
تمثل مقاییس كولورادو للنجاح األكادیمي، أوCMAS ، التقییم الذي تعتمده والیة كولورادو آلداب اللغة والریاضیات والعلوم والعلوم 
االجتماعیة. یعتبر CMAS تقییًما تلخیصًیا یقدم المعلومات حول مدى إتقان طفلك للمفاھیم والمھارات الرئیسیة في مستوى صفھ.  

یتم إعداد اثنین من التقییمات – آداب اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات – من ِقبل برنامج التقییم PARCC، الشراكة من أجل تقییم الجاھزیة للكلیة 
والوظائف، ویتماشى ھذین التقییمین مع معاییر الوالیة المشتركة األساسیة آلداب اللغة (التي تتضمن القراءة والكتابة والتواصل) والریاضیات. 

وتشرف والیة كولورادو على إعداد التقییمات األخرى – آداب اللغة اإلسبانیة (SLA) والعلوم والعلوم االجتماعیة في كولورادو. تتماشى 
اختبارات العلوم والعلوم االجتماعیة مع معاییر كولورادو األكادیمیة؛ وتتماشى اختبارات آداب اللغة اإلسبانیة مع األساس المشترك لمعاییر آداب 

اللغة اإلسبانیة.  

ُتجرى اختبارات آداب اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات CMAS كل عام لجمیع التالمیذ من الصف الثالث إلى الصف التاسع. ُیجرى اختبار 
CMAS للعلوم كل عام لتالمیذ الصف الخامس والصف الثامن وُیجرى اختبار CMAS للعلوم االجتماعیة كل عام لثلث مجموع طالب الصف 

 SLA (آداب اللغة اإلسبانیة) لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة المتحدثین باإلسبانیة من الصف الثالث والصف الرابع والصف السابع. ُتجرى اختبارات
الرابع الملتحقین في مدرسة أمریكیة لمدة 5 سنوات أو أقل.

ُتدار تقییمات CMAS في فترة اختبار واحدة. في ربیع عام 2016، یمكن أن تبدأ المدارس االختبار في وقت مبكر في 14 مارس وتنتھي في 
29 أبریل. سوف یخضع طفلك لالختبار في أیام معینة تبًعا للصف والمادة فقط ولیس خالل كامل الفترة. استشر مدرسة طفلك بخصوص 

جدول اختباره الُمحدد.  

في معظم الحاالت، ُیجري التالمیذ اختباراتھم عبر اإلنترنت. تتمیز ھذه االختبارات عبر اإلنترنت بمجموعة متنوعة من األسئلة التفاعلیة التي 
تعزز زیادة مشاركة التلمیذ مع أنواع مواد مثل محاكاة العلوم ومواد استجابة ُمحسنة بالتكنولوجیا. یكون اختبار SLA (آداب اللغة اإلسبانیة) 

 .CMAS في PARCC اختبارآداب اللغة اإلنجلیزیة SLA اختباًرا ورقًیا؛ وال ُیجري التالمیذ المشاركون في

٪ من إجمالي وقت التدریس  وعلى غرار السنوات الماضیة، تقدر وزارة التعلیم في كولورادو وقت االختبار النموذجي للتلمیذ بمعدل أقل من1.5 
السنوي الخاص بھم. وفیما یخص CMAS، سیقضي التالمیذ من 8  إلى 14 ساعة في إجراء اختبارات CMAS ھذا العام. یتم تحدید مقدار الوقت 

الدقیق تبًعا للصف والمادة. 

توفر التقییمات معلومات قیمة للتالمیذ وأولیاء األمور والمربین حول ما إذا أتقن التالمیذ معاییر مستوى الصف والمحتوى وھم على المسار الصحیح 
للتخرج مستعدین للقرن 21. توفر نتائج التقییم مقیاًسا واحًدا ضمن مجموعة من األدلة على التقدم األكادیمي لطفلك. 

 :CMAS دلیل أولیاء األمور إلى اختبار
مقاییس كولورادو للنجاح األكادیمي

متى ُيجري طفلي االختبار؟   

ما ھو اختبار CMAS؟



سیحصل طفلك على تقریر أداء التلمیذ مع نتیجة إجمالیة شاملة ومستوى األداء العام التي لإلشارة إلى أداء طفلك العام في التقییم 
في المواد الدراسیة التي خضع فیھا لالختبار. یتم تقدیم الدرجات الفرعیة لتوضیح مدى تحسن أداء طفلك في كل معیار.  

ُتدرج معدالت المدرسة والمنطقة التعلیمیة والوالیة في التقریر بحیث یمكنك مقارنة أداء طفلك بأداء اآلخرین.  

تقدم نتائج CMAS صورًة عن أداء التلمیذ إلى المدارس والمناطق التعلیمیة والمدرسین وأولیاء األمور والمجتمع التعلیمي. ُتظھر النتائج مدى 
تقدم التالمیذ أكادیمًیا، والذي یعتبر العنصر األساسي للتأكد من أنَّ التالمیذ على المسار الصحیح للتخرج مستعدین للكلیة والحیاة المھنیة. 

یستخدم المدرسون نتائج CMAS لتعزیز التدریس من أجل تلبیة احتیاجات التلمیذ الفردیة. تستخدم المدارس والمناطق التعلیمیة نتائج 
CMAS إلجراء تعدیالت على البرامج التعلیمیة للعام التالي.  

 نشجعك على المشاركة في تعليم طفلك. ُيرجى عدم التردد في التواصل مع مدرس طفلك لمعرفة الطرق التي يمكنك بها مساعدة طفلك في المنزل.

للعثور على معلومات مفيدة،  resources-http://standards.dpsk12.org/standards/نشجعك أيًضا على زيارة هذا الموقع 
 المعلومات التالية: سيِّما ال

  دليلDPS  ألولياء األمور لتعلم الطالب
 دليل أولياء األمور إلى التكنولوجيا 

  معلومات لمتعلمي اللغة اإلنجليزية 

ر اختبار ممارسة!   قم باختیا
 Test) انقر فوق عالمة التبویب التحضیر لالختبار  www.parcc.pearson.com :آداب اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات          

اختبارات الممارسة Preparation.(Practice Tests)) ثم  حدد 

    آداب اللغة اإلسبانیة:  http://www.cde.state.co.us/assessment/csla انقر فوق اختبار ممارسة مستوى الصف الذي 
في مشاهدته. ترغب

 العلوم والعلوم االجتماعیة:   www.pearsonaccess.comانقر فوق عالمة التبویب ePAT  ثم اختارالصف/المادة الدراسیة التي 
ترغب في مشاھدتھا، ثم انقر فوق االختبار الموجود بعنوان

 Accountability,) "لمزیٍد من المعلومات عن التقییمات وترتیبات االختبار، ُیرجى زیارة الموقع اإللكتروني "قسم المساءلة واألبحاث والتقییم
  :(Research, and Evaluation

إذا كانت لدیك أیة أسئلة أو مخاوف حول التقییمات، فاتصل بمدرسة طفلك مباشرًة أو اتصل بخط دعم مشاركة األسرة والمجتمع على الرقم 
 (720) 423-3054 .

معلومات إضافية  
? 

ما ھي الدرجات التي سیحصل علیھا طفلي؟   

كيف ستتم االستفادة من هذه الدرجات؟   

.14-15 TN8 SS/Science ePAT

www.dpsare.com
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