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 :على أشتخاص في األدوا  البالية بعبمدالع بية عادة ما  إبقان اللغةتخببا  ال البداية الناجحة

 

  ل بداية االتخببا بي  ق  

  سيحتاج الطالب أيضا إلى معرفة كيفية إدخال كلمة الم و و  مز االتخببا ختبار  اال رابط موقعلديك يجب أن يكون .

 .المميز الخاص به/بها اسم بسجيل الدتخول

 االختبار. بدء قبلمتصلة وتعمل بشكل سليم سماعات الرأس  أنتأكد من يجب ال 

 من االختبار. قسم لكلالوقت المسموح به  هو كم قم بإعالم الممتحنين 

 سوى تقديم الدعم الفني أو التوجيهات اإلجرائيةللممتحنين ألشكال المساعدة بأي شكل من ا يجب على المراقب عدم 

 .الالزمة

  هذا مطبوعة للمساعدة والتوجيه خالل االختبار.دليل م اقب االتخببا  اجعل نسخة من 

 

  نظام االتخببا  و بتخطيطه

  لكل قسم. مستقلبشكل  المراقبةتتم يتم تقييم كل مهارة )القراءة والكتابة واالستماع والتحدث( بشكل منفصل  ويمكن أن 

 على الجدول الزمني الخاص  بِناء   لالختباراالختبار. يمكنك تعيين الحدود الزمنية الخاصة بك  محدد لمدة توقيت وجدي ال

 .بك

 فه واستئنافه في أي وقت.اقإيار وبدء االختب لممتحنينيمكن ل 

 القراءة قبل  البدء بقسميجب بقسم المهارة التي تقابلها. )تكون متبوعة ية )الكتابة والتحدث( يجب أن المهارات اإلنتاج

 (االستماع قبل التحدث وبدء قسمالكتابة  

ختبار القراءة / الكتابة والنصف بإ  يمكن أن يبدأ نصف المتقدمين محدودا  أو ضعيفا  إذا كان عرض النطاق الترددي مالحظة: 

 (مستوى الضوضاء خفضعلى  أيضا   يساعد ذلك تحدث.)قدالاالستماع /  يقوم بالبدء بقسماآلخر 

 

 ضوابط بدء اتخببا  إبقان اللغة الع بية ش وط و

يتم بدء االختبار في بيئة مناسبة تحت إشراف مراقب  يكون المراقب مخول بالمهمة من قِبل المؤسسة التعليمية الراعية لالختبار. يجب 

 انتهاء الممتحنين أو المدة الزمنية.على المراقب التواجد في قاعة االختبارحتى 

 د أوراق  أقالم حبر أو رصاص  هواتف نقالة  أو إلى ما ذلك. يمنع وجو 

  يمنع وجود قواميس أو معاجم لغوية  كتب  هواتف محمولة أو أي مواد مساعدة في مكان االختبار خالل قسم القراءة والكتابة

 والتحدث.  
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 كتابة من االختبار إذا كان هذا القسم متاحا  لإلجابة بخط اليد.يجب توفير قلم حبر فقط خالل قسم ال 

   البريد اإللكتروني  المحادثات( عدم وجود برامج أخرى مفتوحةWord.أو صفحات أخرى للمتصفح خالل فترة االختبار ) 

 ردود غير مالئمة )مبتذلة   سيقوم مقيّموا االختبارات لدى أفانت بمراجعة وتصحيح إجابات كال  من قسمي الكتابة والتحدث وأي

 عنيفة  وألى ما ذلك( سترفع إلى المراقب وسيلغى تصحيح هذا الجزء من االختبار.

 

 للبدء باالتخببا  

على تسجيل الدخول على السبورة   بياناتيمكن كتابة  الختبار.لعلى تسجيل الدخول  متحنينختبار الممراقب االسيساعد 

 .ورقيًّاين متحنع رمز االختبار وكلمة المرور للمزيوت ينبغي أبداال و الشاشة  أو تعطى شفهيا 

 .IE9+, Firefox 18+, Safari 5+, or Chrome يستخدمون متصفحا مدعوما:متحنين الم جميع أنتأكد من  .1

 http://apt.avantassessment.com: العربية لالختبار إتقان اللغةالموقع اإللكتروني بين ممتحنال قم بتزويد .2

 .كلمة الم و و  ب مز االتخببا قم بتزويد المجموعة التي ستبدأ اختبار اللغة العربية  .3

 تظهر بعد تسجيل الدخول.سصفحة تسجيل الدخول وصفحة اسم الطالب التي الالزم تتبعها في تعليمات القدم  .4

  جميع  الدتخولبسجيل اسم و وكلمة الم و   مز االتخببا في صفحة تسجيل الدخول:  يجب تعبئتهاهناك ثالثة حقول(

 .الحقول حساسة لحالة األحرف(

  اسم  أو ممتحن طالبيجب أن يكون لكل  بل مؤسستك.الستخدامه من قِ  للطالب فمعرّ كيشير اسم تسجيل الدخول

 INقيد التنفيذ )إلى تذكر اسم تسجيل الدخول الستئناف اختبار " مميز خاص به. يجب على الممتحنتسجيل دخول 

PROGRESS)" 

  اسم العائلةو االسم األولصفحة اسم الطالب: في  يجب أيضا تعبئتهاهناك حقالن. 

 على الممتحنين البدء بها.ي يجب تال األقسام ترتيبد يحدتأكد من ت .5

 لكتابة واالستماع / التحدث.زران الختيار أقسام االختبار: القراءة / ا لك يظهرس 

  التحدثيجب البدء بقسم القراءة قبل الكتابة  وبدء قسم االستماع قبل. 

ختبار القراءة / الكتابة بإ  يمكن أن يبدأ نصف المتقدمين محدودا  أو ضعيفا  إذا كان عرض النطاق الترددي : مالحظة

 (مستوى الضوضاء خفضعلى  أيضا   يساعد ذلك التحدث.)قداالستماع /  يقوم بالبدء بقسموالنصف اآلخر 

إذا كان لديكم خطة تجزيء جلسة واحدة.  االختبار خاللاستكمال  منهمإذا كان من المتوقع  ما يجب إعالم الممتحنين .6

 االختبار. يجب إيقافتقديم تعليمات حول متى قم ب  لالختبار

 

 أثناء االتخببا  

الشخص مباشرة )عن طريق  هذا خروج تسجيل المراقب علىك أيا من هذه اللوائح  يجب انتهبا الممتحن قد قامإذا تبين أن 

ث مع حدامثل هذه األ توثيق راقبيجب على الم. الفردإلى تعليق االختبار لهذا  يؤديإغالق المتصفح مع االختبار(  مما 

 .سمنتأسي أفانت إلى  وتقديمها إلى منسق االختبار  والممتحن أيضا  وصف للحدث واسم 

من األقسام  كال   قد أكملواللتأكد من أن جميع الطالب  ز في كل مجموعةة التقدم المحر  تابعم المراقبأثناء االختبار  يجب على 

يرجى . االختبارحالة  متابعة( للممتحنين المروررمز االختبار وكلمة  لديه)أو أي شخص  مراقبيمكن لل األربعة للتقييم.
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للحصول على إرشادات حول الوصول إلى  (APT Reporting Guide) اتخببا  إبقان اللغة الع بية بقا ي دليل الرجوع إلى 

 نتائج االختبار وحالة االختبار.

دخال معلومات تسجيل الدخول عليه إيجب ف االختبار بسبب فقدان االتصال )أو أي سبب آخر(  تئنيس الممتحن أنإذا احتاج 

 تماما كما تم إدخالها في األصل.

 

   أسئلة الكبابة والبحدث

الكتابة من خالل  أسئلة قسمفي اختبار االستماع  ويتم تحديد  ممتحنمن خالل مستوى إتقان ال تحدثال أسئلة قسميتم تحديد  .1

 في اختبار القراءة. الممتحنمستوى إتقان 

في حاالت . )ردهم( ثم انقر فوق زر التسجيل لتسجيل منفسه)ألسؤال الفي قسم التحدث  يرجى إرشاد الطالب لقراءة  .2

 جابة على السؤال(االمن  بصوت عال بدال   السؤال قراءةبا الطالب األصغر سنّ  قام بعضنادرة  

 

 قسم الكبابة

 الردود لكتابة العربية إلى اللغة اإلدخال أو الكتابة نظام تحويل إلى تحتاج أسئلة اختبار. سوف ثالثة من الكتابة قسم يتكون

إلتخببا  إبقان دليل إدتخال الكبابة قم باإلطالع على العربية اللغة لمزيد من المعلومات حول تحميل لوحة مفاتيح  .العربية باللغة

 .(APT Writing input Guide) اللغة الع بية

 جابةإلرسال اإل التالي زر علىالنقر  يجبكتابة  الاللغة العربية الحديثة. عند االنتهاء من  جابة باستخداميجب أن تكون اإل

 .التاليزر بعد النقر على  إلى نفس السؤال العودةمن متحنون الم. لن يتمكن التالي سؤالواالنتقال إلى ال

 

  اليد بتخط الكبابة قسم

  القراءةمن قسم  الممتحنبعد انتهاء سيحتاج هذا القسم إلى قلم وورقة إلنهائه.  إذا   اليد  خط ا  ومراقبا  بنظامدارم الكتابي االختبار كان إذا

 ( ثم بطباعة أسئلة القسم الكتابي.report.avantassessment.com-http://aptالتقارير )سيقوم المعلم/المراقب بتسجيل الدخول إلى صفحة 

ليكون لكل ممتحٍن ما مجموعه يجب أن يكون كل سؤال في القسم الكتابي مطبوعا في صفحة واحدة  كل سؤال على ِحده  

أاّل يكون هناك أي جزء من اإلجابة على الجانب الخلفي من أي صفحة  وينبغي أاّل يكون هناك أيضا    يجبصفحات.  ثالث

ك سهلة القراءة وداكنة بما يكفي ت( أو تلف تلك المنطقة بأي شكل من األشكال. اجعل كتابQRخربشة في منطقة رمز اإلجابة )

بتقديم جميع الصفحات إلى  سيقوم الممتحنوناء مع جميع األسئلة  للنسخة الممسوحة ضوئيا لتكون قابلة للقراءة. عند االنته

 ./المعلمالمراقب
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. لمزيد من المعلومات حول هذه قييم  مسحها ضوئيا  وتقديمها إلى أفانت للتاإلجابات المكتوبةإلى جمع المراقب حتاج يسوف 

 APT Handwritten Writing Section) الع بية التخببا  إبقان اللغةقسم الكبابة المكبوب بتخط اليد  دليلالعملية  راجع 

Guide). 

 

 بعد االتخببا  

 بتقاريرالخاص  اإللكتروني الموقع إلى الدخول تسجيل االختبار منسق أو راقبالم/للمعلم يمكن االختبار  النتهاء منا بعد

 .االختبار نتائج لعرض(  report.avantassessment.com-http://apt)  العربية إتقان اللغة اختبار

 الكتابة قسمي نتائج أيضا   تتوفرهذه األقسام. س إتمام لكل ممتحن عند واالستماع القراءة يلقسم تقاناإل مستويات ستكون تقارير

 بخط المكتوب الكتابي إتقان القسم مستوياتسيتم توفير نتائج  .االختبار إتمام بعد يوم عمل أيام 7 إلى 5 غضون في والتحدث

جاهزة  االختبار نتائج تكون قد .DropBox إلى ضوئيا الممسوحة اإلجابات إرسال من عمل يوم 12 إلى 10 غضون في اليد

  .التقييم تقدم لمتابعة دوري بشكل لممتحنينا مجموعة حالة صفحة من تأكد لذا  أقل وقت فيلالطالع  متاحةو

 للممتحنين سمحي ال. االختبار نتائج معلومات بطباعة االختبار منسق أوللمراقب /لمعلمل يمكن االختبار  تقييم اكتمال بعد

 .اآلخرينللممتحنين  نتائج على االطالع أو المعلم تقرير صفحة بالتصفح في
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