معلومات ألولياء األمور لالستعداد لتقييم TNReady
دعم أطفالكم خالل السنة الدراسية 2017-2016
(يمكن العثور على هذه الرسالة في الصفحة  3من التقرير المصمم)
حضرات أولياء األمور المحترمون،
خالل األحاديث التي أجريتها مع أكثر  10,000معلم وطالب وولي أمر منذ أن توليت منصبي عام  ،2015كانت عملية اإلختبار
الموضوع الذي تلقيت في شأنه أكثر التعليقات— وهذا معقول الفهم .وإذ أني أم ومعلمة وصاحبة قرارات متعلقة بالسياسات المتبعة ،فإني
أفهم فوائد التقييم وكذلك الداعي إلى ضمان بقاء تركيزنا على صالبة التعليم والتعلم في قاعة الدراسة .فمن خالل كافة تلك المنظورات،
إني أعمل على تحسين كيف نتناول موضوع التقييم في تينيسي.
وعلى مستوى الوالية ،إننا نسعى إلى أن نتبين مستوى أداء الطالب والمدارس والمقاطعات عبر "برنامج التقييم الشامل لتينيسي"
[ (TCAP) ]Tennessee Comprehensive Assessment Programالذي يشمل تقييمات  TNReadyللرياضيات وفنون
اللغة اإلنجليزية والدراسات اإلجتماعية والعلوم .وبينما يعمل المعلمون في تينيسي من أجل تجهيز جميع الطالب بالمعرفة والمهارات
التي يحتاجون إليها ،علينا أن نحرص على أن نتمكن من التعرف على أي ثغرات كبيرة في تعلم الطالب وأن نعثر على التفاوتات في
النمو بين مختلف المدارس—كي نتمكن من تعزيز الدعم في األماكن التي تحتاج إليه وكذلك من التعلم من هؤالء الذين يبرعون .ويقدم
تقييم  TNReadyللمعلمين وأولياء األمور حلقة من التعليقات الفريدة ونظرة شاملة من أجل تحسين فهم كيف يتقدم الطالب وكيف
يمكنهم دعم تنميتهم األكاديمية ،لكن من الهام أن نتذكر أن النتائج من التقييمات السنوية هي مجرد نظرة خاطفة واحدة .ويجب أال
تكون أبداً الموضوع المسيطر على الحوارات.
ولقد تعلمنا الكثير من خبرتنا في تقييم  TNReadyخالل السنة الدراسية  .2016-2015وكوني المأمورة ،فلقد إلتزمت بوضع
إختبارات أفضل—كي تكون النتائج مفيدة—وكذلك البحث عن فرص لتحسين ما يخص اإلختبارات من هيكل ومدة وتسليم وتحديد
مواعيد .إننا نتخذ إجراءات فورية متعلقة بهذا العمل ،حسبما ستالحظون في هذا الدليل .وإجماالً ،أصبح إختبار واليتنا أقصر بنحو 30
بالمائة مما كان عليه في  ،2016-2015أي نحو ثالث ساعات ونصف أقل بالنسبة للطالب العادي في الصف الثالث .كما أننا نقوم
باإلنتقال إلى التقييمات اإللكترونية ،لذا سيأخذ طالب الصفوف  8-3هذه السنة تقييمات  TNReadyعلى شكل ورقي ،على أن يكون
لدى المقاطعات خيار إختبار طالب مدارسها الثانوية إلكترونيا ً إن أظهروا وأظهر مقدمو إختباراتنا إستعداداً لذلك .وأخيراً ،إننا نعمل
على جعل النتائج قابلة أكثر إلتخاذ اإلجراءات على يد أولياء األمور والمعلمين ،بما في ذلك إتخاذ خطوات خالل السنتين التاليتين لتوفير
معلومات أفضل وأسرع مما سبق.
وتبقى أهدافنا على حالها :نحن نريد أن ينمي جميع طالبنا مهارات واقعية ،بما في ذلك التفكير الناقد والكتابة وحل المشاكل .ونريد
الحد األدنى من عبء عملية اإلختبار في مدراسنا .ونريد تزويد أولياء األمور والمعلمين والطالب بمعلومات مفيدة .كما نريد السير قدما ً
وكل واحد منكم شريكا ً في هذا العمل -كي تتمكن مدارسنا في نهاية المطاف من إنشاء بيئات إيجابية للتعلم ومركزة على تنمية الطفل
ككل .فكل واحد من أطفالنا يستحق أن يكون جاهزاً للخطوة التالية من سيرتهم التربوية ،وتقييم  TNReadyهو إحدى الطرق التي
نحرص بها على أن يكونوا مهيئين للفرص األفضل المنتظرة في المستقبل.
شكراً على كل ما تفعلونه كل يوم من أجل طالبنا،
د .كانديس مكوين
مأمورة التعليم لوالية تينيسي

األسئلة المتكررة
(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  1من التقرير المصمم)

كيف ستساعدني هذه المعلومات على تهئية عائلتي للسنة الدراسية؟
في الصفحات التالية ،ستجد تفاصيل عن متى سيخضع طفلك لتقييم  ،TNReadyوالمدة التي سيمضيها خالل اإلختبار ،ونوع األسئلة
التي ستكون في اإلختبار ،والمزيد من ذلك .وهدفنا هو مساعدتك على تهيئة طفلك للتعلم والنجاح كل يوم .وإن كانت لديك أسئلة
إضافية بعد قراءة هذا الدليل ،يرجى التحدث مع معلم طفلك أو زيارة .TNReady.gov

لماذا لدينا تقييمات على مستوى الوالية؟
في كل قاعة دراسة في تينيسي ،يتخذ التعليم والتعلم مظهراً مختلف بإختالف الكتب الدراسية والمناهج الدراسية والدروس التي قد
إختارتها المدارس والمدرسون .ويتحمل قادة الوالية مسؤولية الحرص على أن تهيئ هذه الفرص المتنوعة للتعلم جميع الطالب
للجامعة والعمل والحياة.
وتحقق إختبارات واليتنا أغراضا ً متعددة:
 تقديم المعلومات المفيدة عن التقدم األكاديمي للطالب وكيف يتماشى مع التوقعات على مستوى الصف الدراسي
 إعطاء أولياء األمور والمعلمين نظرة شاملة عن مدى تقدم طالب بالمقارنة مع نظرائه عبر المقاطعة والوالية،
بما في ذلك مواضع قوة طالب وفرص نموه
 بناء الثقة والشفافية المتعلقتين بإستعداد الطالب لمرحلة ما بعد الثانوية والقوة العاملة في أوساط الكليات
والجامعات وأرباب العمل في تينيسي
 مساعدة المدرسين على تعزيز التدريس وإمعان التفكير في ممارستهم
 مساءلتنا عن خدمة جميع الطالب بإنصاف
 تسلي ط الضوء على المدارس حيث يبرع الطالب ،كي نتمكن من التعلم من هؤالء الذي يحسنون العمل

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  4من التقرير المصمم)

ما هو تقييم TNReady؟
"برنامج التقييم الشامل لتينيسي" [ (TCAP) ]Tennessee Comprehensive Assessment Programهو برنامج إختبارات
الوالية منذ عام  ،1988وهو يشمل تقييمات  TNReadyللوالية في فنون اللغة اإلنجليزية والرياضات والدراسات اإلجتماعية
والعلوم .وإذ إنتقلت الوالية إلى معايير أكاديمية أعلى خالل السنوات العديدة األخيرة ،وستستمر في القيام بذلك ،فإن إختباراتنا أصبحت
متماشية بشكل أفضل مع ما يدرسه المدرسون في قاعات دراستهم كل يوم.
وتقييم  TNReadyمصمم لتقييم فهم الطالب الفعلي وليس فقط مهارات الحفظ األساسية وأخذ اإلختبارات .ويقيس تقييم TNReady

فهم الطالب لمعايير واليتنا الحالية في فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات والدراسات اإلجتماعية والعلوم ،لكنه أكثر من مجرد إختبار
تابع لوالية .إنه وسيلة لتقييم ما يعرفه طالبنا وما يمكننا القيام به لمساعدتهم على النجاح في المستقبل .فكما نأخذ أطفالنا إلى الطبيب
ليخضعوا لفحوصهم السنوية ،يقدم تقييم  TNReadyألولياء األمور والطالب والمعلمين فحصا ً أكاديميا ً كل سنة لضمان تقدم جميع
الطالب ،بحيث يكونون في طريقهم إلى النجاح في الخطوة التالية من سيرتهم األكاديمية.

ما الغرض من تقييم TNReady؟





ينمي مهارات متماشية مع توقعات الجامعة والعمل
يسمح للطالب بإظهار ما يعرفونه بطرق جديدة
يقدم معلومات أفضل للمعلمين وأولياء األمور
يحث على حل المشاكل الواقعية

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  5من التقرير المصمم)

ما هي اإلختبارات المشمولة كجزء من عملية إختبار برنامج TCAP؟
TNReady
 يخضع الطالب في الصفوف  8-3لهذه اإلمتحانات كل سنة:
 oفنون اللغة اإلنجليزية
 oالرياضيات
 oالدراسات اإلجتماعية
 oالعلوم
 يخضع طالب المدرسة الثانوية إلمتحانات "نهاية المادة الدراسية" [ (EOC) ]End of Courseالتالية:
 oاإلنجليزية I
 oاإلنجليزية II
 oاإلنجليزية III
 oعلم الجبر  Iأو الرياضيات المتكاملة I
 oالهندسة أو الرياضيات المتكاملة II
 oعلم الجبر  IIأو الرياضيات المتكاملة III
 oتاريخ وجغرافيا الواليات المتحدة
 oالكيمياء
 oالبيولوجيا

*متعلمو اإلنجليزية ملزمون بالمشاركة في تقييمات الوالية .والحالة اإلستثنائية الوحيدة هي لطالب في السنة األولى له في مدرسة في
الواليات المتحدة .وباإلضافة إلى ذلك ،تكون تسهيالت اإلختبار متاحة لطالب اللغة اإلنجليزية الذين في خدمة مباشرة أو خدمات متنازل
عنها أو مرحلة إنتقال معتبرة خالل السنوات األربع التالية للخروج من برنامج "اإلنجليزية كلغة ثانية" [.]ESL

التقييمات للطالب ذوي اإلعاقات
يكون الطالب في الصفوف  11-3وذوو أكبر إعاقات معرفية مؤهلين لتقييمات بديلة في كافة المواد األربع (فنون اللغة اإلنجليزية
والرياضات والعلوم والدراسات اإلجتماعية)
 بالنسبة لطالب الصف الثاني في إحدى المقاطعات والذين يأخذون التقييم الخياري للصف الثاني ،يأخذ الطالب "التقييم البديل
للصف الثاني" [ ]Alternate Assessment for Second Gradeفي الرياضيات وفنون اللغة اإلنجليزية
 بالنسبة للصفوف  ،8-3يأخذ الطالب "التقييم البديل المتعدد الوالية" []Multi-State Alternate Assessment
) (MSAAفي فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات
 بالنسبة للصفوف  ،8-3يأخذ الطالب "التقييم البديل لبرنامج  ]TCAP Alternate[ "TCAPللدراسات اإلجتماعية
 بالنسبة للصف  ،11يأخذ الطالب "التقييم البديل المتعدد الوالية" [(MSAA) ]Multi-State Alternate Assessment
في فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات
 بالنسبة للعلوم في الصف  ،10يأخذ الطالب "التقييم البديل لبرنامج  ]TCAP Alternate[ "TCAPللعلوم

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  6من التقرير المصمم)
بشكل عام ،سيقضي الطالب وقتا ً أقل خالل إختبارات الوالية هذه السنة .وباإلضافة إلى ذلك ،ستتحسن تجهيزات اإلختبارات وتحديد
ثان ،س ُيعطى اإلختبار خالل مدة إدارية واحدة في نهاية السنة الدراسية .وللتقليل من التأثير
مواعيدها .فبدالً من جزء أول وجزء ِ
على بيئة المدرسة اإلجمالية ،ستكون هذه المدة أقل بأسبوع واحد من مدة الجزء الثاني للسنة الماضية .وبدالً من إختبارات ثانوية

أطول ،سيأخذ الطالب اإلختبار على شكل سلسة من األجزاء الثانوية األقصر التي غالبا ً ما تكون على ما يكفي من الصغر -تكون
أحيانا ً قصيرة إلى حد  30دقيقة -لتناسب اليوم الدراسي العادي .وعلى الرغم من أن الدائرة ستسعى بإستمرار إلى تحسين عملية
اإلختبار في تينيسي ،إال أن هذه التغييرات تدفع بنا قدماً.

المواد الدراسية المختبرة لسنة 2017-2016
سيطلب تقييم  TNReadyللرياضيات من الطالب حل بعض التركيبات المتعددة الخطوات وسيبحث عن مهاراتهم في حل التركيبات.
وسينطوي على أقسام تسمح بإستخدام اآللة الحاسبة وكذلك تلك التي تحظر إستخدامها.
وسيشمل تقييم  TNReadyلفنون اللغة اإلنجليزية الكتابة ،كما شمل ذلك خالل السنوات القليلة األخيرة ،لكن تم قسمه على أجزاء
ثانوية أقصر ويمكن التعامل معها بشكل أسهل للمساعدة على معالجة المخاوف من طاقة تحمل الطالب .وسيطلب هذا التقييم من
الطالب تأييد أجوبتهم بإثباتات من مقاطع سيقرأونها في اإلختبار.
وتقييم  TNReadyللدراسات اإلجتماعية هذه السنة هو إختبار ميداني للصفوف  – 8-3أي إنه لن يحظى بنتيجة ولن يتم إعتباره
ضمن تقييمات المدرس ،إنما سيساعد الدائرة على وضع تقييمات مستقبلية .وسيشمل أنواعا ً متعددة من األسئلة .ويكون تقييم تاريخ
وجغرافيا الواليات المتحدة تقييما ً تنفيذيا ً في نهاية المادة -لذا ستكون النتائج متوفرة ألولياء األمور والطالب والمدرسين
وسيكون تقييم  TNReadyللعلوم في الصفوف  11-3مماثالً جداً لتقييم السنة الماضية .وعلى الرغم من أنه سيكون إختباراً متعدد
اإلختيارات ،إال أن الدائرة تخطط إلعادة تصميم اإلختبار في السنوات المقبلة لتحسين إستيعاب ما يعرفه الطالب وما هم قادرين على
القيام به.

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  7من التقرير المصمم)

ما هي المدة التي سينفقها طفلي على اإلختبارات؟
سينفق الطالب بشكل عام على إختبارات الوالية مدة تقل بنحو  %30عن إختبارات  .2016-2015فبالنسبة للصفوف  ،8-3لقد تم
تقليص مدة تقييم  TNReadyبـ 210-200دقيقة ،حسب الصف الدراسي .كما تم تخفيض مدة معظم تقييمات نهاية المادة بـ120-40
دقيقة؛ واإلختبارات الوحيدة لنهاية المادة والتي بقيت بدون تغيير هي البيولوجيا والكيمياء والتي تعتبر اآلن أقصر اإلختبارات .ويبين
الجدول على الصفحة التالية المدة التي سيقضيها الطالب عند أخذ تقييمهم على مستوى الوالية هذه السنة والمدة التي تم تخفيضها
بالمقارنة مع إختبار .2016-2015
على الرغم من أن المقاطعات والمدارس قد تضيف إختبارات إضافية إلى ما تلزمه الوالية ،إال أن مجموع المدة التي ينفقها طالب على
إختبارات الوالية هو أقل من  %1من السنة الدراسية.

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  8من التقرير المصمم)

الجدول الزمني إلختبارات 2017-2016
درجة الصف

فنون اللغة اإلنجليزية

الرياضيات

إختيار المقاطعة*

*خياري:

*خياري:
الصف 2

الجزء الثانوي  40 :1دقيقة
الجزء الثانوي  40 :2دقيقة
الجزء الثانوي  42 :3دقيقة
الجزء الثانوي  40 :4دقيقة
المجموع 162 :دقيقة

إختيار المقاطعة*
الجزء الثانوي  40 :1دقيقة
الجزء الثانوي  42 :2دقيقة
المجموع 82 :دقيقة

العلوم

الدراسات اإلجتماعية

الصف 3

الصف 4

الصف 5

الصف 6

الصف 7

الصف 8

الجزء الثانوي  75 :1دقيقة (الكتابة)
الجزء الثانوي  35 :2دقيقة
الجزء الثانوي  35 :3دقيقة
الجزء الثانوي  50 :4دقيقة
المجموع 195 :دقيقة

الجزء الثانوي  45 :1دقيقة
(بدون آلة حاسبة)
الجزء الثانوي  30 :2دقيقة
الجزء الثانوي  40 :3دقيقة
المجموع 115 :دقيقة

تخفيض بمدة  95دقيقة

تخفيض بمدة  20دقيقة

الجزء الثانوي  75 :1دقيقة (الكتابة)
الجزء الثانوي  35 :2دقيقة
الجزء الثانوي  35 :3دقيقة
الجزء الثانوي  50 :4دقيقة
المجموع 195 :دقيقة

الجزء الثانوي  45 :1دقيقة
(بدون آلة حاسبة)
الجزء الثانوي  30 :2دقيقة
الجزء الثانوي  40 :3دقيقة
المجموع 115 :دقيقة

تخفيض بمدة  95دقيقة

تخفيض بمدة  20دقيقة

الجزء الثانوي  75 :1دقيقة (الكتابة)
الجزء الثانوي  35 :2دقيقة
الجزء الثانوي  35 :3دقيقة
الجزء الثانوي  50 :4دقيقة
المجموع 195 :دقيقة

الجزء الثانوي  45 :1دقيقة
(بدون آلة حاسبة)
الجزء الثانوي  30 :2دقيقة
الجزء الثانوي  40 :3دقيقة
المجموع 115 :دقيقة

تخفيض بمدة  95دقيقة

تخفيض بمدة  20دقيقة

الجزء الثانوي  85 :1دقيقة (الكتابة)
الجزء الثانوي  50 :2دقيقة
الجزء الثانوي  50 :3دقيقة
الجزء الثانوي  45 :4دقيقة
المجموع 230 :دقيقة

الجزء الثانوي  40 :1دقيقة
(بدون آلة حاسبة)
الجزء الثانوي  30 :2دقيقة
الجزء الثانوي  55 :3دقيقة
المجموع 125 :دقيقة

تخفيض بمدة  90دقيقة

تخفيض بمدة  25دقيقة

الجزء الثانوي  85 :1دقيقة (الكتابة)
الجزء الثانوي  50 :2دقيقة
الجزء الثانوي  50 :3دقيقة
الجزء الثانوي  45 :4دقيقة
المجموع 230 :دقيقة

الجزء الثانوي  40 :1دقيقة
(بدون آلة حاسبة)
الجزء الثانوي  30 :2دقيقة
الجزء الثانوي  55 :3دقيقة
المجموع 125 :دقيقة

تخفيض بمدة  90دقيقة

تخفيض بمدة  25دقيقة

الجزء الثانوي  85 :1دقيقة (الكتابة)
الجزء الثانوي  50 :2دقيقة
الجزء الثانوي  50 :3دقيقة
الجزء الثانوي  45 :4دقيقة
المجموع 230 :دقيقة

الجزء الثانوي  40 :1دقيقة
(بدون آلة حاسبة)
الجزء الثانوي  30 :2دقيقة
الجزء الثانوي  55 :3دقيقة
المجموع 125 :دقيقة

تخفيض بمدة  90دقيقة

تخفيض بمدة  25دقيقة

الجزء الثانوي  53 :1دقيقة
الجزء الثانوي  51 :2دقيقة
المجموع 104 :دقيقة

ال تغيير
الجزء الثانوي  48 :1دقيقة
الجزء الثانوي  47 :2دقيقة
المجموع 95 :دقيقة

ال تغيير
الجزء الثانوي  48 :1دقيقة
الجزء الثانوي  47 :2دقيقة
المجموع 95 :دقيقة

ال تغيير

الجزء الثانوي  48 :1دقيقة
الجزء الثانوي  47 :2دقيقة
المجموع 95 :دقيقة

ال تغيير

الجزء الثانوي  48 :1دقيقة
الجزء الثانوي  47 :2دقيقة
المجموع 95 :دقيقة

ال تغيير

الجزء الثانوي  48 :1دقيقة
الجزء الثانوي  47 :2دقيقة
المجموع 95 :دقيقة

ال تغيير

اإلختبار الميداني:
 50دقيقة
المجموع 50 :دقيقة

اإلختبار الميداني:
 50دقيقة
المجموع 50 :دقيقة

اإلختبار الميداني:
 50دقيقة
المجموع 50 :دقيقة

اإلختبار الميداني:
 50دقيقة
المجموع 50 :دقيقة

اإلختبار الميداني:
 50دقيقة
المجموع 50 :دقيقة

اإلختبار الميداني:
 50دقيقة
المجموع 50 :دقيقة

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  7من التقرير المصمم)

إمتحان المدرسة الثانوية لنهاية
المادة الدراسية
اإلنجليزية III/II/I

الرياضيات المتكاملة III/II/I

الفترات
الجزء الثانوي  85 :1دقيقة (الكتابة)
الجزء الثانوي  50 :2دقيقة
الجزء الثانوي  40 :3دقيقة
الجزء الثانوي  45 :4دقيقة
المجموع ]*[220 :دقيقة
الجزء الثانوي  35 :1دقيقة (بدون آلة حاسبة)
الجزء الثانوي  55 :2دقيقة
الجزء الثانوي  55 :3دقيقة
المجموع 145 :دقيقة

التخفيض

تخفيض بمدة  120دقيقة

تخفيض بمدة  65دقيقة

علم الجبر II/I

الهندسة
البيولوجيا

الجزء الثانوي  35 :1دقيقة (بدون آلة حاسبة)
الجزء الثانوي  55 :2دقيقة
الجزء الثانوي  55 :3دقيقة
المجموع 145 :دقيقة
الجزء الثانوي  35 :1دقيقة (بدون آلة حاسبة)
الجزء الثانوي  55 :2دقيقة
الجزء الثانوي  55 :3دقيقة
المجموع 145 :دقيقة
الجزء الثانوي  75 :1دقيقة
المجموع 75 :دقيقة

الكيمياء
تاريخ وجغرافيا الواليات المتحدة

الجزء الثانوي  75 :1دقيقة
المجموع 75 :دقيقة
الجزء الثانوي  50 :1دقيقة (الكتابة)
الجزء الثانوي  45 :2دقيقة
الجزء الثانوي  45 :3دقيقة
المجموع 140 :دقيقة

تخفيض بمدة  65دقيقة

تخفيض بمدة  65دقيقة
ال تغيير
ال تغيير
تخفيض بمدة  40دقيقة

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  9من التقرير المصمم)

ما هي أنواع األسئلة التي ستكون في تقييم TNReady؟
يختبر تقييم  TNReadyمستوى معرفة أعمق من اإلختبارات السابقة .فعلى سبيل المثال ،في تقييم فنون اللغة اإلنجليزية ،سيقرأ
الطالب مقطعا ً وسيقدمون بعض اإلجابات المكتوبة لدعم أجوبتهم .أما في الرياضيات ،فسيقوم الطالب بحل تركيبات متعددة الخطوات
يكون العديد منها بدون إستخدام آلة حاسبة ،وذلك إلظهار ما يعرفونه .ويعطي تقييم  TNReadyالطالب طرقا ً متنوعة إلظهار ما
يعرفونه وما يستطيعون القيام به.
إننا نعلم أن المعلمين يستخدمون مجموعة من األشياء مثل واجبات الكتابة والمشاريع واألسئلة المتعددة اإلختيارات لقياس تعلم الطالب
طوال السنة .وبطريقة مماثلة ،سيعطي تقييم  TNReadyللطالب طرقا ً متنوعة إلظهار ما يعرفونه .وفي الصفحات التالية ،سترى
بعض عينات أسئلة من تقييم  TNReadyلمواد دراسية وصفوف متنوعة .األجوبة الصحيحة مشار إليها باللون البرتقالي.

(يمكن العثور على هذه األسئلة في الصفحات  11-9من التقرير المصمم)

(سيتم إدخال األسئلة في النسخة النهائية)
(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  11من التقرير المصمم)

ما هي أدوات التمرين المتوفرة لمساعدة طفلي على التهيئة لتقييمات TNReady؟
على الرغم من أن أفضل تهيئة لتقييمات  TNReadyستتمثل بالتعليم الصلب كل يوم في قاعة الدراسة ،إال أننا نعلم أن أولياء األمور
والمعلمين بحاجة إلى تهيئة الطالب للنجاح .وستكون األسئلة المتعلقة بتقييمات  TNReadyهذه السنة على شكل مشابه لألسئلة التي
كان يستعد الطالب لها في السنة الدراسية األخيرة وستكون متماشية مع المعايير التي يتعلمها الطالب في قاعة الدراسة كل يوم.
إمكانية وصول أولياء األمور إلى األسئلة التمرينية
ستكون األسئلة التمرينية لتقييمات  TNReadyمتاحة ألولياء األمور إلكترونيا ً خالل األشهر القادمة .واصل االطالع على
 TNReady.govللحصول على مزيد من المعلومات.
اإلختبار التمريني

لدى المعلمين وصول إلى اإلختبارات التمرينية التي تقدم أمثلة عن أسئلة لكل مستوى سيتم تقييمه في اإلختبار عبر نظام داخلي يدعى
 .EdToolsواإلختبارات التمرينية متوفرة في كافة الصفوف والمواد المشمولة في اإلختبار .وقد يستخدم المعلمون اإلختبار التمريني
في قاعة الدراسة لمساعدة أطفالكم على التهيئة لتقييمات .TNReady

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  12من التقرير المصمم)

هل سيأخذ طفلي تقييمات  TNReadyإلكترونياً؟
ستنفذ والية تينيسي عملية أخذ التقييمات إلكترونيا ً تدريجيا ً خالل سنوات متعددة لضمان جاهزية التكنولوجيا على كال مستوى الوالية
والمستوى المحلي .وخالل السنة الدراسية القادمة ،سيتم إجراء تقييم الوالية للصفوف  8-3بالورقة وقلم الرصاص.
وستعمل الدائرة عن كثب مع  ،Questarوهي المؤسسة المقدمة لعملية إختبارنا لتقييمات  ،TNReadyمن أجل تقديم خيار إلكتروني
إلمتحانات المدارس الثانوية لنهاية دورة الرياضات واإلنجليزية وتاريخ وجغرافيا الواليات المتحدة لمدة اإلختبار في الربيع ،إذا أظهر
منبر اإلختبارات إثباتا ً باكراً لنجاح تقديم التقييمات إلكترونيا ً في المدارس .ومع ذلك ،ستجري المدراس الثانوية المتبعة لجدول زمني
بساعات أطول للمواد الدراسية لكن بأقل عدد من الحصص إمتحاناتها في الخريف لنهاية المرحلة الدراسية بالورقة وقلم الرصاص.
وحتى لو أظهرت المدارس جاهزيتها إلجراء التقييمات إلكترونيا ً في الربيع ،سيظل لدى المقاطعات خيار إختيار التقييمات بالورقة
وقلم الرصاص لطالب مدراسها الثانوية هذه السنة.
وس ُتجرى إمتحانات البيولوجيا والكيمياء بالورقة وقلم الرصاص .أما الطالب ذوي أكبر إعاقات معرفية ،فإن تقييم  MSAAيقدم
خيارات إلكترونية وورقية ،و يُجرى تقييم برنامج  TCAPالبديل بالورقة وقلم الرصاص فقط.

كيف أستطيع مساعدة طفلي الطالب في المدرسة الثانوية على اإلستعداد إلمكانية أخذ اإلختبار إلكترونياً؟
في التعليم العالي ،وفي كل عمل تقريباً ،وفي مجتمعنا الحديث ،نستخدم اإلنترنت للتواصل وإنجاز عملنا .هذه هي الطريقة التي يتبعها
عالمنا .وعلينا أن نهيئ الطالب لمستقبلهم الذي يلزم اإلرتياح في التعامل مع التكنولوجيا .ومع أخذ ذلك باإلعتبار ،سيكون لدى
المدارس الثانوية خيار إجراء إمتحانتهم لنهاية المرحلة الدراسية إلكترونيا ً في الربيع.
ولتهيئة طفلك ،شجعه على البدء بإستخدام األجهزة الرقمية كل يوم في ظروف متدنية اإلجهاد .ال تنتظر حتى بدء عملية اإلختبار حتى
تساعد طفلك على تعلم كيف يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول أو اللوحي أو الثابت .فعلى غرار السنة الماضية ،سيكون جهاز الطالب
وإختباره التمريني متوفرين للتمرين الحقا ً في هذا الخريف.
إننا نعلم أنه ليست لدى بعض الطالب في تينيسي إمكانية الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو اإلنترنت في المنزل .وإن كان دخول
اإلنترنت يمثل صعوبة ،فنشجعك على التحدث مع مدير مدرسة طفلك عن خيارات السماح لطفلك بإستخدام جهاز كمبيوتر بعد
الساعات المدرسية .كما يمكنك زيارة مختبر كمبيوتر في المكتبة العامة و/أو مركز مجتمعي و/أو مكان لممارسة الدين.

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  13من التقرير المصمم)

متى سيخضع طفلي لتقييمات TNReady؟
س ُتجرى كافة تقييمات  TNReadyقرابة نهاية السنة (أو في نهاية الفصل لطالب المدارس الثانوية الذين يتبعون جدوالً زمنيا ً بساعات
أطول للمواد الدراسية لكن بأقل عدد من الحصص) .وسيتم اآلن إجراء كافة التقييمات خالل مدة واحدة.

وس ُتجرى تقييمات  TNReadyبين  17أبريل/نيسان و 5مايو/أيار ،وستكون لدى المقاطعات مرونة في تحديد التواريخ من تقليل
تأثير إجراء اإلختبارات خالل األنشطة المدرسية .وسيُجرى الجزء الثانوي األول من تقييم فنون اللغة اإلنجليزية الذي يشمل مكون
الكتابة أثناء األسبوع األول من مدة األسابيع الثالثة .أما المدراس الثانوية المتبعة لجدول زمنيا ً بساعات أطول للمواد الدراسية لكن
بأقل عدد من الحصص في الخريف ،فستخضع لتقييمها بين  28نوفمبر/تشرين الثاني و 16ديسمبر/كانون األول .وسيأخذ طالب
الجدول الزمني بساعات أطول في الخريف اإلختبار بالورقة وقلم الرصاص.
أما التقييمات للطالب ذوي أكبر إعاقات معرفية ،أي تقييم ( MSAAالرياضيات وفنون اللغة اإلنجليزية) وبرنامج  TCAPالبديل
(العلوم والدراسات اإلجتماعية) ،فستتم خالل مدة شهرين في الربيع.

ما هي أدوات دعم اإلختبارات التي ستكون متاحة لمساعدة طفلي على فهم المواد الواردة في اإلختبار
والوصول إليها؟
كما حدث في السابق ،ستكون السلسلة الكاملة من التسهيالت متاحة لجعل اإلختبار سهل المنال كي يشارك فيه جميع الطالب .وستقدم
فرق برنامج  IEPتوجيات حول طرق إختيار التسهيالت المالئمة لذلك والتي ستكون مماثلة لتلك المتبعة في السنة الماضية.
بالنسبة ألولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقات ،يرجى زيارة  TNReady.govلإلطالع على دليل إضافي حول التسهيالت وتهيئة
طفلكم لتقييمات .TNReady

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  14من التقرير المصمم)

متى سأعرف النتائج التي نالها طفلي في تقييمات TNReady؟
سيتم تأخير النتائج في السنة األولى من تقييمات  TNReadyبينما يكمل معلمو تينيسي والدائرة عملية تحديد النتائج خالل الصيف ،لذا
نتوقع الحصول على النتائج الرسمية للصفوف  8-3في خريف عام  .2017وبالنسبة إلمتحانات نهاية المواد ،تخطط الدائرة لتكون
النتائج متوفرة للعائالت والمدارس في صيف عام  .2017وأثناء عمليات إجراء اإلختبارات في المستقبل ،ستنشر الدائرة نتائج
الصفوف  8-3والمدراس الثانوية ضمن مهلة زمنية مماثلة.
وستكون النتائج والبيانات األولية من إختبارات الوالية لنهاية المرحلة الدراسية  2016-2015متوفرة الحقا ً في هذا الخريف ،حسبما
عرضته الدائرة في السنة الماضية .وسيحصل الطالب الذين أخذوا إمتحانات نهاية المرحلة الدراسية في فنون اللغة اإلنجليزية
والرياضيات وتاريخ وجغرافيا الواليات المتحدة على تقارير نتائج كاملة أعيد تصميمها حديثا ً وستقدم معلومات أفضل ألولياء األمور
والطالب .وستكون النتائج من الصفوف  8-3عبارة عن بيانات أولية محدودة أكثر—على سبيل المثال ،ستتمكن الدائرة من الكشف
عن عدد األسئلة التي أجاب عليها طالب بشكل صحيح ،لكن ليس عما تعنيه تلك النتيجة من حيث كفاءة طالب ومستوى نموه.

كيف ستكون نتائج تقييمات  TNReadyبالمقارنة مع النتائج السابقة لطفلي؟
إذ يتعامل الطالب والمعلمون مع توقعات جديدة من اإلختبارات الجديدة ،فإننا نتوقع أن تتراجع نتائج إختبارات السنة األولى لطالب
الصفوف  8-3عند مقارنتها بتقييمات برنامج  TCAPالسابقة .ونتوقع أن تضع نتائج تقييمات  TNReadyللسنة األولى خط أساس
جديد لقياس التقدم السريع في السنوات القادمة .وكونك ولي أمر ،يمكنك إستخدام المعلومات من اإلختبار للمساعدة على دعم طفلك في
المنزل والبدء بمناقشة مع معلم طفلك من أجل تحديد ما إن كان أي دعم إضافي ،إن وجد ،ضروريا ً لضمان إنتقاله من صف إلى صف
وهو مجهز بالمعرفة األكاديمية والمهارات الالزمة للنجاح في السنة الدراسية التالية وما بعد المدرسة الثانوية.
وستظهر التقارير الجديدة ألولياء األمور معلومات إضافية وأفضل مما سبق من قبل ،وس ُتعطى ألولياء األمور ما إن تتم عملية تحديد
النتائج .وبالنسبة للطالب الذين أخذوا إمتحانات نهاية المرحلة الدراسية خالل السنة الدراسية  ،2016-2015سيتلقى أولياء أمورهم
ومعلموهم هذه التقارير الجديدة الحقا ً في هذا الخريف .وسيتم قسم كل مادة دراسية إلى فئات مهارات إلظهار أين يحسن الطالب عمله
أو يحتاج إلى بعض المساعدة اإلضافية وكيف تكون نتائجه بالمقارنة مع نظرائه في مدرسته ومقاطعته وفي تينيسي .وفي الصفحة
التالية ،سترون عينة من تقارير أولياء األمور المصممة حديثا ً لنتائج تقييمات .TNReady

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  15من التقرير المصمم)

(سيتم إدخال العينات في النسخة النهائية)
(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  16من التقرير المصمم)

كيف يتم تحديد نتائج TNReady؟
عملية تحديد النتائج
 تقوم المقاطعات بإعادة المستندات
 تقوم مؤسسة  Questarبمسح كافة المستندات
 يتم تقييم المستندات يدويا ً
 تجري عملية تحديد المعايير
 تكون بيانات  TVAASمتوفرة
 يتم إصدار نتائج الطالب
ما هي عملية تحديد المعايير؟
يحدد األداء الفعلي للطالب أين تقع األسئلة على مقياس األقل صعوبة حتى األكثر صعوبة؛ ولذلك ،يمكن تحديد المعايير فقط بعدما
يأخذ الطالب اإلختبار.
وبنا ًء على التعاريف العامة لما على الطالب معرفته والتمكن من القيام به على كل مستوى ،ينظر مدرسو تينيسي في كل سؤال،
فيحددون الحد الفاصل بين كل مستوى من الكفاءة .ويشار إلى هذه العملية بعملية تحديد المعايير.
ما هي النتيجة القاطعة؟
يشار إلى األداء حيث يلتقي مستويان بالنتيجة القاطعة .وتحدد ثالث نتائج قاطعة أربعة مستويات من األداء.
ما هو مستوى األداء؟
النتيجة القاطعة هي النتيجة األدنى التي على طالب أن يحصل عليها ليُعتبر على مستوى معين من األداء.
ليس مستوى األداء مطابقا ً للكفاءة ،إنما تستخدم مستويات األداء لتحديد الكفاءة.

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  17من التقرير المصمم)

كيف ستؤثر المعايير الجديدة على تقييمات TNReady؟
لقد كان المعلمون في تينيسي وأوساط التعليم األوسع يقومون بتعديل المعايير األكاديمية لواليتنا في الرياضيات وفنون اللغة اإلنجليزية
خالل السنتين األخيرتين .وسيتم تنفيذ المعايير كامالً في قاعات الدراسة في تينيسي خالل السنة الدراسية  ،2018-2017حيث سيبدأ
التدريب خالل سنة  2017-2016لمساعدة المدرسين على اإلستعداد للمرحلة اإلنتقالية .ومع ذلك ،فإن إختبارات TNReady
 2017-2016متماشية مع المعايير التي كان يعلمها مدرسونا لعدة سنوات ،وليس المعايير الجديدة.

كما أن المعايير األكاديمية للعلوم والدراسات اإلجتماعية قيد المعاينة .وفي الجدول الزمني الحالي ،ستكون معايير العلوم الجديدة
سارية في سنة  2019-2018والدراسات اإلجتماعية في سنة  .2020-2019إن إختبار  TNReadyإختبار خاص بوالية تينيسي
ومصمم للتكيف بسهولة مع مرور الزمن من أجل قياس المعايير الجديدة .ومع تطور معايير الوالية ،سيتطور إختبار TNReady
أيضاً.

ماذا أفعل إن كانت ال تزال لدي أسئلة؟
إننا نعلم أنه قد ال تزال لديك أسئلة عن إختبار  TNReadyللسنة الدراسية  ،2017-2016ولقد قمنا بإعداد فقرة مفصلة لألسئلة
المتكررة حيث يمكن العثور عليها على  .TNReady.govوإن كنت ال تزال تشعر أن لديك أسئلة لم تتم اإلجابة عنها ،فيمكنك تقديم
سؤال على إستمارة موجودة في أسفل صفحة األسئلة المتك ررة .وسيتم إطالعنا على سؤالك وسيقوم شخص في الدائرة بتزويدك عبر
البريد اإللكتروني بإجابة وأي موارد إضافية قد تكون مفيدة.

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  18من التقرير المصمم)

خمسة أمور يجب معرفتها عن إختبار TNReady
 .1إجماالً ،سينفق الطالب مدة تقل بنحو  % 30ألخذ إختبارات الوالية في الرياضيات والدراسات اإلجتماعية وفنون اللغة اإلنجليزية
والعلوم هذه السنة.
 .2يشمل إختبار  TNReadyأسئلة صارمة متماشية مع ما يعلمه المدرسون كل يوم ويقيس مهارات الطالب في الكتابة والتفكير الناقد
وحل المشاكل.
 .3بالنسبة للصفوف  ،8-3سيتم إجراء إختبارات  TNReadyبالورقة وقلم الرصاص ويتم العمل على تقديم خيار إلكتروني لتقييمات
المدارس الثانوية.
 .4سيُعطى اإلختبار في جزء واحد ضمن مدة األسابيع الثالثة الواقعة بين  17أبريل/نيسان و 5مايو/أيار.
 .5ستقدم المعلومات من إختبار  TNReadyنظ رة شاملة إلى مدى تقدم الطالب بالمقارنة مع نظرائهم عبر تينيسي ،ومعلومات أفضل
عن مواضع قوة طالب وإحتياجاته ومواضع إحتياجه للنمو.

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  19من التقرير المصمم)

قائمة أعمال أولياء األمور الخاصة بإختبار TNReady
 .1ساعد طفلك على اإلستعداد للتعلم :احرص على أن يذهب طفلك إلى المدرسة كل يوم وهو مستريح جداً وجاهز للتعامل مع تحديات
جديدة.
 .2اجتمع بمعلم طفلك :استعلم عن مواضع قوة طفلك والمواضع المستلزمة للنمو وكيف يمكنك دعمه في المنزل.
 .3حاور طفلك :احصل على تعليقات منه حول المواضيع التي يشعر فيها طفلك بأكثر راحة وبأكثر تحديات.
 .4تحدى طفلك :عندما يعمل طفلك على واجب أو يدرس إلختبار سيُعطى في قاعة الدراسة ،أطلب منه شرح ما يتعلمه ودعه يكون
المعلم.
 .5كن متعلما ً بالغاً :دع طفلك يشاهدك وأنت تكتشف أموراً جديدة وتتخطى تحديات ،سواء كان ذلك عبارة عن تعلم معلومات جديدة أو
مهارة جديدة.

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  20من التقرير المصمم)

الفهرس
النتيجة القاطعة :النتيجة األدنى التي على الطالب أن يحصل عليها ليُعتبر على مستوى معين من األداء
مستوى األداء :مستخدم لتحديد الكفاءة
اإلختبار التمريني :مجموعة من األسئلة تمثل كل توقع معياري أو أكاديمي سيتم تقييمه في اإلختبار الفعلي
اإلبالغ :كيف نكشف عن تفاصيل عن أداء الطالب في إختبارات برنامج TCAP

مدة الجلوس :المدة الزمنية التي يقضيها الطالب بالفعل وهم يأخذون إختباراً
المعايير :ما نتوقع من الطالب معرفته والتمكن من القيام به عند نهاية الدورة أو السنة الدراسية
عملية تحديد المعايير :عملية نظر مدرسي تينيسي في كل سؤال وتحديد الحد الفاصل بين كل مستوى من الكفاءة
برنامج  :TCAPبرنامج التقييم الشامل لتينيسي الذي يشمل كافة إختبارات واليتنا .ويشكل إختبار  TNReadyجزءاً من برنامج
.TCAP
مدة عملية اإلختبار :المدة بين تاريخين والتي قد تختار خاللها المقاطعات إجراء إختبار TNReady؛ يقضي الطالب فقط قسطا ً
صغيراً من مدة عملية اإلختبار وهو يأخذ اإلختبار بالفعل
إختبار  :TNReadyإختبار جديد وأفضل خاص بالوالية وينطوي على أسئلة تعكس ما المتوقع أن يعرفه الطالب وأن يتمكنوا من
القيام به كي يكونوا مهيئين للخطوة التالية من سيرتهم التربوية التي تشمل اإلختبارات الرئيسية الخاصة بالوالية في الرياضيات وفنون
اللغة اإلنجليزية والدراسات اإلجتماعية والعلوم في الصفوف 11-3

(يمكن العثور على هذا النص في الصفحة  21من التقرير المصمم)

الموارد

معلم طفلك هو دائما ً أفضل مورد لألسئلة عن تقييمات .TNReady

يوصى بمواقع اإلنترنت التالي للتهيئة لتقييمات  TNReadyوالبقاء على إطالع على أحدث المعلومات عنها:
ركزت صفحة إنترنت دائرة تينيسي للتعليم على معلومات وموارد تقييمات :TNReady
www.tnready.gov

قسم موقع إنترنت دائرة تينيسي للتعليم الذي ينطوي على تفاصيل عن المعايير األكاديمية لكافة المواد ومستويات الصفوف:
www.tn.gov/education/topic/academic-standards

موقع مدونة دائرة تينيسي للتعليم الذي يبرز منظورات المعلمين وقصصا ً ملهمة:
www.tnclassroomchronicles.org
حساب تويتر لدائرة تينيسي للتعليمwww.twitter.com/TNedu :
حساب فيسبوك لدائرة تينيسي للتعليمwww.facebook.com/TennesseeEducation :

