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معلومات عامة
للوالدين والمعلمين 

1.0 معلومات عامة للوالدين والمعلمين

1.1 خلفية عن الموضوع
تقيس تقييمات تعلّم الطالب في نيو جيرسي آلداب اللغة اإلنجليزية )NJSLA-ELA( والرياضيات )NJSLA-M( مدى 

استعداد الطالب، أو اقترابهم من االستعداد، للدراسة في الكلية أو العمل ي في المجالين، كل على حدة.

NJSLA 1.2 تقييم
الكلية  في  للدراسة  االستعداد  نحو  الطالب  تقّدم  لقياس  الجودة  عالية  تقييمات  توفير  هو   NJSLA لبرنامج  األول  الهدف 

واالستعداد للعمل.

تم عمل تقييمات NJSLA لربيع 2019 للطالب من الصف الثالث وحتى المرحلة الثانوية. رّكزت تقييمات آداب اللغة 
اإلنجليزية )ELA( على قراءة وفهم مجموعة من النصوص ذات درجة صعوبة محددة بدون مساعدة والكتابة بكفاءة عند 
تحليل النص. رّكزت تقييمات الرياضيات على تطبيق المهارات والنظريات وفهم المسائل المؤلفة من عّدة خطوات والتي 
في كال  لألدوات.  االستراتيجي  واالستخدام  المثابرة  إلى جانب  بدقّة  حقيقية  لمسائل  نماذج  وإعطاء  تفكيًرا مجرًدا  تتطلّب 
المجالين، عمل الطالب أيًضا على إظهار مهاراتهم ومعارفهم المكتسبة باإلجابة على أسئلة ذات إجابات متعّددة لالختيار 

منها وأسئلة مقالية.

1.3 سرية إبالغ النتائج
تتمتع نتائج أداء الطالب الفردي في تقييمات NJSLA بالسرية وال يمكن اإلفصاح عنها إال وفق عدد من القوانين الفيدرالية 
وبما تقتضيه تعديالت تلك القوانين في الوقت الحاضر: قانون ريتشارد بي راسل القومي لوجبات الغداء في المدارس الصادر 
عام 1946 وقانون الخصوصية والحقوق التعليمية األسرية الصادر عام FERPA( 1974( وقانون تعليم المعاقين الصادر 
عام 1975. وبشكل أكثر تحديًدا، عند اإلبالغ عن معلومات تقييم المجموعة، يلزم حجب المعلومات إذا كان من المحتمل 

أن يُستخلص منها أداء كل طالب على حدة.

ومن الناحية العملية، من الشائع حجب األرقام عندما يكون حجم إحدى المجموعات أقل من عشرة طالب وكذلك حجب 
الممكن استخالص  تُتخذ اإلجراءات االحترازية عندما يكون من  نتائج طالبَْين. كما  الممكن حساب  إذا كان من  المجاميع 
معلومة فردية ألن جميع الطالب في المقاطعة أو المدرسة أو المجموعة السكانية يقعون ضمن فئة أو مستوى له دالالت 
سلبية مرتبطة به. وفي الطريقة المستخدمة من قِبل NJDOE لحماية السريّة، يتم استبدال األرقام المحجوبة في التقارير 
بعالمة النجمة. عندما يتم تطبيق إجراءات حجب البيانات، يلزم إصدار بيان لتوضيح أنه قد تم القيام بذلك بهدف حماية سريّة 
 OPRA الطالب. للعثور على المزيد من المعلومات حول الوصول إلى السجالت العامة، انقر فوق دليل المواطنين حول

https://www.nj.gov/grc/public/citizens/ :على

1.4 الهدف من الدليل
يوفّر هذا الدليل معلومات عن تقارير الطالب الفردية، والتقارير المدرسية، وتقارير المقاطعة لنتائج تقييم NJSLA. أما 
القسم  الوالدين. سيُساعد هذا  الفردي ويشرحها، فيُمكن مشاركته مع  الطالب  يتكلّم عن عناصر تقرير  القسم 2.0، والذي 
الوالدين على فهم نتائج اختبار ولدهم. يُحّدد القسم 3.0 ويشرح عناصر تقارير المدرسة والمقاطعة. قد تختلف حسابات 

وسياسات الوالية الفردية فيما يتعلّق بتقارير المحاسبة عن السياسات والحسابات المستخدمة في تقارير التقييم.  

أّما نماذج التقارير الُمضمنة في هذا الدليل فهي لالسترشاد فقط. الهدف منها هو عرض تنسيق أساسي للتقارير والمعلومات 
الموفرة فيها. نماذج التقارير ال تحتوي على بيانات فعلية من أي إدارة اختبار.
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NJSLA في تقييمات شراكة تقييم )ISR( 2.0 فهم تقرير الطالب الفردي
NJSLA في تقييمات )ISR( 2.1 أنواع النتائج في تقرير الطالب الفردي

القياس التدرجي ومستويات األداء  يُوصف أداء الطالب في تقييمات NJSLA في تقرير الطالب الفردي باستخدام نتائج 
النتائج المعترف به في الوالية  التقرير معّدل  الثانوية. تتضمن األقسام ذات الصلة في  ومؤشرات األداء في المجموعات 
والدائرة التعليمية والمدرسة لمساعدة الوالدين على فهم أداء الطالب بالمقارنة مع أداء طالب آخرين. في بعض الحاالت 
قد تظهر ملحوظة مكان متوسط النتائج لمدرسة و/أو دائرة تعليمية. يُشير هذا لوجود عدد قليل جًدا من الطالب لدرجة أنه 

سيصعب حماية خصوصية الطالب، لذا لن يُعلن عن تلك النتائج. 

2.1.1 القياس التدرجي
ال يُجيب جميع الطالب على نفس مجموعة األسئلة )نفس النموذج(، لذا بدالً من اإلبالغ بالنتائج األصلية للطالب )العدد 
التدريجية لإلبالغ عن مستوى الطالب في  النتائج  التي حصل عليها الطالب من أسئلة االختبار(، تُستخدم  للنقاط  الحقيقي 
تقييمات NJSLA. يتم الحصول على النتائج التدريجية من خالل إجراء إحصائي للنتيجة األصلية. والغرض هو استخدام 
النتائج التدريجية لإلبالغ عن نتائج جميع الطالب من نفس المستوى. يسمح ذلك بمقارنة دقيقة تشمل أنواع وأعوام االختبارات 

المختلفة ضمن صف أو مادة إلى جانب المجال.
على سبيل المثال، يُتوقّع من الطالب الحاصل على نتيجة تدرجية عامة مقدارها 800 لنوع واحد من تقييم الرياضيات للصف 
8، الحصول على نتيجة تدرجية عامة مقدارها 800 في أي نوع آخر من تقييم الرياضيات للصف 8. إضافة لذلك، فإن 
النتيجة التدرجية العامة للطالب مع إتقانه للمبادئ والمهارات ستكون قابلة للمقارنة مع طالب آخر أجرى االختبار في العامين 

السابق والتالي وحصل على نتيجة تدريجية قدرها 800.
:NJSLA يتم اإلبالغ بالنتائج التدريجية المختلفة لتقييمات

650 و850  بين  التدريجية  النتائج  تتراوح  اللغة اإلنجليزية والرياضيات،  آداب  التدريجية اإلجمالية: في كل من  النتائج 
لجميع الصفوف.

القراءة والكتابة لجميع  نتائج تدريجية منفصلة عن  اللغة اإلنجليزية  آداب  تقارير  تقدم  التدريجية:  النتائج  تقارير  تقديم  فئة 
الصفوف:

تتراوح الدرجات التدريجية للقراءة بين 10 و90. •
وتتراوح الدرجات التدريجية للقراءة بين 10 و60. •

2.1.2 مستوى األداء
كل أداء هو عبارة عن مستوى شامل وفئوي يُحّدد بالنتيجة التدرجية العامة للطالب ويُستخدم إلصدار تقرير عن أداء الطالب 
العام من خالل وصف مستوى جودة ما حقّقه من توقّعات مطلوبة منه في صفه/دورته. يُحدَّد كل مستوى أداء بنطاق النتائج 

:NJSLA التدرجية العامة للتقييم. هناك خمسة مستويات لألداء في تقييمات
المستوى 5: تخطى التوقعات •
المستوى 4: حقق التوقعات •
المستوى 3: قريب من التوقعات •
المستوى 2: حقّق التوقعات جزئيًا •
المستوى 1: لم يُحقّق التوقعات بعد •

أظهر الطالب الملتحقين بالمستويين 4 و5 والذين حقّقوا التوقعات أو تخطوها استعداًدا لاللتحاق بالمستوى/الدورة التالية، 
وفي نهاية المطاف، هم على الطريق الصحيح نحو الجامعة أو العمل . يمكن االطالع على معلومات إضافية تتعلق بمستويات 

أداء االختبار في الملحق أ.

تصف نقاط وصف مستوى األداء )PLDs( المعرفة والمهارات والممارسات التي يجب على الطالب معرفتها والتي يجب 
عليه إظهارها في كل مستوى أداء وضمن كل مادة دراسية )آداب اللغة اإلنجليزية )ELA( والرياضيات( وضمن كل 
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فهم تقرير الطالب الفردي 
ISR( في تقييمات شراكة 

(
 N

JSLA
تقييم 

 مستوى صفي/مساق. تتوفر نقاط وصف مستوى األداء )PLDs( أسفل القائمة المنسدلة
 )Test Design and Content Information: تصميم االختبار ومعلومات المحتوى( على

.https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints

2.1.3 األداء في المجموعات الثانوية
باإلضافة إلى الحصول على النتائج التدريجية ومستويات األداء، يتلقى الطالب أيًضا معلومات حول ما يعرفونه وما يمكنهم 
الثانوية  المجموعات  اإلبالغ عن  يتم   ،NJSLA لتقييمات  التقييم.  من  الرئيسية(  )األجزاء  الثانوية  المجموعات  في  فعله 
باستخدام العروض التقديمية الثانوية. وهي تشير إلى أداء الطالب في كل مجال للمجموعات الثانوية. فيما يخص األداء العام 

للطالب:  
يشير السهم المتجه ألعلى إلى أن أداء الطالب في هذه المجموعة الفرعية يعكس النتائج التدريجية العامة  •

للطالب في فئة "حقق التوقعات أو تخطاها"؛ 
 يشير السهم ثنائي االتجاه إلى أن أداء الطالب في هذه المجموعة الفرعية يعكس النتائج التدريجية العامة  •

للطالب في فئة "قريب من التوقعات"؛ 
يشير السهم المتجه ألسفل إلى أن أداء الطالب في هذه المجموعة الفرعية يعكس النتائج التدريجية العامة  •

للطالب في الفئة "لم يحقق التوقعات أو حقق التوقعات جزئيًا".
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الصفحة 1 من 2

إذا خضع طفلك للتقييم عدة مرات، في نفس الظروف، فعلى األغلب سيحصل طفلك على درجة تقع ضمن
نطاق الدرجات المذكور، وهو 6.3 نقاط أقل أو أكثر.

كيف كان األداء اإلجمالي لـ FIRSTNAME؟

نسبة تحسن الطالب
نتائج طفلك هذا العام مساوية لـ أو أفضل من 43 في المئة من طالب والية نيو جيرسي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق )أعوام سابقة(.

درجة طفلك

مستوى أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعاتمستوى األداء 3 المستوى 5 
حقق التوقعات المستوى 4  

قريب من التوقعات المستوى 3 
حقّق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحقّق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

مؤهل لاللتحاق بالصف التالي

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى من مستويات األداء
المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1

FIRSTNAME M. LASTNAME
تاريخ الميالد: 2006/03/30 الهوية: EL07040033  الصف: 7

SAMPLE SCHOOL ONE NAME
SAMPLE DISTRICT NAME

NEW JERSEY

ربيع 2019 آداب اللغة اإلنجليزية للصف السابع 

تقرير تقييم آداب اللغة اإلنجليزية، 2019-2018
يبين هذا التقرير ما إذا كان FIRSTNAME قد حقق التوقعات المطلوبة من 

الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد هذا التقييم أحد من 
المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك.

 قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية نيو جيرسي 
nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي 

للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر اإلنترنت.

كيف تستخدم هذا التقرير؟
سل مدرسي طفلك:

ما مواطن القوى األكاديمية لدى طفلي وما المواطن التي تحتاج إلى تحسين؟	 
كيف ستستخدمون نتائج تلك االختبارات لمساعدة طفلي في تطوير مستواه 	 

خالل هذا العام الدراسي؟

انظر الجانب 2 من هذا التقرير للحصول على معلومات تخص أداء طفلك ' في القراءة والكتابة.

82t86SWSmWrc

7

)ELA( 2.2 عينة عن تقرير الطالب الفردي
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الصفحة 2 من 2

ما مستوى أداء طفلك في القراءة والكتابة؟

ماهي تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في والية نيو جيرسي؟ هي االختبارات التي تحدد مستوى إتقان الطالب لمادتي آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
المتناسبتين مع مستوى الصف. غالبًا ما يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو فاقوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات 
أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طفلك، وتستلزم من الطالب التفكير الناقد، وحل المسائل، وتعليل أو شرح إجاباتهم. تُعد االختبارات أحد الطرق المتعددة 

التي تساعد اآلباء/أولياء األمور القانونيين والمدرسين على إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما تقدم النتائج لمدرستك ومنطقتك التعليمية معلومات هامة إلجراء 
التحسينات الهيكلية.

 معرفة المزيد حول تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في نيو جيرسي 
 لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم والوصول إلى أسئلة االختبار المنشورة، قم بزيارة

.https://nj.digitalitemlibrary.com و https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints

معرفة المزيد حول معايير مؤهل االلتحاق بالحياة الجامعية والمهنية بوالية نيو جيرسيتصفح موقع الويب الخاص بمدرستك أو اطلب من الناظر معلومات حول 
جدول التقييمات بمدرستك، والمنهج الذي اختارته اإلدارة التعليمية، ولمعرفة المزيد حول مدى مساهمة نتائج التقييم في التطويرات التي تُجرى بالمدرسة. ويمكنك أيًضا 

./http://www.state.nj.us/education/cccs معرفة المزيد حول معايير والية نيو جيرسي لصفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر على

النصوص األدبية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة وتحليل 
الروايات الخيالية والدراما والشعر.

النصوص اإلعالمية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات بعد أو 

حققوها جزئيًا. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة 
وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم واآلداب.

المفردات  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على استخدام السياق 
لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل إظهارهم القدرة على 
تركيب جمل جيدة الصياغة باالستعانة بالتفاصيل التي قرأوها.

معرفة قواعد اللغة واستعمالها  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على اإلنشاء 
باستخدام القواعد القياسية للغة االنجليزية.

شرح معاني الرموز
أداء طفلك مشابها ألداء الطالب الذين:

حققوا التوقعات أو فاقوها
اقتربوا من تحقيق 

التوقعات
لم يحققوا التوقعات أو 

 حققوا التوقعات
جزئيًا

1090 50

55
�

40

40

48

60 1035

25
�

36

27

27

FIRSTNAME M. LASTNAME

درجة طفلك

يحقق التوقعاتحقق التوقعات

درجة طفلك
الكتابةالقراءة

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية
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2.3 عينة عن تقرير الطالب الفردي )الرياضيات(

650700725750786850

�
745

739

724

724

650700725750786850

%6 %35 %32 %21 %6

الصفحة 1 من 2

كيف كان األداء اإلجمالي لـ FIRSTNAME؟

نسبة تحسن الطالب
نتائج طفلك هذا العام هي مساوية لـ أو أفضل من 16 في المئة من طالب والية نيو جيرسي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق )أعوام سابقة(.

درجة طفلك

مستوى أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعاتمستوى األداء 3 المستوى 5 
حقق التوقعات المستوى 4  

قريب من التوقعات المستوى 3 
حقّق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحقّق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التالي

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى من مستويات األداء
المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1

FIRSTNAME M. LASTNAME
تاريخ الميالد: 2006/12/31 الهوية: MA08040042  الصف: 7

SAMPLE SCHOOL ONE NAME
SAMPLE DISTRICT NAME

NEW JERSEY

ربيع 2019 الرياضيات للصف السابع 

تقرير تقييم الرياضيات، 2019-2018
يبين هذا التقرير ما إذا كان FIRSTNAME قد حقق التوقعات المطلوبة من 

الصف الدراسي وكذلك ما إذا كان مؤهال للمرحلة التالية. يعد هذا التقييم أحد من 
المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك.

 قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية نيو جيرسي 
 nj-results.pearsonaccessnext.com 

واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر اإلنترنت.

كيف تستخدم هذا التقرير؟
سل مدرسي طفلك:

ما مواطن القوى األكاديمية لدى طفلي وما المواطن التي تحتاج إلى تحسين؟	 
كيف ستستخدمون نتائج تلك االختبارات لمساعدة طفلي في تطوير مستواه خالل 	 

هذا العام الدراسي؟

VgsdyXWBYXD5

إذا خضع طفلك للتقييم عدة مرات، في نفس الظروف، فعلى األغلب سيحصل طفلك على درجة تقع ضمن
نطاق الدرجات المذكور، وهو 2.4 نقاط أقل أو أكثر.

انظر الجانب 2 من هذا التقرير للحصول على معلومات تخص أداء طفلك في الرياضيات.

7
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فهم تقرير الطالب الفردي 
ISR( في تقييمات شراكة 
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JSLA
تقييم 

الصفحة 2 من 2

كيف كان أداء طفلك في أفرع الرياضيات؟

ماهي تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في والية نيو جيرسي؟ هي االختبارات التي تحدد مستوى إتقان الطالب لمادتي آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
المتناسبتين مع مستوى الصف. غالبًا ما يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو فاقوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات 
أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طفلك، وتستلزم من الطالب التفكير الناقد، وحل المسائل، وتعليل أو شرح إجاباتهم. تُعد االختبارات أحد الطرق المتعددة 

التي تساعد اآلباء/أولياء األمور القانونيين والمدرسين على إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما تقدم النتائج لمدرستك ومنطقتك التعليمية معلومات هامة إلجراء 
التحسينات الهيكلية.

 معرفة المزيد حول تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في نيو جيرسي 
 لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم والوصول إلى أسئلة االختبار المنشورة، قم بزيارة

https://nj.digitalitemlibrary.com و https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints

معرفة المزيد حول معايير مؤهل االلتحاق بالحياة الجامعية والمهنية بوالية نيو جيرسي تصفح موقع الويب الخاص بمدرستك أو اطلب من الناظر معلومات حول 
جدول التقييمات بمدرستك، والمنهج الذي اختارته اإلدارة التعليمية، ولمعرفة المزيد حول مدى مساهمة نتائج التقييم في التطويرات التي تُجرى بالمدرسة. ويمكنك أيًضا 

http://www.state.nj.us/education/cccs/ معرفة المزيد حول معايير والية نيو جيرسي لصفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر على

المواد الرئيسية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات بعد أو 

حققوها جزئيًا. يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي 
تتضمن عالقات تناسبية، وجمع وطرح وضرب وقسمة األعداد 

الكسرية، والصيغ الخطية والمعادالت والمتباينات.

المواد اإلضافية والمساندة  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تتضمن 
المحيط، والمساحة، والمساحة المسطحة، واألحجام واإلحصائيات 

واالحتماالت.

التعبير عن االستدالل الرياضي  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يحقق الطالب التوقعات من خالل صياغة وتعليل حلول 
رياضية منطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

النمذجة والتطبيق  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات بعد أو 

حققوها جزئيًا. يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل 
الواقعية، وعرض وحل المسائل التي بها رموز، واالستنتاج الكمي 

واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

FIRSTNAME M. LASTNAME

شرح معاني الرموز
أداء طفلك مشابها ألداء الطالب الذين:

حققوا التوقعات أو فاقوها
اقتربوا من 

تحقيق التوقعات
 لم يحققوا التوقعات أو 

حققوا التوقعات جزئيًا
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2.4 وصف تقارير الطالب الفردية

2.4.1 معلومات عامة
أ. معلومات التعريف

يدرج في التقرير الفردي للطالب اسم الطالب وتاريخ الميالد ورقم هوية الطالب ومستوى الصف عند تقييمه واسم المقاطعة 
واسم المدرسة والوالية. يظهر مستوى الصف عند تقييمه في الجانب األيسر للتقرير.

ب. وصف التقرير
يقدم الوصف الوارد في التقرير مستوى الصف / الدورة المقررة، ومجال المحتوى )آداب اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات( 

التي تم تقييمها، وسنة التقييم. كما يعطي نظرة عامة عن التقييم وتقرير النتائج.

ج. كيفية استخدام التقرير
يوفّر هذا القسم توجيهات عن كيف يُمكن للوالدين استخدام التقرير للبدء بنقاش مع معلم/معلمي ولدهم. من المهم أن تكون 
هناك لقاءات دورية بين الوالدين والمعلمين لضمان أن الطالب يتعلمون المهارات الضرورية للبقاء على السكة الصحيحة. 
يُمكن للوالدين استخدام المعلومات في التقرير لفهم نقاط القوة عند ولدهم واحتياجاته والعمل مع المعلمين لتحديد الموارد 

لدعم تعليمه. 

د. رمز الدخول إلى بوابة أولياء األمور 
يمكن استخدام بوابة أولياء األمور من قِبل الوالدين وأولياء األمور لالطالع على نتائج اختبارات كل طالب على حدة. يمكنهم 

استخدام الرمز المطبوع على تقرير الطالب الفردي للوصول إلى نتائج الطالب عبر اإلنترنت. 
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فهم تقرير الطالب الفردي 
ISR( في تقييمات شراكة 

(
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JSLA
تقييم 
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فهم تقرير الطالب الفردي 
ISR( في تقييمات شراكة 

(
 N

JSLA
تقييم 

2.4.2 نتائج التقييم العام
هـ. النتيجة التدرجية العامة ومستوى األداء

يُوفّر هذا القسم من التقرير النتيجة التدرجية العامة ومستوى األداء الخاصين بالطالب )يُرجى الرجوع إلى القسم 2.1(. 
يحصل الطالب على نتيجة تدرجية عامة ووفقًا لتلك النتيجة ستُحدد أماكن كل منهم في واحدة من مستويات األداء الخمسة، 

بحيث أّن المستوى 5 يُشير ألن الطالب قد تخطى التوقعات والمستوى 1 يُشير ألن الطالب لم يُحقّق التوقعات. 

و. التمثيالت الرسومية لألداء العام: النتيجة التدرجية العامة ومستوى األداء
يُوفر هذا التمثيل الرسومي عرًضا بصريًا لمستويات األداء الخمسة وموقع النتيجة التدرجية العامة للطالب في مقياس األداء. 
يُشار إلى نتيجة الطالب بمثلث أسود إلى جانب نطاق النتائج التدرجية العامة والتي تُحّدد كل مستوى أداء. نطاقات النتائج 
التدريجية الكلية مبينة تحت الصورة. النتائج التدرجية المطلوبة للوصول إلى مستوى األداء 2 هي 700، و 725 لمستوى 
اللغة اإلنجليزية والرياضيات  األداء 3، و 750 لمستوى األداء 4 لجميع مستويات الصفوف/الدورات في كل من آداب 
أّما النتيجة التدرجية المطلوبة للوصول إلى مستوى األداء 5 فهي متغيّرة. ارجع إلى المرفق أ لمعرفة كل نطاقات النتيجة 

التدرجية لكل مستوى أداء. 

ز. متوسط المدرسة والمقاطعة والوالية
العامة  التدرجية  للنتيجة  الرسومي  التمثيل  أسفل  التعليمية والوالية  المدرسة والدائرة  به في  المعترف  النتائج  يظهر معّدل 
في  للطالب  العامة  التدرجية  النتائج  معّدل  للطالب مع  العامة  التدرجية  النتيجة  مقارنة  يُمّكن من  ما  هذا  األداء.  ومستوى 

مستويات المدرسة والدائرة التعليمية والوالية وضمن نفس مستوى الصف/الدورة إلى جانب المادة ذاتها.

ح. النسبة المئوية للطالب في مستوى من مستويات األداء
أداًء في كل من مستويات األداء  الذين قدموا  الواليات  المئوية للطالب داخل  النسبة  بياني يبين  القسم يقدم رسم  يقدم هذا 

الخمسة.

)SGP( ط. النسبة المئوية لتحّسن الطالب
تقدم النتائج التدريجية ومستويات األداء العامة معلومات حول أداء الطالب في التقييم. وتتيح النسبة المئوية لتحّسن الطالب 
)SGP( الفرصة للنظر في مدى التطور الذي أحرزه الطالب خالل العام السابق. وبالنظر إلى كل من النتيجة التدريجية 

العامة والنسبة المئوية لتحّسن الطالب، فإننا نحصل على صورة أكثر شموال لما تعلمه الطالب من عام آلخر.

تقيس النسبة المئوية لتحّسن الطالب مدى تحّسن الطالب في التقييم خالل العام السابق )األعوام السابقة( مقارنةً "بالنظراء 
األكاديميين" للطالب. يشير مصطلح "الزمالء األكاديميين" للطالب إلى الطالب اآلخرين في نيو جيرسي الذين يدرسون بنفس 
الصف الدراسي ويلتحقون بنفس مادة التقييم ولديهم نتائج تقييم سابقة مشابهة. بعبارة أخرى، ال تتم مقارنة الطالب بغيرهم 

إال بناًء على نتائجهم السابقة. 

يبدأ نطاق النسبة المئوية لتحّسن الطالب من 1 وينتهي عند 99، وتُمثّل األرقام األعلى تحسنًا أكبر في حين تُمثل األرقام 
األقل تحسنًا منخفًضا. إذا كانت النسبة المئوية لتحّسن الطالب تعادل 80، فهذا يعني أن الطالب حصل على درجة أفضل من 
80 في المئة من نظرائه األكاديميين في NJSLA لهذا العام في هذا المجال تحديًدا. ونظًرا ألنه تتم مقارنة الطالب بغيرهم 
ممن حصلوا على نتائج مشابهة فيما سبق فقط، فإن جميع الطالب، بصرف النظر عن نتائجهم التدريجية، يمكنهم أن يحققوا 

تحسنًا كبيًرا أو صغيًرا.
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ويمكن توضيح معنى النسبة المئوية لتحّسن الطالب من خالل فهم كيفية تحّسن الالعب الرياضي خالل فترة محددة من 
الزمن. على سبيل المثال، خالل فترة خمسة أشهر، تحّسن الالعب الرياضي أ من أن المدة الزمنية التي يستغرقها لركض 
100 متر قد قلت بمقدار ثانيتين، بينما تحّسن الالعب ب من خالل تقليل الوقت ذاته بمقدار 0.5 ثانية. يبدو أن الالعب 
الرياضي أ قد حقق تحسنًا أفضل؛ ولكن الالعب أ مبتدئ، بينما الالعب ب عّداء محترف. ولتحديد أهمية التقدم الذي أحرزه 
كل العب رياضي، تلزم مقارنة الرياضيين مع مجموعة من الرياضيين لديهم نفس نتائج األداء. ونتيجة لذلك، فإن الالعب 
أ هو العب مبتدئ حقق تحسنًا في مستواه، بينما الالعب ب محترف، ورغم أنه في قمة مستواه، إال أنه تمكن من تحسينه. 
يوضح هذا أن النتائج )مثل وقت الركض( والتحّسن )مثل التغيرات في وقت الركض بالنسبة للنظراء( تقدم معلومات مختلفة 

ولكن تكميلية.

وبصفة عامة، يمكن تصنيف الدرجات إلى تحّسن )منخفض ونمطي وعالي )انظر الشكل 1 (. النمو المنخفض هو الطالب 
الذي يقع تحت 35 في المائة. النمو النمطي هو الطالب الذين يقعون بين النسب المئوية 35 و 65. التحّسن المرتفع هو 

الطالب الذي تتجاوز نسبته 65 في المائة. قد يكون ألحد الطالب مستوى تحّسن مرتفع ولكنه قد ال يصل لدرجة اإلتقان.

ي. النطاق الُمرّجح
ال يوجد اختبار يقدم قياس مثالي لكفاءة الطالب. يقدم معيار الخطأ في القياس )SEM( تقديًرا لنطاق النتيجة التي يحتمل أن 
يحققها الطالب على األغلب إذا تم تقييمه عدة مرات في ظل نفس الظروف ولنفس المادة. ويمكن معرفة النطاق المرجح من 
خالل إضافة وطرح معيار الخطأ في القياس من النتيجة التدريجية )النطاق = النتيجة التدريجية ± معيار الخطأ في القياس(.

الشكل1. العالقة بين النسب المئوية لتحّسن الطالب والنتيجة التدريجية العامة.

النتيجة الحالية للطالب

النسبة المئوية لتحّسن الطالب

تحّسن أقل
إنجاز أعلى

تحّسن أقل
إنجاز أقل

تحّسن تقليدي
إنجاز أقل

تحّسن أعلى
إنجاز أقل

تحّسن تقليدي
إنجاز أعلى

تحّسن أعلى
إنجاز أعلى
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2.4.3 األداء وفقًا لفئة تقديم التقرير
ك. فئة تقديم التقارير

آلداب اللغة اإلنجليزية، هناك فئتان لتقديم التقارير: القراءة والكتابة.

ل. األداء مصنف حسب النتيجة التدرجية لفئة تقديم التقارير
لمادة آداب اللغة اإلنجليزية، يدَرج أداء الطالب لكل من فئتي تقديم التقارير )مثل القراءة والكتابة( على شكل نتيجة تدرجية 
)ارجع إلى الفقرة 2.1.1( والتي تكون على مقياس مختلف عن النتيجة التدرجية العامة. لهذا السبب، فإن مجموع النتائج 

التدرجية لكل فئة تقديم تقارير ليست مساوية للنتيجة التدرجية العامة.

باإلضافة إلى النتيجة التدريجية لفئة تقديم التقارير، فإن قياس كفاءة الطالب تُقدر أيًضا بشكل منفصل عن القراءة والكتابة. 
يلزم على الطالب تحقيق نتيجة تدريجية قدرها 50 ليتم اعتباره محققًا للتوقعات في القراءة. أما للكتابة، فيلزم على الطالب 

تحقيق نتيجة تدريجية قدرها 35 ليتم اعتباره محققًا للتوقعات.
2.4.4 األداء وفقًا لفئة المجموعات الثانوية

م. فئة المجموعات الثانوية
توجد في كل فئة تقديم تقارير خاصة بآداب اللغة اإلنجليزية مجموعات مهارة محددة )مجموعات ثانوية( والتي يُظهرها 
الطالب خالل تقييمات NJSLA. تُوفّر المجموعات الثانوية للرياضيات ولكنها ليست ُمدرجة تحت فئات تقديم التقارير ألنها 
خاصة بآداب اللغة اإلنجليزية. تتضّمن كل فئة مجموعة ثانوية العنوان الذي يُعّرف المجموعة الثانوية ورمز تفسيري يُمثّل 

أداء الطالب وشرح ما إذا حقّق الطالب التوقّعات في المجموعة الثانوية. 

ن. مؤشرات األداء في المجموعات الثانوية
تُمثّل فئة المجموعة الثانوية الخاصة بالطالب المستوى الذي حقّقه الطالب في تلك المجموعة الثانوية. أّما بشأن نتائج فئة 
تقديم التقارير العامة، فيُقّدر قياس مهارة الطالب لكل مجموعة ثانوية وفقًا لمقياس قياس مشترك وأساسي. نظًرا ألن فئة 
أداء.  ثانوية من خالل ثالث مؤشرات  فئة كل مجموعة  تحديد  يتم  فإنه  أقل،  نتيجة  نقاط  تتكون من  الثانوية  المجموعات 
ويُصنّف األداء في نطاق المستويين 1-2 بالتعبير التالي "لم يُحقّق التوقّعات بعد أو حقّق التوقّعات جزئيًا"، أّما األداء في 
نطاق المستوى 3 فيُصنّف بالتعبير التالي "اقترب من التوقّعات"، أّما األداء في نطاق المستويين 4-5 فيُصنّف بالتعبير التالي 

"حقّق التوقعات أو تخّطاها".

س. وصف التمثيالت الرسومية لمؤشر األداء في المجموعة الثانوية
يُحّدد أداء الطالب لكل مجموعة ثانوية بمؤشر أداء في المجموعة الثانوية.

يُشير السهم الموّجه صعوًدا والخاص بالمجموعة الثانوية المحّددة على أن الطالب "حقّق أو تخطى  •
التوقّعات"، يعني هذا أن أداء الطالب في المجموعة الثانوية يعكس مستوى مهارة متناسب مع األداء في 

المستويين 4 و5. الطالب في فئة المجموعات الثانوية هذه يحتمل أن يكونوا أكثر استعداًدا لمواصلة 
الدراسة. 

يُشير السهم الثنائي االتجاه والخاص بالمجموعة الثانوية المحّددة على أن الطالب "اقترب من تحقيق  •
التوقعات"، يعني هذا أن أداء الطالب في المجموعة الثانوية يعكس مستوى مهارة متناسب مع األداء في 

المستوى 3. الطالب في فئة المجموعات الثانوية هذه قد يحتاجون للدعم األكاديمي لمواصلة الدراسة.
يُشير السهم الموّجه ألسفل والخاص بالمجموعة الثانوية المحّددة على أن الطالب "لم يحقّق التوقّعات بعد  •

أو حقّق التوقّعات جزئيًا"، يعني هذا أن أداء الطالب في المجموعة الثانوية يعكس مستوى مهارة متناسب 
مع األداء في المستويين 1 و2. يحتمل أن يواجه الطالب في فئة المجموعات الثانوية هذه صعوبة كبيرة 

وسيحتاجون لتدخل إرشادي لمواصلة الدراسة.
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NJSLA ف. وصف تقييمات
التقييم،  محتوى  إلى  للوصول  والرياضيات.   NJSLA اإلنجليزية  اللغة  آداب  لتقييم  موجًزا  وصفًا  القسم  هذا  يقدم 
زيارة يُرجى  المطروح  االختبار  سؤال  إلى  للوصول   .)https://nj.mypearsonsupport.com( زيارة   يُرجى 

.)https://nj.digitalitemlibrary.com(


