منطقة فيالدلفيا التعليمية
المركز التعليمي
 440شمال شارع برود
فيالدلفيا ،والية بنسلفانيا 19130
مكتب المناهج والتدريس والتقييم
معلومات عن اختبار تقييم ناغليري غير لفظي ()NNAT

لقد وافقت لجنة اإلصالح المدرسي على شراء اختبار تقييم ناغليري غير اللفظي ( )NNATالذي سوف يدار لجميع طالب
السنة الثانية في ربيع عام  .2017سوف تساعدك هذه الوثيقة على فهم ما هو  NNATوكيف سيستخدم لدعم تعليم طفلك.
ما هو اختبار تقييم ناغليري غير اللفظي ()NNAT؟
ً
 NNATهو تقييم غير لفظي يستخدم المعلومات المرئية مثل ألغاز الشكل واألنماط بدال من الكلمات لتقييم مهارات محددة .ليس
مطلوبا أي قراءة أو محادثة .سوف يقدر التقييم غير اللفظي قدرة طفلك على تحليل وحل المشاكل المعقدة دون االعتماد على أو
االقتصار على قدرات اللغة أو القراءة.
كيف سيتم استخدام المعلومات؟
ستستخدم المعلومات من  NNATلمساعدة المدرسين على الحصول على صورة أكثر اكتماال لقدرات طفلك؛ القدرات التي
تخفيها عوامل أخرى مثل اللغة .وسوف تساعد جميع المربين الذين يعملون مع طفلك لتحديد أفضل السبل التي يتعلمها طفلك.
سوف تكون نسخة من تقرير طفلك متاحة لك.
هل يحدد هذا االختبار إذا طفلي موهوب؟
ال .لن يحدد  NNATوحده من هو موهوب أو غير موهوب .قد يكون أو ال يكون الطالب الذين يسجلون عالمات في المجال
العالي في  NNATموهوبين .وبالمثل ،قد يكون الطالب موهوبين وال يسجلون عالمات .أظهر  NNATمؤشرا ممتازا
محتمال أو مستجدا لطالب موهوبين .سوف يصبح جزءا من البيانات الشخصية لطفلك وسيسهم في مراجعة الموهوبين.
ماذا يشمل االختبار؟
يستغرق االختبار  30دقيقة ويؤخذ عبر اإلنترنت .البنود  38هم عبارة عن سلسلة من األنواع المختلفة من األلغاز واألنماط.
يحلل األطفال اللغز أو النمط ثم ينقر فوق الصورة المفقودة .سوف يأخذها الطالب كمجموعة.
كيف يمكنني أن أكون أفضل مساعد لطفلي؟
 NNATليس اختبارا تقليديا .هو عبارة عن حل األلغاز .إذا لم يكن لطفلك الكثير من الخبرة مع األلغاز واألنماط ،جعلهم
يتمرنون ويتعلمون كيفية حلها هو أفضل إعداد لالختبار.
بمن اتصل إذا كان لدى أسئلة؟
يمكن إرسال األسئلة إلى .gifted@philasd.org
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