
مهارات  اللغة النجليزية
نتائ   اختبارات الصف 5 للعام 2022-2021

MOLLY DOE 
NEW YORK SCHOOL 

، Mollyعلى أمر/الوصي ولي السيد 

برنامج من  (English Language Arts, ELA)ليزية نج إالللغة اات مهارتقييم في  Mollyأداء التقرير هذا يلخص 

فهي ذلك، ومعلب؛ الطاأداء لفهم طريقة ختبار لانتيجة توفر  2022. عامربيع في  َي ِ ُجرأوالذي نيويورك، ية لواختبارات 

وفللصف والرياضيات ELA اختبارات درجات توفير يتم .به القيام تستطيع وما Molly تعرفه ما ملكا بشكل توضح ل
أ  .الدائم الطالب سجل أو Molly لـ الرسمي درجاتال كشف في تضمينها يتم ولن التشخيص غراضل 8 إلى 3 من

الترجمات 

http://www.nysed.gov/state-
assessment/grades-3-8-ela-and-
mathematics-score-report-and-
understanding-report-samples 
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 4 المستوى
ييرلمعاباا قياسقين متفومستوى الهذا هم أداؤيحقق الذين الطلب يكون  ً 

 .بصفهمالخاصة 

 3 المستوى
ييرلمعاباا قياسين جيدمستوى الهذا داؤهم أيحقق الذين الطلب يكون  ً 

 .بصفهمالخاصة 

 2 المستوى
ييرلمعاباا قياسا جزئيين جيدمستوى الهذا أداؤهم يحقق الذين الطلب يكون  ًً 

 .بصفهمالخاصة 

 1 المستوى
جادة  إالدرجة من بكثير أقل مستوى الهذا أداؤهم يحقق الذين الطلب يكون 

.بصفهمالخاصة بالمعايير ا قياس ً 

استوفت  MOLLY معايير الولية

نيويورك ولية في التعليمية دارةإلا
1

http://www.nysed.gov/state


 

                         
           

 

     
                   

       

            

        

              

  
     

     

          

            

      

            
                 

                              
          

                  
 

  

 

 

           
  

            
  

            
         

          
 

ز ي مهارات اللغة النجل�يةإ
نتائ   اختبارات الصف 5 للعام 2022-2021

MOLLY DOE 
NEW YORK SCHOOL 

نن ن ذا ه ييب� .سيةاردحلة مركل  ي�به م لقيااعل رة داقنتكوو Mollyفه تعرأن ينبغي ما ك ريونيوية لبولكتابة اوة ءالقراوية  ينجل� إلاللغة اات رلمهالتعلم ا يمعاي�ضح تو
نت .ردلمصاامن لكتابة اوةءالقراراختبام قساأ�تها زأحرل� اطلنقاادد علقسم ا  يي

ة ءالقراجة رلداة جرد
 :بلطلامن ب ِلُط،لقسماذاه ي�ن

 نأ
MOLLY لعظمى ا

28 23 
لحبكة؛ ارتطوعم دعل صيل لتفااتعمل كيف ك رادإولصف اىبمستوص لخاالنص ا�ةدجولمواصيل لتفااوئيسية لرارفكالافهم  •

أأ
ي

اث؛حدلاورفكالاطربوبعمق، لشخصيات افوص •
نن لنص؛ اتنظيم كيفية فهم ولنص ا �مة ستخدلماات رلعبااولكلمات امع� تحديد  •من

أ
يُ

اث؛ حدلافوصعل لنظر اجهة و يتأث�ى دمفوص •
ن نأ .لنصاءاأجز يب�لمنطقية اتصللواوضيحية لتوازمولراماستخدبالنص ا�لة لمنقوارفكالاوفرلمعااجدم •  ي

ر دلمصاامن لكتابة اجة رلداة جرد
لعظمى ا MOLLY :بلطلامن ب ِلُط،لقسماذاه ي�ن

16 15 
صيل؛ لتفاباعمها دوببيانات ء لدإلا •

ن لنص؛ا �ببعضها طها تباراكيفية ف وصولشخصيات اعن لكتابة ا • ي
ن بينها؛ لتباين اط نقاضيح تووص لنصوا �لمختلفة اضيع المواولنظر اجهات ونة رمقا •من

نأ
ي

لنص؛ا �فات لتصاواث حدلاتحليل  •  ي

لقصصية؛ اص لعنااهمية أف وصولنص اانب جوعل للغة ا يتأث�تحديد  •

ن  .لصفاذا هى مستوضمن مها استخداوية  ينجل� إلاللغة اعد القوا ًفهمضح توسقة متناكتابة إنتاج ل لخمن فهمهم صيل تو •

ت نن فر تتوأن يجب ، ٍلعات بصوأ َ ُقرتأن يجب ات رختبالاأن ل إ يتش� يل�ا(504لخطة )اات  يللتيس� 504ادة ملاخطة أو  (Individualized Education Program, IEP)يدلفرالتعليم امج نابر ي� يلمسجل�ابلطلاأن حظة ملى جُري
ن  504.لخطة /اIEPمج نابر ي�دة ارولاصيل للتفاا ًقفو، رختباللت لتسهيلاذه هلهم 

 MOLLYنجاح عم د

تت لتقدم اعن منتظمة ير رتقاي ّتلقبها يمكنك  يل�ايقة لطراعن ستك رمدل أاسمن ٍ درق بك�بأتتسم  يل�اات رلمهااعن ستفس او Mollyبمعلم اتصل 

 Molly. هزتحري ذلا Molly.لـ ي لتحدا

ت نن تقدم ى دمى ل� Mollyمع لية لم�ااجبات لواولفصل اأنشطة اجع رمثل ب لطلاعم دمات خدعل ل لحصواطلب جى  ُيف�، اًسبمناك ذلان كذا إ
ثت  Molly.ات رمها .اًنجاحك� أتصبح ح�  Mollyة عدلمسا يسرلمداجيه لتواأو ة رستشالا

ت :ةريابزتفضل ، Mollyة عدمسالها خلمن يمكنك ل� اقلطراو،كريونيوة يلو يمعاي�و،رختبالاذا هعن مات لمعلوامن يد لمز  ي
http://www.nysed.gov/state-assessment/grades-3-8-ela-and-mathematics-tests 

2 BEDS: 000000000000 
LOCAL ID: 000000000 ك ريونيو

http://www.nysed.gov/state-assessment/grades-3-8-ela-and-mathematics-tests



