
 EQAO آزمون های
در دبستان

راهنمای والدین

ارزیابی خواندن، نوشتن و ریاضیات، بخش ابتدایی )کالس های 
1 تا 3( و بخش میانی )کالس های 4 تا 6(

این بروشور به شما کمک می کند تا با دو آزمون EQAO که دانش 
آموزان دبستانی انتاریو در آن شرکت می کنند و همچنین نحوه استفاده از 

نتایج برای حمایت از کودک آشنا شوید.

دانش آموزان سراسر انتاریو در طی چند مرحله کلیدی در تحصیالت 
ابتدایی و متوسطه خود در ارزیابی های استانی خواندن، نوشتن و مهارت 

های ریاضی شرکت می کنند: 

کالس

3
سطح سواد و ریاضی در پایان بخش ابتدایی 
)Primary Division( سنجیده می شود

کالس

6
سطح سواد و ریاضی در پایان بخش میانی 

)Junior Division( سنجیده می شود

کالس

9
ریاضی در سال نخست دبیرستان سنجیده می 

شود

کالس

10
سطح سواد به عنوان شرط فارغ التحصیلی 

سنجیده می شود

 Education Quality and Accountability این آزمون ها توسط
)Office )EQAO که یک مؤسسه مستقل از وزارت آموزش و پرورش 

است اجرا می شود. 
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درباره ارزیابی خواندن، نوشتن و ریاضیات، بخش ابتدایی 
)کالس های 1 تا 3( و بخش میانی )کالس های 4 تا 6(

در ارزیابی بخش ابتدایی، مهارت های خواندن، نوشتن و ریاضیاتی که  	n

انتظار می رود دانش آموزان تا پایان کالس 3 فرا گرفته باشند آزموده 
می شود.

در ارزیابی بخش میانی، مهارت های خواندن، نوشتن و ریاضیاتی که  	n

انتظار می رود دانش آموزان تا پایان کالس 6 فرا گرفته باشند آزموده 
می شود.

این آزمون طى یک دوره دو هفته اى در اواخر ماه مه و اوایل ژوئن  	n

صورت می گیرد. هر مدرسه تاریخ های دقیق آزمون خود را در این 
دوره مشخص می کند.

اینها دو ازیابی اول در برنامه آزمون های استانی انتاریو به شمار می 
رود. این آزمون ها اطالعاتی را درباره پیشرفت کودک شما در مقایسه با 

استاندارد استانی ارائه می دهد.

 آیا کودک من باید در آزمون های EQAO شرکت کند؟
انتظار می رود تمام دانش آموزان مدارس عمومی انتاریو که برنامه 

آموزشی انتاریو را دنبال می کنند در ارزیابی های استانی EQAO شرکت 
کنند. این آزمون ها بخشی از برنامه آموزشی استان است. 

در مورد دانش آموزانی که نیازهای آموزشی خاصی دارند، به کار گیری 
برخی تسهیالت سازگار با رویه های رایج ارزیابی کالسی در آزمون های 

استانی مجاز است. همچنین ممکن است تدارکات خاصی برای فراگیران 
زبان انگلیسی مجاز باشد. اگر دانش آموزی نتواند در تمام یا بخشی از 

آزمون شرکت کند—حتی با این تسهیالت—مدیر مدرسه می تواند با 
مشورت کارکنان مدرسه و والدین یا سرپرستان کودک، او را معاف کند.

چه مطالبی در آزمون های EQAO وجود دارد؟ 
 EQAO هر پرسش در آزمون های 

 بر اساس انتظارات یادگیری تعیین 
 شده در برنامه آموزشی انتاریو 

 )The Ontario Curriculum( 
 تنظیم شده است و این همان 
 چیزی است که کودکان هر 

 روز در کالس های 
 سراسر انتاریو 
یاد می گیرند. 

آیا کودک من باید برای این آزمون ها مطالعه کند؟ 
از آنجا که آزمون های EQAO کاماًل بر مبنای برنامه آموزشی انتاریو 

است و با توجه به اینکه این برنامه مرجع تمام آموزش های کالسی است، 
نیازی به آمادگی خاصی نخواهد بود. آزمون های ابتدایی EQAO توانایی 

دانش آموز را در موارد زیر می سنجد 

درک مفهوم آنچه در متون مختلف می خواند؛ 	n

بیان افکار خود به صورت مکتوب با استفاده از دستور زبان، امال و  	n

نقطه گذاری صحیح و
استفاده از مهارت های صحیح ریاضی برای حل مشکالت. 	n

این مهارت های اساسی سواد و ریاضی را می توان و باید در طول سال 
تحصیلی آموزش داد و در تمام دروس تقویت کرد.

 چگونه می توانم کودکم را برای شرکت در آزمون ها 
حمایت کنم؟

بهترین راه حمایت از کودک برای شرکت در این آزمون ها حمایت از 
پیشرفت تحصیلی او در طول سال است. شما می توانید با استفاده از مواد 
آزمون منتشره در www.eqao.com به کودک خود کمک کنید با قالب 

آزمون های استانی و نوع پرسش های مطرح شده آشنا گردید.

نتایج EQAO چه زمانی و چگونه منتشر می شود؟
نتایج در ماه سپتامبر سال تحصیلی بعد منتشر می شود. کودک شما کارنامه 

دانش آموزی جداگانه )EQAO )Individual Student Report یا 
ISR را از مدرسه خود دریافت خواهد کرد.

کارنامه نتایج EQAO چگونه تهیه می شود؟
نتایج EQAO با توجه به چهار سطح پیشرفت در استان تعیین می شود. 

این سطوح همان سطوحی است که آموزگاران برای ارزیابی پیشرفت 
کودک شما در کالس و کارنامه او به کار می برند. استاندارد استانی در 

سطح 3 قرار دارد که معادل −B تا +B است.

آیا نتایج EQAO در نمرات کودک من لحاظ می شود؟
نتایج آزمون های استانی در نمرات دانش آموزان لحاظ نمی شود. این نتایج 

اطالعات بیشتری را در اختیار شما قرار می دهد که باید در کنار نمرات 
کارنامه مد نظر قرار گیرد و در ارزیابی و حمایت از یادگیری کودک به 

شما کمک کند.
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 EQAO عالوه بر آزمون های کالسی چه نیازی به آزمون های
وجود دارد؟

آزمون های EQAO و آزمون های کالسی اهداف متفاوتی دارد و هر یک 
اطالعات متفاوتی به ما می دهد.

آزمون های كالسى
میزان فراگیری دانش آموزان از اطالعات خاص را می سنجد؛ 	n

نتایج فوری به آموزگاران می دهد که می توانند در جهت تغییر  	n

راهکارهای تدریس از آن استفاده کنند؛
ممکن است اجزای غیرعینی داشته و به میزان آشنایی آموزگار از هر  	n

دانش آموز بستگی داشته باشد و
نتایجی را ارائه می دهد که ممکن است در سطح مدرسه، انجمن یا  	n

استان قابل مقایسه نباشد.

EQAO آزمون های
دانش و مهارت های انباشته دانش آموز را نسبت به یک استاندارد  	n

استانی می سنجد؛
در مراحل کلیدی دوره تحصیل دانش آموز برگزار می شود؛ 	n

برگزاری، تعیین نمره و تهیه کارنامه آنها به صورت ثابت و  	n	

عینی است و
نتایجی ارائه می دهد که هر سال در سطح مدرسه، انجمن و استان قابل  	n

مقایسه است.

با بررسی نتایج آزمون EQAO همراه با نتایج آزمون کالسی، تصویر 
کامل تری از یادگیری هر دانش آموز به دست می آید.

جهت کسب اطالعات بیشتر، به نشانی www.eqao.com مراجعه کنید.

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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نتایج EQAO چه چیزی را درباره کودکم به من می گوید؟
نتایج آزمون EQAO یک نشانگر مهم از پیشرفت تحصیلی دانش آموز در 

مقایسه با استاندارد استانی است. دانش آموزانی که در این آزمون ها در 
سطح این استاندارد یا باالتر باشند )سطح 3 و 4(، تمام یا بخشی از دانش 

و مهارت های الزم برای خواندن، نوشتن و ریاضیات را در مرحله کنونی 
تحصیالت خود نشان داده اند. 

داده های EQAO نشان داده است که رسیدن به استاندارد استانی در کالس 
های ابتدایی نشانگری قوی از پیشرفت سواد و ریاضی در دبیرستان است. 

اگر کودک شما در کالس 3 یا کالس 6 به این استاندارد نرسیده باشد، 
ممکن است برای موفقیت به توجه بیشتری نیاز داشته باشد. 

اما هیچ آزمونی نمی تواند تصویر کاملی را از آنچه دانش آموز فرا گرفته 
است ارائه دهد. بهترین راه برای ارزیابی طیف کامل مهارت ها و دانش 

کودک شما بررسی همزمان نتایج آزمون EQAO و سایر اطالعات 
مربوط به پیشرفت تحصیلی اوست که از جمله می توان به نمرات کارنامه 

و نتایج ارزیابی کالسی اشاره کرد.

چگونه می توانم بهترین استفاده را از نتایج به عمل آورم؟ 
مهم ترین کاری که می توان با نتایج EQAO انجام داد این است که با 
استفاده از آن پیشرفت کلی دانش آموز را با آموزگار او بررسی کرد. 

مباحثی که ممکن است مد نظر شما باشد

وجود یا عدم وجود الگوهایی بین نتایج EQAO و کار کالسی فعلی  	n

کودک؛
چه مهارت هایی به توجه بیشتری نیاز دارد و 	n

چگونه می توان با همکاری به این اطمینان رسید که کودک تمام پتانسیل  	n

خود را به کار گرفته است.

چرا آزمون های استانی در انتاریو برگزار می شود؟
آزمون های استانی انتاریو مقیاسی است عینی و قابل اطمینان از میزان 
کیفیت فراگیری خواندن، نوشتن و مهارت های ریاضی تعریف شده در 

برنامه تحصیلی انتاریو. فواید این آزمون ها

نظارت بر پیشرفت تحصیلی کودک از ابتدایی تا دبیرستان؛ 	n

شناسایی روندهای یادگیری دانش آموز در سطح مدرسه، انجمن و  	n

استان؛
شناسایی نقاطی از برنامه آموزشی که به توجه نیاز دارد و  	n

تقویت میزان بازدهی سیستم آموزش عمومی. 	n
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