
إذا كانت اللغة األم ألحد الطلبة ليست اللغة المستخدمة 
ولكّنه على درجة عالية من اإلجادة، فهل يمكنه أن 

 يشارك في االمتحان؟ 
نعم، ولكن شريطة أن يكون الطالب قادراً على القراءة، 

والكتابة، والتحدث، واالستماع في اختبار اللغة في 
المستوى المبتدئ المتوسط أو أعلى من ذلك. الرجاء 

االطالع على مصفوفة التقييمات الذاتية. يجب أن يكون 
الطالب قادراً على إتمام جميع األعمال بشكل فردي 

 ومستقل. 
 

 متى ُتعقد االمتحانات؟ 
نوفمبر )يوم االنتخابات،  6سوف تجرى االمتحانات يوم 

لن تكون هناك دراسة للطلبة( في مدرسة واكفيلد 
وهناك تاريخ واحد فقط لالمتحان الرئيسي. الثانوية. 

طلبة السنة النهائية الذين يحتاجون ساعات معتمدة 
لتخرجهم ينبغي لهم استشارة مكتب اللغات األجنبية 

(World Languages Office)  من أجل حصولهم على
  فرصة بفصل الربيع.

 
 كيف يسجل الطلبة؟ 

يمكن للطلبة التسجيل من خالل الموقع اإللكتروني 
https://www.apsva.us/world-languages/credit-by

-exam/ 
وبعد ذلك سيتم التواصل مع الطلبة لتأكيد موعد االختبار 

 ومكانه. 
 

 أكتوبر.  13سبتمبر حتى  15 سيكون التسجيل من:
 

 ما اللغات التي يمكن أن ُيجرى االختبار فيها؟ 
معظم اللغات متوفرة، بما في ذلك لغة اإلشارة 

األمريكية. بالنسبة للناطقين باللغة التغرينية، فسوف 
، الذي يكسبهم ما يصل إلى FCPSنستعمل اختبار 

نقطتين. الرجاء العلم: لألسف لن نتمكن من توفير 
، Kannada، وFuldude: اختبار في هذه اللغات

نعتذر عن أي مشكلة قد Xho-sa. ، وMam، وMalagasyو
 تحدث نتيجة ذلك. 

 مكتب اللغات األجنبية 

2110 Washington Blvd. 

Arlington VA 22204 

إعادة االمتحان، فسيتحمل الطالب تكلفته علماً بأّن التكاليف 
 تختلف لكل امتحان. 

 

 كيف ُترصد درجة االمتحان؟ 
ُتحدد درجة االمتحان إّما عن طريق الحاسب اآللي أو مقيٍم 
مستقل خبير باللغة موضوع االمتحان. تعتبر النتائج نهائية 

وغير قابلة للطعن. ُتمنح الدرجات بناًء على المستويات 
 التالية: 

هل سيحصل الطلبة على درجة عند نجاحهم في 
 االمتحان؟ 

إذا نجح الطلبة في االمتحان، فسوف يحصلون على درجة 

"النجاح" في الدورة/الدورات المقابلة، وهو ما يرمز له 
على سجل الدرجات لإلشارة إلى اجتياز  "P"بالحرف 

المستويات بنجاح. ولن تتلقى الطلبة أي تقييم بالحروف 
 يؤثر على المعدل التراكمي للنقاط. 

 

 كيف سيتم اإلعالن عن النتائج؟ 
سوف يتم إخطار أولياء األمور بالنتائج كتابًيا بحلول شهر 

 يناير.
 

 كيف يمكن الحصول على مزيد من المعلومات؟ 
يمكنك االتصال بمكتب اللغات العالمي على الرقم 

 أو التحدث إلى الُمشرف في المدرسة. 703.228.6097

 703.228.6097هاتف: 

apsva.us/worldlanguages 

 تحديد مستوى 
 SFSالتالي 

تحديد 
المستوى 

 التالي

النقاط 
 الممنوحة 

مستوى 
 المهارة 

SFS II  المستوى
 الثاني 

المستوى  1.0
المبتدئ 

 المتوسط 

SFS II  المستوى
 الثالث 

المستوى  2.0
 المبتدئ المتقدم

SFS III  المستوى
 الرابع 

المستوى تحت  3.0
 المتوسط 

المستوى 
الخامس )ال 

يستحسن تحديد 
 مستوى متقدم(

المستوى 
الخامس )ال 

يستحسن تحديد 
 مستوى متقدم(

المستوى  4.0
المتوسط 

 العادي

حساب النقاط حسب 
االمتحان ومنح ختم تعلم 

 القراءة والكتابة
(Seal of Biliteracy) 

2019-2018 



ما خاصية حساب النقاط حسب 
 االمتحان؟ 

تسمح مدارس أرلينغتون الحكومية 

(APS)  للطلبة الذين يتمتعون بالقدرة
على فهم اللغات األخرى غير 

اإلنجليزية والتواصل بها بالحصول 
على نقاط دراسية في المدارس 

الثانوية من خالل إجراء اختبارات في 
اللغات األجنبية. تقيس خاصية النقاط الدراسية حسب 
االمتحان مدى إجادة الطلبة للّغة األجنبية وذلك مقابل 

منحهم ما يصل إلى أربع نقاط للّغات األجنبية في 
المدارس الثانوية. كما أّننا نضع امتحانات متوافقة 

، OPI، وAAPPL، وSTAMPمع المعايير الوطنية مثل 

لمعظم اللغات. كما أّن هناك أيًضا  WPT، وOPIcو

 (APS)مذكرة تفاهم بين مدارس أرلينغتون الحكومية 

لبعض  (FCPS)ومدارس مقاطعة فرفاكس الحكومية 
اللغات التي ال يتم توفيرها من خالل االختبارات 

المتوافقة مع المعايير الوطنية. قد ال تحصل جميع 

سوى على  FCPSاالختبارات التي تجريها مدارس 
 نقطتين في المدارس الثانوية. 

 

 
كيف تساعد المشاركة في نظام تسجيل النقاط 

 الدراسية حسب االمتحان الطلبة؟ 
إذا رغب الطلبة في التخرج بشهادة دبلوم للدراسات 

، فإّنهم يحتاجون إلى الحصول على (ASD)المتقدمة 
نقاط لدراسة اللغات األجنبية. ويمكن الحصول على 
تلك النقاط/الساعات المعتمدة من خالل دراسة لغة 

، أو دراسة لغتين (x 3 1)سنواٍت  3واحدة لمدة 

 . (x 2 2)مختلفتين لمدة سنتين لكل لغة 

كيف يمكن الحصول على النقاط الدراسية من خالل 
 االمتحان؟ 

يمكن أن يحصل الطلبة على ما يصل إلى نقطتين أو 
أربع نقاط باالعتماد على مستوى إجادتهم للّغة كما 
يظهر من االمتحان. إذا حصل الطالب على درجة 

بفضل مهاراته اللغوية فإّن في  4أو  3المستوى 
مقدوره دخول االمتحان للحصول على نقاط 

للمستويات السابقة بأثر رجعي. إذا كان أحد الطلبة 
نقاط في  4مسجالً في المستوى الثالث وحصل على 

االمتحان، فال يمكن إضافة سوى نقطة واحدة فقط 
يمكن منح نقاط متعددة لدورة إلى سجل درجاته. ال 
 اللغة األجنبية ذاتها. 

 
كيف ستساعد الدرجة التي 

حصل عليها الطلبة في 
هذا التقييم في الحصول 
على ختم تعلم القراءة 

 ؟ (Seal of Biliteracy) والكتابة
 ، تعتمد إدارة2015-2016منذ العام الدراسي 

 Seal of Biliteracy  التابعة لمجلس التعليم تحقيق
الطالب المتخرج من المدرسة الثانوية لمستوى متقدم 

في إجادة لغة واحدة أو أكثر باإلضافة إلى اللغة 
 Seal of Biliteracyاإلنجليزية. وسوف ُيمنح ختم 

للطلبة الذين اجتازوا كافة متطلبات التقييم النهائي 
للدورة باللغة اإلنجليزية في المستوى المتقدم أو 

العالي )المستوى الحادي عشر وفقاً لمعيار التعلم 
SOL والذين حققوا درجة النجاح في المستوى )

المتوسط العادي أو العالي في لغة أخرى وفقاً 
 المتحان متوافق مع المعايير الوطنية. يتم منح ختم 

Seal of Biliteracy ووضعه على شهادة المدرسة 
 الثانوية للطالب. 

من هو الشخص المؤهل وكيف يمكن للطلبة أن 
تعرف ما إذا كانت تتمتع بدرجة اإلجادة المطلوبة 

 لخوض هذا االمتحان؟ 
مؤهلين، ويجب  7-12يعد الطلبة في الصفوف 

عليهم أن يكونوا على أقل تقدير في المستوى 
 المبتدئى المتوسط، ويتمتعون بالقدرة على: 

  .طرح أسئلة بسيطة واإلجابة عنها 
  تكوين جمل بسيطة في معرض محادثتكم لدى

 الرد على شخص آخر. 
  .إيصال المعلومات األساسية 
  .التعبير عما يحبون وما يكرهون 
  .تعبئة النموذج األساسي 
  .قراءة وكتابة قائمة باألنشطة اليومية 

الرجاء قراءة مصفوفة التقييمات الذاتية المتاحة 
 على الرابط:

http://www.apsva.us/worldlanguages  
 

، Bو Aالمستوى  ESOL/HILTإذا كنت طالًبا تتلقي 
فتأكد من تدوين ذلك في استمارة التسجيل بأنك 

تتلقى تلك الخدمات ألننا سنعمل على توفير امتحان 
 مختلف لك. 

 
من هم الذين ال يتعين عليهم الخضوع لهذا 

 االمتحان؟ 
  الطلبة المسجلون حالياً في المستوى الرابع أو

سيخوضون هذا االمتحان في SFS III في صف 
 فصل الربيع.

  الطلبة الراغبين في تحسين درجتهم في دورة
 لغة أجنبية سابقة. 

 
 كم ستكون تكلفة االمتحان؟ 

ال يدفع الطلبة  الملتحقون بمدارس أرلينغتون الحكومية 
أي تكاليف لهذا االمتحان في أول مرة. أّما في حالة 

http://www.apsva.us/worldlanguages

