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ارات؟ـتبـخإلرق اـغـستـت تـوقـن الـم مـك  
لنا يثبت  إليه كيكل الوقت المحتاج خذ يأأن  للطالبختبارات حتى يمكن إليتم توقيت ا نل

 الطالب سيـأخذالجديدة،  اإلختباراتمع  .القيام به على النحو األكمل هويمكن هعرفيما 
العديد من  هاأخذالتي على عكس اإلختبارات السابقة .كل عامفي فقط مرة واحدة  ختبارإلا

الطالب/ـة ،  هقد يستغرقالذي المزيد عن الوقت المتوقع  لـمعرفة .دة مراتـالطلبة ع  
  :ونـغـة أوريـواليمن اإلختبارات إدارة من دليل  35رقـم صفحة في  اإلختباراتكمل أ

http://tinyurl.com/TestAdminManual 
 

؟الـطـالـب/ـةج ـائـتـلى نـول عـحصـي الـننـمكـن يـج وأيـائـنتـذه الـي هـعنـاذا تـم  
في  لها الالزم إجراء التحسينات نواحيوالللطالب/ـة قوة ـدد نقاط الـتحفقـط ختبار اإل جنتائ

، سم إلى مجموعاتــق  كل مادة دراسية سوف ت   .اللغة اإلنجليزية والرياضياتداب كلٍّ من آ
.القيام بهامعرفة الطالب/ـة بـكيفيـة مدى هذه المجموعات ظهر وسوف ت     

  .4األربع نقاط مقياس من  لطالب/ـةلـم يتعلال مستوىاإلختبار يـقيس 

للمساعدة  المقبلفي بداية العام الدراسي معكم  الطالب/ـة الماتع متبادل مدرستكتسوف 
.من صف دراسي إلى آخرالطالب/ـة  بـما أن سـيتم إنتقال الطالب/ـةفي دعم نجاح     

 

                                                            ؟مـن الـمـهـم الـمشـاركـةاذا ـمـل
الطالب/ـة،عطي صورة كاملة عن تقدم ي  ختبار واحد يمكن أن إفي حين أنه ال يوجد   

المعلمين واإلداريين  تعطيعلى مستوى الوالية  الطالب/ـة اإلختباراتيأخذ أن الحاجة فإن 

معرفة أي الموارد اإلضافية وب العمل بها المناس التعليميةالمناهج ما هي  صورة عن

 التعليميـة المدارس والمناطقأن جميع أمر مهم لضمان  الطالب/ـةمشاركة  المحتاج لها.

  النجاح. على التي يحتاجونها لمساعدة جميع الطالبوالمستهدفة والمصادر تتلقى الموارد 

 
 
 
 

                                                       مـتى سـيأخـذ الـطـالـب/ـة اإلخـتـبـار؟
             .ما ال يقل عن ثلثي السنة الدراسيةتـم إستكمال د ـمرة واحدة بعد أن ق الطالب/ـةيتم اختبار ـس

اإلختبارات على مستوى الواليـة كما هو موضح مواعيد نافذة من سـيحدد التاريخ بالتحديد لـيـأخذ الطالب/ـة اإلختبار ضمن هي مدرسة الطالب/ـة 
 أعاله.

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 آداب اللغة اإلنجليزيةفي  المتوازن ذكاءالإختبارات 
الرياضيات و  

 ,2016 June 10  من February 9 إلى - 2016, 
 

ون ـغـة أوريـواليفي ة ددـمم  ـالاألخـرى  اتـمـييـتقـال  
داب اللغة اإلنجليزية والرياضياتآفي   

,2016  April 28  من February 18 إلى - 2016, 
 
 
 

 

د ر الناقــتفكيـلى الـفلك عـدى طـحـ* ت 
مشكالت الحياة الحقيقيةحـل وتطبيق معرفته في   

 

واطلب من  ددةـمتعالـارات ـتيـخاإلى ـخطـ* ت
بالتفصيل ل إجاباته ـكأن يشرح  الطالب/ـة  

 

 تسجل جميع تطوراتالتي كاميرا كـالـتصرف  *
 معلوماتأي ويمكن األخذ باإلعتبار الطالب/ـة
  الب/ـةطـلللتحديد النجاح األكاديمي  إضافية

 
مساعدة في التعرف على المدارس ال* 

دعم ال التي تحتاج إلى التعليميةوالمناطق 
بة من الطل أكبر عـددضافي لضمان اإل

االعليالمقاييس  يصلون إلى والطالبات  
 

 

حتى صف صف رياض األطفال لـ عالية مقاييساعتمدت والية أوريغون  2010في عام 

صف إلى  صفمن  ينتقلونفي اللغة اإلنجليزية والرياضيات لضمان أن جميع الطالب   12

.الثانويةبالمدرسة  الدراسة بعد مالـالمعرفة األكاديمية والمهارات الالزمة للنجاح مع  آخر  

، لقد بهعلى القيام  ينقادرو على معرفةالطالب/ـة أن لما نتوقع  مقاييس أعلى عتمدنااألننا و

، الواليةمن خالل اختبارات  الطالب/ـةتقدم  فيها مستوىنقيس التي تغيرت أيضا الطريقة 

Smarter Balanced   متوازنالذكـاء الـوالمعروفة بـإسم 

 

.أسئلة أو ترغب في معرفة المزيدأي المدرسة إذا كان لديك ر ـاظـنأو  لطالب/ـةمعلم اتحدث مع    
.بإستمرار حو تحقيق النجاحـالمدارس نالطالب والمثابرة لمساعدة بلتحلي بالصبر ونطلب منكم اسوف   

 

 الـمصـادر
:آداب اللغة اإلنجليزية والرياضياتإمتحان أثناء  تمكن من القيام بهيو الطالب/ـةمعرفة المزيد بشأن ما يجب أن يعرفه ـل  

http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap 

http://tinyurl.com/ORPracticeTests :لـعرض نموذج أوعـينة من أسئلة اإلختبارات 

                                      http://tinyurl.com/ORTestResults ـقراءة الـمزيد حول نتائج الطالب/ـة: ل   

 

http://tinyurl.com/TestAdminManual
http://tinyurl.com/ELARoadmap
http://tinyurl.com/MathRoadmap
http://tinyurl.com/ORPracticeTests
http://tinyurl.com/ORTestResultsلأقراءة


  إسـتـمـارة اإلنـسـحـاب 2015-16                                     
  

 

 
 

 

 

 
 

 

أو األوصـيـاء - ن قِـبـل ولـي أمـر الـطـالـب/ـةلإلنـسـحـاب مـن أخـذ إخـتبـارات الـواليـة يـجـب أن ُيـكتمـل هـذا الـجـزء م  

Student’s Last Name______________________________________________________ إسم الطالب/ـة األخير 

Student’s First Name______________________________________________________إسم الطالب/ـة األول 

__________ Grade       رقم الطالب/ـة Student’s ID______________________ الصف 

____________________Date التاريخ   ____________ Student’s School   مدرسة الطالب/ـة
 

: 2016-2015ي ـدراسـام الـللـع ـهمـنتـريـد اإلنـسحـاب التي إخـتبـارات( الـواليـة )إخـتبـار/أو  أييـرجـى اإلشـارة إلى   

 English Language Arts   -آداب اللغة اإلنجليزية    

 Mathematics   -الرياضيات         

 

2016 February   1من أجل دعـم التخطيط الـجيـد للمنطقة التعليمية ، فإننا نشجعكم على تقديم هذه اإلستمارة لمدرسة طفلك في موعد أقصاه 

2إسبوعين في غضون اإلستمارة  فإننا نشجعكم على تقديم  ،  2016 February   9الوالية في اإلختبار على مستوى  الطالب الذين يلتحقون بعد بدء نافذة

لزم على أولياء األمور والطلبة البالغين تقديم استمارة . وي  2016-2015هـذه اإلستمارة ال تصلح إال لهذا العام الدراسي  ـة.لتحاق بالمدرسإلاوقت من 

قام على مستوى العفى الطالب/ـة من اإلختبارات الـتلخيصيـأن ي  طـلـب في اإلنسحاب سنوياً في حال الرغبـة  ة.ـواليـة التي تـ   

 

مـعـلومـات قـّيمـة حـول مـدى الـنـجـاح والـتـقـدم الـذي يـحـرزه  أفـقـدقـد أنني أنـا عـلى فـهـم مـن خـالل تـوقيـعي عـلى هـذه اإلسـتمـارة 

تي وعـلى جـهـود ـقـد يـؤثـر على مـدرس اإلنـسـحـابوبـاإلضـافـة إلـى ذلك،  فـي آداب اللـغـة اإلنـجليـزيـة والـريـاضيـات. /طـفلتـيطـفلـي

الـمصـادر بـشكـٍل عـادٍل وعـلى دعـم تـعليـم الـطـالب./الـمنطـقـة الـتعليميـة في تـوزيـع الـموارد   

 

Parent/Guardian* (signature)_________________________________تـوقـيـع( ولي األمـر(* 

ـحتـاج تـوقـيعـاً مـن ولـي األمـر/ أو الـوصي عـلى الـطـالـب/ـة.يعن نفـسـه وال  لـنيـابـةاـعـاًمـا فـمـا فـوق( ممـكن أن يـوقّـع ب 18)غ ـالـبـب الـالـطـال *  
 
 

Parent name /Adult Student (print name) _____________________________ ولـي األمـر أو الـطـالـب الـبـالـغ )إسـم(  

 

 

2015-16 Opt-Out Form                                                                                                                                             Arabic 

نسحاب من اإلختبارات الـتلخيصية وعلى مستوى والية أوريغون إلابـيسمح ألولياء األمور والطلبة البالغين* سنوياً  2655قانون مجلس النواب 

يجب على المدرسة أن توفر ألي طالب ب.في اللغة اإلنجليزية والرياضيات من خالل تقديم هذه اإلستمارة إلى المدرسة التي يذهب لها الطال 
الدولة وقـتاً للدراسة خاضع لإلشراف بينما الطالب اآلخرين يختبرون. اتمنسحب من اختبار  

http://tinyurl.com/OR-HB2655 إذهـب للرابـط التالي:  2655مزيد من المعلومات حول قانون مجلس النواب رقم لمعرفة ال  

 

http://tinyurl.com/OR-HB2655

