
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 1029-1028العام الدراسي 

Cognitive Abilities Test® (CogAT) )اختبار القدرات المعرفية( 

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

 األكاديمي لطفلك.
 

 
 ما هذا التقييم؟

CogAT  السم تقييم هو اختصارCognitive Abilities Test® )والذي يقيس قدرات االستنتاج التي تعلّمها التالميذ. يتكون ، )اختبار القدرات المعرفية

في من أسئلة اختيار من متعدد مقسمة إلى ثالثة أقسام )المجموعة الشفوية والمجموعة الكّمية والمجموعة الالشفوية( بواقع ثالثة اختبارات  CogATتقييم 

مجموعة الكّمية الكل قسم، وبإجمالي تسعة اختبارات فرعية. تقيِّّم المجموعة الشفوية قدرات التالميذ على استخدام البحث واالستحضار والمقارنة. وتقيِّّم 
كير منطقيًا في أسئلة أكثر قدرات التالميذ على التفكير منطقيًا في األنماط والعالقات باستخدام المفاهيم. وتقيِّّم المجموعة الالشفوية قدرات التالميذ على التف

 ابتكارية بعض الشيء تستخدم المحتوى المكاني والشكلي.

 
دقائق. تُتاح للتالميذ فرصة مراجعة أجوبتهم قبل  20ون األسئلة شفويًا من مراقب االختبار، فكل اختبار فرعي مدته باستثناء تالميذ الصف األول الذين يتلق 

 تقديمها.
 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟

كجزء من مجموعة أدلة كبيرة أخرى  CogAT( اختبار GT، يستخدم قسم الموهوبين واألذكياء )((ECEAبالتماشي مع القانون التعليمي لألطفال االستثنائيين 

الذين أتموا طلب التحاق وقدموه  7و 5و 4و 3و 2فقط للتالميذ في الصفوف  CogATلتحديد التالميذ المحتاجين إلى خدمات تعليم الموهوبين. يُجرى اختبار 

 إلى قسم الموهوبين واألذكياء. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو أوائل أكتوبر.

 
اختباًرا يمكن أو ينبغي المذاكرة استعداًدا له. يمكنك مساعدة تلميذك  CogATختبار عبر اإلنترنت، ويستغرق إجراؤه ساعتين تقريبًا. ليس اختبار يكون اال

 على االستعداد لخوض االختبار من خالل التأكد من حصوله على الراحة الكافية، وتناول إفطار جيد، وتشجيعه على بذل قصارى جهده.

 
 ات االختبارفتر

( قبل تاريخ االختبار وسيحتوي على التواريخ المحددة في مدرسة تلميذك. وبالنسبة للتواريخ Intent to Testستتلقى خطاب "نية خوض االختبار" )

 في المدرسة في أوائل نوفمبر. CogATالمحددة لالختبار، يرجى سؤال مدرس التلميذ عن ذلك. يُجرى اختبار 

 

 
 ؟  ما الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليها طفلي 

بالنسب المئوية التي تقارن نتائج تلميذك بمجموعة تالميذ لهم العمر نفسه أو في الصف الدراسي نفسه الذي تم اختياره  CogATيتم إيراد درجات اختبار 

وية للتالميذ الذين هم في الفئة العمرية نفسها والذين أحرزوا درجة مماثلة لدرجة لتمثيل سكان الواليات المتحدة. تخبرك مرتبة النسبة المئوية عن النسبة المئ

من التالميذ في العمر أو  %90، فهذا يعني أنه أحرز نفس درجة 90تلميذك أو أقل منها. فعلى سبيل المثال، إذا أحرز تلميذٌ درجة نسبة مئوية تساوي 

 هي المتوسط لعمر هذا التلميذ. 50، ودرجة النسبة المئوية التي تساوي 99إلى  2لنسبة المئوية من الصف نفسه أو درجة أفضل منهم. تتراوح مراتب ا

 

 
 كيف ستُستخدم هذه الدرجات؟ 

إلى اتخاذ ضافة يتمثل الغرض من هذا التقييم في جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات إلنشاء مجموعة أدلة تدعم الحاجة إلى تحديد الموهوبين باإل
ات المجموعة قرارات سليمة لتحديد المستوى التعليمي فيما يتعلق باألهلية لبرامج المدارس المتخصصة للموهوبين. تمثل هذه الدرجات جزًءا من المعلوم

 لتشكيل مجموعة أدلة. وهذا معناه أن درجة اختبار واحد ال تحدد ما إذا كان التلميذ موهوبًا أو ذكيًا.
 

ند كل عمليات تحديد الموهوبين إلى مجموعة أدلة، والتي يجب أن تشتمل على نتائج تقييمات معيارية في مستويات متقدمة. إن وضع مجموعة ينبغي أن تست
متقدمة:  قدراتٍ  أدلة عمليةٌ مستمرةٌ ال تستدعي طلبًا من أولياء األمور. كما ينبغي أن تحتوي مجموعة األدلة على مزيج من المعايير التالية التي توضح
يدِّ فريق مؤهل  ملفات عمل و/أو القواعد و/أو األداء و/أو المالحظات و/أو قوائم التدقيق و/أو المقابالت. ستجري مراجعة جميع المعلومات وتقييمها على

ج، فقد يكون تلميذك مؤهالً للحصول على للغاية لتحديد االحتياجات التعليمية للتلميذ وأكثر مستوى مناسب لدعم التالميذ الموهوبين. وتبعًا لمستوى االحتيا
 خدمات الموهوبين أو غير مؤهٍل لها.

 
كاديمية: القراءة يمكن تصنيف التالميذ ضمن ثالث فئات: الكفاءة األكاديمية، أو الكفاءة في موهبة محددة، أو القدرة الفكرية العامة. تتضمن المجاالت األ 

جتماعية واللغة العالمية. تنطوي الكفاءة في الموهبة على الفنون البصرية وفنون األداء، والموسيقى والرق  والكتابة والرياضيات والعلوم والدراسات اال



 والنفسية الحركية واإلبداع والقيادة. كما قد يجري تعريف التالميذ تحت أكثر من مجاٍل واحد. 
 

 
 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.

 
الموهوبين واألذكياء، أو عملية الفح  الشاملة أو مستويات خدمة الموهوبين المقدمة في مدارس دنفر العامة، يرجى للمزيد من المعلومات عن تحديد 

 dpsk12.orghttp://gt. التواصل مع مدرس الموهوبين واألذكياء في مدرسة تلميذك أو زيارة الموقع اإللكتروني لقسم الموهوبين واألذكياء:

 
 للمزيد من المعلومات عن: التقييمات 

 تفضل بزيارة:

 http:// 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. 

 

 

 ؟

http://gt.dpsk12.org/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

