
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 1029-1028العام الدراسي 

 (I-READY READING) أنا مستعد للقراءة

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؟

i-Ready Reading  تقييم تشخيصي تكيفي على الكمبيوتر يقدم تقييًما مخصًصا لمهارات قراءة التالميذ ويتابع نمو التلميذ وأداءه بمرور الوقت. يستخلص

i-Ready Reading  كميات كبيرة من المعلومات من عدٍد محدود من عناصر االختبار، عن طريق التكيف ديناميكيًا بناًء على أنماط استجابة التلميذ، ويتيح

 .الثامن هذا للتقييم التحديد الدقيق لنقاط قوة التالميذ واحتياجاتهم عبر المجاالت الرئيسية في القراءة في الصفوف من رياض األطفال إلى الصف

 
كتقييم لقياس مستويات تحصيل التالميذ في القراءة، وفحص التالميذ بحثًا عن عيوب القراءة، وتحديد مجاالت  i-Ready Readingاعتمد مجلس الوالية  

 Colorado READ)التركيز/ فرص طرح المزيد من التحديات وتمييز التدريس. بما يتماشى مع قانون والية كولورادو للقراءة لضمان التطور األكاديمي 
Act) يمكن استخدام بيانات تقييم ،i-Ready Reading  التشخيصية لوضع خطط تدخل في القراءة محددة الهدف )خطط القراءة لضمان التطور األكاديمي

"READ Plansكة األساسية للوالية."( للتالميذ الذين يقرؤون ضمن مستوى أدنى بكثير من مستوى صفهم ولقياس مدى فهم التالميذ للمعايير المشتر 

 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟

، ينبغي تقييم كل التالميذ في الصفوف من رياض األطفال إلى (Colorado READ Act)بموجب قانون والية كولورادو للقراءة لضمان التطور األكاديمي 

لمدة ستة أسابيع في الخريف  READالثالث بواسطة تقييم قراءة مرحلي معتمد من مجلس الوالية أثناء فترات اختبار محددة. تتوفر فترات اختبار قانون 

يًا من أيام التقويم إلكمال تقييم الخريف الخاص بهم. وبموجب قانون الوالية، سيحتاج يوًما إضاف 00ومنتصف العام والربيع. يتمتع تالميذ رياض األطفال بـ 

نين للتحقق من التالميذ الذين يحرزون نتائج أقل من الحد األدنى من مستوى الكفاءة في صفوف رياض األطفال وحتى الصف الثالث إلى تقييٍم إضافيٍ أو اث
 مستواهم في القراءة.

 
 :READفترات اختبار قانون  

 
 

 الخريف أكتوبرأواخر  –أواخر أغسطس   21إلى  رياض األطفالالصفوف من  

 منتصف العام منتصف فبراير –ديسمبر  21الصفوف من رياض األطفال إلى 

 الربيع منتصف مايو –أبريل  21الصفوف من رياض األطفال إلى 

 
 المدرسة. وبالنسبة للتواريخ المحددة الختبارات تلميذك، يرجى سؤال مدرس الطفل عن ذلك.قد تختلف تواريخ االختبارات حسب 

 

 
 ما الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليها طفلي؟   

 درجتان رئيسيتان: i-Ready Readingينتج عن 

  تحدد درجة المقياس اإلجمالية الخاصة بـi-Ready  بشكٍل تقريبيٍ قدرة التلميذ العامة على القراءة بناًء على التقييم التشخيصي لكل مجاالت

على تسلسل متصل يتيح للمربين مقارنة أداء  800إلى  200القراءة )المهارات التأسيسية والمفردات واالستيعاب(. تتراوح درجة المقياس من 

 مجاالت.التالميذ وقياس النمو عبر المستويات الصفية وال

   يستخدم جدول تحديد مستوى حسب الصف لتحديد القدرة العامة ضمن المستوى الصفي العمري للتلميذ  -المستوى اإلجمالي لتحديد المستوى
 اعتماًدا على نتائج من التقييم التشخيصي المختار. المستويات األربعة المحتملة هي:

 | بحاجة للتحسين  فوق المستوى  |  عند المستوى  |  قريب من المستوى
 
 

 

 
 كيف ستُستخدم هذه الدرجات؟

لتحديد مستوى قراءة  i-Readyنقاط بيانات قيمة للمدرسين لتوجيه طريقة تدريسهم وتعديلها. ويمكن استخدام درجات تقييم  i-Ready Readingيوفر تقييم 

عمليات تدخل طفلك، ووضع أهداف قراءة تتماشى مع نقاط قوة وضعف التلميذ، ومتابعة نمو التلميذ، وتحديد الخطوات التالية والفردية للتدريس، وإنشاء 
 في القراءة مخصصة وفردية، وتقرير ما إذا كان طفلك بحاجة إلى دعٍم إضافي في القراءة أم ال.

 



 
 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 

 
 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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