
 
   MAP Growth قياس التقدم األكاديمي  اختبار –دليل أولياء األمور  

 

 

 

ولهذا السبب، أنشآ  تعلم. لل معما يعرفه كل طالب وعلى مدي استعدادهواضحة رٔوية المعلمين عندما يكون لدي  أفضل وأسرع يتعلم الطالب بطريقة

من حيث االعتماد  هي االكثر موثوقية    تاختبارا  )للربح  ةغير هادف أمريكية  مؤسسة  )وهي    NWEA®  مؤسسةفي  والباحثين    المعلمين مجموعة من  

  يتم اختبارهم سنويا العالم حول اخري  دولة 140 و  ماليين طالب في الواليات المتحدة 11أكثر من . هناك لتقييم أداء الطالب في العالم ئجهانتا على

 . MAP Growth قياس التقدم األكاديميمب

 
 

 االختبار فكرة 
   

  أجاب إذا بمعني . مستوي الطالبحسب  علي اآللي ويتكيف االختبارسب  ا الح بواسطةاختبار غير تقليدي حيث يتم اختبار الطالب هو  MAPاختبار 

 . أسهليكون التالي السؤال  فإن  أجاب بالخطء،إذا و. صعوبةو  أكثر تحديا يكونعلى السؤال بشكل صحيح، فإن السؤال التالي الطالب 

دون مستوى في التعلم    هملطالب الذين مهاراتل  يكون غاية في الصعوبةان  دون  للطالب المتفوقين ب  بإعطاء اختبار قويالنوع من التقييم    يتميز هذا

 .الدراسي الملتحقين به الصف

 

 

 
اختبارت   على بسؤال    MAP Growth  اتبدأ 

و للطالب  الدراسي  الصف  او  تمستوى  قل تزداد 
واداء   كفاءة  مستوى  على  بناء  االختبار  صعوبة 

 .الطالب الفردي
 

 ةإجابة صحيح  

 إجابة خاطئة  

 
 
 
 
 
 

 االختبار ماذا يقيس 
   

ستخدم نتائج  ت  . الدراسي الملتحق به الطالب الصف النظر عن ، بغض بدقة  ما يعرفه الطالب لقياس RITمقياس  MAP Growth اختبارات ستخدمت

عند   سنوات متعددة. على مدارطوال العام الدراسي  الطالب مستوي  المعلمين واآلباء تتبع ي مكّن ما طالب ملل األكاديمي نموالمعرفة مدي  في االختبار

 الفور. على  RIT Score االختبار، يتلقى الطالب نتيجتهانتهاء 

 
 
 

يقيس بدقة أداء الطالب، بغض النظر   RITمقياس  
عما إذا كانوا يؤدون على مستوي او فوق مستوي،  

 أو تحت مستوى الصف الدراسي. 
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 أبنائكم  اختبارنتيجة  
   

. بمعني إذا  المختلفة  لدراسفيةالها نفس المعنى عبر الصففوف   RITاس  يدرجة الطالب بمق

في الصفف الثامن على نفس الدرجة بمقياس  اخر حصفل طالب في الصفف الرابع وطالب  

RIT  المادة.  تلكمسففففتوي في النفس   على ختبر، كالهما ي  على سففففبيل المثال في القراءة  

هفذا المقيفاس الثفابفت للمعلمين بقيفاس النمو األكفاديمي لكفل طفالفب بفدقفة على   يتيح  وبفالتفالي

 وعبر سنوات متعددة.مدار العام الدراسي  
   

. على الدراسفية  على تحقيق أهدافه هلمسفاعدت  RITاس  يبمق  الطالب درجةيمكنك اسفتخدام  

 Collegeجامعات  المسففتكشففف  أداة  في    RITب إدخال درجات يمكن للطال ،مثالسففبيل ال

Explorer    مسففففتواهم  علىبهفا بنفاء  المحتمفل قبولفهالكليفات والجفامعفات  من لمعرففة أي  

ا التحقق من الموارد     .الحالي التي تسففففتخدم الكثيرة المتاحة عبر االنترنت  يمكنك أيضففففل

 .KhanAcademy.orgوالتمارين مثل للقراءة لتزويد الطالب بتوصيات   RITدرجات 

 
 

 

 أسئلة شائعة

 

استخدام الدرجات   بالمدارس اريينلإلد . يمكنعلي حديب طال كل تطور مستويومراقبة  تحسينج لائيمكن للمعلمين استخدام النت

 بأكمله. المدارس منطقةالمدرسة أو مستوي  علىاو ،  دراسي صفكل مستوى  علىلمعرفة األداء والتقدم 

 

 

ستخدم المدارس والمعلمين نتائج  تكيف 

 ؟ MAP Growth اتاختبار

 

 

من ضمن بيانات اخري يستند  واحد هي مجرد مرجع بيانات MAP Growth اختبارات ولكن يرجى مالحظة أن درجات - نعم

 معلم. المع  العام أداء طفلك بشأن. يرجى مناقشة أي أسئلة لديك أداء الطالبوتحسين لمعلمين لتحديد ا  عليها

 

 

  يبلي بالء حسنا ابني إذا كان  ني معرفهيمكنهل 

 ؟ من خالل النتائج ه الدراسي على مستوى صف

 

 
وقد تختار بعض   .العام الدراسي ونهاية ووسطفي بداية  ثالث مرات: للطالب MAP Growthاختبارات جري معظم المدارس ت  

  .المدارس أجراء االختبارات مرتين فقط في العام

  

 

خوض اختبارات   ابني  يجب على كم مرة 

MAP Growth ؟ 

 

 
في جميع أنحاء  يتم اختبارهم لب اط ماليين 10من خالل استخدام بيانات من أكثر من  ةالدقيق بالمعاييرالمدارس  NWEAتزود 

طفلك بالطالب  مستويتسمح للمعلمين بمقارنة  الواليات المتحدة. معرفة الدرجات العليا والمتوسطة والسفلى لكل هؤالء الطالب
 . للتحسن مساعدتهمتتبع تطورهم واآلخرين و

 
خارج   MAP Growthتستخدم  والتيوالمعتمدة دوليا  خاصةال المدارس الدوليةبيانات مقارنة  NWEAوفر ت ذلك، عالوة على 

 الواليات المتحدة. 
 

 

 ؟ والمقارنةالقياس  معايير ما هي 

 

 

ل  يعديتم تب،  العلى كل الط  األسئلةمن طرح نفس   لالالعام الدراسي. وبد  أثناءبصفة دورية    MAP Growth  اختباراتجرى  ت  

، مما يمكنهم من التعامل  على الفور النتائج المعلمون يتلقىقة لما يعرفونه. د أكثرسا طالب، مما يعطي مقياكل  ألداءا وفقل االختبار 
   .وأسرع أفضلبشكل  النتائج واستخدام

 

 
اختبارات     MAP Growthتعتبر اختبارات هل 

 ؟  ةمعياري

 
 .األسئلةمن  أخرى وأنواع Drag and Drop وتفاعلية أسئلة االختيار من متعددا  MAP Growthتتضمن اختبارات 

   /https://warmup.nwea.org الرابط التالي: ، يرجى زيارةذج من االختبارونمع على الطالل

 
 MAPما هي أنواع األسئلة في اختبارات  

Growth  ؟ 

  

 
 : الرابط التالي برجاء زيارة ، MAP Growth الختبارللحصول على نصائح حول االستعداد 

families-https://www.nwea.org/blog/category/supporting 

  

     https://www.nwea.org/familytoolkitالخاصة بأولياء األمور  موارداليد من للمز

 

يسمح لي   ألنهكبيرة نظرال   بأهمية MAP Growth اختبار يتسم"

  الدراسي مدى تطوريومقارنة  اعرفهاإللمام بكل ما    لمدرسيو

 .نفس الصف الدراسي بالواليات المتحدةبالطالب اآلخرين في 

علي الترتيب   RIT (70اس يبمق227 كانت نتيجتي في الرياضيات 

على الترتيب   RIT (87اس يبمق 240 اآلن  أصبحتلكنها  المئوي(. 

مثل هذا المستوى، لكنني  ب قادرة على التطور  إننيأدرك  . لمالمئوي(

 " .في النهاية حققت ذلك

 
  الصف السادسطالبة ب كايال، 

   ا كاليفورنيوالية ب - سانتا آنا

 

https://www.nwea.org/research-data-galleries/mapping-the-road-to-college/
https://www.nwea.org/research-data-galleries/mapping-the-road-to-college/
https://www.khanacademy.org/math/mappers
https://warmup.nwea.org/
https://www.nwea.org/blog/category/supporting-families
https://www.nwea.org/familytoolkit

