أسئلة وأجوبة حول شروط تقٌٌم التخرج
ما هً شروط تقٌٌم التخرج؟
لتصبح مؤهالً للحصول على دبلوم من إحدى مدارس مٌنٌسوتا للثانوٌة العامةٌ ،جب على جمٌع الطالب الوفاء بشروط تقٌٌم التخرج .وقد
تغٌرت هذه الشروط وف ًقا للقانون الجدٌد لعام  .2013تقدم صفحة المعلومات نظرة عامة على التغٌرات بشروط تقٌٌم التخرج وتركز على
تقٌٌم التخرج المطلوب للدبلوم ( )DARGكطرٌقة الستٌفاء هذه الشروط.لمزٌد من المعلومات ٌستطٌع اآلباء/األوصٌاء التواصل مع
مدرسة الطالب.

ما هً طرق استٌفاء شروط تقٌٌم التخرج للوالٌة؟
هناك العدٌد من الطرق ،وتعتمد هذه الطرق على العام الذي التحق به الطالب ألول مرة بالصف الثامن .كما تحدد المناطق التً ٌقطن بها
الطالب الطرق التً سٌتم تقدٌمها واستخدامها الستٌفاء الشروط.

الطالب الذٌن التحقوا بالصف الثامن خالل العام الدراسً 3123–3122
ٌستطٌع هؤالء الطالب استٌفاء شروط تقٌٌم التخرج عن طرٌق استٌفاء شروط تقٌٌم الصف ( )DARGفً مواد القراءة ،والرٌاضٌات،
والمقال المكتوب ،والتً تتضمن:





الحصول على درجة المهارة (كفء)ٌ .عد الطالب كف ًئا (التحصٌل المُحقق إما ٌستوفً أو ٌتجاوز الشروط) الختبار القراءة
بتقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل ( )MCAللصف العاشر واختبار الرٌاضٌات بتقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل للصف الحادي عشر ،وبذلك ٌصبح
مستوفًٌا لشروط تقٌٌم التخرج لهذه المادة.
 oوٌنطبق هذا أٌضًا على الطالب الذٌن ٌخضعون الختبار  MCAالمعدل أو اختبار مٌنٌسوتا للمهارات األكادٌمٌة
( )MTASبدالً من اختبارات تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل ( .)MCAانظر صفحات المعلومات الخاصة باآلباء بموقع
إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة لمزٌد من المعلومات عن اختبار تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل المعدل واختبار مٌنٌسوتا للمهارات
األكادٌمٌة ( .اذهب إلى "لآلباء فقط" ثم > معلومات االختبار).
الحصول على درجة النجاح باختبار المقال المكتوب لتقٌٌم دبلوم التخرج ( )GRADأو اختبارات القراءة والرٌاضٌات.
استٌفاء الطرق البدٌلة للتقٌٌم المطلوب للتخرج من الدبلوم ،والتً قد تتضمن التالً:
 oاستٌفاء المسار البدٌل لشروط اختبار الرٌاضٌات (لطالب الصف الثامن خالل العام الدراسً  2010–2002فقط)
 oالحصول على درجة نجاح فردٌة (بالنسبة لطالب برنامج التعلٌم الفردي أو خطة رقم )504
 oالحصول على استثناء متعلم اإلنجلٌزٌة ()EL
 oاجتٌاز اختبار مُساءلة ُتعده والٌة أخرى وتصدق علٌه إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة

ٌسمح القانون الجدٌد أٌضًا للطالب بدخول تقٌٌم ( )RCAللقبول بالكلٌات؛ وتقٌٌم مهارات العمل ( ،)WorkKeysواختبار بوصلة تحدٌد
المستوى ( )CsapmCCلقبول الطلبة بالجامعات ،أو اختبار االستعداد المهنً للجٌش ( )RAVRAالستٌفاء شروط تقٌٌم التخرج لمواد
القراءة ،والرٌاضٌات ،والمقال.
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قد ٌؤثر الحً الذي تقع به المدرسة فً استعاضة الدرجات من تقٌٌم بدٌل أو معادل بغرض استٌفاء شروط تقٌٌم التخرج.

الطالب الذٌن التحقوا بالصف الثامن فً العام الدراسً  3124–3123وما بعده
سٌقوم هؤالء الطالب باستٌفاء شروط تقٌٌم التخرج من خالل نظام التقٌٌم المهنً والقبول بالكلٌات ،والذي سٌتم عقده للمرة األولى بالعام
الدراسً  .2015–2014وسٌتألف نظام التقٌٌم المهنً والقبول بالكلٌات من تقٌٌم مهنً وقبول بالكلٌات للصف الثامن والعاشر ،وتقٌٌم
القبول بالكلٌات للصف الحادي عشر .أما الطالب الذٌن ال ٌبدون استعدا ًدا أكادٌمًٌا لاللتحاق بوظٌفة أو كلٌة ما ،بنا ًء على تطور تحصٌلهم
األكادٌمً بٌن الصف الثامن والعاشر ،فٌجب أوالً أن ٌدخلوا باختبار تحدٌد المستوى التشخٌصً للكلٌات ،قبل الدخول باختبار القبول
بالكلٌات فً الصف الحادي عشر .سٌتم توفٌر المزٌد من المعلومات عن هذه التقٌٌمات عندما تصبح متاحة.

ما الذي سٌحدث عندما ٌحصل الطالب على تقدٌر غٌر كفء فً تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل عند المحاولة األولى؟
الطالب ال ٌجتازون فً اختبارات الرٌاضٌات والقراءة أو ٌخفقون فٌهاٌ .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 .فً
حالة الطالب الذٌن لم ٌجتازوا أو أخفقوا فً الحصول على تقدٌر كفء فً اختبارات مادتً القراءة والرٌاضٌات بتقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل،
و ACRالمعدل ،واختبار مٌنٌسوتا للمهارات األكادٌمٌة ،ومن ثم لم ٌوافوا شروط تقٌٌم التخرجٌ ،مكنهم الحصول على فرص عدٌدة
لدخول اختبار تقٌٌم دبلوم التخرج من على اإلنترنت ،بنوافذ إعادة االختبار ،أو دخول أحد التقٌٌمات األخرى مثل (تقٌٌم ( )RCAللقبول
بالكلٌات ،أو تقٌٌم مهارات العمل ( ،)WorkKeysأو اختبار تحدٌد المستوى ( )Compassلقبول الطلبة بالجامعات ،أو اختبار
االستعداد المهنً للجٌش ( ، ) RAVRAأو الحصول على درجات بناء ً على تقٌٌم بدٌل أو معادل خاص بالحً الذي تقع به المدرسة.
كما ٌمكن لمن لم ٌجتز منهم اختبارات تقٌٌم دبلوم التخرج الخاصة بمادة المقال أن ٌعٌد هذه االختبارات مرتٌن فً السنة .راجع مع
المدرسة التً ٌتعلم بها طالبك خٌارات إعادة االختبارات المتاحة فً المنطقة التً تقطن بها.

ما هً االختبارات ال ُمعادة لتقٌٌم دبلوم التخرج ( )GRADالخاصة بمادتً القراءة والرٌاضٌات؟
تحتوي االختبارات المُعادة لتقٌٌم دبلوم التخرج الخاصة بمادة القراءة على العدٌد من الفقرات وعلى  40سؤال اختٌار من متعدد .أما
االختبارات المُعادة لتقٌٌم دبلوم التخرج المستقلة بذاتها الخاصة بمادة الرٌاضٌات فتحتوي على  40سؤال اختٌار من متعدد .وٌقوم الطالب
بحل االختبارات الخاصة بهاتٌن المادتٌن عبر اإلنترنت .وتبدأ درجة النجاح من  50فما فوقها.

ماذا ٌُقصد باالختبارات ال ُمعادة لتقٌٌم دبلوم التخرج الخاصة بمادة المقال؟
ٌقوم الطالب بالكتابة حول فكرة واحدةٌ .قوم بعض المتخصصٌن المدرَّبٌن بوضع درجة اختبار تقٌٌم دبلوم التخرج الخاص بمادة المقال
باستخدام العناوٌن الشمولٌة .تتراوح الدرجات التً ٌمكن أن ٌحصل علٌها الطالب ما بٌن  1إلى  :6وتبدأ درجة النجاح من  3فما فوقها.

ما هو تقٌٌم ( ،)TCAوتقٌٌم ( ،)syeKkroWواختبار  ،CyapmWWواختبار( ،)TAVTAوالتقٌٌمات
المعادلة المتعلقة باألحٌاء؟
إن تقٌٌم ( )RCAهو تقٌٌم للقبول بالكلٌات ،أما تقٌٌم ( )sseKkroCفهو تقٌم لمهارات العمل ،واختبار ( )CsapmCCهو اختبار
لتحدٌد المستوى لقبول الطلبة بالجامعات ،أما ( )RAVRAفهو اختبار االستعداد المهنً للجٌش .وٌمكن استخدام أحد هذه التقٌٌمات ،أو
درجات تقٌٌم بدٌل أو معادل فً استٌفاء شروط تقٌٌم التخرج .ولم ٌتم وضع هذه التقٌٌمات من قبل إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة ،وإنما هً
تقٌٌمات معترف بها عالمًٌا.
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كٌف ٌمكن للطالب أن ٌستعدوا لالختبارات ال ُمعادة؟
ٌ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).
كما ٌمكن االستعانة بنماذج اختبارات تقٌٌم دبلوم التخرج والبرنامج التعلٌمً للطالب الخاص باختبارات تقٌٌم دبلوم التخرج المُعادة فً
مادتً القراءة والرٌاضٌات.
 )1تساعد نماذج االختبار الطالب على أن ٌكون شكل االختبار مألو ًفا لدٌهم ،كما تقدم لهم أمثلة على أنواع األسئلة الموجودة فً
االختبارٌ .مكنك إٌجاد نماذج لالختبار لكل الصفوف وكافة المواد على بوابة تقٌٌمات مٌنٌسوتا
( )www.mnstateassessments.orgانظر نماذج االختبار على بوابة تقٌٌمات مٌنٌسوتا.
 )2أما البرنامج التعلٌمً للطالب فٌشرح للطالب كٌفٌة اجتٌاز االختبارات واستخدام أجهزة الكمبٌوتر عند حل االختبارات عبر
اإلنترنت وحل أسئلة االختبارات .انظر المواد التعلٌمٌة للطالب على بوابة تقٌٌمات مٌنٌسوتا( .برجاء تصفح الموقع التالً
)www.mnstateassessments.org > Resources > Student Re sources.

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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