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6 الدراسیة للمراحل (STAAR) إختبار -8  
6الُمقّررة للمراحل الدراسیة ( (STAAR) تقوم إختبارات ) بالتركیز على المواد الدراسیة التي تم تدریسھا خالل العام 7-

الحالي بدالً من المعارف والمھارات الُمكتسبة على مدى سنوات متعددة.الدراسي   

بالتركیز على المواد الدراسیة التي تم تدریسھا خالل العام الدراسي الحالي  للمرحلة الثامنة الُمقّررة (STAAR) تقوم إختبارات
 لغرض (STAAR) ختباراتإ في األداء نتائج إستخدام یمكن. بدالً من المعارف والمھارات الُمكتسبة على مدى سنوات متعددة

. الثانویة المدرسة قبل صرامة األكثر المتقدمة الدراسیة الفصول في الطالب موضع  تحدید  

 
-6 لحللمرا اإلختبارات جدول 2016 للعام 8  

المرحلة الریاضیات    القراءة    األجتماعیة الدراسات  العلوم   الكتابة  

السادسة المرحلة                               مایو/  أیار 10     مایو/  أیار 9    

  مایو/  أیار 10     مایو/  أیار 9     السابعة المرحلة

مارس/أذار 29  الثامنة المرحلة مارس/أذار 30  مایو/أیار 11    مایو/أیار 12   

)إعادة(لثامنةا المرحلة مایو/ أیار 10 مایو/أیار 9   

  یونیو/حزیران 22  یونیو/حزیران21  )إعادة(الثامنةالمرحلة

الدراسیة الفصول لنھایة  STAAR إختبارات إجراء سیتم الرئیسة الدروس مقررات  
  الثانویة للمدرسة 

یومین لمدة السابعة للمرحلة إختبارالكتابة*  

STAAR إختبارات عن إضافیة تفاصیل  

اإلختبارات جمیع في ساعات اربع:   المحدد الوقت  
.مقاالت ثالث كتابة الطالب من ویتطلب یومین مدى على السابعة للمرحلة الكتابة إختبار یجرى  
 القیام ، المتوسطة المدرسة في) 1(الجبر مادة درسوا الذین الطالب من یُطلب كان السابق، في :مالحظة
 الى  باإلضافة) 1(الجبر لمادة (EOC) الدراسي الفصل نھایة إمتحان إداء یتضمن" مزدوج إختبار"  بتأدیة
 الفصل نھایة إمتحان أداء فأن ، األن أّما. الدراسي الفصل لنھایة للریاضیات  (STAAR) تقییم إختبار
 الذین المتوسطة المدارس لطالب بالنسبة الریاضیات إختبار متطلبات سیُلبي) 1(الجبر لمادة (EOC)الدراسي
 الى بحاجة) 1(الجبر مادة یدرسون الذین المتوسطة المدرسة طالب ونیك لن وھكذا،). 1(الجبر مادة یدرسون



 الفصل نھایة إمتحان الى باإلضافة الدراسي الفصل لنھایة للریاضیات (STAAR ) تقییم إختبار تأدیة
)1(الجبر لمادة (EOC) الدراسي  

 

STAAR Test(s) 
Required  

Math Course  Grade  

Grade 6 math Math 6 6 
Grade 6 math7 Math 6 pre-AP 6 
Grade 7 math  Math 7  7 
Grade 7 Math  Math 7 Pre Ap  7 
Grade 7 Algebra I 
EOC 

Any Algebra I course for high 
school credit 

7 

Grade 8 Math Math 8 8 
Grade 8 Math Math 8 Pre-AP 8 
Grade 8 Algebra I 
EOC 

Any Algebra I course for high 
school credit 

8 

Grade 8 Math Any Geometry or Algebra II 
course for high school credit 

8 

 

  STAAR إختبارات أسئلة من نماذج

 

 

 
 


