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 منطقة فيالدلفيا التعليمية 
 التقييمومكتب المناهج الدراسية، التعليم، 
440 North Broad Street 
Philadelphia, PA  19130 

 
 ٢٠١٨ـ٢٠١٧، لعام (ESSA) نظام والية بنسلفانيا للتقييم المدرسي / (Keystone) ميزات اختبار وتجهيزات امتحان كيستون

 الرياضيات يف المواد لكافة عال بصوت والقراءةإضافي  وقت استخدام مثل االختبار أثناء الطالب لجميع متاحةال خياراتال بعض هناك 
 .إلخو (ELAفنون اللغة اإلنجليزية ) تقييم في المواد من معينة وأنواععلم األحياء و 1 الجبرو العلومو

 ختبارميزات اال" الطالب كافةل متاحةال خياراتتدعى ال." 

  خاصلطالب التعليم ال المتاحة الخياراتتدعى( متعلمي اللغة اإلنجليزية ،ELL وخطة ،)همل للسماح مطلوبةالتي تكون  504 
 لهؤالء ختبارالالبنود  العادل الوصول توفر التي الممارساتفإن التجهيزات هي  لذلك،. التجهيزات""التقييمات  /التقييم في بالمشاركة

 .الطالب

 توقيتالو عداد،اإل ذلك، على ردال ،التقديمي العرض: فئات أربع إلىالتجهيزات  تنقسم. 

 كيستون متحاناتال تتوفر التيالتجهيزات  جميع (Keystone)  رسيالمتحانات نظام والية بنسلفانيا للتقييم المد متاحةأيضا (ESSA) . 

 في لالستخدام ناسبةم تكون ال قد التعليمي، لالستخدام مناسبة تكون بعض التجهيزات قد إن من الرغم على إنه نالحظ أن المهم من 
 .موحدال تقييمال إجراء

 راجع) اختيارهم في الطالبيشارك  أن ويجب باستخدامها؛ يجب أن يرغب الطالب ؛الطالب احتياجات التجهيزات مع يجب أن تتطابق 
 لتقييم المدرسينظام والية بنسلفانيا ل و (Keystone) كيستونتجهيزات امتحان  ٢٠١٨لعام إرشادات التجهيزات  في" التكميلية الموارد"

(ESSA  .)* 

  توثيقو االختبار قبل الطالب مع روتيني بشكلالتجهيزات  استخدامهي من أجل االختبار التجهيزات  اختيار في ةممارس أفضلإن 
 .ظممنت بشكل الطالببحيث ال يستخدمها  تقييم حالة فياحدى التجهيزات  توفيرل جيدة ممارسةوال تعتبر . الناجح االستخدام

 
 فقط ELLsالتجهيزات المتاحة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية 

  ELLsخصيصا لمتعلمي اللغة اإلنجليزية  منفصلة طوعيةتجهيزات  بثالثة مسموح

 1 )امتحانات كيستون  فيبها  يسمح أو اتصال باإلنترنت صور ودون تعريف دون بكلمة، كلمة الترجمة قواميس(Keystone) الجبر في 
تعلمي اللغة جميع مل متوفر) فقط والعلوم الرياضياتفي  (ESSA) نظام والية بنسلفانيا للتقييم المدرسي امتحاناتاألحياء وعلم و 1

 (البلد في السنوات عدد عن النظر بغض ELLsاإلنجليزية 

 2 )كيستون امتحاناتبهم في  يسمح --** نون المؤهلون الفوريالمترجمو/نوالشفوي نوالمترجم (Keystone) األحياء علمو 1 الجبر في 
متحان نظام والية الفي قسم الكتابة  المطالبات وكتابة والعلوم الرياضيات في (ESSA) المدرسي للتقييم بنسلفانيا والية نظام وامتحانات

تقييم المدرسي / نظام والية بنسلفانيا لل (ELA) اللغة اإلنجليزية معلمي آدابالتي تحث عليها  (ESSA)بنسلفانيا للتقييم المدرسي 
(ESSA)    
 (سنوات 3 من ألقل األمريكية المدارس في ELLs متعلمي اللغة اإلنجليزيةل فقط متاح)

 3 )كيستون امتحانات فيمسموح بها -اإلنجليزية /اإلسبانيةواألجوبة  ختباركتيبات اال (Keystone) حياءاألعلم و 1 الجبر في 
 ( TDAوالتحليل الحر للنص ) ٬ والعلوم الرياضيات في (ESSA) المدرسي للتقييم بنسلفانيا والية نظام وامتحانات

 (سنوات 3 من ألقل األمريكية المدارس في ELLs لمتعلمي اللغة اإلنجليزية فقط متاح)
 الخارجين.  للطالب متاحة ليستالتجهيزات الثالثة المحددة المذكورة أعاله لمتعلمي اللغة اإلنجليزية مالحظة: 

 
 :تجهيزاتالقسم  في وابحث التاليالرابط  استخدمالتجهيزات، و االختبار ميزات حول المعلومات من لمزيد*
 

http://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and 
%20Accountability/PSSA/Accommodations/2018%20Accommodations%20Guidelines%20Handbook.pdf  
 
 

 ٢٠١٨لسنة ية التجهيزات لمتعلمي اللغة اإلنجليز فوق إرشادات انقر ثم ومن أعاله، الرابط إلىاذهب  والتحريريين، الشفويين مترجمينال ألدوار* * 
 (.٦)صفحة  (ESSA/ نظام والية بنسلفانيا للتقييم المدرسي ) (Keystone) وامتحانات كيستون


