أسئلة وأجوبة حول اختبار مينيسوتا للمهارات األكاديميةMTAS
في الرياضيات ،القراءة والعلوم

ما هو اختبار مينيسوتا للمهارات األكاديمية؟
إختبار مينيسوتا للمهارات األكاديمية ( )MTASهو تقييم بديل يستند إلى معايير تحصيلية بديلة للطالب ذوي الصعوبات اإلدراكية
الجادة .إنّه جزء من برنامج مينيسوتا التقييمي.
إختبار مينيسوتا للمهارات األكاديمية يقيّم مهارات القراءة ،الرياضيات والعلوم المرتبطة بالمنهاج الدراسي العام .تعكس هذه المهارات
التوقّعات العالية للطالب ذوي الصعوبات اإلدراكية الجادة ،ولكن إجراءات تقييم هذه المهارات أقل صعوبة من األسئلة في تقييم مينيسوتا
الشامل (.)MCA

ما الغاية من وراء اختبار مينيسوتا للمهارات األكاديمية؟
 MTASهو أحد التقييمات المدرسية التي تجرى بمسؤولية فدرالية والذي يستوفي متطلبات قانون التعليم الثانوي واالبتدائي الفدرالي
( ، )ESEAويمكن إجراءه بدال من .MCA
المدارس مسؤولة عن تلبية االحتياجات التعليمية لجميع الطالب .بعض الطالب ال يستطيعون تحقيق المهارات المالئمة لمستوى جيلهم
بسبب صعوبات معينة ،واختبار ال  MTASيساهم في ضمان تدريس الرياضيات ،القراءة والعلوم بطريقة تتالئم مع معايير مينيسوتا
األكاديمية لكل مرحلة صفية وبالقدر المناسب.
البرنامج التعليمي الفردي ( )IEPإلبنكم قد يشير إلى حاجته ألساليب تدريسية خاصة فيما يتعلّق بالمهارات األكاديمية واألدائية .إختبار
 MTASمعد لتقييم تق ّدم الطالب من ناحية المهارات األكايديمة.

من الذي يجب أن يجري هذه االختبارات؟
تلزم  ESEAجميع طالب المدارس الحكومية في مينيسوتا بالمشاركة في برنامج تقييمي على صعيد الوالية .تعطى اختبارات القراءة
لصفوف معينة ( 8-3و  ،)10الرياضيات ( 8-3و  )11والعلوم ( 5،8ومرة واحدة في المرحلة الثانوية).
قد يكون اختيار مينيسوتا للمهارات األكاديمية مالئمًا لبعض الطالب الملتحقين ببرنامج تعليمي فردي ( )IEPذوي الصعوبات اإلدراكية
الجادة .يمكن للطالب إجراء اختبار  MTASفي القراءة ،الرياضيات و/أو العلوم بدال من اختبار  .MCAطاقم البرنامج التعليمي الفردي
مسؤول عن تحديد كيفية مشاركة الطالب في االختبارات التي تجرى على صعيد الوالية.
متطلّبات األهلية الختبار  MTASتقدم إرشادًا لطواقم البرامج التعليمية الفردية لمساعدتهم على اختيار الطالب المناسبين إلجراء اختبار
 MTASأنظروا متطلبات األهلية الختبار  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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ما المطلوب الجتياز االختبار؟
الطالب ال ينجحون أو يفشلون في اختبار  ،MTASكما وأنّ االختبار لن يستخدم للبت فيما إذا يمكن للطالب ان يرفّع للصف التالي.
يحصل كل طالب على درجة ضمن أحد المستويات التحصيلية:





ال يستوفي المعايير التحصيلية البديلة
يستوفي المعايير التحصيلية البديلة بشكل جزئي
يستوفي المعايير التحصيلية البديلة
يتفوّق على المعايير التحصيلية البديلة

إختبار  MTASفي القراءة للصف العاشر واختبار  MTASفي الرياضيات للصف الحادي عشر قد يشكالن جز ًء من متطلبات التقييم
النهائي .الرجاء االتصال بالمدرسة التي يتعلّم فيها إبنكم للحصول على المزيد من التفاصيل.

ما هي صيغة االختبار؟
 MTASهو تقييم أدائي يجرى من قبل مدرّس الطالب (أو موظّف آخر في الحرم المدرسي) بشكل فردي .المهام أكاديمية بحتة وتسعى
لتقييم مهارات إبنكم في القراءة ،الرياضيات والعلوم .المهام المدرجة ضمن اختبار  MTASأسهل بكثير من أسئلة اختبار  .MCAيمكن
ل وعرضها بواسطة صور ،رموز و/أو أغراض ليصبح فهمها أسهل .يستطيع الطالب اإلجابة بمختلف الطرق
قراءة المهام بصوت عا ٍ
(كالميًا ،باإلشارة أو باستخدام النظرات) لإلشارة إلى معارفهم بشأن هذه المهام.

ما هي المهارات التي تقيّم في اختبارات MTAS؟
مواصفات إختبارات  MTASفي القراءة ،الرياضيات والعلوم توفّر معلومات محددة حول المهارات التي تقيّم في . MTAS
أنظروا مواصفات االختبار على الموقع اإللكتروني التابع لقسم التربية والتعليم في مينيسوتا.
)(Go to Educator Excellence > Testing Resources > Test Specifications.
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

القراءة
إختبار  MTASفي القراءة يشمل مهام أدائية تقيّم فهم الطالب لنصوص قصصية قصيرة ونصوص غير قصصية .النصوص والمهام قد
تكون مرفقة بصور ،رموز و/أو أغراض .الطالب الذين يجرون اختيار  MTASللقراءة قد يستمعون إلى النصوص ،يقرأون النصوص
مع المدرس أو يقرأونها بشكل مستقل.

الرياضيات
إختبار  MATSفي الرياضيات يشمل مهام أدائية تقيّم فهم الطالب للمهارات الحسابية والتفكير الرياضي .قد تكون هذه المهام مرفقة
برسومات ،صور و/أو أغراض (أشكال مثال) التي تساعد الطالب/ة على فهم المهمة التي يؤديها/تؤديها.
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العلوم
إختبار  MATSفي العلوم يشمل مهام أدائية تقيّم فهم الطالب لألفكار والمسارات العملية .قد تكون هذه المهام األدائية
مرفقة برسومات ،صور و/أو أغراض (أدوات مثال) لمساعدة الطالب/ة على فهم المطلوب منه/ا.

كيف يمكنني االطالع على نتائج االختبار الشامل للطالب ،المدرسة والحرم المدرسي؟
سيتلقى الحرم المدرسي تقريرًا فرديًا عن كل طالب أجرى اختبار  MATSوسيقدّم هذه المعلومات لألهل أو األوصياء الشرعيين.
يحتوي التقرير على كيفية أداء الطالب لكل مهمة ويشير إلى المستوى التحصيلي للطالب في اختبار  .MATSقد تستخدم المدرسة هذه
المعلومات لتقييم نجاعة التدريس ،كما ويستطيع طاقم البرنامج التعليمي الفردي ( )IEPاستخدام هذه المعلومات لتقييم التقدّم التعليمي.
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.

للمزيد من المعلومات ،إتصلوا ب
Statewide Testing
mde.testing@state.mn.us
Minnesota Department of Education
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.state.mn.us
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