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 ھو اختبار تم إنشاؤه لقیاس قدرة الطالب في اللغة اإلنجلیزیة ونموه.  LINKS   LASتقییم
 

 تقریر الطالب: 
قدرة الطالب في اللغة اإلنجلیزیة في البیئات االجتماعیة   LAS Linksختبر ی یوفر تقریر الطالب لآلباء واألوصیاء معلومات حول نتائج االختبار الخاصة بأطفالھم. 

 : یقدم تقاریر عن الدرجات ومستویات القدرة لكل من مھارات اللغة اإلنجلیزیة التالیةوكل عام.  بشوالمدرسیة 
 

 الشاملة:  •
 . درجات مقیاس التحدث واالستماع والقراءة والكتابة وھي مقیاس قوي لقدرة الطالب العامة في اللغة اإلنجلیزیة ھي متوسط  الشاملةالدرجة ا

 
 مجاالت المھارات األساسیة:  •

o  التحدث 
o االستماع 
o القراءة 
o الكتابة 
 

 مجاالت المھارات المشتركة:  •
o  + القراءة) الفھم (االستماع 
o  (تحدث + كتابة) منتج 
o  (التحدث + االستماع) شفھي 
o  (القراءة + الكتابة) محو األمیة 
 

 العالمات ومستویات الكفاءة 
 

 العدد اإلجمالي للنقاط التي یمكن ربحھا في كل مجال مھارة.  النقاط المحتملة:

 عدد النقاط التي حصل علیھا الطالب لإلجابات الصحیحة في كل مجال من مجاالت المھارة.  النقاط التي تم الحصول علیھا: 

مجال مھارة مقیاسھ الخاص  تغیر عدد النقاط التي تم الحصول علیھا إلى درجة توضح تقدم الطالب من عام دراسي إلى العام التالي. لكل  نقاط المقیاس:
 ، ال تقارن درجة مقیاس االستماع بدرجة مقیاس التحدث. المجاالت. على سبیل المثالبر ، لذلك ال ینبغي مقارنة النتائج عللنتائج 

 ، والتي تصف قدراتھم في اللغة اإلنجلیزیة. كل طالب في واحد من خمسة مستویاتیتم وضع درجات مقیاس  مستوى الكفاءة:

 
 أوصاف مستوى الكفاءة 

 
 : البدایة 1المستوى  

 ، في الغالب من خالل اإلیماءات ولغة المنزل.  في التواصل في المدرسةالطالب للتوّ بدأ ی ، 1في المستوى  
 

 مبكر : متوسط 2المستوى  
 . التواصل، یستخدم الطالب اللغة اإلنجلیزیة ولكن مع وجود أخطاء منتظمة قد تتداخل مع 2في المستوى  

 
 : متوسط 3المستوى  

 بشكل فعال ولكنھ قد یرتكب أخطاء.  ، یطور الطالب قدرتھ على التواصل3في المستوى  
 



 : ماھر 4المستوى  
 ، یمكن للطالب التواصل بشكل فعال ولكن مع وجود بعض األخطاء. 4في المستوى  

 
 : فوق الكفاءة 5المستوى  

 إن وجدت.  تماعیة والمدرسیة مع أخطاء قلیلة ، یتواصل الطالب بشكل فعال لألغراض االج5في المستوى  
 

 الثانیة من تقریر الطالب الصفحة 
 ) لكل مجال مھارة. RGAالمجموعة المرجعیة (یُظھر الجزء العلوي من الصفحة الثانیة النقاط التي تم الحصول علیھا والنقاط المحتملة ومتوسط 

 RGA- Reference Group Average   األداء المتوقع للطالب الذین شاركوا في  ھو متوسطLAS LINKS . 
 

) لقیاس القدرة على القراءة،  Lexile( المحاذي لدرجة اللغة اإلنجلیزیة اإلجمالیة للطالب. یُستخدم مقیاس  Lexile)(یتضمن الجزء السفلي من الصفحة الثانیة مقیاس 
الذي تلقاه طفلك للعثور   )Lexile(واكتب رقم    fab.lexile.com نھا تحسین قراءة طفلك. ما علیك سوى االنتقال إلىا یمكوباستخدام ھذا المورد المجاني، قد تجد كتب 

 على قوائم الكتب. 
 

http://www.fab.lexile.com/

