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الید	بخط	الكتابة	دلیل 	

	
 اختبار في لإلداریین الكتابة قسم في الید بخط الكتابة بخیار الخاصة اإلضافیة الخطوات الدلیل ھذا یشرح
اللغة إتقان بمستوى الخاص اسیسمنت أفانت  

 

الید بخط الكتابة في الخاص القسم على عامة نظرة  
 

 المفاتیح لوحة عن عوضا والقلم الورقة استخدام ھو الكتابة قسم في الید بخط الكتابة خیار یمیز ما إن
 باستخدام الكتابة في المتعلق الجزء حول المعلومات من لمزید .االنترنت على االختبارات في المستخدمة

.Guide Input ngWriti STAMP Avant راجعوا المفاتیح، لوحة  
 

	 	
 وتوزیعھا االختبار، لمقدمي األسئلة بطباعة یقوم أن االختبار عن المسؤول من الید بخط الكتابة خیار یتطلب
  .العملیة لسیر برسم متبوعة التعلیمات، من لمزید القراءة تابع .ألفانت منھا نسخة وإرسال وجمعھا علیھم،

	
الطباعة 	

	
	لعدد	أو	المؤھلین	االختبار	مقدمي	لجمیع	الكتابة	بقسم	الخاصة	األسئلة	طباعة	االختبار	عن	المسؤول	بإمكان
	.ملونة	طابعة	باستخدام	ننصح	.منھم	معین 	

	
	:4Sاللغة	إتقان	مستوى	اختبار • 	

	
االلكتروني	الموقع	عبر	دخولھ	االختبار	عن	المسؤول	یسجل	القراءة،	قسم	من	االختبار	مقدم	انتھاء	بعد	 	
)stamp4s.avantassessment.com( الخاصة األسئلة لطباعة ”األسئلة طباعة”خیار على والضغط 

 ثالث بمجموع فقط، واحدة صفحة حیز سؤال كل ویحتل اختبار، مقدم لكل أسئلة ثالثة یوجد .االختبار بمقدمي
  .اختبار مقدم لكل الثالثة لألسئلة صفحات
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	:4Seاللغة	إتقان	مستوى	اختبار • 	
   تسجیل االختبار عن المسؤول على الشخصي، ملفھ وإكمال دخولھ تسجیل من االختبار مقدم انتھاء بعد 

 ”األسئلة طباعة“ خیار على والضغط )stamp4se.avantassessment.com( التقاریر موقع إلى الدخول
 واحدة صفحة حیز سؤال كل ویحتل اختبار، مقدم لكل سؤالین یوجد .االختبار بمقدمي الخاصة األسئلة لطباعة
    .اختبار مقدم لكل صفحتین بمجموع فقط،

 
 اضغط .المؤھلین االختبار لمقدمي الكتابة أسئلة جمیع لطباعة “الكتابة فئة أسئلة اطبع ”رابط على اضغط
 ھذه موقع على التعرف یمكنك .معینین اختبار بمقدمي الخاصة األسئلة لطباعة “األسئلة طباعة” رابط على

.أدناه الصورة خالل من الروابط  
 

 العائلة، اسم االختبار، لمقدم األول باالسم خاص قسم على المطبوعة األسئلة لورقة العلوي الجزء یحتوي
 بالرمز الشبیھ ،QR code السریع االستجابة ورمز االختبار مجموعة اسم إلى ةإضاف التسجیل، واسم

.اإلجابة /الرد لكتابة تعلیمات تلیھا الصور، من مجموعة أو صورة، سؤال كل سیعرض .الشریطي  
 

كتابةال  
 

 للقواعد اتباعھم من ویتأكد االختبار، مقدمي على الفارغة الكتابة أسئلة أوراق االختبار عن المسؤول یوزع
  :األوراق یجمع ثم التالیة، اإلرشادیة

 
•   .سؤال لكل الواحدة الصفحة تتجاوز ال أن الكتابیة الردود على 
•  على الردود من أي كتابة وعدم فقط، األمامیة الصفحة على ردودھم یكتبوا أن االختبار مقدمي على 

  .للسؤال الخلفیة الصفحة
•  المكتوبة اإلجابات تحسب ولن علیھا یتعرف لن نظامنا أن إذ لرد،ا لكتابة إضافیة أوراق استخدام یجوز ال 

  .علیھا
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•  بأي المنطقة تلك إتالف أو السریع، االستجابة رمز على الخربشة أو الكتابة تجنب االختبار مقدمي على 
  .األشكال من شكل

•  غامق وبلون واضح بشكل الكتابة على التركیز مع الكتابة، في حبر قلم باستخدام االختبار مقدمي ننصح 
.دقیق بشكل تقییمھا ولیتم الضوئیة، الماسحة باستخدام نسخھا أثناء الردود من أي تضیع ال حتى  

•   .الضوئیة الماسحة باستخدام نسخھا بعد الردود قراءة لصعوبة باتا منھا الرصاص قلم استخدام یمنع 
•  دون من اإلجابة أوراق ترك ینبغي ال ماك األسئلة، ورقة استالم بمجرد للقاعة االختبار مقدم مغادرة تمنع 

  .مراقبة
•  یكتب لم التي حتى اإلجابات،/الردود أوراق تسلیم االختبار مقدم على األسئلة، على اإلجابة من االنتھاء بعد 

  .المعلم أو االختبار لمسؤول علیھا،
•  األجوبة، مقیمو عنھ یبحث ما حول المعلومات من لمزید .أدناه الكتابة أسئلة على لردود أمثلة قراءة یمكن 

.Guide Rubric and Benchmarks 4S STAMP Avant قراءة یرجى  

	ةعجارم	نیمیقملا	ناكمإبو	،طخلا	اذھ	ةءارق	لھست	.دیج
 	.ةقد	لكب	دودرلا/تاباجإلا

	مییقت	عیطتسن	الو	فلتم	عیرسلا	ةباجتسالا	زمر	نإ
	يف	ةحضاو	ریغ	ةباتكلا	نإ	-	ءيس	.دودرلا/تاباجإلا
	دجیس	.اھتءارق	بعصلا	نم	لعجی	امم	،نكامألا	ضعب
 	.ةقد	لكب	دودرلا/تاباجإلا	ةعجارم	يف	ةبوعص	نومیقملا
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   الضوئي المسح

 
 في وحفظھا ضوئیا بمسحھا یقوم أن علیھ االختبار، مقدمي من األجابات أوراق االختبار مسؤول یجمع أن بعد
 التي فقط ولیس االختبار، مقدمي بحوزة كانت التي األوراق جمیع تقدیم االختبار مسؤول على.PDF  ملف
 ملف لتسلیم .لالختبار الكتابیة بالردود خاص بوكس دروب رابط بإرسال أفانت ستقوم .اإلجابات على تحتوي
  .الملف بتحمیل وقم الرابط على اضغط بك، الخاصPDF ال
•   .لألعلى األیمن الجانب اتجاه یكون وأن عامودي بشكل ضوئیا ممسوحة تكون أن الصفحات على 
• .طول انش ١١و عرض انش ٨.٥ یكون أن ضوئیا الممسوحة الصفحات حجم على   
•   .جودتھا حفظ لضمان وذلك واألسود األبیض عن فضال ملون بشكل ضوئیا األوراق مسح یفضل 
•  االختبار مقدمي من الردود مسح قبل واحدة دفعة ضوئیا اختبار مقدم بكل الخاصة األوراق بمسح قم 

  .اآلخرین
•   .ذاتھ الملف من نسخة من أكثر تحمیل تجنب 
•  من أكثر ردود تحمیل ویمكن ،)ملف لكل جیجابایت ٢ حتى( كبیرا یكون أن PDFال ملف لحجم یمكن 

  .واحد ملف في اختبار مقدم
•   .االختبار مقدم اسم أو االختبار، مجموعة أو المدرسة اسم تشمل أنPDF ال ملفات اسماء على 
•   .بدقة تقییمھا یتم حتى قراءتھ تسھل بخط مكتوبة الردود جمیع أن تأكد ألفانت، الردود ملفات إرسال قبل 
• .الفارغة الصفحات حتى النتیجة، على للحصول االختبار صفحات  جمیع مسح یجب   
•   .الكتابیة بالردود الخاص بوكس دروب رابط إلى الید بخط المكتوبة الردود بتحمیل قم 

 
 


