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 الجزء األول: مقدمة ونظرة عامة عن برنامج التقییم 
 

 

خلفیة 1.1
تقیس تقییمات تعلم الطالب في نی و جیرسي آلداب اللغة اإلنجلیزیة (NJSLA-ELA) والریاضیات (NJSLA-M) والعلوم  

(NJSLA-S) مدى تلبیة الطالب لمعاییر تعلیم الطالب في نیو جیرسي (NJSLS). تحدد NJSLS ما یتوقع من الطالب تعلمھ في  
كل مجال من مجاالت المحتوى. إنھا األساس الذي تبني علیھ المقاطعات المناھج الدراسیة وتخطط التعلیم لتحضر كل طالب في نیو  

جیرسي بالمعرفة والمھارات الالزمة لتحقیق النجاح. تتحد البیانات المأخوذة من NJSLA ومن تفاعالت الطالب الیومیة مع المعلمین،  
وكذلك من أدائھم في التقییمات  1التي یتم تطویرھا من قبل المعلم والمنطقة التعلیمیة، لتوفیر صورة كاملة عن إنجازات الطالب . 

تقییمات تعلم الطالب في نیو جیرسي 1.2
تم تقدیم NJSLA لربیع 2022 للطالب من الصف الثالث حتى المدرسة الثانویة. ركزت ELA-NJSLA على قراءة وفھم مجموعة  

من النصوص المعقدة بما فیھ الكفایة بشكل مستقل والكتابة بفعالیة عند استخدام و/أو تحلیل المصادر. ركزت NJSLA - M على  
تطبیق المھارات والمفاھیم، فھم المسائل متعددة الخطوات التي تتطلب التفكیر المجرد، ونمذجة مسائل حقیقیة من الحیاة باستخدام األد وات  

بشكل دقیق، مثابر واستراتیجي. في الصفوف 5 و 8 و 11، قامت NJSLA - S بقیاس كفاءة الطالب في الممارسات العلمیة  
والھندسیة في سیاق المفاھیم المتقاطعة واألفكار األساسیة التأدیبیة. في جمیع مجاالت المحتوى، أظھر الطالب مھاراتھم ومعرفتھم  

المكتسبة من خالل اإلجابة على عناصر االستجابة المحددة وعناصر االستجابة المركبة . 

 سریة الدرجات  1.3
وتتطلب كلمة مرور للوصول إلیھا. تعتبر   األوصیاءیتم توفیر تقاریر النتائج عبر اإلنترنت لكل من المناطق التعلیمیة وأولیاء األمور/

نتائج أداء الطالب الفردیة سریة وال یجوز إصدارھا إال وفقًا لمجموعة متنوعة من القوانین الفیدرالیة بصیغتھا المعدلة من فترة لیست  
ق التعلیمیة لألسرة لعام  ، وقانون الخصوصیة والحقو1946ببعیدة: قانون ریتشارد ب. راسل الوطني لبرنامج الغداء المدرسي لعام 

1974 )FERPA یتعین على المناطق التعلیمیة تقدیم نتائج االختبار إلى مجالس  1975)، وقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة لعام .
البیانات  یوًما من تلقي تقاریر االختبار. ومع ذلك، عند اإلبالغ عن معلومات تقییم المجموعة، یجب كتم  60التعلیم والجمھور في غضون 

لقراءة مواد إضافیة عن سیاسة وإجراءات األمان الشاملة لوزارة التعلیم األمریكیة، ألن باإلمكان استنتاج أداء الطالب بشكل فردي. 
 صفحة سیاسة خصوصیة الطالب في وزارة التعلیم األمریكیة. یرجى االطالع على 

ناحیة العملیة، من الشائع إخفاء األرقام عندما یكون حجم المجموعة أقل من عشرة وإخفاء المجامیع عندما یكون من الممكن الحساب  من ال
رجوعاً إلى نتائج طالبین. تتخذ أیًضا االحتیاطات عندما یكون من الممكن استنتاج معلومات فردیة ألن جمیع الطالب في منطقة، مدرسة،  

یة معینة یقعون في فئة أو مستوى لھ دالالت سلبیة مرتبطة بھ. یتم استبدال األرقام المخفیة بأحرف أخرى (تستخدم  أو مجموعة سكان 
عندما یتم استخدام أي تدابیر إخفاء للبیانات، تصبح ھناك ] رموز النجمة) لحمایة السریة. NJDOEوزارة التعلیم في نیو جیرسي [

للعثور على مزید من المعلومات حول الوصول إلى السجالت العامة،  ذلك لحمایة سریة الطالب. حاجة إلى بیان یوضح أنھ تم القیام ب 
(قانون السجالت العامة المفتوحة).   یرجى االطالع على   OPRAدلیل المواطنین إلى 

 

 

 NJSLAأنواع الدرجات في تقاریر درجات   1.4
ھناك نوعان من تقاریر الدرجات: تقاریر على مستوى الطالب وتقاریر مجمعة. 

في تقریر الطالب الفردي باستخدام درجات المقیاس، مستویات األداء، وفئات التقاریر. یتم تضمین  NJSLAیوصف أداء الطالب في 
ة  نتائج متوسط الوالیة، المنطقة التعلیمیة، والمدرسة في األقسام ذات الصلة من التقریر لمساعدة اآلباء واألوصیاء على فھم كیفیة مقارن 

ستظھر مالحظة بدالً من متوسط النتائج للمدرسة و/أو المنطقة التعلیمیة. وھذا یشیر إلى وجود  أداء طالبھم بالمعاییر. في بعض الحاالت،  
عدد قلیل جًدا من الطالب للحفاظ على خصوصیة الطالب وبالتالي ال یتم اإلبالغ عن النتائج.

تُظھر التقاریر المجمعة نتائج العدید من الطالب في نفس المدرسة أو المنطقة التعلیمیة. قد تعرض ھذه التقاریر متوسط 
درجات المقیاس أو توزیع مستویات األداء عبر المدرسة بأكملھا أو داخل مجموعة ما. یظھر طالب خارج اإلقامة أو خارج  

 
 قد تشیر كلمة "منطقة" أیًضا إلى المدارس المستأجرة أو مدارس النھضة. 1

https://studentprivacy.ed.gov/
https://www.nj.gov/grc/public/citizens/
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معة لمدارسھم أو مناطقھم الخاضعة للمساءلة، والتي قد ال تكون في المكان الذي یتم المنطقة التعلیمیة فقط في التقاریر المج
 اختبارھم فیھ بالفعل.

 

 

 

 

 
 

 

 

درجات المقیاس  1.4.1
جمیع الطالب ال یستجیبون تماًما إلى نفس مجموعة العناصر في االختبار، ولذلك بدالً من اإلبالغ عن الدرجات األولیة للطالب (النقاط  

. یتم حساب درجة  NJSLAسبة في عناصر االختبار)، یتم استخدام درجات المقیاس لإلبالغ عن أداء الطالب في تقییمات الفعلیة المكت 
المقیاس من النتیجة األولیة (أي إجمالي عدد النقاط التي حصل علیھا الطالب في االختبار ككل)، باستخدام خوارزمیة ریاضیة محددة  

نطقیة وذات مغزى مع مرور الوقت. یسمح ذلك بإجراء مقارنة دقیقة عبر إصدارات مختلفة من  مسبقًا، للسماح بإجراء مقارنات م
االختبار أو عبر سنوات إدارة مختلفة في نفس الدرجة أو مجال الموضوع والمحتوى. وعلى ھذا النحو، فإنھا توفر أفضل المعلومات  

المعممة عن األداء العام. 

في أحد أنواع تقییم الریاضیات للصف الثامن أن یحصل على درجة    800ة مقیاس إجمالیة مقدارھا یُتوقّع من الطالب الحاصل على درج
مقیاس إجمالیة تكون ضمن نطاق الخطأ في أي شكل آخر من أشكال تقییم الریاضیات للصف الثامن. عالوة على ذلك، فإن درجة مقیاس  

مكن مقارنتھ بمستوى الطالب الذي أجرى نفس التقییم في العام السابق أو العام  الطالب اإلجمالیة ومستواه في إتقان المفاھیم والمھارات ی 
. 800التالي وحصل على درجة مقیاس تبلغ 

 : NJSLAدرجات المقیاس المختلفة یتم اإلبالغ عنھا إلى 

 

لجمیع   850لى إ 650درجات المقیاس اإلجمالیة: لكل من فنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات، تتراوح درجات المقیاس من 
الصفوف. 

اإلبالغ عن درجات مقیاس الفئة: توفر تقاریر فنون اللغة اإلنجلیزیة درجات مقیاس منفصلة لكل من القراءة والكتابة لجمیع الصفوف. 

. 90إلى  10تتراوح درجات مقیاس القراءة من   •
. 60إلى  10تتراوح درجات مقیاس الكتابة من   •

. 300إلى  100اإلجمالیة في العلوم من تتراوح درجات المقیاس 

مستویات األداء  1.4.2
) بترجمة  PLDsبناًء على نتائج االختبار، یتم توزیع أداء الطالب على مستویات األداء. تقوم واصفات مستوى األداء المناسبة للصف ( 

مستویات األداء ھذه إلى كلمات. فھي تصف المعرفة، المھارات، والممارسات التي یجب أن یعرفھا الطالب ویقدرون على إظھارھا في  
تظھر   مركز موارد تقییمات نیو جیرسي. لفنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات متاحة في  PLDsكل مستوى من مستویات األداء. 

PLDs  الملحق لمادة العلوم في تقاریر الطالب الفردیة وفيB  .من ھذه الوثیقة 

 

 

 

ھناك خمسة مستویات أداء في فنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات وأربعة مستویات في العلوم. یتم حسابھا بشكل منفصل لكل موضوع،  
إحداھا من موضوع إلى آخر. وال یمكن تعمیم 

الدرجات الفرعیة  1.4.3
باإلضافة إلى درجات المقیاس ومستویات األداء، تُظھر تقاریر الدرجات أیًضا درجات فرعیة مختلفة. الدرجات الفرعیة ال تُعطى على  

لمجموعات المعاییر التي یتم   شكل أرقام محددة، بل كتمثیالت بیانیة تشیر إلى أداء الطالب. كل مجال محتوى لھ مصطلحات مختلفة 
تطبیق النقاط الفرعیة علیھا. 

 كیفیة استخدام ھذا الدلیل 1.5
) ھذا مجموعة واسعة من المعلومات التفصیلیة حول تفسیر واستخدام النتائج من إدارة ربیع  SIGیوفر دلیل تفسیر النتیجة (

)،  NJSLA-M)، الریاضیات (NJSLA-ELAاإلنجلیزیة (لتقییم تعلم الطالب في نیو جیرسي في فنون اللغة  2022
 ).  S-NJSLAوالعلوم (

جزًءا من نظام مستمر من األنشطة التي تقدم أدلة تتعلق بتعلم الطالب. الفحص اإلضافي لمعرفة الطالب ومھاراتھ یجب    NJSLAتعد 
یب التعلیمي المناسب إلى فحص لنتائج اختبارات  أن یتضمن الملف الشخصي الكامل للطالب. یجب أن تستند القرارات المتعلقة بالتنس

 الطالب في الصف، درجاتھ، سجالتھ القصصیة، محفظاتھ، قوائم المراجعة، نتائجھ على مستوى المدرسة، ومقاییس األداء األخرى. 

https://nj.mypearsonsupport.com/test-content/
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توفیرھا  یرجى مالحظة أن التقاریر التي تحتوي على بیانات وھمیة تظھر في ھذا الدلیل لألغراض التوضیحیة فقط؛ یتم 
إلظھار التخطیط األساسي للتقاریر والمعلومات التي توفرھا. عینات التقاریر ال تحتوي على أي بیانات حقیقیة صادرة عن أي  

  إدارة امتحانات.
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 ) ISRالجزء الثاني: عینة تقریر الطالب الفردي (
في تقریر الطالب الفردي  ELAمن   1عینة من صفحة    2.1شكل 
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 في تقریر الطالب الفردي  ELAمن   2. عینة من صفحة 2.2شكل 
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2.1. معلومات عامة عن  ELA والریاضیات  
أقسام تقاریر الطالب الفردیة من أ إلى ح ھي نفسھا لكل من الفنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات. وھي تقدم بھدف العرض . 

 من أ إلى ت لفنون اللغة اإلنجلیزیة  ISR. أقسام  2.3شكل 

 

 

 
  

 

A. معلومات تعریف بالھویة  
یقدم الجزء العلوي األیمن من ھذا القسم معلومات عن ھویة الطالب (أي االسم والصف وتاریخ المیالد ورقم تعریف الطالب)، المنطقة  

التعلیمیة (المدارس المستأجرة أو النھضویة)، وسنة التقییم. 

B. وصف التقری ر 
إلى الیسار أسفل معلومات التعریف بالھویة، یقدم وصف التقریر معلومات عن الصف ومجال المحتوى (فنون اللغة اإلنجلیزیة،  

الریاضیات، أو العلوم) التي تم تقییمھا. كما أنھ یوفّر نظرة عامة عن التقییم وتقریر النتائج. 

C. رمز الدخول إلى بوابة أولیاء األمو ر 
لیاء األمور یمكن استخدامھا من قِبل الوالدین وأولیاء األمور لالطالع على نتائج اختبارات الطالب الفردیة. سیستخدمون الرمز  بوابة أو

المطبوع على تقریر الطالب الفردي للوصول إلى نتائج طالبھم عبر اإلنترنت.
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2.1.1 درجات التقییم اإلجمالیة  (ELA  والریاضیات ) 

شكل  2.4.  أقسام  ISR من د إلى ح لفنون اللغة اإلنجلیزی ة 

 

Dدرجة المقیاس ومستوى األداء . 
یحدد القسم د مستوى أداء الطالب  (راجع القس م 1.5.2). یحصل الطالب على درجة مقیاس إجمالیة، وبناء على ھذه الدرجة، یتم  

   .ELA وضعھم في واحد من خمسة مستویات أداء لمادة
ً

بعض تقاریر الطالب الفردیة تظھر "لم یتقدم لالختبار" أو "الغ" بدال من مستوى األداء، یرافقھا رمز رقمي . ً
ُیعین للطالب الرمز "لم یتقدم لالختبار" عندما ال یدخل الطالب إلى االختبار. ھناك ثالث فئات للرمز "لم یخضع لالختبار" : 

 متغیب - 1"لم یتقدم لالختبار" الرمز  •
 

 

 
 

طوارئ طبیة - 2ار" الرمز "لم یتقدم لالختب  •
 غیر ذلك (بما في ذلك رفض الوالدین بدء االختبار)  - 3"لم یتقدم لالختبار" الرمز  •

 

ملحوظة: إذا لم یظھر رمز "لم یتقدم لالختبار" معین:  

الطالب لم یحاول التقدم لالختبار على اإلطالق، أو    •
درجة مقیاس لھ. الطالب لم یحاول قدًرا كافیًا من االختبار لتخصیص  •
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یشیر رمز «الغ» إلى أن الطالب ربما بدأ االختبار، ولكن لم یكن من المناسب تعیین درجة مقیاس لالختبار. المنطقة التعلیمیة قد تعین  
 ثالثة رموز «الغ»: 

 
 

 

 

 

 

 

الطالب یغش أو ینخرط في سلوكیات غیر الئقة أثناء إجراء االختبار  -  1«الغ» الرمز  •
نيخرق أم-  2«الغ» الرمز  •
غیر ذلك (بما في ذلك رفض الوالدین إلكمال االختبار، أو اختبار خارج مستوى الصف، أو عدم تلقي   -  3«الغ» الرمز  •

أو تجھیزات االختبار، أو تلقي الطالب میزات مناسبة إلمكانیة الوصول أو تجھیزات   الطالب میزات مناسبة إلمكانیة الوصول 
االختبار)

E . لألداء العام: درجة المقیاس ومستوى األداءالتمثیل البیاني
یقدم ھذا الرسم توضیحاً لمستویات األداء الخمسة ومكان درجة مقیاس الطالب اإلجمالیة على مقیاس األداء. یُشار إلى درجة  

ات المقیاس الطالب بالمثلث األسود الموجود جانب نطاق درجات المقیاس اإلجمالیة والتي تُحّدد كل مستوى أداء. نطاقات درج
اإلجمالیة یشار إلیھا تحت الرسم. درجة المقیاس المطلوبة للوصول إلى مستوى األداء تختلف عن مستوى الصف أو المساق.  

للتعرف على القائمة الكاملة لجمیع نطاقات درجة المقیاس لكل مستوى أداء. الملحق أ ارجع إلى 

F  . متوسط المدرسة، المنطقة التعلیمیة، والوالیة
ل درجات المقیاس اإلجمالیة لكل من المدرسة، المنطقة التعلیمیة، والوالیة یظھر أسفل التمثیل الرسومي لدرجة المقیاس معدّ 

اإلجمالیة ومستوى األداء. وھذا یتیح مقارنة درجة المقیاس اإلجمالیة للطالب مع معّدل درجة المقیاس اإلجمالیة للطالب على  
یمیة، والوالیة لنفس مستوى الصف/المساق ومجال المحتوى. مستویات المدرسة، المنطقة التعل 

G النسب المئویة لمستوى األداء . 
 

 

 

یقدم ھذا القسم عمود بیاني یبین نسبة الطالب المئویة ضمن الوالیة ممن قدموا أداًء في كل مستوى من مستویات األداء. 

H النطاق الُمرّجح .
) تقدیًرا لنطاق درجة المقیاس التي SEMب. یقدم معیار الخطأ في القیاس (ال یوجد اختبار یقدم قیاس مثالي لكفاءة الطال

یحتمل أن یحققھا الطالب على األغلب إذا تم تقییمھ عدة مرات في ظل نفس الظروف ولنفس المادة. ویمكن معرفة النطاق 
مقیاس ± معیار الخطأ في المرجح من خالل إضافة وطرح معیار الخطأ في القیاس من درجة المقیاس (النطاق = درجة ال

 القیاس). إن احتمالیة وقوع درجة الطالب ضمن ذلك النطاق ھي حوالي ثلثي الوقت. 
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 )ELA(  األداء في فئات التقاریر  2.2
 ) ELAمن ط إلى ك لفنون اللغة اإلنجلیزیة ( ISR. أقسام  2.5شكل 

 

I اإلنجلیزیة (. األداء حسب درجة مقیاس فئة التقریر لفنون اللغةELA ( 

 

 

لتحدید التقدم في القراءة والكتابة، حیث قد ال یتم الكشف عن   ELAقد یكون من المفید النظر إلى ما ھو أبعد من األداء العام للطالب في 
صة  . یحصل الطالب على درجة مقیاس لكل فئة من فئات التقاریر الخاELAاالختالفات المھمة بین ھذین المكونین في مجموع درجات  

) ھي على مقاییس مختلفة عن درجة المقیاس اإلجمالیة.  1.4.1القسم بالقراءة والكتابة. الحظ أن درجات المقیاس للقراءة والكتابة (راجع 
لھذا السبب، مجموع درجات المقیاس لكل فئة تقاریر لن تكون مساویة لدرجة المقیاس اإلجمالیة. تتراوح درجات مقیاس فئة القراءة من  

. 60إلى  10وتتراوح درجات مقیاس فئة الكتابة من  90إلى  10

لكي یعتبر بأنھ «حقق التوقعات» في القراءة. على الطالب أن یحقق درجة مقیاس   50على الطالب أن یحقق درجة مقیاس مقدارھا 
لكي یعتبر بأنھ «حقق التوقعات» في القراءة.  35مقدارھا 

J) فئات المجموعات الفرعیة .ELA ( 
ضمن كل فئة تقاریر في مادة فنون اللغة اإلنجلیزیة توجد مجموعات مھارات محددة (مجموعات فرعیة) یُظھرھا الطالب  

. كل فئة مجموعة فرعیة تتضمن العنوان الذي یحدد المجموعة الفرعیة، ورمًزا توضیحیًا یمثل أداء  NJSLAخالل تقییمات 
 ي یتم اعتباره بأنھ قد استوفى توقعات المجموعة الفرعیة. الطالب، وتقدم شرًحا لما یمكن للطالب فعلھ لك
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. یھدف ترجیح سمات التعبیر الكتابي إلى زیادة  3الحظ أن الدرجة الخاصة بفئة المجموعة الفرعیة للتعبیر الكتابي تم ترجیحھا بمضاعف 
 اإلجمالیة دون إطالة التقییم بعناصر إضافیة.  ELAمساھمتھا في درجة 

 

 

 

 

K ؤشر األداء (. شرح رسومات مELA (
لتحدید الفئات الثالث العریضة ألداء الطالب فیما یتعلق بالتوقعات. تشیر ھذه الرموز   ISRمن   2تُستخدم الرموز الموضحة في الصفحة 

إلى كیفیة أداء الطالب في كل مجموعة فرعیة بالنسبة إلى األداء الكلي للطالب: 

في ھذه المجموعة الفرعیة یعكس درجات المقیاس اإلجمالیة للطالب في   یشیر السھم المتجھ ألعلى إلى أن أداء الطالب 
الفئة «حقق التوقعات أو تخطاھا». 

یشیر السھم ثنائي االتجاه إلى أن أداء الطالب في ھذه المجموعة الفرعیة یعكس درجات المقیاس اإلجمالیة 
للطالب في الفئة «اقترب من تحقیق التوقعات». 

المتجھ ألسفل إلى أن أداء الطالب في ھذه المجموعة الفرعیة یعكس درجات المقیاس اإلجمالیة یشیر السھم 
  للطالب في الفئة «لم یحقق بعد التوقعات أو حقق التوقعات جزئیًا». 
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 ) ELAلفنون اللغة اإلنجلیزیة ( ISR. القسم ل من 2.6شكل 

 

 

 

L) معلومات إضافیة .ELA(
. باإلضافة إلى ذلك، یُنصح الطالب ووالدیھم  NJSLA-ELAمعلومات إضافیة مثل وصف موجز لتقییم  ISRیوفر القسم ل من  

 وأولیاء أمورھم بمعرفة المزید عن التقییم والمعاییر المرتبطة بھ من خالل الرجوع إلى روابط الویب المناسبة. 
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 لمادة الریاضیات  من تقریر الطالب الفردي  1. عینة من صفحة 2.7شكل 
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 من تقریر الطالب الفردي لمادة الریاضیات  2. عینة من صفحة 2.8شكل 
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 األداء في فئات التقاریر (الریاضیات)   2.3

 

 

من أ إلى   ISRوالریاضیات، والتي تعرض أقسام   ELAمعلومات عامة عن مادتي  2.1لألقسام من أ إلى ھـ، یرجى الرجوع إلى الفقرة 
 والریاضیات.   ELA. ھذه األقسام ھي نفسھا لمادتي ELAھـ لمادة 

من ط إلى ي لمادة الریاضیات  ISR. أقسام 2.9شكل 

I  .(الریاضیات)  فئات المجموعات الفرعیة 
. كل فئة مجموعة فرعیة تتضمن العنوان  NJSLA-Mھناك مجموعات مھارات (مجموعات فرعیة) محددة یظھرھا الطالب في تقییم 

الذي یحدد المجموعة الفرعیة، وتظھر رمًزا توضیحیًا یمثل أداء الطالب، وتقدم شرًحا لما یمكن للطالب عملھ لكي یتم اعتباره مستوفیاً  
مجموعة الفرعیة. لتوقعات ال
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J(الریاضیات)  . شرح رسومات مؤشر األداء 
لتحدید الفئات الثالث العریضة ألداء الطالب فیما یتعلق بالتوقعات. تشیر ھذه الرموز   ISRمن   2تُستخدم الرموز الموضحة في الصفحة 

 إلى كیفیة أداء الطالب في كل مجموعة فرعیة بالنسبة إلى األداء الكلي للطالب: 

 

 

ب في  یشیر السھم المتجھ ألعلى إلى أن أداء الطالب في ھذه المجموعة الفرعیة یعكس درجات المقیاس اإلجمالیة للطال
الفئة «حقق التوقعات أو تخطاھا». 

یشیر السھم ثنائي االتجاه إلى أن أداء الطالب في ھذه المجموعة الفرعیة یعكس درجات المقیاس اإلجمالیة للطالب في الفئة  
«اقترب من تحقیق التوقعات». 

درجات المقیاس اإلجمالیة للطالب في الفئة  یشیر السھم المتجھ ألسفل إلى أن أداء الطالب في ھذه المجموعة الفرعیة یعكس 
 «لم یحقق بعد التوقعات أو حقق التوقعات جزئیًا». 

 

 

 

 

لمادة الریاضیات   ISR. القسم ك من  2.10شكل 

K  . (الریاضیات)  معلومات إضافیة
الطالب . باإلضافة إلى ذلك، یُنصح NJSLA–Mمعلومات إضافیة مثل وصف موجز لتقییم  ISRیوفر القسم ك من 

  ووالدیھم وأولیاء أمورھم بمعرفة المزید عن التقییم والمعاییر المرتبطة بھ من خالل الرجوع إلى روابط الویب المناسبة.
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 من تقریر الطالب الفردي لمادة العلوم 1. عینة من صفحة 2.11شكل 
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 من تقریر الطالب الفردي لمادة العلوم 2. عینة من صفحة 2.12شكل 
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 معلومات عامة لمادة العلوم 2.4

 

 

 

 

 

 

من أ إلى ت للعلوم  ISR. أقسام  2.13شكل 

A  .معلومات تعریف بالھویة  
یقدم الجزء العلوي األیمن من ھذا القسم معلومات عن ھویة الطالب (أي االسم والصف وتاریخ المیالد ورقم تعریف الطالب)، المنطقة  

النھضویة)، وسنة التقییم. التعلیمیة (المدارس المستأجرة أو 

B . وصف التقریر
إلى الیسار أسفل معلومات التعریف بالھویة، یقدم وصف التقریر معلومات عن الصف ومجال المحتوى (فنون اللغة اإلنجلیزیة،  

الریاضیات، أو العلوم) التي تم تقییمھا. كما أنھ یوفّر نظرة عامة عن التقییم وتقریر النتائج. 

B إلى بوابة أولیاء األمور . رمز الدخول 
  بوابة أولیاء األمور یمكن استخدامھا من قِبل الوالدین وأولیاء األمور لالطالع على نتائج اختبارات الطالب الفردیة. سیستخدمون الرمز

  المطبوع على تقریر الطالب الفردي للوصول إلى نتائج طالبھم عبر اإلنترنت.
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 من ث إلى ھـ للعلوم  ISR. أقسام  2.14شكل 

 

 

 
 

 

 

Dدرجة المقیاس ومستوى األداء .
) ومستوى األداء المرتبط بھا. یحصل الطالب على درجة مقیاس إجمالیة، وبناًء  1.4.1القسم یحدد القسم درجة المقیاس للطالب (راجع 

على ھذه الدرجة، یتم وضعھم في واحد من أربعة مستویات أداء لمادة العلوم.  
تقاریر الطالب الفردیة تظھر "لم یتقدم لالختبار" أو "الغ" بدالً من مستوى األداء، متبوعة بشرطة ورمز رقمي. بعض 

یُعین للطالب الرمز "لم یتقدم لالختبار" عندما ال یدخل الطالب إلى االختبار. ھناك ثالث فئات للرمز "لم یخضع لالختبار": 

متغیب - 1"لم یتقدم لالختبار" الرمز  •
 طوارئ طبیة - 2"لم یتقدم لالختبار" الرمز  •
 غیر ذلك (بما في ذلك رفض الوالدین بدء االختبار)  - 3"لم یتقدم لالختبار" الرمز  •

 

 
 

  

ملحوظة: إذا لم یظھر رمز "لم یتقدم لالختبار" معین:   

الطالب لم یحاول التقدم لالختبار على اإلطالق، أو    •
ن االختبار لتخصیص درجة مقیاس لھ.  الطالب لم یحاول قدًرا كافیًا م •
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یشیر رمز «الغ» إلى أن الطالب ربما بدأ االختبار، ولكن لم یكن من المناسب تعیین درجة مقیاس لالختبار. المنطقة التعلیمیة قد تعین  
 ثالثة رموز «الغ»: 

 
 

 

 

 

 
 

الطالب یغش أو ینخرط في سلوكیات غیر الئقة أثناء إجراء االختبار  -  1«الغ» الرمز  •
خرق أمني-  2«الغ» الرمز  •
غیر ذلك (بما في ذلك رفض الوالدین إلكمال االختبار، أو اختبار خارج مستوى الصف، أو عدم تلقي   -  3«الغ» الرمز  •

أو تجھیزات االختبار، أو تلقي الطالب میزات مناسبة إلمكانیة الوصول أو تجھیزات   الطالب میزات مناسبة إلمكانیة الوصول 
االختبار)

Eتمثیل البیاني لألداء العام: درجة المقیاس ومستوى األداء. ال
یقدم ھذا الرسم توضیحاً لمستویات األداء األربعة ومكان درجة مقیاس الطالب اإلجمالیة على مقیاس األداء. یُشار إلى درجة الطالب  

مستوى أداء. نطاقات درجات المقیاس اإلجمالیة یشار  بالمثلث األسود الموجود جانب نطاق درجات المقیاس اإلجمالیة والتي تُحّدد كل 
إلیھا تحت الرسم. تتباین درجة المقیاس المطلوبة للوصول إلى مستوى األداء حسب الصف. 

F توضیح المستوى .
یوجد أسفل التمثیل الرسومي لدرجة المقیاس شرحاً موجًزا للطالب في مستوى األداء المرتبط بھ. 

G قة التعلیمیة، والوالیة . متوسط المدرسة، المنط 

 

 

معّدل درجات المقیاس اإلجمالیة لكل من المدرسة، المنطقة التعلیمیة، والوالیة یظھر أسفل التمثیل الرسومي لدرجة المقیاس اإلجمالیة  
یات المدرسة،  ومستوى األداء. وھذا یتیح مقارنة درجة المقیاس اإلجمالیة للطالب مع معّدل درجة المقیاس اإلجمالیة للطالب على مستو

المنطقة التعلیمیة، والوالیة لنفس الصف ومجال المحتوى. 

Hالنسب المئویة لمستوى األداء .  
  یقدم ھذا القسم عمود بیاني یبین نسبة الطالب المئویة ضمن الوالیة ممن قدموا أداًء في كل مستوى من مستویات األداء. 
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 من ط إلى ي للعلوم  ISR. أقسام  2.15شكل 

 

 

 

I . (العلوم)  األداء حسب المجال والممارسة
ھي الحقول العلمیة الشاملة للدراسة التي تقع ضمنھا األفكار األساسیة  المجاالت یصف ھذا القسم أداء الطالب في كل مجال أو ممارسة. 

جاالت موضوعات لمساقات  إلى التقنیات واإلجراءات التي تتقاطع مع جمیع المجاالت. تشكل الم  الممارسات االنضباطیة، في حین تشیر
علمیة منفصلة؛ الممارسات ھي المنھجیات التي تطبق على تلك الموضوعات. تم تصمیم كل سؤال من أسئلة االختبار لقیاس معیارین،  

 أحدھما مأخوذ من المجال واآلخر من الممارسة. 
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J(العلوم)  . شرح رسومات مؤشر األداء 

 
 

 

 

 

 

تمثیالت بیانیة للمعلومات حول كیفیة أداء الطالب فیما یتعلق بالمجاالت والممارسات   ISRمن  2توفر الرموز التي تظھر في الصفحة 
. لكل من المجاالت والممارسات:  NJSLA-Sالتي یشتمل علیھا 

الممارسة العلمیة ھو ضمن فئة «فاق  تشیر عالمة االختیار في الدائرة الخضراء إلى أن أداء الطالب في ھذا المجال أو 
التوقعات». 

تشیر عالمة المدة المزدوجة في المربع البنفسجي إلى أن أداء الطالب في ھذا المجال أو الممارسة العلمیة ھو ضمن فئة  
«تقریباً حقق/حقق التوقعات». 

ممارسة العلمیة ھو ضمن فئة «دون  تشیر عالمة التعجب في الماسة الصفراء إلى أن أداء الطالب في ھذا المجال أو ال
التوقعات». 

ى على الرغم من أن ھذه التمثیالت البیانیة تتیح رؤیة أكثر استھدافًا ألداء الطالب، من المھم أن نضع في اعتبارنا أن كال النتیجتین عل
في االختبار ككل. وبالتالي، فإن  مستوى النطاق ومستوى الممارسة تستندان، بحكم التعریف، إلى عدد من العناصر یكون أقل مما ھو 

البیانات في ھذا المستوى األكثر تفصیالً تكون أقل دقة مما تكون علیھ درجات المقیاس اإلجمالیة، ویجب إجراء استنتاجات فردیة على  
 مستوى الطالب بشكل حذر. 



 

 26 2022لتفسیر الدرجات ألولیاء األمور، ربیع  NJSLAدلیل  

 للعلوم   ISR. القسم ك من  2.16شكل 

 

 

 

K  . (العلوم)  معلومات إضافیة
شرًحا موجًزا لكیفیة استخدام نتائج الطالب من قبل المعلمین، المدارس، و/أو المناطق التعلیمیة إلجراء    ISRیقدم القسم "ك" من 

ومعاییر التعلم في نیو جیرسي من خالل   NJSLAتعدیالت وتحسینات تعلیمیة. یشجع أیضاً الطالب وعائالتھم على معرفة المزید حول 
یب المناسبة. الرجوع إلى مواقع الو
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