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   M-STEP )http://www.michigan.gov/mstep( 

 ن هذه التقييمات هيكر أاجعة نتائج طفلك، تذثناء مرأ
 ثر شيء بسيطلمحة سريعة عن تقدم الطالب. قد يؤ

 م التقييم علىح في يوتيار الطالب باإلرمثل عدم شعو
 المعلمينسة طفلك ون مدردائهم. هذا هو السبب في أأ

 اتيجيات - مثلستراإلات ودوا من األًن عدديستخدمو
 التقييمات - لتحديداسي ونشطة الصف الدرأالمشاريع و

 نجاز.اإلمستويات التعلم و

 لية مساعدة كل طفلوك في مسؤا نتشارًنحن جميع
 ا فيًا مهمًرن تلعب دول، يمكنك أح. في المنزعلى النجا

 ذامساعدة طفلك على تلبيتها. إقعات عالية وضع توو
 فة المزيد،و يريد معرضافي أكان طفلك بحاجة إلى دعم إ

 ص المناسبة له.الفرد وارفاعمل مع معلمه لتحديد المو
 داء طفلكل أقم بالتحدث مع معلم طفلك بانتظام حو

 دي بناء اتصالل. سيؤكيف يمكنك دعم تعلمه في المنزو
 ثير تعلم طفلك بشكلسة إلى تحسين تأالمدرل وبين المنز

 كبير.

 ح لكل طفل.كاء، يمكننا ضمان النجاا كشرًمع

يجابيفير تعليم إستكم لتواكة مع مدرا لكم على الشرشكر ً 
 ا،ًن معمعلمين يعملور ومولياء أولطالبك. بصفتنا أ

 طفالنا على التعليم الذيل أسنعمل على ضمان حصو
الحياة المدنية.قتصاد العالمي ودهار في اإلزم لإلُهَّدِ ُعي

ية ميشيغانالكاديمية لوالمعايير األ حددت 
 (www.michigan.gov/academicstandards) 

 ن يتعلمهمتناسقة لما يجب أاضحة وقعات تعليمية وتو
 ى كلا قادرين على القيام به على مستونون يكوأب والطال

 ًان الطالب الذي يتبع هذه المعايير جاهزاسية. يكوحلة درمر
 جقت الذي يتخرل الومكان العمل بحلوح في الكلية وللنجا

 سة الثانوية.فيه من المدر

 ميشيغانفيلتعليمياملتقدالتقييملبلطاارختباايعد
M-STEP)ق لقياس تقدم الطالب فيحدى الطر( إ 

 دابكاديمية في آعلى المعايير األ ًالصف الثالث بناء
 ختبار ميشيغانالرياضيات. النتائج من إنجليزية واللغة اإل

 د مصدر( هي مجرM-STEPللتقدم التعليمي للطالب )
 تضيفنأيمكن.طفلكتعلممتقدلحوتماللمعلوحداو

 بطاقاتاسي والعمل في الصف الدرات المحلية وختباراإل
 تعلم دةجو ىمد لحو رفكاألا من اًيدمز تجارلدا يررتقا

 نتنترإلا صفحةةريابز قم،يدلمزافةلمعر.طفلك

http://www.michigan.gov/academicstandards
http://www.michigan.gov/mstep
http://www.michigan.gov/mstep
http://www.michigan.gov/mstep


 

 

 

مستوى األداء العام للطالب 
 و درجة املقياس

 يحصل الطالب عىل درجة مقياس عددي،
عىل هذه الدرجة، يتم تعيني أحد وبناء

مستويات األداء األربعة: غري كفوء، أو كفوء 
جزئيا، أو كفوء، أو متقدم. يوفر هذا القسم 

من تقرير لدرجات الدرجة العددية للطالب 
ومستوى األداء.

ُ

ً

ً

 جات طفلكأ تقرير دركيف تقر

 ختبار. يقيس إM-STEP وختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب، أب الصف الثالث في إس ميشيغان بتقييم تقدم طالم مدارتقو
 كاديمية في ميشيغان.ما يمكنهم فعله فيما يتعلق بالمعايير األب وفه الطال( ما يعرM-STEPميشيغان للتقدم التعليمي للطالب )

 (ELAنجليزية )داب اللغة اإل( في آM-STEPات ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب )ختبارب في الصف الثالث اليخضع الطال
الرياضيات.و

 لحو ماتبمعلو المعلمينو رمواأل لياءوأ ويدلتز الصيف اخروأ في (M-STEP) للطالب التعليمي للتقدم ميشيغان ختبارإ نتائج صدارإ يتم 
 ن تدعم التعليمات من خالل مساعدة المعلمينا أ ًيضمكانها أضافي. النتائج بإن إلى دعم إين قد يحتاجوأب بشكل جيد وداء الطالمكان أ

 ية.الالو فضل مع معاييرالتعليم بشكل أاكبة المناهج وعلى مو

 جاتنات تقرير الدرمكو

 (: مثالM-STEPختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب )نتائج إ
 نجليزية للصف الثالثداب اللغة اإلعىل آ

اإلنكليزية آداب اللغة
XXXX نتيجة 

في اختبار آداب
 اللغة اإلنجليزية

XXXX  نتيجة
 في اختبار آداب
 1300 اللغة اإلنجليزية

كفوء

كفوء  XXXX إلى أن 1300 آلداب اللغة اإلنكليزية البالغ XXXX  يشير مقياس
درجات اإلختبار إذا يمكن أن تختلف في آداب اللغة اإلنجليزية للصف الثالث.

الختبار في آداب اللغة اإلنجليزية  XXXX تم إجراء اإلختبار عدة مرات. إذا خضع
على درجة في آداب اللغة  XXXX فمن المرجح أن يحصل  مرة أخرى،

.1293-1307 اإلنجليزية بين

في  XXXX حول ما كان من المتوقع أن يتعلمه للحصول على معلومات
الصف الثالث في آداب اللغة اإلنجليزية وما هو متوقع منه في الصف الرابع، 

دليل تقرير أولياء األمور يرجى زيارة:

اإلدعاءات عبارة عن عبارات عامة حول المهارات والمعرفة التي يجب أن يعرفها الطالب ويكونوا قادرين على التقديم في آداب اللغة اإلنجليزية.  ما هي اإلدعاءات؟

1300

متقدم (1317-1357) 

كفوء (1300-1316) 

جزئًيا كفوء (1280-1299) 

غير كفوء (1203-1279) 

ییر
معا

بال
ي 

یف
ییر

معا
بال

ي 
یف

 ال

 اإلدعاءات

اإلدعاءات أداء اإلدعاءات مؤشرات اإلدعاءات أسئلة لطرحھا على معلم الطالب الخاص بك

 فوق
المعیار

الكتابة

 القراءة

اإلستماع

البحث

ھل ھناك كتب على شكل بودكاست (podcast) أو كتب 
صوتیة (audio) تنصحني بھا لطالبي؟

ما ھي الطرق التي یجب أن یتمكن الطالب من التواصل 
فعال؟  معھا بشكل

ما ھي استراتیجیات و/أو إجراءات الكتابة التي تتم في
 المدرسة والتي یمكنني تعزیزھا؟

ماذا یعني أن تكون "دون المعیار"، وماذا یعني ان تكون
"على مستوى المعیار" في الكتابة؟

ما ھي اإلستراتیجیات التي یستخدمھا المعلمون (بما في 
ذلك الموارد، الكتب والمواقع اإللكترونیة) التي یمكنني 

 تعزیزھا؟

ما ھو الدعم الذي یمكن تقدیمھ خالل وقت تعلُّم القراءة
والكتابة لضمان استمرار نمو الطالب كقارئ/كاتب؟

في المدرسة والتي  ما ھي استراتیجیات البحث التي تحدث
 یمكنني تعزیزھا؟

ما ھي الموضوعات التي ستبحث عنھا ھذا العام؟

 دوَن
المعیار

 فوق
المعیار

 دوَن
المعیار

مؤرشات أداء اإلدعاء 
يظهر التقرير يف ملحة ما إذا كانت درجة الطالب يف هذا 

يشري  أعىل من املعيار، اإلدعاء تظهر
أقل من املعيار. بالقرب منه، أو إىل املعيار أو

يشري الرسم البياين الرشيطي إىل نطاق األداء املحتمل يف 
تشري الخطوط العمودية السوداء إىل أداء الطالب. كل إدعاء.

اإلدعاءات 
تشتمل التقييامت يف آداب اللغة اإلنجليزية 

(ELA( والرياضيات عىل فئات فرعية، تسمى 
اإلدعاءات، والتي تتعلق مبارشة مبعايري التعلم 

يف ميشيغان لتلك املوضوعات. يصف هذا 
القسم اإلدعاءات التي تم تقييمها.

خطأ معياري 
ميكن أن تختلف درجات اإلختبار 

إ ذا تم إجراء اإلختبار عدة مرات، 
وبالتايل فإن رشيط الخطأ

يوضح  املعياري
نطاق الدرجات التي من املحتمل
أ ن يحصل عليها طفلك إذا أجرى 

اإلختبار مرة أخرى. 
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 ختبار ميشيغانى في إت المحتومجاال

 M-STEP للتقدم التعليمي للطالب



 تل كيفية تقدم طفلك في كل مجال من مجاالى حوخرمات أضافة إلى معلوجمالية إى النتيجة اإلجات طفلك، ستراجعة تقرير درعند مر
تقانمعلمي طفلك بمدى إطفلك ونت وك أية ميشيغان، تخبرالكاديمية لوالتي تتماشى مع المعايير األختبار، ونتائج اإل ى.المحتو

 الطالب لهذه المعايير. 

 نكليزيةداب اللغة اإلآ

 دعاءات:و إت، أبعة مجاال( في أرELAنجليزية )داب اللغة اإل( في آM-STEPختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب )يتم تنظيم إ

القراءة

اإلستماع يمكن للطالب فهم وتقييم واإلستجابة للمعلومات التي يسمعونها بعد اإلستماع
إلى الفقرات.

الكتابة 
يمكن للطالب تطوير استجابة مكتوبة جيدة التنظيم لمجموعة متنوعة من األغراض

وجمهور المستمعين. يجب أن تتضمن كتاباتهم التفاصيل واألدلة المناسبة لدعم 
فكرتهم الرئيسية، إضافة إلى استخدام تهجئة وقواعد مناسبة للمرحلة الدراسية.

البحث/اإلستفسار 
يجيب الطالب على األسئلة باستخدام أدلة من مقاطع متعددة لدعم فكرتهم

الرئيسية. يتضمن ذلك القدرة على تحديد المعلومات المهمة في نص يدعم 
كتاباتهم. 

 ص، بما في ذلكعة من النصوعة متنوتحليل مجموفهم واءة وب قريمكن للطال
 ئيسية،التفاصيل الرفكار واقعية. يتضمن ذلك تحديد األالقصص الوالقصص و

 فة.لوى لتحديد معنى الكلمات غير المأدلة المحتواستخدام أنة المقاطع، ومقار
 صل إلى استنتاجات.التوص النتائج وا استخال ًيضب أيمكن للطال

 الرياضيات

 دعاءات:و إت، أثة مجاال( في الرياضيات في ثالM-STEPختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب )يتم تنظيم إ

المفاهيم واإلجراءات يمكن للطالب فهم اإلستراتيجيات واستخدامها بشكل صحيح وشرح سبب عمل
بعض اإلستراتيجيات بالطريقة التي تعمل بها.

المسائل/تصميم  
النماذج وتحليل

البيانات 

يمكن للطالب استخدام استراتيجيات ومهارات حل المسائل لحل مسائل الرياضيات
يمكن للطالب أيضا تحديد المعلومات المهمة في مسألة  في العالم الحقيقي. 

الكالمية وتحديد كيفية استخدامها لحل المسألة.
ً

التواصل المنطق يمكن للطالب شرح تفكيرهم واستخالص النتائج عند حل مسألة ما.
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 ما الذي تعلمه
 الصف الثالث طفلك في



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الرياضيات نكليزيةداب اللغة اإلآ

 يجاد منتج غيري على إنشطة التي تنطواط في األنخراإل • التفاصيلئيسية وفكار الراءة عن كثب لتحديد األالقر •
 ف )القسمة(ويجاد عامل غير معرإب( وف )الضرومعر الداعمة في القصة.

 عداد الصحيحة.قسمة األب ولتطوير فهم لضر

احدقم ونة من رالقسمة المكوب وفة حقائق الضرمعر
 .100 حتى 

 القسمةب واتيجيات لحل مسائل الضرسترتطوير إ
 .100 عداد الصحيحة حتىلأل

 ر ذاتحدة )الكسور الوخاصة كسور، وتطوير فهم الكسو
 ر لتمثيل(؛ استخدام الكسو1 يقم العلوو الرالبسط أ

 ، خاصة على1 أكبر منقل من، وي، أعداد التي تساواأل
 عداد.خط األ

 شكال ثنائيةع األضالعدد أايا وونة زمقارتحليل وصف وو
 بعاد.األ

 تبطةالمساحة المرم مساحة الشكل وفهم مفهو
 حدات الحجم نفسهايجاد عدد وب من خالل إبالضر

 ت.و تداخالات أن فجوالمطلوبة لتغطية الشكل بدو

•
ات معينة فيفقرقة المنطقية بين جمل وصف العالو

 النتيجة(.ل، الثاني، الثالث، السبب ووالقصص )مثال: األ

• 
ضة فيوئيسية المعرالتفاصيل الرهم النقاط ونة أمقار

 ع.ضول نفس الموكتابين حو

• 
مات ذاتات التي تجمع المعلوو التفسيراء أركتابة اآل
 التفاصيل.عات بالحقائق وضور الموتطوالصلة و

• 

• 

تتضمن تفاصيلقف وسس لموكتابة القصص التي تؤ
أفكار فات وحداث التي تصف تصراضح لألتسلسل وو
 مشاعر الشخصيات.و

فةة بشكل مستقل لبناء المعراء مشاريع بحثية قصيرجر إ
 اضيع مختلفة.ل موحو

مات التي يتمل المعلوجابة عليها حواإلسئلة وح األطر
 كة في المناقشاتثناء المشارو أسماعها من المتحدث أ

 تفصيل مناسبين يبنيان على ماح والصفية. تقديم شر
 ن.وخرقاله اآل

ٍ نقة دوبطالوت عالالقصائد بصواءة القصص وقر
 فة ما تعنيه كل كلمة.قف لمعرتو

فية للكلمات،غير الحرفية والتمييز بين المعاني الحر
 cold” )شيء مريب( و “something’s fishyمثل “

shoulderة(.” )عدم المباال 

ضيح معانياميس لتوة القواستشارالتهجئة الصحيحة و
 الكلمات.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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 ما الذي سيتعلمه 
 ابعالصف الر طفلك في



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

الرياضيات  نكليزيةداب اللغة اإلآ

• 1,000,000 ضمن الصحيحة عداداأل حطرو جمع ساسية للقصص - مثل الشخصياتصف العناصر األو • 
بدقة.عة وبسر  كيز على تفاصيلعدادات - من خالل التراإلحداث واألو

قامرالقسمة بأب وقة مع الضربناء الطالتطوير فهم و •
 محددة في النص.

 ؛30 × 15 + 6 × 15 36 × 15= اتب )مثال:متعددة المر
.)15 × 36 = 15 × 6 + 15 × 10 + 15 × 20 

ات التي تتضمن الجمعحل المسائل متعددة الخطو
 جابةن اإلح لماذا تكوشرالقسمة، وب والضرح والطرو

 منطقية.

• 

 نفسه المقام ذات رالكسو حطرو جمع
 (.1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8=5/8 )مثال:

•

حجم كسرين نةمقار خالل من رالكسو فهم سيع نطاقتو
 المقامرينقام العلوية( ورمع البسط المختلفة )األ

 قام السفلية(.رالمختلفين )األ

• 

طخطور ور المتكافئة باستخدام الصوتطوير فهم الكسو
 3/6 هو نفسه 1/2 ر )مثال:ج الكسونماذقام وراأل
 (.5/10 نفسو

• 

 ئيسية للكتبعطاء اهتمام شديد بالسمات الرإ
 الداعمة؛ئيسية وفكار الرمية؛ فهم األعالت اإلالمقاالو

 ح كيفية استخدامشرمات؛ وتباين المعلونة ومقار
 دلة لدعم نقاط معينة.األلف للحقائق، التفاصيل والمؤ

 عدادات فياإلحداث واألالشخصيات وفكار ونة األمقار
 ساطير من ثقافات مختلفة.أقصص و

 عةمة بمجمواضيع مدعول مواء حورو آكتابة ملخصات أ
 ا.ًمثلة المنظمة جيداألمن الحقائق، التفاصيل و

 انبجو لة بشكل مستقل حواء مشاريع بحثية قصيرجرإ
 دلة من الكتبع ما باستخدام أضومختلفة من مو

 نت.نتراإلو

 مات المقدمة فيد على المعلوالرعادة الصياغة وإ
 دلةتحليل األفكار وتباين األنة والمناقشات، مثل مقار

 ن لدعم نقاط معينة.التي يستخدمها المتحدثو

 د قصة مع الحقائقو سرع أضوغ شفهيا عن موبالاإل
 التفاصيل الكافية.و

 الهجاء الصحيح.ة وف الكبيرحركتابة جمل كاملة باأل

 المعاني ذات بالكلمات اءةالقر في الكلمات الشائعة بطر
 ضدادها )المتضادات(.أادفات( والمتشابهة )المر

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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608 W. Allegan Street 
Lansing, Michigan 48915 

 8378-560-877-1 هاتف:
 www.michigan.gov/mstep ني:وقع اإللكترالمو

http://www.michigan.gov/mstep

