
 

 

 :2021لعام  STAARبطاقة تقریر تقییمات والیة تكساس للجاھزیة األكادیمیة السریة  
 

JONATHAN HERNANDEZ-JONES 
 جونز) -(جوناثان ھیرناندیز  

 باختصار  FIRST NAME أداء
 

 العلوم   الریاضیات   القراءة  

 
 دون المستوي
 2021تاریخ االختبار: أبریل 

 
 یفوق المستوي

 2021تاریخ االختبار: أبریل 

 
 یفي بالمستوى

 2021تاریخ االختبار: مایو 
 

وسجل دخولك   TexasAssessment.govانقر 
 لمعرفة المزید. 

 رمز الوصول الفرید ل
JONATHAN 

 999999 (جوناثان)
 

 من المفوض 
 

 

 ماذا تعني النتائج 
تقییمات  یوضح ھذا التقریر مدى نجاح طفلك في 

والیة تكساس للجاھزیة األكادیمیة. ھناك أربعة  
 .مستویات من األداء

 

 " MASTERSمستوى صف "
 فوق المستوى 

الطالب یُظھر إجادة للمعارف  
 والمھارات 

الطالب یسیر في   -التي تقدمھا الدورة
المسار الصحیح نحو االلتحاق بالكلیة  

 والعمل. 

 

   MEETSمستوى صف 
 بالمستوى" "یفي 

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

 

  APPROACHESمستوى صف  
 "قریب من المستوى" 

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

یحتاج الطالب إلى دعم إضافي في العام 
 المقبل. 

 

  DID NOT MEETمستوى صف  
 "دون المستوى" 

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

 كبیر في العام المقبل. 

 

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

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

 الحیاة وآفاق نجاحھم.  
ویھدف ھذا التقریر إلى إعطائك معلومات  
عن مدى تعلم طفلك المواد األكادیمیة لھذا  

العام في المدرسة وكیف یمكنك مساعدتھ على  
 .تعلم أكثر من ذلك

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

ولكن اختبارات   أوالدي.یخبرني بكل شيء عن 
STAAR   تقییمات والیة تكساس للجاھزیة"

األكادیمیة" تم تصمیمھا لتوفیر معلومات مفیدة  
حول مدى تعلم أطفالنا أكادیمیًا و مدى استعدادھم  

 الجید لما سیأتي بعد ذلك. 
   

 
 

 مایك موراث، مفوض التعلیم

 مؤتمرات المعلمین وأولیاء األمور تحقیق االستفادة القصوى من الوقت خالل 

 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 للمدرسة اإلعدادیة؟  •
 طفلي قصارى جھده/جھدھا؟ ھل یبذل  •
 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؟ •

  

  
 (جوناثان) JONATHANموارد مصممة ل 

 القراءة
 للقراءة بالصف الخامس   طفلكاستراتیجیات تحسین مستوى فھم 

 

 

 فھم / تحلیل أنواع النصوص المختلفة
اسمح لطفلك أن یترك الكتاب إذا كان یشعر تجاھھ بالضیق أو  •

الملل. فإن إجبار طفلك على االلتزام بقراءة كتاب صعب أو ممل  
روتیني. مخصص لجلب البھجة سیعزز فكرة أن القراءة عمل 

 ساعد طفلك في العثور على كتاب أسھل وأكثر امتاًعا لھ. 

 

 

 فھم / تحلیل النصوص األدبیة 
شجع طفلك على قراءة سلسلة من الكتب. قراءة سلسلة الكتب   •

تجعل من األسھل لطفلك أن یفھم محتوي الكتاب، وھذا یزید من 
ثقتھ شعوره بالمھارة. حیث ینمو فھمھ وفصاحتھ، وكذلك 

 بالقراءة. 

 

 

 فھم / تحلیل النصوص المعلوماتیة 
اتبع أحد تقنیات القراءة السریعة لقراءة نص معلوماتي، واطلب   •

من طفلك اتباع تقنیة القراءة السریعة لمعرفة الفكرة العامة. ناقش  
متى قد تكون تقنیات القراءة السریعة ضروریة بدال من قراءة  

 كل صفحة. 
كیفیة تقدیم المالحظات حول الحقائق واألرقام  أظھر لطفلك   •

 الرئیسیة لفھمھا عند قراءة نص غیر خیالي.

 

 

 الكتابة: التألیف الكتابي، المراجعة والتحریر 
باستخدام أطواق   Venn Diagramقم بعمل مخطط متداخل  •

لمناقشة كیفیة اختالف األفكار في    hoola hoopsھوال ھوب 
بعض الطرق وتشابھھا في البعض األخر. استخدم بطاقات 

 Vennالمالحظة لطرح األفكار في مخطط متداخل 
Diagram   قبل أن یكتب طفلك نبذة مختصرة عن موضوع بھ

 اختالفات ومقارنات یھتم بھ. 
 

 الریاضیات  
 الریاضیات بالصف الخامس استراتیجیات تحسین مستوى فھم طفلك لمادة 

 

 

 التمثیل العددي والعالقات 
قم بجمع عدد من األشیاء. اطلب من طفلك ترتیبھا بأعداد   •

مختلفة من الصفوف واألعمدة وتحدید ما إذا كان عدد األشیاء 
أولي أو مركب (حیث یمكن وضع األرقام األولیة فقط في صف 

وتحدید عدد الصفوف واألعمدة واحد أو عمود واحد دون باقي) 
 و األشیاء في كل مرة. كرر باستخدام أعداد مختلفة من األشیاء. 

اطلب من طفلك ترتیب األرقام التي یتعامل معھا في الحیاة   •
 الیومیة.

 

 

 الحسابات والعالقات الجبریة 
أثناء إعداد الطعام، اسأل طفلك عن كمیة كل مكون من   •

المطلوبة إذا أردت مضاعفة كمیة الطعام، أو تقلیلھ  المكونات 
 بمقدار النصف، أو بمقدار الثلث. 

قبل أن تأخذ الفاتورة أو تخرج من المطعم أو المتجر، اطلب من   •
طفلك تقدیر التكلفة اإلجمالیة لمشتریاتكم، وقارنھا باإلجمالي  

 الفعلي لمعرفة مدى قرب تقدیره. 

 

 

 الھندسة والقیاس 
اجعل طفلك یقیس مساحة كل غرفة في منزلك باستخدام شریط  •

 قیاس.
اطلب من طفلك تحدید طول كل فرد من أفراد عائلتك  •

 بالسنتیمتر / المتر أو البوصة / القدم. 

 

 

 تحلیل البیانات ومحو األمیة المالیة الشخصیة 
أعِط طفلك مبلغًا محدد مسبقًا من المال. اسأل ما ھو أفضل قرار   •

دوالًرا   20شراء ولماذا. على سبیل المثال، افترض أن لدینا 
إلطعام خمسة أفرد وجبة العشاء. ماذا یمكننا شراءه حتي یأكل  

 الجمیع؟ 
اجعل طفلك یرسم رسم بیاني یوضح المسافة المقطوعة إلى   •

المدرسة كل أسبوع. ثم اطلب منھ تحدید المسافة المقطوعة في 
 وات، إلخ. شھر واحد، سنة واحدة، ثالث سن

 

  

 
 

جوناتھن کے لئے مناسب مطالعاتی مواد کی تالش 
/:TexasAssessment.govhttp کے لئے  پر  /

 ۔کا استعمال کریں وسیلے کتاب ڈھونڈنے والے

http://texasassessment.gov/


 

 

 
 من السنوات الماضیةالتقدم: 

 جونز  -ھیرناندیز أوناثان 

 . 2021مایوتاریخ االختبار:  2021یونیو تاریخ التقریر:  اسم المجموعة مجموعة الصف:  اسم الحرم  999الحرم المدرسي: 

- 2020و  2019- 2018والدراسیة لطفلك للعام الدراسي بالنظر في الظروف التعلیمیة  .2021وربیع عام  2019، تم احتساب التقدم باستخدام نتائج تقییم ربیع عام 19-بسبب مرض كوفید
 ، یمكنك استخدام ھذه المعلومات كأحد األدوات العدیدة لقیاس األداء األكادیمي لطفلك من خالل ھذین العامین.2021

 القراءة 

 

 
 تقدم محدود

   
 Lexile:مقیاس لیكسل  

700L  
 وكیف یمكن استخدامھا لمساعدة طفلك على   Lexileتعرف على المزید حول مقاییس لیكسیل 

 .Texasassessment.govالنجاح في 
  

  الریاضیات 

 
 تقدم متسارع

 
   

 المقیاس الربیعي:
1785Q  

 وكیف یمكن استخدامھا لمساعدة طفلك على   Lexileتعرف على المزید حول مقاییس لیكسیل 
 .Texasassessment.govالنجاح في 

 اسطورة التقدم 

 
 تقدم محدود 

 
 متوقع تقدم 

 
 تقدم متسارع 

لقد أظھر طفلك تحسنًا أكادیمیًا أقل من المتوقع  
 من العام الماضي حتى ھذا العام. 

لقد أظھر طفلك التحسن األكادیمي المتوقع من  
 العام الماضي حتى ھذا العام. 

لقد أظھر طفلك تحسنًا أكادیمیًا أكثر من المتوقع من  
 العام الماضي حتى ھذا العام. 

 

 

 
 الصف الخامس األداء: 

JONATHAN HERNANDEZ-JONES  الخامسةالمسجل بالدرجة:   جونز)  - (جوناثان ھیرناندیز 
 اسم المنطقة    999-999المنطقة: 99999 ھویة الطالب المحلیة: 9999*****ھویة الطالب: 

 

2021تاریخ االختبار: أبریل  القراءة   

 

 
 دون المستوي 

٪ من طالب الصف  25سجل طفلك مثل  
 الخامس في والیة تكساس أو أفضل منھم. 

 فئات المعرفة والمھارات للقراءة 

 
 صحیح 2  الفھم / التحلیل عبر األنواع 

  8من اجمالي 
 

 صحیح 6  الفھم / التحلیل للنصوص األدبیة 
  17من اجمالي 

 

 الفھم / التحلیل 
 للنصوص المعلوماتیة 

 صحیح 4 
  14من اجمالي 

 

 :تاریخ االختبار   2021أبریل الریاضیات 

 

 
 فوق المستوي 

٪ من طالب  95سجل طفلك مثل  
الصف الخامس في والیة تكساس أو  

 أفضل منھم. 

 

 فئات المعرفة والمھارات للریاضیات

 
 التمثیل العددي 

 والعالقات 
 صحیح 6 

 صحیح 17  العالقات الجبریة الحسابات و     6من اجمالي 
   17من اجمالي 

 صحیح 9  الھندسة والقیاس 
   9من اجمالي 

 تحلیل البیانات ومسح الشخصیة 
 األمیة المالیة 

 صحیح 4 
 4من اجمالي 

 
 األدوات للمساعدة في قیاس استعداده للریاضیات المتقدمة.تشیر ھذه الشارة إلى أن طفلك جاھز للمشاركة في مواد دورة الریاضیات المتقدمة. ھذه ھي واحدة من العدید من 

2021مایو   :تاریخ االختبار  :تاریخ االختبار 

 

 
 یفي  بالمستوى

٪ من طالب الصف  77مثل  سجل طفلك 
 الخامس في والیة تكساس أو أفضل منھم. 

 فئات المعرفة والمھارات للعلوم 

 
 صحیح 5  المادة والطاقة 

 صحیح 7  القوة والحركة والطاقة    6من اجمالي 
  8من اجمالي 

 

 صحیح 7  األرض والفضاء 
 صحیح 18  الكائنات الحیة والبیئة   10من اجمالي 

 12من اجمالي 

  

     

 (جوناثان)؟  JONATHAN ھل ترید المساعدة في دعم تقدم 999999 
 TexasAssessment.gov  استخدم ھذا الرمز لتسجیل الدخول 

      

      

 المجابة بشكل غیر صحیح؟) جوناثان( JONATHANھل ترید أن ترى أسئلة  999999 
 TexasAssessment.gov  الدخول. استخدم ھذا الرمز لتسجیل 
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 دون المستوى

 یفوق المستوي

 یفي بالمستوى

 قریب من المستوى

 النتیجة
1320 

 النتیجة
1400 

جة
نتی

 ال
س

قیا
م

 

 دون المستوى

 یفوق المستوي

 یفي بالمستوى

 قریب من المستوى

 النتیجة
1511 

 النتیجة
2052 

 لم یفي بالمستوى
(772-1460) 

 من المستوىقریب 
(1461-1581) 

 یفي بالمستوى
(1582-1700) 

 فوق المستوى
)1701-2127( 

 النتیجة
1400 

 الجتیاز

 لم یفي بالمستوى
(964-1499) 

 قریب من المستوى
(1500-1624) 

 یفي بالمستوى
(1625-1723) 

 فوق المستوى
(1724-2052) 

 النتیجة
2052 

 الجتیاز

 لم یفي بالمستوى
(1174-3549) 

 قریب من المستوى
(3550-3999) 

 یفي بالمستوى
(4000-4401) 

 فوق المستوى
(4402-5566) 

 النتیجة
4250 
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