
توقعات أكثر 
أصبح إعداد الطالب كي يتخذوا مكانتهم في هذا العالم أمًرا صعًبا. إذ 

أن المعرفة والمهارات التي يحتاجها الطالب لحياة مهنية ناجحة تتطور 
باستمرار لتحقيق المطالب الحالية والمستقبلية لسوق العمل. ولضمان 
أن يستوفى الطالب هذه المطالب، قام مجلس التعليم بوالية ميتشيجان 

بتبني معايير تعلم عالية تشرح بوجه عام ما يحتاج الطالب إلى معرفته 
وما هم قادرين على القيام به في كل مادة ومستوى صف ليكونوا 

جاهزين للمرحلة التالية من التعلم. 

توّجه هذه المعايير أيًضا المدرسين أثناء قيامهم بتطوير المنهج الدراسي 
للفصل وخطط الدروس. المعايير الحالية تحفز الطالب على: 

فهم موضوع الدرس بشكل أعمق üü
تعلم طريقة التفكير بشكل نقدي üü

تطبيق ما تعلموه في الواقع الفعلي üü
جعل التعليم أكثر ارتباًطا بحياتهم üü

التحقق من التقدم 
يخضع جميع الطالب في والية ميتشيجان إلى تقييم شامل عالي الجودة 

بالوالية مرة واحدة كل عام. تقيس التقييمات الشاملة مستوى معرفة 
الطالب وما هم قادرين على القيام به على مستوى صفوف محددة وفي 

مواد محددة. 

كل تقييمات والية ميتشيجان تقيس تقدم الطالب في معايير المحتوى 
لوالية ميتشيجان أو أهداف االستعداد للحياة المهنية والكلية. يتم 

 Michigan Student Test of Educational Progress إعطاء
(M-STEP) )اختبار التقدم التعليمي لطالب ميتشيجان( للطالب على
اإلنترنت في الصفوف 3-8 ويقيس مستوى المعرفة الحالي للطالب 
بناًء على المعايير األكاديمية العالية لوالية ميتشيجان في آداب اللغة 

اإلنجليزية )ELA( والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية. 

 ،PSAT يخضع طالب المدارس الثانوية في الصفين 9 و10 الختبار
لتوفير المعلومات للمدارس والطالب وأولياء األمور حول مستوى 

معرفة الطالب في ELA والرياضيات، وللمساعدة على إعداد الطالب 
الختبار SAT للقبول بالجامعة الذي يخضع له كل طالب بالمدارس 

الثانوية كجزء من اختبار الجدارة لوالية ميتشيجان (MME). يتكون 
اختبار MME من اختبار SAT مجاني مع اختبار المقال الذي يقيس 

أيًضا مستوى معرفة الطالب بناًء على معايير ELA والرياضيات 

بالوالية، ومكونات اختبار M-STEP في العلوم والدراسات االجتماعية، 
 .ACT WorkKeys واختبار لتقييم مهارات العمل يطلق عليه

سيستغرق معظم الطالب ما ال يزيد عن 4-8 ساعات - أقل من 
1 بالمائة من الوقت التعليمي - في تقييمات الوالية. يتم تحديد كل 

التقييمات األخرى على مستوى المنطقة التعليمية والمدرسة.

يدرج الجدول في الصفحة التالية اختبارات الوالية التي يخضع لها 
الطالب في كل مستوى صف. تتمتع المدارس بالمرونة في إعطاء 

اختبارات M-STEP عبر اإلنترنت في أي وقت خالل إطار زمني مدته 
 ACTو SATو PSAT أربعة أسابيع لكل مستوى صف. ُتجرى تقييمات

WorkKeys وفًقا للمبادئ التوجيهية لمجلس الجامعة وACT في تواريخ 
محددة. ارجع إلى مدرسة طفلك لمعرفة تواريخ إجراء اختبارات 

.MMEو M-STEP

مزایا اختبارM-STEP  لعام 
تصميم حديث لالختبار، مع عدد أقل من أسئلة االختيار من متعدد  ♦♦

والمزيد من األسئلة التي تتطلب مهارات حل المشكالت والتفكير النقدي.
( لتقييمات آداب اللغة اإلنجليزية  ♦♦CAT( اختبار الكمبيوتر التكيفي

)ELA( والرياضيات، والتي توفر تجربة اختبار أكثر فردية للطالب 
وقياًسا أكثر دقة لمستوى تعلم الطالب.

الكفاءة: ♦♦
يستغرق وقت االختبار )تم تخفيضه في 2016( أقل من 1% − من 

الوقت التعليمي سنوًيا
يمثل تقييم المدارس الثانوية أيًضا اختباًرا للقبول بالجامعة − 

تقدم تقييمات الوالية
♦ لمحة مهمة عن إنجاز الطالب على مستوى 

الوالية والمنطقة التعليمية والمدرسة
♦ معلومات ذات قيمة ألولياء األمور حول 

اإلنجاز األكاديمي ألطفالهم
♦ بيانات مهمة للمدرسين والمدارس والمناطق
التعليمية تساعد في توجيه العملية التعليمية

 

TM

 بوالية
ميتشيجان نظام تقييم التعليم

ما هو، وماذا يعني، وما فائدته



نتائج عملية -♦♦ يتم إتاحة النتائج األولية للمدارس خالل عدة أيام من 
االختبار؛ ويتم إتاحة النتائج النهائية قبل بدء العام الدراسي التالي 
للمدارس التي تعمل تحت تقويم قياسي: يتم توزيع تقارير أولياء 

األمور بواسطة المدارس في بداية العام الدراسي.

 جدول التقییمات لوالیة میتشیجان 
ربیع 2018

مستوى 
الصف

التقييم المستخدم ومجاالت 
المحتوى التي يتم تقييمها

 2018 
النطاق الزمني لالختبارات

الصفان 3 
و6

الرياضيات وآداب اللغة 
 )ELA( اإلنجليزية 
M-STEP الختبار

30  أبریل إلى 
25 مایو

الصفان 4 
و7

الرياضيات وELA والعلوم 
M-STEP الختبار

 30 أبریل إلى 
25 مایو

الصفان 5 
و8

 ELAالرياضيات و
والدراسات االجتماعية 

M-STEP الختبار

9 أبریل إلى 
4 مایو

الصفان 9 
PSATو10

 10 أو11  أبریل
 24 أو 25 أبریل 

)اختبار اإلعادة(

الصف 11 
MME

العلوم والدراسات االجتماعیة 
M-STEP الختبار

SAT

ACT WorkKeys

 9 أبریل إلى 4 مایو

أبریل أو   10  
 24 أبریل )اختبار اإلعادة(

أبریل أو   11  
25 أبریل )اختبار اإلعادة(

الصفوف 
11-3

 اختبار MI-Access البديل - 
جميع الصفوف، جميع 

مجاالت المحتوى

 9 أبریل إلى 
25 مایو

الصفوف 
11-3

للطالب الذین WIDA 
یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة    5 فبرایر إلى 23  مارس

التقييمات الخاصة بفئات معينة من الطالب 
هناك تقييم بديل يسمى MI-Access ُيقدم للطالب من ذوي اإلعاقة 
الذين قرر فريق البرنامج التعليمي الفردي )IEP( الخاص بهم أن 

التقييمات العامة ال تناسبهم، حتى مع توفير وسائل التكيف لهم. انظر 
صفحة MI-Access، قسم ولي األمر/الطالب لمزيد من المعلومات 

.www.michigan.gov/MI-Access على
اختبار التقييم والتصميم التعليمي العالمي المعروف اختصاًرا باختبار 
)WIDA(، الذي يقوم بتقييم الطالب الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية. 

لمعرفة المزيد حول هذه التقييمات وغيرها من التقييمات، يرجى 
االتصال بالمنطقة التعليمية المحلية لديك.

لماذا تقييم الطالب؟
إن تقييم الطالب يعد موضوًعا هاًما للحوار، حيث يضم الكثير من 

اآلراء المختلفة حول كيف ومتى ومقدار وأي اختبارات وألي غرض 
نقوم بتقييم الطالب. فيما يلي بعض النقاط الهامة لوضعها بعين 

االعتبار:

تطالب قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية المدارس بتقييم مستوى  ♦♦
تعلم الطالب كل عام في مستويات صفوف ومواد محددة )انظر الجدول 

إلى اليسار(. 
التقييمات السنوية التي تتطابق عبر كل مدراس ميتشيجان تقدم لنا  ♦♦

المعلومات حول كيفية أداء الطالب ومدى كفاءة المدارس والمناطق 
التعليمية في التدريس للطالب مقارنة بتلك في المجتمعات والواليات 

والبالد األخرى. يساعد ذلك على توجيه الدعم والموارد للطالب 
والمدارس التي تحتاج إليها أكثر من غيرها. كما يساعد على تحديد 

مجاالت النجاح التي يمكن لآلخرين التعلم منها. هذه المعلومات 
والبيانات ضرورية لتحقيق هدفنا المتمثل في أن نصبح ضمن 

أفضل 10 واليات تعليمية. 
التقييمات القياسية على مستوى الوالية ال تقيس كل شيء مهم حول  ♦♦

الطالب، ولكنها تقيس مقدار معرفة الطالب فيما يتعلق بمعايير المحتوى 
للوالية. 

فرص االختبارات التجريبية المجانية لكل الطالب 
ُيتاح لجميع الطالب إمكانية الحصول على أمثلة ألسئلة االختبار 

والتدرب على االختبارات عبر اإلنترنت. 

 الطالب في الصفوف K-8 و11 يمكنهم الحصول على 
 أمثلة عناصر عبر مستعرض Chrome على 

 .https://wbte.drcedirect.com/MI/portals/mi

 الطالب في الصفوف 9-11 يمكنهم الوصول إلى أكاديمية خان 
للتدرب على االختبارات عبر اإلنترنت مجاًنا. قم بزيارة 

 .https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice

طالب المدارس غير العامة والتعليم المنزلي 
يمكن أن تختار جميع المدارس غير العامة أن تؤدي تقييمات الوالية 
لطالبها أثناء النطاقات الزمنية للتقييم المحددة بواسطة إدارة التعليم 

بوالية ميتشيجان. 

تتاح الفرصة أيًضا لطالب التعليم المنزلي أن يخضعوا لتقييمات الوالية. 
وللقيام بذلك، يجب أن يتصل طالب التعليم المنزلي بالمنطقة التعليمية 
التي يقيم فيها الطالب لتحديد المواعيد. سيتم اإلبالغ عن نتائج الطالب 

بشكل مستقل ولن تكون متضمنة في نتائج المنطقة التعليمية التي أدوا فيها 
التقييمات. تتوفر معلومات النطاقات الزمنية للتقييم على صفحة المدارس 

 MDE غير العامة والتعليم المنزلي إلدارة التعليم بوالية ميتشيجان
.(http://mi.gov/mde/0,4615,7-140-6530_6539_35175---,00.html)




