
 

 دليل أولياء األمور إلى التقييمات
 8102-8102العام الدراسي 

 WIDAاختبار 

لى المسار كانوا عتوفر التقييمات معلومات قيّمة للتالميذ وأولياء األمور والمعلمين عما إذا كان التالميذ قد أتقنوا معايير المحتوى والمستوى الصفي و 
الحادي والعشرين أم ال. تهدف نتائج هذه التقييمات إلى توفير مقياس موحد في مجموعة من األدلة على  الصحيح للتخرج وهم مستعدون لمواجهة القرن

 التقدم األكاديمي لطفلك.
 

 
 ما هذا التقييم؟

عبارة عن اختبار لمعاينة الكفاءة في اللغة اإلنجليزية ويُعطى للطالب الجدد في المنطقة التعليمية الملتحقين بالصف األول وحتى الصف  WIDAاختبار 

م إلى (. وهو يساعد المعلمين على تحديد متعلمي اللغة اإلنجليزية وتنسيبهELsالثاني عشر ممن قد يتم تصنيفهم على أنهم متعلمون للغة اإلنجليزية )

اللغة االجتماعية واألكاديمية في مجاالت اللغة األربعة، وهي االستماع والقراءة والكتابة والتحدث.  WIDAالبرامج التعليمية المناسبة. يقيس اختبار 

 ي.تُستخدم اللغة االجتماعية للتواصل في مواقف الحياة اليومية بينما تُستخدم اللغة األكاديمية للتواصل في الفصل الدراس

 

 
 متى يجري اختبار طفلي؟ 

مرة واحدة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية الملتحقين بالصف األول إلى الصف الثاني عشر عند دخولهم المنطقة التعليمية للمرة األولى.   WIDAيُجرى اختبار 

 أيام من وقت االلتحاق ويمكن إجراؤه في أي وقٍت على مدار العام الدراسي. 01ويُجرى في غضون 

 

 
 ما هي الدرجات التي سيحصل عليها طفلي؟   

درجات  3سيتلقى الطالب في الصفوف من األول إلى الثاني عشر درجة لكل قسم من االختبار: االستماع والقراءة والكتابة والتحدث. كما سيتلقون 

 مركبة تُستخلص من الدرجات الفردية.

 (%01( واالستماع )%01تجمع التحدث ) -الشفوية   •

 (%01( والكتابة )%01تجمع القراءة ) –معرفة القراءة والكتابة  •

 (%30(، والكتابة )%30(، والقراءة )%00(، والتحدث )%00تجمع االستماع ) –اإلجمالية  •

 
 هو األعلى. 6هو المستوى األدنى و 0يتم عمل تقرير عن مستوى الكفاءة لكٍل مما سبق حيث يكون 

 

 مستوى اإلنجاز - 6 مستوى التحول - 5 مستوى التوسع - 4 مستوى التطور - 3 النشأة مستوى - 8 مستوى الدخول - 0 

 
 باعتباره االختبار األولي. WIDA-ACCESSسيواصل طالب رياض األطفال والترم األول من الصف األول الخضوع الختبار تحديد المستوى 

 

 
 كيف تُستخدم هذه الدرجات؟

لقدرات الطفل في اللغة اإلنجليزية بمجرد دخوله المنطقة التعليمية. ويساعد هذا في عملية تحديد متعلمي اللغة اإلنجليزية. تمثل النتائج خط األساس 
لطالب الذين يف ايستخدم فريٌق من المعلمين واإلداريين النتيجة لتحديد ما إذا كان الطالب يحتاج إلى دعٍم إضافي في اللغة اإلنجليزية أم ال. يمكن تصن

 يحرزون نتيجة مرتفعة بما يكفي على أنهم أكفاء في اللغة بمجرد دخولهم المنطقة التعليمية.

 

 
 معلومات إضافية

ي ف نحن نحثك على المشاركة في تعليم طفلك. نرجو منك أال تتردد في التواصل مع معلم طفلك بشأن الطرائق التي يمكنك من خاللها مساعدة طفلك
 التوفر من أجل ترتيبات االختبار.المنزل وبشأن 

 
 WIDAللمزيد من المعلومات عن: 

• www.wida.us/assessment/ 

 
 للمزيد من المعلومات عن: التقييمات

 تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني:

 http://assessments.dpsk12.org 

 ؟ 

http://www.wida.us/assessment/
http://assessments.dpsk12.org/


  https://drive.google.com/file/d/1KJGsX9_HwAf4Sd_R-ZLhFxeD-w83a_br/view 

 
 323-3103بمدرسة طفلك مباشرة أو االتصال بدائرة خدمات األسرة على الرقم إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن التقييمات، فالرجاء االتصال  

(021.) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KJGsX9_HwAf4Sd_R-ZLhFxeD-w83a_br/view

