االسم األول أول حرف من االسم األوسط .اسم العائلة
تاريخ الميالد 2010/03/30 :الهوية EL07040033 :الصف3 :
نموذج السم الدائرة
نموذج السم مدرسة واحدة
إلينوي

ربيع 2019

الرياضيات للصف الثالث

تقرير تقييم الرياضيات2019-2018 ،
توضح معايير إلينوي للتعلم ( )Illinois Learning Standardsالمهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي التي يحتاج إليها الطالب
في كل مستوى صفي لالستمرار في المسار الصحيح للتأهل للحياة الجامعية والمهنية في نهاية التعليم الثانوي .يقدّر تقييم إلينوي لالستعداد ( )IARمدى
نجاح  FIRSTNAMEفي مواكبة معايير إلينوي للتعلم (.)Illinois Learning Standards

ما المقصود بالدرجات؟

3

كيف تستخدم هذا التقرير؟

قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم  IARإلى
خمسة مستويات لإلجادة لتوصيف التعلم الحالي:
• •اطلب من المعلمين تقديم أمثلة للمهارات وقدرات التفكير
النقدي الخاصة بمستويات اإلجادة المختلفة في مادة آداب
اللغة/القراءة والكتابة للصف الثالث.
• •لالطالع على مجموعة أكبر من األمثلة ،يرجى زيارة
https://il.mypearsonsupport.com/reporting

اسأل المعلمين:
• •ماذا يقول هذا التقرير حول نقاط القوة والتحديات الخاصة
بطفلي في الوقت الحالي في آداب اللغة والقراءة والكتابة؟
• •ماذا سيفعل المعلمون هذا العام لمساعدة طفلي لتحقيق تقدم قوي؟
• •ماذا يمكننا فعله في المنزل لمساعدة طفلي في تحقيق تقدم
قوي هذا العام؟

درجة طفلك
نطاق الدرجات

850

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى

المستوى 5

%3

المستوى 4

%24

المستوى 3

 %30

المستوى 2

%30

المستوى 1

%13

786

750

725



700

650
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حقق  FIRSTNAMEدرجة  745بالصف الثالث في تقييم
 IARلعام  .2019تقدر هذه الدرجة المستويات الحالية للمهارات
والمعارف 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 تعقيدًا.
من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم  IARهي تقدير لتعلمه
الحالي .قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار  2.4نقطة .وهذا
هو مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك إذا أعيد له/لها
االختبار عدة مرات .وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة
في الدرجات.
من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التحسن والنجاح أكاديميًا.
يساعد التعليم عال الجودة ومجهود ومشاركة الطالب في تشكيل
األداء المستقبلي.

متوسط الوالية 739

الصفحة  1من 2

االسم األول أول حرف من االسم األوسط .اسم العائلة
الشريحة المئوية لتطور الطالب

تقارن الشريحة المئوية لتطور الطالب التطور األكاديمي لطفلك بتطور الطالب اآلخرين بوالية إلينوي بمرور الوقت .شريحة التطور المئوية  50هي
المتوسط .تشير شرائح التطور المئوية فوق  50إلى تقدم أعلى من المتوسط .تشير شرائح التطور المئوية أقل من  50إلى تقدم أقل من المتوسط.
نتائج طفلك هذا العام هي نفسها أو أفضل بنسبة  16%من طالب والية إلينوي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق
(أعوام سابقة).

نظرة أدق لالستعداد للرياضيات في أربعة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية ،يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل
وكثيرا ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب
مستوى صفي.
ً
والتجارب خارج المدرسة والعديد من العوامل األخرى.
يوضح تقييم  IARاالستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت من خالل وضع أداء طفلك إما في المستوى -Hالمرتفع أو -Mالمتوسط
أو -Lالمنخفض على مقياس لكل مجال .تم ّكنك معرفة أداء طفلك في مجاالت الدراسة الهامة من إجراء حوار أكثر فعالية مع معلمي طفلك
لدعم التطور األكاديمي المستقبلي.
	لتقديرات استعداد المستوى المرتفع ،اسأل المعلم (المعلمين) عن كيفية تحدي طفلك لبناء نقاط قوة أعمق في المدرسة
H
وبالمنزل على حد سواء.
	لتقديرات استعداد المستوى المتوسط ،اسأل المعلم (المعلمين) عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل
 Mالعمل في المدرسة واألنشطة في المنزل.
	لتقديرات استعداد المستوى المنخفض ،اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة
L
ليفي بتوقعات المستوى الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

الطالب المستعدون في هذه المجاالت األربعة يتمكنون من:

L

المواد الرئيسية

M

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

H

المواد اإلضافية والمساندة

التعبير عن االستنتاج الرياضي
صياغة وتعليل حلول رياضية منطقية وتحليل وتصحيح
استنتاجات اآلخرين.

L

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

حل المسائل التي تتضمن المحيط والمساحة والمساحة
المسطحة واألحجام واإلحصائيات واالحتماالت

الصفحة  2من 2

االسم األول أول حرف من االسم األوسط .اسم العائلة
تاريخ الميالد 2010/03/30 :الهوية EL07040033 :الصف4 :
نموذج السم الدائرة
نموذج السم مدرسة واحدة
إلينوي

ربيع 2019

الرياضيات للصف الرابع

تقرير تقييم الرياضيات2019-2018 ،
توضح معايير إلينوي للتعلم ( )Illinois Learning Standardsالمهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي التي يحتاج إليها الطالب
في كل مستوى صفي لالستمرار في المسار الصحيح للتأهل للحياة الجامعية والمهنية في نهاية التعليم الثانوي .يقدّر تقييم إلينوي لالستعداد ( )IARمدى
نجاح  FIRSTNAMEفي مواكبة معايير إلينوي للتعلم (.)Illinois Learning Standards

ما المقصود بالدرجات؟

4

كيف تستخدم هذا التقرير؟

قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم  IARإلى
خمسة مستويات لإلجادة لتوصيف التعلم الحالي:
• •اطلب من المعلمين تقديم أمثلة للمهارات وقدرات التفكير
النقدي الخاصة بمستويات اإلجادة المختلفة في مادة آداب
اللغة/القراءة والكتابة للصف الثالث.
• •لالطالع على مجموعة أكبر من األمثلة ،يرجى زيارة
https://il.mypearsonsupport.com/reporting

اسأل المعلمين:
• •ماذا يقول هذا التقرير حول نقاط القوة والتحديات الخاصة
بطفلي في الوقت الحالي في آداب اللغة والقراءة والكتابة؟
• •ماذا سيفعل المعلمون هذا العام لمساعدة طفلي لتحقيق تقدم قوي؟
• •ماذا يمكننا فعله في المنزل لمساعدة طفلي في تحقيق تقدم
قوي هذا العام؟

درجة طفلك
نطاق الدرجات

850

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى

المستوى 5

%3

المستوى 4

%24

المستوى 3

 %30

المستوى 2

%30

المستوى 1

%13

786

750

725



700

650
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حقق  FIRSTNAMEدرجة  745بالصف الرابع في تقييم
 IARلعام  .2019تقدر هذه الدرجة المستويات الحالية للمهارات
والمعارف 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 تعقيدًا.
من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم  IARهي تقدير لتعلمه
الحالي .قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار  2.4نقطة .وهذا
هو مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك إذا أعيد له/لها
االختبار عدة مرات .وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة
في الدرجات.
من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التحسن والنجاح أكاديميًا.
يساعد التعليم عال الجودة ومجهود ومشاركة الطالب في تشكيل
األداء المستقبلي.

متوسط الوالية 739

الصفحة  1من 2

االسم األول أول حرف من االسم األوسط .اسم العائلة
الشريحة المئوية لتطور الطالب

تقارن الشريحة المئوية لتطور الطالب التطور األكاديمي لطفلك بتطور الطالب اآلخرين بوالية إلينوي بمرور الوقت .شريحة التطور المئوية  50هي
المتوسط .تشير شرائح التطور المئوية فوق  50إلى تقدم أعلى من المتوسط .تشير شرائح التطور المئوية أقل من  50إلى تقدم أقل من المتوسط.
نتائج طفلك هذا العام هي نفسها أو أفضل بنسبة  16%من طالب والية إلينوي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق
(أعوام سابقة).

نظرة أدق لالستعداد للرياضيات في أربعة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية ،يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل
وكثيرا ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب
مستوى صفي.
ً
والتجارب خارج المدرسة والعديد من العوامل األخرى.
يوضح تقييم  IARاالستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت من خالل وضع أداء طفلك إما في المستوى -Hالمرتفع أو -Mالمتوسط
أو -Lالمنخفض على مقياس لكل مجال .تم ّكنك معرفة أداء طفلك في مجاالت الدراسة الهامة من إجراء حوار أكثر فعالية مع معلمي طفلك
لدعم التطور األكاديمي المستقبلي.
	لتقديرات استعداد المستوى المرتفع ،اسأل المعلم (المعلمين) عن كيفية تحدي طفلك لبناء نقاط قوة أعمق في المدرسة
H
وبالمنزل على حد سواء.
	لتقديرات استعداد المستوى المتوسط ،اسأل المعلم (المعلمين) عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل
 Mالعمل في المدرسة واألنشطة في المنزل.
	لتقديرات استعداد المستوى المنخفض ،اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة
L
ليفي بتوقعات المستوى الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

الطالب المستعدون في هذه المجاالت األربعة يتمكنون من:

L

المواد الرئيسية

M

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

H

المواد اإلضافية والمساندة

التعبير عن االستنتاج الرياضي
صياغة وتعليل حلول رياضية منطقية وتحليل وتصحيح
استنتاجات اآلخرين.

L

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

حل المسائل التي تتضمن المحيط والمساحة والمساحة
المسطحة واألحجام واإلحصائيات واالحتماالت

الصفحة  2من 2

االسم األول أول حرف من االسم األوسط .اسم العائلة
تاريخ الميالد 2010/03/30 :الهوية EL07040033 :الصف5 :
نموذج السم الدائرة
نموذج السم مدرسة واحدة
إلينوي

ربيع 2019

الرياضيات للصف الخامس

تقرير تقييم الرياضيات2019-2018 ،
توضح معايير إلينوي للتعلم ( )Illinois Learning Standardsالمهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي التي يحتاج إليها الطالب
في كل مستوى صفي لالستمرار في المسار الصحيح للتأهل للحياة الجامعية والمهنية في نهاية التعليم الثانوي .يقدّر تقييم إلينوي لالستعداد ( )IARمدى
نجاح  FIRSTNAMEفي مواكبة معايير إلينوي للتعلم (.)Illinois Learning Standards

ما المقصود بالدرجات؟

5

كيف تستخدم هذا التقرير؟

قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم  IARإلى
خمسة مستويات لإلجادة لتوصيف التعلم الحالي:
• •اطلب من المعلمين تقديم أمثلة للمهارات وقدرات التفكير
النقدي الخاصة بمستويات اإلجادة المختلفة في مادة آداب
اللغة/القراءة والكتابة للصف الثالث.
• •لالطالع على مجموعة أكبر من األمثلة ،يرجى زيارة
https://il.mypearsonsupport.com/reporting

اسأل المعلمين:
• •ماذا يقول هذا التقرير حول نقاط القوة والتحديات الخاصة
بطفلي في الوقت الحالي في آداب اللغة والقراءة والكتابة؟
• •ماذا سيفعل المعلمون هذا العام لمساعدة طفلي لتحقيق تقدم قوي؟
• •ماذا يمكننا فعله في المنزل لمساعدة طفلي في تحقيق تقدم
قوي هذا العام؟

درجة طفلك
نطاق الدرجات

850

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى

المستوى 5

%3

المستوى 4

%24

المستوى 3

 %30

المستوى 2

%30

المستوى 1

%13

786

750

725



700

650
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حقق  FIRSTNAMEدرجة  745بالصف الخامس في تقييم
 IARلعام  .2019تقدر هذه الدرجة المستويات الحالية للمهارات
والمعارف 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 تعقيدًا.
من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم  IARهي تقدير لتعلمه
الحالي .قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار  2.4نقطة .وهذا
هو مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك إذا أعيد له/لها
االختبار عدة مرات .وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة
في الدرجات.
من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التحسن والنجاح أكاديميًا.
يساعد التعليم عال الجودة ومجهود ومشاركة الطالب في تشكيل
األداء المستقبلي.

متوسط الوالية 739

الصفحة  1من 2

االسم األول أول حرف من االسم األوسط .اسم العائلة
الشريحة المئوية لتطور الطالب

تقارن الشريحة المئوية لتطور الطالب التطور األكاديمي لطفلك بتطور الطالب اآلخرين بوالية إلينوي بمرور الوقت .شريحة التطور المئوية  50هي
المتوسط .تشير شرائح التطور المئوية فوق  50إلى تقدم أعلى من المتوسط .تشير شرائح التطور المئوية أقل من  50إلى تقدم أقل من المتوسط.
نتائج طفلك هذا العام هي نفسها أو أفضل بنسبة  16%من طالب والية إلينوي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق
(أعوام سابقة).

نظرة أدق لالستعداد للرياضيات في أربعة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية ،يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل
وكثيرا ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب
مستوى صفي.
ً
والتجارب خارج المدرسة والعديد من العوامل األخرى.
يوضح تقييم  IARاالستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت من خالل وضع أداء طفلك إما في المستوى -Hالمرتفع أو -Mالمتوسط
أو -Lالمنخفض على مقياس لكل مجال .تم ّكنك معرفة أداء طفلك في مجاالت الدراسة الهامة من إجراء حوار أكثر فعالية مع معلمي طفلك
لدعم التطور األكاديمي المستقبلي.
	لتقديرات استعداد المستوى المرتفع ،اسأل المعلم (المعلمين) عن كيفية تحدي طفلك لبناء نقاط قوة أعمق في المدرسة
H
وبالمنزل على حد سواء.
	لتقديرات استعداد المستوى المتوسط ،اسأل المعلم (المعلمين) عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل
 Mالعمل في المدرسة واألنشطة في المنزل.
	لتقديرات استعداد المستوى المنخفض ،اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة
L
ليفي بتوقعات المستوى الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

الطالب المستعدون في هذه المجاالت األربعة يتمكنون من:

L

المواد الرئيسية

M

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

H

المواد اإلضافية والمساندة

التعبير عن االستنتاج الرياضي
صياغة وتعليل حلول رياضية منطقية وتحليل وتصحيح
استنتاجات اآلخرين.

L

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

حل المسائل التي تتضمن المحيط والمساحة والمساحة
المسطحة واألحجام واإلحصائيات واالحتماالت

الصفحة  2من 2

االسم األول أول حرف من االسم األوسط .اسم العائلة
تاريخ الميالد 2010/03/30 :الهوية EL07040033 :الصف6 :
نموذج السم الدائرة
نموذج السم مدرسة واحدة
إلينوي

ربيع 2019

الرياضيات للصف السادس

تقرير تقييم الرياضيات2019-2018 ،
توضح معايير إلينوي للتعلم ( )Illinois Learning Standardsالمهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي التي يحتاج إليها الطالب
في كل مستوى صفي لالستمرار في المسار الصحيح للتأهل للحياة الجامعية والمهنية في نهاية التعليم الثانوي .يقدّر تقييم إلينوي لالستعداد ( )IARمدى
نجاح  FIRSTNAMEفي مواكبة معايير إلينوي للتعلم (.)Illinois Learning Standards

ما المقصود بالدرجات؟

6

كيف تستخدم هذا التقرير؟

قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم  IARإلى
خمسة مستويات لإلجادة لتوصيف التعلم الحالي:
• •اطلب من المعلمين تقديم أمثلة للمهارات وقدرات التفكير
النقدي الخاصة بمستويات اإلجادة المختلفة في مادة آداب
اللغة/القراءة والكتابة للصف الثالث.
• •لالطالع على مجموعة أكبر من األمثلة ،يرجى زيارة
https://il.mypearsonsupport.com/reporting

اسأل المعلمين:
• •ماذا يقول هذا التقرير حول نقاط القوة والتحديات الخاصة
بطفلي في الوقت الحالي في آداب اللغة والقراءة والكتابة؟
• •ماذا سيفعل المعلمون هذا العام لمساعدة طفلي لتحقيق تقدم قوي؟
• •ماذا يمكننا فعله في المنزل لمساعدة طفلي في تحقيق تقدم
قوي هذا العام؟

درجة طفلك
نطاق الدرجات

850

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى

المستوى 5

%3

المستوى 4

%24

المستوى 3

 %30

المستوى 2

%30

المستوى 1

%13

786

750

725



700

650
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حقق  FIRSTNAMEدرجة  745بالصف السادس في تقييم
 IARلعام  .2019تقدر هذه الدرجة المستويات الحالية للمهارات
والمعارف 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 تعقيدًا.
من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم  IARهي تقدير لتعلمه
الحالي .قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار  2.4نقطة .وهذا
هو مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك إذا أعيد له/لها
االختبار عدة مرات .وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة
في الدرجات.
من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التحسن والنجاح أكاديميًا.
يساعد التعليم عال الجودة ومجهود ومشاركة الطالب في تشكيل
األداء المستقبلي.

متوسط الوالية 739

الصفحة  1من 2

االسم األول أول حرف من االسم األوسط .اسم العائلة
الشريحة المئوية لتطور الطالب

تقارن الشريحة المئوية لتطور الطالب التطور األكاديمي لطفلك بتطور الطالب اآلخرين بوالية إلينوي بمرور الوقت .شريحة التطور المئوية  50هي
المتوسط .تشير شرائح التطور المئوية فوق  50إلى تقدم أعلى من المتوسط .تشير شرائح التطور المئوية أقل من  50إلى تقدم أقل من المتوسط.
نتائج طفلك هذا العام هي نفسها أو أفضل بنسبة  16%من طالب والية إلينوي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق
(أعوام سابقة).

نظرة أدق لالستعداد للرياضيات في أربعة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية ،يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل
وكثيرا ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب
مستوى صفي.
ً
والتجارب خارج المدرسة والعديد من العوامل األخرى.
يوضح تقييم  IARاالستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت من خالل وضع أداء طفلك إما في المستوى -Hالمرتفع أو -Mالمتوسط
أو -Lالمنخفض على مقياس لكل مجال .تم ّكنك معرفة أداء طفلك في مجاالت الدراسة الهامة من إجراء حوار أكثر فعالية مع معلمي طفلك
لدعم التطور األكاديمي المستقبلي.
	لتقديرات استعداد المستوى المرتفع ،اسأل المعلم (المعلمين) عن كيفية تحدي طفلك لبناء نقاط قوة أعمق في المدرسة
H
وبالمنزل على حد سواء.
	لتقديرات استعداد المستوى المتوسط ،اسأل المعلم (المعلمين) عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل
 Mالعمل في المدرسة واألنشطة في المنزل.
	لتقديرات استعداد المستوى المنخفض ،اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة
L
ليفي بتوقعات المستوى الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

الطالب المستعدون في هذه المجاالت األربعة يتمكنون من:

L

المواد الرئيسية

M

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

H

المواد اإلضافية والمساندة

التعبير عن االستنتاج الرياضي
صياغة وتعليل حلول رياضية منطقية وتحليل وتصحيح
استنتاجات اآلخرين.

L

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

حل المسائل التي تتضمن المحيط والمساحة والمساحة
المسطحة واألحجام واإلحصائيات واالحتماالت

الصفحة  2من 2

االسم األول أول حرف من االسم األوسط .اسم العائلة
تاريخ الميالد 2010/03/30 :الهوية EL07040033 :الصف7 :
نموذج السم الدائرة
نموذج السم مدرسة واحدة
إلينوي

ربيع 2019

الرياضيات للصف السابع

تقرير تقييم الرياضيات2019-2018 ،
توضح معايير إلينوي للتعلم ( )Illinois Learning Standardsالمهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي التي يحتاج إليها الطالب
في كل مستوى صفي لالستمرار في المسار الصحيح للتأهل للحياة الجامعية والمهنية في نهاية التعليم الثانوي .يقدّر تقييم إلينوي لالستعداد ( )IARمدى
نجاح  FIRSTNAMEفي مواكبة معايير إلينوي للتعلم (.)Illinois Learning Standards

ما المقصود بالدرجات؟

7

كيف تستخدم هذا التقرير؟

قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم  IARإلى
خمسة مستويات لإلجادة لتوصيف التعلم الحالي:
• •اطلب من المعلمين تقديم أمثلة للمهارات وقدرات التفكير
النقدي الخاصة بمستويات اإلجادة المختلفة في مادة آداب
اللغة/القراءة والكتابة للصف الثالث.
• •لالطالع على مجموعة أكبر من األمثلة ،يرجى زيارة
https://il.mypearsonsupport.com/reporting

اسأل المعلمين:
• •ماذا يقول هذا التقرير حول نقاط القوة والتحديات الخاصة
بطفلي في الوقت الحالي في آداب اللغة والقراءة والكتابة؟
• •ماذا سيفعل المعلمون هذا العام لمساعدة طفلي لتحقيق تقدم قوي؟
• •ماذا يمكننا فعله في المنزل لمساعدة طفلي في تحقيق تقدم
قوي هذا العام؟

درجة طفلك
نطاق الدرجات

850

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى

المستوى 5

%3

المستوى 4

%24

المستوى 3

 %30

المستوى 2

%30

المستوى 1

%13

786

750

725



700

650
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حقق  FIRSTNAMEدرجة  745بالصف السابع في تقييم
 IARلعام  .2019تقدر هذه الدرجة المستويات الحالية للمهارات
والمعارف 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 تعقيدًا.
من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم  IARهي تقدير لتعلمه
الحالي .قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار  2.4نقطة .وهذا
هو مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك إذا أعيد له/لها
االختبار عدة مرات .وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة
في الدرجات.
من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التحسن والنجاح أكاديميًا.
يساعد التعليم عال الجودة ومجهود ومشاركة الطالب في تشكيل
األداء المستقبلي.

متوسط الوالية 739

الصفحة  1من 2

االسم األول أول حرف من االسم األوسط .اسم العائلة
الشريحة المئوية لتطور الطالب

تقارن الشريحة المئوية لتطور الطالب التطور األكاديمي لطفلك بتطور الطالب اآلخرين بوالية إلينوي بمرور الوقت .شريحة التطور المئوية  50هي
المتوسط .تشير شرائح التطور المئوية فوق  50إلى تقدم أعلى من المتوسط .تشير شرائح التطور المئوية أقل من  50إلى تقدم أقل من المتوسط.
نتائج طفلك هذا العام هي نفسها أو أفضل بنسبة  16%من طالب والية إلينوي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق
(أعوام سابقة).

نظرة أدق لالستعداد للرياضيات في أربعة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية ،يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل
وكثيرا ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب
مستوى صفي.
ً
والتجارب خارج المدرسة والعديد من العوامل األخرى.
يوضح تقييم  IARاالستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت من خالل وضع أداء طفلك إما في المستوى -Hالمرتفع أو -Mالمتوسط
أو -Lالمنخفض على مقياس لكل مجال .تم ّكنك معرفة أداء طفلك في مجاالت الدراسة الهامة من إجراء حوار أكثر فعالية مع معلمي طفلك
لدعم التطور األكاديمي المستقبلي.
	لتقديرات استعداد المستوى المرتفع ،اسأل المعلم (المعلمين) عن كيفية تحدي طفلك لبناء نقاط قوة أعمق في المدرسة
H
وبالمنزل على حد سواء.
	لتقديرات استعداد المستوى المتوسط ،اسأل المعلم (المعلمين) عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل
 Mالعمل في المدرسة واألنشطة في المنزل.
	لتقديرات استعداد المستوى المنخفض ،اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة
L
ليفي بتوقعات المستوى الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

الطالب المستعدون في هذه المجاالت األربعة يتمكنون من:

L

المواد الرئيسية

M

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

H

المواد اإلضافية والمساندة

التعبير عن االستنتاج الرياضي
صياغة وتعليل حلول رياضية منطقية وتحليل وتصحيح
استنتاجات اآلخرين.

L

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

حل المسائل التي تتضمن المحيط والمساحة والمساحة
المسطحة واألحجام واإلحصائيات واالحتماالت

الصفحة  2من 2

االسم األول أول حرف من االسم األوسط .اسم العائلة
تاريخ الميالد 2010/03/30 :الهوية EL07040033 :الصف8 :
نموذج السم الدائرة
نموذج السم مدرسة واحدة
إلينوي

ربيع 2019

الرياضيات للصف الثامن

تقرير تقييم الرياضيات2019-2018 ،
توضح معايير إلينوي للتعلم ( )Illinois Learning Standardsالمهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي التي يحتاج إليها الطالب
في كل مستوى صفي لالستمرار في المسار الصحيح للتأهل للحياة الجامعية والمهنية في نهاية التعليم الثانوي .يقدّر تقييم إلينوي لالستعداد ( )IARمدى
نجاح  FIRSTNAMEفي مواكبة معايير إلينوي للتعلم (.)Illinois Learning Standards

ما المقصود بالدرجات؟

8

كيف تستخدم هذا التقرير؟

قام مجلس التعليم بالوالية بتقسيم درجات تقييم  IARإلى
خمسة مستويات لإلجادة لتوصيف التعلم الحالي:
• •اطلب من المعلمين تقديم أمثلة للمهارات وقدرات التفكير
النقدي الخاصة بمستويات اإلجادة المختلفة في مادة آداب
اللغة/القراءة والكتابة للصف الثالث.
• •لالطالع على مجموعة أكبر من األمثلة ،يرجى زيارة
https://il.mypearsonsupport.com/reporting

اسأل المعلمين:
• •ماذا يقول هذا التقرير حول نقاط القوة والتحديات الخاصة
بطفلي في الوقت الحالي في آداب اللغة والقراءة والكتابة؟
• •ماذا سيفعل المعلمون هذا العام لمساعدة طفلي لتحقيق تقدم قوي؟
• •ماذا يمكننا فعله في المنزل لمساعدة طفلي في تحقيق تقدم
قوي هذا العام؟

درجة طفلك
نطاق الدرجات

850

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى

المستوى 5

%3

المستوى 4

%24

المستوى 3

 %30

المستوى 2

%30

المستوى 1

%13
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750

725



700

650



درجة الطفل

 745


حقق  FIRSTNAMEدرجة  745بالصف الثامن في تقييم
 IARلعام  .2019تقدر هذه الدرجة المستويات الحالية للمهارات
والمعارف 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 تعقيدًا.
من المهم أن تتذكر أن نتيجة طفلك في تقييم  IARهي تقدير لتعلمه
الحالي .قد تكون نتيجة طفلك أعلى أو أقل بمقدار  2.4نقطة .وهذا
هو مقدار التغير المتوقع حدوثه في نتيجة طفلك إذا أعيد له/لها
االختبار عدة مرات .وال ينبغي المبالغة في تفسير الفروق الصغيرة
في الدرجات.
من المهم تذكر أن األداء السابق ال يحدد التحسن والنجاح أكاديميًا.
يساعد التعليم عال الجودة ومجهود ومشاركة الطالب في تشكيل
األداء المستقبلي.

متوسط الوالية 739

الصفحة  1من 2

االسم األول أول حرف من االسم األوسط .اسم العائلة
الشريحة المئوية لتطور الطالب

تقارن الشريحة المئوية لتطور الطالب التطور األكاديمي لطفلك بتطور الطالب اآلخرين بوالية إلينوي بمرور الوقت .شريحة التطور المئوية  50هي
المتوسط .تشير شرائح التطور المئوية فوق  50إلى تقدم أعلى من المتوسط .تشير شرائح التطور المئوية أقل من  50إلى تقدم أقل من المتوسط.
نتائج طفلك هذا العام هي نفسها أو أفضل بنسبة  16%من طالب والية إلينوي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق
(أعوام سابقة).

نظرة أدق لالستعداد للرياضيات في أربعة مجاالت
لمواصلة التأهل للحياة الجامعية والمهنية ،يحتاج الطالب لتعلم مجموعة واسعة من المهارات والمعارف األكاديمية وقدرات التفكير النقدي في كل
وكثيرا ما تتطور هذه األمور بمعدالت مختلفة باختالف أولويات المناهج الدراسية لدى المعلمين والمدارس وباختالف اهتمامات الطالب
مستوى صفي.
ً
والتجارب خارج المدرسة والعديد من العوامل األخرى.
يوضح تقييم  IARاالستعداد للقراءة والكتابة في خمسة مجاالت من خالل وضع أداء طفلك إما في المستوى -Hالمرتفع أو -Mالمتوسط
أو -Lالمنخفض على مقياس لكل مجال .تم ّكنك معرفة أداء طفلك في مجاالت الدراسة الهامة من إجراء حوار أكثر فعالية مع معلمي طفلك
لدعم التطور األكاديمي المستقبلي.
	لتقديرات استعداد المستوى المرتفع ،اسأل المعلم (المعلمين) عن كيفية تحدي طفلك لبناء نقاط قوة أعمق في المدرسة
H
وبالمنزل على حد سواء.
	لتقديرات استعداد المستوى المتوسط ،اسأل المعلم (المعلمين) عن كيفية مساعدة طفلك للتطور في هذا المجال من خالل
 Mالعمل في المدرسة واألنشطة في المنزل.
	لتقديرات استعداد المستوى المنخفض ،اسأل المعلمين عن أوجه الدعم اإلضافية التي يحتاج إليها طفلك في المدرسة
L
ليفي بتوقعات المستوى الصفي وعن الموارد المتاحة لمساعدتك في دعم طفلك بالمنزل.

الطالب المستعدون في هذه المجاالت األربعة يتمكنون من:

L

المواد الرئيسية

M

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

H

المواد اإلضافية والمساندة

التعبير عن االستنتاج الرياضي
صياغة وتعليل حلول رياضية منطقية وتحليل وتصحيح
استنتاجات اآلخرين.

L

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

حل المسائل التي تتضمن المحيط والمساحة والمساحة
المسطحة واألحجام واإلحصائيات واالحتماالت

الصفحة  2من 2

