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التاريخ المريك
فوق المستوى
مستوى الصف
تاريخ الختبار :ربيع 2019

اللغة النجليزية 2

قريب من الستوى

يفي بالستوى

مستوى الصف
تاريخ الختبار :ربيع 2019

مستوى الصف
تاريخ الختبار :مايو 2019

28Q735
ماذا تعني النتائج

يوضح هذا التقرير أفضل أداء قدمه طفلك خلل التقييم.
هناك أربعة مستويات من الداء.
مستوى صف MASTERS
“فوق المستوى”
يتقن الطالب المعرفة والمهارات
المطلوبة للدورة  -الطالب على المسار
الصحيح لالستعداد للجامعة و المهنة
مستوي صف MEETS
“يفي بالمستوى”
معرفة قوية لمحتوى الدورة  -الطالب
مهيأ للتقدم إلى الصف التالي
مستوي صف APPROACHES
“قريب من المستوى”
يعرف الطالب بعض المعلومات عن
محتوى الدورة  ،ولكن قد يفقد عناصر
حاسمة  -يحتاج الطالب إلى دعم إضافي
في العام القادم

8

مادة الحياء

مستوي صف DID NOT MEET
“دون المستوى”
ال يظهر الفهم األساسي لتوقعات الدورة
 قد يحتاج الطالب إلى دعم كبير فيالعام القادم

كود جوناثان للدخول

الجب 1

اللغة النجليزية 1
دون الستوى

دون الستوى

مستوى الصف
تاريخ الختبار :ربيع 2019

مستوى الصف
تاريخ الختبار :ربيع 2019

أذهب إل  www.texasassessment.comو قم بتسجيل
الدخول لعرفة الزيد

كلمة المفوض
االختبارات هي جزء من الحياة .سيخضع
أطفالنا الختبارات للحصول على رخصة
قيادة ،و لاللتحاق بالكلية  ،و حتى
للحصول على وظائف معينة .و عن نفسي
بصفتي ً
والدا ألربعة أطفال ،أعلم أنه ال
يمكن إلختبار واحد أن يخبرني كل شيء
عن أوالدي .و لكن تم تصميم اختبارات
 STAARلتوفير معلومات مفيدة
حولمقدار ما تعلمه أطفالنا أكاديميًا و مدى
استعدادهم لما يأتي بعد ذلك.

لدي الطالب الذين يالئم مستواهم أو يفوق
مستوي الصف عند التخرج من المدرسة
الثانوية فرصة تتجاوز  60٪الجتياز
فصول كليتهم ،وزيادة كبيرة في مكتسباتهم
مدى الحياة وآفاق نجاحهم .ويهدف هذا
التقرير إلى إعطائك معلومات عن مدى
تعلم طفلك المواد األكاديمية لهذا العام في
المدرسة وكيف يمكنك مساعدتهم على تعلم
أكثر من ذلك.

مايك موراث ،مفوض التبية

زيادة الوقت للحد العل لفتات مؤترات العلم و الباء
ناذج من السئلة لطرحها عل العلم:
•
•
•
•
•
•

ماذا الذي يظهر أنه الكث أهمية لطفل بالدرسة؟
هل لدى طفل أصدقاء جيدين ف الفصل و ف الدرسة؟
ما هو أهم شء يكنني القيام به لعداد طفل للكلية أو لهنة ما؟
هل يبذل طفل (طفلتي) أقص جهده/جهدها؟
ما الذي يكن أن يقوم به طفل و الذي ل يقوم (تقوم) به بالفعل؟
كيف يبل طفل بصفك؟

تقييمت نهاية الدورة)(EOC
جوناثان هيناندز جونز
تاهوية الطالب*****0230 :

ميجيل كاستو
النطقة852-999 ZZ CRUSE ISD :

-هوية الطالب الحلية-- :

اللغة النجليزية 1

0

8

النتيجة
2534

فوق الستوى مستوى الصف
)(4691–6314

يفي بالستوى مستوى الصف
)(4000–4690

قريب من الستوى مستوى الصف
)(3775–3999

دون الستوى مستوى الصف

تاريخ الختبار :ربيع 2019

دون الستوى

مستوى الصف

سجل طفلك نفس النتيجة أو أفضل من  0%من
جميع الطلب الذين خضعوا لهذا الختبار

)(1152–3774

اجتياز

 Iفئات العرفة و الهارات للغة النجليزية
اختيارات متعددة
التحرير

مراجعة

 0إجا بة صحيحة من
مجمو ع 9

 0إجا بة صحيحة من
مجمو ع 9

©

تحليل النصوص
العلوماتية

تحليل النصوص الدبية

فهم التحليل عب
النواع

التأليف

 0إجا بة صحيحة من
مجموع 13

 0إجا بة صحيحة من
مجموع 13

 0إجا بة صحيحة من
مجموع 8

 6نقا ط من مجموع
 16نقطة

النجاز التوقع

;O
النتيجة
3065

فوق الستوى مستوى الصف
)(4333–6100

يفي بالستوى مستوى الصف
)(4000–4332

تأليف مقالة صغية

قريب من الستوى مستوى الصف
)(3550–3999

!

دون الستوى مستوى الصف

الجب 1

e

تاريخ الختبار :ربيع 2019

دون الستوى

مستوى الصف

سجل طفلك نفس النتيجة أو أفضل من  1%من
جميع الطلب الذين خضعوا لهذا الختبار

)(1406–3549

اجتياز
 Iفئات العرفة و الهارات للجب
الدوال و العادلت السية

 2إجا بة صحيحة من
مجمو ع 6

الدوال و العادلت التبيعية

كتابة و إيجاد حل الدوال ،و
العادلت ،و التباينات الخطية

 2إجا بة صحيحة من
مجمو ع 11

 2إجا بة صحيحة من
مجمو ع 14

الطرق العددية و الجبية

وصف و رسم الدوال ،و
العادلت ،و التباينات الخطية

 2إجابة صحيحة من
مجموع 11

 2إجا بة صحيحة من
مجمو ع 12

مادة الحياء

0

قريب من الستوى

النتيجة
3637

فوق الستوى مستوى الصف
)(4576–6205

يفي بالستوى مستوى الصف
)(4000-4575

قريب من الستوى مستوى الصف
)(3550–3999

تاريخ الختبار :ربيع 2019

مستوى الصف

سجل طفلك نفس النتيجة أو أفضل من  16%من
جميع الطلب الذين خضعوا لهذا الختبار

دون الستوى مستوى الصف
)(1348-3549

القامة غي مطابقة للمعايي

فئات العرفة و الهارات لعلم الحياء
التابط داخل النظم البيئية

العمليات و النظمة
البيولوجية

التطور البيولوجي و
التصنيف

 2إجا بة صحيحة من
مجمو ع 11

 1إجا بة صحيحة من
مجمو ع 11

 10إجا بة صحيحة من
مجمو ع 10

28Q735

هل تريد رؤية السئلة التي أجاب عليها جوناثان بشكل غي صحيح؟ استخدم هذا
الرمز لتسجيل الدخول.

i

آليات الوراثة
 10إجا بة صحيحة من
مجمو ع 11

~
•.

بنية الخلية و وظيفتها
 0إجابة صحيحة من
مجمو ع 11

TexasAssessment.com

~ تقييمت نهاية الدورة)(EOC

1111111
جوناثان هيناندز جونز

تاريخ التقرير :ربيع
2019
JUNE
2017

ميجيل كاستو
الحرم الجامعي002 ZOMBIE H S :

فئة الفصلSEC USHIST STAAR ONL :

اللغة النجليزية 2

عب النتنت مع الدعم

يفي بالستوى

النتيجة
4083

فوق الستوى مستوى الصف
)(4831–6451

0

يفي بالستوى مستوى الصف
)(4000–4830

تاريخ الختبار :ربيع 2019

مستوى الصف

قريب من الستوى مستوى الصف
)(3775–3999

اجتياز

سجل طفلك نفس النتيجة أو أفضل من  61%من
جميع الطلب الذين خضعوا لهذا الختبار

دون الستوى مستوى الصف
)(973–3774

 IIفئات العرفة و الهارات للغة النجليزية
اختيارات متعددة
التحرير

مراجعة

 0إجا بة صحيحة من
مجمو ع 9

 5إجا بة صحيحة من
مجمو ع 9

0

©

تحليل النصوص
العلوماتية

تحليل النصوص الدبية

فهم التحليل عب
النواع

التأليف

 13إجا بة صحيحة من
مجموع 13

 13إجا بة صحيحة من
مجموع 13

 8إجا بة صحيحة من
مجموع 8

 10نقا ط من مجموع
 16نقطة

التاريخ المريك

)(4440–6428

تاريخ الختبار :ربيع 2019

فوق الستوى

النتيجة
4581

فوق الستوى مستوى الصف

تأليف مقالة صغية

مستوى الصف
يفي بالستوى مستوى الصف
)(4000–4439

قريب من الستوى مستوى الصف
)(3550–3999

اجتياز

سجل طفلك نفس النتيجة أو أفضل من  81%من
جميع الطلب الذين خضعوا لهذا الختبار

دون الستوى مستوى الصف
)(946–3549

فئات العرفة والهارات لتاريخ الوليات التحدة
اقتصاد و علوم و
تكنولوجيا و مجتمع

حكومة و مواطنة

 14إجا بة صحيحة من
مجمو ع 16

 10إجا بة صحيحة من
مجمو ع 10

قياس كونتيل ()Quantile
الحال:
990Q

قياس لكسيل ()Lexile
الحال:
1065L

جغرافيا و ثقافة
 12إجا بة صحيحة من
مجمو ع 12

AUSTEN

1070L

Pride and
Prejudice

1080L

The Count of
Monte Cristo

1090L

Great
Expectations

DICKENS

SHAKESPEARE

1180L

28Q735

 21إجابة صحيحة من
مجمو ع 30

.هنا بعض الكتب الُوص بها لجوناثان

DUMAS

تعرف عل الزيد حول قياس لكسيل ( )Lexileو قياس كونتيل الكمي ( )Quantileو كيف
ّ
يكن استخدامها لساعدة طفلك عل النجاح ف .TexasAssessment.com

تاريخ

ابحث عن الزيد من الكتب لستوى قراءة جوناثان باستخدام مادة العثور عل
كتاب.

King Lear

810L

A Tree Grows
In Brooklyn

890L

Ceremony

KOGAWA

Obasan

SMITH

SILKO

990L
VERNE

1030L

Journey to
the Center
of the Earth

TexasAssessment.com

املوارد املعدة خصيصاً لجوناثان

التحضي للوظيفة

خطط للكلية

أنشطة التخطيط الوظيفي

استاتيجيات للنجاح ف الكلية
التعلم عن الكليات وبرامج التقدير

استكشاف خيارات الوظيفة
•
•

ابحث عن الوظائف و الهن بناء عل اهتمماتك وتوقعات نط الحياة ،أو
اسأل عن فرص التدريب الحلية.
سجل ف دورات التعليم الهني و التقني ( )ETCالرتبطة باهتمماتك
الوظيفية.

•
•

التحضي للكلية ف الدرسة الثانوية

اعداد دورة دراسية
•
•

راجع قرار الوافقة الخاص بك للتأكد من أنه يتمش مع اهتمماتك الوظيفية.
سجل ف سلسلة مركزة من دورات التعليم الهني و التقني التي يكن أن
تؤدي إل الشهادات العتمدة عل الصناعة وفرص التعلم القائة عل
العمل.

•

•

استكشاف الفرص الوظيفية
•
•

حضور معرض الكلية و الوظيفة لعرفة الزيد عن الكليات ،برامج التقدير،
ومتطلبات القبول.
خذ “جولة افتاضية” للكليات التي تهمك ،أو قم بزيارة كلية محلية مع
والديك.

استكشاف الدورات الدراسية التقدمة مثل تحديد الستوى التقدم وصفوف
البكالوريا الدولية وخيارات الئتمن الزدوج التي تقدمها كلية الجتمع
الحل.
الستعداد لتقييمت الجاهزية للكلية ،مثل  TASأو  TCAأو تقييم مبادرة
تكساس للنجاح (.)AIST

بناء سية ذاتية للكلية

انضم إل منظمة الطالب التقنية والوظيفية حيث يكنك تطبيق مهارات
إعدادك الهني من خلل أنشطة العال الحقيقي.
ادرس الشاركة ف برامج بناء الهارات الهنية الصيفي التي تستضيفها
الشكات أو النظمت الخرى.

•
•

الشاركة ف النشطة اللمنهجية و فرص خدمة الجتمع (تبحث الكليات عن
الطلبة الذين يظهرون الصفات القيادية النشطة ف مدارسهم).
الشاركة ف برنامج الثراء الصيفي (تحقق من الجامعات الحلية والنطقة
التعليمية الحلية للحصول عل الفرص.

تخطيط الكلية و الوظيفة
أسئلة مقتحة تسألها لستشار الدرسة الثانوية الخاص بك
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أحتاج إل معرفة الزيد عن الخيارات الجامعية والهنية .متى موعد معرض الكلية و الوظيفة؟
ما هي الفرص الوظيفية والتعليم الفني ( )CTEالتي يتم تقديها ف مدرستي و التي تؤدي إل الحصول عل شهادة معتمدة عل الصناعة أو فرصة تعلم قائة عل العمل؟
ما هي الفصول الدراسية الئتمنية والعداد الهني الخرى التي يكن أن أقوم بها ف الصف العاش ,الحادي عش و الثان عش؟ كيف يكنني التحضي لدورات الئتمن الزدوج أو
دورات تحديد الستوى التقدم؟
كيف يكنني التسجيل لخذ تقييمت الجاهزية للكلية ،مثل  TASأو  TCAأو AIST؟ كيف يكنني الستعداد لها؟هل هناك دعم مال متاح؟
أين يكنني العثور عل معلومات حول برامج الثراء الصيفية الحلية و برامج بناء الهارات الهنية؟
كيف يكنني التقدم بطلب للحصول عل النح الدراسية؟ما هو FAFSA؟ كيف يكنني التقدم بطلب للحصول عل FAFSA؟

