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يتجاوز 440 التوقعات5
ى الاختبار فيتجاوز الطالب الذي أجر

هذا المستوى التوقعات على مستوى 
فة تامة بالمادة.الصف وأظهر معر

30 يلبي  التوقعات5
ى بهذا المستوىي أدلبى الطالب الذ

التوقعات الخاصة بمستوى الصف 
اسي وهو على النهج الصحيح منالدر

كاديمية للنجاح في الصفالناحية الأ
الحالي في هذه المادة.

ا  التوقعات4 00ًئييلبي جز
ى بهذا المستوىي أدلبى الطالب الذ

التوقعات الخاصة بمستوى الصف 
ا في هذه المادة. ًئياسي جزالدر

سة بالتشاور مع الوالد/الوصير المدرستقر
الخاص بالطالب ما إذا كان الطالب بحاجة 
إلى مساعدة أكاديمية إضافية لينجح في 

هذه المادة.

70 لا يلبي التوقعات
ى بهذا المستوىي أدلم يحقق الطالب الذ

اسيالتوقعات على مستوى الصف الدر
في هذه المادة.

سة بالتشاورر المدريجب أن تقر
مع الوالد/الوصي الخاص بالطالب 

كاديمية المنسقة و/أوالأ المساعدة
ي يحتاجه الطالبالإضافي الذ التعليم

المادة. هذه لينجح في

منظا لحو 2022 عيربليوصن/الديوالال ريرقت
MCAS)) ستستشوساما يةلابو مللشاا لتقييما

المنطقة: الاسم: 
SASID سة:المدرية الطالب(:يف الولاية لهوقم تعر)ر

اسي:الصف الدريخ الميلاد:تار

 في آداب 2022 اؤها في ربيع( والتي تم إجرMCASات نظام التقييم الشامل بولاية ماساتشوستس )ير نتائج أداء طفلك في اختباريوفر هذا التقر
ياضيات والعلوم والتكنولوجيا/الهندسة.ية، والراللغة الإنجليز

اجعتبط بها. ر(، ومستوى التحصيل المر560و 440 جة طفلك )بينير يظهر در، فإن التقر2022 اه طفلك في ربيع عامبالنسبة لكل اختبار أجر
ع على وصف لكل مستوى تحصيل.جات طفلك في كل اختبار وللاطلافة درير لمعرمن هذا التقر 4 إلى 2 الصفحات من 

ى، مثلا إلى جنب مع التقييمات الأخرير جنبيجب استخدام المعلومات حول تحصيل طفلك في هذا التقر ً 
ا.ًسية والعمل في الفصل، عندما يكون ذلك ممكنات المدرالاختبار

ات وكيف تغيرسة طفلك والمنطقة والولاية في الاختبارا كيف كان أداء الطلاب في مدرير أيضبالإضافة إلى نتائج طفلك، يوضح التقر ً 
ين.كاديمي أو نموه بالطلاب الآخرنة تقدم طفلك الأور الوقت وكيف يمكن مقارالتحصيل بمر

ير،( للعلوم والهندسة كالفئة المقدم عنها تقارMCASسات التقييم الشامل بولاية ماساتشوستس )ير ممارهذا العام، يتضمن التقر
يب لكل عنصر.ير وفئة التدرير الفئة المقدم عنها تقارمن هذا التقر 4 ض الصفحةير. تعربالإضافة إلى محتوى الفئات المقدم عنها تقار

ياضيات والبيانات؛ ج = الدليل والاستدلال والنمذجة. يمكن الاطلاع علىيبات على أ = الاستقصاء والاستبيان؛ ب = الرتشتمل فئات التدر
 .www.doe.mass.edu/mcas/tdd/practice-categories.html يد من المعلومات علىمز

ا لمساعدتك في دعم تعلم طفلك فيحتى أطر مناهج ماساتشوستس، خصيص ةأدلة الأسر مة أدناه منقدممت معلومات المص ُُّ ً 
الصف . يمكن أن تساعدك الأسئلة والموضيع في التحدث مع طفلك ومعلم طفلك حول ما يتعلمه فيالصف الحالي الخاص به

 .www.doe.mass.edu/highstandards ة علىيد من المعلومات حول أدلة الأسر. يمكن الاطلاع على مز السادس 

مواضيع يمكنك مناقشتها
معلم طفلك:

أسئلة يمكنك طرحها
طفلك:

ما أنواع الكتابة الجديدة التي يستكشفها طفلك

ما الموضوعات التي تثير فضول طفلك حيالها وأنواع 
أها في المنزلالأشياء التي يقر

ع بحث قمت به؟وي عن آخر مشرهل يمكن إخبار

ملائكر أنت وزعندما تعمل في مجموعة، كيف تقر
في الفصل كيفية إنجاز عملك؟  يةآداب اللغة الانجليز

ب على استخدام النسب والمعدلات فيطرق التدر
المنزل

طلاقة طفلك في العمليات الأساسية )الجمع 
ب والقسمة(ح والضروالطر

كم من الوقت ستستغرق القيادة إلى المنزل إذا 
 في الساعة؟ ميلا 30 قطعنا مسافة 

ة القدميقك لكركم عدد الأهداف التي يسجلها فر
عادة؟

ياضياتالر

طرق تطبيق ما يتعلمه طفلك في العلوم على
مواقف الحياة اليومية

أماكن في المجتمع يمكن أن تساعد طفلك على 
تعلم العلوم

ما أنواع المواد والأدوات التي ستستخدمها لبناء بيت
؟للطيور

ما بعض الطرق المستخدمة لفصل الملح من الماء 
المالح؟

العلوم والتكنولوجيا/
الهندسة

Grades 3-8 Arabic 

اسي:صف الدرالالاسم:
SASID 2022 ربيع ية الطالب(:يف الولاية لهوم تعرق)ر 

 ______________________________________ العلوم والتكنولوجيا/الهندسة ______________________________________

مستوى تحصيل طفلك:
درجات طفلك:

560 

التحصيل
سة والمنطقة والولاية.نة بأداء الطلاب على مستوى المدركيف كان أداء طفلك مقار

متوسط الدرجات السنة  بالنسبة لطفلك

الولاية المنطقة سةالمدر اسيةالدر الدرجة  الصف

2022 

مادية في الشكلين أعلاه وأدناه إلى نطاقتشير الأعمدة الأفقية الر
ىالعلامات المحتملة التي يمكن أن يحصل عليها الطفل لو أجر

ات.الاختبار عدة مر

يبات العلوم والهندسة،ير، وفي تدركيف كان أداء طفلك في كل فئة من الفئات المقدم عنها تقار
وفي كل سؤال اختبار

متوسط النقاط عند
تلبية التوقعات*

إجمالي النقاط
المحتملة

متوسط النقاط
في الولاية

متوسط النقاط
في المنطقة

متوسط النقاط
سةفي المدر

النقاط التي
حصل عليها

طفلك
يرالفئة المقدم عنها تقار

 (ESض والفضاء )علوم الأر

 (LSعلوم الحياة )

 (PSيائية )العلوم الفيز

 (TEالتكنولوجيا/الهندسة )

يبات العلوم والهندسةتدر

يب من*متوسط عدد النقاط التي يكتسبها الطلاب على مستوى الولاية أو قر
 درجة، ضمن الحد الأدنى لمستوى "يلبي التوقعات". 500

 .www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html ونية الموقع الالكتريارها يرجى زللاطلاع على أسئلة الاختبار التي تم إصدارديةأسئلة الاختبار الفر

41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  قم السؤالر

يررتقا عنها ملمقدا لفئةا

يبفئة التدر

النقاط المكتسبة

 مساحة خالية = لا يوجد إجابة y النقاط المكتسبة المحتملة من x/y=x النقاط المكتسبة: المفتاح 
يبات لم يتم تقييمهاياضيات والبيانات؛ ج = الدليل والاستدلال والنمذجة؛ “/” = فئة التدريبات أ = الاستقصاء والاستبيان. ب = الرالتدر فئات

 4 من 4 صفحة 

www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html
www.doe.mass.edu/highstandards
www.doe.mass.edu/mcas/tdd/practice-categories.html
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يتجاوز التوقعات5
ى الاختبار فيتجاوز الطالب الذي أجر

هذا المستوى التوقعات على مستوى 
فة تامة بالمادة.الصف وأظهر معر

30 يلبي  التوقعات5
ى بهذا المستوىي أدلبى الطالب الذ

التوقعات الخاصة بمستوى الصف 
اسي وهو على النهج الصحيح منالدر

كاديمية للنجاح في الصفالناحية الأ
الحالي في هذه المادة.

ا  التوقعات4 00ًئييلبي جز
ى بهذا المستوىي أدلبى الطالب الذ

التوقعات الخاصة بمستوى الصف 
ا في هذه المادة. ًئياسي جزالدر

سة بالتشاور مع الوالد/الوصير المدرستقر
الخاص بالطالب ما إذا كان الطالب بحاجة 
إلى مساعدة أكاديمية إضافية لينجح في 

هذه المادة.

70 لا يلبي  التوقعات
ى بهذا المستوىي أدلم يحقق الطالب الذ

اسيالتوقعات على مستوى الصف الدر
في هذه المادة.

سة بالتشاورر المدريجب أن تقر
مع الوالد/الوصي الخاص بالطالب 

كاديمية المنسقة و/أوالأ المساعدة
ي يحتاجه الطالبالإضافي الذ التعليم

المادة. هذه لينجح في

يتجاوز التوقعات5
ى الاختبار فيتجاوز الطالب الذي أجر

هذا المستوى التوقعات على مستوى 
فة تامة بالمادة.الصف وأظهر معر

30 يلبي  التوقعات5
ى بهذا المستوىي أدلبى الطالب الذ

التوقعات الخاصة بمستوى الصف 
اسي وهو على النهج الصحيح منالدر

كاديمية للنجاح في الصفالناحية الأ
الحالي في هذه المادة.

ا  التوقعات4 00ًئييلبي جز
ى بهذا المستوىي أدلبى الطالب الذ

التوقعات الخاصة بمستوى الصف 
ا في هذه المادة. ًئياسي جزالدر

سة بالتشاور مع الوالد/الوصير المدرستقر
الخاص بالطالب ما إذا كان الطالب بحاجة 
إلى مساعدة أكاديمية إضافية لينجح في 

هذه المادة.

70 لا يلبي التوقعات
ى بهذا المستوىي أدلم يحقق الطالب الذ

اسيالتوقعات على مستوى الصف الدر
في هذه المادة.

سة بالتشاورر المدريجب أن تقر
مع الوالد/الوصي الخاص بالطالب 

كاديمية المنسقة و/أوالأ المساعدة
ي يحتاجه الطالبالإضافي الذ التعليم

المادة. هذه لينجح في

اسي:صف الدرالالاسم:اسي:صف الدرالالاسم:
SASID ربيع ية الطالب(:يف الولاية لهوم تعرق)ر SASID 2022 2022 ربيع ية الطالب(:يف الولاية لهوم تعرق)ر 

 ___________________________________________________ ياضياتالر________________________________________________________________________________________________ يةالانجليز اللغة آداب ___________________________________________

مستوى تحصيل طفلك:مستوى تحصيل طفلك:
درجات طفلك:درجات طفلك:

560 440 560 440 

مادية في الشكلين أعلاه وأدناه إلى نطاقتشير الأعمدة الأفقية الرمادية في الشكلين أعلاه وأدناه إلى نطاقتشير الأعمدة الأفقية الر
ىالعلامات المحتملة التي يمكن أن يحصل عليها الطفل لو أجرىالعلامات المحتملة التي يمكن أن يحصل عليها الطفل لو أجر

2022 ب نمو الطلاب في عامسِنات.الاختبار عدة مر 2022 ب نمو الطلاب في عامسِنات.الاختبار عدة مر ََ 
ين الذين( تقدم طفلك بتقدم الطلاب الآخر99-1تقارن نسبة النمو للطالب )ين الذين( تقدم طفلك بتقدم الطلاب الآخر99-1تقارن نسبة النمو للطالب )

سابقة. MCAS اتحصلوا على علامات مشابهة في اختبار سابقة. MCAS اتحصلوا على علامات مشابهة في اختبار التحصيلالتحصيل
سة والمنطقة والولاية.نة بأداء الطلاب على مستوى المدركيف كان أداء طفلك مقار

متوسط الدرجات السنة بالنسبة لطفلك
الولاية المنطقة سةالمدر اسيةالدر الدرجة  الصف

2022 
2021 

نمو أعلى طفلك  نمو أقل

سةالمدر

المنطقة

سة والمنطقة والولاية.نة بأداء الطلاب على مستوى المدركيف كان أداء طفلك مقار

متوسط الدرجات السنة بالنسبة لطفلك
الولاية المنطقة سةالمدر اسيةالدر الدرجة  الصف

2022 
2021 

نمو أعلى طفلك  نمو أقل

سةالمدر

المنطقة

80 60 40 20 1 99 80 60 40 20 1 

ديةير وفي كل سؤال من أسئلة الاختبار الفركيف كان أداء طفلك في كل فئة من الفئات المقدم عنها تقارديةير وفي كل سؤال من أسئلة الاختبار الفركيف كان أداء طفلك في كل فئة من الفئات المقدم عنها تقار

متوسط النقاط عند
تلبية التوقعات*

إجمالي النقاط
المحتملة

متوسط النقاط
في الولاية

متوسط النقاط
في المنطقة

متوسط النقاط
سةفي المدر

النقاط التي
حصل عليها

طفلك
يرالفئة المقدم عنها تقار

 (REاءة )القر

 †(LAاللغة )

 ‡(WRالكتابة )

يب من*متوسط عدد النقاط التي يكتسبها الطلاب على مستوى الولاية أو قرية في اللغةير لمادة اللغة العلامات القياسية لاستخدام القواعد اللغو† تتضمن فئة التقر
 درجة، ضمن الحد الأدنى لمستوى "يلبي التوقعات". 500ة.ير لمادة الكتابة على علامات تطور الفكرية. ‡ تستند فئة التقرالإنجليز

متوسط النقاط عند
تلبية التوقعات*

إجمالي النقاط
المحتملة

متوسط النقاط
في الولاية

متوسط النقاط
في المنطقة

متوسط النقاط
سةفي المدر

النقاط التي
حصل عليها

طفلك
يرالفئة المقدم عنها تقار

يب من*متوسط عدد النقاط التي يكتسبها الطلاب على مستوى الولاية أو قر
 درجة، ضمن الحد الأدنى لمستوى "يلبي التوقعات". 500

ديةأسئلة الاختبار الفر .www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html ونية الموقع الالكتريارها يرجى زللاطلاع على أسئلة الاختبار التي تم إصدارديةأسئلة الاختبار الفر
31 
ID 

31 
CV 

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 
ID 

12 
CV 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  قم السؤالر

يرارالفئة المقدم عنها تق

النقاط المكتسبة

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  قم السؤالر

يرارالفئة المقدم عنها تق

النقاط المكتسبة

ةيارها يرجى زللاطلاع على أسئلة الاختبار التي تم إصدار مساحة خالية = لا يوجد إجابة y النقاط المكتسبة المحتملة من x/y=x النقاط المكتسبة: المفتاح ية في المقالة= درجة استخدام القواعد اللغو CV ة في المقالة؛= درجة تطور الفكر ID مساحة خالية = لا يوجد إجابة؛ y النقاط المكتسبة المحتملة من x/y=x النقاط المكتسبة: المفتاح 
.www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html ونيالموقع الالكتر

 4 من 3 صفحة 4 من 2 صفحة 

www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html
www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html
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