االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 08/09/2000 :رقم الهوية5200154019 :

الصف11 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الجبر 2014-2015 ،1
يقدم هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك تنفيذها في تقييم الرياضيات في تقييم االستعداد للحياة الجامعية والمهنية ( .)PARCCوهو يبين ما إذا كان طفلك يلبي التوقعات
على مستوى الصف وإذا ما كان طفلك يسلك الطريق الصحيح للحياة الجامعية والمهنية.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
األداء في مادة الرياضيات
نتيجة الطفل745 :
850

805

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

المستوى 3

المستوى 1

أدى طفلك في المستوى  3وحصل على
درجة745
أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

معلومات إضافية حول درجة طفلك في الرياضيات
صياغة االستنتاج الرياضي

المحتوى الرئيسي

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على عمليات حسابية على كثيرات الحدود،
والمعادالت الخطية ،والتربيعية ،واألسية ،وفهم الدوال ،وتفسير الصيغ الجبرية ،والدوال ،والنماذج الخطية.

يحقق الطالب التوقعات من خالل تكوين وتعليل الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

محتوى إضافي مساند

النمذجة والطلب

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على خصائص األعداد الكسرية والالكسرية ،وكتابة
الصيغ الجبرية في صور متكافئة ،ونظم المعادالت ،وتفسير البيانات ،والنماذج الخطية والتربيعية ،واألسية.
للحصول على قائمة محتوى المادة والمحتوى اإلضافي في كل مرحلة دراسية،
انظر .parcconline.org/math

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل الواقعية ،وعرض وحل المسائل التي بها رموز ،واالستنتاج الكمي
واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

األسطورة
أقل من التوقعات

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org

09292015-Sp-ZMOCKSAM-555-Arabic ALG01

الصفحة  1من 2

11

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 08/09/2000 :رقم الهوية5200154019 :

الصف11 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الجبر 2014-2015 ،1

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات الرياضيات؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل فرع من فروع الرياضيات؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح طفلك
المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل في نتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  9نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة
مرات .وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 08/09/2000 :رقم الهوية5200154019 :

الصف11 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الجبر 2014-2015 ،1
يقدم هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك تنفيذها في تقييم الرياضيات في تقييم االستعداد للحياة الجامعية والمهنية ( .)PARCCوهو يبين ما إذا كان طفلك يلبي التوقعات
على مستوى الصف وإذا ما كان طفلك يسلك الطريق الصحيح للحياة الجامعية والمهنية.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
األداء في مادة الرياضيات
نتيجة الطفل745 :
850

805

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

المستوى 3

المستوى 1

أدى طفلك في المستوى  3وحصل على
درجة745
أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

معلومات إضافية حول درجة طفلك في الرياضيات
صياغة االستنتاج الرياضي

المحتوى الرئيسي

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على عمليات حسابية على كثيرات الحدود،
والمعادالت الخطية ،والتربيعية ،واألسية ،وفهم الدوال ،وتفسير الصيغ الجبرية ،والدوال ،والنماذج الخطية.

يحقق الطالب التوقعات من خالل تكوين وتعليل الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

محتوى إضافي مساند

النمذجة والطلب

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على خصائص األعداد الكسرية والالكسرية ،وكتابة
الصيغ الجبرية في صور متكافئة ،ونظم المعادالت ،وتفسير البيانات ،والنماذج الخطية والتربيعية ،واألسية.
للحصول على قائمة محتوى المادة والمحتوى اإلضافي في كل مرحلة دراسية،
انظر .parcconline.org/math

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل الواقعية ،وعرض وحل المسائل التي بها رموز ،واالستنتاج الكمي
واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

األسطورة
أقل من التوقعات

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org

09292015-Sp-ZMOCKSAM-555-Arabic Algebra I

الصفحة  1من 2

11

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 08/09/2000 :رقم الهوية5200154019 :

الصف11 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الجبر 2014-2015 ،1

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات الرياضيات؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل فرع من فروع الرياضيات؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح طفلك
المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل في نتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  9نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة
مرات .وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
الصف9 :

تاريخ الميالد 05/15/2000 :رقم الهوية5200154020 :
نموذج السم المقاطعة:
نموذج السم المدرسة:
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الجبر 2014-2015 ،2
يقدم هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك تنفيذها في تقييم الرياضيات في تقييم االستعداد للحياة الجامعية والمهنية ( .)PARCCوهو يبين ما إذا كان طفلك يلبي التوقعات
على مستوى الصف وإذا ما كان طفلك يسلك الطريق الصحيح للحياة الجامعية والمهنية.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
األداء في مادة الرياضيات
نتيجة الطفل783 :
850

808

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

774

774

767

781

أدى طفلك في المستوى  4وحصل على
درجة 783

المستوى 1

أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات األداء،
انظر صفحة .2

التأهيل للحياة الجامعية والمهنية
معدل المدرسة

المستوى 4

معلومات إضافية حول درجة طفلك في الرياضيات
صياغة االستنتاج الرياضي

المحتوى الرئيسي
في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على األسس الكسرية ،وكتابة وتفسير الصيغ الجبرية،
والمعادالت الكسرية والجذرية ،والرسوم البيانية للدوال ،وتكوين دوال خطية وتربيعية ،وأسية ،واالستنتاج وتعليل
النتائج من البيانات.

يحقق الطالب التوقعات من خالل تكوين وتعليل الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

محتوى إضافي مساند

النمذجة والطلب
في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على نظام األعداد المركبة ،والصيغ الكسرية والدوال،
ونظم المعادالت ،والدوال المثلثية ،وتفسير البيانات ،واالحتماالت.
للحصول على قائمة محتوى المادة والمحتوى اإلضافي في كل مرحلة دراسية،
انظر .parcconline.org/math

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل الواقعية ،وعرض وحل المسائل التي بها رموز ،واالستنتاج الكمي
واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

األسطورة
يحققون أو يتجاوزون التوقعات

قارب تحقيق
التوقعات

أقل من التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org

ALG02

09292015-Sp-ZMOCKSAM-555-Arabic

الصفحة  1من 2

9

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 05/15/2000 :رقم الهوية5200154020 :

الصف9 :

نموذج السم المقاطعة:
نموذج السم المدرسة:
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الجبر 2014-2015 ،2

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات الرياضيات؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل فرع من فروع الرياضيات؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح طفلك
المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  3نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب،
يرجى زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
الصف9 :

تاريخ الميالد 05/15/2000 :رقم الهوية5200154020 :
نموذج السم المقاطعة:
نموذج السم المدرسة:
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الجبر 2014-2015 ،2
يقدم هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك تنفيذها في تقييم الرياضيات في تقييم االستعداد للحياة الجامعية والمهنية ( .)PARCCوهو يبين ما إذا كان طفلك يلبي التوقعات
على مستوى الصف وإذا ما كان طفلك يسلك الطريق الصحيح للحياة الجامعية والمهنية.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
األداء في مادة الرياضيات
نتيجة الطفل783 :
850

808

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

774

774

767

781

أدى طفلك في المستوى  4وحصل على
درجة 783

المستوى 1

أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات األداء،
انظر صفحة .2

التأهيل للحياة الجامعية والمهنية
معدل المدرسة

المستوى 4

معلومات إضافية حول درجة طفلك في الرياضيات
صياغة االستنتاج الرياضي

المحتوى الرئيسي
في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على األسس الكسرية ،وكتابة وتفسير الصيغ الجبرية،
والمعادالت الكسرية والجذرية ،والرسوم البيانية للدوال ،وتكوين دوال خطية وتربيعية ،وأسية ،واالستنتاج وتعليل
النتائج من البيانات.

يحقق الطالب التوقعات من خالل تكوين وتعليل الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

محتوى إضافي مساند

النمذجة والطلب
في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على نظام األعداد المركبة ،والصيغ الكسرية والدوال،
ونظم المعادالت ،والدوال المثلثية ،وتفسير البيانات ،واالحتماالت.
للحصول على قائمة محتوى المادة والمحتوى اإلضافي في كل مرحلة دراسية،
انظر .parcconline.org/math

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل الواقعية ،وعرض وحل المسائل التي بها رموز ،واالستنتاج الكمي
واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

األسطورة
يحققون أو يتجاوزون التوقعات

قارب تحقيق
التوقعات

أقل من التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org

Algebra II
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الصفحة  1من 2

9

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 05/15/2000 :رقم الهوية5200154020 :

الصف9 :

نموذج السم المقاطعة:
نموذج السم المدرسة:
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الجبر 2014-2015 ،2

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات الرياضيات؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل فرع من فروع الرياضيات؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح طفلك
المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  3نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب،
يرجى زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 01/14/2000 :رقم الهوية5200154021 :

الصف10 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الهندسة2014-2015 ،
يقدم هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك تنفيذها في تقييم الرياضيات في تقييم االستعداد للحياة الجامعية والمهنية ( .)PARCCوهو يبين ما إذا كان طفلك يلبي التوقعات
على مستوى الصف وإذا ما كان طفلك يسلك الطريق الصحيح للحياة الجامعية والمهنية.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
األداء في مادة الرياضيات
نتيجة الطفل821 :
850

783

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

المستوى 5

المستوى 1

أدى طفلك في المستوى  5وحصل على
درجة821
أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

معلومات إضافية حول درجة طفلك في الرياضيات
صياغة االستنتاج الرياضي

المحتوى الرئيسي

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على البراهين الهندسية ،والتحوالت في األشكال،
والمثلثات القائمة ،وحساب المثلثات ،والهندسة التحليلية ،وتطبيقات المفاهيم الهندسية.

يحقق الطالب التوقعات من خالل تكوين وتعليل الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

محتوى إضافي مساند

النمذجة والطلب
في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على تحويل األشكال على مستوى إحداثي ،والتراكيب
والدوائر والحجوم الهندسية.
للحصول على قائمة محتوى المادة والمحتوى اإلضافي في كل مرحلة دراسية،
انظر .parcconline.org/math

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل الواقعية ،وعرض وحل المسائل التي بها رموز ،واالستنتاج الكمي
واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

األسطورة
أقل من التوقعات

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org

Geometry
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الصفحة  1من 2

10

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 01/14/2000 :رقم الهوية5200154021 :

الصف10 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الهندسة2014-2015 ،

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات الرياضيات؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل فرع من فروع الرياضيات؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح طفلك
المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  4نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
الصف3 :

تاريخ الميالد 06/07/2001 :رقم الهوية5200154001 :
نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،3
يوفر هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك في آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية ألجل تقييم  .PARCCيظهر ذلك ما إذا كان طفلك لبى توقعات الصف الحالي وإذا كان
في طريقه للتقدم للصف التالي.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
أداء آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية
نتيجة الطفل722 :
850

810

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

الكتابة

المستوى 2
أدى طفلك في المستوى  2وحصل على
درجة722

المستوى 1

أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

القراءة
معدل المدرسة
704

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
50

متوسط درجات القراءة:
من  10إلى 90

معدل المدرسة
804

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
35

متوسط درجات الكتابة:
من  10إلى 60

معدل الوالية
702

معدل المنطقة
703

نتيجة طفلك:
45

معدل الوالية
802

معدل المنطقة
803

نتيجة طفلك:
32

التعبير الكتابي

نص أدبي

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم تأليف كالم متطور ومنظم وواضح الكتابة ،وذلك باستخدام تفاصيل
مما قرؤوه.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل الروايات والدراما والشعر المالئمة لصفوفهم
الدراسية.
نص معلوماتي

معرفة واستخدام قواعد اللغة

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل النصوص غير الروائية بما في ذلك النصوص التي
تتحدث عن التاريخ ،والعلوم ،واآلداب ،والموسيقى المالئمة لصفوفهم الدراسية.
المفردات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم التأليف كتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية ،بما في ذلك
تلك المتعلقة بالنحو ،واإلمالء ،واالستعمال.

األسطورة

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

أقل من التوقعات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم استخدام السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات في النصوص
المالئمة لصفوفهم الدراسية.

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org
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الصفحة  1من 2

3

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 06/07/2001 :رقم الهوية5200154001 :

الصف3 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،3

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى  :1لم يحقق التوقعات حتى اآلن
●المستوى  :2يحقق التوقعات جزئيًا
●المستوى  :3قارب تحقيق التوقعات
●المستوى  :4حقق التوقعات
●المستوى  :5فاق التوقعات
كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات القراءة والكتابة؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل مجال من مجاالت القراءة والكتابة؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح
طفلك المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  3نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 01/14/2000 :رقم الهوية5200154013 :

الصف3 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،3
يقدم هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك تنفيذها في تقييم الرياضيات في تقييم االستعداد للحياة الجامعية والمهنية ( .)PARCCيظهر ذلك ما إذا كان طفلك لبى توقعات
الصف الحالي وإذا كان في طريقه للتقدم للصف التالي.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
األداء في مادة الرياضيات
نتيجة الطفل743 :
850

790

المستوى 5

750

المستوى 4

700

725

المستوى 3

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

المستوى 3

المستوى 1

أدى طفلك في المستوى  3وحصل على
درجة743
أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

معلومات إضافية حول درجة طفلك في الرياضيات
صياغة االستنتاج الرياضي

المحتوى الرئيسي
في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على الضرب والقسمة ،والمساحة ،والقياس ،وفهم
الكسور األساسية.

يحقق الطالب التوقعات من خالل تكوين وتعليل الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

محتوى إضافي مساند

النمذجة والطلب

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على محيط ،وقيمة مكانية ،وأشكال هندسية ،وتمثيل
البيانات.
للحصول على قائمة محتوى المادة والمحتوى اإلضافي في كل مرحلة دراسية،
انظر .parcconline.org/math

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل الواقعية ،وعرض وحل المسائل التي بها رموز ،واالستنتاج الكمي
واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

األسطورة
أقل من التوقعات

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org

09292015-Sp-ZMOCKSAM-555-7777-Arabic MAT03

الصفحة  1من 2

3

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 01/14/2000 :رقم الهوية5200154013 :

الصف3 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،3

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات الرياضيات؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل فرع من فروع الرياضيات؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح طفلك
المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل في نتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  9نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة
مرات .وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
الصف4 :

تاريخ الميالد 05/27/2000 :رقم الهوية5200154002 :
نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،4
يوفر هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك في آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية ألجل تقييم  .PARCCيظهر ذلك ما إذا كان طفلك لبى توقعات الصف الحالي وإذا كان
في طريقه للتقدم للصف التالي.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
4

أداء آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية
نتيجة الطفل722 :
850

790

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

الكتابة

المستوى 2
أدى طفلك في المستوى  3وحصل على
درجة722

المستوى 1

أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

القراءة
معدل المدرسة
704

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
50

متوسط درجات القراءة:
من  10إلى 90

معدل المدرسة
804

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
35

متوسط درجات الكتابة:
من  10إلى 60

معدل الوالية
702

معدل المنطقة
703

نتيجة طفلك:
45

معدل الوالية
802

معدل المنطقة
803

نتيجة طفلك:
32

التعبير الكتابي

نص أدبي

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم تأليف كالم متطور ومنظم وواضح الكتابة ،وذلك باستخدام تفاصيل
مما قرؤوه.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل الروايات والدراما والشعر المالئمة لصفوفهم
الدراسية.
نص معلوماتي

معرفة واستخدام قواعد اللغة

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل النصوص غير الروائية بما في ذلك النصوص التي
تتحدث عن التاريخ ،والعلوم ،واآلداب ،والموسيقى المالئمة لصفوفهم الدراسية.
المفردات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم التأليف كتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية ،بما في ذلك
تلك المتعلقة بالنحو ،واإلمالء ،واالستعمال.

األسطورة

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

أقل من التوقعات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم استخدام السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات في النصوص
المالئمة لصفوفهم الدراسية.

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org
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الصفحة  1من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 05/27/2000 :رقم الهوية5200154002 :

الصف4 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،4

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات القراءة والكتابة؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل مجال من مجاالت القراءة والكتابة؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح
طفلك المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  2نقطة .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 09/19/2000 :رقم الهوية5200154014 :

الصف4 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،4
يقدم هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك تنفيذها في تقييم الرياضيات في تقييم االستعداد للحياة الجامعية والمهنية ( .)PARCCيظهر ذلك ما إذا كان طفلك لبى توقعات
الصف الحالي وإذا كان في طريقه للتقدم للصف التالي.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
4

األداء في مادة الرياضيات
نتيجة الطفل743 :
850

796

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

المستوى 3

المستوى 1

أدى طفلك في المستوى  3وحصل على
درجة743
أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

معلومات إضافية حول درجة طفلك في الرياضيات
صياغة االستنتاج الرياضي

المحتوى الرئيسي
في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على الجمع والطرح والضرب والقسمة ،قيمة المكان،
ومقارنات الكسور ،والجمع والطرح من الكسور ذات المقامات المماثلة.

يحقق الطالب التوقعات من خالل تكوين وتعليل الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

محتوى إضافي مساند

النمذجة والطلب

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على أنماط عددية وشكلية ،وتحويالت القياسات
البسيطة ،وقياسات الزوايا ،وتصنيف األشكال الهندسية ،وتمثيل البيانات.
للحصول على قائمة محتوى المادة والمحتوى اإلضافي في كل مرحلة دراسية،
انظر .parcconline.org/math

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل الواقعية ،وعرض وحل المسائل التي بها رموز ،واالستنتاج الكمي
واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

األسطورة
أقل من التوقعات

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org
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الصفحة  1من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 09/19/2000 :رقم الهوية5200154014 :

الصف4 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،4

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات الرياضيات؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل فرع من فروع الرياضيات؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح طفلك
المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  3نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
الصف5 :

تاريخ الميالد 07/08/2000 :رقم الهوية5200154006 :
نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،5
يوفر هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك في آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية ألجل تقييم  .PARCCيظهر ذلك ما إذا كان طفلك لبى توقعات الصف الحالي وإذا كان
في طريقه للتقدم للصف التالي.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
أداء آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية
نتيجة الطفل722 :
850

799

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

الكتابة

المستوى 2
أدى طفلك في المستوى  3وحصل على
درجة 722

المستوى 1

أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

القراءة
معدل المدرسة
704

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
50

متوسط درجات القراءة:
من  10إلى 90

معدل المدرسة
804

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
35

متوسط درجات الكتابة:
من  10إلى 60

معدل الوالية
702

معدل المنطقة
703

نتيجة طفلك:
45

معدل الوالية
802

معدل المنطقة
803

نتيجة طفلك:
32

التعبير الكتابي

نص أدبي

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم تأليف كالم متطور ومنظم وواضح الكتابة ،وذلك باستخدام تفاصيل
مما قرؤوه.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل الروايات والدراما والشعر المالئمة لصفوفهم
الدراسية.
نص معلوماتي

معرفة واستخدام قواعد اللغة

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل النصوص غير الروائية بما في ذلك النصوص التي
تتحدث عن التاريخ ،والعلوم ،واآلداب ،والموسيقى المالئمة لصفوفهم الدراسية.
المفردات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم التأليف كتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية ،بما في ذلك
تلك المتعلقة بالنحو ،واإلمالء ،واالستعمال.

األسطورة

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

أقل من التوقعات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم استخدام السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات في النصوص
المالئمة لصفوفهم الدراسية.

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة .understandthescore.org
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الصفحة  1من 2

5

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 07/08/2000 :رقم الهوية5200154006 :

الصف5 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،5

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات القراءة والكتابة؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل مجال من مجاالت القراءة والكتابة؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح
طفلك المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  2نقطة .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 03/04/1999 :رقم الهوية5200154015 :

الصف5 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،5
يقدم هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك تنفيذها في تقييم الرياضيات في تقييم االستعداد للحياة الجامعية والمهنية ( .)PARCCيظهر ذلك ما إذا كان طفلك لبى توقعات
الصف الحالي وإذا كان في طريقه للتقدم للصف التالي.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
األداء في مادة الرياضيات
نتيجة الطفل743 :
850

790

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

المستوى 3

المستوى 1

أدى طفلك في المستوى  3وحصل على
درجة743
أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

معلومات إضافية حول درجة طفلك في الرياضيات
صياغة االستنتاج الرياضي

المحتوى الرئيسي
في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على حجم المنشور ،وعمليات الجمع والطرح
والضرب والقسمة لألعداد الصحيحة متعددة األرقام ،واألرقام العشرية ،والكسور.

يحقق الطالب التوقعات من خالل تكوين وتعليل الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

محتوى إضافي مساند

النمذجة والطلب

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على كتابة وتفسير الصيغ العددية ،وتحويل القياسات،
والنقاط البيانية ،وتصنيف األشكال الهندسية ،وتمثيل البيانات.
للحصول على قائمة محتوى المادة والمحتوى اإلضافي في كل مرحلة دراسية،
انظر .parcconline.org/math

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل الواقعية ،وعرض وحل المسائل التي بها رموز ،واالستنتاج الكمي
واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

األسطورة
أقل من التوقعات

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org
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الصفحة  1من 2

5

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 03/04/1999 :رقم الهوية5200154015 :

الصف5 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،5

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات الرياضيات؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل فرع من فروع الرياضيات؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح طفلك
المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  4نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
الصف6 :

تاريخ الميالد 09/19/2000 :رقم الهوية5200154007 :
نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،6
يوفر هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك في آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية ألجل تقييم  .PARCCيظهر ذلك ما إذا كان طفلك لبى توقعات الصف الحالي وإذا كان
في طريقه للتقدم للصف التالي.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
أداء آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية
نتيجة الطفل722 :
850

790

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

الكتابة

المستوى 2
أدى طفلك في المستوى  3وحصل على
درجة722

المستوى 1

أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

القراءة
معدل المدرسة
704

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
50

متوسط درجات القراءة:
من  10إلى 90

معدل المدرسة
804

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
35

متوسط درجات الكتابة:
من  10إلى 60

معدل الوالية
702

معدل المنطقة
703

نتيجة طفلك:
45

معدل الوالية
802

معدل المنطقة
803

نتيجة طفلك:
32

التعبير الكتابي

نص أدبي

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم تأليف كالم متطور ومنظم وواضح الكتابة ،وذلك باستخدام تفاصيل
مما قرؤوه.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل الروايات والدراما والشعر المالئمة لصفوفهم
الدراسية.
نص معلوماتي

معرفة واستخدام قواعد اللغة

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل النصوص غير الروائية بما في ذلك النصوص التي
تتحدث عن التاريخ ،والعلوم ،واآلداب ،والموسيقى المالئمة لصفوفهم الدراسية.
المفردات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم التأليف كتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية ،بما في ذلك
تلك المتعلقة بالنحو ،واإلمالء ،واالستعمال.

األسطورة

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

أقل من التوقعات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم استخدام السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات في النصوص
المالئمة لصفوفهم الدراسية.

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org
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الصفحة  1من 2

6

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 09/19/2000 :رقم الهوية5200154007 :

الصف6 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،6

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات القراءة والكتابة؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل مجال من مجاالت القراءة والكتابة؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح
طفلك المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  4نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 08/09/2000 :رقم الهوية5200154016 :

الصف6 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،6
يقدم هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك تنفيذها في تقييم الرياضيات في تقييم االستعداد للحياة الجامعية والمهنية ( .)PARCCيظهر ذلك ما إذا كان طفلك لبى توقعات
الصف الحالي وإذا كان في طريقه للتقدم للصف التالي.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
األداء في مادة الرياضيات
نتيجة الطفل743 :
850

788

المستوى 5

750

المستوى 4

700

725

المستوى 3

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

المستوى 3

المستوى 1

أدى طفلك في المستوى  3وحصل على
درجة 743
أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

معلومات إضافية حول درجة طفلك في الرياضيات
صياغة االستنتاج الرياضي

المحتوى الرئيسي
في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على نسب ،ومعدالت ،ونسب مئوية ،وفهم األرقام
السالبة ،ونقاط بيانية ودوال خطية بسيطة ،وصيغ خطية ،ومعادالت خطية.

يحقق الطالب التوقعات من خالل تكوين وتعليل الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

محتوى إضافي مساند

النمذجة والطلب

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على مساحة ،وحجوم ،وإحصاءات.
للحصول على قائمة محتوى المادة والمحتوى اإلضافي في كل مرحلة دراسية،
انظر .parcconline.org/math

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل الواقعية ،وعرض وحل المسائل التي بها رموز ،واالستنتاج الكمي
واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

األسطورة
أقل من التوقعات

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة .understandthescore.org
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الصفحة  1من 2

6

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 08/09/2000 :رقم الهوية5200154016 :

الصف6 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،6

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات الرياضيات؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل فرع من فروع الرياضيات؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح طفلك
المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  7نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
الصف7 :

تاريخ الميالد 05/15/2000 :رقم الهوية5200154008 :
نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،7
يوفر هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك في آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية ألجل تقييم  .PARCCيظهر ذلك ما إذا كان طفلك لبى توقعات الصف الحالي وإذا كان
في طريقه للتقدم للصف التالي.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
أداء آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية
نتيجة الطفل722 :
850

785

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

الكتابة

المستوى 2
أدى طفلك في المستوى  2وحصل على
درجة722

المستوى 1

أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

7

القراءة
معدل المدرسة
704

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
50

متوسط درجات القراءة:
من  10إلى 90

معدل المدرسة
804

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
35

متوسط درجات الكتابة:
من  10إلى 60

معدل الوالية
702

معدل المنطقة
703

نتيجة طفلك:
45

معدل الوالية
802

معدل المنطقة
803

نتيجة طفلك:
32

التعبير الكتابي

نص أدبي

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم تأليف كالم متطور ومنظم وواضح الكتابة ،وذلك باستخدام تفاصيل
مما قرؤوه.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل الروايات والدراما والشعر المالئمة لصفوفهم
الدراسية.
نص معلوماتي

معرفة واستخدام قواعد اللغة

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل النصوص غير الروائية بما في ذلك النصوص التي
تتحدث عن التاريخ ،والعلوم ،واآلداب ،والموسيقى المالئمة لصفوفهم الدراسية.
المفردات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم التأليف كتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية ،بما في ذلك
تلك المتعلقة بالنحو ،واإلمالء ،واالستعمال.

األسطورة

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

أقل من التوقعات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم استخدام السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات في النصوص
المالئمة لصفوفهم الدراسية.

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org

09292015-Sp-ZMOCKSAM-555-7777-Arabic ELA07

الصفحة  1من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 05/15/2000 :رقم الهوية5200154008 :

الصف7 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،7

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات القراءة والكتابة؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل مجال من مجاالت القراءة والكتابة؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح
طفلك المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  7نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 04/05/1999 :رقم الهوية5200154017 :

الصف7 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،7
يقدم هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك تنفيذها في تقييم الرياضيات في تقييم االستعداد للحياة الجامعية والمهنية ( .)PARCCيظهر ذلك ما إذا كان طفلك لبى توقعات
الصف الحالي وإذا كان في طريقه للتقدم للصف التالي.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
األداء في مادة الرياضيات
نتيجة الطفل743 :
850

786

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

المستوى 3

المستوى 1

أدى طفلك في المستوى  3وحصل على
درجة 743
أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

7

معلومات إضافية حول درجة طفلك في الرياضيات
صياغة االستنتاج الرياضي

المحتوى الرئيسي
في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على عالقات تناسبية ،وإضافة وطرح وضرب وقسمة
األرقام الكسرية ،وصيغ ومعادالت ومتباينات خطية.

يحقق الطالب التوقعات من خالل تكوين وتعليل الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

محتوى إضافي مساند

النمذجة والطلب

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على محيط دائرة ،ومساحة ،ومساحة سطحية،
وحجوم ،وإحصاءات ،واحتماالت.
للحصول على قائمة محتوى المادة والمحتوى اإلضافي في كل مرحلة دراسية،
انظر .parcconline.org/math

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل الواقعية ،وعرض وحل المسائل التي بها رموز ،واالستنتاج الكمي
واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

األسطورة
أقل من التوقعات

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة .understandthescore.org
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الصفحة  1من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 04/05/1999 :رقم الهوية5200154017 :

الصف7 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،7

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى  :1لم يحقق التوقعات حتى اآلن
●المستوى  :2يحقق التوقعات جزئيًا
●المستوى  :3قارب تحقيق التوقعات
●المستوى  :4حقق التوقعات
●المستوى  :5فاق التوقعات
كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات الرياضيات؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل فرع من فروع الرياضيات؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح طفلك
المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  6نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
الصف8 :

تاريخ الميالد 09/20/2000 :رقم الهوية5200154009 :
نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،8
يوفر هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك في آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية ألجل تقييم  .PARCCيظهر ذلك ما إذا كان طفلك لبى توقعات الصف الحالي وإذا كان
في طريقه للتقدم للصف التالي.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى
زيارة .understandthescore.org
أداء آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية
نتيجة الطفل722 :
850

794

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

الكتابة

المستوى 2
أدى طفلك في المستوى  3وحصل على
درجة722

المستوى 1

أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

القراءة
معدل المدرسة
704

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
50

متوسط درجات القراءة:
من  10إلى 90

معدل المدرسة
804

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
35

متوسط درجات الكتابة:
من  10إلى 60

معدل الوالية
702

معدل المنطقة
703

نتيجة طفلك:
45

معدل الوالية
802

معدل المنطقة
803

نتيجة طفلك:
32

التعبير الكتابي

نص أدبي

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم تأليف كالم متطور ومنظم وواضح الكتابة ،وذلك باستخدام تفاصيل
مما قرؤوه.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل الروايات والدراما والشعر المالئمة لصفوفهم
الدراسية.
نص معلوماتي

معرفة واستخدام قواعد اللغة

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل النصوص غير الروائية بما في ذلك النصوص التي
تتحدث عن التاريخ ،والعلوم ،واآلداب ،والموسيقى المالئمة لصفوفهم الدراسية.
المفردات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم التأليف كتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية ،بما في ذلك
تلك المتعلقة بالنحو ،واإلمالء ،واالستعمال.

األسطورة

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

أقل من التوقعات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم استخدام السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات في النصوص
المالئمة لصفوفهم الدراسية.

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org
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الصفحة  1من 2

8

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 09/20/2000 :رقم الهوية5200154009 :

الصف8 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،8

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات القراءة والكتابة؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل مجال من مجاالت القراءة والكتابة؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح
طفلك المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  6نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 04/26/2000 :رقم الهوية5200154018 :

الصف8 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،8
يقدم هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك تنفيذها في تقييم الرياضيات في تقييم االستعداد للحياة الجامعية والمهنية ( .)PARCCيظهر ذلك ما إذا كان طفلك لبى توقعات
الصف الحالي وإذا كان في طريقه للتقدم للصف التالي.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
األداء في مادة الرياضيات
نتيجة الطفل743 :
850

801

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

المستوى 3

المستوى 1

أدى طفلك في المستوى  3وحصل على
درجة743
أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

8

معلومات إضافية حول درجة طفلك في الرياضيات
صياغة االستنتاج الرياضي

المحتوى الرئيسي
في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على جذور ،وأسس ،وترميز علمي ،ومعادالت
خطية ،ونظم المعادالت الخطية ،ودوال خطية وغير خطية ،ونظرية فيثاغورس ،وتحويل األشكال على مستوى
إحداثي.

يحقق الطالب التوقعات من خالل تكوين وتعليل الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

محتوى إضافي مساند

النمذجة والطلب

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على أرقام ال كسرية ،وحجوم ،وأشكال االنتشار.
للحصول على قائمة محتوى المادة والمحتوى اإلضافي في كل مرحلة دراسية،
انظر .parcconline.org/math

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل الواقعية ،وعرض وحل المسائل التي بها رموز ،واالستنتاج الكمي
واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

األسطورة
أقل من التوقعات

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org
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الصفحة  1من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 04/26/2000 :رقم الهوية5200154018 :

الصف8 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،8

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات الرياضيات؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل فرع من فروع الرياضيات؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح طفلك
المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  8نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
الصف9 :

تاريخ الميالد 04/05/1999 :رقم الهوية5200154010 :
نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،9
يوفر هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك في آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية ألجل تقييم  .PARCCوهو يبين ما إذا كان طفلك يلبي التوقعات على مستوى الصف
وإذا ما كان طفلك يسلك الطريق الصحيح للحياة الجامعية والمهنية.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
أداء آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية
نتيجة الطفل781 :
850

791

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

الكتابة

المستوى 4
أدى طفلك في المستوى  4وحصل على
درجة781

المستوى 1

أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

القراءة
معدل المدرسة
704

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
50

متوسط درجات القراءة:
من  10إلى 90

معدل المدرسة
804

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
35

متوسط درجات الكتابة:
من  10إلى 60

معدل الوالية
702

معدل المنطقة
703

نتيجة طفلك:
67

معدل الوالية
802

معدل المنطقة
803

نتيجة طفلك:
48

التعبير الكتابي

نص أدبي

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم تأليف كالم متطور ومنظم وواضح الكتابة ،وذلك باستخدام تفاصيل
مما قرؤوه.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل الروايات والدراما والشعر المالئمة لصفوفهم
الدراسية.
نص معلوماتي

معرفة واستخدام قواعد اللغة

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل النصوص غير الروائية بما في ذلك النصوص التي
تتحدث عن التاريخ ،والعلوم ،واآلداب ،والموسيقى المالئمة لصفوفهم الدراسية.
المفردات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم التأليف كتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية ،بما في ذلك
تلك المتعلقة بالنحو ،واإلمالء ،واالستعمال.

األسطورة

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

أقل من التوقعات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم استخدام السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات في النصوص
المالئمة لصفوفهم الدراسية.

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org

09292015-Sp-ZMOCKSAM-555-7777-Arabic ELA09

الصفحة  1من 2

9

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 04/05/1999 :رقم الهوية5200154010 :

الصف9 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،9

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات القراءة والكتابة؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل مجال من مجاالت القراءة والكتابة؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح
طفلك المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  5نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
الصف10 :

تاريخ الميالد 12/22/2000 :رقم الهوية5200154011 :
نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،10
يوفر هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك في آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية ألجل تقييم  .PARCCوهو يبين ما إذا كان طفلك يلبي التوقعات على مستوى الصف
وإذا ما كان طفلك يسلك الطريق الصحيح للحياة الجامعية والمهنية.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
أداء آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية
نتيجة الطفل781 :
850

794

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

الكتابة

المستوى 4
أدى طفلك في المستوى  4وحصل على
درجة781

المستوى 1

أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

القراءة
معدل المدرسة
704

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
50

متوسط درجات القراءة:
من  10إلى 90

معدل المدرسة
804

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
35

متوسط درجات الكتابة:
من  10إلى 60

معدل الوالية
702

معدل المنطقة
703

نتيجة طفلك:
67

معدل الوالية
802

معدل المنطقة
803

نتيجة طفلك:
48

التعبير الكتابي

نص أدبي

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم تأليف كالم متطور ومنظم وواضح الكتابة ،وذلك باستخدام تفاصيل
مما قرؤوه.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل الروايات والدراما والشعر المالئمة لصفوفهم
الدراسية.
نص معلوماتي

معرفة واستخدام قواعد اللغة

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل النصوص غير الروائية بما في ذلك النصوص التي
تتحدث عن التاريخ ،والعلوم ،واآلداب ،والموسيقى المالئمة لصفوفهم الدراسية.
المفردات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم التأليف كتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية ،بما في ذلك
تلك المتعلقة بالنحو ،واإلمالء ،واالستعمال.

األسطورة

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

أقل من التوقعات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم استخدام السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات في النصوص
المالئمة لصفوفهم الدراسية.

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org

09292015-Sp-ZMOCKSAM-555-7777-$UDELF(/$

الصفحة  1من 2

10

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 12/22/2000 :رقم الهوية5200154011 :

الصف10 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،10

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات القراءة والكتابة؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل مجال من مجاالت القراءة والكتابة؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح
طفلك المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  4نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
الصف11 :

تاريخ الميالد 05/06/2001 :رقم الهوية5200154012 :
نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،11
يوفر هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك في آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية ألجل تقييم  .PARCCوهو يبين ما إذا كان طفلك يلبي التوقعات على مستوى الصف
وإذا ما كان طفلك يسلك الطريق الصحيح للحياة الجامعية والمهنية.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
أداء آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية
نتيجة الطفل820 :
850

792

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

774

774

767

781

الكتابة

أدى طفلك في المستوى  5وحصل على
درجة820

المستوى 1

أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات األداء،
انظر صفحة .2

التأهيل للحياة الجامعية والمهنية
معدل المدرسة

المستوى 5

القراءة
معدل المدرسة
704

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
50

متوسط درجات القراءة:
من  10إلى 90

معدل المدرسة
804

متوسطالطالب الذين حققوا
التوقعات فقط
35

متوسط درجات الكتابة:
من  10إلى 60

معدل الوالية
702

معدل المنطقة
703

نتيجة طفلك:
85

معدل الوالية
802

معدل المنطقة
803

نتيجة طفلك:
57

التعبير الكتابي

نص أدبي

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم تأليف كالم متطور ومنظم وواضح الكتابة ،وذلك باستخدام تفاصيل
مما قرؤوه.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل الروايات والدراما والشعر المالئمة لصفوفهم
الدراسية.
نص معلوماتي

11

معرفة واستخدام قواعد اللغة

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم قراءة وتحليل النصوص غير الروائية بما في ذلك النصوص التي
تتحدث عن التاريخ ،والعلوم ،واآلداب ،والموسيقى المالئمة لصفوفهم الدراسية.
المفردات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم التأليف كتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية ،بما في ذلك
تلك المتعلقة بالنحو ،واإلمالء ،واالستعمال.

األسطورة

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

أقل من التوقعات

يحقق الطالب التوقعات إذا ما تبين أنه يمكنهم استخدام السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات في النصوص
المالئمة لصفوفهم الدراسية.

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org

09292015-Sp-ZMOCKSAM-555-7777-Arabic ELA11

الصفحة  1من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 05/06/2001 :رقم الهوية5200154012 :

الصف11 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

آداب  /قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية

تقرير تقييم الصف 2014-2015 ،11

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات القراءة والكتابة؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل مجال من مجاالت القراءة والكتابة؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح
طفلك المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  8نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 08/18/2001 :رقم الهوية5200154022 :

الصف11 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الرياضيات المتكاملة 2014-2015 ،1
يقدم هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك تنفيذها في تقييم الرياضيات في تقييم االستعداد للحياة الجامعية والمهنية ( .)PARCCوهو يبين ما إذا كان طفلك يلبي التوقعات
على مستوى الصف وإذا ما كان طفلك يسلك الطريق الصحيح للحياة الجامعية والمهنية.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
األداء في مادة الرياضيات
نتيجة الطفل684 :
850

799

المستوى 5

750

المستوى 4

700

725

المستوى 3

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

المستوى 1

المستوى 1

أدى طفلك في المستوى  1وحصل على
درجة684
أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

معلومات إضافية حول درجة طفلك في الرياضيات
صياغة االستنتاج الرياضي

المحتوى الرئيسي

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على فهم الدوال ،والمعادالت الخطية واألسية ،وتفسير
الصيغ األسية ،والدوال ،والنماذج الخطية ،والبراهين الهندسية ،وتطابق األشكال الهندسية.

يحقق الطالب التوقعات من خالل تكوين وتعليل الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

محتوى إضافي مساند

النمذجة والطلب
في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على تحوالت ،ونظم المعادالت ،وتفسير البيانات،
والنماذج الخطية واألسية ،وكتابة الصيغ الجبرية في صور متكافئة.
للحصول على قائمة محتوى المادة والمحتوى اإلضافي في كل مرحلة دراسية،
انظر .parcconline.org/math

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل الواقعية ،وعرض وحل المسائل التي بها رموز ،واالستنتاج الكمي
واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

األسطورة
أقل من التوقعات

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org
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الصفحة  1من 2

11

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 08/18/2001 :رقم الهوية5200154022 :

الصف11 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الرياضيات المتكاملة 2014-2015 ،1

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات الرياضيات؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل فرع من فروع الرياضيات؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح طفلك
المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  5نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 09/20/2000 :رقم الهوية5200154063 :

الصف11 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الرياضيات المتكاملة 2014-2015 ،2
يقدم هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك تنفيذها في تقييم الرياضيات في تقييم االستعداد للحياة الجامعية والمهنية ( .)PARCCوهو يبين ما إذا كان طفلك يلبي التوقعات
على مستوى الصف وإذا ما كان طفلك يسلك الطريق الصحيح للحياة الجامعية والمهنية.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
األداء في مادة الرياضيات
نتيجة الطفل684 :
850

785

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

معدل المدرسة

774

774

767

781

المستوى 1

المستوى 1

أدى طفلك في المستوى  1وحصل على
درجة684
أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

معلومات إضافية حول درجة طفلك في الرياضيات
صياغة االستنتاج الرياضي

المحتوى الرئيسي

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على عمليات حسابية على كثيرات الحدود ،األسس
العقالنية ،والتعبيرات التربيعية واألسية ،والصيغ والمعادالت األسية ،وتفسير الدوال ،والتحوالت في األشكال،
والمثلثات القائمة ،وعلم المثلثات.

يحقق الطالب التوقعات من خالل تكوين وتعليل الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

محتوى إضافي مساند

النمذجة والطلب
في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على نظام االعداد المركبة ،ونظم المعادالت ،والدوال
التربيعية واألسية ،وتمثيل البيانات ،والحجوم ،واالحتماالت.
للحصول على قائمة محتوى المادة والمحتوى اإلضافي في كل مرحلة دراسية،
انظر .parcconline.org/math

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل الواقعية ،وعرض وحل المسائل التي بها رموز ،واالستنتاج الكمي
واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

األسطورة
أقل من التوقعات

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org
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االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 09/20/2000 :رقم الهوية5200154063 :

الصف11 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الرياضيات المتكاملة 2014-2015 ،2

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات الرياضيات؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل فرع من فروع الرياضيات؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح طفلك
المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  6نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 11/21/2000 :رقم الهوية5200154064 :

الصف10 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الرياضيات المتكاملة 2014-2015 ،3
يقدم هذا التقرير معلومات حول أداء طفلك تنفيذها في تقييم الرياضيات في تقييم االستعداد للحياة الجامعية والمهنية ( .)PARCCوهو يبين ما إذا كان طفلك يلبي التوقعات
على مستوى الصف وإذا ما كان طفلك يسلك الطريق الصحيح للحياة الجامعية والمهنية.
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى األداء األكاديمي لطفلك .ستساعد المعلومات األخرى ،مثل الصفوف ،وتعليقات المعلمين ،والدرجات في االختبارات األخرى ،في
تحديد نقاط القوة واالحتياجات األكاديمية لطفلك.
لمعرفة المزيد عن االختبار ،ولعرض عينة من األسئلة والتجارب العملية ،يرجى زيارة .understandthescore.org
األداء في مادة الرياضيات
نتيجة الطفل730 :
850

804

المستوى 5

750

المستوى 4

725

المستوى 3

700

650

المستوى 2

المستوى 1

متوسط تقييمPARCC

معدل الوالية

معدل المنطقة

774

774

767

781

أدى طفلك في المستوى  3وحصل على
درجة 730
أداء الطالب في المستويين  4و 5يحقق التوقعات أو
يفوقها.
للحصول على وصف لكل مستوى من مستويات
األداء ،انظر صفحة .2

التأهيل للحياة الجامعية والمهنية
معدل المدرسة

المستوى 3

معلومات إضافية حول درجة طفلك في الرياضيات
صياغة االستنتاج الرياضي

المحتوى الرئيسي

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.

في هذا المجال ،حقق طفلك تقريبًا التوقعات التي حققها زمالؤه الطالب.
يلبي الطالب التوقعات بحل المسائل التي تحتوي على عبارات جبرية ومعادالت متعددة الحدود ومنطقية،
ومعادالت أسية وجذرية ،والرسوم البيانية للدوال ،والهندسة التحليلية ،وتطبيق المفاهيم الهندسية في المواقف
النموذجية ،واستنباط االستدالالت وتبرير االستنتاجات من البيانات.

يحقق الطالب التوقعات من خالل تكوين وتعليل الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

محتوى إضافي مساند

النمذجة والطلب

10

في هذا المجال ،لم يكن أداء طفلك جي ًدا كهؤالء الطالب الذين حققوا التوقعات.

في هذا المجال ،كان أداء طفلك جي ًدا مثل أو أفضل من الطالب الذين حققوا التوقعات.
يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي تنطوي على متطابقات متعددة الحدود ،وصيغ ودوال كسرية،
ودوال مثلثية والتراكيب الهندسية ،والدوائر ،تمثيل البيانات ،واإلحصاءات.
للحصول على قائمة محتوى المادة والمحتوى اإلضافي في كل مرحلة دراسية،
انظر .parcconline.org/math

يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل الواقعية ،وعرض وحل المسائل التي بها رموز ،واالستنتاج الكمي
واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.

األسطورة
أقل من التوقعات

قارب تحقيق التوقعات

يحققون أو يتجاوزون التوقعات

لالطالع على مجموعة من األسئلة المختارة من االختبارات ،يرجى زيارة understandthescore.org
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االسم األول م .االسم األخير
تاريخ الميالد 11/21/2000 :رقم الهوية5200154064 :

الصف10 :

نموذج السم المقاطعة
نموذج السم المدرسة
الوالية

الرياضيات

تقرير تقييم الرياضيات المتكاملة 2014-2015 ،3

كيف يمكنني استخدام هذه التقارير لمساعدة طفلي؟
استخدام التقرير لبدء مناقشة مع معلم (معلمي) طفلك حول نقاط القوة األكاديمية لديه والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين .ويمكنك أن تطرح األسئلة التالية:
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في مواصلة تكوين المعارف والمهارات لدى طفلي في المجاالت التي فاق
التوقعات فيها؟
●ما الذي يمكننا القيام به في المنزل ،وفي الصف ،وفي المدرسة للمساعدة في دعم طفلي ،في المجاالت التي لم يحقق التوقعات فيها على مستوى
الصف؟
ما هي اختبارات PARCC؟ إنها اختبارات تقيس مدى نجاح الطالب في تعلم المادة على مستوى الصف في آداب/قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية والرياضيات .الطالب الذين
يحققون أو يتجاوزون التوقعات يعدون مؤهلين لمستوى الصف التالي ،ثم في نهاية المطاف ،للحياة الجامعية والمهنية .وتشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف
األساسية لدى طفلك ،وتقتضي من الطالب التفكير النقدي وحل المشكالت ودعم أو شرح إجاباتهم .يمثل االختبار طريقة من عدة طرق لمساعدة اآلباء والمدرسين على فهم
مدى إتقان األطفال للتعلم.
ما المراد بمستويات األداء؟ إن مستويات األداء الواردة أدناه تصف مدى تحقيق الطالب للتوقعات األكاديمية على مستوى صفوفهم الدراسية.
●المستوى :1
●المستوى :2
●المستوى :3
●المستوى :4
●المستوى :5

لم يحقق التوقعات حتى اآلن
يحقق التوقعات جزئيًا
قارب تحقيق التوقعات
حقق التوقعات
فاق التوقعات

كيف تقارن درجات اختبار هذا العام بتلك الخاصة بالسنوات الماضية؟ إن المعارف والمهارات التي تختبر هذا العام مختلفة  -وفي بعض الحاالت تكون أكثر صرامة  -مما
كانت عليه في الماضي .إذا كانت النتيجة طفلك مختلفة عما كنت تتوقع ،فالتق بمعلم طفلك لتفهم معنى ذلك وكيف يمكنك مساعدة طفلك على تحسين أدائه.
كيف ستستخدم مدرسة طفلي نتائج االختبار؟ توفر نتائج االختبار معلومات لمعلم طفلك حول أدائه األكاديمي .كما تتيح النتائج للمدرسة وللمنطقة التعليمية معلومات مهمة
إلدخال تحسينات على برنامج التعليم والتدريس.
كيف يمكنني استخدام درجات الرياضيات؟ أفضل طريقة لفهم هذه النقاط هي مقارنتها مع معدلالطالب الذين حققوا التوقعات ومعدل الطالب الذين يشاركون طفلك في
المدرسة ،والحي ،والوالية .وتأمل أيضًا المعلومات الواردة أدنى الدرجات .كيف كان أداء طفلك في كل فرع من فروع الرياضيات؟ اسأل معلم طفلك كيف يمكنك منح طفلك
المزيد من الفرص لمواجهتها وكيف يمكنك دعم احتياجاته األكاديمية.
المجموع المحتمل .المجموع المحتمل لنتيجة هذا االختبار هو أكبر أو أقل من  7نقاط .هذا هو مقدار التغيير الذي يمكن توقعه في نتيجة طفلك إذا خضع لالختبار عدة مرات.
وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.
للحصول على معلومات وموارد ،بما في ذلك عينة من أسئلة اختبار  PARCCودليل مجلس اآلباء والمعلمين لنجاح الطالب ،يرجى
زيارة .understandthescore.org

الصفحة  2من 2

