
 
 

 
 
 

 التدريبية؟ االختبارات هً ما

 والدراسات والعلوم والرياضيات (ELA) اإلنجليزية اللغة آداب في تدريبية اختبارات 3 الصفوف في الطالب يتلقى قد العام، هذا

 .اليةالو مستوى على ُتنظم التي LEAP 2025 الختبارات إعدادهم في للمساعدة االجتماعية

 يلي بما القيام للطالب التدريبية االختبارات تتيح

 االختبار شكل معرفة ●

 لالختبارات اإلنترنت عبر المتاحة باألدوات االستعانة على التمرن ●

 .LEAP 2025 اختبارات في يجدوها قد التي األسئلة من معينة أنواع جميع على اإلجابة ●

 أنواع ومعرفة الصفوف بأعمال مقارنة االختبارات بها تجري التي للطريقة أفضل فهم على التدريبية االختبارات تساعدك قد

 إلى تحدث. االختبارات في عليها اإلجابة طفلك على يجب التي االجتماعية والدراسات والعلوم والرياضيات اإلنجليزية اللغة آداب أسئلة

 على طفلك تساعد أن لك يمكن وكيف دروسهم من ءكجز التدريبية االختبارات من لالستفادة يخططون كيف لترى طفلك معلمي

 .لديه تكون قد أسئلة أي على واإلجابة ومالمحه وصيغته االختبار شكل على يعتاد جعله في لتساعد المنزل في االختبار اجتياز

 

 التدريبية؟ االختبارات إلى الوصول يهكن كيف

 لطالب متاحة االجتماعية والدراسات والعلوم والرياضيات اإلنجليزية اللغة آداب من لكل 2019 لعام LEAP 2025 اختبارات

 .المتحدة الواليات وتاريخ واألحياء والهندسة I والجبر II اإلنجليزية واللغة I اإلنجليزية اللغة ودورات 8 إلى 3 الصفوف

 .أدناه الجدول في المدرجة الروابط على اإلنترنت عبر التدريبية االختبارات تتوافر ●

 على لإلدارة اإللكتروني الموقع على كذلك وتتوافر 4و 3 للصفوف الورقية التدريبية االختبارات تتوافر ●

tests-www.louisianabelieves.com/resources/library/practice. 

  البشري والقارئ كالم إلى النصوص وتحويل 4-3 للصفوف كبيرة طبعة) التابعة التدريبية االختبارات كذلك تتوافر ●

 الرابط على لإلدارة اإللكتروني الموقع على( اإلسبانية الرياضيات صوت ومقاطع اإلسبانية والرياضيات

tests-www.louisianabelieves.com/resources/library/practice. 
 

 اإلنترنت عنى التدريبية االختبارات عنى الدخول

  متصفح على التالية الروابط ولصق بنسخ اإلنترنت على المتاحة التدريبية االختبارات على الدخول لآلباء يمكن ●

 .https://wbte.drcedirect.com/LA/#portal/la/510848/ott/8/username/password/false: كروم جوجل
 

 . اإلنترنت عبر االختبارات على للدخول الالزمين الدورة أو الصف ومستوى المحتوى مجال حسب المستخدمين أسماء يلي فيما

 .teach2025 هً والدورات والصفوف الهحتوى مجاالت لجهيع الهرور كنهة

 
 

 التدريبيةLEAP 2025  دليل الوالد لفوي اختبارات

http://www.louisianabelieves.com/resources/library/practice-tests
http://www.louisianabelieves.com/resources/library/practice-tests
http://www.louisianabelieves.com/resources/library/practice-tests
http://www.louisianabelieves.com/resources/library/practice-tests

