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 وصف التق��ر: 
 

  
�
 حاس���ا

�
؛ لذلك �عتمد كل سؤال جد�د ع� إجابة الطفل السابقة. ولقد تم تصم�م تقي�مات مقاي�س التقدم  تمثل مقاي�س التقدم األ�اد��ي تقي�ما

�
متك�فا

ن األول ي الصفني
ي مجاالت القراءة وال��اض�ات. و�خضع الطالب �ن

ي لالختبارات    األ�اد��ي لق�اس األداء األ�اد��ي للطالب والنمو من اختبار إ� اآلخر �ن
والثاين

ي العا 
ي الصفوف من  ثالث مرات �ن

ي الخ��ف والشتاء وال��يع. بينما �خضع الطالب �ن
ي الخ��ف والشتاء، و�خضع طالب ر�اض   8إ�   3م، �ن

لالختبارات �ن
ي الشتاء وال��يع. 

 األطفال لالختبارات �ن
 

ي مقاطعة بالت�مور تقي�مات مقاي�س التقدم األ�اد��ي لمراقبة نمو الطالب ع� 
مست��ات المدرسة والنظام، وال يتم استخدام �ستخدم المدارس الحكوم�ة �ن

دم األ�اد��ي  النتائج كجزء من درجات الطالب. وال �مكن ألي اختبار واحد أن �قدم صورة كاملة عن معرفة الطالب ومهاراته. فستساعد نتائج مقاي�س التق
ي مقاطعة بالت�مور ع� اتخاذ أفضل القرارات التعل�م�ة الممكنة

ي الفصل    المدارس الحكوم�ة �ن
ل�ل طالب، إ� جانب نتائج االختبارات األخرى والعمل �ن

ن والمقاي�س األخرى.   ومالحظات المعلمني

ح الدرجات:   �ش
 

ي التقي�م  درجة الطالب:  •
ي حصل عليها الطالب �ن  الدرجة الفعل�ة الىت

ي نفس مستوى النمو المستهدف:  •
ن ع� نفس الدرجة و�ن ي زادت لدى الطالب الحاصلني ) من   عدد النقاط الىت ي الصف (ع� المستوى الوطىن

 إجراء اختبار لآلخر. 
ي زادت بها درجة طالبك من إجراء اختبار لآلخر  النمو الفع�ي  •  عدد النقاط الىت
ي نفس صف طفلك  متوسط المقاطعة:  •

ي مقاطعة بالت�مور �ن
 متوسط درجة الطالب لطالب المدارس الحكوم�ة �ن

•  : ي ي  المتوسط الوطىن
ي نفس صف طفلك متوسط درجة الطالب لطالب �ن

 عينة وطن�ة للطالب �ن
؛ ع� سب�ل المثال إذا كانت الرتبة    الرتبة المئ��ة:  • ي ي نفس الصف ع� المستوى الوطىن

مستوى أداء طالبك مقارنة بالطالب اآلخ��ن �ن
ي نفس  40فإن أداء الطالب ج�د ع� األقل بقدر   40المئوي للطالب �ي  

ي  بالمئة ع� األقل من الطالب اآلخ��ن �ن
الصف �ن

 جميع أنحاء البلد. إن هذە ل�ست �سبة مئ��ة لإلجابات الصح�حة 
ي القراءة من ح�ث مستوى صع��ة ال�تب المختلفة. �ضم موقع ل�كسا�ل ع�  ال��ب،    نطاق ل�كسا�ل:  •

مق�اس إنجاز الطالب �ن
http://www.lexile.com,  ي نطاق ل�كسا�ل. الم��د من المعلو

ي تقع �ن  مات عن درجة ل�كسا�ل و�قدم قائمة بال�تب الىت
 المجاالت المستهدفة: 

 

كة.  يتكون كل من مقاي�س التقدم األ�اد��ي من أجزاء �س� المجاالت المستهدفة. وتتما�ش هذە المجاالت المستهدفة مع معاي�ي الدولة الرئ�س� ة المش�ت
 ة كرتب مئ��ة بح�ث �مكنك معرفة ما إذا كان لدى طفلك مجاالت قد تكون ق��ة أو ضع�فة. و�تم اإلبالغ عن المجاالت المستهدف

 
ن   متوسط مرتفع  21�سبة مئ��ة أقل من  منخفضة   80و 61�سبة مئ��ة بني

ن   متوسط منخفض   % 80�سبة مئ��ة فوق   مرتفعة  40و 21�سبة مئ��ة بني
ن   متوسطة     60و 41�سبة مئ��ة بني

 
ل�ة لمقاي�س التقدم األ�اد��ي لعا مالحظة: قد   ن ي تق��ر الدرجات الم�ن

�ي عن المذكورة �ن ن ي هذا التق��ر الم�ن
  2016م �ختلف النمو المستهدف والرتب المئ��ة �ن

ي هذا التق��ر. و�ذا كانت لد�ك أي
ي صف الخ��ف. فقد كانت بعض درجات النمو المستهدف والرتب المئ��ة غ�ي صح�حة وتم تصح�حها �ن

أسئلة،   لطفلك �ن
 . 3299-809-443ُير�ب االتصال بمكتب التقي�مات ع� رقم  

  

http://www.lexile.com/
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