
  PSAT واختبارات (M-STEP)  يلتقدم الطالب األكادیم اختبار میشیغان
 www.michigan.gov/mde/: لمزید من المعلومات ، یرجى زیارة وزارة التعلیم في میشیغان

 
 2021 نیسان / أبریل 13

 
 اآلباء األعزاء،

  
الصف الثامن (  PSAT 8/9 واختبار (M-STEP) سیخضع الطالب الختبار میشیغان للتقدم التعلیميفي ربیع ھذا العام ، 

طالب الصف الثامن خالل األسابیع الثالثة  جمیع سیتم اختبار.  نیسان / أبریل نیسان / 12، یوم االثنینتبدأ االختبارات  ). فقط
سیبدأ طالب الصف  .)نیسان / أبریل 30االختبار (سیكون آخر یوم لالختبار لطالب الصف الثامن ھو الجمعة ،  مدةاألولى من 

  .مایوأیار/  21مایو ویستكملون االختبار قبل یوم الجمعة ، شھر أیار /  السادس والسابع االختبار خالل أسبوع الثالث من
  

 .الریاضیاتمادة القراءة والكتابة القائمة على األدلة وفي مادة  PSAT 8/9 اختباراتھذا العام طالب الصف الثامن  سیأخذ
 13یوم الثالثاء  PSAT 8/9 إجراء اختبارات  . تموالعلوم االجتماعیة الدراسات األم ستیب في مادتي  باإلضافة إلى اختبارات

إذا فات طفلك موعد  .دقیقة 35الطالب ساعتین و تم تحدید توقیت ھذه االختبارات وسیستغرق إكمالھا من  .نیسان / أبریلنیسان/
سیتم  .بریلأنیسان / 28االختبار األول ، فسیُسمح لھ بإجراء االختبار في تاریخ االختبار التعویضي الذي سیعقد یوم األربعاء ، 

. نیسان / أبریل 22الخمیس ،  أو 21، األربعاء ،  20الثالثاء ،  األم ستیب للعلوم و الدراسات االجتماعیة  أیام  إجراء اختبارات
ً یجب على الطالب إجراء ھذه االختبارات في المدرسة وال یمكنھم إجراؤھا في المنزل   االختبارسوف یأخذ لطالب  .افتراضیا

أما طالب برنامج التعلیم  .(الثالثاء أو الخمیس)في یوم حضورھم التعلیمات الشخصیة المباشرة في المبنى المدرسي 
 .یوم األربعاء االختبارفسوف یأخذون  االفتراضي الكلي 

 

فنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات، والتي ستشمل كالً  في مادتي امتحان األم ستیب  والسابع السادسطالب صفّي سوف یأخذ 
لمعارف التي للغایة وتقیس كیفیة تطبیق الطالب ل ھذه االختبارات صعبة . من اإلجابات المفتوحة وأسئلة االختیار من متعدد

مایو. أیار/  6والخمیس   5واألربعاء   4م الثالثاء . امتحان اللغة اإلنكلیزیة أیاالریاضیاتو فنون اللغة ادتيفي ماكتسبوھا 
یجب على الطالب إجراء أنھ مرة أخرى ، . نذكركم مایو 20أیار/ والخمیس  19واألربعاء  18م الثالثاء أیاالریاضیات امتحان 

في یوم حضورھم  االختبارسوف یأخذ لطالب  افتراضیا.  ھذه االختبارات في المدرسة وال یمكنھم إجراؤھا في المنزل
طالب برنامج التعلیم االفتراضي الكلي فسوف أما  .التعلیمات الشخصیة المباشرة في المبنى المدرسي (الثالثاء أو الخمیس)

  ء.یوم األربعا االختباریأخذون 
 

في أیام خضوع طالب الصف الثامن المتحان األم ستیب على طالب صفّي السادس و السابع الحضور إلى المدرسة في األیام 
مدرسة ، فیجب على الطالب إحضار ھذا الجھاز إلى ال كروم بوك من  إذا كان الطالب یستخدمالمحددة في جدولھم الدراسي . 

 صف الثامن المتحان األم ستیب على طالب  صفّي السادس و السابع في أیام خضوع طالب  .االختبارالمدرسة في یوم 
الواجبات الدراسیة على منصة یقوم المعلمون بنشر  ي. سوفالمحددة في جدولھم الدراسالمدرسة في األیام  ىإل الحضور

یرجى إكمال أي / جمیع الواجبات حسب  .اختبار في المدرسة.سكولوجي للطالب المتواجدین في المنزل و الذین ال یأخذون أي 
  .توجیھات معلمك (معلمیك)

 

  رسالة اختبارات المرحلة اإلعدادیة إذا كنت ال ترید ألي سبب من األسباب أن یشارك طفلك في االختبار ، فیرجى قراءة
على الرغم  .في الرسالةاستطالع الرأي المرفق مدارس دیربورن) وإكمال  في قطاع االختباراتقسم لآلباء من قِبل  ة(المنشور

إلى أولیاء أمور طالب برنامج التعلم االفتراضي ، یمكن إكمال نموذج إلغاء االشتراك من قبل أولیاء  االستطالع معنون من أن
إذا لم یخضع طفلك ألي  .بمجرد إكمال النموذج ، سیتم إلغاء اشتراك طفلك في االختبار .أو المدمجأمور طالب التعلم عن بعد 

 .رسةالمد الحضور إلىمن ھذه االختبارات ، فال یجب علیھ 
  

 : M-Step / PSAT 8/9 فیما یلي الجدول الزمني المقترح الذي سنتبعھ الختبار
 

نالصف الثام: األم ستیب جدول اختبار   
 االثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعة 

أبریلنیسان /  16  
 

نیسان / أبریل 51 نیسان / أبریل 14   
  
  

 / أبریل ننیسا 13
 -اس أ تيبي -  اختبارات

 صباًحا  8:00

 أبریلنیسان /  12
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 دقیقة 35ساعتان و  

 أبریلنیسان /  23
 

 التعویضي االختبار

 نیسان/ أبریل 21
 أم ستیب –علوم  واجتماعیات 

العنوان یبدأ  /الزرقاءة عالمجمو
 الزوجیةباألرقام 

 نیسان / أبریل 20
 –علوم  واجتماعیات 

 أم ستیب 
طالب التعلیم 

 االفتراضي

 نیسان / أبریل 20
 أم ستیب –واجتماعیات  علوم 

العنوان یبدأ  /رمادیةالالمجموعة 
 الفردیةاألرقام ب

 

 أبریلنیسان /  19

أبریلنیسان /  30  
التعویضي االختبار  

نیسان / أبریل 92  
التعویضي االختبار  

 

 نیسان / أبریل 28
التعویضي االختبار  

 

 نیسان / أبریل 27
 التعویضي االختبار

 أبریلنیسان /  26
 التعویضي االختبار

 
 صفّي السادس و السابع

 الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین
 أیار/مایو 3

 
 أیار/مایو 4

أم ستیب  – لغة إنكلیزیة  
العنوان یبدأ  /رمادیةالالمجموعة 

 الفردیةباألرقام 
 

 وأیار/مای 4
أم  – لغة إنكلیزیة
 ستیب 

طالب التعلیم 
 االفتراضي

 أیار/مایو 5
 ستیبأم  – لغة إنكلیزیة

العنوان  /الزرقاءالمجموعة 
 الزوجیةباألرقام یبدأ 

 أیار/مایو 6
 التعویضي االختبار

 مایوأیار/  10
 التعویضي االختبار

 

 أیار/مایو 11
 التعویضي االختبار

 أیار/مایو 12
 عطلة العید

 أیار/مایو 13
 عطلة العید

 أیار/مایو 14
 عطلة العید

 أیار/مایو  17    
 التعویضي االختبار

   
 

 أیار/مایو 18
ستیبأم  –ریاضیات   

العنوان  / رمادیةالالمجموعة 
 الفردیةباألرقام یبدأ 

 

 أیار/مایو 19
ستیبأم  –ریاضیات   

طالب التعلیم 
 االفتراضي

 أیار/مایو 20
ستیبأم  – ریاضیات  

المجموعة الرمادیة/ 
 باألرقام یبدأ العنوان 

 الزوجیة

 أیار/مایو 21
 التعویضي االختبار

 
 التالیة مع الطالب:   االختباراتأخذ یرجى مراجعة النصائح 

 
 : قبل االختبار

 ".قل لنفسك ، "سأبذل قصارى جھدي في ھذا االختبار .تطویر موقف إیجابي *
 .في اللیلة السابقة لالختبار قسط كاف من النوماحصل على  *
 .استیقظ مبكًرا بما یكفي لتجنب اإلسراع في االستعداد للمدرسة *
 .تناول وجبة فطور صحیة *
 

 :أثناء االختبار
 .االسترخاء والھدوء *
 .استمع بعنایة للتوجیھات التي یعطیھا المعلم *
 .یجب القیام بھاطرح أسئلة إذا كنت ال تفھم ما  *
 .حاول معرفة ما یطرحھ السؤال حقًا .ابحث عن الكلمات الرئیسیة .اقرأ كل سؤال بعنایة *
 .اقرأ السؤال كامالً وانظر إلى جمیع خیارات اإلجابة *
 . استخدم االستراتیجیات التي تعلمتھا في الفصل لمعرفة اإلجابة *
 .، أجب على جمیع األسئلة في الوقت المحدد الوقت محددإذا كان االختبار  خذ وقتك في اختیار أفضل إجابة ؛ *
  

 بإخالص
 السید دینیسن ، المدیر

 رالمدینائبة ،  طرفة السیدة


