
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 1029-1028العام الدراسي 

DIBELS المؤشرات الديناميكية لمهارات القراءة والكتابة األساسية المبكرة( و( IDEL ( من اللغة اإلسبانية: مشتقةIndicadores Dinámicos del 
Éxito en la Lectura) 

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

 األكاديمي لطفلك.

 

 
 ما هذا التقييم؟

DIBELS ءات يعني المؤشرات الديناميكية لمهارات القراءة والكتابة األساسية المبكرة. إنه نظام تقييم يُجرى بشكٍل فردي ويستخدم مجموعة من اإلجرا

التي يجري  توالتدابير مصممة لتقييم تقدم التلميذ في اكتساب مهارات القراءة والكتابة المبكرة من رياض األطفال وحتى الصف السادس. تتضمن المهارا
 ت من العام.قياسها الوعي الصوتي اللغوي )الفونيمي( وعلم الصوت والطالقة واالستيعاب. يُكمل التالميذ االختبارات تبعًا لمستوياتهم الصفية والوق

 
قراءة والكتابة األساسية ، فهو سلسلة تقييمات تكوينية مصممة لقياس مهارات الIndicadores Dinámicos del Éxito en la Lectura، أو IDELأما 

، على الرغم من أنها تستند على الدليل نفسه القائم DIBELSترجمةً لتقييم  IDELالمبكرة عند األطفال الذين يتعلمون القراءة باإلسبانية. ال تُعد قياسات تقييم 

تبار أيًضا البنية اللغوية للغة اإلسبانية بما فيها علم األصوات في االع IDELعلى أبحاث عن كيفية تعلّم األطفال للقراءة باللغات األبجدية. ويأخذ تقييم 

بعة المنتظمة لتطور الكالمية )الفونولوجيا(، وعلم اإلمالء والتهجئة وعلم بناء الجملة. المقاييس موحدة وقصيرة وتُجرى بشكٍل فردي ويمكن استخدامها للمتا

المهارات في كل المجاالت التي تمثل جوهر مكونات بداية القراءة بما فيها: الوعي  IDELيقيس تقييم مهارات القراءة والكتابة المبكرة باللغة اإلسبانية. 

الطالقة في تسمية الحروف كمؤشر مخاطر  IDELبأصوات الكالم، ومبادئ األبجدية، والدقة والطالقة في النص المتصل، والمفردات واالستيعاب. كما يقيم 

 إضافي.

 
( ويُستخدمان لقياس مستويات Colorado READ Actمعتمدان بقانون والية كولورادو للقراءة لضمان التطور األكاديمي ) IDELو DIBELSِكال تقييمي 

التشخيصية لوضع  IDELو DIBELSتحصيل التالميذ في القراءة وتقدمهم فيها، وفحصهم بحثًا عن عيوب القراءة، وتمييز التدريس. يمكن استخدام بيانات 

"( للتالميذ الذين يقرؤون ضمن مستوى أدنى بكثير من READ Plansالقراءة محددة الهدف )خطط القراءة لضمان التطور األكاديمي " خطط تدخل في

 مستوى صفهم.
 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟

، ينبغي تقييم كل التالميذ في الصفوف من رياض األطفال إلى (Colorado READ Act)بموجب قانون والية كولورادو للقراءة لضمان التطور األكاديمي 

لمدة ستة أسابيع في الخريف  READالثالث بواسطة تقييم قراءة مرحلي معتمد من مجلس الوالية أثناء فترات اختبار محددة. تتوفر فترات اختبار قانون 

يًا من أيام التقويم إلكمال تقييم الخريف الخاص بهم. وبموجب قانون الوالية، سيحتاج يوًما إضاف 00ومنتصف العام والربيع. يتمتع تالميذ رياض األطفال بـ 

نين للتحقق من التالميذ الذين يحرزون نتائج أقل من الحد األدنى من مستوى الكفاءة في صفوف رياض األطفال وحتى الصف الثالث إلى تقييٍم إضافيٍ أو اث
 مستواهم في القراءة.

 
 :READنون فترات اختبار قا 

 
 

 الخريف أكتوبرأواخر  –أواخر أغسطس   21إلى  الصفوف من رياض األطفال 

 منتصف العام منتصف فبراير –ديسمبر  21الصفوف من رياض األطفال إلى 

 الربيع منتصف مايو –أبريل  21الصفوف من رياض األطفال إلى 

 
 للتواريخ المحددة الختبارات تلميذك، يرجى سؤال مدرس الطفل عن ذلك.قد تختلف تواريخ االختبارات حسب المدرسة. وبالنسبة 

 

 
 ما الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليها طفلي؟   

 )يرجى االطالع على ما يلي(: READنتائج الكفاءة التالية للتالميذ أثناء ثالث فترات اختبار ضمن قانون  IDELو DIBELSيحدد 

 
 على مستوى الصفأيؤدي التالميذ أداًء  –معياري أعلى من ال .2
 يؤدي التالميذ أداًء في مستوى الصف –معياري  .1
 يؤدي التالميذ أداًء أدنى من مستوى الصف ويحتاجون إلى التدخل –أقل من المعياري/تدخل استراتيجي  .0
 لصف ويحتاجون إلى التدخل العاجل والمكثفيؤدي التالميذ أداًء أدنى بكثير من مستوى ا –أقل كثيًرا من المعياري/تدخل مكثف  .4

 
 وبالنسبة لمعلومات النتائج المحددة لتلميذك، يرجى سؤال مدرس الطفل عن ذلك. 



 

 
 ؟كيف ستُستخدم هذه الدرجات 

المدرسة معلوماٍت عّما إذا كان التلميذ على المسار الصحيح للنجاح في القراءة على  IDELو DIBELSتعطي نتائج التلميذ التي أحرزها وفقًا لمقاييس 

يل المثال، إذا المستوى الصفي أم ال. يمكن للمدرسة أن تحدد بسرعة التالميذ الذين ال يحققون األهداف في كل مقياس وتوفر لهم مساعدة إضافية. فعلى سب
، فيمكن للمدرس أن يوفر تدريباٍت إضافية بإعادة قراءة القصص والفقرات لتحسين سرعته في القراءة أو طالقته كان طفلك يقرأ الكلمات بدقة، ولكن ببطء

م الدراسي. يمكن فيها. يمكن للمدرس استخدام نتائج متابعة التقدم للتأكد من أن تلميذك يتلقى مساعدة إضافية لتحسين مهارات القراءة األخرى أثناء العا
 ة نتائج المقاييس الخاصة بكل التالميذ في الفصل التخاذ قرارات بشأن كيفية إعداد دروس القراءة اليومية خاصتهم.للمدرسين مراجع

 

 
 معلومات إضافية

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

 
 للمزيد من المعلومات عن: المعايير والتقييمات

 تفضل بزيارة:

 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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