 MCAالتقرير الطالب الشخصي)(ISR

مرشد سريع
 .1المعلومات الديموغرافية للطالب — تتضمن المعلومات الديموغرافية للطالب  :اسم الطالب ,الصف ,المدرسة
,المنطقة ,التاريخ والتقييم.

 .2مقياس األداء — لكل مادة تم اعداد التقرير عنها  ،يُظهر مقياس األداء النتيجة اإلجمالية للطالب كمستوى لإلنجاز ،
وهو مستوى األداء في  .ISRبجانب مقياس األداء
وصف لمستوى أداء الطالب وفقا ً لمعايير األكاديمية في والية مينيسوتا
) (Minnesota Academic Standardsوكيف كان أداء الطالب مقارنةً بأقرانه في الوالية (تصنيف النسبة
المئوية للوالية).
للصفوف من  4إلى  8فقط  ،يتم وصف األداء أيضًا فيما يتعلق بنتائج  MCAللعام السابق  ،عند توفرها
(النمو).

3

يتم إنشاء تقرير الطالب الشخصي ( )ISRلكل طالب شارك في تقييم القراءة أو الرياضيات أو العلوم .وهو
يصف أداء الطالب الشخصي من حيث النتائج اإلجمالية ,مستوى األداء والمعايير األكاديمية لمينيسوتا
) (Minnesota Academic Standardsلكل مادة .للطالب الذين لم يشاركوا ،يظهر التقرير الشخصي
للطالب سبب عدم ذكر النتائج (على سبيل المثال ،الغياب أو عدم االكتمال) .إذا شارك الطالب في كل من
 MTASو  MCAفي مواد مختلفة  ،فسيحصل الطالب على تقرير شخصي منفصل لكل منهما.

التقارير حسب الصف
بالنسبة للمدرسة الثانوية  ،يتضمن  ISRنتائج منفصلة من صفحتين
لكل مادة :صف
 10القراءة ،رياضيات الصف  11والعلوم في المدرسة الثانوية.
بالنسبة للصفوف  3و  4و  6و  ، 7يتضمن  ISRنتائج القراءة
والرياضيات في أربع صفحات.
بالنسبة للصفين  5و  ،8يتضمن  ISRنتائج القراءة ,الرياضيات والعلوم في
أربع صفحات.

 .3النتائج اإلجمالية — لكل مادة تم اعداد التقرير عنها  ،تتم اإلشارة إلى األداء من خالل درجة مقياس الطالب
,مستوى األداء ووصف مستوى األداء.
تمثل درجة المقياس أحد مستويات األداء األربعة لكل مادة :يتخطى المعايير  ،يفي بالمعايير  ،يفي بالمعايير جزئيًا ،
أو ال يفي بالمعايير.
يبين الرسم البياني لكل مادة مقارنة بين أداء الطالب ومتوسط درجات مقياس المدرسة والمنطقة والوالية.
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لمزيد من المعلومات  ،راجع أمثلة للتقرير الشخصي للطالب ,مقاطع الفيديو و
الترجمة الفورية لتقارير تقييم مينيسوتاon PearsonAccessعلى برنامج
التالى  (PearsonAccessالتالى  >Pearson Accessموارد التقارير >
 Individual Student Reportموارد إعداد تقارير الطالب الشخصية )(ISRs
)Resources

الصفوف من  3إلى  8تقارير متعددة المواد

 .4تفاصيل األداء  -يتم مقارنة تفاصيل األداء في كل مادة مع توقعات الوالية .يشير السهم المؤشر لألسفل إلى أداء أقل من
توقعات الوالية؛ يشير السهم األفقي المزدوج الرأس إلى األداء عند أو قريب من توقعات الوالية ؛ ويشير السهم المؤشر
لألعلى إلى أداء أفضل من الوالية
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 .9سجل األداء والتقدم نحو التوظيف واالستعداد للكلية  -في كل مرحلة من مراحل القراءة والرياضيات  ،تمثل عالمات
التقدم لألهداف مؤشرات على أن األداء في كل مادة قيد التحسن وإلظهار االستعداد الوظيفي والمهني للكلية في
امتحان االلتحاق بالكلية نهاية الصف .11
تتضمن الصفوف من  3إلى  8رس ًما بيانيًا عن تقدم الطالب من الصف إلى الصف .يتم تحويل عالمات الطالب إلى
نقاط تقدم الطالب والتي يتم ترجمتها عبر مستويات الصفوف الدراسية .تتم مقارنة درجة تقدم الطالب بنتائج التقدم
نحو الهدف في كل صف تتوفر فيه بيانات االختبار .ال يتم اعداد تقرير عن درجات التقدم في العلوم.
• من المتوقع أن تكون درجة تقدم الطالب عند أو أعلى من درجة تقدم الهدف في المسار الصحيح لتلبية توقعات
مستوى الصف في الدورات الدراسية للصف التالي.
• قد ال تكون نقاط تقدم الطالب الموجودة أقل أو بالقرب من "تقدم الهدف" على المسار الصحيح لتلبية توقعات
مستوى الصف في الدورات الدراسية للصف التالي وقد تساعد تعليمات إضافية.
ربيع 2019

صفحة  4من 4

 Lexile® .6أو كوانتيل ® -Quantileالقراءة والرياضيات  ،يوجد لدى
 ISR MCA ISRتنبؤ مقياس ليكسل (قراءة) أو كوانتيل (رياضيات)
قياس قدرة الطالب .يساعد النطاقان العلوي والسفلي على مطابقة
الطالب بالمواد المناسبة لقدرتهم في مهارات ومفاهيم منطقة المحتوى.

 Learning LocatorTM .5رمز الوصول
— يوفر رمز الوصول الدخول إلى
موقع ويب يحتوي على موارد تعليمية
مخصصة .رمز الوصول خاص بـ
نتائج كل طالب.

 .7موارد أولياء األمور والطالب — معلومات إضافية حول رموز محدد مواقع التعلم وإطار عمل  Lexileوإطار
. Quantile

تقارير القراءة والرياضيات للمدارس الثانوية
تقديرات مينيسوتا

تقييمات مينيسوتا الشاملة () MCA-III
القراءة والرياضيات
حي المدرس ة
صندوق بريد Box 1234
First St 123
اسم المدينة  ،مينيسوتا 12345

اختياري اسم ولي األم ر أو الوص ي
إلى الوالد أو الوصي ل االسم األول االسم األوس ط اسم العائلة
اختياري سطر الع نوان 1
اختياري سطر الع نوان 2
اختياري سطر الع نوان 3

 .8شهادة االستعداد الوظيفي والمهني ( - )CCRيتم ذكر درجة هدف  CCRكمؤشر على أن األداء قيد التحسن وإلظهار
االستعداد الوظيفي والمهني للكلية في امتحان االلتحاق بالكلية في نهاية الصف .11
استخدام نقاط  MCAلتحديد المستوى الدراسي  -يمكن لكليات وجامعات والية مينيسوتا

استخدم درجات الثانوية في القراءة والرياضيات  MCAلتحديد االلتحاق بالدورة التدريبية .لمزيد من المعلومات  ،قم بعرض
صفحة االستعداد (Minnesota State Academicأقسام مكتب النظام > الشئون > (minnstate.edu
)األكاديمية والطالب > شئون الطالب > االستعداد األكاديمي).

ما الذي يتناوله هذا التقرير ؟

تشمل الصفحة األخيرة من ISR

ابحث على موارد إضافية.

توفر نتا ئج طالبكم في تقييمات مين يسوتا التي اخذت في ربيع عام  2019لقياس أداء الطالب على معايير مين يسوتا األكاديمية .تشمل درج ة الطالب اإلجمالية ومس تو ى األداء الكلي في كل مو ضوع تم
اختباره ومتوسط الدرجات لطالب مين يسوتا على مس تو ى المدرسة والمنطقة والوالي ة .يُعتب ر الطالب الذين تقع عالماته م في "يفي بال معايير " أو يتج اوزون مستويا ت أداء المعايير " كفء" ألغرا ض
المساءلة.

من يأخذ هذه التقييمات ولماذا؟
يتم إجراء تقييما ت مينيسوتا لجميع الطالب الحكومي ين ف ي الصفوف من  3إلي  8و  11في الرياضيات ،في الصفوف من  3إلى  8و  10في القراءة ،وفي الص فوف  5و  ، 8وم رة واحدة ف ي
المدرسة الثانوية في العلو م .يتض من هذا التقرير نتائج اختبار مين يسوت ا للمهارات األكاديمي ة ( ) MCAالذي يقيس معرف ة الطالب وقدراتهم وفقا ً ل معايير مين يسوتا األكاديمي ة.

ما هي استخدامات نتائج التقييم بهذا ال تقرير ؟
يتم استخدام النتائج ألغراض عديدة .تس تخدمها الوالية لل مساءلة المدرسي ة .تس تخدمها المدارس وال معلمين لتقييم وتحسين التعليم .يمكن ك استخدامها لتتبع وفه م التقدم األكاديمي للطالب.

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟
مشاركتك في تعليم الطالب مهمة .إذا كانت لديك أسئلة حو ل النتائج  ،فاتص ل بمدرس ة الطالب.
لمعرفة المزيد حو ل هذا التقرير ولمس اعدتك على فهم النتائج  ،ي مكنك العثو ر على مقاطع فيديو قصيرة  ,إرشادات سر يعة ودليل تفسيري على :
 > minn esot a.p earson accessn ext.co mمصا در التقر ير > مصا در الشخصي ل لطالب.
يمكن الع ثور على معلومات إضافية للطالب والعائالت حو ل هذه االختبارات على موقع  MD Eاإللكت روني على:
 > education .mn.govالطلبة والعائالت > البرامج والمبادرات > اختبارات على مستوى الوالية.

ك يف يمكنني الحصول على هذا ال تقرير بلغة مترجمة أو بتنسيق بديل ؟
بناءً على الطلب  ،ي مكن إتاحة "ت قرير الطالب الشخصي" بلغ ة مت رجم ة أو بتنسيق بدي ل  ،م ثل الطباعة الكبي رة أو براي ل أو ملف صوتي .لتق ديم طلب  ،اتص ل باالختبار على مس تو ى الوال ية عل ى
) .mde.testing @state.mn.us, 651- 582-8472, 651-582- 8874 (faxيمكن لمستخ دمي  TTYاالتصا ل بخدم ة ترحي ل مينيسوتا على الرقم . 711
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