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االططالبب للنجاحح إإعدداادد  

مصددرر ررئيیسي:  إإمتحاناتت جدديیددةة.  نتائج جدديیددةة.  
 
 

نحنن مدديینوونن ألططفالنا بالتأكدد منن حصوولهھمم على االتعليیمم االذذيي يیعددهھھھمم للنجاحح في ااالقتصادد االعالمي وواالحيیاةة االمددنيیة. وولهھذذاا 
 شأنهھا إإعدداادد أأططفالنااالسببب ررفعتت وواليیة كوونيیتيیكتت منن ووتيیررةة جهھووددهھھھا ووأأصددررتت خاررططة ططرريیقق تووجيیهھيیة جدديیددةة منن 

للكليیة وواالحيیاةة االعمليیة.  
 

االمعايیيیرر ااألساسيیة لوواليیة كوونيیتيیكتت٬، تضع االتووقعاتت لما يینبغي أأنن يیتعلمهھ تعتبرر اانن خاررططة االططرريیقق االجدديیددةة٬، االتي 
االتخررجج منن   في ووقتت يیصبحوواااالططالبب وو ما يیجبب أأنن يیكوونوواا قاددرريینن على االقيیامم بهھ في كلل مررحلة صفيیة بحيیثث 

مستعدديینن للنجاحح في االكليیة ووأأماكنن االعملل.  ال يیززاالل االمعلميینن وواالترربوويیيینن يیعملوونن على اانتقاء ووتططوويیرر  وويیةاالمددررسة االثان
ووثائقق االمنهھاجج وواالخطططط االتددرريیسيیة.  

مع مثلل هھھھذذهه االتووقعاتت االتعليیميیة تحتاجج وواليیة  كوونيیتيیكتت إإلى أأساليیبب جدديیددةة لقيیاسس مستووىى االتقددمم لددىى االططالبب.  عمليیاتت 
ليیاتت االفحصص ااألكادديیمي.  ووهھھھي تساعدد االمعلميینن ووااآلباء على تتبع مددىى إإلتززاامم االططالبب بالمسارر االتقيیيیمم هھھھذذهه تشبهھ عم

مكانن اامتحاناتنا االحكووميیة   Smarter Balancedاالمررسوومم لهھمم. في هھھھذذهه االسنة٬، ستحلل إإمتحاناتت االتقيیيیمم االمتووااززنن االذذكي 
) وواامتحاناتت CAPTنيیتيیكتت  لألددااء ااألكادديیمي () وواامتحانن وواليیة كووCMTاالقدديیمة وواامتحانن االبررااعة لوواليیة  كوونيیتيیكتت  (

فنوونن االلغة ااالنجليیززيیة وواالرريیاضيیاتت.  
 

االمهھاررااتت في االعالمم االحقيیقي  

ترركزز االمعايیيیرر ااألساسيیة لوواليیة كوونيیتيیكتت على االتفكيیرر االنقدديي ووحلل االمشكالتت٬، ووهھھھي االمهھاررااتت االتي يیحتاجهھا االططلبة 
مم إإجررااء عمليیة االتقيیيیمم االمتووااززنن االذذكي على االكمبيیووترر٬، ووهھھھي لكي يیكوونوواا ناجحيینن في االكليیة وواالحيیاةة االعمليیة. ست

مصممة لكي تقيیمم االمهھاررااتت منن خاللل  أأسئلة االقررااءةة وواالفهھمم٬، االكتابة٬، وواالرريیاضيیاتت االتي تعكسس مددىى فهھمم االططلبة 
االحقيیقي للماددةة.  

االططالبب في حيینهھ ططوواالل  ستساعدد عمليیة االتقيیيیمم االمتووااززنن االذذكي ااآلباء وواالمعلميینن على االفهھمم بشكلل أأفضلل لكيیفيیة أأددااء
االسنة االددررااسيیة. ستكشفف االنتائج عنن مووااضع تفووقق االططالبب ووعنن االمووااضع االتي يیحتاجج فيیهھا إإلى مساعددةة.  
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مددااررسنا جاهھھھززةة  

بب قدد إإجتاززوواا على ااألقلل إإمتحانن % منن االططال90ااألخبارر االجيیددةة هھھھي اانن 
Smarter Balanced   ووااحدد بنجاحح. وونظظررااً للخيیارر٬، معظظمم االمددااررسس

وونظظررااً للخيیارر٬، معظظمم وواالمناططقق إإختاررتت أأنن تجرريي ااإلمتحانن االسنة االماضيیة. 
االمددااررسس وواالمناططقق إإختاررتت أأنن تجرريي ااإلمتحانن االسنة االماضيیة.  لقدد ساعدد ذذلكك 

على إإجررااء ااإلمتحانن على االكمبيیووترر. لقدد  االططالبب وواالمووظظفيینن على ااإلعتيیادد
كانتت االتقارريیرر بشكلل إإيیجابة  عامم ووااألموورراالتقنيیة في معظظمم االمددااررسس أأثبتتت 

جاهھھھززيیتهھا.  

هھھھذذاا بالتأكيیدد يیعتبرر نقلة كبيیررةة بالنسبة لططالبب وومعلمي وواليیة كوونيیتيیكتت ووخططووةة 
ووبتحوولنا هھھھذذاا نكوونن قدد بددأأنا االعملل على تحضيیرر تعدد ططلبتنا بشيء عظظيیمم . 

ططفالنا بشكلل أأفضلل لتلبيیة متططلباتت االكليیة وواالقووىى االقووىى االعاملة في االقررنن أأ
االووااحدد وواالعشرريینن.  

 
مسططررةة جدديیددةة لقيیاسس نجاحح االططلبة  

ووستكوونن االنتائج منن خاللل ااإلمتحانن االجدديیدد سيیستلمم االططالبب ددررجاتت جدديیددةة. 
 Smarterفي كثيیرر منن االحاالتت ستظظهھرر االددررجاتت في اامتحاناتت مختلفة.  

Balanced لل مما أأعتادد على ررؤؤيیتهھ االكثيیرريینن في اامتحاناتت أأق
CMT/CAPT  .لذذلكك٬، االقليیلوونن فقطط سيیحررززوونن ددررجاتت عاليیة في االبدداايیة  .

ووهھھھذذاا ال يیعني بأنن  تعلمم االططالبب سيیكوونن أأقلل.  بلل االعكسس تماما٬ً، فنحنن نززيیدد منن 
هھھھذذهه االتحوولل   .نستخددمم مقيیاسس مختلففاالووتيیررةة قليیالً.  هھھھذذاا شيء متووقع ألننا 

إإلى نظظامم  CMT/CAPTحوولل منن نظظامم االسنتيیمتررااتت في إإمتحانن  شبيیهھ بالت
٬، فإنن االمسافة 4ااإلنشش في ااإلمتحانن االجدديیدد.  إإذذاا كانن خطط االنهھايیة محدددد على 

 4االتي يیجبب تغططيیتهھا ستكوونن أأكبرر بكثيیرر منن تلكك االالززمة للووصوولل إإلى خطط 
مختلفف ووصوولل  CMT/CAPTعلى مسططررةة اامتحاناتت  4سمم.  ووصوولل االررقمم 

  .Smarter Balancedعلى مسططررةة اامتحانن  4االررقمم 
  

 

 Smarterمع إإمتحاناتت  CMT/CAPTفي االووااقع٬، مقاررنة إإمتحاناتت 
Balanced   .وونظظررااً ألنن االمسططررةة تتغيیرر هھھھي كمقاررنة االبررتقالل مع االتفاحح

ووااإلمتحانتت تفحصص مووااضيیع وومهھاررااتت مختلفة٬، لنن يیكوونن بمقددووررنا مقاررنة 
االددررجاتت.  

امتت مبكررااً باالنتقالل إإلى معايیيیرر االجاهھھھززيیة االمهھنيیة الحظظوواا االوواليیاتت االتي ق
ً كلل عامم. فمثالً في وواليیة  ً يیالحظظوونن تحسنا ً في االددررجاتت٬، وولكنهھمم أأيیضا هھھھبووططا
كنتاكي ااررتفعتت نسبة خرريیجي االثانوويیة االعامة االجاهھھھززيینن للكليیة ااوو االعملل منن 

تت قدد االنقلة ااألووليیة في نظظامم االددررجا% في سنة ووااحددةة فقطط.  62% إإلى 38
ووبناء على تجارربب هھھھذذهه االوواليیاتت٬، يیمكننا أأيیضا بالمنططقق أأنن تكوونن مززعجة. 

نتووقع أأنن االنتائج ااألوولى منن ااالختباررااتت االجدديیددةة سووفف تشبهھ ددررجاتت وواليیة 
  NAEP). Nationalكوونيیتيیكتت في االتقيیيیمم االووططني للتقددمم االتعليیمي (

Assessment of Educational Progress (NAEP(.  

وولكنن مثلل االددوولل  االتي إإعتمددتت ااألمرر مبكرراا٬ً، فإننا نتووقع أأنن االددررجاتت ستتحسنن 
بشكلل مططرردد في االسنووااتت االمقبلة مع ااكتسابب  االططالبب وواالمعلميینن االمززيیدد منن 

االخبررةة  في االمعايیيیرر في االفصوولل االددررااسيیة.  
 

ماذذاا يیمكنن لآلباء االقيیامم بهھ  

مكانا ذذوو متططلباتت كثيیررةة  اانن ططمووحاتت معلميینا ووططلبتنا عاليیة.  يیعتبرر االعالمم
ووعلى االتعليیمم أأنن يیتططوورر لإلبقاء على عجلة االتقددمم في حرركة دداائمة. إإنن االتعليیمم 
في فصوولل االيیوومم مختلفف عنن ما عاصررهه االكثيیرر منن ااآلباء . إإنن االتعليیمم في 

فصوولل االيیوومم مختلفف عنن ما عاصررهه االكثيیرر منن ااآلباء .  

يیرر منن ااآلباء .إإنن االتعليیمم في فصوولل االيیوومم مختلفف عنن ما عاصررهه االكث  

ً ووحوولل ما يیمكنن أأنن  • تكلمم مع معلمم ططفلكك حوولل ما يیمكنن أأنن يیكوونن مختلفا
تقددمهھ لهھ حوولل االماددةة االجدديیددةة.   

ااستفسرر منن مدديیرر مددررسة ططفلكك عما إإذذاا كانتت االمددررسة ستعقدد ددووررااتت  •
تووجيیهھيیة للتعرريیفف بالمعايیيیرر ووااإلمتحاناتت االجدديیددةة منن أأجلل فهھمم أأفضلل 

ي االفصلل.للتغيیيیررااتت االتي يیشهھددهھھھا ططفلكك ف  

ااستفسرر منن منظظمة ااآلباء االخاصة بمددررسة ططفلكك فيیما إإذذاا كانوواا يیعقددوونن  •
ددووررااتت تووجيیهھيیة حوولل ما يیستططيیع ااآلباء االقيیامم بهھ لمساعددةة أأططفالهھمم في 

االبيیتت.  

وونوواا عنن كلل مررحلة صفيیة ليیك مصاددررتقددمم ووززااررةة االترربيیة وواالتعليیمم  •
 قاددرريینن على مساعددةة ااططفالهھمم على االمعايیيیرر في االبيیتت. قمم بززيیاررةة

CTcorestandards.org  .للمززيیدد منن االمعلووماتت حوولل االتغيیيیررااتت 
سنستمرر في إإضافة االموواادد االخاصة باآلباء.  

قق ططوويیلل للووصوولل إإلى االتغيیيیرر صعبب. . ستظظهھرر ااألموورر في االبدداايیة ووكأنهھا ططرريی
ً منن أأجلل  االتووقعاتت االجدديیددةة.  إإال أأنن االمعلميینن ووااإلدداارريیيینن ملتززموونن للعملل معا

ددعمم االططلبة بووااسططة تووجيیهھاتت وومصاددرر عظظيیمة  لتلبيیة تلكك االتووقعاتت االجدديیددةة.  

 
كافئة.اانن ووززااررةة االترربيیة وواالتعليیمم في وواليیة كوونيیتيیكتت هھھھي جهھة تووظظيیفف تؤؤمنن بالعملل ااإليیجابي ووفررصص االعملل االمت  

 ىلع ممهھلووصح ننم ددكأتلل انلافططأل ننوونيیددم ننحن

 يملاعلاا دداصتقالاا يف ححاجنلل ممهھھھددعيی ييذذلاا مميیلعتلاا

 .ةيینددملاا ةةايیحلااوو
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