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  MCAأسئلة وأجوبة حول تقییمات مینیسوتا الشاملة 
 في القراءة والریاضیات والعلوم

 ما ھو تقییم مینیسوتا الشامل؟

والریاضیات والعلوم والتي تُستخدم الستیفاء المتطلبات جرى على صعید الوالیة في القراءة ات تُ إختبارھي ) MCAتقییمات مینیسوتا الشاملة (
لتقییم أداء الطالب فیما یتعلق بمعاییر مینیسوتا األكادیمیة التي تحدد ما الذي یجب على سنویاُ ات ختبارالفیدرالیة والتشریعیة للوالیة. تجرى ھذه اإل

 الطالب معرفتھ وأداءه في كل مرحلة صفیة. 

 ات؟رختبالماذا تجرى ھذه اإل

ستخدم تقییمات مینیسوتا الشاملة لالطالع على جودة تطبیق المناھج الدراسیة في المدرسة وجودة تدریس الطالب وفق معاییر مینیسوتا نحن ن
 المدرسیة.  للمسؤولیة الوالیةوفي األكادیمیة في القراءة والریاضیات والعلوم. تقییمات القراءة والریاضیات تستخدم أیًضا للتقییمات الفیدرالیة  

والمدّرسون عن المواضیع التي یتفوق فیھا الطالب  ن ویرتستخدم المدارس ھذه المعلومات لتحسین التدریس والتعلم داخل غرفة الصف. یبحث المد
لتعزیز أسالیب تدریس ھذه المواضیع. كما یبحثون عن المواضیع التي تحتاج للتحسین لزیادة الوقت المخصص للتدریس أو لتعدیل أسالیب 

 التدریس. 

 ات؟ختباراإلھذه ل خضع من الذي یجب أن ی

ات القراءة والریاضیات إختبارمینیسوتا بالمشاركة في برنامج تقییمي على صعید الوالیة. یتم إجراء یتم إلزام جمیع طالب المدارس الحكومیة في 
الریاضیات  إختباریجرون  11وطالب الصف ال  MCAالقراءة  إختباروللمرحلة الثانویة (الطالب في الصف العاشر یجرون  8-3للصفوف 

MCA العلوم  إختبار). یتم إجراءMCA دورات تعلیمیة في مجالف الخامس والثامن وفي المرحلة الثانویة إذا التحقوا بللطالب في الص 
ات إختبارأو العلوم الحیاتیة. ومع القلیل من االستثناءات، جمیع طالب المدارس الحكومیة في الصفوف الواردة أعاله یجرون  (األحیاء) البیولوجیا

MCA. 

قد یكونون مؤّھلین للحصول على بعض التسھیالت. بعض الطالب ذوي  504و الخطة أ) IEPببرنامج تعلیمي فردي (ن والملتحقالطالب 
 . MCA إختباربدال من ) MTASمینیسوتا للمھارات األكادیمیة ( إختباراإلعاقات اإلدراكیة قد یكونون مؤّھلین إلجراء 

 ھو تقییم بدیل یستند إلى معاییر نجاح بدیلة في القراءة والریاضیات والعلوم.  MTASجدیر بالذكر أن  

 . على موقع اإلنترنت التابع لوزارة التربیة  والتعلیم في مینیسوتا للحصول على المزید من المعلومات MTASانظروا متطلبات األھلیة ل 
 Districts, Schools and Educators > Teaching and Learning > Statewide Testing > Minnesotaاذھب الي (

Tests.( 

http://education.mn.gov/MDE/dse/test/mn/
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 ات؟ختباركیف تجرى اإل

ً  لجمیع الصفوف تجرى   MCAجمیع تقییمات القراءة، الریاضیات والعلوم الشاملة  فقط. التسھیالت الورقیة متاحة للمؤّھلین لذلك بما في  إلكترونیا
 ذلك الطباعة الكبیرة وطریقة بریل.

 وفق إجابات الطالب. ختبارما یعني أنھ یتم ضبط اإلم، ات موجھةإختبارالریاضیات والقراءة على اإلنترنت ھي ع یضاموفي 

 یحدد الفقرةإجابات الطالب على مجموعة من العناصر حول  أن، بحیث فقرةعلى مستوى ال ختباربالنسبة للقراءة یتم ضبط اإل •
 والعناصر التي یتلقاھا الطالب. لفقرات المجموعة التالیة من ا

تساھم في تحدید السؤال التالي الذي  او اجابتھابالنسبة إلى الریاضیات، عندما یجیب الطالب عن سؤال معین، فإّن إجابتھ  •
 سیجیب عنھ الطالب.

 ات؟ختباراالستعداد لإل كیف یمكن للطالب

ات لألھل والطالب" متوفّرة على موقع وزارة التربیة والتعلیم في مینیسوتا وتشمل نصائح حول االستعداد ختبارنشرة "اقتراحات االستعداد لإل
 . MDEات على موقع ختباراالستعداد لإلانظروا نشرة یة عامة. إختباروإستراتیجیة  للمحتویات

 ).Students and Families > Programs and Initiatives > Statewide Testing اذھب الي(

ات ختبار. توفر العروض التوضیحیة لإلختباروأنواع األسئلة الموجودة في اإل ختبارھناك نماذج لمساعدة الطالب على االطالع على صیغة اإل
 على اإلنترنت حول استخدام األدوات على اإلنترنت وتوضح التنقل وأنواع العناصر.  معلومات للطالب

 للحصول على معلومات حول الوصول إلى نماذج  MDEعلى موقع ویب  Item Samplersاذھب إلى صفحة نماذج العناصر 
 . وض التوضیحیة للطالبالعناصر والعر

 Districts, Schools and Educators > Teaching and Learning > Statewide Testing > Studentاذھب الي (
Resources(. 

 ات؟ختبارالمطلوب الجتیاز اإل ھو ما

تقیس أداء الطالب بالنسبة إلى معاییر مینیسوتا ات ختبارات القراءة، الریاضیات أو العلوم. حیث إن اإلإختبارالطالب ال یفشلون وال ینجحون في 
ال یستوفي المعاییر، یستوفي المعاییر جزئیًا،  -األربعة وھي  األكادیمیة، ویحصل كل طالب على نتیجة تدرج ضمن أحد المستویات التحصیلیة

 ویتفّوق على المعاییر.  ،یستوفي المعاییر

 ؟MCA اتإختبارما ھي المھارات التي تخضع للتقییم في 

  MDEانظروا المعاییر األكادیمیة  بمینیسوتا على موقع أداء الطالب وفق معاییر مینیسوتا األكادیمیة.  MCAات إختبارتقیم 
 .)Districts, Schools and Educators > Teaching and Learning <K-12Academic Standardsاذھب الي (

 .2010یتالءم مع المعاییر االكادیمیة لعام   MCAالقراءة الشامل  إختبار •

 .2007یتالءم مع المعاییر األكادیمیة لعام  MCAالریاضیات الشامل  إختبار •

 .2009یتطابق مع المعاییر األكادیمیة لعام  MCAالعلوم الشامل  إختبار •

http://education.mn.gov/MDE/fam/tests/
http://education.mn.gov/MDE/dse/test/item/
http://education.mn.gov/MDE/dse/test/item/
http://education.mn.gov/MDE/dse/stds/
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 ؟والمنطقة التعلیمیة ، المدرسة طفليالشامل ل ختباركیف یمكنني االطالع على نتائج اإل

 لطفلكم. یحتوي التقریر على التحصیل النھائي لكم قّدم ھذه المعلوماتالمدرسة سوف تو  وعن  طفلكتقریًرا فردیًا عن كل طالب  المدرسة ستتلقي
في كل موضوع، إضافة إلى تحصیلھ في مھارات محددة في كل موضوع. كما یشمل التقریر معلومات حول المستوى التحصیلي، مقارنات مع 

 مجموعات مختلفة ومقارنة أداء الطالب بسنوات ماضیة، إن أمكن ذلك. 

 ت على موقع وزارة التربیة والتعلیم في مینیسوتا. نتائج المدرسة والحرم المدرسي متوفّرة في بند تقاریر مینیسوتا في مركز المعلوما
 ).Data Center > Minnesota Report Cardإلى (انتقل  MDEانظروا بند تقاریر مینیسوتا على موقع 

 

تصلوا بـإللمزید من المعلومات،   

Statewide Testing 
mde.testing@state.mn.us 

Minnesota Department of Education 
1500 Highway 36 West 

Roseville, MN 55113-4266 
https://education.mn.gov  
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