
 السادة أولياء األمور/األوصياء:

 مرفق النتائج من الفصل الدراسي ربيع 2021، في إدارة نظام معايير ماساتشوستس للتقييم الشامل في اللغة اإلنجليزية وآدابها )ELA( و/أو الرياضيات.  

 نظًرا إللغاء فرص االختبار في الفصل الدراسي ربيع 2020، قام مجلس التعليم االبتدائي والثانوي بالتصويت لتعديل متطلبات تحديد الكفاءة في نظام التقييم الشامل في 
ماساتشوستس للطالب في الصفوف الدراسية لعام  2021 و 2022.  الطالب في تلك الصفوف مؤهلون حاليًا الستيفاء شرط التخرج من نظام تقييم ماساتشوستس الشامل من 

خالل اثبات التفوق في اللغة اإلنجليزية وآدابها والرياضيات من خالل الدورات التدريبية، بدالً من اجتياز اختبارات نظام تقييم ماساتشوستس الشامل في تلك المواد. بسبب هذا 
التغيير، لم يكن مطلوبًا المشاركة في نظام تقييم ماساتشوستس الشامل في الفصل الدراسي ربيع 2021 وتم عرضه ألغراض المنح الدراسية فقط.  تتلقون هذا التقرير ألن 

ابنكم شارك في نظام تقييم ماساتشوستس الشامل في الفصل الدراسي ربيع 2021 ألغراض المنح الدراسية.

 يجب على الطالب الذين يحاولون التأهل للحصول على منحة جون وأبيجيل آدامز الدراسية أو شهادة إتقان ستانلي زد. كوبليك، تحقيق درجات معينة في اختبارات اللغة 
 اإلنجليزية وآدابها والرياضيات في نظام تقييم ماساتشوستس الشامل. يُمكنكم االطالع على معلومات حول برامج الِمنح الدراسية واألهلية من خالل

:www.doe.mass.edu/scholarships.  يُرجى االطالع على “خطاب ولي األمر الوصي” من خالل: www.doe.mass.edu/mcas/parents للحصول على مزيد من 
المعلومات حول متطلبات التخرج.

  في حالة وجود أي أسئلة لديكم بشأن هذا التقرير، يُرجى االتصال بخدمات تقييم الطالب من خالل الرقم: 781-338-3625 أو من خالل البريد االلكتروني:
.mcas@doe.mass.edu 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 جيفري سي. رايلي

رئيس لجنة التعليم االبتدائي والثانوي

المرفق

Massachusetts Department of 
Elementary and Secondary Education

 جيفري سي. رايلي
 رئيس اللجنة

الهاتف : 338-3000-)781(  75 بليزانت ستريت، مالدن، ماساتشوستس 02148-4906  
N.E.T.Relay 1-800-439-2370 : الهاتف النصي
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 تقرير نتائج الطالب في الفصل الدراسي ربيع 2021 بنظام معايير ماساتشوستس للتقييم الشامل
 يُقدم هذا التقرير نتائج ابنكم من الفصل الدراسي ربيع 2021 في اختبارات اللغة اإلنجليزية وآدابها و/أو الرياضيات في نظام معايير ماساتشوستس للتقييم الشامل التي أجراها ابنكم ألغراض الحصول على 
المنح الدراسية.  تتضمن النتائج مستوى التحصيل: راسب أو بحاجة إلى التحسين أو بارع أو متقدم.  تتضمن النتائج أيًضا درجة قياسية. سيتم استخدام الدرجة القياسية الواردة أدناه ألغراض الحصول على 

المنح الدراسية. يُرجى االطالع على الخطاب المرفق لهذا التقرير للحصول على مزيد من التفاصيل حول متطلبات التخرج واالستحقاق للحصول على المنح الدراسية.

الرياضيات اللغة	اإلنجليزية	وآدابها		

 مستوى التحصيل
 

	االسم:
:SASID الطالب	لبيانات	الوالية	تعريف	رقم	

 تاريخ	الميالد

	المدرسة:

	المنطقة	التعليمية:

280

متقدم
قطالب في هذا المستوى فهم شامل ومتعمظهر ال ي

لموضوع صعب ويقدمون حلول راقية 
لمشكالت معقدة.

260

	بارع
ا ا قويظهر الطالب في هذا المستوى فهمي

 لموضوع صعب
ويحلون مجموعة كبيرة متنوعة من 

المشكالت.
240

	حاجةب 	 التحسينإلى	
طالب في هذا المستوىظهر ال ي

 فهم جزئي
 لموضوع ويحلون

  بعض المشكالت البسيطة.

220

	راسب
طالب في هذا المستوى فهم ضعيف لموضوع وال يحلونظهر ال ي

 المشكالت البسيطة.

200

ُ

ً ً ُ

ُ

ُ

	عرض	الدرجات	ومدى	الدرجات	المحتملة
 في الشكل الوارد أعاله، يشير الجزء العلوي من الشريط األسود إلى درجة الطالب في كل إعادة اختبار. 

يعرض الشريط الرمادي الصغير مدى الدرجات المرجح أن يحصل عليها الطالب إذا قاموا بإجراء إعادة اختبار مرتين.

	االسم	األول
	الدرجات	المسجلة
مستوى	التحصيل



 معلومات	حول	اسم	الطالب	األداء	في	اختبارات	معايير	نظام	ماساتشوستس	للتقييم	الشامل	في
	الفصل	الدراسي	ربيع 2021

يقدم هذا القسم معلومات حول كيفية إجابة ابنكم على كل سؤال اختباري وفئة إعداد التقارير التي يتناولها كل سؤال اختباري.

 لم يعد القسم يُصدر األسئلة من اختبارات معايير نظام تقييم ماساتشوستس الشامل.  إن قرار حجب األسئلة من االختبارات سيساعد القسم في تقديم اختبارات عالية الجودة في السنوات المقبلة.

www.doe.mass.edu/frameworks. :تشير فئة إعداد التقارير إلى مجال المعرفة الواسع في أُطر مناهج ماساتشوستس لعام 2021 التي تم تقييمها وفقًا لكل عنصر.  األُطر متاحة من خالل 

 توضح درجات الطالب عدد النقاط التي يتم الحصول عليها في مختلف أنواع األسئلة: المحفزة للكتابة والمتعددة االختيارات واإلجابات المختصرة واإلجابات المفتوحة.  بالنسبة لألسئلة المحفزة للكتابة 
واألسئلة ذات اإلجابات المختصرة واألسئلة ذات اإلجابات المفتوحة، يتم عرض عدد النقاط التي يتم الحصول عليها من خالل إجابة الطالب.  بالنسبة لألسئلة المتعدد االختيارات، تستحق كل إجابة صحيحة 

نقطة واحدة ويتم عرضها من خالل اختيار عالمة  ) (. يُرجى اإلشارة إلى المفتاح الوارد أدناه للحصول على رموز أخرى.

	فئات	إعداد	تقارير	اللغة	اإلنجليزية	وآدابها	
اللغة   =   LA 

= القراءة  LT 
التعبير:  تطوير الموضوع   =   CT 

التعبير:  اصطالحات اللغة اإلنجليزية القياسية   =  CC 

	فئات	إعداد	تقارير	الرياضيات
العدد والكمية   =  NQ 

الجبر والوظائف   =   AF 
الهندسة   =  GE 

اإلحصاء واالحتماليات   =   SP 

 رموز	الدرجات
	التعبير	في	اللغة	اإلنجليزية	وآدابها:

)CT( مدى إجمالي درجات تطوير الموضوع   =   2-12
)CC( مدى إجمالي درجات اصطالحات اللغة اإلنجليزية القياسية   =   2-8

لم يتم كتابة التعبير )0 لم يتم الحصول على درجات مكتسبة(   = فارغ  
دليل غير كافي )0 لم يتم الحصول على درجات مكتسبة(   =   IE

=  لغة غير اللغة اإلنجليزية )0 لم يتم الحصول على درجات مكتسبة(   LO
خارج الموضوع )0 لم يتم الحصول على درجات مكتسبة(   =   OT

=  موجز الحبكة )0 لم يتم الحصول على درجات مكتسبة(   PS
مرئي لكن مبهم )0 لم يتم الحصول على درجات مكتسبة(   =   VI

رموز	الدرجات
	األسئلة	المتعددة	االختيارات:

إجابة صحيحة )حصول على درجة واحدة مكتسبة( =  ✓ 
اختيار إجابة خاطئة )0 لم يتم الحصول على درجات مكتسبة( = –
لم يتم اختيار إجابة )0 لم يتم الحصول على درجات مكتسبة(   = مساحة فارغة  

اختيار أكثر من إجابة واحدة )0 لم يتم الحصول على درجات مكتسبة(   = *

األسئلة	ذات	األجوبة	المختصرة:
 0 أو 1 = النقاط التي تم الحصول عليها من نقطة محتملة واحدة

لم يتم تقديم إجابة )0 لم يتم الحصول على درجات مكتسبة(   = مساحة فارغة  

= النقاط التي تم الحصول عليها من نقطة محتملة واحدة   x 1 / x :أمثلة

	األسئلة	ذات	اإلجابات	المفتوحة:
 0 أو 2 أو 3 أو 4 = النقاط التي تم الحصول عليها من 4 نقاط محتملة

لم يتم تقديم إجابة )0 لم يتم الحصول على درجات مكتسبة(   = مساحة فارغة  
=  النقاط التي تم الحصول عليها من 4 نقاط محتملة   x 4 / x :أمثلة

	مفتاح

x = النقاط التي تم الحصول عليها من 12 نقطة محتملة    12 / x =  CT :أمثلة
x = النقاط التي تم الحصول عليها من 8 نقاط محتملة   8 / x =  CC

الدرجة القياسية للغة اإلنجليزية وآدابها:
 مستوى التحصيل للغة اإلنجليزية وآدابها:

 الدرجة القياسية للرياضيات:  االسم: 
:SASID مستوى التحصيل للرياضيات:  رقم تعريف الوالية لبيانات الطالب 

	اللغة	اإلنجليزية	وآدابها
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 درجة الطالب
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http://www.doe.mass.edu/frameworks



