 MTASتقرير الطالب الشخصي )(ISR

مرشد سريع

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

 .2مقياس األداء اإلجمالية — لكل مادة تم اعداد التقرير عنها  ،يتم عرض األداء ووصفه وفقا ً المعايير
الممتدة لمعايير مينيسوتا األكاديمية).(Minnesota Academic Standards

1

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 لكل مادة .للطالب الذين
) (Minnesota Academic Standardsلم يشاركوا ،يظهر  ISRسبب 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.

 .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 معايير اإلنجاز المتعاقبة ،يفي
بمعايير اإلنجاز المتعاقبة ،يفي جزئيًا بمعايير اإلنجاز المتعاقبة ،أو ال يفي بمعايير اإلنجاز المتعاقبة.
وتمثل درجة المقياس أحد مستويات األداء األربعة لكل مادة:

بالنسبة للصفوف  3و  4و  6و  ، 7يتضمن  ISRنتائج
القراءة والرياضيات في أربع صفحات.
بالنسبة للصفين  5و  ،8يتضمن  ISRنتائج القراءة ,الرياضيات
والعلوم في أربع صفحات.

يتم توفير متوسط درجات الوالية للمقارنة.
لمزيد من المعلومات  ،راجع أمثلة للتقرير الشخصي للطالب ,مقاطع الفيديو و
الترجمة الفورية لتقارير تقييم مينيسوتاon PearsonAccessعلى برنامج
 > Pearson Access Next (PearsonAccess Nextموارد التقارير >
 Individual Student Reportموارد إعداد تقارير الطالب الشخصية )(ISRs
)Resources
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الصفحة  2من 2

تقديرات مينيسوتا

ربيع 2019

اختبار مينيسوتا للمهارات األكاديمية () MTAS-III
القراءة

 .4نموذج تقييم نتائج  - MTASتم استخدام نموذج التقييم هذا من قِبل مسؤول االختبار
سجل مهام  MTASمع برنامج مهام نصي خاص.

حي المدرسة
صندوق بريد Box 1234
First St 123
اسم المدينة  ،مينيسوتا 12345

اختياري اسم ولي األمر أو الوصي
إلى الوالد أو الوصي ل االسم األول االسم األوسط اسم العائلة
اختياري سطر العنوان 1
اختياري سطر العنوان 2
اختياري سطر العنوان 3

5

 .5تفاصيل األداء  -لكل مادة  ،يتم تقديم األداء ووصفه من حيث معايير اإلنجاز المتعاقبة .باإلضافة إلى ذلك  ،يتم سرد
مجاالت المحتوى ضمن المعايير الممتدة للمواضيع ووصفها مع اإلشارة إلى األداء .يتم تقديم تقرير عن األداء بالنقاط
المكتسبة مقارنة بالنقاط الممكنة لكل منطقة محتوى واإلجمالي .يتم توفير متوسطات الوالية لمناطق المحتوى واإلجمالي
للمقارنة.

ما الذي يتناوله هذا التقرير؟

توفر نتائج طالبكم في تقييمات مينيسوتا التي اخذت في ربيع عام  2019لقياس أداء الطالب وفقا ً لمعايير اإلنجاز المتعاقبة لمعايير مينيسوتا األكاديمية وتشمل درجة الطالب اإلجمالية ومستوى األداء الكلي في كل مادة تم
اختبارها .يتم النظر في الطالب الذين أخفقت عالماتهم في "تلبية المعايير" أو تجاوزت معايير مستويات األداء
'"اإلتقان" ألغراض المساءلة.

من يأخذ هذه التقييمات ولماذا؟
يتم إجراء تقييمات مينيسوتا لجميع الطالب الحكوميين في الصفوف من  3إلي  8و  11في الرياضيات ،في الصفوف من  3إلى  8و  10في القراءة ،وفي الصفوف  5و  ، 8ومرة واحدة في المدرسة الثانوية في
العلوم .يتضمن هذا التقرير نتائج اختبار مينيسوتا للمهارات األكاديمية ( )MTASالذي يقيس معرفة الطالب وقدراتهم في معايير اإلنجاز المتعاقبة لمعايير مينيسوتا األكاديمية .يمكن للطالب الذين يتلقون خدمات التعليم
الخاص إجراء اختبار مينيسوتا للمهارات األكاديمية (.)MTAS

ما هو متوسط نتائج الوالية؟
يتم تضمين متوسط درجات الوالية اإلجمالية والمعايير الممتدة ألغراض إعالمية ولتلبية إرشادات إعداد التقارير الفيدرالية.
عند مقارنة درجات الطالب مع متوسطات الوالية  ،ضع في اعتبارك أن لكل طالب احتياجات فريدة تؤثر على إدارة وأداء هذا التقييم.

ما هي استخدامات نتائج التقييم بهذا التقرير؟
يتم استخدام النتائج ألغراض عديدة .تستخدمها الوالية للمساءلة المدرسية .تستخدمها المدارس والمعلمين لتقييم وتحسين التعليم .يمكنك استخدامها لتتبع وفهم التقدم األكاديمي للطالب.

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟
مشاركتك في تعليم الطالب مهمة .إذا كانت لديك أسئلة حول النتائج  ،فاتصل بمدرسة الطالب.
لمعرفة المزيد حول هذا التقرير ولمساعدتك على فهم النتائج  ،يمكنك العثور على مقاطع فيديو قصيرة  ,إرشادات سريعة ودليل تفسيري على:
 > minnesota.pearsonaccessnext.comمصادر التقرير > مصادر الشخصي للطالب.
يمكن العثور على معلومات إضافية للطالب والعائالت حول هذه االختبارات على موقع  MDEاإللكتروني على:
 > education.mn.govالطلبة والعائالت > البرامج والمبادرات > اختبارات على مستوى الوالية.

كيف يمكنني الحصول على هذا التقرير بلغة مترجمة أو بتنسيق بديل؟
بنا
ًءعلى الطلب  ،يمكن إتاحة "تقرير الطالب الشخصي" بلغة مترجمة أو بتنسيق بديل  ،مثل الطباعة الكبيرة أو برايل أو ملف صوتي .لتقديم طلب  ،اتصل باالختبار على مستوى الوالية على
). ( 8874- 582-651 ,8472- 582-651mde.testing@state.mn.us,الفاكسيمكن لمستخدمي  TTYاالتصال بخدمة ترحيل مينيسوتا على الرقم .711

األسئلة الشائعة و معلومات حول مكان ISRتتضمن الصفحة األخيرة من
العثور على موارد إضافية
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 .6الدخول للقراءة  -توضح كيفية وصول الطالب إلى مقاطع القراءة .بالنسبة إلى قراءة  MTASفقط  ،أشار مدير االختبار أثناء
إدارة االختبار إلى كيفية وصول الطالب إلى كل مقطع قراءة .كانت الخيارات المتاحة لكل مقطع هي :تمت قراءة المقطع بشكل
مستقل من قبل الطالب ,وقرأ الطالب مع مسؤول االختبار وقرأ مدير االختبار المقطع للطالب.

