
 
 یعد في المنزل. 2020 (IBT)الدولي  قیاساختبار ال تطبیقفي  ابنك/ابنتكلدعم التالیة في قراءة المعلومات  كوقتى عل نشكرك
 یھاعل تقوم التيھو مصمم لقیاس المھارات والمفاھیم ف،  الطالبتقییم موحد یسلط الضوء على مھارات وقدرات  IBTاختبار 
. ز االختبارالجتیا إلى أي إعداد مسبقالطالب  ال یحتاجلذلك ،  المواد بھذه المرتبطة العلیا التفكیر مھارات وبناء األساسیة المواد
 ةدقیق ورةص قدیمختبار" ھادئة من أجل تفي "بیئة الھ وت بشكل مستقل وفي الوقت المحدد االختبارا كملأن یعلى الطالب یجب 

باستثناء  لة أو أي جھاز إلكتروني آخریرجى التأكد من عدم وجود ھواتفھم المحمو .یھونقاط القوة والضعف لد البلقدرات الط
 .أثناء جلسة االختبار ختبارلال الجھاز المستخدم

 أصبح ، المدرسة نع بعیًدا الطالب فیھا ظل التي الطویلة والفترة لظروف االستثنائیة التي تمر بھا عملیة التعلیم والتعلمل نظًرا
 جمیع ألن ذلك على جیداً  مؤشراً  IBT اختبار سیعطي. بالجائحة الطالب تأثر مدى أي إلى وفھم التعلم یییمتق اآلن المھم من

 .السابقة اتاالختبارب الطالب تحصیل مستویات مقارنة ویمكن المقیاس نفس على االختبارات
 

 االختباروسریة أمان  على الحفاظ
 

 القیامألن شاركة محتوى االختبار بأي وسیلة ال یجوز مف ، آمنة وسریة طوال عملیة االختبار IBT اختباراتیجب أن تظل 
 .لالختباربذلك ینتھك حقوق الطبع والنشر 

 
 االختبار تطبیق

 
(اسم المستخدم  Login تفاصیل تسجیل الدخول معالخاص باالختبار  URL الرابطإلیك مدرستك  رسل، ست قبل االختبار

Username  وكلمة المرورPassword( ذا ھ الطالب ستخدم، سی ختبار. عندما یحین وقت بدء االابنك / ابنتكالخاصة ب
 ستظلو قطف االختبار المحدداالختبار لوقت مدرستك قد قامت بفتح جلسة  كون. ستLogin الدخولبتسجیل  یقومو ابطالر

 خارج ھذه الجلسات. غلقةماالختبارات 
ویعطي أمثلة لتعریف كل طالب بواجھة  للجمیعاالختبار ، سیقرأ المعلم إرشادات إدارة االختبار إلى  الطالب دخولبمجرد 
 طوال جلسة االختبار.للطالب أسئلة  أيإلجابة واجد متمعلم السھلة للطالب للتنقل فیھا وسیكون  فھي، االختبار
الب انتھاء وقت االختبار ویجب على جمیع الطالجمیع بالمعلم  خبری بار ، یجب علیھ االنتظار حتىاالخت الطالب من نتھيعندما ی

 .إرسال االختبارنھاء و" إلFinish" النقر على ئذٍ عند
 

 وإصالحھا األعطال إستكشاف
 

ادًرا على ، فسیكون ق طارئلسبب االختبار إلى الخروج من  الطالباإلنترنت أثناء جلسة االختبار أو احتاج بتصال االإذا انقطع 
خدم وكلمة تإلى تسجیل الدخول مرة أخرى باستخدام نفس اسم المس . سیحتاجیقوم بإجابتھاستئناف االختبار عند السؤال الذي كان 

فذة االختبارات " في ناincomplete"غیر مكتمل (والذي سیظھر على أنھ  الطالبؤدیھ ی الذي كان ختبارالمرور وتحدید اال
 .ختبار) ومتابعة االالطالبالنشطة الخاصة ب

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 إلى المدرسة إعادة إرسالھأدناه و التعھدیرجى التوقیع على 
 

 تفق تماًما على االلتزام بھاوأجمیع األقسام والنقاط أعاله ب علمتلقد 
 الصف/الشعبة: اسم الطالب:

 تاریخ التوقیع: المدرسة:
 توقیع ولي األمر: اسم ولي األمر:
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