أداة موارد الوالدين

اآلباء املطلعني .املدارس األفضل.

نتائج تقييامت والية تكساس للجاهزية األكادميية

خصيصا ألطفالكم ،والتي ميكنك القيام بها معهم يف املنزل لتحسني فهمهم للمفاهيم املهمة يف القراءة والرياضيات.
فيام ييل االسرتاتيجيات واألنشطة ،املصممة
ً

تقييامت والية تكساس للجاهزية األكادميية

بطاقة تقرير STAAR 2018

الرياضيات

اسرتاتيجيات لتحسني فهم رياضيات الصف الخامس لطفلك
التمثيل العددي والعالقات

اجتاز طفلك اختبار  STAARيف مايو  .2018يطلب هذا االختبار من الطالب
اإلجابة عن األسئلة التي تقيس املعرفة واملهارات التي يحتاجون إليها لالستعداد
للكلية أو ملزاولة مهنة ما .إذا كانت لديك أسئلة حول هذا التقرير ،يرجى
االتصال مبعلم طفلك أو مديره ،أو معرفة املزيد من خالل زيارة
.www.texasassessment.com

• قم برتتيب عدد معني من األغراض يف كل مجموعة ممكنة .اطلب من
طفلك تحديد عدد الصفوف واألعمدة والعدد اإلجاميل لألغراض.
• اطلب من طفلك التحقق مرة أخرى من املبلغ املوجود يف اإليصال ألربعة
أو خمسة عنارص.

.

مستوى صف “ MASTERSفوق المستوى”
يتقن الطالب المعرفة والمهارات المطلوبة للدورة  -الطالب
على المسار الصحيح لالستعداد للجامعة و المهنة .
مستوي صف “ MEETSيفي بالمستوى”
معرفة قوية لمحتوى الدورة  -الطالب مهيأ للتقدم إلى
الصف التالي.
مستوي صف  “APPROACHESقريب من المستوى”
يعرف الطالب بعض المعلومات عن محتوى الدورة  ،ولكن
قد يفقد عناصر حاسمة  -يحتاج الطالب إلى دعم إضافي
في العام القادم.

• اطلب من طفلك قياس أطوال األشياء باستخدام وحدات مختلفة (القدم
,البوصة  ,السنتيمرتات واملرت) والتحقق من القياسات باستخدام
التحويالت ( 21بوصة يف القدم أو  001سنتيمرت يف املرت).

كلمة المفوض
لدي الطالب الذين يالئم مستواهم أو يفوق
االختبارات هي جزء من الحياة .سيجري
مستوي الصف عند التخرج من المدرسة
أطفالنا اختبارات للحصول على رخصة
الثانوية فرصة تتجاوز  60٪الجتياز
قيادة ،للوصول الى الكلية ،و حتى
للحصول على وظائف معينة .بصفتي والد فصول كليتهم ،وزيادة كبيرة في مكتسباتهم
مدى الحياة وآفاق نجاحهم .ويهدف هذا
إلثنين ،أعلم أنه ال يمكن الختبار واحد
التقرير إلى إعطائك معلومات عن مدى
أن يخبرني كل شيء عن أوالدي .لكن
تقييمات والية تكساس للجاهزية األكاديمية تعلم طفلك المواد األكاديمية لهذا العام في
معدة لتوفير معلومات مفيدة حول مدى تعلم المدرسة وكيف يمكنك مساعدتهم على تعلم
أطفالنا أكاديميا و مدى استعدادهم الجيد لما أكثر من ذلك.
سيأتي بعد ذلك.

• قم بزيارة املكتبة املحلية يف كثري من األحيان .شجع طفلك عىل مراجعة
مجموعة متنوعة من الكتب  ،سواء الروائية أو غري الروائية.
• صحح األخطاء بلطف .أعد قراءة الجملة بأكملها لطفلك .بدالً من االنتقاد
 ،قد يبدو التصحيح اللطيف كأن تقول “عذ ًرا  ،هذا ليس صحي ًحا متا ًما.
هذه الكلمة ”...
فهم  /تحليل النصوص اإلعالمية

الهندسة والقياس

يوضح هذا التقرير مدى نجاح طفلك يف التقييم .هناك  4مستويات من األداء.

• اقرأ عن حدث حرضته أنت وطفلك أو اكتب مالحظاتك الخاصة لحدث
شاركته .اقرأ القطعتني وقارن االختالفات بينهام  ،مثل وجهات النظر
التي كانت مكتوبة منها.
• شجع طفلك عىل القراءة لقريبه األصغر .دعه يتوىل قراءة الشعائر يف وقت
النوم مرة واحدة يف األسبوع للتأكد من أنه يقرأ شيئًا.
فهم  /تحليل النصوص األدبية

الحسابات والعالقات الجربية

ماذا تعني النتائج

اسرتاتيجيات لتحسني فهم طفلك للقراءة يف الصف 5
الفهم  /التحليل عرب األنواع

• اطلب من طفلك أن يرتب األرقام املوجودة يف الحياة اليومية من األصغر
إىل األكرب و من األكرب إىل األصغر .قد تتضمن األمثلة أرقا ًما عىل إيصال
استالم البقالة  ،أسعار املواد الغذائية  ،األرقام عىل الصناديق (الحجم ،
الوزن  ،السعرات الحرارية  ،محتوى امللح  ،الربوتني  ،محتوى السكر ،
إلخ)  ،إشارات الطرق  ،أو أسعار الغاز.
• اطلب من طفلك كتابة األرقام العرشية املوجودة يف الحياة اليومية برتميز
موسع (أي  0.25مثل )0.01 × 5 + 0.10 × 2

”تقييامت والية تكساس للجاهزية األكادميية“  STAARحول اختبار

القراءة

• اطلب من طفلك قراءة الوصفة قبل أن تقوم بطبخها معا عىل العشاء.
ناقش ما تعني أي اختصارات  ،وكيف يجب أن تكون مكتوبة بشكل
مختلف عن النص الروايئ.
التأليف الكتايب ,املراجعة والتحرير

تحليل البيانات ومحو األمية املالية الشخصية

• امنح طفلك مجموعة من األشياء اليومية مثل مجموعة من العالمات أو
سلة من الجوارب .اطلب منها إنشاء رسم بياين رشيطي واستخدام
الرسم البياين الرشيطي إلنشاء جذع وأوراق متثل األغراض.
• اطلب من طفلك أن ينظر إىل رشيط الراتب ويحدد الدخل اإلجاميل وصايف
الدخل.

• شجع طفلك عىل مطالعة مجلة يومية لتوثيق أفكاره وتحدياته.

تعظيم الوقت خالل مؤمترات اآلباء املعلمني
عينة من األسئلة لطرحها عىل املعلم:
• ما الذي يظهر أنه األكرث أهمية لطفيل باملدرسة؟
• هل لدى طفيل أصدقاء جيدين يف الفصل ويف املدرسة؟
• ما هو اليشء األكرث أهمية الذي ميكنني القيام به إلعداد طفيل للمدرسة الثانوية؟
• هل طفيل يقدم أفضل جهوده  /جهودها؟
• ما الذي ميكن أن يفعله طفيل والذي ال يقوم /تقوم به بالفعل؟
• كيف يبيل طفيل يف صفك؟

مستوي صف “ DID NOT MEETدون المستوى”
ال يظهر الفهم األساسي لتوقعات الدورة  -قد يحتاج الطالب
إلى دعم كبير في العام القادم .

مايك موراث ،مفوض الرتبية
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النمو :عن العام الماضي

األداء :الصف الثالث
جون سميث

JUNE
20182017
تاريخ التقرير :يونيو

تاريخ االختبار :مايو 2018

فئة الفصلSEC E FIVE FIVE :

الرياضيات

الحرم الجامعي042 YAHOO M S :

درجة القيد5 :
تاريخ امليالد01/01/75 :

جون سميث
-هوية الطالب املحلية-- :

تاهوية الطالب9901***** :

املنطقةZY CRUSE ISD 999 257 :

أداء طفلك يف ملحة رسيعة

القراءة

التقدم املتوقع

التقدم املتوقع

أظهر طفلك التقدم املتوقع ملدة سنة من التعليامت

أظهر طفلك التقدم املتوقع ملدة سنة من التعليامت

1189

2016–2017

2017–2018

مقياس النتيجة

1590

1540

قريب من املستوى

املؤهل

1092

2017–2018

مقياس النتيجة

املؤهل

املؤهل

املؤهل

العلوم

2016–2017

مستوى الصف
تاريخ االختبار :مايو 2018

الرياضيات

القراءة

قريب من املستوى

قريب من املستوى

مستوى الصف
تاريخ االختبار :مارس 2018

مستوى الصف
تاريخ االختبار :مارس 2018

تاريخ االختبار :مارس 2018

39th

املؤهل

النسبة املئوية

سجل طفلك نفس
أو أفضل من %39
من جميع طالب
الصف الخامس يف
.والية تكساس

الفئة
 .1الفهم  /التحليل عرب األنواع
 .2فهم  /تحليل النصوص األدبية
 .3فهم  /تحليل النصوص اإلعالمية
املجموع

أجاب بشكل صحيح
 7من 8
 9من 16
 9من 14
 25من 38

1540

قريب من املستوى
فوق املستوى
مستوى الصف

)(1667–1996

يفي باملستوى
مستوى الصف

)(1582–1666

قريب من املستوى
مستوى الصف
)(1470–1581

تاريخ قياس القراءة لدى طفلك (قياس ليكسيل@(
يشير مقياس ليكسيل إلى صعوبة المواد التي يستطيع طفلك قراءتها بنجاح.

تاريخ مقياس ليكسيل لطفلك

إليك بعض الكتب الموصي بها
لصف طفلك .

Lمقياس ليكسيل الحالي815 :
2000L

51th

النسبة املئوية

سجل طفلك نفس
أو أفضل من %51
من جميع طالب
الصف الخامس يف
.والية تكساس

1500L

مقياس ليكسيل

500L

8

اجتياز

Grade Level
)(870–1469

الرياضيات

تاريخ االختبار :مارس 2018
املؤهل

الفئة
 .1التمثيل العددي والعالقات
 .2الحسابات والعالقات الجربية
 .3الهندسة والقياس
 .4تحليل البيانات ومحو األمية املالية الشخصية

أجاب بشكل صحيح
 4من 6
 12من 17
 6من 9
 2من 4
 24من 36

املجموع

1590

قريب من املستوى
فوق املستوى
مستوى الصف

)(1724–2062

يفي باملستوى
مستوى الصف

)(1625–1723

قريب من املستوى
مستوى الصف

دون املستوى
مستوى الصف

)(936–1499

)(1500–1624

اجتياز

القياس الكمي الحايل847Q :

4

3

2

نطاق مستوى
الدرجة المتوقعة

0L

=

سجل طفلك نفس
أو أفضل من %45
من جميع طالب
الصف الخامس يف
.والية تكساس

العلوم

تاريخ االختبار :مايو 2018

45th

النسبة املئوية
7

دون املستوى

1000L

)(815L

5 6
الصف

القراءة

املؤهل

الفئة
 .1املواد والطاقة
 .2القوة ،الحركة ،والطاقة
 .3األرض والفضاء
 .4الكائنات والبيئات

أجاب بشكل صحيح
 2من 6
 3من 8
 4من 10
 4من 12
 31من 36

املجموع

3700

قريب من املستوى
فوق املستوى
مستوى الصف

)(4402–5566

يفي باملستوى
مستوى الصف

)(4000–4401

دون املستوى
مستوى الصف

قريب من املستوى
مستوى الصف

)(1174–3549

)(3550–3999

اجتياز

الحقوق ©  2017ميتامتريكس.

®

تعرف عىل املزيد حول مستوى مقياس ليكسل لطفلك

ملزيد من املعلومات حول سجل مستوى قراءة طفلك  ،مبا يف ذلك مخطط ليكسل للنمو التفاعيل وأداة البحث عن الكتب  ،تفضل بزيارةwww.texasassessment.com/lexile :
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هل تريد املزيد من املوارد ملساعدة طفلك يف املدرسة؟

للحصول عىل نصائح وأدوات مفيدة  ،مبا يف ذلك معلومات حول كيفية تحسني مهارات الرياضيات واملشاركة يف تحدي الرياضيات الصيفي من
املنزل  ،يرجى زيارة www.texasassessment.com
اضغط عىل
www.texasassessment.com

ابحث عن رمز الدخول الفريد الخاص بك
يف الشاشة إىل اليسار

أدخل الرمز وانقر عىل الزر لتسجيل
الدخول ومعرفة املزيد!

