
نتائج إختبارات الوالية في الرياضيات  في يحزون تقدما   (HISDالمنطقة التعليمية ) طالب

 لوم  والكتابة  عوال
 
  وبنسبة سبعة وستين بالمائة (HISDالمنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ) طالب الصف الخامس في جتازإقد ل

الماضي   مقارنة بالعام ست نقاط زيادة  يشكل ، وهو ما7102لعام في الرياضيات  في والية تكساسختبار الجاهزية األكاديمية إ

 على مستوى الوالية. متوسط معدل الوأعلى بقليل من 

 

في  20إلى  معدلهم  ليصل متوسط  الرياضيات الوالية في ختبارإفي  من أربع نقاط زيادة  طالب الصف الثالث أظهر كما

 متوسط معدل الوالية.   أيضا أعلى منوهو أربع نقاط عن العام الماضي  منأرتفاعاً  المئة، وهو

 

سبة ثالث نقاط مئوية، وفي بنوالثامن  لثالث إلىا الصف من مجتمعاً  معدل النجاح في الرياضيات لجميع الطالب لقد إرتفع 

  وظل الصف السادس فقط ثابتا. ان جميع المستويات شهدت إرتفاعاً  الغالب

 

 متحانات العلوم فيإ في متوسط الأعلى من  وحققت إنجازات في عدة مجاالتالوالية  تجاهاتإالمنطقة التعليمية  عززتوقد 

 الرابع والسابع. في الصفينالكتابة  نمتحاإو  متحان الدراسات االجتماعية في الصف الثامنإالخامس والثامن، و ينالصف

مستوى الوالية ثابتاً. ظلت  ، في حين ظلالنتائج  نقطتين في بنسبة المنطقة زيادة، شهدت ر الوالية ختباإ وفي مجال العلوم في

 .الوالية على مستوى إتجاة الهبوط   منعلى حالها بالرغم  كتابةالالدراسات االجتماعية وإختبارات  نتائج المنطقة التعليمية في

 

 إتجاهات الوالية بشكل عام.  تتوافق مع و نتائج القراءة بقيت على حالها

 

، لى عسنعمل  تحققناة في الرياضيا الذي نعتز بما ففي الوقتريتشارد كارانزا: " المشرف العام على المنطقة التعليمية قال 

بتدائية والمتوسطة". "سوف نبحث في أفضل الممارسات التي إلمحو األمية على مستوى المدارس ا في مجال زيادة جهودنا

أو فوق مستوى  بمستوى يجيدون القراءة ه لمعلمينا لضمان أن جميع الطالبتنفيذها وتوفير التدريب المستمر والتوجي يمكننا

  "يتخلف عن الركب. ال أحدوأن الصف 

 

( بتنقيح الطريقة التي تصف بها أداء الطالب من الصف TEAقامت وكالة تعليم والية تكساس)  أن بعد وجاءت  هذة النتائج 

مستوى اإلتقان ويوفي بإلتزام المستوى ومقاربات مستوى الصف ولم يفي  الجديدة هي التصنيفات  .الث الى الثاني عشرالث

 كان في السابق  يصف أداء الطالب وصفاٌ بأنه متقدم أو ُمرٍض أو غير ُمرضٍ . بإلتزام مستوى الصف 

 

_  -ىمستوى اإلتقان  ويفي بإلزام المستو -من المستوى  في مستوى أو أعلى الفي  طلبة الذين سجلوا درجات ال إن نسبة نتائج

الى    7102 وبزيادة من عام  معاً  األسبانية إلنجليزية وفي اللغتين ا  STAAR  إختبا عند النظر في نتائج هما أعلى تصنيفين

 .والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية  القراءة مواد في 7102

 

وعلى وجه التحديد الطالب الفرعية  لعرقيةاميع ابين بعض المجاألداء  في فجوة بان هناك  وتبين النتائج من نفس المجموعة 

في الرياضيات والعلوم،  الماضية  عن السنة وتقل قليالً  اإلصول األفريقية واألسبانية   طالب منالن مقارنة  بالبيض واآلسيويي

 .ولكن بقيت في الغالب نفسها في القراءة والكتابة وزادت قليال في الدراسات االجتماعية

 

الثالث إلى الثامن في الرياضيات  الصف منالوالية  لذين يستوفون معاييراخل المحدود دمن ذوي ال رتفعت نسبة الطلبةوإ

 نسبة الطالب الذين يصلون إلى إنخفضت ستقرت في الدراسات االجتماعية. وإة، ونخفضت في القراءة والكتابإولكنها   والعلوم

 .القراءة والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعيةفي  مستوى اإللتزامواإليفاء ب مستويات اإلتقان   أعلى

 

جتازوا الرياضيات والكتابة والعلوم، إ الثالث إلى الثامن الصف اللغة اإلنجليزية من متعلمي باإلضافة إلى ذلك، فإن المزيد من

 .، وكانت درجات القراءة ثابتةالماضي جتماعية خالل العامإلوالدراسات ا

  



ستخدام مكتبات الصف إتهدف إلى  المبادرة التي ، 3على تنفيذ وتوسيع نطاق محو األمية التركيزالمنطقة التعليمية  وتواصل

أو فوق مستوى  مستوى القراءة في مادة كون جميع الطالبالذاتية  ليالقراءة  ة ووالقراءة الموجهمن خالل  والصوتيات والعمل

 .الصف الثالث

 

 لقراءة بصوت عال ولعلى أفضل الممارسات  درة التكوين في المدرسة المتوسطةمبا تركز  -  محو األمية في المتوسطة

المدارس  زودنها تُ ساسية. كما أاألفي جميع التخصصات و صغيرة في مجاميع   تعليمال، وكذلك الكتابة، والقراءة  الذاتية 

 .مواد الفصول الدراسية اإلضافية والمكتباتبالمتوسطة 

 

 )  محو األميةن يتمك مع إطالق   7102-7102خالل العام الدراسي الثانوية  إلى جميع المدارس سيتم توسيع المبادرة

Literacy   Empowered)   جميع المدارس  وستستلم  للبرامج السابقة. ويستمر التدريب طوال فصل الصيف، كإستمرا ر

 .مليوني دوالر هاكجزء من البرنامج الذي تبلغ قيمتالثانوية الكتب والمكتبات الصفية الرقمية 

 

  STAARبارختإجتازوا إالطالب الذين زيادة خمس نقاط في عدد  التعليمية على مستوى المدرسة الثانوية، شهدت المنطقة

نخفضت نتائج علم إفي حين  ثابتة الواليات المتحدة  إختبار مادة تاريخ ظلت نتائجو.  7102عام ل فصلالفي نهاية ( 1)الجبر

 واألثنان يعكسان نتائج الوالية.   األحياء بمقدار نقطة واحدة،

 

بمقدار نقطتين. وهذه  ( 7) نخفضت نتائج اللغة اإلنجليزيةإبقيت ثابتة في حين ( 0) للغة اإلنجليزيةا المنطقة التعليمية في نتائج

 .الدرسين في كلتالوالية انخفاضات أعلى قليال من متوسط اإل

 

 جيع المواد لخمسة في إختبارات نهاية الفصل من أجل التخرج.  جتياز كل إ يجب على الطالب

 

يجب  ، لكننا نعلم أن هناك المزيد من العمل الذي نهاية العام  قال كارانزا: "إنني فخور بالمكاسب التي تحققت في نتائج تقييم 

 الدعم ومواردفي زيادة المدارس في العام المقبل، ستشهد  "  الثانية".اللغة وخاصة في اللغتين اإلنكليزية و -القيام به علينا 

Literacy Empowered and Achieve 180نراقب عن كثب تقدم الطالب من المرحلة االبتدائية إلى المدرسة . كما أننا س

 ."أنماط التغذيةفي الثانوية، مع المزيد من التطوير المهني 

 

واإليفاء   اإلتقان فشل معضم الممتحنين في الوصول الى تصنيفات مستوى  -المحاولة  األولى -الفصل متحانات نهاية إفي 

 في مادة  .7102عام بوتاريخ الواليات المتحدة بالمقارنة   علم األحياء(  و0)الجبرمواد  ي هذا العام فل بإلتزام المستوى 

 في  ٪، ونمو22٪ إلى 27 بنسبة أربع  نقاط اي من الصف  بإلتزام مستوى اإليفاءنتائج ب زيادة  هناك لقد كانت ( 0)الجبر

 .٪72٪ إلى 73نقاط مئوية، من  3بنسبة  اإلتقانمستوى 

 

 وزادت نسبة الطالب في  (0)ة اللغة اإلنجليزيةاإلتقان نقطة واحدة في مادة  لنسبة المئوية للطلبة على مستوىزادت ا لقد 

 .(7) نقاط مئوية في اللغة اإلنجليزية ثالثأو فوقه بمقدار اإليفاء بإلتزام المستوى 

 

من االذين فشلوا في الوصول الى مستوى اإلتقان  -  ألول مرة –لقد إرتفع عدد الممتحنين  يخ الواليات المتحدة،تارمادة في 

 بنسبة ثالث  علم األحياء، كانت الزيادة مادة  في المئة. وفي  30إلى  72قفز من  حيث  نقاط مئوية عن العام السابق، 2بنسبة و

 .نقاط مئوية

 

  ثالثة و إثنين وعلم األحياء، بنسبة ( 0مدة الجبر ) األمريكيين فياألفارقة األداء بين الطالب البيض والهوة في وانخفضت 

الذين أخذوا واألميركان واألسبان ألداء بين الطالب البيض واألفارقة فإن الهوة في ا  نقطة مئوية على التوالي. ومع ذلك

 .7102بعام  في مكان آخر مقارنة  ثابتة  زيادة طفيفة أو فيها ختبار للمرة األولى يبدوإلا

 

 

 7102( HISDالتعليمية )المنطقة  STAARنتائج

  تشير إلى النسبة المئوية للطالب الذين إستوفوا المعايّرالحالية للنجاح المرضي  في الوالية النسبة

 



 

 القراءة
Grade 3: 64 percent 

Grade 4: 61 percent 

Grade 5: 64 percent 

Grade 6: 58 percent 

Grade 7: 65 percent 

Grade 8: 68 percent 

 الرياضيات 
Grade 3: 71 percent 

Grade 4: 69 percent 

Grade 5: 76 percent 

Grade 6: 69 percent 

Grade 7: 64 percent 

Grade 8: 65 percent 

 

 الكتابة 
Grade 4: 58 percent 

Grade 7: 64 percent 

 

 العلوم
Grade 5: 67 percent 

Grade 8: 66 percent 

 

 الدراسات اإلجتماعية 
Grade 8: 53 percent 

 

  7102 لعام (HISD ) التعليمية المنطقة  -الفصل نهايةل  STAAR  نتائج
Algebra I: 79 percent 

Biology: 81 percent 

English I: 60 percent 

English II: 62 percent 

U.S. History: 89 percent 

 

 


