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اإلدارة التعليمية في كولورادو   يوليو 2019

نظرة عامة على أداء الطالب – يعرض هذا القسم درجة الطالب اإلجمالية. يحصل الطالب على الدرجة اإلجمالية في شكل عددي، وبناًء على هذه 
الدرجة، يندرج تحت واحد من خمسة مستويات لألداء. ويبيّن تصنيف الفئة المئوية مستوى أداء الطالب مقارنة بغيره من طالب الوالية. فالطالب 

الحاصل على الفئة المئوية 56، مثالً، أّدى أفضل من 56 في المائة من طالب الوالية. يحتوي قسم "وصف مستوى األداء" في نهاية الصفحة األولى 
على المفاهيم والمهارات التي يظهرها عادةً الطالب في نفس مستوى أداء طفلك.

تستعرض تقارير الدرجات الخاصة بمعايير والية كولورادو للنجاح األكاديمي معلومات تساعد أولياء 
األمور على اكتساب فهم أفضل لمستوى الطالب في الوفاء بالمعايير األكاديمية لوالية كولورادو في مجاالت 
المحتوى التي خضعت للتقييم في نهاية الصف الدراسي. البيانات الواردة في هذا المستند ال تستند إلى بيانات 

حقيقية عن العام 2019.

مستويات األداء – تصف مستويات األداء مدى نجاح الطالب في تلبية توقعات مستوى الصف الدراسي الملتحقين به. وكل مستوى من مستويات األداء 
يتحدد بنطاق من الدرجات. يشير أعلى مستويين لألداء إلى أن الطالب قد لبوا التوقعات أو تجاوزوها، وأنهم على المسار الصحيح لالنتقال إلى الصف 

الدراسي التالي. أما أدنى ثالثة مستويات لألداء فتشير إلى أن الطالب لم يلبوا توقعات مستوى الصف الدراسي بشكل كامل بعد.

نطاق الدرجة – تتمثل الدرجات النطاقية على التمثيل البياني بشكل المعيّن. أما األسهم المحيطة بالمعين، فتُظهر نطاق الدرجات التي من المحتمل أن 
يحصل عليها الطالب إذا خضع لالختبار عدة مرات، كما تبين األسهم المحيطة بشكل المعيّن التمثيلي لدرجة الطالب أن الطالب كان ليحرز درجات في 

نفس مستوى األداء إذا خضع لالختبار عدة مرات.

مقارنات الدرجة اإلجمالية – تمثل المعيَّنات الخاصة بالمدرسة والمنطقة التعليمية والوالية متوسط درجات الطالب الذين خضعوا لنفس االختبار الذي 
خضع له طفلك. استخدم متوسطات الدرجات لمعرفة مستوى درجة طفلك مقارنة بغيره من الطالب الخاضعين لهذه االختبارات. في هذا المثال، سجل 

الطالب درجات أدنى من مستوى المدرسة، غير أنها في نفس مستوى المنطقة التعليمية، وأعلى من مستوى الوالية.

األداء على مستوى الوالية – تقدم األعمدة التي تقع أسفل التمثيل البياني لألداء العام تصوًرا عن مستوى أداء طفلك مقارنة بالطالب اآلخرين في 
كولورادو بإظهار النسبة المئوية للطالب الذين اندرجوا تحت كل مستوى من مستويات األداء.
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 لم يلِب 
التوقعات بعد درجة الطالب
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الفئة المئوية 56

التلميذ

المدرسة: 781
المنطقة التعليمية: 760
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www.cde.state.co.us

معايير والية كولورادو للنجاح األكاديمي
فهم تقارير الدرجات في آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات

http://www.cde.state.co.us/
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من أين أعرف المزيد من المعلومات؟
 تتوافق اختبارات معايير والية كولورادو للنجاح األكاديمي مع المعايير األكاديمية لوالية كولورادو. توفر التقييمات المقامة على مستوى الوالية لمحة عما يعرفه الطالب وما يستطيعون 

 القيام به في المجاالت األكاديمية الرئيسية في فترات زمنية معينة. وهي تساعد الطالب وأسرهم على معرفة مستوى األداء مقارنة بالمعايير، وبأقرانهم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة:
 www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

معايير والية كولورادو للنجاح األكاديمي
فهم تقارير الدرجات في آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات
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مفتاح التمثيل البياني – يبين المفتاح الظاهر أعلى الصفحة 2 أي األعمدة تمثل أداء الطالب، واألداء في المنطقة التعليمية، واألداء في الوالية، في قسم 6
تفصيل الدرجات من التقرير. يبين الخط العمودي الداكن مدى أداء الطالب الذين حققوا مشارف مستوى األداء "لبى التوقعات".

األداء في القراءة – تتمثل درجات القراءة اإلجمالية في تقرير آداب اللغة اإلنجليزية بشكل المعيّن على التمثيل البياني. أما األسهم المحيطة بالمعيّن فتُظهر 
نطاق الدرجات التي من المحتمل أن يحصل عليها الطالب إذا خضع للتقييم عدة مرات. انظر إلى درجات المدرسة والمنطقة التعليمية والوالية والمعيَّنات 
لمعرفة مستوى درجة طفلك في القراءة مقارنة بغيره من الطالب الخاضعين لهذه االختبارات. في المثال، سجل الطالب درجة أقل من مستوى المدرسة، 

وأقل قليالً من مستوى المنطقة والوالية. تبين األسهم المحيطة بشكل المعيّن التمثيلي للطالب أنَّه ربما كان ليحرز درجات في نفس مستوى المدرسة أو 
الوالية إذا خضع لالختبار عدة مرات. مالحظة: تقع درجات األداء الفرعي في القراءة على مقياس متدرج مختلف عن الدرجة اإلجمالية.

تفصيل الدرجة – يوفر هذا القسم تفصيالً ألداء الطالب في مجاالت محددة من القراءة والكتابة في تقرير آداب اللغة اإلنجليزية، ومجاالت الرياضيات 
في تقرير الرياضيات. ويمكنك معرفة مواطن التميز لدى الطالب أو تلك التي تحتاج إلى التحسين. يكون األداء في هذه المجاالت على هيئة نسبة مئوية 

للنقاط التي اكتسبها الطالب في التقييم عن كل فئة. استخدم األعمدة المحددة في مفتاح التمثيل البياني أعلى الصفحة لمقارنة أداء الطالب بالمتوسط 
في الوالية والمنطقة التعليمية، وأيًضا بالطالب الذين حققوا مشارف مستوى األداء "لبى التوقعات". في المثال، تجاوز أداء الطالب مستوى المنطقة 

التعليمية والوالية في فئتي "قراءة نص أدبي" و"المفردات"، وفي فئتي "اإلجمالي" و"التعبير" فيما يخص مجال الكتابة. غير أن الطالب لم يؤِد 
بنفس المستوى مقارنة بالمنطقة التعليمية أو الوالية أو الطالب الذين حققوا مشارف مستوى األداء "لبى التوقعات" في فئتي "قراءة نص معرفي" 

و"االصطالحات ولغة الكتابة". مالحظة: ال يمكن مقارنة النسبة المئوية للنقاط المكتسبة على مدار السنوات.

http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

