دليل األبوين إلى اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية
ما أن بدأت المدارس والطالب في تحضيراتهم النهائية الختبار إجادة اللغة اإلنجليزية ( ،) ELPTأعدت إدارة لويزيانا التعليمية ( ) LDOEملخص البيانات هذا
إلمداد األبوين بمعلومات عامة حول االختبار وما الذي يمكنك أنت وطفلك توقعه عندما يتلقى أو تتلقى االختبارات.

تعرف على االختبار
ّ

.1

اختبار إجادة اللغة اإلنجليزيةELPT :
في كل ربيع يتلقى الطالب ،الذين حددوا ضمن دارسي اللغة اإلنجليزية ( )ELsوالمسجلين في مراحل  ،K-12اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية .فهذا التقييم المتاح عبر اإلنترنت غير
محدد بوقت ويقيس إجادة الطالب للغة اإلنجليزية في مجاالت اللغة األربعة:

• التحدث

• القراءة

• االستماع

• الكتابة

إن اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية معد لقياس أداء دارسي اللغة اإلنجليزية أثناء تقدمهم في مراحل  K-12التعليمية واستعدادهم للكلية والوظيفة .فاختبار إجادة اللغة اإلنجليزية يعتمدعلى
التقنيات المستجدة والوسائل المبتكرة لقياس التقدم المحرز ولتشجيع إعادة التصنيف المرتبطة باألداء المالئم للمرحلة.
بشكل كامل في
وسيتم االستعانة بنتائج التقييم للوقوف على مستوى الطالب في إجادة اللغة اإلنجليزية وتحديد نوعية الخدمات اللغوية والوسائل الداعمة التي سيحتاجها الطالب للمشاركة
ٍ
صفوف المحتوى األساسية.
حيث يخضع دارسي اللغة اإلنجلي زية لهذا التقييم حتى يتقرر أنهم قد أصبحوا يجيدونها .ويمكن تعريف اإلجادة بالقدرة على استخدام اللغة اإلنجليزية لتوصيل األفكار والمعارف والمعلومات.
حتى هؤالء الطالب الذين رفضوا االشتراك في برنامج دارسي اللغة اإلنجليزية سيتعين عليهم تلقي اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية.

 .2شكل اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية ومستويات االتمام
يتكون اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية من مهام متنوعة لألداء تنتشر عبر مجاالت اللغة األربعة .حيث تستتبع معظم المهام بأسئلة اختيار اإلجابة (االختيار من متعدد) ،في حين تستتبع
أخرى باالستجابة المنشأة وبعضها تستعين بتقنية تقديم الطالب إلجابات .فيما يلي قائمة ببعض أنواع المهام حسب المجال:

الصف
(الصفوف)
K

1

3-2

5-4

8-6

12-9

1

القراءة
النصوص األدبية
النصوص اإلعالمية
المراسالت
النصوص األدبية
النصوص اإلعالمية
المراسالت
النصوص األدبية
النصوص اإلعالمية
المراسالت
النصوص األدبية
النصوص اإلعالمية
المطابقة
جدل الفقرات القصيرة
والمقاالت الداعمة
المجموعات الموسعة
لمقاالت جدل الفقرات
القصيرة

الكتابة

التحدث

االستماع

الكلمات
ال ُجمل

وصف تصور سيناريو
الصف

الكلمات
ال ُجمل

عرض الرأي
وتشاركه

القصة المصورة
للتعليق الوارد على
الصورة
كتابة رأي
كتابة أسئلة

حوار الرأي

المطابقة
تتبع المحادثات المتعلقة
بالتعليمات
المحادثات
العرض التقديمي
ت
للقراءة بصو ٍ
عا ٍ
تتبعل مناقشة المحادثة
المتعلقة بالتعليمات

محادثة تحليل صور
المقارنة المرئية

عرض تقديمي
محادثة مناقشة

تحليل عرض ELA
التقديمي
عاين وأبلغ
مقارنة العروض التقديمية
للصورعاين وأبلغ

المحادثة المناقشة
المناظرة األكاديمية

تحرير
كتابة البريد اإللكتروني
لألسئلة
تحرير
رسائل
البريد
اإللكترو
ني
رفع مطالبة

محادثة المناظرة
األكاديميةالمناقشة
األكاديمية

سيتلقى الطالب نقاط عن مستوى اإلنجاز في كل مجال باإلضافة إلى مستوى إجادة شامل.

مستويات اإلجادة

مستويات اإلنجاز
بارع
يحرز تقد ًما
مستجد

المستوى  :1البدء
المستوى  :2المراحل األولى من المستوى المتوسط
المستوى  :3المتوسط
المستوى  :4المراحل األولى من المستوى المتقدم
المستوى  :5متقدم
يتحدد مستوى اإلجادة من خالل مستوى إنجاز الطالب في كل مجال .سيتم إدارج معلومات إضافية مع نتائج الطالب.

ر
فباير  16 -مارس 2018
عب اإلنبنت 5 :ر
جدول االختبار ر
تحدد المدارس جدوالً إلجراء االختبارات عبر اإلنترنت خالل هذه النافذة؛ لذا ستختلف أيام االختبار وتناوبات الجلسة تبعًا للمدرسة.

 .3نتائج االختبار
ستتلقى المدارس واألنظمة المدرسية نتائج اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية في مايو .سيحدد كل نظام مدرسي طريقة تشارك هذه ا لمعلومات ،لكن سيتم إخطار المعلمين واآلباء
والطالب بمدى إجادة الطالب للغة اإلنجليزية في كل مجال .عل ًما بأن النتائج ستتضمن مستوى اإلنجاز باإلضافة إلى مستوى اإلجادة.

االستعداد لالختبار
تعرف على ما يتعلمه طفلك
.4
ّ
لمعرفة التوقعات الخاصة بالتعلم لمستوى صف الطالب ،اطلع على  LA Connectorsبالنسبة لدارسي اللغة اإلنجليزية على .https://www
 louisianabelieves.com/resources/library/academic-standardsوالذي يورد توصيفات لمهارات اللغة اإلنجليزية والمعارف التي يجب أن تكون لدى طفلك بنا ًء على
مستوى إجادته.
تتضمن الوسائل األخرى المستخدمة لمساعدة طفلك:
•

مشاهدة التلفاز أو سماع موسيقى باللغة اإلنجليزية.

•

جعل طفلك يقرأ لك (أو لشقيق أصغر).

•

ممارسة القراءة والكتابة بلغتك األم كذلك (تشير األبحاث إلى أن القيام بذلك
يساعد في دعم مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية).

•

زيارة المكتبة المحلية واستعارة الكتب المسموعة.

•

حضور اجتماعات اآلباء-المعلمين التي تعقد في مدرسة الطفل.

من خالل فهم المهارات اللغوية سيكون الطالب بارعًا وستحظى أنت بوضع أف ضل لمساعدة طفلك على ربط النقاط فيما بين ما يتعلمه وبين التقييم.

 .5روابط مفيدة
•  LA Connectorsلدارسي اللغة اإلنجليزية:
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/academic-standards
• تدريب األدوات المتاحة عبر اإلنترنت الختبار إجادة اللغة اإلنجليزية (من خالل متصفح Google
Chrome(:https://wbte.drcedirect.com/L A/portals/la

لمزيد من المعلومات عن ذلك أو أي تقييم آخر أجري على مستوى الوالية ،بادر بالتحدث إلى مدير أو معلم طفلك أو راسل اإلدارة عبر البريد اإللكتروني على
.assessment@la.gov
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