ما هو اختبار أفانت  STAMP 4Se؟

متحن
دليل ال ُم ِ

كلمة  STAMPإختصار ل( )Standards-Based Measure of Proficiencyوهو اختبار متاح للشخص عبر شبكة
االنترنت يقوم بتقييم مهارته في اللغة .اختبار  STAMP 4Seمهيأ للحاسب اآللي ويسمح للطالب توضيح وإثبات مهاراته
في القراءة والكتابة واالستماع والتحدث في اللغة الغير األولى.

االستعداد الختبار STAMP 4Se
 يمكن للمتحنين ال ِبدء بعينة اختبار .سوف يقوم المعلم بإرشاد الطالب.
 ممارسة التحدث والكتابة مع أصدقائك باستخدام اللغة التي ستختبرها
.

شروط وضوابط بدء اختبار إتقان اللغة العربية
 ال يسمح باستخدام الورق أو األقالم أو أقالم الرصاص أو الهواتف الخلوية أثناء االختبار.
 ال يمكن استخدام تطبيقات الكمبيوتر األخرى أثناء االختبار.
 ال يسمح بأي مساعدة من األصدقاء.

البدء بإختبار أفانت STAMP 4S







سيقوم المعلم أو المراقب بإرشادك في أي قسم من االختبار ستقوم بالبدء فيه.
بعد تسجيل الدخول ،هناك شاشة تتيح لك التأكد من أنه يمكنك االستماع وتسجيل الصوت.
سترى بعد ذلك شاشة مع صورة ألربع حيوانات ،واحدة لكل شق من أقسام االختبار .سوف يقوم معلمك بإرشادك الختيار
الحيوان الذي يمثل القسم الذي ستبدأ فيه.
سيعطيك االختبار أيضا تعليمات لتستمع إليها على سماعات الرأس .إستمع جيدا!
بعد السؤال األخير في كل قسم من االختبار ،سترى رسالة ت ُع ِلمك بأنك انتهيت من هذا القسم .انقر فوق الزر الختيار قسم
آخر ،ثم انقر فوق الحيوان الذي يرشدك المعلم بإختياره.
في نهاية االختبار ،سترى رسالة تؤكد أنك قد أكملت جميع أقسام االختبار.

كم هو عدد األسئلة؟ كم من الوقت سوف يستغرق االختبار؟
قسم القراءة
 24 أسئلة متعددة االختيارات.
 تستغرق ما يقارب  30-20دقيقة.
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قسم الكتابة

 سؤاالن.
 يستغرق  10دقائق تقريبا.
 اكتب باللغة التي تتعلمها .اتبع إرشادات معلمك حول كيفية القيام بذلك.
 أكتب بقدر ما تستطيع عن السؤال.
 انقر فوق زر التالي عند االنتهاء من الكتابة.
قسم االستماع
 24 أسئلة متعددة االختيارات.
 تستغرق ما يقارب  35-25دقيقة.
قسم التحدث
 سؤاالن.
 يستغرق  10دقائق تقريبا.
 تحدث باللغة التي تتعلمها.
 تحدث بقدر ما تستطيع عن السؤال.
 استمع لتسجيلك.
 انقر فوق زر التالي عند االنتهاء من التسجيل .اطلب من معلمك الحصول على مساعدة في حالة الحاجة إلى تعديل
التسجيل.

واجهتك مشكلة؟
 إذا كانت تواجهك أي مشاكل خالل االختبار ،قم بإعالم معلمك على الفور.
 يمكنك إيقاف االختبار في أي وقت .إذا قمت بإيقاف االختبار وتحتاج إلى البدء من جديد ،سوف تحتاج إلى تذكر بالضبط
كيف قمت بإدخال اسمك.
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