
تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

الصفحة 1 من 2

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1 

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التالي

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: 12/31/2010 رقم الهوية: MA04040042 الصف: 3

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022 رياضيات الصف الثالث 

تقرير تقييم الرياضيات، 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 الرياضيات.

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 طالبك في الرياضيات.

YBQcmVnWq3NG

3

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

درجة طالبك

مستوى األداء 2

650700725750790850

722

8% 37% 28% 18% 8%

650700725750790850

730

730

745

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 6.1 نقطة.

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


الصفحة 2 من 2الصفحة 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.comو 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 
./http://www.state.nj.us/education/cccs في نيوجيرسي على الموقع K-12 معرفة المزيد حول 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

كيف كان مستوى طالبك في مجاالت الرياضيات؟

المحتوى الرئيسي

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات 
بعد أو حققوها جزئيًا. يحقق الطالب التوقعات من خالل حل 
المسائل التي تنطوي على عمليات الضرب والقسمة، المساحة، 

القياس، والكسور البسيطة.

المواد اإلضافية والمساندة

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي 
تنطوي على قياس المحيط، القيمة المنزلية، األشكال الهندسية، 

وتمثيل البيانات.

التعبير عن االستدالل الرياضي

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يحقق الطالب التوقعات من خالل صياغة وتعليل 

الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استدالالت غيرها من 
الحلول.

النمذجة والتطبيق

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

المسائل الواقعية، وعرض وحل المسائل التي بها رموز، واالستنتاج 
الكمي واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.





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


تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

الصفحة 1 من 2

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1 

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التالي

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: 31 ديسمبر 2009 رقم الهوية: MA05040042 الصف: 4

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022 رياضيات الصف الرابع 

تقرير تقييم الرياضيات، 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 الرياضيات.

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 طالبك في الرياضيات.

CvsygrfHxpdL

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

درجة طالبك

مستوى األداء 2

650700725750796850

722

4% 36% 30% 22% 7%

650700725750796850

723

723

743

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 6.1 نقطة.
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http://nj-results.pearsonaccessnext.com


الصفحة 2 من 2الصفحة 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.comو 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 
./http://www.state.nj.us/education/cccs في نيوجيرسي على الموقع K-12 معرفة المزيد حول 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

كيف كان مستوى طالبك في مجاالت الرياضيات؟

المحتوى الرئيسي

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

حل المسائل التي تنطوي على عمليات الجمع، الطرح، الضرب، 
والقسمة، القيمة المكانية، مقارنة الكسور، وإضافة وطرح الكسور 

التي لها نفس المقامات.

المواد اإلضافية والمساندة

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي 

تتضمن أنماط عددية وشكلية، وتحويل القياسات البسيطة، 
وقياس الزوايا، وتصنيف األشكال الهندسية، وتمثيل البيانات.

التعبير عن االستدالل الرياضي

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يحقق الطالب التوقعات من خالل صياغة وتعليل 

الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استدالالت غيرها من 
الحلول.

النمذجة والتطبيق

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

المسائل الواقعية، وعرض وحل المسائل التي بها رموز، واالستنتاج 
الكمي واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.





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


تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

الصفحة 1 من 2

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1 

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التالي

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: 20 مايو 2008 رقم الهوية: MA06040032  الصف: 5

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022 رياضيات الصف الخامس 

تقرير تقييم الرياضيات، 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 الرياضيات.

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 طالبك في الرياضيات.

BnR3pGYJrNx4

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

درجة طالبك

مستوى األداء 3

650700725750790850

745

6% 35% 32% 21% 6%

650700725750790850

725

725

743

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 2.4 نقطة.

5

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


الصفحة 2 من 2الصفحة 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.comو 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 
./http://www.state.nj.us/education/cccs في نيوجيرسي على الموقع K-12 معرفة المزيد حول 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

كيف كان مستوى طالبك في مجاالت الرياضيات؟

المحتوى الرئيسي

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

المسائل التي تتضمن حساب حجم المنشور، وجمع وطرح وضرب 
وقسمة األعداد المكونة من أعداد صحيحة، وعشرية، وكسرية.

المواد اإلضافية والمساندة

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي 

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

التعبير عن االستدالل الرياضي

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يحقق الطالب التوقعات من خالل صياغة وتعليل 

الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استدالالت غيرها من 
الحلول.

النمذجة والتطبيق

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

المسائل الواقعية، وعرض وحل المسائل التي بها رموز، واالستنتاج 
الكمي واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.





https://nj.digitalitemlibrary.com
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تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

الصفحة 1 من 2

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1 

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التالي

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: 20 مايو 2007 رقم الهوية: MA07040032  الصف: 6

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022 رياضيات الصف السادس 

تقرير تقييم الرياضيات، 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 الرياضيات.

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 طالبك في الرياضيات.

DYPW6vVYVsng

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

درجة طالبك

مستوى األداء 3

650700725750788850

745

6% 35% 30% 21% 8%

650700725750788850

722

722

742

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 2.4 نقطة.

6
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الصفحة 2 من 2الصفحة 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.comو 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 
./http://www.state.nj.us/education/cccs في نيوجيرسي على الموقع K-12 معرفة المزيد حول 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

كيف كان مستوى طالبك في مجاالت الرياضيات؟

المحتوى الرئيسي

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات 
بعد أو حققوها جزئيًا. يحقق الطالب التوقعات من خالل حل 
المسائل التي تتضمن النسب، المعدالت، النسب المئوية، فهم 

األعداد السلبية، الرسم البياني للنقاط والداالت الخطية البسيطة، 
التعبيرات الخطية، والمعادالت الخطية.

المواد اإلضافية والمساندة

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي 

تتضمن المساحات واألحجام واإلحصائيات.

التعبير عن االستدالل الرياضي

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يحقق الطالب التوقعات من خالل صياغة وتعليل 

الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استدالالت غيرها من 
الحلول.

النمذجة والتطبيق

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

المسائل الواقعية، وعرض وحل المسائل التي بها رموز، واالستنتاج 
الكمي واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.





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


تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

الصفحة 1 من 2

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1 

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التالي

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: 31 ديسمبر 2006 رقم الهوية: MA08040042  الصف: 7

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022 رياضيات الصف السابع 

تقرير تقييم الرياضيات، 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 الرياضيات.

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 طالبك في الرياضيات.

NMk6mfZ46cxP

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

درجة طالبك

مستوى األداء 2

650700725750786850

722

4% 33% 33% 22% 8%

650700725750786850

724

724

739

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 6.1 نقطة.
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الصفحة 2 من 2الصفحة 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.comو 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 
./http://www.state.nj.us/education/cccs في نيوجيرسي على الموقع K-12 معرفة المزيد حول 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

كيف كان مستوى طالبك في مجاالت الرياضيات؟

المحتوى الرئيسي

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

المسائل التي تتضمن العالقات التناسبية، جمع، طرح، ضرب، 
وقسمة األعداد الكسرية، والصيغ، المعادالت، والمتباينات 

الخطية.

المواد اإلضافية والمساندة

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي 
تتضمن حساب المحيط، المساحة، المساحة المسطحة، األحجام، 

اإلحصائيات، واالحتماالت.

التعبير عن االستدالل الرياضي

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يحقق الطالب التوقعات من خالل صياغة وتعليل 

الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استدالالت غيرها من 
الحلول.

النمذجة والتطبيق

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

المسائل الواقعية، وعرض وحل المسائل التي بها رموز، واالستنتاج 
الكمي واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.





https://nj.digitalitemlibrary.com
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http://www.state.nj.us/education/cccs/
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تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

الصفحة 1 من 2

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1 

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التالي

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: 31 ديسمبر 2005 رقم الهوية: MA06040042 الصف: 8

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022 رياضيات الصف الثامن 

تقرير تقييم الرياضيات، 2021-2022
يبين هذا التقرير ما إذا كان االسم األول قد حقق التوقعات المطلوبة من الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للدورة 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 الرياضيات.

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 طالبك في الرياضيات.

x8ZpHbGzDkwr

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

درجة طالبك

مستوى األداء 2

650700725750801850

722

1% 23% 28% 26% 22%

650700725750801850

706

706

725

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 6.1 نقطة.
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الصفحة 2 من 2الصفحة 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.comو 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 
./http://www.state.nj.us/education/cccs في نيوجيرسي على الموقع K-12 معرفة المزيد حول 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

كيف كان مستوى طالبك في مجاالت الرياضيات؟

المحتوى الرئيسي

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

حل المسائل التي تتضمن الجذور، األسس، التدوين العلمي، 
المعادالت الخطية، نظم المعادالت الخطية، الداالت الخطية 

وغير الخطية، نظرية فيتاغورس، وتحويل األشكال على المستوى 
اإلحداثي.

المواد اإلضافية والمساندة

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي 

تتضمن األعداد الكسرية، األحجام، ومخططات االنتشار.

التعبير عن االستدالل الرياضي

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يحقق الطالب التوقعات من خالل صياغة وتعليل 

الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استدالالت غيرها من 
الحلول.

النمذجة والتطبيق

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

المسائل الواقعية، وعرض وحل المسائل التي بها رموز، واالستنتاج 
الكمي واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.





https://nj.digitalitemlibrary.com
https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints
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تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

الصفحة 1 من 2

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1 

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التالي

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: 20 مايو 2004 رقم الهوية: MA03040032  الصف: أخرى

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022  I الجبر

تقرير تقييم الرياضيات، 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 الرياضيات.

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 طالبك في الرياضيات.

tRHLx8ZmyyWR

أخرى

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

درجة طالبك

مستوى األداء 3

650700725750805850

745

3% 33% 25% 25% 14%

650700725750805850

726

726

737

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 2.4 نقطة.

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


الصفحة 2 من 2الصفحة 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.comو 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 
./http://www.state.nj.us/education/cccs في نيوجيرسي على الموقع K-12 معرفة المزيد حول 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

كيف كان مستوى طالبك في مجاالت الرياضيات؟

المحتوى الرئيسي

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

المسائل التي تتضمن عمليات حسابية على المعادالت متعددة 
الحدود، الخطية، التربيعية، واألسية، فهم المعادالت، وتفسير 

التعابير الجبرية، الداالت، والنماذج الخطية.

المواد اإلضافية والمساندة

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي 
تتضمن خواص األعداد الكسرية والصحيحة، كتابة الصيغ الجبرية 

بأشكال متساوية، نظم المعادالت، تفسير البيانات، والنماذج 
الخطية، التربيعية، واألسية.

التعبير عن االستدالل الرياضي

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يحقق الطالب التوقعات من خالل صياغة وتعليل 

الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استدالالت غيرها من 
الحلول.

النمذجة والتطبيق

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

المسائل الواقعية، وعرض وحل المسائل التي بها رموز، واالستنتاج 
الكمي واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.





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


تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

الصفحة 1 من 2

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1 

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التالي

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: 20 مايو 2003 رقم الهوية: MA03040032  الصف: 9

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022  II الجبر

تقرير تقييم الرياضيات، 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 الرياضيات.

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 طالبك في الرياضيات.

yzZ7ppDNW4mp

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

درجة طالبك

مستوى األداء 3

650700725750808850

745

2% 22% 20% 25% 32%

650700725750808850

720

720

721

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 2.4 نقطة.
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الصفحة 2 من 2الصفحة 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.comو 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 
./http://www.state.nj.us/education/cccs في نيوجيرسي على الموقع K-12 معرفة المزيد حول 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

كيف كان مستوى طالبك في مجاالت الرياضيات؟

المحتوى الرئيسي

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

المسائل التي تتضمن أسس كسرية، كتابة وتفسير الصيغ الجبرية، 
المعادالت الكسرية والجذرية، رسم الداالت، صياغة الداالت 

الخطية والتربيعية واألسية، واستخالص وتأييد النتائج المستخلصة 
من البيانات.

المواد اإلضافية والمساندة

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي 

تتضمن نظام األعداد المركبة، الصيغ والداالت الكسرية، نظم 
المعادالت، الداالت المثلثية، تفسير البيانات، واالحتماالت.

التعبير عن االستدالل الرياضي

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يحقق الطالب التوقعات من خالل صياغة وتعليل 

الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استدالالت غيرها من 
الحلول.

النمذجة والتطبيق

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

المسائل الواقعية، وعرض وحل المسائل التي بها رموز، واالستنتاج 
الكمي واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.
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تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

الصفحة 1 من 2

كيف كان أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعات المستوى 5 
المستوى 4  حقق التوقعات

يقارب التوقعات المستوى 3 
حّقق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحّقق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2المستوى 1 

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

متوسط المدرسة

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

على الطريق الصحيح لمرحلة الصف التالي

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: 31 ديسمبر 2002 رقم الهوية: MA06040042 الصف: 12

اسم واحد للمدرسة العينة
اسم المديرية العينة

نيو جيرسي

ربيع 2022 الهندسة 

تقرير تقييم الرياضيات، 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 الرياضيات.

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 طالبك في الرياضيات.

BNZrYpRX23ZD

12

ماذا عن األداء اإلجمالي لالسم األول؟

درجة طالبك

مستوى األداء 2

650700725750783850

722

3% 20% 30% 36% 12%

650700725750783850

726

726

729

إذا خضع طالبك للتقييم عدة مرات، في ظل ظروف مماثلة، فمن المحتمل أن تكون درجته ضمن نطاق درجة المقياس المحرزة تزيد أو تنقص 6.1 نقطة.

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


الصفحة 2 من 2الصفحة 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.comو 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 
./http://www.state.nj.us/education/cccs في نيوجيرسي على الموقع K-12 معرفة المزيد حول 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

كيف كان مستوى طالبك في مجاالت الرياضيات؟

المحتوى الرئيسي

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

حل المسائل التي تتضمن براهين هندسية، تحويالت األشكال، 
المثلثات قائمة الزاوية، حساب المثلثات، الهندسة اإلحداثية، 

وتطبيقات المفاهيم الهندسية.

المواد اإلضافية والمساندة

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين حققوا التوقعات أو 
تخطوها. يحقق الطالب التوقعات من خالل حل المسائل التي 
تتضمن نقل األشكال على مستوى إحداثي، التراكيب الهندسية، 

الدوائر، واألحجام.

التعبير عن االستدالل الرياضي

أداء طالبك ُمشابه ألداء الطالب الذين اقتربوا من تحقيق 
التوقعات. يحقق الطالب التوقعات من خالل صياغة وتعليل 

الحلول الرياضية المنطقية وتحليل وتصحيح استدالالت غيرها من 
الحلول.

النمذجة والتطبيق

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

المسائل الواقعية، وعرض وحل المسائل التي بها رموز، واالستنتاج 
الكمي واالستخدام االستراتيجي لألدوات المناسبة.
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