء اختبار إتقان اللغة العربية




إذا كنت لن تكمل االختبار في جلسة واحدة ،فاتّبع التعليمات من معلمك أو من المراقب حول توقيت النقر على زر تسجيل
الخروج.
لن ينتهي اختبار إتقان اللغة العربية الخاص بك حتى ترى صفحة مكتوب فيها " لقد أكملت االختبار وتم حفظ إجاباتك.
يمكنك اآلن تسجيل خروج".
إذا كنت بحاجة إلى إنهاء االختبار في وقت آخر ،خطط للقيام بذلك ضمن المهلة الزمنية المحددة من قبل معلمك أو
المراقب.

استئناف اختبار إتقان اللغة العربية
استئناف االختبار ،قم بتسجيل الدخول تماما كما فعلت ألول مرة باستخدام نفس رمز االختبار وكلمة المرور واسم تسجيل
الدخول (جميع الحقول حساسة لحالة األحرف) .يجب استئناف االختبار عند النقطة التي توقفت فيها .إذا ط ِلب منك إدخال
اسمك مرة أخرى ،يجب إيقاف االختبار بالنقر على تسجيل الخروج .يشير هذا إلى أن معلومات تسجيل الدخول التي تم
إدخالها مختلفة عن تلك المدخلة في األساس .حاول تسجيل الدخول مرة أخرى أو تحدث إلى مراقب االختبار أو المعلم
للحصول على المساعدة.
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