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 أھداف نظام الدرجات المستند إلى المعاییر الخاص بنا
 

على أسالیب التدریس والتعلیم لجمیع الطلبة، فإننا ندرك أن أولیاء األمور  Arlington ISD (AISD)ونظًرا للتطویر المستمر الذي تجریھ 
دي التي واألسر ھم الشركاء األكبر قیمة. فأولیاء األمور مثلھم في ذلك مثل المعلمین بحاجة إلى معلومات دقیقة وتعبیریة حول نقاط القوة والتح

 دیم أفضل الدعم لھم.یتمتع بھا الطلبة لتكوین مفھوم أفضل لتعلیم الطالب وتق
 

) أو برنامج معاییر التعلیم بالوالیة بواسطة وكالة التعلیم بتكساس TEKSلقد تم تصمیم برنامج "األساسیات المعرفیة والمھاریة بتكساس" (
TEAفي كافة  ، بحیث تقدم شرًحا لما یجب على كل طالٍب تعلمھ وما یجب أن یتمكن من فعلھ في كل مستوى من مستویات الصف الدراسي

یة والمھاریة المواد الدراسیة بنھایة العام الدراسي بما في ذلك الفن والموسیقى والتعلیم الفیزیائي والتطبیقات التكنولوجیة. إّن ألساسیات المعرف
یؤدي إلى بتكساس مكتوبة في كل مستوى من مستویات نظام الدرجات ویتم تطویرھا بطریقٍة تجعل كل مستوى من مستویات نظام الدرجات 

ر اآلخر؛ األمر الذي یضمن أُسًسا راسخة للتعلیم المستقبلي خالل تطور الطالب في إطار كل مستوى من مستویات نظام الدرجات. فھذه المعایی
مراقبة الدعم  تقدم توقعات عالیة لھیئة الطالب والمدارس. ولتحقیق ھذه المعاییر المعدة للمھنیین والكلیات یجب تحقیق التطویر المستمر من خالل

عبر اإلنترنت من خالل:  TEAالمستھدف وتطویره كلما لزم األمر. یمكن الوصول إلى معاییر الوالیة ھذه من خالل موقع 
.https://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148 

 
بطاقة التقریر المستندة إلى المعاییر لطالب الروضة والصف األول والصف الثاني الدراسي. وتقدم بطاقة التقریر المستندة إلى  AISDتستخدم 

ومدارسھا وتعززھا كذلك. ثانیًا: تساعد بطاقة  AISDالمعاییر ھذه المساعدة بكثیر من الطرق. أوالً: توضح أھداف عالیة ومتناسقة لجمیع طالب 
خالل العام الدراسي، وفي  TEKSلمعلمون والطالب وكذلك األسر في تعزیز التركیز على األساسیات المعرفیة والمھاریة بتكساس التقریر ا

 الوقت نفسھ منح الطالب فرصة تلقي المساعدة في حالة عدم إحراز أي تقدم مناسب. وأخیًرا، وھو األمر األكثر أھمیة، تقدم بطاقة التقریر
بحیث یتمكن الطالب واألسر  TEKSعاییر تقییم خاص حول مدى التقدم فیما یتعلق باألساسیات المعرفیة والمھاریة بتكساس المستندة إلى الم

 وكذلك المعلمون من تحدید أھداف ذات معنى للتطویر.
 

وما ھو العمل الذي مازال مطلوبًا إنجازه فما زالت الحاجة ملحة إلى المعلومات التي تقدم رؤیة عن األفكار الكبیرة والمفاھیم التي تعلمھا كل طفل 
لتحقیق النجاح في مستوى الصف الدراسي التالي، وھو األمر الذي یعمل على ضمان تلقي طفلك دعًما إضافیًا في المنزل والمدرسة كلما لزم 

مھارات التي یحتاجھا طفلك لیكون مستعًدا األمر ذلك. فسیعرف أولیاء األمور مجموعات البیانات المعرفیة والمھاریة التي تعلمھا طفلك وتلك ال
قبة لالنتقال إلى مستوى الصف الدراسي الذي یلیھ. یبحث المعلمون في أداء الطالب من خالل األنشطة كالعمل المدرسي الیومي والمشروعات لمرا

لمستند إلى المعاییر ال یعتمد على المعدالت مدى تعلم الطالب وتحدید نقاط القوة والضعف لدیھ، ووضع خطة للتدریس المستقبلي. إّن اإلنجاز ا
الطالب أیة المتوسطة. وتمثل درجة اإلنجاز النھائیة في بطاقة التقریر المستند إلى المعاییر المستوى التعلیمي في نھایة فترة التدریس. ال یتلقى 

 عقوبات على األخطاء التي تم اقترافھا في بدایة العملیة التعلیمیة.
 

  

https://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148
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 تكررة حول بطاقة التقریر المستند إلى المعاییراألسئلة الم
 

 ما ھي التقاریر المستندة إلى المعاییر؟
یتضمن إعداد التقاریر المستندة إلى المعاییر تحدید كفاءة كل طالب في المھارات التي یجب على الطالب تعلمھا في كل مجال دراسي 
من كل مستوى من مستویات الصف الدراسي. ففي الروضة وحتى الصف الدراسي الثاني، یتلقى الطالب درجات تحدد مدى تطورھم 

. یمكن الوصول إلى معاییر الوالیة ھذه من خالل موقع TEAاء التي تحددھا وكالة التعلیم بتكساس في مقابل استیفاء معاییر األد
TEA  :عبر اإلنترنت من خالل.https://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148 

 
 ونظام التقدیر المستند إلى المعاییر؟ما ھو الفارق بین نظام التقدیر التقلیدي 

یستخدم نظام التقدیر التقلیدي متوسطات عمل الطالب مع مرور الوقت وبعض الخصائص األخرى مثل العادات الدراسیة والحضور 
الب واألدلة والواجبات المنزلیة والجھد المبذول. أما التقدیر المستند إلى المعاییر فیركز في األساس على اإلنجاز األكادیمي للط

مثل القدرة على  TEKSالمتزایدة باستمرار التي تشیر إلى المعیار الحقیقي لمدى تحقیقھ لألساسیات المھاریة والمعرفیة بتكساس 
كتابة فقرة تعبیریة أو جمع وطرح األعداد الصحیحة. أما العوامل االستثنائیة مثل العادات الدراسیة والحضور والواجبات المنزلیة 

 د المبذول فیتم تقییمھا واإلبالغ بھا بصورة منفصلة.والمجھو
 

ب ففي بطاقة التقریر المستندة إلى المعاییر یتم تقسیم المواد في قائمة بالمھارات والمعرفة التي تكون على الطالب تعلمھا. یتلقى الطال
ات الواردة في بطاقة التقریر المستندة درجة منفصلة على كل مجموعة من مجموعات البیانات المھاریة والمعرفیة. وتختلف الدرج

إلى المعاییر عن الدرجات التقلیدیة الواردة في الرسائل. یتم تجمیع الدرجات في النظام التقلیدي من خالل الجمع بین مدى استیفاء 
بذلھ للتعلم. فنظام التقدیر الطالب لتوقعات معلمھ وشكل أداؤه في الواجبات واالختبارات، وكذلك مستوى الجھد الذي یعتقد المعلم أنھ ی

التقلیدي ال یوضح ألولیاء األمور المھارات التي أتقنھا أطفالھم أو ما إذا كان إنجازھم في مستوى المرحلة الدراسیة أو أقل أو أعلى 
 منھا. فیمكن ألولیاء األمور معرفة األھداف التعلیمیة التي أتقنھا أطفالھم بالضبط.

 
 المحددة لكل أسبوع من األسابیع الستة؟ كیف یمكنني معرفة المعاییر

ائج یتم تحدید الدرجات المستندة إلى معاییر التعلیم األكادیمي من خالل نتائج أداء الطالب بناًء على العدید من أدلة التعلیم. فتستند نت 
 فوق دلیل ذلك المعیار من عدمھ.األداء اإلجمالي لكل مجموعة من مجموعات البیانات المھاریة والمعرفیة في بطاقة التقریر إلى ت

لكل مجال من مجاالت المحتوى عبر  TEKSیمكن الوصول إلى معاینات األسابیع الستة لألساسیات المعرفیة والمھاریة بتكساس 
.www.aisd.net/k2reportcards 

 
 متى یمكنني استالم بطاقة تقریر الطالب وكیف؟ 

الدراسیة. وسیتم إرسال بطاقة التقریر إلى المنزل بعد حوالي أسبوع  K-12دائرة نظام التقدیر ذاتھا لجمیع صفوف  AISDتستخدم 
مور/األوصیاء االحتفاظ واحد من نھایة األسابیع الستة في مظروف بطاقة التقریر. وبعد قراءة بطاقة التقریر، یجب على أولیاء األ

ببطاقة التقریر في المنزل وتوقیعھا وإعادتھا داخل مظروف إلى المعلم. إّن االحتفاظ ببطاقة التقریر لھو من اختصاص ولي 
األمر/الوصي. فبطاقة التقریر ھي إحدى أدوات التواصل بین المنزل والمدرسة. یرجى عدم التردد في االتصال بمعلم الطفل في أي 

 الل العام الدراسي لسؤالھ عن مدى تقدم طفلك األكادیمي.وقت خ
 

 كیف یمكن للمعلم تقییم مدى تقدم طفلي؟
إّن أداء الطالب على مدار العدید من الفرص یكون محط األنظار داخل الفصول الدراسیة المستندة إلى المعاییر، ولیس الدرجات 

علمون األدلة على إنجاز الطالب من خالل المالحظة الجیدة واختبار أداء واختبارات المستویات المتوسطة واألسئلة. إذ یجمع الم
الطالب والمناقشات والمشروعات ومھام األداء وكذلك األسئلة واالختبارات. فالمعلمون یسجلون معلوماٍت حول مدى تقدم كل طالب 

مدى تقدم الطالب مقارنةً باألساسیات المعرفیة بصورة مستمرة، ویحللون ھذه المعلومات ویجمعونھا الستخدام بیاناتھا في تقییم 
لمستوى المرحلة الدراسیة. فقد طورت المقاطعة مجموعة من المقاییس لكل مجموعة من مجموعات  TEKSوالمھاریة بتكساس 

في تقییم مدى تقدم  البیانات المھاریة والمعرفیة في بطاقة التقریر. وستقدم ھذه المقاییس، الموضحة على شكل أقسام، المعونة للمعلمین
 إنجاز الطالب في كل فترة من فترات التقییم خالل العام الدراسي.

  

https://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148
https://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148
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 ما ھي المعاییر التي یتم توضیحھا في بطاقة التقریر المستندة إلى المعاییر؟ 
یتم تمثیل جمیع األساسیات المعرفیة والمھاریة بتكساس لكل مجال من مجاالت المحتوى، ورغم ذلك ال تُذكر جمیع المجاالت بصورة  

محددة في بطاقة التقریر. وتتمثل األساسیات المعرفیة والمھاریة بتكساس من خالل مجموعات البیانات المعرفیة والمھاریة. فذكر 
لمھاریة بتكساس جمیعھا لمراحل الروضة أو الصف األول أو الثاني لكل مجال من مجاالت المحتوى في بطاقة األساسیات المعرفیة وا

 تقریر واحدة سیجعل منھا مستنًدا طویالً للغایة.
 

 كیف یتم تعریف اإلنجاز في بطاقة التقریر؟
مستوى تقدم الطالب بناًء على مفاھیم ومھارات تحدد فقط یتم تضمین مؤشر لفھم مستویات الكفاءة في مقدمة بطاقة التقریر. یتم قیاس 

 خالل فترة دراسیة معینة.
إّن الحصول على درجة "م" یعني إنجاًزا مستقًال وإتقانًا لجمیع المفاھیم األساسیة والمفردات  إتقان المعیار المطلوب: •

وصول جمیع الطالب إلى مستوى "م" بنھایة والعملیات والمھارات المتوقعة في ھذا المستوى الدراسي. فھدفنا یتمثل في 
العام الدراسي. إّن الطالب الذي یحصل على مستوى "م" یعني أنھ یحقق األھداف المرجوة على المستوى الدراسي على 

 مستوى المقاطعة لفترة األسابیع الستة المحددة للمرحلة التعلیمیة.
رجة "أ" یعني أنھ یفھم ویستوعب ویطبق معظم المفاھیم األساسیة االقتراب من إتقان المعیار المطلوب: إّن الحصول على د •

والمفردات والعملیات والمھارات. إن الطالب الذي یحصل على "أ" یحرز تقدًما مناسبًا نحو إتقان المفاھیم المحددة. فدرجة 
 "أ" تشیر إلى تقدم إیجابي نحو إتقان معاییر المستوى الدراسي.

المطلوب: إّن الحصول على درجة "ب" یعني أنھ یفھم ویستوعب بعض المفاھیم األساسیة  بدایة التقدم نحو المعیار  •
 والمفردات والعملیات والمھارات المتصلة بالمعیار المطلوب تحقیقھ.

عدم التعلم لم یتم تعلم أي من األھداف المرجوة للطالب في فترة ستة أسابیع. سیحصل ھذا الطالب على عالمة "*" في حالة  •
 استیفاء أحد المفاھیم. یتم قیاس مستوى تقدم الطالب بناًء على مفاھیم ومھارات تحدد فقط خالل فترة دراسیة معینة.عدم 

 
 لماذا ال یتم استخدام درجة رقمیة؟ 

بطاقة إّن الدرجة الرقمیة توضح للطالب ولولّي األمر كیف أدى الطالب في المتوسط في مجال معین فقط مثل القراءة أو الحساب. أما 
 التقریر المستندة إلى المعاییر فتقیس مدى الجھد الفردي المتمیز المبذول فیما یتعلق باألساسیات المھاریة والمعرفیة للمستوى الدراسي

أو الھدف التعلیمي. وھذا األمر یقدم لولي األمر رؤیة واضحة لنقاط القوة والضعف لدى أطفالھم وتشجع جمیع الطالب على بذل 
 .أقصى جھدھم

 

 ما ھو النتیجة المتوقعة للطالب؟
في العادة یحصل الطالب على درجة "ب" في إحدى المجاالت قبل الحصول على "أ" أو "م". یعتبر التعلیم عملیة تقدمیة. ویتم تمثیل  

یج. سیتم ، في زیادات تصبح معقدة بالتدر20إلى  1بعض األھداف على مستوى الصف الدراسي، مثل العد إلى األمام والخلف من 
، ومن المتوقع أن یعد 10في بدایة السنة. وفي وقٍت الحق ، یزداد حجم األرقام إلى  5إلى  1تعلیم طالب الروضة العد إلى األمام من 

. وخالل فترة التعلم، قد 20إلى  1الطالب إلى األمام وإلى الخلف. ویزداد المقدار حتى یتمكن الطالب من العد إلى األمام والخلف من 
صل الطالب على "أ" لیبین أنھ / أنھا تتبع المسار الصحیح مع أھداف المقاطعة المحددة لفترة الستة أسابیع تلك على الرغم من أن یح

 الطالب لم یتقن تماًما المعیار الكامل.
 

 ؟504كیف یتم تسجیل المھارة لطالب التعلیم الخاص أو الطالب المدرجین ضمن الخطط 
، وكذلك قانون "تعلیم األطفال ذوي (ESSA، وكذلك قانون "كل طالب ینجح" ((NCLBم إھمال الطفل" (ینظم كٌل من قانون "عد 

) ممارسات التقییم للطالب المصنفین بأنھم من ذوي اإلعاقة أو بحاجة إلى تعلیم مصمم لھم خصیًصا. ویجب IDEAاإلعاقة" (
یجب أن یكون جمیع الطالب اآلخرین وبرنامجھم األكادیمي متوافقًا تصنیف طالب التعلیم الخاص باستخدام نظام التقدیر ذاتھ حیث 

) مدى الحاجة إلى عملیات تسویة و/أو تعدیل، إن ARDمع المعاییر األكادیمیة للوالیة. كما تحدد لجنة القبول والمراجعة والفصل (
لمعاییر المناسبة وترصد التقدم طوال العام وجدت، لكي یستوفي الطالب المعاییر. وتقوم اللجنة كذلك بمواءمة كل ھدف سنوي مع ا

 الدراسي.
 

) بنفس الفرصة لتلقي الدرجات فیما یتعلق بتوقعات مستویات IEPیجب تزوید الطالب المندرجین ضمن برامج التعلیم الفردي (
الصف الدراسي. ونظًرا ألن طالب التعلیم الخاص ھم مجموعة غیر متجانسة من ذوي اإلعاقات المختلفة، األمر الذي یؤثر على 
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ا بالنسبة للطالب الحاصلین عملیة التعلم، قد ال یحقق البعض معاییر معینة على مستوى الصف دون التمتع بخدمات ودعم خاص. أم
 على اإلقامة، یظل محتوى المعیار كما ھو، لكن طریقة التعلم وإثبات إتقان المعیار یمكن تعدیلھا.

 
 ومن ناحیة أخرى، یمكن أن تعني التعدیالت تغییر المعیار نفسھ، وتحدید المعاییر المرتبطة أساًسا لكنھا مناسبة من الناحیة التطویریة.

) القرارات المتعلقة بمجاالت المحتوى، إن وجدت، التي تتطلب تعدیالت على معاییر ARDلقبول والمراجعة والفصل (فتتخذ لجنة ا
مستوى الصف الدراسي. ویجب أن تدور التعدیالت حول إنجاز الطالب، كما یجب أن تؤدي إلى الحصول على درجات تقدم 

م ی، فیتم تقدIEPب المنضمین لبرنامج التعلیم الفردي الطلابالنسبة لجمیع أما  معلومات واضحة وقابلة للتفسیر للطالب وأولیاء األمور
أھداف وغایات ضح في ومھو کما مثل لھم تحدي بصورة مالئمة لتي تم التعلدد طریقة أداءھم لمھام ایحعن تقدمھم ضافي ر إیرتق

 تقریر كل ستة أسابیع.م. ویجب إرسالھ إلى المنزل مع بطاقة اللخاص بھا IEPبرنامج التعلم الفردي 
 

 ؟ELكیف یتم تسجیل مھارة إتقان الطالب من متعلمي اإلنجلیزیة 
اء یتم تقییم الطالب وفقًا لمستواھم الدراسي الحالي باستخدام بطاقة التقریر المستندة إلى المعاییر والمتفقة مع المستوى الدراسي. فأثن

ألمور مستوى الطفل الحالي في إتقان اللغة اإلنجلیزیة، وفرصة الطفل لتعلم اجتماع أولیاء األمور، یناقش المعلمون مع أولیاء ا
 المحتوى و/أو القدرة على إظھار المعاییر المناسبة لمستوى الصف الدراسي.

 
 لماذا تم تسجیل الحضور في بطاقة التقریر المستندة إلى المعاییر؟

یتطلب قانون الوالیة توثیقًا رسمیًا للحضور في سجل الطالب الدائم. ونظًرا ألن بطاقة التقریر ھي سجل رسمي للطالب، یتم تسجیل  
الحضور كل ستة أسابیع على بطاقة تقریر الطالب. یؤثر نمط الغیاب بشكل ملحوظ على تعلم الطالب، لذلك یضیف ھذا القسم إلى 

 دم الطالب.الصورة العامة لمستوى تق
 

 لماذا یوجد قسم یسمى "التطبیقات التكنولوجیة"؟
یتم تضمین ذلك لضمان استعداد طالب الیوم للنمو في مجتمع تتطور فیھ التكنولوجیا باستمرار، بما في ذلك المواطنة الرقمیة ومحو  

للنمو في المشھد التكنولوجي المتطور األمیة التكنولوجیة وتطبیقھا بطرق ومناطق متعددة. یجب أن یكون طالب الیوم مستعدین 
 باستمرار.

 
 لماذا یوجد قسم منفصل "للنمو االجتماعي والعاطفي"؟

تلعب عادات الطالب الدراسیة وسلوكھم دوراً جوھریًا في األداء األكادیمي. لذا یراقب المعلمون اختیارات الطالب داخل وخارج  
 الفصول الدراسیة.

 
 ارات الخاصة"؟لماذا یوجد قسم یسمى "المھ 
خالل الیوم الدراسي، یحضر الطالب فصوالً تشمل التدریس في مجاالت مثل الفن والموسیقى والحاسب اآللي والتربیة البدنیة.  

ویتواصل معلمو تلك الفصول مع معلمي الصف الدراسي لمشاركة مستوى تقدمھم الطالب نحو المھارات المعینة، باإلضافة إلى 
 مشاركة الطالب بھا.

 
 كیف یتسنى لي معرفة مدى استعداد طفلي لالنتقال إلى الصف التالي بنھایة العام الدراسي؟

تنص سیاسة المقاطعة على ترقیة طالب في ریاض األطفال، الصف األول، أو الصف الثاني إلى مستوى الصف التالي بناًء على  
 آلداب اللغة والریاضیات. )TEKSمستوى إتقان متمیز لألساسیات المعرفیة والمھاریة بتكساس (
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 مناقشة أداء الطالب
 

قد یعاني بعض اآلباء، الذین تم تقییمھم من خالل الدرجات الرقمیة أو خطاب الدرجات، في البدایة من بعض الصعوبة عند مناقشة 
لتعلم مع الطالب في الفصل الدراسي، األداء األكادیمي وبطاقة تقریر تستند إلى المعاییر مع أطفالھم. یناقش المعلمون بانتظام معاییر ا

وفي بعض األحیان قد یشیرون إلى تلك المعاییر على أنھا بیانات "اإلمكانیة" أو أھداف التعلم أو غایات التعلم. عند شرح مفھوم أو 
ه الوحدة ھو تحدید تدریس أحد الدروس، یوضح المعلمون المعیار المستھدف. على سبیل المثال، قد یقول المعلم "الھدف التعلیمي لھذ

 السمات األساسیة لألشكال ثالثیة األبعاد".
 

فیجب أن یتمكن طفلك من مناقشة أھدافھ التعلیمیة لھذا الیوم عندما یطلب منھ ذلك. فعلى طفلك معرفة األھداف أو المعاییر التي تمت  
أن یتمكن من مناقشة ما یجب القیام بھ حتى یتمكن من  تلبیتھا واألھداف أو المعاییر التي یعمل على الوفاء بھا. كما یجب على الطالب

تحقیق أحد األھداف. فعلى سبیل المثال، یحتاج الطالب إلى تجمیع أجزاء من النص معًا بدًال من قول كل كلمة على حدة وتقطع مع 
 التوقف اإلضافي بین الكلمات، وذلك للقراءة بطالقة أكبر.

 
على مستوى  TEKSلطالب لمستوى كبیر من إتقان لألساسیات المعرفیة والمھاریة بتكساس یتمثل الھدف بمرور الوقت في إظھار ا

الصف الدراسي أو إتقان المعیار (م). فقد ال یتقن الطالب المحتوى حتى وقت متأخر من العام الدراسي، وھذا ھو الھدف مع مرور 
) أثناء تقدمھم في إتقان األساسیات المعرفیة Aطلوب (الوقت. قد یحصل الطالب على عالمة "االقتراب من إتقان المعیار الم

. عندما یتم تقدیم مھارة أو مفھوم للمرة األولى، فمن الشائع أال یتمكن TEKSوالمھاریة بتكساس على مستوى الصف الدراسي 
"بدایة التقدم نحو المعیار  الطالب من إظھار الفھم أو تطبیق ھذه المعرفة بشكل كامل. لیس من غیر المألوف أن یتلقى الطالب عالمة

المطلوب (ب)" بناًء على األداء الدراسي القائم على المھارات أو المفاھیم التي أدخلت حدیثًا، أو المھارات والمفاھیم التي ال یزال 
 الطالب بحاجة إلیھا.

 
د یتلقى الطالب الذین حصلوا على قد تتطور المعاییر من حیث الدقة والتوقع إلى مستویات أعلى من الصعوبة على مدار العام. ق

عالمة "إتقان المعیار المطلوب (م)" لفترة الصف الدراسي، على عالمة "بدایة التقدم نحو المعیار المطلوب (ب)" أو عالمة "االقتراب 
توى صعوبة من إتقان المعیار المطلوب (أ)" لمجموعة البیان المعرفي والمھاري في فترات التقریر الالحقة، وذلك إذا كان مس

في ازدیاد ولم یتمكن الطالب من إتقان المستوى الجدید من األھداف المرجوة. یتمثل الھدف في  TEKاألساسیات المعرفیة بتكساس 
أن یكتسب الطالب إتقان المعیار المطلوب (م) بحلول نھایة العام الدراسي. یعد الحصول على تقییم "إتقان المعیار المطلوب (م)" 

 إنجاًزا یستحق االحتفال بھ.
 

اء المختلفة لتسجیل التقدم في ثالث مجاالت ببطاقة التقریر. یستخدم المعلمون قسم طورتھ المقاطعة لتحدید یتم استخدام مقاییس األد
الدرجات تسجیلھا بشكل مستمر. تتوفر ھذه العناوین على موقع المقاطعة عبر الویب من خالل 

.rdswww.aisd.net/K2reportca  فمن الموصى بھ بشدة استخدام ھذه األقسام عندما یتم مناقشة أداء الطالب في اجتماعات
 أولیاء األمور والمعلمین.

 
) بتقییم لمدى تقدمھم فیما یتعلق باألساسیات المعرفیة والمھاریة بتكساس IEP’sیتم تزوید الطالب المنضمین لبرامج التعلیم الفردیة (

 ).ARDو موضح في برنامج التعلیم الفردي للطالب ومحدد كذلك في جنة القبول والمراجعة والفصل (للمستوى الدراسي كما ھ
 

  

http://www.aisd.net/K2reportcards.
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 مظروف بطاقة التقریر و توقیعات ولي األمر/الوصي
 

المنزل. سیتم إرسال بطاقات التقاریر إلى المنزل في مظروف. یقوم أولیاء األمور/األوصیاء بمراجعة بطاقة التقریر واالحتفاظ بھا في 
یوقع أولیاء األمور/األوصیاء المظروف ویقوموا بإعادتھ مرة أخرى إلى معلم الفصل الدراسي. ستحدث ھذه العملیة مرة كل ستة 

أسابیع. إّن االجتماع المطلوب من صندوق أولیاء األمور/األوصیاء مخصص ألولیاء األمور/األوصیاء لیتمكنوا من طلب االجتماع 
 لتعزیز التواصل بین المنزل والمدرسة. بمعلم الفصل الدراسي
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 تنسیق بطاقة التقریر
 

 
  

 المواظبة والحضور
 یجب اإلبالغ عنھ بموجب القانون

 مستویات إتقان الطالب
 مستوى أداء الطالب فیما یتعلق باألداء األكادیمي

 عبر الویب K-2صفحة بطاقة تقریر 
للحصول على المزید من  تفضل بزیارة صفحة المقاطعة عبر الویب

 المعلومات ومھارات المستوى الدراسي
www.aisd.net/k2reportcards 

http://www.aisd.net/k2reportcards
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 مجال المحتوى
تخصص المادة (آداب اللغة والقراءة، والعلوم، 

والریاضیات، والدراسات االجتماعیة، والتطبیقات 
 التكنولوجیة)

 فرع المحتوى
ھو الموضوع الذي یمثل مجموعة من 
المعاییر المرتبطة (األساسیات المعرفیة 

 )TEKSوالمھاریة بتكساس 

 البیان المعرفي والمھاري
الھدف اإلجمالي الذي یمثل مجموعة من 
المعاییر المرتبطة (األساسیات المعرفیة 

 )TEKSوالمھاریة بتكساس 
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 التطبیقات التكنولوجیة
تقدم ضمانًا الستعداد طالب الیوم للنمو في 

مجتمع تتطور فیھ التكنولوجیا باستمرار، بما في 
ذلك المواطنة الرقمیة ومحو األمیة التكنولوجیة 

 وتطبیقھا بطرق ومناطق

 ي والعاطفيالنمو االجتماع
 العادات السلوكیة التي تؤثر على التطور األكادیمي

 القدرات الخاصة
خالل الیوم الدراسي، یحضر الطالب فصوالً تشمل 
التدریس في مجاالت مثل الفن والموسیقى والتربیة 

 البدنیة

 الستة تقییمات األسابیع
ھي تعلیقات مستخرجة من الحاسب أو یكتبھا 

المعلمون لمعالجة نقاط قوة الطالب ومجاالت التقدم 
 لكل أسبوع من األسابیع الستة.
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 ببطاقة التقریر والعناوینمعجم خاص 
 فریف مصطلح

ھو أي شيء یمكن للمعلم استخدامھ كمؤشر لما یعرفھ الطالب أو یمكن أن یفعلھ مثل مالحظة  دلیل التعلم
المباشرة، واختبار أداء الطالب، والمناقشات، والمشروعات، ومھام األداء، واالختبارات المعلم 

واألسئلة، وما إلى ذلك من أدوات تشكل المعلومات والبیانات المستخدمة لقیاس التحصیل 
 العلمي والتقدم لألفراد

ھو الممارسة داخل الفصول الدراسیة المخططة للحصول على دلیل التعلم الذي ینشأ أثناء  التقییم التكویني
تدریس المحتوى. وھو یقدم معلومات للمعلمین بما یعرفھ الطالب أو ال یعرفونھ ویساعد 

ب على فھم ما ھم على استعداد لتعلمھ بعد ذلك حتى یتمكن المعلمون من تعدیل تعلیماتھم الطال
 وفقًا لكل طالب من طالبھم

فاھیم والمھارات المطلوب تعلمھا مثل معرفة أن "الكائنات لھا خصائص وأنماط" في ھي الم البیان المعرفي والمھاري
فرع محتوى المادة والطاقة في العلوم أو أن یفھم "أھمیة األسرة ومفاھیم المجتمع، والعادات، 

 واللغات، والتقالید" في فرع محتوى الثقافة في الدراسات االجتماعیة
والتقدم لألمام في اتجاه استیفاء المعیار في فترات زمنیة محددة على مدار ھو التعلیم المستمر  التقدم

 العام الدراسي وبنھایة كل مستوى دراسي
ھي لبنات البناء الفردیة التي یجب على الطالب إتقانھا من أجل عرض المھارة فیما یتعلق  المھارة

 بأھداف التعلیم المتخصصة
تقدم رؤیة/ منظمو البیانات المعرفیة والمھاریة مثل اللغة الشفویة أو األنواع األدبیة في آداب  الفرع

یل البیانات في الریاضیات، األرض والفضاء أو المادة اللغة والقراءة، التفكیر الجبري أو تحل
والطاقة في العلوم، أو الجغرافیا أو التاریخ في الدراسات االجتماعیة وتعمل كوسائل اتصاالت 

 شدیدة األھمیة عبر مستویات الصفوف
 األھداف المرجوة من الطالب

))SE 
ما تعلموه؛ عرض المفاھیم والمھارات التي تعلمھا أو عوامل وصف لكیفیة عرض الطالب 

یجب عدم عرض البیانات المعرفیة والمھاریة بصورة منفصلة عن األھداف المرجوة من 
 الطالب.

 ھي عملیات وصف اإلتقان التي قد یبدیھا الطالب خالل األسابیع الستة وخالل العام الدراسي مستویات إتقان الطالب
ھي االختبارات القیاسیة على مستوى الوالیة أو المقاطعة والتي تقیس مدى اإلتقان خالل  التقییم الختامي

المستوى الدراسي واختبارات آخر العام في الدورة التدریبیة أو المادة في ضوء تقییم المنھج 
 (الوالیة) STAAR(على مستوى المقاطعة) أو تقییم 

األساسیات المعرفیة والمھاریة 
 بتكساس

ھي األھداف التعلیمیة للمستوى الدراسي التي توضح ما یجب على الطالب معرفتھ وما یمكن 
لعام الدراسي؛ فھذه األھداف التعلیمیة تزید في صعوبتھا كلما انتقل لھم القیام بھ بنھایة ا

 الطالب من مستوى دراسي إلى آخر أعلى منھ
 

  

https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=research_conference_2005
https://www.nwea.org/blog/2012/what-is-formative-assessment/
http://www.utdanacenter.org/wp-content/uploads/1-Study_of_the_Standards_TEKS_Structure_Full_Slides.pdf
http://www.utdanacenter.org/pre-kindergarten-12-education/professional-development/a-study-of-the-standards/
http://www.utdanacenter.org/wp-content/uploads/1-Study_of_the_Standards_TEKS_Structure_Full_Slides.pdf
http://www.utdanacenter.org/pre-kindergarten-12-education/professional-development/a-study-of-the-standards/
http://www.utdanacenter.org/pre-kindergarten-12-education/professional-development/a-study-of-the-standards/
https://www.nwea.org/blog/2012/what-is-formative-assessment/
http://www.utdanacenter.org/wp-content/uploads/1-Study_of_the_Standards_TEKS_Structure_Full_Slides.pdf
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ELAR/SLAR 
 فریف مصطلح

 والتصحیح الكتابي والنحوي عند الكتابة أو القراءةیستخدم لتوضیح الترقیم  االصطالحات المناسبة
كیفیة تأثیر المؤلف على المعني وعرضھ بما في ذلك غرض المؤلف لكتابة النص، واستخدام  مھمة وغرض المؤلف

زات التصویریة، وكذلك استخدامھ للكلمات والضمائر بنیة النص واستخدامھ للصور والمی
 الغائب والمخاطب في النصوص.

تطبیق المعرفة بعالقات الحروف واألصوات من أجل تكوین كلمة؛ وفي التدریب على  الترمیز
 بصورة أساسیة لإلشارة إلى تعریف الكلمة بدالً من فھم الكلمة القراءة، یستخدم المصطلح

 ھي الكلمات التي یستخدمھا الطالب عند الحدیث أو الكتابة تعبیري (فیما یتعلق بالمصطلحات)
نوع أو فئة العمل األدبي، ویصنف في العادة من خالل الشكل أو األسلوب أو المحتوي  األنواع األدبیة

 كاألدب الشعبي، واألساطیر، والقصص الخرافیة، والقصائد وأغاني األطفال،
تزید صعوبة النصوص من خالل المصطلحات الصعبة، وبنیة لجمل المعقدة، ومیزات  النصوص متزایدة التعقید 

النصوص الدقیقة، وكذلك المحتوى المتطلب للحس اإلدراكي، والعالقات البارعة التي 
STAAR  ,تعلیم بتكساس، والعوامل الوصفیة لمستوى األداء لـ (وكالة التتضمنھا األفكار 

). وعندما یتم الحصول على المھارات والمعرفة في كل فرع من الفروع السبعة، 2013
یستمر الطالب في تطبیق المعاییر األولیة بعمق أكبر وصوالً إلى النصوص متزایدة التعقید 

توجیھھم الذاتي فیصبحوا متعلمین نقاد یتعاونون في العدید من األنواع األدبیة ویزید ذلك من 
 بجد مستخدمین في ذلك مھاراتھم اإلدراكیة باستمرار.

وكذلك  ھي عناصر متضمنة داخل النصوص مثل الشخصیات والخلفیات والصراع والحبكة العناصر األدبیة
 الفكرة

 ھو التفكیر في أسلوب تفكیرنا مھارات ما وراء المعرفة
 اللغة ھو دراسة الوحدات ذات المعنى في الصرف

تتطور من خالل االستماع والتحدث والمناقشة. ھي النظام الذي من خاللھ نستخدم الكلمات  اللغة الشفھیة
 المنطوقة للتعبیر عن المعرفة والمشاعر واألفكار

ھي القدرة على تحدید األصوات الفردیة (األصوات) أو مقاطع الكلمات أو كلیھما، وكذلك  المعرفة (الوعي) الصوتیة
 تمییزھا وإتقانھا

ھو أسلوب لتعلیم أسلوب القراءة یساعد الطالب في تأسیس مفھوم للعالقات بین الصوت  الصوتیات
 والرمز وأنماط النطق

 ھي القدرة على اكتشاف األصوات أثناء الحدیث لمعرفة العالقات بین الصوت والحرف الوعي الصوتي
الصورة التي تعد جزء في ظل حركة محو األمیة الناشئة، یتضمن استیعاب خصائص مفاھیم  مفاھیم الكتابة (الوعي)

 من الوعي بالصورة، وطبیعتھا واستخداماتھا، ما یلي:
 الكتابة البیئیة تحمل المعنى •
 والكتب تقرأ من األمام للخلف، •
 والكتابة تقرأ من الیسار إلى الیمین ومن أعلى ألسفل •
 والكلمات تتكون من حروف، وكذلك •
 المسافات تظھر بین الكلمات. •

ھي النغمة الصوتیة ووزن اللغة المحكیة. فعند القراءة باستخدام العروض، یبدو القراء وكأنھم  العروض
 یتحدثون الجزء الذي یقرؤونھ

 ھي قاعدة أو إجراء یُمكنھ تكرار نفسھ إلى ما ال نھایة مثل التكرار
تعلیم نشطة تم اشتقاقھا من التساؤالت والتفكیر النقدي، غیر أنھا عملیة تتطور عبر ھي عملیة  عملیات االستعالم المتكررة 

 مراحل
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 العلوم
 فریف مصطلح

یشتركون في عملیات  K-2تستخدم للبحث عن تفسیرات لألحداث البیئیة وتطویرھا، فطالب  عملیات االستقصاء
 االستقصاء التي تستخدم في استخراج النتائج.

 كائن حي الكائنات الحیة 
إّن الوعي بالمخاطر المحتملة واتخاذ االحتیاطات الضروریة والمناسبة وكذلك معاییر السالمة  إجراءات السالمة

كّل ذلك مثل ارتداء نظارات األمان، وغسل األیدي وكذلك استخدام المواد بشكل مناسب؛ 
 أدوات ھامة للحد من اإلصابة أثناء األنشطة العلمیة.

 
 الریاضیات

 فریف مصطلح
 حجم رقم واحد مقارنةً برقم آخر حجم األعداد الصحیحة

 تصف األسالیب التي یتوقع أن یندمج الطالب من خاللھا مع مفاھیم الریاضیات معاییر العملیة الریاضیة
نظام األساس ھي طریقة أو نظام لتمثیل األرقام من خالل رموز ومجموعات من األنظمة؛  نظام اإلحصاء

10 
 الحجم النسبي للعدد الموقف النسبي

 
 الدراسات االجتماعیة

 فریف مصطلح
 ترتیب األحداث أو التواریخ من أجل التحقق من دقتھا التسلسل الزمني

 
 التطبیقات التكنولوجیة

 فریف مصطلح
 الكتب النصیة اإللكترونیة واألدوات المساعدة عبر اإلنترنت الموارد الرقمیة
 المخصصة للتدریس والتعلیم التي یمكنالبرامج والمنصات اإللكترونیة  األدوات الرقمیة

استخدامھا مع أجھزة الحاسب أو أجھزة الھواتف المحمولة للتعامل مع النصوص والصور 
 وملفات الصوت والفیدیو
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https://www.math4texas.org/cms/lib6/TX01927955/Centricity/Domain/22/Process%20Standards.pdf
https://www.britannica.com/science/numeral
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