املمتحَن العزيز،
نشكرك عىل تسجيلك لالمتحان السَيكومرتي.
شوح وتعليمات تتعلق بيوم االمتحان.
نورد هنا عدة َ
للتسهيلَعليكَ ،
عرضَعليهمَبطاقةَهويتك .إن لم تكن لديك بطاقة
عند دخولك إىل غرفةَاالمتحان ،فإنَاملراقبنيَسيَطلبونَمنكَأنَت َ
هويَة إرسائيليَة ،فاعرضَعليهم جواز السَفر الذي سَجَلتَ بواسطته لالمتحان .إنتبه ،منَدون بطاقة هويَة أو جواز
سفر َساريَاملفعول لن تستطيع التَقدَم لالمتحان .بعد أن يقوم املراقبون بالتَحقق من هويتك ،فإنهمَسيُعطونك
ورقة كتابة وصفحة إجابات مطبوعَ اسمك َعليهما ،سيَطلبون منك َأن تَضَعَ حقيبتك يف أحد َجوانب الغرفة،
وسيوجهونك إىل مكان جلوسك .تأكد من أنَ االسم املطبوع عىل َورقةَالكتابة وصفحة اإلجابات هو اسمك الصَحيح.
تأكد ً
أيضا من أنَ رقم الهويَة املطبوعَعليهما هو رقم هويَتكَالصحيح.
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يف بداية االمتحان سيَقرأ املراقَبون تعليمات بالعربيّةَُ .ملخصَهذه التَعليمات تجدهَفيماَييل:
إرشاداتَوتوصيات .إنتبه:
*

ُطفأ ً! يجب أنَتُطفئَ
خلوي أثناء االمتحان ،حتى وإن كان م َ
َ
يُمنع منعً ا باتًّا أنَيكونَمعكَهاتف
هاتفك الخلويَوأنَتُبقيه يف حقيبتك أو عىل طاولة املراقَبني.
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*

إذا كنت تشعر بوعكة ما ،فارفع يدك وأبلغَاملراقَبنيَبذلك.

*

ضع بطاقة الهويَة أو جوازَالسفرَأمامك عىل الطَاولة.

بعد قراءة التَعليمات ،وقبل بداية االمتحان ،سيُطلَب منك أنَتنسخ التَرصيح الذي يَظهر يف الجزء األسفل
من صفحة اإلجابات .إذا كنت ال تُجيدَالكتابة بالعربيَة ،فانتظر حتى تحصلَعىل كراس االمتحانَ:نفسَ
الترصيح َيظهر َعىل َظهر َالكراس َباللغة َالعربية ،ويمكنك أن َتنسخ التَرصيح من هناك .عىل َظهر
الكراس تظهر ً
أيضاَتعليمات أخرى؛ ال َرجاء قراءة التَعليمات بتمعن .يف هذه املرحلة يُمنعَمنعً اَباتًّا فَتَح
َ
الكراس ،اكتب اسمك الكامل يف الجهة اليرسى
الكراس! بعد أنَتنتهي من قراءة التَعليمات التيَعىل ظهر َ
َ
الكراس يف املكان املخصَص لذلك يف صفحة اإلجابات.
الكراسَاألمامي ،واكتب رقم َ
العليا عىلَغالف َ
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خالل االمتحان:
*

يمكنك الخروج إىلَاملراحيض فقط إذاَحصلتَعىلَإذنََمن املراقَبني ،وبمرافقة أحدهم .الخروج
إىلَاملراحيض يكون عىل حساب وقت االمتحان.

*

شوح املتعلقة بمهمة َالتعبري
القسم األول من االمتحان هو مهمة تعبري كتابي .التَعليمات َوال َ
الكتابيَ موجودة هنا :مهمة التَعبري الكتابي .عندَانتهاء الوقت املخصَص ملهمة التعبريَالكتابيَ

عليك أنَتتوقف عن الكتابة ،وأنَتُغلق كراس االمتحان .سيقوم املراقَبون بجَمَع ورقات الكتابة.
الكراس أو َأن َتخرج إىلَ
أي يشء أو أن َتفتح َ
يف هذه املرحلة ،يُمنع َمنعً ا َباتًّا َأن َتكتب َ
املراحيض .بعد جَمَع أوراق الكتابة ،سيَشح املراقَبون كيفيَة تعبئة صفحة اإلجابات التي
تُستخدَم يف القسم الثَاني من االمتحان .شح عن التَعبئة الصَحيحة لصفحة اإلجابات موجود
هنا :إرشاداتَوتوصيات ،وشح كامل عن كلَ أج َزاء االمتحان موجود هنا:
كراس إرشاد لالمتحان السَيكومرتي.
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الكراس وأنَتبقىَيفَمكانك .يف هذه املرحلة يُمنعَمنعً اَباتًّاَأنَ
يف نهاية االمتحان سيُطلَب منك أنَتُغلق َ
أي يشء إىل صفحة اإلجابات .سيقوم املراقَبون بجَمَع صفحات اإلجابات وكراريس االمتحان،
تُضيف َ
وسيوزعون استمارة ر ٍّد َتقييميَ ( .)Feedbackلستَ مُلز ًما بتعبئة هذه االستمارة ،غري أننا سنكونَ
مُمتنني إن فعلت .عند خروجك من غرفة َاالمتحان ،سيُعطيك َاملراقبون َالتصديق للمُمتحن .يف هذاَ
التصديق َيَظهر رقم املُستنَد .يكونَهذاَالرقمَكلمةَاملرور الشَخصيَة التي تستطيع بواسطتها أنَتُشاهَدَ
عالماتك يف اإلنرتنت.

َ
بالنَجاح !

