أسئلة وإجابات حول  ACMالمعدل الختبارات
الرياضيات ،والقراءة لربيع 4102
ما هو  ACMالمعدل؟
 ACMالمعدل هو تقٌٌم بدٌل ٌقوم على أساس معاٌٌر التحصٌل المعدلة لمجموعة محدودة من الطالب الذٌن منعتهم إعاقتهم من تحقٌق
مستوى الصف من المهارةٌ .عد  MCAالمعدل جزءًا من برنامج تقٌٌم مٌنٌسوتا خالل العام الدراسً .2014–2013
ٌقوم  ACMالمعدل بقٌاس مهارات الرٌاضٌات والقراءة بنا ًء على معاٌٌر محتوى مستوى الصف .وٌُعتبر ذلك التقٌٌم أقل صعوبة من
تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل ( )ACMالذي ٌتم تطبٌقه على جمٌع الطالب بشكل عام ،وتكون التوقعات بشأن التحصٌل أقل صرامة.

ما هو هدف  ACMالمعدل؟
 MCAالمعدل هو واح ٌد من االختبارات التً ُتجرى فً مراقبة مسؤولٌة المدارس الفٌدرالٌة عن قٌاس وثٌقة التعلٌم األساسً والثانوي
( .)SESMكما ٌُعد واح ًدا من بٌن التقٌٌمات البدٌلة التً ٌمكن أن تحل محل تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل)ACM(.
تتحمل المدارس مسؤولٌة تلبٌة االحتٌاجات التعلٌمٌة لكافة الطالبٌ .كون بعض الطالب غٌر قادرٌن على تحقٌق مهارة مستوى التحصٌل
بسبب إعاقتهم ،ولذلكٌ ،ساعد  ACMالمعدل على ضمان تقدٌم المدارس إرشادات للرٌاضٌات والقراءة من شأنها مساعدة الطالب على
تعلم محتوى مستوى الصف.

من الذي يجب عليه التقدم لهذا االختبار؟
ٌقتضً قانون التعلٌم االبتدائً والثانوي أن ٌشارك كافة الطالب فً المدارس العامة فً برنامج التقٌٌم على مستوى الوالٌةٌُ .قدَّم ACM
المعدل لصفوف معٌنة بالنسبة للقراءة ( 8–5و )10وبالنسبة للرٌاضٌات ( 8–5و.)11
ربما ٌكون  MCAالمعدل مالئمًا لبعض الطالب الذٌن ٌأخذون برامج التعلٌم المتمٌز (ٌ .)IEPمكن أن ٌأخذ الطالب اختبار MCA
المعدل فً القراءة و/أو الرٌاضٌات بدالً من اختبار ٌ .ACMتولى فرٌق برنامج التعلٌم الفردي مسؤولٌة تحدٌد كٌف ٌشارك الطالب فً
االختبار على مستوى الوالٌة.
تقدم شروط التقٌٌم المتالحق لؤلهلٌة المشورة لفرٌق  IEPمن أجل مساعدتهم على تحدٌد من ٌجب أن ٌأخذ اختبار  MCAالمعدل .لمزٌ ٍد
من المعلومات ،انظر شروط التأهل للتقٌٌم البدٌل على الموقع اإللكترونً إلدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة( .اذهب إلى دعم المدارس > إدارة
االختبارات > اختبارات مٌنٌسوتا).
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ما المطلوب الجتياز االختبار؟
ال ٌنجح الطالب فً اختبار  ACMالمعدل أو ٌرسبون فٌهٌ .ستلم كل طالب مجموعه الذي ٌندرج تحت واحدة من أربعة مستوٌات للتحصٌل:





ال ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل المعدلة
ٌفً جزئًٌا بمعاٌٌر التحصٌل المعدلة
ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل المعدلة
ٌتجاوز بمعاٌٌر التحصٌل المعدلة

لن ٌتم استخدام  MCAالمعدل فً تحدٌد إذا ما كان الطفل ٌمكنه التقدم إلى الصف التالًٌ .تم استخدام  MCAالمعدلة للقراءة للصف 10
و MCAالمعدلة للرٌاضٌات للصف  11الستٌفاء شروط التخرج .إذا كان مستوى تحصٌل الطالب ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل المعدلة
أو ٌتجاوزهاٌ ،كونون بذلك قد أوفوا بشروط تقٌٌم التخرج لتلك المادة .انظر صفحة المعلومات الخاصة لآلباء لشروط تقٌٌم التخرج على
موقع إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة لمزٌد من المعلومات عن شروط تقٌٌم التخرج( .اذهب إلى لآلباء فقط > معلومات االختبار).

كيف يتم عقد االختبارات؟
ٌتم عقد اختبارات القراءة لـ  MCAالمعدل بالصفوف  8–5و ،10واختبارات الرٌاضٌات ل المعدل بالصفوف 8–5و 10عن طرٌق اإلنترنت.
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.org
انظر نماذج االختبار على بوابة تقٌٌمات مٌنٌسوتا..

ما هي المهارات التي ُتقاس في اختبار  ACMالمعدل؟
ٌقوم كل من تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل و MCAالمعدل بقٌاس أداء الطالب بنا ًء على معاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة .انظر معاٌٌر مٌنٌسوتا
األكادٌمٌة على موقع إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة( .انظر امتٌاز المعلم > المعاٌٌر ،المنهج واإلرشادات > المعاٌٌر األكادٌمٌة ٌ ).K-12كون
 MCAالمعدل للقراءة مطاب ًقا للمعاٌٌر األكادٌمٌة لعام ٌ .2010كون  MCAالمعدل للرٌاضٌات مطاب ًقا للمعاٌٌر األكادٌمٌة لعام .2002

اختبار القراءة
ٌقٌس تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل-المُعدل ()MCA-Modifiedفً اختبار القراءة فهم الطالب للنصوص األدبٌة وغٌر األدبٌة .كما تم وضع
النصوص بشكل عام لتكون أقصر من تلك الموجودة فً ( ،)MCAباإلضافة إلى أن الكثٌر من هذه النصوص ال تفوق الحد األدنى من
إمكانٌة القراءة فً كل صفٌ .تم وضع بعض النقاط فً مجموعات مع الجزء المتعلق بها فً النص ،أما النقاط التً تشٌر للنص بأكمله
فتظهر فً النهاٌة.

اختبار الرياضيات
ٌتم دعم ( )MCA-Modifiedفً اختبار الرٌاضٌات بالرسوم البٌانٌة عند الحاجة .كما ٌتم تقلٌل عبء القراءة ،وتتاح وسٌلة دعم
عال من خالل الكمبٌوتر .وٌتم كذلك تقدٌم الصٌغ الرٌاضٌة فً النقاط المطلوبة أو فً ورق ٍة منفصلة للصٌغ فقط.
القراءة-بصو ٍ
ت ٍ
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هل يمكنني معرفة نتائج طفلي والمدرسة والمنطقة التعليمية في ()MCA-Modified؟
ستستلم المنطقة التعلٌمٌة التابعة لها المدرسة تقرٌرً ا فردًٌا لكل طالب قام بأداء ( ،)MCA-Modifiedوستقدم المنطقة هذه المعلومات
للوالدٌن وأولٌاء األمور .سٌعرض لك هذا التقرٌر المجموع الكلً لطفلك فً كل مادة ،باإلضافة إلى المجموع الذي أحرزه فً مناطق
مهارٌة معٌنة داخل كل مادة .من المحتمل أن تستخدم المدرسة هذه المعلومات فً تقٌٌم مدى كفاءة عملٌة التدرٌس لدٌها ،وربما ٌختار
فرٌق برنامج التعلٌم الفردي استخدام ( )IEPهذه المعلومات أٌضًا كوسٌلة لقٌاس مدى التقدم التعلٌمً
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
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