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الدليل التفسيري للتقييم الشامل لتعلم اللغة 
CELLA اإلجنليزية

CELLA الغرض من التقييم الشامل لتعلم اللغة اإلجنليزية
تستخدم فلوريدا التقييم الشامل لتعلم اللغة اإلجنليزية )CELLA( كأداة لقياس التقدم الذي أحرزه متعلمو اللغة اإلجنليزية )ELLs( في إتقان 

اإلجنليزية؛ مما يضمن اكتسابهم املهارات املطلوبة في املدرسة لتحقيق إجنازات عالية املستوى من الناحية األكادميية. للحصول على مزيد 
من املعلومات عن CELLA، إقرأ نشرة املعلومات لألهالي اخلاصة بـCELLA لوالية فلوريدا التي تقوم املدرسة بتوزيعها. ملزيد من املعلومات عن 

CELLA، قم بزيارة املوقع اإللكتروني لـCELLA بوالية فلوريدا على هذا العنوان: http://www.fldoe.org/aala/cella.asp لتنزيل نشرة املعلومات 
لألهالي اخلاصة بـCELLA وكذلك الدليل التفسيري باللغات التالية:

األردية	 

الفيتنامية	 

البرتغالية	 

الروسية	 

التغالوغية	 

الصينية	 

الفرنسية	 

كريول هايتي 	 

اإلجنليزية	 

اإلسبانية	 

العربية	 

CELLA استخدامات نتائج
يوفر CELLA معلومات فردية عن الطالب للوالدين واملعلمني. وهو يوفر كذلك معلومات للمدارس واملناطق التعليمية والواليات عن مدى 

فعالية البرامج املنفذة بكل مدرسة.

No Child Left Behind للقانون الفيدرالي املتعلق بتعليم األطفال III والعنوان I على خضوع البرنامج للُمساءلة وفقاً للعنوان CELLA يبرهن 
)NCLB(. يطالب NCLB املدارس واملناطق التعليمية بتحقيق األهداف اخلاصة مبسئولية الوالية عن زيادة كفاءة اللغة اإلجنليزية لدى متعلمي 

اإلجنليزية. يُطلق على متطلبات املساءلة Annual Measurable Achievement Objectives( AMAOs( )غايات اإلجناز السنوية القابلة  
للقياس(.

: AMAOs الواليات ُمطاَلبة بتقدمي تقرير عن اإلجنازات املتعلقة بثالث

التقدم في اكتساب كفاءة في اللغة اإلجنليزية. 1

حتقيق كفاءة في اللغة اإلجنليزية. 2

حتقيق تقدم أكادميي في القراءة األكادميية والرياضيات ملتعلمي اللغة اإلجنليزية. 3

يجب وضع أهداف سنوية لكل غاية. املناطق التعليمية التي ال حتقق األهداف احملددة للغايات الثالث )AMAOs( ينبغي عليها إبالغ أباء وأمهات 
جميع متعلمي اللغة اإلجنليزية عن أداء املنطقة. يجب توفير هذا البالغ، إن أمكن، في لغة ميكن للوالدين فهمها. للمزيد من املعلومات عن 

.http://www.fldoe.org/nclb اطلع على ،NCLB
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التقرير الشخصي اخلاص بالطالب )ISR( للتقييم الشامل لتعلم اللغة اإلجنليزية CELLA لعام 2014

أي طالب يقوم بأداء إختبار CELLA سيحصل على تقرير شخصي )ISR( يتضمن معلومات عن أدائه أو أدائها في اإلختبار. يوجد 
أدناه منوذج للصفحة األمامية لتقرير الطالب  الشخصي. احلروف  A, B, C, D تطابق تفاصيل املعلومات التي مت تقدميها.

 معلومات الطالب

هذا القسم يحتوي على اسم الطالب ورقم الهوية اخلاص به وتاريخ امليالد واللغة األم وتاريخ اإلختبار والصف ومستوى اإلختبار. 
باإلضافة لذلك، يتضمن هذا القسم معلومات عن املدرسة واملنطقة التي أجرت اإلختبار للطالب.

 نتائج قياسية

هذا القسم يعطي ملخص عن أداء الطالب في كل قسم من أقسام  إختبار CELLA )اإلستماع/التحدث، القراءة، والكتابة(. 
املعلومات التالية مبينة في املربعات الزرقاء:

يتم إظهار مستوى األداء بواسطة سهم أسود يشير إلى املرتبة التي يقع فيها مستوى أدائه أو أدائها )مثل مبتدئ، متوسط 
منخفض، متوسط مرتفع وكفؤ( و يبني كيف تضاهي نتيجة الطالب كل النتائج املمكنة لهذا القسم من اإلختبار. يتم ذكر 

مرتبة مستوى األداء والنتيجة القياسية مرة أخرى أسفل املربعات الزرقاء.
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مجموع النقاط هو عدد النقاط التي حصل عليها الطالب في هذا القسم من اإلختبار.

النقاط املمكنة هي عدد النقاط التي كان سيحصل عليها الطالب لو كان قد أجاب أو أجابت كل األسئلة بشكل صحيح.

النتائج القياسية تبني أداء الطالب في كل قسم من أقسام اإلختبار.

مالحظة:

NT )لم يتم إختباره( وجود هذا اإلختصار في أي مربع من مربعات النتائج القياسية يعني أن الطالب لم يكمل العدد الكافي من 
األسئلة الالزمة لتوفير نتيجة صاحلة لإلختبار، أو إن هذا القسم من االختبار قد اعُتِبر باطال.

ET )ُمعفى من اإلختبار( وجود هذا اإلختصار في أي مربع من مربعات النتائج القياسية يعني أنه لم يتم إعطاء الطالب هذا 
القسم من اإلختبار.

OLT )إختبار بعيد عن املستوى( وجود هذا اإلختصار في أي مربع من مربعات النتائج القياسية يعني أنه لم يتم إعطاء الطالب 
مستوى االختبار الذي يتناسب مع مستوى الصف اخلاص بالطالب.

للمزيد من املعلومات عن أسباب عدم حصول الطالب على نتيجة أو أسباب إعفائه، اتصل مبعلم الطالب.

 نتائج فرعية

هذا القسم من تقرير الطالب يظهر النتائج الفرعية. النتائج الفرعية تخص اإلستماع/التحدث والقراءة/الكتابة. النتائج الفرعية 
تعطي مزيد من التفاصيل عن جوانب القوة والضعف األكادميية للطالب.

النتائج الفرعية تُعَتَبر “نتائج خام”، وهي تشمل عدد النقاط التي أحرزها الطالب بشكل صحيح في هذا القسم من اإلختبار. 
وبالتالي، فإن النتائج الفرعية ذات قيمة فيما يتصل باإلختبار فقط وال ميكن مقارنتها من عام آلخر.

بالنسبة للطلبة الذين يؤدون مستوى A، فإن عدد النقاط املمكنة في النتائج الفرعية في قسم ٍما قد ال يصل مجموعه إلى 
إجمالي عدد النقاط املمكنة في هذا القسم من اإلختبار ككل. السبب في ذلك هو أن بعض بنود اإلختبار يتم احتسابها ضمن 

النتيجة اإلجمالية، لكن ال يتم إدراجها في النتائج الفرعية.

 حواشي

احلواشي توّضح تعريفات لإلختصارات التي قد ترد في تقرير الطالب.

NT )لم يتم إختباره( – الطالب أجاب على عدد قليل من البنود ال يكفي إلعطائه نتيجة، أو أن الطالب لم يتم إختباره في هذا 
القسم، أو إن هذا القسم من االختبار قد اعُتِبر باطال.

ET )ُمعفى من اإلختبار( لم يتم إختبار الطالب نظراً ألنه قد مت إعفائه من هذا القسم. الطلبة املصابون بالصمم أو ضعاف السمع 
هم الوحيدون الذين ميكن إعفائهم من أحد أقسام اإلختبار.

OLT )إختبار بعيد عن املستوى( - مستوى اإلختبار لم يكن مناسباً ملستوى صف الطالب.
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كيفية فهم النتائج القياسية إلختبار CELLA لعام 2014
األوصاف اخلاصة مبستوى الكفاءة  تشرح كل نتيجة قياسية من خالل وصف ما يعرفه الطالب وما يستطيع عمله باللغة 

اإلجنليزية. نطاق النتائج القياسية، من أقل نتيجة ممكنة ألعلى نتيجة ممكنة، مبني أسفل كل قسم من أقسام اإلختبار:

نطاقات النتائج وأوصاف مستويات الكفاءة في اللغة اإلجنليزية متاحة أيضاً على الصفحة اخللفية لتقرير الطالب.
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