
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 1029-1028العام الدراسي 

CMAS )مقاييس كولورادو للنجاح األكاديمي( 

ا إذا كان التالميذ قد  أتقنوا المستوى الصفي ومعايير المحتوى الدراسي وكانوا على توفر التقييمات معلومات قيمة للتالميذ وأولياء األمور والمربين عمَّ
ة على التقدم المسار الصحيح للتخرج وهم جاهزون للقرن الحادي والعشرين أم ال. تهدف نتائج هذه التقييمات إلى توفير معيار واحد في مجموعة من األدل

 األكاديمي لطفلك.
 

 
 ما هذا التقييم؟

 CMAS، هو تقييم الوالية النهائي آلداب اللغة والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية. يتماشى CMASتقييم مقاييس كولورادو للنجاح األكاديمي، أو 

 مع المعايير األكاديمية الصارمة للوالية وهو مصمم لقياس مدى إجادة التالميذ للمعايير واستعدادهم لدخول صفهم الدراسي التالي.

 
حاد اتو كولورادوإدارة التعليم بالتعاون بين مربين من نتيجة  في األساس ( وتقييم الرياضياتELAلتقييم آداب اللغة اإلنجليزية ) CMASتم وضع أسئلة 

PARCC وقد تعاونت إدارة التعليم بكولورادو مع المربين في الوالية لوضع عناصر اختبار محددة )الشراكة لتقييم االستعداد للكليات والحياة المهنية(. و

تعهد ة التعليم بالوالية ومع إدارم مربون من كولورادو عاونت. كما 1029آلداب اللغة والرياضيات بدًءا من ربيع عام  CMASللوالية لتكون في تقييمات 

 للعلوم والدراسات االجتماعية وآداب اللغة اإلسبانية. CMASوضع تقييمات  االختبار بيرسون على

 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟

 تالميذ المدارس االبتدائية والمتوسطة
 لتالميذ المدارس االبتدائية والمتوسطة في الصفوف والمواد التالية: CMASفي كل ربيع، يُعطى تقييم 

  (.8إلى  3آداب اللغة اإلنجليزية )الصفوف من 

o  ليزية يُعطى اختبار آداب اللغة اإلسبانية بدالً من اختبار آداب اللغة اإلنجليزية للتالميذ الذين تم تعريفهم بأنهم من متعلمي اللغة اإلنج
 الرابع.في الصف الثالث و

  (8إلى  3الرياضيات )الصفوف من 

  (8و 5العلوم )الصفان 

  في مدارس مختارة( 7و 4الدراسات االجتماعية )الصفان 

 
 تالميذ المدارس الثانوية

 تالميذ الصفين التاسع والعاشر
)اختبار الكفاءة الدراسية األولية( آلداب اللغة والرياضيات. ال تُعطى أي تقييمات  PSATفي كل ربيع، يخضع تالميذ الصفين التاسع والعاشر الختبار 

CMAS .لهذين الصفين 

 
 تالميذ الصف الحادي عشر 

 في كل ربيع، يخضع تالميذ الصف الحادي عشر لتقييمات الوالية التالية:

 SAT اختبار الكفاءة الدراسية( آلداب اللغة والرياضيات( 

  تقييمCMAS لومللع 

  تقييمCMAS للدراسات االجتماعية 

هو تقييم عبر اإلنترنت في األساس، ويُجرى أثناء شهري مارس وأبريل. اسأل مدرسة طفلك عن جدول االختبارات المحدد. تختلف التواريخ  CMASتقييم 

 واألوقات حسب المدرسة.

 
من الوقت التعليمي الخاص بالتلميذ إلتمامها. تُحدَّد  %1.5تغرقةً بهذا أقل من تتطلب تقييمات والية كولورادو من ثالث إلى ست ساعات في المتوسط، مس 

 كل التقييمات األخرى وفق مستوى التطوير المحلي.

 

 
 ما الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليها طفلي؟   

األداء العام لطفلك في التقييم الذي أُجري الختبار مجال المحتوى. سيتلقى طفلك تقرير أداء التلميذ الذي يحتوي على مستوى األداء والدرجة لإلشارة إلى 
 تُقّدم الدرجات الفرعية لإلشارة إلى مدى جودة أداء طفلك في كل معيار من المعايير.

 
 بأداء اآلخرين.يتم تضمين متوسطات النتائج على مستوى المدرسة والمنطقة التعليمية والوالية في التقرير بحيث تستطيع مقارنة أداء طفلك  

 
 



 

 

 
 كيف ستُستخدم هذه الدرجات؟

ذ صورة ألداء التالميذ تمنحها للمدارس والمناطق التعليمية والواليات والمدرسين وأولياء األمور والمجتمع. تُظهر النتائج تقدم التالمي CMASترسم نتائج 

ن نتائج رسوعلى المستوى األكاديمي، وهذا مكون رئيسي لضمان أنهم على المسار الصحيح للتخرج وأنهم مستعدون للكليات والحياة المهنية. يستخدم المد

لعمل تعديالت للبرمجة التعليمية  CMASلتحسين التدريس من أجل تلبية احتياجات التلميذ الفردية. تستخدم المدارس والمناطق التعليمية نتائج  CMASتقييم 

 في العام التالي.

 

 
 معلومات إضافية

المنزل  نُشّجعك على المشاركة في تعليم طفلك. نرجو منك أال تتردد في التواصل مع مدرس طفلك بشأن الطرق التي يمكنك من خاللها مساعدة طفلك في
 وبشأن التوفر من أجل ترتيبات االختبار.

 
 CMAS للمزيد من المعلومات عن:

 تفضل بزيارة:

 http://www.cde.state.co.us/assessment/generalinfo-parents 

 :للتدرب على االختبارات 
 https://co.testnav.com 

 
 للمزيد من المعلومات عن: المعايير والتقييمات 

 تفضل بزيارة:

 http://assessments.dpsk12.org 

  
 إذا كانت لديك أي استفسارات أو مخاوف حول التقييمات، يرجى االتصال بمدرسة طفلك مباشرةً أو اتصل بدائرة خدمات األسرة على الرقم

 (720) 423-3054. 
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