
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 1029-1028العام الدراسي 

 (SRI) مخزون القراءة 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؟

SRI  هو تقييم تكيفي عبر الكمبيوتر يقيس كالً من طالقة القراءة التأسيسية واستيعاب القراءة. يتابعSRI  مهارات القراءة من أولى الكلمات التي يتم إبصارها

المربين على  SRI، يساعد (Lexile Framework for Reading)وحتى النصوص على مستوى الكلية والحياة المهنية. باستخدام إطار ليكسايل للقراءة 

تمييز التدريس، والتخطيط للتدخالت محددة الهدف وإثبات المسؤولية توقع مسار التلميذ نحو إجادة المستوى الصفي واستعداده للكلية والحياة المهنية، و
 باستخدام البيانات القابلة للتنفيذ.

 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟

(. تتوفر فترات READ Actالذين يشكلون جزًءا من مجاميع قانون القراءة لضمان التطور األكاديمي ) 21إلى  6للتالميذ في الصفوف من  SRIيُجرى 

 لمدة ستة أسابيع في الخريف والربيع. READاختبار قانون 

 
 فترة التقييم 

الميذ لالختبار فترة االختبار عبارة عن فترة زمنية يمكن للتلميذ فيها الخضوع لالختبار في بعض األيام وتلقي التدريس في األيام األخرى. ال يخضع الت
 للتواريخ المحددة الختبار تلميذك، الرجاء التحقق من ذلك مع مدرس الطفل.خالل الفترة بالكامل. وبالنسبة 

 

 أكتوبر 16 –أغسطس  10 الخريف 

 مايو 27 –أبريل  2 الربيع

 
دقيقة بناًء  00إلى  10سيخضع طفلك للتقييم مرة في كل فترة، وسيُختبر فقط في أيام معينة بحسب الصف، وليس أثناء الفترة الكاملة. يستغرق كل تقييم من 

على امتداد العام الدراسي بالكامل لمتابعة التقدم. يرجى سؤال مدرس طفلك لمعرفة  SRIعلى مستواهم الصفي ومستواهم في القراءة. يمكن أيًضا إجراء 

 جدول اختباراته.

 

 
 ما الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليها طفلي؟  

ن  SRIسيتلقى طفلك نتيجة ليكسايل بناًء على مخزونه من القراءة الدراسية: استيعاب القراءة. تقيس نتائج اختبار  مستويات استيعاب طفلك للقراءة، وتُمك ِّ

 المدرسين من تقييم قدرته على القراءة وتخطيط التعليم وفقًا لذلك ومتابعة تقدم القراءة.

 

 
 كيف ستُستخدم هذه الدرجات؟

لتحديد مستويات القراءة الخاصة بفصٍل كامل، ومستويات قراءة  -لكفاءة معيار األداء  SRIوالتي تحددها نطاقات  - SRIليكسايل لتقييم  درجاتتُستخدم 

إذا كان طفلك يقرأ  كجزء من مجموعة أدلة للمساعدة على تحديد ما SRIليكسايل لتقييم  درجاتمجموعة والقراءة المستقلة والقراءة الموجهة. تُستخدم 

 ضمن مستواه الصفي أو أدنى منه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 معلومات إضافية

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

 
 التقييماتللمزيد من المعلومات عن: 

 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) 423-3045. 

 

 

 ؟

http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

