
بالطالب الخاصة التوجيهات نص

 بما الطالب جميع خاطب
يلي:

 ابذل أقصى جھدك في ھذا االختبار. ھذه ھي فرصتك إلظھار ما تعرفھ.  یمكن لمعلمك استخدام نتائج 
االختیار لمعرفھ ماھي اكثر المناطق التي یمكننھم مستعدك بھا. ھذا االختبار غیر محدد بوقت معین، لذلك 

من المھم أن تكرس الوقت الكافي لفھم كل سؤال قبل اإلجابة. بعض األسئلة سھلة، والبعض اآلخر أكثر 
صعوبة. ال بأس في عدم معرفة كل اإلجابات. إذا لم تكن متأكدًا من إجابة سؤال ما، فاسأل نفسك عن 
اإلجابات التي تراھا خاطئة بالتأكید، واختر من اإلجابات األخرى. اقرأ كل سؤال وابذل ما في وسعك.

 يتم التالي، السؤال إلى االنتقال بمجرد ولكن أخرى. إجابة واختيار رأيك تغيير يمكنك ما، سؤال إنهاء قبل
بالفعل. عليه أجبت الذي السؤال إلى الرجوع يمكنك وال إجابتك، قفل

 االختبار في منك طلب إذا أو مفقود شيء هناك كان إذا باالختبار. مشكلة أي وجود حالة في للمساعدة هنا أنا
المساعدة. لطلب يدك فارفع سرعتك، من تبطئ أن

 مادة في االختبار كان إذا
 الثاني للصف الرياضيات

 للطالب فقل بعده، وما
اآلتي:

 صورة على النقر يمكنك الشاشة. أعلى في حاسبة آلة لكم سيظهر كلها) (وليس االختبار أسئلة بعض في 
السؤال. على اإلجابة في لتساعدك الشاشة على الحاسبة اآللة لفتح الحاسبة اآللة

 يمكنني ال لكن لك، الكلمة نطق يمكنني المساعدة. لطلب يدك فارفع ما، سؤال في كلمة من متأكدًا تكن لم إذا
رياضية. رموز أي شرح أو الكلمة معنى عن أخبرك أن

 مادة في االختبار كان إذا
 اللغة استخدام أو القراءة
 بعده، وما الثاني للصف

اآلتي: للطالب فقل

 للتمرير الفقرة يمين على الموجود التمرير شريط فاستخدم الشاشة، حجم من أطول القراءة فقرة كانت إذا 
بها. المتعلقة واألسئلة الفقرة باقي وعرض ألسفل

الفقرة. نفس حول مختلفة أسئلة ستجد ألنك جيدًا انظر ولكن وتكرارًا مرارًا الفقرة تظهر أحيانًا

للمراقباختبارنصائح 
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 NWEA 2022©
ھما عالمتان تجاریتان مسجلتان، كما أن  MAP Growth و MAP Reading Fluency ھي عالمات تجاریة مسجلة خاصة MAPو NWEA

بـ NWEA في الوالیات المتحدة ودول أخرى. أسماء الشركات األخرى ومنتجاتھا المذكورة ھي عالمات تجاریة لمالكیھا المعنیین.
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الطالب دخول تسجیل حول تلمیحات

.للمراقب السریع البدء دلیل  راجع القیاسیة، الدخول تسجیل إرشادات على للحصول

 الطالب أحد وجود عدم
الدخول تسجیل أثناء

أو––

 من الطالب أحد تمكن عدم
لالختبار االنضمام إعادة

 حدد بك، الخاصة المراقب تحكم لوحة وعلى یظھر. حتى االنتظار) قید (طالب Awaiting Student ھي الطالب حالة تكون أن یجب 
(الحالة): Status  مربع في الحالة على بناءً إجراءً

 Confirmed تم) :(اختر التأكید Select Action تحدید) (إجراء < Do Not Confirm عدم) (سوف التأكید) بالتأكید تقوم 
الحقًا) أخرى مرة

 Testing قید) (اختر - االختبار Select Action تحدید) (إجراء < Suspend (تعلیق)
 oاختر التعلیق، بمجرد Select Action  (تحدید(إجراء  <Test Again االختبار) أخرى) مرة

 خاطئ اختبار تخصیص تم
 تبدیل یمكنني كیف —

االختبارات؟

 Suspended (تم التعلیق): اختر Select Action )تحدید إجراء >  Test Again (االختبار مرة أخرى)

.ϸϝϧЛгЮϝЪ ϹуЪϓϧЮϝϠ бЦ бϪ ̪оϽ϶ϒ ϢϽв Ьн϶ϹЮϜ ЭуϯЃϦ ϟЮϝГЮϜ ев ϟЯВϜ

—

Select Action. 1. اختر الطالب واختر تحدید إجراء

 . 2. إذا كانت الحالة To Be Confirmed (في انتظار التأكید)، فاختر Do Not Confirm (عدم التأكید)

أو—

3. إذا كانت الحالة Testing (قید االختبار)، فاختر إما Suspend  تعلیق أو Terminate إلغاء:

استخدم Suspend )تعلیق( إذا كان الطالب قد یحتاج إلى إتمام االختبار الحًقا خالل ھذا الفصل الدراسي.

 الدراسي. الفصل ھذا خالل الحق وقت في االختبار إتمام إلى یحتاج لن الطالب أن تعلم كنت إذا (إلغاء) Terminate استخدم
 الفصل لبقیة االختبار ھذا إلى االنضمام من الطالب یمنع أن ویحتمل اإلجابات جمیع یزیل (إلغاء) Terminate تحذیر:

الدراسي.

أخرى). مرة (االختبار Test Again > إجراء) (تحدید Select Action فوق انقر .4

الصحیح. االختبار بتخصیص قم االنتظار)، قید (طالب Awaiting Student إلى الحالة تتغیر عندما .5

أخرى. مرة الدخول بتسجیل یقوم الطالب اجعل .6

 غیر الشاشة دقة كانت إذا
صحیحة

 شاشة إعدادات بتغییر قم تكبیر. وبدون الشاشة ملء وضع على المتصفح ضبط مع ،728 × 1024 ھو المطلوبة الشاشة لدقة األدنى الحد 
األمر. لزم إذا المتصفح وشاشة الجھاز

 في حالة ظھور 
Students are

 Ineligible to Test
 مؤھلین غیر (الطالب

لالختبار)

 قادة استشر دراسي). فصل لكل واحدة مرة على مقصورًا كان االختبار ألن (عادةً الطالب اختبار یمكنك ال المنطقة، إعدادات بسبب 
مطلوبة. تعدیالت أي إجراء یمكنھم الذین مدرستك،

 Action في حالة ظھور
 Needed to

 Continue (مطلوب 
(إجراء للمتابعة

تشمل: لدیك المتاحة الخیارات 

 Resume Test تعلیقھ. سبق قد كان اختبار الستكمال االختبار): (استئناف

 Start Test Over أي متجاھالً األصلي، االختبار ویلغي األول السؤال من ابتداءً جدید من االختبار یبدأ جدید) من االختبار (بدء 
 خالل واحدة (مرة Once Per Term تقیید بھ االختبار كان إذا االختبار من أیضًا الطالب یمنع قد ألنھ حذرًا كن مقدمة. إجابات
الدراسي). الفصل
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 Do Not Confirm الفصل ھذا خالل أخرى مرة لالختبار الطالب أداء دون ویحول األصلي االختبار یلغي التأكید) (عدم 
الدراسي.

 Cancel (إلغاء) االختبار. ألداء الطالب تأكید على قادر غیر وستظل المطالبة رسالة ھذا یغلق سوف

االختبار بأسئلة المتعلقة المشاكل

أختر Reset إعادة ضبط في جھاز اختبار الطالب. في أجھزة سطح المكتب یمكنك االختبار بطيء 
استخدام اختصار لوحة المفاتیح:

F5 نظام) (أو-- الویندوز Command+R نظام) (ماك

 السؤال مكان یظھر
بیضاء) (شاشة فارغًا

أو––

 Please تظھر رسالة 
raise your hand

یدك) ارفع فضلك (من

(تعلیق). Suspendإجراء)>  (تحدید Select Action اختر الطالب، تحدید ومع بك الخاصة المراقب تحكم لوحة على .1

2. على جھاز الطالب، أغلق متصفح االختبار.

— 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

 Test>  إجراء) (تحدید Select Action اختر ثم أخرى مرة الطالب حدد بك، الخاصة المراقب تحكم لوحة على .3
Again أخرى). مرة (االختبار

 توقف حیث من االختبار سیُستكمَل أخرى. مرة لالختبار االنضمام أعد ثم االختبار متصفح تشغیل أعد الطالب اختبار جھاز على .4
                             الطالب.

الحاجة لتخطي سؤال 
معطل او بھ خطا ما

1. على لوحة تحكم المراقب مع تحدید الطالب، اختر Select Action تحدید إجراء, ثم Pause إیقاف مؤقت. 

2. أعد تحدید الطالب مرة أخرى ثم اختر Select Action تحدید إجراء, ثم  Resume استئناف.

3. بعد أختیار الطالب لالستئناف Resume، سیظھر سؤال جدید.

إبالغ NWEA عن 
خلل في سؤال معطل

1. في الجزء األیمن العلوي على لوحة تحكم المراقب الخاص بك، ستجد  Proctor PIN رقم التعریف الخاص بالمراقب. 

.  Ctrl+Shift+L أو  P +Shift +Ctrl :2. على جھاز اختبار الطالب،أختر

3. وفي النافذة التي تظھر، قم بادخال رمز رقم التعریف الشخصي.

4. اكتب وصًفا للمشكلة التي تواجھك مع السؤال.
ل اسم االختبار أو رقم السؤال. مالحظة: ال تحتاج إلى تسجی

استئناف االختبار.  Resume Test 5. أختر
یرسل نظام MAP إلى NWEA تقریرًا بشأن المشكلة المراد التعامل معھا ("تقریر عن مشكلة في السؤال")، ویستأنف 

االختبار بدًءا من السؤال التالي.
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السریع والتخمین االختبار مع التفاعل

.Skills Checklist اختبارات على تنطبق ال لكنھا Screeningو MAP Growth اختبارات معظم على الخاصیة ھذه تنطبق

 التفاعل في المراقب دور
االختبار مع

 من خالل مساعدتك إلبقاء الطالب متفاعلین مع اختباراتھم, انت ایضا تساعد علي ضمان أن التقییم یعكس بالفعل النواحي التي یمكننھم 
مستعدك بھا الحقا. قبل االختبار البد من توضیح للطالب الھدف من MAP Growth ومدى أھمیة تكریس الوقت الكافي لكل سؤال في 

االختبار. أثناء االختبار قم بالتحقق من تنبیھات التخمین السریع على لوحة تحكم المراقب.

 rapid guess وضعتھ الذي االستجابة زمن متوسط من بكثیر أقل وقت في أجاب الطالب أن یعني السریع) (التخمین NWEA لكل 
بالكامل. السؤال شاھد قد یكون أن الصعب من الطالب أن تعني لدرجة جدًا سریع الرد االختبار. في سؤال

األول- المؤقت اإلیقاف
تفعل أن علیك ماذا

عندما یقوم الطالب بالتخمین 
السریع عدة مرات، یتوقف 

االختبار مؤقتًا بصورة تلقائیة 
وسریًعا ما یظھر تنبیھ على لوحة 
تحكم المراقب. الطریقة األفضل 

لمساعدة الطالب على التفاعل من 
جدید سوف تختلف من طالب 

آلخر:

1. تیسیرًا لألمر، 
 PIN احصل على
الخاص بالمراقب 

لجلسة االختبار ھذه 
أو احتفظ بھ.

2. تعامل بھدوء وشجع 
الطالب على تكریس 

الوقت الكافي للتفكیر في 
أفضل إجابة ممكنة لكل 

سؤال.
 مساعدة تجنب

 إجابة على الطالب
االختبار. أسئلة

3. عندما یكون الطالب جاھزًا، اكتب رقم PIN على جھاز اختبار الطالب وسوف یتم استئناف االختبار بدًءا 
من السؤال التالي.

4. أو في حالة أكثر من طالب، استخدم أدوات التحكم على لوحة التحكم الخاصة بك )أختر مربع التنبیھ وحدد األسماء ثم أختر 
Resume استئناف).
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التنبیھات المتكررة   —
ماذا علیك أن تفعل

 االختبارات مع المتاح المؤقت اإلیقاف مرات عدد أخرى. مرة مؤقت بشكل االختیار فسیتوقف السریع، بالتخمین القیام في الطالب استمر إذا 
 مرات، ثالث ھو Growth مثل الطویلة االختبارات مع المتاح المؤقت اإلیقاف مرات وعدد مرتان، ھو Screening مثل القصیرة
تلك: الجیدة الممارسات اتبع االختبار). في المتاحة األسئلة من %30( السریع التخمین عتبة عند النھائي المؤقت اإلیقاف إلى باإلضافة

lإذا جدید. من التفاعل على قادرًا الطالب یكون عندما آخر یوم في الطالب اختبار في ستستمر كنت إذا ما قرر ممكن، وقت أقرب في 
االختبار. لتعلیق (تعلیق) Suspend فوق فانقر ھكذا، األمر كان

l Download Session قبل إنھاء جلسة االختبار، اختر
Progress  تنزیل تقدم الجلسة كي یمكنك متابعھ التخمینات 

السریعة للطالب:

lاالختبار). (إعادة جدید من االختبار ستبدأ كنت إذا فیما المدرسة قادة مع األمر ناقش السریع، التخمین في اإلفراط حالة في

lفوق انقر االختبار، إعادة أو االختبار في استمرارك حالة في Find Students to Test ثم الختبارھم) الطالب على (العثور 
للتطبیق: القابلة البحث تصفیة معاییر واستخدم االختبار) تاریخ في (البحث Test History Search التبویب عالمة افتح

l إذا وصل الطالب لنسبھ التخمین السریع عالیة (%30  او اكثر) ووافق قادة مدرستك اوال على إعادة االختبار، یمكنك اختیار
Start Test  Over البدء من جدید في مطالبة التأكید. اذا لم تتلقي تعلیمات بذلك٫ فاخترResume (استئناف).

مالحظة: ال تتوقع ظھور رقم السؤال األخیر أو عدد مرات التخمین السریع للطالب.

المعلقة االختبارات مواصلة

یومًا. 28 ھي مدة أقصى ولكن یومًا، 14 خالل االختبارات مواصلة الطالب على  یجبمالحظة:

2.  أختر تحدید إجراء Select Action  واختر Test Again االختبار مرة أخرى.
   1 مع إبقاء جلسة االختبار مفتوحة، حدد الطالب الذین لدیھم اختبارات معلقة.

لمواصلة االختبار في نفس
الیوم مع نفس الجلسة

 تحت الحقًا. فتحھا وإعادة الجلسة حفظ یمكنك سیعودون، بك الخاصة االختبار جلسة في كانوا الذین أنفسھم الطالب معظم أن تدرك كنت إذا 

 Test Now (إدراة جلسات االختبار)، اختر الجلسة التي قمت بحفظھا ثم انقر فوق Manage Testing Sessions عنوان
(االختبار اآلن).

 في آخر، یوم في المواصلة
تعویضیة جدیدة جلسة

سوف تكون الحالة لجمیع الطالبAwaiting Student ( طالب قید االنتظار وھذا یعني أنھم یمكنھم تسجیل الدخول اآلن في الجلسة. 
ستكون كلمة مرور الجلسة جدیدة بینما یبقى اسمھا كما ھو عند ظھور المطالبة على الشاشة، اختر Resume Test  استئناف  االختبار،

أختر Submit تقدیم.

یمكنك في الجلسة الجدیدة التعویضیة إدراج مزیج من الطالب، ھؤالء الذین علیھم إنھاء االختبار وأولئك الذین لم یقوموا بأداء االختبار بعد.

1. تحت عنوان Manage Test Sessions) إدارة جلسات االختبار، أختر Find Students to Test العثور  على 
طالب الختبارھم.

                             االختبار). تاریخ في (البحث Test History Search التبویب عالمة افتح .2
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                             األخرى. البحث تصفیة ومعاییر واالختبار المدرسة اختر .3

4. اختر Search بحث، ثم، من القائمة المنبثقة، اختر Add Students إضافة طالب.

االختبار). فعالیة بدء (تاریخ Test Event Start Date عمود بواسطة ترتیبھم یمكنك الطالب، على العثور في للمساعدة

  Assignتخصیص اختبار وعند الحاجة، اختر   Assign Test5. مھم:  حدد الطالب واختر
Accommodations تخصیص تجھیزات. 

6. اختر Test Now االختبار اآلن.

مالحظة: سوف تتغیر حالة جمیع الطالب إلى Awaiting Student  طالب قید االنتظار وھذا یعني أنھم یمكنھم حینھا 
تسجیل الدخول إلى الجلسة. ستكون أرقام األسئلة أیضًا فارغة.

                             المطالبة. رسالة ظھور عند االختبار) (استئناف Resume Test اختر الطالب، تأكید أثناء .7
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