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 ؟STAMP 4Seما هو اختبار أفانت 

يقوم بتحديد مستوى إتقان اللغة في   STAMP (roficiencyP easurement ofM based-ndardsSTA )e4Sاختبار أفانت 

يستند إلى شبكة  STAMP 4Seاختبار أفانت . 6-2حل ا، اإلستماع والتحدث( لطالب المرأربعة مهارات )القراءة، الكتابة

استنادا  لتقييم مستوى معين مناسبةموضوعات مختارة لتكون في  خارجيالعالم ال مرتبطة بواقع أسئلةمع اإلنترنت ومهيّأ للحاسب اآللي، 

 STAMP. عادة ما تستحوذ األسئلة على نشاط و اهتمام المتعلم، وألن اختبار أفانت مستوىس في كل إلى البحوث في المواضيع التي تدرّ 

4Se  مهيأ للحاسوب، سيكون للطالب المقدرة على إيضاح وإثبات مستوى كفاءتهم الفعلية دون التحديد المسبق لوضع بعض أسئلة الحد

 ل مركز دراسات اللغة الثانية التطبيقية،ب  من ق   في األصلتم تطوير أفانت ستامب والتي ال تساعد على تحديد المستوى بشكل أدق. األعلى 

عن  مصّدق STAMP 4e. اختبار األمريكيةله وزارة التعليم يموقوم بتوتوطني لموارد اللغات األجنبية في جامعة أوريغون،  وهو مركز

 أثناء اإلدارة. إلى مراقبن يتطلب مّ مؤالخبراء. وهو اختبار  من وأفرقةالميداني االختبار طريق 

 

 ما هو االختبار المهيأ للحاسب اآللي؟

ى عدد اإلجابات لطالب يعتمد عللى صعوبة السؤال الذي يتم تقديمه أن مستومهيأ للحاسوب، معنى ذلك  STAMP 4Seاختبار أفانت 

تقدم ال تم مالكمحرك االختبار يتكيف تلقائيا إلى مستوى كل طالب، صعودا أو هبوطا، . التقييم خالل للحظةها حتى االصحيحة التي سجل

مهارات لللمهارات اإلنتاجية )الكتابة والتحدث( على مستوى الكفاءة التي تحققت لاألسئلة وباإلضافة إلى ذلك، تستند . االختبارفي 

تبارات وكان هذا النهج رائدا في أفانت أسيسمنت، وهي الشركة األولى التي تقوم بتطوير اخاللتي تقابلها.  )القراءة واالستماع(ية تقابلساإل

 .2001لحاسوب لتعلم اللغات، ابتداء من عام مع امهيأة ، متعددة  لمراحلعلى مستوى تجاري، 

 

 ؟STAMP 4Seمن هم مستخدموا اختبار أفانت 

من قبل المعلمين لقياس نمو الطالب وتقييم البرامج، وتمكين اتخاذ قرارات مستنيرة حول التطوير  STAMP 4Seأفانت  اختبار يستخدم

 Seal of)م استخدامها لتأهل لخت   هميمكن حيثمن قبل الطالب  االختبار ستخدميفي الواليات المتحدة،  المهني والتخطيط التعليمي.

Biliteracy) عن طريق االمتحان في عدد من الواليات والمناطق. كدرجات، أو 

 

 ؟STAMP 4Seأفانت  ختبارإل ةالمناسب وفما هي مستويات الصف

 .6إلى  2إلى تحديد مستوى المتعلمين في الصفوف  STAMP 4Seيهدف اختبار 

 

 ؟STAMP 4Seما هي اللغات المطروحة إلختبار أفانت 

 .واإلسبانيةية، اليابانية، الماندرين )المبسطة والتقليدية(، الروسية كورالعبرية، ال ،الكانتونية مانية،العربية، الفرنسية، األل
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 ؟STAMP 4Seكم قد يستغرق إنهاء اختبار أفانت 

في أي وقت. في المتوسط، يستغرق الطالب االختبار يمكن للطالب التوقف واستئناف  غير مؤقت. STAMP 4Seأفانت  اختبار

 .بالكاملدقيقة إلكمال التقييم  120حوالي 

 كم قد يستغرق إنهاء كل قسم من االختبار؟

 دقيقة 35-25القراءة: 

 ئقادق 10الكتابة: 

 دقيقة 35-25االستماع: 

 ئقدقا 10التحدث: 

 ستواجه الممتحنين؟ما هو عدد األسئلة التي 

 سؤاالً متعدد االختيارات.  24القراءة: ما يقارب 

 .سؤاالنالكتابة: 

 سؤاالً متعدد االختيارات. 24االستماع: ما يقارب 

 سؤاالن.التحدث: 

 متى سيحصل الممتحن على نتائج االختبار؟

 التحديثات. آخر على. تأكد من تحديث الصفحة للحصول ينقسمال الك   إكمالبمجرد فوراً تتوفر نتائج القراءة واالستماع 

أيام عمل. قد تكون النتائج متاحة في وقت أقرب، لذلك  7إلى  3غضون  فيتحدث متوفرة الالكتابة ونتائج وعادة ما تكون 
 .تقييمتقدم ال مراقبةالتحقق من شاشة نتائج االختبار بشكل دوري ل خالل منتأكد 

 

 نتائج االختبار؟كيف يتم الوصول إلى 

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

 صول إلى نتائج اختبار أفانتسمح بالوي   - حي/على مستوى المؤسسةال STAMP 4Se  لجميع مجموعات االختبار داخل

 .المؤسسة )عادة المنطقة التعليمية أو الجامعة(

 يسمح بالوصول إلى نتائج اختبار أفانت  - المستوى الفرعي للمؤسسةمدرسة / الSTAMP 4Se  لجميع مجموعات
 .الجامعة( قسم في أوالمدرسة  لفرعية )عادةاالختبار داخل المؤسسة ا

 يسمح بالوصول إلى نتائج اختبار أفانت - ختباراال/ مجموعة الصفSTAMP 4Se   لجميع المتقدمين لالختبار المرتبطين

 .بمجموعة اختبار محددة
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 تقارير النتائج المتاحة؟ هي ما

 أفانت في اختبارمستويات القراءة والكتابة واالستماع والتحدث التي تم تحقيقها  التقارير هذه تظهر – التقارير الفردية 
STAMP 4Se  ومباشرة ما يمكن للمبلغة واضحة  تنقلالتقارير الفردية  ممتحن.لكل ً  في كل مستوى.  متحن تقديمه عموما

المقلوب على منطقة مظللة صفراء لكل قسم من االختبار. يحتوي هذا الهرم  نقاط المحرزةرسم ال لممتحنكل تقرير للدى 
لقراءة أو  2أو نموذج  1المستوى الذي تم تحقيقه. بالنسبة إلى أقسام الكتابة والتحدث، انقر على الرابط نموذج  ضحوت

 .الرد سليمالقيام بذلك في أي وقت بعد ت . ويمكنسؤاللكل  متحنسماع الرد الفعلي للم

  يكروسوفت إكسيل يتضمن معلومات الملف املف م سلسلة العناصرينشئ تنزيل ملخص  - سلسلة العناصرتنزيل ملخص
من جدول بيانات إكسيل، يمكنك إنشاء  األخرى.الشخصي للطالب جنبا إلى جنب مع نتائج اختبار الفرد وبيانات االختبار 

 تقرير مخصص مع الحقول التي تريدها، وفرزها حسب رغبتك.

 ملخص ، فإن تنزيل ةم البيانيوأو الرس جداولإذا كنت تفضل إنشاء نمط مختلف من ال - تنزيل ملخص الرسم البياني
 الموجزة. جداولبالمعلومات من اليجعل من السهل إنشاء ملف ميكروسوفت إكسيل الرسم البياني 

 

 ماهي متطلبات النظام؟

متطلبات النظام الشاملة وقدرات إلطالع على ل( Assessment Technology Guide)يرجى االطالع على دليل تقنية التقييم 
 المتصفح.

 

 متطلبات سماعة الرأس؟ ما هي

و لديها ت المحيطة، اصوالكثير من األ تحدل التي تغطي األذنين تماما USBنوصي بشدة باستخدام سماعات الرأس نمط 
نة. سماعات األذن الصغيرة أو سماعات الرأس التي تجلس على رأس األذن لن تنتج أفضل النتائج من ضم  م  ميكروفونات 

 حيث جودة الصوت.

 لمزيد من المعلومات. (Headset Guideالرأس )طالع على دليل سماعة يرجى اال

 

 أحرف خاصة؟و يةعالمات نطق ذاتللغات  وتسليمه نصكتابة  مكنكيف ي

نص . قد تختلف طريقة إدخال مكتوب نص تعبيريعينة تقديم يتطلب إلى سوف ي ذالوتشمل جميع اختبارات أفانت قسم كتابة 
 لالختبار. هدفاللغة اعتمادا على اللغة ال

 لغة.لكل الخاصة  خطواتللحصول على ال( Writing Guide)يرجى االطالع على دليل الكتابة 

 

 ؟STAMP 4Seأفانت  اختبار ما هي تكلفة

 (888) 731-7887للحصول على معلومات التسعير أو إجراء عملية شراء، يرجى االتصال بفريق المبيعات على الرقم 
من خارج الواليات المتحدة أو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني  338 (541) 1+-9090داخل الواليات المتحدة أو على الرقم 

 .sales@avantassessment.com على
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 ؟STAMP 4Seأفانت  طلب اختباركيف يتم 

  :338 (541) 1+-9090داخل الواليات المتحدة، أو  731 (888)-7887اتصل بممثل الحساب أو فريق المبيعات لدينا على 
، أو أرسل بريدا إلكترونيا (Contact Request Form)من خارج الواليات المتحدة، أو أرسل نموذج طلب االتصال

 .sales@avantassessment.comإلينا على 

 الشراء نسيقتفاصيل ت مع إيضاح الخاص بطلبكالسعر  عدسوف ن. 
 سنرسل إليك نموذجا إلكترونيا لتنظيم مجموعات التوقيع. وبمجرد استالم المقترح سعرنموذجا للوإرجاع  عيقوم المنسق بتوقي ،

 .االختبار ومواعيد االختبار
  إلى أفانت بعد إكمالهأعد نموذج اإلعداد. 
  الشبكات ومختبرات الكمبيوترسيقوم ممثل دعم أفانت باستخدام معلومات نموذج اإلعداد إلنشاء رموز االختبار ومساعدتك في إعداد. 
 .يرجى العلم بأنه قد يستغرق إعداد رموز االختبار مدة اسبوعين ل ذى يجب التخطيط المسبق لذلك 

 

 هل تقدمون إرشادات للمعلمين واإلدارة؟

عبر البريد  معهمصل تواويمكن الات لالختبارلدعم الفوري ل ونمتاحمتخصصون و دعم العمالءفريق ! لدينا بالتأكيدنعم 
 اإللكتروني أو الهاتف.

 support@avantassessment.comالبريد اإللكتروني: 

 .توقيت المحيط الهادئ، من االثنين إلى الجمعةب مساءً  00:5صباحا إلى  5:00من الساعة  (888) 713-7887هاتف: 

 

 هل التطوير المهني متاح؟

أو عبر اإلنترنت لمساعدة المعلمين واإلداريين على دمج حلول التقييم  المؤسسةنت عروض التطوير المهني في ! تقدم أفانعم
 امج وتحسين نتائج التعلم.نلدينا في المناهج الدراسية، وتعلم كيفية تفسير البيانات لتقييم البر

 :يالمهن طويراالتصال بنا إذا كنت مهتما في التيرجى 

 sales@avantassessment.comالبريد اإللكتروني: 

  (888) 731-7887هاتف: 

 (.Professional Development Catalogي )المهن طويرالت فهرس برامج
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