
  

  دليل أولياء األمور إلى التقييمات
 

CMAS (معايير والية كولورادو للنجاح األكاديمي)  

اه وأنھم ماضون توفر االختبارات معلومات قّيمة للتالميذ وأولياء األمور والمدرسين بخصوص ما إذا كان التالميذ قد أتقنوا معايير الصف الدراسي ومحتو
مستعدين لمجابھة تحديات القرن الحادي والعشرين. يتمثل الھدف من نتائج التقييمات في توفير مقياس واحد ضمن مجموعة على المسار الصحيح للتخرج 

  من األدلة على التقدم األكاديمي الذي حققه طفلك.
 

 
  ما ھذا التقييم؟

مع المعايير األكاديمية  CMASھو تقييم الوالية الختامي آلداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية. يتماشى  CMASاختبار 
  الصارمة للوالية وھو مصمم لقياس مدى اتقان التالميذ للمعايير ومدى استعدادھم لالنتقال للصف الدراسي القادم.

 
  وھي ھيئة االختبارات المتعاقدة مع قسم التعليم بوالية كولورادو ونقابة معلمي كولورادو. Pearsonبالتعاون مع  CMASتم إعداد تقييمات 

 

 
  متى سيخضع طفلي لالختبار؟

  تالميذ المدارس االبتدائية والمتوسطة
  كل ربيع لتالميذ المدارس االبتدائية والمتوسطة في الصفوف والمواد التالية. CMASيجرى اختبار 

  8-3آداب اللغة اإلنجليزية (للصفوف.(  
o  م يجرى اختبار آداب اللغة اإلسبانية بدالً من اختبار آداب اللغة اإلنجليزية لتالميذ الصفين الثالث والرابع الذين تم تحديدھم على أنھ

  .متعلمي لغة انجليزية
  8-3الرياضيات (للصفوف(  
  8و 5العلوم (للصفين(  
  في بعض المدارس). 7و 4العلوم االجتماعية (للصفين  

 
  تالميذ المدارس الثانوية

  10و 9تالميذ الصفين 
 CMAS(اختبار الجدارة الدراسية األولية) آلداب اللغة والرياضيات. ليس ھناك اختبارات  PSATيخوض تالميذ الصفين التاسع والعاشر كل ربيع اختبار 

  لتالميذ الصفين.
 

  11طالب الصف  
  يخوض طالب الصف الحادي العشر كل ربيع اختبارات الوالية التالية:

 SAT (اختبار القدرة الدراسية) آلداب اللغة والرياضيات  
 CMAS للعلوم  
 CMAS للدراسات االجتماعية  
ھو اختبار يجرى على اإلنترنت في األساس ويجرى في شھري مارس وإبريل. يرجى االتصال بمدرسة طفلك للحصول على جدول  CMASاختبار 

  االختبارات الخاص بھا. تختلف التواريخ والمواعيد من مدرسة ألخرى.
 

% من وقت الحصص الدراسية الستكمالھا. يتم تحديد 1.5ت وھي تستغرق أقل من تحتاج اختبارات والية كولورادو متوسط ثالث إلى ست ساعا 
  التقييمات األخرى من قبل كل مدرسة.

 
 

  
 

 
  ما ھي الدرجة (الدرجات) التي سيحصل عليھا طفلي؟   

المادة التي خضع لالختبار فيھا. يحتوي سيحصل التلميذ على تقرير أداء طالب يحتوي على مستوى ودرجة أداء توضح أداء طفلك العام في التقييم في 
  التقرير أيضاً على درجات فرعية توضح أداء التلميذ في كل معيار.

 
  يحتوي التقرير على متوسط االداء في المدرسة والمقاطعة والوالية بحيث يمكنك مقارنة أداء طفلك بأداء اآلخرين. 

 



 
  كيف ستتم االستفادة من ھذه الدرجات؟

ديمياً صورة عن أداء التلميذ لكل من المدارس والمقاطعات المدرسية والمعلمين وأولياء األمور والمجتمع. تظھر النتائج كيفية تقدم الطالب أكا CMASتوفر 
م المعلمون وھو األمر الذي يمثل مكوناً رئيسياً في ضمان أن الطالب يسيرون على الطريق الصحيح للتخرج مستعدين للدراسة الجامعية والعمل. يستخد

إلجراء  CMASفي تعزيز طرق التدريس ألجل تلبية االحتياجات الفردية للتالميذ. تستخدم المدارس والمقاطعات المدرسية نتائج اختبار  CMASنتائج 
  تعديالت على برامج التدريس للعام التالي.

 

 
  معلومات إضافية

في التواصل مع مدرس طفلك لمعرفة الطرق التي يمكنك بھا مساعدة طفلك في المنزل وتوفر ترتيبات ندعوكم للمشاركة في تعليم طفلك. ُيرجى عدم التردد 
  إجراء االختبارات.

 
  CMASاختبار  :مزيد من المعلومات

  يرجى زيارة:
 parents‐http://www.cde.state.co.us/assessment/generalinfo  
  :اختبارات تدريبيةhttps://co.testnav.com  

  
  التقييمات :مزيد من المعلومات

  يرجى زيارة:
 http://assessments.dpsk12.org  

 
  .3054‐423 (720)إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف حول التقييمات، فاتصل بمدرسة طفلك مباشرًة أو اتصل بخدمات دائرة األسرة على الرقم 

 

 

  ؟


