
الختبارات تقییم الصفوف 2016تغییرات  3-8 :  

 ما یجب أن یعرفھ اآلباء
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 كل ربیع ، تدارإختبارات فنون اللغة االنكلیزیة والریاضیات لطالب الصف 3-8 في جمیع أنحاء والیة نیویورك.

. 2016لعام ھذه االختبارات ل لوالیةاب وزارة التعلیمالتي وضعتھا أدناه ستجدون معلومات حول التغییرات   
 

 تقلیل عدد أسئلة االختبار
 

 في اختبارات فنون اللغة االنكلیزیة  لسنة 2016  لطالب الصف الثالث حتي الصف الثامن 3- 8 سوف یتضمن مقطع واحد أقل بالقرأة  
 واإلجابة على عدد أقل من األسئلة. وفي اختبارات الریاضیات لسنة 2016 لطالب الصف 3-8  الطالب لدیھم أیضا اسئلة أقل.

  
 اختبار غیر موقوت

 

عدم وضع توقیت معین لالنتھاء من اختبارات اللغة االنكلیزیة و الریاضیات لسنة 2016 لطالب الصف الثالث حتي الصف الثامن 3-8. و ھذا 
التغییر یوفر للطالب فرصة أخرى إلثبات ما یعرفونھ و یمكن القیام بھ من خالل السماح لھم بالعمل علي وتیرتھم . بشكل عام ، ھذا یعني أنھ 

 طالما كانت اعمال الطالب منتجة ، سیكون لدیھم الكثیر من الوقت الذین یحتاجونة لالنتھاء من االختبارات الخاصة بھم.

 مشاركة أكبر من المعلم
 

وسیع الفرص للمعلمین مشاركة في إنشاء ومراجعة التقییمات و سیتم تللوالیة نیویورك بالیة عدد المدرسین بالووقد زادت وزارة التربیة والتعلیم 
ختبار في المستقبل .االللمشاركة في تطویر  

 
.2016لتقییم واختیار أسئلة االختبارات لعام  2015في ألباني في اكتوبر تشرین االول عام  والیة أنحاء ال اجتمع المعلمون من مختلف•   
لة عدد أكبر من المدرسین في والیة نیویورك كانت و ستظل تشارك في مراجعة جمیع أسئ ، و المضي قدما ،2015ریف عام ابتداء من خ•   
.و نماذج االختبار النھائي ر االختبا    

 • للمرة األولى على اإلطالق، سوف یضع المعلمین بوالیة نیویورك أسئلة االختبار لفنون اللغة االنكلیزیة  و الریاضیات للصف 3-8. وسیتم
.2018اختبارات الول مرة في م ھذه األسئلة استخدإ    
 

  ُمورد جدید لالختبار
 

في الصیف الماضي ، ُمونحت شركة كویستار العقد لتقییم فنون اللغة االنكلیزیة  و الریاضیات للصف 3-8 من قبل الوالیة. وقد تعاونت شركة 
Questar الریاضیات و  االنكلیزیة اللغة فنون الختبارات أخرى تغییرات على و أعاله المذكورة التغییرات إجراء على التعلیمیة اإلدارة مع 

.8-3 للصف  
  

 emscassessinfo@nysed.gov  یمكن إرسال األسئلة حول برامج االختبار والسیاسات واإلجراءات علي  
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