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  دلیل الوالدین       
 )PSSAنظام بنسلفانیا (الخاص ب التقییم المدرسي

 ؟)PSSA( التقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیاھو  ما
) ھو تقییم قائم على المعاییر یزود الطالب وأولیاء األمور والمعلمین والمواطنین بفھم PSSA( التقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیا

ھذه المعاییر في فنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات  یتم تقییمألداء الطالب والمدرسة فیما یتعلق بتحقیق الكفاءة في المعاییر األكادیمیة. 
الطالب ویكون قادًرا على القیام بھ في مستویات دراسیة مختلفة. یتم تقییم طالب بنسلفانیا ما یجب أن یعرفھ حدید تباإلضافة إلى والعلوم 

 لوم.في الصفوف من الثالث إلى الثامن في فنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات، ویتم تقییم طالب بنسلفانیا في الصفین الرابع والثامن في الع
 

 ؟)PSSAالتقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیا ( بتأدیة طفلي سیقوممتى 
 

 ھناعلى أساس سنوي، مع فتح نوافذ االختبار عادة في أبریل ومایو. یمكن العثور ) PSSA( التقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیا إقامةتتم 
 . 2023-2022حتى العام الدراسي ) PSSA( التقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیااختبار على التقویم الخاص بنوافذ 

 
 ؟الخاصة بطفلي) PSSAماذا یفعل المعلمون بنتائج التقییم المدرسي بنظام بنسلفانیا (

لمساعدة المعلمین في تحدید نقاط القوة والضعف لدى طفلك. یتیح  ،المقدمة فقط لمدرسة طفلكو، لكل طالب الفردیة درجاتالیمكن استخدام 
التقییم المدرسي الخاص بنظام درجات أیًضا . توفر والتطور للحفاظ على النمو اطفلك وممارستھل اإلرشادات المناسبةذلك للمعلمین تخصیص 

 والتخطیطیة حول المناھج والتعلیم. التطویریةمعلومات للمدارس والمناطق التي تدعم المناقشات ) PSSA( بنسلفانیا
 

 )؟PSSAنوع األسئلة المطروحة في التقییم المدرسي بنظام بنسلفانیا ( ما
 

فإن الغالبیة العظمى من عناصر االختبار ھي أسئلة االختیار  ،اإلنجلیزیة لفنون اللغة )PSSA( للتقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیا بالنسبة
 أسئلة ةثالثاإلجابة على . یُطلب من طالب الصف الثالث الصفوفللكتابة لجمیع مستویات  قسم الختبارناك أیًضا ھ ،من متعدد. ومع ذلك

من التحلیل المعتمد على النص. یتم تسجیل اإلجابات القصیرة  سؤالینبینما یُطلب من طالب الصف الرابع إلى الثامن الرد على  ،بإجابة قصیرة
یُطلب  ،الخاصة بالریاضیات والعلوم )PSSA( بنظام بنسلفانیا ةالمدرسی اتللتقییم. بالنسبة التقییموالتحلیل المعتمد على النص باستخدام معیار 

ختیار من متعدد واألسئلة ذات النھایات المفتوحة. یتم تسجیل من جمیع الطالب بغض النظر عن مستوى الصف الدراسي مزیًجا من أسئلة اال
یرجى الرجوع إلى وثائق تصمیم اختبار  ،. لمزید من المعلومات حول ھذا الموضوعالتقییماالستجابات ذات النھایات المفتوحة باستخدام معیار 

 .العلوموفنون اللغة اإلنجلیزیة و الریاضیات

 

 )؟PSSAاإلبالغ عنھا في التقییم المدرسي بنظام بنسلفانیا ( ما ھي أنواع الدرجات التي یتم
 

یتلقى الطالب درجة أولیة ودرجة مقیاس وتقییم مستوى األداء (أقل من األساسي أو األساسي  ،بالنسبة لجمیع المجاالت الثالثة التي تم اختبارھا
المقیاس المرتبطة بكل مستوى أداء حسب مستوى الصف الدراسي أو المتمیز أو المتقدم) المرتبط بنطاق درجات مقیاس محدد. تختلف درجة 

 وزارة التعلیم في بنسلفانیا. مستند نطاقات مقیاس درجاتیمكنك الرجوع إلى  ،ومجال الموضوع. للحصول على تحلیل أعمق
 

التقییم. تمثل  وركائزعن طریق فئة اإلبالغ  بشكل فرديتزود إدارة التعلیم في بنسلفانیا المدارس بتقاریر عن أداء الطالب  ،باإلضافة إلى ذلك

 . )PSSA( المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیا التقییمالتقییم فئات من الموضوعات (المھارات والمفاھیم) التي تثبت محتوى ركائز
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: 8-3للتقییم متماثلة في الصفوف  إرتكازھناك أربع نقاط  ،اإلنجلیزیة لفنون اللغة )PSSA( للتقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیا بالنسبة

تقییم إضافیة واحدة:  إرتكازلدى الصفوف من الرابع إلى الثامن نقطة  یوجد واللغة. ،والمفردات ،والحرفیة والبنیة ،األفكار والتفاصیل الرئیسیة

 التحلیل المعتمد على النص.
 

التقییم حسب نطاق الدرجات. بالنسبة للصفوف  إرتكاز، تختلف نقاط لمادة الریاضیات )PSSA( للتقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیابالنسبة 

والكسور والعملیات والتفكیر الجبري والھندسة والقیاس والبیانات. بالنسبة  النظام العشريالتقییم ھي األرقام والعملیات في  إرتكازنقاط  ،3-5

األرقام والنسب والعالقات النسبیة والتعبیرات والمعادالت والھندسة واإلحصاء  التقییم ھي نظام إرتكازنقاط  ،7إلى  6للصفوف من 

 التقییم ھي نظام األرقام والوظائف والتعبیرات والمعادالت والھندسة واإلحصاء واالحتمالیة. إرتكازنقاط  ،واالحتمالیة. بالنسبة للصف الثامن

 

 
 
 
 
 

لمادة  )PSSA( للتقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیابالنسبة 

التقییم ھي نفسھا لكل من الصف  إرتكاز، فإن نقاط العلوم

 ،للتقییم اإلرتكازالرابع والصف الثامن. ھناك العدید من نقاط 

والتي یمكن تجمیعھا بشكل أكثر دقة في فئات التقاریر التالیة: 

وعلوم  ،والعلوم الفیزیائیة ،والعلوم البیولوجیة ،طبیعة العلوم

األرض والفضاء.

 

 ؟ُمَؤقّت) ھو تقییم PSSAھل التقییم المدرسي بنظام بنسلفانیا (
 

على مدار عدة أیام. إذا بدأ الواحدولكن ال یمكن للطالب إكمال القسم  ،)PSSA( بنسلفانیاللتقییم المدرسي الخاص بنظام لم یتم تحدید توقیت 

یتم تقسیم التقییم إلى  ،. بالنسبة لفنون اللغة اإلنجلیزیةفال یمكنھم استكمالھ یوم الثالثاء ویجب إستنكمالھ في نفس الیوم ،الطالب قسًما یوم االثنین

 المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیا التقییمینقسم التقییم إلى قسمین. یختلف الوقت المقدر إلكمال قسم من  ،ثالثة أقسام. بالنسبة للریاضیات والعلوم

)PSSA( لك أنواع األسئلة المطروحة في بما في ذ ،تبعًا ألنواع األسئلة المطروحة في كل قسم معین. لمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع

.العلوموفنون اللغة اإلنجلیزیة و الریاضیاتیرجى الرجوع إلى وثائق تصمیم اختبار  ،كل قسم والوقت المقدر إلكمال كل قسم

ماذا یعني أن تكون دون المستوى األساسي أو 
 ؟األساسي أو المتمرس أو المتقدملمستوى ضمن ا

لدى وزارة التعلیم في بنسلفانیا واصفات مستوى األداء لكل من 
متوفرة على موقع الویب اللغة اإلنجلیزیة و الریاضیاتفنون 

 الخاص بھم.
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 على درجة طفلي؟ )PSSA( التقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیاھل یؤثر 
 

 .ال یؤثر ھذا االختبار على درجات الطالب
 

 ؟)PSSA( التقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیابإجراء طفلي  یقومكیف 
 

ھناك أیًضا إصدارات عبر اإلنترنت من  ،بالقلم الرصاص والورق؛ ومع ذلك )PSSA( تقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیاإجراء العادة یتم 
شخصیًا  )PSSA( تقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیاالیجب على جمیع الطالب أخذ  ،التقییم. بغض النظر عن اإلصدار الذي یتخذه طفلك

 في مدرستھم.
 

 ؟)PSSA( التقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیایمكنني العثور على نتائج أین 
 

نسخة مطبوعة من تقریر الطالب تتلقى المدارس نسختین ورقیتین من تقاریر الطالب الفردیة كل خریف. یمكنك أن تطلب من مدرسة طفلك 
 ضمن قسم االختبار القیاسي في ملف تعریف الطالب. )Parent Portal(الفردي. یتم نشر النتائج أیًضا في بوابة الوالدین

 
التقییم المدرسي الخاص بنظام الذي یمكنني االتصال بھ لطرح المزید من األسئلة حول من 

 ؟)PSSA( بنسلفانیا
 

فیوصى بالتواصل مع مدرسة طفلك. یمكن الحصول على  ،)PSSA( تقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیاالإذا كانت لدیك أسئلة أخرى حول 
 .بمنطقة فیالدیلفیا التعلیمیةالجدید الخاص  موقع ملفات تعریف المدرسةمعلومات االتصال الخاصة بمدرسة طفلك من 

 

 التقییم المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیاإضافیة حول  یمكنني العثور على معلوماتأین 
)PSSA(؟ 

 
 /https://www.philasd.org/era/assessmentمكتب التقییم بمقاطعة فیالدلفیا التعلیمیة: 

 التابع لوزارة التعلیم في بنسلفانیا: )PSSA( المدرسي الخاص بنظام بنسلفانیا للتقییمالصفحة الرئیسیة 
 -www.education.pa.gov/Khttps://

12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/default.aspx 
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