الكلمة  Sageتعني تقييم
الطلبة في التقدم والتفوق

SAGE

معلومات لالھالي حول نظام تقييم
اختبار  SAGEفي والية يوتا

ما ھو اختبار التكيف على الكمبيوتر؟
في كل مرة يجيب الطالب فيھا على سؤال ،فان
استجابته/ھا ستساعد على تحديد السؤال التالي الذي
يجب على الطالب اإلجابة عليه.
ان صعوبة االختبار سوف تتكيف مع مھارات كل
طالب ،وستوفر مقياس أفضل للمعلومات التي يعرفھا
كل طالب وما يمكنه القيام به.

تمت مراجعة أسئلة اختبار  SAGEمن قبل
الوالدين في والية يوتا.

 SAGEھو نظام تقييم خاص بوالية يوتا
والية يوتا تملك وتضبط ھذا التقييم
تم وضعه في والية يوتا ولوالية يوتا

في نوفمبر  ،2013اجتمعت لجنة اآلباء للمراجعة،
والتي تتألف من خمسة عشر والد/والدة من والية
يوتا الذين تم تعيينھم من قبل رئيس مجلس الشيوخ
في والية يوتا ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس
والية يوتا للتربية والتعليم ،وقضت خمسة أيام
مراجعة أسئلة اختبار  .SAGEأدلى كل عضو من
أعضاء اللجنة بتعليقات إيجابية حول العملية
والمحتوى العام لالسئلة .وستقوم لجنة األباء في كل
خريف باالجتماع ومراجعة أي أسئلة جديدة وكذلك
مراجعة أي أسئلة منقحة من العام السابق .وسوف يتم
اختيار األعضاء الجدد في كل عام لملء الشواغر من
اآلباء واألمھات عند استكمال تعيينھم .ينبغي على
اآلباء واالمھات الراغبين في المشاركة في ھذه
اللجنة االتصال برئيس مجلس الدولة للتربية والتعليم،
او رئيس مجلس النواب ،أو رئيس مجلس الشيوخ.
للمزيد من المعلومات.....
في يوتا على الموقع SAGEيرجى مراجعة بوابة
التالي:

www.sageportal.org.

تقييمات اختبار  SAGEعادلة
ودقيقة ،وتعكس
القيم الثقافية لوالية يوتا  ،وبدقة تأخذ بعين االعتبار
معايير والية يوتا األساسية.
تقييمات  SAGEھي فريدة من نوعھا إلى والية يوتا.
وقد وضعت خصيصا لطالب والية يوتا
وفقا الختبار صارم وشامل
لعملية التنمية .وتشمل ھذه العملية
ورش العمل التي تنطوي على تطوير المعلمين في يوتا
والمراجعات العديدة من خبراء التنمية لمكتب
التربية والتعليم) (USOEفي والية يوتا ،
والمربين والمواطنين في يوتا ،ولجنة مراجعة اختبار الوالدين
المتكونة من اھالي والية يوتا.

اذا رغبت في
☣ أخذ اختبار تدريبي
☣ االطالع على نماذج من اسئلة االختبار او
☣ معرفة المزيد عن اختبارات التكيف
قم بزيارة الموقع االلكتروني التالي:
www.sageportal.org

أسئلة االختبار على  SAGEتشمل أكثر من مجرد
أسئلة متعددة االختيارات.
سيقوم الطالب برسم الرسوم البيانية ،والتفاعل مع محاكاة العلوم،
والكتابة واالستجابة بطرق متعددة .ھذه االسئلة بانواعھا سوف
تساعد في نمو مھارات التفكير العليا .لمعاينة عينة من أنواع
االسئلة ،يمكنك إجراء اختبار التدريب على العنوان االلكتروني
لتالي www.sageportal.org/training-tests

أداة التقييم التكويني  SAGEيوفر اآلالف من األنشطة
للمساعدة في تعليم الطالب.
 SAGEالتكويني يساعد الطالب على تعلم المعايير األساسية لوالية
يوتا في كل مرحلة دراسية  /درس .سوف يتمكن الطالب من العثور
على الموارد واألنشطة التدريبية باإلضافة إلى اكمال الواجبات التي
يضعھا المعلم .سيتمكن الطالب واألباء من الوصول الى SAGE
التكويني في أي وقت في النھار أو الليل من خالل جھاز كمبيوتر
متصل باإلنترنت أو الكمبيوتر اللوحي باستخدام رقم الطالب وكلمة
مروره.
.

ان نظام االختبار الجديد على االنترنت للطالب ھو
سھل االستخدام
■ يمكن للطالب استخدام أجھزة الكمبيوتر أو ألكمبيوتر اللوحي الخذ تقييمات
.SAGE
■ يمكن للطالب االستفادة من التجارب التدريبية المتوفرة على بوابة SAGE
) (www.sageportal.orgلتجربة بعض من ميزات نظام االختبار على
االنترنت مثل:
□ التكبير في كل من النص والرسومات،
□ تسليط الضوء على قراءة المقاطع،
□ التعرف على اإلجابات من أسئلة متعددة الخيارات،
□ تغيير ألوان الخلفية،
□ التأشيرعلى االسئلة لغرض المراجعة ،و
□ قدرات الوصول الى "النصوص إلى الكالم".
■ يمكن للطالب أيضا ممارسة االجابة على أنواع مختلفة من االسئلة باستخدام
يمكن لألسر في والية يوتا التطلع إلى اإلبالغ الفوري
اختبارات التدريب .
■ النص إلى كالم ،والذي ينطوي على صوت الي يقرأ أسئلة االختبار ،ومتاح
عبر اإلنترنت.
سوف تكون االسر قادرة على الوصول في خريف عام  2014الى الى لجميع الطالب إذا كانوا في حاجة إليه.

نتائج االختبار لربيع عام  .2014وابتداء من خريف عام  ،2014فإن
تقييمات  SAGEستقدم نتائج فورية .سوف تكون االسر قادرة
اللوصول إلى ھذه النتائج من خالل نظام اإلبالغ عبر اإلنترنت
) ،(ORSوالذي يتوفر على البوابة  SAGEفي
 .www.sageportal.orgعن طريق الدخول إلى نظام اإلبالغ،
يمكن لألسر رؤية نتائج اطفالھم ومستويات الكفاءة في كل مادة تم
اختبار الطفل فيھا.

الكلمة  Sageتعني تقييم الطلبة في التقدم
والتفوق
 SAGEھو نظام تقييم مصمم لقياس نجاح الطالب وتقدمه على
مر السنين .وتستند اختبارات  SAGEعلى المعايير األساسية
لوالية يوتا ،وھي مجموعة من المعايير األكاديمية التي ترفع
توقعاتنا للطالب والمعلمين .ويشمل نظام  SAGEعلى:
■ اختبارات نھاية العام التلخيصية التي تقيم كيف عمل مدارسنا
وقطاعات المدارس .ھذه االختبارات استبدال الختبارات CRT
التي كانت تستخدم سابقا في نھاية العام الدراسي.
■ اختبارات الخريف والشتاء المؤقتة التي ترصد تقدم الطالب .وتدار
ھذه االختبارات من قبل المدارس والقطاعات التي ترغب في
تنفيذھا.
■ أداة التقييم التكويني متوفرة على شبكة اإلنترنت للطالب واألسر
والمعلمين والتي توفر المواد لدعم التعليم.

سيبدأ الطالب في اخذ امتحانات  SAGEفي ھذا
العام.
ابتداء من ربيع عام  ،2014سوف يأخذ الطالب كل اختبار مطلوب
لمستوى مرحلتھم التعليمية .يبين الجدول ادناه التقييمات المتوفرة:

 SAGEتقييمات

المرحلة/الدرس
الكتابة 3–11
القراءة ،اللغة3–11 ،
واالستماع
الرياضيات 3–8
 I, II, IIIالرياضيات الثانوية
العلوم 4–8
Biology
علوم االرض
الكيمياء
الفيزياء

الموضوع

ELA
الرياضيات

العلوم

