
 

 

 (جوناثان)  JONATHANموارد مصممة ل 

 التحضیر للوظیفة    خطط للكلیة 
    

 
 التعرف على الكلیات وبرامج التقدیر

 

 

 
 اكتشاف خیارات الوظیفة 

احضر معرض الجامعات والوظائف للتعرف على الكلیات   • 
 .والبرامجالدراسیة وشروط القبول 

جولة افتراضیة" بین الكلیات التي تھمك، أو قم  قم ب"  •
 بزیارة كلیة محلیةمع والدیك. 

ابحث عن الوظائف والمھن بناء على اھتماماتك وتوقعات   • 
بك، أو اسأل عن فرص التدریب   ص الحیاة الخانمط 

 .المحلیة
  (CTE)استكشف عروض دورات التعلیم المھني والتقني •

 .باھتماماتك الوظیفیةالمرتبطة  التدریبیة
تحدث مع أحد المسؤولین عن التجنید حول خیارات   •

 .االلتحاق بالجیش

 
 التحضیر للكلیة في المدرسة الثانویة

 
 التخطیط لدورة دراسیة 

استكشف الدورات الدراسیة المتقدمة مثل تحدید المستوى   • 
المتقدم وصفوف البكالوریا الدولیة وخیارات االئتمان 

 المزدوج التي تقدمھا كلیة المجتمع المحلي. 
  PSATاستعد لبرامج تقدیرات الجاھزیة للكلیة مثل  •

(اختبار   ACT Aspire(اختبار التقییم الدراسي األولي)، 
الكلیة األمریكیة أسبایر)، و/أو امتحان مبادرة النجاح بوالیة  

 ). TSIتكساس (

یتماشى مع  راجع قرار الموافقة الخاص بك للتأكد من أنھ  • 
 اھتماماتك الوظیفیة. 

التحق بسلسلة مركزة من دورات التعلیم المھني والتقني  •
التي یمكنك من خاللھا الحصول على شھادات في مجال   

 الصناعة وفرص تعلم قائمة على العمل. 

 بناء سیرة ذاتیة للكلیة  
 

 استكشاف الفرص الوظیفیة 

(تبحث الكلیات عن  شارك في األنشطة غیر المنھجیة  • 
 الطلبة الذین ھم قادة نشطون في مدارسھم). 

شارك في برنامج اإلثراء الصیفي (تعرف على الفرص   •
 المتاحة بالجامعات المحلیة والمنطقة التعلیمیة المحلیة). 

انضم إلى منظمة الطالب التقنیة والوظیفیة حیث یمكنك  • 
 یة. تطبیق مھارات إعدادك المھني من خالل أنشطة واقع

ادرس المشاركة في برامج بناء المھارات المھنیة الصیفیة   •
 التي تستضیفھا الشركات أو المنظمات األخرى. 

 
 
 
 
 

 التخطیط للكلیة وللوظیفة
 أسئلة مقترحة تسألھا لمستشار المدرسة الثانویة الخاص بك 

 معرض الكلیات والوظائف؟ أحتاج إلى معرفة المزید عن الخیارات الجامعیة والمھنیة. متى یحین موعد  .1
)  المتاحة في مدرستي والتي یمكن من خاللھا الحصول على شھادة في مجال الصناعة أو فرصة تعلیمیة قائمة  CTEما فرص التعلیم المھني والتقني( .2

 على العمل؟ 
ر والحادي عشر و الثاني عشر؟ كیف یمكنني ما الفصول الدراسیة االئتمانیة والمھنیة اإلعدادیة  األخرى التي یمكن أن أقوم بھا في الصف العاش .3

 التحضیر لدورات االئتمان المزدوج أو دورات تحدید المستوى المتقدم؟ 
)، و/أو اختبار الكلیة  TSI)، امتحان مبادرة النجاح بوالیة تكساس ( PSATكیف یمكنني االشتراك ألخذ اختبارات اختبار التقییم الدراسي األولي (  .4

 )؟ACT Aspireاألمریكیة أسبایر (
 أین یمكنني العثور على معلومات عن برامج اإلثراء الصیفي المحلیة وبرامج بناء المھارات المھنیة؟  .5

 

 

 
 : 2021بطاقة تقریر تقییمات والیة تكساس للجاھزیة األكادیمیة السریة لعام 

 

JONATHAN HERNANDEZ-JONES 
 جونز) –(جوناثان ھیرناندیز 

 باختصار  FIRST NAMEأداء 
 

 
  1اإلنجلیزیة

 
  1الجبر

 
 األحیاء 

 
 2 اإلنجلیزیة

 
 التاریخ األمریكي 

 
 دون المستوى 

 تاریخ االختبار: ربیع
 2021 

 
 دون المستوى 

تاریخ االختبار: ربیع 
2021 

 
 قریب من المستوى 
 تاریخ االختبار: ربیع

 2021 

 
 یفي بالمستوى 

تاریخ االختبار: ربیع 
2021 

 
 یفوق المستوي 

تاریخ االختبار: ربیع 
2021 

 

وسجل   TexasAssessment.govانقر  
 دخولك لمعرفة المزید. 

رمز الوصول الفرید ل  
JONATHAN  

 999999 (جوناثان)  

 
  

  من المفوض 

االختبارات جزء من الحیاة. سیجري أطفالنا  
قیادة،   رخصة  على  للحصول  اختبارات 
وظائف   لشغل  حتى  و  بالكلیة،  وااللتحاق 
معینة. بصفتي والد ألربعة أطفال، أعلم أنھ  
ال یمكن الختبار واحد أن یخبرني بكل شيء  

أوالدي  اختبارات   .عن   STAARولكن 
میة"  "تقییمات والیة تكساس للجاھزیة األكادی 

حول   مفیدة  معلومات  لتوفیر  تصمیمھا  تم 
مدى تعلم أطفالنا أكادیمیًا ومدى استعدادھم 

 لما سیأتي بعد ذلك. 

بمستوى   مستواھم  یفي  الذین  الطالب  لدي 
المدرسة   من  التخرج  عند  یفوقھ  أو  الصف 

تتجاوز    الثانویة الجتیاز   ٪60فرصة 
فصول كلیتھم، وزیادة كبیرة في مكتسباتھم  

 .وآفاق نجاحھم  مدى الحیاة 
معلومات   إعطائك  إلى  التقریر  ھذا  ویھدف 
لھذا   األكادیمیة  المواد  تعلم طفلك  عن مدى 
مساعدتھ   یمكنك  وكیف  المدرسة  في  العام 

 على تعلم أكثر من ذلك. 

 
 
 
 

 مایك موراث، مفوض التعلیم

 تحقیق االستفادة القصوى من الوقت خالل مؤتمرات المعلمین وأولیاء األمور 

 عینة من األسئلة لطرحھا علي المعلم: 
 ما نقاط القوة التي تراھا في طفلي؟ •
 ما أكثر ما یھتم بھ طفلي في المدرسة؟  •
 ھل یتماشى طفلي بشكل جید مع زمالئھ في الفصل؟ •
 ما أھم شيء یمكنني القیام بھ إلعداد طفلي للكلیة أو الوظیفة أو االلتحاق بالجیش؟ •
 ؟ ھل یبذل طفلي قصارى جھده/جھدھا •
 ما الذي یمكن أن یفعلھ طفلي من بین األشیاء التي ال یقوم بھا بالفعل؟  •
 ما أكبر التحدیات لطفلي، وكیف یمكنني مساعدتھ / مساعدتھا بخصوص تلك التحدیات؟ •

 
 

 ماذا تعني النتائج
یوضح ھذا التقریر مدى نجاح طفلك في تقییمات 

. ھناك STAARوالیة تكساس للجاھزیة األكادیمیة 
 أربعة مستویات من األداء.

 
" یفوق MASTERSمستوى صف "

 المستوي
الطالب یُظھر إجادة للمعارف والمھارات 

الطالب یسیر في المسار -التي تقدمھا الدورة 
 ۔ل.الصحیح نحو االلتحاق بالكلیة والعم

 
 " یفي بالمستوىMEETSمستوي صف  "

-الطالب یُظھر معرفة قویة بمحتوى الدورة 
 الطالب مھیأ للتقدم إلى الصف التالي.

 
مستوي صف 

“APPROACHES قریب من"
 المستوى"

الطالب یُظھر بعض المعرفة بمحتوى 
یحتاج -ولكن قد یفتقر لعناصر ھامة  الدورة

 الطالب إلى دعم إضافي في العام المقبل.
 

 DID NOTمستوي صف   
MEETدون المستوى "" 

الطالب ال یُظھر الفھم األساسي لنواتج 
قد یحتاج الطالب إلى دعم كبیر -الدورة 

 ۔في العام المقبل.
 



 
 ) EOCتقییمات نھایة الدورة (

 

JONATHAN HERNANDEZ-JONES  الصف التاسع  جونز)  –  (جوناثان ھیرناندیز 

 اسم المنطقة    999-999:المنطقة 999999999ھویة الطالب المحلیة:  9999*****ھویة الطالب:  
 

   2021تاریخ االختبار:  ربیع  اللغة اإلنجلیزیة 

 

 دون المستوى 
% من الطالب أو أفضل 0سجل طفلك مثل 

  منھم في ھذا االختبار. 

 
 االجتیاز

 

 1فئات المعرفة والمھارات للغة اإلنجلیزیة 
 متعدد  من  اختیار الكتابي  التألیف

  أنواع تحلیل/  فھم التألیف
 المختلفة النصوص

  النصوص تحلیل/  فھم
 األدبیة

  النصوص تحلیل/  فھم
 المعلوماتیة 

 تحریر مراجعة

 صحیح  6
 16 إجمالي من

 صحیح  0
 8 إجمالي من

   صحیح 0
 13 إجمالي من

   صحیح 0
 13 إجمالي من

   صحیح 0
 9 إجمالي من

   صحیح 0
 9 إجمالي من

 

   2021 ربیع :  االختبار  تاریخ 1 الجبر 

 

 المستوى  دون
 أفضل  أو الطالب  من% 1 مثل طفلك سجل
  . االختبار ھذا في منھم

 
 االجتیاز

 

 1للجبر والمھارات   المعرفة فئات

،  الخطیة الدوال  وصف  والعددیة  الجبریة الطرق 
 والمتباینات، والمعادالت
 البیانیة ورسومھا

،   الخطیة الدوال  وحل كتابة
 المتباینات  و  والمعادالت

 والمعادالت  األسیة الدوال والمعادالت التربیعیة الدوال

   صحیح 2
 11 إجمالي من

   صحیح 2
 12 إجمالي من

 صحیح   2
 14من إجمالي 

 صحیح   2
 11من إجمالي 

 صحیح   2
 6من إجمالي 

 

   2021تاریخ االختبار:  ربیع  مادة األحیاء 

 

 قریب من مستوي الصف 
% من الطالب أو  16سجل طفلك مثل 

  أفضل منھم في ھذا االختبار. 

 
 االجتیاز

 

 فئات المعرفة والمھارات للعلوم 

النشوء البیولوجي   آلیات الوراثة  تركیب الخلیة ووظیفتھا
 والتصنیف 

العملیات الحیویة  
 واألنظمة

التكافل داخل األنظمة  
 البیئیة 

 صحیح   0
 10من إجمالي 

 صحیح   10
 10من إجمالي 

 صحیح   10
 10من إجمالي 

 صحیح   1
 10من إجمالي 

 صحیح   2
 10من إجمالي 

 

 

 
 ) EOCتقییمات نھایة الدورة (

 

JONATHAN HERNANDEZ-JONES   الصف التاسع  جونز) – (جوناثان ھیرناندیز 

 2021ربیع تاریخ التقریر: اسم المجموعة مجموعة الصف:  999اسم الحرم الحرم المدرسي: 
 

   2021تاریخ االختبار:  ربیع  2اإلنجلیزیة 

 

 یفي بالمستوى
% من الطالب أو  61سجل طفلك مثل 

  أفضل منھم  في ھذا االختبار. 

 
 االجتیاز

 

 2فئات المعرفة والمھارات للغة اإلنجلیزیة 
 اختیار من متعدد  الكتابي التألیف 

أنواع   التألیف تحلیل   / فھم 
 النصوص المختلفة

فھم / تحلیل النصوص  
 األدبیة

فھم / تحلیل النصوص  
 المعلوماتیة 

 تحریر مراجعة

 من   10
 نقطة  16إجمالي 

 صحیح   8
 8من إجمالي 

 صحیح   13
 13من إجمالي 

 صحیح   13
 13من إجمالي 

 صحیح   5
 9من إجمالي 

 صحیح   0
 9من إجمالي 

 

   2021تاریخ االختبار:  ربیع  التاریخ األمریكي 

 

 یفوق المستوي 
% من الطالب أو  81سجل طفلك مثل 

  أفضل منھم في ھذا االختبار. 

 
 االجتیاز

 

 فئات المعرفة والمھارات للتاریخ األمریكي

االقتصاد والعلوم والتكنولوجیا   الحكومة والمواطنة  الجغرافیا والثقافة  التاریخ
 والمجتمع 

 صحیح   21
 31من إجمالي 

 صحیح   12
 12من إجمالي 

 صحیح   10
 10من إجمالي 

 صحیح   14
 16من إجمالي 

 

 .FIRST NAMEفیما یلي بعض الكتب الموصى بھا لـ 

 

 

 Lexileمقیاس لیكسیل 
 1065L 

 
 المقیاس اإلحصائي: 

 990Q 

 

والمقیاس اإلحصائي   Lexileتعرف على المزید حول مقیاس لیكسیل 
وكیف یمكن استخدامھما لمساعدة طفلك على النجاح في 

TexasAssessment.gov . 
 

 
 
 
 
 
#9999-99999 Document  051521-99999999-999999999 

  المستوى یفوق
(4691-6367) 

 بالمستوى یفي
 (4000-4690)   

 المستوى من قریب
(3775-3999) 

 

 لم یفي بالمستوى
(1145-3774) 

 لنتیجة
2534 

 المستوى یفوق
 بالمستوى یفي (4333-6181) 

 المستوى من قریب (4000-4332)
 المستوى دون (3550-3999)

(1420-3549) 

 لنتیجة
3065 

 یفوق المستوى
 یفي بالمستوى (4576-6229)

 قریب من المستوى (4000-4575)
 دون المستوى (3550-3999)

(1383-3549) 

 لنتیجة
3637 

 یفوق المستوى
(4831-6416) 

 یفي بالمستوى
(4000-4830) 

 قریب من المستوى
(3775-3999)  

 دون المستوي
)961-3774( 

 لنتیجة
4083 

 یفوق المستوى
 یفي بالمستوى (4440-6476) 

 قریب من المستوى (4000-4439)
 دون المستوي (3550-3999)

 (927-3549) 

 لنتیجة
4581 

TexasAssessment.gov ھل ترید أن ترى أسئلة JONATHAN  (جوناثان) المجابة بشكل
  JONATHAN للبحث عن المزید من الكتب في مستوي القراءة ل TexasAssessment.gov 999999 .غیر صحیح؟ استخدم ھذا الرمز لتسجیل الدخول

 999999 .للكتب(جوناثان) ، استخدم أداة البحث 

http://texasassessment.gov/
http://texasassessment.gov/
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