
 

 

من  (STAAR) تقييم والية تكساس للجاهزية األكاديمية يقة التي تصف بها أداء الطالب فيبتنقيح الطر  (TEA)يم والية تكساسقامت وكالة تعل

 ( ومابعدة.7102الثالث الى الثاني عشر، وسيتم إستخدام التسميات الجديدة عندما يقوم الطالب بإداء اإلختبار في ربيع هذا العام )الصف 

  ما هو تصنيف األداء؟

، ويتم تصنيف هذه الدرجات العددية إلى (STAARتقييم والية تكساس للجاهزية األكاديمية )لطالب على درجة عددية في اختبارات يحصل اس 

 ."فئات يشار إليها ب "التصنيفات

 التسميات القديمة؟مع  األداء الجديدة  تصنيفات ىوازتتكيف 

 .ثالثةالمن  بدالا  تصنيفاتاآلن هناك أربع    .كان في السابق، يصف أداء الطالب وصفاٌ بأنه متقدم أو ُمرٍض أو غير ُمرضٍ 

 التوقع  من هيعني أن هذا مستوى اإلتقان . المتقدم كان يُعرف سابقاا باسم :هذا المستوى( لنجاجا) Masters Grade Levelمستوى اإلتقان  

القدرة على التفكير النقدي في هذا التصنيف الب الط يظهر .قليل او بدونة تدخل أكاديمي ب لى الصف التاليالنجاح ا الطالب في هذا المستوى

 .وغير مألوفأء بشكل مألوف المعرفة والمهارات المقررة في سياقات متنوعة، سوا واويطبق

 

Meets Grade Level  الطالب في هذا المستوى لدى    (ُمرض  ) بالَمقبول ب  هذا المستوى كان يعرف سابقاا : النجاح() يُوفي بإلتزام المستوى

إحتمال كبير للنجاح الى الصف التالي ولكن قد ال تزال هناك حاجة إلى بعض التدخل األكاديمي المستهدف على المدى القصير. ويظهر  من األداء 

 لقدرة على التفكير النقدي وتطبيق المعرفة والمهارات المقررة في سياق مؤلوف.الطالب في هذا المستوى بشكل عام ا

 

Approaches Grade Level  وقد استوفى  المقبوليقع ضمن مستوى التصنيف السابق هذا المستوى :    )النجاح( مقاربات مستوى الصف .

( Student Success Initiativeالطالب في هذا المستوى متطلبات التقييم ألغراض الحصول على درجة النجاح في ) مبادرة نجاح الطالب 

من المرجح أن وتوفوا على األقل معيار النجاح األدنى. الطالب الذي يحقق  )مقاربات مستوى الصف( إلغراض الترقية والتخرج، ويعتبرون قد اس

القدرة على تطبيق المعرفة والمهارات  الطالب في هذا المستوى بشكل عام ينجح الى الصف التالي مع التدخل األكاديمي المستهدف. ويظهر

 المقررة في سياقات مألوفة.

 

Does Not Meet Grade Level ينطبق  . ُمرض   غيرمستوى األداء هذا كان يسمى سابقاا  :" لم ينجح مستوى الصف"م يفي بإلتزام ل

مستوى األداء هذا على الطالب الذين يسجلون درجات أقل من مستوى )مقاربات مستوى الصف( . الطالب في هذا المستوى لم ينجحوا ، ألن 

ومستمر. الطالب في هذا  دخل أكاديمي كبيراألداء في هذا المستوى يدل على أن الطالب من غير المرجح أن ينجح الى الصف التالي دون ت

 .المستوى ال يُظهروا الفهم الكافي للمعارف والمهارات المقررة

  

  كيف يتم تسجيل درجات نهاية الفصل الدراسي في التسميات الجديدة؟

،  سوف اليكون ناجحاا وى الصف مست مقاربات درجة النجاح. أي شيء أقل منلدرجات  في الجدول أدناه هي الحد األدنى جميع الدرجات المدرجة

.مستوى الصفب يفيأو ال   

 

يم يالتق  Approaches Grade 

Level 

Meets Grade Level Masters Grade 

Level 

Algebra I الجبر   3550 4000 4333 

Biology األحياء    3550 4000 4576 

English I اللغة اإلنجليزية    3750 4000 4691 

English II  اللغة

 اإلنجليزية

3750 4000 4831 

U.S. History اريخ ت

المتحدة الواليات   

3550 4000 4440 

 7102لعام  (STAAR) إختبار تسميات الجديد في

 األسئلة الشائعة
7102في نيسان )أبريل(  ُنقحت  

 

 



 

 

 

  ؟التسميات الجديدةمن بالتوازي مع اللصفوف من الثالث الى الث ي اللغة اإلنجليزيةف   STAAR كيف  تكون درجات إمتحانات

 

جميع الدرجات المدرجة في الجدول أدناه هي الحد األدنى لدرجات النجاح. أي شيء أقل من درجة مقاربات مستوى الصف سوف اليكون ناجحاا ، 

 أو اليفي بمستوى الصف.  أو ال يفي بمستوى الصف

 

اإلنجليزية اللغة  –التقييم   Approaches Grade 

Level 

Meets Grade Level Masters Grade 

Level 

Grade 3 Mathematics 1360 1486 1596 

Grade 4 Mathematics 1487 1589 1670 

Grade 5 Mathematics 1500 1625 1724 

Grade 6 Mathematics 1536 1653 1772 

Grade 7 Mathematics 1575 1688 1798 

Grade 8 Mathematics 1595 1700 1854 

Grade 3 Reading 1345 1468 1555 

Grade 4 Reading 1434 1550 1633 

Grade 5 Reading 1470 1582 1667 

Grade 6 Reading 1517 1629 1718 

Grade 7 Reading 1567 1674 1753 

Grade 8 Reading 1587 1700 1783 

Grade 4 Writing 3550 4000 4612 

Grade 7 Writing 3550 4000 4602 

Grade 5 Science 3550 4000 4402 

Grade 8 Science 3550 4000 4406 

Grade 8 Social Studies 3550 4000 4268 

 

  ؟التسميات الجديدةمع  من بالتوازياالى الث للصفوف من الثالثسبانية األي اللغة ف   STAAR كيف  تكون درجات إمتحانات

 

جميع الدرجات المدرجة في الجدول أدناه هي الحد األدنى لدرجات النجاح. أي شيء أقل من درجة مقاربات مستوى الصف سوف اليكون ناجحاا ، 

 أو اليفي بمستوى الصف.  أو ال يفي بمستوى الصف

 

اللغة األسبانية  - التقييم  Approaches Grade 

Level 

Meets Grade Level Masters Grade 

Level 

Grade 3 Mathematics 1360 1486 1596 

Grade 4 Mathematics 1467 1589 1670 

Grade 5 Mathematics 1500 1625 1724 

Grade 3 Reading 1318 1444 1532 

Grade 4 Reading 1413 1539 1636 

Grade 5 Reading 1461 1582 1701 

Grade 4 Writing 3550 4000 4543 

Grade 5 Science 3550 4000 4402 
 


