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 طفلك لرياضيات الصف السادس

اسرتاتيجيات لتحسني فهم طفلك للقراءة يف الصف السادس

التمثيل العددي والعالقات

الفهم  /التحليل عرب األنواع

• باستخدام إعالن  ،اطلب من طفلك تحديد النسبة املئوية التي سيتم
دفعها إما كرس أو عرشي بطرح الخصم من التكلفة اإلجاملية.
اطلب من طفلك تحويل الكرس أو النسبة املئوية ليتم دفعه يف كال
االستامرتني .عىل سبيل املثال ،خصم  3/1يعني أنه يجب دفع 3/2
الثمن  ،وهو ما يقرب من  ٪ 67أو .0.67

”تقييامت والية تكساس للجاهزية األكادميية“  STAARحول اختبار

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

• دع طفلك يبحث عن كشف حساب الربح والخسارة .ارشح أي األرقام
ستكون إيجابية وأيها ستكون سلبية .اطلب منهم إعادة التحقق من
الرياضيات يف كشف الحساب.

.

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.

كلمة المفوض

تحليل البيانات ومحو األمية املالية الشخصية

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.

فهم  /تحليل النصوص األدبية

• اعرض لطفلك مجموعة متنوعة من األساطري وناقش معه أوجه التشابه
واالختالف عن األشكال األخرى للرواية.
فهم  /تحليل النصوص اإلعالمية

• اطلب من طفلك قياس االرتفاع  ،الطول  ،وعرض املربعات التي يجدها.
اطلب منه حساب الحجم ثم تحويل القياسات إىل وحدات أصغر
أو أكرب وإعادة حساب الحجم .اطلب منه أن يقارن بني القياسات
واألحجام .الحظ ما إذا كان ميكنه تحديد منط.
يوضح هذا التقرير مدى نجاح طفلك يف التقييم .هناك  4مستويات من األداء.

• فكر يف مواضيع قد تهم طفلك  ،مثل العدالة أو العمل الجامعي أو
التغلب عىل املخاوف .ابحث عن كتب أو أفالم مختلفة مع محور
االختيار .ناقش وقارن بينهم.
• ساعد طفلك عىل التفكري يف شخص معجب به .ابحث عن سرية ذاتية
لهذا الشخص  ،وكتاب معدل روايئ .اقرأوها م ًعا وناقش أوجه التشابه
واالختالف.

الحسابات والعالقات الجربية

الهندسة والقياس

ماذا تعني النتائج

القراءة

• اطلب من طفلك قياس مجموعتني متامثلتني من األشياء يف الحياة
اليومية  ،مثل األوراق من نبتني مختلفتني .اطلب منه أن ينشأ مخطط
الصندوق وطرفيه (طريقة للتمثيل البياين) مع كلتا املجموعتني من
البيانات و وصف ما تخربه تلك املخططات عن املجموعتني.

• يف املرة التالية التي تضع فيها قطعة من األثاث م ًعا أو تتبع دليًال لجزء
من املعدات حول منزلك  ،اطلب من طفلك قراءة التوجيهات لك
ومساعدتك عىل اتباعها خطوة بخطوة .إذا كانت اإلرشادات تحتوي
عىل صور فقط  ،اجعل طفلك يكتب التعليامت التي تطابق الصور أو
اإلجراء (اإلجراءات).
التأليف الكتايب ,املراجعة والتحرير
• وصفات األرسة :قم بطهي وصفة عائلية مع طفلك ومناقشة تاريخها.
اطلب من طفلك توثيق الوصفة وتاريخها يف عائلتك.

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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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!

