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  األمور أولياء /ألباءلمعلومات 
 في بنسلفانيا (Keystone) الكيستون اتمتحانإ

 

 

 ؟(Keystone) كيستون امتحانات في تقييمه سيتم ماذا
 معايير بنسلفانيا، لوالية األساسية المعايير بنسلفانيا والية اعتمدت

 صممت لقد. لعملل ااومج الكلية في للنجاح توقعات مع تتماشى

 .المعايير هذه لقياس( Keystone) كيستون امتحانات

 

 ؟(Keystone) متحانات كيستونإلما هي مدة تقديم 

متحان. ينبغي لكل إلللطالب إلكمال ا محدد زمني وقت ال يوجد

العادي من الطالب أن يستغرق  (Keystone) امتحان كيستون

في كل اختبار، النماذج . هناك نوعان من ساعتين إلى ثالث ساعات

امتحان كيستون ينبغي أن  في( االختبار )أو دورةنموذج وفي كل 

 الدائرةتختار . قد تستغرق من ساعة إلى ساعة ونصف إلكمالها

 عنديومين أو تقسيمها  خاللامتحان كيستون نماذج إدارة التعليمية 

 بعد الظهر من نفس اليوم.لالصباح و

 

 ؟(Keystone) امتحانات كيستونما هي األشكال المتاحة لتقديم 

 اإلنترنتلى ع،  بطريقتين (Keystone)امتحانات كيستون تتوفر 

ما إذا كان سيتم استخدام التعليمية  الدوائرستحدد . أو بالقلم والورقة

سيتم . كما المحلية ، أو كليهما في مناطقهممقلوالورقة ال ،اإلنترنت

 .بالقلم والورقةإما عبر اإلنترنت أو اإلكمال امتحانات عمل 

 

االنترنت  على متحانإلهل سيتم إتاحة الفرصة للطالب تجربة ا

 ؟االنترنت علىالفعلية  (Keystone) كيستونإجراء إمتحان قبل 

قد تم تطوير البرامج التعليمية وبرامج التدريب عبر اإلنترنت ل

بنسلفانيا ستخدم برامج ت. (Keystone) المتحانات كيستون

والصوت لتقديم  ،الحركة، الصور على اإلنترنت لطالبالتعليمية ل

. يسمح هومالمحنظام التقييم أوصاف بصرية ولفظية لخصائص 

برنامج التعليم بالقدر الذي يرغبون فيه وبحسب تكرار بللطالب 

تجربة ( OTT) اإلنترنتتدريب على أدوات ال. يوفر تهمحاج

هم مما يسمح ل اإلنترنتعلى بنسلفانيا تقييم برامج ستخدام التمهيدية 

قبل عبر اإلنترنت لتقييم اامج نبروتجربة ميزات بمالحظة 

 أدواتمن خالل ح الفرصة للطالب أيضا تتي متحان الفعلي.اال

على  اإلجابة الخطيةممارسة ( OTT) اإلنترنت على التدريب

 واتباستخدام أدالمعادالت إدخال و، الرسوم البيانية ،السرد صيغة

" المساعدة"ميزة  اإلنترنتتتوفر في امتحانات بناء المعادلة. 

 للطالب أثناء االمتحان.

 ؟( Keystone) الكيستونما هي امتحانات 

نهاية الدورة  اتتقييمهي ( Keystone) الكيستونامتحانات 

وإبتداء تقييم الكفاءة في المحتوى األكاديمي. صممت لو

على الطالب إثبات الكفاءة يتوجب  ،2020 الصف في سنة

كيستون في امتحان األدب وعلم األحياء و 1 الجبر مادة في

 خاللمتحان كيستون لتقديم افرص عدة سيتم تقديم وللتخرج. 

   المهنية في المدرسة الثانوية. مسيرتهم
  

 ؟(Keystone) من سيشارك في امتحانات كيستون

 كيستون اتامتحان تم إستبدال 2013-2012سنة في 

(Keystone)  نظام والية بواألدب وعلم األحياء  1في الجبر

لطالب الصف الحادي ( PSSA)للتقييمات المدرسية بنسلفانيا 

 متابعةفي امتحان الرياضيات والقراءة والعلوم لغرض عشر 

إجراء الطالب على يتوجب الطالب، المعلم، والمدرسة. 

أو بالقرب من نهاية  عند (Keystone) امتحانات كيستون

إلى ما  الطالب يتم حفظ نتائجو. بهاالدورة التدريبية المتعلقة 

والى ما بعد سنتهم  المتابعة ألغراض المبتدئة بعد سنتهم

 الذين الطالب بعض سيشارك كما. التخرج ألغراض األخيرة

 (Keystone) بكيستون تتعلق تدريبية وأكملوا دورة سبق

ً سيتم مشاركتهممتحان إلايقوموا بإجراء  لم ولكن  أيضا

 الذين يمكن للطالب ذلك، إلى باإلضافة. المتابعة ألغراض

 إجراء عادةإ درجات كفؤءة يحققواولم  متحانإلاجروا ا

 .االمتحان
 

 

 متى سيتم تقديم االمتحانات؟

ثالث مرات كل  (Keystone) امتحانات كيستونتقديم سيتم 

التربية دائرة ستقوم عام في فصل الشتاء والربيع والصيف. 

لتقديم نشر مواعيد محددة والتعليم في والية بنسلفانيا ب

  .االمتحانات
 

  

 ؟(Keystone) نامتحانات كيستو مقاييس، ماهي من قرر

مجموعات من المعلمين من مختلف أنحاء والية  تاختار

 امتحانات كيستونعليها تستند التي معرفة البنسلفانيا مجاالت 

(Keystone) .ين ن ومراقبيمعلمالمجموعات تشمل هذه و

هذه  تقد راجعوكليات.  في نومدراء مناهج ومتخصصي

  وأقرت أسئلة االمتحان.  ونقحت المجموعات
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 ؟( Keystone) هل يستطيع األهل رؤية امتحانات كيستون

 امتحانات كيستونمراجعة  وأولياء األمور األباءيستطيع 

(Keystone)  مع معتقداتهم الدينية تعارض بوجود  اعتقدواإذا

إلى  هاوصولحال المدرسية  اتختباراالمع منسق  بالتعاون

من  ةيسمح ألي نسخ لنسرية، و اتع اتفاقيوقتالمدرسة. يجب 

مالحظات حول أسئلة أي أو  (Keystone) امتحانات كيستون

 المدرسة.أن تخرج من االمتحان 

 

بعد مراجعة امتحانات  ، األمور األولياء األباء أو رفض إذاو

 جميعفي أطفالهم في واحد أو  مشاركة، (Keystone) كيستون

كتابة مكانهم إبمع معتقداتهم الدينية، فتعارض االمتحانات بسبب 

مدرسة الإلى مدير المنطقة التعليمية أو اعتراضهم  تبيّنرسالة 

 أطفالهم من االمتحانإعفاء لطلب ( CAO)المتخصصة 

  .)االمتحانات(

 

 ختبار اإلبالغ عن مخالفات اال

ه ربما حدثت أولياء األمور الذين يعتقدون أنيستطيع األهالي أو 

 844-418-1651االتصال برقم  االختبارمخالفات في 

 .لإلبالغ عن الحادث

 

 

 للحصول على معلومات إضافية حول امتحانات كيستون

(Keystone ) ،ع قم بزيارة موقPDE  الموقع االلكترونيعلى 

www.education.pa.gov  قم باالتصال بمنطقتك التعليمية.أو 

 كيستون في امتحاناتالموجودة ما هي أنواع األسئلة 

(Keystone )؟ 

ذات اسئلة  (Keystone) سوف تشمل امتحانات كيستون

 ذات اجابات أسئلةأو إجابة محددة، ومتعددة خيارات 

سوف يكون ، ( Keystone) لكل امتحان كيستون. مفتوحة

مجموع في المئة من  75المئة الى  في 60من ما يقرب 

في  25 وسيكون منمتعددة ذات خيارات سئلة األمن النقاط 

ذات سئلة األ منالكلي   عمجموالمئة من في ال 40إلى  المئة

  . اإلجابة المحددة

  

اإلجابات المكتوبة بالنسبة  درجات كيف سيتم تقييم

  فيها؟المحددة لألسئلة التي تضم اإلجابة 

يتم تقييم اإلجابات المكتوبة بالنسبة لألسئلة التي تضم 

تطبيق نظام مون متدربون بمقي  اإلجابة المحددة من قبل 

لن تسجيل مسبق. تستند النتائج المسجلة على المحتوى فقط. 

يم كجزء من عملية وعالمات الترقء يتم تضمين اإلمال

من محددة ستتطلب معظم األسئلة التي تضم إجابات . التقييم

شرح أسبابهم. ستطلب أسئلة امتحان  وأالطالب بيان عملهم 

شرح، تحليل،  الطالبمن هذه  (Keystone) كيستون

. سوف تتطلب بعض األسئلة توصف، أو مقارنة اإلجابا

، بيانية اترسومعمل عمليات حسابية أو إجراء لطالب من ا

  ، أو رسومات.مخططات

 

 كيف سيتم اإلبالغ عن النتائج؟

في  (Keystone) كيستونامتحان عالمات سيتم تجهيز 

 .التعليمية إلى المناطقترسل وسوف  أسرع وقت ممكن

 

متحانات إطالب لجميع عالمة كل سيتم إرسال نسختين من 

إلى المناطق التعليمية والمدارس  (Keystone) كيستون

أو  األباءمنزل لسخة واحدة يجب ارسال نو. المتخصصة

بنسخة أخرى في يتم االحتفاظ و ،موراألولياء أ

 .التعليمية المدرسة/المنطقة

 

على مستوى المدرسة ألغراض العالمات سوف تستخدم 

تستطيع التخطيط. عمليات تقرير المناهج الدراسية و

نشر نتائج المتخصصة المناطق التعليمية والمدارس 

ستقوم مدرسة.  لكل (Keystone) كيستونامتحانات 

 .اآلخرتلو مدرسة متحان االبيانات بإصدار الوالية 

 
  


