أسئلة وإجابات حول اختبار الرٌاضٌات
واختبارات القراءة ،والعلوم لتقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل ( )MCAلربٌع 4102
ما هو تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل ()MCA؟
ٌتمثل تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل فً مجموعة االختبارات التً تقدمها الوالٌة فً مادة الرٌاضٌات والقراءة والعلوم والتً تلبً مقتضٌات قانون
التعلٌم االبتدائً والثانوي بالحكومة الفٌدرالٌة (ٌ .)ESEAتم تقدٌم هذه االختبارات كل عام لقٌاس مستوى أداء الطالب حسب المعاٌٌر
األكادٌمٌة لوالٌة مٌنٌسوتا التً تحدد ما ٌتعٌن على طالب كل مرحلة معرفته وعمله.

لماذا نعطً هذه االختبارات للطالب؟
نحن نستخدم اختبارات التقٌٌم الشامل ( )MCAفً التعرف على مدى التزام المدارس بتدرٌس منهج مادة الرٌاضٌات والقراءة والعلوم
للطالب وف ًقا للمعاٌٌر األكادٌمٌة للوالٌة .كما تستخدم تقٌٌمات مادتً الرٌاضٌات والقراءة فً قٌاس اختبارات المساءلة بالمدارس الفٌدرالٌة.
تستعٌن المدارس ببعض معلومات الطالب لتحسٌن مستوى التدرٌس والتعلّم فً مختلف المراحل الدراسٌةٌ .بحث المدرسون ومدٌرو
المدارس عن المجاالت التً ٌحصل فٌها الطالب على نتائج جٌدة لكً ٌتمكنوا من دعم طرق تدرٌسها .كما أنهم ٌبحثون أٌضًا عن
المجاالت التً تحتاج لبعض التحسٌنات لكً ٌزٌدوا من مدة تدرٌسها أو ٌُغٌروا طرٌقة تدرٌسهم لها.

من الذي ٌجب علٌه التقدم لهذه االختبارات؟
تفرض والٌة مٌنٌسوتا بموجب قانون التعلٌم االبتدائً والثانوي على جمٌع طالب المدارس العامة أن ٌشاركوا فً برنامج تقٌٌمات الوالٌة.
ٌتم تقدٌم االختبارات الخاصة بمادتً الرٌاضٌات والقراءة للطالب من المرحلة الثالثة إلى الثامنة وطالب المرحلة الثانوٌة (ٌأخذ طالب
المرحلة العاشرة اختبارات  MCAفً مادة القراءة فً حٌن ٌأخذ طالب المرحلة الحادٌة عشرة اختبارات  ACMفً مادة الرٌاضٌات).
أما اختبارات تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل ( )MCAفً العلوم فٌدخلها طالب المرحلتٌن الخامسة والثامنة وطالب المرحلة الثانوٌة بعد أن
ٌقوموا بدراسة علوم الحٌاة واألحٌاء .وبالتالً ٌدخل أغلب طالب المدارس العامة (باستثناء البعض) بالمراحل سابقة الذكر اختبارات تقٌٌم
مٌنٌسوتا الشامل (.)MCA
قد ٌتم تأهٌل طالب برنامج التعلٌم الفردي أو خطة رقم  405للحصول على إقامة .كما ٌمكن أن ٌتم تأهٌل بعض الطالب للمشاركة فً
االختبارات المعدَّلة التً ُتعد بمثابة تقٌٌم بدٌل ٌُبنى على معاٌٌر اختبارات التحصٌل المعدَّلة فً مادتً الرٌاضٌات والقراءة .وٌمكن أن ٌتم
تأهٌل الطالب ذوي اإلعاقة الذهنٌة للمشاركة فً اختبار مٌنٌسوتا للمهارات األكادٌمٌة ( (MATSالذي ٌُعد بمثابة تقٌٌم بدٌل ٌُبنى على
معاٌٌر اختبارات التحصٌل المعدَّلة فً مادتً الرٌاضٌات والقراءة .لمزٌ ٍد من المعلومات ،انظر شروط التأهل للتقٌٌم البدٌل على الموقع
اإللكترونً إلدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة .انظر دعم المدرسة > إدارة االختبار > اختبارات مٌنٌسوتا).
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كٌف ٌمكن للطالب أن ٌستعدوا لالختبارات؟
ٌوجد بٌان "مقترحات تؤهل أولٌاء األمور والمدرسٌن إلعداد الطالب الجتٌاز االختبارات" فً الموقع الخاص بإدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة،
حٌث ٌتضمن هذا البٌان بعض التوجٌهات الخاصة بهذه االختبارات وبنظامها وبكٌفٌة استخدام اآللة الحاسبة .انظر نشرة االستعداد
لالختبارات بموقع إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة( .اذهب إلى لآلباء فقط > معلومات االختبار).
تساعد نماذج االختبار الطالب على أن ٌكون شكل االختبار مألو ًفا لدٌهم ،كما تقدم لهم أمثلة على أنواع األسئلة الموجودة فً االختبار.
ٌمكنك إٌجاد نماذج لالختبار لكل الصفوف وكافة المواد على بوابة تقٌٌمات مٌنٌسوتا ( .)www.mnstateassessments.orgانظر
نماذج االختبار على بوابة تقٌٌمات مٌنٌسوتا.

ما الذي ٌجب على الطالب عمله الجتٌاز هذه االختبارات؟
ال توجد درجة نجاح محددة الختبارات مادتً القراءة والرٌاضٌات التً ٌدخلها الطالب من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثامنة أو اختبارات
مادة العلوم التً ٌدخلها طالب المرحلتٌن الخامسة والثامنة والمرحلة الثانوٌةٌ .حصل كل طالب على درجة تتراوح ما بٌن مستوى تحصٌل
واحد وأربعة مستوٌات—منها ما ال ٌفً بالمعاٌٌر ومنها ما ٌفً جزئًٌا بالمعاٌٌر ومنها ما ٌفً كلًٌا بالمعاٌٌر ومنها ما ٌتجاوز المعاٌٌر.
قد ٌُستخدم مقٌاس مٌنٌسوتا الشامل  ACMالخاص بالقراءة للصف العاشر والمقٌاس الخاص بالرٌاضٌات للصف الحادي عشر للوفاء
بشروط التخرج .إذا وصل الطالب إلى مرحلة "ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل أو ٌتجاوزها" ،فقد أوفوا بذلك بشروط تقٌٌم التخرج لتلك المادة.
انظر صفحة المعلومات الخاصة باآلباء لشروط تقٌٌم التخرج على موقع إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة ،لمزٌد من المعلومات عن شروط تقٌٌم
التخرج( .اذهب إلى لآلباء فقط > معلومات االختبار).

كٌف ٌتم عقد االختبارات؟
ٌتم عقد اختبارات تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل ( )MCAللعلوم لجمٌع الصفوف على اإلنترنت فقط .وٌتم عقد اختبارات تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل
( )MCAللقراءة لجمٌع الصفوف على اإلنترنت أو كتاب ًة ،وف ًقا لما تقرره كل مدرسة.
و ُتعقد اختبارات  ACMللرٌاضٌات بالنسبة للصفوف  8–3على اإلنترنت ،وتكون اختبارات تكٌفٌة ،مما ٌعنً أنه فً كل مرة ٌجٌب
الطالب على سؤال ،تساعد تلك اإلجابة فً تحدٌد السؤال التالً الذي سٌجٌب علٌه.

ما هً المهارات التً ٌقٌمها مٌنٌسوتا الشامل()MCA؟
تقوم تقٌٌمات مٌنٌوستا الشاملة ( )MCAsبتقٌٌم أداء الطالب بناء على معاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة .انظر معاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة على
موقع إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة( .انظر امتٌاز المعلم > المعاٌٌر > المنهج واإلرشادات > معاٌٌر  K-12األكادٌمٌة).




ٌتبع اختبار مٌنٌسوتا الشامل للقراءة المعاٌٌر األكادٌمٌة لعام .0000
ٌكون تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل  MCAللرٌاضٌات مطاب ًقا للمعاٌٌر األكادٌمٌة لعام .0002
تكون  MCAللعلوم مطابقة للمعاٌٌر األكادٌمٌة لعام .0002
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كٌف أتمكن من االطالع على نتائج  MCAالخاصة بابنً ،ومدرستً ،ومنطقتً؟
ستتسلم المنطقة الموجودة بها مدرستك تقرٌرً ا فردًٌا لكل طالب ٌؤدي اختبارات  ACMوسوف تزود اآلباء وأولٌاء األمور بالمعلومات.
سٌعرض لك هذا التقرٌر المجموع الكلً لطفلك فً كل مادة ،باإلضافة إلى المجموع الذي أحرزه فً مناطق مهارة معٌنة داخل كل مادة.
كما ٌتضمن أٌضًا معلومات حول مستوى التحصٌل ،ومقارنات بٌن مجموعات مختلفة ،ومقارنات ألداء الطالب فً السنوات الماضٌة،
وذلك كلما أمكن.
تتوفر نتائج األحٌاء والمدارس بالبٌانات بقسم باآلباء والمعلمٌن ،بمركز المعلومات على موقع إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة .اذهب إلى قسم
بٌانات لآلباء والمعلمٌن بموقع إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة( .انظر مركز البٌانات > معلومات لآلباء والمعلمٌن).

لمزٌ ٍد من المعلومات ،اتصل بـ
االختبارات على مستوى الوالٌة
mde.testing@state.mn.us
إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.state.mn.us

أغسطس 0003
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