امتحان والية ميشيغن لقياس النمو االكاديمي للطالب()M-STEP
للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع مديرية التعليم االلكتروني التاليmichigan.gov/baa. :

 9نيسان 2018
اولياء االمور الكرام،
سيخضع الطالب خالل هذا الربيع الى امتحان امتحان والية ميشيغن لقياس النمو االكاديمي للطالب( .)M-STEPالوقت المحدد لبدء هذا االمتحان من االثنين  9نيسان
 2018لكننا سنبدأ االمتحان في أسبوع الذي سيبدأ يوم 16من نيسان  .يستم االمتحان هذه العام باستخدام الحواسب عبرشبكة االنترنت و ليس بالطريقة الكتابية التقليدية.
سيتم امتحان طالب صفوف  8-6بمهارات اللغة االنكليزية و الرياضيات و يتضمن هذه االمتحان اجابت كتابية بردود مفتوحة و اسئلة االجابات المتعددة  .امتحان العلوم
لطالب الصف  7و التربية االجتماعية لطالب الصف  . 8و سيتضمن امتحان هاتين المادتين اسئلة االجابات المتعددة .الرجاء مراجعة الجدول المدون ادناه:
الصف الثامن

جدول امتحان ()M-STEP

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

 16نيسان

 17نيسان آداب اللغة  -صباحا

 18نيسان

 23نيسان

 24نيسان رياضيات  -صباحا

 25نيسان

 19نيسان التربية االجتماعية – صباحا
العلوم  -ظهرا
 26نيسان

 20نيسان

الصف السادس
االثنين
 30نيسان
 7آيار
الصف السابع
االثنين

 27نيسان

جدول امتحان ()M-STEP
الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

 1آيار آداب اللغة  -صباحا

 2آيار

 3آيار رياضيات

 4آيار

 9أيار

 10أيار

 11أيار

 8أيار
جدول امتحان ()M-STEP
الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

 7أيار

8أيار آداب اللغة  -صباحا

 9أيار

 10آيار رياضيات  -صباحا

 13أيار

 14آيار

15أيار رياضيات اليوم االول

 16أيار

 17أيار

 18أيار

***االماكن المظللة تتضمن أيام االمتحانات .
الرجاء مراجعة النصائح التالية مع ابنائكم:
-1

قبل االمتحان :

 تحلى بالسلوك االيجابي  ،قل لنفسك (سأبذل ما بوسعي في هذا االمتحان)
 نم جيدا ليلة االمتتحان
 استيقظ باكرا كي ال تتأخر عن الدوام المدرسي.
 تناول افطارا صحيا.
 -2اثناء االمتحان:
 استرخي و حافظ على هدوءك.
 استمع لى ارشادات المعلم بانتباه.
 اسأل اذا ما واجهت صعوبة في فهم اي من التعليمات.
 اقرأ السؤال جيدا و ابحث عن اشارات و تلميحات االجابة  ،و حاول اكتشاف ما المطلوب في السؤال.
 اقرأ السؤال كامال و ابحث عن االجابة ضمن االجابات المتاحة.
 استخدم التقنيات التي تعلمتها و تمرنت عليها في الصف.
 خذ وقتك الختيار االجابات الصحيحية و ال تتسرع.

شكراً لكم
السيد أندرو دينسين  ،المدير
السيدة فاطمة طرفة  ،نائبة المدير.
السيدة إيمان احمد ،المتدربة اإلدارية.

