دليل أولياء األمور إلى التقييمات
اختبار القدرات العقلية )(CogAT
توفر االختبارات معلومات قيّمة للتالميذ وأولياء األمور والمدرسين بخصوص ما إذا كان التالميذ قد أتقنوا معايير الصف الدراسي ومحتواه وأنھم ماضون
على المسار الصحيح للتخرج مستعدين لمجابھة تحديات القرن الحادي والعشرين .يتمثل الھدف من نتائج التقييمات في توفير مقياس واحد ضمن مجموعة
من األدلة على التقدم األكاديمي الذي حققه طفلك.
ما ھذا التقييم؟
اختبار  CogATھو اختبار القدرات العقلية الذي يقيس قدرات التفكير المكتسبة لدى الطفل .يتكون اختبار  CogATمن أسئلة اختيار من متعدد مقسمة إلى
ثالثة أقسام ھي )) Verbal Batteryالطاقة اللفظية( ،و) Quantitative Batteryالطاقة العددية( ،و) Nonverbal Batteryالطاقة غير اللفظية( بحيث
يخوض التلميذ ثالثة اختبارات لكل قسم أي إجمالي  9اختبارات فرعية .تقيم القدرة الشفھية قدرات التالميذ على استخدام البحث واالستنتاج والمقارنة .تقيم
الطاقة العددية قدرات التالميذ على التعامل مع األنماط والعالقات باستخدام المفاھيم .تقيم الطاقة غير اللفظية قدرات التالميذ على التعامل مع أسئلة غير
مألوفة تستخدم محتوى مكانيا ً أو شكليا ً.
يستغرق كل اختبار فرعي  10دقائق باستثناء تالميذ الصف األول الذين يتلقون األسئلة شفويا ً من مراقب .يملك الطالب فرصة مراجعة إجاباتھم قبل
تسليمھا.
متى سيخضع طفلي لالختبار؟
امتثاالً لقانون تعليم األطفال االستثنائيين )) ،ECEAيستخدم قسم الموھوبين والمتفوقين ) (Gifted and Talented Departmentاختبار  CogAtكجزء
من مجموعة من األدلة تستھدف تحديد التالميذ المحتاجين لخدمات تعليم الموھوبين والمتفوقين .يعطى اختبار  CogATلتالميذ الصفوف األول والثالث
والرابع والخامس والسابع ممن أكملوا وسلموا طلبا ً لقسم الموھوبين والمتفوقين ) .(Gifted and Talented Departmentالموعد النھائي لتقديم الطلبات
ھو مطلع شھر أكتوبر.
يجرى االختبار على اإلنترنت وھو يستغرق ساعتين تقريبا ً .اختبار  CogAtھو اختبار ال يمكن وال يحبذ الدراسة له .يمكنك مساعدة طفلك لالستعداد
لالختبار بالتأكد من حصوله على قسط كاف من الراحة وتناول وجبة إفطار صحية وتشجيعه على بذل أقصى ما بوسعه.
فترة االختبار
ستتلقى خطاب ") "Intent to Testنية االختبار( قبل موعد االختبار ويحتوي ھذا الخطاب على مواعيد االختبار المقررة في مدرسة طفلك .للتعرف على
التواريخ المحددة الختبار طفلك ،يرجى التواصل مع معلمه .سيجرى اختبار  CogATفي مدرستك في مطلع شھر نوفمبر.
ما ھي الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليھا طفلي؟
يحتوي تقرير اختبار  CogATعلى درجات في صورة نسب مئوية تقارن نتائج تلميذك مع مجموعة من التالميذ من نفس العمر أو الصف الدراسي اختيروا
ليكونوا ممثلين عن سكان الواليات المتحدة .الترتيب المئوي يخبرك بنسبة التالميذ في نفس العمر الذين حققوا نفس درجة تلميذك أو أقل .على سبيل المثال،
إذا حقق تلميذ درجة في النقطة المئوية  90فھذا يعني أنه حقق درجة مماثلة أو أعلى من  %90من التالميذ ممن ھم في نفس العمر أو الصف الدراسي.
تتراوح النسب المئوية من  1إلى  99وإذا أحرز تلميذ نسبة  %50فھذا ھو المتوسط لعمره.
كيف ستتم االستفادة من ھذه الدرجات؟
الھدف من ھذا التقييم ھو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات لبناء مجموعة من األدلة لدعم الحاجة للتعرف على الطالب الموھوبين وكذلك دعم
اتخاذ القرارات التعليمية المالئمة فيما يتعلق بأھلية االلتحاق ببرامج مدارس الموھوبين .ھذه الدرجات تمثل جزءاً من معلومات يتم جمعھا ألجل الحصول
على مجموعة من األدلة .وھذا يعني أن درجة اختبار وحدھا ال تحدد تلميذ بأنه متفوق وموھوب.
تحديد الطالب الموھوبين يجب أن يستند على مجموعة من األدلة والتي يجب أن تشتمل على نتائج اختبارات قياسية في مستويات متقدمة .إن عملية بناء
مجموعة األدلة ھي عملية مستمرة ال تحتاج طلبا ً من ولي األمر .يجب أن تحتوي األدلة على مجموعة من المعايير التالية توضح القدرات المتقدمة:
حافظات أعمال ،ومعايير تقدير ،واألداء ،ونقاط مرجعية ،و/أو مقابالت .سيتم معاينة وتقييم جميع المعلومات من قبل فريق مؤھل للغاية لتحديد االحتياجات
التعليمية للتلميذ وأكثر مستوى مناسب لدعم التالميذ الموھوبين .اعتما ًدا على مستوى االحتياج ،فإن التلميذ قد يكون أو ال يكون مؤھالً للحصول على
خدمات الموھوبين.

يمكن إدراج التالميذ في إحدى ثالث فئات) Academic Aptitude :الكفاءة األكاديمية( أو ) Specific Talent Aptitudeكفاءة موھبة محددة( أو
) General Intellectual Abilityقدرة التفكير العامة( .تضم النواحي األكاديمية القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية واللغات
العالمية تتشمل قدرات المواھب الفنون البصرية والمسرحية ،والموسيقى ،والرقص ،والمھارات الحركية النفسية ،واإلبداع والقيادة .قد يدرج التلميذ في أكثر
من فئة.
؟

معلومات إضافية

ندعوكم للمشاركة في تعليم طفلك .يُرجى عدم التردد في التواصل مع مدرس طفلك لمعرفة الطرق التي يمكنك بھا مساعدة طفلك في المنزل وتوفر ترتيبات
إجراء االختبارات.
لمزيد من المعلومات عن تحديد الموھوبين والمتفوقين ،وعملية الفحص العامة ،أو مستويات خدمات المتفوقين التي تقدمھا مدارس دنفر العامة )،(DPS
يرجى التواصل مع معلم الموھوبين والمتفوقين في مدرسة التلميذ أو زيارة موقع قسم المتفوقين والموھوبين على الرابطhttp://gt.dpsk12.org :
مزيد من المعلومات :التقييمات
يرجى زيارة:
http://assessments.dpsk12.org 
إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف حول التقييمات ،فاتصل بمدرسة طفلك مباشر ًة أو اتصل بخدمات دائرة األسرة على الرقم .(720) 423‐3054

