دليل أولياء األمور
Parents Guide
االختبار المعياري الدولي للمواد العربية
The International Benchmark Test for Arabic subjects
www.abt-assessments.com
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Dear Parents, no two students perform the same way in Arabic subjects and when a teacher
has a class full of 20 students, they must do their best to make sure all their students are
learning these subjects that are being taught. Some students, of course, learn easier and
faster than others.
Teachers, therefore, need to be able to effectively differentiate their instruction so that
all students have an opportunity to meet the same standards, including students with learning
disabilities, as well as students who are gifted.
If educators want to know whether their students are performing up to where they need to
be, then they need to use A.B.T Benchmark Test to make that determination.
A.B.T Benchmark Test is the act of creating measurable standards set for assessment in
which students can be measured.
A.B.T Benchmark Test helps to keep students on track for success in the Arabic language
and can ultimately raise the standards for education in a classroom.
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• لماذا اختبار اي بي تي المعياري
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• اختبار اللغة العربية المعياري
• اختبار التربية اإلسالمية المعياري
• اختبار الدراسات االجتماعية المعياري
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• اختبار اللغة العربية المعياري للروضة

• KG Benchmark Test

• منصة غير الناطقين بالعربية

• Non-Arabs Platform

• منصة لغتي األولى
• نظام التحقق من صحة البيانات
• نظام البيانات الداخلية
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• About ABT Education

• My First language Platform
• Data Validation System
• Internal Data System

About ABT Education
Origin: United Arab Emirates 2016
Specialisation: Standardized assessments.
Objective: To promote the Arabic language, the
Islamic religion, and the Arab identity in the world.

Vision: To be the best global measurement tool for
Arabic subjects.

The mission: To improve and develop the Arabic
Subjects, Empower the Arab identity and advance the
Arab identity around the world.

The Values:
• Integrity and transparency.
• Respect for values, heritage, and cultural
diversity.
• Leadership and continuous learning.
• Effective communication and providing the
best support service to the schools.

The target: All schools.
Users’ countries: All the countries.

حول اي بي تي للتعليم
2016  اإلمارات العربية المتحدة: المنشأ
. االختبارات المعيارية: التخصص
 االرتقاء باللغة العربية والدين اإلسالمي: الهدف
.والهوية العربية
 أن تكون اختبارات اي بي تي المعيارية أداة: الرؤية
.القياس األفضل عالم ًيا للمواد العربية
 تطوير المواد العربية في المدارس: الرسالة
وتمكين الهوية العربية والنهوض بها في المحافل
.الدولية
: القيم
.• النزاهة والشفافية
.• احترام القيم والتراث والتنوع الثقافي
.• الريادة والتعلم المستمر
• التواصل الفعال وتقديم أفضل خدمة دعم
.على اإلطالق للمدارس
. جميع المدارس: الفئة المستهدفة
. جميع دول العالم: الدول المستهدفة

4

لماذا اختبار اي بي تي المعياري
تطبق اختبارات اي بي تي المعيارية لجميع المواد

There are Three Rounds of ABT assessments

العربية ثالث مرات كل عام لبيان مستوى التقدم

every academic year to show progress and

والتحصيل للطالب من خالل ثالث جوالت:
الجولة األولى ( سبتمبر  -نوفمبر )

attainment:
)First round (September-November

الجولة الثانية ( يناير  -مارس )

)Second round (January-March

الجولة الثالثة ( إبريل  -يونيو )

)Third round (April - June

بما أن جميع البيانات ( النتائج ) الداخلية للطالب

Almost the Internal Data in the schools are

ودائما تكون نتاج ما علمه
تفتقد النزاهة والحيادية
ً

invalid because the teacher is the assessment

المعلم للطالب بغض النظر عن معيارية االختبار ؛

writer, and he is the judge.

فالمعلم من يكتب االختبار وهو من يصححه وهو

We cannot ensure all the schools follow the same

من يقرر مستوى طالبه  -لذا وجب استخدام أداة

standards if they are doing different assessments.

قياس حيادية معيارية موحدة لجميع الطالب.

So, therefore we need to use the ABT assessment

تقوم اختبارات اي بي تي بتزويد المدارس بنتائج
ً
ً
شامال تساعد في إظهار
تحليال
تفصيلية محللة
المستوى الفعلي الواقعي الدقيق للطالب والتي
من خاللها تتمكن المدارس من معرفة مستوى
التقدم والتحصيل لدى الطالب ومن ثم بناء خطط
التطوير والدعم.
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!Why ABT Assessments

as Benchmark Test for the Arabic subjects.
ABT assessments provide schools with detailed,
comprehensively data analysis that helps the
schools to see the exact actual level of student
attainment and progress and then build
development and action plans.

The Benefits of ABT assessments

مميزات اختبارات اي بي تي المعيارية

ABT Assessments provide comprehensive

تقدم اختبارات اي بي تي المعيارية تقارير مهنية

professional reports that show students' progress

شاملة توضح مستوى تقدم وتحصيل الطالب

and attainment, strengths and points that need to be
developed. These reports can be extracted based on
National and International ranges.
These reports are:
• Students Mark sheet
• Attainment Report
• The student Report
• The Combined Report
• The progress within the academic year
• Year-to-year Progress Report

ونقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تطوير ويمكن
استخراج هذه التقارير بناء على النطاقات الوطنية
:أو النطاقات الدولية وهذه التقاير هي
• ملف درجات الطالب
• تقرير التحصيل
• تقرير الطالب
• التقرير المدمج
• تقرير التقدم خالل العام الدراسي
• تقرير التقدم من عام إلى عام

• The School Growth Report

• تقرير التقدم عبر الزمن للمدرسة

• The Student Growth Report

• تقرير التقدم عبر الزمن للطالب

• The Comparison Report
• The Report summary to write SEF.
All these reports show an analysis of the results
based on all the skills, Boys/Girls, students of
determination and local students.

• تقرير المقارنة
.• تقرير ملخص النتائج لكتابة التقييم الذاتي
تظهر جميع هذه التقارير تحليل النتائج بنا ًء على
 الطالب أصحاب،  الذكور واإلناث، جميع المهارات
.الهمم والطالب المحليين
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Arabic Benchmark Test
Assessment Name: Arabic Benchmark Test
The assessment code: A.B.T
Exam type: International
Availability: For Arabs and Non-Arabs
Grades: K-12
The assessment duration: 40 minutes for each skill.
Mark: Out of 100.
Correction method: automatically and manually.
Rounds Number: 3 rounds during the academic year.
The assessment components: Arabic Benchmark Test
covers the four skills (reading, writing, listening, and
speaking).
Results: within Seven working days
The assessment requirements: Headset including
microphone, Google Chrome browser, Arabic keyboard.

اختبار اللغة العربية المعياري
 اختبار اللغة العربية المعياري: اسم االختبار
 اي بي تي: كود االختبار
 دولي: نوع االختبار
 للعرب وللطالب غير الناطقين بالعربية: اإلتاحة
. الروضة وحتى الثاني عشر: الصفوف
. دقيقة لكل مهارة40 : زمن االختبار
. درجة100 : الدرجة
. تلقائ ًيا ويدويًا: طريقة التصحيح
. جوالت خالل العام الدراسي3 : عدد الجوالت
 يغطي اختبار اللغة العربية: مكونات االختبار
،  االستماع،  الكتابة، المعياري المهارات األربع ( القراءة
.) التحدث
 خالل سبعة أيام عمل: النتائج
، سماعة الرأس شاملة الميكروفون: متطلبات االختبار
. لوحة مفاتيح اللغة العربية، متصفح جوجل كروم
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Islamic Benchmark Test
Assessment Name: Islamic Benchmark Test
The assessment code: Is.B.T
Exam type: International
Availability: For Arabs and Non-Arabs
Grades: Grade 1-12
The assessment duration: 40 minutes for every Two Islamic
elements.
Mark: Out of 100.
Correction method: automatically and manually for the Holy
Quran.
Rounds Number: 3 rounds during the academic year.
The assessment components: Islamic Benchmark Test covers
the six Islamic elements (The Holy Qur’an and Hadeeth, Islamic
values and Principles, Islamic law and etiquette, Seerah and
Islamic figures, Faith and Identity and belonging.).
Results: within Three working days
The assessment requirements: Headset including microphone
and Google Chrome browser

اختبار التربية اإلسالمية المعياري
 اختبار التربية اإلسالمية المعياري: اسم االختبار
 اي اس بي تي: كود االختبار
 دولي: نوع االختبار
 للعرب وللطالب غير الناطقين بالعربية: اإلتاحة
. الصف األول وحتى الثاني عشر: الصفوف
. دقيقة لكل محورين40 : زمن االختبار
. درجة100 : الدرجة
. تلقائ ًيا – ويدويًا للقرآن الكريم: طريقة التصحيح
. جوالت خالل العام الدراسي3 : عدد الجوالت
 يغطي اختبار التربية اإلسالمية: مكونات االختبار
المعياري المحاور الستة للتربية اإلسالمية ( القرآن
 أحكام اإلسالم،  القيم اإلسالمية، الكريم والحديث
 الهوية،  العقيدة،  السيرة والشخصيات، ومقاصده
.) واالنتماء
 خالل ثالثة أيام عمل: النتائج
،  سماعة الرأس شاملة الميكروفون: متطلبات االختبار
.متصفح جوجل كروم
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Social studies Benchmark Test
Assessment Name: Social Studies Benchmark Test
The assessment code: Ss.B.T
Exam type: National inside the United Arab Emirates.
Availability: For Arabs and Non-Arabs
Grades: Grade 1-12
The assessment duration: 40 minutes.
Mark: Out of 100.
Correction method: automatically.
Rounds Number: 3 rounds during the academic year.
The assessment components: For Arabs, covering
(Geography, History, National Education and
Economics)
While for Non-Arabs, it covers (Moral Education Social Studies and Culture)
Results: Within Three works days
The assessment requirements: Google Chrome
browser

اختبار الدراسات االجتماعية المعياري
 اختبار الدراسات االجتماعية المعياري: اسم االختبار
 اس اس بي تي: كود االختبار
 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة: نوع االختبار
.فقط
 للعرب وللطالب غير الناطقين بالعربية: اإلتاحة
. الصف األول وحتى الثاني عشر: الصفوف
. دقيقة40 : زمن االختبار
. درجة100 : الدرجة
. تلقائ ًيا: طريقة التصحيح
. جوالت خالل العام الدراسي3 : عدد الجوالت
: للطالب العرب المجاالت األربعة: مكونات االختبار
)  االقتصاد،  التربية الوطنية،  التاريخ، ( الجغرافيا
بينما للطالب غير الناطقين بالعربية فيغطي ( التربية
) األخالقية – الدراسات االجتماعية – الثقافة
 خالل ثالثة أيام عمل: النتائج
. متصفح جوجل كروم: متطلبات االختبار
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Reading Benchmark Test
Assessment Name: Reading Benchmark Test
The assessment code: R.B.T
Exam type: International
Availability: For Arabs and Non-Arabs
Grades: Grade 1-12
The assessment duration: 40 minutes.
Mark: Out of 100.
Correction method: automatically
Rounds Number: 3 rounds during the academic year.
About the assessment: The reading Benchmark Test is an online
assessment to measure students' reading levels and move them to
the correct level based on their reading progress.
The students will follow the transition levels policy to measure
their progress.
The assessment components: Phonological Awareness, word
recognition and fluency. There are 12 levels in the Reading
Benchmark Test for Arabs and Non-Arabs, and the results will
show the student's attainment and progress.
The assessment requirements: Google Chrome browser
Results: During Three works days.

اختبار القراءة المعياري
 اختبار القراءة المعياري: اسم االختبار
 آر بي تي: كود االختبار
 دولي: نوع االختبار
 للعرب وللطالب غير الناطقين بالعربية: اإلتاحة
. الصف األول وحتى الثاني عشر: الصفوف
. دقيقة40 : زمن االختبار
. درجة100 : الدرجة
. تلقائ ًيا: طريقة التصحيح
. جوالت خالل العام الدراسي3 : عدد الجوالت
 اختبار القراءة المعياري هو اختبار إلكتروني لقياس: عن االختبار
ونقلهم إلى المستوى الصحيح, مستوى الطالب في مهاراة القراءة
.بنا ًء على مستوى تقدمهم بالقراءة
.سيتبع الطالب سياسة االنتقال لقياس مستوى تقدمهم
. الوعي الصوتي وتعرف الكلمات والطالقة: مكونات االختبار
 مستوى للطالب العرب ولغير12 يشمل اختبار القراءة المعياري
الناطقين بالعربية ويقيس مستوى تقدم وتحصيل الطالب
.بالقراءة بنا ًء على معايير القراءة
. متصفح جوجل كروم: متطلبات االختبار
. خالل ثالثة أيام عمل: النتائج
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K.G Benchmark Test
Assessment Name: KG Benchmark Test
The assessment code: Kg.B.T
Exam type: International
Availability: For Arabs and Non-Arabs
Grades: KG1 and KG2
The assessment duration: 40 minutes.
Mark: Out of 100.
Correction method: automatically
Rounds Number: 3 rounds during the academic year.
The assessment components: Phonological
awareness, letters and shapes recognition, word
analysis, vocabulary acquisition, word recognition and
fluency.
The assessment requirements: Google Chrome
browser

اختبار اللغة العربية المعياري للروضة
 اختبار اللغة العربية المعياري للروضة: اسم االختبار
 كي جي بي تي: كود االختبار
 دولي: نوع االختبار
 للعرب وللطالب غير الناطقين بالعربية: اإلتاحة
. الروضة األولى والثانية: الصفوف
. دقيقة40 : زمن االختبار
. درجة100 : الدرجة
. تلقائ ًيا: طريقة التصحيح
. جوالت خالل العام الدراسي3 : عدد الجوالت
 تمييز الحروف،  الوعي الصوتي: مكونات االختبار
،  ا كتساب المفردات،  تحليل الكلمات، وأشكالها
.تعرف الكلمات والطالقة
. متصفح جوجل كروم: متطلبات االختبار
. خالل ثالثة أيام عمل: النتائج

Results: During Three works days.
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Non-Arabs Platform
Platform Name: Non-Arabs Platform
About the platform: A professional platform for learning Arabic
for Non-Arabs based on years of learning Arabic.
The platform contains interactive lessons and a digital library to
improve reading.
The platform includes an audio dictionary for all the vocabulary
and exciting educational videos.
The platform also consists of various exercises that enhance the
understanding and comprehension of the student.
The lesson ends with a ten-minute assessment to measure the
student's performance.
The student can obtain a professional appreciation certificate
after passing the evaluation.
The Benefits of the platform: Fun and engaging, interactive
lessons for students, the levels are based on years of learning
Arabic, High-Quality content, Digital dictionaries, All the skills
covered, Marking / Feedback can happen from the teacher, The
students can respond to the teacher`s feedback, High-Quality
reports to show the student`s progress, can help the students at

منصة غير الناطقين بالعربية
. منصة غير الناطقين بالعربية: اسم المنصة
 منصة مهنية لتعليم اللغة العربية للناطقين: التعريف بالمنصة
.بغيرها بنا ًء على سنوات تعلم اللغة العربية
تحتوي المنصة على دروس تفاعلية تراعي جميع المستويات
.ومكتبة قصصية تفاعلية لتطوير مهارة القراءة
قاموسا صوت ًيا لكافة مفردات المنهاج
تشمل المنصة على
ً
.ومجموعة ممتعة من الفيديوهات
كما تشمل المنصة على مجموعة متنوعة من التمارين التي تعزز
.فهم واستيعاب الطالب
ينتهي الدرس باختبار قصير من عشر دقائق لقياس مدى فهم
الطالب ويستطيع الطالب الحصول على شهادة تقدير مهنية بعد
اجتياز االختبار
 دروس تفاعلية ممتعة وجاذبة للطالب: مميزات المنصة
 محتوى، المستويات على أساس سنوات تعلم اللغة العربية
 تغطي جميع المهارات،  قاموس رقمي، عالي الجودة
 التغذية،  تقارير مهنية، التصحيح وإرسال الواجبات من المعلم
 تساعد الطالب في المنزل ومتابعتهم خطوة، الراجعة والرد عليها
. سهولة االستخدام، بخطوة

Home, Homework, and assignments, Easy to use.
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My First Language Platform
Platform name: My First Language Platform.
About the platform: A professional platform to develop Arabic
language skills as a first language for Arab students.
The platform contains various high-quality interactive exercises to
build language skills.
The platform includes 600 informative and literary texts to create and
measure comprehension.
The platform also contains 600 listening texts followed by enrichment
activities and exercises.
The lesson ends with a ten-minute test to measure the student's
understanding.
The student can obtain a professional appreciation certificate after
passing the test
The platform also contains various speaking and writing questions
that the teacher corrects.
In addition to a digital library with 150 interactive stories divided into
12 different levels.

منصة لغتي األولى
. منصة لغتي األولى: اسم المنصة
 منصة مهنية إثرائية لتطوير مهارات اللغة: التعريف بالمنصة
.العربية كلغة أولى للطالب العرب تشمل جميع المهارات
تحتوي المنصة على تمارين تفاعلية متنوعة ذات جودة عالية تهدف
.إلى تطوير مهارات اللغة
نصا معلومات ًيا وأدب ًيا لتطوير وقياس
ً 600 تشمل المنصة على
.الفهم واالستيعاب
نصا لالستماع متبوع ًة بأنشطة
ً 600 كما تشمل المنصة على
.وتمارين إثرائية
ينتهي الدرس باختبار قصير من عشر دقائق لقياس مدى فهم
الطالب ويستطيع الطالب الحصول على شهادة تقدير مهنية بعد
اجتياز االختبار
كما تحتوي المنصة على مجموعة متنوعة من أسئلة التحدث
.والكتابة يتم تصحيحها من خالل المعلم
12  قصة تفاعلية مقسمة إلى150 باإلضافة إلى مكتبة رقمية تشمل
.مستوى مختلف

The Benefits of the platform: Fun and engaging, interactive lessons

 دروس تفاعلية ممتعة وجاذبة للطالب محتوى: مميزات المنصة

for students’ High-quality content, covering all skills, corrections, and

 التصحيح وإرسال الواجبات،  تغطي جميع المهارات، عالي الجودة

assignments from the teacher, professional reports, feedback, and

 تساعد،  التغذية الراجعة والرد عليها،  تقارير مهنية، من المعلم

response, help students at home and follow them step by step, ease

. سهولة االستخدام، الطالب في المنزل ومتابعتهم خطوة بخطوة

of use.
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Data Validation System
Platform name: Data Validation System.
Objective: To ensure that all non-Arabic speaking students learn
Arabic at their correct levels based on years of Arabic learning,
track their progress toward desired goals, and monitor their
performance in Arabic.
Target group: Non-Arab students.
The Platform Benefits:
•

Free with ease of use for teachers, schools, and parents.

•

Correctly distribute students according to the years of
language learning.

•

Monitor and Track students' progress against intended
learning outcomes.

•

Professional reports for the student, school, and parents.

The five levels for tracking the student’s progress:
✓ Un assessed
✓ Taught
✓ Almost
✓ Met
✓ Exceeding
The platform introduction: A free online workshop for

نظام التحقق من صحة البيانات
. نظام التحقق من صحة البيانات:اسم المنصة
 التأكد من أن جميع الطالب غير الناطقين بالعربية:الهدف
يتعلمون اللغة العربية في مستوياتهم الصحيحة بناء على
سنوات تعلم اللغة العربية ومتابعة تحقيقهم األهداف المرجوة
.ومراقبة تقدمهم في اللغة العربية
. الطالب غير الناطقين باللغة العربية:الفئة المستهدفة
:مميزات المنصة
.مجانية مع سهولة االستخدام للمعلم والمدرسة وولي األمر

•

.تبعا لسنوات تعلم للغة
ً توزيع الطالب بصورة صحيحة

•

.مراقبة ومتابعة تقدم الطالب مقارنة بنواتج التعلم المرجوة

•

.تقاير مهنية للطالب والمدرسة وولي األمر

•

:مستويات متابعة الطالب الخمسة
✓ غير مقيم
✓ بَدأ التعلم
ً ✓ تقريبا
✓ مطابق للتوقعات
✓ أعلى من التوقعات
 يتم تقديم ورشة عمل مجانية أونالين تشمل:التعريف بالمنصة
.آلية العمل كاملة وكيفية االستخدام

the teachers to learn how it works.
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Internal Data System
Platform name: Internal Data System.
Objective: To monitor and record the results of the short and the
final internal exams for students for Arabic subjects
(Arabic language, Islamic education, and social studies).
Target group: All private schools.
Platform Benefits:
•

Free with ease of use for teachers and schools.

•

Measuring progress and attainment.

•

Professional reports for the student and the school.

•

Automatically analyse results into skills, Boy/Girl,
students of determination, local students...etc.

•

Data retention for ten years.

•

Confidentiality and professionalism.

Available reports:
✓ Student Mark Sheet
✓ Student report includes progress and attainment.
✓ Year Group attainment report.
✓ Progress report within the academic year.

✓ Progress report over time.
The platform introduction: A free online workshop for

نظام البيانات الداخلية
. نظام البيانات الداخلية:اسم المنصة
 رصد وتسجيل نتائج االختبارات الداخلية المستمرة والختامية:الهدف
للطالب للمواد العربية ( اللغة العربية والتربية اإلسالمية والدرسات
)االجتماعية
. جميع المدارس الخاصة:الفئة المستهدفة
:مميزات المنصة
.مجانية مع سهولة االستخدام للمعلم والمدرسة

•

.قياس التقدم والتحصيل

•

.تقاير مهنية للطالب والمدرسة

•

إناث الطالب/ ذكور، تحليل النتائج بصورة أتوماتيكية إلى المهارات

•

. الخ... أصحاب الهمم والطالب المحليين
.االحتفاظ بالبيانات لمدة عشر سنوات

•

.السرية والمهنية

•

:أنواع التقارير المتوافرة
.ملف درجات الطالب

✓

.تقرير الطالب يشمل التقدم والتحصيل

✓

.تقرير التحصيل بالصفوف

✓

.تقرير التقدم خالل العام الدراسي

✓

.تقرير التقدم عبر الزمن

✓

 يتم تقديم ورشة عمل مجانية أونالين تشمل آلية:التعريف بالمنصة
.العمل كاملة وكيفية االستخدام

the teachers to learn how it works.
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االختبار المعياري الدولي للمواد العربية
The International Benchmark Test for Arabic subjects
www.abt-assessments.com
Support@abt-assessments.com
Tel: 00971503842666
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