أسئلة وأجوبة حول تقييمات مينيسوتا الشاملةMCA
في الرياضيات ،القراءة والعلوم

ما هي تقييمات مينيسوتا الشاملة؟
تقييمات مينيسوتا الشاملة ( )MCA'sهي اختبارات تجرى على صعيد الوالية في الرياضيات ،القراءة والعلوم والتي تستوفي متطلبات
قانون التعليم الثانوي واالبتدائي الفدرالي ( .)ESEAتجرى هذه االختبارات سنويًا لتقييم أداء الطالب وفق معايير مينيسوتا األكاديمية
التي تحدد ما الذي يجب على الطالب معرفته وأداءه في كل مرحلة صفية.

لماذا تجرى هذه االختبارات؟
نستخدم تقييمات مينيسوتا الشاملة للطالع على جودة تطبيق المناهج الدراسية في المدرسة وجودة تدريس الطالب وفق معايير مينيسوتا
األكاديمية في الرياضيات ،القراءة والعلوم .تقييمات الرياضيات والقراءة تستخدم أيضًا للتقييمات الفدرالية للمسؤولية المدرسية.
تستخدم المدارس هذه المعلومات لتحسين التدريس والتعلم داخل غرفة الصف .يبحث المدراء والمدرّسين عن المواضيع التي يتفوق فيها
الطالب لتعزيز أساليب تدريس هذه المواضيع .كما ويبحثون عن المواضيع التي تحتاج للتحسين لزيادة الوقت المخصص للتدريس أو
لتعديل أساليب التدريس.

من الذي يجب أن يجري هذه االختبارات؟
والية مينيسوتا وال  ESEAيلزمان جميع طالب المدارس الحكومية في مينيسوتا بالمشاركة في برنامج تقييمي على صعيد الوالية.
إختبارات الرياضيات والقراءة للصفوف  8-3وللمرحلة الثانوية (الطالب في الصف العاشر يجرون اختبار القراءة  MCAوطالب
الصف ال  11يجرون اختبار الرياضيات  .)MCAإختبار العلوم  MCAيعطى للطالب في الصف الخامس والثامن وفي المرحلة
الثانوية إذا التحقوا بمساق البيولوجيا أو العلوم الحياتية .ومع القليل من االستثناءات ،جميع طالب المدارس الحكومية في الصفوف الواردة
أعاله يجرون اختبارات .MCA
الطالب الملتحقين ببرنامج تعليمي فردي ( )IEPأو الخطة  504قد يكونوا مؤهّلين لبعض التسهيالت .بعض الطالب ذوي اإلعاقات
اإلدراكية قد يكونوا مؤهّلين إلجراء اختبار مينيسوتا للمهارات األكاديمية ( )MTASبدال من اختبار  .MCAال  MTASهو تقييم بديل
يستند إلى معايير نجاح بديلة في الرياضيات ،القراءة والعلوم.
أنظروا متطلبات األهلية ل  MTASعلى موقع اإلنترنت التابع لقسم التربية والتعليم في مينيسوتا للحصول على المزيد من المعلومات .
)(Go to School Support > Test Administration > Minnesota Tests.
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كيف تجرى االختبارات؟
جميع تقييمات القراءة ،الرياضيات والعلوم الشاملة  MCAلجميع الصفوف تجرى إلكترونيًا فقط .التسهيالت الورقية متاحة للمؤهّلين
لذلك فقط.
ن
التقييمات الشاملة في موضوع الرياضيات للصف الثالث حتى الثامن تجرى إلكترونيًا ،أي أنّه عندما يجب الطالب عن سؤال معين ،فإ ّ
إجابته تساهم في تحديد السؤال التالي الذي سيجيب عنه الطالب.

كيف يمكن للطالب االستعداد لالختبارات؟
نشرة "اقتراحات االستعداد لالختبارات لألهل والطالب" متوفّرة على موقع قسم التربية والتعليم في مينيسوتا وتشمل نصائح حول
االستعداد للمضامين واستراتيجيت اختبارية عامة أنظروا نشرة االستعداد لالختبارات على موقع قسم التربية والتعليم في مينيسوتا .
هناك نماذج لمساعدة الطالب على االطالع على صيغة االختبار واستعراض أمثلة عن أنواع األسئلة التي تطرح في االختبارات .يمكنكم
إيجاد نماذج لكل صف ولكل موضوع على موقع .)www.pearsonaccess.com/mn( PearsonAccess website
أنظروا النماذج على موقع .(Go to PearsonAccess > Item Samplers.) PearsonAccess
التوجيهات الخصوصية للطالب تساعدهم على االنتقال من سؤال آلخر في االختبار اإللكتروني ،إستخدام األدوات االختبارية اإللكترونية
واإلجابة عن مختلف أنواع األسئلة الواردة في االختبارات أنظروا التوجيهات الخصوصية للطالب على موقع .PearsonAccess
)(Go to PearsonAccess > Resources > Student Resources.

ما المطلوب الجتياز االختبارات؟
الطالب ال يفشلون وال ينجحون في اختبارات القراءة ،الرياضيات أو العلوم .كل طالب يحصل على نتيجة تدرج ضمن أحد المستويات
التحصيلية -ال يستوفي المعايير ،يستوفي المعايير جزئيًا ،يستوفي المعايير ويتفوّق على المعايير.

ما هي المهارات التي تقيّم في اختبارات ?MCA
تقيم اختبارات  MCAأداء الطالب وفق معايير مينيسوتا األكاديمية .أنظروا معايير مينيسوتا األكاديمية على موقع قسم التربية والتعليم في
مينيسوتا(Go to Educator Excellence > Standards, Curriculum and Instruction > .
)K-12 Academic Standards.




إختبار القراءة الشامل  MCAيتالئم مع المعايير االكاديمية لعام .2010
إختبار الرياضيات الشامل  MCAيتالئم مغ المعايير األكاديمية لعام .2007
إختبار العلوم الشامل  MCAيتطابق مع المعايير األكاديمية لعام .2009

كيف يمكنني االطالع على نتائج االختبار الشامل للطالب ،المدرسة والحرم المدرسي؟
سيتلقى الحرم المدرسي تقريرًا فرديًا عن كل طالب أجرى االختبار الشامل  MCAوسيقدّم هذه المعلومات لألهل أو األوصياء
الشرعيين .يحتوي التقرير على التحصيل النهائي البنكم في كل موضوع ،إضافة إلى تحصيله في مهارات محددة في كل موضوع .كما
ويشمل التقرير معلومات حول المستوى التحصيلي ،مقارنات مع مجموعات مختلفة ومقارنة أداء الطالب بسنوات ماضية ،إن امكن ذلك.
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نتائج المدرسة والحرم المدرسي متوفّرة في بند تقارير مينيسوتا في مركز المعلومات على موقع قسم التربية والتعليم في مينيسوتا.
أنظروا بند تقارير مينيسوتا على موقع قسم التربية والتعليم في مينيسوتا )(Go to Data Center > Minnesota Report Card.
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