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  20-2019السنة الدراسية 

  )MAP( مقاييس التقدم 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؟

ھي اختبارات تحصيل تكيفية تجرى على اإلنترنت في مواد الرياضيات والقراءة واستخدام اللغة. سيخضع التالميذ في الصفوف من السادس  MAPتقييمات 
منية د فواصل زإلى الثاني عشر المسجلين في مدرسة المسارات لالختبار وفقاً لشروط والية كولورادو. تتضمن التقييمات فوائد تعليمية مھمة حين تجرى عن

  منتظمة حيث يكون من الممكن معرفة ما إذا كان تلميذ واحد، أو صف بالكامل، يحقق التقدم المرضي في المواد الدراسية.
 

 
  متى سيخضع طفلي لالختبار؟ 

د اختبار تتوفر ثالث فترات اختبار كل عام (في الخريف، والشتاء والربيع). سيخضع طفلك لالختبار مرة واحدة في كل فترة زمنية في كل مادة من موا
MAP على التواريخ  دقيقة تقريباً. فترات االختبار طويلة لتمنح المدراس المرونة لتحديد الجداول الزمنية لالختبار. للتعرف 50. يستغرق كل اختبار

  المحددة التي سيختبر فيھا طفلك، يرجى التواصل مع المدرسة مباشرة.
 

  فترة االختبار 
ل ھذه الفترة. فترة االختبار ھي فترة زمنية يخضع التلميذ لالختبار في بعض أيامھا ويتلقى التدريس في األيام األخرى. ال يخضع التلميذ لالختبار طوا

  المحددة لالختبار لتلميذك، الرجاء التواصل مع معلم الطفل.وبالنسبة للتواريخ 
 

  نوفمبر -أغسطس   الخريف 
  فبراير -ديسمبر   الشتاء
  يونيو -مارس   الربيع

 
 

 
  ما ھي الدرجة (الدرجات) التي سيحصل عليھا طفلي؟  

والمھارات في كل مقياس كي ينجح الطفل في مرحلته الحالية ويواصل  توفر نتائج التقييمات المؤقتة مقاييس ھامة حول مدى جودة تعلم التالميذ للمفاھيم
  تحقيق التقدم األكاديمي من عام آلخر.

 
لكل مادة دراسية ستوضح ما يعرفه، وما ھو مستعد لتعلمه، وما ھو متوقع أن ينجزه.  يمكن أيًضا  RIT، سيتلقى الطفل درجة MAPوبالنسبة لتقييم  

النمو المحرز خالل العام ومقارنة نمو الطفل بزمالئه األكاديميين وبمقاييس الوالية. لمزيد من المعلومات الخاصة بدرجة طفلك  استخدام ھذه الدرجة لتحديد
  ، الرجاء االتصال بالمدرس الخاص بطفلك.RITفي 

 

 
  كيف ستتم االستفادة من ھذه الدرجات؟

بواسطة مدرس الطفل لتوجيه عملية تعليمه وفًقا لما يحتاجه. كما تستخدم الدرجات أيًضا للمحاسبة في إطاري عمل أداء  MAPتستخدم درجات تقييمات 
  المدارس بالوالية والمنطقة التعليمية على حٍد سواء.

  
 
 

 
  معلومات إضافية

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

 
  مزيد من المعلومات: التقييمات

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