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لدیك ولدى  ماذا تعنى ھذه العبارة،:  المشار إلیھا ألدرجات معاییر

 الطالب؟
 

عات وتوق لآلباء واضحة نة /إتصاالت بیَ  ممارسة التدریج ألمعتاد،
 طالب.للعالیة 

 

 كل الفصول الدراسیةو –كل مدرسة فى 
 

 ؟أین یوجد ألتغییر
ً  سابقا  حالیا

 للمعاییر اتقانھقیاس تشیر إلى  درجة على الطلبةیحصل  • بالحروفعلي درجات یحصل الطلبة  •

 للتمرین لیست للتقییم الواجبات المنزلیة تعتبر •  ألواجبات الواجباتتقییم  •

 القیام بھ ألطالب من مكنتوما ی ألمعرفة طرق متعددة إلظھار • القیام بھ ألطالب من مكنتوما ی ألمعرفة طرق متعددة إلظھار  •

 كل على حدة.والسلوكیات  یقیًم األكادیمییات • فى تقییم واحد.والسلوكیات  یتم مزج األكادیمییات •

 على مستوى المقاطعة یتم وضع ممارسات وسیاسات ألتقییم • ألتقییم (ألدرجات) سیاساتیقوم ألمعلم بتنمیة ووضع ممارسات و •

 التقدم المحرز نحو المعاییر یرصد سًجل ألدرجات ألذي  • ألطالب أألكادیمیة. مھامسًجل ألدرجات الذى یرصد  •

 لتعلم والمعرفةدرجات ویحدد مستویات أ 4مقیاس  أل • ألمحرزة  على النقاط تتوقفنقطة ا  100مقیاس  •

	
	

 ألجدید  ألمثال أدناه یوضح فكرة ألتقییم
 .عام طبى فحصبزیارة الطبیب الختبار بدني و قمت 

 مفیدة بالنسبة لك؟أى من ألتعلیقات أدناه .نتائج أإلختبار تحوى رسالة وصلتك في البرید ،زیارتك ثالثة أیام من مرور بعد و
 

  B درجةالتحقق من الصحة: 
 جداً. جیدة كانت نتائج ألفحصالتعلیق:

                           
         

 

 B درجةالتحقق من الصحة: 
 العوامل األربعة: بألنظر ألى درجة االختبار الصحي یتم تحدید التعلیق:

ü :ھدفأجاز أل  3 التغذیة 
ü  نسبة الكولسترول في

 الدم:
 تجاوز الھدف 4

ü :ھدفأجاز أل 3 ضغط الدم 
ü عدم إحراز تقدم كاف لتحقیق الھدف 1 رین:اتمأل 

 

 
 

المعلومات في اتخاذ قرارات . سوف تساعدك ھذه مات محددة حول الجوانب الرئیسیة لصحتكالصحة أعاله یوفر لك معلو ألجانب أألیسر من فحص
 ألجانب أألیمن من ألتقریر ینقصھ ألتفاصیل.  بشأن كیفیة تحسین صحتك في المستقبل.

 .الدرجات ألمشار إلیھا تفى بمثل تلك ألتفاصیل ألواضحة لمساعدتك ومساعدة ألطالبمعاییر

 

 

 ؟ 4-1 رقامأأل عنيماذا ی
 :4-1یساعدك على فھم ألتقییم ألمستخدم من نصع فى أإلعتبار أن ألمثال أدناه دعونا 

 .تمارین من حیث ألكثافة، ألتكرار و ألتنوعھذا ألفرد یتجاوز توقعات تقییم أل • ألھدف تجاوز– 4
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 أنجز ألھدف– 3
 

 أیام في األسبوع. 5-4 یتمرن الفرد 
 .تھدفة دائماً في جمیع ألتمارینمعدل ضربات القلب تصل إلى المستویات المس •
 .وتمارین تدریب ألقوةالقلب  تمارین كال منویشمل  •

 یتقدم یتطور أو  – 2
 

 أیام في األسبوع. 3-2الفرد  یتمرن •
 معدل ضربات القلب تقترب من المستویات المستھدفة، أو تصل إلى المستویات المستھدفة أحیاناً. •
 .ألقوة  تمارین تدریبالقلب أو وتشمل تمارین •

 .2یفي بمعاییر المستوى الفرد ال  • غیر كاف التقدم – 1
 ھل ترید معرفة المزید؟                                                                                                       

	

 اءترى أشی حالى، ألنككل ذلك "مفیداً" فى ألوقت أل قد ال یبدو. للطالب التقدم المحرزتقریر بالغإل أالنتقال إلى طریقة أكثر وضوحا" قد بدأت "مدارس دى موى العامة 
 ...ألتغییر ألذى یحدث على ألنظرقبل، ولكن دعونا نلقي  وتغییرات لم تعتاد علیھا من

 
لمنا ع وراء ھذه الدرجات، ألنظرما دققنا لفي المدرسة، ولكن ك أداء الطالب .  ھذه الدرجات تبین مستوىدراسیة الطالب یتلقي درجة (بألحروف) فى كل فترة في الماضي، كان

یقى ألحق أو ألمعنى فیما یتعلق بألمغذى فى مختلف الفصول الدراسیة  موضوع لموضوع أو حتى من ، أوأخرى من مدرسة إلى ھناك  أي تناسق في ھذه ألدرجات  تبأنھ لیس
سیحصل علٮى  طالبأل ھذا  كان أم؟  فترةوع النقاط المتاحة خالل تلك المن مجم في المائة 89-80 نتیجة ألنھ تحصل على B درجة  لطالبأ وراء ھذه ألدرجات.  ھل تلقى

ول فى ألفص ألطالب ساعدفي الوقت المحدد؟  ھل ی وتسلیم ألعمل (ألواجب) إكمالألطالب  جیدی ؟  ھل متأخرا لى ألمعلماجبات إمن ألو واحدة أنھ سلم إذ لم یكن لسبب  Aدرجة  
ترة. وفوق كل ذلك نرى أن طریقة ألتقییم مختلف عبر المقاطعة، وحتى قد وراء ألدرجات ألتى كان یحصل علیھا ألطالب فى كل ف متنوعةأل الدراسیة؟ كل ھذه ھى أألسباب 

 !معاییر مختلفة في مدرسة واحدة 10صل أحیاناً إلى ت
 

  ألطالب بحاجة ألى بذل جھده إلتقانھا؟ زالأألشیاء ألذى ال ی ، وبشكل جید بھا القیام من الطالب مكنتمعرفة أألشیاء ألتى  ی من مجرد ألنظر ألى ھذه ألدرجات ألحرفیة، یصعب 
ھذه میع ج – المئویةاألرقام العشریة والنسب  ، ولكن یصعب عنده حل مسائلرألكسو ألطالب حقاً یجید معرفة حل مسائل أن ب فترة ال توضح ألنھایة في   Bأو  A درجات أل 

 الحیاة خارج المدرسة.أیصا فى الریاضیات و المھارات ھامة في مادة
 

ھذه ھي   .محتوى معین، والمھارات ألمكتسبة في كل مادة لطالب فىا نك أن تتوقع اآلن أن نرى كیفیة تقدم تباع نھج "المعاییر المشار إلیھا" بالدرجات، یمكنحن نتحرك نحو إ
 .ب درجاتھبھ حس على القیام كل طالب ویكون قادرا ھما ینبغي أن یعرفل فى إطار عمل ألوالیةاألساسیة في آیوا"،  یة، وأنھا تأتي من "معاییر الوالیةة تدریب"معاییر" لكل دور

  
و مع ذیادة . 2 العمل رتطو ومرحلة  1مرحلة ألبدایة لتعیین  2و  1تقریراً عن التقدم المحرز باستخدام بتقدیم  المعلمین یتابع الب  العمل فى كل معیار جدید، یبدأ الط مالك

طالب على مستوى صفھم.  من وقت آلخر، وربما یتمكن من أل) إجازة ألتوقعاتكالمتوقع ( ألعمل ، مما یعني أنھم یؤدون3نتقل الطالب للعمل على المستوى الممارسات، ی
.  في نھایة كل 4 أل مھام المستوىل ألوصول من أجل جمیع ألطالب لبذل جھدھم مستوى الصف.  سیتم تشجیع ودعم اتتوقع یتجاوز ذلكو، 4مھمة المستوى كمال إألطالب من 
 على بطاقة التقریر. لدرجات عن كل ألمواضیع ألتى درستة، سیتم تقدیم تقریر أربع سن

 
إنجاز "، التدریسفي مجاالت  لطالبا موضع إلظھار یف.  یستخدم المعلمون صفحة عامةللمواطنة ومھارات التوظ أیضا درجاتباإلضافة إلى ألدرجات األكادیمیة، سترى 

ى یبقى أن تؤثر عل ھا الولكن بأن ھذه المھارات مھمةلطالب عن ھذه المھارات بشكل منفصل یعكس ل اإلبالغ  -العمل"، العمل مع غیره من الطالب"، والعمل مع الكبار
 .ألدرجات أألكادیمیة

 
لي.  ن تقریره المرحفوریة ع ي المدرسة والحصول على لمحاتإجراء محادثات مع الطالب حول أنواع العمل الذي یقوم بھ فیسمح لك ب ؟   تساعدك طریقة ألتقییم ألجدیدكیف 
أآلباء  بھ ألتقییم ألمعلمین بنفس ألطریقة ألتى یساعد ھذا ساعدی وأیضا. لقیام بھ لالنتقال إلى ألمستوى ألتالى یكون قادرا على ا ذاماة، وتمعرف  ذا یحتاج ألطالبیحدد ما أیضا وھو

ارات لمھألمعلم إلى إعادة تعلیم أ ضطرارإالتقدم الذي أحرزه ألطالب وتجنب  على العمل مع مجموعات من الطالب استناداً  من )ألمعلمین( ھمنمكَ یو.  تقدم الطالب على فھم
 من قبل.معرفة ھذه ألمھارات  لطالب الذى سبق أن أظھرل

 
األسئلة ألستعراض قائمة  )اآلباء واألمھات(على عالمة التبویب  اضغط  .http://grading.dmschools.org عنوان یارة موقعنا على شبكة اإلنترنت تحتالرجاء ز

  . االتصال بمدرسة طفلك إذا كان لدیك  أي أسئلة أو إستفسارات. ال تتردد في بشان ھذا ألصدد مواردالمتداولة وغیرھا من ال
 
 

 المخطط الزمني للتغییرات
2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 

 فرقة عمل المقاطعة
 بالمقاطعة

تتألف من (
المدرسین 

واإلداریین، 
 وموظفي الدعم)

 التنفیذ الجزئي 
 للمدارس ألمتوسطة

من قادة  5یضم (
المعلمین من كل 
 )المدارس المتوسطة

التنفیذ الكامل 
للمدلرس ألمتوسطة 

 وتحدید مواد/
 9 الالصفحصص 

 
 فرقة عمل المقاطعة
 بالمرحلة االبتدائیة

م نظاأل ھذا تبعسوف ی
خالل  الطالب 

 المدارس الثانویة
 

یبدأ تنفیذ جزئي 
 4أل  لصفل

  5وألصف أل 

 
 

 5و أل  4أل  لصفلألتنفیذ ألكامل 
(الریاضیات، ومحو األمیة، 

 والدراسات االجتماعیة)
 

الریاضیات، ) K-3ویبدأ تنفیذ جزئي 
 القراءة والكتابة)

 

K-5  ،و ، الموسیقىالتنفیذ الكامل للفن
 ألتربیة ألبدنیة

 
 
 K-5 ل  التنفیذ الكامل

 لكافة مناطق المحتوى

	


