نظام تقييم التعليم

نظام
ميشيغان

ما هو وماذا يعني وماذا يقدم

p
تم التعديل في 03/24/2022

َتوقُع المزيد
يعد تجهيز األطفال ألخذ مكانهم المالئم في العالم أمًرا صعًبا .تتطور المعرفة والمهارات
التي يحتاج إلي ها الطالب بغية الحصول على وظيفة ناجحة باستمرار وذلك لتلبية
متطلبات مكان العمل الحالية والمستقبلية .من أجل ضمان قدرة الطالب على تلبية هذه
المطالب ،اعتمد مجلس التربية والتعليم في والية ميشيغان معايير تعليمية عالية تحدد
على نطاق واسع ما يحتاج الطالب إلى معرفته وما هم قادرين على القيام به في كل مادة
دراسية ومستوى صف ليكونوا مستعدين للمرحلة التالية من التعلم.

يتألف امتحان استحقاق ميشيغان ( )MMEمن اختبار القدرات الدراسية ( )SATمع
اختبار كتابة المقال الذي يقيس أي ً
ضا معرفة الطالب بمعايير الوالية في آداب اللغة
اإلنجليزية ( )ELAوالرياضيات ،ومكونات اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطال ب
لمسمى بمفاتيح
( )M-STEPفي العلوم والدراسات االجتماعية ،وتقييم لمهارات العمل ا ُ
العمل ( )WorkKeysالختبار الكلية األمريكية (.)ACT
ُتقدم تقييمات الوالية م ا يلي

توجه المعايير أي ً
ضا المعلمي ن أثناء تطويرهم للمناه ج الدراسية وخطط الدروس .تتحدى

♦ لمحة مهمة إلنجاز الطالب على مستوى الوالية ،المقاطعة والمبنى
♦ معلومات قّيمة ألولياء األمور والمعلمين حول التحصيل الدراسي لطالبهم

معايير اليوم الطالب للقيام بما يلي:

♦ بيانات مهمة للمدارس والم ناطق التعليمية لتقييم المناهج وفعالية البرامج

ü
ü
ü
ü

فهم ال موضوع ب شكل أعمق
تعلُّم كيفية التفكير بشكل نقدي
تطبيق ما تعلموه على العالم الحقيقي
جعل التعلم أكثر صلة بحياتهم

التحقق من التقدم المحرز
يخضع جميع الطالب في ميشيغان لتقييم تحصيلي عالي الجودة للوالية مرة واحدة كل
سنة .تعمل التقييمات الرسمية على قياس ما يعرفه الطالب وما يمكنهم القيام به ف ي
مستويات صفوف محددة وفي مجاالت مواد دراسية معينة.

♦ اتجاهات أداء ونمو قابلة للمقارنة مع مرور الوقت على مستويات الوالية،
المقاطعة والمبنى
لن يقضي معظم الطالب أكثر من  3-9ساعات  -أقل من واحد بالمائة من وقت
التدريس  -في تقييمات الوالية .يتم تحديد جميع التقييمات األخرى على مستوى المنطقة
التعليمية والمبنى.
يوضح الجدول الموجود في الصفحة التالية اختبارات الوالية التي يجريها الطالب في
كل مرحلة دراسية .تتمتع المدا رس بالمرونة في إجراء اختبارات ميشيغان للتقدم

تعمل جميع تقييمات والية ميشيغان على قياس التقدم الذي أحرزه الطالب من خال ل

التعليمي للطالب ( )M-STEPعبر اإلنترنت في غضون ستة أسابيع من اإلطار

معايير المحتوى التي حددتها والية ميشيغان أو غيرها من األهداف المهنية أو أهداف

الزمني وتقييمات نظام التقييم البديل في ميشيغان المعروف بإم آي آكسيس (MI-

االستعداد لدخول الكلية .يتم تقديم اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب ()M-STEP

 )Accessعلى مدار سبعة أسابيع .تتم إدارة تقييمات اختبار القدرات الدراسية األولية

عبر اإلنترنت للطالب من الصف الثالث ( )3إلى السابع ( )7لقياس مدى معرفتهم
بمعايير الوالية في آداب اللغة اإلنجليزية ( )ELAوالرياضيات .يقيس اختبار القدرات

( ،)PSATاختبار القدرات الدراسية ( )SATومفاتيح العمل ( )WorkKeysالختبار
الكلية األمريكية ( )ACTوفًقا إلرشادات مجلس الكلية ( )College Boardو اختبار

الدراسية األولية ( 8/9 (PSATمستوى آداب اللغة اإلنجليزية ( )ELAوالرياضيات

الكلية األمريكية ( )ACTفي تواريخ محددة .يرجى مراجعة مدرسة الطالب لمعرفة

في الصف الثامن ( .)8يتم قياس معرفة الطالب بمعايير العلوم والدراسات االجتماعية

التواريخ الدقيقة إلجراء اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب ( )M-STEPوامتحان

بواسطة اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب ( )M-STEPفي الصفين الخام س ()5

استحقاق ميشيغان (.)MME

والثامن (.)8
يخضع طال ب المدارس الثانوية الختبار القدرات الدراسية األولية ( 8/9 (PSATفي الصف
التاسع ( )9واختبار القدرا ت الدراسية األولية ( 10 (PSATفي الصف العاشر ( ،)10من
أجل إبالغ المدار س والطال ب وأولياء األمور بما يعرفونه في آداب اللغة اإلنجليزية ()ELA
والرياضيات ،وللمساعدة في إعداد الطالب المتحان اختبار القدرا ت الدراسية ()SAT
لغرض االلتحا ق بالكلية الذي ُيعطى لكل طال ب من طال ب الصف الحادي عشر (جونيور) في
المرحلة الثانوية كجزء من امتحا ن استحقاق ميشيغا ن (.)MME

ميزات اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب ()M-STEP
♦ تصميم اختبار حديث ،مع عدد أقل من أسئلة االختيارات المتعددة والمزيد م ن حل
المسائل والتفكير النقدي.
♦ يوفر اختبار التكيف الحاسوبي ( )CATآلداب اللغة اإلنجليزية ( )ELAوتقييما ت
الرياضيات تجربة اختبار فردية أكثر للطالب وقياسات أكثر دقة لتعلم الطالب.
♦ الكفاءة :يستغرق وقت االختبار أقل من  ٪ 1م ن وقت التدريس سنوًيا
♦ نتائج قابلة للتنفيذ  -نتائج أولية متوفرة للمدارس في غضون أيام قليلة من إجراء
االختبار؛ تتوفر النتائج النهائية قبل بداية العام الدراسي التالي للمباني التي تعمل وف ًقا
لتقويم قياسي؛ ي تم توزيع تقارير أولياء األمور من قبل المدار س في بداية العام الدراسي.
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http://www.michigan.gov/mi-access)Access
( )www.michigan.gov/mi-accessضمن قسم معلومات أولياء
األمور/الطالب.
مستوى
الصف

جدول تقييم ميشيغان لربيع عام 2022
التقييم المستخدم ومحتوى المناطق التي
تم تقييمها

تقيم ويدا ( )WIDAللطالب الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية .دليل أولياء األمور عن
نافذة االختبار

ويدا ( )www.michigan.gov/wida( ) WIDAضمن قسم المعلومات عن أولياء

اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب
3

( )M-STEPآلدا ب اللغة اإلنجليزية

 11نيسان/أبريل حتى  6آيار/مايو

()ELA
3

اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب
( )M-STEPفي الرياضيات

 11نيسان/أبريل حتى  20آيار/مايو

اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب
4,6,7

5

( )M-STEPفي الرياضيا ت وآدا ب اللغة  11نيسان/أبريل حتى  20آيار/مايو
اإلنجليزية ()ELA
اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب (M-
 )STEPفي الرياضيات ،آداب اللغة
اإلنجليزية ( ،)ELAالعلوم والدراسات
االجتماعية

 11نيسان/أبريل حتى  20آيار/مايو

8

 11نيسان/أبريل حتى  20آيار/مايو

10 ,9

 13نيسان/أبريل (أولي)
 19-13نيسان/أبريل (التعويض األول)

 19-13نيسان/أبريل (أولي)
 27-26نيسان/أبريل (تعويض)
 11نيسان/أبريل حتى  20آيار/مايو

االجتماعية
MME 11

اختبار القدرا ت الدراسية ()SAT
مع اختبار كتابة مقال

11 ,8 ,5
11 ,8 ,5

♦ ال تستطيع التقييمات الموحدة للوالية قياس كل شيء مهم عن الطالب ،لكنها تقي س
مقدار ما يعرفه الطالب عن معايير المحتوى في واليتنا.

بإمكان جميع الطالب ا لوصول إلى نماذ ج عن أسئلة االختبار والتدرب على االختبارات

 14نيسان/أبريل (أولي)

( )11الوصول إلى نموذج من عناصر اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب (M-

التقييم البديل في ميشيغان المعروف بإم آي

من الروضة تقييم ويد ا (( )WIDAوهو تصميم وتقييم
حتى الصف تعلي مي ع لى مستوى عالمي) للطالب الذين
الثاني عشر
يتعلمون اللغة اإلنجليزية
()K-12

 10واليات في مجال التعليم.

 13نيسان/أبريل (أولي)
 26نيسان/أبريل (تعويض)

 12نيسان/أبريل حتى 4

MI-Access
الدراسات االجتماعية ( FIفقط)

المعلومات والبيانات ضرورية لتحقيق هدف والية ميشيغان لتكون ضمن أفضل

يمكن للطالب في الصفوف من الروضة حتى الصف الثامن ( )K-8والحادي عشر

مفاتيح العمل ()WorkKeys
الختبار الكلية األمريكية ()ACT

تقييم  MI-Accessفي العلوم

في توجيه الدعم والموارد للطالب والمدا رس التي هي في أمس الحاجة إليها .كما

عبر اإلنترنت.

 28نيسان/أبريل (تعويض)

 11 , 3-8آكسي س ( )MI-Accessفي آدا ب اللغة
اإلنجليزية ( )ELAوالرياضيات

♦ ُتلزم قواني ن الوالية والقواني ن الفيدرالية المدارس بتقييم تعلم الطالب في كل عام
بمستويات صفوف ومواد دراسية محددة (انظر إلى الجدول على اليسار).
♦ تمنحنا التقييمات السنوية المتماثلة لجميع طالب والية ميشيغان معلومات حول أداء

يمكن للتحضير أن يحدث فارق ا كبيًرا

اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب
( )M-STEPفي العلوم والدراسات

التي يجب وضعها في عين االعتبار:

أنه يساعد في تحديد مجاالت النجاح التي يمكن لآلخرين التعلم منها .إّن هذه

 27-26نيسان/أبريل (التعويض الثاني)

PSAT 8/9; PSAT 10

لماذا يتم إجراء التقييم للطالب؟
ُيعتبر تقييم الطالب موضوعا ً هاما ً للتحدث عنه ،مع طرح آراء متنوعة حول كيف ومتى
ي منها وألي غرض ُتجرى .فيما يلي بعض النقاط المهمة
تتم االختبارات وما عددها وأ ّ

مقارنة بتلك الموجودة في المجتمعات والواليات والدول األخرى .يساعد هذا األم ر

االجتماعية
PSAT 8/9

األمور/الطالب.

الطالب في المدرسة ،ومدى كفاءة المدارس والمناطق التعليمية في تعليم الطالب

اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب
( )M-STEPفي العلوم والدراسات

تقييم ويدا ( )WIDAومعلومات أخرى موجودة على صفحة اإلنترنت الخاصة بتقييم

حزيران/يونيو ال ُممدد
 11نيسان/أبريل حتى  27أيار/مايو
 12نيسان/أبريل حتى 4
حزيران/يونيو ال ُممدد

 )STEPونظام التقييم البديل في ميشيغان ()MI-Access
( )https://wbte.drcedirect.com/MI/portals/miباستخدام متصفح كروم
(.)Chrome
يمكن للطالب في الصفوف من الثامن ( )8إلى الحادي عشر ( )11العثور على نماذج
من االختبارات التجريبية للتدرب على اختبار القدرات الدراسية األولية (8/9 (PSAT
وواختبار القدرات الدراسية األولية ( 10 (PSATواختبار القدرات الدراسية ()SAT
على موقع مجلس الكلية على صفحة اإلنترنت.

من  7شباط/فبراير حتى 25
آذار/مارس

طالب المدارس غير العامة والطالب الذين يتعلمون في المنزل
بإمكان جميع المدا رس غير العامة أن تختار إجراء تقييمات الوالية لطالبها من خ الل

تقييمات ذوي االحتياجات الخاصة

نوافذ التقييم التي حددتها إدارة التربية والتعليم في ميشيغان.

يتوفر تق ييم بديل في ميشيغان ُيعرف بإم آي آكسيس ( )MI-Accessللطالب ذوي

يتمت ع الطالب الذي ن يدرسو ن في المنزل أي ً
ضا بفرصة إجراء تقييمات الوالية .للقيا م

اإلعاقات الذين قرر فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPأن التقييمات العامة غير

بذلك ،يجب على األسرة التي يد رس الطالب فيها في المنزل االتصال بالمنطقة التعليمية

مناسبة لهم حتى مع تقديم تسهيالت لتوفي ر الراحة .للحص ول على مزيد من المعلومات،

التي يقيم فيها إلجراء الترتيبات الالزمة .سيتم اإلبالغ عن نتائج الطالب بشكل فردي

راجع صفحة اإلنترنت لنظام التقييم البديل في ميشيغان (MI-

ولن يتم تضمينها في نتائج المنطقة التعليمية التي تم اختبارهم فيها.

