
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 1029-1028العام الدراسي 

Naglieri Nonverbal Ability Test® ( "اختبار ناجليري للقدرة الالشفوية"NNAT3) 

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؟

NNAT3  هو اختصار السمNaglieri Nonverbal Ability Test ® اختبار ناجليري للقدرة الالشفوية(، وهو قياس موجز الشفوي للقدرة الفكرية العامة(

، ويتكون من أشكال هندسية عامة، وإرشاداته صورية بالحد األدنى من على أي محتوى شفوي NNAT3ال يحتوي تقييم  ويُعطي نتيجة قائمة على المعايير.

لذين يأتون من خلفيات اإلرشادات الشفوية لجعله متاًحا أمام مجموعة متنوعة واسعة من التالميذ بما فيهم أولئك ذوي الخبرات التعليمية المحدودة، أو أولئك ا
 أولئك ذوي اإلعاقات اللغوية، أو اضطراب طيف التوحد أو المصابين بالصمم أو بصعوبة السمع.ثقافية أو اقتصادية واجتماعية أو لغوية متنوعة، و

 
دقيقة ليكملوا االختبار  00سؤال اختيار من متعدد في شكٍل مصور. يعتمد االختبار على وتيرة التقدم الذاتي، ولكن يُمنح التالميذ  88من  NNAT3يتكون 

 فيها. يمكن للتالميذ التحقق من صحة إجاباتهم قبل إنهاء االختبار.

 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟

( عملية فحص شاملة كوسيلة لتحديد التالميذ الذين GT، يطبق قسم الموهوبين واألذكياء )((ECEAبالتماشي مع القانون التعليمي لألطفال االستثنائيين 

 يحتاجون إلى خدمات تعليم الموهوبين مبكًرا في مسيرتهم المدرسية.  

 
يئة األكثر مالءمة لهم، يخضع كل تالميذ مدارس دنفر العامة في صفوف رياض األطفال والصف ومن أجل إتاحة الفرصة لكل التالميذ ليتلقوا الدعم في الب

 في الخريف. Naglieri Nonverbal Ability Test® (NNAT)باستخدام اختبار الثاني والصف السادس للفحص تلقائيًا 

 
هو  NNAT3اختباًرا يمكن أو ينبغي المذاكرة استعداًدا له. اختبار  NNAT3ار دقيقة تقريبًا. ليس اختب 00يكون االختبار عبر اإلنترنت، ويستغرق إجراؤه  

. يمكنك مساعدة تلميذك على االستعداد لخوض االختبار من خالل التأكد NNAT3لقطة سريعة لقدرة تلميذك، ولذلك ال يحتاج إلى الدراسة لخوض اختبار 

 يعه على بذل قصارى جهده.من حصوله على الراحة الكافية، وتناول إفطار جيد، وتشج

 
 فترات االختبار

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

 المحددة لالختبار، يرجى سؤال مدرس التلميذ عن ذلك.
 

 أوائل سبتمبر الصف السادس

 أواخر سبتمبر انيالصف الث

 أكتوبر رياض األطفال

 
 

 
 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  NNATيتم إيراد درجات اختبار 

ة رزوا درجة مماثلة لدرجلتمثيل سكان الواليات المتحدة. تخبرك مرتبة النسبة المئوية عن النسبة المئوية للتالميذ الذين هم في الفئة العمرية نفسها والذين أح

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 

 مر هذا التلميذ.هي المتوسط لع 00، ودرجة النسبة المئوية التي تساوي 99إلى  2الصف نفسه أو درجة أفضل منهم. تتراوح مراتب النسبة المئوية من 

 

 
 كيف ستُستخدم هذه الدرجات؟ 

إلضافة إلى يتمثل الغرض من الفحص الشامل في جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات إلنشاء مجموعة أدلة تدعم الحاجة إلى تحديد الموهوبين با
تمثل هذه الدرجات جزًءا من المعلومات  المدارس المتخصصة للموهوبين.اتخاذ قرارات سليمة لتحديد المستوى التعليمي فيما يتعلق باألهلية لبرامج 

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

وضع ينبغي أن تستند كل عمليات تحديد الموهوبين إلى مجموعة أدلة، والتي يجب أن تشتمل على نتائج تقييمات معيارية في مستويات متقدمة. إن  



ي توضح قدراٍت تمجموعة أدلة عمليةٌ مستمرةٌ ال تستدعي طلبًا من أولياء األمور. كما ينبغي أن تحتوي مجموعة األدلة على مزيج من المعايير التالية ال
يمها على يِد فريق متقدمة: ملفات عمل و/أو القواعد و/أو األداء و/أو المالحظات و/أو قوائم التدقيق و/أو المقابالت. ستجري مراجعة جميع المعلومات وتقي

مستوى االحتياج، فقد يكون تلميذك مؤهالً للحصول مؤهل للغاية لتحديد االحتياجات التعليمية للتلميذ وأكثر مستوى مناسب لدعم التالميذ الموهوبين. وتبعًا ل
 على 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 

والدراسات االجتماعية واللغة العالمية. تنطوي الكفاءة في الموهبة على الفنون البصرية وفنون األداء، والموسيقى والرقص  والكتابة والرياضيات والعلوم
 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.

 
 تللمزيد من المعلومات عن: التقييما

 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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