
َتَغّير تسميات األداء

ما هو اجلديد يف إختبار STAAR لعام 2017

لقد قامت وكالة تعليم والية تكساس)TEA( بتنقيح الطريقة التي تصف بها أداء الطالب يف تقييم والية تكساس للجاهزية 
األكادميية )STAAR( من الصف الثالث الى الثاني عشر، وسيتم إستخدام التسميات اجلديدة عندما يقوم الطالب بإداء اإلختبار 

يف ربيع هذا العام )2017(. كان يف السابق، يصف أداء الطالب وصفٌا بأنه متقدم أو ُمرٍض أو غير ُمرٍض . وان التسميات اجلديدة 
هي كما يلي:

•  Masters Grade Level )مستوى اإلتقان( :هذا املستوى كان ُيعرف سابقًا باسم املتقدم. وتتوقع وكالة تعليم 
والية تكساس )TEA( من الطالب مستوى اإلتقان والنجاح الى الصف التالي بدون تدخل أكادميي أو القليل منة. الطالب يف 

هذا التصنيف يظهرالقدرة على التفكير النقدي ويطبق املعرفة واملهارات املقررة يف سياقات متنوعة، سواء بشكل مألوف أو 
غير مألوف.

•  Meets Grade Level )ُيويف بإلتزام املستوى( الطالب يف هذا املستوى من األداء لديهم إحتمال كبير للنجاح الى 
الصف التالي ولكن قد ال تزال هناك حاجة إلى بعض التدخل األكادميي املستهدف على املدى القصير. ويظهر الطالب يف 

هذا املستوى بشكل عام القدرة على التفكير النقدي وتطبيق املعرفة واملهارات املقررة يف سياق مؤلوف.

•  Approaches Grade Level )مقاربات مستوى الصف(: كان هذا املستوى يعرف سابقًا بأنه ُمرٍض. وقد 
 استوفى الطالب يف هذا املستوى متطلبات التقييم ألغراض احلصول على درجة النجاح يف )مبادرة جناح الطالب

 Student Success Initiative( إلغراض الترقية والتخرج، ويعتبرون قد استوفوا على األقل معيار النجاح األدنى.
الطالب الذي يحقق )مقاربات مستوى الصف( من املرجح أن ينجح الى الصف التالي مع التدخل األكادميي املستهدف. 

ويظهر الطالب يف هذا املستوى بشكل عام القدرة على تطبيق املعرفة واملهارات املقررة يف سياقات مألوفة.

•  Does Not Meet Grade Level )لم يفي بإلتزام مستوى الصف “فشل”(: ينطبق مستوى األداء هذا على 
الطالب الذين يسجلون درجات أقل من مستوى )مقاربات مستوى الصف(. الطالب يف هذا املستوى لم ينجحوا، ألن األداء يف 

هذا املستوى يدل على أن الطالب من غير املرجح أن ينجح الى الصف التالي دون تدخل أكادميي كبيرومستمر. الطالب يف 
هذا املستوى ال ُيظهروا الفهم الكايف للمعارف واملهارات املقررة.

للحصول على املعلومات اإلضافية، مبا يف ذلك إعالن وكالة تعليم والية تكساس)TEA( واألسئلة الشائعة ، ودرجات قياس 
اإلختبار للتسميات األربعة، وملخص للتعليقات العامة على التغييرات وردود وكالة تعليم والية تكساس يرجى زيارة موقع 

.Changes to STAAR Performance Labels والضغط على HoustonISD.org/STAAR

STAAR ملعرفة املزيد عن HoustonISD.org/STAAR يرجى زيارة


