
).MAP مساعدة (مركز MAP Help Center في بالمراقب) خاصة فیدیو (مقاطع Proctor videos شاھد األساسیات، لمعرفة

االختبار. أثناء المساعدة على للحصول للمراقب اختبار نصائح أیضًا انظر

MAP ضبط إعدادات االختبار في

على موقع teach.mapnwea.org) MAP Growth(، اختر Manage Test Sessions واتبع الخیار 1 أو 2 أو 
3 إلنشاء جلسة اختبار. تجمع جلسة االختبار الطالب في مجموعة حتى تتمكن من تقدیم االختبار ولیس لھا أي تأثیرعلى التقاریر.

الختبارھم) الطالب على (العثور Find Students to Test – 1 الخیار

المحدد. الوقت قبل الطالب من عشوائیة مجموعة إلعداد مفید الخیار ھذا

 (العثور Find Students to Test فوق انقر .1
الختبارھم). الطالب على

             (بحث). Search فوق وانقر المعاییر اختر .2

 Add فوق وانقر البحث نتائج بمراجعة قم .3
Students طالب). (إضافة             

4. كرر البحث حسب الحاجة.

حاول ان  یكون عدد الطالب أقل من 100؛ 
زیادة عدد الطالب سیبطئ من عملیة تسجیل 

الدخول.
إذا لم تعثر على أحد الطالب، فحاول استخدام 
 No School عدم تخصیص مدرسة بعینھا

.Assigned

 بقائد فاتصل طالب، إضافة إلى بحاجة كنت إذا
اإلرشادات. على للحصول المدرسة

5. اختر الطالب ثم قم بإجراء التخصیصات المطلوبة  (یمكن أن یحصل كل طالب على تخصیص مختلف)

قم بھذه الخطوة اآلن حتى ال یضطر الطالب إلى اختیارھا فیما بعد.  :Assign Test اختر تخصیص اختبار .   a

   b. اختر تخصیص تجھیزات Assign Accommodations: التسجیالت التي سوف توفرھا وتتیح تحویل النص إلى نص مسموع. 

.on page 2 انظر كذلك: تخصیصات االختبارات أو التجھیزات أو تحویل النص المكتوب إلى نص مسموع

للمراقبالسریعالبدءدلیل 
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بـ NWEA في الوالیات المتحدة ودول أخرى. أسماء الشركات األخرى ومنتجاتھا المذكورة ھي عالمات تجاریة لمالكیھا المعنیین.
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.Save Session 6. إذا كنت تخطط الستخدام جلسة االختبار ھذه في وقت الحق، اختر حفظ الجلسة

استخدم اسمًا فریدًا وسھل الكتابة. تجنب المسافات والرموز الخاصة واألحرف الكبیرة في اللغة اإلنجلیزیة.

أمثلة: jbmath72  (األحرف األولى من اسمك+ مادة+الصف الدراسي+الفترة)   أو  21eagle918 (رقم الغرفة + اسم رمزي + الشھر+السنة)

.Test Now7. إذا كنت بحاجة إلى إجراء االختبار فوًرا، اختر اختبر اآلن

صفي) (اختبار Test My Class -2 الخیار

بك. الخاص الدراسي الصف طالب تختبر كنت إذا الخیار ھذا استخدم

.Test My Class  1. انقر فوق اختبار فصلي

اذا كان الزر ال یعمل، فذلك ألن حساب MAP الشخصي الخاص بك لم یرتبط بطالب لھذا الفصل الدراسي. (البد أن یتم ھذا االرتباط كل

فصل اختبار. اتصل بالمسؤل المختص  باختبارات MAP في مدرستك أو منطقتك.

2. حدد أحد صفوفك الدراسیة، إذا طُلب منك ذلكعندھا تظھر لوحة تحكم المراقب وتبدأ جلسة االختبار.

.on page 2 مسموع نص إلى المكتوب النص تحویل أو التجھیزات أو االختبارات تخصیصاتكذلك:  انظر

محفوظة) اختبار جلسة (استخدام Use Saved Testing Session – 3 الخیار

مدرستك. أو منطقتك نطاق في آخر شخص بواسطة أو بواسطتك حفظھا وتم بالفعل جلسة إنشاء تم قد أنھ حالة في الخیار ھذا استخدم

1. اختر فوق  إظھار Show بجانب
 Saved Testing Sessions استخدام جلسة اختبار محفوظة.             

2.  لرؤیة جلسات االختبار التي تم إنشاؤھا من قبل 
أشخاص آخرین، قم بتغییر تم اإلنشاء بواسطة 

.Created By

مالحظة: قد تكون إتاحة الدخول مقیدة. في حالة اختیار دور 
مراقب المدرسة، یمكنك فقط دخول الجلسات التي قام 

بإنشائھا شخص آخر یستخدم دور مراقب المنطقة.

.Test Now 3. عند العثور على جلسة اختبار وتحدیدھا، اختر فوق االختبار اآلن

.Return to Testing إذا لم یكن ذلك متاًحا، فھذا یعني أنك لدیك جلسة جاریة بالفعل (یمكنك تشغیل جلسة واحدة فقط في المرة). اختر العودة لالختبار

مسموع نص إلى المكتوب النص تحویل أو التجھیزات أو االختبارات تخصیصات

 للتعرف التوضیحي الرسم ھذا إلى الرجوع یمكنك االختبار، تخصیصات إجراء عند
 نسخة االختبارات من للعدید یكون موضح، ھو كما االختبار. تسمیة أسالیب على
الشاشة. قارئات مع وتتوافق إلیھا الوصول یمكن

 حتى لتقدیمھا تخطط التي المساعدة أنواع جمیع اختر التجھیزات تخصیص حالة في
 یبدأ أن بمجرد التخصیصات ھذه تغییر یمكنك ال االختبار. مع دائم بشكل تسجیلھا یتم

 أخرى مرة االنضمام الطالب من وطلبت االختبار علقت إذا إال االختبار، الطالب
االختبار. جلسة إلى

 .3اختر الطالب ثم قم بإجراء التخصیصات المطلوبة  (یمكن أن یحصل كل طالب على تخصیص مختلف)

   a. اختر تخصیص اختبار Assign Test: قم بھذه الخطوة اآلن حتى ال یضطر الطالب إلى اختیارھا فیما بعد.

   b. اختر تخصیص تجھیزات Assign Accommodations): التسجیالت التي سوف توفرھا وتتیح تحویل النص إلى نص مسموع. 



 التي الصوتیة األدوات یفعل وأیضًا اإلنجلیزیة اللغة دارسي مثل المبصرین للطالب مخصص وھو التجھیزات. اختیارات إحدى ھي مسموع نص إلى المكتوب النص تحویل
باالختبار. الخاص األدوات شریط في تظھر

.(التجھیزات) Accommodations)> Growth (اختبار Testing Growth)> MAP مساعدة (مركز MAP Help Center انظر للتفاصیل،

الطالب دخول تسجیل

الطالب وصول قبل
 أن ینبغي بك، الخاصة المراقب تحكم لوحة على .1

 (اختبار Test Students صفحة اآلن لك تظھر
 Test Now الطالب. إذا لم تظھر، فاختر اختبر اآلن

 Session عن ابحث العلوي، الجزء في .2
Name اسم) (و الجلسةPassword كلمة) 
                 المرور).

3. اكتب أو اعرض ھذا االسم وكلمة المرور على لوحة ظاھرة لجمیع الطالب لنسخھا أثناء تسجیل 
الدخول.

لیلة. كل صالحیتھا وتنتھي جلسة فیھا تبدأ مرة كل في المرور كلمة تجدید  یتمملحوظة:

الطالب حضور عند
1. على أجھزة اختبار الطالب، یبدأ الطالب تشغیل تطبیق أو متصفح اختبارNWEA  اآلمن

. test.mapnwea.org :أو إذا كانت مدرستك ستجري االختبار باستخدام متصفح فقط، یمكنك توجیھ الطالب إلى موقع

2. اطلب من الطالب معرفة المزید حول MAP Growth باستخدام الخیارات التالیة في صفحة تسجیل الدخول الخاصة بھم:

grow سم المستخدم وكلمة المرور ھما  • Try the Practice Test: عینة من حوالي 5 أسئلة ال یتم احتساب درجات علیھا.

 •  موارد الطالب Student Resources: مقاطع فیدیو توضیحیة حول االختبار واألدوات والتفاعل مع االختبار

او اقرأ نص التوجیھات الخاصة بالطالب في نصائح اختبارللمراقب. •
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للبدء الطالب استعداد تأكید

جاھزین. الطالب یكون عندما دقائق بضع كل الطالب استعداد بتأكید قم

1.على أجھزة االختبار 
الخاصة بالطالب، وجھ الطالب 
الستكمال جمیع المطالبات التي 

تظھر لھم.

ملحوظة: یمكن للطالب 
الناطقین باإلسبانیة اختیار 

االطالع على التعلیمات 
مترجمة.

2. عند الحاجة، تحقق مما إذا 
كان الطالب قد اختاروا بشكل 

صحیح.

3. علي اجھزه الطالب 
 Refresh المراقب، اختر

Page تحدیث الصفحة لمعرفة 
To Be"  الطالب الذین في حالة

 Confirmed" في انتظار التأكید.

4. أختر تأكید Confirm. ھذه الخطوة تقوم بتأكید جمیع الطالب ذوي حالة "To Be Confirmed" (في انتظار التأكید).

.Confirm ثم اختر تأكید  Select Action أو الختار الطالب بشكل فردي،  أختر تحدید إجراء

. Start Test 5. للطالب: أختر  بدء االختبار
تلمیح: إذا كان اتصال اإلنترنت الخاص بك بطیئًا، فاطلب أن یبدأ بضعة طالب في كل مرة، بدًال من أن یبدأ الجمیع في الوقت 

نفسھ.

.أخرى وتلمیحات الشائعة الدخول تسجیل مشكالت على لالطالع للمراقب اختبار نصائح أیضًا: راجع

أكتوبر 2022 
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اإللغاء أو التعلیق، أو المؤقت، اإلیقاف

إجراء): (تحدید Select Action قائمة من واختر الطالب اختر بعینھ، طالب اختبار في للتحكم

حدوثھ المنتظر األمرالمتابعة إجراءالمدةاإلجراء

Pause* إیقاف) 
مؤقت)

 25 حتى
دقیقة

Resume (استئناف)-الجھاز نفس من االختبار الطالب یستأنف أن یجب
التالي السؤال من بدایةً االختبار یُستكمل-
معلقًا االختبار یصبح دقیقة، 25 بعد -

Suspend 
(تعلیق)

حتى
یومًا 28

Test Again أخرى) مرة (االختبار 
والجلسة) الیوم (نفس

التالي السؤال من بدءًا االختبار یُستكمل

أو––

 (استئناف Resume Test المطالبة
آخر) یوم (في االختبار)

 إنشاؤھا تم اختبار جلسة أو المحفوظة االختبار جلسة باستخدام االختبار استكمل
لك مالءمة أكثر كان أیًا حدیثًا،

 قد االختبار بین الدراسة أیام عدد زیادة ألن نظرًا بھ، الموصى الحد ھو یومًا 14
النتیجة على تؤثر

Terminate 
(إلغاء)

 أخرى) مرة (االختبار Test Againدائم
االختبار) تخصیص إعادة (بعد

 تم إذا فقط یُستخدم إلغاؤه؛ تم الذي لالختبار مقدمة إجابات أي النظام  یتجاھلتحذیر:
خاطئ اختبار تخصیص

أنواع أخرى من اإلیقاف المؤقت: إلجراء إیقاف مؤقت على جھاز الطالب، أختر Ctrl+Shift+P أو Ctrl+Shift+L  وأدخل PIN (رقم التعریف الشخصي) *
.للمراقب اختبار نصائح راجع السریع، التخمین من التلقائي المؤقت اإلیقاف حول معلومات على للحصول بك. الخاصة التحكم لوحة على من

االختبار إنھاء

 ترك الممكن من أنھ من الرغم على مرة. كل في فقط واحدة اختبار جلسة تشغیل یمكنك أولًا. األولى الجلسة إنھاء علیك یجب أخرى، اختبار جلسة بدء بوسعك یكون أن قبل
 تعلیق ویتم تلقائیًا، الجلسات جمیع إغالق یتم لیلة، كل التالي. الیوم حتى التشغیل قید بھا االحتفاظ یمكنك لن أنھ إال الطالب، من أكبر عدد یصل حتى التشغیل قید االختبار جلسة

مفتوحة. اختبارات أي

الطالب: لجمیع لإلنھاء
.End Testing Session 1. على لوحة التحكم الخاصة بالمراقب، أختر إنھاء جلسة االختبار

لالستمرار. (نعم) Yes فوق انقر ستُعلق. االختبارات ھذه أن الشاشة على فوریة رسالة فستظھر االختبار، عن یجیبون یزالون ال الطالب كان إذا

إما: اختر التالیة، المطالبة ظھور عند .2
 a. Save and Exit ال. أم الحق وقت في معًا الطالب من المجموعة نفس اختبار سیتم كان إذا ما اختر وخروج): (حفظ
 b. Delete Session: یمكن االختبار؛ نتائج على یؤثر (ال االختبارات. من المزید إلجراء مختلفة مجموعات تشكیل سیتم كان إذا ما اختر جلسة) (حذف 

أخرى.) اختبار جلسة في أو نفسھا االختبار جلسة في المكتملة غیر االختبارات استئناف للطالب

3. أغلق المتصفح أو التطبیق على أجھزة اختبار الطالب باستخدام األمر المناسب:

— ماك أجھزة أو الشخصي للحاسب
األعلى في X عالمة على انقر

— iPad ألجھزة
Home زر استخدم

— Chromebook ألجھزة
Shift+Alt+K أو X عالمة على انقر

أكتوبر 2022 

https://teach.mapnwea.org/impl/ProctorTestingTipsAR.pdf


6من6|للمراقبالسریعالبدءدلیل

إلنھاء أحد االختبارات ومتابعة اختبار آخر:
                 .Test Again 1. اختر اسم الطالب، ثم اختر االختبار مرة أخرى

2. اختر الطالب وانقر فوق  Assign Test(s) تخصیص اختبار (و أیضًا  تخصیص تجھیزات Assign Accommodation إذا كانت تختلف عن 
االختبار الجدید).

                 المرور). وكلمة الجلسة اسم (بنفس أخرى مرة الدخول تسجیل الطالب من اطلب .3
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