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درجة الطفلنطاق الدرجات  النسبة المئوية للطالب
في كل مستوى

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
تاريخ الميالد: 2010/09/10 الهوية: EL03040003  الصف  3

نموذج السم المديرية
نموذج السم مدرسة واحدة

إلينوي

ربيع 2022 آداب اللغة اإلنجليزية للصف الثالث 

تقرير اختبار آداب اللغة اإلنجليزية/تقييم القراءة والكتابة، 2022-2021
المسار  في  لالستمرار  في كل مستوى صفي  الطالب  إليها  يحتاج  التي  النقدي  التفكير  المحتوى وقدرات  المهارات ومعرفة  للتعلم  إلينوي  معايير  توضح 

إلينوي  معايير  مواكبة  في  األول  االسم  نجاح  )IAR( مدى  لالستعداد  إلينوي  تقييم  يقّدر  الثانوي.  التعليم  نهاية  في  والمهنية  الجامعية  للحياة  للتأهل  الصحيح 
. للتعلم

قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية إلينوي https://il-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر 
pSZf29CnPQwS  .اإلنترنت
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درجة طفلك
حقق االسم األول في تقييم إلينوي للجاهزية درجة 701 للصف الثالث في 

تقييم إلينوي للجاهزية لعام 2022. هذه الدرجة تقدر المستويات الحالية 
للمهارات والمعرفة األكاديمية والقدرة الحالية على تطبيق هذا التعلم على 

مهام أكاديمية جديدة. تعكس الدرجات العالية في العادة مستوى معرفة 
أقوى في آداب اللغة/القراءة والكتابة وقدرة أكبر لتطبيق تلك المعرفة على 

مهام ومشكالت معرفية أكثر تعقيًدا.

من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم IAR هي تقدير لتعلمه 
الحالي. قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار 10.3 نقطة. وهذا هو 

مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك لو كان/كانت ستأخذ االختبار 
عدة مرات. وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.

من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التطور المستقبلي والنجاح 
أألكاديمي. التعليم عال الجودة ومجهود الطالب والمشاركة تساعد في 

تشكيل األداء المستقبلي.

كيف يمكنني استخدام هذا التقرير؟
قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم إلينوي للجاهزية )IAR( إلى خمسة مستويات إتقان لتوصيف التعلم الحالي.

اطلب من معلمك بأن:
يقدم أمثلة على المهارات وقدرات التفكير النقدي التي تتميز بها مستويات الكفاءة المختلفة في الفنون اللغوية / القراءة والكتابة للصف الثالث، أو للحصول على 	 

https://il.mypearsonsupport.com/reporting مزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع
ماذا يقول هذا التقرير عن نقاط القوة والصعوبات الحالية عند طفلك.	 
ماذا سيفعلون هذا العام وما الذي يمكن فعله في المنزل لمساعدة طفلك على إحراز تقدم؟	 

 735L-940L :835 والنطاقL :المتوقع Lexile® مقياس
أدخل نطاق Lexile المتوقع علىwww.lexile.com لمطابقة مهارات القراءة لدى الطالب مع الكتب المناسبة لمستواه.
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الصفحة 2 من 2

نظرة أدق لالستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية، يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل مستوى صفي. وكثيًرا 
ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب والتجارب خارج المدرسة والعديد من 

العوامل األخرى.

يوضح تقييم IAR االستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت من خالل وضع أداء طفلك إما في المستوى H-المرتفع أو M-المتوسط أو L-المنخفض على مقياس 
لكل مجال. تتيح لك معرفة أداء طفلك في مجاالت المحتوى المهمة إجراء محادثة أكثر فاعلية مع معلمي طفلك لدعم النمو األكاديمي المستقبلي.

للحصول على تقديرات استعداد ذات مستوى أعلى، اسأل معلمك )معلميك( كيف باإلمكان جعل طفلك يواجه التحديات لبناء نقاط قوة أعمق في   
كل من المدرسة والمنزل.

لتقديرات مستوى االستعداد المتوسط، اسأل المعلم )المعلمين( عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل العمل في المدرسة واألنشطة في   
المنزل.

لتقديرات استعداد المستوى المنخفض، اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة ليفي بتوقعات المستوى   
الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

الطالب المستعدون في هذه المجاالت الخمسة يقومون باآلتي بنجاح:

النصوص األدبية

قراءة وتحليل الخيال والدراما والشعر

النصوص اإلعالمية

قراءة وتحليل النصوص الواقعية والتاريخية والعلمية والفنون

المفردات

استخدام التجربة والسياق والتحليل لتحديد معنى الكلمة

التعبير المكتوب

إنشاء كتابة بتعبير جيد مما قرأه الطالب

معرفة قواعد اللغة واستعمالها

الكتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية

الكتابة بشكل إجماليالقراءة بشكل إجمالي
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نسبة تطورالطالب  ليست هناك معلومات كافية عن طفلك أو أقرانه/أقرانها األكاديميين لحساب نسبة تطور الطالب هذا العام. العام األول الذي يختبر فيه الطالب في 
إلينوي يعتبر خط األساس للطالب.

كفاءات الكتابة األعلى تطوًراكفاءات القراءة األعلى تطوًرا

كفاءات الكتابة األقل تطوًراكفاءات القراءة األقل تطوًرا
*درجة طفلك كانت 25 على مقياس 10 من 60*درجة طفلك كانت 38 على مقياس 10 من 90

درجة طفلك*
درجة طفلك*
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المتوسط على مستوى الوالية
المتوسط على مستوى الوالية
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درجة الطفلنطاق الدرجات  النسبة المئوية للطالب 
في كل مستوى

4

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
تاريخ الميالد: 2009/03/30 الهوية: EL04040033 الصف: 4

نموذج السم المديرية
نموذج السم مدرسة واحدة

إلينوي

ربيع 2022 آداب اللغة اإلنجليزية للصف الرابع 

تقرير اختبار آداب اللغة اإلنجليزية/تقييم القراءة والكتابة، 2022-2021
المسار  في  لالستمرار  في كل مستوى صفي  الطالب  إليها  يحتاج  التي  النقدي  التفكير  المحتوى وقدرات  المهارات ومعرفة  للتعلم  إلينوي  معايير  توضح 

إلينوي  معايير  مواكبة  في  األول  االسم  نجاح  )IAR( مدى  لالستعداد  إلينوي  تقييم  يقّدر  الثانوي.  التعليم  نهاية  في  والمهنية  الجامعية  للحياة  للتأهل  الصحيح 
. للتعلم

قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية إلينوي https://il-results.pearsonaccessnext.com  واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر 
zrgP84FXD5nr .اإلنترنت
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درجة طفلك
حقق االسم األول درجة 746 بالصف الرابع في تقييم IAR لعام 2022. 
هذه الدرجة تقدر المستويات الحالية للمهارات والمعرفة األكاديمية والقدرة 
الحالية على تطبيق هذا التعلم على مهام أكاديمية جديدة. تعكس الدرجات 

العالية في العادة مستوى معرفة أقوى في آداب اللغة/القراءة والكتابة 
وقدرة أكبر لتطبيق تلك المعرفة على مهام ومشكالت معرفية أكثر تعقيًدا.

من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم IAR هي تقدير لتعلمه 
الحالي. قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار 11.3 نقطة. وهذا هو 

مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك لو كان/كانت ستأخذ االختبار 
عدة مرات. وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.

من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التطور المستقبلي والنجاح 
أألكاديمي. التعليم عال الجودة ومجهود الطالب والمشاركة تساعد في 

تشكيل األداء المستقبلي.

كيف يمكنني استخدام هذا التقرير؟
قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم إلينوي للجاهزية )IAR( إلى خمسة مستويات إتقان لتوصيف التعلم الحالي.

اطلب من معلمك بأن:
يقدم أمثلة على المهارات وقدرات التفكير النقدي التي تتميز بها مستويات الكفاءة المختلفة في الفنون اللغوية / القراءة والكتابة للصف الرابع، أو للحصول على 	 

.https://il.mypearsonsupport.com/reporting مزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع
ماذا يقول هذا التقرير عن نقاط القوة والصعوبات الحالية عند طفلك.	 
ماذا سيفعلون هذا العام وما الذي يمكن فعله في المنزل لمساعدة طفلك على إحراز تقدم؟	 

735L -940L :835 والنطاقL :المتوقع Lexile® مقياس
أدخل نطاق Lexile المتوقع علىwww.lexile.com لمطابقة مهارات القراءة لدى الطالب مع الكتب المناسبة لمستواه.
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الصفحة 2 من 2

نظرة أدق لالستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية، يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل مستوى صفي. وكثيًرا 
ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب والتجارب خارج المدرسة والعديد من 

العوامل األخرى.

يوضح تقييم IAR االستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت من خالل وضع أداء طفلك إما في المستوى H-المرتفع أو M-المتوسط أو L-المنخفض على مقياس 
لكل مجال. تتيح لك معرفة أداء طفلك في مجاالت المحتوى المهمة إجراء محادثة أكثر فاعلية مع معلمي طفلك لدعم النمو األكاديمي المستقبلي.

للحصول على تقديرات استعداد ذات مستوى أعلى، اسأل معلمك )معلميك( كيف باإلمكان جعل طفلك يواجه التحديات لبناء نقاط قوة أعمق في   
كل من المدرسة والمنزل.

لتقديرات مستوى االستعداد المتوسط، اسأل المعلم )المعلمين( عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل العمل في المدرسة واألنشطة في   
المنزل.

لتقديرات استعداد المستوى المنخفض، اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة ليفي بتوقعات المستوى   
الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

الطالب المستعدون في هذه المجاالت الخمسة يقومون باآلتي بنجاح:

النصوص األدبية

قراءة وتحليل الخيال والدراما والشعر

النصوص اإلعالمية

قراءة وتحليل النصوص الواقعية والتاريخية والعلمية والفنون

المفردات

استخدام التجربة والسياق والتحليل لتحديد معنى الكلمة

التعبير المكتوب

إنشاء كتابة بتعبير جيد مما قرأه الطالب

معرفة قواعد اللغة واستعمالها

الكتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية

الكتابة بشكل إجماليالقراءة بشكل إجمالي

H

M

L

 الشريحة المئوية لتطور الطالب
تعمل الشريحة المئوية لتطور الطالب على مقارنة التطور األكاديمي لطفلك مع تطور الطالب اآلخرين في والية إلينوي مع مرور الوقت. شريحة التطور المئوية 50 

هي المتوسط. تشير شرائح التطور المئوية فوق 50 إلى تقدم أعلى من المتوسط. شرائح التطور المئوية التي قيمتها أقل من 50 تشير إلى تقدم أقل من المتوسط.

درجة طفلك هذا العام مماثلة أو أفضل من نتائج 52 بالمائة من طالب إلينوي الذين حصلوا على درجة مماثلة لطفلك في التقييم في عام )أعوام( سابقة.

كفاءات الكتابة األعلى تطوًراكفاءات القراءة األعلى تطوًرا

كفاءات الكتابة األقل تطوًراكفاءات القراءة األقل تطوًرا
*درجة طفلك كانت 25 على مقياس 10 من 60*درجة طفلك 55 على مقياس 10 من 90

درجة طفلك*

درجة طفلك*
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المتوسط على مستوى الواليةالمتوسط على مستوى الوالية



الصفحة 1 من 2

المستوى 5

المستوى 4

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

درجة الطفلنطاق الدرجات  النسبة المئوية للطالب
في كل مستوى

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
تاريخ الميالد: 2008/22/10 رقم الهوية: EL05040013  الصف: 5

نموذج السم المديرية
نموذج السم مدرسة واحدة

إلينوي

ربيع 2022 آداب اللغة اإلنجليزية للصف الخامس 

تقرير اختبار آداب اللغة اإلنجليزية/تقييم القراءة والكتابة، 2022-2021
المسار  في  لالستمرار  في كل مستوى صفي  الطالب  إليها  يحتاج  التي  النقدي  التفكير  المحتوى وقدرات  المهارات ومعرفة  للتعلم  إلينوي  معايير  توضح 

إلينوي  معايير  مواكبة  في  األول  االسم  نجاح  )IAR( مدى  لالستعداد  إلينوي  تقييم  يقّدر  الثانوي.  التعليم  نهاية  في  والمهنية  الجامعية  للحياة  للتأهل  الصحيح 
. للتعلم

قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية إلينوي https://il-results.pearsonaccessnext.com  واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر 
4wdmR5FPW4h6   .اإلنترنت
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درجة طفلك
حققاالسم األول درجة 789 في الصف الخامس في تقييم IAR لعام 

2022. هذه الدرجة تقدر المستويات الحالية للمهارات والمعرفة 
األكاديمية والقدرة الحالية على تطبيق هذا التعلم على مهام أكاديمية 

جديدة. تعكس الدرجات العالية في العادة مستوى معرفة أقوى في 
آداب اللغة/القراءة والكتابة وقدرة أكبر لتطبيق تلك المعرفة على مهام 

ومشكالت معرفية أكثر تعقيًدا.

من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم IAR هي تقدير لتعلمه 
الحالي. قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار 9.3 نقطة. وهذا هو 

مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك لو كان/كانت ستأخذ االختبار 
عدة مرات. وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.

من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التطور المستقبلي والنجاح 
أألكاديمي. التعليم عال الجودة ومجهود الطالب والمشاركة تساعد في 

تشكيل األداء المستقبلي.

كيف يمكنني استخدام هذا التقرير؟
قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم إلينوي للجاهزية )IAR( إلى خمسة مستويات إتقان لتوصيف التعلم الحالي.

اطلب من معلمك بأن:
يقدم أمثلة على المهارات وقدرات التفكير النقدي التي تتميز بها مستويات الكفاءة المختلفة في الفنون اللغوية / القراءة والكتابة للصف الخامس، أو للحصول على 	 

https://il.mypearsonsupport.com/reporting مزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع
ماذا يقول هذا التقرير عن نقاط القوة والصعوبات الحالية عند طفلك.	 
ماذا سيفعلون هذا العام وما الذي يمكن فعله في المنزل لمساعدة طفلك على إحراز تقدم؟	 

735L -940L :835 والنطاقL :المتوقع Lexile® مقياس
أدخل نطاق Lexile المتوقع علىwww.lexile.com لمطابقة مهارات القراءة لدى الطالب مع الكتب المناسبة لمستواه.
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متوسط الوالية 740

5



الصفحة 2 من 2

نظرة أدق لالستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية، يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل مستوى صفي. وكثيًرا 
ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب والتجارب خارج المدرسة والعديد من 

العوامل األخرى.

يوضح تقييم IAR االستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت من خالل وضع أداء طفلك إما في المستوى H-المرتفع أو M-المتوسط أو L-المنخفض على مقياس 
لكل مجال. تتيح لك معرفة أداء طفلك في مجاالت المحتوى المهمة إجراء محادثة أكثر فاعلية مع معلمي طفلك لدعم النمو األكاديمي المستقبلي.

للحصول على تقديرات استعداد ذات مستوى أعلى، اسأل معلمك )معلميك( كيف باإلمكان جعل طفلك يواجه التحديات لبناء نقاط قوة أعمق في   
كل من المدرسة والمنزل.

لتقديرات مستوى االستعداد المتوسط، اسأل المعلم )المعلمين( عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل العمل في المدرسة واألنشطة في   
المنزل.

لتقديرات استعداد المستوى المنخفض، اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة ليفي بتوقعات المستوى   
الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

الطالب المستعدون في هذه المجاالت الخمسة يقومون باآلتي بنجاح:

النصوص األدبية

قراءة وتحليل الخيال والدراما والشعر

النصوص اإلعالمية

قراءة وتحليل النصوص الواقعية والتاريخية والعلمية والفنون

المفردات

استخدام التجربة والسياق والتحليل لتحديد معنى الكلمة

التعبير المكتوب

إنشاء كتابة بتعبير جيد مما قرأه الطالب

معرفة قواعد اللغة واستعمالها

الكتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية

الكتابة بشكل إجماليالقراءة بشكل إجمالي

H

M

L

 الشريحة المئوية لتطور الطالب
تعمل الشريحة المئوية لتطور الطالب على مقارنة التطور األكاديمي لطفلك مع تطور الطالب اآلخرين في والية إلينوي مع مرور الوقت. شريحة التطور المئوية 50 

هي المتوسط. تشير شرائح التطور المئوية فوق 50 إلى تقدم أعلى من المتوسط. شرائح التطور المئوية التي قيمتها أقل من 50 تشير إلى تقدم أقل من المتوسط.

نتائج طفلك هذا العام هي نفسها أو أفضل بنسبة 53% من طالب والية إلينوي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لنتيجة طفلك في تقييم أجري في عام سابق )أعوام سابقة(.

كفاءات الكتابة األعلى تطوًراكفاءات القراءة األعلى تطوًرا

كفاءات الكتابة األقل تطوًراكفاءات القراءة األقل تطوًرا
*درجة طفلك كانت 35 على مقياس 10 من 60*درجة طفلك كانت 50 على مقياس 10 من 90

درجة طفلك*درجة طفلك*

M

H

L

H

L

المتوسط على مستوى الواليةالمتوسط على مستوى الوالية



الصفحة 1 من 2

المستوى 5

المستوى 4

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

درجة الطفلنطاق الدرجات  النسبة المئوية للطالب
في كل مستوى

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
تاريخ الميالد: 2007/09/10 رقم الهوية: EL06040003  الصف: 6

نموذج السم المديرية
نموذج السم مدرسة واحدة

إلينوي

ربيع 2022 آداب اللغة اإلنجليزية للصف السادس 

تقرير اختبار آداب اللغة اإلنجليزية/تقييم القراءة والكتابة، 2022-2021
المسار  في  لالستمرار  في كل مستوى صفي  الطالب  إليها  يحتاج  التي  النقدي  التفكير  المحتوى وقدرات  المهارات ومعرفة  للتعلم  إلينوي  معايير  توضح 

إلينوي  معايير  مواكبة  في  األول  االسم  نجاح  )IAR( مدى  لالستعداد  إلينوي  تقييم  يقّدر  الثانوي.  التعليم  نهاية  في  والمهنية  الجامعية  للحياة  للتأهل  الصحيح 
.)Illinois Learning Standards( للتعلم

 https://il-results.pearsonaccessnext.com and use the following code to access your قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية إلينوي
child’s performance results online.     Rz8Nppysqw7T

850

790

750

725

700

650

701

درجة طفلك
حققاالسم األول درجة 701 في الصف السادس في تقييم IAR لعام 

2022. هذه الدرجة تقدر المستويات الحالية للمهارات والمعرفة 
األكاديمية والقدرة الحالية على تطبيق هذا التعلم على مهام أكاديمية 

جديدة. تعكس الدرجات العالية في العادة مستوى معرفة أقوى في 
آداب اللغة/القراءة والكتابة وقدرة أكبر لتطبيق تلك المعرفة على مهام 

ومشكالت معرفية أكثر تعقيًدا.

من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم IAR هي تقدير لتعلمه 
الحالي. قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار 13.3 نقطة. وهذا هو 

مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك لو كان/كانت ستأخذ االختبار 
عدة مرات. وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.

من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التطور المستقبلي والنجاح 
أألكاديمي. التعليم عال الجودة ومجهود الطالب والمشاركة تساعد في 

تشكيل األداء المستقبلي.

كيف يمكنني استخدام هذا التقرير؟
قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم إلينوي للجاهزية )IAR( إلى خمسة مستويات إتقان لتوصيف التعلم الحالي.

اطلب من معلمك بأن:
يقدم أمثلة على المهارات وقدرات التفكير النقدي التي تتميز بها مستويات الكفاءة المختلفة في الفنون اللغوية / القراءة والكتابة للصف السادس، أو للحصول على 	 

https://il.mypearsonsupport.com/reporting مزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع
ماذا يقول هذا التقرير عن نقاط القوة والصعوبات الحالية عند طفلك.	 
ماذا سيفعلون هذا العام وما الذي يمكن فعله في المنزل لمساعدة طفلك على إحراز تقدم؟	 

735L -940L :835 والنطاقL :المتوقع Lexile® مقياس
أدخل نطاق Lexile المتوقع علىwww.lexile.com لمطابقة مهارات القراءة لدى الطالب مع الكتب المناسبة لمستواه.
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الصفحة 2 من 2

نظرة أدق لالستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية، يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل مستوى صفي. وكثيًرا 
ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب والتجارب خارج المدرسة والعديد من 

العوامل األخرى.

يوضح تقييم IAR االستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت من خالل وضع أداء طفلك إما في المستوى H-المرتفع أو M-المتوسط أو L-المنخفض على مقياس 
لكل مجال. تتيح لك معرفة أداء طفلك في مجاالت المحتوى المهمة إجراء محادثة أكثر فاعلية مع معلمي طفلك لدعم النمو األكاديمي المستقبلي.

للحصول على تقديرات استعداد ذات مستوى أعلى، اسأل معلمك )معلميك( كيف باإلمكان جعل طفلك يواجه التحديات لبناء نقاط قوة أعمق في   
كل من المدرسة والمنزل.

لتقديرات مستوى االستعداد المتوسط، اسأل المعلم )المعلمين( عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل العمل في المدرسة واألنشطة في   
المنزل.

لتقديرات استعداد المستوى المنخفض، اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة ليفي بتوقعات المستوى   
الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

الطالب المستعدون في هذه المجاالت الخمسة يقومون باآلتي بنجاح:

النصوص األدبية

قراءة وتحليل الخيال والدراما والشعر

النصوص اإلعالمية

قراءة وتحليل النصوص الواقعية والتاريخية والعلمية والفنون

المفردات

استخدام التجربة والسياق والتحليل لتحديد معنى الكلمة

التعبير المكتوب

إنشاء كتابة بتعبير جيد مما قرأه الطالب

معرفة قواعد اللغة واستعمالها

الكتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية

الكتابة بشكل إجماليالقراءة بشكل إجمالي

H

M

L

 الشريحة المئوية لتطور الطالب
تعمل الشريحة المئوية لتطور الطالب على مقارنة التطور األكاديمي لطفلك مع تطور الطالب اآلخرين في والية إلينوي مع مرور الوقت. شريحة التطور المئوية 50 

هي المتوسط. تشير شرائح التطور المئوية فوق 50 إلى تقدم أعلى من المتوسط. شرائح التطور المئوية التي قيمتها أقل من 50 تشير إلى تقدم أقل من المتوسط.

درجة طفلك هذا العام مماثلة أو أفضل من نتائج 54 بالمائة من طالب إلينوي الذين حصلوا على درجة مماثلة لدرجة طفلك في التقييم في عام سابق )أعوام سابقة(.

كفاءات الكتابة األعلى تطوًراكفاءات القراءة األعلى تطوًرا

كفاءات الكتابة األقل تطوًراكفاءات القراءة األقل تطوًرا
*درجة طفلك كانت 25 على مقياس 10 من 60*درجة طفلك كانت 38 على مقياس 10 من 90

درجة طفلك*
درجة طفلك*

M

H
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H

المتوسط على مستوى الواليةالمتوسط على مستوى الوالية



الصفحة 1 من 2

المستوى 5

المستوى 4

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

درجة الطفلنطاق الدرجات  النسبة المئوية للطالب
في كل مستوى

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
تاريخ الميالد: 2006/03/30 الهوية: EL07040033  الصف: 7

نموذج السم المديرية
نموذج السم مدرسة واحدة

إلينوي

ربيع 2022 آداب اللغة اإلنجليزية للصف السابع 

تقرير اختبار آداب اللغة اإلنجليزية/تقييم القراءة والكتابة، 2022-2021
المسار  في  لالستمرار  في كل مستوى صفي  الطالب  إليها  يحتاج  التي  النقدي  التفكير  المحتوى وقدرات  المهارات ومعرفة  للتعلم  إلينوي  معايير  توضح 

إلينوي  معايير  مواكبة  في  األول  االسم  نجاح  )IAR( مدى  لالستعداد  إلينوي  تقييم  يقّدر  الثانوي.  التعليم  نهاية  في  والمهنية  الجامعية  للحياة  للتأهل  الصحيح 
. للتعلم

 قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية إلينوي https://il-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي للوصول إلى
jbTHBGrT4sTV  .نتائج أداء طفلك عبر اإلنترنت

850

810

750

725

700

650

746

درجة طفلك
حقق االسم األول درجة 746 في الصف السابع في تقييم IAR لعام 

2022. هذه الدرجة تقدر المستويات الحالية للمهارات والمعرفة 
األكاديمية والقدرة الحالية على تطبيق هذا التعلم على مهام أكاديمية 

جديدة. تعكس الدرجات العالية في العادة مستوى معرفة أقوى في 
آداب اللغة/القراءة والكتابة وقدرة أكبر لتطبيق تلك المعرفة على مهام 

ومشكالت معرفية أكثر تعقيًدا.

من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم IAR هي تقدير لتعلمه 
الحالي. قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار 12.3 نقطة. وهذا هو 

مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك لو كان/كانت ستأخذ االختبار 
عدة مرات. وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.

من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التطور المستقبلي والنجاح 
أألكاديمي. التعليم عال الجودة ومجهود الطالب والمشاركة تساعد في 

تشكيل األداء المستقبلي.

كيف يمكنني استخدام هذا التقرير؟
قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم إلينوي للجاهزية )IAR( إلى خمسة مستويات إتقان لتوصيف التعلم الحالي.

اطلب من معلمك بأن:
يقدم أمثلة على المهارات وقدرات التفكير النقدي التي تتميز بها مستويات الكفاءة المختلفة في الفنون اللغوية / القراءة والكتابة للصف السابع، أو للحصول على 	 

https://il.mypearsonsupport.com/reporting مزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع
ماذا يقول هذا التقرير عن نقاط القوة والصعوبات الحالية عند طفلك.	 
ماذا سيفعلون هذا العام وما الذي يمكن فعله في المنزل لمساعدة طفلك على إحراز تقدم؟	 

735L - 940L :835 والنطاقL :المتوقع Lexile® مقياس
أدخل نطاق Lexile المتوقع علىwww.lexile.com لمطابقة مهارات القراءة لدى الطالب مع الكتب المناسبة لمستواه.
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الصفحة 2 من 2

نظرة أدق لالستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية، يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل مستوى صفي. وكثيًرا 
ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب والتجارب خارج المدرسة والعديد من 

العوامل األخرى.

يوضح تقييم IAR االستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت من خالل وضع أداء طفلك إما في المستوى H-المرتفع أو M-المتوسط أو L-المنخفض على مقياس 
لكل مجال. تتيح لك معرفة أداء طفلك في مجاالت المحتوى المهمة إجراء محادثة أكثر فاعلية مع معلمي طفلك لدعم النمو األكاديمي المستقبلي.

للحصول على تقديرات استعداد ذات مستوى أعلى، اسأل معلمك )معلميك( كيف باإلمكان جعل طفلك يواجه التحديات لبناء نقاط قوة أعمق في   
كل من المدرسة والمنزل.

لتقديرات مستوى االستعداد المتوسط، اسأل المعلم )المعلمين( عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل العمل في المدرسة واألنشطة في   
المنزل.

لتقديرات استعداد المستوى المنخفض، اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة ليفي بتوقعات المستوى   
الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

الطالب المستعدون في هذه المجاالت الخمسة يقومون باآلتي بنجاح:

النصوص األدبية

قراءة وتحليل الخيال والدراما والشعر

النصوص اإلعالمية

قراءة وتحليل النصوص الواقعية والتاريخية والعلمية والفنون

المفردات

استخدام التجربة والسياق والتحليل لتحديد معنى الكلمة

التعبير المكتوب

إنشاء كتابة بتعبير جيد مما قرأه الطالب

معرفة قواعد اللغة واستعمالها

الكتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية

الكتابة بشكل إجماليالقراءة بشكل إجمالي
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L

 الشريحة المئوية لتطور الطالب
تعمل الشريحة المئوية لتطور الطالب على مقارنة التطور األكاديمي لطفلك مع تطور الطالب اآلخرين في والية إلينوي مع مرور الوقت. شريحة التطور المئوية 50 

هي المتوسط. تشير شرائح التطور المئوية فوق 50 إلى تقدم أعلى من المتوسط. شرائح التطور المئوية التي قيمتها أقل من 50 تشير إلى تقدم أقل من المتوسط.

درجة طفلك هذا العام مماثلة أو أفضل من نتائج 55 بالمائة من طالب إلينوي الذين حصلوا على درجة مماثلة لدرجة طفلك في التقييم في عام )أعوام( سابقة.

كفاءات الكتابة األعلى تطوًراكفاءات القراءة األعلى تطوًرا

كفاءات الكتابة األقل تطوًراكفاءات القراءة األقل تطوًرا
*درجة طفلك كانت 25 على مقياس 10 من 60*درجة طفلك 55 على مقياس 10 من 90

درجة طفلك*

درجة طفلك*

H

H

L

M

M

المتوسط على مستوى الواليةالمتوسط على مستوى الوالية



الصفحة 1 من 2

المستوى 5

المستوى 4

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

درجة الطفلنطاق الدرجات  النسبة المئوية للطالب 
في كل مستوى

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
تاريخ الميالد: 2005/22/10 الهوية: EL08040013  الصف 8

نموذج السم المديرية
نموذج السم مدرسة واحدة

إلينوي

ربيع 2022 آداب اللغة اإلنجليزية للصف الثامن 

تقرير اختبار آداب اللغة اإلنجليزية/تقييم القراءة والكتابة، 2022-2021
المسار  في  لالستمرار  في كل مستوى صفي  الطالب  إليها  يحتاج  التي  النقدي  التفكير  المحتوى وقدرات  المهارات ومعرفة  للتعلم  إلينوي  معايير  توضح 

إلينوي  معايير  مواكبة  في  األول  االسم  نجاح  )IAR( مدى  لالستعداد  إلينوي  تقييم  يقّدر  الثانوي.  التعليم  نهاية  في  والمهنية  الجامعية  للحياة  للتأهل  الصحيح 
. للتعلم

قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية إلينوي https://il-results.pearsonaccessnext.com  واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر 
DYPW6vVYVsng     .اإلنترنت
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درجة طفلك
حققاالسم األول درجة 789 في الصف الثامن في تقييم IAR لعام 

2022. هذه الدرجة تقدر المستويات الحالية للمهارات والمعرفة 
األكاديمية والقدرة الحالية على تطبيق هذا التعلم على مهام أكاديمية 

جديدة. تعكس الدرجات العالية في العادة مستوى معرفة أقوى في 
آداب اللغة/القراءة والكتابة وقدرة أكبر لتطبيق تلك المعرفة على مهام 

ومشكالت معرفية أكثر تعقيًدا.

من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم IAR هي تقدير لتعلمه 
الحالي. قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار 7.3 نقطة. وهذا هو 

مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك لو كان/كانت ستأخذ االختبار 
عدة مرات. وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.

من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التطور المستقبلي والنجاح 
أألكاديمي. التعليم عال الجودة ومجهود الطالب والمشاركة تساعد في 

تشكيل األداء المستقبلي.

كيف يمكنني استخدام هذا التقرير؟
قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم إلينوي للجاهزية )IAR( إلى خمسة مستويات إتقان لتوصيف التعلم الحالي.

اطلب من معلمك بأن:
يقدم أمثلة على المهارات وقدرات التفكير النقدي التي تتميز بها مستويات الكفاءة المختلفة في الفنون اللغوية / القراءة والكتابة للصف الثامن، أو للحصول على 	 

https://il.mypearsonsupport.com/reporting مزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع
ماذا يقول هذا التقرير عن نقاط القوة والصعوبات الحالية عند طفلك.	 
ماذا سيفعلون هذا العام وما الذي يمكن فعله في المنزل لمساعدة طفلك على إحراز تقدم؟	 

735L - 940L :835 والنطاقL :المتوقع Lexile® مقياس
أدخل نطاق Lexile المتوقع علىwww.lexile.com لمطابقة مهارات القراءة لدى الطالب مع الكتب المناسبة لمستواه.
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متوسط الوالية 740

8



الصفحة 2 من 2

نظرة أدق لالستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية، يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل مستوى صفي. وكثيًرا 
ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب والتجارب خارج المدرسة والعديد من 

العوامل األخرى.

يوضح تقييم IAR االستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت من خالل وضع أداء طفلك إما في المستوى H-المرتفع أو M-المتوسط أو L-المنخفض على مقياس 
لكل مجال. تتيح لك معرفة أداء طفلك في مجاالت المحتوى المهمة إجراء محادثة أكثر فاعلية مع معلمي طفلك لدعم النمو األكاديمي المستقبلي.

للحصول على تقديرات استعداد ذات مستوى أعلى، اسأل معلمك )معلميك( كيف باإلمكان جعل طفلك يواجه التحديات لبناء نقاط قوة أعمق في   
كل من المدرسة والمنزل.

لتقديرات مستوى االستعداد المتوسط، اسأل المعلم )المعلمين( عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل العمل في المدرسة واألنشطة في   
المنزل.

لتقديرات استعداد المستوى المنخفض، اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة ليفي بتوقعات المستوى   
الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

الطالب المستعدون في هذه المجاالت الخمسة يقومون باآلتي بنجاح:

النصوص األدبية

قراءة وتحليل الخيال والدراما والشعر

النصوص اإلعالمية

قراءة وتحليل النصوص الواقعية والتاريخية والعلمية والفنون

المفردات

استخدام التجربة والسياق والتحليل لتحديد معنى الكلمة

التعبير المكتوب

إنشاء كتابة بتعبير جيد مما قرأه الطالب

معرفة قواعد اللغة واستعمالها

الكتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية

الكتابة بشكل إجماليالقراءة بشكل إجمالي
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 الشريحة المئوية لتطور الطالب
تعمل الشريحة المئوية لتطور الطالب على مقارنة التطور األكاديمي لطفلك مع تطور الطالب اآلخرين في والية إلينوي مع مرور الوقت. شريحة التطور المئوية 50 

هي المتوسط. تشير شرائح التطور المئوية فوق 50 إلى تقدم أعلى من المتوسط. شرائح التطور المئوية التي قيمتها أقل من 50 تشير إلى تقدم أقل من المتوسط.

درجة طفلك هذا العام مماثلة أو أفضل من نتائج 56 بالمائة من طالب إلينوي الذين حصلوا على درجة مماثلة لدرجة طفلك في التقييم في عام )أعوام( سابقة.

كفاءات الكتابة األعلى تطوًراكفاءات القراءة األعلى تطوًرا

كفاءات الكتابة األقل تطوًراكفاءات القراءة األقل تطوًرا
*درجة طفلك كانت 25 على مقياس 10 من 60*درجة طفلك كانت 65 على مقياس 10 من 90

درجة طفلك*

درجة طفلك*
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المتوسط على مستوى الواليةالمتوسط على مستوى الوالية



الصفحة 1 من 2

المستوى 5

المستوى 4

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

درجة الطفلنطاق الدرجات  النسبة المئوية للطالب
في كل مستوى

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
تاريخ الميالد: 2010/31/12 رقم الهوية: MA04040042 الصف: 3

نموذج السم المديرية
نموذج السم مدرسة واحدة

إلينوي

ربيع 2022 رياضيات الصف الثالث 

تقرير تقييم الرياضيات، 2022-2021
المسار  في  لالستمرار  في كل مستوى صفي  الطالب  إليها  يحتاج  التي  النقدي  التفكير  المحتوى وقدرات  المهارات ومعرفة  للتعلم  إلينوي  معايير  توضح 

إلينوي  معايير  مواكبة  في  األول  االسم  نجاح  )IAR( مدى  لالستعداد  إلينوي  تقييم  يقّدر  الثانوي.  التعليم  نهاية  في  والمهنية  الجامعية  للحياة  للتأهل  الصحيح 
. للتعلم

قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية إلينوي https://il-results.pearsonaccessnext.com  واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر 
x8ZpHbGzDkwr  .اإلنترنت

850

790

750

725

700

650

722

درجة طفلك
حقق االسم األول درجة 722 في الصف الثالث في تقييم IAR لعام 

2022. هذه الدرجة تقدر المستويات الحالية للمهارات والمعرفة 
األكاديمية والقدرة الحالية على تطبيق هذا التعلم على مهام أكاديمية 

جديدة. تعكس الدرجات العالية في العادة مستوى معرفة أقوى في 
الرياضيات وقدرة أكبر لتطبيق تلك المعرفة على مهام ومشكالت معرفية 

أكثر تعقيًدا.

من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم IAR هي تقدير لتعلمه 
الحالي. قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار10.1نقطة. وهذا هو 

مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك لو كان/كانت ستأخذ االختبار 
عدة مرات. وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.

من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التطور المستقبلي والنجاح 
أألكاديمي. التعليم عال الجودة ومجهود الطالب والمشاركة تساعد في 

تشكيل األداء المستقبلي.

كيف يمكنني استخدام هذا التقرير؟
قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم إلينوي للجاهزية )IAR( إلى خمسة مستويات إتقان لتوصيف التعلم الحالي.

اطلب من معلمك بأن:
يقدم أمثلة على المهارات وقدرات التفكير النقدي التي تتميز بها مستويات الكفاءة المختلفة في رياضيات الصف الثالث، أو للحصول على مزيد من المعلومات قم 	 

https://il.mypearsonsupport.com/reporting بزيارة الموقع
ماذا يقول هذا التقرير عن نقاط القوة والصعوبات الحالية عند طفلك.	 
ماذا سيفعلون هذا العام وما الذي يمكن فعله في المنزل لمساعدة طفلك على إحراز تقدم؟	 

1225Q- 1325Q :1275 والنطاقQ :المتوقع Quantile® مقياس
أدخل النطاق الكمي المتوقع على www.quantiles.com لمطابقة الطالب مع المواد المناسبة لقدرته في المهارات والمفاهيم الرياضية.
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متوسط الوالية 736
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الصفحة 2 من 2

نظرة أدق على االستعداد للرياضيات في أربعة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية، يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل مستوى صفي. وكثيًرا 
ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب والتجارب خارج المدرسة والعديد من 

العوامل األخرى.

يوضح تقييم IAR االستعداد للقراءة والكتابة في أربعة مجاالت من خالل تصنيف أداء طفلك إما في المستوى H-المرتفع، M-المتوسط، أو L-المنخفض ضمن نطاق 
كل مجال. تتيح لك معرفة أداء طفلك في مجاالت المحتوى المهمة إجراء محادثة أكثر فاعلية مع معلمي طفلك لدعم النمو األكاديمي المستقبلي.

للحصول على تقديرات استعداد ذات مستوى أعلى، اسأل معلمك )معلميك( كيف باإلمكان جعل طفلك يواجه التحديات لبناء نقاط قوة أعمق في   
كل من المدرسة والمنزل.

لتقديرات مستوى االستعداد المتوسط، اسأل المعلم )المعلمين( عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل العمل في المدرسة   
واألنشطة في المنزل.

لتقديرات استعداد المستوى المنخفض، اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة ليفي بتوقعات المستوى   
الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

الطالب المستعدون في المجاالت األربعة تلك يستطيعون القيام بما يلي بنجاح:
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المحتوى الرئيسي

حل المسائل التي تتطلب فهم عمليات الضرب والقسمة، حساب المساحة، القياس، 
والكسور البسيطة.

المواد اإلضافية والمساندة

حل المسائل التي تتضمن المحيط، القيمة المنزلية، األشكال الهندسية، وتمثيل 
البيانات.

التعبير عن االستدالل الرياضي

 صياغة وتعليل حلول رياضية منطقية وتحليل وتصحيح
استنتاجات اآلخرين.

النمذجة والتطبيق

حل المسائل الواقعية وعرض وحل المسائل التي بها رموز واالستنتاج الكمي 
واالستراتيجي باستخدام أدوات مناسبة.
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نسبة تطورالطالب  ليست هناك معلومات كافية عن طفلك أو أقرانه/أقرانها األكاديميين لحساب نسبة تطور الطالب هذا العام. العام األول الذي يختبر فيه الطالب في 
إلينوي يعتبر خط األساس للطالب.



الصفحة 1 من 2

المستوى 5

المستوى 4

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

درجة الطفلنطاق الدرجات النسبة المئوية للطالب في كل مستوى

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
تاريخ الميالد: 2009/12/31 الهوية: MA05040042 الصف: 4

نموذج السم المديرية
نموذج السم مدرسة واحدة

إلينوي

ربيع 2022 رياضيات الصف الرابع 

تقرير تقييم الرياضيات، 2022-2021
المسار  في  لالستمرار  في كل مستوى صفي  الطالب  إليها  يحتاج  التي  النقدي  التفكير  المحتوى وقدرات  المهارات ومعرفة  للتعلم  إلينوي  معايير  توضح 

إلينوي  معايير  مواكبة  في  األول  االسم  نجاح  )IAR( مدى  لالستعداد  إلينوي  تقييم  يقّدر  الثانوي.  التعليم  نهاية  في  والمهنية  الجامعية  للحياة  للتأهل  الصحيح 
. للتعلم

قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية إلينوي https://il-results.pearsonaccessnext.com  واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر 
BNZrYpRX23ZD     .اإلنترنت
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درجة طفلك
حققاالسم األول درجة 722 في الصف الرابع في تقييم IAR لعام 

2022. هذه الدرجة تقدر المستويات الحالية للمهارات والمعرفة 
األكاديمية والقدرة الحالية على تطبيق هذا التعلم على مهام أكاديمية 

جديدة. تعكس الدرجات العالية في العادة مستوى معرفة أقوى في 
الرياضيات وقدرة أكبر لتطبيق تلك المعرفة على مهام ومشكالت معرفية 

أكثر تعقيًدا.

من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم IAR هي تقدير لتعلمه 
الحالي. قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار 11.1 نقطة. وهذا هو 

مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك لو كان/كانت ستأخذ االختبار 
عدة مرات. وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.

من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التطور المستقبلي والنجاح 
أألكاديمي. التعليم عال الجودة ومجهود الطالب والمشاركة تساعد في 

تشكيل األداء المستقبلي.

كيف يمكنني استخدام هذا التقرير؟
قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم إلينوي للجاهزية )IAR( إلى خمسة مستويات إتقان لتوصيف التعلم الحالي.

اطلب من معلمك بأن:
يقدم أمثلة على المهارات وقدرات التفكير النقدي التي تتميز بها مستويات الكفاءة المختلفة في رياضيات الصف الرابع، أو للحصول على مزيد من المعلومات قم 	 

https://il.mypearsonsupport.com/reporting بزيارة الموقع
ماذا يقول هذا التقرير عن نقاط القوة والصعوبات الحالية عند طفلك.	 
ماذا سيفعلون هذا العام وما الذي يمكن فعله في المنزل لمساعدة طفلك على إحراز تقدم؟	 

1225Q- 1325Q :1275 والنطاقQ :المتوقع Quantile® مقياس
أدخل النطاق الكمي المتوقع على www.quantiles.com لمطابقة الطالب مع المواد المناسبة لقدرته في المهارات والمفاهيم الرياضية.
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الصفحة 2 من 2

نظرة أدق على االستعداد للرياضيات في أربعة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية، يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل مستوى صفي. وكثيًرا 
ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب والتجارب خارج المدرسة والعديد من 

العوامل األخرى.

يوضح تقييم IAR االستعداد للقراءة والكتابة في أربعة مجاالت من خالل تصنيف أداء طفلك إما في المستوى H-المرتفع، M-المتوسط، أو L-المنخفض ضمن نطاق 
كل مجال. تتيح لك معرفة أداء طفلك في مجاالت المحتوى المهمة إجراء محادثة أكثر فاعلية مع معلمي طفلك لدعم النمو األكاديمي المستقبلي.

للحصول على تقديرات استعداد ذات مستوى أعلى، اسأل معلمك )معلميك( كيف باإلمكان جعل طفلك يواجه التحديات لبناء نقاط قوة أعمق في   
كل من المدرسة والمنزل.

لتقديرات مستوى االستعداد المتوسط، اسأل المعلم )المعلمين( عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل العمل في المدرسة   
واألنشطة في المنزل.

لتقديرات استعداد المستوى المنخفض، اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة ليفي بتوقعات المستوى   
الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

الطالب المستعدون في المجاالت األربعة تلك يستطيعون القيام بما يلي بنجاح:

H

M

L

المحتوى الرئيسي

حل المسائل التي تتضمن الجمع، الطرح، الضرب والقسمة، القيمة المنزلية، 
مقارنة الكسور، وجمع وطرح الكسور التي لها نفس المقام.

المواد اإلضافية والمساندة

حل المسائل التي تتضمن أنماط عددية وشكلية، تحويل القياسات البسيطة، قياس 
الزوايا، تصنيف األشكال الهندسية، وتمثيل البيانات.

التعبير عن االستدالل الرياضي

صياغة وتعليل حلول رياضية منطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

النمذجة والتطبيق

حل المسائل الواقعية، عرض وحل المسائل التي بها رموز، االستنتاج الكمي 
واالستراتيجي باستخدام أدوات مناسبة

L

 الشريحة المئوية لتطور الطالب
تقارن الشريحة المئوية لتطور الطالب التطور األكاديمي لطفلك بتطور الطالب اآلخرين بوالية إلينوي بمرور الوقت. شريحة التطور المئوية 50 هي المتوسط. تشير 

شرائح التطور المئوية فوق 50 إلى تقدم أعلى من المتوسط. شرائح التطور المئوية التي قيمتها أقل من 50 تشير إلى تقدم أقل من المتوسط.

درجة طفلك هذا العام مماثلة أو أفضل من نتائج 62 بالمائة من طالب إلينوي الذين حصلوا على درجة مماثلة لدرجة طفلك في التقييم في عام )أعوام( سابقة.

M

MH



الصفحة 1 من 2

المستوى 5

المستوى 4

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

درجة الطفلنطاق الدرجات  النسبة المئوية للطالب
في كل مستوى

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
تاريخ الميالد: 2009/12/31 الهوية: MA05040042 الصف: 4

نموذج السم المديرية
نموذج السم مدرسة واحدة

إلينوي

ربيع 2022 رياضيات الصف الرابع 

تقرير تقييم الرياضيات، 2022-2021
المسار  في  لالستمرار  في كل مستوى صفي  الطالب  إليها  يحتاج  التي  النقدي  التفكير  المحتوى وقدرات  المهارات ومعرفة  للتعلم  إلينوي  معايير  توضح 

إلينوي  معايير  مواكبة  في  األول  االسم  نجاح  )IAR( مدى  لالستعداد  إلينوي  تقييم  يقّدر  الثانوي.  التعليم  نهاية  في  والمهنية  الجامعية  للحياة  للتأهل  الصحيح 
. للتعلم

قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية إلينوي https://il-results.pearsonaccessnext.com  واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر 
BNZrYpRX23ZD     .اإلنترنت
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درجة طفلك
حققاالسم األول درجة 722 في الصف الرابع في تقييم IAR لعام 

2022. هذه الدرجة تقدر المستويات الحالية للمهارات والمعرفة 
األكاديمية والقدرة الحالية على تطبيق هذا التعلم على مهام أكاديمية 

جديدة. تعكس الدرجات العالية في العادة مستوى معرفة أقوى في 
الرياضيات وقدرة أكبر لتطبيق تلك المعرفة على مهام ومشكالت معرفية 

أكثر تعقيًدا.

من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم IAR هي تقدير لتعلمه 
الحالي. قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار 11.1 نقطة. وهذا هو 

مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك لو كان/كانت ستأخذ االختبار 
عدة مرات. وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.

من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التطور المستقبلي والنجاح 
أألكاديمي. التعليم عال الجودة ومجهود الطالب والمشاركة تساعد في 

تشكيل األداء المستقبلي.

كيف يمكنني استخدام هذا التقرير؟
قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم إلينوي للجاهزية )IAR( إلى خمسة مستويات إتقان لتوصيف التعلم الحالي.

اطلب من معلمك بأن:
يقدم أمثلة على المهارات وقدرات التفكير النقدي التي تتميز بها مستويات الكفاءة المختلفة في رياضيات الصف الرابع، أو للحصول على مزيد من المعلومات قم 	 

https://il.mypearsonsupport.com/reporting بزيارة الموقع
ماذا يقول هذا التقرير عن نقاط القوة والصعوبات الحالية عند طفلك.	 
ماذا سيفعلون هذا العام وما الذي يمكن فعله في المنزل لمساعدة طفلك على إحراز تقدم؟	 

1225Q- 1325Q :1275 والنطاقQ :المتوقع Quantile® مقياس
أدخل النطاق الكمي المتوقع على www.quantiles.com لمطابقة الطالب مع المواد المناسبة لقدرته في المهارات والمفاهيم الرياضية.
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الصفحة 2 من 2

نظرة أدق على االستعداد للرياضيات في أربعة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية، يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل مستوى صفي. وكثيًرا 
ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب والتجارب خارج المدرسة والعديد من 

العوامل األخرى.

يوضح تقييم IAR االستعداد للقراءة والكتابة في أربعة مجاالت من خالل تصنيف أداء طفلك إما في المستوى H-المرتفع، M-المتوسط، أو L-المنخفض ضمن نطاق 
كل مجال. تتيح لك معرفة أداء طفلك في مجاالت المحتوى المهمة إجراء محادثة أكثر فاعلية مع معلمي طفلك لدعم النمو األكاديمي المستقبلي.

للحصول على تقديرات استعداد ذات مستوى أعلى، اسأل معلمك )معلميك( كيف باإلمكان جعل طفلك يواجه التحديات لبناء نقاط قوة أعمق في   
كل من المدرسة والمنزل.

لتقديرات مستوى االستعداد المتوسط، اسأل المعلم )المعلمين( عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل العمل في المدرسة   
واألنشطة في المنزل.

لتقديرات استعداد المستوى المنخفض، اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة ليفي بتوقعات المستوى   
الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

الطالب المستعدون في المجاالت األربعة تلك يستطيعون القيام بما يلي بنجاح:

H

M

L

المحتوى الرئيسي

حل المسائل التي تتضمن الجمع، الطرح، الضرب والقسمة، القيمة المنزلية، 
مقارنة الكسور، وجمع وطرح الكسور التي لها نفس المقام.

المواد اإلضافية والمساندة

حل المسائل التي تتضمن أنماط عددية وشكلية، تحويل القياسات البسيطة، قياس 
الزوايا، تصنيف األشكال الهندسية، وتمثيل البيانات.

التعبير عن االستدالل الرياضي

صياغة وتعليل حلول رياضية منطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

النمذجة والتطبيق

حل المسائل الواقعية، عرض وحل المسائل التي بها رموز، االستنتاج الكمي 
واالستراتيجي باستخدام أدوات مناسبة

L

 الشريحة المئوية لتطور الطالب
تقارن الشريحة المئوية لتطور الطالب التطور األكاديمي لطفلك بتطور الطالب اآلخرين بوالية إلينوي بمرور الوقت. شريحة التطور المئوية 50 هي المتوسط. تشير 

شرائح التطور المئوية فوق 50 إلى تقدم أعلى من المتوسط. شرائح التطور المئوية التي قيمتها أقل من 50 تشير إلى تقدم أقل من المتوسط.

درجة طفلك هذا العام مماثلة أو أفضل من نتائج 62 بالمائة من طالب إلينوي الذين حصلوا على درجة مماثلة لدرجة طفلك في التقييم في عام )أعوام( سابقة.
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الصفحة 1 من 2

المستوى 5

المستوى 4

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

درجة الطفلنطاق الدرجات  النسبة المئوية للطالب
في كل مستوى

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
تاريخ الميالد: 2008/20/05 الهوية: MA06040032  الصف 5

نموذج السم المديرية
نموذج السم مدرسة واحدة

إلينوي

ربيع 2022 رياضيات الصف الخامس 

تقرير تقييم الرياضيات، 2022-2021
المسار  في  لالستمرار  في كل مستوى صفي  الطالب  إليها  يحتاج  التي  النقدي  التفكير  المحتوى وقدرات  المهارات ومعرفة  للتعلم  إلينوي  معايير  توضح 

إلينوي  معايير  مواكبة  في  األول  االسم  نجاح  )IAR( مدى  لالستعداد  إلينوي  تقييم  يقّدر  الثانوي.  التعليم  نهاية  في  والمهنية  الجامعية  للحياة  للتأهل  الصحيح 
. للتعلم

قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية إلينوي https://il-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر 
 yzZ7ppDNW4mp  .اإلنترنت
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درجة طفلك
حققاالسم األول درجة 745 في الصف الخامس في تقييم IAR لعام 

2022. هذه الدرجة تقدر المستويات الحالية للمهارات والمعرفة 
األكاديمية والقدرة الحالية على تطبيق هذا التعلم على مهام أكاديمية 

جديدة. تعكس الدرجات العالية في العادة مستوى معرفة أقوى في 
الرياضيات وقدرة أكبر لتطبيق تلك المعرفة على مهام ومشكالت معرفية 

أكثر تعقيًدا.

من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم IAR هي تقدير لتعلمه 
الحالي. قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار 2.4 نقطة. وهذا هو 

مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك لو كان/كانت ستأخذ االختبار 
عدة مرات. وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.

من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التطور المستقبلي والنجاح 
أألكاديمي. التعليم عال الجودة ومجهود الطالب والمشاركة تساعد في 

تشكيل األداء المستقبلي.

كيف يمكنني استخدام هذا التقرير؟
قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم إلينوي للجاهزية )IAR( إلى خمسة مستويات إتقان لتوصيف التعلم الحالي.

اطلب من معلمك بأن:
يقدم أمثلة على المهارات وقدرات التفكير النقدي التي تتميز بها مستويات الكفاءة المختلفة في رياضيات الصف الخامس، أو للحصول على مزيد من المعلومات قم 	 

https://il.mypearsonsupport.com/reporting بزيارة الموقع
ماذا يقول هذا التقرير عن نقاط القوة والصعوبات الحالية عند طفلك.	 
ماذا سيفعلون هذا العام وما الذي يمكن فعله في المنزل لمساعدة طفلك على إحراز تقدم؟	 

1225Q- 1325Q :1275 والنطاقQ :المتوقع Quantile® مقياس
أدخل النطاق الكمي المتوقع على www.quantiles.com لمطابقة الطالب مع المواد المناسبة لقدرته في المهارات والمفاهيم الرياضية.
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الصفحة 2 من 2

نظرة أدق على االستعداد للرياضيات في أربعة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية، يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل مستوى صفي. وكثيًرا 
ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب والتجارب خارج المدرسة والعديد من 

العوامل األخرى.

يوضح تقييم IAR االستعداد للقراءة والكتابة في أربعة مجاالت من خالل تصنيف أداء طفلك إما في المستوى H-المرتفع، M-المتوسط، أو L-المنخفض ضمن نطاق 
كل مجال. تتيح لك معرفة أداء طفلك في مجاالت المحتوى المهمة إجراء محادثة أكثر فاعلية مع معلمي طفلك لدعم النمو األكاديمي المستقبلي.

للحصول على تقديرات استعداد ذات مستوى أعلى، اسأل معلمك )معلميك( كيف باإلمكان جعل طفلك يواجه التحديات لبناء نقاط قوة أعمق في   
كل من المدرسة والمنزل.

لتقديرات مستوى االستعداد المتوسط، اسأل المعلم )المعلمين( عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل العمل في المدرسة   
واألنشطة في المنزل.

لتقديرات استعداد المستوى المنخفض، اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة ليفي بتوقعات المستوى   
الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

الطالب المستعدون في المجاالت األربعة تلك يستطيعون القيام بما يلي بنجاح:

H

M

L

المحتوى الرئيسي

حل المسائل التي تتضمن حجم المنشور، جمع وطرح وضرب وقسمة أعداد 
صحيحة متعددة الخانات، الكسور العشرية، والكسور.

المواد اإلضافية والمساندة

حل المسائل التي تتضمن كتابة وتفسير الصيغ العددية، تحويل القياسات، الرسم 
البياني للنقاط، تصنيف األشكال الهندسية، وتمثيل البيانات.

التعبير عن االستدالل الرياضي

 صياغة وتعليل حلول رياضية منطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

النمذجة والتطبيق

حل المسائل الواقعية، عرض وحل المسائل التي بها رموز، االستنتاج الكمي 
واالستراتيجي باستخدام أدوات مناسبة

L

 الشريحة المئوية لتطور الطالب
تقارن الشريحة المئوية لتطور الطالب التطور األكاديمي لطفلك بتطور الطالب اآلخرين بوالية إلينوي بمرور الوقت. شريحة التطور المئوية 50 هي المتوسط. تشير 

شرائح التطور المئوية فوق 50 إلى تقدم أعلى من المتوسط. شرائح التطور المئوية التي قيمتها أقل من 50 تشير إلى تقدم أقل من المتوسط.

درجة طفلك هذا العام مماثلة أو أفضل من نتائج 63 بالمائة من طالب إلينوي الذين حصلوا على درجة مماثلة لدرجة طفلك في التقييم في عام )أعوام( سابقة.

M

H H



الصفحة 1 من 2

المستوى 5

المستوى 4

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

درجة الطفلنطاق الدرجات  النسبة المئوية للطالب
في كل مستوى

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
تاريخ الميالد: 2007/20/05 الهوية: MA07040032  الصف: 6

نموذج السم المديرية
نموذج السم مدرسة واحدة

إلينوي

ربيع 2022 رياضيات الصف السادس 

تقرير تقييم الرياضيات، 2022-2021
المسار  في  لالستمرار  في كل مستوى صفي  الطالب  إليها  يحتاج  التي  النقدي  التفكير  المحتوى وقدرات  المهارات ومعرفة  للتعلم  إلينوي  معايير  توضح 

إلينوي  معايير  مواكبة  في  األول  االسم  نجاح  )IAR( مدى  لالستعداد  إلينوي  تقييم  يقّدر  الثانوي.  التعليم  نهاية  في  والمهنية  الجامعية  للحياة  للتأهل  الصحيح 
. للتعلم

قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية إلينوي https://il-results.pearsonaccessnext.com  واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر 
LJ7gMXc3ms2y     .اإلنترنت
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درجة طفلك
حققاالسم األولدرجة 745 في الصف السادس في تقييم IAR لعام 

2022. هذه الدرجة تقدر المستويات الحالية للمهارات والمعرفة 
األكاديمية والقدرة الحالية على تطبيق هذا التعلم على مهام أكاديمية 

جديدة. تعكس الدرجات العالية في العادة مستوى معرفة أقوى في 
الرياضيات وقدرة أكبر لتطبيق تلك المعرفة على مهام ومشكالت معرفية 

أكثر تعقيًدا.

من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم IAR هي تقدير لتعلمه 
الحالي. قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار 10.4 نقطة. وهذا هو 

مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك لو كان/كانت ستأخذ االختبار 
عدة مرات. وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.

من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التطور المستقبلي والنجاح 
أألكاديمي. التعليم عال الجودة ومجهود الطالب والمشاركة تساعد في 

تشكيل األداء المستقبلي.

كيف يمكنني استخدام هذا التقرير؟
قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم إلينوي للجاهزية )IAR( إلى خمسة مستويات إتقان لتوصيف التعلم الحالي.

اطلب من معلمك بأن:
يقدم أمثلة على المهارات وقدرات التفكير النقدي التي تتميز بها مستويات الكفاءة المختلفة في رياضيات الصف السادس، أو للحصول على مزيد من المعلومات قم 	 

https://il.mypearsonsupport.com/reporting بزيارة الموقع
ماذا يقول هذا التقرير عن نقاط القوة والصعوبات الحالية عند طفلك.	 
ماذا سيفعلون هذا العام وما الذي يمكن فعله في المنزل لمساعدة طفلك على إحراز تقدم؟	 

1225Q- 1325Q :1275 والنطاقQ :المتوقع Quantile® مقياس
أدخل النطاق الكمي المتوقع على www.quantiles.com لمطابقة الطالب مع المواد المناسبة لقدرته في المهارات والمفاهيم الرياضية.
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متوسط الوالية 732
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الصفحة 2 من 2

نظرة أدق على االستعداد للرياضيات في أربعة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية، يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل مستوى صفي. وكثيًرا 
ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب والتجارب خارج المدرسة والعديد من 

العوامل األخرى.

يوضح تقييم IAR االستعداد للقراءة والكتابة في أربعة مجاالت من خالل تصنيف أداء طفلك إما في المستوى H-المرتفع، M-المتوسط، أو L-المنخفض ضمن نطاق 
كل مجال. تتيح لك معرفة أداء طفلك في مجاالت المحتوى المهمة إجراء محادثة أكثر فاعلية مع معلمي طفلك لدعم النمو األكاديمي المستقبلي.

للحصول على تقديرات استعداد ذات مستوى أعلى، اسأل معلمك )معلميك( كيف باإلمكان جعل طفلك يواجه التحديات لبناء نقاط قوة أعمق في   
كل من المدرسة والمنزل.

لتقديرات مستوى االستعداد المتوسط، اسأل المعلم )المعلمين( عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل العمل في المدرسة   
واألنشطة في المنزل.

لتقديرات استعداد المستوى المنخفض، اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة ليفي بتوقعات المستوى   
الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

الطالب المستعدون في المجاالت األربعة تلك يستطيعون القيام بما يلي بنجاح:

H

M

L

المحتوى الرئيسي

حل المسائل التي تتضمن النسب، المعدالت، النسب المئوية، فهم األعداد السلبية، 
الرسم البياني للنقاط والداالت الخطية البسيطة، الصيغ الخطية، والمعادالت 

الخطية.

المواد اإلضافية والمساندة

حل المسائل التي تتضمن المساحة والحجم واإلحصاء.

التعبير عن االستدالل الرياضي

 صياغة وتعليل حلول رياضية منطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

النمذجة والتطبيق

حل المسائل الواقعية وعرض وحل المسائل التي بها رموز واالستنتاج الكمي 
واالستراتيجي باستخدام أدوات مناسبة.

 الشريحة المئوية لتطور الطالب
تقارن الشريحة المئوية لتطور الطالب التطور األكاديمي لطفلك بتطور الطالب اآلخرين بوالية إلينوي بمرور الوقت. شريحة التطور المئوية 50 هي المتوسط. تشير 

شرائح التطور المئوية فوق 50 إلى تقدم أعلى من المتوسط. شرائح التطور المئوية التي قيمتها أقل من 50 تشير إلى تقدم أقل من المتوسط.

درجة طفلك هذا العام مماثلة أو أفضل من درجات 64 بالمائة من طالب إلينوي الذين حصلوا على درجة مماثلة لدرجة طفلك في التقييم في عام )أعوام( سابقة.
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الصفحة 1 من 2

المستوى 5

المستوى 4

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

درجة الطفلنطاق الدرجات النسبة المئوية للطالب في كل مستوى

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
تاريخ الميالد: 2006/12/31 الهوية: MA08040042  الصف: 7

نموذج السم المديرية
نموذج السم مدرسة واحدة

إلينوي

ربيع 2022 رياضيات الصف السابع 

تقرير تقييم الرياضيات، 2022-2021
المسار  في  لالستمرار  في كل مستوى صفي  الطالب  إليها  يحتاج  التي  النقدي  التفكير  المحتوى وقدرات  المهارات ومعرفة  للتعلم  إلينوي  معايير  توضح 

إلينوي  معايير  مواكبة  في  األول  االسم  نجاح  )IAR( مدى  لالستعداد  إلينوي  تقييم  يقّدر  الثانوي.  التعليم  نهاية  في  والمهنية  الجامعية  للحياة  للتأهل  الصحيح 
. للتعلم

قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية إلينوي https://il-results.pearsonaccessnext.com  واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر 
C7BnWq2HcLYr     .اإلنترنت
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درجة طفلك
حقق االسم األول درجة 722 في الصف السابع في تقييم IAR لعام 

2022. هذه الدرجة تقدر المستويات الحالية للمهارات والمعرفة 
األكاديمية والقدرة الحالية على تطبيق هذا التعلم على مهام أكاديمية 

جديدة. تعكس الدرجات العالية في العادة مستوى معرفة أقوى في 
الرياضيات وقدرة أكبر لتطبيق تلك المعرفة على مهام ومشكالت معرفية 

أكثر تعقيًدا.

من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم IAR هي تقدير لتعلمه 
الحالي. قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار 9.1 نقطة. وهذا هو 

مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك لو كان/كانت ستأخذ االختبار 
عدة مرات. وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.

من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التطور المستقبلي والنجاح 
أألكاديمي. التعليم عال الجودة ومجهود الطالب والمشاركة تساعد في 

تشكيل األداء المستقبلي.

كيف يمكنني استخدام هذا التقرير؟
قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم إلينوي للجاهزية )IAR( إلى خمسة مستويات إتقان لتوصيف التعلم الحالي.

اطلب من معلمك بأن:
يقدم أمثلة على المهارات وقدرات التفكير النقدي التي تتميز بها مستويات الكفاءة المختلفة في رياضيات الصف السابع، أو للحصول على مزيد من المعلومات قم 	 

https://il.mypearsonsupport.com/reporting بزيارة الموقع
ماذا يقول هذا التقرير عن نقاط القوة والصعوبات الحالية عند طفلك.	 
ماذا سيفعلون هذا العام وما الذي يمكن فعله في المنزل لمساعدة طفلك على إحراز تقدم؟	 

1225Q- 1325Q :1275 والنطاقQ :المتوقع Quantile® مقياس
أدخل النطاق الكمي المتوقع على www.quantiles.com لمطابقة الطالب مع المواد المناسبة لقدرته في المهارات والمفاهيم الرياضية.
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الصفحة 2 من 2

نظرة أدق على االستعداد للرياضيات في أربعة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية، يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل مستوى صفي. وكثيًرا 
ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب والتجارب خارج المدرسة والعديد من 

العوامل األخرى.

يوضح تقييم IAR االستعداد للقراءة والكتابة في أربعة مجاالت من خالل تصنيف أداء طفلك إما في المستوى H-المرتفع، M-المتوسط، أو L-المنخفض ضمن نطاق 
كل مجال. تتيح لك معرفة أداء طفلك في مجاالت المحتوى المهمة إجراء محادثة أكثر فاعلية مع معلمي طفلك لدعم النمو األكاديمي المستقبلي.

للحصول على تقديرات استعداد ذات مستوى أعلى، اسأل معلمك )معلميك( كيف باإلمكان جعل طفلك يواجه التحديات لبناء نقاط قوة أعمق في   
كل من المدرسة والمنزل.

لتقديرات مستوى االستعداد المتوسط، اسأل المعلم )المعلمين( عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل العمل في المدرسة   
واألنشطة في المنزل.

لتقديرات استعداد المستوى المنخفض، اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة ليفي بتوقعات المستوى   
الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

الطالب المستعدون في المجاالت األربعة تلك يستطيعون القيام بما يلي بنجاح:

H

M

L

المحتوى الرئيسي

حل المسائل التي تتضمن عالقات تناسبية وجمع وطرح وضرب وقسمة األعداد 
الكسرية والصيغ الخطية والمعادالت والمتباينات

المواد اإلضافية والمساندة

حل المسائل التي تتضمن المحيط والمساحة والمساحة المسطحة واألحجام 
واإلحصائيات واالحتماالت

التعبير عن االستدالل الرياضي

 صياغة وتعليل حلول رياضية منطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

النمذجة والتطبيق

حل المسائل الواقعية، عرض وحل المسائل التي بها رموز، االستنتاج الكمي 
واالستراتيجي باستخدام أدوات مناسبة

 الشريحة المئوية لتطور الطالب
تقارن الشريحة المئوية لتطور الطالب التطور األكاديمي لطفلك بتطور الطالب اآلخرين بوالية إلينوي بمرور الوقت. شريحة التطور المئوية 50 هي المتوسط. تشير 

شرائح التطور المئوية فوق 50 إلى تقدم أعلى من المتوسط. شرائح التطور المئوية التي قيمتها أقل من 50 تشير إلى تقدم أقل من المتوسط.

درجة طفلك هذا العام مماثلة أو أفضل من درجات 65 بالمائة من طالب إلينوي الذين حصلوا على درجة مماثلة لدرجة طفلك في التقييم في عام )أعوام( سابقة.
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الصفحة 1 من 2

المستوى 5

المستوى 4

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

درجة الطفلنطاق الدرجات النسبة المئوية للطالب في كل مستوى

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
تاريخ الميالد: 2005/12/31 الهوية: MA06040042 الصف: 8

نموذج السم المديرية
نموذج السم مدرسة واحدة

إلينوي

ربيع 2022 رياضيات الصف الثامن 

تقرير تقييم الرياضيات، 2022-2021
المسار  في  لالستمرار  في كل مستوى صفي  الطالب  إليها  يحتاج  التي  النقدي  التفكير  المحتوى وقدرات  المهارات ومعرفة  للتعلم  إلينوي  معايير  توضح 

إلينوي  معايير  مواكبة  في  األول  االسم  نجاح  )IAR( مدى  لالستعداد  إلينوي  تقييم  يقّدر  الثانوي.  التعليم  نهاية  في  والمهنية  الجامعية  للحياة  للتأهل  الصحيح 
. للتعلم

قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية إلينوي https://il-results.pearsonaccessnext.com  واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر 
DYPW6vVYVsng     .اإلنترنت
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درجة طفلك
حققاالسم األول درجة 722 في الصف الثامن في تقييم IAR لعام 

2022. هذه الدرجة تقدر المستويات الحالية للمهارات والمعرفة 
األكاديمية والقدرة الحالية على تطبيق هذا التعلم على مهام أكاديمية 

جديدة. تعكس الدرجات العالية في العادة مستوى معرفة أقوى في 
الرياضيات وقدرة أكبر لتطبيق تلك المعرفة على مهام ومشكالت معرفية 

أكثر تعقيًدا.

من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم IAR هي تقدير لتعلمه 
الحالي. قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار 13.1  نقطة. وهذا هو 
مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك لو كان/كانت ستأخذ االختبار 
عدة مرات. وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة في الدرجات.

من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التطور المستقبلي والنجاح 
أألكاديمي. التعليم عال الجودة ومجهود الطالب والمشاركة تساعد في 

تشكيل األداء المستقبلي.

كيف يمكنني استخدام هذا التقرير؟
قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم إلينوي للجاهزية )IAR( إلى خمسة مستويات إتقان لتوصيف التعلم الحالي.

اطلب من معلمك بأن:
يقدم أمثلة على المهارات وقدرات التفكير النقدي التي تتميز بها مستويات الكفاءة المختلفة في رياضيات الصف الثامن، أو للحصول على مزيد من المعلومات قم 	 

https://il.mypearsonsupport.com/reporting بزيارة الموقع
ماذا يقول هذا التقرير عن نقاط القوة والصعوبات الحالية عند طفلك.	 
ماذا سيفعلون هذا العام وما الذي يمكن فعله في المنزل لمساعدة طفلك على إحراز تقدم؟	 

1225Q- 1325Q :1275 والنطاقQ :المتوقع Quantile® مقياس
أدخل النطاق الكمي المتوقع على www.quantiles.com لمطابقة الطالب مع المواد المناسبة لقدرته في المهارات والمفاهيم الرياضية.
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الصفحة 2 من 2

نظرة أدق على االستعداد للرياضيات في أربعة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية، يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل مستوى صفي. وكثيًرا 
ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب والتجارب خارج المدرسة والعديد من 

العوامل األخرى.

يوضح تقييم IAR االستعداد للقراءة والكتابة في أربعة مجاالت من خالل تصنيف أداء طفلك إما في المستوى H-المرتفع، M-المتوسط، أو L-المنخفض ضمن نطاق 
كل مجال. تتيح لك معرفة أداء طفلك في مجاالت المحتوى المهمة إجراء محادثة أكثر فاعلية مع معلمي طفلك لدعم النمو األكاديمي المستقبلي.

للحصول على تقديرات استعداد ذات مستوى أعلى، اسأل معلمك )معلميك( كيف باإلمكان جعل طفلك يواجه التحديات لبناء نقاط قوة أعمق في   
كل من المدرسة والمنزل.

لتقديرات مستوى االستعداد المتوسط، اسأل المعلم )المعلمين( عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل العمل في المدرسة   
واألنشطة في المنزل.

لتقديرات استعداد المستوى المنخفض، اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة ليفي بتوقعات المستوى   
الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

الطالب المستعدون في المجاالت األربعة تلك يستطيعون القيام بما يلي بنجاح:
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المحتوى الرئيسي

حل المسائل التي تتضمن الجذر، األسس، التدوين العلمي، المعادالت الخطية، نظم 
المعادالت الخطية، الداالت الخطية وغير الخطية، نظرية فيثاغورس، وإزاحة 

األشكال على مستوى إحداثي.

المواد اإلضافية والمساندة

حل المسائل التي تتضمن أعداًدا غير كسرية، أحجام، ومخططات تشتت.

التعبير عن االستدالل الرياضي

 صياغة وتعليل حلول رياضية منطقية وتحليل وتصحيح استنتاجات اآلخرين.

النمذجة والتطبيق

حل المسائل الواقعية، عرض وحل المسائل التي بها رموز، االستنتاج الكمي 
واالستراتيجي باستخدام أدوات مناسبة

 الشريحة المئوية لتطور الطالب
تقارن الشريحة المئوية لتطور الطالب التطور األكاديمي لطفلك بتطور الطالب اآلخرين بوالية إلينوي بمرور الوقت. شريحة التطور المئوية 50 هي المتوسط. تشير 

شرائح التطور المئوية فوق 50 إلى تقدم أعلى من المتوسط. شرائح التطور المئوية التي قيمتها أقل من 50 تشير إلى تقدم أقل من المتوسط.

درجة طفلك هذا العام مماثلة أو أفضل من درجات 66 بالمائة من طالب إلينوي الذين حصلوا على درجة مماثلة لدرجة طفلك في التقييم في عام )أعوام( سابقة.
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