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QUA-LiS NRW     وكالة الجودة و الدعم 

 معھد مدارس مقاطعة نورد راین وستفالیا

 التعلیمي للمستوىالمركزیة  االختبارات

 (أعمال مقارنة)

 8و  3معلومات لوالدي التلمیذات و التالمیذ من الصف 

 

 حضرات والدي التالمیذ:

 :أولیاء األمورحضرات 

التعلیمي و تجیب  المستوى اختباراتتقدم لكم ھذه المطویة معلومات عن أھداف 
 عن أسئلة مھمة.

 التعلیمي " ؟ للمستوىالمركزیة  االختباراتما ھي " 

) ھي إجراء تشخیصي VERAالتعلیمي أو األعمال المقارنة ( للمستوىالمركزیة  االختبارات
و بذلك یحصل المدرسون على معلومات لتقدیر الكفاءات التي یتمتع بھا التلمیذات و التالمیذ. 

عن نقاط الضعف و القوة في صفوفھم. یتم إجراء االختبارات بالنسبة للمرحلة االبتدائیة في 
لمدرسة االبتدائیة مادتي اللغة األلمانیة و الریاضیات و بالنسبة للمراحل التي تلي مرحلة ا

 . كانت مقررة إذاُیضاف إلى ھاتین المادتین مادة اللغة اإلنكلیزیة أو الفرنسیة 

 التعلیمي " ؟ المستوى اختبارات"  لماذا یتم إجراء

التعلیمي في جمیع مقاطعات جمھوریة ألمانیا االتحادیة. تتعرف  المستوىاختبارات یتم إجراء 
المدارس من خالل ھذه االختبارات بشكل منتظم إلى القدر الذي اكتسبتھ التلمیذات و التالمیذ 

 معاییر التعلیم الوطنیة. بموجبمن الكفاءات المحددة 

لتطویر نوعیة الدروس. یوفر ذلك معلومات مھمة للمدرسین و المدرسات و یشكل قاعدة جیدة 
كما یمكن من خالل ذلك أیضاً اتخاذ إجراءات ھادفة لدعم جمیع تلمیذات و تالمیذ الصف 
الواحد (" ما الذي تم تعلمھ بالفعل ؟ ما ھي القدرات الفعلیة للتلمیذات و التالمیذ ؟ ما الذي 

   .  یمكن فعلھ لمساعدة الجمیع بأفضل ما یمكن الكتساب الكفاءات المطلوبة ؟)

 ؟ ُتستخدم النتائج من أجل ماذا

ُتظھر النتائج المجاالت التي تكون فیھا المجموعات التعلیمیة قویة و المجاالت التي تحتاج فیھا 
 المستوىإلى مساعدة. فیما یخص التلمیذات و التالمیذ بشكل فردي تعطي النتائج فكرة عن 

بشكل  أن یراعیھا المدرسات و المدرسونكل منھم و بالتالي عن الجوانب التي ینبغي ل الدراسي
أدق أثناء الدروس. و عالوة على ذلك یصبح لدى المدرسین تصور عام عن إمكانیات التطور 
التي ما زالت موجودة لدى التلمیذات و التالمیذ و التي لم یتم استغاللھا بشكل كامل حتى اآلن. 

التي یفوق مستواھا مستوى الصف الثالث  لذلك تتضمن االختبارات أیضاً عدداً قلیالً من األسئلة
األطفال الذین لدیھم قدرات دراسیة  القلیل منأو الثامن و التي ال یستطیع حلھا بشكل كامل إال 

 قویة. 

اختبارات المستوى 
لھا وظیفة  التعلیمي

تشخیصیة للمدرسین 
 و المدرسات
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النتائج و یتخذون إجراءات تخص العمل المدرسي، على حول المدرسات و المدرسون  یتباحث
سبیل المثال طریقة إعطاء الدرس أو النقاط التي یركز علیھا الدرس أو الدروس اإلضافیة 

 ضمن المدرسة. 

و من أجل أن یتم تصنیف نتائج المدرسة بشكل أفضل ُیعرض على المدرسین المعنیین عند 
تعمل في ظروف مشابھة (ما یسمى بـ"  أخرى ستقدیم النتائج فرصة للمقارنة مع مدار

 المقارنة الُمنِصفة").

 ؟ التعلیمي المستوى اختبارات في ھل یتم إعطاء عالمات

التعلیمي و ال یتم تقییمھا على أنھا جزء من  المستوىال توجد عالمات في اختبارات  
ال تشكل النتائج قاعدة یتم على أساسھا تقدیم النصح بخصوص نوع  االمتحانات المدرسیة.

 من قانون المدارس.   5، فقرة 11المدرسة التي ینبغي أن یدرس فیھا التالمیذ حسب المادة 

 ؟ما ھو الفرق بینھا و بین االمتحانات المدرسیة 

سیة بشكل مباشر بالدروس المقررة، في حین أن الھدف من اختبارات تتعلق االمتحانات المدر
 التعلیمي ھو معرفة الكفاءات الراسخة و المكتسبة على المدى البعید.  المستوى

 ؟التعلیمي  المستوىھل ینبغي التدرب على اختبارات 

ھ  لیس ذا  –على سبیل المثال التدرب على األسئلة و تأمین مواد خاصة  –إن التحضیر الموجَّ
األمر یتعلق بالمعلومات مغزى ألنھ یزیف النتائج و المحتوى التفسیري بالنسبة للمدرسین. 

علومات الراسخة و لیس بما تم التدرب علیھ قبل وقت قصیر. یتم في المدرسة تقدیم الم
التعلیمي و یتم أثناء الدروس  المستوىللتلمیذات و التالمیذ عن كیفیة و متطلبات اختبارات 

 تعریفھم بأنواع األسئلة. 

التعلیمي.  المستوىنرجو تشجیع أطفالكم على حل أكبر عدد ممكن من األسئلة في اختبارات 
 المستوىسالة في اختبارات أخبروا أطفالكم بأنھ ال أحد یتوقع منھم حل جمیع األسئلة. الم

التي ینبغي و التعلیمي لیست مسألة تقییم و لكن الھدف ھو التعرف على القدرات الموجودة 
متابعة تطویرھا. و أفضل طریقة للوصول إلى ھذه الغایة ھو العمل في جو مریح و دون 

  بضغط االمتحانات. الشعور 

 ؟ھل یمكن مقارنة الصفوف أو المدارس مع بعضھا من خالل النتائج 

یمكن أن تكون نتائج الصفوف في نفس المدرسة مختلفة. و لذلك أسباب مختلفة جداً و ال یمكن 
لذلك ال یمكن الحكم بشكل مباشر على نوعیة الدروس  للمدرسة التأثیر علیھا إال بشكل جزئي.

 التعلیمي.   المستوىأو المدرسة من خالل اختبارات 

 كیف یتم إبالغكم عن النتائج بصفتكم والدي األطفال ؟ 

بالنتائج الفردیة و أیضاً  أولیاء األمورتبلغ المدرسة التلمیذات و التالمیذ و كذلك اآلباء أو 
بنتائج الصف و المدرسة. و یتم بطبیعة الحال التقید بتعلیمات حمایة البیانات. یمكن أن تشكل 

ه التعلیمي. و یمكن أن تساعد تلك مستوالك قاعدة إضافیة للحدیث مع المدرسین عن نتائج طف
مھ و مساعدتھ النتائج في التعرف على نقاط القوة و تبین المواضع التي من المناسب أن یتم دع

    فیھا. 

 ؟التعلیمي  المستوىمتى یتم إجراء اختبارات 

التدرب لیس 
ضروریاً، إذ من 

المفترض أن تساعد 
النتائج على تحدید 

التعلیمي المستوى 
 المطلوب.

ال یمكن الحكم على 
 نوعیة الدروس
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التعلیمي في المدارس االبتدائیة في شھر أیار (مایو) و في  المستوىیتم إجراء اختبارات  
بین شھري شباط (فبرایر) و آذار (مارس) من كل سنة. و یتم  المدارس األعلى من االبتدائیة

تبلیغ المدارس بذلك قبل العطلة الصیفیة بفترة قصیرة (الصف الثالث) و بعد عطلة عید الفصح 
 (الصف الثامن).

دقیقة و تبلغ مدة  30المدارس االبتدائیة عادًة إلى جزأین مدة كل منھما یجزأ االختبار في 
 االختبار في المدارس األعلى من االبتدائیة حوالي ساعتین دراسیتین. 

 ؟التعلیمي  المستوىمن یشارك في اختبارات 

 .المشاركة إلزامیة لجمیع تلمیذات و تالمیذ الصفین الثالث و الثامن في المدارس العامة 
  تتخذ المدرسة قراراً بشأن مشاركة التلمیذات و التالمیذ الذین یحتاجون إلى رعایة تربویة

خاصة و كذلك بشأن مشاركة التلمیذات و التالمیذ الذین یعیشون في ألمانیا منذ أقل من 
 اثني عشر شھراً و ال یتقنون اللغة األلمانیة بدرجة كافیة. 

  مدارس ذوي االحتیاجات الخاصةالمشاركة اختیاریة للمدارس الخاصة و. 

 ؟ یضع األسئلةمن 

یتم وضع األسئلة من قبل مدرسین و مدرسات من جمیع المقاطعات بالتعاون مع مختصین و 
) في IQBیتم تجریبھا في مدارس مختارة. و یتولى معھد تطویر النوعیة في مجال التعلیم (

 برلین اإلشراف العلمي علیھا. 

 www.iqb.hu-berlin.de 

 ؟ أین توجد معلومات إضافیة

على أساس مرسوم وزارة المدارس و التعلیم الصادر التعلیمي  المستوىیتم إجراء اختبارات 
(مجموعة التعلیمات  25/2/2012في صیغتھ المعمول بھا و الصادرة في  20/12/2006في 

 ) و ھي متوفرة على عنوان اإلنترنت التالي:4رقم  BASS 12-32الرسمیة للمدارس 
www.schulentwicklung.nrw.de  

 التعلیمي على عناوین اإلنترنت التالیة:  المستوىتتوفر معلومات تفصیلیة عن اختبارات 

 www.schulentwicklung.nrw.de 
 www.projekt-vera.de  

 -وكالة الجودة و الدعم ب لمزید من المعلومات في مقاطعة نورد راین وستفالیا یمكنكم االتصال

 ؛ مدیر المشروع: كیفین إیساك).2(القسم معھد مدارس المقاطعة 

 www.qua-lis.nrw.de 

 بیانات النشر

 )QUA-LiS NRW( معھد مدارس المقاطعة -وكالة الجودة و الدعم   الناشر:

  64بارادیسر فیغ  
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