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  االختباراستخدام شاشة نتائج 

 لألغراض التالية: STAMP 4Seيمكن استخدام صفحة تسجيل الدخول للمعلم الخاص باختبار 

 االختبارلى نتائج عصول حال. 

 ( المفّصلةو ةملخصالعرض المعلومات). 

 .إنشاء تقارير 

 متابعة التقدم في االختبار 

  االختبارخالل  الممتحنينتقدم  متابعةلالمراقب/المعلم شاشة م ااستخديمكن. 

 الخاصة بالممتحنين.إدخال أسماء تسجيل الدخول  كيف تمد يحدت 

 الدرجاتالتقييم/ اكتمالد معرفة موع 

 القسم متحنعندما يكمل الممباشرة تتوفر نتائج القراءة واالستماع س. 

  م تلك األقسام.بعد إتما عملأيام  7إلى  5وعادة ما تتوفر درجات الكتابة والتحدث في غضون 

  االختباراتتحديد عدد 

  الطلبالفواتير أو كمية  ومطابقتها معتفاصيل التي تشكل عدد االختبار لرؤية ال سلسلة العناصراستخدام ملخص يتم. 

 

 االختبارالوصول إلى نتائج 

  avantassessment.com/ehttps://stamp4s.قم بزيارة  .1

 اضغط على زر تسجيل دخول المعلم. .2

 .النتائج/المعلمالخاص بصفحة  المرورأدخل رمز اختبار وكلمة  .3

 اضغط على رز تسجيل الدخول. .4

 .االختبارالوصول إلى نتائج أسفل عنوان  الموجود الرابطعلى  ضغطا .5

 :امنهمختلفة لكل  للمعلومات وصولتسجيل دخول المعلم، مع مستويات لتتوفر ثالثة أشكال 

 اختبار  نتائجيسمح بالوصول إلى  - ؤسسةمالمنطقة / الSTAMP 4Se عادة  ؤسسة التعليميةالمجميع مجموعات االختبار داخل ل(

 .منطقة المدرسة أو الجامعة(

 اختبار  نتائجإلى يسمح بالوصول  - ة الفرعيةؤسسالمدرسة / المSTAMP 4Se ؤسسة المفرع جميع مجموعات االختبار داخل ل

 الجامعة(قسم )عادة إدارة المدرسة أو  التعليمية

 اختبار  نتائجإلى يسمح بالوصول  - ختباراال/ مجموعة  الفصلSTAMP 4Se مجموعة ب ينجميع المتقدمين لالختبار المرتبطل

 .محددةاختبار 

لالنتقال  عرض الملخص خاصيةاستخدم يمكنك فمؤسسة فرعية، /مدرسةالمؤسسة أو المنطقة/بالالخاص عرض الإذا كنت تستخدم رمز 

قم بالتواصل مع أفانت أسيسمنت عن المنطقة، /تسجيل الدخول للمدرسةاسم لطلب . المطلوبة ممتحنينالألسفل إلى مجموعة الصف/

 (.support@avantassessment.com(، أو البريد اإللكتروني )888-713-7787العميل )دعم طريق: رقم 

 فصولائمة نتائج االختبار أو قائمة الملخص اللغة وإما ق جداولد نطاق التواريخ، يحدأداة ت، ياتمستودليل ال تائجشاشة النلك ستعرض 

 التي يمكنك تحديدها للدخول إلى قائمة نتائج االختبار.

http://www.avantassessment.com/
mailto:support@avantassessment.com
https://stamp4se.avantassessment.com/
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  ياتمستودليل ال

وترتبط المستويات مع فئات المعيار من . 10إلى  1 التي تتراوح من المستوى المعيارباستخدام مستويات  قييم االختباراتتيتم 

  American) عيارالقياس هذا مع م عيارويتوافق م أدناه. ياتالمستو دليلكما هو مبين في  بارعمبتدئ، متوسط، متقدم، و

“ACTFL” Teaching of Foreign LanguagesCouncil on the )  كما هو موضح أدناه. لمزيد من المعلومات حول هذه المستويات

 .دليل مستويات اإلتقان والتقييميرجى الرجوع إلى 

 

  التواريخد نطاق يحدأداة ت

 

إلى ستة أشهر. لتحديد تاريخ مختلف، اكتب التاريخ أو انقر على رمز التقويم،  افتراضيمحدداً بشكل النطاق الزمني  سيكون

 كما هو موضح في الصورة أعاله. بحثال زر علىثم انقر 

 البيانيةملخص الرسوم 

راءة والكتابة واالستماع والتحدث.لكل قسم من االختبار: الق البيانات ملخصالشاشة األولية  لك رتظه  س

 

http://www.avantassessment.com/
mailto:support@avantassessment.com
https://avantassessment.com/stamp4se/benchmarks-rubric-guide
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 قوائم المقدمين لالختبار/الممتحنين

متحن الم کملي عندما اناتيستبدأ هذه القوائم في عرض الب .ممتحنمعلومات االختبار لكل من المقدمين لالختبار تعرض قوائم 

تحديث الصفحة قم بهذه األقسام )لتتوفر نتائج القراءة واالستماع حالما يكتمل االختبار . للطالبالملف الشخصي  صفحة

في  جاهزةأيام عمل. قد تكون  7إلى  5تحدث متوفرة في الالكتابة ونتائج قسمي وعادة ما تكون . للحصول على التحديثات(

 المحرز للتقييم. التقدم رؤيةبشكل دوري لاالختبار نتائج  من صفحةأقرب، لذلك تحقق وقت 

 

استخدامها لتتبع المستوى. هذه يمكن  مينعلى ي درجةمقياس الترى أيضا سقراءة واالستماع في االختبار، ال يمبالنسبة إلى قس

 .هممستويات ضمنتقدم الطالب 

 الممتحنينحالة االختبار على قوائم  رسائلشرح 

 الشرح القسم الرسالة

 االختبار يبدألم 

 القراءة 
 الكتابة 
 االستماع 
 التحدث 

" على كافة األقسام ، االختبار بدأي"لم  عالمةهذا القسم من االختبار. إذا تم وضع ل ءبدال يتم لم
 أكمل ملف تعريف الطالب فقط.متحن المفإن 

 بدأ االختبار

  القراءة 
 الكتابة 
 االستماع 
 التحدث 

الكتابة والتحدث، انقر  قسمي. بالنسبة إلى بعداالختبار ولكن لم يكمل هذا القسم  الممتحن بدأ
 التي تم إرسالها. /اإلجاباتالردودعلى رابط العرض لمعرفة عدد 

 استكمَل االختبار
 الكتابة 
 التحدث 

 تقييم لم ينتهي بعد ألحد االجابات أو أكثر.الهذا القسم من االختبار، ولكن  تم اإلنتهاء من

 غير قابل للتقييم
 الكتابة 
 التحدث 

رابط السبب، انقر على  معرفةل. القسم هذا فيمن تقييم أي من الردود  المقيّمونلم يتمكن 
 "قييم"غير قابل للترسالة  ظهوراألسباب المحتملة لإجابات الممتحن. بعض عرض لمراجعة ال

 :تشمل الكتابة إلجابات قسم

  هدف المراد تقييمها.الجابة ليست باللغة اإل -اللغة غير المستهدفة 
  السؤالالعنصرجابة بموضوع ال تتعلق اإل -خارج الموضوع/. 
 /يتضمن الرد لغة عنيفة أو غير الئقة. - مبتذلعنيف 
 

 ":قييمغير القابلة للتال" التحدثجابات قسم إلومن األسباب المحتملة األخرى 

http://www.avantassessment.com/
mailto:support@avantassessment.com


 
 STAMP 4Seدليل التقارير الختبار 

 support@avantassessment.com•  1+-541-338- 9090الدعم الفني:•   /http://www.avantassessment.com •أفانت أسيسمنت 

Copyright © 2018 Avant Assessment, LLC. All rights reserved. 

Updated: 4/25/2018 

  تسجيلبدون  التاليبالضغط على زر  قام الممتحن – يصوتتسجيل ال يوجد. 
 في ضجيج  يوجد سوى ولكن الحدث الت قسم رد رفع تسجيلتم  -حدث متال يمكن سماع ال

 غير مفهومة. تمتمة أوالخلفية فقط 

 

 التقارير الفردية

اللغة العربية لكل  تقانظهر التقارير الفردية مستويات القراءة والكتابة واالستماع والتحدث التي تم الحصول عليها في اختبار إت  

 القيام به. ما يمكنهم على في كل مستوىقدرة الممتحنين بلغة واضحة ومباشرة  ريرالتقا توفر .تقدمين لالختبارالممن 

  معينلممتحٍن للوصول إلى التقرير الفردي  الممتحنينفي قائمة  عرضال زر فوقانقر. 

 أفضل النتائج، انتظر حتى إلنشاء تقارير لجميع المتقدمين لالختبار في القائمة )للحصول على  انقر على تقارير الدفعة

 .(والتقييم النهائياالختبار  يكمل الطالب

  المتصفحالطباعة في  خاصيةلطباعة التقرير، استخدم. 

  يمكنك إنشاء نسخة(PDF)  يار خ لديك كانمن التقرير إذا( الحفظ بصيغةPDF.عند طباعة التقارير )  

  حسب الرغبة. الوالدينيمكن توزيع التقرير الفردي على المتقدمين لالختبار أو  

لكل قسم من االختبار. هذا الهرم المقلوب يحتوي على منطقة صفراء التي  بياني للتقييمرسم  متحنكل تقرير للميوجد في 

 مستوى أيضا في شريط األزرق لكل قسم من االختبار.الر تصور المستوى الذي تم تحقيقه. يظهَ 

 

http://www.avantassessment.com/
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لكل قسم من االختبار. هذا الهرم المقلوب يحتوي على منطقة صفراء التي  بياني للتقييمرسم  متحنكل تقرير للميوجد في 

 مستوى أيضا في شريط األزرق لكل قسم من االختبار.الر تصور المستوى الذي تم تحقيقه. يظهَ 

 قد أجاب أحد عناصر/أسئلة الممتحنباألزرق إذا كان  ملونةمساحة إضافية ستظهر  والتحدث،الكتابة  تيحلبالنسبة لمر

هذا  هذه المهارة. في تقانن مستويات اإلممجموعة  عملستي ممتحنهذا بمثابة تنبيه أن ال. يعتبر أعلىمستوى  االختبار في

أو معرفة التعرض  يةالغالب إلى محدودالمتوسط، ويرجع ذلك في المبتدئ و المستوى في متحنينالوضع شائع جدا بالنسبة للم

 الموضوع.

 

 الوصول إلى إجابات قسمي الكتابة والتحدث

تم تسليمها من ق بل  التي المسجلة الصوتية الردود إلى واالستماع المكتوبة اإلجابات رؤية يمكنك الفردي، التقرير في

 الفعلية جابةاإل سماع أو لقراءة 3 نموذجوال 2 النموذج ،1 النموذج على انقر والتحدث، الكتابة قسمي إلى بالنسبةالممتحنين. 

 .للتقييم قابلة غير بأنها الردود على عالمة وضع سبب لفهم أيضا مفيدا هذا يكون أن ويمكن .محددة مهمة لكل للممتحن

 

 إعادة تهيئة الدرجات الغير قابلة للتقييم بسبب الصعوبات التقنية

الذي  االختبار قسم تهيئة إعادة غير قابلة للتقييم تسليم ردود إلى أدى مما تقنية صعوبات من يعانون الذينممتحنين لل يمكن

 إعادة ستؤدي .المراد إكماله القسم ديحدتو أخرى مرة الدخول تسجيل لطالبذلك ل يسمح وسوف .واجهوا فيه تلك المشكلة

 الممتحن إرشاد يتم أن يجب كما االختبار، أو القسم هذا في إدخالها تم التي معلوماتال كل حذف إلى قسمال أو ختبارتهيئة اال

 .تهيئته إعادةتمت  قسم يأل البدء إعادة إلى

 .المطالبات/الفردية األسئلة وليس االختبارات، أو كاملة أقسامتهيئة  إعادة على قادرون فقط نحن: مالحظة

 

 :االختبار حذف أو تهيئة إعادة طلب كيفية

أو بالبريد اإللكتروني  7887-713-888يمكنكم التواصل مع دعم عمالء أفانت: اتصل على 

support@avantassessment.com 

 اسم مع العميل لدعم هاتفية مكالمة فإن ،تقنية مشكالت بسبب الخطأ طريق عن اختباريا قسما تخطوا طالب لديك كان إذا

  .القسم أو االختبار تهيئة إعادة من سيتمكنون حيث فوريا، حال سيجلبان االختبار رمزو الطالب دخول تسجيل

 ورمز الطالب دخول تسجيل اسم وإدراج الفورية، غير واألسئلة لطلباتالعمالء ل لدعم إلكتروني بريد إرسال أيضا يمكنك

 .رد وتقديم المسألة في التحقيق في الدعم فريق لمساعدة الموضوع أو للمسألة موجز وصف وتقديم ،االختبار

 سمال الدقيق توفيرال ويضمن. التقييم نتائج عرضل لمعلمشاشة حساب ا في الطالب دخول تسجيل أسماء الحصول على يمكن

 ما غالبا األخرى الدخول تسجيل عمليات ألن نظرا المطلوبة، الدخول تسجيل معلومات حذف/تهيئة سنعيد أننا الدخول تسجيل

 .قصد غير عن أعمالهم من أي حذف نكره ونحن جدا، متشابهة تكون

 

http://www.avantassessment.com/
mailto:support@avantassessment.com


 
 STAMP 4Seدليل التقارير الختبار 

 support@avantassessment.com•  1+-541-338- 9090الدعم الفني:•   /http://www.avantassessment.com •أفانت أسيسمنت 

Copyright © 2018 Avant Assessment, LLC. All rights reserved. 

Updated: 4/25/2018 

 

 تحميل ملخص سلسلة العناصر

ممتحن ال اختبار نتائج مع جنب إلى جنبا للطالب الشخصي الملف معلومات يتضمن إكسيل سلسلة العناصر ملف ملخص ينشئ

قد ترى أيًضا "مقياس تدريجي" على يسار  ،بالنسبة إلى أقسام "القراءة واالستماع" لالختبار  .األخرى االختبار وبيانات

ً  يمكنك المستويات. ضمنتقدم الطالب  متابعةيمكن استخدامها لو سلسلة العناصرالمستوى عند النظر إلى ملخص   إنشاء أيضا

 .الحاجة عند وفرزها فقط، تريدها التي الحقول مع البيانات جدول من حسب الطلب تقرير

 على سبيل المثال:

 شكل أسرع.لرؤية المتقدمين لالختبار الذين يحتاجون إلى إنهاء االختبار ب حالة االختبارحسب  قم بالفرز 

 مييار لديهم إجابات "غير قابلة للتقلتحديد ما إذا كان أي من المتقدمين لالختب التحدث قسمدرجة حسب  الفرز". 

 على نظام معلومات الطالب استخدم الملف كأساس لتحميل نتائج االختبار. 

 !َو المزيد أيضا 

 :لالتحمي ملف إلنشاء

 .الصفحة أسفل من بالقرب الموجود ،سلسلة العناصرملخص  زر على انقر .1

 ات الحاسب اآللي.إلعداد تبعا تختلف قد والتي الشاشة، على تظهر التي اإلرشادات اتبع .2

 

 البيانية اتملخص الرسومتحميل 

 االختبار نتائج المطبوعة التي يمكن وجودها في صفحة البيانية الرسوم ملخص شاشةستلبي  الحاالت، من كثير في

 الرسم من مختلف نمط إنشاء تفضل كنت إذا ذلك، ومع. المعلومات نع رسم بياني موجز لعرض بك الخاصة االحتياجات

نفس  منالتي يمكن استخراجها  المعلومات مع إكسيل ملف إنشاء السهل من يجعلللرسوم البانية س ملخصال تحميل البياني،

  .الملف

 :لالتحمي ملف إلنشاء

 .الصفحة أسفل من بالقرب الموجود ،ملخص الرسومات البيانية زر على انقر .1

 ات الحاسب اآللي.إلعداد تبعا تختلف قد والتي الشاشة، على تظهر التي اإلرشادات اتبع .2

 مستوىال في نفس ينللممتحن اإلجمالي العدد يعرض عمود هناك نطاق، لكل. مستوى لكل المعلومات من أعمدة ثمانية هناك

 ثم قم باتباع رسمها، تريد التي البيانات جداول تحديد أيضا يمكنك. ذاته المستوى في الممتحنين من اإلجمالية المئوية والنسبة

 .لمعلوماتك الرسم البياني لتصميم إكسيل إرشادات
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