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 نموذج ضمان ولي األمر/الطالب 
 

 ؟ MAP ما هو
MAP   هو اختبار تكيفي على الكمبيوتر، والذي يعني أن كل طالب يحصل على مجموعة فريدة من أسئلة االختبار بناًء على اإلجابات

على األسئلة السابقة. فعندما يجيب الطالب بشكل صحيح، تصبح األسئلة أصعب. وإذا أجاب الطالب بشكل خاطئ، تصبح األسئلة أسهل.  
 معظم الطالب نصف األسئلة تقريبًا بشكل صحيح. وفي نهاية االختبار، سيجيب 

 
 ؟ MAP ما الذي يقيسه اختبار 

رقمية. تستخدم هذه الدرجة لقياس مستوى تحصيل الطالب في أوقات مختلفة من العام الدراسي   RITكدرجة  MAPتقدم نتائج اختبار 

يمكنك أن تخبر بطول طفلك على مدى نقاط زمنية  وتحدد النمو. فكر في األمر على أنه يشبه وضع عالمة الطول على مخطط النمو. 
 مختلفة وأن تخبر بمقدار نموه بين وقت وآخر. 

 
 ؟ RIT ما هي درجة

يشير   RITنقاط  10)وحدة راش( هو مقياس ثابت بفواصل متساوية، مثل القدم والبوصة. وتعني الفواصل المتساوية بأن تغير  RITمقياس 

نفس المعنى بغض النظر عن   RITن الطالب في أعلى المقياس أو أسفله أو منتصفه، ولدرجة إلى نفس الشيء بغض النظر عما إذا كا

المرحلة الدراسية للطالب أو عمره. ويمكن مقارنة الدرجات بمرور الوقت لمعرفة مقدار النمو األكاديمي الذي حققه الطالب، بما يشبه  
 قياس الطول بمسطرة. 

 
 ؟ MAP كيف يستخدم المعلمون درجات 

مشابهة هم في العادة   MAPكان المعلمين معرفة تقدم الطالب بشكل فردي وتقدم صفوفهم الدراسية ككل. الطالب الذين لديهم درجات  بإم

أيًضا بيانات حول النمو القياسي للطالب الذين في نفس   MAPمستعدون لتلقي تدريس في مهارات ومواضيع مماثلة. وتقدم درجات  

فس المادة الدراسية والذين في نفس مستوى التحصيل في البداية. وكثيًرا ما تستخدم هذه البيانات لمساعدة  المرحلة الدراسية ويتلقون ن 
 الطالب في وضع األهداف وفهم ما يحتاجون لتعلمه من أجل تحقيق أهدافهم. 

 
 ؟ وكم عدد المرات الي سيجري فيها طفلي االختبارات   MAP ما المدة الزمنية الختبار 

محددة المدة، ويجوز للطالب أن يأخذوا المدة التي يحتاجونها الستكمال االختبارات. يستغرق معظم الطالب أقل من   االختبارات غير
 . وتمتد هذه االختبارات المقدمة في رياض األطفال والصف األول لفترة قصيرة عادةً. MAPساعة إلنهاء اختبار  

 
 ؟ ما المعلومات التي سأتلقاها من مدرسة طفلي

  MAPواختبارات   MAPك تقرير تقدم الطالب الخاص بطفلك. يحتوي هذا التقرير على معلومات ودرجات من أحدث اختبارات  سيُقدم ل

 السابقة التي تخص طفلك. 
 

 ؟ MAP كيف أساعد طفلي في االستعداد الختبارات
سيقدم معلم طفلك المساعدة من خالل إرشادات ما قبل االختبار لتوضيح االختبار للطالب. مثل أي يوم دراسي، تأكد من أن طفلك قد أخذ  

  قسًطا جيًدا من الراحة وأنه تغذى وفق نظام غذائي متكامل. شجعه ليبذل قصارى جهده. ال يعد هذا االختبار اختباًرا مصيريًا، لكنه أداة
 قياس ما يعرفه الطالب وما ال يزال في حاجة لتعلمه. تستخدم ل
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 للطالب   MAP أمان االختبار الختبارات
يُقصد بهذه المعلومات مساعدتك على فهم اإلجراءات  يشتمل هذا القسم حول األمان على معلومات تسري على أولياء األمور والطالب. 

 التي يتبعها منسقو االختبارات إلعالمهم بمسؤولياتهم ومسؤولياتك بالمنزل أثناء فترة االختبار. 
 

 ما يلي قائمة بالعناصر التي يجب مراعاتها قبل االختبار. ينبغي أال تعامل القائمة بأنها شاملة لكل العناصر. 
 

 به: ما يجب القيام 
 االستعداد المنزلي: 

 إجراء كل المراجعات الضرورية لجاهزية التكنولوجيا.  •
o  إمكانية الوصول إلى اإلنترنت 
o توفر الكمبيوتر 
o  بطارية كمبيوتر مشحونة بالكامل 

 احرص على تواجد الطالب في مكان هادئ صالح لالختبار، وخاٍل من جميع المشتتات.  •
 اضح من المختِبر عبر كاميرا الكمبيوتر دون انقطاع. تأكد من إمكانية رؤية الطالب على نحو و •
 التزم بالسياسات والتوجيهات المتعلقة بالحاسبات واألجهزة اإللكترونية.  •
 تحقق من حصول الطالب على جميع مواد االختبار، حسبما يذكر المختِبر. •

o  ورقة مسودة 
o  قلم رصاص 
o   سماعات رأس )لطالب رياض األطفال والصف األول والصف الثاني والطالب الذين يحتاجون إلى سماعات رأس

 (. الرجاء االتصال بمدرستك المحلية إذا احتجت إلى سماعات رأس. EL-TPCأو   IAP-504أو    IEPحسب خطة 
 

 ما يجب االمتناع عن فعله: 
 محتوى االختبار: 

 تزويد الطالب باإلجابة أو بأي إشارات لإلجابة ألي جزء من االختبار. •
 تقديم مالحظات عن محتوى االختبار أثناء فترة االختبارات.  •
استخدام أي معلومات عن أجزاء االختبار الفعلية، بصرف النظر عن طريقة الحصول عليها، بغرض مساعدة الطالب على   •

ة هذه المعلومات مع أي شخص ألي غرض، بما يشمل مشاركتها عن طريق مواقع  االستعداد لالختبار. يجب عدم مشارك
 ورسائل التواصل االجتماعي. 

 
 فترة االختبار:

الدخول إلى أماكن االختبار أو تعطيلها أثناء فترة االختبار ما لم تدع الضرورة بسبب حالة طوارئ أو حاجة أخرى هامة وال   •
 تحتمل التأخير. 

 اد الطالب من مجال رؤية المختِبر. إبعاد/التسبب في إبع •
 
 

 لقد قرأت أعاله وأفهم مسؤوليتي في ضمان توفير بيئة اختبار آمنة وعادلة وخالية من التعطيل للطالب التالي: 
 

  معلم السجل:    الصف:    الطالب:  
 
 
 

    التاريخ:  المدرسة:    اسم ولي األمر:  


