
 LAS Links)تقرير كفاءة الطالب )

 شرح للوالدين / أولياء األمور 

 

 

 هو اختبار تم إنشاؤه لقياس قدرة الطالب في اللغة اإلنجليزية ونموه.  LINKS   LASتقييم

 

 تقرير الطالب: 

قدرة الطالب في اللغة اإلنجليزية في البيئات االجتماعية   LAS Linksختبر ي يوفر تقرير الطالب لآلباء واألوصياء معلومات حول نتائج االختبار الخاصة بأطفالهم. 

 : يقدم تقارير عن الدرجات ومستويات القدرة لكل من مهارات اللغة اإلنجليزية التاليةوكل عام.  بشوالمدرسية 

 

 الشاملة:  •

 . درجات مقياس التحدث واالستماع والقراءة والكتابة وهي مقياس قوي لقدرة الطالب العامة في اللغة اإلنجليزية هي متوسط  الشاملةالدرجة ا

 

 مجاالت المهارات األساسية:  •

o  التحدث 

o االستماع 

o القراءة 

o الكتابة 

 

 مجاالت المهارات المشتركة:  •

o  + القراءة( الفهم )االستماع 

o  )منتج )تحدث + كتابة 

o  )شفهي )التحدث + االستماع 

o  )محو األمية )القراءة + الكتابة 

 

 العالمات ومستويات الكفاءة 

 

 العدد اإلجمالي للنقاط التي يمكن ربحها في كل مجال مهارة.  النقاط المحتملة:

 عدد النقاط التي حصل عليها الطالب لإلجابات الصحيحة في كل مجال من مجاالت المهارة.  النقاط التي تم الحصول عليها: 

مجال مهارة مقياسه الخاص  تغير عدد النقاط التي تم الحصول عليها إلى درجة توضح تقدم الطالب من عام دراسي إلى العام التالي. لكل  نقاط المقياس:

 ، ال تقارن درجة مقياس االستماع بدرجة مقياس التحدث. المجاالت. على سبيل المثالبر ، لذلك ال ينبغي مقارنة النتائج عللنتائج 

 ، والتي تصف قدراتهم في اللغة اإلنجليزية. كل طالب في واحد من خمسة مستوياتيتم وضع درجات مقياس  مستوى الكفاءة:

 

 أوصاف مستوى الكفاءة 

 

 : البداية 1المستوى  

 ، في الغالب من خالل اإليماءات ولغة المنزل.  في التواصل في المدرسةالطالب للتو  بدأ ي ، 1في المستوى  

 

 مبكر : متوسط 2المستوى  

 . التواصل، يستخدم الطالب اللغة اإلنجليزية ولكن مع وجود أخطاء منتظمة قد تتداخل مع 2في المستوى  

 

 : متوسط 3المستوى  

 بشكل فعال ولكنه قد يرتكب أخطاء.  ، يطور الطالب قدرته على التواصل3في المستوى  

 



 : ماهر 4المستوى  

 ، يمكن للطالب التواصل بشكل فعال ولكن مع وجود بعض األخطاء. 4في المستوى  

 

 : فوق الكفاءة 5المستوى  

 إن وجدت.  تماعية والمدرسية مع أخطاء قليلة ، يتواصل الطالب بشكل فعال لألغراض االج5في المستوى  

 

 الثانية من تقرير الطالب الصفحة 

 ( لكل مجال مهارة. RGAالمجموعة المرجعية )يُظهر الجزء العلوي من الصفحة الثانية النقاط التي تم الحصول عليها والنقاط المحتملة ومتوسط 

 RGA- Reference Group Average   األداء المتوقع للطالب الذين شاركوا في  هو متوسطLAS LINKS . 

 

( لقياس القدرة على القراءة،  Lexile) المحاذي لدرجة اللغة اإلنجليزية اإلجمالية للطالب. يُستخدم مقياس  Lexile))يتضمن الجزء السفلي من الصفحة الثانية مقياس 

الذي تلقاه طفلك   )Lexile)واكتب رقم    www.lexile.com نها تحسين قراءة طفلك. ما عليك سوى االنتقال إلىا يمكوباستخدام هذا المورد المجاني، قد تجد كتب 

 للعثور على قوائم الكتب. 

 

http://www.lexile.com/

