االختبار القياسي 101
ما ھي االختبارات القياسية؟ ُتؤسس االختبارات القياسية قاعدة مرجعية للتوقعات حول ما يجب على الطالب تعلمه
والقدرة على أدائه في نھاية كل صف أو دورة .ونظرً ا ألن كثيرً ا من الطالب في جميع أنحاء البالد يؤدون نفس
االختبار ،فھي تقدم للمدرسين "مقياسًا" عامًا للقياس لتحديد مدى جودة البرامج المدرسية وبراعة الطالب.
أي االختبارات القياسية يجب على طفلي أن يخضع لھا؟ يخضع طالب المرحلة الدراسية  K-2في مدارس اإلسكندرية
العامة الختبار قراءة يسمى فحص مستوى التعلم لإلدراك الفونولوجي ) .(PALSويخضع طالب الصف الثالث وما
يليه الختبارات مقاييس التعليم لوالية فيرجينيا ) .(SOLكما يخضع معظم الطالب الختبار  ACCESSلقياس الكفاءة
في اللغة اإلنجليزية.
تقوم مدارس اإلسكندرية العامة بتحليل نتائج اختبارات  PALSو SOLلمعرفة أداء الطالب وما إذا كان يحتاج
لمساعدة إضافية في المدرسة .يجب على طالب مدارس اإلسكندرية العامة اجتياز اختبارات  SOLمحددة ليتم نقلھم من صف إلى آخر في
مرحلتي الدراسة المتوسطة والثانوية وللتخرج والحصول على شھادة التخرج من المدرسة الثانوية.
إذا لم يجتز طفلك اختبارات  PALSو ،SOLفيحق له الحصول على دروس خصوصية من المدرسة .سل مدرسة طفلك حول ھذا الدعم
اإلضافي بالدروس الخصوصية.
كيف يمكنني أن أعرف كيف أبلى طفلي في االختبارات القياسية؟
يستلم اآلباء/أولياء األمور خطابًا في البريد يتضمن نتائج اختبار طفلك.
ماذا تعني نتائج االختبار حيال مھارات طفلي وقدراته؟ تقيس االختبارات القياسية نطا ًقا واسعًا من القدرات أو المھارات التي تعتبر مھمة
للتفوق في المدرسة .وبرغم ذلك ،فإن تلك االختبارات وحدھا ال تحدد قدرة الطفل .يمكنك مناقشة نتائج اختبارات طفلك في اجتماع اآلباء
والمدرسين أو تحديد موعد مع مدرس طفلك لتحديد ما إذا كانت النتائج متوافقة مع أدائه داخل الفصل الدراسي.
ما ھي الوسائل األخرى للتقييم التي سيستخدمھا المدرس أو المدرسة لقياس أداء الطفل؟ يتولى المدرسون الجمع بين نتائج االختبار القياسي
والوسائل األخرى للتعرف بعمق على مھارات وقدرات ومعارف طفلك .وتشتمل تلك الوسائل على المالحظة في الفصل الدراسي والعمل
اليومي بالفصل والواجبات المنزلية والمسابقات واالختبارات.

ساعد طفلك في اإلعداد لالختبارات
 -1تواصل بشكل منتظم مع مدرس طفلك لمراقبة تقدمه .سل مدرس طفلك عن األنشطة التي يمكنك ممارستھا بالمنزل لدعم تعليم طفلك.
 -2راقب أداء طفلك للواجب المدرسي .تأكد مما إذا كان يؤدي واجبه المنزلي كل ليلة وأنه يستذكر ما تعلمه في المدرسة.
 -3قل لطفلك أن يطلب من المدرس نماذج من أسئلة  SOLأو نماذج أسئلة اختبارات من سنوات سابقة وأن يتدرب عليھا مع األصدقاء .إذا
كان لديك انترنت بالمنزل ،فيمكن لطفلك الوصول إلى مواد التدريب على اختبارات  SOLعلى الموقع التالي
 .www.doe.virginia.gov/testing/sol/practice_items/index.shtmlكما يعقد المدرسون دورات دراسية لمساعدة
الطالب على االستعداد.
 -4تأكد من أن طفلك يأخذ ما يكفيه من الراحة في الليلة السابقة وأنه يتناول إفطارً ا صحيًا صباح أيام االختبارات.
 -5شجع طفلك على القراءة بالمنزل .اقرأ لطفلك أو معه كل يوم لمدة ال تقل عن  20دقيقة.
 -6احرص على بطمأنة طفلك أثناء استعداده لالختبارات .شجع طفلك على النظر لالختبارات وكأنھا مھام يجب االنتھاء منھا ً
بدال من كونھا
"اختبارات" لقدراته .وذلك سيساعد طفلك على الشعور بتوتر أقل.
 -7شجع طفلك على أخذ االختبارات بمحمل الجد وبذل قصارى جھده.
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