الاسم:
( SASIDرقم تعر يف الولاية لهو ية الطالب):
______________________________________

العلوم والتكنولوجيا/الهندسة

اسي:
الصف الدر
ربيع 2022
______________________________________

مستوى تحصيل طفلك:

لا يلبي
التوقعات

440

يلبي جزئيًا
التوقعات

470

لم يحقق الطالب الذي أدى بهذا المستوى
التوقعات على مستوى الصف الدراسي
في هذه المادة.

يلبي
التوقعات

530

لبى الطالب الذي أدى بهذا المستوى
لبى الطالب الذي أدى بهذا المستوى
التوقعات الخاصة بمستوى الصف
التوقعات الخاصة بمستوى الصف
الدراسي وهو على النهج الصحيح من
الدراسي جزئيًا في هذه المادة.
الناحية الأ كاديمية للنجاح في الصف
ستقرر المدرسة بالتشاور مع الوالد/الوصي
الحالي في هذه المادة.
الخاص بالطالب ما إذا كان الطالب بحاجة
إلى مساعدة أكاديمية إضافية لينجح في
هذه المادة.

يجب أن تقرر المدرسة بالتشاور
مع الوالد/الوصي الخاص بالطالب
المساعدة الأ كاديمية المنسقة و/أو
التعليم الإضافي الذي يحتاجه الطالب
لينجح في هذه المادة.

يتجاوز
التوقعات

560

تجاوز الطالب الذي أجرى الاختبار في
هذا المستوى التوقعات على مستوى
الصف وأظهر معرفة تامة بالمادة.

الصف

متوسط الدرجات

السنة
الدراسية

المدرسة

2022

المنطقة

الفئة المقدم عنها تقار ير

أسئلة الاختبار الفردية
رقم السؤال

1

الفئة المقدم عنها تقار ير

2

أداء الطفل بالمقارنة مع أداء المدرسة
والمنطقة والولاية في الصف

الولاية

◦ الحصول على درجة تقييم يمكن مقارنتها بدرجة يحتاج إلى تحسين في الجيل التالي من اختبارات الأحياء أو الفيز ياء التمهيدية.

نة
ُتظهر الجداول الموجودة على اليسار والأسفل أداء طفلك في الاختبار ،مقار ً
بطلاب الصفين التاسع والعاشر الذين خضعوا لاختبار الأحياء أو الفيز ياء التمهيدية
لأول مرة في عام  2022على مستوى المدرسة والمنطقة والولاية.

متوسط النقاط
في المدرسة

متوسط النقاط
في المنطقة

متوسط النقاط
في الولاية

إجمالي النقاط
المحتملة

متوسط النقاط عند
تلبية التوقعات*

للاطلاع على أسئلة الاختبار التي تم إصدارها يرجى ز يارة الموقع الالكتروني .www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html
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النقاط المكتسبة

اللغة الإنجليز ية وآدابها

الر ياضيات

العلوم والتكنولوجيا/الهندسة

الدرجة

الدرجة

الدرجة

نسبة النمو

نسبة النمو

التفاصيل في الصفحة 2

التفاصيل في الصفحة 3

التفاصيل في الصفحة 4

ما نظام التقييم الشامل بولاية ماساتشوستس ( )MCASوكيف ُتستخدم نتائج الاختبارات؟

نظام التقييم الشامل بولاية ماساتشوستس ( )MCASهو برنامج تقييم يعتمد على معايير الكومنولث .تتمثل الأهداف الأساسية لنظام التقييم الشامل بولاية
ماساتشوستس ( )MCASفيما يلي:

• مساعدة الأسر في فهم ما إذا كان أطفالهم يحققون التقدم الأ كاديمي المتوقع أم لا
• مساعدة المعلمين على تحديد أجزاء المنهج التي يجيدها الطلاب بشكل جيد ،والأجزاء التي يحتاج فيها الطلاب إلى مساعدة إضافية من أجل تحقيق توقعات هذا
المستوى-الصف
• مساعدة الولاية في توجيه الموارد إلى المدارس التي تحتاج إلى دعم
• تحديد ما إذا كان الطلاب ،في المرحلة الثانو ية ،قد استوفوا متطلبات الولاية الخاصة بتحديد الكفاءة (أي ما إذا كان الطلاب مؤهلين للحصول على شهادة
المرحلة الثانو ية أم لا)
• تحديد ما إذا كان الطلاب ،في المرحلة الثانو ية ،قد استوفوا أحد متطلبات التأهيل الخاصة بمنحة جون وأبيجيل آدامز ( )John and Abigail Adamsوشهادة
Stanley Z. Koplik Certificate of Mastery Award

أين يمكنك الحصول على مز يد من المعلومات؟
/www.doe.mass.edu/mcas/parents

النقاط المكتسبة x = x/y :النقاط المكتسبة المحتملة من  yمساحة خالية = لا يوجد إجابة
فئات التدر يبات أ = الاستقصاء والاستبيان .ب = الر ياضيات والبيانات؛ ج = الدليل والاستدلال والنمذجة؛ “ = ”/فئة التدر يبات لم يتم تقييمها

أيلول/سبتمبر 2022

يتضمن التقر ير هذا العام ممارسات التقييم الشامل بولاية ماساتشوستس ( )MCASللعلوم والهندسة كالفئة المقدم عنها تقار ير ،بالإضافة إلى محتوى الفئات
المقدم عنها تقار ير .تعرض الصفحة  4من هذا التقر ير الفئة المقدم عنها تقار ير وفئة التدر يب لكل عنصر .تشتمل فئات التدر يبات على
أ = الاستقصاء والاستبيان؛ ب = الر ياضيات والبيانات؛ جـ = الدليل والاستدلال والنمذجة .يمكن الاطلاع على مز يد من المعلومات على
.www.doe.mass.edu/mcas/tdd/practice-categories.html

متوسط نتائج الطفل في الصف

فئة التدر يب

المفتاح

يجب على طلاب العام الدراسي  2024استيفاء المتطلبات التالية ليكونوا مؤهلين للحصول على دبلوم المدرسة الثانو ية (بالإضافة إلى استيفاء جميع متطلبات
التخر ج المحلية):

• تلبية متطلبات العلوم والتكنولوجيا /الهندسة في التقييم الشامل بولاية ماساتشوستس ( ،)MCASعلى النحو التالي:

*متوسط عدد النقاط التي يكتسبها الطلاب على مستوى الولاية عند مستوى  500درجة أو ما يقاربها ،ضمن الحد الأدنى لمستوى "يلبي التوقعات".

3

بناء على مقياس مختلف كما أنها ستستخدم مستو يات تحصيل جديدة ،كما هو
يتم الإبلاغ عن اختبارات العلوم والتكنولوجيا /الهندسة ( )STEمن الجيل الثاني
ً
مبين في الصفحة  4من هذا التقر ير .على الرغم من أن اختبارات العلوم والتكنولوجيا/الهندسة ( )STEجديدة ،إلا أنه في الوقت الحالي تم تعيين الحد الأدنى لدرجة
ُ
النجاح بما يعادل الحد الأدنى لدرجة النجاح في العام الماضي .بعبارة أخرى ،يجب على طلاب السنة الثانية في ربيع  2022أن يستوفوا متطلبات التخر ج ذاتها
الخاصة باختبارات نظام تقييم ماساتشوستس الشامل في العلوم والتكنولوجيا /الهندسة ( )STEمثل الصفوف التي سبقتهم.

توضح المربعات التالية حالة تحديد كفاءة طفلك للتخر ج في كل مادة من المواد .إذا كان طفلك يحتاج إلى خطة المهارة التعليمية في  ELAأو
الر ياضيات ،فإن المعلومات المتعلقة بالمتطلبات متوفرة على  .www.doe.mass.edu/assessment/eppتتوفر معلومات حول متطلبات التخر ج على
 .www.doe.mass.edu/mcas/graduation.htmlإذا كانت لديك أسئلة حول أداء طفلك ،فحري بك أن تقابل معلم (معلمي) طفلك لمناقشة النتائج.

النقاط التي
حصل عليها
طفلك

4

ُيقدم هذا التقر ير نتائج الطفل في اختبارات نظام تقييم ماساتشوستس الشامل ( )MCASالجديد لربيع  2022في كل من آداب اللغة الإنجليز ية ((ELA
والر ياضيات ،وفي أحد اختبارات الجيل التالي في مادة العلوم والتكنولوجيا/الهندسة ( )STEالتي تم إجراؤها في مادتي الأحياء والفيز ياء التمهيدية .الطلاب
مؤهلون لخوض اختبار العلوم والتكنولوجيا/الهندسة ( )STEفي المدرسة الثانو ية في الصف التاسع أو العاشر.

◦ الحصول على درجة تقييم ) 220يحتاج إلى تحسين) أو أعلى في الكيمياء القديمة أو اختبار التكنولوجيا/الهندسة؛ أو

كيف كان أداء طفلك في كل فئة من الفئات المقدم عنها تقار ير ،وفي تدر يبات العلوم والهندسة،
وفي كل سؤال اختبار

5

المدرسة:
الصف الدراسي:

• الحصول على درجة تقييم  486أو أعلى في اختبار الر ياضيات أو إعادة الاختبار؛ أو الحصول على درجة تقييم  469-485في اختبار الر ياضيات أو إعادة الاختبار
واستيفاء متطلبات خطة المهارة التعليمية ( )EPPفي الر ياضيات

التحصيل
الدرجة

الاسم:

• الحصول على درجة تقييم  472أو أعلى في اختبار آداب اللغة الإنجليز ية ( )ELAفي التقييم الشامل بولاية ماساتشوستس ( )MCASأو إعادة الاختبار؛ أو
الحصول على درجة تقييم  455-471في اختبار آداب اللغة الإنجليز ية ( )ELAأو إعادة الاختبار و استيفاء متطلبات خطة المهارة التعليمية ( )EPPفي آداب اللغة
الإنجليز ية ((ELA

تشير الأعمدة الأفقية الرمادية في الشكلين أعلاه وأدناه إلى نطاق العلامات المحتملة التي يمكن أن يحصل عليها الطفل لو أجرى الاختبار عدة مرات.

بالنسبة لطفلك

المنطقة:

( SASIDرقم تعر يف الولاية لهو ية الطالب):
تار يخ الميلاد:

درجات طفلك:

500

تقر ير الوالدين/الوصي لربيع  2022حول نظام
التقييم الشامل بولاية ماساتشوستس ((MCAS

صفحة  4من 4

High School Arabic

الاسم:
( SASIDرقم تعر يف الولاية لهو ية الطالب):
___________________________________________

آداب اللغة الانجليز ية

اسي:
الصف الدر
ربيع 2022
_____________________________________________

الاسم:
( SASIDرقم تعر يف الولاية لهو ية الطالب):

___________________________________________________ الر ياضيات

مستوى تحصيل طفلك:

لا يلبي
التوقعات

440

470

لم يحقق الطالب الذي أدى بهذا المستوى
التوقعات على مستوى الصف الدراسي
في هذه المادة.

درجات طفلك:

يلبي
التوقعات

500

ُتشير الأعمدة الأفقية الرمادية في الشكلين أعلاه وأدناه إلى نطاق
العلامات المحتملة التي يمكن أن يحصل عليها الطفل لو أجرى
الاختبار عدة مرات.

التحصيل

بالنسبة لطفلك

الصف

السنة
الدراسية

الدرجة

المدرسة

2022

المنطقة

560

تجاوز الطالب الذي أجرى الاختبار في
هذا المستوى التوقعات على مستوى
الصف وأظهر معرفة تامة بالمادة.

لا يلبي
التوقعات

440

طفلك

نمو أقل

الولاية

التحصيل

الصف

2019

الدرجة

1

20

40

النقاط التي
حصل عليها
طفلك

الفئة المقدم عنها تقار ير

متوسط النقاط
في المدرسة

متوسط النقاط
في الولاية

متوسط النقاط
في المنطقة

60

80

99

إجمالي النقاط
المحتملة

متوسط النقاط عند
تلبية التوقعات*

اللغة ((LA
الكتابة ((WR

الهندسة ((GE

رقم السؤال

1

2

3

*متوسط عدد النقاط التي يكتسبها الطلاب على مستوى الولاية عند مستوى
 500درجة أو ما يقاربها ،ضمن الحد الأدنى لمستوى "يلبي التوقعات".

للاطلاع على أسئلة الاختبار التي تم إصدارها يرجى ز يارة الموقع الالكتروني .www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html
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CV CV
ID CV

1

20

40

60

80

99

ىوتسم دنع ةيالولا ىوتسم ىلع بالطلا اهبستكي يتلا طاقنلا ددع طسوتم*
".تاعقوتلا يبلي" ىوتسمل ىندألا دحلا نمض ،اهبراقي ام وأ ةجرد 005

أسئلة الاختبار الفردية
رقم السؤال

30 29 28 27 26 25 24 23

1

الفئة المقدم عنها تقار ير
النقاط المكتسبة

النقاط المكتسبة

المفتاح

النقاط المكتسبة x = x/y :النقاط المكتسبة المحتملة من  yمساحة خالية = لا يوجد إجابة؛  = IDدرجة تطور الفكرة في المقالة؛  = CVدرجة استخدام القواعد اللغو ية في المقالة

صفحة  2من 4

النقاط التي
حصل عليها
طفلك

متوسط النقاط
في المدرسة

متوسط النقاط
في المنطقة

متوسط النقاط
في الولاية

إجمالي النقاط
المحتملة

متوسط النقاط عند
تلبية التوقعات*

الإحصاء والاحتمالات ((SP

الفئة المقدم عنها تقار ير

المفتاح

المدرسة
المنطقة

الفئة المقدم عنها تقار ير

الجبر والدوال ((AF

أسئلة الاختبار الفردية

نمو أقل

نمو أعلى

كيف كان أداء طفلك في كل فئة من الفئات المقدم عنها تقار ير وفي كل سؤال من أسئلة الاختبار الفردية

القراءة ((RE

4

2022

طفلك

الولاية

2019

العدد والكم ((NQ

† تتضمن فئة التقر ير لمادة اللغة العلامات القياسية لاستخدام القواعد اللغو ية في اللغة
الإنجليز ية ‡ .تستند فئة التقر ير لمادة الكتابة على علامات تطور الفكرة.

المدرسة

المنطقة

تجاوز الطالب الذي أجرى الاختبار في
هذا المستوى التوقعات على مستوى
الصف وأظهر معرفة تامة بالمادة.

سب نمو الطلاب في عام 2022
ِن َ

2021

كيف كان أداء طفلك في كل فئة من الفئات المقدم عنها تقار ير وفي كل سؤال من أسئلة الاختبار الفردية

5

السنة
الدراسية

المنطقة

2021

متوسط الدرجات

560

تقارن نسبة النمو للطالب ( )1-99تقدم طفلك بتقدم الطلاب الآخر ين الذين حصلوا
على علامات مشابهة في اختبارات  MCASسابقة.

يوضح هذا الجدول كيف كان أداء طفلك مقارنة بأداء الطلاب على مستوى المدرسة
والمنطقة والولاية.

بالنسبة لطفلك

المدرسة

500

ُتشير الأعمدة الأفقية الرمادية في الشكلين أعلاه وأدناه إلى نطاق
العلامات المحتملة التي يمكن أن يحصل عليها الطفل لو أجرى
الاختبار عدة مرات.

سب نمو الطلاب في عام 2022
ِن َ

يلبي
التوقعات

يتجاوز
التوقعات

530

لبى الطالب الذي أدى بهذا المستوى
لبى الطالب الذي أدى بهذا المستوى
التوقعات الخاصة بمستوى الصف
التوقعات الخاصة بمستوى الصف
الدراسي وهو على النهج الصحيح من
الدراسي جزئيًا في هذه المادة.
الناحية الأ كاديمية للنجاح في الصف
ستقرر المدرسة بالتشاور مع الوالد/الوصي
الحالي في هذه المادة.
الخاص بالطالب ما إذا كان الطالب بحاجة
إلى مساعدة أكاديمية إضافية لينجح في
هذه المادة.

يجب أن تقرر المدرسة بالتشاور
مع الوالد/الوصي الخاص بالطالب
المساعدة الأ كاديمية المنسقة و/أو
التعليم الإضافي الذي يحتاجه الطالب
لينجح في هذه المادة.

نمو أعلى

يلبي جزئيًا
التوقعات

470

لم يحقق الطالب الذي أدى بهذا المستوى
التوقعات على مستوى الصف الدراسي
في هذه المادة.

تقارن نسبة النمو للطالب ( )1-99تقدم طفلك بتقدم الطلاب الآخر ين الذين حصلوا
على علامات مشابهة في اختبارات  MCASسابقة.

يوضح هذا الجدول كيف كان أداء طفلك مقارنة بأداء الطلاب على مستوى المدرسة
والمنطقة والولاية.

متوسط الدرجات

يتجاوز
التوقعات

530

لبى الطالب الذي أدى بهذا المستوى
لبى الطالب الذي أدى بهذا المستوى
التوقعات الخاصة بمستوى الصف
التوقعات الخاصة بمستوى الصف
الدراسي وهو على النهج الصحيح من
الدراسي جزئيًا في هذه المادة.
الناحية الأ كاديمية للنجاح في الصف
ستقرر المدرسة بالتشاور مع الوالد/الوصي
الحالي في هذه المادة.
الخاص بالطالب ما إذا كان الطالب بحاجة
إلى مساعدة أكاديمية إضافية لينجح في
هذه المادة.

يجب أن تقرر المدرسة بالتشاور
مع الوالد/الوصي الخاص بالطالب
المساعدة الأ كاديمية المنسقة و/أو
التعليم الإضافي الذي يحتاجه الطالب
لينجح في هذه المادة.

___________________________________________________

مستوى تحصيل طفلك:

درجات طفلك:

يلبي جزئيًا
التوقعات

اسي:
الصف الدر
ربيع 2022

2

3

للاطلاع على أسئلة الاختبار التي تم إصدارها يرجى ز يارة الموقع الالكتروني .www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html
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النقاط المكتسبة x = x/y :النقاط المكتسبة المحتملة من  yمساحة خالية = لا توجد إجابة

صفحة  3من 4

