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بعد مراجعة االمتحانات أنھا األوصیاء  /خارج المدرسة.  وإذا وجد األھل

من ھذا تخالف معتقداتھم الدینیة ویرغبون في إعفاء طالبھم (طالبھم) 
مشرف  ینص على السبب إلى  من االھل طلب خطي لن یتم رفضاالمتحان، 

 ،المدیر التنفیذي للمدرسة المستقلة، أو مدیرمعنیةالمنطقة التعلیمیة ال
AVTS   یجب على األھل االتصال بمدرسة طفلھم لكي یراجعوا االمتحان . 

 
 اإلبالغ عن اختالفات في الفحص

یمكنھم االبالغ في الفحص  تقدون ان مخالفات للنظام قد حدثتالذین یع األھل
باالتصال بالرقم او  keystone@pa.gov-pssa-ed-ra بالبرید االلكترونى 
 لإلبالغ عنھا. 844-418-1651

  
 معلومات عن تقییم فنون اللغة اإلنجلیزیة 

 )8 – 3(الصفوف 
 كم تستغرق عملیة التقییم؟ 

تقییم فنون اللغة اإلنجلیزیة بأكملھا من ثالثة إلى أربعة ساعات تستغرق عملیة 
 تقریبا إلكمالھا. یجب على المنطقة التعلیمیة إعالمك عن جدول التقییم الزمني.

 
 ماذا تتضمن عملیة التقییم؟

یكمل كل طالب أربعة أجزاء من األسئلة لتقییم فنون اللغة اإلنجلیزیة. سیتكون 
ھة لكل الطالب، وبعضھا ستحتوي على بعضھا من مجموعات مشاب

 مجموعات مختلفة من األسئلة.
 

 ما ھي أنواع األسئلة في التقییم؟
، مبنیة على الدلیل  یجیب الطالب على أسئلة: متعددة الخیارات، إجابة مختارة

إجابة یتم أنشاؤھا. یتم اختیار اإلجابة الصحیحة من أربعة خیارات في سؤال 
یوجد  مبنیة على الدلیل   مختارةالجابة اإل االسئلة ذاتفى متعدد الخیارات.

األسئلة  كثر من اإلجابات في كل جزء.، یختار الطالب واحد أو أ جزأین اثنین
كتابة أجوبتھم. ھذه تشمل أسئلة ذات كتابة ذات اإلجابة المنشئة من الطالب 

)، 3(فقط للصف  قد تتضمن األسئلة إجابة قصیرة فوریة، أسئلة قصیرة
). تتطلب الكتابة الفوریة 8 – 4وأسئلة تعتمد على تحلیل النص (فقط الصفوف 

 فللصفومن الطالب أن یؤلفوا إجابة باستخدام واحد من ثالثة أنماط (السرد، 
أو الرأي في ، 8 3للصفوف من غنیة بالمعلومات/تفسیریة، ، 8 – 3من 

جابة ). تتطلب اإل8 – 6، أو الجدل في الصفوف من 5-3الصفوف من 
القصیرة من الطالب تألیف إجابة موجزة لدعم جوابھم. للسؤال المعتمد على 
 تحلیل النص، یحلل الطالب نصا ویستعملون البرھان من النص إلنشاء مقالة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )PSSAمعلومات عامة عن نظام بنسلفانیا في تقییم المدارس ( 
 المدارس المشاركة فیھا؟ ما ھي 

تشترك كل مدارس المنطقة التعلیمیة والمدارس المتخصصة في التقییم.  
 االشتراك على أساس طوعي.والخاصة تستطیع المدارس غیر العامة 

 
 من ھم الطالب الذین یأخذون التقییمات؟

فیما عدا القلیل جدا من الطالب الذین تنطبق علیھم بعض المعاییر 
 الطالب سیعملون التقییمات التالیة: للمشاركة في تقییم بدیل، إال أن جمیع
  8و 7، 6، 5، 4، 3الصفوف  –فنون اللغة اإلنجلیزیة & الریاضیات 

 8، 4الصفوف  –العلوم 
 

 من الذي یقرر ما ھي التقییمات التي ینبغي أن تقاس؟
قامت مجموعات من المعلمین في جمیع مستویات التعلیم في بنسلفانیا 

التي ستقام علیھا التقییمات. لقد ھارات والمباختیار مجاالت المعرفة 
شملت المجموعات مدرسین، مشرفین، مدیري مناھج، ومتخصصین في 

 الكلیات. كما راجعوا، صححوا، ووافقوا على مواضیع االمتحان.
 

 من یدیر عملیات التقییم؟
تختار كل مدرسة الشخص (األشخاص) الذین سوف یدیرون التقییمات. 

ن في بنایة معلموھم ھؤالء األشخاص  یكونفي معظم الحاالت، 
 . المدرسة

 
  ؟النتائجیتم تقدیم كیف 

المدارس  سترسل نسختان من التقریر الفردي للطالب لكل التقییمات إلى
للتوزیع على األھل، المعلمین، المشاركة  التعلیمیة  طقاالمن و 

اسم مستشاري التوجیھ، و/أو المدراء. لن تستلم الوالیة أي تقریر یحمل 
 الفرد

ستستعمل تقاریر المستوى المدرسي لغایات التخطیط للمناھج. تستطیع 
المناطق التعلیمیة والمدارس المتخصصة اإلعالن عن نتائج التقییمات 

 لكل مدرسة. ستعلن الوالیة عن نتائج التقییم لكل مدرسة على حدى.
 

 ھل یستطیع األھل رؤیة التقییمات؟ 
نعم، تحت ظرف واحد. یجب أن یكون لدى الھیئات المدرسیة سیاسات 
تضمن لألھل أو األوصیاء الحق في مراجعة تقییم الوالیة في المدرسة 

خالل ساعات مالئمة لألھل واألوصیاء على األقل اسبوعان قبل إعطاء 
االمتحان لیروا إذا كان االمتحان ال یالئم معتقداتھم الدینیة. ھذا ھو 

الوحید المسموح بھ بحسب القوانین.  بترتیب مع منسق المدرسة  السبب
للتقییم حال وصول التقییم إلى المدرسة. یجب توقیع اتفاقیات اإلبقاء على 

 السریة، وال یسمح بأخذ نسخ من التقییمات أو مالحظات حول بنودھا 
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كل فئة حسب مستوى الصف. كجزء من التقییم للمجموعة األولى (ا)، یجیب 
في األعداد والعملیات على أجزاء من البنود ال  8 – 4الطالب في الصفوف 

یسمح فیھا استعمال اآللة الحاسبة. تتطلب بنود األسئلة المفتوحة من الطالب 
الخ) و/ أو الشرح بیان جمیع عملھم (الحسابات، الرسوم البیانیة، الرسومات 

 بالكتابة كیفیة حل المسائل.  
 

 معلومات عن تقییم العلوم 
 )8، 4(الصفوف 

 
 كم یستغرق التقییم؟ 
. یجب على المنطقة تینساع إلى ةیقرب من ساع فیمایستغرق التقییم كلھ 

 التعلیمیة إعالمك عن جدول التقییم الزمني.
 

 ماذا یتضمن التقییم؟
من األسئلة المتعلقة بتقییم العلوم.  قسمان 8و 4یكمل الطالب في الصف 

سیكون بعض ھذه البنود متشابھا لكل الطالب وبعضھا یتألف من مجموعات 
 مختلفة من األسئلة.

 
 ما ھي أنواع األسئلة الموجودة في التقییم؟

یجیب الطالب على نوعین من األسئلة: أسئلة متعددة االختیارات وأسئلة 
سئلة المتعددة اإلجابات یتم اختیار الجواب الصحیح من نھایاتھا مفتوحة. في األ

االختیارات األربعة المطروحة، بینما في األسئلة المفتوحة النھایات، یطلب 
 من الطالب تقدیم اإلجابة. في الصف الثامن، یتضمن التقییم سیناریو علمي.

 
 ما ھو السیناریو العلمي؟

بیانیة، مخططات، و/أو جداول، یتضمن السیناریو العلمي نصوص، رسومات 
وتستخدم ھذه العناصر لتصف نتائج مشروع الصف، تجربة، أو أیة بحوث 
مشابھة. یستخدم الطالب المعلومات الموجودة في السیناریو العلمي لإلجابة 

 على أسئلة متعددة الخیارات.
 

 ؟فتوحةالم مواضیع ذات االجابةللكیف یتم تسجیل اإلجابات الخطیة 
اص مدربون بتقییم اإلجابة الخطیة لبنود األسئلة المفتوحة للعلوم یقوم أشخ

مطبقین نظام مقاسات لتسجیل العالمات تم تحضیره سابقا. في العلوم، تقیم 
العالمات حسب المحتوى فقط.  ال تدخل اإلمالء وعالمات الوقف كجزء من 

 عملیة تسجیل العالمات. 
 

 ماذا یتم تقییمھ في العلوم؟ 
ییم العلوم مع أربع فئات رئیسیة مفصح عنھا: طبیعة العلوم، العلوم یتعامل تق

البیولوجیة، العلوم الفیزیائیة، وعلوم األرض والفضاء. تختلف مقادیر المواد 
 المكرسة لكل بند في التقییم بحسب مستوى الصف.

 ؟ فتوحةالم ذات االجابة مواضیعتم تقییم اإلجابات الخطیة للكیف ی 
متدربون بتقییم اإلجابة الخطیة لفنون اللغة اإلنجلیزیة یقوم أشخاص 

. فنون اللغة اإلنجلیزیةخاص بلتسجیل العالمات  مطبقین نظام مقاسات
لألسئلة ذات اإلجابة القصیرة، تقیم العالمات حسب المحتوى فقط.  ال 

تدخل اإلمالء وعالمات الوقف كجزء من عملیة تسجیل العالمات. 
حدد العالمات باستخدام إرشادات تسجیل شمولیة التي للكتابة الفوریة، تت

تتضمن تكوین المھارات فضال عن األعراف. یتم تسجیل عالمات 
اإلجابات على األسئلة التي تعتمد على تحلیل النص اعتمادا على 

 .مھارات الكتابةو المحتوى
  

 ھ في فنون اللغة اإلنجلیزیة؟ یمماذا یتم تقی
اإلنجلیزیة ستة من الفئات الرئیسیة المفصح یتناول تقییم فنون اللغة 

عنھا، فضال عن نوعین من النص. یجیب الطالب على البنود المتعددة 
الخیارات والمستقلة لتقییم اللغة والكتابة الفوریة. باإلضافة إلى ذلك، یقرا 

من النصوص من األدب واألنواع اإلعالمیة ویجیبون  االطالب عدد
وص التي تشیر إلى كال من الفھم ومھارات على أسئلة بشأن ھذه النص

 القراءة وتحلیلھم وتفسیرھم ألنواع مختلفة من النصوص.
 

   معلومات عن تقییم الریاضیات
 )8 – 3(الصفوف 

 كم تستغرق عملیة التقییم؟ 
ساعات ثالث إلى  ساعتینتقییم الریاضیات بأكملھا من تستغرق عملیة 

التعلیمیة إعالمك عن جدول التقییم تقریبا إلكمالھا. یجب على المنطقة 
 الزمني.

 
 ماذا تشمل التقییمات؟ 

من األسئلة لتقییم الریاضیات. سیكون بعضھا قسمین یكمل كل طالب 
متشابھا لكل الطالب، وبعضھا ستحتوي على مجموعات مختلفة من 

 األسئلة.
 

 ما ھي أنواع األسئلة الموجودة في التقییم؟
األسئلة: أسئلة متعددة االختیارات وأسئلة یجیب الطالب على نوعین من 

یتم اختیار الجواب  أسئلة متعددة االختیارات فى ال .مفتوحةنھایاتھا 
الصحیح من االختیارات األربعة المطروحة، بینما تتطلب األسئلة 

المفتوحة من الطالب تألیف إجاباتھم. بشكل عام تتطلب األسئلة المفتوحة 
من الطالب تقدیم التفاصیل لدعم إجابتھم (مثال بیان أو وصف الخطوات 

 التي یؤدونھا إلكمال عملیة حسابیة).
 

 یم اإلجابات الخطیة لألسئلة المفتوحة؟كیف یتم تقی
یقوم أشخاص متدربون بتقییم اإلجابة الخطیة للریاضیات مطبقین نظام 

. في الریاضیات، تقیم بالریاضیاتخاص العالمات مقاسات لتسجیل 
العالمات حسب المحتوى فقط. ال تدخل اإلمالء وعالمات الوقف كجزء 

 من عملیة تقییم العالمات. 
 

 ھ في الریاضیات؟ یمتقیماذا یتم 
یتناول تقییم الریاضیات خمسة من الفئات الرئیسیة المفصح عنھا عبر 

 أربعة مجموعات. یتم تقییم الفئات المفصح عنھا وتختلف نسبة البنود في 
 


