مدرسة البيان ثنائية اللغة اخلاصة
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 دقيقة60 :مدة التقييم

:اللغة العربية

. قراءة جهرية مع مراعاة حسن القراءة والضبط السليم والقراءة المعبرة عن المعنى: القراءة
. أسئلة فهم لما تم قراءته مع معاني الكلمات: الفهم
، ترابط الجمل، التنظيم، أسطر ويتم تقويمه بناء على تسلسل األفكار10  كتابة موضوع تعبير ال يقل عن:التعبير
. استخدام عالمات الترقيم،اختيار الكلمات
، التنوين، التاء المربوطة والتاء المفتوحة، الهمزة المتوسطة على السطر، همزتا الوصل والقطع: مهارات اإلمالء
 حروف تكتب وال، أل الشمسية والقمرية، األلف الممدودة والمقصورة،التنوين مع الهمزة المتطرفة بعد المد باأللف
. حروف تنطق وال تكتب،تنطق
 المفعول، ركنا الجملة االسمية والفعلية، ظرفا الزمان والمكان، األسماء الموصولة، أسماء اإلشارة:مهارات النحو
 المفعول، المفرد والمثنى والجمع، تحويل الجملة االسمية إلى فعلية وبالعكس،) جمع، مثنى، أحوال الفاعل (مفرد،به
. الحال،ألجله

English







Time: 60 minutes

Oral Evaluation: Student will be evaluated on basic speaking skills, conversing one on one
with the assessor, based on the following criteria:





comprehension of the question
clarity of response (use of details to expand an answer)
word choice
speech fluency

Writing Evaluation: Student will be evaluated on basic writing skills, responding to
a prompt, based on the following criteria:






MAP Math:

ideas (focused and on topic)
organization (sequencing of content is effective)
word choice
sentence fluency
conventions (grammar and punctuation)

Time: 60 minutes

Assessment will include questions on the following grade level expectations:
All previous grade skills plus:









Represent and solve word problems with whole numbers, decimals, and fractions
Inequalities
Rational numbers / integers
Linear functions / coordinate geometry
Rates/ratios/proportions/percents
Weight/mass/ time/ volume
Points, lines, segments, rays, and angles
Spatial concepts / symmetry/ congruence
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MAP Reading:

Time: Open

All previous grade skills plus:







General literature elements: characterization, plot, setting, imagery, figurative language, theme
Inferences, Conclusions, Predictions
Using supporting details
Point of view
Text Features, Visuals
Appropriate grade level use of grammar, spelling, and punctuation

