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 12-6 عشر الثاني الصف إلى سادسال من للصفوف Star تقييمات

 ؟Starتقييمات ي ما ه

 اختبارات هي Star تقييمات إن. الطالب لجميع والقراءة الرياضيات مهارات لقياس كأداة Star نستخدم فيالدلفيا، في التعليمية المنطقة في

 كل فيدقيقة  25-15 حوالي12-6 عشر الثاني الصف إلى السادس من للصفوف في الطالب سيمضي. التعلم بيانات للمعلمين توفر قصيرة

 الطالب نتائج تحسين شأنها من التي االستراتيجيات تنفيذ توجيه في Star من الواردة البيانات تساعد. Star تقييمات راءإج في سنة ربع

 .التعليم مجلس حددها التي األهداف تحقيق على مدارسنا ومساعدة

 ؟Starالمعلمون بتقييمات  ما الذي يفعله

 من عليها يحصلون التي البيانات إلى المعلمون ينظر

 على هم وما بالفعل الطالب يعرفه ما لمعرفة Star اختبارات

 ولتحديد األكاديمي، النمو ولقياس ذلك، بعد لتعلمه استعداد

 للمعلمين يمكن. إضافي دعم إلى يحتاجون قد الذين الطالب

 التدريس لتوجيه Star برنامج نم المعلومات استخدام

. الفرديين وللطالب الطالب ولمجموعات جميعا   للمشاركين

 تساعد أنها أثبتت وقد األبحاث على  Star تقييمات تعتمد

 الخاص الفريد التعلم مسار في طالب كل توجيه على المعلمين

 1 .به

 التي سيأخذها طفلي؟ Starما هي تقييمات 

من السادس إلى الثاني عشر  الصفوف في الطالب سيأخذ

يتم تعديل  .Star Math و Star Reading اختبارات

التقييمات التكيفية للكمبيوتر بناًء على كل إجابة يقدمها طفلك. 

يساعد هذا المعلمين في الحصول على أفضل المعلومات 

 .لمساعدة طفلك خالل فترة اختبار قصيرة

 ؟Starما أنواع األسئلة الموجودة في تقييمات 

 34 على Star Math و Star Reading من كل يحتوي

ا. الخيارات متعدد سؤاال    عبارة هي  Star تقييمات ألن نظر 

 مستوى فإن الكمبيوتر، مع للتكيف قابلة اختبارات عن

 أداء جودة مدى على اعتماد ا سيتغير سؤال كل في الصعوبة

 من المزيد على الطالب يجيب عندما أي. التقييم في الطالب

 علىو ، صعوبة أكثر األسئلة تصبح ، صحيح بشكل األسئلة

                                                             
 . Star Adaptive Assessments الى بالنسبة التكيفية للتقييمات األبحاث مؤسسة(.  2020. )(Renaissance) رينيسانس 1
. https://doc.renlearn.com/KMNet/R001480701GCFBB9.pdf 

 

Parent Guide 

 ؟Starماذا تعني نتائج 

 :Star نتائج من متنوعة مجموعة على طفلك سيحصل

 على األداء اإلجمالي.  scale score سدرجة المقياتعتمد  •

مقارنة أداء  percentile ranking التصنيف المئويويعكس  •

 طفلك بأداء طالب آخرين في مختلف أنحاء البالد بنفس الصف.

 benchmark category الفئة المرجعيةتوضح لك  •

 المجموعة التي سيتم وضع طفلك فيها استنادا  إلى التصنيف المئوي. 

أداء طفلك في  grade equivalence تكافؤ الصفويعكس  •

 المستوى الصفي. 

 student growth نسبة نمو الطالب المئويةتقيس  •

percentile .مقدار نمو طفلك 

 instructional reading مستوى القراءة التعليمييوضح  •

level  .مستوى الصف الذي يمكن لطفلك أن يقرأ فيه ليتعلم 

لمعلم طفلك رؤية أكثر عن  Lexile level مستوى النفيويوفر  •

 القدرة على القراءة وصعوبة الكتب التي يستطيع أن يقرأها بمفرده.

بالنسبة إلى المقاييس المستندة إلى المنهج الدراسي، سيحصل الطالب 

أيضا  على درجة صحيحة في الدقيقة تعكس عدد العناصر التي أجابوا 

 عنها بشكل صحيح. 
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 من األسئلة صعوبة تتراوح. صعوبة أقل االختبار عناصر تصبح ، صحيح بشكل األسئلة من أقل عدد على الطالب يجيب عندما العكس

 . عشر الثاني الصف مستوى إلى األول الصف مستوى

 

 ي؟بالنسبة إلى طفل Starما الذي تفعله تقييمات 

ومن خالل تحديد ما يعرفه طفلك بالضبط، يستطيع المعلمون تخصيص تعليم طفلك للحفاظ على نموه أكاديميا .  باإلضافة إلى ذلك، تضمن 

 أوقات االختبار القصيرة أن طفلك يقضي وقت ا أطول في التعلم ووقت أقل في االختبار. 

 على درجة طفلي؟ Starهل يؤثر 

 هذا يساعد وقد.  الطالب جميع احتياجات تلبية على المعلمين لمساعدة فقط النتائج استخدام يتم .الطالب درجات على االختبار هذا يؤثر ال

 . لذلك وفقا   التدريس طريقة وتعديل الفردية احتياجاته تحديد مع طفلك درجات تحسين في بدوره

 الخاص به؟ Starمتى سيأخذ طفلي تقييم 

 :التالية األربعة الزمنية النوافذ خالل االختبار مواعيد نووالمعلم المدارس ددتح سوف

• Star 1 :6 2022سبتمبر  28-2022 سبتمبر 

• Star 2 :4  2023يناير  27 -2022يناير 

• Star 3 :6 2023 مارس 24-2023 مارس 

• Star 4 :1 2023 مايو 26-2023 مايو 

 ؟Starاجراء تقييمات   كيف سيتم

 طالب التقييم أثناء نوافذ االختبار الزمنية األربعة. سيتم إجراء التقييمات التكيّفية للحاسوب باستخدام التكنولوجيا في المدرسة.سيأخذ ال

 ؟Starكيف يمكنني إعداد طفلي للنجاح في تقييمات 

 يمكنهم ما بأفضل القيام على شجعهم. Star تقييمات فيها يأخذون التي األيام في المدرسة إلى الذهاب قبل جيد بشكل الطالب راحة من تأكد

 .أفضل بشكل الفردية التعلم احتياجات تلبية على معلمهم سيساعد بأنه وذّكرهم عمل، من

 أين يمكنني العثور على النتائج من االختبار؟ 

 االتصال فيرجى النتائج، فهم في دةالمساع إلى بحاجة كنت إذا. األهل بوابة خالل من لالختبار زمني إطار كل بعد االختبار نتائج ستتوفر

 :هنا فانظر األهل، بوابة إلى الدخول في المساعدة إلى بحاجة كنت إذا.  بالطالب الخاص بالمعلم

portal/-family-and-https://www.philasd.org/face/fr/parent   
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