
ال  '؟ الحقیقي الم للع  الطالبإعداد  من مكن ھذه الممارسةكیف تت
 العالم'.  الحقیقي'  في  تكرار أو إعادة عمل أألشیاءھناك توجد 

 ،أثناء عملیة التعلم طالبمن ألأن نتوقع أشیاء مختلفة فقط المعقول  من
  .ألنھائیةظھار ألبراعة  إل  الوقت یحینمنھم عندما  ھما نتوقعبألمقارنة ب

 بصدد التوصل إلى ھم الذین الكفاءة للطالب ألمستوي في عالیة توقعات تطبیق  
 ضارة. وحتىأیؤدي إلى نتائج عكسیة،  ،محتوىألمعرفة 

 م العمل بعدم قبول إعادة إعداد الطالب لعالب ألقیامعى المعلم الذي یدً 
 نویتحسنو فعال یذدھرون الكبار أن أیضاً  یجھل ھذا ألمعلم ،أو تكرار ألعمل

 و مرة أخري.في مھنھم من خالل إعادة أو تكرار ألعمل مرة 
ملیات الجراحیة على بالعمباشرة على الجثث قبل القیام  الجراحین یتمرنون 

بجمیع  تفي و ألبناء حتى یعیدون خطط ألتصمیم المعماریین و. المھندسین المرضى 
یتمرنون علي أجھزة ألمحاكاة و  رینالطیا . في ألمبني المذكورة المواصفات

ألطیران مع  قبل ممارسة  مئات المرات  اإلقالع و الھبوط ألرحالت ألفردیة في
 التقاضيحاالت  مناقشة وتحلیل الحجج قبلیمارسون . المحامین نحقیقیركاب 
 تدریس خاللوأكثر فعالیة و إختصاصا من  أكثر یصبحون المدرسین ة.الحقیقی

 .یةة و ألغیر إیجاببین ألطریقة ألناجح مرة یقكرون ملیا وكل عدة مرات،المحتوى نفسھ 
إمتحان ألترخیص للتدریس، إمتحان ألقبول لكلیة ألطب، إختبارات عالم ألعمل مثل : 

 امتحان شھادة. الطیار ترخیص . إمتحان ترخیص ألمحاسبینإمتحان ألقبول للجامعة، 
لتي أ من ھذه التقییمات ةكل واحدسیواجھ طالبنا بیوم من أألیلم میكانیكي السیارات. 

ذو مصلحة  . كثیر منھا ألعمل. عالمستوى الكبار، ومسؤولیات العامل في م تعكس
و دقة ألكفائة  كمقیاس  االختبارات ھذه  حیاة ألناس علي صحة تعتمد   :عالیة

للحصول علي مرارا وتكرارا  إعادتھیمكن  أإلختبارات من كل .  الفردي أإلختصاص
 .أإلئتمان ألكامل

 
 .لوقت طویل ألنقاط و درجاتقد تم إستخدام أل
 ؟ابھ أخطاء لم یكن لماذا إصالحھ إذ

في الواقع، لدینا بیانات  الدرجات التقلیدیة.  ھناك القلیل من األدلة لدعم ممارسة
 .(بھا أخطاء) حالیا غیر صحیحة. أن الدرجات التقلیدیة الممارسة توضح 

 
 ؟قي والیة ایو  الدرجات ھذا النظام من األتي تستخدمكم عدد ألمقاطعات 

 إال أن  ،ھذه ألمعلومة ھا تسًجال تحقظ في   ال  التعلیم وزارة  أن على الرغم من
 .ألتقییم ألجدید نظام تستخدم بدأت قد الوالیة  عبر مقاطعة 55 أكثر من
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 ؟(SRG( ألدرجات ألمشار إلیھار ھو معایی ما
لذي النھج التعلیمي ا المشار إلیھا إلى ر ألدرجاتفي التعلیم، یشیر مصطلح معایی

ما ل علي سبیل ألمثال، ألوصف ألمكتوب  –ألتعلیمیة  المعاییر یتم جنب لجنب 
 . ددةتعلیمیة مح مرحلة في یتوقع من ألطالب أن یعرفھ ویكون قادرا على القیام بھ 

 یة ألمعلییر ألتعلیم استخدام  إلى تھدف  المشار إلیھا معیار ألدرجات  ،اخرو بمعنى 
 المدارس. قیم فيرس ویید لما  ألقائد لیلكد

 

 ؟ر ألدرجات ألمشار إلیھا ھي فوائد معایی ما
سوف  -الطالب والمدرسینإضافیة لآلباء،  لتحسین االتصال وردود فع

 یتمكن اآلباء واألمھات والطالب من رؤیة مناطق ألضعف و ألقوة في
 وأ درجات أإلختبارات  من رؤیة بدالً  في سجل ألتقاریر   المجاالت األكادیمیة

 ینالمدرس ن سوف یتمكَ  . ا ألقادمةذا تكون ألخطوةام ألتساؤل عن و  الواجبات المنزلیة
كما یتمكن  . إعادة تدریسھا للطلبة  بحاجة إلى  ألتي ھم الدروس معرفةمن 

التي یریدون ممارستھ وألحصول علي فرص  المعاییر  من معرفة الطالب
  إلتقانھا. إضافیة تعلیمیة

 

 ؟لتوجیھیة لمدارس دى موى ألعامةأألممارسات ھي ما 
ن ومنسقي المناھج، شخص، تتألف من المدرسی 25 مكون من عملألفرقة 

. وقد عبر ألقطر  SRG ألفي ممارسات  بحوثألوالمسؤولین وأخصائیین 
طار إك لتستخدم   على نطاق المنطفة ذیتنفللتوجیھیة    ممارسات 6قاموا بوضع 

 :في ألتفییم مشترك

نقاط  4من  ، ھذا ألمعیار مكونتستخدم معیار لقیاس ألدرجاتسوف  .1
 .1-4ثابتة 

لى درجة فقط ع درجات 4سیعتمد ألدرجات ألحرفیة ألماخوذة من معیار أل  .2
إنجاز یتم إیراد مشاركة الطالب,  لصف. أأإلحراز في معاییر مستوى 

عنوان على العمل مع اآلخرین كل على حدة باستخدام  العمل، والقدرة 
 .' DMPS موقع  ي یوجد ف وألذي   التوظیفو  المواطنةمھارات

        عمل  األدلة، وبمعنى آخر (أإلختبارات، ألدرجات على تستند      3
 .ألفردى)ألطالب 

 نظیم أإلنجاز حسب ألمعیار ألقیاسى للمواضیع ألتعلیمیة، و     یتم ت     4        
 وبعدھا یحول ألنقاط إلى  4-1یقدم ألتقریر بأستخدام معیار ألنقاط               
        A,B,C,D,F ألدرجات بألحروف               

 الكفاءة. إلظھار متعددة كون لدي ألطالب فرصی سوف  5
 سوف تمنح ترتیبات و تعدیالت إستثنائیة لبعض ألطالب. 6

 .أإلستیعاب أألكادیمىأإلدراك وحسب 
 

 رجاتللد التقلیدي ألنظام   في  ؟SRGختلف دور ألتقییم في نظام أل ی كیف
ل تفریرات إعطاء ألتفییمات ھو إدخالھم في سجَ من  ألغرض غالبا كان،

 .الطالب
ي یة فالتعلمتحدید ألفرص   لغرضمعطاة   ھذه ألتقییماتألنظام ألجدید   فيأما 

 الطالب.  ألمستقبل
 

 ؟سحًل ألتقریر  في المعاییر بعض  ھل برجح
 . متساویة جمیع المعاییر فإن  ،كال 

 

 ؟سجًل ألتقریر في ألنقاط  جانبإلى   فعلألردود  تقریر نكتب كیف
، فردود ألفعل أى 4-1معاییر من یشرح كل أل مفیاس عا م ،یستخدمون  الطالب و المدرسین كل من

عندما  2یحصل ألطالب على درجة . “ :على سبیل ألمثال  مستھدفة.  ألتعلیفات تكون 
 "ة لدعم أإلدًعاءدرجات وجب علیھ توفیر أألد  3أن شئ قد حدث، و لیحصل على  یدًعى

 

 ؟)A,B,C,D,Fتحول ألمعاییر (ألنقاط) ألى درجات (  كیف
لكل موضوع تعلیمى في ألصف (أإلمتحانات وأإلختبارات) أألدلة  المعلمینیجمع 

وم ألمعلمین بفحص أألدلة و تقریر ألدرجة ألنھائیة لكل ألدراسى. وعند نھایة ألفترة یق
إلى درجة حرفیة   موضوع، وبعدھا تجمع كل ألدرجات. یتم تحویل متوسط ھذه ألدرجات

 : التحویل التاليمقیاس ستخدام بإ

 ؟ GPA   كمىثر ھذا ألنظام على ألمعدل ألترایأ كیف
لتوضیح تقدم ألطالب فترة كل  4-1 الطالب نقاط تتراوح منیعطى  ،في ألتقریر 

تحول ألنقاط ألىى درجات عند نھایة كل فترة. یتم عمل نصوص ألكلیة و  .ألتعلیمى
بینھا  او فرق لطریقة ألقدیمة بحیث ال یوجد إختالفبنفس أ ألمعدل ألتراكمى للطالب

  .في ألماضي GPAو طریقة عمل ألمعدل ألتراكمى 
 

 ؟تجاه ھذا ألنظام الكلیات ما ھو شعور (رأى)
ترید الكلیات أن یكون ألمعدل ألتراكمى (متوسط ألدرجات) للطالب أداة  

ترتبط ھذه ألدرجات بأداء ألطالب في ألتقییمات . الطالب ة  تعلم  و فھم دقَ  تعكس 
 كتقییمات والیة آیوا. الیةعذوى ألراھنات أل

 

 لقبول؟أ ألكلیات لغرض إلى درجات ھذا ألنظام نقل عند مشكلة تواجھنا  لھ
 .)GPA(  / متوسط  أللدرجاتكذلك ألمعدل ألتراكمىو ألدرجات یتلقونألطالب  یزال  ،ال 

 

یساعد من تحدید نقاط ألضعف  الكلیة؟ كیف یساعد ھذا ألنظم في إعداد ألطلبة لدخول 
و ألقوة في ألطلبة و یمدھم بدوافع ذاتیة قویة لتلبیة أألھداف، ویمكنھم من تطویر عادات 

و بألطبع تلك كلھا جوانب ھذا ألنظام و ألذي من شأنھا  .إلتقان ألمعاییردراسیة متینة 
 مساعدة ألطالب في ألكلیة.

 

 ؟Aیكون ھناك تضخم في ألدرجات نظرأ لوسع نطاق درجة   لنأ
یتطلب منھ أن یثبت أتقانھ لكل   Aع العكس. حصول ألطالب لدرجة  نتوقنحن 

لم نعد نعطى نقاط (درجات) إضافیة للمھام غیر  ونظرا على أنناألمواضیع ألدراسیة. 
سوف یحتاج ألطالب بموجبھ إلي ممارسة طرق تعلیمیة محسنة لرفع فأألكادیمیة ، 

 .درجاتھ
 

 ؟إكمال ألواجب ألمنزلى یكافأ جھود ألطلبة، إنضباطھم، و ینبغي أن الأ
مھمة في ألتعلیم ، لكنھا ال تحتاج درجات، ھي مجرد سلوكیات و لیست أھداف  األمور ھذه  نعم،

یقدم تقریرھا بإستخدام عنوان و .تطویر ھذه أألمور أكادیمیة. ألطالب مسؤؤل تمااما عن تعلیمیة
 .DMPSمھارات ألمواطنة و ألتوظیف في موقع  

 

 األدلة؟ جزء من الواجبات المنزلیة تعتبر ال لماذا
ل و بشك ،أن نشمل أدلة نحن على یقین أن ألطالب قد أكمل ألعمل فیھا لوحده نرید فقط

 من غیر مساعدة من طرف آخر. مستقل

 
یجیب على  أن كل طالب في مساعدة دورا كبیرا عب التعلیمیل

تكبر؟ أن تكون عندما ماذا ترید: السؤال  
 

وألتأكد  دور أیجابيالقیام ب مدارسنا ومعلمینا مكنتت ولكن كیف
أھدافھم  لتحقیق والقدرات المھارات یكتسبون الطالب بأن

؟وأحالمھم  
التقدم اإلبالغ عن و ألرصد كیفیةتحسین  إحدي ألطرق، ھي

.في الفصول الدراسیة الدراسي للطلبة  
 لكن. خالل القرن الماضي في مجال التعلیم لقد تغیر الكثیر

نظام ألتالى أل استخدام ھوو: یتغیر لم شیئا واحدا لألسف     
(A,B,C,D,F .( ، نظام ألالتقریر بطاقات على   

ن وھو جدید ومحسَ  نظام إلىتحول ت  العامةدي موي  مدارس
 لمساعدة الطالب -  ألمشار إلیھا الدرجاتر معایینظام 

في الفصول  العمل معرفة ما إذا كان وأولیاء األمور والمعلمین
أألھداف  نحوشیر یاالتجاه الصحیح، و سیر فيی الدراسیة

.ألطالب ورغبات لتحقیق أحالم  

A ) 4.00 -3.50 شرف)مرتبة 
A 3.00- 3.49 
B 2.50- 2.99 
C 2.00- 2.49 
D 1.50- 1.99 
F 0.00- 1.49 
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