
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 1029-1028العام الدراسي 

PSAT )اختبار الكفاءة الدراسية األولية( 

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؟

اختبار  ، أو اختبار الكفاءة الدراسية األولية، هو التقييم النهائي للصفين التاسع والعاشر في والية كولورادو آلداب اللغة والرياضيات. ُوضعPSATتقييم 

PSAT ( بمعرفة مجلس الكلياتCollege Board بالتماشي مع المعايير األكاديمية بوالية كولورادو ويقيس إجادة التلميذ للمعايير في القراءة والكتابة )

 واللغة والرياضيات.   

 
 . فيما يلي جدول يبين تقييمات الوالية المجراة حسب الصف:PSAT 10. ويخضع تالميذ الصف العاشر لتقييم PSAT 9يخضع تالميذ الصف التاسع لتقييم 

 

 (CMASمقاييس كولورادو للنجاح األكاديمي ) 8إلى  3الصفوف من 

 PSAT 9 الصف التاسع

 PSAT 10 الصف العاشر

، ومقاييس كولورادو للنجاح األكاديمي (SAT)  اختبار الكفاءة الدراسية الصف الحادي عشر

CMAS  في العلوم، ومقاييس كولورادو للنجاح األكاديميCMAS  في

 الدراسات االجتماعية

 
)اختبار الكفاءة الدراسية(، وهو اختبار مهم لاللتحاق بالكليات يخضع له كل تالميذ الصف الحادي  SATالتالميذ لالستعداد الختبار  PSATيساعد اختبار 

يمثل خطوة أساسية للتالميذ  PSATن خوض اختبار لقبول التالميذ ولمنح المنح، فإ SATعشر في والية كولورادو. بما أن أغلب الكليات تستخدم اختبار 

تنبًؤا لألداء المستقبلي  PSATفي األسئلة والصيغة، وتقدم الدرجات المحرزة في اختبار  SATمشابه الختبار  PSATالذين يستعدون لاللتحاق بالكلية. اختبار 

 .SATفي اختبار 

 
 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟

 ساعات تقريبًا.  اسأل مدرسة طفلك عن جدول االختبارات المحدد. 3في أبريل ويُجرى باستخدام قلم رصاص/ورقة. يستغرق التقييم  PSATيُجرى اختبار 

 

 
 ما الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليها طفلي؟  

قسم الرياضيات وقسم القراءة والكتابة. لن يتم تضمين تمثل الدرجة المجمعة لتقدم التلميذ في هذه الدرجة . 2210و 310سيحصل التالميذ على درجات بين 

 الدرجات في سجالت التلميذ الدراسية وستُرسل إلى التالميذ قبل نهاية العام الدراسي.

 

 
 كيف ستُستخدم هذه الدرجات؟

إلعطاء معلومات عن التدريس، ولضمان أن التالميذ يستوفون توقعات المستوى الصفي وأنهم على المسار الصحيح لاللتحاق  SATو PSATُصمم اختبارا 

ية في المستوى بالكليات، ولتحديد أولئك الذين يتخلفون منهم بحيث يتمكن المدرسون من التدخل، ولتقديم مؤشر عن مدى استعداد التلميذ للمقررات الدراس
 ال تُحتسب درجات التلميذ في الصفوف وال يجري تضمينها في السجالت الدراسية للكلية. المتقدم.

 
 
 
 

 
 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.

 
 التقييماتللمزيد من المعلومات عن: 

 تفضل بزيارة:

 http://assessments.dpsk12.org 

 http://parents.collegeboard.org 

 
 SATو PSATالموارد: 

 
 مجلس الكليات |الجديد  SATالتمرن اليومي على اختبار 

 .تلقي نماذج أسئلة يومية والحصول على تعليقاٍت فورية 

 .السماح للتالميذ بالتمرن المنتظم على االختبار 

  يمكن للتالميذ إكمال اختبارّي التدرب علىPSAT  أوSAT خدام وظيفة المسح الضوئي باستخدام أوراق اإلجابة المطبوعة، ثم التقاط صورة لها واست

 (.Scan and Scoreومنح الدرجة )

 
 أكاديمية خان | SATالتدريب الرسمي على اختبار 

  يشترك التالميذ لعمل حساب ويتلقون توصيات حول المجاالت التي تحتاج إلى تطوير بناًء على درجاتهم في اختباريPSAT وSAT. 

  قصيرة تشخيصية وأسئلة تدريب يومية وموارد لالستعداد تستهدف مجاالت معينة من االختبار بالمجان كما تتوفر اختبارات تدريب كاملة، واختبارات
 (:Khan Academyعبر الموقع اإللكتروني ألكاديمية خان )

  https://www.khanacademy.org/mission/sat. 
 

 | نادي الفتية والفتيات PSATبار التدريب على اخت

 ( لقد تشاركنا مع نادي الفتية والفتياتBoys & Girls Club للربط بين التالميذ منخفضي الدخل وموارد اختباري )SAT وPSAT .على اإلنترنت 

 
 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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