
 

 

 اختبار على مستوى الوالیة في لماذا المشاركة
خطط العملانعو لصھم م  

 

ي وال�ة أور�غون؟ 
 ك�ف �ساعد إجراء اختبارات الوال�ة الطالب وعائالتهم �ف

وأفراد المجتمع ع� فهم ك�ف�ة دعم المدارس المحل�ة �ساعد العائالت  •
�ة ف ي تعلم فنون اللغة اإلنجل�ي

 لالحت�اجات التعل�م�ة لجميع الطالب �ف
(ELA) وال��اض�ات ومعاي�ي العلوم. 

�ق�س تقدم الطالب نحو إ�مال المدرسة الثان��ة والنجاح بعد المدرسة  •
 .للعملالثان��ة ، مثل االلتحاق بال�ل�ة واالستعداد 

ف حول تعلم الطالب  • ���ني �ق�س و�قدم معلومات قابلة للتنف�ذ للقادة ال�ت
 .وال��اض�ات والعلوم وتوقعات ال�فاءة ELA ضمن معاي�ي 

 

 ك�ف �ساعد إجراء االختبارات الحكوم�ة المقاطعات والمدارس؟ •

 .�دعم تط��ر س�اسات وممارسات عادلة وتوز�ــــع الموارد •

ي 
ف ع� جميع الطالب المشاركة �ف هل يتعني

 اختبارات الوال�ة؟
قانون كل طالب ينجح مشاركة جميع  يتطلب

ي اختبارات 
ي الدرجات المطل��ة �ف

الطالب �ف
ي مع  )الوال�ة

 ORS استثناءات مفصلة �ف
   581OAR-021-0009.(و329.479 
 

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 

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

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=261242
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=261242
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors329.html


 

 
 

 
National Center on Educational Outcomes   
www.nceo.info 
 

 
NCEO is supported through a cooperative agreement (H326G160001) between the University of Minnesota, 
National Center on Educational Outcomes (NCEO) (#H326G160001) and the U.S. Department of Education, 
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materials do not necessarily reflect the position or policy of the U.S. Department of Education or Offices 
within it. Project Officer: David Egnor 

 

ي وال�ة  •
�كشف عن اختالفات األداء ع�ب مجموعات الطالب المختلفة �ف

امج لتلب�ة االحت�اجات التعل�م�ة لهؤالء الطالب  .أور�غون و�دعم ال�ب

 

ي وال�ة 
ف والطالب والعائالت �ف ي دعم المعلمني

 أور�غون؟ك�ف �مكنئف

تم تصمیم نتائج اختبارات الوالیة بحیث تكون موثوقة على مستوى مجموعة الطالب ، ولیس  •
على مستوى الطالب الفردي. یجب أن یعتمد تقییم الطالب الفردیین ، والوصول إلى فرص 

الطالب (مثل مسارات الدورة المعجلة ، أو التنسیب المتقدم ، أو البكالوریا الدولیة ، أو برامج 
 .على مصادر متعددة لألدلةن والموھوبین) الموھوبی

ي عدد قل�ل من التأ��د ع� أن جودة المدرسة  •
�ي أ��� من مجم�ع نتائج اختباراتها �ف

�شجع تصن�ف المناطق أو المدارس أو الحكم عليها من خالل األداء الموضوعات الرئ�س�ة. 
ي اختبار الوال�ة ع� اتخاذ القرار الذي �د�م عدم المساوا

 .ةفقط �ف

ي المحادثات حول تعلم الطالب. �جب أن تكون هذە  •
�شجيع استخدام نتائج اختبار الحالة �ف

ي من نقاط القوة  .المحادثات قائمة ع� األصول وأن تبئف

 

اتصل    
ODE’s Assessment Team Webpage 

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

ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov  

 

تعتبر اختبارات الدولة جزًءا من نظام 
یوفر نظام التقییم المتوازن  تعلیمي شامل.

في والیة أوریغون موارد إضافیة لدعم 
التدریس والتعلم خالل الیوم الدراسي وخالل 

 .العام

ي 
تق�س اختبارات الوال�ة تقدم الطالب �ف

�ة وال��اض�ات والعلوم.  ف فنون اللغة اإلنجل�ي
ان مع مصادر أخرى  ها باالق�ت �جب تفس�ي

ونتائج ،  SEED لألدلة ، مثل نتائج مسح
ف ،  التقي�م المؤقتة ، وتعل�قات المعلمني

 .و�طاقات التقار�ر ، والحضور

 

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
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