
STAAR ما نحتاج معرفتة عن
فصل الربيع 2017

للتخرج من املدرســة الثانوية
يجب اجتياز )عبور( اختبارات نهاية السنة الدراسية )EOC( يف 

املواضيع التالية: 
•  األحياء

•   تاريخ الواليات املتحدة 
األمريكية

•  اجلبر 1
•  اللغة اإلجنليزية 1
•  اللغة اإلجنليزية 2

اختبارات جميع الصفوف )املراحل الدراسية( األخرى
الصف الثالث

•  القراءة •  الرياضيات
الصف الرابع

•  القراءة •  الرياضيات
•  الكتابة

الصف اخلامس*
•  القراءة * •  الرياضيات *

•  العلوم
*ميكن للطالب االنتقال ألى الصف التالي فقط عن طريق اجتياز هذه 

االختبارات أو بقرار باإلجماع من جلنة التنسيب العلمية. ولدى الطالب 
ثالثة خيارات الجتياز الرياضيات والقراءة.

الصف السادس
•  القراءة •  الرياضيات

الصف السابع
•  القراءة •  الرياضيات

•  الكتابة
الصف الثامن*

•  القراءة *
•  الدراسات االجتماعية

•  الرياضيات*
•  العلوم

*ميكن للطالب االنتقال ألى الصف التالي فقط عن طريق اجتياز 
هذه االختبارات أو  بقرار باإلجماع  من جلنة التنسيب العلمية. ولدى 

الطالب ثالثة خيارات الجتياز الرياضيات والقراءة.

ملعرفة املزيد عن STAAR يرجى زيارة
HoustonISD.org/STAAR

STAAR مواعيد إختبارات
املدرسة املتوسطة املدرسة اإلبتدائية

28 آذار/مارس
الصف السابع: الكتابة 

الصف الثامن: الرياضيات

28 آذار/مارس
الصف الرابع: الكتابة 

الصف اخلامس: الرياضيات
29 آذار/مارس 

الصف الثامن: القراءة
29 آذار/مارس

الصف اخلامس: القراءة 
31 آذار/مارس 

املوعد النهائي للتعويض
31 آذار/مارس 

املوعد النهائي للتعويض
8 آيار/مايو

الصف السادس والسابع: الرياضيات 
الصف الثامن: إعادة اختبار 

الرياضيات

8 آيار/مايو 
الصف الثالث والرابع: الرياضيات

الصف اخلامس: إعادة اختبار 
الرياضيات

9 آيار/مايو 
الصف السادس والسابع: القراءة

الصف الثامن: إعادة اختبار القراءة

9 آيار/مايو 
الصف الثالث والرابع: القراءة

الصف اخلامس: إعادة اختبار القراءة
10 آيار/مايو 

الصف الثامن: العلوم 
10 أيار/مايو 

الصف اخلامس: العلوم
11 آيار/مايو الصف الثامن: الدراسات االجتماعية

12 آيار/مايو 
املوعد النهائي للتعويض

12 آيار/مايو
املوعد النهائي للتعويض

اختبارات نهاية السنة الدراسية )EOC( املدرسة الثانوية
30 آذار/مارس 

اللغة اإلجنليزية 2
28 آذار/مارس

اللغة اإلجنليزية 1
1–5 آيار/مايو

اجلبر 1 واألحياء و تاريخ الواليات 
المتحدة األمريكية

31 آذار/مارس 
املوعد النهائي لتعويض اختباري 

اللغة اإلجنليزية 1 و2 
 5 أيار/ مايو املوعد النهائي الختبارات STAAR EOC التعويضية

)اجلبر 1 واألحياء و تاريخ الواليات المتحدة األمريكية(
مواعيــد امتحانات STAAR لفصل الصيف 2017

مواعيد إعادة امتحانات الصف اخلامس والثامن
 20 حزيران/يونيو

الصف اخلامس والثامن: القراءة
 19 حزيران/يونيو

الصف اخلامس والثامن: رياضيات
22 حزيران/يونيو التعويض 21 حزيران/يونيو التعويض 

23 حزيران/يونيو التعويض

ميكن حتديد االختبارات التعويضية ل STAAR خالل هذه األيام.
امتحانات نهاية السنة للمدرسة الثانوية 

 20 حزيران/ يونيو
 اجلبر 1، والبايولوجي وتأريخ 

الواليات املتحدة

 19 حزيران/ يونيو
اللغة اإلجنليزية 1، واجلبر 1، 

األحياء، وتأريخ الواليات املتحدة
 23 حزيران/ يونيو

 اجلبر 1، األحياء وتأريخ
الواليات املتحدة

 21 حزيران/ يونيو
اللغة اإلجنليزية 2، اجلبر 1، 

األحياء وتاريخ الواليات املتحدة 
ميكن حتديد االختبارات نهاية السنة التعويضية ل STAAR خالل هذه األيام.



What you need to know 
about STAAR Spring/SUmmer 2017

STAAR Spring 2017 Testing Dates
ELEMENTARY SCHOOL MIDDLE SCHOOL

March 28
Grade 4: Writing
Grade 5: Mathematics

March 28
Grade 7: Writing
Grade 8: Mathematics

March 29
Grade 5: Reading

March 29
Grade 8: Reading

March 31
Deadline for Make-ups

March 31
Deadline for Make-ups

May 8
Grades 3 and 4: Mathematics
Grade 5: Mathematics Retest          

May 8
Grade 6 and 7: Mathematics
Grade 8: Mathematics Retest         

May 9
Grades 3 and 4: Reading
Grade 5: Reading Retest

May 9
Grade 6 and 7: Reading
Grade 8: Reading Retest

May 10
Grade 5: Science

May 10
Grade 8: Science

May 11
Grade 8: Social Studies 

May 12
Deadline for Make-ups

May 12
Deadline for Make-ups

HIGH SCHOOL END-OF-COURSE )EOC( EXAMS

March 28 
English I

March 30 
English II

March 31 
Deadline for English I & II
Make-ups

May 1–5  
Algebra I, Biology, and 
U.S. History

May 5 Deadline for STAAR EOC Make-ups (Algebra I, Biology, U.S. History)

STAAR Summer 2017 Testing Dates
STAAR Grades 5 & 8 Math and Reading Retests

June 19 
Grade 5 & 8: Math Retests

June 22
Make-Ups

June 20 
Grade 5 & 8: Reading Retests

June 23 
Make-Ups

June 21 
Make-Ups

STAAR make-ups can be scheduled any day during this window

HIGH SCHOOL END-OF-COURSE )EOC( EXAMS

june 19 
English I, Algebra I, Biology, U.S. 
History

june 21 
English II, Algebra I, Biology, U.S. 
History

june 20 
Algebra I, Biology, U.S. History

June 23  
Algebra I, Biology, U.S. History

STAAR EOC make-ups can be scheduled any day during this window

To learn more about STAAR, please visit HoustonISD.org/STAAR

To graduate from high school
Required to pass the following End-of-Course (EOC) 
exams:

• Algebra I 
• English I
• English II

• Biology 
• U.S. History

Exams for all other grades
3rd grade

• Mathematics • Reading
4th grade

• Mathematics
• Reading

• Writing

5th grade*

• Mathematics*
• Science

• Reading*

*  A student may advance to the next grade level only by 
passing these tests or by unanimous decision of his or 
her Grade Placement Committee. Students have three 
opportunities to pass mathematics and reading.

6th grade

• Mathematics • Reading
7th grade

• Mathematics
• Reading 

• Writing

8th grade*

• Mathematics*
• Science

• Reading*
• Social Studies

*  A student may advance to the next grade level only 
by passing these tests or by unanimous decision of 
his or her Grade Placement Committee. Students 
have three opportunities to pass mathematics  
and reading.

To learn more about STAAR, please visit 
HoustonISD.org/STAAR


