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 :على أشتخاص في األدوا  البالية بعبمدالع بية عادة ما  اللغة STAMP 4Sتخببا  ال البداية الناجحة

  ل بداية االتخببا بي  ق  

  ،اجعل رموز االختبار وكلمات المرور جاهزة )لكل مجموعة اختبار سيكون هناك رمز اختبار وكلمة مرور للطالب

 المرور.(لمعلم وكلمة لباإلضافة إلى رمز اختبار 

  ،ألسماء و/أو صورة لهوية الممتحنين المخول لهم الشروع باإلختبار.قم بطباعة قائمة إذا تطلب األمر 

 إن  تسجيل الدخولب المطلوب في الملف الشخصي لالطال هوية تستخدم لحقلنفسها إذا كانت  الطالب اتهوي قم بتجهيز(

 .للطالب حول ما يجب إدخاله( رشادات، كن مستعدا لتقديم اإلنفسها كنتلم 

 بتعليمات لتحديد لغة اإلدخال. لمزيد من المعلومات،  الممتحنيناالختبار بلغة تعتمد على األحرف، يجب تزويد  إذا كان

 راجع دليل إدخال الكتابة.

  التقني لالختبار ) دليلاليرجى االطالع على  -ما يستخدمون متصفحا مدعو الممتحنونتأكد من أنAssessment 

Technology Guide) 

 االختبار. بدء قبلمتصلة وتعمل بشكل سليم سماعات الرأس  أنتأكد من يجب ال 

 من االختبار. قسم لكلالوقت المسموح به  هو كم قم بإعالم الممتحنين 

 لقراءة التعليمات في كل قسم من االختبار بعناية حنينقم بإرشاد الممت. 

  هذا مطبوعة للمساعدة والتوجيه خالل االختبار.دليل م اقب االتخببا  اجعل نسخة من 

 أفانت ختبارإل الممتحنلالختبار، اقرأ دليل  وتجهيز الممتحنينوفر فيها المعلم إلعداد في الحاالت التي ال يت  STAMP 4S 

 الممتحنين.قرر ما إذا كان ينبغي مشاركة أي من المعلومات مع ثم 

 

  STAMP 4S أفانت ضوابط بدء اتخببا ش وط و

يتم بدء االختبار في بيئة مناسبة تحت إشراف مراقب، يكون المراقب مخول بالمهمة من قِبل المؤسسة التعليمية الراعية 

 رحتى انتهاء الممتحنين أو المدة الزمنية.لالختبار. يجب على المراقب التواجد في قاعة االختبا

  .يمنع وجود أوراق، أقالم حبر أو رصاص، هواتف نقالة، أو إلى ما ذلك 

  ،البريد اإللكتروني، المحادثات( عدم وجود برامج أخرى مفتوحةWord أو صفحات أخرى للمتصفح خالل فترة )

 االختبار.

  وتصحيح إجابات كالً من قسمي الكتابة والتحدث وأي ردود غير مالئمة سيقوم مقيّموا االختبارات لدى أفانت بمراجعة

 .)مبتذلة، عنيفة، وألى ما ذلك( سترفع إلى المراقب وسيلغى تصحيح هذا الجزء من االختبار
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 للبدء باالتخببا  

على ى السبورة، تسجيل الدخول عل بياناتيمكن كتابة  الختبار.لعلى تسجيل الدخول  متحنينختبار الممراقب االسيساعد 

 .ورقيًّاين متحنع رمز االختبار وكلمة المرور للمزيوت ال ينبغي أبداو الشاشة، أو تعطى شفهيا،

 .IE9+, Firefox 18+, Safari 5+, or Chrome يستخدمون متصفحا مدعوما:متحنين الم جميع أنتأكد من  .1

 STAMP 4S :http://stamp4s.avantassessment.comلالختبار الموقع اإللكتروني بين ممتحنال قم بتزويد .2

 .كلمة الم و و  ب مز االتخببا  STAMP 4Sقم بتزويد المجموعة التي ستبدأ  .3

 تظهر بعد تسجيل الدخول.سصفحة تسجيل الدخول وصفحة اسم الطالب التي الالزم تتبعها في تعليمات القدم  .4

 جميع  الدتخولبسجيل اسم و وكلمة الم و   مز االتخببا في صفحة تسجيل الدخول:  يجب تعبئتهاة حقول هناك ثالث(

 .الحقول حساسة لحالة األحرف(

  اسم  طالب أو ممتحنيجب أن يكون لكل  بل مؤسستك.الستخدامه من قِ  للطالب فمعرّ كيشير اسم تسجيل الدخول

 .ختباراإلسم تسجيل الدخول الستئناف إلى تذكر ا مميز خاص به. يجب على الممتحنتسجيل دخول 

  اسم العائلةو االسم األولصفحة اسم الطالب: في  يجب أيضا تعبئتهاهناك حقالن. 

 على الممتحنين البدء بها.ي يجب تال األقسام ترتيبد يحدتأكد من ت .5

 زران الختيار أقسام االختبار: القراءة / الكتابة واالستماع / التحدث. لك يظهرس 

 اختباراً  ممتحنإذا أجرى ال  ً نفس رمز االختبار، نوصي باستخدام اسم تسجيل الدخول نفسه، مع إضافة  باستخدامِ  سابقا

 .في النهاية 2الرقم 

  التحدثيجب البدء بقسم القراءة قبل الكتابة، وبدء قسم االستماع قبل. 

ختبار القراءة / الكتابة بإ، يمكن أن يبدأ نصف المتقدمين محدودًا أو ضعيفاً إذا كان عرض النطاق الترددي : مالحظة

 (مستوى الضوضاء خفضعلى  أيضاً  يساعد ذلك التحدث.)قداالستماع /  يقوم بالبدء بقسموالنصف اآلخر 

، إذا كان لديكم خطة تجزيء لالختبارجلسة واحدة.  االختبار خاللاستكمال  منهمإذا كان من المتوقع  ما يجب إعالم الممتحنين

 االختبار يجب إيقافتقديم تعليمات حول متى قم ب

 

 

 أثناء االتخببا  

  أثناء إجراء االختبار لضمان  لمرور بين الممتحنيناالختبار. قم بافترة في منطقة االختبار طوال  المراقبيجب أن يبقى

عدم استخدام الورق واألقالم وأقالم الرصاص والهواتف المحمولة وما إلى ذلك. تأكد من عدم فتح أي نوافذ أو تطبيقات 

إضافية )مثل ورد أو البريد اإللكتروني أو متصفحات الويب( أثناء االختبار. تأكد من عدم استخدام أي قواميس أو كتب 

 اد دعم أخرى.مدرسية أو مو

 عن طريق  المراقبمن قبل  الممتحنالخروج الفوري من اختبار تسجيل تؤدي إلى  خالفات لألنظمة المذكورة أعالهأي م(

 .. ويجب إبالغ منسق االختبار بهذه الحوادثعليق االختبار لذلك الشخصإغالق المتصفح(، وت

 عن األسئلة المتعلقة بملفهم الشخصي، واختيار لغة إدخال  في تسجيل الدخول، واإلجابة الممتحنينمساعدة  للمراقب يمكن

الكمبيوتر،  مشاكلالكتابة )إذا كان االختبار باللغة العربية أو الصينية أو اليابانية(، واالستخدام السليم لسماعات الرأس، و

 واستئناف االختبار.
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  ذا كان هناك حد زمني للجلسة، فقدم تذكيرات من لضمان اتباع التعليمات والتقدم بسالسة. إ ممتحنينن الالمرور بييرجى

 يسيرون على الطريق الصحيح إلكمال االختبار في الوقت المخصص. الممتحنينحين آلخر للوقت المتبقي وتأكد من أن 

 بنجاح. أن الممتحنين قاموا بتسجيل الصوتتأكد ، تحدثأثناء قسم ال 

 تقدم المحرز في أخذ االختبار، مثل الذي انتهى والذي ال يزال يحتاج يمكنك أيضا استخدام تسجيل دخول المعلم لمراقبة ال

 إلى العمل على قسم آخر من االختبار.

 في أي شيء يتعلق بمحتوى عناصر االختبار.ة ساعدم يجب عدم تقديم 

 الستئناف االختبار بسبب فقدان االتصال )أو أي سبب آخر(، سوف تحتاج إلى إدخال معلومات تسجيل  متحنإذا احتاج الم

من النقطة التي غادر فيها  STAMP 4Sأفانت اختبار ف ستأنَيُ . يجب أن قُبْيل بداية االختبارول تماما كما تم إدخالها الدخ

أن  إيقاف االختبار. يشير هذا إلى متحنالمك، فيجب على . إذا ظهرت شاشة الملف الشخصي للطالب بدال من ذلمتحنالم

 المراقبهذه المرة يختلف عما كان عليه في األصل. إذا لزم األمر، يمكن للمدرس أو  تم إدخالهاسم تسجيل الدخول الذي 

 .متحن الذي تم إدخاله عند بداية االختبارخول المعلم للبحث عن اسم الماستخدام تسجيل د

 للتأكد من أن الطالب قد أكملوا  متحنيندخول إلى صفحة تقرير المعلم لمراقبة عمليات تسجيل دخول الميرجى تسجيل ال

  لها. حاجةدخول مكررة ال  أسماء تسجيلاالختبار وأنهم لم ينشئوا 

 

 بعد االتخببا  

 الخاص بتقارير اإللكتروني الموقع إلى الدخول تسجيل االختبار منسق أو راقبالم/للمعلم يمكن االختبار، النتهاء منا بعد

 ستكون تقارير .االختبار نتائج لعرض(  report.avantassessment.com-http://apt)  العربية إتقان اللغة اختبار

ً  تتوفرسهذه األقسام.  إتمام لكل ممتحن عند واالستماع القراءة يلقسم تقاناإل مستويات  في والتحدث الكتابة قسمي نتائج أيضا

 من تأكد لذا ،أقل وقت فيلالطالع  متاحةجاهزة و االختبار نتائج تكون قد. االختبار إتمام بعد يوم عمل أيام 7 إلى 5 غضون

 منسق أوللمراقب /لمعلمل يمكن االختبار، تقييم اكتمال بعد .التقييم تقدم لمتابعة دوري بشكل الممتحنين مجموعة حالة صفحة

 نتائج على االطالع أو المعلم تقرير صفحة بالتصفح في للممتحنين سمحي ال. االختبار نتائج معلومات بطباعة االختبار

 للممتحنين اآلخرين
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