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االختبار عن بعد لألسرمعلومات

ÿ█╙ŕ Ń█ ø Į Ě╙⌐ě Àě↕██╙Ĕ-مكتب االختبار



یر رغم أن الكث...تبدو بدایة ھذا العام الدراسي مختلفة عن غیرھا
من األمور سوف تظل كما ھي، غیر أنھا ستجري في المنزل بدالً 

.من الفصل المدرسي

ëتعد تقییمات نمو ● ˉ L!  è ! ø) اختباراتè ! øمثاًال على ذلك) في القراءة والریاضیات.

èیجري اختبار ● ! øعلى مستوى المنطقة التعلیمیة ثالث مرات سنویًا خالل العام الدراسي العادي  .

وبدًال من خوض ھذا االختبار في الفصل المدرسي، سوف یجري في المنزل بمساعدة المدرس2020وفي خریف ●
.ومراقبتھ افتراضیًا للطالب أثناء خوض االختبار



éما ھو اختبار  � ø ولماذا یخضع
ø◊لھ طالب مدارس  ؟…

èاختبار ● ! ø اختبار تكیفي، بمعنى أنھ عندما یجیب الطالب عن كل سؤال، یحدد االختبار
والغرض ھو تحدید األمور .  ما إذا كان الطالب یحتاج إلى سؤال أصعب أو أسھل بعد ذلك

.التي یعرفھا ابنك واألمور التي یتمتع باالستعداد لتعلمھا بعد ذلك

èیخضع الطالب الختبار ● ! ø
لمساعدة المدرسین على تخطیط عملیة التعلیم انطالقًا مما یستعد الطفل لتعلمھ○
الستیفاء المتطلبات التشریعیة التالیة الخاصة بوالیة أوھایو ○

تشخیصات القراءة بوالیة أوھایو■
ضمان القراءة للصف الثالث■
تحدید الموھوبین■



éما شكل اختبار  � ø؟

اختبار قائم على الكمبیوتر●

یمكن أن تكون األسئلة اختیار من متعدد أو سحب وإفالت أو ملء المساحة الفارغة وما إلى ذلك●

سؤاًال تكیفیًا50-40یشمل كل اختبار ●

دقیقة90قد یستغرق خضوع الطالب لالختبار مدة قد تصل إلى ●

ربما یُقّسم المعلمون كل اختبار إلى جزئین ویجعلون الطالب یخضعون لھ على مدار  یومین ●

فترض أال ھذا لیس اختباًرا من شأن الطالب أن یعرفوا إجابة جمیع أسئلتھ، بل جرى وضع ھذا االختبار بشكل یجعل من الم●
معرفة ما وتكمن الحكمة من ھذا االختبار في-ذّكر طالبك أنھ ال بأس إن لم یعرفوا اإلجابة لذا -یعلم الطالب جمیع اإلجابات 

!یعرفھ الطالب بالفعل وما ھم على استعداد لتعلمھ بعد ذلك

ھذا االختبار ال یشكل جزًءا من تقریر درجات الطالب●



éإعداد الطالب لخوض اختبار -1الخطوة رقم  � ø؟

تحقّق من أن إعدادات الكمبیوتر جاھزة لالختبار●

╢█Ā↕=اجعل الطالب یُسجل دخولھ إلى جھاز ● ŕ Ě██╕

eافتح مستعرض ● ██‼╙ŕ  =↕Ā█╢ ŕ بالنقر على األیقونة

ě↕ŕ: اكتب● ě╕�╤Ū ŕ ×�█Ā‼ في بحثe ██‼╙ŕ

سوف یُجري ھذا الموقع اختباًرا على الكمبیوتر ●

▫‘" (نجح الفحص"إذا حصلت على رسالة ● ×ĔĔŕ Ń Ħ↕ŕ  ě↕ŕ ě╕’( فالطالب جاھز لالختبار ،



ماذا یجب أن أفعل إذا لم یجتاز الكمبیوتر الفحص؟

ÿøإذا كنت قد حصلت على الكمبیوتر على سبیل اإلعارة من ● À فاذكر المشكلة لمعلم الطالب في ،
.كلةأقرب وقت ممكن، قبل یوم االختبار، واستفسر عن الخطوات التالیة الواجب اتخاذھا لحل المش

ر من إذا كنت تستخدم جھازك الشخصي، فنرجو منك التواصل مع مدرستك وطلب استعارة كمبیوت●
ÿø À



تدریب الطالب على االختبارات-2الخطوة رقم 

╢█Ā↕=اجعل الطالب یُسجل دخولھ إلى جھاز  ŕ Ě██╕

eافتح مستعرض  ██‼╙ŕ  =↕Ā█╢ ŕ بالنقر على األیقونة

Ħŕاكتب  ĔĦ�╢ ×▫ ╤Ūŕ ×�█Ā‼ في بحثe ██‼╙ŕ

ú"إذا ظھرت رسالة  ú ø À! ” بثقةبالنوافذ المن"فیجب علیك اتباع خطوات السماح  "
l‘إذا حدث ھذا فانقر على -على الكمبیوتر  █Ū Ħ█ D⌐Ĕ×Ě╙ŕ  ø █▫  �fl ▫  

<╙█ě╕⌐╤‼’"  :تعطیل حظر واتبع التعلیمات ل:" كیفیة تعطیل حظر النوافذ المنثبقة
╢█Ā↕="النوافذ المنثبقة على مستعرض  ŕ"

ÀĦĮ‘بعد تعطیل حظر النوافذ المنبثقة، انقر على تسجیل دخول الطالب  Ńŕ ╤Ħ 
Ö█‼⌐╤ ’للعودة إلى شاشة االختبار

یغة االختبار خوض اختبار تدریبي قبل یوم من االختبار سوف یمنحك وطفلك الراحة باالطالع على تقنیة االختبار وص
èوأنواع أسئلة اختبار  ! øقبل یوم االختبار



ÿĀŴ Ħ↕ŕ‘انقر على تجربة االختبار التدریبي   ø Ā×ěĦ⌐ěŕ  ÿŕ ĔĦ’

كیف تبدأ اختباًرا تدریبیًا

:لتسجیل الدخول لالختبار التجریبي أدخل
Ā█Ū‼= اسم المستخدم 
Ā█Ū‼= كلمة المرور 



ب في اجعل ابنك یختار صفھ الدراسي واالختبار الذي یرغ
التدرب علیھ من نافذة الخیارات المنسدلة

في المربع العلوي ما لم ترغب تضع عالمة ال 
في التدرب على االختبار باللغة اإلسبانیة

إلى ال یُسمح بتحویل النص:  في مربع االختیار األخیر
إلى بتحویل النصحدیث إال في الریاضیات وغیر مسموح 

في القراءةحدیث 

كیفیة اختیار الصف الدراسي 
والمادة لالختبار التدریبي



أجب عن عناصر االختبار التدریبي واطلع على صیغة االختبار

تبار التدریبي تدّرب على أدوات التنقل الموجودة أعلى االختبار، واعلم أن المواد المختلفة تتمیز بأدوات مختلفة، واحرص على تجربة االخ●
في كل من القراءة والریاضیات

طیع العودة إلى إذا نقر الطالب على السھم األزرق، لن یست.  انقر على األسھم الزرقاء أسفل االختبار لالنتقال إلى عنصر االختبار التالي●
العناصر السابقة، ولذا ذّكرھم بإكمال السؤال الحالي قبل االنتقال لما بعده

یستطیع الطالب التدرب حسبما ترغب أو یرغبون●



مساعدة الطالب یوم االختبار-3الخطوة رقم 

باراحرص أن یحصل الطالب على قدر جید من النوم في لیلة االخت●
جتھ قبل احرص على أن یتناول الطالب إفطاًرا صحیًا وأن یقضي حا●

الجلوس لخوض االختبار
احرص على أن یجلس الطالب إلجراء االختبار في منطقة ●

خالیة من المشتتات في المنزل/ھادئة
لى أي ال یجب أن تحتوي الورقة ع(أعِط الطالب ورقة بیضاء نظیفة ●

وقلم رصاص الستخدامھ عند الحاجة أثناء االختبار) كتابة
e) 2(فتح مستعرضي سوف یحتاج الطالب إلى ● ██‼╙ŕ  

=↕Ā█╢ ŕعلى الكمبیوتر:
لالجتماع بالفیدیو مع المعلم 1.
èالختبار 2. ! øعلى :Ħŕ ĔĦ�╢ ×▫ ╤Ū ŕ ×�█Ā‼

1

2



تسجیل الدخول لالختبار

بعد ذلك،.  نتسوف یقدم معلم الطالب التعلیمات لبدء اجتماع بالفیدیو عبر اإلنترأوًال، 
èسوف یُسجل الطالب الدخول الختبار  ! øباتباع الخطوات التالیة:

ة وكلمة سوف یسجل الطالب تسجیل الدخول إلى االختبار باستخدام اسم الجلس1.
اللذان سیذكرھما المعلم في بدایة االختبار یوم االختبارمرور الجلسة 

لى بعد كتابة اسم الجلسة وكلمة مرور الجلسة، سوف ینقر الطالب ع-
السھم األزرق

مة سوف تظھر نافذة لتسجیل الدخول، یجب على الطالب أن یستخدم القائ1.
المنسدلة للعثور على اسمھ والنقر علیھ

ومن ثم سوف یؤكد المعلم وجود الطالب لالختبار2.

˛‘" تم تأكید حضورك"بعد تأكید المعلم، سوف یتلقى الطالب رسالة 3. █Į  ! Āŕ  
=█╤ẄĀ╢ ŕ Ń ‘ثم ینقر على السھم األزرق لبدء االختبار



خوض االختبار وإنھاؤه

:ذّكر الطالب قبل أن یبدأ●
جمیع أدوات التنقل في االختبار ھي ذاتھا المستخدمة في االختبار التدریبي○
)’Next‘" (التالي"أنھ ال یستطیع العودة للسؤال بعدما یجیب علیھ وینقر سھم ○

:بعد بدء الطالب●
ماع سوف یساعد المعلم الطالب بشأن سرعة أدائھ عبر االجت(اترك الطالب یعمل بالسرعة المناسبة لھ ○

)بالفیدیو
فیدیوذّكر الطالب بإبالغ حاجتھ لراحة أو إن كان لدیھ استفسار إلى المعلم من خالل نافذة االجتماع بال○

ذة االجتماع عندما یُكمل الطالب االختبار، فسوف یتبع أیة تعلیمات إضافیة من المعلم من خالل ناف●
بالفیدیو

الخاص بالطالب وموعدھاMAPسوف یُبلغك المعلم بكیفیة إطالعك على نتیجة اختبار ●
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