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 االختبارات على مستوى الواليةدليل أولياء األمور/األوصياء إلى    

 مومدرسته الطالبولياء األمور/األوصياء المعلومات األساسية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات اعتمادًا على المعلومات والمعرفة لصالح ألهذه الوثيقة  قدمت

 والمجتمع حيث يعيشون.

 

 

 

 

 

 

 

 ما هو الهدف من االختبارات التي تجري على مستوى الوالية؟

ر الدراسية ر والية مينيسوتا نظامها التعليمي والتربوي والمعايير المهنية التي يلتزم بها معلّموها. وقد وضع معلّمو مينيسوتا ومربّوها المعاييتقدّ 

 اختيار مسارهم المهني ومسار التعليم العالي األنسب لهم.إلى الطالب  إرشادالصارمة والمفصلة التي تساهم في 

لتي تجري على مستوى الوالية قياس المعايير الدراسية وتقويم مدى توافقها مع البرنامج الدراسي الرسمي والمسار التعليمي في تيح االختبارات اتو

 على إنشاء نظام المدارس، وذلك للتحقّق من أن الطالب بأسرهم يتلقّون الفرص التعليمية المتساوية. وتعتبر نتائج االختبارات أداة أخرى لمراقبة قدرتنا

 المهارات والمعرفة لكي يصبحوا قوة عاملة قوية مستقباًل ومواطنين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة. الطالبتعليمي وتربوي يكسب 

 

 المعايير والتقييمات الدراسية

  ما هي المعايير الدراسية؟

واإلنجازات الدراسية المتوقعة لدى الطالب بمعنى أنها تحدّد المعرفة والمهارات القدرات إلى  K-12في والية مينيسوتا للمراحل  المتبعةالمعايير الدراسية  شيرت

 التي طرقالانتهاء السنة الدراسية. ويقع ضمن مسؤولية مقاطعات المدارس تحديد  لغايةفي كل صف  ةمعيّن تالتي يتوّجب على كافة الطالب اكتسابها في مجاال

 وبرامج تعليمية.تدريسية ك عن طريق وضع دورات هذه المعايير وذل استيفاءمن الطالب  تمكن

 ؟الوالية والمعايير الدراسية ة على مستوىما هي العالقة بين التقييمات الدراسي

إنها بحيث الوالية في مجاالت الرياضيات والقراءة والعلوم إلى قياس مدى استيفاء الطالب والمدرسة والمقاطعة للمعايير الدراسية  على مستوىترمي التقييمات  

شّكل جزًءا من البرنامج التعليمي اليومي بل تتيح التقييمات أيًضا قياس مدى تماشي برامج المدارس تي تال ةالتعليمي وادإحدى الوسائل للتحقّق من تفّهم الطالب للم

 والمقاطعات مع المعايير والتزام المعلّمين بها.

 Alternate ACCESSواختبار  ACCESSاختبار 

 لمتعلّمي اإلنجليزية

  إنهما يعتمدان على معايير تطّور المهارات اللغوية باللغة اإلنجليزية

 WIDAالتي وضعتها منظمة 

  يتقدّم إليهما سنويًا متعلّمو اللغة اإلنجليزية في المراحلK-12  في

 مجاالت القراءة والكتابة واالستماع والتكلم

  يتقدّم معظم متعلّمي اللغة اإلنجليزية إلى اختبارACCESS 

 لمتعلّمي اللغة اإلنجليزية

  التقدّم إلى اختبارAlternate ACCESS  لمتعلّمي اللغة

اإلنجليزية اختياري بالنسبة لمتعلّمي اللغة اإلنجليزية ذوي اإلعاقات 

 الملحوظة اإلدراكية

واختبار المهارات  (MCA) والية مينيسوتافي يم الشامل يالتق

 (MTAS)والية مينيسوتا في الدراسية 

  يعتمدان هذان االختباران على المعايير الدراسية المتبعة في والية

 مينيسوتا

  في المدارس الثانوية في  8إلى  3إنهما يجريان سنويًا في الصفوف

 5 مجالي القراءة والرياضيات؛ ويجريان أيًضا سنويًا في الصفين

 وكذلك في المدارس الثانوية في مجال العلوم 8و

  يتقدّم معظم الطالب الختبارMCA 

  التقدّم إلى اختبارMTAS  اختياري بالنسبة للطالب الذين لديهم

 الملحوظة اإلدراكيةاإلعاقات 
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 كم وقت ا تستغرق االختبارات التي تجري على مستوى الوالية؟

على مستوى الوالية مرة واحدة كل سنة ويتقدّم معظم الطالب لهذه االختبارات عبر  تجري االختبارات

 يوقت التعليمالأقل من واحد في المئة من اإلنترنت. ومعدّل الوقت المطلوب إلكمال االختبارات هو 

الوقت بحيث يكون بمستطاع  تحديد. وتجري االختبارات دون على مدار السنة الدراسية بكاملها

 الطالب االستمرار في االختبار بقدر ما يحتاجون إليه من وقت.

 ؟يميمتى يتقّدم الطالب الختبارات التق

لوالية. ا المتبع فيتحدد كل مدرسة الجدول الزمني لالختبارات الخاصة بها ضمن اإلطار الزمني 

 االختبارات المحددة.اتصل بمدرسة ابنك لتلقي المعلومات عن أيام 

 ييبدأ اإلطار الزمني الختبار MCA وMTAS .في شهر مارس/آذار وينتهي في شهر مايو/أيار 

 ييبدأ اإلطار الزمني الختبار ACCESS وAlternate ACCESS  في نهاية شهر

 يناير/كانون الثاني وينتهي في شهر مارس/آذار.

     ؟فعاليتها منهيم ياختبارات التق الذي تستمدما 

تعتقد الهيئات الرسمية في والية مينيسوتا أنه لقياس القدرات الدراسية لدى الطالب بشكل فعال يتوجب 

 .فقط اإلجابة عن األسئلة المتعددة الخيارات فياالختبارات  تمثلت الأ

  لإلجابة عن األسئلة قد يطلب من الطالب كتابة األجوبة بواسطة لوحة مفاتيح، أو سحب الصور

 وإفالتها، أو استعمال رسم بياني معيّن أو معلومات معيّنة.والكلمات 

  اختباراتMCA  في مجالي القراءة والرياضيات هي اختبارات متكيّفة بمعنى أن األجوبة التي

 عنها. الطالبتحدّد األسئلة القادمة التي سيجيب  الطالبيعطيها 

  تشمل اختباراتMCA م المحاكات التي يطلب فيها من الطالب إجراء التجارب وفي مجال العل

 لإلجابة عن األسئلة.

التفكير النقدي بصفته مهارة الزمة قدرات  لطالب الفرصة لالعتماد علىلوتتيح كل هذه الوسائل 

 لتحقيق النجاح في مؤّسسات التعليم العالي وفي مسارهم المهني وإلبداء معرفتهم وقدراتهم.

وبما أن محتويات االختبارات تستند إلى المعايير الكاملة والشاملة قدر المستطاع فإن التحضير والتقدّم 

عة في الصفوف المدرسية بالمعرفة والعمليات واالستراتيجيات المتيم يستدعيان نفس يالختبارات التق

 األفضل.

 ؟يميمتى سأتلقّى نتائج اختبار التق

ريف ومن الممكن خيرسل إلى مقاطعات المدارس في فصل الصيف تقرير لكل طالب على حدة ويعطى لألهل لغاية موعد المقابلة الشخصية في فصل ال

 وتحديد األساليب التعليمية األنسب له. الطالبمن تقدّم  استعمال هذه التقارير للتحقّق

 ؟بالمشاركة لطالبل السماحما الذي سيحدث إن قررت عدم 

كانوا التربية والتعليم لوالية مينيسوتا بموجب القوانين السارية المفعول في الوالية نشر استمارة يعبّئها أولياء األمور/األوصياء في حال  قسميتوّجب على 

المتطلبات  في التقويمات الالزمة المعتمدة على المعايير التي وضعتها الوالية. وقد تمت صياغة هذه االستمارة بالتماشي مع الطالبيرفضون مشاركة 

مدرسة  مسؤولة علىالتربية والتعليم بالضغط على الرابط الوارد أدناه. وقد تطلب منك المقاطعة ال قسموالشروط الواردة في القوانين ومن الممكن تنزيلها من 

 تقديم مزيد من المعلومات. الطالب

 

 

 

 أين بإمكاني الحصول على مزيد من المعلومات؟

في  االختبارات على مستوى الواليةصفحة لطالب واألهالي عن االختبارات التي تجري على مستوى الوالية في ليتسنّى الحصول على معلومات مفصلة 

 .(education.state.mn.us  >Students and Families  >Statewide Testing) التربية والتعليم لوالية مينيسوتا قسمموقع 

 

 

معنى العالقة الوثيقة بالمعايير 

ا هو أن "التدريس استعداد  

لالختبار" يتمثل بالفعل في 

التشديد على المعايير الدراسية 

التي تشكل جزء ا من التدريس 

 اليومي على أرض الواقع.

لماذا تنسب أهمية إلى التقدم 

 لالختبارات؟

االختبارات التي تجري على مستوى الوالية 

 الطالبإال إحدى الوسائل لقياس إنجازات  تليس

 تحديدلكن مشاركته مهمة بفضل مساهمتها في 

مدرسة مع المدى توافق البرامج التعليمية في 

 المعايير الدراسية.

 ويستعمل المعلّمون والمربّون وواضع 

المعلومات المستخلصة من السياسة 

التقويمات التخاذ القرارات بخصوص 

 الموارد ووسائل الدعم المتاحة.

  يستعمل أولياء األمور والجمهور العام

لمقارنة  المعلومات المستمدة من التقييمات

المدارس بعضها ببعض وتحديد المناطق 

التي يستحسن شراء البيوت فيها أو تسجيل 

 الطالب في المدارس هناك.

وسيتأثر حساب مصداقية النتائج سلبًا إن تقدّم 

 من الطالب. 95%لالختبارات أقل من 

 

http://education.state.mn.us/MDE/fam/tests/
http://education.state.mn.us/MDE/fam/tests/



