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معلومات للوالدين

نتيجة ستني

الوالدين املرحلة االبتدائية التقييم






ماذا تعنى نتائج االختبار املوحد لطفيل؟
ماذا يقيس االختبار املوحد؟

هل يجب عىل كل األطفال أخذ
االختبار املوحد؟

يقوم معلّم طفلك بتقرير من هم األطفال الذين سيقومون بأخذ
االختبار .عىل سبيل املثال ،إذا مل تكن اإلنجليزية هي اللغة األوىل
لطفلك ،قد يقرر املعلّم انه ال يجب عليه/عليها اخذ اختبار القراءة
باللغة اإلنجليزية .لكن قد يأخذ طفلك اختبار الرياضيات .إذا كان
لطفلك صعوبة يف التعلم أو إعاقة جسدية ،قد يقرر املعلّم استخدام
طريقة أخرى لقياس مستوى تقدم طفلك.

االختبارات املوحدة يف القراءة باللغة اإلنجليزية والرياضيات تقيس
مستوى إنجاز طفلك باملقارنة مع األطفال اآلخرين يف كل املدارس
لنفس الفصل أو بنفس العمر.
االختبار املوحد يف القراءة باللغة اإليرلندية يقيس مستوى انجاز
الطفل مقارنة مع األطفال اآلخرين يف املدارس الناطقة باللغة
اإليرلندية لنفس الفصل أو بنفس العمر.

متى يستكمل طفيل االختبارات
هل االختبار املوحد هو السبيل الوحيد املوحدة؟
يستكمل طفلك االختبارات املوحدة يف نهاية الفصل الثاين ،الرابع
لجمع املعلومات حول تعليم طفيل؟
والسادس .يستكمل طفلك االختبار املوحد يف القراءة باللغة
كال .يوضّ ح الرسم البياين ادناه كيف يستخدم املعلّم العديد من
الطرق املختلفة لبناء صورة تعلّم طفلك خالل السنة .يستخدم
املعلّم الصورة لالحتفال بإنجازات طفلك والتخطيط
للخطوات القادمة املطلوبة للبناء عىل التقدم املحرز.

املعلّم يعطى
اختبارات بشكل
منتظم إىل طفلك
يف الفصل.

طفلك يبتكر
األشياء ويحل
املشاكل.

اإليرلندية إذا كان هو/هي يحرض مدرسة ناطقة باللغة اإليرلندية.
تختار بعض املدارس استخدام االختبار املوحد للفصول األخرى.

بناء صورة
لتعلّم طفلك

يراقب املعلّم تعلّم
طفلك.
يتحدث طفلك عام
يتعلّمه هو/هي.

يسأل املعلّم
طفلك أسئلة.
يرشح طفلك
آراءه وأفكاره/
آرائها وأفكارها.

يستكمل طفلك
االختبارات
املوحدة.
يراجع املعلّم أداء
طفلك.
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ماذا تعنى عالمات اختبار طفيل؟

استخدم املعلّم نتائج ستني إلخبارك عن كيفية أداء طفلك يف االختبارات .تبدأ العالمات القياسية من  1إىل  .10يصف الجدول أدناه
ماذا تخربك العالمات القياسية املختلفة عن إنجازات طفلك يف االختبارات.

نسبة األطفال الحائزين عىل هذه النتيجة ماذا تعنى نتيجة ستني؟

العالمة القياسية

 6/1أو ما يقرب من%17

اعىل بكثري من املتوسط

10 - 8

 6/1أو ما يقرب من%17

عايل متوسط

7

 3/1أو ما يقرب من%34

متوسط

6-5

 6/1أو ما يقرب من%17

منخفض متوسط

4

 6/1أو ما يقرب من%17

أدىن بكثري من املتوسط

3-1

إذا كانت نتيجة ستني لطفلك هي ما بني  5و 6مثال ،سوف تعلم أن أدائه/أدائها يف االختبار هو متوسط .يوضح الجدول أن واح ًدا من كل ثالثة أطفال يف
ايرلندا يحرزون عالمة قياسية بهذه النطاق.
تستطيع كذلك رؤية ان لدى بعض األطفال نتائج قياسية أعىل وأدىن من املتوسط.
نتائج األطفال ذوي اإلنجليزية كلغة إضافية قد ال تعكس دامئا التقدم الذي يتم احرازه يف الصف.
هناك حاجة إىل عناية مامثلة عند تفسري النتائج لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة.

ماذا ميكن ان يؤثر عىل نتيجة اختبار
طفيل؟

كام هو الحال مع االختبارات األخرى التي يأخذها طفلك يف املدرسة،
قد يؤثر عىل نتيجة االختبار املوحد كيفية شعوره/شعورها يف يوم
االختبار أو القلق أو اإلثارة حول حدث يف املنزل أو املدرسة .يعنى
هذا ان كل نتيجة اختبار هي مؤرش إلنجاز طفلك.
تذكّر أنك تلعب دورا هاما يف تشجيع ودعم طفلك بغض النظر عن
نتائج االختبار.
قد ترغب يف ترتيب لقاء مع معلّم طفلك إذا كانت لديك أية مخاوف
حول نتائج أدائه/أدائها يف االختبار.

كيف أستطيع مساعدة طفيل؟

قام املجلس الوطني للمناهج والتقييم ( )NCCAبتطوير بعض
املوارد عىل اإلنرتنيت ملساعدتك عىل دعم تعليم طفلك يف املدرسة
االبتدائية .تتوفر العديد منها بلغات مختلفة ويتم إضافة موارد جديدة
بشكل منتظم إىل صفحة الوالدين عىل

.www.ncca.ie/parents

القى نظرة عىل املوارد التابعة لفصل طفلك.

W www.ncca.ie

املصادر

E info@ncca.ie

إذا كانت عالمة احراز طفيل
منخفضة ،ماذا يخربين هذا؟

نتيجة احراز منخفضة من  2 ،1أو  3تعنى أن طفلك قد تكون لديه
صعوبات يف احدى املجاالت التي تم اختبارها.
قد يتم استخدام تقييامت أخرى لتحديد ما إذا كان هذا هو الحال.
معلومات حول تعلّم طفلك وتطويره يف املنزل ،مثال الواجب املنزيل ،قد تكون
مفيدةللمعلّم.
قد يقرر املعلمون يف مدرسة طفلك ان طفلك سيستفيد من دعم إضايف .إذا
كان األمر كذلك ،سيقوم معلّم طفلك بالتحدث إليك عن هذا.

إذا كانت نتيجة احراز طفيل عالية،
ماذا يخربين هذا؟

نتيجة احراز مرتفعة من  9 ،8أو  10قد تعنى ان طفلك متفوق يف
املجال الذي تم اختباره.
كام هو الحال مع العالمات املنخفضة ،عالمة مرتفعة واحدة ال تكفي لتأكيد
هذا.
سيقوم معلّم طفلك باستخدام معلومات مستمدة من تقييامت الفصول
الدراسية األخرى للفهم بشكل أكرث وضوحا كيفية أداء طفلك يف الرياضيات،
القراءة باللغة اإلنجليزية أو القراءة باللغة اإليرلندية.
قد يتحدث إليك املعلّم حول فرص التعليم اإلضافية التي باستطاعتك انت
واملدرسة توفريها لطفلك.

F +353 1 661 7180
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