مــا نحتاج معرفتة عن STAAR
فصل الربيع/الصيف 2019

مواعيد إختبارات STAAR
نيســان  /أبريل 2019

للتخرج من املدرســة الثانوية

يجب اجتياز (عبور) اختبارات نهاية السنة الدراسية ( )EOCيف
املواضيع التالية:
• األحياء
• اجلبر 1
• تاريخ الواليات املتحدة
• اللغة اإلجنليزية 1
األمريكية
• اللغة اإلجنليزية 2

اختبارات جميع الصفوف (املراحل الدراسية) األخرى
الصف الثالث
• الرياضيات
الصف الرابع
• الرياضيات
• الكتابة
الصف اخلامس*
• الرياضيات *

• العلوم

• القراءة
• القراءة

• القراءة *

*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
• الرياضيات
الصف السابع

• القراءة

• الرياضيات
• الكتابة
الصف الثامن*

• القراءة

• الرياضيات*

• القراءة *

• العلوم

• الدراسات االجتماعية

*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  STAARيرجى زيارة
HoustonISD.org/STAAR

 18-8نيسان  /أبريل :التقيمات عبر اإلنترنت Online Assessments
 4 STAARو  7كتابة  5 STAAR /و  8الرياضيات والقراءة  STAAR /اللغة
اإلجنليزية  1و EOC 2
• 8نيسان  /أبريل :الصف اخلامس والثامن /الرياضيات والقراءة
• 9نيسان  /أبريل :الصف الرابع والسابع /الكتابة واللغة األجنليزية 1
• 11نيسان  /أبريل :اللغة اإلجنليزية 2
• 18-8نيسان  /أبريل )STAAR( :اإلمتحانات التعويضية
 12 -9نيسان  /أبريل :التقييمات الورقية (اإلختبارات يف الدفاتر) الصف الرابع
والسابع  / STAARكتابة  STAAR /والصف اخلامس والثامن يف الرياضيات
والقراءة  STAAR /اللغة اإلجنليزية  1و EOC 2
• 9نيسان  /أبريل :الصف الرابع والسابع يف الكتابة والصف اخلامس
والثامن يف الرياضيات واللغة اإلجنليزية 1
• 10نيسان  /أبريل :الصف اخلامس والثامن /القراءة
• 11نيسان  /أبريل :اللغة األجنليزية 2
• 12-9نيسان  /أبريل :األمتحانات التعويضية ()STAAR
أيــار  /مايو 2019
 10-6أيار  /مايو( STAAR EOC :اجلبر  1واألحياء وتاريخ الواليات املتحدة)
 17 -13أيار  /مايو :التقيميات الورقية 8-3 STAAR
• 13أيار  /مايو :الصفوف  4-3و  7-6الرياضيات .الصفوف  5و  8إعادة
اإلمتحات يف الرياضيات.
• 14أيار  /مايو :الصفوف  4-3و  7-6القراءة .الصفوف  5و  8إعادة املتحات يف القراءة
• 15أيار /مايو :الصفوف  5و  / 8العلوم
• 16أيار /مايو :الصف الثامن الدراسات اإلجتماعية
• 17أيار /مايو :أإلمتحانات التعويضية ()STAAR
 24 -13أيار  /مايو :التقيمات عبر اإلنترنت ()Online Assessments
STAAR 8-3
من جدولة التقيمات التالية عبر اإلنترنت يف أي يوم ضمن مذة الفترة الزمنية:
• الصفوف  4-3و  7-6الرياضيات والقراءة
• الصف اخلامس والثامن إعادة اإلختبار يف الرياضيات والقراءة
• الصف اخلامس والثامن  /العلوم
• الصف الثامن الدراسات اإلجتماعية
حزيــران  /يونيو 2019
 28- 24حزيران  /يونيو( STAAR EOC :اللغة اإلجنليزية  ،1اللغة اإلجنليزية ،2
اجلبر ،تاريخ الواليات املتحدة)
• 24حزيران  /يونيو :اللغة اإلجنليزية  ، 1اجلبر  ،1األحياء  ،تاريخ الواليات املتحدة
• 25حزيران  /يونيو :اجلبر  ، 1األحياء  ،تاريخ الواليات املتحدة
• 26حزيران  /يونيو :اللغة اإلجنليزية  ،2اجلبر  ،1األحياء ،تاريخ الواليات املتحدة
• 27حزيران  /يونيو :اجلبر  ،1األحياء ،تاريخ الواليات املتحدة
• 28حزيران  /يونيو :اإلمتحانات التعويضية
 28 - 25حزيران  /يونيو :إعادة تقيمات ( )STAARللصفوف اخلامس والثامن يف
الرياضيات والقراءة
• 25حزيران  /يونيو :الصف اخلامس والثامن يف الرياضيات
• 26حزيران  /يونيو :الصف اخلامس والثامن يف القراءة
• 27حزيران  /يونيو :األمتحانات التعويضية
• 28حزيران  /يونيو :األمتحانات التعويضية

