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ما هو اختبار أفانت STAMP 4S؟
اختبار أفانت  4S )STAndards-based Measurement of Proficiency( STAMPيقوم بتحديد مستوى إتقان اللغة في
أربعة مهارات (القراءة ،الكتابة ،اإلستماع والتحدث) لطالب المرحلة السابعة فما فوق .اختبار أفانت  STAMP 4Sيستند إلى
شبكة اإلنترنت ومهيّأ للحاسب اآللي ،مع أسئلة مرتبطة بواقع العالم الخارجي في موضوعات مختارة لتكون مناسبة لتقييم مستوى معين
تدرس في كل مستوى .عادة ما تستحوذ األسئلة على نشاط و اهتمام المتعلم ،وألن اختبار أفانت
استنادا إلى البحوث في المواضيع التي ّ
 STAMP 4Sمهيأ للحاسوب ،سيكون للطالب المقدرة على إيضاح وإثبات مستوى كفاءتهم الفعلية دون التحديد المسبق لوضع بعض
أسئلة الحد األعلى والتي ال تساعد على تحديد المستوى بشكل أدق .تم تطوير أفانت ستامب في األصل من قبل مركز دراسات اللغة الثانية
التطبيقية ،وهو مركز وطني لموارد اللغات األجنبية في جامعة أوريغون ،وتقوم بتمويله وزارة التعليم األمريكية .اختبار STAMP 4S
مصدّق عن طريق االختبار الميداني وأفرقة من الخبراء .وهو اختبار مؤ ّمن يتطلب إلى مراقب أثناء اإلدارة.

ما هو االختبار المهيأ للحاسب اآللي؟
اختبار أفانت  STAMP 4Sمهيأ للحاسوب ،معنى ذلك أن مستوى صعوبة السؤال الذي يتم تقديمه للطالب يعتمد على عدد اإلجابات
الصحيحة التي سجلها حتى اللحظة خالل التقييم .محرك االختبار يتكيف تلقائيا إلى مستوى كل طالب ،صعودا أو هبوطا ،كلما تم التقدم
في االختبار .وباإلضافة إلى ذلك ،تستند األسئلة للمهارات اإلنتاجية (الكتابة والتحدث) على مستوى الكفاءة التي تحققت للمهارات
اإلستقابلية (القراءة واالستماع) اللتي تقابلها .وكان هذا النهج رائدا في أفانت أسيسمنت ،وهي الشركة األولى التي تقوم بتطوير اختبارات
على مستوى تجاري ،لمراحل متعددة  ،مهيأة مع الحاسوب لتعلم اللغات ،ابتداء من عام .2001

من هم مستخدموا اختبار أفانت STAMP 4S؟
يستخدم اختبار أفانت  STAMP 4Sمن قبل المعلمين لقياس نمو الطالب وتقييم البرامج ،وتمكين اتخاذ قرارات مستنيرة حول التطوير
المهني والتخطيط التعليمي .في الواليات المتحدة ،يستخدم االختبار من قبل الطالب حيث يمكنهم استخدامها لتأهل لختم ( Seal of
 ،)Biliteracyأو كدرجات عن طريق االمتحان في عدد من الواليات والمناطق.

ما هي مستويات الصفوف المناسبة إلختبار أفانت STAMP 4S؟
يهدف اختبار  STAMP 4Sإلى تحديد مستوى المتعلمين في الصفوف السابعة فما فوق ،حتى الكلية.

ما هي اللغات المطروحة إلختبار أفانت STAMP 4S؟
العربية ،اإلنجليزية ،الفرنسية ،األلمانية ،العبرية ،الهندية ،اإليطالية ،اليابانية ،الماندرين (المبسطة والتقليدية) ،الروسية
واإلسبانية.
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كم قد يستغرق إنهاء اختبار أفانت STAMP 4S؟
اختبار أفانت  STAMP 4Sغير مؤقت .يمكن للطالب التوقف واستئناف االختبار في أي وقت .في المتوسط ،يستغرق الطالب
حوالي  120دقيقة إلكمال التقييم بالكامل.

كم قد يستغرق إنهاء كل قسم من االختبار؟
القراءة 40-35 :دقيقة
الكتابة 25-20 :دقيقة
االستماع 40-35 :دقيقة
التحدث 25-20 :دقيقة

ما هو عدد األسئلة التي ستواجه الممتحنين؟
القراءة :ما يقارب  30سؤاالً متعدد االختيارات.
الكتابة 3 :أسئلة.
االستماع :ما يقارب  30سؤاالً متعدد االختيارات.
التحدث 3 :أسئلة.

متى سيحصل الممتحن على نتائج االختبار؟
تتوفر نتائج القراءة واالستماع فورا ً بمجرد إكمال كال القسمين .تأكد من تحديث الصفحة للحصول على آخر التحديثات.
وعادة ما تكون نتائج الكتابة والتحدث متوفرة في غضون  5إلى  7أيام عمل .قد تكون النتائج متاحة في وقت أقرب ،لذلك
تأكد من خالل التحقق من شاشة نتائج االختبار بشكل دوري لمراقبة تقدم التقييم.

كيف يتم الوصول إلى نتائج االختبار؟
يتم الوصول إلى جميع البيانات عن طريق رموز عرض النتائج ،وهي متاحة على المستويات التالية:




الحي/على مستوى المؤسسة  -يسمح بالوصول إلى نتائج اختبار أفانت  STAMP 4Sلجميع مجموعات االختبار داخل
المؤسسة (عادة المنطقة التعليمية أو الجامعة).
المدرسة  /المستوى الفرعي للمؤسسة  -يسمح بالوصول إلى نتائج اختبار أفانت  STAMP 4Sلجميع مجموعات
االختبار داخل المؤسسة الفرعية (عادة المدرسة أو قسم في الجامعة).
الصف /مجموعة االختبار  -يسمح بالوصول إلى نتائج اختبار أفانت  STAMP 4Sلجميع المتقدمين لالختبار المرتبطين
بمجموعة اختبار محددة.
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ما هي تقارير النتائج المتاحة؟




التقارير الفردية – تظهر هذه التقارير مستويات القراءة والكتابة واالستماع والتحدث التي تم تحقيقها في اختبار أفانت
 STAMP 4Sلكل ممتحن.
تنزيل ملخص سلسلة العناصر  -ينشئ تنزيل ملخص سلسلة العناصر ملف مايكروسوفت إكسيل يتضمن معلومات الملف
الشخصي للطالب جنبا إلى جنب مع نتائج اختبار الفرد وبيانات االختبار األخرى.
تنزيل ملخص الرسم البياني  -إذا كنت تفضل إنشاء نمط مختلف من الجداول أو الرسوم البيانية ،فإن تنزيل ملخص
الرسم البياني يجعل من السهل إنشاء ملف ميكروسوفت إكسيل بالمعلومات من الجداول الموجزة.

ماهي متطلبات النظام؟
يرجى االطالع على دليل تقنية التقييم ( )Assessment Technology Guideلإلطالع على متطلبات النظام الشاملة وقدرات
المتصفح.

ما هي متطلبات سماعة الرأس؟
نوصي بشدة باستخدام سماعات الرأس نمط  USBالتي تغطي األذنين تماما لتحد الكثير من األصوات المحيطة ،و لديها
ميكروفونات مضمنة .سماعات األذن الصغيرة أو سماعات الرأس التي تجلس على رأس األذن لن تنتج أفضل النتائج من
حيث جودة الصوت.
يرجى االطالع على دليل سماعة الرأس ( )Headset Guideلمزيد من المعلومات.

كيف يمكن كتابة نص وتسليمه للغات ذات عالمات نطقية وأحرف خاصة؟
تشمل جميع اختبارات أفانت قسم كتابة والذي سوف يتطلب إلى تقديم عينة نص تعبيري مكتوب .قد تختلف طريقة إدخال نص
اللغة اعتمادا على اللغة الهدف لالختبار.
يرجى االطالع على دليل الكتابة ( )Writing Guideللحصول على الخطوات الخاصة لكل لغة.

ما هي تكلفة اختبار أفانت STAMP 4S؟
للحصول على معلومات التسعير أو إجراء عملية شراء ،يرجى االتصال بفريق المبيعات على الرقم (888) 731-7887
داخل الواليات المتحدة أو على الرقم  +1 (541) 338-9090من خارج الواليات المتحدة أو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني
على .sales@avantassessment.com
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كيف يتم طلب اختبار أفانت STAMP 4S؟
 اتصل بممثل الحساب أو فريق المبيعات لدينا على (888) 731-7887 :داخل الواليات المتحدة ،أو
من خارج الواليات المتحدة ،أو أرسل نموذج طلب االتصال( ،)Contact Request Formأو أرسل بريدا إلكترونيا
إلينا على .sales@avantassessment.com

+1 (541) 338-9090







سوف نعد السعر الخاص بطلبك مع إيضاح تفاصيل تنسيق الشراء.
يقوم المنسق بتوقيع وإرجاع نموذجا للسعر المقترح .وبمجرد استالم التوقيع ،سنرسل إليك نموذجا إلكترونيا لتنظيم مجموعات
االختبار ومواعيد االختبار.
أعد نموذج اإلعداد بعد إكماله إلى أفانت.
سيقوم ممثل دعم أفانت باستخدام معلومات نموذج اإلعداد إلنشاء رموز االختبار ومساعدتك في إعداد الشبكات ومختبرات الكمبيوتر.
يرجى العلم بأنه قد يستغرق إعداد رموز االختبار مدة اسبوعين لذى يجب التخطيط المسبق لذلك.

هل تقدمون إرشادات للمعلمين واإلدارة؟
نعم بالتأكيد! لدينا فريق دعم العمالء متخصصون ومتاحون للدعم الفوري لالختبارات ويمكن التواصل معهم عبر البريد
اإللكتروني أو الهاتف.
البريد اإللكترونيsupport@avantassessment.com :
هاتف (888) 713-7887 :من الساعة  5:00صباحا إلى  5:00مسا ًء بتوقيت المحيط الهادئ ،من االثنين إلى الجمعة.

هل التطوير المهني متاح؟
نعم! تقدم أفانت عروض التطوير المهني في المؤسسة أو عبر اإلنترنت لمساعدة المعلمين واإلداريين على دمج حلول التقييم
لدينا في المناهج الدراسية ،وتعلم كيفية تفسير البيانات لتقييم البرنامج وتحسين نتائج التعلم.
يرجى االتصال بنا إذا كنت مهتما في التطوير المهني:
البريد اإللكترونيsales@avantassessment.com :
هاتف(888) 731-7887 :

فهرس برامج التطوير المهني (.)Professional Development Catalog
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