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 2013نماذج تقییم إطار أداء المدرسة 

 مستوى المدرسة اإلعدادیة
 

على مجموعة من مؤشرات االعتماد التي تلبي  استناداإطار أداء المدرسة لتحدید نجاح المدرسة ) DPS( تستخدم مدرسة دنفر العامة
 متطلبات الحي والوالیة

 

 

 

 

 

 

   



 

 2013نماذج تقییم إطار أداء المدرسة 
 

 مستوى المدرسة اإلعدادیة
 

االستراتیجیة وقواعد القرار المستخدمة یعتبر الھدف من ھذا المستند ھو تقدیم معلومات تفصیلیة حول كل بند من بنود إطار السیاسة 
 المعاییر. تتعدىأو  المعاییر تلبيأو  المعاییر تقترب منأو  المعاییر ال تلبي لتحدید ما إذا كانت المدرسة

 
).  في حالة 2013-2012 ،2012-2011تتكون البیانات المستخدمة في إطار السیاسة االستراتیجیة من بیانات ترجع لعامین ( بمعنى 

یتم تقییم كل عام على حدة، ثم یتم استخدام سجل للجمع بین مجموع ذا كانت البیانات المتاحة ترجع لعام واحد، یتم استخدام عام واحد. إ
 .درجات العامان في إشارة واحدة

 

 ھل یعتبر البرنامج الدراسي ناجًحا؟. 1

 النمو -تقدم الطالب عبر الزمن.  1
 ھل یحرز الطالب تقدًما كافًیا أو جوھرًیا عبر الزمن؟  

 
*)  النسبة المئویة للنمو 2*) النسبة المئویة للنمو المتوسط و(1یتضمن نمو الطالب عبر الزمن مقاییس النمو الطولي للطالب باستخدام (

*) نمو 6*) نمو االلتحاق المتواصل و(5المستوى و(*) نمو المحافظة على 4*) نمو التدارك و(3المتوسط  بالمقارنة بالمدارس المشابھ و(
 ،ELL، FRL) مقارنة نمو المجموعة المصنفة (*8( ،األقلیة العرقیة) ،ELL، FRL) نمو المجموعة المصنفة (COALT، )7 اختبار

اختبار  *) نمو11( ،ACCESS*) نمو اختبار 10( ،*) مقارنة المجموعة المصنفة للطالب المعاقین9( ،األقلیة العرقیة)
DRA2/EDL2، )12لنمو اختبار  ة*) المدارس المشابھDRA2/EDL2. 

 
 أو أكثر لمجموع درجات اختبار مدرًجا وفًقا لتقریر المساءلة المدرسیة. 16* ینطبق فقط على المدارس التي حصلت على 

 
 

للمدرسة إلى  TCAPالمتوسط الختبار  ھل تصل النسبة المئویة للنمو: TCAPجـ النسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار  -أ 1.1
 % أو أكثر؟50

 .35النسبة المئویة للنمو المتوسط أقل من  . ال تلبي المعاییر0
 .50أو أكثر ولكن أقل من  35النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  . تقارب المعاییر2
 .65ولكن أقل من أو أكثر  50النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  . تلبي المعاییر4
 أو أكثر. 65النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  . تتعدى المعاییر6
 الكتابة= جـ  1.1الریاضیات؛ = ب  1.1القراءة؛ = أ  1.1

 
 

 2العام 
 1العام 

 . تتعدى6 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 ال تلبي. 0 . تقارب2
 تلبي. 4 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4
 . تتعدى6 تلبي. 4 تلبي. 4 . تقارب2 . تتعدى6

 
 
 

  

GE 1 



 
 
 

 TCAPھل نمو المدرسة في اختبار : بالمقارنة بالمدارس المشابھ TCAPجـ النسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار  -أ 1.2
 المشابھ أو أكبر؟یساوي المدارس 

 درجات مئویة. 10النسبة المئویة للنمو المتوسط كانت أقل من متوسط التجمع بأكثر من  . ال تلبي المعاییر0
 10ولكن أقل من  5أقل من متوسط التجمع بأكثر من النسبة المئویة للنمو المتوسط كانت  . تقارب المعاییر2

 درجات مئویة.
 درجات مئویة. 5 في حدودالنسبة المئویة للنمو المتوسط كانت أقل أو أعلى من متوسط التجمع  . تلبي المعاییر4
 درجات مئویة على األقل. 5النسبة المئویة للنمو المتوسط كانت أعلى من متوسط التجمع بـ  . تتعدى المعاییر6
 الكتابة= جـ 1.2الریاضیات؛ = ب  1.2القراءة؛ = أ 1.2

 
 2العام 
 1العام 

 . تتعدى6 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4
 . تتعدى6 تلبي. 4 تلبي. 4 . تقارب2 . تتعدى6

 
 

  تلبي المعاییر؟ TCAPھل كانت النسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى* في اختبار : القراءة -أ نمو التدارك  1.3
كانت أقل من  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . ال تلبي المعاییر0

20.% 
%. على 20كانت  TCAPلمستوى أداء أعلى في اختبار النسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا  . تقارب المعاییر2

 %.30األقل ولكن أقل من 
% على 30كانت  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . تلبي المعاییر4

 األقل.
تلبي  TCAPھل كانت النسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى* في اختبار  : الریاضیات -ب نمو التدارك  1.3

 المعاییر؟
كانت أقل من  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . ال تلبي المعاییر0

20.% 
%. على 20كانت  TCAPلمستوى أداء أعلى في اختبار النسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا  . تقارب المعاییر2

 %.30األقل ولكن أقل من 
% على 30كانت  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . تلبي المعاییر4

 األقل.
 تلبي المعاییر؟ TCAPھل كانت النسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى* في اختبار  : الكتابة -ب نمو التدارك  1.3

كانت أقل من  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . ال تلبي المعاییر0
30.% 

%. على 30كانت  TCAPلمستوى أداء أعلى في اختبار النسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا  . تقارب المعاییر2
 %.40األقل ولكن أقل من 

% على 40كانت  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ارتقوا لمستوى أداء أعلى في اختبار  . تلبي المعاییر4
 األقل.

اءة جزئي منخفض إلى مستوى كفاءة فاالرتقاء من مستوى ك .مرتفع جزئي كفاءة ومستوى منخفض جزئي كفاءة مستوى إلى الجزئي الكفاءة مستوى درجة تنقسم *
 .جزئي مرتفع یعتبر تدارًكا
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 2العام 

 1العام 

 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4

 
 

ھل كانت النسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على مستوى أداء الكفاءة أو متقدم في اختبار : جـ نمو المحافظة على المستوى-أ 1.4
TCAP تلبي المعاییر؟ 

كانت أقل من  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على  مستوى أداء عاٍل في اختبار  . ال تلبي المعاییر0
70.% 

%. 70كانت  TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على مستوى أداء عاٍل في اختبار  المعاییر. تقارب 2
 %.80على األقل ولكن أقل من 

%على 80كانت TCAPالنسبة المئویة للطالب الذین ظلوا على  مستوى أداء عاٍل في اختبار  . تلبي المعاییر4
 األقل.

 الكتابة= جـ  1.4الریاضیات؛ = ب  1.4القراءة ؛ = أ  1.4
 
 

 2العام 

 1العام 

 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4

 
 

كانت النسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار  للطالب الملتحقین بشكل متواصل أعلى من النسبة  ھل أ جـ نمو االلتحاق المتقدم:  1.5
 المئویة للنمو المتوسط للطالب غیر الملتحقین بشكل متواصل*؟

 درجات مئویة. 5النسبة المئویة للنمو المتوسط كانت أقل من متوسط المقاطعة بأكثر من  . ال تلبي المعاییر0
زیادة  في حدودالنسبة المئویة للنمو المتوسط لطالب المدرسة الملتحقین بشكل متواصل كانت  المعاییر. تقارب 2

 درجات مئویة من متوسط الطالب غیر الملتحقین بشكل متواصل. 5أو نقص 
متوسط النسبة المئویة للنمو المتوسط لطالب المدرسة الملتحقین بشكل متواصل كانت أكبر من  . تلبي المعاییر4

 درجات. 5الطالب غیر الملتحقین بشكل متواصل بأكثر من 
= ب  1.5القراءة؛ = أ  1.5*مالحظة: مجموعة المقارنة ھي طالب المقاطعة الذین لم یلتحقوا بشكل متواصل في أي مدرسة واحدة.  

 الكتابة= جـ  1.5الریاضیات؛ 
 

 2العام 

 1العام 

 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 تلبي. ال 0
 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4

 
  

_____________________________________________________________________________________
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ھل النسبة المئویة للطالب الذین تحسن أدائھم ( إذا كان أدنى من مستوى "التأھیل") أو حافظوا على : COALTنمو اختبار  1.6
 تلبي المعاییر؟ COALT"التأھیل" أو أعلى) في اختبار  مستواھم ( إذا كان عند مستوى

 COALTالنسبة المئویة لطالب المدرسة الذین تحسن مستواھم أو حافظوا علیھ في اختبار  . ال تلبي المعاییر0
 %.20كانت أقل من 

 COALTبار النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین تحسن مستواھم أو حافظوا علیھ في اخت . تقارب المعاییر2
 %.50% على األقل ولكن أقل من 20كانت 

 COALTالنسبة المئویة لطالب المدرسة الذین تحسن مستواھم أو حافظوا علیھ في اختبار  . تلبي المعاییر4
 % على األقل.50كانت
 TCAPإلى اختبار  COALT لھذا المقیاس. الطالب الذین ینتقلوا من اختبار   COALT*مالحظة: یتم الجمع بین كل مجاالت اختبار 

 یتم اعتبارھم في تحسن.
 

 2العام 

 1العام 

 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4

 
 
 

لطالب مجموعات غداء  TCAPالنسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار ھل كانت :  جـ نمو المجموعة المصنفة -أ 1.7
 أو أعلى؟ 50مفتوح/منخفض، واألقلیة ، ودارسي اللغة اإلنجلیزیة تصل لـ 

 
للحصول . (أو أكثر طالب مدرًجا وفًقا لتقریر المساءلة المدرسیة 16بالنسبة لكل مدرسة، یتم إدراج فقط مجموعات التركیز المدرج لدیھا 

یتم حساب نمو المجموعة المصنفة أوالً بحساب النسبة المئویة ). لى تعریف لمجموعات التركیز، یرجي الرجوع لقاموس المصطلحاتع
 -جـ. كل مادة  -أ 1.1للنمو المتوسط للمجموعة المصنفة ثم یتم استخدام نفس المعیار كما حدث في تحدید النقاط المكتسبة في المعیار 

 نقاط. 9نقاط من أصل  3والریاضیات تستحق  القراءة، والكتابة،
 

 .35النسبة المئویة للنمو المتوسط أقل من  نقطة 0
 .50أو أكثر ولكن أقل من  35النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  نقطة 1

 .65أو أكثر ولكن أقل من  50النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  نقطتان
 أو أكثر. 65المتوسط یساوي  النسبة المئویة للنمو نقاط 3

 
 یتم تقییم المدرسة على أساس النسبة المئویة الكلیة لمجموع نقاطھا المكتسبة من مجموع كل النقاط المحتملة.

 
 ما مدى جودة أداء المجموعة المصنفة للمدرسة؟ :  جـ النمو المستمر للمجموعة المصنفة -أ 1.7

 % من نقاط نمو المجموعة المصنفة.33أقل من  حصلت المدرسة على . ال تلبي المعاییر0
% من نقاط نمو مجموعتھا 65% على األقل ولكن أقل من 33حصلت المدرسة على  . تقارب المعاییر1

 المصنفة.
% من نقاط نمو مجموعتھا 80% على األقل ولكن أقل من 65حصلت المدرسة على  . تلبي المعاییر2

 المصنفة.
 % على األقل من نقاط نمو مجموعتھا المصنفة. 80حصلت المدرسة على  . تتعدى المعاییر3
 األقلیة= جـ  1.7؛ FRLمجموعة = ب  1.7؛ ELLمجموعة= أ  1.7
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 4الصفحة  -نماذج تقییم المدرسة اإلعدادیة  10/9/2014



 
 

 2العام 
 1العام 

 . تتعدى3 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 تقارب. 1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2
 . تتعدى3 تلبي. 2 تلبي. 2 . تقارب1 . تتعدى3

 
 

 ھل نمو مجموعات التركیز یساوي نمو المجموعة المرجعیة للمدرسة أو أعلى منھ؟ : جـ نمو المجموعة المصنفة -أ 1.7
 

أو أكثر طالب مدرًجا وفًقا لتقریر 16جموعات المرجعیة المدرج لدیھا التركیز والمبالنسبة لكل مدرسة، یتم إدراج فقط مجموعات 
یتم ). للحصول على تعریف لمجموعات التركیز والمجموعات المرجعیة، یرجي الرجوع لقاموس المصطلحات. (المساءلة المدرسیة

وسط للمجموعات المصنفة والمجموعات المرجعیة ثم استخدام حساب مقارنة نمو المجموعة المصنفة أوالً بحساب النسبة المئویة للنمو المت
 نقاط. 6نقاط من أصل  2القراءة، والكتابة، والریاضیات تستحق  -المعیار أدناه لتحدید النقاط المكتسبة. كل مادة 

 
درجات  10إذا كانت النسبة المئویة للنمو المتوسط لمجموعة التركیز أقل من المجموعة المرجعیة بأكثر من  نقطة 0

 مئویة
 10 في حدودإذا كانت النسبة المئویة للنمو المتوسط لمجموعة التركیز أدنى من المجموعة المرجعیة  نقطة 1

 درجات مئویة
 إذا كانت النسبة المئویة للنمو المتوسط لمجموعة التركیز تساوي نسبة المجموعة المرجعیة أو أفضل منھا نقطتان

 
 أساس النسبة المئویة الكلیة لمجموع نقاطھا المكتسبة من مجموع كل النقاط المحتملة.یتم تقییم المدرسة على 

 
 ما ھي جودة أداء المجموعات الفرعیة للمدرسة بالمقارنة بالمجموعة المرجعیة؟ :  جـ النمو المستمر للمجموعة المصنفة -أ 1.8

 مقارنة نمو المجموعة المصنفة.% من نقاط 50حصلت المدرسة على أقل من  . ال تلبي المعاییر0
% من نقاط نمو مجموعتھا 74% على األقل ولكن أقل من 50حصلت المدرسة على  . تقارب المعاییر1

 المصنفة.
 % على األقل من نقاط نمو مجموعتھا المصنفة. 74حصلت المدرسة على  تلبي. 2
 األقلیة= جـ  1.8؛ FRLمجموعة = ب  1.8؛  ELLمجموعة= أ  1.8

 
 

 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2

  
 

ھل نمو طالب المدرسة المعاقین یساوي نمو الطالب المعاقین على مستوى الوالیة أو أفضل :  مقارنة نمو الطالب المعاقین 1.9
 منھ؟ 

 
طالب أو أكثر فقط من الطالب المدرجین وفًقا لتقریر المساءلة المدرسیة. یتم حساب مقارنة نمو  16بالنسبة لكل مدرسة، یتم إدراج 

للنمو المتوسط للطالب المعاقین في المدرسة ثم مقارنتھا بالنسبة المئویة للنمو المتوسط المجموعة المصنفة أوالً بحساب النسبة المئویة 
 نقاط. 6نقاط من أصل  2والریاضیات تستحق  القراءة والكتابة -یة. كل مادة للوال
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درجات  5للوالیة بـ النسبة المئویة للنمو المتوسط لطالب المدرسة المعاقین أقل من النسبة المئویة للنمو المتوسط  نقطة 0
 مئویة.

 في حدودالنسبة المئویة للنمو المتوسط لطالب المدرسة المعاقین تساوي النسبة المئویة للنمو المتوسط للوالیة أو  نقطة 1
 درجات مئویة منھ.  5

 5النسبة المئویة للنمو المتوسط لطالب المدرسة المعاقین أعلى من النسبة المئویة للنمو المتوسط للوالیة بـ  نقطتان
 درجات مئویة. 

 
 یتم تقییم المدرسة على أساس النسبة المئویة الكلیة لمجموع نقاطھا المكتسبة من مجموع كل النقاط المحتملة.

 
 ما مدى جودة أداء طالب المدرسة المعاقین بالنسبة إلى الوالیة؟ :  المعاقینمقارنة النمو المستمر للطالب  1.9

 % من نقاط مقارنة نمو المجموعة المصنفة.50حصلت المدرسة على أقل من  . ال تلبي المعاییر0
% من نقاط نمو مجموعتھا 74% على األقل ولكن أقل من 50حصلت المدرسة على  . تقارب المعاییر2

 المصنفة.
 % على األقل من نقاط نمو مجموعتھا المصنفة. 74حصلت المدرسة على  تلبي. 4

 
 

 2العام 

 1العام 

 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4

 
 

 ACCESSھل تصل النسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار  : ACCESSالنسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار  1.10
 % أو أكثر؟50للمدرسة إلى 

 .35النسبة المئویة للنمو المتوسط أقل من  . ال تلبي المعاییر0
 .50من  أو أكثر ولكن أقل 35النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  . تقارب المعاییر2
 .65أو أكثر ولكن أقل من  50النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  . تلبي المعاییر4
 أو أكثر. 65النسبة المئویة للنمو المتوسط یساوي  . تتعدى المعاییر6

 
 2العام 
 1العام 

 . تتعدى6 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 تقارب. 2 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4
 . تتعدى6 تلبي. 4 تلبي. 4 . تقارب2 . تتعدى6

 
 

 ال ینطبق المؤشر على مستویات المدرسة اإلعدادیة.: DRA2/EDL2نمو اختبار  1.11
 
 

 ال ینطبق المؤشر على مستویات المدرسة اإلعدادیة.: بالمدارس المشابھمقارنة  DRA2/EDL2نمو اختبار  1.12
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 الوضع -مستوى تحصیل الطالب . 2
 ھل یعتبر مستوى التحصیل بالمدرسة مرتفع؟

 
ءة" أو *) النسبة المئویة للطالب الذین حصلوا على درجة "مستوى الكفا1یتضمن وضع تحصیل الطالب المقاییس التالیة للوالیة: (

، ELL(*) تحصیل مجموعات مصنفة محددة للطالب 3(، ةللمدارس المشابھ TCAPع اختبار *) وضTCAP ،)2"متقدم" في اختبار 
SPED، FRL،  ،(األقلیة العرقیة)النسبة المئویة للطالب الحاصلین عل4 (* ى درجة "متقدم" في اختبارTCAP ،)5 النسبة المئویة (*

) النسبة المئویة للطالب الذین حصلوا على درجة أعلى من "مستوى TCAP ،)5"متقدم" في اختبار  ى درجةللطالب الحاصلین عل
 .ACCESSالكفاءة" في اختبارات 

 
 أو أكثر لمجموع درجات اختبار مدرًجا وفًقا لتقریر المساءلة المدرسیة. 16* ینطبق فقط على المدارس التي حصلت على 

 
 
 
 
 

ھل النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" : القراءة -  TCAPأ مستوى الكفاءة الختبار  2.1
 تلبي المعاییر؟ 

النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من  . ال تلبي المعاییر0
35.% 

% على 35النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  . تقارب المعاییر1
 %.50األقل ولكن أقل من 

% على 50النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  . تلبي المعاییر2
 األقل.

ھل النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو : الریاضیات - %TCAPب مستوى الكفاءة الختبار  2.1
 "متقدم" تلبي المعاییر؟ 

النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من  . ال تلبي المعاییر0
25.% 

% على 25الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" النسبة المئویة لطالب المدرسة  . تقارب المعاییر1
 %.40األقل ولكن أقل من 

% على 40النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  . تلبي المعاییر2
 األقل.

ھل النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو : الكتابة -% TCAPجـ مستوى الكفاءة الختبار  2.1
 "متقدم" تلبي المعاییر؟ 

النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من  . ال تلبي المعاییر0
25.% 

% على 25درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على  . تقارب المعاییر1
 %.40األقل ولكن أقل من 

% على 40النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  . تلبي المعاییر2
 األقل.

ھل النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" : العلوم -% TCAPد مستوى الكفاءة الختبار  2.1
 تلبي المعاییر؟ 

النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من  . ال تلبي المعاییر0
15.% 

% على 15درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على  . تقارب المعاییر1
 %.30األقل ولكن أقل من 

% على 30النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  . تلبي المعاییر2
 األقل.
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 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 تقارب. 1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2

 
 

یساوي  TCAPھل تحصیل المدرسة في اختبار : مقارنة بالمداس المشابھ% TCAPجـ درجة مستوى الكفاءة الختبار  -أ 2.2
 المدارس المشابھ أو أكبر؟

الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" كانت أدنى من النسبة المئویة للطالب  . ال تلبي المعاییر0
 درجات مئویة. 10النسبة المئویة للتجمع بأكثر من 

النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" كانت أدنى من  . تقارب المعاییر1
 درجات مئویة. 10ل من درجات مئویة ولكن أق 5النسبة المئویة للتجمع بأكثر من 

النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" كانت أدنى من  . تلبي المعاییر2
 درجات مئویة. 5 في حدودالنسبة المئویة للتجمع أو أعلى منھ 

"متقدم" كانت أعلى من النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو  . تتعدى المعاییر3
 درجات مئویة على األقل. 5النسبة المئویة للتجمع بـ 

 العلوم= د  2.2الكتابة؛ = جـ 2.2الریاضیات؛ = ب 2.2القراءة؛ = أ 2.2 
 

 2العام 
 1العام 

 . تتعدى3 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2
 . تتعدى3 تلبي. 2 تلبي. 2 . تقارب1 . تتعدى3

 
 

 :جـ وضع المجموعة المصنفة -أ 2.3
 

لتقریر المساءلة المدرسیة. ( أو أكثر طالب مدرًجا وفًقا  16بالنسبة لكل مدرسة، یتم إدراج فقط مجموعات التركیز المدرج لدیھا 
للحصول على تعریف لمجموعات التركیز، یرجي الرجوع لقاموس المصطلحات.) یتم حساب وضع المجموعة المصنفة أوالً بحساب 

في كل  TCAPالنسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" في النسبة المئویة للنمو المتوسط الختبار 
القراءة، والكتابة، والریاضیات،  -جـ لتحدید النقاط المكتسبة. كل مادة  -أ  2.1موعة مصنفة ثم استخدام نفس المعیار المستخدم في مج

 نقاط. 8نقاط من أصل  2والعلوم تستحق 
 

 القراءة -% TCAPمستوى الكفاءة الختبار  
 %.35توى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مس نقطة 0
% على األقل ولكن 35النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  نقطة 1

 %.50أقل من 
 % على األقل.50النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  نقطتان
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 الریاضیات -% TCAPمستوى الكفاءة الختبار  
 %.25النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من  نقطة 0
% على األقل ولكن 25النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  نقطة 1

 %.40أقل من 
 % على األقل.40النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  نقطتان

 الكتابة -% TCAPمستوى الكفاءة الختبار  
 %.25النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من  نقطة 0
% على األقل ولكن 25المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" النسبة المئویة لطالب  نقطة 1

 %.40أقل من 
 % على األقل.40النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  نقطتان

 العلوم -% TCAPمستوى الكفاءة الختبار  
 %.15الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من  النسبة المئویة لطالب المدرسة نقطة 0
% على األقل ولكن 15النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  نقطة 1

 %.30أقل من 
 على األقل. %30النسبة المئویة لطالب المدرسة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم"  نقطتان

 یتم تقییم المدرسة على أساس النسبة المئویة الكلیة لمجموع نقاطھا المكتسبة من مجموع كل النقاط المحتملة.
 

 ما مدى جودة أداء المجموعة المصنفة للمدرسة؟ :  جـ وضع المجموعة المصنفة -أ 2.3
 المجموعة المصنفة.% من نقاط وضع 40حصلت المدرسة على أقل من  . ال تلبي المعاییر0
% من نقاط وضع مجموعتھا 65% على األقل ولكن أقل من 40حصلت المدرسة على  . تقارب المعاییر1

 المصنفة.
 % على األقل من نقاط وضع مجموعتھا المصنفة.65حصلت المدرسة على  . تلبي المعاییر2
 األقلیة= جـ  2.3؛ FRLمجموعة = ب  2.3؛  ELLمجموعة= أ  2.3

 
 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2

 
 

 ما مدى جودة أداء طالب المدرسة المعاقین بالمقارنة بالوالیة؟ :  مقارنة وضع المجموعة المصنفة للطالب المعاقین 2.4
 

طالب أو أكثر فقط من الطالب المدرجین وفًقا لتقریر المساءلة المدرسیة. یتم حساب وضع المجموعة  16بالنسبة لكل مدرسة، یتم إدراج 
الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" في النسبة المصنفة للطالب المعاقین أوالً بحساب النسبة المئویة للطالب المعاقین 

بالمقارنة بالنسبة المئویة لطالب الوالیة الحاصلین على درجة "مستوى الكفاءة" أو "متقدم". كل  TCAPالمئویة للنمو المتوسط الختبار 
 نقاط. 8نقاط من أصل  2القراءة، والكتابة، والریاضیات، والعلوم تستحق  -مادة 
النسبة المئویة لطالب المدرسة المعاقین الحاصلین على "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أقل من النسبة المئویة  نقطة 0

 درجات مئویة. 5للوالیة بـ
النسبة المئویة لطالب المدرسة المعاقین الحاصلین على "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" تساوي النسبة المئویة  نقطة 1

 درجات مئویة. 5أدنى بـ للوالیة أو أعلى أو
النسبة المئویة لطالب المدرسة المعاقین الحاصلین على "مستوى الكفاءة" أو "متقدم" أعلى من النسبة  نقطتان

 درجات مئویة على األقل. 5المئویة للوالیة بـ
 اط المحتملة.یتم تقییم المدرسة على أساس النسبة المئویة الكلیة لمجموع نقاطھا المكتسبة من مجموع كل النق

_____________________________________________________________________________________
 9الصفحة  -نماذج تقییم المدرسة اإلعدادیة  10/9/2014



 
 
 

 ما مدى جودة أداء طالب المدرسة المعاقین بالنسبة إلى الوالیة؟ :  مقارنة الوضع المستمر للطالب المعاقین 2.4
 % من نقاط مقارنة وضع المجموعة المصنفة.40حصلت المدرسة على أقل من  . ال تلبي المعاییر0
% من نقاط مقارنة وضع 65ولكن أقل من % على األقل 40حصلت المدرسة على  . تقارب المعاییر1

 مجموعتھا المصنفة.
 % على األقل من نقاط مقارنة وضع مجموعتھا المصنفة. 65حصلت المدرسة على  تلبي. 2

 
 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 تقارب. 1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2

 
 

تلبي  TCAPھل النسبة المئویة للطالب الحاصلین على درجة "متقدم" في اختبارات %: TCAPفي اختبار " متقدم"درجة  2.5
 المعاییر ( جامًعا بین جمیع المجاالت)؟

 %.5"متقدم" أقل من النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین في مستوى  . ال تلبي المعاییر0
 %.10% على األقل ولكن أقل من 5النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین في مستوى "متقدم"  . تقارب المعاییر1
 % على األقل10النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین في مستوى "متقدم"  . تلبي المعاییر2

 
 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 ال تلبي. 0
 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2

 
 

أو أعلى في "العام"  5ھل النسبة المئویة للطالب الذین حصلوا على مستوى * أو أعلى  5المستوى % ACCESSاختبار  2.6
 تلبي المعاییر؟و"اإللمام بالقراءة والكتابة" 

 %.5أو أعلى ھي أقل من  5النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین حصلوا على مستوى  . ال تلبي المعاییر0
% على األقل 5أو أعلى ھي  5النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین حصلوا على مستوى  . تقارب المعاییر1

 %.11ولكن  أقل من 
% على األقل 11أو أعلى ھي  5المئویة لطالب المدرسة الذین حصلوا على مستوى النسبة  . تلبي المعاییر2

 %.20ولكن  أقل من 
 % على األقل.20أو أعلى ھي  5النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین حصلوا على مستوى  . تتعدى المعاییر3
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 2العام 

 1العام 

 . تتعدى3 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 تلبي. ال 0
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2
 . تتعدى3 تلبي. 2 تلبي. 2 . تقارب1 . تتعدى3

 
 

 ال ینطبق المؤشر على مستویات المدرسة اإلعدادیة.: DRA2/EDL2اختبار  2.7
 

 النمو -استعداد ما بعد المرحلة الثانویة .  3
 .االبتدائیةال ینطبق المؤشر على مستویات المدرسة 

 

 الوضع -استعداد ما بعد المرحلة الثانویة .  4
 .االبتدائیةال ینطبق المؤشر على مستویات المدرسة 

 

 مشاركة الطالب.  5
 ھل یتم مشاركة طالب المدرسة؟

 
) فرص البرنامج المركزي. یتم إدراج 3(، ) نتائج استطالع رضا الطالب2() معدل الحضور، 1لطالب عن طریق (یتم قیاس مشاركة ا

 ، فرص البرنامج المركزي، في مجموع درجات اإلطار الكلي، ولیس في مجموع درجات مؤشر مشاركة الطالب. 5.3مقیاس رقم 
 

 یلبي المعاییر؟ھل متوسط معدل الحضور في المدرسة : معدل الحضور 5.1
 %90متوسط معدل حضور الطالب في المدرسة كان أقل من  . ال تلبي المعاییر0
 %. 92% على األقل ولكن أقل من 90متوسط معدل حضور الطالب في المدرسة كان  . تقارب المعاییر1
 %. 95% على األقل ولكن أقل من 92متوسط معدل حضور الطالب في المدرسة كان  . تلبي المعاییر2
 % على األقل.95متوسط معدل حضور الطالب في المدرسة كان  . تتعدى المعاییر3

 
 2العام 

 1العام 

 . تتعدى3 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 تقارب. 1
 تلبي. 2 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2
 . تتعدى3 تلبي. 2 تلبي. 2 . تقارب1 . تتعدى3
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 ھل معدل االستجابة اإلیجابیة یلبي المعاییر؟*: رضا الطالب 5.2
 %.80معدل االستجابة اإلیجابیة كان أقل من  . ال تلبي المعاییر0
 %.85% على األقل ولكن أقل من 80معدل االستجابة اإلیجابیة كان  . تقارب المعاییر1
 %.90% على األقل ولكن أقل من 85معدل االستجابة اإلیجابیة كان  . تلبي المعاییر2
 % على األقل.90معدل االستجابة اإلیجابیة كان  . تتعدى المعاییر3

 % على األقل لتحصل على النقاط في ھذا المقیاس50*یجب أن یكون معدل االستجابة 
 

 2العام 

 1العام 

 . تتعدى3 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2
 . تتعدى3 تلبي. 2 تلبي. 2 تقارب. 1 . تتعدى3

 
 ھل تقدم المدرسة برامج مركزیة؟: فرص البرنامج المركزي 5.3

 لم توفر المدرسة أیة برامج مركزیة في العامین السابقین. نقطة 0
 من البرامج المركزیة في العامین السابقین. 2أو  1وفرت المدرسة عدد  نقطة 1

 من البرامج المركزیة في العامین السابقین. 4أو  3وفرت المدرسة عدد  نقطتان
 برامج مركزیة أو أكثر في العامین السابقین. 5وفرت المدرسة  نقاط 3

 
 ھل تعتبر المنظمة فعالة وتتمتع بإدارة جیدة؟. 2

 االلتحاق.  6
 

) النسبة المئویة للطالب الذین التحقوا لعام كامل 2) معدل إعادة االلتحاق بالمقارنة بالمدارس المشابھ و(1یتم قیاس االلتحاق عن طریق (
، في مجموع درجات اإلطار الكلي، ولیس في مجموع االلتحاق، التغییر في 6.4بالمقارنة بالمدارس المشابھ. یتم إدراج مقیاس رقم 

 االلتحاق. درجات مؤشر 
 

ھل معدل إعادة االلتحاق الخاص بالمدرسة یساوي المدارس المشابھ أو أفضل : معدل إعادة االلتحاق بالمقارنة بالمدارس المشابھ 6.1
  منھ؟

 درجات مئویة. 5معدل إعادة االلتحاق كان أقل من التجمع بأكثر من  . ال تلبي المعاییر0
 درجات مئویة. 5 في حدودمعدل إعادة االلتحاق كان أقل من التجمع أو أكبر منھ  . تقارب المعاییر1
 درجات مئویة. 5معدل إعادة االلتحاق كان أعلى من التجمع بأكثر من  . تلبي المعاییر2
 

 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 تقارب. 1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب1 . تقارب1 ال تلبي. 0 . تقارب1
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2

 
\ 
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ھل النسبة المئویة لطالب المدرسة الذین التحقوا لعام كامل تساوي : النسبة المئویة لاللتحاق لعام كامل بالمقارنة بالمدارس المشابھ 6.2
  المدارس المشابھ أو أفضل منھا؟

 درجات مئویة. 5االلتحاق لعام كامل كان أقل من التجمع بأكثر من معدل  . ال تلبي المعاییر0
 درجات مئویة. 5 في حدودمعدل االلتحاق لعام كامل كان أقل من التجمع أو أكبر منھ  . تقارب المعاییر1
لاللتحاق  درجات مئویة أو أن المعدل الحالي 5معدل االلتحاق لعام كامل أعلى من التجمع بأكثر من  . تلبي المعاییر2

 % أو أعلى.99لعام كامل كان 
 

 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 . تقارب1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2

 
 ال ینطبق المؤشر على مستویات المدرسة اإلعدادیة.: وكولورادمعدل التسرب الصادر عن وزارة التربیة والتعلیم لوالیة  6.3

 

 :رضا الوالدین.  7
 ھل ھناك رًضا من ِقبل الوالدین تجاه المدرسة؟

 
 ) معدل االستجابة الستطالع رضا الوالدین. 2) نتائج استطالع رضا الوالدین و1یتم قیاس مؤشر رضا الوالدین عن طریق 

 
 

 ھل معدل االستجابة اإلیجابیة یلبي المعاییر؟: رضا الوالدین 7.1
 %.80معدل االستجابة اإلیجابیة كان أقل من  . ال تلبي المعاییر0
 %.85% على األقل ولكن أقل من 80االستجابة اإلیجابیة كان  معدل . تقارب المعاییر2
 %.90% على األقل ولكن أقل من 85معدل االستجابة اإلیجابیة كان  . تلبي المعاییر4
 % على األقل.90معدل االستجابة اإلیجابیة كان  . تتعدى المعاییر6

 
 2العام 

 1العام 
 . تتعدى6 تلبي. 4 . تقارب2 . ال تلبي0

 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . ال تلبي0 ال تلبي. 0
 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 . ال تلبي0 . تقارب2
 تلبي. 4 تلبي. 4 . تقارب2 . تقارب2 تلبي. 4
 . تتعدى6 تلبي. 4 تلبي. 4 تقارب. 2 . تتعدى6

 

 
  

 ھل شھدت المدرسة تغییًرا إیجابًیا في االلتحاق؟: التغییر في االلتحاق  6.4
 درجة مئویة من صافي النقاط المكتسبة. 0حصلت المدرسة على  نقطة 0
 درجة مئویة من صافي النقاط المكتسبة. 1و 0حصلت المدرسة على ما بین  نقطة 1

 درجات مئویة أو أكثر من صافي النقاط المكتسبة. 2حصلت المدرسة على  نقطتان
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 ھل معدل استجابة الوالدین یلبي المعاییر؟: معدل استجابة الوالدین 7.2
 %.20معدل االستجابة كان أقل من  . ال تلبي المعاییر0
 %.50% على األقل ولكن أقل من 20معدل االستجابة كان  . تقارب المعاییر1
 % على األقل.50معدل االستجابة كان  . تلبي المعاییر2

 
 2العام 

 1العام 

 تلبي. 2 . تقارب1 . ال تلبي0

 تقارب. 1 . ال تلبي0 . ال تلبي0 . ال تلبي0
 . تقارب1 . تقارب1 . ال تلبي0 . تقارب1
 تلبي. 2 . تقارب1 . تقارب1 تلبي. 2
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