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 .1ما هي اختبارات اي بي تي المعيارية؟
اي بي تي – هي اختبارات معيارية إلكترونية للمواد العربية ( اللغة العربية والتربية
اإلسالمية والدرسات االجتماعية والقراءة) للعرب وللناطقين بغير العربية
من الصف األول وحتى الثاني عشر ( .إطار العمل )
?1. What is ABT assessments
ABT is an online benchmark test for Arabic subjects (Arabic, Islamic,
Social studies and reading) for Arabs and Non-Arabs
)for Grade 1-12. (ABT Framework
 .2هل تغطي اختبارات اي بي تي كافة المهار ات والمجاالت؟
نعم  ،تغطي اختبارات اي بي تي المعيارية كافة مهارات اللغة العربية ( القراءة ،
االستماع  ،الكتابة  ،التحدث ) كما أنها تغطي جميع محاور التربية اإلسالمية الستة.
?2. Did all the skills and elements covered in the assessment
Yes, ABT covers in Arabic all four skills (Reading, Listing, Writing
and Speaking) and all the six elements of Islam.

 .3كم عدد مرات االختبار خالل العام الدراسي؟ ومتى ؟
هناك ثالث جوالت خالل العام وتستطيع المدرسة تطبيق االختبار في الوقت المناسب
لها وبالمواعيد التي تختارها:
• ( جولة سبتمبر خالل سبتمبر  ،أ كتوبر  ،نوفمبر )
• ( جولة فبراير خالل يناير  ،فبراير  ،مارس )
• ( جولة مايو خالل إبريل ومايو ويونيو)
?3. How many rounds are available for the assessments? And when
There are three rounds during the academic year and ,schools have
theflexibility to select the assessment time during the window:
)• (SEP window on Sep, Oct, and Nov
)• (FEB window on Jan, Feb, and March
)• (MAY window on April, May, and June
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 ما هي الدول التي يغطيها اختبار اي بي تي المعياري؟.4
اي بي تي هو اختبار معياري دولي يغطي جميع دول العالم
4. What are the counties that ABT assessments cover?
ABT assessment is an International Benchmark Test and is available
worldwide.

 ما هي آلية االشتراك في االختبارات؟.5
 بعدد الطالبsupport@abt-assessments.com يتم إرسال إيميل لقسم الدعم

•

.المشاركة في االختبار وتأكيد المشاركة
.يتم بعدها إرسال ملفات االكسل لتعبئة البيانات المطلوبة

•

.تقوم شركة اي بي تي بإنشاء حساب للمدرسة وتسجيل الطالب

•

يتم عقد اجتماع مع الشخص المخول باالختبار بالمدرسة لشرح لوحة تحكم

•

.المدرسة من هن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
.تتم مشاركة بطاقات دخول االختبار مع الشخص المخول

•

.تتم عملية جدولة االختبار من خالل المدرسة

•

.تقوم المدرسة بأداء االختبار

•

.تتم عمليات التصحيح وإرسال النتائج للمدرسة

•

5. What are the procedures to conduct ABT assessments?
•

School needs to confirm the conduction and share the total
student’s numbers via support@abt-assessments.com.

•

ABT to send the excel sheet and request the student`s information.

•

ABT to create the school account and complete the student`s
registration.

•

School authorized admin need to book an appointment here with
ABT to understand the school panel.

•

ABT to share the student login cards with the admin.

•

School needs to schedule the assessments from school panel.

•

School to start the assessments

• ABT to finish marking and send the results.
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 كيف تتم عملية التصحيح؟.6
تتم تصحيح األسئلة الموضوعية كاالختيار من متعدد والتوصيل والترتيب وأسئلة
الصواب والخطأ بصورة أتوماتيكية بينما يتم تصحيح أسئلة الكتابة والتحدث يدويا
بواسطة قسم التصحيح ويتم عمل ( الموديريشن ) لجميع األسئلة لتحقيق العدالة
من خالل روبرك (اللغة العربية كلغة أولى ) و ( اللغة العربية كلغة إضافية ) وكذلك
. ) روبرك تصحيح سؤال ( تالوة القرآن الكريم
6. What does the marking procedure look like?
The questions such as multiple choice, matching, re-arrange and
true/ false questions will be corrected automatically, but the
marking of writing and speaking questions are manually marked by
the marking department. All questions are marked through a rubric
to ensure Fairness, Accuracy, and Consistency (Arabic as a first
language) and (Arabic as an additional language), as well as a Rubric
for marking the question of (Holy Quran recitation).

 كيف تتم استخراج النتائج ؟ وما هي المدة المتوقعة إلعالن النتائج ؟ وما هي أنواع.7
التقارير المتاحة؟
يتم استخراج النتائج من لوحة تحكم المدرسة بصيغة ا كسل أو بي دي اف – تكون النتائج متاحة
 أيام عمل من بعد انتهاء االختبار – وهناك العديد من التقارير المتاحة التي يمكن5-7 خالل من
 تقرير،  تقرير تقدم الطالب عبر الزمن،  تقرير الطالب،  ا كسل درجات الطالب:استخراجها مثل
،  تقرير التقدم خالل العام الدراسي ومن عام إلى عام وتقرير النمو،  تقرير ملخص النتائج، التحصيل
.التقرير المدمج وتقرير مقارنات المدارس

7. How are the results generated? What is the expected period for
announcing the results? What types of reports are available?
The results are generated from the school’s control panel in Excel or PDF format
- the results are available within 5-7 working days after the end of the
assessments- and there are many reports available that can be generated such as
the mark sheet, student report, student growth report, Attainment Report, the
Summary Report, Year-to-Year Progress Report and Growth Report, Combined
Report and School Comparisons Report.
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 هل يستطيع الطالب إعادة االختبار بنفس الجولة؟.8
ال
8. Is the student eligible to repeat the assessments in the same round?
No

 ما هي مدة االختبار لكل مادة؟.9
. دقيقة لكل جلسة40 ، اللغة العربية تتكون من أربع جلسات

•

. دقيقة لكل جلسة40 ، التربية اإلسالمية ثالث جلسات

•

. دقيقة40 ، الدرسات االجتماعية جلسة واحدة

•

.  دقيقة40  جلسة واحدة، اختبار اللغة العربية للروضة

•

. دقيقة40  جلسة واحدة، اختبار القراءة المعياري

•

9. What is the assessment duration for each subject?
•

Arabic Benchmark Test is four sessions, 40 minutes /session.

•

Islamic Benchmark Test is three sessions, 40 minutes /session.

•

The social studies Benchmark Test is one session of 40 minutes.

•

Arabic Benchmark Test for KG is one session of 40 minutes.

•

Reading Benchmark Test is one session of 40 minutes.

كيف يتم إسناد اختبار اللغة العربية للناطقين بغيرها؟
يتم إسناد االختبار بناء على سنوات تعلم اللغة العربية كما موضح هنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
10. How the Non-Arab students will be assigned?
Based on the years of learning Arabs as here

.10

