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  دليل ولي األمر        

 لوالية بنسلفانيا Keystoneاختبارات كيستون  

 ما هي اختبارات كيستون؟

، 1في موضوعات الجبر تعد اختبارات كيستون عبارة عن تقييمات معيارية في نهاية المقرر التعليمي مصممة لتقييم الكفاءة 

 ا.بنسلفاني متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية على مستوى واليةفي ات متعددة وهي أساسية لمسار واألدب، وعلم األحياء.

 

 متى سيتلقى طفلي اختبارات كيستون؟
عادةً ما يخضع  خالل نافذة الشتاء )يناير( وأثناء نافذة الربيع )مايو(. المنطقة التعليمية في فيالدلفياتُدار اختبارات كيستون من قِبل 

و/أو علم  2و/أو اللغة اإلنجليزية  1الجبر المتقدمون للتقييم ألول مرة خالل نافذة الربيع، حيث يقتربون من االنتهاء من دورة )دورات( 
يمكن أيًضا  عادةً ما يتم حجز نافذة الشتاء لطالب اإلعادة الختبار كيستون إذا لم يحصلوا على درجة إتقان في محاوالتهم األولى. األحياء.

عليك أيًضا  .هنامن فذ اختبار كيستون يمكن الحصول على الجدول الزمني الخاص بنوا للطالب إعادة اختبار كيستون خالل نافذة الربيع.
وكذلك التقويم المدرسي لطفلك لمعرفة تواريخ   تقويم التقييم الخاص بمدارس منطقة فيالديلفيا التعليميةيجب عليك الرجوع إلى  الرجوع إلى

 المحددة. اجراء اختبارات كيستون
 

 ماذا يفعل المعلمون بنتائج كيستون لطفلي؟

يتيح  تحديد نقاط القوة والضعف لدى طفلك.يمكن استخدام درجات الطالب الفردية، المقدمة فقط لمدرسة طفلك، لمساعدة المعلمين في 

وباإلضافة إلى ذلك، نظًرا ألن اختبارات  .بشكل أفضل لدعم نموهم.ذلك فيما بعد للمعلمين تخصيص توجيهات وتدريبات لطفلك 

لتحديد المحتوى  كيستون هي إحدى متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية على مستوى والية بنسلفانيا، فستستخدم المدارس هذه النتائج

الذي يحتاج الطالب مزيًدا من التوجيهات فيه ممن يخططون إلعادة االختبار من أجل إعدادهم بشكل أفضل؛ لتحقيق درجة إتقان في 

توفر أيًضا نتائج كيستون معلومات للمدارس، واإلدارات التي تدعم المناقشات التحسينية والتخطيطية حول المناهج  محاولتهم الثانية.

 رق التدريس.وط

 

 ما أنواع األسئلة التي يتم طرحها في كيستون؟

يتم إرسال  في كل اختبارات كيستون الثالثة، يجيب الطالب على مجموعة متنوعة من أسئلة االختيار من متعدد، واإلجابة المركبة.

هذا الموضوع يُرجى الرجوع إلى وثائق لمزيد من المعلومات حول  اإلجابات المركبة كتابةً، ويتم تسجيلها باستخدام نموذج تقييم.

 .وعلم األحياء 1الجبر و األدبتصميم اختبار 

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/KeystoneTestingWindow.aspx
https://www.philasd.org/era/assessment/calendar/
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Literature%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Algebra%20I%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Algebra%20I%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Algebra%20I%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Biology%20Test%20Definition.pdf
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 ا أنواع الدرجات المقدمة في كيستون؟م

بالنسبة إلى جميع المجاالت الثالثة المختارة، يحصل الطالب على درجة أولية ودرجة مقياس وتقييم مستوى األداء )دون األساسي، أو 

 مستوى أداء حسب المجال.يختلف مقياس الدرجات المرتبط بكل  األساسي، أو المتميز، أو المتقدم( المرتبط بنطاق مقياس درجات محدد.

 وزارة التعليم في بنسلفانيا. نطاقات مقياس درجاتللحصول على تحليل أعمق، يمكنك الرجوع إلى 
 

كل اختبار  تزود إدارة التعليم في بنسلفانيا المدارس بتقارير فردي عن أداء الطالب حسب كل نموذج.وباإلضافة إلى ذلك، 

 كيستون يتكون من نموذجين.

فيتكون من نموذجين هما  بالنسبة إلى اختبار كيستون لألدب،

اختبار بالنسبة إلى  ( أدب الواقع.2( أدب الخيال، و)1)

( العمليات، 1، فيتكون من نموذجين هما )1 كيستون للجبر

( الدوال الخطية، وتنظيم 2والمعادالت والمتباينات الخطية، و)

، فيتكون من اختبار كيستون لألحياءبالنسبة إلى  البيانات

تمرارية ووحدة ( اس2( الخاليا وعملياتها، و)1نموذجين هما )

 الحياة.
 

 

 ؟توقيت محددله هل كيستون 

إذا بدأ الطالب نموذًجا يوم اإلثنين، فغير مسموح أن  كيستون  ليس موقوتًا، ولكن ال يمكن للطالب إكمال نموذج على مدار عدة أيام.

بالنسبة إلى علم األحياء،  اختبار من اختبارات كيستون.توفر وزارة التعليم في بنسلفانيا وقتًا تقديريًا لكل  ينهوا هذا القسم يوم الثالثاء.

، يستغرق 1بالنسبة إلى الجبر  دقيقة. 73بالنسبة إلى األدب، يستغرق كال النموذجين حوالي  دقيقة. 72يستغرق كال النموذجين حوالي 

خالل هذا اإلطار الزمني، ويتم منحهم وقتًا ومع ذلك، ال يُطلب من الطالب إنهاء االختبار  دقيقة إلكمالهما. 75كال النموذجين حوالي 

 إضافيًا حسب الضرورة إلكمال االختبار.

 

 هل يؤثر كيستون على درجة طفلي؟

متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية ومع ذلك، فهي أساسية لمسارين في  ال يؤثر هذا االختبار على درجات الطالب.

 بنسلفانيا. على مستوى والية

 

 كيستون؟ اتاربكيف يتلقى طفلي اخت

بغض النظر عن اإلصدار الذي  ومع ذلك، هناك أيًضا إصدارات من التقييم عبر اإلنترنت. كيستون عادة يتم بالقلم الرصاص والورق؛

 يتلقاه طفلك، يجب على جميع الطالب تلقي كيستون شخصيًا في مدرستهم.

 

 أين يمكنني الحصول على نتائج كيستون؟

يمكنك أن تطلب من مدرسة طفلك نسخة  تمال االختبار.تتلقى المدارس نسختَين ورقيتَين من تقارير الطالب الفردية بعد بضعة أشهر من اك

 مطبوعة من تقرير الطالب الفردي.

ماذا يعني أن يكون مستواك دون األساسي أو 

 األساسي أو المتميز أو المتقدم؟

 1للجبر  أوصاف مستوى األداءلدى وزارة التعليم في بنسلفانيا 

 واألدب وعلم األحياء.

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/ExamScaleScoreRanges.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Keystone%20Exam-PLDs%20for%20Algebra%20I%20Biology%20and%20Literature.pdf
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 يتم نشر النتائج أيًضا في بوابة ولي األمر ضمن قسم االختبار القياسي في ملف تعريف الطالب.

 

 من الذي يمكنني االتصال به لطرح المزيد من األسئلة حول كيستون؟

يمكن الحصول على معلومات االتصال الخاصة  أسئلة أخرى حول كيستون، نوصيك بالتواصل مع مدرسة طفلك.إذا كانت لديك 

  .بالمنطقة التعليمية في فيالديلفياالجديد الخاص الجديد   موقع ملفات تعريف المدرسةمن بمدرسة طفلك 

 

 أين يمكنني العثور على معلومات إضافية حول كيستون؟

 //:www.philasd.org/era/assessment/httpsمكتب التقييم بإدارة مدارس فيالدلفيا: 
 

 صفحة كيستون الرئيسية لوزارة التعليم في بنسلفانيا: 

-https://www.education.pa.gov/K

tability/Keystones/Pages/default.asp12/Assessment%20and%20Accoun

x 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://schoolprofiles.philasd.org/&sa=D&source=docs&ust=1648756737700898&usg=AOvVaw0Yq6Er22nlcaAN8s967_Fs
http://www.philasd.org/era/assessment/
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx

