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 العربیة؟  إتقان اللغةالختبار  ام التشغیلنظما ھي متطلبات 

یجب القبول  Chrome. بالنسبة للمتصفح Chrome	5+,	Safari	18+,	Firefox	IE9+,یفّضل استخدام المتصفحات التالیة: 
 ).JavaScript) وتفعیل (cookiesبتحمیل (

(على سبیل المثال  في قید تنفیذ االختبارلكل مستخدم  kbps 512 ننصح بأن تكون سرعة اإلنترنت عرض النطاق الترددي:
 .)بشكل متزامنمستخدما  20الثانیة یدعم  میغابایت في 10

 ) إلى:80/443ول إلى النطاق: ال تحجب الطلبات الصادرة (المنفذ وصإمكانیة ال

• *.avantassessment.com	

• *.google.com	

• *.cloudfront.net	

 .أو أعلى) مع وجود سماعات الرأس ومیكروفون 10مشغل الفالش (اإلصدار 

 .الضوئيالماسح ملونة وطابعة لالمسؤول إلى الوصول /المراقب/المعلمسیحتاج 
 

  ما ھي متطلبات سماعة الرأس؟
مدمجة میكروفونات ، مع العالیة المحیطةت اصواأللمنع  الرأس التي تغطي تماما األذنین،استخدام سماعات نحن نوصي بشدة 

 سماعات األذن الصغیرة أو سماعات الرأس التي تجلس على قمة األذن قد تؤثر سلبا على جودة الصوت. .ضمنھا
 

 الختبار؟تمام اما ھو الوقت التقریبي الذي یستغرقھ الطالب إل
 .لكل قسم مستقلبشكل  المراقبة تداریتم تقییم كل مھارة على حدة، ویمكن أن 

مھیأ ، ألن االختبار تطابقھا ستقبالیة (القراءة واالستماع) التياالالمھارات اإلنتاجیة (الكتابة والتحدث) یجب أن تتبع المھارات 
 ). أدناه األوقات المتوقعة إلنھاء أي قسم:لطالبلدرجة القراءة  بناء علىلكتابة ا أسئلةسبیل المثال، یتم تحدید على للحاسوب. (

 دقیقة 60-45  القراءة:

 دقیقة 60-40  الكتابة:

 دقیقة 60-45  االستماع:

 دقیقة 60-45  التحدث:

، واختبار عطاء اختبار القراءة في یومإل فعالیةأكثر  سیكون الممتحنة (انظر أدناه)، لكتاببدء قسم ال قلمالورقة/المع خیار 
الكتابة المناسبة والباركود  أسئلةلكل طالب، مع  ممیزةقة ذلك ألن النظام سیقوم بطباعة وربوصى نو الكتابة في الیوم التالي.

 وتحمیلھا.ضوئیاً لتحدید عمل الطالب بعد أن یتم مسحھا 

أو  تحدث؛ ویمكن الجمع بین االستماع وال3الجلسة  ؛ االستماع2كتابة الجلسة ال؛ 1القراءة كجلسة  قسم اختبارإعطاء ب ننصح
 .4تدار كجلسة 
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 ما ھو السعر؟
أو بالبرید  	1.888.731.7887 علىللحصول على معلومات التسعیر أو إجراء عملیة شراء، یرجى االتصال بفریق المبیعات 

 .comsales@avantassessmentاإللكتروني على 
 

 ؟اختبارلمرة واحدة في السنة، أم أنھ یشمل أكثر من  االختبارھل سعر 
 واحدة. إذا كنت ترغب في إدارتھ أكثر من مرة في السنة، سنكون سعداء للعمل معك. یدار مرة الختبارالثمن ھو 

 

اختبارات للغة العربیة (إما للناطقین بھا أو للغة العربیة كلغة أجنبیة) مناسبة  مھل لدیك
 للطالب في سن المدرسة االبتدائیة؟

) للغة STAMP. اختبار (12-9، الصفوف 8-6، الصفوف 5-3ربیة لثالث مستویات: الصفوف یتوفر اختبار إتقان اللغة الع
 ما فوق).ف 7أو العالي (الصفوف متاح فقط للثانوي العربیة 

 

 النتائج؟ تقدیم تقریركیف یتم 
ً متاحة  المعاییر والتقییم لدلیل عربیة ةترجمتوجد  تقاریر الطالب الفردیة والتقاریر الصفیة متوفرة باللغة اإلنجلیزیة.  أیضا

 على موقعنا.
 

 ؟االختبار نتائجمتى تتوفر 
الفردیة  و التحدث الكتابةأقسام  نتائج تتوفروالقراءة واالستماع الفردیة للطالب مباشرة بعد اكتمال االختبار. قسمي تتوفر نتائج 

 التسلیم.أیام بعد  10للطالب في غضون 
 

لوحة المفاتیح لتقییم الطالب لالعربیة أو أي نوع باللغة ھل نحن بحاجة إلى لوحات المفاتیح 
 باللغة العربیة؟

 .دلیل إدخال الكتابةللحصول على معلومات حول تحمیل لوحة مفاتیح عربیة واستخدام لوحة مفاتیح على الشاشة راجع 

ورقة وقلم. على إذا كنت تدیر قسم الكتابة بخط الید، فلن تحتاج إلى تحمیل لوحات المفاتیح ألن ھذا الجزء من االختبار سیكون 
 .متحنینالكتابة للم أسئلةإلى طباعة  األمرسیحتاج 

 

 على حد سواء؟ Chromeو  PCو  Macعلى أجھزة  االختبارھل سیعمل 
 تصال باإلنترنت.اویوجد  محدّث الحاليمتصفح ال أننعم، طالما 
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، أم أن االختبار كافي لدیناموجود  ما ھوأو استخدام  إنترنت خادمھل سنحتاج إلى شراء 
 ؟نترنتإلى اإل عتمدبأكملھ ی

نقطة  طریق عن في أرشیفالنتائج والتقاریر  م بوضعنقولم، وكذلك تسنعلى شبكة اإلنترنت. نحن نستضیف واالختبار بأكملھ 
 24/7/365الوصول 

 أفانت:لدى تقییم األخرى المنتجات وخدمات بمتعلقة أسئلة أخرى 

 

 العربیة؟ للغة STAMP واختبار العربیة اللغة إتقان اختبار بین الفرق ھو ما
یدار  اختبار ھوف STAMPاختبارأما  .العربیة باللغة للناطقین نيَ بُ  اللغة أحادي اختبار ھو )APT( اختبار إتقان اللغة العربیة

اختبارات  وعرض رنتاالنت على موقعنا زیارة یرجى. أجنبیة كلغة العربیة اللغة یدرسون الذین للطالب اإلنجلیزیة اللغةب
	".Assessmentsاالختبارات " رابط تحت المدرجة المختلفة القیاس

	

 أخرى؟ بلغات أفانتب الخاص STAMPاختبار  توفری ھل
 واإلیطالیة والھندیة والعبریة واأللمانیة والفرنسیة واإلنجلیزیة الكانتونیة: التالیة اللغات في STAMP اختبار نقدم كما! نعم

 .واإلسبانیة والروسیة) والمبسطة التقلیدیة( والماندرین والكوریة والیابانیة


