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 االهلية
. كيف يعرف الطالب ما اذا كان ينبغى عليهم اخذ االختبارات؟ 1  

اخذ  التفكير فى اذا كان بأمكان الطالب القراءة والكتابة والتحدث بطالقة واالستماع بلغة اخرى غير االنجليزية، يجب عليهم        
:اخذ االختبار بإمكانكان ان كاالسئلة التالية لمعرفة االختبار. اجب على         

 أستطيع ال
القيام بذلك 
بسهولة او 

ً اطالق ا  

القيام  أستطيع
بذلك بسهولة 

 الى حد ما

القيام  أستطيع
بذلك بسهولة 

 جداً 

   خالل فهم االفكار حول الموضوعات المألوفة التى اعرب عنها من  أستطيع
[استماع] بشكل متكرر المستخدمةيرة والتعبيرات وجمل قصعبارات  

   على  يحتوي الذيفهم االفكار الرئيسة وبعض التفاصيل فى نص بسيط  أستطيع
مفردات مألوفة [قراءة]

   يمكننى تبادل المعلومات مع شخص آخر حول المهام والموضوعات واالنشطة 
[التواصل مع شخص الى شخص] المألوفة  

     خدام سلسلة من العبارات والجمل لتقديم معلومات اساسية عنيمكننى است
موضوعات مألوفة. [انتاج حديث]

   يمكننى كتابة اوصاف بسيطة ورسائل قصيرة واطلب او اقدم معلومات عن  
[كتابة] مواضيع مألوفة  

مجاالت هذه بحد ابعد والتسجيل محتوى الدراسة  تفكر فىان ال يمكننى القيام بذلك بسهولة اوعلى االطالق آلى من االسئلة، يجب  اجبت اذا  ●  
فى المستقبل.بتاريخ اختبار    
 ● كرديت 2الى  1كسب انك ست حتملنه يمكننى القيام بذلك بسهولة الى حد ما آلى من االسئلة، من الماذا اجبت بأ 

   ●   كرديت 4الى  3كسب من ست انكاذا اجبت بأنه يمكنك القيام بذلك لكل االسئلة بسهولة، من المحتمل  

 ة عالمية؟من يمكنه اخذ تقييم لغ .2  
 10تسجيل لآلختبار.  يجب على جميع الطالب التسجيل ودفع  12الى  7يمكن لطالب مدارس افريت العامة فى الصفوف من       
فى مدرستهم فى فترة التسجيل لفصل الخريف او الربيع.   صندوقدوالر رسوم مع امين ال      

 التسجيل ومواقع االختبار 
  3. متى مواعید االختبارات 2018-19؟  

 تاریخ اختبار الخریف ھو 14 نوفمبر وتاریخ الربیع ھو 13 مارس في جمیع المدارس الثانویة ومباني المدارس المتوسطة.

 4 . متى یمكن للطالب التسجیل؟
 تسجیل الخریف ھو 17 سبتمبر - 12 أكتوبر الختبار 14 نوفمبر. تسجیل الربیع ھو 14 ینایر - 15 فبرایر لتاریخ اختبار 13 

مارس. لن یتم قبول أي تسجیالت متأخرة.

اين يمكن للطالب التسجيل واخذ التقييم؟. 5  
دوالر رسوم االختبار مع امين الصندوق بالمدرسة.  10سيطلب من الطالب ملىء استبيان كفاءة سريع قبل التسجيل ودفع     
فى مبنى كل مدرسة ثانوية ومتوسطة.سيجرى االختبار     
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 اللغات التى يتم اختبارها 
.6 ما هى اللغات التى يتم اختبارها؟   

ث بها فى الواليات المتحدة تحدكل جهد ممكن آلدراج جميع اللغات.  يجب على الطالب الذين يجيدون لغة قليلة ال سوف نبذل    
ق وقت اضافى لتحديد مكان االختبار.استغراحالة التسجيل فى شهر اكتوبر فى     

 الكرديت والفوائد 
ما هو عدد الوحدات الدراسية (كرديت) التى يمكن للطالب ان يكسبها من خالل اظهار الطالقة فى القراءة والكتابة . 7
والحديث واالستماع؟    

والكتابة  تقييمات القراءةيظهروها فى  التيتمادا على مستوى الكفاءة ، اعكرديتكسب ما يصل الى اربعة سوف يمكن للطالب 
مجاالت المهارة، لذلك من  لكفاءة التى تم اظهارها عبرعلى اساس الحد االدنى لمستوى االكرديت سيتم منح واالستماع والحديث.   

. ةالمهم للطالب ان يكون لديهم مهارات قوية فى جميع المجاالت االربع   

ما هى فائدة اخذ هذا االختبار؟ . 8  
قد يستوفوا متطلبات الكرديت للغة العالمية  على اساس الكفاءة، المدرسة الثانوية سيحصل الطالب على وحدات دراسية (كرديت)     

شهادة تخرجهم.   على   Seal of Biliteracy      للتخرج، وقد يكونوا مًوهلين لختم

الدراسية؟ الطالب كيف سيضاف الكرديت الى شهادات. 9  
لدراسية تلقائياً. يمكن للطالب واسرهم اعادة خطاب المنطقة (يرسل بعد االختبار) لن يتم اضافة نتائج االختبار الى شهادة الطالب ا  

    السجالت لطلب اضافة كرديت كفاءة اللغة العالمية الى شهادتهم الدراسية. الطالب (الذين تم  امينالى مستشارة مدرستهم او 
اختبارهم فى مناطق اخرى) واسرهم يمكنهم ملىء استمارة 2415P لطلب الموافقة على كرديت كفاءة اللغة العالمية وارفاق تقرير  

   بدرجة مرضية مدرستهم. سوف يمنح الكرديتالمستشار بالسجالت او  امينالدرجات االصلى والوثائق الرسمية الى 
لته.وضع الكرديت فى الشهادة الدراسية، ال يمكن ازا   Satisfactory (S). ما ان تم 

 10. ما هو ختم Seal of Biliteracy؟  
ين لختم مًوهل Intermediate-Mid   على مستوى كفاءة  الطالب الذين يظهرون الكفاءة فى اختبارات اجادة اللغة العالمية   
    Seal of  Biliteracy  على  شهادة التخرج من مدرستهم الثانوية اذا استوفوا ايضاً جميع المتطلبات لفنون اللغة

(ELA)      اجتياز جميع فصول اللغة االنجليزية االربعة للمدرسة الثانوية والتقييم المتوازن االذكىبما فى ذلك     االنجليزية  
للوالية. التابع  ELA   

 تكاليف التقييم 
ما هى تكاليف االختبار؟. 11  

      دوالر فى وقت التسجيل. 10الطالب واسرهم مسًوولون على دفع رسم االختبار 

االختبار؟ هل سيكلف االختباراكثر؟  إعادة اخذ يمكنني، هل نتائجيعن ان لم اكن راضياً . 12  
 ، لالختباراالختبار. اذا اخترت ان تعيد اخذ االختبار فى نفس العام الدراسى، يجب ان تدفع التكاليف الكاملة  اخذ نعم، يمكنك اعادة        

 المحتوى قبل التسجيل.  اذا اعتقدت انك مجاالتفى جميع  كفاءتكتختلف من اختبار آلخر.  من المهم ان تضع فى االعتبار  قد  التي      
االنتظارالى اختبار الربيع. تفكر فى ة فى اللغة فى الفصل الدراسى الثانى، قد كفاء تكون اكثر        

عداد لآلختبار ستاال  
كيف يمكننى االعداد لآلختبار باللغات العربية والصينية واالنجليزية والفرنسية وااللمانية والعبرانية وااليطالية واليابانية . 13

(AVANT اختبارات)  واالسبانية    
 :يمكن للطالب  

 ا. قراءة دليل آخذ االختبار Test Taker’s Guide على الموقع
https://avantassessment.com/stamp4s/test-taker-guide 

     ب. النظرفى الصفحة الثانية من  Rubric Guide و Benchmarks على الموقع
https://avantassessment.com/stamp4s/benchmarks-rubric-guide    

     https://stamp4s.avantassessment.com/avant/do/samplelogin ج. اخذ عينة االختبار على موقع 
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 14. كیف یمكننى االستعداد للغات یتم تقییمھا مع اختبارات 
    يجب على الطالب:اخرى؟

حدث توصف والاعطاء من مهام التحدث واالستماع والكتابة مثل  لى استعداد آلظهار معرفتهم بمجموعة متنوعةوا عا. ان يكون     
        اجراء. وصفعن حدث وكتابة خطاب و      
   درجات على زنحريسوف  معلى اللغة حيث انه السيطرةومع كيفية استخدام ظهار اجادتهم ب. متأكدين بأنه يمكنهم ا   

والقواعد والمفردات واالمالء.والفهم والتعبير وفهم المواضيع المقدمة  التواصل        
    اله.ج. لمزيد من االفكار، يمكن للطالب مراجعة االفكار لآلستعداد لآلختبار المذكورة اع    

 15. كیف اعرف اذا كنت على استعداد آلخذ اختبار اجادة 
       الوسطى للحصول على أربع (كرديت) وحدات دراسية.  -يجب أن يكون مستوى إتقان اللغة لدى الطالب في المستوى المتوسط     اللغة؟ 

بالنقر لالختبار ولالطالع على أفكار مفيدة أخرى فيما يتعلق باالختبار، يمكن للطالب  وى إجادة الطالب مناسبةذا كان مستلمعرفة ما إ    
    مراجعة قائمة المواضيع والمهارات على موقع https://www.actfl.org/global statements على مربعات

    Intermediate-Mid      ري، يالتواصل بين األشخاص، والتحدث العرضي، والكتابة العرضية، واالستماع التفسلكل وضع:  
على    “Can Do” ومراجعة  و على الطالب النقر على الروابط اإلضافية الواردة في المربعاتالتفسيرية. ثم يجب والقراءة   

.عبارات والمستويات األخرى  Intermediate-Mid     

 16. ماذا یحدث اذا لم اوفق فى االختبار؟     سیكون للطالب فرص متعددة ویجب االستعداد لتاریخ آداء االختبار المقبل لزیادة 
درجاتھم. الحظ ان رسوم التسجیل سوف تزید 

  دراسى. اللغة فى نفس العام النفس  اختبارالى رسوم االختبار الفعلية اذا قررت اعادة اخذ    

 نتائج االختبار 
 17. كیف یمكننى معرفة نتائج اختبارى؟ سوف یتلقى الطالب خطاب من منطقة المدرسة یخطرھم بنتائج اختبارھم، ومستوى 
الكفاءة وعدد الكردیت المًو ھل للمدرسة الثانویة.  عدد الكردیت الذى یتلقاه الطالب یعتمد على ادنى درجة من الكفاءة فى اى من 

محتوى المجاالت االربع )القراءة، الكتابة، االستماع، 
 التحدث). 

 اسئلة اخرى 
  18. ما اذا الزال لدى اسئلة؟

اسئلة عن:  
WLA@everettsd.org  تسجيل الختبار لغة معينة، اتصل ب ● 

 ●        كرديت المدرسة الثانوية، اتصل بمستشارة مدرستك 
الدفع للتسجيل، اتصل بأمين صندوق مدرستك الثانوية او مدير مكتب المدرسة المتوسطة   ● 




