
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 1029-1028العام الدراسي 

SAT )اختبار الكفاءة الدراسية( 

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؟

 SATر ، أو اختبار الكفاءة الدراسية، هو تقييم نهائي مهم تابع للوالية يخضع له كل تالميذ الصف الحادي عشر بوالية كولورادو. ابتُكر اختباSATاختبار 

، ويقيس التقدم األكاديمي للتلميذ خالل الصف الحادي عشر ويقيّم مستوى استعداده للكلية والحياة المهنية. (College Board)بواسطة مجلس الكليات 

 لمنح فرص االلتحاق بها أو الحصول على منح. SATتستخدم أغلب الكليات والجامعات اختبار 

 
في كٍل من  CMASك لتقييمي مقاييس كولورادو للنجاح األكاديمي وكذل SATفي كل ربيع، يخضع تالميذ الصف الحادي عشر بوالية كولورادو الختبار  

 حسب الصف: التي ستُجرىالعلوم والدراسات االجتماعية فيما يلي جدول يبين تقييمات الوالية 

 (CMASمقاييس كولورادو للنجاح األكاديمي ) 8إلى  3الصفوف من 

 PSAT 9 الصف التاسع

 PSAT 10 الصف العاشر

، ومقاييس كولورادو للنجاح األكاديمي (SATاختبار الكفاءة الدراسية ) عشرالصف الحادي 

CMAS  في العلوم، ومقاييس كولورادو للنجاح األكاديميCMAS  في

 الدراسات االجتماعية

 
 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟

 00ساعات تقريبًا باإلضافة إلى جزء كتابة مقالة اختياري مدته  3في أبريل ويُجرى باستخدام قلم رصاص/ورقة. يستغرق االختبار  SATيُجرى اختبار 

 دقيقة. اسأل مدرسة طفلك عن جدول االختبارات المحدد.

 
متطلباتهم. يُستحب من التالميذ واألسر إجراء البحث  المقال االختياري ليس مطلوبًا من كل الكليات والجامعات، بالرغم من اختيار بعضها لوضعه ضمن 

 سببين التاليين:عّما إذا كان المقال االختياري مطلوبًا في الجامعات التي يفضلون االلتحاق بها. قد يستفيد التالميذ من أخذ جزء المقال االختياري لل
 يمكنه تعزيز طلبات التحاق التلميذ بالكليات. •
 التالميذ على فهم مستوى إجادته للكتابة.يمكنه مساعدة أحد  •

 

 
 ما الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليها طفلي؟  

تمثل الدرجة المجمعة لتقدم التلميذ في قسم الرياضيات وقسم القراءة والكتابة. سيجري هذه الدرجة و. 2000و 000سيحصل التالميذ على درجات بين 

 في سجله الدراسي بالمدرسة الثانوية. SATتضمين مستوى أداء التلميذ في اختبار 

 

 
 كيف ستُستخدم هذه الدرجات؟

 تستخدم هذه النتائج الكثير من الكليات والجامعات في أنحاء البالد ألغراض االلتحاق بها وكذلك لتقديم المنح.

 

 
 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.

 
 
 
 

 ؟



 
 المعايير والتقييماتللمزيد من المعلومات عن: 

 تفضل بزيارة:

 http://assessments.dpsk12.org 

 http://parents.collegeboard.org  
 

 SATو PSAT الموارد:

 
 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  باستخدام أوراق اإلجابة المطبوعة، ثم التقاط صورة لها واستخدام وظيفة المسح الضوئي

 (.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. 

 رد لالستعداد تستهدف مجاالت معينة من االختبار بالمجان كما تتوفر اختبارات تدريب كاملة، واختبارات قصيرة تشخيصية وأسئلة تدريب يومية وموا
 .https://www.khanacademy.org/mission/sat (:Khan Academyعبر الموقع اإللكتروني ألكاديمية خان )

 
 | نادي الفتية والفتيات PSATالتدريب على اختبار 

  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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