تقرير الطالب ربيع 5102
الرياضيات

جون دو • الصف 4
000000 MAGNOLIA ELEMENTARY • PELICAN PARISH

نظرة عامة
يقيس تقييم الرياضيات عن ما إذا كان الطالب هم على الطريق الصحيح لتحقيق النجاح في دراسة الرياضيات على 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 الوالية

متوسط المنطقة

النقاط

النقاط

748

724

التعريف

أداء الطالب اإلجمالى
سجل الطالب  937نقاط على مقياس من  056إلى  ، 056و كان أدائه في
المستوى األساسي  .الطالب الذين أدائهم في هذا المستوى قد يحتاجوا
دعم إضافي لالستعداد لمزيد من الدراسات في مجال المحتوى هذا .

النقاط

739

المحتوى الرئيسى
الطالب يمكن ان يحل المشاكل التى تنطوى على الجمع و الطرح و الضرب و القسمة  ،موقع القيمة  ،مقارنات الكسور و جمع و طرح

قوى

أداء قوى

الكسور مع نفس القواسم  ،و مستعد لمزيد من الدراسات .

مستعد لدراسات إضافية

محتويات مدعمة إضافية
الطالب يظهر تفهم حل المشاكل التى تنطوى على أعداد و أشكال نمطية  ،تحويالت القياس البسيطة  ،قياسات الزاوية  ،تصنيف األشكال

متوسط

قد يحتاج إلى دعم إضافى
لكى يكون مستعد تماما
لدراسات إضافية

أداء متوسط

الهندسية  ،تمثيل البيانات  ،و لكن قد يحتاج إلى دعم إضافى لإلستعداد لمزيد من الدراسات .

تعبير إستدالل الرياضيات
الطالب لم يظهر فهم و خلق و تبرير الحلول الرياضية المنطقية  ،و تحليل و تصحيح المنطق لآلخرين  ،و يحتاج لدعم كبير ليكون على

أداء ضعيف

استعداد إلجراء المزيد من الدراسات .

ضعيف
التطبيقات العملية
يحتاج إلى دعم كبير
لدراسات إضافية

الطلب يظهر تفهم حل مشاكل حقيقة فى العالم  ،يمثل و يحل مشاكل مع الرموز  ،و التفكير من الناحية الكمية و اإلستراتيجية بإستخدام

أداء متوسط

األدوات المناسبة  ،و لكن قد يحتاج إلى دعم إضافي لإلستعداد لمزيد من الدراسات .

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  ٪1أو أقل ( أي ≤  ) ٪1و عند  77أو أكثر ( أي ≥ . ) 77إذا كان هناك  16أو أقل من
الطالب في مجموعة فرعية  ،لن يتم اإلبالغ عن النسبة ( أى ال ينطبق ) .

