
الصفحة 1 من 2

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التاليقد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى من مستويات األداء
المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1

 للحصول على معلومات إضافية بشأن األداء العام لطالبك أو استخدام الرموز غير المختبرة أو الملغاة، يرجى االطالع على دليل تفسير الدرجات على 
.https://nj.mypearsonsupport.com

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

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022 فنون اللغة اإلنجليزية للصف الثالث 

تقرير تقييم اختبار فنون اللغة اإلنجليزية، 2021-2022
يبين هذا التقرير ما إذا كان االسم األول قد حقق التوقعات المطلوبة من الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد 

هذا التقييم من المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطالبك. يجب استخدام نتائج هذا التقييم جنبًا إلى جنب مع 
مؤشرات اإلنجاز األخرى في استخالص النتائج حول أداء الطالب في فنون اللغة اإلنجليزية.

تفضل بزيارة بوابة أولياء األمور على الموقع nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء الطالب 
عبر اإلنترنت.

انظر الجانب 2 من هذا التقرير للحصول على معلومات تخص أداء الطالب في القراءة والكتابة.

pSZf29CnPQwS

3

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

مستوى األداء 2

درجة طالبك

650700725750810850

701

5% 39% 24% 18% 15%

730

730

743

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 2.3 نقطة.

650700725750810850

https://nj.mypearsonsupport.com
http://nj-results.pearsonaccessnext.com


الصفحة 2 من 2

ما هي تقييمات نيو جيرسي للرياضيات/فنون اللغة اإلنجليزية؟ تقيس االختبارات مدى جودة تعلم الطالب للمواد الصفية في مادتي 
فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات. من المحتمل أن يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو تخطوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، 

للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طالبك، وتستلزم من الطالب التفكير بشكل 
نقدي، وحل المسائل، ودعم أو شرح إجاباتهم. تعد االختبارات إحدى الطرق المتعددة التي تساعد اآلباء/األوصياء القانونيين والمعلمين في 
إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما توفر النتائج لمدرستكم والمنطقة التعليمية معلومات هامة تساهم في إدخال تحسينات تعليمية. 

 تعرف على المزيد حول تقييمات نيو جيرسي للرياضيات/فنون اللغة اإلنجليزية
  لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم واالطالع على أسئلة االختبارات المعلن عنها، تفضل بزيارة 

.https://nj.digitalitemlibrary.com و https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints

 تعرف على المزيد حول معايير نيو جيرسي لالستعداد الجامعي والمهني 
ابحث على موقع مدرستك اإللكتروني أو اطلب من مدير مدرستك معلومات حول جدول التقييم لمدرستك وحول المنهج الذي اختارته 
منطقتك التعليمية، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية مساهمة نتائج التقييم في تطوير المدرسة. يمكنك أيًضا معرفة المزيد حول 

.http://www.state.nj.us/education/cccs/ في نيوجيرسي على الموقع K-12 معايير الصف

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

رائع
أداء طفلك في نفس االختبار كان تقريباً كالطالب الذين:

لم يحققوا   
 التوقعات أو

حققوا التوقعات 
جزئيًا

يقارب التوقعات حققوا التوقعات    
أو تخطوها

حقق التوقعات

1090 50
حقق التوقعات

1060 35

ما مستوى أداء طالبك في القراءة والكتابة؟
درجة طالبكدرجة طالبك

الكتابةالقراءة

النصوص األدبية

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات 
بعد أو حققوها جزئيًا. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل 

إظهار قدرتهم على قراءة وتحليل الروايات الخيالية والدراما 
والشعر.

النصوص اإلعالمية

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم 

على قراءة وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم 
واآلداب.

المفردات

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم 

على استغالل السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات 
بعد أو حققوها جزئيًا. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار 

قدرتهم على تركيب جمل مفيدة، باالستعانة بالتفاصيل التي سبق 
وأن قرؤوها.

معرفة اللغة وقواعدها

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم على 

كتابة اإلنشاء مستخدمين القواعد القياسية للغة االنجليزية.









3825

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

42

42

46

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

30

30

33

https://nj.digitalitemlibrary.com
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints
http://www.state.nj.us/education/cccs


الصفحة 1 من 2

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التاليقد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى من مستويات األداء
المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1

 للحصول على معلومات إضافية بشأن األداء العام لطالبك أو استخدام الرموز غير المختبرة أو الملغاة، يرجى االطالع على دليل تفسير الدرجات على 
.https://nj.mypearsonsupport.com

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

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022 آداب اللغة اإلنجليزية للصف الرابع 

تقرير تقييم اختبار فنون اللغة اإلنجليزية، 2021-2022
يبين هذا التقرير ما إذا كان االسم األول قد حقق التوقعات المطلوبة من الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد 
هذا التقييم أحد المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك. يجب استخدام نتائج هذا التقييم جنبًا إلى جنب مع 

مؤشرات اإلنجاز األخرى في استخالص النتائج حول أداء الطالب في فنون اللغة اإلنجليزية.

تفضل بزيارة بوابة أولياء األمور على الموقع nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء الطالب 
عبر اإلنترنت.

انظر الجانب 2 من هذا التقرير للحصول على معلومات تخص أداء الطالب في القراءة والكتابة.

zrgP84FXD5nr

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

مستوى األداء 3

درجة طالبك

650700725750790850

746

12% 39% 27% 15% 8%

727

727

750

4

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 6.3 نقطة.

650700725750790850

https://nj.mypearsonsupport.com
http://nj-results.pearsonaccessnext.com


الصفحة 2 من 2

ما هي تقييمات نيو جيرسي للرياضيات/فنون اللغة اإلنجليزية؟ تقيس االختبارات مدى جودة تعلم الطالب للمواد الصفية في مادتي 
فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات. من المحتمل أن يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو تخطوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، 

للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طالبك، وتستلزم من الطالب التفكير بشكل 
نقدي، وحل المسائل، ودعم أو شرح إجاباتهم. تعد االختبارات إحدى الطرق المتعددة التي تساعد اآلباء/األوصياء القانونيين والمعلمين في 
إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما توفر النتائج لمدرستكم والمنطقة التعليمية معلومات هامة تساهم في إدخال تحسينات تعليمية. 

 تعرف على المزيد حول تقييمات نيو جيرسي للرياضيات/فنون اللغة اإلنجليزية
  لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم واالطالع على أسئلة االختبارات المعلن عنها، تفضل بزيارة 

.https://nj.digitalitemlibrary.com و https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints

 تعرف على المزيد حول معايير نيو جيرسي لالستعداد الجامعي والمهني 
ابحث على موقع مدرستك اإللكتروني أو اطلب من مدير مدرستك معلومات حول جدول التقييم لمدرستك وحول المنهج الذي اختارته 
منطقتك التعليمية، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية مساهمة نتائج التقييم في تطوير المدرسة. يمكنك أيًضا معرفة المزيد حول 

.http://www.state.nj.us/education/cccs/ في نيوجيرسي على الموقع K-12 معايير الصف

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

رائع
أداء طفلك في نفس االختبار كان تقريباً كالطالب الذين:

لم يحققوا   
 التوقعات أو

حققوا التوقعات 
جزئيًا

يقارب التوقعات حققوا التوقعات    
أو تخطوها

حقق التوقعات

1090 50
حقق التوقعات

1060 35

درجة طالبكدرجة طالبك
الكتابةالقراءة

النصوص األدبية

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم 

على قراءة وتحليل الروايات الخيالية والدراما والشعر.

النصوص اإلعالمية

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات 
بعد أو حققوها جزئيًا. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل 

إظهار قدرتهم على قراءة وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، 
والعلوم واآلداب.

المفردات

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم 

على استغالل السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم على 
تركيب جمل مفيدة، باالستعانة بالتفاصيل التي سبق وأن قرؤوها.

معرفة اللغة وقواعدها

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم على 

كتابة اإلنشاء مستخدمين القواعد القياسية للغة االنجليزية.





5525

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

42

42

49

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

29

29

36



ما مستوى أداء طالبك في القراءة والكتابة؟

https://nj.digitalitemlibrary.com
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints
http://www.state.nj.us/education/cccs


الصفحة 1 من 2

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التاليقد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى من مستويات األداء
المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1

 للحصول على معلومات إضافية بشأن األداء العام لطالبك أو استخدام الرموز غير المختبرة أو الملغاة، يرجى االطالع على دليل تفسير الدرجات على 
.https://nj.mypearsonsupport.com

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

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022 فنون اللغة اإلنجليزية للصف الخامس 

تقرير تقييم اختبار فنون اللغة اإلنجليزية، 2021-2022
يبين هذا التقرير ما إذا كان االسم األول قد حقق التوقعات المطلوبة من الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد 
هذا التقييم أحد المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك. يجب استخدام نتائج هذا التقييم جنبًا إلى جنب مع 

مؤشرات اإلنجاز األخرى في استخالص النتائج حول أداء الطالب في فنون اللغة اإلنجليزية.

تفضل بزيارة بوابة أولياء األمور على الموقع nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء الطالب 
عبر اإلنترنت.

انظر الجانب 2 من هذا التقرير للحصول على معلومات تخص أداء الطالب في القراءة والكتابة.

4wdmR5FPW4h6

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

مستوى األداء 4

درجة طالبك

650700725750799850

789

6% 45% 26% 15% 7%

729

729

750

5

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 7.3 نقطة.

650700725750799850

https://nj.mypearsonsupport.com
http://nj-results.pearsonaccessnext.com


الصفحة 2 من 2

ما هي تقييمات نيو جيرسي للرياضيات/فنون اللغة اإلنجليزية؟ تقيس االختبارات مدى جودة تعلم الطالب للمواد الصفية في مادتي 
فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات. من المحتمل أن يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو تخطوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، 

للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طالبك، وتستلزم من الطالب التفكير بشكل 
نقدي، وحل المسائل، ودعم أو شرح إجاباتهم. تعد االختبارات إحدى الطرق المتعددة التي تساعد اآلباء/األوصياء القانونيين والمعلمين في 
إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما توفر النتائج لمدرستكم والمنطقة التعليمية معلومات هامة تساهم في إدخال تحسينات تعليمية. 

 تعرف على المزيد حول تقييمات نيو جيرسي للرياضيات/فنون اللغة اإلنجليزية
  لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم واالطالع على أسئلة االختبارات المعلن عنها، تفضل بزيارة 

.https://nj.digitalitemlibrary.com و https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints

 تعرف على المزيد حول معايير نيو جيرسي لالستعداد الجامعي والمهني 
ابحث على موقع مدرستك اإللكتروني أو اطلب من مدير مدرستك معلومات حول جدول التقييم لمدرستك وحول المنهج الذي اختارته 
منطقتك التعليمية، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية مساهمة نتائج التقييم في تطوير المدرسة. يمكنك أيًضا معرفة المزيد حول 

.http://www.state.nj.us/education/cccs/ في نيوجيرسي على الموقع K-12 معايير الصف

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

رائع
أداء طفلك في نفس االختبار كان تقريباً كالطالب الذين:

لم يحققوا   
 التوقعات أو

حققوا التوقعات 
جزئيًا

يقارب التوقعات حققوا التوقعات    
أو تخطوها

حقق التوقعات

1090 50
حقق التوقعات

1060 35

ما مستوى أداء طالبك في القراءة والكتابة؟
درجة طالبكدرجة طالبك

الكتابةالقراءة

النصوص األدبية

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم 

على قراءة وتحليل الروايات الخيالية والدراما والشعر.

النصوص اإلعالمية

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم 

على قراءة وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم 
واآلداب.

المفردات

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات 
بعد أو حققوها جزئيًا. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل 

إظهار قدرتهم على استغالل السياق لتحديد معاني الكلمات 
والعبارات.

التعبير المكتوب

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم على 
تركيب جمل مفيدة، باالستعانة بالتفاصيل التي سبق وأن قرؤوها.

معرفة اللغة وقواعدها

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم على 

كتابة اإلنشاء مستخدمين القواعد القياسية للغة االنجليزية.





6525

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

42

42

49

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

28

28

35



https://nj.digitalitemlibrary.com
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints
http://www.state.nj.us/education/cccs


الصفحة 1 من 2

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التاليقد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى من مستويات األداء
المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1

 للحصول على معلومات إضافية بشأن األداء العام لطالبك أو استخدام الرموز غير المختبرة أو الملغاة، يرجى االطالع على دليل تفسير الدرجات على 
.https://nj.mypearsonsupport.com

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

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022 فنون اللغة اإلنجليزية للصف السادس 

تقرير تقييم اختبار فنون اللغة اإلنجليزية، 2021-2022
يبين هذا التقرير ما إذا كان االسم األول قد حقق التوقعات المطلوبة من الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد 
هذا التقييم أحد المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك. يجب استخدام نتائج هذا التقييم جنبًا إلى جنب مع 

مؤشرات اإلنجاز األخرى في استخالص النتائج حول أداء الطالب في فنون اللغة اإلنجليزية.

تفضل بزيارة بوابة أولياء األمور على الموقع nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء الطالب 
عبر اإلنترنت.

انظر الجانب 2 من هذا التقرير للحصول على معلومات تخص أداء الطالب في القراءة والكتابة.

Rz8Nppysqw7T

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

مستوى األداء 2

درجة طالبك

650700725750790850

701

9% 40% 28% 16% 8%

726

726

747

6

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 2.3 نقطة.

650700725750790850

https://nj.mypearsonsupport.com
http://nj-results.pearsonaccessnext.com


الصفحة 2 من 2

ما هي تقييمات نيو جيرسي للرياضيات/فنون اللغة اإلنجليزية؟ تقيس االختبارات مدى جودة تعلم الطالب للمواد الصفية في مادتي 
فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات. من المحتمل أن يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو تخطوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، 

للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طالبك، وتستلزم من الطالب التفكير بشكل 
نقدي، وحل المسائل، ودعم أو شرح إجاباتهم. تعد االختبارات إحدى الطرق المتعددة التي تساعد اآلباء/األوصياء القانونيين والمعلمين في 
إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما توفر النتائج لمدرستكم والمنطقة التعليمية معلومات هامة تساهم في إدخال تحسينات تعليمية. 

 تعرف على المزيد حول تقييمات نيو جيرسي للرياضيات/فنون اللغة اإلنجليزية
  لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم واالطالع على أسئلة االختبارات المعلن عنها، تفضل بزيارة 

.https://nj.digitalitemlibrary.com و https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints

 تعرف على المزيد حول معايير نيو جيرسي لالستعداد الجامعي والمهني 
ابحث على موقع مدرستك اإللكتروني أو اطلب من مدير مدرستك معلومات حول جدول التقييم لمدرستك وحول المنهج الذي اختارته 
منطقتك التعليمية، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية مساهمة نتائج التقييم في تطوير المدرسة. يمكنك أيًضا معرفة المزيد حول 

.http://www.state.nj.us/education/cccs/ في نيوجيرسي على الموقع K-12 معايير الصف

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

رائع
أداء طفلك في نفس االختبار كان تقريباً كالطالب الذين:

لم يحققوا   
 التوقعات أو

حققوا التوقعات 
جزئيًا

يقارب التوقعات حققوا التوقعات    
أو تخطوها

حقق التوقعات

1090 50
حقق التوقعات

1060 35

ما مستوى أداء طالبك في القراءة والكتابة؟
درجة طالبكدرجة طالبك

الكتابةالقراءة

النصوص األدبية

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات 
بعد أو حققوها جزئيًا. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل 

إظهار قدرتهم على قراءة وتحليل الروايات الخيالية والدراما 
والشعر.

النصوص اإلعالمية

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم 

على قراءة وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم 
واآلداب.

المفردات

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم 

على استغالل السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات 
بعد أو حققوها جزئيًا. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار 

قدرتهم على تركيب جمل مفيدة، باالستعانة بالتفاصيل التي سبق 
وأن قرؤوها.

معرفة اللغة وقواعدها

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم على 

كتابة اإلنشاء مستخدمين القواعد القياسية للغة االنجليزية.



3825

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

41

41

47

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

28

28

35







https://nj.digitalitemlibrary.com
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints
http://www.state.nj.us/education/cccs


الصفحة 1 من 2

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التاليقد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى من مستويات األداء
المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1

 للحصول على معلومات إضافية بشأن األداء العام لطالبك أو استخدام الرموز غير المختبرة أو الملغاة، يرجى االطالع على دليل تفسير الدرجات على 
.https://nj.mypearsonsupport.com

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

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022 فنون اللغة اإلنجليزية للصف السابع 

تقرير تقييم اختبار فنون اللغة اإلنجليزية، 2021-2022
يبين هذا التقرير ما إذا كان االسم األول قد حقق التوقعات المطلوبة من الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد 
هذا التقييم أحد المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك. يجب استخدام نتائج هذا التقييم جنبًا إلى جنب مع 

مؤشرات اإلنجاز األخرى في استخالص النتائج حول أداء الطالب في فنون اللغة اإلنجليزية.

تفضل بزيارة بوابة أولياء األمور على الموقع nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء الطالب 
عبر اإلنترنت.

انظر الجانب 2 من هذا التقرير للحصول على معلومات تخص أداء الطالب في القراءة والكتابة.

C7BnWq2HcLYr

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

مستوى األداء 3

درجة طالبك

650700725750785850

746

18% 34% 23% 14% 11%

722

722

749

7

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 6.3 نقطة.

650700725750785850

https://nj.mypearsonsupport.com
http://nj-results.pearsonaccessnext.com


الصفحة 2 من 2

ما هي تقييمات نيو جيرسي للرياضيات/فنون اللغة اإلنجليزية؟ تقيس االختبارات مدى جودة تعلم الطالب للمواد الصفية في مادتي 
فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات. من المحتمل أن يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو تخطوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، 

للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طالبك، وتستلزم من الطالب التفكير بشكل 
نقدي، وحل المسائل، ودعم أو شرح إجاباتهم. تعد االختبارات إحدى الطرق المتعددة التي تساعد اآلباء/األوصياء القانونيين والمعلمين في 
إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما توفر النتائج لمدرستكم والمنطقة التعليمية معلومات هامة تساهم في إدخال تحسينات تعليمية. 

 تعرف على المزيد حول تقييمات نيو جيرسي للرياضيات/فنون اللغة اإلنجليزية
  لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم واالطالع على أسئلة االختبارات المعلن عنها، تفضل بزيارة 

.https://nj.digitalitemlibrary.com و https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints

 تعرف على المزيد حول معايير نيو جيرسي لالستعداد الجامعي والمهني 
ابحث على موقع مدرستك اإللكتروني أو اطلب من مدير مدرستك معلومات حول جدول التقييم لمدرستك وحول المنهج الذي اختارته 
منطقتك التعليمية، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية مساهمة نتائج التقييم في تطوير المدرسة. يمكنك أيًضا معرفة المزيد حول 

.http://www.state.nj.us/education/cccs/ في نيوجيرسي على الموقع K-12 معايير الصف

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

رائع
أداء طفلك في نفس االختبار كان تقريباً كالطالب الذين:

لم يحققوا   
 التوقعات أو

حققوا التوقعات 
جزئيًا

يقارب التوقعات حققوا التوقعات    
أو تخطوها

حقق التوقعات

1090 50
حقق التوقعات

1060 35

ما مستوى أداء طالبك في القراءة والكتابة؟
درجة طالبكدرجة طالبك

الكتابةالقراءة

النصوص األدبية

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم 

على قراءة وتحليل الروايات الخيالية والدراما والشعر.

النصوص اإلعالمية

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات 
بعد أو حققوها جزئيًا. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل 

إظهار قدرتهم على قراءة وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، 
والعلوم واآلداب.

المفردات

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم 

على استغالل السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم على 
تركيب جمل مفيدة، باالستعانة بالتفاصيل التي سبق وأن قرؤوها.

معرفة اللغة وقواعدها

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم على 

كتابة اإلنشاء مستخدمين القواعد القياسية للغة االنجليزية.

5525

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

40

40

48

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

27

27

36







https://nj.digitalitemlibrary.com
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints
http://www.state.nj.us/education/cccs


الصفحة 1 من 2

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التاليقد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى من مستويات األداء
المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1

 للحصول على معلومات إضافية بشأن األداء العام لطالبك أو استخدام الرموز غير المختبرة أو الملغاة، يرجى االطالع على دليل تفسير الدرجات على 
.https://nj.mypearsonsupport.com

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

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022 فنون اللغة اإلنجليزية للصف الثامن 

تقرير تقييم اختبار فنون اللغة اإلنجليزية، 2021-2022
يبين هذا التقرير ما إذا كان االسم األول قد حقق التوقعات المطلوبة من الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد 
هذا التقييم أحد المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك. يجب استخدام نتائج هذا التقييم جنبًا إلى جنب مع 

مؤشرات اإلنجاز األخرى في استخالص النتائج حول أداء الطالب في فنون اللغة اإلنجليزية.

تفضل بزيارة بوابة أولياء األمور على الموقع nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء الطالب 
عبر اإلنترنت.

انظر الجانب 2 من هذا التقرير للحصول على معلومات تخص أداء الطالب في القراءة والكتابة.

jbTHBGrT4sTV

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

مستوى األداء 4

درجة طالبك

650700725750794850

789

12% 39% 22% 15% 12%

724

724

749

8

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 7.3 نقطة.

650700725750794850

https://nj.mypearsonsupport.com
http://nj-results.pearsonaccessnext.com


الصفحة 2 من 2

ما هي تقييمات نيو جيرسي للرياضيات/فنون اللغة اإلنجليزية؟ تقيس االختبارات مدى جودة تعلم الطالب للمواد الصفية في مادتي 
فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات. من المحتمل أن يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو تخطوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، 

للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طالبك، وتستلزم من الطالب التفكير بشكل 
نقدي، وحل المسائل، ودعم أو شرح إجاباتهم. تعد االختبارات إحدى الطرق المتعددة التي تساعد اآلباء/األوصياء القانونيين والمعلمين في 
إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما توفر النتائج لمدرستكم والمنطقة التعليمية معلومات هامة تساهم في إدخال تحسينات تعليمية. 

 تعرف على المزيد حول تقييمات نيو جيرسي للرياضيات/فنون اللغة اإلنجليزية
  لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم واالطالع على أسئلة االختبارات المعلن عنها، تفضل بزيارة 

.https://nj.digitalitemlibrary.com و https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints

 تعرف على المزيد حول معايير نيو جيرسي لالستعداد الجامعي والمهني 
ابحث على موقع مدرستك اإللكتروني أو اطلب من مدير مدرستك معلومات حول جدول التقييم لمدرستك وحول المنهج الذي اختارته 
منطقتك التعليمية، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية مساهمة نتائج التقييم في تطوير المدرسة. يمكنك أيًضا معرفة المزيد حول 

.http://www.state.nj.us/education/cccs/ في نيوجيرسي على الموقع K-12 معايير الصف

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

رائع
أداء طفلك في نفس االختبار كان تقريباً كالطالب الذين:

لم يحققوا   
 التوقعات أو

حققوا التوقعات 
جزئيًا

يقارب التوقعات حققوا التوقعات    
أو تخطوها

حقق التوقعات

1090 50
حقق التوقعات

1060 35

ما مستوى أداء طالبك في القراءة والكتابة؟
درجة طالبكدرجة طالبك

الكتابةالقراءة

النصوص األدبية

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم 

على قراءة وتحليل الروايات الخيالية والدراما والشعر.

النصوص اإلعالمية

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم 

على قراءة وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم 
واآلداب.

المفردات

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات 
بعد أو حققوها جزئيًا. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل 

إظهار قدرتهم على استغالل السياق لتحديد معاني الكلمات 
والعبارات.

التعبير المكتوب

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم على 
تركيب جمل مفيدة، باالستعانة بالتفاصيل التي سبق وأن قرؤوها.

معرفة اللغة وقواعدها

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم على 

كتابة اإلنشاء مستخدمين القواعد القياسية للغة االنجليزية.

6525

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

40

40

48

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

28

28

36







https://nj.digitalitemlibrary.com
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints
http://www.state.nj.us/education/cccs


الصفحة 1 من 2

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التاليقد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

النسبة المئوية للطالب في كل مستوى من مستويات األداء
المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1

 للحصول على معلومات إضافية بشأن األداء العام لطالبك أو استخدام الرموز غير المختبرة أو الملغاة، يرجى االطالع على دليل تفسير الدرجات على 
.https://nj.mypearsonsupport.com

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة
تاريخ الميالد: 09 أكتوبر 2004 رقم الهوية: EL09040003  الصف: 9

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022 فنون اللغة اإلنجليزية للصف التاسع 

تقرير تقييم اختبار فنون اللغة اإلنجليزية، 2021-2022
يبين هذا التقرير ما إذا كان االسم األول قد حقق التوقعات المطلوبة من الصف الدراسي وكذلك ما إذا كان في طريقه للمرحلة 

التالية. يعد هذا التقييم أحد المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك. يجب استخدام نتائج هذا التقييم جنبًا 
إلى جنب مع مؤشرات اإلنجاز األخرى في استخالص النتائج حول أداء الطالب في فنون اللغة اإلنجليزية.

تفضل بزيارة بوابة أولياء األمور على الموقع nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء الطالب 
عبر اإلنترنت.

انظر الجانب 2 من هذا التقرير للحصول على معلومات تخص أداء الطالب في القراءة والكتابة.

kDXHrSXWD9M

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

مستوى األداء 2

درجة طالبك

650700725750791850

701

9% 30% 23% 19% 18%

730

730

738

9

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 2.3 نقطة.

650700725750791850

https://nj.mypearsonsupport.com
http://nj-results.pearsonaccessnext.com


الصفحة 2 من 2

ما هي تقييمات نيو جيرسي للرياضيات/فنون اللغة اإلنجليزية؟ تقيس االختبارات مدى جودة تعلم الطالب للمواد الصفية في مادتي 
فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات. من المحتمل أن يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو تخطوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، 

للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طالبك، وتستلزم من الطالب التفكير بشكل 
نقدي، وحل المسائل، ودعم أو شرح إجاباتهم. تعد االختبارات إحدى الطرق المتعددة التي تساعد اآلباء/األوصياء القانونيين والمعلمين في 
إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما توفر النتائج لمدرستكم والمنطقة التعليمية معلومات هامة تساهم في إدخال تحسينات تعليمية. 

 تعرف على المزيد حول تقييمات نيو جيرسي للرياضيات/فنون اللغة اإلنجليزية
  لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم واالطالع على أسئلة االختبارات المعلن عنها، تفضل بزيارة 

.https://nj.digitalitemlibrary.com و https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints

 تعرف على المزيد حول معايير نيو جيرسي لالستعداد الجامعي والمهني 
ابحث على موقع مدرستك اإللكتروني أو اطلب من مدير مدرستك معلومات حول جدول التقييم لمدرستك وحول المنهج الذي اختارته 
منطقتك التعليمية، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية مساهمة نتائج التقييم في تطوير المدرسة. يمكنك أيًضا معرفة المزيد حول 

.http://www.state.nj.us/education/cccs/ في نيوجيرسي على الموقع K-12 معايير الصف

االسم األول أول حرف من االسم الثاني. اسم العائلة

رائع
أداء طفلك في نفس االختبار كان تقريباً كالطالب الذين:

لم يحققوا   
 التوقعات أو

حققوا التوقعات 
جزئيًا

يقارب التوقعات حققوا التوقعات    
أو تخطوها

حقق التوقعات

1090 50
حقق التوقعات

1060 35

ما مستوى أداء طالبك في القراءة والكتابة؟
درجة طالبكدرجة طالبك

الكتابةالقراءة

النصوص األدبية

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات 
بعد أو حققوها جزئيًا. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل 

إظهار قدرتهم على قراءة وتحليل الروايات الخيالية والدراما 
والشعر.

النصوص اإلعالمية

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم 

على قراءة وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم 
واآلداب.

المفردات

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم 

على استغالل السياق لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات 
بعد أو حققوها جزئيًا. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار 

قدرتهم على تركيب جمل مفيدة، باالستعانة بالتفاصيل التي سبق 
وأن قرؤوها.

معرفة اللغة وقواعدها

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يُحّقق الطالب التوقعات من خالل إظهار قدرتهم على 

كتابة اإلنشاء مستخدمين القواعد القياسية للغة االنجليزية.

3825

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

42

42

45

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

29

29

31
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https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints
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