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أولياء األمور /االوصياء الكرام:
نحيطكم علما ً انه ابتداء من منتصف شهر نيسان ستقوم مديرية التعليم في والية ميشيغان و للسنة الثانية على التوالي بتطبيق امتحان
الوالية االساسي لقياس نسبة التقدم التعليمي للطالب (  . )M- STEPو كما العام الماضي ،سيجري هذا االمتحان عبر اإلنترنت ،وسيتم
خالله تقييم مستوى معرفة الطالب و مستواه االكاديمي مقارنة بمعايير و متطلبات الوالية في المواد التالية :آداب اللغة اإلنكليزية
والرياضيات والعلوم والتربية االجتماعية.
هذا العام ،و بنا ًء على نتائج استطالعات الرأي التي قدمها الطالب واآلباء والمربين ،قمنا بالعديد من التغييرات و التحسينات على نوعية
هذا االمتحان:


تم تخفيض الفترة الزمنية لالمتحان لمعظم الطالب ،حيث ستستغرق كامل امتحانات الوالية االساسية ما ال يزيد عن 8-4
ساعات في عام .2016



تم توفير االمتحان التجريبي ) ( PSATلطالب المرحلة الثانوية في الصفوف  9و .10من اجل تجهيز الطالب بشكل افضل
لالمتحان االساسي المقرر لهم في الصف الحادي عشر.



سيخضع طالب الصف الحادي عشر المتحان ال ،SATالذي سيعتبر مدخل الطالب للكلية وأيضاً كاالمتحان
االساسي للوالية في مادتي آداب اللغة اإلنجليزية و الرياضيات.



ستبدأ امتحان ) ) M-STAPبعد مضي عطلة الربيع وتنتهي قبل يوم عيد الشهداء.



سيكون للمدرسة حرية تحديد الوقت الذي سيمضيه الطالب في كل جلسة اختبار.



سيكون بإمكان المدرسة الحصول على نتائج اختبارات الطالب األولية في غضون أيام قليلة بعد اكتمال االختبارات.
تعتبر هذه البيانات األولية نظرة أولية الستخدام المدرسة فقط لحين توفر النتائج النهائية.



يجب أن تكون النتائج النهائية متاحة للمدارس قبل البداية العام الدراسي المقبل .وسوف يشمل هذا تقارير اولياء
االمور التي سيوزعها القطاع التعليمي.

نريد أن تكون تجربة ابنائكم مريحة ،صحية وممتعة وخالية من اإلجهاد .ان رفدكم االيجابي ومساندتكم و دعمكم لنا في
المضي قدماً بهذه االمتحانات سيؤثر تأثيراً إيجابياً على تجربة الطالب .
مجلس التعليم في الوالية
الرئيس :جون س اوستون  .نائبة الرئيس :كساندرا ي البريتش .
السكرتير :مايكل فيكتو  .الخزينة :باميال
مندوب ناسبي :لوب راموس مونتغني .كاثرين ن ستراوس
الين البين ويزر  .ريتشارد زيالي
608 WEST ALLEGAN STREET • P.O. BOX 30008 • LANSING, MICHIGAN 48909
www.michigan.gov/mde • 517-373-3324

الصفحة الثانية
رسالة األهل
 24آذار 2016
لقد عدلت اللجنة الفرعية المالية لمجلس نواب الوالية هذا االسبوع ميزانية "مديرية التعليم في والية ميشيغان" بايقاف امتحان
ال .M-Stepوتوجيه المنح المالية المخصصة له نحو المشروع الذي لم يتم اقراره بعد اال وهو إيجاد حل مؤقت لتوفير
الحواسب من اجل المتحانات الوالية  .ألغى مشروع القانون أيضا تمويل امتحان ال  .SATومن الواضح أن تعديل الميزانية
سيتخذ وقتا ً طويالً نسبيا و يتضمن العديد من الخطوات .كما لن تكتمل نتائج الميزانية حتى أواخر شهري أيار أو حزيران  ،من
المهم جداً أن ان تقوم القطاعات المدرسية المحلية بإتمام العمل على هذين االمتحانين كما هو مقرر لهما لربيع هذا العام ،
لضمان استمرار تقصي البيانات وتقديم الدعم للطلبة والمدرسين؛ واالمتثال لقانون الوالية والقانون الفيدرالي.
اليكم في ما يلي بعض االرشادات التي من شأنها ان تساعدكم على تزويد الطالب بفهم وتهيئة افضل المتحان : M-STEP
ما هي االختبارات التي سيقوم بها الطالب؟
الصف

المادة التي سيتم اختبار الطالب بها

الثالث

آداب اللغة و الرياضيات

الرابع

آداب اللغة و الرياضيات و العلوم

الخامس

آداب اللغة و الرياضيات و التربية االجتماعية

السادس

آداب اللغة و الرياضيات

السابع

آداب اللغة و الرياضيات و العلوم

الثامن

آداب اللغة و الرياضيات و التربية االجتماعية

الحادي عشر

 SATمع كتابة مقالة  -الذي سيعتبر مدخل الطالب للكلية وأيضاً كاالمتحان االساسي للوالية في
مادتي آداب اللغة اإلنجليزية و الرياضيات  .اضافة الى  M-STEPفي العلوم و التربية
االجتماعية .و ACTفي مفاتيح العمل

 M-STEPهو اختبار القرن الحادي والعشرين ،بمعنى أنه يحتوي على عدد أقل من أسئلة انتقاء الخيارات المتعددة  ،و على
عدد أكثر من االسئلة الذهنية و حل المسائل التي تتطلب مهارات التفكير النقدي .ستجري امتحانات آداب اللغة والرياضيات هذا
العام عبر شبكة االنترنت( .)CATسيوفر هذا االختبار تجربة اكثر فردية للطالب ،اضافة الى معرفة و قياس مستوى الطالب
االكاديمي بشكل أدق.
كما العام الماضي ،سيضم  M-STEPلهذا العام (  )2016طرق حديثة للخضوع لالمتحانات ومكوناتها بما في ذلك:


تحسين مادة التكنولوجيا :في االختبارات المطبقة على شبكة اإلنترنت ،سيطلب من الطالب سحب وإسقاط ،تحديد نص
في فقرة ،تحديد النقاط على رسم بياني ،المطابقة بين قائمتين ،ملء الفراغ ،أو تحديد عدة إجابات لسؤال معين.



االستجابة المبنية ( :)CRسيطلب من الطالب كتابة ردا على بعض أسئلة (بما يتناسب مع مستواهم التعليمي و صفهم
الحالي) لبعض من االسئلة في االمتحان من اجل اظهار و تطبيق فهم افضل لمحتوى المادة التي يتم اختبار الطالب
بها.

الصفحة الثالثة
رسالة األهل
 24آذار 2016


مكونات المهام التي ستتم تأديتها ) :(PTالرياضيات (الصفوف  )8-3واللغة االنكليزية (الصفوف  5و  ،)8سيختبر
الطالب امتحان في موضوع معين يطلب منهم خالله اإلجابة على أكثر من مسألة تتصل بمصدر أو عدة
مصادر/مستند أو عدة مستندات .مصممة خصيصا لتقييم عمق معرفة الطالب بالمحتوى المدرس.

بسبب العناصر التكنولوجية المحسنة و االجابات المكتوبة ،تتطلب بعض األسئلة ان يتمتع الطالب ببعض الخبرة و المعارف
األساسية باستخدام الحاسوب .سيتم اتاحة العديد من الفرص امام الطالب للتمرن على استخدام هذه األدوات على شبكة
اإلنترنت قبل الخضوع لالمتحان.
لدى مدرسة الطالب حرية اختيار و تحديد اوقات االمتحانات التي ستتم عبر اإلنترنت في أي وقت خالل فترة زمنية مدتها ثالثة
أسابيع لكل صف .ستتولى إدارة المدارس االشراف على سير االمتحانات في المواد المبينة أعاله ضمن االوقات التالية:




صفوف الخامس و الثامن و الحادي عشر:
صفوف الثالث و السادس:
صفوف الرابع و السابع:

 11نيسان –  29نيسان
 25نيسان  13-أيار
 27- 9أيار

سيخضع طالب المرحلة الثانوية لالختبارات اإلضافية المطلوبة وفقا للجدول التالي:
 12أو  13نيسان (االعادة  16او  27نيسان)
 صفوف التاسع و العاشر ): (PSAT
 12نيسان (االعادة  26نيسان)
 صف الحادي عشر (: )SAT
 13نيسان ( االعادة  27نيسان)
 صف الحادي عش (مفاتيح العمل):
بينما تستخدم جميع المدارس االنترنت للخضوع لهذا االمتحان ما زالت بعض المدارس الغير مجهزة تماما ً بالحواسب الالزمة
تستخدم الطريقة التقليدية الكتابية في االمتحان اال وهي الورقة و القلم.
تحترم مديرية التربية في الوالية خيارات االهالي .ومع ذلك ،يهمنا كمعلمين اعداد الطالب و تهيئتهم ليتخرجوا وهم على اتم
استعداد للنجاح في الدراسة العليا و الحياة المهنية .هدف امتحانات الوالية الرسمية قياس نسبة تقدم الطالب في الوصول الى
المعايير األكاديمية العالية لوالية ميشيغان ،وتقييم كيفية تطبيق و تدريس هذه المعايير من قبل المدارس في الفصول الدراسية
عبر الوالية  .بينما نؤيد اآلباء في اختياراتهم ألبنائهم ،ليس من الممكن و من غير المسموح و ال يوجد هناك أي وسيلة او بند
في قانون الوالية التعليمي لعدم الخضوع أو االنسحاب من هذا االمتحان .عدم مشاركة بعض الطالب في هذا االمتحان
سيعرض ادار ة المدرسة للمسائلة القانونية و يجعلها عرضة للعقوبة.
للمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة دليل ارشادات امتحانات الوالية الرسمية لربيع عام  2016المتوفر على الموقع
االلكتروني التاليmichigan.gov/baa. :
شكراً لكم
المخلص
براين ج ويستون
المدير العام للوالية

