
مساعدة طفلك على االختبار من المنزل
تقييم النمو NWEA MAP

...                            بداية هذا العام الدراسي مختلفة 

• .…لكن بعض األشياء ستبقى كما هي ، وستحدث فقط في المنزل بدالً من الفصل الدراسي

• أو ،بإجراء اختبار يسمى10إلى 1أحد األمثلة على ذلك هو قيام طالب المنطقة التعليمية في مقاطعة كليفالند الصفوف من 
"MAP اختبار NWEA MAP "تقييم النمو

• يتم إجراء هذا االختبار عدة مرات خالل العام الدراسي وهو أداة مهمة يستخدمها مدرس طفلك لتخطيط التعليمات بناًء على 
النتائج

ماهو تطور أختبار MAP؟

• إنه اختبار قائم على الكمبيوتر

• يقوم الطالب بإجراء اختبارين ، قراءة واحدة ، 
والرياضيات

• هناك مزي    ج من االختيار من متعدد وأنواع أخرى 
من األسئلة لمساعدة طفلك عىل إظهار ما يعرفه

كيف يعمل هذا األختبار؟

• سؤااًل تكيفيًا50-40يجيب الطالب على 

• دقيقة في مقعد 90يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 
قد يستغرق األمر ما يصل إلى يومين إلنهاء . واحد

االختبار

• وال )ذكر طفلك أنه ال بأس إذا لم يعرف اإلجابة 
بيت القصيد هو معرفة -( يجب عليك مساعدته

ما هو مستعد لتعلمه بعد ذلك

:إليك كيف يمكنك مساعدة طفلك على االختبار في المنزل
• يرجى مشاهدة هذا الفيديو الذي يشرح كيف يمكن 

للعائالت االستعداد لالختبار في المنزل
http://bit.ly/cmsdtesthome

• ة هذا الفيديو مزود بتعليقات توضيحية قريب
جمات المصاحبة تلقائًيا إىل ويمكن ترجمة التر

لغات متعددة

Revised

http://bit.ly/cmsdtesthome


1الخطوة
تأكد من إمكانية استخدام الكمبيوتر لالختبار
• أفتح  جلسة المتصفح جوجل كروم بالنقر فوق

• الرمز  

• http://bit.ly/3pn4fWxحيث تقول :أكتب

• “URL ي جوجل أو أكتب
 
”أبحث ف

• سيقدم هذا الموقع إرشادات خطوة بخطوة وسيجري 
إذا نجح ،-اختباًرا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك 

فسيكون الكمبيوتر جاهًزا

• إذا لم ينجح الكمبيوتر ، وكان كمبيوتر المنطقة 
التعليمية التعليمية في بلدية كليفالند، فاتصل بالمنطقة

216.838.0440في بلدية كليفالند على الرقم 
للحصول على المساعدة

2الخطوة 
اسمح لطفلك بالتدرب عىل إجراء االختبار

• تساعد الممارسة طفلك عىل الشعور بالراحة 
عند التنقل بي   شاشات االختبار والتعرف عىل

أنواع األسئلة المطروحة

• فتح  جلسة المتصفح جوجل كروم بالنقر فوق

• هذا الرمز

• :أكتب

• https://test.mapnwea.org/#/nopopup
URL ي جوجل أو أكتب

”أبحث ف 

http://bit.ly/3pn4fWx
https://test.mapnwea.org/#/nopopup


ي التدريب عىل األختبار
وع ف  الشر

• أختر ’جرب التدريب عىل األختبار‘

• ي الشاشة التالية ، اكتب الكلمة
 
:ف

grow
• لكٍل من اسم المستخدم وكلمة المرور ، انقر فوق 

السهم األزرق

• ي الشاشة التالية ، حدد درجة طفلك والموضوع
ف 
(القراءة أو الرياضيات)

• ية كلغة وحدد االختبار حدد اللغة اإلنجلت  

• الرياضيات" )تحويل النص إىل كالم"حدد المرب  ع 
، وانقر عىل السهم األزرق( فقط

التعرف عىل بوابة االختبار

• أضغط عىل األسهم الزرقاء أسفل الشاشة 
ال يمكن للطالب . لالنتقال إىل السؤال التاىلي 

العودة إىل األسئلة السابقة                       

• ي الجزء العلوي من 
يط التنقل ف  استخدم شر
أو ( الرياضيات فقط)الشاشة لسماع األسئلة 

تكبت  الشاشة أو استخدام األدوات            



3الخطوة 
ي يوم االختبار

ساعد طفلك ف 
• ي 

تأكد من حصول طفلك عىل قسط وافر من الراحة ف 
ي الصباح

الليلة السابقة وتناول وجبة اإلفطار ف 

• ا 
ً
ا هادئ

ً
ي تلهي ع/ وفر لهم مكان

ن خاٍل من االشياء التر
االختبار

• تأكد من أن لديهم قصاصات ورق وقلم رصاص

• ي م
تصفح عىل الكمبيوتر ، سيحتاج طفلك إىل فتح نافذتر

جوجل كروم

• لدردشة الفيديو مع المعلم

• MAP الختبار
https://test.mapnwea.org/#/nopopup 

1. Video 
chat

2. MAP 
test

إجراء االختبار وإنهائه

• ي 
بمجرد أن يبدأ طفلك االختبار ، دعه يعمل بالشعة التر

تناسبه

• تذكر ، ال يمكنهم الرجوع للخلف ، فقط إعادة توجيه 
السؤال التاىلي 

• احة ، فيجب عليه إخبار المعلم إذا احتاج طفلك إىل استر
باستخدام دردشة الفيديو

• بمجرد إجابة طفلك عىل السؤال األخت  ، سيكتمل 
االختبار وستظهر درجاته

• أغلق جلسة متصفح االختبار وأبلغ المدرس باستخدام 
محادثة الفيديو للحصول عىل أية إرشادات إضافية


