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الدليل التفسيري لـ CELLA لعام 2010 

 CELLA الغرض من التقييم الشامل لتعلم اللغة اإلجنليزية

تستخدم فلوريدا التقييم الشامل لتعلم اللغة اإلجنليزية )CELLA( كأداة لقياس التقدم الذي أحرزه متعلمو اللغة اإلجنليزية )ELLs( في إتقان 
اإلجنليزية؛ مما يضمن اكتسابهم املهارات املطلوبة في املدرسة لتحقيق إجنازات عالية املستوى من الناحية األكادميية. للحصول على مزيد من 

املعلومات عن  CELLA، إقرأ نشرة املعلومات اخلاصة بـCELLA لوالية فلوريدا لعام 2010 التي أعطتها لك املنطقة التعليمية التي تتبعها 
       .http://www.fldoe.org/aala/cella.asp :بوالية فلوريدا على هذا العنوان CELLAمدرستك، أو قم بزيارة املوقع اإللكتروني لـ

تقرير الطالب اخلاص بالتقييم الشامل لتعلم اللغة اإلجنليزية CELLA  لعام 2010  

كل طالب يقوم بإداء إختبار CELLA سيحصل على تقرير يتضمن معلومات عن أدائه أو أدائها في اإلختبار. هناك أربع أنواع للمعلومات 
املوجودة بتقرير الطالب: 

	 معلومات الطالب 
	 نتائج خاصة بكل مهارة:
« نتيجة قياسية 
« مجموع النقاط 

« نقاط ممكنة 
	 نتائج فرعية خاصة بكل مهارة:

« مجموع النقاط 
« نقاط ممكنة 

	 كيفية تفسير نتائج الطالب:
« نطاق النتائج 

« وصف مستويات الكفاءة 

يوجد أدناه منوذج للصفحة األمامية لتقرير الطالب. احلروف C, B, A تطابق تفاصيل املعلومات املتوفرة على الصفحة املقبلة.   

A

B

C

http://www.fldoe.org/aala/cella.asp
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A معلومات الطالب
هذا القسم يحتوي على اسم الطالب ورقم الهوية اخلاص به وتاريخ امليالد واللغة األم وتاريخ اإلختبار والصف ومستوى اإلختبار. )يجري 

الطلبة إختبار  CELLA على حسب مستوى الصف. ليس هناك اختبار على املستوى الوظيفي في عام 2010(. يتضمن هذا القسم أيضا اسم 
ورقم املدرسة واملنطقة. 

B نتائج قياسية
هذا القسم يعطي ملخص عن أداء الطالب في إختبار CELLA. النتائج القياسية مبينة في املربعات السوداء أسفل معلومات الطالب، وفي 

املربعات الزرقاء. النتيجة القياسية تستخدم مقياس عام حتى ميكن مقارنة نتائج اإلختبار من عام آلخر.

 :CELLA النتائج القياسية في املربعات السوداء توضح أداء الطالب في كل قسم من أقسام اإلختبار. هناك أربع نتائج قياسية ترد في
اإلستماع/التحدث والقراءة والكتابة والنتيجة اإلجمالية. 

في حالة وجود اإلختصار NT )لم يتم إختباره( في أي من مربعات النتائج القياسية، فإن ذلك يعني أن الطالب لم يكمل العدد الكاف من 
األسئلة الالزم لتوفير نتيجة صاحلة لإلختبار. للحصول على مزيد من املعلومات عن السبب في عدم حصول الطالب على نتيجة، اتصل مبعلم 

أو معلمة الطالب.   

النتائج القياسية ترد مرة أخرى في املربعات الزرقاء، بجانب املعلومات اآلتية: مستوى األداء ومجموع النقاط والنقاط املمكنة.  

 يتم إظهار مستوى األداء بواسطة سهم أسود يشير إلى املرتبة التي يقع فيها مستوى أدائه أو أدائها )مثل “ كفؤ” أو “متوسط 
مرتفع”( و يبني كيف تضاهي نتيجة الطالب كل النتائج املمكنة لهذا القسم من اإلختبار. يتم ذكر مرتبة مستوى األداء والنتيجة 

القياسية مرة أخرى أسفل املربعات الزرقاء.      

 

 

 

 مجموع النقاط هو عدد النقاط التي حصل عليها الطالب في هذا القسم من اإلختبار. 

النقاط املمكنة هي عدد النقاط التي كان سيحصل عليها الطالب لو كان قد أجاب أو أجابت كل األسئلة بشكل صحيح. 

C نتائج فرعية

النتائج الفرعية هي عدد النقاط التي حصل عليها الطالب في هذا القسم من اإلختبار. النتائج الفرعية هي “نتائج خام،” وليست نتائج 
قياسية، ولذلك ال ميكن مقارنتها من عام آلخر. 

بالنسبة للطلبة الذين يؤدون مستوى A، فإن عدد النقاط املمكنة في النتائج الفرعية في قسم ٍما قد ال يصل مجموعه إلى إجمالي عدد 
النقاط املمكنة في هذا القسم من اإلختبار ككل. السبب في ذلك هو أن بعض بنود اإلختبار يتم إحتسابها ضمن النتيجة اإلجمالية، لكن ال 

يتم إدراجها في النتائج الفرعية.  
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حواشي

NT )لم يتم إختباره( – الطالب أجاب على عدد قليل من البنود ال يكفي إلعطائه نتيجة، أو أن الطالب لم يتم إختباره في هذا القسم. 

 

 CELLA كيفية فهم النتائج القياسية إلختبار

نطاق النتائج القياسية، من أقل نتيجة ممكنة ألعلى نتيجة ممكنة، مبني أسفل كل قسم من أقسام اإلختبار: 

Scale Score Ranges

ORAL SKILLS (Listening/Speaking)
Grades K-2 3-5 6-8 9-12

Beginning 495-632 560-675 565-680 580-681
Low Intermediate 633-649 676-697 681-712 682-713
High Intermediate 650-672 698-719 713-732 714-738
Proficient 673-755 720-805 733-830 739-835

READING
Grades K-2 3-5 6-8 9-12

Beginning 345-545 590-689 600-713 605-743
Low Intermediate 546-628 690-714 714-741 744-761
High Intermediate 629-689 715-733 742-758 762-777
Proficient 690-800 734-810 759-815 778-820

WRITING
Grades K-2 3-5 6-8 9-12

Beginning 515-636 575-674 580-687 600-689
Low Intermediate 637-657 675-702 688-719 690-720
High Intermediate 658-689 703-726 720-745 721-745
Proficient 690-775 727-825 746-845 746-850
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لتفهم بشكل أفضل ما الذي تعنيه النتيجة القياسية، اتبع هذه اخلطوات: 

1.  ابحث عن النتيجة القياسية للطالب ألحد أقسام إختبار CELLA، مثل القراءة، على الصفحة األمامية لتقرير الطالب. 
 )B القسم(

2. ابحث عن نفس هذا القسم من اإلختبار، مثل القراءة، على الصفحة اخللفية للتقرير، ثم ابحث عن نطاق النتيجة القياسية 
الذي تقع فيه نتيجة الطالب. 

3. إقرأ الوصف اخلاص مبستوى الكفاءة الذي يطابق النتيجة القياسية لتفهم مستوى إجادة الطالب للغة اإلجنليزية.
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CELLA استخدامات أخرى لنتائج

1 .

2. حتقيق كفاءة في اللغة اإلجنليزية  

3 .

يجب وضع أهداف سنوية لكل غاية. املناطق التعليمية التي ال حتقق األهداف احملددة للغايات الثالث )AMAOs( ينبغي عليها إبالغ أباء وأمهات 
جميع متعلمي اللغة اإلجنليزية عن أداء املنطقة. يجب توفير هذا البالغ، إن أمكن، في لغة ميكن للوالدين فهمها.   
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