
 LEAP 2025 دليل االباء لفهم اختبارات
ا  ا )LEAP 2025( ، أنشأت وزارة التعليم في لويزيان تقييم التعليمي في لويزيان بينما تبدأ المدارس والطالب استعداداتهم النهائية الختبارات الربيع لبرنامج ال

)LDOE( قائمة المعلومات هذه لتزويد أولياء األمور بمعلومات عامة حول االختبارات وما يمكنك أنت وطفلك توقعه عند  موعد إجراء االختبارات في أبريل ومايو.

تعّرف على االختبار
LEAP 2025 اختبارات

ثانوية الختبارات رسمية  في كل عام ، يخضع الطالب الصف الثالث حتى ال
لقياس معرفتهم ومهاراتهم في كل موضوع أو دورة تدريبية واستعدادهم 

للمستوى التالي من الدراسة.

وتعد اختبارات LEAP 2025 مجرد مؤشر واحد من بين عدة مؤشرات، 
باإلضافة إلى بطاقات اإلبالغ واالختبارات التي ينظمها المعلم وأعمال الصف 

التي يتم االستعانة بها لتكوين صورة كاملة عن أداء الطالب في المدرسة.  
يمكن استخدام نتائج االختبارات لمساعدة المعلمين على تحديد متى يحتاج 

ا في كل مجال موضوع. ويتم  الطالب إلى دعم إضافي أو عمل أكثر تحدًي
االستعانة بهذه المعلومات كذلك لقياس مدى ما تقدمه المدارس وأنظمة 

المدارس من مساعدة  للطالب لتحقيق توقعات أعلى.

قد يكون الطالب ذوو اإلعاقات األكثر أهمية مؤهلين ألخذ LEAP Connect في الصفوف  من الثالث وحتى الثامن و الصف الحادي عشر في مهارات 
اللغة االنجليزية  والعلوم والرياضيات. يتم منح LEAP Connect للطالب من 3 فبراير حتى 13 مارس ، حسب جداول كل مدرسة. الرجاء مراجعة دليل 

LEAP Connect لالباء للمزيد من المعلومات.

مواعيد االختبارات
LEAP 2025 جدول اختبار

سيتلقى طالب الصف الخامس وحتى المرحلة الثانوية اختبارات LEAP 2025 في مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية على 
اإلنترنت. يوجد لدى المدارس خيار إما اختبار طالب الصفوف الثالث والرابع على اإلنترنت أو على ورق.

جميع اختبارات LEAP 2025  محددة الوقت بشكٍل صارم وال يسمح بمنح وقت إضافي للطالب الذين لديهم محل إقامة موثق لمدد مطولة.
اًء على نوافذ االختبار المدرجة في الجدول أدناه. لذا، ستختلف أيام االختبار وتناوب  للمدارس  الحق بتحديد الجدول الزمني إلدارة االختبارات عبر اإلنترنت بن

الجلسات بحسب كل مدرسة.

الصف الثالث حتى الثامن
الدراسات االجتماعيةالعلومالرياضياتمهارات اللغة اإلنجليزيةالجدولاختبارات

جلستين )الثالث والرابع(جلستين3 جلسات3 جلسات30 مارس - 3 مايوعلى اإلنترنت
3 جلسات )الخامس حتى الثامن(

الورق )للثالث 
جلستين )الثالث والرابع(جلستين3 جلسات3 جلسات27 ابريل - 1 مايووالرابع فقط(

3 جلسات )الخامس حتى الثامن(

لية الصفوف الُع

اللغة اإلنجليزية الجدولاختبارات
I

اللغة اإلنجليزية 
III تاريخ الواليات األحياءالهندسةالجبر

المتحدة
على 
3 جلسات3 جلسات3 جلسات3 جلسات3 جلسات3 جلسات20 ابريل - 15 مايواإلنترنت

لالختبارات الطالب  سيخضع   ، الدراسي 2019-2020   للعام 
الثانوية المرحلة  إلى  الثالث  من  الصفوف  في  :التالية 

االنجليزية  اللغة  (ELA) مهارات 

الرياضيات 
االجتماعية  الدراسات 
العلوم 
I الجبر 
لهندسة  ا
اإلنجليزية  I اللغة 

اإلنجليزية  II اللغة 

األحياء 
المتحدة  الواليات  تاريخ 

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/parent-guide-to-leap-connect.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/parent-guide-to-leap-connect.pdf


نتائج االختبار
نتائج LEAP 2025 2020 للصفوف من الثالث إلى الثامن ستصدر 
بحلول نهاية يونيو )لالمتثال للقانون(. يتلقى الطالب الذين يخضعون 

الختبارات المدرسة الثانوية النتائج بنهاية نافذة االختبار. سيقرر كل نظام 
مدرسي كيفية مشاركة هذه المعلومات مع أولياء األمور.

 تصفح دليل االباء الخاص بتقارير

 LEAP 2025 الطالب  

 لمعرفة المزيد حول هذه النتائج 
وسبب أهميتها لطفلك.

االستعداد لالختبار
ستساعدك الموارد المدرجة أدناه على فهم أفضل لما هو متوقع من طفلك ، سواء في الفصل الدراسي أو في التقييمات على مستوى الوالية.

تعرّف على ما يتعلمه طفلك
لمعرفة توقعات التعلم لمستوى صف طفلك في كل مادة، ألِق نظرة على

ا للمهارات والمعرفة التي يتوقع أن يكتسبها طفلك كل عام. معايير الطالب في لويزيانا، والتي تقدم وصًف  

يمكنك أيضا االطالع على نماذج من أسئلة مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية  في دليل التقييم.  

االختبارات التدريبية
االجتماعية: والدراسات  والعلوم  والرياضيات  االنجليزية  اللغة  لـمهارات   LEAP 2025 التالية الممارسة  اختبارات  القسم  أصدر 

إصدارات عبر اإلنترنت للصفوف من الثالث حتى الثامن وجميع دورات المدرسة الثانوية التي تم تقييمها  
والرابع  الثالث  علىالورقللصفين  القائمة  الممارسة  اختبارات   

استعرض دليل الوالد إلى اختبارات LEAP 2025 التدريبية لمعرفة المزيد من المعلومات حول طريقة الوصول إلى االختبارات التدريبية 
واستخدامها لدعم تعلم طفلك في المنزل.

 ،LEAP 2025 لمزيد من المعلومات حول اختبارات 
.assessment@la.gov تحدث إلى معلم طفلك أو راسل اإلدارة على البريد اإللكتروني

  للوصول عبر اإلنترنت إلى جميع موارد التقييم
  ، بادر بزيارة أدوات دعم األسرة عبر رابط
https://www.louisianabelieves.com/resources/
family-support-toolbox
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