
امتحانات “مكتب جودة 
 EQAO ”ومسئولية التعليم

في المدرسة االبتدائية
دليل لآلباء

عمليات التحصيل في القراءة والكتابة والرياضيات، الشعبة 
األساسية )المراحل 3-1( و الشعبة الدنيا )المراحل 4-6(

يساعدك الكتّيب على فهم امتحانات EQAO التي يتقدم إليهما تالميذ أونتاريو 
في المدرسة االبتدائية وكيف يمكنك استخدام النتائج لدعم طفلك. 

يكتب التالميذ في جميع أنحاء أونتاريو تقييمات على نطاق المقاطعة 
لمهاراتهم في القراءة والكتابة في مراحل أساسية من تعليمهم االبتدائي 

والثانوي في المدرسة. 

درجة

3
توضع اختبارات اإللمام بالمعرفة والحساب في 

نهاية الشعبة األساسية 

درجة

6
توضع اختبارات اإللمام بالمعرفة والحساب في 

نهاية الشعبة الدنيا 

درجة

9
يوضع امتحان الحساب في السنة األولى من 

التعليم الثانوي 

درجة

10
يوضع امتحان حول اإللمام بالمعرفة لمتطلب 

التخرج 

يقوم على إدارة هذه االمتحانات EQAO، الوكالة صاحبة الباع الطولى في 
وزارة التربية والتعليم.
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حول عمليات التحصيل في القراءة والكتابة والرياضيات، الشعبة 
األساسية )المراحل 3-1( و الشعبة الدنيا )المراحل 4-6(

تختبر امتحانات التحصيل في الشعبة األساسية مهارات القراءة والكتابة  	n

والرياضيات المتوقع من التالميذ تعلمها مع نهاية المرحلة 3. 
تختبر امتحانات التحصيل في الشعبة األساسية الدنيا مهارات القراءة  	n

والكتابة والرياضيات المتوقع من التالميذ تعلمها مع نهاية المرحلة 6. 
يتم إجراء االمتحانات خالل فترة أسبوعين في أواخر مايو/أيار وأوائل  	n

يونيو/حزيران. تحدد كل مدرسة مواعيد االمتحانات الخاصة بها بدقة 
خالل هذه الفترة. 

يوجد أول امتحانين في برنامج االمتحان على مستوى مقاطعة أونتاريو. يقدم 
هذان االمتحانان معلومات مهمة حول تحصيل التالميذ فيما يتعلق بالمعيار 

اإلقليمي. 

هل يتعين على طفلي التقدم المتحانات EQAO؟
يتوقع من جميع التالميذ الذين يلتحقون بالمدارس الممولة من عامة الناس في 
أونتاريو والذين يتعلمون منهاج أونتاريو المشاركة في عمليات التحصيل التي 
يجريها “مكتب جودة ومسئولية التعليم”. هذه االمتحانات هي جزء من برنامج 

المقاطعة التربوي.

للتالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم، ُيسمح ببعض الوسائل 
المتوافقة مع ممارسات التحصيل المنتظم في غرفة الصف. قد ُيسمح ببعض 
المساعدات لمتعلمي اللغة اإلنجليزية. إذا لم يتمكن أحد التالميذ من المشاركة 

في جزء من االمتحان أو االمتحان بأكمله - بالرغم من وجود الوسائل – 
يجوز إعفاء هذا التلميذ باالتفاق مع الهيئة التدريسية في المدرسة واآلباء أو 

الوصي. 

ما هي امتحانات EQAO؟ 
يعتمد كل سؤال في امتحانات EQAO على التوقعات التعليمية التي وضعت. 
منهاج أونتاريو، وهو المنهاج الذي يتعلمه التالميذ في غرفة الصف في جميع 

أنحاء أونتاريو كل يوم. 

هل يتعّين على طفلي الدراسة لالمتحانات؟ 
 بما أن امتحانات “مكتب جودة ومسئولية التعليم” تعتمد كليًا على منهاج 

أونتاريو، الذي يعتبر مصدر جميع التعليمات في غرفة الصف، فإن االنمحان 
ال يتطلب استعدادًا خاصًا. تقيس امتحانات EQAO في المرحلة االبتدائية 

قدرة التالميذ على: 

فهم ما يقرؤون في بعض النصوص المتنوعة؛  	n

التعبير عن أفكارهم بالكتابة باستخدام لغة قواعدية وتهجئة وعالمات ترقيم  	n

بطريقة سليمة؛ 
استخدام مهارات حسابية مالئمة لجل المشاكل.  	n

يمكن، بل وينبغي، تدريس هذه المهارات األساسية في اإللمام بالمعرفة و 
الحساب طوال السنة الدراسية وتعزيزها في جميع المواد.

كيف أدعم طفلي في كتابة االمتحانات؟
الطريقة األفضل لدعم طفلك في كتابة االمتحانات هي دعم نجاحه في 

المدرسة طوال السنة الدراسية. يمكنك استخدام مواد االمتحانات المتاحة على 
الموقع اإللكتروني www.eqao.com لمساعدة طفلك لكي يصبح ملمًا 

بصيغة االمتحانات على اإلقليمية وأنماط األسئلة التي تطرح فيها. 

متى وكيف ُتنشر نتائج امتحانات “مكتب جودة ومسئولية 
التعليم”؟

ُتنشر النتائج في شهر أيلول/سبتمبر من السنة الدراسية التالية. سوف يتلقى 
طفلك تقرير التلميذ الفردي لـ EQAO – أو ما يسمى )ISR( – مباشرة من 

مدرسته/ها.

كيف يتم إعداد تقارير نتائج امتحانات “مكتب جودة ومسئولية 
التعليم”؟

يتم إعداد تقارير نتائج امتحانات EQAO طبقًا لمستويات التحصيل األربعة 
للمقاطعة. وهذه هي نفس المستويات التي يستخدمها المعلمون في غرفة 
الصف إلعداد بطاقات التقارير من أجل تقييم التقدم عند طفلك. المعيار 

 .+B - −B اإلقليمي هو المستوى 3، والذي يطابق المستوى

هل ُتحسب نتائج امتحانات EQAO في درجات طفلي؟
النتائج على المستوى اإلقليمي ال ُتحسب من درجات التالميذ. هذه النتائج تقدم 
معلومات إضافية ينبغي مراعاتها إلى جانب درجات بطاقة التقرير لمساعدتك 

على تقييم ومساعدة طفلك على التعلم. 
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لماذا نحتاج إلى امتحانات EQAO باإلضافة إلى االمتحانات التي 
ُتجرى في غرفة الصف؟ 

تختلف امتحانات EQAO عن االمتحانات التي ُتجرى في غرفة الصف من 
حيث األهداف، وتقدم كل منه أنماطًا مختلفة من المعلومات. 

امتحانات غرفة الصف
تقيس تميز التالميذ في تعلمهم لمعلومات محددة؛  	n

تقدم نتائج سريعة يستطيع المعلمون استخدامها لتعديل إستراتيجيات التعليم؛  	n

قد تحتوي على مكونات ذاتية تستند إلى معرفة المعلم بكل تلميذ على حده؛  	n

تقدم نتائج قد يتعذر مقارنتها على المستوى المدرسي أو المحلي أو  	n

اإلقليمي. 

امتحانات “مكتب جودة ومسئولية التعليم”
تقيس معرفة ومهارات التالميذ التراكمية المتعلقة بالمعيار اإلقليمي؛  	n

ُتعطى في المراحل الرئيسية لتعليم التالميذ؛  	n

ُتدار وُتسجل وُترفع في تقارير بطريقة متناسقة وموضوعية؛  	n

تقدم نتائج يمكن مقارنتها على المستوى المدرسي والمحلي واإلقليمي من  	n

سنة ألخرى. 

إن مراعاة نتائج امتحانات EQAO إلى جانب نتائج االمتحانات المدرسية 
تقدم صورة متكاملة عن تعليم كل تلميذ. 

قم بزيارة www.eqao.com لمزيد من المعلومات. 

Education Quality and Accountability Office
2 Carlton Street, Suite 1200, Toronto ON  M5B 2M9

1-888-327-7377  I  www.eqao.com 
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ماذا تخبرني نتائج امتحانات EQAO عن طفلي؟
نتائج امتحانات “مكتب جودة ومسئولية التعليم” هي بمثابة مؤشر مهم عن 

تحصيل طفلك فيما يخص المعيار اإلقليمي. لقد أظهر التالميذ الذين يحققون 
أو يجتازون المعيار )مستوى 3 و 4( في االمتحانات معظم أو كل جوانب 

المعرفة والمهارات المطلوبة والمتوقعة منهم في المرحلة الحالية في القراءة 
والكتابة والرياضيات. 

تبين بيانات EQAO أن تحقيق المعيار اإلقليمي في المراحل المبكرة مؤشر 
قوي على اإللمام بالمعرفة والتحصيل في الرياضيات في مدرسة ثانوية. إذا 
لم يحقق طفلك المعيار في المرحلة 3 أو المرحلة 6، من الضرورة االنتباه 

أكثر لمساعدة طفلك على تحقيق النجاح. 

ومع ذلك، ال يوجد امتحان واحد يقدم صورة مكتملة عما تعلمه طفلك. 
الطريقة األفضل لتقييم مجموعة مهارات ومعرفة طفلك الكاملة هي مراجعة 
نتائج امتحانات EQAO إلى جانب بيانات التحصل األخرى، مثل درجات 

بطاقات التقارير ونتائج التحصيل في غرفة الصف. 

كيف استطيع االستفادة على أفضل ما يمكن من هذه النتائج؟ 
األمر األهم هو التعامل مع نتائج امتحانات EQAO لطفلك لمناقشتها مع 

معلمه/معلمها في سياق التقدم الشامل الذي يحققه طفلك. 

ربما ترغب بمناقشة

إن كان هناك نماذج بين نتائج EQAO وعمل طفلك الحالي في غرفة  	n

الصف؛
أي المهارات بحاجة النتباه أكبر؛ 	n

كيف تعملون معًا لضمان قدرة طفلك على الوصول إلى كامنه/ها الكامل.  	n

لماذا تضع مقاطعة أونتاريو امتحانات على نطاق إقليمي؟ 
تقدم امتحانات أونتاريو على مستوى اإلقليم إجراءات موضوعية وجديرة 

بالثقة حول تميز التالميذ في تعلم مهارات القراءة والكتابة والرياضيات 
المقررة في منهاج أونتاريو. يساعد االمتحان على:

تتبع تحصيل كل طفل من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الثانوية؛ 	n

تحديد التوجهات في تعليم التالميذ على المستوى المدرسي والمحلي  	n

واإلقليمي؛
وضع النقاط على المجاالت التي تحتاج إلى مراعاة؛  	n

تعزيز المحاسبة على المسئولية الملقاة على كاهل نظام التعليم العام. 	n
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