السادة أفراد األسرة،

توضح لكم الصفحات التالٌة طرٌمة تفسٌر تمرٌر الطالب الفردي الذي ٌُلخص أداء الطالب فً أحدث تمٌٌم لتمدم الطالب على مستوى
والٌة آٌوا (ٌ .)ISASPهدف تمٌٌم  ISASPإلى توفٌر معلومات لألسر بشأن أداء الطالب وفمًا للمعاٌٌر األكادٌمٌة األساسٌة
بوالٌة آٌوا.
ٌوجد فً الصفحة األولى من التمرٌر نظرة عامة على أداء الطالب فً جمٌع اختبارات المواد المحددة فً تمٌٌم  .ISASPتوجد درجة
معٌارٌة الختبارات المواد ،ورسم ٌحدد مستوى األداء وفمًا للدرجة المعٌارٌة ،ومستوى إنجاز ٌستند إلى الدرجة المعٌارٌةٌ .وجد وصف
لألداء ٌوفر مزٌدًا من المعلومات عن مدى فهم الطالب لمحتوى المادة.
ٌمكنكم االطالع فً الصفحة الثانٌة من التمرٌر على مستوى أداء الطالب فً النطالات األساسٌة لجمٌع اختبارات المواد بوالٌة آٌوا.
النطالات هً مواضع تركٌز محددة فً المحتوى الخاص بالموادٌ .تم سرد النطالات لكل اختبار مادة والنسبة المئوٌة لألسئلة التً أجاب
عنها الطالب بشكل صحٌح لكل نطاق.
عند مراجعة نتائج تمٌٌم  ،ISASPاحرصوا على لضاء بعض الولت فً منالشة النتائج مع الطالب .اطرحوا أسئلة على الطالب بشأن
نماط الموة األكادٌمٌة ،وسبل الدعم اإلضافٌة التً ٌمكنها تمدٌم المساعدة ،واألشٌاء التً تساعد على اندماجه داخل الفصل الدراسً
واحصلوا منه على تعلٌمات .تواصلوا مع مدرسة الطالب وشاركوا معها هذه التعلٌمات ونتائج تمٌٌم  ISASPللتعرف على المزٌد حول
كٌفٌة االستمرار فً مساعدة الطالب على التطور واغتنام الفرص.

وتفضلوا بمبول فائك االحترام،

برامج االختبار بوالٌة آٌوا

ٌمثل تمٌٌم  ISASPالتمٌٌم الجدٌد على مستوى الوالٌة الذي ٌتوافك مع المعاٌٌر األساسٌة لوالٌة آٌوا .حٌث ٌوفر تمٌٌ ًما واض ًحا ودلٌمًا لنتائج تعلم
الطالب ٌمتاز بمالءمته ولابلٌة العمل علٌه بالنسبة للطالب وأولٌاء األمور والمعلمٌن والوالٌةٌ .وضح هذا الدلٌل كٌفٌة لراءة تقرير الطالب الفردي.

تقرير الطالب الفردي

 .1معلومات الطالب
ٌظهر اسم الطالب ،ورلم بطالة هوٌة والٌة آٌوا
للطالب ،والمدرسة ،والمنطمة التعلٌمٌة،
والصف الدراسً فً الجزء العلوي
من الصفحة األولى.

الصفحة  1من 2

1
 .2ممٌاس األداء
ٌوفر ممٌاس األداء رس ًما ٌوضح مستوى إنجاز
الطالبٌ .تم عرض نطالات الدرجات الخاصة
بكل مستوى إنجاز أسفل الرسم.

2
 .3الدرجة المعٌارٌة
الدرجة المعٌارٌة هً الدرجة التً تسمح
بإجراء ممارنات عبر الصفوف الدراسٌة
واألعوام.

3

 .4مستوى اإلنجاز

4
5

ٌُشٌر مستوى اإلنجاز إلى أداء الطالب فً
االختبار وٌوفر توضٌ ًحا عا ًما لما ٌعرفه الطالب
وما ٌمكنه المٌام به.

 .5وصف األداء
*مالحظة :إذا لم ترى درجات أحد االختبارات المسرودةٌُ ،رجى االتصال بمدرسة الطالب
للحصول على مزٌد من المعلوماتٌ .مكن العثور على مزٌد من المعلومات حول تمٌٌم ISASP
وتمرٌر الطالب الفردي على http://iowa.pearsonaccessnext.com/

وصف األداء هو توضٌح لفهم الطالب لمحتوى
محدد فً مستوى الصف الدراسً.

تقرير الطالب الفردي
الصفحة  2من 2
 .6النطالات األساسٌة لوالٌة آٌوا
النطالات األساسٌة لوالٌة آٌوا هً مواضع
تركٌز محددة فً الصف الدراسً والمحتوى
ٌتم اختبارها .على سبٌل المثال ،تعد األفكار
والتفاصٌل الرئٌسٌة من النطالات فً مادة
المراءة بالصف .5

6
 .7النسبة المئوٌة لإلجابات الصحٌحة
توفر النسبة المئوٌة لإلجابات الصحٌحة النسبة
المئوٌة لألسئلة التً أجاب عنها الطالب بشكل
صحٌح فً كل نطاق أساسً بوالٌة آٌوا.

ٌمٌّم :ISASP

7

 القراءةللصفوف من  3إلى 11
 دراسة اللغة والكتابةللصفوف من  3إلى 11
 الرياضياتللصفوف من  3إلى 11
 العلومللصفوف  5و 8و10

ٌُطلع التمٌٌم  ISASPالطالب وأولٌاء األمور والمعلمٌن والوالٌة على مستوى أداء الطالب بوالٌة آٌوا وفمًا للمعاٌٌر
األساسٌة للوالٌة .وٌهدف إلى توفٌر معلومات مفٌدة عن الجوانب التً ٌُعد أداء الطالب فٌها جٌدًا كما ٌُحدد الجوانب
التً لد ٌحتاجون فٌها إلى مزٌد من الدعمٌ .تم تشجٌع الطالب وأولٌاء األمور على مراجعة النتائج من تمرٌر الطالب الفردي
والتواصل مع المدارس للحصول على مالحظات إضافٌة.

