
  

  دليل أولياء األمور إلى التقييمات
 

  WIDA Screener اختبار

اه وأنھم توفر االختبارات معلومات قّيمة للتالميذ وأولياء األمور والمدرسين بخصوص ما إذا كان التالميذ قد أتقنوا معايير الصف الدراسي ومحتو
الحادي والعشرين. الھدف من نتائج التقييمات ھو توفير مقياس واحد ضمن ماضون على المسار الصحيح للتخرج مستعدين لمجابھة تحديات القرن 

  مجموعة من األدلة على التقدم األكاديمي الذي حققه طفلك.
 

 
  ما ھذا التقييم؟

الذين قد يتم  12إلى  1ھو اختبار لتحديد مستوى اللغة اإلنجليزية يخضع له التالميذ الجدد في المقاطعة في الصفوف من  WIDA Screenerتقييم 
 WIDAيقيس اختبار  إدراجھم في فئة متعلمي اللغة اإلنجليزية. يساعد االختبار المعلمين على تحديد متعلمي اللغة اإلنجليزية وإلحاقھم بالبرامج المالئمة.

Screener مستوى اللغة االجتماعية واألكاديمية في جوانب اللغة األربعة وھي االستماع والقراءة والكتابة والتحدث. ُتستخدم اللغة االجتماعية في 
  التواصل في المواقف الحياتية اليومية بينما ُتستخدم اللغة األكاديمية في التواصل في الصف.

 

 
  متى سيخضع طفلي لالختبار؟ 

مرة واحدة حين يلتحقون بالمقاطعة. يخضع التلميذ لالختبار  WIDA Screenerالختبار  12إلى  1يخضع متعلمو اللغة اإلنجليزية في الصفوف من 
  أيام من التحاقه بالمدرسة ويمكن أن ُيجرى االختبار في أي وقت طوال السنة الدراسية. 10خالل 

 

 
  ما ھي الدرجة (الدرجات) التي سيحصل عليھا طفلي؟   

على درجة في كل قسم من أقسام االختبار وھي: االستماع، والقراءة، والكتابة، والتحدث. سيحصل التالميذ  12إلى  1يحصل الطالب في الصفوف من 
  درجات مرّكبة يتم استخالصھا من درجات األقسام المختلفة. 3على 

  ) لالستماع%50) للتحدث و (%50المھارات الشفوية تضم (  •
  ) للكتابة%50) للقراءة و (%50( -القراءة والكتابة  •
  ) للكتابة%35) للقراءة و (%35) للتحدث و (%15) لالستماع و (%15( –الدرجة اإلجمالية •

 
  أعلى درجة. 6أدنى درجة وتمثل  1يحتوي التقرير على مستوى كفاءة لكل قسم بحيث يمثل الرقم 

 

 1 - Entering (دخول)  2 - Emerging (نشوء)  3 - Developing (نمو)  4 - Expanding (توسع)  5 - Bridging (عبور)  
6 - Reaching  يحاول)

  الوصول)

 
  كاختبار أولي لتحديد المستوى. WAPT) وتالميذ الصف األول في فصلھم الدراسي األول الختبار Kيخضع تالميذ صف الروضة (

 

 
  كيف ستتم االستفادة من ھذه الدرجات؟

اإلنجليزية. تعطي النتائج قيمة أساسية لقدرات الطفل في اللغة اإلنجليزية عند التحاقه بمدارس المقاطعة. يساعد ذلك في عملية تحديد متعلمي اللغة 
كان يحتاج إلى دعم إضافي في اللغة اإلنجليزية. يمكن للطالب يستعين فريق من المعلمين والمديرين بالدرجة التي حصل عليھا الطفل في تحديد ما إذا 

  الذين يحققون درجة مرتفعة أن يوصفوا بأنھم متقنين للغة عند دخولھم المقاطعة.
 

 
  معلومات إضافية

مساعدة طفلك في المنزل وتوفر ندعوكم للمشاركة في تعليم طفلك. ُيرجى عدم التردد في التواصل مع مدرس طفلك لمعرفة الطرق التي يمكنك بھا 
  ترتيبات إجراء االختبارات.

 
 

  WIDA :مزيد من المعلومات
• /www.wida.us/assessment  

 
  التقييمات :مزيد من المعلومات

  يرجى زيارة:

  ؟ 



 http://assessments.dpsk12.org  
 

  .3054‐423 (720)إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف حول التقييمات، فاتصل بمدرسة طفلك مباشرًة أو اتصل بخدمات دائرة األسرة على الرقم  
 

 


