يكون كل طالب مستع ًدا للعمل،
والجامعة ،والحياة

 ،OSPI Chris Reykdalالمشرف على الوالية

معايير التعليم واالختبار في الوالية
ما هي معايير التعليم؟
تعرف معايير التعليم للصفوف حتى الثاني عشر ( )K-12في والية واشنطن ما يجب على كل
طالب أن يعرفه وأن يقوم به في كل صف.

لماذا نحتاج إليها؟
تتطلب معايير التعليم شديدة الدقة من الطالب التفكير النقدي والمبتكر بخصوص الفهم—وليس
الحفظ—ليكونوا بذلك جاهزين لسوق العمل والجامعة والحياة العامة بعد الثانوية.

أهم 5
حقائق

عن معايير وتقييمات التعليم للصفوف حتى
الثاني عشر ( )K-12في والية واشنطن

رقم 1

المهارات العملية

ما هي مجاالت الفهم المتعلقة بمعايير التعليم؟
تتمثل المعايير الموجودة في  13من مجاالت الفهم بما فيهم مادة الرياضيات ،وفنون اللغة
اإلنجليزية ،والعلوم ،وتكنولوجيا التعليم ،وجميع لغات العالم.

لماذا يتم إجراء اختبارات الوالية؟
أمرا في منتهى األهمية لألسر
يُعد قياس مستوى تقدم الطالب في المعرفة والمهارات المهمة ً
والمُعلمين لمعرفة ما إذا كان الطالب ينطلقون في المسار الصحيح نحو التخرج مع توفر
الخيارات لديهم ،أو إذا كانوا بحاجة لمزيد من المساعدة أو فرص التعليم المتقدمة.
كما تُعد بيانات االختبار ً
أيضا أداة لمساعدة المُعلمين في تحسين العملية التعليمية لجميع الطالب
سواء في المدارس ،أو المناطق التعليمية ،أو على مستوى الوالية بأكملها .يُساعد إجراء
االختبارات على مستوى الوالية ً
أيضا في ضمان إمكانية حصول كل طالب المدارس الرسمية
على تعليم جيد ،مهما كانت مدرستهم.

هل يلزم إجراء اختبارات الوالية؟
تتطلب قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية أن يتم اختبار الطالب بالمواد التالية:
•فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات:
ً
إضافة إلى الثانوية (يخضع الطالب لتقييمات "التوازن
الصفوف من الثالث إلى الثامن
الذكي ()")Smarter Balanced
•العلوم :الصفوف الخامس والثامن والحادى عشر

رقم 2
رقم 3
رقم 4
رقم 5

لمعرفة االختبارات المطلوبة للتخرج من الثانوية ،الرجاء زيارة
.www.WAtesting.com

معرفة
المزيد!

تركز معايير وتقييمات التعليم في والية واشنطن على
المهارات العملية التي يتعلمها الطالب ويمارسونها في
الفصول كل يوم مثل حل المشكالت والتفكير النقدي والكتابة.
يقوم الطالب أثناء إجراء التقييمات بعرض عملهم وكتابة
إجاباتهم وشرحها كجزء من عملية التقييم ،وذلك لقياس مدى
المعرفة والمهارات التي سيحتاجونها ليسلكوا المسار الوظيفي
الذي يختارونه.

سد الفجوات
تساعد التقييمات في تحديد فجوات اإلنجاز والسماح للمناطق
احتياجا
التعليمية والوالية بتوجيه الموارد إلى األماكن األكثر
ً
إليها.

االختبار ال يعدو أن يكون أحد المقاييس
اختبار الوالية هو واحد من بين العديد من المؤشرات ،بجانب
بطاقات التقارير ومالحظات المُعلم والعمل في الفصول
الدراسية والتي تستخدم لتكوين صورة كاملة عن تقدم الطالب
في المدرسة.

المواد الصحيحة
يتم وضع معايير التعليم في والية واشنطن والتقييمات
الموازية بشكل يعمل على إعداد الطالب للجامعة والعمل
والحياة.

متاح لجميع الطالب
تم تصميم اختبارات التوازن الذكي
( )Smarter Balancedلتناسب جميع الطالب بما فيهم
ذوي اإلعاقات ودارسي اللغة اإلنجليزية.

معايير التعليم

اختبارات الوالية

ادعم طالبك

bit.ly/StateStandards

www.WAtesting.com

أو عبر البريد اإللكتروني CoreStandards@k12.wa.us

أو عبر البريد اإللكتروني StateTesting@k12.wa.us

المدارس الكبرى:
http://bit.ly/2tRyZoO

مكتب مراقبة التعليم الرسمي • WWW.K12.WA.US

رقم اإلصدار17-0020 :

