
 

 

  لماذا المشاركة في اختبار على مستوى الوالیة
 

  علمینمھم للم

 

ي إجراء اختبارات الوال�ة 
؟ ك�ف �ساعديف ي ي دعم طاليب

 �ف

ي فنون اللغة  •
يزودك بمعلومات موثوقة حول التقدم بمرور الوقت �ف

�ة ف ا إ�  (ELA) اإلنجل�ي ي �مكن استخدامها جنب� وال��اض�ات والعلوم الىت
 .جنب مع مصادر أخرى لمعلومات التعلم

ي �مكن أن توجه  • يوفر معلومات حول نقاط القوة ومجاالت النمو الىت
ي المناهج 

ات �ف ي التغي�ي
 .وال��اض�ات والعلوم ELA وطرق التدر�س �ف

ي دعم  •
جهودك لرفع مستوى جميع طالبك إ� نفس التوقعات �ساعد �ف

 .العال�ة ، مما �ضمن نتائج عادلة لجميع طالب وال�ة أور�غون

؟ ي
 ك�ف �ساعد إجراء اختبارات الوال�ة مدرسيت

�ساعد ع� تحد�د اتجاهات التعلم ، و�دعو إ� تحل�ل المجموعات  •
ي قد تكون محرومة من الخدمات وقد تحتاج إ�   .موارد إضاف�ةالطالب�ة الىت

ي  • •
وال��اض�ات والعلوم و�سمح للمدارس  ELA �ق�س تعلم الطالب �ف

ي تحص�ل الطالب وكذلك تحد�د 
باالحتفال بالنمو ع� مستوى المدرسة �ف

ي مجاالت المحتوى هذە
ف �ف  <مجاالت الهدف للتحسني

ي 
ف ع� جميع الطالب المشاركة �ف هل يتعني

 اختبارات الوال�ة؟
 (ESSA) قانون كل طالب ينجحيتطلب 

ي 
ي اختبارات الوال�ة �ف

مشاركة جميع الطالب �ف
ي تم مع االستثناءات ) اختبارها الدرجات الىت

ي 
 OAR 581-و ORS 329.479 المفصلة �ف

).0009-021 
بالنسبة للطالب ذوي اإلعاقة ، فإن المشاركة 
ا بموجب قانون تعل�م  ي االختبار مطل��ة أ�ض�

�ف
 .(IDEA) األفراد ذوي اإلعاقة

أسئلة وأجوبة حول اختبارات 
 الوالیة

 ھل اختبارات الوالیة متاحة لجمیع الطالب؟
یخضع معظم الطالب الختبار الحالة العامة. 
یحتاج البعض إلى تسھیالت للوصول إلى 

االختبار ، وبعض األشخاص ذوي اإلعاقات 
 .المعرفیة األكثر أھمیة یأخذون تقییًما بدیًال 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors329.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors329.html
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=261242
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األ��� �ضمن توز�ــــع الموارد الحكوم�ة والف�درال�ة المحدودة لدعم المدارس  •
ا  .احت�اج�

 

 ك�ف �جب ع� المدارس استخدام نتائج االختبار �شكل مناسب؟

نتائج اختبارات الوال�ة موثوقة ع� مستوى مجموعة الطالب و�جب استخدامها لتقي�م    •
الحت�اجات التعلم لجميع مجموعات الطالب ع�  تلب�ة المناهج وطرق التدر�سمدى 

ا لهذا التحل�ل ا أساس��  .أساس سنوي. �عد استخدام ب�انات التق��ر المستهدف أمر�

ي  تط�ح أسئلةال�ة �جب أن تجعل المدرسة فهم أن مراجعة نتائج اختبارات الو  •
وتفكر �ف

ي �حتاجونها لدعم التعلم لجميع الطالب  .المعلومات اإلضاف�ة الىت

ف ، والوصول إ� فرص الطالب (مثل الوصول إ�   • �جب أن �ستند تقي�م الطالب الفرديني
مسارات ال��اض�ات الصعبة ، أو المستوى المتقدم ، أو البكالور�ا الدول�ة ، أو برامج 

) إ�  ف ف والموه��ني  .مصادر متعددة لألدلةالموه��ني

ي المحادثات حول تعلم الطالب.  •
ي استخدامها لتحد�د استخدم نتائج اختبار الحالة �ف

ال ينب�ف
 .كجزء من عمل�ة تقي�م المعلم  الفرد�ةأهداف المعلم 

 

 اتصل
ODE’s Assessment Team Webpage 

 :الرجاء إرسال أي أسئلة أو تعل�قات أو توص�ات إ�

ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov  

 

یوفر اختبار الوالیة لمحة عن كیفیة أداء 
في المجاالت الرئیسیة.  نظام مدرسي كامل

یُعلم ذلك القرارات التي من شأنھا تحسین 
البرمجة وتوفیر الموارد المستھدفة والدعم 

 .للمدارس المختلفة

ي 
تق�س اختبارات الوال�ة تقدم الطالب �ف
�ة وال��اض�ات  ف فنون اللغة اإلنجل�ي

ها فقط  والعلوم. �جب أن يتم تفس�ي
ان مع مصادر األدلة األخرى ، مثل  باالق�ت

ونتائج التقي�م المؤقتة  SEED نتائج مسح
ف و�طاقات التقار�ر  وتعل�قات المعلمني

 .والحضور

 

 ODEموارد تقي�م 

 التقییم الصحیح للغرض الصحیح

 ییم التكوینيموارد التق

 موارد التقییم المؤقت

  SEEDمسح

 وحدات تدریب محو األمیة لتقییم أولیاء األمور

 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx
mailto:ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/RightAssessmentRightPurpose.pdf
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Formative_Assessment.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Interim_Assessments.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Student_Educational_Equity_Development_Survey.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx



Accessibility Report


		Filename: 

		EducatorFlyer_Arabic.pdf




		Report created by: 

		Carla Martinez, Administrative Specialist, carla.martinez@state.or.us

		Organization: 

		Oregon Department of Education, Teaching, Learning, & Assessment




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 3

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 28

		Failed: 1




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Failed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Needs manual check		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
