
 2020 (سبتمبرأٌلول )

 األعزاء:ألوصٌاء أولٌاء األمور أو ا

كما  اختبار المنطقة والوالٌة بقىسٌحالٌا، ، عن السنوات األخرى جدابداٌة العام الدراسً تبدو مختلفة  مع أن

 هو، بخالف الطالب الذٌن سٌخضعون لبعض االختبارات فً المنزل بدالً من الفصل الدراسً.

جنبًا إلى جنب  8 -1 من  لطالب الصفوف، سٌكون أول اختبار تولٌدو العامةذا العام فً مدارس فً خرٌف ه

 .تقٌٌم منطقة الشمال الغربً و مقاٌٌس التقدم االكادٌمً لرابطة تقٌٌم النمو ع مكرري رٌاض األطفال هو اختبارم

، ٌحدد االختبار سؤالأنه عندما ٌجٌب طفلك على كل ، بمعنى هو اختبار تكٌفًمقاٌٌس التقدم االكادٌمً اختبار 

ما إذا كان الطفل ٌحتاج إلى سؤال أصعب أو أسهل بعد ذلك. الغرض من االختبار هو تحدٌد ما ٌعرفه طفلك 

 مستعد لتعلمه بعد ذلك. / هًبالفعل وما هو

بناًء على ما هو  االرشاداتلمساعدة المعلمٌن على تخطٌط مقاٌٌس التقدم االكادٌمً ٌخضع الطالب الختبار 

خاصة بتشخٌصات القراءة فً متطلبات الوالٌة الأًٌضا مقاٌٌس التقدم االكادٌمً اختبار  ٌلبًلتعلمه.  مستعد طفلك

 ، وتحدٌد الموهوبٌن.أوهاٌو، ضمان القراءة للصف الثالث

ختٌار من متعدد، السحب النموذجً هو اختبار عبر اإلنترنت مع أسئلة االمقاٌٌس التقدم االكادٌمً اختبار 

، قد ناسؤااًل تكٌفًٌا. أحٌا 50إلى  40الفراغ وما إلى ذلك. ٌحتوي كل اختبار على حوالً  امأل، سقاط واإل

دقٌقة إلكمال االختبار. قد ٌقسم بعض المعلمٌن كل اختبار إلى جزأٌن  00إلى أحٌانا ٌستغرق الطالب ما ٌصل 

 الطالب على مدار ٌومٌن. وٌخضع له

 كل إجابةار حٌث سٌعرف طفلك لٌس اختبمقاٌٌس التقدم االكادٌمً اختبار  ان مالحظة مهمة ٌجب تذكرها هً

جزًءا من درجة  لٌستمقاٌٌس التقدم االكادٌمً ، ٌرجى تذكٌر طفلك بأنه ال بأس إذا لم ٌعرف اإلجابة. . لذاسؤال

قًٌا على قدرة بمساعدة الطالب فً إجراء االختبار ألننا نرٌد مؤشًرا حقٌ هالًلذا ال ٌُسمح لال بطاقة تقرٌر طفلك

 طفلك.

 اسم االختبار
 

 الصفمستوى 

 وحتى –لرٌاض االطفال فً القراءة مقاٌٌس التقدم األكادٌمً نمو 
 الصف الثانً

 

مكرري رٌاض االطفال و الصف 
 االول

نمو مقاٌٌس التقدم األكادٌمً فً القراءة و الرٌاضٌات من الصف 
 و حتى الخامس –الثانً 

 

 5 -2الصفوف  

مقاٌٌس التقدم األكادٌمً فً القراءة والرٌاضٌات للصف السادس نمو 
 و ما فوق

 

 8 -6الصفوف  

 

  اختبار و فترة  2020 (سبتمبرأٌلول ) 30 -14 من قراءة هًمقاٌٌس التقدم االكادٌمً فً ال  اختبار فترة

 .2020 (أكتوبرتشرٌن أول ) 15 -1من هً  مقاٌٌس التقدم االكادٌمً فً الرٌاضٌات

 سٌبلغك مدرس طفلك بالتارٌخ )التوارٌخ( والوقت الذي سٌخضع فٌه طفلك لالختبار.
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