
High School 

 المدرسة الثانوية 

____________________________________________________________________________ 

 21-9)نهاية الفصل( للمراحل STAAR EOCإختبارات 

) نهاية الفصل( تقوم بإختبر مدى إتقان الطالب المدرسة الثانوية للمعارف والمهارات األساسية  STAAR EOCإن إختبارات 

طالًب في  هناك  ( ولمرحلة دراسية محددة ولتحديد مدى اإلستعداد للجامعة والمستقبل المهني. إذا كانTESKلوالية تكساس )

 أخذ إختبار تطلب من ذلك الطالب سي ،  STAAR EOCقد أخذ مقرراً دراسياً فية إختبار في مرحلة أدنى لة الثامنة أوحالمر

STAAR EOC  هذة اإلختباراتالمحدد .EOC   الطالب الذين يجب علىى  .1122لجميع الطالب الذين سيتخرجوا بعد

( كجزء من متطلبات التخرج. لمزيد من المعلومات عن متطلبات TESKأخذ إختبار تكساس السابق) 1122سيتخرجوا في 

 . متطلبات الوالية للتخرجالتخرج راجع صفحة 

   الثانوية المدرسة متطلبات )نهاية الفصل( STAAR EOCإختبارات 

 (2الجبر) 

 علم األحياء 

 (2اللغة اإلنجليزية) القراءة والكتابة () 

 ( 1اللغة اإلنجليزية)القراءة والكتابة () 

 تأريخ الواليات المتحدة 

 1122للعام  21-9ل حجدول اإلختبارات للمرا

 الدراسات اإلجتماعية   العلوم  اللغة اإلنجليزية  الرياضيات

 تاريخ الواليات المتحدة   علم األحياء  (2ليزية)اللغة اإلنج   (2الجبر)

 (1اللغة اإلنجليزية)   

 1122أذار/ مارس  19سيكون في  1122( لعام 2إختبار اللغة اإلنجليزية )

 1122أذار/ مارس  01سيكون في  1122( لعام 1إختبار اللغة اإلنجليزية )

 1122مايو أيار/  2 -1سيكون في الفترة  1122( لعام 2إختبار الجبر )

 1122أيار/ مايو  2 -1سيكون في الفترة  1122إختبار علم األحياء  لعام 

 1122أيار/ مايو  2 -1سيكون في الفترة  1122إختبارتأريخ الواليات المتحدة  لعام 

 خمس ساعات.  ( 1( و)2ماعد اللغة اإلنجليزية) الوقت المحدد اربع ساعات في جميع اإلختباراتسيكون 

 االخيرة  (HB5) إضافية ذات الصلة بتشريعاتتغيرات 

  ربما التستخدم نتائج أداء الطال في إختبارSTAAR EOC   مستوى مرحلة الطالب.لتحديد 

 ( مالم يتم إستيفاء متطلبات الحضور )إنظر إرشادات سوف التعطى الدرجة النهائية في المقرر الدراسي)الدرس

 (.HISDالمنطقة التعليمية 

   إختبارات سوف تجمعSTAAR  EOC  ( 1( و)2في اللغة اإلنجليزية)  .القراءة والكتابة وتعطى في يوم واحد 

 STAARتفاصيل إضافية عن إختبارات 



 (2بر)الج

العمليات األساسية وأدوات  عن  57اليقل عن %بما  يجب ان يتضمن على أسئلة  ( 2في موضوع الجبر) STAAR أن إختبار

 .هذا المقرر الدراسيالمغطاة في الرياضيات 

  علم األحياء

واإلستدالل . ويتكون عن البحث العلمي  في المائة في علم األحياء على نسبة أربعين STAARيجب ان يتضمن إختبار 

 األختبار من اإلختيارات المتعددة  واألسئلة المفتوحة  والتي تتطلب من الطالب اإلجابة بمفردهم. 

 (1( و)2اللغة اإلنجليزية )

واإلدراك في القراءة هي أطول وتتطلب مهارات تحليليىة وتطبيق للمعرفة بدالً من الفهم    STAAR EOCإن إختبارات 

. إن إختبار الكتابة يتطلب من الطالب كتابة مقالين ، كل مقال يتناول موضوع مختلف) مثل مقال تفسيري وإقناعي(. األساسي

  من تحريرهاأكثر  تنقيح وثيقة لكتابية والتي هي متعددة الخيارات والتركيز على تنقيح وتحرير بعض أجزاء من اإلختبارات  ا

  و اإلستخدام اللغوي. المزيد من معرفة عميقة في بناء الجملة واألنماط  طالما ان التنقيحات تتطلب من الطالب

  STAAAR  EOCعينة من أسئلة إختبار 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 


