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i-Ready ؟   وما ھ

 ظرة عامة:ن
 ھو تقییم تكیف بالكمبیوتر یحدد نقاط القوة لدى الطالب ومجاالت نموھم في القراءة i-Readyلتشخیص ا
 وفر نظرة شاملةتعلیم التفاضلي المستند على البیانات. ویدعم التمایز القائم على ال النمو، ویقیس  والریاضیات،  
 حول تعلم الطالب للمعاییر للمساعدة في تلبیة احتیاجات جمیع الطالب. 

تكیف  ھو  i-Ready    
 غیر بشكل صحیح أو   األسئلة،• لن یقوم أي طالبان بنفس االختبار. عندما یجیب الطالب على 

 مستوى الصعوبة حتى یجد مستوى األداء   ألسفل، تعدیلیتم ضبط االختبار ألعلى أو  صحیح،
 المناسب لكل طالب. 

 • سیحصل الطالب على اختبار صعب. تم تصمیم التشخیص بحیث یحصل الطالب على حوالي 
 ٪ من األسئلة الصحیحة فقط بحیث یمكن تحدید قدراتھم الدقیقة عبر مجموعة من المھارات.  50 

 . یتم تحدید النتیجة ال تعتمد نقاط الطالب على األسئلة التي تمت اإلجابة علیھا بشكل صحیح أم ال• 
 عن طریق إجراء تعدیالت بعد كل عنصر لتحدید مستوى الكفاءة في كل مجال في القراءة  

 والریاضیات. 

االختبار؟  یغطیھا التي  المجاالت ھي ما   
 الریاضیات

   ●        والعملیات االرقام 

    ●  الجبري والتفكیر الجبر 

 ●          والبیانات القیاس 
 ●                     الھندسة  

  

   القراءة 
 الوعي الصوتي  •

 الصوتیات      • 

 كلمات تستخدم بشكل دوري  •

 مفردات اللغة  •

 الفھم: األدب والنص اإلعالمي      • 

او العمر او الحالة  القوميبرنامج او أنشطة على أساس الجنس او العرق او العقیدة او الدین او اللون او األصل  أيال تمیز مدارس افریت العامة في 
الھویة، واالعاقة، او استخدام دلیل الكلب المدرب او حیوان الخدمة ویوفر العسكریة او المیول الجنسیة او التعبیر الجنسي او او  القدیم العسكري

المزعوم: الوصول المتساوي الى الكشافة ومجموعات الشباب األخرى المعینة. تم تعیین الموظفین التالیة أسماؤھم للتعامل مع أسئلة وشكاوى التمییز  
 Title IX/Civil Rights Compliance Officer: Mary O’Brien, 425-385-4106, MO’brien@everettsd.org, 
PO Box 2098, Everett WA 98213; Section 504 Coor- dinator: Becky Ballbach, 425-385-4063, 
RBallbach@everettsd.org, PO Box 2098, Everett WA 98213; ADA Coordinator: Randi Seaberg, 425-385-
4104, RSeaberg@everettsd.org, PO Box 2098, Everett WA 98213 
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:i-Ready الى للوصول   
 انقر Student Tools تبویب على  

 ابحث. المنطقة موقعفي  الطالب  على
بیانات بتسجیل وقم     وانقر  i-Ready 

شعار على    
. طفلك اعتماد       

التشخیص: جدول  
تقییم یتم إجراء التشخیص مرتین في السنة ، وفقًا لتقویم 

والریاضیات  5-3المنطقة في القراءة للصفوف 
األطفال وتقییم وضة . تقییم الریاضیات لر5-1للصفوف 

   اختیاریة. K-2القراءة للصفوف 
 

 أسبوًعا من 12یوفر الجدول الزمني للتقییمات للطالب 
 .التدریس بقیادة المعلم وعلى اإلنترنت كل من

 

    :المعلومات من لمزید
  -یتعلق بأداء طفلك ، یرجى االتصال بمعلمھم.فیما  -

 
في المدرسة  i-Readyفیما یتعلق بكیفیة استخدام  -

 طفلك. ناظر، یرجى التواصل مع 
 

For any more information about this 
assessment, or other assessments, 
please contact Dr. Catherine Matthews. 
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