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دليل الكتابة بخط اليد
يشرح هذا الدليل الخطوات اإلضافية الخاصة بخيار الكتابة بخط اليد في قسم الكتابة لإلداريين في اختبار
أفانت اسيسمنت الخاص بمستوى إتقان اللغة

نظرة عامة على القسم الخاص في الكتابة بخط اليد
إن ما يميز خيار الكتابة بخط اليد في قسم الكتابة هو استخدام الورقة والقلم عوضا عن لوحة المفاتيح
المستخدمة في االختبارات على االنترنت .لمزيد من المعلومات حول الجزء المتعلق بالكتابة باستخدام لوحة
المفاتيح ،راجعوا .Avant STAMP Writing Input Guide
يتطلب خيار الكتابة بخط اليد من المسؤول عن االختبار أن يقوم بطباعة األسئلة لمقدمي االختبار ،وتوزيعها
عليهم ،وجمعها وإرسال نسخة منها ألفانت .تابع القراءة لمزيد من التعليمات ،متبوعة برسم لسير العملية.
الطباعة
بإمكان المسؤول عن االختبار طباعة األسئلة الخاصة بقسم الكتابة لجميع مقدمي االختبار المؤهلين أو لعدد
معين منهم .ننصح باستخدام طابعة ملونة.
• اختبار مستوى إتقان اللغة :4S
بعد انتهاء مقدم االختبار من قسم القراءة ،يسجل المسؤول عن االختبار دخوله عبر الموقع االلكتروني
( )stamp4s.avantassessment.comوالضغط على خيار”طباعة األسئلة” لطباعة األسئلة الخاصة بمقدمي
االختبار .يوجد ثالثة أسئلة لكل مقدم اختبار ،ويحتل كل سؤال حيز صفحة واحدة فقط ،بمجموع ثالث
صفحات لألسئلة الثالثة لكل مقدم اختبار.
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• اختبار مستوى إتقان اللغة :4Se
بعد انتهاء مقدم االختبار من تسجيل دخوله وإكمال ملفه الشخصي ،على المسؤول عن االختبار تسجيل
الدخول إلى موقع التقارير ( ).ptstn.s.tet4pt..s..ss4p.atsوالضغط على خيار “طباعة
األسئلة” لطباعة األسئلة الخاصة بمقدمي االختبار .يوجد سؤاالن لكل مقدم اختبار ،ويحتل كل سؤال حيز
صفحة واحدة فقط ،بمجموع صفحتين لكل مقدم اختبار.
اضغط على رابط ”اطبع أسئلة فئة الكتابة“ لطباعة جميع أسئلة الكتابة لمقدمي االختبار المؤهلين .اضغط على
رابط ”طباعة األسئلة“ لطباعة األسئلة الخاصة بمقدمي اختبار معينين .يمكنك التعرف على موقع هذه الروابط
من خالل الصورة أدناه.

يحتوي الجزء العلوي لورقة األسئلة المطبوعة على قسم خاص باالسم األول لمقدم االختبار ،اسم العائلة،
واسم التسجيل ،إضافة إلى اسم مجموعة االختبار ورمز االستجابة السريع) ،(QR codeالشبيه بالرمز
الشريطي .سيعرض كل سؤال صورة ،أو مجموعة من الصور ،تليها تعليمات لكتابة الرد /اإلجابة.
الكتابة
يوزع المسؤول عن االختبار أوراق أسئلة الكتابة الفارغة على مقدمي االختبار ،ويتأكد من اتباعهم للقواعد
اإلرشادية التالية ،ثم يجمع األوراق:
• على الردود الكتابية أن ال تتجاوز الصفحة الواحدة لكل سؤال.
• على مقدمي االختبار أن يكتبوا ردودهم على الصفحة األمامية فقط ،وعدم كتابة أي من الردود على
الصفحة الخلفية للسؤال.
• ال يجوز استخدام أوراق إضافية لكتابة الرد ،إذ أن نظامنا لن يتعرف عليها ولن تحسب اإلجابات المكتوبة
عليها.
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على المتقدمين لالختبار تجنب الكتابة أو الخربشة على رمز االستجابة السريع ( ،)QR codeأو إتالف تلك
المنطقة بأي شكل من األشكال.
ننصح مقدمي االختبار باستخدام قلم حبر في الكتابة ،مع التركيز على الكتابة بشكل واضح وبلون غامق
حتى ال تضيع أي من الردود أثناء نسخها باستخدام الماسحة الضوئية ،وليتم تقييمها بشكل دقيق.
يمنع استخدام قلم الرصاص منعا باتا لصعوبة قراءة الردود بعد نسخها باستخدام الماسحة الضوئية.
تمنع مغادرة مقدم االختبار للقاعة بمجرد استالم ورقة األسئلة ،كما ال ينبغي ترك أوراق اإلجابة من دون
مراقبة.
بعد االنتهاء من اإلجابة على األسئلة ،على مقدم االختبار تسليم أوراق الردود/اإلجابات ،حتى التي لم يكتب
عليها ،لمسؤول االختبار أو المعلم.
يمكن قراءة أمثلة لردود على أسئلة الكتابة أدناه .لمزيد من المعلومات حول ما يبحث عنه مقيمو األجوبة،
يرجى قراءة .Avant STAMP 4Se Benchmarks and Rubric Guide

جيد .تسهل قراءة هذا الخط ،وبإمكان المقيمين مراجعة اإلجابات/الردود
بكل دقة.

إن رمز االستجابة السريع متلف وال نستطيع تقييم اإلجابات/الردود.
سيء  -إن الكتابة غير واضحة في بعض األماكن ،مما يجعل من
الصعب قراءتها .سيجد المقيمون صعوبة في مراجعة اإلجابات/الردود
بكل دقة.
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المسح الضوئي
بعد جمع مسؤول االختبار أوراق اإلجابات من مقدمي االختبار ،عليه أن يقوم بمسحها ضوئيا وحفظها في
ملف ( .)PDFعلى مسؤول االختبار تقديم جميع األوراق التي كانت بحوزة مقدمي االختبار ،وليس فقط التي
تحتوي على اإلجابات .ستقوم أفانت بإرسال رابط دروب بوكس ( )DropBoxخاص إلرسال الردود الكتابية
لالختبار .لتسليم ملف ال( )PDFالخاص بك ،اضغط على الرابط وقم بتحميل الملف.
• يجب أن تكون الصفحات ممسوحة ضوئيا بشكل عامودي وأن يكون اتجاه الجانب األيمن لألعلى.
• يجب أن يكون حجم الصفحات الممسوحة ضوئيا  ٥.٨انش عرض و ١١انش طول.
• يفضل مسح األوراق ضوئيا بشكل ملون فضال عن األبيض واألسود وذلك لضمان حفظ جودتها.
• قم بمسح األوراق الخاصة بكل مقدم لالختبار ضوئيا دفعة واحدة قبل مسح الردود من مقدمي االختبار
اآلخرين.
• تجنب تحميل أكثر من نسخة من الملف ذاته.
• يمكن لحجم ملف ال( )PDFأن يكون كبيرا (حتى  ٢جيجابايت لكل ملف) ،ويمكن تحميل ردود أكثر من
مقدم اختبار في ملف واحد.
• يجب أن تشمل اسماء ملفات ال( )PDFاسم المدرسة أو مجموعة االختبار ،أو اسم مقدم االختبار.
• قبل إرسال ملفات الردود ألفانت ،تأكد أن جميع الردود مكتوبة بخط تسهل قراءته حتى يتم تقييمها بدقة.
• يجب مسح جميع صفحات االختبار للحصول على النتيجة ،حتى الصفحات الفارغة.
• قم بتحميل الردود المكتوبة بخط اليد إلى رابط دروب بوكس الخاص بالردود الكتابية.
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