
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقييمات في القراءة والكتابة والرياضيات، وذلك ثالث مرات كل عام، للتالميذ في  إجراءمدارس دنفر العامة من جميع المدارس  تتوقع
 عالية الجودة والدقيقة التي تم الفصليةبشراكتها مع مدارس دنفر العامة لتوفير التقييمات  ANetالصفوف من الثالث إلى الثامن. تفتخر 

ة إعدادها لتزويد المدرسين بالمعلومات حول تقدم التالميذ في إتقان معايير القراءة والكتابة والرياضيات. وهذه التقييمات تقويمية ومعد  
 على الورق.  يمات في اللغة اإلسبانيةالتقييمات في اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت، في حين يتم إجراء التقي إجراءألغراض تعليمية. يتم 

 

 

 

 

 

ثالث مرات كل عام، وتكون في القراءة والكتابة والرياضيات. سيكمل التالميذ التقييم بعد  ANetالمقدمة بواسطة  الفصليةتتم التقييمات 

ترات خيار في فالإكمال الوحدات المطابقة في الفصل الدراسي، مع إجراء اختبار نهائي بتاريخ محدد لجميع التالميذ. لدى قادة المدرسة 
بأفضل صورة للتالميذ، ويستطيع أولياء األمور الحصول على تواريخ دقيقة لالختبارات من  التقييمات في الوقت المناسب إلجراءالتقييم 

 دقيقة. 90إلى  60المدرسة التي يتعلم بها أطفالهم. سيكمل معظم التالميذ هذه التقييمات في فترة تبلغ 
 A1 A1 A2 A2 A3 A3 

 

تقييم اكتساب اللغة 
 اإلنجليزية متاح بحلول:

 أكتوبر 10

تقييم اكتساب الرياضيات 
 متاح بحلول: 

 أكتوبر 12

تقييم اكتساب اللغة 
 اإلنجليزية متاح بحلول:

 يناير 18

تقييم اكتساب الرياضيات متاح 
 يناير 17بحلول: 

تقييم اكتساب اللغة 
 اإلنجليزية متاح بحلول:

 مارس 13

تقييم اكتساب الرياضيات 
 متاح بحلول:

 مارس 16

 :بتاريخاالختبار  :بتاريخاالختبار  :بتاريخاالختبار  :بتاريخاالختبار  :بتاريخاالختبار  :بتاريخاالختبار  الصف

 مايو 22 مايو 22 يناير 31 فبراير 2 نوفمبر 2 نوفمبر 4 3

 مايو 22 مايو 22 يناير 31 فبراير 2 نوفمبر 2 نوفمبر 4 4

 مايو 22 مايو 22 يناير 31 فبراير 2 نوفمبر 2 نوفمبر 4 5

 

 
 A1 A1 A2 A2 A3 A3 

 

تقييم اكتساب اللغة 
 اإلنجليزية متاح بحلول:

 أكتوبر 10

تقييم اكتساب الرياضيات 
 متاح بحلول: 

 أكتوبر 5

تقييم اكتساب اللغة 
 اإلنجليزية متاح بحلول:

 يناير 18

تقييم اكتساب الرياضيات متاح 
 ديسمبر 14بحلول: 

اكتساب اللغة تقييم 
 اإلنجليزية متاح بحلول:

 مارس 13

تقييم اكتساب الرياضيات 
 متاح بحلول:

 فبراير 22

 :بتاريخ االختبار :بتاريخ االختبار :بتاريخ االختبار :بتاريخ االختبار :بتاريخ االختبار :بتاريخ االختبار الصف

 مايو 22 مايو 22 فبراير 3 فبراير 2 نوفمبر 18 نوفمبر 4 6

 مايو 22 مايو 22 فبراير 17 فبراير 2 نوفمبر 10 نوفمبر 4 7

 مايو 22 مايو 22 يناير 15 فبراير 2 نوفمبر 9 نوفمبر 4 8

  

مة للتالميذ وأولياء األمور والمدرسين حول ما إذا كان التالميذ يتقدمون في إتقان معايير مستوى الصف والمحتوى وهم معلومات قي   الفصلية التقييمات توفر 
. الهدف من نتائج التقييمات هذه هو توفير مقياس واحد ضمن مجموعة من األدلة على التقدم األكاديمي 21على الطريق الصحيح للتخرج استعداًدا للقرن 

 الذي حققه طفلك.  

 

 متى ُيجري طفلي االختبار؟   

 

 

 ؟  ANet هو تقييم م 

 

 إلى األمور أولياء دليل 

 ANet تقييم المقدم بواسطةالتعليمية  ةطقمنالفصلية لل التقييمات 
 



 

 

 

 

 

الية حتوفر نتائج التقييمات المؤقتة مقاييس هامة حول مدى تقدم التالميذ في إتقان معايير المستوى الخاص بالصف كي ينجح الطفل في مرحلته ال
 ويواصل تحقيق التقدم األكاديمي من عام آلخر.  

 

على وجه الخصوص النتائج التي يمكن فرزها حسب المعيار، من أجل مساعدة المدرسين والتالميذ واألسر في الفهم بشكل  ANetتوفر تقييمات 

 . التدرب عليهاأفضل للمعايير التي أداها التالميذ جيًدا، والمفاهيم والمهارات التي يلزم مواصلة 
 

 
 

 

 

 

 

 

نهم استخدام البيانات من . ويمكوغلقهاالمعلمين ببيانات قابلة للتنفيذ، كي يمكنهم تحديد الفجوات في تعليم التالميذ  الفصليةتزود التقييمات 
المستوى ان معايير إتقهذه التقييمات للتوجيه وعمل التعديالت على التعليم، في القراءة والكتابة والرياضيات، لدعم التالميذ في التقدم في 

  .مادة دراسية محددةالصفي ل

 

 

 

 
 

  dpsare.comلمزيٍد من المعلومات عن التقييمات، ُيرجى زيارة موقع ويب "قسم المساءلة واألبحاث والتقييم": 

 

 لمشاركة في تعليم طفلك. ُيرجى عدم التردد في التواصل مع مدرس طفلك لمعرفة الطرق التي يمكنك بها مساعدة طفلك في المنزل.ل ندعوكم
 

على معلومات مفيدة، بما في ذلك  للحصول resources-http://standards.dpsk12.org/standards/أيًضا على زيارة هذا الموقع  ندعوكم

 المعلومات التالية:
 

 دليل أولياء األمور إلى التكنولوجيا 

  معلومات لمتعلمي اللغة اإلنجليزية 

  كولورادوموارد والية

 

إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف حول التقييمات، فاتصل بمدرسة طفلك مباشرًة أو اتصل بخدمات دائرة األسرة على الرقم 
(720) 4233054.  

 

 معلومات إضافية 

 
? 

 

 التي سيحصل عليها طفلي؟    (الدرجات) الدرجة ما هي 

 

 

 كيف ستتم االستفادة من هذه الدرجات؟  

http://testing.dpsk12.org/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

