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الصفحة 1 من 2

إذا خضع طفلك للتقييم عدة مرات، في نفس الظروف، فعلى األغلب سيحصل طفلك على درجة تقع ضمن
نطاق الدرجات المذكور، وهو 6.3 نقاط أقل أو أكثر.

كيف كان األداء اإلجمالي لـ FIRSTNAME؟

نسبة تحسن الطالب
نتائج طفلك هذا العام مساوية لـ أو أفضل من 43 في المئة من طالب والية نيو جيرسي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق )أعوام سابقة(.

درجة طفلك

مستوى أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعاتمستوى األداء 3 المستوى 5 
حقق التوقعات المستوى 4  

قريب من التوقعات المستوى 3 
حقّق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحقّق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

مؤهل لاللتحاق بالصف التالي

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

FIRSTNAME M. LASTNAME
تاريخ الميالد: 2010/03/30 الهوية: EL07040033  الصف: 3

SAMPLE SCHOOL ONE NAME
SAMPLE DISTRICT NAME

NEW JERSEY

ربيع 2019 آداب اللغة اإلنجليزية للصف الثالث 

تقرير تقييم آداب اللغة اإلنجليزية، 2019-2018
يبين هذا التقرير ما إذا كان FIRSTNAME قد حقق التوقعات المطلوبة من 

الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد هذا التقييم أحد من 
المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك.

 قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية نيو جيرسي 
 nj-results.pearsonaccessnext.com 

واستخدم الرمز التالي للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر اإلنترنت.

كيف تستخدم هذا التقرير؟
سل مدرسي طفلك:

ما مواطن القوى األكاديمية لدى طفلي وما المواطن التي تحتاج إلى تحسين؟	 
كيف ستستخدمون نتائج تلك االختبارات لمساعدة طفلي في تطوير مستواه 	 

خالل هذا العام الدراسي؟

انظر الجانب 2 من هذا التقرير للحصول على معلومات تخص أداء طفلك ' في القراءة والكتابة.
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الصفحة 2 من 2

ما مستوى أداء طفلك في القراءة والكتابة؟

ماهي تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في والية نيو جيرسي؟ هي االختبارات التي تحدد مستوى إتقان الطالب لمادتي آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
المتناسبتين مع مستوى الصف. غالبًا ما يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو فاقوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات 
أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طفلك، وتستلزم من الطالب التفكير الناقد، وحل المسائل، وتعليل أو شرح إجاباتهم. تُعد االختبارات أحد الطرق المتعددة 

التي تساعد اآلباء/أولياء األمور القانونيين والمدرسين على إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما تقدم النتائج لمدرستك ومنطقتك التعليمية معلومات هامة إلجراء 
التحسينات الهيكلية.

 معرفة المزيد حول تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في نيو جيرسي 
 لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم والوصول إلى أسئلة االختبار المنشورة، قم بزيارة

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

معرفة المزيد حول معايير مؤهل االلتحاق بالحياة الجامعية والمهنية بوالية نيو جيرسيتصفح موقع الويب الخاص بمدرستك أو اطلب من الناظر معلومات حول 
جدول التقييمات بمدرستك، والمنهج الذي اختارته اإلدارة التعليمية، ولمعرفة المزيد حول مدى مساهمة نتائج التقييم في التطويرات التي تُجرى بالمدرسة. ويمكنك أيًضا 

./http://www.state.nj.us/education/cccs معرفة المزيد حول معايير والية نيو جيرسي لصفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر على

النصوص األدبية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة وتحليل 
الروايات الخيالية والدراما والشعر.

النصوص اإلعالمية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات بعد أو 

حققوها جزئيًا. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة 
وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم واآلداب.

المفردات  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على استخدام السياق 
لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل إظهارهم القدرة على 
تركيب جمل جيدة الصياغة باالستعانة بالتفاصيل التي قرأوها.

معرفة قواعد اللغة واستعمالها  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على اإلنشاء 
باستخدام القواعد القياسية للغة االنجليزية.

شرح معاني الرموز
أداء طفلك مشابها ألداء الطالب الذين:

حققوا التوقعات أو فاقوها
اقتربوا من تحقيق 

التوقعات
لم يحققوا التوقعات أو 

 حققوا التوقعات
جزئيًا

1090 50

55
�

40

40

48
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�

36

27

27

FIRSTNAME M. LASTNAME

درجة طفلك

يحقق التوقعاتحقق التوقعات

درجة طفلك
الكتابةالقراءة

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية
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الصفحة 1 من 2

إذا خضع طفلك للتقييم عدة مرات، في نفس الظروف، فعلى األغلب سيحصل طفلك على درجة تقع ضمن
نطاق الدرجات المذكور، وهو 6.3 نقاط أقل أو أكثر.

كيف كان األداء اإلجمالي لـ FIRSTNAME؟

نسبة تحسن الطالب
نتائج طفلك هذا العام مساوية لـ أو أفضل من 43 في المئة من طالب والية نيو جيرسي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق )أعوام سابقة(.

درجة طفلك

مستوى أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعاتمستوى األداء 3 المستوى 5 
حقق التوقعات المستوى 4  

قريب من التوقعات المستوى 3 
حقّق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحقّق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

مؤهل لاللتحاق بالصف التالي

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

FIRSTNAME M. LASTNAME
تاريخ الميالد: 2009/03/30 الهوية: EL07040033  الصف: 4

SAMPLE SCHOOL ONE NAME
SAMPLE DISTRICT NAME

NEW JERSEY

ربيع 2019 آداب اللغة اإلنجليزية للصف الرابع 

تقرير تقييم آداب اللغة اإلنجليزية، 2019-2018
يبين هذا التقرير ما إذا كان FIRSTNAME قد حقق التوقعات المطلوبة من 

الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد هذا التقييم أحد من 
المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك.

 قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية نيو جيرسي 
nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي 

للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر اإلنترنت.

كيف تستخدم هذا التقرير؟
سل مدرسي طفلك:

ما مواطن القوى األكاديمية لدى طفلي وما المواطن التي تحتاج إلى تحسين؟	 
كيف ستستخدمون نتائج تلك االختبارات لمساعدة طفلي في تطوير مستواه 	 

خالل هذا العام الدراسي؟

انظر الجانب 2 من هذا التقرير للحصول على معلومات تخص أداء طفلك ' في القراءة والكتابة.
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الصفحة 2 من 2

ما مستوى أداء طفلك في القراءة والكتابة؟

ماهي تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في والية نيو جيرسي؟ هي االختبارات التي تحدد مستوى إتقان الطالب لمادتي آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
المتناسبتين مع مستوى الصف. غالبًا ما يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو فاقوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات 
أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طفلك، وتستلزم من الطالب التفكير الناقد، وحل المسائل، وتعليل أو شرح إجاباتهم. تُعد االختبارات أحد الطرق المتعددة 

التي تساعد اآلباء/أولياء األمور القانونيين والمدرسين على إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما تقدم النتائج لمدرستك ومنطقتك التعليمية معلومات هامة إلجراء 
التحسينات الهيكلية.

 معرفة المزيد حول تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في نيو جيرسي 
 لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم والوصول إلى أسئلة االختبار المنشورة، قم بزيارة

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

معرفة المزيد حول معايير مؤهل االلتحاق بالحياة الجامعية والمهنية بوالية نيو جيرسيتصفح موقع الويب الخاص بمدرستك أو اطلب من الناظر معلومات حول 
جدول التقييمات بمدرستك، والمنهج الذي اختارته اإلدارة التعليمية، ولمعرفة المزيد حول مدى مساهمة نتائج التقييم في التطويرات التي تُجرى بالمدرسة. ويمكنك أيًضا 

./http://www.state.nj.us/education/cccs معرفة المزيد حول معايير والية نيو جيرسي لصفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر على

النصوص األدبية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة وتحليل 
الروايات الخيالية والدراما والشعر.

النصوص اإلعالمية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات بعد أو 

حققوها جزئيًا. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة 
وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم واآلداب.

المفردات  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على استخدام السياق 
لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل إظهارهم القدرة على 
تركيب جمل جيدة الصياغة باالستعانة بالتفاصيل التي قرأوها.

معرفة قواعد اللغة واستعمالها  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على اإلنشاء 
باستخدام القواعد القياسية للغة االنجليزية.

شرح معاني الرموز
أداء طفلك مشابها ألداء الطالب الذين:

حققوا التوقعات أو فاقوها
اقتربوا من تحقيق 

التوقعات
لم يحققوا التوقعات أو 

 حققوا التوقعات
جزئيًا
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27

FIRSTNAME M. LASTNAME

درجة طفلك

يحقق التوقعاتحقق التوقعات

درجة طفلك
الكتابةالقراءة

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية
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الصفحة 1 من 2

إذا خضع طفلك للتقييم عدة مرات، في نفس الظروف، فعلى األغلب سيحصل طفلك على درجة تقع ضمن
نطاق الدرجات المذكور، وهو 6.3 نقاط أقل أو أكثر.

كيف كان األداء اإلجمالي لـ FIRSTNAME؟

نسبة تحسن الطالب
نتائج طفلك هذا العام مساوية لـ أو أفضل من 43 في المئة من طالب والية نيو جيرسي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق )أعوام سابقة(.

درجة طفلك

مستوى أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعاتمستوى األداء 3 المستوى 5 
حقق التوقعات المستوى 4  

قريب من التوقعات المستوى 3 
حقّق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحقّق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

مؤهل لاللتحاق بالصف التالي

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

FIRSTNAME M. LASTNAME
تاريخ الميالد: 2008/03/30 الهوية: EL07040033  الصف: 5

SAMPLE SCHOOL ONE NAME
SAMPLE DISTRICT NAME

NEW JERSEY

ربيع 2019 آداب اللغة اإلنجليزية للصف الخامس 

تقرير تقييم آداب اللغة اإلنجليزية، 2019-2018
يبين هذا التقرير ما إذا كان FIRSTNAME قد حقق التوقعات المطلوبة من 

الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد هذا التقييم أحد من 
المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك.

 قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية نيو جيرسي 
nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي 

للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر اإلنترنت.

كيف تستخدم هذا التقرير؟
سل مدرسي طفلك:

ما مواطن القوى األكاديمية لدى طفلي وما المواطن التي تحتاج إلى تحسين؟	 
كيف ستستخدمون نتائج تلك االختبارات لمساعدة طفلي في تطوير مستواه 	 

خالل هذا العام الدراسي؟

انظر الجانب 2 من هذا التقرير للحصول على معلومات تخص أداء طفلك ' في القراءة والكتابة.
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الصفحة 2 من 2

ما مستوى أداء طفلك في القراءة والكتابة؟

ماهي تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في والية نيو جيرسي؟ هي االختبارات التي تحدد مستوى إتقان الطالب لمادتي آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
المتناسبتين مع مستوى الصف. غالبًا ما يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو فاقوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات 
أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طفلك، وتستلزم من الطالب التفكير الناقد، وحل المسائل، وتعليل أو شرح إجاباتهم. تُعد االختبارات أحد الطرق المتعددة 

التي تساعد اآلباء/أولياء األمور القانونيين والمدرسين على إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما تقدم النتائج لمدرستك ومنطقتك التعليمية معلومات هامة إلجراء 
التحسينات الهيكلية.

 معرفة المزيد حول تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في نيو جيرسي 
 لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم والوصول إلى أسئلة االختبار المنشورة، قم بزيارة

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

معرفة المزيد حول معايير مؤهل االلتحاق بالحياة الجامعية والمهنية بوالية نيو جيرسيتصفح موقع الويب الخاص بمدرستك أو اطلب من الناظر معلومات حول 
جدول التقييمات بمدرستك، والمنهج الذي اختارته اإلدارة التعليمية، ولمعرفة المزيد حول مدى مساهمة نتائج التقييم في التطويرات التي تُجرى بالمدرسة. ويمكنك أيًضا 

./http://www.state.nj.us/education/cccs معرفة المزيد حول معايير والية نيو جيرسي لصفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر على

النصوص األدبية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة وتحليل 
الروايات الخيالية والدراما والشعر.

النصوص اإلعالمية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات بعد أو 

حققوها جزئيًا. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة 
وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم واآلداب.

المفردات  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على استخدام السياق 
لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل إظهارهم القدرة على 
تركيب جمل جيدة الصياغة باالستعانة بالتفاصيل التي قرأوها.

معرفة قواعد اللغة واستعمالها  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على اإلنشاء 
باستخدام القواعد القياسية للغة االنجليزية.

شرح معاني الرموز
أداء طفلك مشابها ألداء الطالب الذين:

حققوا التوقعات أو فاقوها
اقتربوا من تحقيق 

التوقعات
لم يحققوا التوقعات أو 

 حققوا التوقعات
جزئيًا

1090 50

55
�

40

40

48

60 1035

25
�

36

27

27

FIRSTNAME M. LASTNAME

درجة طفلك

يحقق التوقعاتحقق التوقعات

درجة طفلك
الكتابةالقراءة

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية
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الصفحة 1 من 2

إذا خضع طفلك للتقييم عدة مرات، في نفس الظروف، فعلى األغلب سيحصل طفلك على درجة تقع ضمن
نطاق الدرجات المذكور، وهو 6.3 نقاط أقل أو أكثر.

كيف كان األداء اإلجمالي لـ FIRSTNAME؟

نسبة تحسن الطالب
نتائج طفلك هذا العام مساوية لـ أو أفضل من 43 في المئة من طالب والية نيو جيرسي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق )أعوام سابقة(.

درجة طفلك

مستوى أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعاتمستوى األداء 3 المستوى 5 
حقق التوقعات المستوى 4  

قريب من التوقعات المستوى 3 
حقّق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحقّق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

مؤهل لاللتحاق بالصف التالي

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

FIRSTNAME M. LASTNAME
تاريخ الميالد: 2007/03/30 الهوية: EL07040033  الصف: 6

SAMPLE SCHOOL ONE NAME
SAMPLE DISTRICT NAME

NEW JERSEY

ربيع 2019 آداب اللغة اإلنجليزية للصف السادس 

تقرير تقييم آداب اللغة اإلنجليزية، 2019-2018
يبين هذا التقرير ما إذا كان FIRSTNAME قد حقق التوقعات المطلوبة من 

الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد هذا التقييم أحد من 
المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك.

 قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية نيو جيرسي 
nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي 

للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر اإلنترنت.

كيف تستخدم هذا التقرير؟
سل مدرسي طفلك:

ما مواطن القوى األكاديمية لدى طفلي وما المواطن التي تحتاج إلى تحسين؟	 
كيف ستستخدمون نتائج تلك االختبارات لمساعدة طفلي في تطوير مستواه 	 

خالل هذا العام الدراسي؟

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

82t86SWSmWrc
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الصفحة 2 من 2

ما مستوى أداء طفلك في القراءة والكتابة؟

ماهي تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في والية نيو جيرسي؟ هي االختبارات التي تحدد مستوى إتقان الطالب لمادتي آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
المتناسبتين مع مستوى الصف. غالبًا ما يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو فاقوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات 
أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طفلك، وتستلزم من الطالب التفكير الناقد، وحل المسائل، وتعليل أو شرح إجاباتهم. تُعد االختبارات أحد الطرق المتعددة 

التي تساعد اآلباء/أولياء األمور القانونيين والمدرسين على إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما تقدم النتائج لمدرستك ومنطقتك التعليمية معلومات هامة إلجراء 
التحسينات الهيكلية.

 معرفة المزيد حول تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في نيو جيرسي 
 لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم والوصول إلى أسئلة االختبار المنشورة، قم بزيارة

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

معرفة المزيد حول معايير مؤهل االلتحاق بالحياة الجامعية والمهنية بوالية نيو جيرسيتصفح موقع الويب الخاص بمدرستك أو اطلب من الناظر معلومات حول 
جدول التقييمات بمدرستك، والمنهج الذي اختارته اإلدارة التعليمية، ولمعرفة المزيد حول مدى مساهمة نتائج التقييم في التطويرات التي تُجرى بالمدرسة. ويمكنك أيًضا 

./http://www.state.nj.us/education/cccs معرفة المزيد حول معايير والية نيو جيرسي لصفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر على

النصوص األدبية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة وتحليل 
الروايات الخيالية والدراما والشعر.

النصوص اإلعالمية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات بعد أو 

حققوها جزئيًا. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة 
وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم واآلداب.

المفردات  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على استخدام السياق 
لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل إظهارهم القدرة على 
تركيب جمل جيدة الصياغة باالستعانة بالتفاصيل التي قرأوها.

معرفة قواعد اللغة واستعمالها  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على اإلنشاء 
باستخدام القواعد القياسية للغة االنجليزية.

شرح معاني الرموز
أداء طفلك مشابها ألداء الطالب الذين:

حققوا التوقعات أو فاقوها
اقتربوا من تحقيق 

التوقعات
لم يحققوا التوقعات أو 

 حققوا التوقعات
جزئيًا

1090 50

55
�

40

40

48

60 1035

25
�

36

27

27

FIRSTNAME M. LASTNAME

درجة طفلك

يحقق التوقعاتحقق التوقعات

درجة طفلك
الكتابةالقراءة

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية
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الصفحة 1 من 2

إذا خضع طفلك للتقييم عدة مرات، في نفس الظروف، فعلى األغلب سيحصل طفلك على درجة تقع ضمن
نطاق الدرجات المذكور، وهو 6.3 نقاط أقل أو أكثر.

كيف كان األداء اإلجمالي لـ FIRSTNAME؟

نسبة تحسن الطالب
نتائج طفلك هذا العام مساوية لـ أو أفضل من 43 في المئة من طالب والية نيو جيرسي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق )أعوام سابقة(.

درجة طفلك

مستوى أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعاتمستوى األداء 3 المستوى 5 
حقق التوقعات المستوى 4  

قريب من التوقعات المستوى 3 
حقّق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحقّق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

مؤهل لاللتحاق بالصف التالي

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

FIRSTNAME M. LASTNAME
تاريخ الميالد: 2006/03/30 الهوية: EL07040033  الصف: 7

SAMPLE SCHOOL ONE NAME
SAMPLE DISTRICT NAME

NEW JERSEY

ربيع 2019 آداب اللغة اإلنجليزية للصف السابع 

تقرير تقييم آداب اللغة اإلنجليزية، 2019-2018
يبين هذا التقرير ما إذا كان FIRSTNAME قد حقق التوقعات المطلوبة من 

الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد هذا التقييم أحد من 
المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك.

 قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية نيو جيرسي 
nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي 

للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر اإلنترنت.

كيف تستخدم هذا التقرير؟
سل مدرسي طفلك:

ما مواطن القوى األكاديمية لدى طفلي وما المواطن التي تحتاج إلى تحسين؟	 
كيف ستستخدمون نتائج تلك االختبارات لمساعدة طفلي في تطوير مستواه 	 

خالل هذا العام الدراسي؟

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

82t86SWSmWrc
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الصفحة 2 من 2

ما مستوى أداء طفلك في القراءة والكتابة؟

ماهي تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في والية نيو جيرسي؟ هي االختبارات التي تحدد مستوى إتقان الطالب لمادتي آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
المتناسبتين مع مستوى الصف. غالبًا ما يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو فاقوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات 
أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طفلك، وتستلزم من الطالب التفكير الناقد، وحل المسائل، وتعليل أو شرح إجاباتهم. تُعد االختبارات أحد الطرق المتعددة 

التي تساعد اآلباء/أولياء األمور القانونيين والمدرسين على إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما تقدم النتائج لمدرستك ومنطقتك التعليمية معلومات هامة إلجراء 
التحسينات الهيكلية.

 معرفة المزيد حول تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في نيو جيرسي 
 لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم والوصول إلى أسئلة االختبار المنشورة، قم بزيارة

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

معرفة المزيد حول معايير مؤهل االلتحاق بالحياة الجامعية والمهنية بوالية نيو جيرسيتصفح موقع الويب الخاص بمدرستك أو اطلب من الناظر معلومات حول 
جدول التقييمات بمدرستك، والمنهج الذي اختارته اإلدارة التعليمية، ولمعرفة المزيد حول مدى مساهمة نتائج التقييم في التطويرات التي تُجرى بالمدرسة. ويمكنك أيًضا 

./http://www.state.nj.us/education/cccs معرفة المزيد حول معايير والية نيو جيرسي لصفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر على

النصوص األدبية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة وتحليل 
الروايات الخيالية والدراما والشعر.

النصوص اإلعالمية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات بعد أو 

حققوها جزئيًا. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة 
وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم واآلداب.

المفردات  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على استخدام السياق 
لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل إظهارهم القدرة على 
تركيب جمل جيدة الصياغة باالستعانة بالتفاصيل التي قرأوها.

معرفة قواعد اللغة واستعمالها  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على اإلنشاء 
باستخدام القواعد القياسية للغة االنجليزية.

شرح معاني الرموز
أداء طفلك مشابها ألداء الطالب الذين:

حققوا التوقعات أو فاقوها
اقتربوا من تحقيق 

التوقعات
لم يحققوا التوقعات أو 

 حققوا التوقعات
جزئيًا

1090 50

55
�

40

40

48

60 1035

25
�

36

27

27

FIRSTNAME M. LASTNAME

درجة طفلك

يحقق التوقعاتحقق التوقعات

درجة طفلك
الكتابةالقراءة

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية
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الصفحة 1 من 2

إذا خضع طفلك للتقييم عدة مرات، في نفس الظروف، فعلى األغلب سيحصل طفلك على درجة تقع ضمن
نطاق الدرجات المذكور، وهو 6.3 نقاط أقل أو أكثر.

كيف كان األداء اإلجمالي لـ FIRSTNAME؟

نسبة تحسن الطالب
نتائج طفلك هذا العام مساوية لـ أو أفضل من 43 في المئة من طالب والية نيو جيرسي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق )أعوام سابقة(.

درجة طفلك

مستوى أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعاتمستوى األداء 3 المستوى 5 
حقق التوقعات المستوى 4  

قريب من التوقعات المستوى 3 
حقّق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحقّق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

مؤهل لاللتحاق بالصف التالي

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

FIRSTNAME M. LASTNAME
تاريخ الميالد: 2005/03/30 الهوية: EL07040033  الصف: 8

SAMPLE SCHOOL ONE NAME
SAMPLE DISTRICT NAME

NEW JERSEY

ربيع 2019 آداب اللغة اإلنجليزية للصف الثامن 

تقرير تقييم آداب اللغة اإلنجليزية، 2019-2018
يبين هذا التقرير ما إذا كان FIRSTNAME قد حقق التوقعات المطلوبة من 

الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد هذا التقييم أحد من 
المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك.

 قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية نيو جيرسي 
nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي 

للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر اإلنترنت.

كيف تستخدم هذا التقرير؟
سل مدرسي طفلك:

ما مواطن القوى األكاديمية لدى طفلي وما المواطن التي تحتاج إلى تحسين؟	 
كيف ستستخدمون نتائج تلك االختبارات لمساعدة طفلي في تطوير مستواه 	 

خالل هذا العام الدراسي؟

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

82t86SWSmWrc
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الصفحة 2 من 2

ما مستوى أداء طفلك في القراءة والكتابة؟

ماهي تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في والية نيو جيرسي؟ هي االختبارات التي تحدد مستوى إتقان الطالب لمادتي آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
المتناسبتين مع مستوى الصف. غالبًا ما يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو فاقوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات 
أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طفلك، وتستلزم من الطالب التفكير الناقد، وحل المسائل، وتعليل أو شرح إجاباتهم. تُعد االختبارات أحد الطرق المتعددة 

التي تساعد اآلباء/أولياء األمور القانونيين والمدرسين على إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما تقدم النتائج لمدرستك ومنطقتك التعليمية معلومات هامة إلجراء 
التحسينات الهيكلية.

 معرفة المزيد حول تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في نيو جيرسي 
 لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم والوصول إلى أسئلة االختبار المنشورة، قم بزيارة

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

معرفة المزيد حول معايير مؤهل االلتحاق بالحياة الجامعية والمهنية بوالية نيو جيرسيتصفح موقع الويب الخاص بمدرستك أو اطلب من الناظر معلومات حول 
جدول التقييمات بمدرستك، والمنهج الذي اختارته اإلدارة التعليمية، ولمعرفة المزيد حول مدى مساهمة نتائج التقييم في التطويرات التي تُجرى بالمدرسة. ويمكنك أيًضا 

./http://www.state.nj.us/education/cccs معرفة المزيد حول معايير والية نيو جيرسي لصفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر على

النصوص األدبية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة وتحليل 
الروايات الخيالية والدراما والشعر.

النصوص اإلعالمية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات بعد أو 

حققوها جزئيًا. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة 
وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم واآلداب.

المفردات  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على استخدام السياق 
لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل إظهارهم القدرة على 
تركيب جمل جيدة الصياغة باالستعانة بالتفاصيل التي قرأوها.

معرفة قواعد اللغة واستعمالها  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على اإلنشاء 
باستخدام القواعد القياسية للغة االنجليزية.

شرح معاني الرموز
أداء طفلك مشابها ألداء الطالب الذين:

حققوا التوقعات أو فاقوها
اقتربوا من تحقيق 

التوقعات
لم يحققوا التوقعات أو 

 حققوا التوقعات
جزئيًا

1090 50

55
�

40

40

48

60 1035

25
�

36

27

27

FIRSTNAME M. LASTNAME

درجة طفلك

يحقق التوقعاتحقق التوقعات

درجة طفلك
الكتابةالقراءة

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية



650700725750785850

�
746

749

722

722

650700725750785850

%18 %34 %23 %14 %11

الصفحة 1 من 2

إذا خضع طفلك للتقييم عدة مرات، في نفس الظروف، فعلى األغلب سيحصل طفلك على درجة تقع ضمن
نطاق الدرجات المذكور، وهو 6.3 نقاط أقل أو أكثر.

كيف كان األداء اإلجمالي لـ FIRSTNAME؟

نسبة تحسن الطالب
نتائج طفلك هذا العام مساوية لـ أو أفضل من 43 في المئة من طالب والية نيو جيرسي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق )أعوام سابقة(.

درجة طفلك

مستوى أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعاتمستوى األداء 3 المستوى 5 
حقق التوقعات المستوى 4  

قريب من التوقعات المستوى 3 
حقّق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحقّق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

مؤهل لاللتحاق بالصف التالي

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

FIRSTNAME M. LASTNAME
تاريخ الميالد: 2004/3/30 الهوية: EL07040033  الصف: 9

SAMPLE SCHOOL ONE NAME
SAMPLE DISTRICT NAME

NEW JERSEY

ربيع 2019 آداب اللغة اإلنجليزية للصف التاسع 

تقرير تقييم آداب اللغة اإلنجليزية، 2019-2018
يبين هذا التقرير ما إذا كان FIRSTNAME قد حقق التوقعات المطلوبة من 

الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد هذا التقييم أحد من 
المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك.

 قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية نيو جيرسي 
nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي 

للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر اإلنترنت.

كيف تستخدم هذا التقرير؟
سل مدرسي طفلك:

ما مواطن القوى األكاديمية لدى طفلي وما المواطن التي تحتاج إلى تحسين؟	 
كيف ستستخدمون نتائج تلك االختبارات لمساعدة طفلي في تطوير مستواه 	 

خالل هذا العام الدراسي؟

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

82t86SWSmWrc
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الصفحة 2 من 2

ما مستوى أداء طفلك في القراءة والكتابة؟

ماهي تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في والية نيو جيرسي؟ هي االختبارات التي تحدد مستوى إتقان الطالب لمادتي آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
المتناسبتين مع مستوى الصف. غالبًا ما يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو فاقوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات 
أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طفلك، وتستلزم من الطالب التفكير الناقد، وحل المسائل، وتعليل أو شرح إجاباتهم. تُعد االختبارات أحد الطرق المتعددة 

التي تساعد اآلباء/أولياء األمور القانونيين والمدرسين على إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما تقدم النتائج لمدرستك ومنطقتك التعليمية معلومات هامة إلجراء 
التحسينات الهيكلية.

 معرفة المزيد حول تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في نيو جيرسي 
 لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم والوصول إلى أسئلة االختبار المنشورة، قم بزيارة

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

معرفة المزيد حول معايير مؤهل االلتحاق بالحياة الجامعية والمهنية بوالية نيو جيرسيتصفح موقع الويب الخاص بمدرستك أو اطلب من الناظر معلومات حول 
جدول التقييمات بمدرستك، والمنهج الذي اختارته اإلدارة التعليمية، ولمعرفة المزيد حول مدى مساهمة نتائج التقييم في التطويرات التي تُجرى بالمدرسة. ويمكنك أيًضا 

./http://www.state.nj.us/education/cccs معرفة المزيد حول معايير والية نيو جيرسي لصفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر على

النصوص األدبية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة وتحليل 
الروايات الخيالية والدراما والشعر.

النصوص اإلعالمية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات بعد أو 

حققوها جزئيًا. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة 
وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم واآلداب.

المفردات  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على استخدام السياق 
لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل إظهارهم القدرة على 
تركيب جمل جيدة الصياغة باالستعانة بالتفاصيل التي قرأوها.

معرفة قواعد اللغة واستعمالها  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على اإلنشاء 
باستخدام القواعد القياسية للغة االنجليزية.

شرح معاني الرموز
أداء طفلك مشابها ألداء الطالب الذين:

حققوا التوقعات أو فاقوها
اقتربوا من تحقيق 

التوقعات
لم يحققوا التوقعات أو 

 حققوا التوقعات
جزئيًا

1090 50

55
�

40

40

48

60 1035

25
�

36

27

27

FIRSTNAME M. LASTNAME

درجة طفلك

يحقق التوقعاتحقق التوقعات

درجة طفلك
الكتابةالقراءة

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية



650700725750785850

�
746

749

722

722

650700725750785850

%18 %34 %23 %14 %11

الصفحة 1 من 2

إذا خضع طفلك للتقييم عدة مرات، في نفس الظروف، فعلى األغلب سيحصل طفلك على درجة تقع ضمن
نطاق الدرجات المذكور، وهو 6.3 نقاط أقل أو أكثر.

كيف كان األداء اإلجمالي لـ FIRSTNAME؟

نسبة تحسن الطالب
نتائج طفلك هذا العام مساوية لـ أو أفضل من 43 في المئة من طالب والية نيو جيرسي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق )أعوام سابقة(.

درجة طفلك

مستوى أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعاتمستوى األداء 3 المستوى 5 
حقق التوقعات المستوى 4  

قريب من التوقعات المستوى 3 
حقّق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحقّق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

مؤهل لاللتحاق بالصف التالي

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

FIRSTNAME M. LASTNAME
تاريخ الميالد: 2003/3/30 الهوية: EL07040033  الصف: 10

SAMPLE SCHOOL ONE NAME
SAMPLE DISTRICT NAME

NEW JERSEY

ربيع 2019 آداب اللغة اإلنجليزية للصف العاشر 

تقرير تقييم آداب اللغة اإلنجليزية، 2019-2018
يبين هذا التقرير ما إذا كان FIRSTNAME قد حقق التوقعات المطلوبة من 

الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد هذا التقييم أحد من 
المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك.

 قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية نيو جيرسي 
nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي 

للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر اإلنترنت.

كيف تستخدم هذا التقرير؟
سل مدرسي طفلك:

ما مواطن القوى األكاديمية لدى طفلي وما المواطن التي تحتاج إلى تحسين؟	 
كيف ستستخدمون نتائج تلك االختبارات لمساعدة طفلي في تطوير مستواه 	 

خالل هذا العام الدراسي؟

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

82t86SWSmWrc
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الصفحة 2 من 2

ما مستوى أداء طفلك في القراءة والكتابة؟

ماهي تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في والية نيو جيرسي؟ هي االختبارات التي تحدد مستوى إتقان الطالب لمادتي آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
المتناسبتين مع مستوى الصف. غالبًا ما يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو فاقوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات 
أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طفلك، وتستلزم من الطالب التفكير الناقد، وحل المسائل، وتعليل أو شرح إجاباتهم. تُعد االختبارات أحد الطرق المتعددة 

التي تساعد اآلباء/أولياء األمور القانونيين والمدرسين على إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما تقدم النتائج لمدرستك ومنطقتك التعليمية معلومات هامة إلجراء 
التحسينات الهيكلية.

 معرفة المزيد حول تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في نيو جيرسي 
 لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم والوصول إلى أسئلة االختبار المنشورة، قم بزيارة

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

معرفة المزيد حول معايير مؤهل االلتحاق بالحياة الجامعية والمهنية بوالية نيو جيرسيتصفح موقع الويب الخاص بمدرستك أو اطلب من الناظر معلومات حول 
جدول التقييمات بمدرستك، والمنهج الذي اختارته اإلدارة التعليمية، ولمعرفة المزيد حول مدى مساهمة نتائج التقييم في التطويرات التي تُجرى بالمدرسة. ويمكنك أيًضا 

./http://www.state.nj.us/education/cccs معرفة المزيد حول معايير والية نيو جيرسي لصفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر على

النصوص األدبية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة وتحليل 
الروايات الخيالية والدراما والشعر.

النصوص اإلعالمية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات بعد أو 

حققوها جزئيًا. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة 
وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم واآلداب.

المفردات  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على استخدام السياق 
لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل إظهارهم القدرة على 
تركيب جمل جيدة الصياغة باالستعانة بالتفاصيل التي قرأوها.

معرفة قواعد اللغة واستعمالها  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على اإلنشاء 
باستخدام القواعد القياسية للغة االنجليزية.

شرح معاني الرموز
أداء طفلك مشابها ألداء الطالب الذين:

حققوا التوقعات أو فاقوها
اقتربوا من تحقيق 

التوقعات
لم يحققوا التوقعات أو 

 حققوا التوقعات
جزئيًا
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FIRSTNAME M. LASTNAME

درجة طفلك

يحقق التوقعاتحقق التوقعات

درجة طفلك
الكتابةالقراءة

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية
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الصفحة 1 من 2

إذا خضع طفلك للتقييم عدة مرات، في نفس الظروف، فعلى األغلب سيحصل طفلك على درجة تقع ضمن
نطاق الدرجات المذكور، وهو 6.3 نقاط أقل أو أكثر.

كيف كان األداء اإلجمالي لـ FIRSTNAME؟

نسبة تحسن الطالب
نتائج طفلك هذا العام مساوية لـ أو أفضل من 43 في المئة من طالب والية نيو جيرسي الذين أحرزوا نتائج مشابهة لطفلك في اختبار في عام سابق )أعوام سابقة(.

درجة طفلك

مستوى أداء الطالب في نيو جيرسي

تخطى التوقعاتمستوى األداء 3 المستوى 5 
حقق التوقعات المستوى 4  

قريب من التوقعات المستوى 3 
حقّق التوقعات جزئيًا المستوى 2 

لم يُحقّق التوقعات بعد المستوى 1 

المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1

قد تحتاج دعًما إضافيًا لتحقيق التوقعات في مرحلة الصف التالي

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

مؤهل لاللتحاق بالصف التالي

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

FIRSTNAME M. LASTNAME
تاريخ الميالد: 2002/3/30 الهوية: EL07040033  الصف: 11

SAMPLE SCHOOL ONE NAME
SAMPLE DISTRICT NAME

NEW JERSEY

ربيع 2019 آداب اللغة اإلنجليزية للصف الحادي عشر 

تقرير تقييم آداب اللغة اإلنجليزية، 2019-2018
يبين هذا التقرير ما إذا كان FIRSTNAME قد حقق التوقعات المطلوبة من 

الصف الدراسي وما إذا كان في طريقه للمرحلة التالية. يعد هذا التقييم أحد من 
المعايير التي تقيس مستوى األداء األكاديمي لطفلك.

 قم بزيارة بوابة أولياء األمور لوالية نيو جيرسي 
nj-results.pearsonaccessnext.com واستخدم الرمز التالي 

للوصول إلى نتائج أداء طفلك عبر اإلنترنت.

كيف تستخدم هذا التقرير؟
سل مدرسي طفلك:

ما مواطن القوى األكاديمية لدى طفلي وما المواطن التي تحتاج إلى تحسين؟	 
كيف ستستخدمون نتائج تلك االختبارات لمساعدة طفلي في تطوير مستواه 	 

خالل هذا العام الدراسي؟

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

82t86SWSmWrc

11



الصفحة 2 من 2

ما مستوى أداء طفلك في القراءة والكتابة؟

ماهي تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في والية نيو جيرسي؟ هي االختبارات التي تحدد مستوى إتقان الطالب لمادتي آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
المتناسبتين مع مستوى الصف. غالبًا ما يتأهل الطالب الذين حققوا التوقعات أو فاقوها للمرحلة أو الدورة التالية، ومن ثم، للمرحلة الجامعية والمهنية. تشمل االختبارات 
أسئلة تقيس المهارات والمعارف األساسية لدى طفلك، وتستلزم من الطالب التفكير الناقد، وحل المسائل، وتعليل أو شرح إجاباتهم. تُعد االختبارات أحد الطرق المتعددة 

التي تساعد اآلباء/أولياء األمور القانونيين والمدرسين على إدراك مدى جودة ما يتعلمه الطفل. كما تقدم النتائج لمدرستك ومنطقتك التعليمية معلومات هامة إلجراء 
التحسينات الهيكلية.

 معرفة المزيد حول تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية/الرياضيات في نيو جيرسي 
 لمعرفة المزيد حول محتوى التقييم والوصول إلى أسئلة االختبار المنشورة، قم بزيارة

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

معرفة المزيد حول معايير مؤهل االلتحاق بالحياة الجامعية والمهنية بوالية نيو جيرسيتصفح موقع الويب الخاص بمدرستك أو اطلب من الناظر معلومات حول 
جدول التقييمات بمدرستك، والمنهج الذي اختارته اإلدارة التعليمية، ولمعرفة المزيد حول مدى مساهمة نتائج التقييم في التطويرات التي تُجرى بالمدرسة. ويمكنك أيًضا 

./http://www.state.nj.us/education/cccs معرفة المزيد حول معايير والية نيو جيرسي لصفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر على

النصوص األدبية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة وتحليل 
الروايات الخيالية والدراما والشعر.

النصوص اإلعالمية  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين لم يحققوا التوقعات بعد أو 

حققوها جزئيًا. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على قراءة 
وتحليل الروايات الواقعية، والتاريخ، والعلوم واآلداب.

المفردات  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء الطالب الذين  حققوا التوقعات أو فاقوها. 

يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على استخدام السياق 
لتحديد معاني الكلمات والعبارات.

التعبير المكتوب  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل إظهارهم القدرة على 
تركيب جمل جيدة الصياغة باالستعانة بالتفاصيل التي قرأوها.

معرفة قواعد اللغة واستعمالها  
  أداء طفلك ُمشابه ألداء ُمشابه ألداء الطالب الذين قاربوا تحقيق 

التوقعات. يُحقّق الطالب التوقعات من خالل قدرتهم على اإلنشاء 
باستخدام القواعد القياسية للغة االنجليزية.

شرح معاني الرموز
أداء طفلك مشابها ألداء الطالب الذين:

حققوا التوقعات أو فاقوها
اقتربوا من تحقيق 

التوقعات
لم يحققوا التوقعات أو 

 حققوا التوقعات
جزئيًا
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FIRSTNAME M. LASTNAME

درجة طفلك

يحقق التوقعاتحقق التوقعات

درجة طفلك
الكتابةالقراءة

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية

معدل الوالية

معدل المدرسة

معدل المنطقة التعليمية
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