
STAAR ما نحتاج معرفتة عن
فصل الربيع 2016

للتخرج من املدرســة الثانوية
يجب إّجتياز )عبور( إختبارات نهاية السنة الدراسية )EOC( يف 

املواضيع التالية: 
•  األحياء

•   تاريخ الواليات املتحدة 
األمريكية

•  اجلبر 1
•  اللغة اإلجنليزية 1
•  اللغة اإلجنليزية 2

إختبارات جميع الصفوف )املراحل الدراسية( األخرى
الصف الثالث

•  القراءة •  الرياضيات
الصف الرابع

•  القراءة •  الرياضيات
•  الكتابة

الصف اخلامس*
•  القراءة * •  الرياضيات *

•  العلوم
*ينتقل الطالب الى الصف التالي مبجرد إجتيازة  هذة اإلختبارات  أو 
بقرار باإلجماع من قبل جلنة  حتديد املستوى الدراسي. لدي الطالب 

ثالث فرص إلجتياز اإلختبارات يف الرياضيات والقراءة. 

الصف السادس
•  القراءة •  الرياضيات

الصف السابع
•  القراءة •  الرياضيات

•  الكتابة
الصف الثامن*

•  القراءة *
•  الدراسات اإلجتماعية

•  الرياضيات*
•  العلوم

*ينتقل الطالب الى الصف التالي مبجرد إجتيازة  هذة اإلختبارات  أو 
بقرار بإلجماع من قبل جلنة  حتديد املستوى الدراسي. لدي الطالب 

ثالث فرص إلجتياز اإلختبارات يف الرياضيات والقراءة.

ملعرفة املزيد عن STAAR يرجى زيارة
www.HoustonISD.org/STAAR

STAAR مواعيد إختبارات
املدرسة املتوسطة املدرسة اإلبتدائية

29 آذار/ مارس 
الصف السابع: الكتابة 

الصف الثامن : الرياضيات

29 آذار/ مارس 
الصف الرابع: الكتابة 

الصف اخلامس : الرياضيات
30 آذار / مارس 

الصف الثامن : القراءة
30 آذار / مارس 

الصف اخلامس : القراءة
1 نيسان /أبريل

املوعد النهائي للتعويض
1 نيسان /أبريل

املوعد النهائي للتعويض
9 آيار/ مايو 

الصف السادس والسابع : الرياضيات 
الصف الثامن : إعادة إختبار 

الرياضيات

9 آيار/ مايو 
الصف الثالث والرابع : الرياضيات

الصف اخلامس: إعادة إختبار 
الرياضيات

10 آيار/ مايو 
الصف السادس والسابع : القراءة

الصف الثامن : إعادة إختبار القراءة

10 آيار/ مايو 
الصف الثالث والرابع : القراءة

الصف اخلامس : إعادة إختبار القراءة
11 أيار / مايو 

الصف الثمن : العلوم 
11 أيار / مايو 

الصف اخلامس : العلوم
12 آيار / مايو 

الصف الثامن : الدراسات اإلجتماعية
13 آيار/ مايو

 املوعد النهائي للتعويض
13 آيار/ مايو

 املوعد النهائي للتعويض
إختبارات نهاية السنة الدراسية )EOC( املدرسة الثانوية

31 آذار / مارس
اللغة األجنليزية 2

29 آذار/ مارس
اللغة اإلجنليزية 1

2–6 آيار / مايو
اجلبر 1 واألحياء و تاريخ الواليات 

التحدة األمريكية

1 نيسان / أبريل 
املوعد النهائي لتعويض إختباري 

اللغة اإلجنليزية 1 و 2 
 )EOC( نهاية السنة الدراسية STAAR 6 أيار/ مايو املوعد النهائي إلختبارات

 تتوفر املواعيد الصيفية إلعادة اإلختبار على الرابط
www.HoustonISD.org/STAAR 

مســتويات األداء يف اإلختبارات
تصنف درجات الطالب يف اإلختبارت  الى أحد مستويات األداء الثالثة:

املستوى الثالث : املتقدم
الطالب مستعد بشكل جيد الى الصف أوالفصل التالي.

املستوى الثاني : مقبول 
الطالب مستعد مبا فية الكفاية  لكن رمبا يحتاج الى مساعدة لفترة 

قصيرة ليكون ناجحاً يف الصف أو الفصل  التالي.
املستوى األول : غير مقبول ) غير ُمّرضي(

لم يتم إعداد الطالب الى الصف أو الفصل التالي. هنالك حاجة قوية 
الى دعم أكادميي. 


