® TEA
Texas Education Agency

بطاقة تقرير  STAARالسي:

العلوم

جوناثان هيناندز جونز
أداء جوناثان ف لحة سيعة

الدراسات الجتمعية

فوق المستوى
مستوى الصف
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0

يفي بالستوى

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

DD

قريب من الستوى

دون الستوى

مستوى الصف
تاريخ الختبار :مايو 2019
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الرياضيات ao

القراءة
مستوى الصف
تاريخ الختبار :مايو 2019

مستوى الصف
تاريخ الختبار :مايو 2019

كود جوناثان للدخول

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 للمدرسة الثانوية؟
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؟

الداء :الصف الثالث
درجة القيد8 :
تاهوية الطالب*****9883 :

جوناثان هيناندز-جونز
النطقة257-999 ZY CRUSE ISD :

-هوية الطالب الحلية-- :

القراءة
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0

قريب من الستوى

النتيجة

1652

فوق الستوى مستوى الصف
)(1783–2147

يفي بالستوى مستوى الصف
)(1700–1782

©

مستوى الصف

دون الستوى مستوى الصف

قريب من الستوى مستوى الصف
)(1587–1699

تحليل النصوص
العلوماتية

)(968–1586

اجتياز
 12إجا بة صحيحة
من مجمو ع 17

g

•

فئات العرفة و الهارة للقراءة
تحليل النصوص الدبية

8

النتيجة

فوق الستوى مستوى الصف
)(1854–2172

يفي بالستوى مستوى الصف
)(1700–1853

قريب من الستوى مستوى الصف

 7إجا بة صحيحة
من مجمو ع 19

فهم التحليل عب النواع

دون الستوى مستوى الصف

 8إجا بة صحيحة
من مجمو ع 8

الرياضيات
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1510

)(1595–1699

سجل طفلك نفس أو أفضل من  40%من طلب
الصف الثامن ف تكساس.

دون الستوى

مستوى الصف

سجل طفلك نفس النتيجة أو أفضل من  19%من
جميع الطلب الذين خضعوا لهذا الختبار

)(1039–1594

اجتياز

فئات العرفة و الهارة للرياضيات
تحليل البيانات و الثقافة
الالية الشخصية

الجب و القياس

 0إجا بة صحيحة
من مجمو ع 7

 15إجا بة صحيحة
من مجمو ع 15

الحسابات و العلقات
الجبية

 14إجا بة صحيحة
من مجمو ع 16

CD

®@

التمثيلت العددية و العلقات

الدراسات الجتمعية
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0
النتيجة

0

5750

فوق الستوى مستوى الصف
)(4268–5911

اقتصاد و علوم و
تكنولوجيا و مجتمع

يفي بالستوى مستوى الصف
)(4000–4267

 0إجا بة صحيحة
من مجمو ع 7

قريب من الستوى مستوى الصف
)(3550–3999

-

دون الستوى مستوى الصف

 0إجا بة صحيحة
من مجمو ع 4

يفي بالستوى

مستوى الصف

سجل طفلك نفس النتيجة أو أفضل من  63%من
جميع الطلب الذين خضعوا لهذا الختبار

)(1093–3549

فئات العرفة و الهارة للدراسات الجتمعية

 I llحكومة و مواطنة

 0إجا بة صحيحة
من مجمو ع 10

جغرافيا و ثقافة

 0إجا بة صحيحة
من مجمو ع 10

تاريخ

 17إجا بة صحيحة
من مجمو ع 17

العلوم

تاريخ الختبار :مايو 2019

0

فوق الستوى

النتيجة
5718

فوق الستوى مستوى الصف
)(4406–6202

مستوى الصف
يفي بالستوى مستوى الصف
)(4000–4405

قريب من الستوى مستوى الصف
)(3550–3999

سجل طفلك نفس النتيجة أو أفضل من  97%من
جميع الطلب الذين خضعوا لهذا الختبار

دون الستوى مستوى الصف
)(793–3549

فئات العرفة و الهارات للعلوم
الكائنات و البيئات

28Q735

 0إجا بة صحيحة
من مجمو ع 7

الرض و الفضاء

 10إجا بة صحيحة
من مجمو ع 11

القوة و الحركة و
الطاقة

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

 0إجا بة صحيحة
من مجمو ع 7

الادة و الطاقة

 11إجا بة صحيحة
من مجمو ع 11

TexasAssessment.com

التقدم :عن العام الاض
جوناثان هيناندز-جونز
JUNE
20192017
تاريخ التقرير :يونيو
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الحرم الجامعي042 YAHOO M S :

فئة الفصلSEC E EIGHT FIVE :

القراءة

0

فوق مستوى الصف

)C

قريب من مستوى الصف

e

دون مستوى الصف

0

فوق مستوى الصف

0

فوق مستوى الصف

النتيجة

1652

مقياس النتيجة

0

فوق مستوى الصف

التقدم التوقع

النتيجة

1427

2018–2019

IIJ

2017–2018

قياس لكسيل ( )Lexileالحال:

تعرف على المزيد حول قياس لكسيل ) (Lexileو كيف يمكن استخدامه لمساعدة طفلك على
ّ
النجاح في .TexasAssessment.com

1065L

الرياضيات

مقياس النتيجة

النتيجة

)C

قريب من مستوى الصف

e

دون مستوى الصف

1510
النتيجة

التقدم الحدود

1427

2017–2018

2018–2019

تعرف على المزيد حول المقاييس الكمية ( )Quantileو كيف يمكن استخدامها لمساعدة طفلك
على النجاح في .TexasAssessment.com

القياس الكمي ( )Quantileالحال:
990Q

تصنيف التقدم

التقدم التسارع
أظهر طفلك تحسن دراس أكث من التوقع من العام الاض إل
.هذا العام

28Q735

التقدم التوقع
أظهر طفلك التحسن الدراس التوقع من العام الاض إل
.هذا العام

هل تريد الساعدة ف دعم تقدم جوناثان؟
استخدم هذا الرمز للدخول.

التقدم الحدود
أظهر طفلك أقل من التحسن الدراس التوقع من العام الاض إل
.هذا العام

TexasAssessment.com

الوارد العدة خصيصاً لجوناثان

الرياضيات

استاتيجيات لتحسي فهم طفلك لرياضيات الصف الثامن
الحتملت والتمثيل العددي

القراءة

استاتيجيات لتحسي فهم طفلك للقراءة ف الصف الثامن
الفهم  /التحليل عب النواع

• اطلب من طفلك العثور عل رقم بي  001و  522وتقريب الجذر
التبيعي لهذا الرقم.
قاما ف الحياة اليومية وأن تصنفها عل أنها
• اطلب من طفلتك أن تجد أر ً
أرقام حقيقية  ،أعداد صحيحة  ،إلخ.

معا عل
• ساعد طفلك عل طرح سؤال حول موضوع يهتم به .ثم اعمل ً
قراءة مجموعة متنوعة من الصادر للعثور عل الجابة .استخدم
التكنولوجيا (تحت إرشادك) مثل الجلت والصحف  ،إذا كان ذلك
مناسبا  ،الشعر والرواية للعثور عل الجابة.
ً

فهم  /تحليل النصوص الدبية

الحسابات والعلقات الجبية

• عندما تقوم برحلة  ،سواء إل التجر أو ف إجازة  ،اجعل طفلك ينشأ
خريطة زمنية تشي إل الدة التي سيستغرقها السفر ربع الطريق ،
منتصف الطريق  ،وثلثة أرباع الطريق  ،وعل طول الطريق لهناك.
اجعله يقارن هذه الوقات بالوقت الفعل الذي يستغرقه.

• قم بتزويد طفلك بالكتب الروائية التي تهمه .اقرأ الكتب إما بشكل
معا .ف محادثاتك  ،ركز عل كيفية تطور الحبكة ،وجهات
مستقل أو ً
النظر الختلفة  ،واللغة الحسية أو الثية للهتمم.

فهم  /تحليل النصوص العلمية

الهندسة والقياس
• اطلب من طفلك إيجاد حجم غرض يومي  ،مثل علبة من الحساء.
• اطلب من طفلك قياس طول وقطر الجدول واستخدام نظرية فيثاغورس
للعثور عل العرض.

• اقتح نصوص غي روائية مرتبطة بفيلم أو برنامج تلفزيون يستمتع
به طفلك .عل سبيل الثال  ،إذا كان العرض أو الفيلم ينطوي عل
الوقايات الدوارة  ،فيمكنك العثور عل كتاب غي روائ حول تقنية
الوقايات الدوارة ف مكتبتك الحلية.

التأليف الكتاب ,الراجعة والتحرير
تحليل البيانات ومحو المية الالية الشخصية

Heat

The Door
in the Wall

Phineas Gage:
A Gruesome but
True Story About
Brain Science

KATZ

FLEISCHMAN

1070L

1030L

ENSO

N

Ben Franklin's
Almanac: Being
a True Account
of the Good
Gentleman's Life

of
Diary
The e Frank
Ann

L

1080

Geeks: How Two
Lost Boys Rode
the Internet Out
of Idaho

The Hundred
Dresses

K
FRAN

Around the
World in
80 Days

940L

920L

870L

830L

STEV

FLEMING

1000L

760L

Dovey Coe

LUPICA

DE ANGELI

ESTES

VERNE

Trea
Islan sure
d

• اطلب من طفلك أن يجد مقدار الفائدة البسيطة التي يتم اكتسابها عندما
يتم استثمر مبلغ معي من الال بنسبة مئوية لدة عام واحد.
• اطلب من طفلك تحديد مكان أو إنشاء قطع مبعثة من الحداث اليومية
ورسم خط اتجاه يبدأ من ( )0،0من خلل نقاط البيانات والتنبؤ
بالبيانات غي المثلة بنقطة موضحة عل الرسم البيان.

• عندما تريد طفلتك شيئًا ما  ،اطلب منها أن تكتب لك ملحظة توضح
سبب رغبتها ف العنص وإقناعك بأنها تستحق هذا العنص.

DOWELL

980L

استخدم أداة الحصول عل كتاب عل
 TexasAssessment.comللعثور عل
مواد قراءة مناسبة لجوناثان.

