أسئلة وإجابات حول اختبار مينيسوتا للمهارات األكاديمية ()SATM
للرياضيات ،والقراءة ،والعلوم لربيع 4102
ما هو اختبار مينيسوتا للمهارات األكاديمية )(MTAS؟
ٌُعد ( )SATMتقٌٌمًا بدٌالً قائمًا على معاٌٌر التحصٌل البدٌلة للطالب ذوي أكثر اإلعاقات اإلدراكٌة الملحوظة .وهو جزء من برنامج
تقٌٌم مٌنٌسوتا.
ت عالٌة للطالب
ٌقٌس ( )MTASمهارات القراءة والرٌاضٌات والعلوم التً تتصل بالمنهج التعلٌمً العام .وتمثل هذه المهارات توقعا ٍ
ً
صعوبة من النقاط الخاصة بتقٌٌم
ذوي اإلعاقات اإلدراكٌة الملحوظة ،لكن المهام التً تقٌس هذه المهارات ُتعتبر إلى ح ٍد كبٌر أقل
مٌنٌسوتا ) (MCAالشامل

ما الهدف من اختبار مينيسوتا للمهارات األكاديمية ؟()SATM
ٌُعد ( )SATMواح ًدا من االختبارات التً تستخدمها إجراءات المحاسبة فً المدرسة الفٌدرالٌة الخاصة بقانون التعلٌم االبتدائً
والثانوي )(ESEA؛ كما ٌُعد واح ًدا م ن بٌن التقٌٌمات البدٌلة التً ٌمكن أن تحل محل تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل ).(MCA
تتحمل المدارس مسؤولٌة تلبٌة االحتٌاجات التعلٌمٌة لكافة الطالب .حٌث ٌوجد بعض الطالب غٌر القادرٌن على تحقٌق كفاءة مستوى
الصف نتٌجة إلعاقتهم ،لذلك فإن (ٌ )MTASساعد على ضمان تقدٌم المدارس لخدمات تدرٌس الرٌاضٌات والقراءة والعلوم التً تتصل
بمعاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة فً مستوى الصف الخاص بالطالب حتى الحد المناسب.
كل من المهارات الوظٌفٌة واألكادٌمٌة .بٌنما
ربما ٌشٌر برنامج التعلٌم الفردي ( )IEPالخاص بطفلك إلى حاج ٍة للتدرٌس الخاص فً ٍ
( )SATMفقد تم تصمٌمه لقٌاس مدى تقدم الطالب فً المهارات األكادٌمٌة.

من الذي يجب عليه التقدم لهذا االختبار؟
ٌقتضً قانون التعلٌم االبتدائً والثانوي أن ٌشارك كافة الطالب فً المدارس العامة فً برنامج التقٌٌم على مستوى الوالٌة .وٌخوض هذه
االختبارات صفوف معٌنة؛ ففً القراءة ٌجري اختبار الصف الثالث والثامن والعاشر ،وفً الرٌاضٌات ٌتم اختبار الصف الثالث والثامن
والحادي عشر ،وفً العلوم ٌخوض االختبار الصف الخامس والثامن ومرة واحدة فً المدرسة الثانوٌة.
من الممكن أن ٌناسب ( )MTASالطالب المشاركٌن فً برنامج التعلٌم الفردي والذٌن لدٌهم أكثر اإلعاقات اإلدراكٌة الملحوظة .للطالب
الحرٌة فً التقدم الجتٌاز ( )MTASفً القراءة والرٌاضٌات والعلوم أو أي ٍ منهم بدالً من )ٌ .(MCAتولى فرٌق برنامج التعلٌم الفردي
مسؤولٌة تحدٌد كٌف ٌشارك الطالب فً االختبار على مستوى الوالٌة.
شروط التأهل للتقٌٌم البدٌل تقدم دلٌالً إرشادًٌا لفرق برنامج التعلٌم الفردي لمساعدتهم على تحدٌد من الذي ٌجب علٌه التقدم الختبار
) .(MTASلمزٌ ٍ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 ٌوجد نجاح أو رسوب للطالب فً )ٌ .(MTASستلم كل طالب مجموعه الذي ٌندرج تحت واحدة من أربعة مستوٌات للتحصٌل:





ال ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل البدٌلة
ٌفً جزئًٌا بمعاٌٌر التحصٌل البدٌلة
ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل البدٌلة
ٌفوق معاٌٌر التحصٌل البدٌلة

ال ٌُستخدم ( )SATMفً تحدٌد إذا ما كان طفلك ٌمكنه التقدم إلى الصف التالًٌ .تم استخدام ( )SATMفً القراءة للصف العاشر
وكذلك فً الرٌاضٌات للصف الحادي عشر لتلبٌة شروط التخرج .إذا وصل الطالب لمستوى أن ٌفً الطالب بمعاٌٌر التحصٌل البدٌلة أو
ف الطالب بمعاٌٌر التحصٌل البدٌلة أو وفوا بها
أن ٌفوقها ،فإن هذا ٌعنً أنهم قد وفوا بشرط تقٌٌم التخرج الخاص بتلك المادة .أما إذا لم ٌ ِ
جزئًٌا ،فمن المحتمل أن ٌحدد فرٌق برنامج التعلٌم الفردي ما إذا كان مجموع االجتٌاز مناسبًا .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).

ما هو شكل االختبار؟
ٌُعد ( )SATMتقٌٌمًا لؤلداء ٌدٌره معلم الطالب (أو موظف آخر من المنطقة التعلٌمٌة التابعة لها المدرسة) وٌكون االختبار فً وضع أن
ٌكون الطالب أمام المعلم .و ُتعتبر مهام األداء أكادٌمٌة لدرج ٍة واضحة كما أنها تقٌس مهارات طفلك فً القراءة والرٌاضٌات والعلوم.
عال
وبوج ٍه عامُ ،تعد المهام فً ( )SATMأسهل لدرج ٍة كبٌرة من أسئلة االختبار التً ٌقدمها )ٌ .(MCAمكن قراءة المهام بصو ٍ
ت ٍ
ً
بصور ورموز وأشٌاء أو أي ٍ من هذه الخٌارات لتسهٌل فهم الطالب لهم .وٌمكن للطالب أن ٌستجٌبوا من خالل عدة
مصحوبة
وتقدٌمها
ٍ
طرق (مثل التحدث ،أو اإلشارة ،أو استخدام نظرات العٌن) إلظهار ما ٌعرفونه من المهام.

ما المهارات التي ُتقاس في ؟()SATM
تتٌح مواصفات ( )SATMفً القراءة والرٌاضٌات والعلوم معلومات محددة ج ًدا حول المهارات التً ٌتم تقٌٌمها فً ) .(MTASانظر
شروط االختبار على موقع إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة( .اذهب إلى امتٌاز المعلم > مصادر االختبار > شروط 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.
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اختبار القراءة
ٌشتمل اختبار ( )SATMفً القراءة على مهام لؤلداء تقٌس مدى فهم الطالب للنصوص األدبٌة القصٌرة وكذلك للنصوص غٌر األدبٌة.
بصور ورموز وأشٌاء أو أي ٍ منها .ربما ٌستمع الطالب المتقدمون الجتٌاز اختبار
من الممكن أن تكون النصوص والمهام مصحوبة
ٍ
بشكل مستقل.
ب مع المعلم أو وحدهم
( )SATMفً القراءة إلى النصوص ،أو أن ٌقوموا بقراءتها جنبًا إلى جن ٍ
ٍ

اختبار الرياضيات
ٌشتمل اختبار ( )SATMفً الرٌاضٌات على مهام لؤلداء تقٌس مدى فهم الطالب للمهارات الحاسوبٌة وكذلك طرٌقة التفكٌر الرٌاضٌةٌ .مكن
أن تدعم الرسومات الخطٌة والصور واألشٌاء أو أي منها المهام (مثل األشكال) التً تساعد الطالب على فهم ما الذي علٌه أو علٌها فعله.

اختبار العلوم
ٌشتمل اختبار ( )MTASفً العلوم على مهام لؤلداء تقٌس مدى فهم الطالب لؤلفكار العلمٌة والعملٌاتٌ .مكن أن تدعم الرسومات الخطٌة
والصور واألشٌاء أو أي منها المهام (مثل األدوات) التً تساعد الطالب على فهم ما الذي علٌه أو علٌها فعله.

هل يمكنني معرفة نتائج طفلي ،والمدرسة والمنطقة التعليمية في ؟()SATM
ستستلم المنطقة التعلٌمٌة التابعة لها المدرسة تقرٌرً ا فردًٌا لكل طالب قام بأداء )MTAS( ،وستقدم المنطقة هذه المعلومات للوالدٌن
وأولٌاء األمورٌ .عرض لك هذا التقرٌر كٌف أدى طفلك فً كل مهمة ،وٌشٌر إلى مستوى التحصٌل الذي وصل إلٌه فً ) .(MTASمن
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 اآلباء 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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