AMOS ALONZO STAGG HIGH SCHOOL
CLASS OF 2026: PSAT 8 PLACEMENT TEST
امتحان الـ  PSAT8لتحديد المستوى
ما هو امتحان تحديد المستوى المعتمد لدى مدارس مقاطعة 230؟
سوف تستخدم مقاطعة  230نتائج امتحان الـ ( PSAT8المعرف أدناه) .نتائج هذا االمتحان باإلضافة إلى
عوامل أخرى ؛ قد تشمل إال أنها ال تقتصر على؛ توصيات معلم الصف الثامن ومداخالت الطالب وولي
األمر باإلضافة إلى عالمات الطالب في الصف الثامن لتحديد مستوى الطالب وتنسيبه في المكان المناسب
للسنة القادمة.
ما هو امتحان الـ  PSAT8 \9؟
الـ  PSAT 8\9والمعروف ب  ،PSAT8يقيس استعداد ومهارات القراءة والكتابة ومهارات اللغة
باإلضافة إلى مهارات الرياضيات عند دخول الطالب المرحلة الثانوية العامة ،يحدد هذا االمتحان مستوى
الطالب واستعداده للمرحلة الجامعية والمسلك المهني .كما وتمنح الطالب الفرصة للتدريب على الـ
 PSAT9والـ  PSAT10او ال  PSAT/NMSQTو ال SATمما قد يؤدي الى تنسيب الطالب في
صفوف أكاديمية متقدمة .تستطيع الحصول على معلومات إضافية من موقع (college board
(www.collegeboard.org
كيف يمكن لطالب أن يستعد لالمتحان ؟
تستطيع األسر زيارة موقع مجلس الكلية  college boardلالطالع ومراجعة نماذج امتحان الـ  PSAT8والحصول على نصائح ألخذ االختبار باإلضافة
إلى معلومات أخرى  .لالستعداد لالمتحان من الضروري للطالب أن يأخذ قسطا كافيا من الراحة وأن يأكل وجبة إفطار صحية وعلى الطالب أن يصل في
الموعد المحدد باإلضافة إلى إحضار األدوات الالزمة لالمتحان ( قلم رصاص وآلة حاسبة ).
ماذا يجب على الطالب أن يحضر معه يوم االمتحان؟
يجب على الطالب إحضار قلمين من الرصاص  No2 pencilsمع ممحاة وآلة حاسبة  .سيسمح للطالب استخدام اآللة الحاسبة لجزء من امتحان
الرياضيات.
ما هي المدة التي يستغرقها االمتحان ؟
الوقت المحدد لالمتحان يبلغ ساعتين و 25دقيقة باالضافة الى  10دقائق استراحة .ستكون هناك حاجة إلى وقت إضافي الستكمال معلومات اضافية قبل
وبعد االمتحان .يحتوي االمتحان على  42سؤال قراءة واستيعاب (مدتها  55دقيقة ) و 40سؤال كتابة ( إنشاء) ولغة (مدتها  30دقيقة ) و  13سؤال
رياضيات ال يسمح للطالب فيها استخدام اآللة الحاسبة ( مدتها  20دقيقة)  ،و 25مسالة حسابية يسمح فيها للطالب استخدام االلة الحاسبة (مدتها 40
دقيقة).
هل ٌتأخذ ترتيبات مالئمة لتتوافق مع قدرات الطالب على تقديم إمتحان الـ  PSAT8؟
يجب أن تكون الترتيبات موثقة في الخطة الفردية  IEPللطالب أو في خطة الـ  504الخاصة بالطالب .تحصل مدرسة  Staggعلى هذه المعلومات
من المدرسة التي يحضرها الطالب حاليا.
متى يجب على الطالب الحضور إلى مدرسة  Staggيوم السبت الموافق السادس من نوفمبر 2021؟
انظر الى الصورة اعاله للحصول على التفاصيل.

في أي وقت يجب أن أعود الستالم الطالب؟
الوقت المحدد لالمتحان :يجب على الطالب الذين ال يحظون بوقت إضافي أن ينهوا االمتحان بحلول الساعة  11:15صباحً ا  11:30 -صباحً ا .
الوقت اإلضافي :الطالب المؤهلين للحصول على ترتيبات خاصة أثناء أخذ االمتحان ( مثل الحصول على الوقت اإلضافي (سيحصل الطالب على الوقت
األصلي لالمتحان ونصف)) .تتفاوت أوقات انتهاء االمتحان وقد تصل لغاية الساعة  1:00ظهرا.
متى سيستلم الطالب نتائج االمتحانات؟
سيتم توزيع النتائج يوم التسجيل المبكر لفوج  2026والذي يصادف يوم األربعاء الموافق الـ  26من يناير لعام .2022
ان كان لديك أسئلة إضافية ،الرجاء االتصال على التوجيه األكاديمي لمدرسة  Staggعلى رقم  708-974-7421أو عبر البريد االلكتروني or
.aalas@d230.org

