
 دليل اآلباء لتقارير 

IAP الطالب

 ما الذي يجعل تقييمات كتيبات ELA اإلرشادية في الصفوف 8-6 
مبتكرة؟

تركز تقييمات كتيبات LEAP ELA اإلرشادية للصفوف من 6 إىل 8، والتي تعد جزًءا من برنامج التقييم المبتكر )IAP(، عىل الكتب 

والموضوعات التي درسها الطالب في الفصل.

ما يميز التقييم المبتكر هو أنه يقيس المعرفة التي تعلمها الطالب في وحدات كتيبات ELA اإلرشادية ويوفر معلومات حول أداء الطالب عىل 
مدار العام. يعني هذا أنه يمكن استخدام النتائج جنًبا إىل جنب مع أداء الطالب في األنشطة التعليمية المكتملة أثناء الوحدة لفهم تقدمه بشكل 

أفضل.

بالنسبة للطالب الذين يشاركون في جميع النوافذ الثالثة للتقييم، سيحل تقييم كتيبات ELA اإلرشادية للصف السادس أو السابع أو الثامن 

محل مشاركة الطالب في اختبار LEAP 2025 ELA في نهاية العام في الربيع. 

نظرًا ألن االختبار يقيس أداء الطالب عىل مدار العام، فلن تكون النتائج التراكمية متاحة حتى هذا الصيف. سيعكس تقرير نهاية العام البيانات 

من جميع النوافذ الثالثة وسيشمل مستوى اإلنجاز الذي يحدد أداء ELA اإلجمالي للطالب. ستكون مستويات األداء مماثلة لمستويات اإلنجاز 

 .LEAP 2025 ELA المستخدمة لوصف أداء الطالب في اختبار

في غضون ذلك، يمكن أن تزود المعلومات الواردة في تقارير نهاية الوحدة المعلمين وأولياء األمور ببعض المعلومات حول نجاح طالبهم 

في الوحدة التي تم تقييمها. األهم من ذلك، يمكن أن يساعد المعلمين في دعم الطالب عندما يواجهون وحدات كتيبات ELA اإلرشادية 

المستقبلية.

كيف كان أداء الطالب في تقييم نهاية الوحدة هذا؟

لمساعدتك عىل فهم أداء الطالب بشكل أفضل، يتضمن التقرير ما يلي:

وصف عام لالختبار  

شرح ألجزاء كل وحدة اختبار وماذا تُقيِّم   

اسم اختبار وحدة كتيبات ELA اإلرشادية الذي تم إجراؤه، ونافذة اإلدارة، والنقاط   
 التي حصل عليها الطالب باإلضافة إىل متوسط النقاط التي حصل عليها الطالب 

اآلخرون الذين أجروا نفس اختبار الوحدة 



كيف يجب استخدام هذه النتائج؟

يتضمن هذا التقرير فقط عدد النقاط التي سجلها الطالب في كل قسم. بدون البيانات من جميع النوافذ الثالثة، يكون استخدام هذه النتائج 

محدوًدا. لذلك، يجب عىل المعلمين وأولياء األمور استخدام معلومات المقارنة لتحديد أداء الطالب الفردي بالنسبة ألداء الطالب اآلخرين في 

الفصل والمدرسة والنظام المدرسي وأولئك المشاركين في نفس الوحدة الدراسية لكل نافذة تقييم لبرنامج التقييم المبتكر.

فيما يلي بعض األسئلة المقترحة التي يجب طرحها عند مناقشة النتائج مع معلم الطالب:

كيف تقارن نتائج اختبار الطالب بأدائه في الفصل بهذه الوحدة؟  

ما الذي يمكن عمله في الوحدات الالحقة لمعالجة أي مجاالت قد يحتاج فيها الطالب إىل مزيد من الدعم أو من أجل تحدي الطالب في   
المجاالت التي تفوق فيها؟

كيف يمكنني المساعدة في دعم تعلم الطالب في المنزل؟  

كيف أضمن استمرار طفلي في التقدم؟  

روابط مفيدة

نظرة عامة لآلباء عىل كتيبات ELA اإلرشادية:  
الصف 6 	

الصف 7 	

الصف 8 	

مبادرات لويزيانا الرئيسية - برنامج التقييم المبتكر:   
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/key-initiatives/louisianas-key-initiatives---

innovative-assessment-pilot.pdf

https://www.louisianabelieves.com/academics/accelerate :عىل الويب ACCELERATE صفحة  

 لمزيد من المعلومات حول هذا التقييم أو أي تقييم آخر عىل مستوى الوالية، تحدث إىل مدير أو مدرس الطالب 

.assessment@la.gov أو أرسل بريًدا إلكترونًيا إىل القسم عىل

للحصول عىل أدوات وموارد إضافية لمساعدتك في دعم تعلم الطالب  من المنزل،  
 تفضل بزيارة مربع أدوات دعم األسرة عىل 

https://www.louisianabelieves.com/resources/family-support-toolbox

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/grade-6---ela-guidebook-parent-guide.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/grade-6---ela-guidebook-parent-guide.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/grade-7---ela-guidebook-parent-guide.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/grade-7---ela-guidebook-parent-guide.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/grade-8---ela-guidebook-parent-guide.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/grade-8---ela-guidebook-parent-guide.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/key-initiatives/louisianas-key-initiatives---innovative-assessment-pilot.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/key-initiatives/louisianas-key-initiatives---innovative-assessment-pilot.pdf
https://www.louisianabelieves.com/academics/accelerate
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