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 األوصیاء أومعلومات لألھل 

 كیستون في بنسلفانیا اتامتحان
 

 ما ھي مدة تقدیم امتحانات كیستون؟
لیس ھناك حد زمني للطالب إلكمال امتحان كیستون. ینبغي لكل 

العادي من ساعتین إلى ثالث الطالب أن یستغرق امتحان كیستون 
(أو نموذج في كل اختبار، وفي كل النماذج . ھناك نوعان من ساعات

تستغرق من ساعة إلى امتحان كیستون ینبغي أن  في) االختبار دورة
نماذج  تقدیمالتعلیمیة المناطق تختار . قد ساعة ونصف إلكمالھا
بعد الظھر لیومین أو تقسیمھا عبر الصباح وامتحان كیستون عبر 

 من نفس الیوم.
 

 ما ھي األشكال المتاحة لتقدیم امتحانات كیستون؟
أو بالقلم  اإلنترنتلى عشكلین: كال الامتحانات كیستون في تتوفر 

ما إذا كان سیتم استخدام ستحدد المناطق التعلیمیة . والورقة
سیتم . كما المحلیة ، أو كلیھما في مناطقھممقلوالورقة ال ،اإلنترنت

 .بالقلم والورقةإما عبر اإلنترنت أو اإلكمال امتحانات عمل 
 

للطالب تجربة امتحان االنترنت ھل سیتم إتاحة الفرصة 
 قبل الجلوس إلیھ على االنترنت؟

قد تم تطویر البرامج التعلیمیة وبرامج التدریب عبر اإلنترنت ل
على   لطالبستخدم برامج بنسلفانیا التعلیمیة لتالمتحانات كیستون. 

 The PA Online Assessment Student اإلنترنت
Tutorial  والصوت لتقدیم أوصاف بصریة  ،الحركة، الصور

تكرار ب. یسمح للطالب ھومالمحنظام التقییم ولفظیة لخصائص 
. یوفر تھمحاجبرنامج التعلیم بالقدر الذي یرغبون فیھ وبحسب 

 OTT( Online Tools( اإلنترنتتدریب األدوات على 
Training    على بنسلفانیا تقییم برامج ستخدام التجربة تمھیدیة

عبر لتقییم اامج نبروتجربة میزات ھم بمالحظة مما یسمح ل اإلنترنت
تتاح الفرصة للطالب أیضا  قبل الجلوس لالمتحان الفعلي.اإلنترنت 

الرسوم  ،ممارسة كتابة الردود في شكل السرد OTTمن خالل 
تتوفر في بناء المعادلة.  واتالمعادالت باستخدام أدإدخال و، البیانیة

للطالب أثناء  "Help" " المساعدة"میزة  اإلنترنتامتحانات 
 االمتحان.

 ما ھي امتحانات كیستون؟
تقییم صممت لونھایة الدورة  اتتقییمامتحانات كیستون ھي 

 ،2022-2021 صفبدءا من فالكفاءة في المحتوى األكادیمي. 
األدب وعلم و 1 على الطالب إثبات الكفاءة في الجبریتوجب 
فرص عدة كیستون للتخرج. سیتم تقدیم في امتحان األحیاء 
حیاتھم المھنیة في فترة طوال متحان كیستون ا لیمتحنوا

 المدرسة الثانویة.
 

 من سیشارك في امتحانات كیستون؟
 1كیستون في الجبر  اتامتحانحلت  13-2012سنة في 

للتقییمات واألدب وعلم األحیاء مكان نظام والیة بنسلفانیا 
في امتحان لطالب الصف الحادي عشر ) PSSA(المدرسیة 

مسائلة الطالب، المعلم، الریاضیات والقراءة والعلوم لغرض 
إجراء امتحانات كیستون في أو الطالب على والمدرسة. 

یتم حفظ بالقرب من نھایة الدورة التدریبیة المتعلقة بكیستون. 
 المساءلة الثانویة ألغراض إلى ما بعد سنتھم الطالب نتائج

 سیشارك كما. التخرج ما بعد سنتھم الرئیسیة ألغراضوالى 
بكیستون  تتعلق تدریبیة وأكملوا دورة سبق الذین الطالب بعض
 یقوموا بإجراء امتحان كیستون وذلك ألغراض لم ولكن

اجروا  الذین یمكن للطالب ذلك، إلى باإلضافة. المساءلة
 .االمتحان إجراء عادةإإجادة درجة كیستون ولم یسجلوا  امتحان
 

 متى سیتم تقدیم االمتحانات؟
امتحانات كیستون ثالث مرات كل عام في فصل تقدیم سیتم 

التربیة والتعلیم في والیة دائرة ستقوم الشتاء والربیع والصیف. 
  .لتقدیم االمتحاناتنشر مواعید محددة بنسلفانیا ب

 
 من قرر ماذا ستقیس امتحانات كیستون؟

مجموعات من المعلمین من مختلف أنحاء والیة  تاختار
امتحانات كیستون. علیھا تستند التي معرفة البنسلفانیا مجاالت 

ین ومدراء مناھج ن ومراقبیمعلمالمجموعات تشمل ھذه 
 ونقحت ھذه المجموعات تقد راجعوكلیات.  في نومتخصصی

 وأقرت أسئلة االمتحان. 
 

 كیستون؟ماذا سیتم تقییمھ في امتحانات 
 بنسلفانیا، لوالیة األساسیة المعاییر بنسلفانیا والیة اعتمدت
. العمل مكانفي و الكلیة في للنجاح توقعات مع تتماشى معاییر

 لقیاس ھذه المعاییر.صممت امتحانات كیستون لقد 
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 ھل یستطیع األھل رؤیة امتحانات كیستون؟
 اعتقدواامتحانات كیستون إذا یستطیع األھل واألوصیاء مراجعة 

ل ترتیبات مع منسق عممع معتقداتھم الدینیة بتعارض بوجود 
ع یوقتإلى المدرسة. یجب  ھاوصولحال المدرسیة  اتختباراال

أي یسمح ألي نسخ من امتحانات كیستون أو  لنسریة، و اتاتفاق
 المدرسة.أن تخرج من مالحظات حول أسئلة االمتحان 

 
أو األوصیاء رفض األھل إذا، بعد مراجعة امتحانات كیستون، و

كل من االمتحانات بسبب في أطفالھم في واحد أو اشتراك 
رسالة تحدد كتابة مكانھم إبمع معتقداتھم الدینیة، فتعارض 

مدرسة ال CAOإلى مدیر المنطقة التعلیمیة أو اعتراضھم 
 االمتحانأطفالھم من إعفاء لطلب  تشارتر  المتخصصة

 .(االمتحانات)
 

 اإلبالغ عن مخالفات االختبار 
ھ ربما حدثت الذین یعتقدون أن األوصیاءیستطیع األھالي أو 

أو ارسال  844-418-1651االتصال برقم  االختبارمخالفات في 
 ra-ed-pssa-keystone@pa.govبرید الكترونى الى 
 .لإلبالغ عن الحادث

 
 

 للحصول على معلومات إضافیة حول امتحانات كیستون، 
على اإلنترنت  PDE وزارة التعلیم في بنسلفانیا عقم بزیارة موق

قم باالتصال بمنطقتك أو  www.education.pa.govفي 
 التعلیمیة.

 ؟كیستون في امتحاناتالموجودة ما ھي أنواع األسئلة 
إجابة ختیار واسئلة متعددة االسوف تشمل امتحانات كیستون 

سوف لكل امتحان كیستون، . أسئلة مفتوحة اإلجابةأو محددة، 
مجموع في المئة من  75المئة الى  في 60من ما یقرب یكون 
 في المئة 25 وسیكون من المتعددة االختیارسئلة األمن النقاط 

ذات اإلجابة سئلة األ منفي المئة من مجموع النقاط  40إلى 
 . المحددة

 
كیف سیتم تقییم اإلجابات المكتوبة بالنسبة لألسئلة التي 

  فیھا؟المحددة تضم اإلجابة 
یتم تقییم اإلجابات المكتوبة بالنسبة لألسئلة التي تضم 

تطبیق نظام مون متدربون بمقیَ اإلجابة المحددة من قبل 
لن تسجیل مسبق. تستند النتائج المسجلة على المحتوى فقط. 

وعالمات الترقیم كجزء من عملیة ء یتم تضمین اإلمال
من محددة ستتطلب معظم األسئلة التي تضم إجابات . التقییم

شرح أسبابھم. ستطلب أسئلة امتحان  وأالطالب بیان عملھم 
وصف، أو مقارنة شرح، تحلیل،  الطالبمن كیستون ھذه 

إجراء لطالب من ا. سوف تتطلب بعض األسئلة تاإلجابا
، أو ، مخططاتبیانیة اترسومعمل عملیات حسابیة أو 

 رسومات.
 

 كیف سیتم اإلبالغ عن النتائج؟
 في أسرع وقت ممكنكیستون امتحان عالمات سیتم تجھیز 

 .التعلیمیة إلى المناطقترسل وسوف 
 

متحانات اطالب لجمیع عالمة كل سیتم إرسال نسختین من 
. المتخصصةكیستون إلى المناطق التعلیمیة والمدارس 

 ،وصیاءاألللمنزل لألھالي أو سخة واحدة یجب ارسال ن
 .التعلیمیة المدرسة/المنطقةبنسخة أخرى في یتم االحتفاظ و
 

على مستوى المدرسة ألغراض العالمات سوف تستخدم 
المناطق تستطیع تقریر المناھج الدراسیة والتخطیط. 

نشر نتائج امتحانات المتخصصة التعلیمیة والمدارس 
بیانات بإصدار ستقوم الوالیة مدرسة.  لكلكیستون 

 .تلو مدرسةمدرسة متحان اال
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