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NEW YORK SCHOOL 

الرياضيات
للعام 2022-2021 5 الصف اختبارات  نتائج

، Brendanعلى الوصي أمر/ ولي السيد 

 2022. امعبيع رفي  َيِ ُجرأذي والورك، ويينةوليارات بتاخمج نابرمن ات ياضريلاتقييم في  Brendanأداء ير لتقراذا هيلخص 
ماو Brendan فهيعر ما ملكا بشكل ضحتو ل فهي ك،ذل معو؛ لبلطااأداء لفهم يقة طرر ختبالاا هذنتيجة فر تو   

(English Language Arts, ELA) يةنجليز إلا للغةا اراتهم اراتبتاخ ئجنتا فيرتو يتم .به ملقياا يستطيع
أ  Brendan لـ سميلرا اتدرجال كشف في تضمينها يتم لنو لتشخيصا راضغل 8 لىإ 3 من فولصفل اتياضريوال

     
     

                  
                   
          

                 
   

 

 
          

 

   

 
           

 

 
          

 

 
            

   

    

 
 

 
 

 

 .مدائال لبلطاا جلس أو

الترجمات 

http://www.nysed.gov/state-
assessment/grades-3-8-ela-and-
mathematics-score-report-and-
understanding-report-samples 

درجة 
BRENDAN 

ا العام هذ

643
المستوى  4

أ داء لامستويات 
درجة 

BRENDAN 
643 

614 

602 

588 

521 

648 

ية
ول

ال
ير

عاي
م

في
تو

س
لي

ية
ول

ال
ير

عاي
 م

في
تو

س
ي

 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  إلادرجة من بكثير أقل مستوى الهذا أداؤهم يحقق الذين الطلب يكون 

.بصفهمالخاصة بالمعايير ا قياس ً 

لا

استوفى  BRENDAN معايير الولية

نيويورك ولية في التعليمية دارةإ
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للعام 2022-2021 5 الصف اختبارات  نتائج

ت نن يل�اطلنقاادد علقسم اذاه ييب� .سيةاردحلة مركل  ي�به م لقيااعل ا ًرداقن يكوو Brendanفه يعرأن ينبغي ما ك ريونيوية لبوضيات ياللرلتعلم ا يمعاي�تصف 
أنت ت تأن .لصفاذا هىمستوضمن  بك�لا يك�ل�التنال� ا يللمعاي�ثة لثلاتللمجااتقيس ل� اسئلة لا� Brendanها زأحر  ي يي

ى  بلج�ا يلتفك�اولعمليات اجة رلداة جرد
ن BRENDAN بلطلامن ب ِلُط،لقسماذا ه�لعظمى ا:  ي

 ن نأ

9 9
ات؛لخطواة دمتعدللفظية المسائل اك ذل �بما ، لمسائلالحل -لقسمة اوب �لواح لطراوجمع لا-ع ربلالعمليات ام استخدا • ي

فة؛ومعر يغ�لكمية مز برت لدلمعااومات سولراماستخدبالمسائل احل  •
تمن لقسمة؛ ا يا�ب يتفس� •

ن أت ؛ 100–1 يب�لصحيحة اداعدللكلمش�امل لعاافة معر •

 .معينةة عدقاتتبع  يتل�الشكاألاأو م اقرألاطأنماء إنشا •

شن يةلع�اةعدلقاا�لعمليات اودلعدا يجة رلداة جرد
:بلطلامن ب ِلُط،لقسماذا ه�ن ي BRENDAN لعظمى ا

12 12 
ن�أنه ك رادإمع ، ماقرألاة دمتعدلصحيحة اد اعدألللمكانية القيمة افهم تعميم  •

ن�قم لرايمثل ، ماقرألاد متعدصحيح دد عأي  ي
ة  شع�احد ون مكا ي

يمينه؛ عل يمثله ما ضعاف أ

لة؛لمطوالصيغة اوم اقرألاء سماأوية  شلع�ام اقرألام استخدبام اقرألاة دمتعدلصحيحة اد داعألاكتابة وة ءارق • من
 .نمكاأي ل إم اقرألاة دمتعدلصحيحة اد داعألايب لتقرلمكانية القيمة افهم م استخدا •

ر لكسوا-لعمليات اود لعداجة رلداة جرد
لعظمى ا BRENDAN :بلطلامن ب ِلُط،لقسماذاه ي�ن

12 12 
مختلفة؛ مات بمقاو �لكام مقابنفس ر لكسوانة رمقاوفئة متكار كسود إيجا •

�لكاب نو�لمختلطة، اماقرألاورلكسوارح طوجمع  • ن�
�لكاب نو�صحيح، دد ع ي ن�

آخر؛  �ك ي
ت .ركسوعل ي تحتول� اللفظية المسائل احل  •من  ي

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 ا /IEPمج نابر ي�دة ارولاصيل للتفاا ًقفو، رختباللت لتسهيلاذه هلهم 

 BRENDANنجاح عم د

تت لتقدماعن منتظمة ير رتقاي ّتلقبها يمكنك ل� ايقة لطراعن ستك رمدل أاسمن در قك� بأتتسم ل� اات رلمهااعن  �ستفاو Brendanبمعلم اتصل   ي ٍبي

 Brendan. هزيحري ذلا Brendan.لـ ي لتحدا

ت نن تقدم ى دمى ل� Brendanمع لية لم�ااجبات لواولفصل اأنشطة اجع رمثل ب لطلاعم دمات خدعل ل لحصواطلب جى  ُيف�، اًسبمناك ذلان كذا إ
شت  Brendan.ات رمها .اًنجاحك� أيصبح ح�  Brendanة عدلمسا يسرلمداجيه لتواأو ة رستشالا

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