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يتقدم تالميذ أونتاريو المتحانات عىل مستوى املقاطعة مبهارات القراءة
والكتابة الرياضيات يف املراحل األساسية من تعليمهم.
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الدليل إىل
امتحانات مكتب
 EQAOيف
املدارس
األساسية
امتحانات القراءة والكتابة والرياضيات
املرحلة االبتدائية )( (Primary Divisionالدرجات )1-3
املرحلة األساسية الدنيا )( (Junior Divisionالدرجات )4-6

يتم تقييم مهارات القرارة والكتابة والرياضيات يف
نهاية املرحلة األساسية
يتم تقييم مهارات القرارة والكتابة والرياضيات يف
نهاية املرحلة الدنيا
يتم تقييم مهارات الرياضيات يف السنة األوىل يف
املرحلة الثانوية
يتم تقييم اإلملام بالقراءة والكتابة
كمتطلب للتخرج

يقوم عىل إدارة هذه االمتحانات مكتب (Education

 ،)Quality and Accountability Office—EQAOوهو
مبثابة وكالة مستقلة يف وزارة الرتبية والتعليم.
تساعدك هذه النرشة عىل فهم امتحاين مكتب  EQAOاللذين
يتقدم لهام تالميد أونتاريو يف املدارس األساسية وكيف ميكن
استخدام النتائج لتقييم ودعم التعليم.

ما هي امتحانات EQAO؟
■

■

■

■

■

تخترب امتحانات التحصيل يف املرحلة األساسية مهارات القراءة والكتابة
والرياضيات املتوقع من التالميذ تعلمها مع نهاية الدرجة .3
تخترب امتحانات التحصيل يف املرحلة األساسية الدنيا مهارات القراءة
والكتابة والرياضيات املتوقع من التالميذ تعلمها مع نهاية الدرجة .6
تقيس االمتحانات مدى استيعاب
❍ التالميذ ملا اطلعوا عليه يف أنواع متعددة من النصوص؛
❍ والتعبري عن أفكارهم بالكتابة باستخدام لغة قواعدية وتهجئة وعالمات
ترقيم بطريقة سليمة؛
❍ واستخدام مهارات حسابية مالمئة لحل املشاكل.
يحتوي االمتحان عىل أربعة أقسام لغوية وقسمني للرياضيات.
يعتمد كل سؤال يف امتحانات  EQAOعىل التوقعات التعليمية الواردة
يف منهاج أونتاريو )The Ontario Curriculum( ،وهو ما يتعلمه
التالميذ يف الصف يومياً.

متى تُعقد االمتحانات؟
ت ُعقد االمتحانات يف مدة أسبوعني ،وتجري عادة يف أواخر شهر مايو وأول شهر يونيو.
ُينح التالميذ ساعة واحدة إلكامل كل قسم من أقسام االمتحانات .تحدّد كل مدرسة
مواعيد وأوقات امتحاناتها خالل مدة االمتحانات.

يتعي عىل التالميذ الدراسة لالمتحانات؟
هل ّ
ال .مبا أن امتحانات  EQAOتعتمد كلياً عىل منهاج أونتاريو ،فإنها ال تتطلب
تحضريا ً من نوع خاص .بإمكان التالميذ استخدام أمثلة المتحانات منشورة عىل
املوقع اإللكرتوين  www.eqao.comليك تتكون لديهم صورة واضحة عن صيغ
االمتحانات عىل مستوى املقاطعة وطبيعة األسئلة التي ستُعرض عليهم.
يجب أن يدرك التالميذ
أن االمتحانات هي فرصة
إلثبات ما يتعلمونه .لن تتأثر
بطاقات درجات التقارير
الخاصة بالتالميذ مهام كان
مستوى أدائهم.

متى وكيف تُنرش نتائج
امتحانات EQAO؟
ت ُنرش النتائج يف شهر سبتمرب من العام الدرايس التايل .يحصل كل تلميد عىل تقريره
الخاص عن امتحانات  EQAOمن مدرسته بشكل مبارش.

هل يجب عىل جميع التالميذ التقدم المتحانات EQAO؟
االمتحانات عىل مستوى املقاطعة هي جزء من برنامج أونتاريو التعليمي .يجب
عىل جميع التالميذ املسجلني يف املدارس العامة ويتعلمون منهاج أونتاريو التقدم
لهذه االمتحانات.
يُسمح للتالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة (special education
 )needsببعض التسهيالت ( )accommodationsالتي تتطابق مع

املامرسات املنتظمة ألداء االمتحانات يف غرفة الصف .قد يُسمح ببعض املساعدات
ملتعلمي اللغة اإلنجليزية .إذا مل يتمكن أحد التالميذ من املشاركة يف جزء من
االمتحان أو االمتحان بأكمله—بالرغم من وجود التسهيالت—يجوز إعفاء هذا
التلميذ باالتفاق مع الهيئة التدريسية يف املدرسة واآلباء أو األوصياء.

تتسلم املدارس ومجالس التعليم يف املدارس تقارير مفصلة عن امتحانات تالميذها
إلطالعهم عىل خطط التطوير الخاصة بهم .تتوفر النتائج عىل مستوى املدارس
ومجالس التعليم عىل املوقع اإللكرتوين لـمكتب .EQAO

كيف يتم إعداد تقارير نتائج امتحانات EQAO؟

كيف ينبغي أن تستخدم نتائج EQAO؟

يتم إعداد تقارير نتائج امتحانات  EQAOيف املدارس األساسية حسب مستويات
التحصيل األربعة يف املقاطعة .وهذه هي نفس املستويات التي يستخدمها املعلمون
يف غرفة الصف وعىل بطاقات التقارير إلعداد التقارير حول تحصيل التالميذ .املقياس
عىل مستوى املقاطعة هو املستوى  3الذي يعادل التحصيل ما بني  −Bإىل .+B
فالتالميذ الذين يحصلون عىل أو يجتازون هذا املقياس (تحصيل املستوى  3أو 4
مثالً) يف االمتحان يظهرون معظم أو كل مهارات املعرفة بالقراءة والكتابة والرياضيات
واملهارات املتوقعة يف املرحلة الحالية من تعليمهم.

ينبغي مراجعة نتائج تقييم  EQAOجنباً إىل جنب مع األعامل اليومية التي يؤديها
التالميذ يف غرفة الصف ومعلومات أخرى تتعلق بالتقييم لقياس تعلُّم التلميذ
وتحديد الدعم حيثام يلزم .بالنسبة للتالميذ الذين ال يحققون املقياس عىل مستوى
املحافظة ،من الرضوري أن يناقش املعلمون واآلباء كيفية التعاون فيام بينهم لسد
فجوات التعلُّم وتحسني تحصيل التالميذ قبل انتهاء املرحلة الثانوية.

هل تُحتسب نتائج  EQAOمن درجات التالميذ؟
ال ت ُحتسب نتائج االمتحانات عىل مستوى املقاطعة يف املدارس األساسية من درجات
التالميذ .تقدم هذه النتائج معلومات إضافية للمراجعة جنباً إىل جنب مع درجات
تقارير التالميذ ليك تساعد عىل قياس تعليم التالميذ وتحدد نوع الدعم اإلضايف الالزم.

ملاذا تجري أونتاريو امتحانات عىل مستوى املقاطعة؟
تجري أونتاريو امتحانات عىل مستوى املقاطعة ليك تحقق ما ييل:
■

■

تقديم املعلومات حول تحسني الربامج واإلسرتاتيجيات التعليمية ليك تساعد جميع
التالميذ عىل النجاح.
تعزيز املساءلة يف نظام التعليم العام.

ما هي أهمية نتائج امتحانات EQAO؟
نتائج امتحانات  EQAOمهمة ،فهي مؤرشات موضوعية تحدد إذا كان التلميذ يط ّور
مهارات قوية يف القراءة والكتابة والرياضية يف املراحل األساسية من تعليمه .لقد
أظهرت األبحاث أن التالميذ الذين ال يحققون املقياس املحدد المتحانات EQAO
يف املدرسة األساسية هم عرضة لعدم القدرة عىل القراءة والكتابة والرياضيات يف
املرحلة الثانوية .يجب عىل املعلمني واآلباء أن يهتم ّوا بهذه اإلشارات التحذيرية وأن
يقدموا املزيد من الدعم لهؤالء التالميذ .ميكن لنتائج  EQAOأن تقدم معلومات
عن خطة التحسن من خالل املساعدة يف تحديد مجاالت التعلُّم التي تحتاج إىل مزيد
من االنتباه.

قم بزيارة  www.eqao.comملزيد من املعلومات.

وتكتسب نتائج  EQAOأهمية أيضاً ألنها تعترب الدليل الوحيد للتقييم العمومي
املتاح القابل للمقارنة بني جميع التالميذ يف كافة أرجاء املقاطعة.
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