
السادة أفراد األسرة،

توضح لكم الصفحات التالية طريقة تفسير تقرير الطالب الفردي الذي يُلخص أداء الطالب في أحدث تقييم لتقدم الطالب 
على مستوى والية آيوا )ISASP(. يهدف تقييم ISASP إلى توفير معلومات للمدارس واألسر بشأن مستوى أداء 

الطالب وفقًا للمعايير األكاديمية األساسية لوالية آيوا.

تعرض الصفحة 1 من التقرير نظرة عامة على مستوى أداء الطالب في جميع اختبارات المواد المحددة في تقييم 
ISASP. توجد درجة معيارية الختبارات المواد، ورسم يحدد مستوى األداء وفقًا للدرجة المعيارية، ومستوى إنجاز 

يستند إلى الدرجة المعيارية. يوفر وصف أداء الطالب مزيًدا من المعلومات حول المعرفة والمهارات الخاصة بالطالب 
المعتادين في مستوى إنجاز الطالب.

توضح الصفحة 2 من التقرير مستوى أداء الطالب في النطاقات األساسية بوالية آيوا المرتبطة بكل اختبار مادة. النطاقات 
هي مواضع تركيز محددة في المحتوى الخاص بالمادة. يتم سرد النطاقات لكل اختبار مادة، وتُظهر مستويات األداء 

مستوى أداء الطالب مقارنة بأداء نظرائه في نفس الصف في والية آيوا.

توضح الصفحة 3 من التقرير مستوى أداء الطالب في تقييم ISASP الحالي مقارنة بالدرجات التي حصل عليها 
الطالب في السنوات السابقة. يدعم هذا الرسم إجراء نقاشات حول نمو الطالب كما يظهر من خالل التغيرات في 

الدرجات بمرور الوقت.

توضح الصفحة 4 مستوى أداء الطالب في اختبار الكتابة. يعرض التقرير درجات الطالب في الجوانب األربعة )المهمة 
المحددة، والتطور، والتنظيم، واستخدام اللغة(، باإلضافة إلى متوسط درجات المنطقة التعليمية. كما يعرض التقرير 

نتائج االختبار في إطار خاص بعمق المعرفة )DOK(. يرتبط كل سؤال من أسئلة االختبار بمستوى عمق معرفة يحدد 
نوع ومستوى التفكير واالستنتاج المطلوبين من الطالب. وهو كسر يشير إلى النقاط التي أحرزها الطالب من إجمالي 

.)DOK( النقاط الممكنة في كل مستوى لعمق المعرفة

عند مراجعة نتائج تقييم ISASP، احرص على قضاء بعض الوقت في مناقشة النتائج مع الطالب. اطرح أسئلة 
على الطالب بشأن نقاط القوة األكاديمية، وسبل الدعم اإلضافية التي يمكنها تقديم المساعدة، واألشياء التي تساعد 
في اندماجه داخل الفصل الدراسي واحصل منه على تعليقات. يرجى التواصل مع مدرسة الطالب ومشاركة هذه 

التعليقات ونتائج تقييم ISASP معها لمعرفة المزيد حول السبل التي يمكن من خاللها االستمرار في المساعدة على 
تقدم الطالب.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام، برامج االختبار بوالية آيوا
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يمثل تقييم ISASP التقييم الجديد على مستوى الوالية الذي يتوافق مع المعايير األساسية لوالية آيوا. حيث يوفر تقييًما واضًحا ودقيقًا 
لنتائج تعلم الطالب يمتاز بمالءمته وقابلية العمل عليه بالنسبة للطالب وأولياء األمور والمعلمين والوالية. يوضح هذا الدليل كيفية 

قراءة تقرير الطالب الفردي.

1. معلومات الطالب

يظهر اسم الطلب، ومعرف والية 
الطالب آيوا، والمدرسة، والمنطقة 

التعليمية، والصف في أعلى 
الصفحة األولى.

2. مقياس األداء

يوفر مقياس األداء رسًما يوضح 
مستوى إنجاز الطالب. يتم عرض 

نطاقات الدرجات الخاصة بكل مستوى 
إنجاز أسفل الرسم.

3. الدرجة المعيارية

الدرجة المعيارية هي الدرجة التي 
تسمح بإجراء مقارنات عبر الصفوف 

الدراسية واألعوام.

4. مستوى اإلنجاز

يُشير مستوى اإلنجاز إلى أداء الطالب 
في االختبار ويوفر توضيًحا عاًما لما 

يعرفه الطالب وما يمكنه القيام به.

5. وصف األداء

وصف األداء هو شرح لفهم الطالب 
للمحتوى الخاص بمستوى الصف.

تقرير الطالب الفردي
 الصفحة 1 من 4

*مالحظة: إذا لم ترى درجات أحد االختبارات المسرودة، يُرجى االتصال بمدرسة الطالب 
للحصول على مزيد من المعلومات. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول تقييم ISASP وتقرير الطالب 

 https://iowa.pearsonaccess.com الفردي على

https://iowa.pearsonaccess.com


2

6. النطاقات األساسية لوالية آيوا

النطاقات األساسية لوالية آيوا هي 
مواضع تركيز محددة في الصف 

والمحتوى يتم اختبار فهمها. على سبيل 
المثال، األفكار األساسية والتفاصيل 

هي نطاق في مادة القراءة بالصف 6.

7. أداء النطاق

يتم تصنيف أداء الطالب في النطاقات 
األساسية لوالية آيوا باعتباره منخفًضا 

أو متوسًطا أو عاليًا. بالنظر إلى 
درجات كل الطالب في كل نطاق، 

يتم تصنيف أعلى 20% في المستوى 
عالي، وأقل 20% في المستوى 

منخفض ونسبة 60% الوسطى في 
المستوى متوسط.

:ISASP يقيّم تقييم

القراءة
للصفوف من 3 إلى 11

دراسة اللغة والكتابة
للصفوف من 3 إلى 11

الرياضيات
للصفوف من 3 إلى 11

العلوم
للصفوف 5 و8 و10.

تقرير الطالب الفردي
الصفحة 2 من 4
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8. النمو

توفر صفحة النمو معلومات حول الدرجة 
الحالية للطالب وأي درجات مرتبطة 

بتقييمات ISASP السابقة.

تشير األشرطة الملونة إلى مستويات 
اإلنجاز الثالثة، ويتم تعليم الدرجات 

المعيارية للطالب على الرسم الشريطي 
باستخدام عالمة * )النجمة(.

توجد الدرجات المعيارية ضمن كل 
مادة على مقياس عمومي وقد تتم 

مقارنتها مباشرة لتحديد طريقة تغير 
أداء الطالب بمرور الوقت.

تقرير الطالب الفردي
 الصفحة 3 من 4
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يُطلع تقييم ISASP الطالب وأولياء األمور والمعلمين والوالية على مستوى أداء الطالب بوالية آيوا وفقًا للمعايير 
األساسية للوالية. وهو يهدف إلى توفير معلومات مفيدة عن الجوانب التي يُعد أداء الطالب فيها جيًدا وتلك التي قد 

يحتاجون فيها إلى المزيد من الدعم. يتم تشجيع الطالب وأولياء األمور على مراجعة النتائج من تقرير الطالب الفردي 
والتواصل مع مدارسهم للحصول على تعليقات إضافية.

9. معيار الكتابة
يتم تقدير درجات مقاالت الطالب على أساس 

أربعة عناصر مستقلة للكتابة:

-المهمة المحددة

-التطور

-التنظيم

-استخدام اللغة

يوضح الرسم الدرجات التي حصل عليها 
الطالب في كل عنصر. يشير رمز + )الزائد( 

إلى الدرجة المتوسطة للمنطقة التعليمية 
لكل عنصر.

قد تشير درجات الطالب وعمليات مقارنتها 
بالدرجات المتوسطة للمنطقة التعليمية 

إلى جوانب القوة والجوانب التي تحتاج 
إلى تحسين.

10. عمق المعرفة

يعكس عمق المعرفة )DOK( نوع ومستوى 
التفكير واالستنتاج اللذين يحتاج إليهما 

الطالب لإلجابة على سؤال في االختبار 
)يشير DOK 3 إلى درجة أعلى من التعقيد 

.)DOK 1 المعرفي من

يعرض الجدول كسوًرا تشير إلى النقاط التي 
أحرزها الطالب من إجمالي النقاط الممكنة في 

مستوى عمق المعرفة )DOK( هذا.

تقرير الطالب الفردي
 الصفحة 4 من 4


