تقرير الطالب ربيع 5102
فنون اللغة اإلنجليزية  /محو األمية

جون دو  .الصف 4
000000 MAGNOLIA ELEMENTARY • PELICAN PARISH

نظرة عامة
يقيس تقييم فنون اللغة اإلنجليزية  /محو األمية (  ) ALE / Lعن ما إذا كان الطالب هم على الطريق الصحيح لتحقيق النجاح فى دراسة  ALEعلى مستوى الصف التالى  .و يشمل هذا التقرير النتيجة و
مستوى اإلنجاز الكلى للطالب بالمقارنة مع غيرهم من الطالب فى نفس الصف .
هذا االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى أداء الطالب أكاديميا  .معلومات أخرى  ،مثل الدرجات  ،تقرير المعلم  ،و درجات فى اختبارات أخرى تساعد فى تحديد نقاط القوة و االحتياجات األكاديمية .
لمزيد من المعلومات حول االختبار  ،تفسير النتائج  ،و الموارد التعليمية  ،يرجى زيارة
http://www.louisianabelieves.com/resources/parents-students

متوسط المنطقة

متوسط الوالية

النقاط

النقاط

743

731

أداء الطالب اإلجمالى
سجل الطالب  741نقاط على مقياس من  056إلى  ، 056و كان أدائه فى
المستوى المقترب من األساسى  .الطالب الذين أدائهم في هذا المستوى سوف
يحتاج دعم كبير لالستعداد لمزيد من الدراسات فى مجال المحتوى هذا .

أداء الكتابة

أداء القراءة

أذكر نسبة الطالب فى كل تصنيف

أذكر نسبة الطالب فى كل تصنيف

50%

5%

45%

20%

التعبير الكتابى

أداء متوسط

50%

النقاط

714

30%

النص األدبى
أداء قوى

الطالب يمكن أن يؤلف بتطور  ،تنظيم  ،و كتابة واضحة  ،و ذلك
باستخدام تفاصيل عما هو  /هى يقراء  ،و لكن قد تكون هناك حاجة
إلى دعم إضافي ليكون على استعداد تام لمزيد من الدراسات .

في هذا المجال  ،الطالب قادرا على قراءة و تحليل الصف المناسب فى الخيال
و الدراما و الشعر بشكل جيد للغاية و مستعد لمزيد من الدراسات .

المعرفة و إستخدام إتفاقيات اللغة

أداء قوى

النص اإلعالمى
أداء متوسط

الطالب يمكن ان يؤلف كتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية
( بما في ذلك تلك المتعلقة بالنحو و اإلمالء  ،و االستخدام )
و هو مستعد لمزيد من الدراسات .

يمكن الطالب قراءة و تحليل روائية غير خيالية للصف المناسب  ،بما في ذلك
النصوص عن التاريخ و العلوم و الفنون  ،و الموسيقى  .الطالب قد يحتاج
إلى دعم إضافى ليكون على استعداد تام لمزيد من الدراسات .

التعريف

المفردات
أداء ضعيف

ضعيف
يحتاج لدعم كبير
لمزيد من الدراسات

متوسط
يحتاج دعم إضافى
ليكون مستعد تماما
لمزيد من الدراسات

قوى
مستعد لمزيد
من الدراسات

الطالب فى حاجة إلى دعم كبير فى استخدام السياق لتحديد ما تعنى
.الكلمات و العبارات فى نصوص الصف المناسبة .

نسبة الطالب فى كل مستوى إنجاز
تجاوز التوقعات
إستوفى التوقعات
إقترب من التوقعات
إستوفى التوقعات جزئيا
لم يستوفى التوقعات

الوالية

المنطقة

المدرسة

)(796-850

16%

15%

10%

)(750-795

24%

23%

20%

)(725-749

35%

30%

40%

15%

25%

20%

10%

7%

10%

متقدم
إتقان
أساسى
مقترب من أساسى
)(700-724

غير مقبول
)(650-699

قد تم حفظ هذا التقرير لحماية خصوصية الطالب  .تم تقريب النسبة المؤية في كل مستوى تحصيل نزوال عند  ٪4أو أقل ( أي ≤  ) ٪4و عند  99أو أكثر ( أي ≥ . ) 99إذا كان هناك  46أو أقل من
الطالب في مجموعة فرعية  ،لن يتم اإلبالغ عن النسبة ( أى ال ينطبق ) .

