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درجة المقياس التي تم اإلبالغ عنها هي أفضل تقدير ألداء الطالب. إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل 
أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المبلغ عنها.

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
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اسم المدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022  

تقييم نيو جيرسي لكفاءة التخرج
 )ELA( مدى استعداد الطالب للتخرج في فنون اللغة اإلنجليزية )NJGPA( يقيس تقييم نيو جيرسي لكفاءة التخرج

والرياضيات. يتم اإلبالغ عن جاهزية التخرج لكل مكون من مكونات المحتوى بشكل منفصل.

تفضل بزيارة بوابة أولياء أمور نيو جيرسي على nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم هذا الرمز للوصول إلى نتائج 
أداء الطالب عبر اإلنترنت.
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تقدم الصفحة 2 من هذا التقرير معلومات عن أداء الطالب في مجاالت محددة، بما في ذلك المطالبات الفرعية لفنون اللغة اإلنجليزية 
والرياضيات.

ما هي المطالبة الفرعية؟
توفر المطالبات الفرعية معلومات حول ما يعرفه الطالب ويمكنه القيام به في مهارات محددة ضمن كل مكون من مكونات المحتوى. يتم 

توفير الرموز الموجودة بجانب كل مطالبة فرعية والرسوم البيانية لنسبة النقاط المتاحة حسب المطالبة الفرعية لمساعدتك على فهم وتحليل 
أداء الطالب بشكل أفضل.

أين يمكنني الذهاب لمعرفة المزيد؟
 للحصول على معلومات إضافية بشأن األداء العام لطالبك أو استخدام الرموز غير المختبرة أو الملغاة، يرجى االطالع على دليل تفسير درجات

NJGPA في قسم NJGPA في مركز موارد NJSLA:  
https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/.

جاهز التخرججاهز التخرج

جاهز التخرجليس جاهز للتخرج بعد

درجة طالبك
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درجة طالبك

650750850

775

فنون اللغة االنجليزية
يقوم مكون فنون اللغة االنجليزية بتقييم استعداد 

الطالب للتخرج بناءً على معايير الصف العاشر.

أداء فنون اللغة االنجليزية لالسم األول

الرياضيات
يقيم مكون الرياضيات استعداد الطالب للتخرج بناءً 

على معايير الجبر I والهندسة.

أداء االسم األول في الرياضيات

جاهز التخرج
ليس جاهز للتخرج بعد
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االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
ما مستوى أداء طالبك في القراءة والكتابة؟

الكتابة القراءة 

رائع - تشير المؤشرات أدناه إلى مستوى األداء في كل مطالبة فرعية فيما يتعلق باالستعداد للتخرج:

فوقعند أو بالقربليس بعد

أداء جاهز للتخرج

النصوص األدبية
يُظهر الطالب الفهم من خالل إظهار قدرتهم 

على قراءة النص األدبي وتحليله.

النصوص اإلعالمية
يُظهر الطالب الفهم من خالل إظهار قدرتهم 

على قراءة النص اإلعالمي وتحليله.

المفردات
يستخدم الطالب السياق لتحديد معاني 

الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب
يؤلف الطالب كتابة متطورة باستخدام تفاصيل 

مما قرؤوه.

معرفة اللغة وقواعدها
يؤلف الطالب الكتابة باستخدام قواعد اللغة 

اإلنجليزية القياسية.

أداء جاهز للتخرج

درجة طالبكدرجة طالبك
نسبة النقاط المتاحة حسب المطالبة 

الفرعية 1010 9060 5035

5547

النصوص األدبية )16%(

النصوص اإلعالمية )30%(

المفردات )14%(

التعبير المكتوب )32%(

معرفة اللغة ومهارات استخدامها )8%(

معرفة اللغة ومهارات استخدامها 
)8%(

النصوص األدبية )16%(

النصوص اإلعالمية 
)30%(

المفردات )14%(

التعبير المكتوب 
)32%(

المحتوى الرئيسي

يتم تقييم الطالب باستخدام عناصر تتطلب:

إجراء عمليات حسابية على كثيرات   •
الحدود؛ حل المعادالت الخطية، 

التربيعية، واألسية؛ فهم، تفسير، 
واستخدام العالقات الوظيفية، 

التعبيرات الجبرية، والنماذج الخطية.

تطبيق المفاهيم الهندسية؛ تحديد   •
وتنفيذ التحوالت على األشكال؛ حل 

المثلثات قائمة الزاوية؛ استخدام 
هندسة اإلحداثيات؛ وفهم واستخدام 

أنواع مختلفة من البرهان الهندسي.

التعبير عن االستدالل الرياضي

يتم تقييم الطالب عن طريق استخدام عناصر 
ذات نهايات مفتوحة التي تتطلب:

إيجاد الحلول الرياضية المنطقية   •
وتبريرها.

تحليل وتصحيح استدالالت اآلخرين.  •

المواد اإلضافية والمساندة

يتم تقييم الطالب باستخدام عناصر تتطلب:

فهم المجموعة الكاملة لألرقام الحقيقية   •
وإجراء العمليات على األرقام غير النسبية؛ 

تغيير التعبيرات الجبرية إلى أشكال 
مكافئة؛ إنشاء وحل أنظمة المعادالت 

الخطية؛ إنشاء و/أو نقد النماذج الخطية 
والتربيعية واألسية؛ وتفسير البيانات.

استخدام المستوى اإلحداثي لتحديد   •
التحوالت؛ استخدام خصائص الدوائر؛ 

فهم التركيبات الهندسية األساسية؛ 
وإيجاد أحجام األشكال.

النمذجة والتطبيق

يتم تقييم الطالب عن طريق استخدام عناصر 
ذات نهايات مفتوحة التي تتطلب:

حل مسائل واقعية تحتوي على رموز.  •

التفكير بشكل كمي.  •

استخدام األدوات المناسبة بشكل   •
استراتيجي.

نسبة النقاط المتاحة حسب المطالبة 
الفرعية

ما هو مستوى طالبك في المطالبات الفرعية للرياضيات؟

المحتوى الرئيسي )33%(

التعبير عن االستدالل الرياضي )22%(

المواد اإلضافية والمساندة )18%(

النمذجة والتطبيق )27%(

النمذجة والتطبيق 
)27%( المحتوى 

الرئيسي 
)33%(

التعبير عن االستدالل 
الرياضي )22%(

المواد اإلضافية 
والمساندة )18%(


