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شروحات مستوى التحصيل الختبار القراءة لتقييم مينيسوتا الشامل – السلسلة الثالثة ،و ACMالمعدلة ،واختبار مينيسوتا
للمهارات األكاديمية ()AAMM
نظرة عامة
قامت مٌنٌسوتا بإصدار معاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة  K-12المعدلة آلداب اللؽة اإلنجلٌزٌة فً  . 2010ولهذا التعدٌل بالمعاٌٌر ،قامت مٌنٌسوتا بإكمال معاٌٌر
مادة آداب اللؽة اإلنجلٌزٌة األساسٌة ،والتً تم تبنٌها كاملة .وقد تم عقد أول عملٌة تقٌٌم بنا ًء على محتوى القراءة للمعاٌٌر المعدلة فً ربٌع .2013
وتقدم معاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة– K-12لعام  2010آلداب اللؽة اإلنجلٌزٌة ،توقعات أكبر بمواد القراءة والفهم عمّا كان متوقعًا بالمعاٌٌر األكادٌمٌة
لعام  .2003وقد أصبحت هذه التوقعات سارٌة بشروط االختبارات والتقٌٌمات من خالل زٌادة الصعوبة والتعقٌد بنصوص القراءة ،ونقاط االختبار.
والهدؾ من هذه المعاٌٌر والتقٌٌمات المعدلة هو التأكد من إظهار استعداد الطالب لاللتحاق بالكلٌة أو سوق العمل.

تقييمات مينيسوتا للقراءة
تم كتابة شروحات مستوى التحصٌل ( ) sDLAبهذا المستند لثالث من تقٌٌمات القراءة ،والتً تم عقدها كجزء من نظام تقٌٌم مٌنٌسوتا .وترتكز شروط
االختبار و( ) sDLAلجمٌع تقٌٌمات القراءة لمٌنٌسوتا على محتوى القراءة لمعاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة  K-12آلداب اللؽة اإلنجلٌزٌة .تقوم ()AsDL
لالختبارات الثالثة بوصؾ األداء المتوقع والذي ٌختلؾ بشكل كبٌر وف ًقا للمجموعة التً تدخل االختبار ،وما ٌتم تقٌمه باالختبار ،وكٌفٌة تقٌٌمه.

تقٌٌمات مٌنٌسوتا الشاملة – السلسلة الثالثة ()ACs
ٌتم عقد اختبارات القراءة لـ ( )ACsللطالب بشكل عامٌ .خضع جمٌع طالب الصفوؾ  8-3و 10الختبار ( )ACsللقراءة (باستثناء نسبة قلٌلة).
وٌدخل ؼالبٌة الطالب الذٌن ٌتلقون خدمات تعلٌمٌة خاصة ،لهذا االختبار كتقٌٌم للقراءة ألؼراض المساءلة.

تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل  ACsالمعدل
ٌعد اختبار القراءة  ACsالمعدل تقٌٌمًا بدٌالً مبنًٌا على معاٌٌر التحصٌل المعدلة .قد تقوم فرق برنامج التعلٌم الفردي ( )PEIباختٌار هذا التقٌٌم
للطالب ذوي إعاقات تتسبب فً إعاقتهم عن تحقٌق مستوى المهارة المطلوب باختبار  .ACsتم وضع  ACsالمعدل بنا ًء على نفس شروط االختبار
الخاصة بـ  ،ACsولكن ٌتم تقلٌل الصعوبة وطول االختبار .الوالٌات المتحدة تقوم إدارة التعلٌم بسحب دعمها لهذا التقٌٌم ،وسٌتم عقد آخر تقٌٌم من
هذا النوع فً مٌنٌسوتا فً ربٌع .2014

اختبار مٌنٌسوتا للمهارات األكادٌمٌة ()AAsM
ٌعد اختبار ( )AAsMللقراءة تقٌٌمًا بدٌالً مبنًٌا على معاٌٌر التقٌٌم البدٌلة .قد تقوم فرق ( )PEIباختٌار هذا التقٌٌم للطالب ذوي اإلعاقات اإلدراكٌة
الملحوظة بشكل كبٌر .تم وضع شروط اختبار  AAsMللقراءة بنا ًء على تقلٌل عدد معاٌٌر مستوى الصؾ والتً ٌتم تقٌٌمها من خالل ACs
و ACsالمعدل .تم تقلٌل هذه المعاٌٌر المختارة فً مدى عمقها ،وسعة التفكٌر بها ،وتعقٌدها.

معايير التحصيل
عقب عقد التقٌٌم الجدٌد للمرة األولىٌ ،جب على إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة أن تجمع خبراء المحتوى التعلٌمً وف ًقا للمنطقة ،وأصحاب المصلحة ،لتحدٌد
مستوٌات األداء التً ٌتم إبالغ الطالب ،واآلباء ،والمدارس بها ،من خالل عملٌة وضع المعاٌٌر .تقوم لجان وضع المعاٌٌر بوضع نسب الدرجات التً
تنقسم ألربعة مستوٌات من التحصٌل لتقٌٌمات والٌة مٌنٌسوتا .وٌعرض الجدول ( )1مستوٌات التحصٌل للتقٌٌمات العامة ،والمعدلة ،والبدٌلة.
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جدول  :1تصنيف مستويات التحصيل
تقييم مينيسوتا الشامل المعدل

تقييم مينيسوتا الشامل

اختبار مينيسوتا للمهارات األكاديمية

ال ٌفً بالمعاٌٌر

ال ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل المعدلة

ال ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل البدٌلة

ٌفً جزبًٌا بالمعاٌٌر

ٌفً جزبًٌا بمعاٌٌر التحصٌل المعدلة

ٌفً جزبًٌا بمعاٌٌر التحصٌل البدٌلة

ٌفً بالمعاٌٌر

ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل المعدلة

ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل البدٌلة

ٌتجاوز المعاٌٌر

ٌتجاوز معاٌٌر التحصٌل المعدلة

ٌفوق معاٌٌر التحصٌل البدٌلة

ٌعتبر الطالب الحاصلون على مستوٌات "ٌفً" و"ٌتجاوز" باختبار  ،ACsو ACsالمعدل ،و AAsMأكفا ًء فٌما ٌتعلق بالمعرفة ،والمهارات،
والعملٌات ( )sMIAالمذكورة بالمعاٌٌر األكادٌمٌة.
ٌقوم ( )sDLAلتقٌٌمات مٌنٌسوتا الخاصة بمادة القراءة بتقدٌم وصؾ لمستوى أداء الطالب بالصؾ المحدد لكل مستوى من مستوٌات التحصٌل .تقوم
المعاٌٌر األكادٌمٌة لمحتوى القراءة لمٌنٌسوتا والخاص بمادة آداب اللؽة اإلنجلٌزٌة ،بشرح الخطوط العرٌضة لألهداؾ التً ٌعمل علٌها الطالب
والمعلمون أثناء فترة العام الدراسً .تعمل تقٌٌمات مٌنٌسوتا على قٌاس مدى تحقٌق الطالب لهذه األهداؾ ،كما ٌوضح  sDLAمستوى أداء الطالب
بالصؾ بكل مستوى من مستوٌات التحصٌل بناء على هذه التقٌٌماتٌ .عتبر الطالب الذٌن حصلوا على تقدٌر كؾء بتقٌٌمات مٌنٌسوتا على المسار
الصحٌح للنجاح بعد الدراسة الثانوٌة ،وتنعكس هذه التوقعات العالٌة فً  sDLAالخاص باألداء على مستوٌات التحصٌل "ٌفً" و"ٌتجاوز" .أما
الطالب الذٌن ٌحصلون على تقدٌر كؾء فً القراءة فً هذا التقٌٌم ،فهم على المسار الصحٌح للخروج من التعلٌم الثانوي وهم مستعدون بشكل جٌد
لمستوى الواجبات المطلوبة عند الدخول دون الحاجة للتعلٌم ما بعد الثانوي ،أو تدرٌب من أي نوع .وكما هو مالحظ بـ  sDLAلتقٌٌمات مٌنٌسوتا
الخاصة بمادة القراءةٌ ،مث ل االستعداد للتعلٌم ما بعد الثانوي ،والتدرٌب ،واالنخراط بالقوة العاملة توقعات مختلفة للطالب الذٌن ٌخوضون تقٌٌمات
بدٌلة عن الطالب الذٌن ٌخوضون التقٌٌمات العامة.
وهناك نطاق من أداء الطالب ٌتمثل فً كل مستوى من مستوٌات التحصٌل المذكورة بـ  .sDLAوبٌنما كتب فرٌق تطوٌر  sDLشروحات كل صؾ
وكل مستوى تحصٌل ،قام أعضاء الفرٌق بوضع تصور خٌالً لطالب حصل على تقدٌر أداء ٌقع بمنتصؾ النطاق .واللتقاط جمٌع الـ  sMIAالتً
تفرق بٌن أداء الطالب من مستوى لمستوى ،كان من الضروري األخذ باالعتبار أعلى وأقل درجات النطاق داخل مستوى التحصٌل الواحد كً ٌتم
ؾ بٌن هذا المستوى والمستوٌات القرٌبة منه.
التمٌٌز بشكل كا ٍ
ثان من ( )sDLAلٌتم
أثناء عملٌة وضع المعاٌٌر ،قام خبراء المحتوى التعلٌمً حسب المنطقة ،والذي كان أؼلبهم من المعلمٌن ،بإنشاء نوع ٍ
استخدامها ألؼراض وضع نسب الدرجات .وبنا ًء على  sDLAبهذا المستند ،قام واضعو المعاٌٌر بوصؾ أداء الطالب الذي "ٌكاد ٌفً" المعٌار
المتضمن بمستوى التحصٌل .وٌقوم هذا األداء الذي "ٌكاد ٌفً" أو على أول درجة المستوى ،و sDLAونسب الدرجات الناتجة ،بتمثٌل أقل مستوٌات
األداء المطلوبة الستٌفاء توقعات مستوى تحصٌل ما.

المحتوى ،والمحتوى الفرعي ،ومجال المهارة ،والمعايير
كما هو موضح باألعلىٌ ،قوم تقٌٌم مٌنٌسوتا للقراءة باختبار محتوى القراءة لمعاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة  K-12آلداب اللؽة اإلنجلٌزٌة ٌتكون محتوى
القراءة من محتوٌٌن فرعٌٌن :األدب والنص اإلعالمً .تمت اإلشارة إلى المحتوٌٌن الفرعٌٌن األدب و/أو النص اإلعالمً فً كل من  10معاٌٌرٌ .تم
تقٌٌم سبعة من هذه المعاٌٌر العشرة بـ  ACsو ACsالمعدلٌ .تم تقٌٌم أربعة من هذه المعاٌٌر العشرة باختبار  .AAsMأما المعاٌٌر الثالثة التً ٌتم
استثناؤها من تقٌٌمات والٌة مٌنٌسوتا ،فال تخضع لصٌػ اختبار معٌارٌة أو مدرجة ،وإنما ٌترك تقٌٌمها للمعلمٌن بالفصول.
ٌتم جمع المعاٌٌر العشرة الخاصة بمحتوى القراءة فً نطاقات المهارةٌ .وضح الجدول ( )2كٌفٌة تمثٌل المحتوى الفرعً ،ونطاقات المهارة،
والمعاٌٌر فً (.)sDLA
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جدول  .2نطاقات المهارات ،والمعايير ،والمحتوى الفرعي المتضمنة بتقييمات القراءة
نطاقات المهارة ،والمعايير

المحتوى الفرعي المق ّيم

التقييمات

األفكار الرئيسية والتفاصيل
المعٌار 1

األدب والنص اإلعالمً

 ،ACsو ACsالمعدل ،وAAsM

المعٌار 2

األدب والنص اإلعالمً

 ،ACsو ACsالمعدل ،وAAsM

المعٌار 3

األدب والنص اإلعالمً

 ،ACsو ACsالمعدل ،وAAsM

المهارة والبنية
المعٌار 4

األدب والنص اإلعالمً

 ،ACsو ACsالمعدل ،وAAsM

المعٌار 5

األدب والنص اإلعالمً

 ،ACsو ACsالمعدل

المعٌار 6

األدب والنص اإلعالمً

 ،ACsو ACsالمعدل

تكامل المعلومات وتناغم األفكار
المعٌار 7
المعٌار 8
المعٌار 9

—
النص اإلعالمً فقط

—
 ،ACsو ACsالمعدل

—

—

نطاق القراءة ،ومستوى صعوبة النص
المعٌار 10

—

—

*تتضمن المعاٌٌر  ،7و ،9و 10مهام إضافٌة أو مشروعات ٌتم تقٌٌمها من قبل المعلم بمرور الوقت .وال ٌتم تضمٌن هذه المعاٌٌر بتقٌٌمات مٌنٌسوتا
للقراءة ،كما لم ٌتم تناولها بـ .sDLA

تطوير شروحات مستوى التحصيل ()MLA
ٌتضمن فرٌق تطوٌر  sDLموظفً إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة ،باإلضافة إلى معلمً مٌنٌسوتا .بعد أن قام هذا الفرٌق بكتابة مسودة  ،sDLAتم تقدٌم
مسودة أحد الصفوؾ لترجع من قبل إدارة الموارد البشرٌة فً مكتب بحوث  ،ORRuuHوهً منظمة مستقلة .وقد قامت إدارة الموارد البشرٌة فً
مكتب بحوث  ORRuuHبالقٌام بأعمال موسعة لتقٌٌم شروحات مستوى األداء والتحصٌل ،باإلضافة إلى التزام نقاط االختبار بمعاٌٌر المحتوى .كما
تم إعداد المسودة ،وتقٌٌم  ORRuuHبؽرض تقدٌمها للجنة مٌنٌسوتا لالستشارات الفنٌة لمراجعتها .وقد تم إعداد مسودة  sDLAالثانٌة لتدمج
التوصٌات بشكل مناسب .وقد تم استخدام المسودة الثانٌة أثناء عملٌة وضع المعاٌٌر .ولم تقترح لجنة وضع المعاٌٌر أي تؽٌٌرات جوهرٌة على
 ،ALDsومن ثم اعتبرت هذه الـ  sDLAنهابٌة بعد موافقة مفوض التعلٌم على توصٌات نسب الدرجات الخاصة بلجنة وضع المعاٌٌر.
وقد تضمن طاقم موظفً إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة بفرٌق التطوٌر على اثنٌن من المتخصصٌن بتقٌٌم  ACsللقراءة ،ومتخصص بتقٌٌم القراءة البدٌل،
ومتخصص بالمعاٌٌر األكادٌمٌة للقراءة .كما ساعد كل من مدٌر التقٌٌمات بإدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة ،والمشرؾ على التقٌٌمات البدٌلة على تسهٌل
االجتماعات .وقد انضم لموظفً إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة معلمو المرحلة الثانوٌة ،ومنسق معرفة القراءة والكتابة للصفوؾ االبتدابٌة.
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وقبل البدء فً العمل ،قام فرٌق تطوٌر  sDLبمراجعة مسودة  sDLAالتً تم إصدارها من اتحاد التقٌٌم المتوازن الذكً  .MAsCوقد قام الفرٌق
تال أعلى باإلضافة لتقدٌم شروحات لنطاق األداء .كما أخذ فرٌق تطوٌر
بتقدٌر العمل الذي قام به االتحاد للتفرٌق بٌن أول درجات األداء لكل مستوى ٍ
 sDLباالعتبار شروحات سٌاسة االتحاد لالستعداد المهنً والتعلٌم الجامعً بكل من مستوٌاتها األربعة للتحصٌل.
وألن هذه الـ  sDLAضرورٌة لعملٌة وضع المعاٌٌر لتقٌٌمات مادة القراءة ،لذا اعتمد الفرٌق بشكل أساسً على المعاٌٌر األكادٌمٌة لشروط اختبارات
 ،ACsو CsAالمعدل ،و ،AAsMفً وضع هذه الشروحات .كما كان هناك العدٌد من األسبلة الضرورٌة للعملٌة:


كٌؾ ٌتدرج النص فً الصعوبة بمستوى الصؾ الواحد وبمستوٌات الصفوؾ؟



إلى أي مدى ٌجٌد الطالب كل معٌار من المعاٌٌر بكل مستوى من مستوٌات التحصٌل؟



ألي من الـ ٌ sMIAمكن وصؾ تدرج األداء عبر المستوٌات األربعة ،وأي منها ال ٌصلح معه ذلك؟



كٌؾ ٌصبح الطالب قادرٌن على إظهار إجادتهم لـ  ،sMIAوف ًقا لشروط االختبار؟

بوضع هذه األسبلة فً االعتبار ،تأكد مطورو  sDLبأنهم وضعوا شروحات ٌمكن دعمها بدالبل فً تصمٌم االختبار ،وأداء الطالب على مستوى
تقٌٌمات الوالٌة ،وتقٌٌمات الفصول .وٌعد فهم كٌؾ أن نقاط االختبار قد تؤدي لفهم جزبً لنصوص القراءة ،وفهم تحلٌلً للنصٌ ،عد أمرً ا ها ًما لعملٌة
وضع  .sDLAأما المتؽٌرات التً ٌمكن التعامل معها فً نقاط االختبار فتتضمن درجة التخصصٌة ،أو النوعٌة التً ٌجب أن ٌقوم الطالب بالخوض
بها ،وكمٌة "الدعابم التعلٌمٌة" التً ٌتم تقدٌمها مباشرة أو من خالل كلمات مختارة بعناٌة ،ومدى االلتزام لمقاٌٌس التعقٌد المعرفً .كما من الضروري
فهم كٌؾ أن مستوى تقسٌم ٌ sMIAحدد المدى الذي ٌمكن وصفها به عبر متسلسلة مستوٌات أداء .كما ٌمكن تمٌٌز أربعة مستوٌات لألداء بكثٌر من
 ،sMIAولكن ال ٌمكن لك فً بعض الحاالت األخرى .فعلى سبٌل المثال ،فً بعض حاالت  ،sMIAنتوقع من الطالب أن ٌظهروا إجادة تصل
لمستوى "ٌفً" وال ٌتم حمل  sMIAإلى مستوى شروحات "ٌتجاوز" وفً حالة أخرى ،ال تقوم  sMIبإعطاء الفرصة للتفرٌق بٌن مستوٌات األداء.
فً هذه الحالةٌ ،ظهر  sMIفقط عند المستوى "ٌفً" ،وحٌنها إما أن ٌصبح الطالب قادرً ا على القٌام بها أو ال.
متتال .وبالرؼم من أن هناك شروحات متماثلة أو شبه
وٌعد زٌادة دقة وتعقٌد النص ،أحد المبادئ األساسٌة فً تطوٌر  sDLAللقراءة ،بكل صؾ
ٍ
متماثلة عبر بعض الصفوؾ ،إال أنه ٌجب فهم أن النصوص التً ٌستخدمها الطالب فً إظهار هذه المهارات هً صعبة بشكل متزاٌد.
وقد قام فرٌق تطوٌر  sDLبصٌاؼة الـ  sDLAالخاص بـ  ACsخالل مدة جلسات العمل الست .وأثناء هذه الجلسات ،قام الفرٌق باإلشارة كثٌرً ا
للمعاٌٌر األكادٌمٌة وشروط االختبار ،كما ذكر أعاله .كما اعتمد الفرٌق أٌضًا على لؽة نطاق العمق المعرفً الخاص بوٌب لوصؾ التعقٌد المعرفً و
مقاٌٌس لٌكساٌل  DLixeLفً إرساء المناقشات حول التعقٌد ودقة النص .وقد عرض العدٌد من وجهات الرأي بجلسات العمل ،كما كانت المناقشات
حٌوٌة .وقد بدأ الفرٌق بالعمل على مستوى كل صؾ ،بوصؾ مستوى أداء "ٌفً المعاٌٌر" للطالب أوالً أثناء العمل على النصوص اإلعالمٌة واألدب.
وٌف ّرق مستوى "ٌفً" بٌن األداء الكؾء من األداء الكؾء جزبًٌا ،واألداء ؼٌر الكؾء .وحٌث إن تقٌٌمات القراءة تهدؾ للتفرٌق بٌن الكؾء ،واألقل
من كؾء ،لذا فهناك مزٌد من الدالالت على أداء الطالب ٌبنى علٌها مستوى التحصٌل .كما أن تطوٌر وصؾ دقٌق لمستوى "ٌفً" ٌعد أمرً ا هامًا ج ًدا،
حٌث إنها حٌوٌة ألؼراض المساءلة .عقب وصؾ مستوى "ٌفً المعاٌٌر" ،قام الفرٌق بتوجٌه انتباهه نحو مستوى "ٌتجاوز المعاٌٌر" ثم اتجهت للعمل
على المستوٌات األقل وهً؛ "ٌفً المعاٌٌر جزبًٌا" و"ال ٌفً".

June 2013

5

ACHIEVEMENT LEVEL DESCRIPTORS
Reading MCA ALDs_Arabic

وقد تم استعراض مسودة  sDLAالتً نتجت من هذه الجلسات ومراجعتها من قبل متخصصً تقٌٌمات القراءة بإدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة للتأكد من أن
أهداؾ الفرٌق والتعلٌقات انعكست بشكل دقٌق على الشروحات .كما راجعوا الترابط بٌن الشروحات عبر مستوٌات التحصٌل بالصؾ الواحد،
باإلضافة للترابط بٌن كل مستوى من المستوٌات األربعة للتحصٌل لكل الصفوؾ .بعبارة أخرى ،هل قامت تفصٌالت ما ٌعرفه الطالب وما ٌمكنهم
فعله باالزدٌاد بشكل مناسب من "ال ٌفً المعاٌٌر" إلى "ٌتجاوز المعاٌٌر" بصؾ ما؟ وهل ازدادت توصٌفات ما ٌعرفه الطالب وما ٌمكنهم فعله
بمستوى كـ"ٌفً المعاٌٌر" بشكل مناسب عبر الصفوؾ؟
وبعد اكتمال مسودة  sDLAلـ  ،ACsقام موظفو التقٌٌم البدٌل بإدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة باستخدام  sDLAكنقطة بداٌة لـ  sDLAلـ  ACsالمعدل
و .AAsMوٌلتزم  ACsالمعدل بنفس المعاٌٌر األكادٌمٌة لـ  .ACsكما أن اللوابح الخاصة بـ  ACsالمعدل تتطلب تقٌٌم معاٌٌر مستوى الصؾ،
ولكن تسمح للوالٌات بزٌادة السهول فً حاالت الطالب ذوي اإلعاقة ،كما تسمح بوضع معاٌٌر تحصٌل معدلة .وٌتم معالجة مسألة السهولة فً ACs
المعدل بتقلٌل تعقٌد وعدد النصوص التً ٌحتاج الطالب لقراءتها وبتقدٌم عدد أقل من األسبلة فً االختبار بشكل عام .باإلضافة إلى تطبٌق وجود النقاط
داخل النص ،وأن ٌكون للنقط ثالثة اختٌارات لإلجابة بدالً من أربعة ،وتبسٌط لؽة اإلرشادات .وتقوم معاٌٌر التحصٌل المعدلة للطالب ذوي اإلعاقة،
بالسماح للطالب بأن ٌحصلوا على تقدٌر كؾء بٌنما ٌبدون عد ًدا أقل من الـ  sMIAبمستوٌات أقل من التعقٌد المعرفً.
وتعتمد الـ  sDLAلـ  AAsMعلى المعاٌٌر من  1إلى  ،4والتً تم تقلٌلها بشكل كبٌر من ناحٌة العمق ،والسعة فً التفكٌر ،والتعقٌد .وتشٌر إدارة
مٌنٌسوتا التعلٌمٌة لهذه المعاٌٌر على أنها "معاٌٌر ممتدة" حٌث إنه تم مد المستوى األقل لنطاق األداء المتوقع بهذه المعاٌٌر لٌتضمن المهارات األساسٌة
ألقل مستوٌات التعقٌد المعرفً .وقد كتب موظفو التقٌٌم البدٌل بإدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة الـ  sDLAاألخٌر الخاص بـ  ،AAsMواعتمدت بشكل كبٌر
على شروط االختبار الخاصة بـ  AAsMحٌث تم وصؾ المعاٌٌر الممتدة (ال تقوم مٌنٌسوتا بنشر المعاٌٌر األكادٌمٌة البدٌلة).

االنتهاء من MLAA
تم تقدٌم  sDLAللجنة وضع المعاٌٌر فً ٌونٌه  2013كمستند سٌاسة .وتهدؾ الوالٌة ألن ٌكون الطالب الذٌن ٌحصلون على مستوى كفاءة ما
قادرٌن على إظهار المعرفة ،والمهارات ،والعملٌات الموضحة بـ  sDLAوتوضٌح أن الؽرض من وضع المعاٌٌر لم ٌكن لتعدٌل أو مراجعة هذا
المستند ولكن لتطبٌقها فً تحدٌد نسب الدرجات .وقد كان مطلوبًا من لجان وضع المعاٌٌر أن تضع أوابل درجات المعٌار أو شروحات المعٌار "ٌكاد
ٌفً" من هذه الـ  ،sDLAوتطبٌقها على األداء الذٌن ٌرونه ظاهرً ا بمواد وضع المعاٌٌر .ولم تبلػ لجان وضع المعاٌٌر عن أي مشكالت بشروحات
األداء بكل مستوى من مستوٌات  .sDLAوقد تم حٌنها االنتهاء من  sDLAبعد موافقة مبعوث التعلٌم على نسب الدرجات المقترحة من لجان وضع
المعاٌٌر.
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دليل لفهم شروحات مستوى التحصيل لمادة القراءة لـ MCA-III
تم إدراج شروحات مستوى التقييم ( )sDLAفً قابمة من أربعة مستوٌات من التحصٌل كما هو موضح أدناه ،وتصؾ المعرفة ،والمهارات التً ٌتم
تقٌٌمها من قبل تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل فً القراءة – السلسلة الثالثة (.)MCA-III
بنود مساعدة لفهم هيكل شروحات مستوى التحصيل ( )MLAAوما يمثلونه.
 :MLAأحد المستوٌات األربعة الدقٌقة لألداء والمتعلقة بمهارة قراءة معٌنةٌ .مكن تصنٌؾ  sDLبأحد مستوٌات التحصٌل األربعة :ال ٌفً المعاٌٌر،
وٌفً المعاٌٌر جزبًٌا ،وٌفً المعاٌٌر ،وٌتجاوز المعاٌٌر .انظر الوصؾ المدرج تحت كل عنوان من عناوٌن مستوٌات التحصٌل.
محتوى :هو مجال المحتوى الخاضع للتقٌٌم .عنوان محتوى لمادة القراءة الخاص بـ MCA-IIIهو القراءة.
المحتوى الفرعي :تم تنظٌم معاٌٌر القراءة تحت فبتٌن فرعٌتٌن تدعى بالمحتوى الفرعً .وٌعد المحتوٌان الفرعٌان اللذان ٌتم تقٌٌمها فً مادة القراءة

بـ  MCA-IIIهما األدب ،والنص اإلعالمً .وٌوضح الوصؾ أدناه أنواع النصوص الشابعة بهذٌن المحتوٌٌن الفرعٌٌن ،والمقتبسة من شروط اختبار
القراءة لـ  MCA-IIIللصفوؾ  ،8-3و ،10و ACsالمعدل للصفوؾ  ،8-5الصفحات  ،4-3و .15وٌتوفر هذا المستند على موقع إدارة مٌنٌسوتا
التعلٌمٌة .انظر مسودة شروط االختبار لـ  MCA-IIIللصفوؾ  ،8-3و ،10و ACsالمعدل للصفوؾ  ،8-5و :10القراءة (معاٌٌر .)2010
 .1األدب :النصوص التً تلتزم بالنقاط الخاصة بالمحتوى الفرعً األدبً ،وقد تتضمن على سبٌل المثال ال الحصر على األنواع التالٌة:
القصص ،والمسرحٌات ،والشعر.
 .2النص اإلعالمً :النصوص التً تلتزم بالنقاط الخاصة بالمحتوى الفرعً النصوص اإلعالمٌة ،وقد ٌتضمن على سبٌل المثال ال الحصر
على األنواع التالٌة :نصوص األدب ؼٌر القصصٌة ،والنصوص التارٌخٌة ،والعلمٌة ،والفنٌة.
المعيار :تقوم المعاٌٌر على تقدٌم وصؾ عام للمعرفة والمهارات المطلوبة بالقراءة والتً ٌجب أن ٌلبٌها الطالب الستٌفاء شروط الوالٌةٌ .تم تقٌٌم
سبعة من المعاٌٌر العشرة من خالل تقٌٌم  MCA-IIIللقراءة.
نطاق المهارات :وهو تبوٌب عام للمعاٌٌر المرتبطة بالقراءة والممثلة بـمعاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة  ،K-12آلداب اللؽة اإلنجلٌزٌة لعام .2010انظر
معاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة  ،K-12آلداب اللؽة اإلنجلٌزٌة ( )2010على موقع إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة.
وٌتم تقٌٌم ثالثة من نطاقات المهارات األربعة على تقٌٌم مٌنٌسوتا الشامل الثالث للقراءة .وهً النطاقات الثالثة المدرجة أدناه:
 .1األفكار الربٌسٌة ،والتفاصٌل (المعاٌٌر  ،1و ،2و :3مثل :أدلة النص ،استخالص االستنتاجات ،الفكرة الربٌسٌة ،والفكرة العامة،
مالمح النص ،ومواصفات الشخصٌات ،واألحداث ،واألفكار)
.2

الصٌاؼة والبنٌة (المعاٌٌر  ،4و ،5و :6مثل :الكلمات ،واللؽة االستعارٌة ،وتنسٌق النصوص ،وؼرض المؤلؾ ،وطرق المؤلؾ وأسلوبه)

 .3تكامل المعرفة واألفكار (معٌار  ،8المحتوى الفرعً للنص المعلوماتً فقط :مثل :مصداقٌة المؤلؾ ،وطرق تقدٌم الدلٌل الخاصة به)

ٌمكن تطبٌق كل من الـ  sDLAالمدرجة بمستوٌات التحصٌل األربعة على واحدة أو أكثر من المعاٌٌر بكل نطاق للمهارات.
ملحوظة بشأن نمط إدراج الـ  :sDLAال ٌتم إدراج  sDLبمستوى تحصٌل أعلى لصؾ ما إن كانت خصابص المهارات الممثلة فً  sDLال تتؽٌر
من مستوى تحصٌل لمستوى التحصٌل التالً األعلى منه .وعالوة على ذلك ،قد تحدث وٌتم إعادة نفس  sDLAبمستوى تحصٌل ما بالعدٌد من
الصفوؾ .وٌعوز السبب فً هذه اإلعادة إلى التعقٌد الصارم النص بصؾ وعبر الصفوؾ المختلفة ،وال تقترح هذه اإلعادة أي مرونة فً توقعات األداء.
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الصف الثالث – شروحات مستوى التحصيل لتقييم مينيسوتا الثالث للقراءة

ال يفي بالمعايير
ُيظهر الطالب المهارات التالية في هذا المستوى التحصيلي بدون اتساق ومع الحد األدنى من الدقة عند التعامل مع النصوص األدبية
والمعلوماتية.
األفكار األساسية والتفاصيل (المعايير  1و 2و)3
تذكر تفاصٌل من النص
نسج توقعات بسٌطة استنا ًدا إلى النص الصرٌح
تحدٌد الحقابق الواضحة واآلراء بنص صرٌح
إجراء مقارنات عامة بنا ًء على نص صرٌح
تحدٌد الفكرة الربٌسٌة الواضحة والرسالة األساسٌة
تحدٌد التسلسل األساسً لألحداث

الصياغة والبنية (المعايير  ،4و ،5و)6

التعرؾ على األسالٌب البالؼٌة
تحدٌد قرابن السٌاق البسٌطة لفهم معانً الكلمات
تحدٌد الكلمات والعبارات الداللٌة
التعرؾ على مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص األساسً (مثل إدراج القوابم) وتأثٌرها على المعنى
توضٌح ؼرض المؤلؾ الواضح بنص صرٌح
تكامل المعرفة واألفكار (معيار  ،8المحتوى الفرعي للنص المعلوماتي فقط)
تحدٌد الدالبل الواضحة بالنص (مثل :الروابط المنطقٌة بٌن الجمل والفقرات)

يفي بالمعايير جزئ ًيا
ُيظهر الطالب المهارات التالية في مستوى التحصيل هذا باتساق محدود ودقة ،عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية.
األفكار الرئيسية والتفاصيل (المعايير  1و 2و)3
استخدام أدلة النص الصرٌح الستخالص استنتاجات منطقٌة
تحدٌد التفاصٌل األساسٌة المرتبطة بالنص
نسج توقعات استنا ًدا إلى النص
تسلسل األحداث األساسٌة للحبكة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً إحدى العملٌات
تحدٌد السبب والنتٌجة
تعرٌؾ الحقٌقة والرأي
استخدام دلٌل من النص لتكوٌن معنى
إجراء مقارنات عامة استنا ًدا إلى النص الضمنً
توضٌح الفكرة األساسٌة والمبحث من جزء من النص الصرٌح أو من النص الصرٌح بأكمله
تعٌٌن العناصر األدبٌة الواضحة (مثل :حبكة الرواٌة ،وتوصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة ،وإعداد زمان ومكان المشاهد ،والفكرة العامة)
تحدٌد المصطلحات األدبٌة (مثل الحكاٌات ،ومؽزى القصة)

الصياغة والبنية (المعايير  ،4و ،5و)6

تحدٌد األسالٌب البالؼٌة األدبٌة (مثل :التورٌة ،والقافٌة السجعٌة البسٌطة)
تحدٌد الدالالت األساسٌة
استخدام قرابن السٌاق لفهم معانً الكلمات
تحدٌد المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
التعرؾ على الكلمات االنتقالٌة القٌاسٌة (مثل :ولكن ،إال أن ،ومع ذلك)
استخدام بنٌات الكلمات إلنشاء المعنى (مثل :الزوابد ،والمصادر)
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التعرؾ على مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص األساسً (مثل :الوصؾ العام) وتأثٌرها على المعنى
توضٌح الؽرض األساسً للمؤلؾ داخل النص
تكامل المعلومات وتناغم األفكار (المعيار  ،8خاص بالمحتوى الفرعي للنص المعلوماتي فقط)
إصدار أحكام حول مصداقٌة الكاتب وف ًقا للنص الصرٌح:
 تحدٌد االستدالل الواضح ضمن النص
 تحدٌد أدلة موثوق بها (على سبٌل المثال ،التفسٌر المنطقً)
 التعرؾ على كٌفٌة عرض المؤلؾ للحقٌقة  /للرأي

يفي بالمعايير
ُيظهر الطالب المهارات التالية في مستوى التحص يل هذا باستمرار وبدقة عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية.
األفكار الرئيسية والتفاصيل (المعايير  1و 2و)3
استخدم أدلة النص الضمنً لتقتبس بدقة وتستخلص النتابج المنطقٌة
تحدٌد التفاصٌل ذات الصلة التً تدعم االستنتاجات من النص
نسج عبارات عامة وتوقعات
تسلسل أحداث الحبكة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً إحدى العملٌات
استخدام أدلة النص لفهم عالقات السبب/النتٌجة
إجراء استدالالت على أساس النص الضمنً
تمٌٌز الحقٌقة من الرأي فً النص الصرٌح
استخدام األدلة من النص لتبرٌر تفسٌرات المعنى
قارن وباٌن على أساس النص الضمنً
تلخٌص من مقطع من النص أو من النص ككل:
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
التمٌٌز بٌن العناصر األدبٌة (على سبٌل المثال ،حبكة الرواٌة ،وتوصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة ،وإعداد زمان ومكان المشاهد ،والفكرة العامة)
تمٌٌز أسالٌب توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة (على سبٌل المثال ،الحوار ،والمظهر ،والسلوك)
تعرٌؾ معنى المصطلحات األدبٌة (على سبٌل المثال ،الحكاٌة ،المؽزى)
قارن وباٌن عرض العناصر األدبٌة

الصياغة والبناء (المعايير )6 ،5 ،4

تحدٌد األدوات األدبٌة (على سبٌل المثال ،التورٌة ،قافٌة النهاٌة)
تحدٌد المحسنات البدٌعٌة
ربط الدالالت بالمعنى
استخدام المنطق والدلٌل لفهم معانً الكلمات
تصنٌؾ المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
تحدٌد الكلمات والعبارات االنتقالٌة (على سبٌل المثال ،األول ،الثانً ،الثالث)
استخدام االشتقاق (تارٌخ الكلمة) وعلم الصرؾ (بنٌة الكلمة) إلنشاء معنى كلمة أو عبارة
تحلٌل مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص المعقد (على سبٌل المثال ،التسلسل الزمنً) وأثرها على المعنى
التعرؾ على كٌفٌة اتصال أجزاء من النص بالنص ككل
تحدٌد استخدام الكاتب للمنظور (وجهة النظر الشخصٌة) واألسلوب (الموقؾ تجاه ما قد كتبته أو كتبه)
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تفسٌر أؼراض الكاتب ضمن وعبر النص (النصوص)
تحدٌد الحالة المزاجٌة (المناخ العاطفً للنص)
تحدٌد النمط (تقنٌات الكاتب وطرٌقة فهم المعنى—على سبٌل المثال ،اختٌار الكلمة ،بناء الجملة ،استخدام األدوات األدبٌة ،الصوت)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المحتوى الفرعي للنص المعلوماتي فقط)

تحلٌل مصداقٌة الكاتب استنا ًدا إلى المصادر المستخدمة
ُ
التناظر والتفاصٌل واألمثلة)
تحلٌل أسالٌب االستدالل (على سبٌل المثال،
إدراك صحة المنطق
إدراك صلة األدلة بالموضوع وكفاٌتها
إدراك مؽالطات المنطق الواضحة (على سبٌل المثال ،التنمٌط)
التعرؾ على كٌفٌة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،مقابالت مع الخبراء ،والبحوث الجارٌة)
إدراك التحٌز الواضح للكاتب

يتجاوز المعايير
ُيظهر الطالب المهارات التالية في هذا المستوى التحصيلي بدرجة عالية االتساق والكفاءة عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية.
األفكار الرئيسية والتفاصيل (المعايير  1و  2و ) 3
استخالص النتابج المنطقٌة من النص
تحدٌد تفاصٌل محددة لدعم االستنتاجات من النص
استخدام التعمٌمات للقٌام بالتنبؤات
استخدام دلٌل النص لتحلٌل عالقات السبب/التأثٌر
استخالص االستدالالت المعقدة استنا ًدا إلى النص الضمنً
تمٌٌز الحقٌقة عن الرأي فً مجموعة متنوعة من النصوص الضمنٌة
قارن وباٌن مالمح النص بتعمق استنا ًدا إلى النص الضمنً
تلخٌص من مقطع من النص ،والنص ككل ،وعبر النصوص:
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
تحلٌل العناصر األدبٌة (على سبٌل المثال ،حبكة الرواٌة ،وتوصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة ،وإعداد زمان ومكان المشاهد ،والفكرة العامة)
تحلٌل أسالٌب توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة

الصياغة والبناء (معايير )6 ،5 ،4

تحلٌل األدوات األدبٌة (على سبٌل المثال ،فاعلٌة التورٌة ،تعقٌد القافٌة)
التعرؾ على كٌفٌة تأثٌر الدالالت على المعنى
تحلٌل الؽرض من المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
تحلٌل استخدام األدوات االنتقالٌة (على سبٌل المثال ،من الواضح ،مما ال شك فٌه ،وبالتأكٌد)
تقٌٌم مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص المعقد (على سبٌل المثال ،التعرٌؾ) وأثرها على المعنى
تحلٌل كٌفٌة ارتباط أجزاء من النص بالنص ككل
تحلٌل كٌفٌة ت َش ُكل رسالة الكاتب بالمنظور واألسلوب
التعرؾ على كٌفٌة تأثٌر اختٌارات الكاتب على النمط (على سبٌل المثال ،التأثٌر على األسلوب ،المجاز ،إلخ).
تحلٌل ؼرض (أؼراض) الكاتب ضمن وعبر النص (النصوص)
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دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المحتوى الفرعي للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام حول مصداقٌة الكاتب استنا ًدا إلى النص المعقد:
 تطبٌق المفاهٌم األساسٌة لالستدالل (الخلفٌة ،النقاش ،وإثبات االدعاء)
 تحلٌل صحة المنطق
 تحدٌد مؽالطات المنطق األساسٌة (على سبٌل المثال ،التعمٌم المتسرع)
 تحلٌل مالءمة وكفاٌة األدلة
 تحلٌل تحٌز الكاتب
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الصف الرابع – واصفات مستوى التحصيل لتقييم مينيسوتا الشامل الثالث للقراءة ()ACM

ال تفي بالمعايير
ُيظهر الطالب المهارات التالية في هذا المستوى التحصيلي بدون اتساق ومع الحد األدنى من الدقة عند التعامل مع النصوص األدبية
واإلعالمية.
األفكار الرئيسية والتفاصيل (المعايير  1و 2و)3
اذكر التفاصٌل من النص
إجراء تنبؤات بسٌطة تعتمد على النص الصرٌح
تحدٌد سبب ما أو تأثٌر ما
تحدٌد حقٌقة واضحة ورأي فً النص الصرٌح
إجراء مقارنات عامة قابمة على نص صرٌح
تحدٌد الفكرة الربٌسٌة الواضحة والرسالة المركزٌة
تحدٌد التسلسل األساسً لألحداث

الصياغة والبناء (معايير )6 ،5 ،4

إدراك المحسنات البدٌعٌة البسٌطة
تحدٌد قرابن السٌاق الواضحة لفهم معانً الكلمة
تحدٌد الكلمات الربٌسٌة والعبارات
التعرؾ على مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص الربٌسٌة (على سبٌل المثال ،االستماع) وتأثٌرها على المعنى
توضٌح الؽرض الواضح للكاتب فً النص الصرٌح

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المحتوى الفرعي للنص المعلوماتي فقط)

تحدٌد الدلٌل الواضح فً النص (على سبٌل المثال ،الروابط المنطقٌة بٌن الجمل والفقرات)

يفي بالمعايير جزئ ًيا
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل ذلك يظهرون المهارات التالية بتوافق ودقة محدودين.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
استخدام دلٌل نصً صرٌح الستخالص استنتاجات منطقٌة
تحدٌد التفاصٌل األساسٌة المتعلقة بالنص
استخالص تنبؤات معتمدة على النص
تسلسل أحداث الحبكة األساسٌة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً إحدى العملٌات
تحدٌد السبب أو النتٌجة
تحدٌد الحقٌقة والرأي
استخدام دلٌل من النص لصنع المعنى
إجراء مقارنات بسٌطة استنا ًدا إلى النص الضمنً
ذكر الفكرة والموضوع الربٌسٌٌن من قسم من النص الصرٌح أو من النص الصرٌح بشكل إجمالً
تحدٌد العناصر األدبٌة الواضحة (على سبٌل المثال ،الحبكة والصراع ووصؾ خلق الشخصٌات األدبٌة ومكان وزمان المشاهد والمبحث)
تحدٌد المصطلحات األدبٌة (مثل ،البطل ،الشرٌر)

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تحدٌد الصور البالؼٌة األدبٌة (مثل التشبٌه)
تحدٌد الدالالت األساسٌة
استخدام قرابن السٌاق لفهم معانً الكلمات
تحدٌد المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
التعرؾ على الكلمات االنتقالٌة القٌاسٌة (مثل ،باإلضافة إلى ،أخٌرً ا ،على الرؼم من ذلك)
استخدم بنٌة الكلمة لبناء المعانً (الالحقات وأصل الكلمات)
تحدٌد سمات وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص األساسٌة (مثل ،الوصؾ العام) وتأثٌرها العام على المعنى
ذكر الؽرض األساسً للمؤلؾ داخل النص
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دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)
إصدار أحكام عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص صرٌح:
 تحدٌد مناقشة جدلٌة واضحة داخل النص
 تحدٌد دلٌل موثوق فٌه (مثل ،التفسٌر المنطقً)
 التعرؾ على كٌفٌة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي

يفي بالمعايير
عند التعامل مع النصوص األدبي ة والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بانتظام ودقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
استخدام دلٌل نص ضمنً لالقتباس بدقة واستخالص استنتاجات منطقٌة
تحدٌد التفاصٌل المتعلقة التً تدعم االستنتاجات من النص
استخدام التعمٌم واستخالص التنبؤات
تسلسل أحداث الحبكة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً إحدى العملٌات
استخدام دلٌل النص لفهم عالقات السبب/النتٌجة
استخالص االستدالالت استنا ًدا إلى نص ضمنً
التمٌٌز بٌن الحقٌقة والرأي فً نص صرٌح
استخدام دلٌل من النص لتبرٌر تفسٌرات المعنى
المقارنة والتباٌن استنا ًدا إلى نص ضمنً
تلخٌص من قسم من النص أو النص بالكامل:
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
التمٌٌز بٌن العناصر األدبٌة (على سبٌل المثال ،الحبكة وتوصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة وزمان ومكان المشاهد والفكرة العامة)
التفرقة بٌن أسالٌب توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة (مثل ،الحوار ،المظهر ،السلوك)
تعرٌؾ المعنى األساسً للمصطلحات األدبٌة (مثل البطل ،الشرٌر)
المقارنة والتباٌن بٌن طرٌقة عرض العناصر األدبٌة

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تحدٌد معنى األسالٌب األدبٌة (مثلُ ،نظم الشعر)
تحدٌد المحسنات البدٌعٌة
ربط الدالالت بالمعنى
استخدام المنطق واألدلة لفهم معانً الكلمات
تصنٌؾ المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
تحدٌد الكلمات والعبارات االنتقالٌة (مثل ،فً ؼضون ،بعد كل شًء ،من ناحٌة أخرى)
استخدام االشتقاق (تارٌخ الكلمة) وعلم الصرؾ (بنٌة الكلمة) إلنشاء معنى كلمة أو عبارة
تحلٌل مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص المعقد (على سبٌل المثال ،التسلسل الزمنً) وأثرها على المعنى
تحدٌد استخدام الكاتب للمنظور (وجهة النظر الشخصٌة) واألسلوب (الموقؾ تجاه ما قد كتبته أو كتبه)
تفسٌر أؼراض المؤلؾ ضمن وعبر النص (النصوص)
تحدٌد الحالة المزاجٌة (المناخ العاطفً للنص)
تحدٌد األسلوب (أسالٌب المؤلؾ ومنهجه للمعنى مثل ،اختٌار الكلمة وبنٌة الجملة واستخدام الصور البالؼٌة والصوت)
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دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)
تحلٌل مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى المصادر المستخدمة
تحدٌد أسالٌب المناقشة (مثل ،المناظرة والتفاصٌل واألمثلة)
إدراك صلة األدلة بالموضوع وكفاٌتها
التعرؾ على صحة المنطق
إدراك مؽالطات المنطق الواضحة (على سبٌل المثال ،التنمٌط أو الصور العقلٌة)
التعرؾ على كٌفٌة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،مقابالت مع الخبراء ،والبحوث الجارٌة)
التعرؾ على التحٌز الواضح للمؤلؾ

يتجاوز المعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية واإلعالمية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدرجات عالية من التوافق
والدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
استخالص االستنتاجات المنطقٌة من النص التجرٌدي
تحدٌد تفاصٌل محددة لتدعم االستنتاجات من النص
استخدام التعمٌمات واستخالص التنبؤات المعقدة
استخدام دلٌل النص لتحلٌل عالقات السبب/النتٌجة وتلخٌصها
استخالص االستدالالت استنا ًدا إلى نص ضمنً
التفرقة بٌن الحقٌقة والرأي فً مجموعة متنوعة من النصوص الضمنٌة
المقارنة والتباٌن بٌن مالمح النص بتعمق استنا ًدا إلى النص الضمنً
تلخٌص قسم من النص أو النص كله وداخله:
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
تحلٌل العناصر األدبٌة (على سبٌل المثال ،الحبكة وتوصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة وزمان ومكان المشاهد والفكرة العامة)
تحلٌل أسالٌب توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تحدٌد األسالٌب األدبٌة (مثل اإلنذار)
تحلٌل استخدام الصور البالؼٌة
التعرؾ على كٌفٌة تأثٌر الدالالت على المعنى
تحلٌل ؼرض المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
تحلٌل استخدام األسالٌب االنتقالٌة (مثل ،من الواضح ،مما ال شك فٌه ،بوضوح)
تقٌٌم مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص المعقد (مثل ،التعرٌؾ) وتأثٌرها على المعنى
تحلٌل طرٌقة تشكٌل رسالة المؤلؾ بالمنظور واالنطباع
تحلٌل أؼراض المؤلؾ ضمن وعبر النص (النصوص)
التعرؾ على كٌفٌة تأثٌر اختٌارات المؤلؾ على األسلوب (مثل ،التأثٌر على األسلوب ،المجاز ،إلخ)
تحدٌد التفاعل بٌن الحالة المزاجٌة واألسلوب
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دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص مُع ّقد:
 تطبٌق المفاهٌم األساسٌة لالستدالل (الخلفٌة ،النقاش ،وإثبات االدعاء)
 تحلٌل صحة المنطق
 تحدٌد مؽالطات المنطق األساسٌة (مثل ،التعمٌم المتسرع)
 تحلٌل مالءمة وكفاٌة األدلة
 تحلٌل تحٌز المؤلؾ
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15

GRADE 4
Reading MCA ALDs_Arabic

الفئة  – 5قراءة توصيف مستوى التحصيل الثالث لتقييم مينيسوتا الشامل الثالث

ال يفي بالمعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية ببدون اتساق ومع الحد األدنى
من الدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
اذكر تفاصٌل من النص
استخالص تنبؤات بسٌطة استنا ًدا إلى نص صرٌح
تحدٌد السبب أو النتٌجة
تحدٌد الحقٌقة الواضحة والرأي فً نص صرٌح
إجراء مقارنات عامة استنا ًدا إلى نص صرٌح
تحدٌد الفكرة الربٌسٌة الواضحة والرسالة المركزٌة والفكرة العامة
تحدٌد التسلسل األساسً لألحداث

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

التعرؾ على الصور البالؼٌة
تحدٌد قرابن سٌاق واضحة لفهم معانً الكلمات
تخصٌص كلمات وعبارات ربٌسٌة
التعرؾ على مالمح وتنسٌق ووظٌفة النص المعقد (مثل ،الجدولة) وتأثٌرها على المعنى
ذكر الؽرض الواضح األساسً للمؤلؾ داخل النص الصرٌح

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

تحدٌد دلٌل واضح فً النص (على سبٌل المثال ،الروابط المنطقٌة بٌن الجمل والفقرات)

يفي بالمعايير جزئ ًيا
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل ذلك يظهرون المهارات التالية بتوافق ودقة محدودين.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
استخدام دلٌل نصً صرٌح الستخالص استنتاجات منطقٌة
تحدٌد التفاصٌل األساسٌة المتعلقة بالنص
استخالص تنبؤات معتمدة على النص
تسلسل أحداث الحبكة األساسٌة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً إحدى العملٌات
تحدٌد السبب أو النتٌجة
تحدٌد الحقٌقة والرأي
استخدام دلٌل من النص لصنع المعنى
إجراء مقارنات بسٌطة بٌن سمات النص استنا ًدا إلى نص ضمنً
ذكر الفكرة والموضوع الربٌسٌٌن من قسم من النص الصرٌح أو من النص الصرٌح بشكل إجمالً
تحدٌد العوامل األدبٌة (على سبٌل المثال ،الحبكة وتوصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة وزمان ومكان المشاهد والفكرة العامة)
تحدٌد توصٌؾ واضح لخلق الشخصٌات األدبٌة
تحدٌد مصطلحات أدبٌة (مثل ،الزعٌم والخصم)

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تحدٌد األسالٌب األدبٌة (مثل المُبالؽة)
تحدٌد الدالالت األساسٌة
استخدام قرابن السٌاق لفهم معانً الكلمات
تحدٌد المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
التعرؾ على الكلمات االنتقالٌة القٌاسٌة (مثل ،بطرٌقة مماثلة ،عالوة على ذلك ،باإلضافة إلى)
استخدم بنٌة الكلمة لبناء المعانً (الالحقات وأصل الكلمات)
تحدٌد سمات وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص األساسٌة (مثل ،الوصؾ العام) وتأثٌرها العام على المعنى
ذكر الؽرض األساسً للمؤلؾ داخل النص
June 2013
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دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)
إصدار أحكام عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص صرٌح:
 تحدٌد مناقشة جدلٌة واضحة داخل النص
 تحدٌد دلٌل موثوق فٌه (مثل ،التفسٌر المنطقً)
 التعرؾ على طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي

يفي بالمعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بانتظام ودقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
استخدام دلٌل نص ضمنً لالقتباس بدقة واستخالص استنتاجات منطقٌة
تحدٌد التفاصٌل المتعلقة التً تدعم االستنتاجات من النص
استخدام التعمٌم واستخالص التنبؤات
تسلسل أحداث الحبكة واألحداث الحقٌقٌة و/أو الخطوات فً إحدى العملٌات
استخدام دلٌل النص لفهم عالقات السبب/النتٌجة
استخالص االستدالالت استنا ًدا إلى نص ضمنً
التمٌٌز بٌن الحقٌقة والرأي فً نص صرٌح
استخدام دلٌل من النص لتبرٌر تفسٌرات المعنى
المقارنة والتباٌن بٌن مالمح النص استنا ًدا إلى النص الضمنً
تلخٌص من قسم من النص أو النص بالكامل:
 دلٌل النص ؼٌر المهم
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
التمٌٌز بٌن العناصر األدبٌة (على سبٌل المثال ،الحبكة وتوصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة وزمان ومكان المشاهد والفكرة العامة)
التفرقة بٌن أسالٌب توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة (مثل ،الحوار ،المظهر ،السلوك)
تعرٌؾ معنى للمصطلحات األدبٌة (مثل بطل الرواٌة ،الخصم)
المقارنة والتباٌن بٌن طرٌقة عرض العناصر األدبٌة

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تحدٌد معنى األدوات األدبٌة (مثل التشبٌة)
تحدٌد المحسنات البدٌعٌة
ربط الدالالت بالمعنى
استخدام المنطق واألدلة لفهم معانً الكلمات
تصنٌؾ المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
)Identify transitional words and phrases (e.g., concurrently, at the same time, in the meantime
استخدام االشتقاق (تارٌخ الكلمة) وعلم الصرؾ (بنٌة الكلمة) إلنشاء معنى كلمة أو عبارة
تحلٌل مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص المعقد (على سبٌل المثال ،التسلسل الزمنً) وأثرها على المعنى
تحدٌد استخدام الكاتب للمنظور (وجهة النظر الشخصٌة) واألسلوب (الموقؾ تجاه ما قد كتبته أو كتبه)
تفسٌر أؼراض المؤلؾ ضمن وعبر النص (النصوص)
تحدٌد الحالة المزاجٌة (المناخ العاطفً للنص)
تحدٌد النمط (تقنٌات الكاتب وطرٌقة فهم المعنى—على سبٌل المثال ،اختٌار الكلمة ،بناء الجملة ،استخدام األدوات األدبٌة ،الصوت)
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دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)
تحلٌل مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى المصادر المستخدمة
تحدٌد أسالٌب المناقشة (مثل ،المناظرة والتفاصٌل واألمثلة)
التعرؾ على النسبٌة وكفاءة الدلٌل
التعرؾ على صحة المنطق
التعرؾ على المؽالطات المنطقٌة (مثل ،الصورة العقلٌة)
التعرؾ على كٌفٌة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،مقابالت مع الخبراء ،والبحوث الجارٌة)
التعرؾ على التحٌز الواضح للمؤلؾ

يتجاوز المعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدرجات عالية من التوافق
والدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
استخالص االستنتاجات المنطقٌة من النص التجرٌدي
تحلٌل التفاصٌل المتعلقة التً تدعم االستنتاجات من النص
تعمٌم التنبؤات المعقدة
استخدام دلٌل النص لتحلٌل عالقات السبب/النتٌجة وتلخٌصها
استخالص االستدالالت استنا ًدا إلى نص ضمنً
التفرقة بٌن الحقٌقة والرأي فً مجموعة متنوعة من النصوص الضمنٌة
عمل مقارنة وتباٌن بٌن األفراد واألفكار استنا ًدا إلى نص ضمنً
تلخٌص وإعادة صٌاؼة قسم النص أو كالهما ،والنص ككل وخالل النص:
 دلٌل النص ؼٌر المهم
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
تحلٌل العوامل األدبٌة (مثل،الحبكة والتناقض والوصؾ والزمان والمكان والفكرة الربٌسٌة)
تحلٌل أسالٌب توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تحلٌل األسالٌب البالؼٌة األدبٌة (مثل ،تأثٌر المبالؽة
تحلٌل استخدام الصور البالؼٌة
التعرؾ على كٌفٌة تأثٌر الدالالت على المعنى
تحلٌل ؼرض المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
تحلٌل استخدام األسالٌب االنتقالٌة (مثل ،دون شك ،للسبب ذاته ،دون تحفظ)
تقٌٌم مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص المعقد (مثل ،التعرٌؾ) وتأثٌرها على المعنى
تحلٌل طرٌقة تشكٌل رسالة المؤلؾ بالمنظور واالنطباع
تحلٌل أؼراض المؤلؾ ضمن وعبر النص (النصوص)
التعرؾ على طرٌقة تأثٌر اختٌارات المؤلؾ على األسلوب (مثل ،التأثٌر على النؽمة ،المجاز ،إلخ)
تحدٌد التفاعل بٌن الحالة المزاجٌة واألسلوب
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دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)
إصدار أحكام عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص مُعقّد:






تطبٌق المفاهٌم األساسٌة لالستدالل (الخلفٌة ،النقاش ،وإثبات االدعاء)
تحلٌل صحة المنطق
تحدٌد مؽالطات المنطق األساسٌة (مثل ،التعمٌم المتسرع)
تحلٌل مالءمة وكفاٌة األدلة
تحلٌل تحٌز المؤلؾ
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الفئة  – 6قراءة صور مستوى التحصيل الثالث لـ ACM

ال يفي بالمعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية ببدون اتساق ومع الحد األدنى
من الدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
ذكر التفاصٌل األساسٌة من النص
إنتاج تنبؤات استنا ًدا إلى نص صرٌح
تحدٌد السبب والنتٌجة
تحدٌد الحقٌقة والرأي فً نص صرٌح
إجراء مقارنات بٌن سمات النص القابمة على نص صرٌح
تحدٌد الحبكة العامة للرواٌة
تحدٌد الفكرة الربٌسٌة الواضحة والرسالة المركزٌة والفكرة العامة
تحدٌد المكان والزمان فً النص الصرٌح
التنبؤ بتصرفات الشخصٌة استنا ًدا إلى النص الصرٌح
الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6
التعرؾ على الصور البالؼٌة
استخدام مفاتٌح لؽز السٌاق لفهم معانً الكلمات
تخصٌص كلمات وعبارات ربٌسٌة
التعرؾ على سمات بنٌة النص المعقد وتنسٌقه وداللته (مثل ،الكرونولوجً) وتأثٌرهم على المعنى
ذكر األؼراض األساسٌة للمؤلؾ داخل النص (النصوص)
تحدٌد المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

تحدٌد دلٌل واضح فً النص الصرٌح (مثل ،الروابط المنطقٌة بٌن الجمل والفقرات)
التعرؾ على طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي

يفي بالمعايير جزئ ًيا
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل ذلك يظهرون المهارات التالية بتوافق ودقة محدودين.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
استخدام دلٌل النص الصرٌح لـ:
 االقتباس بدقة واستخالص االستنتاجات المنطقٌة
 استخالص التعمٌمات والتنبؤات
 تحدٌد عالقات السبب/النتٌجة البسٌطة
 تحدٌد الحقٌقة والرأي
تسلسل أحداث الحبكة األساسٌة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً إحدى العملٌات بالترتٌب الزمنً
وصؾ ارتباط التفاصٌل الصرٌحة الداعمة باالستنتاجات من النص وتحدٌد تلك التفاصٌل
عمل مقارنة وتباٌن بٌن األفراد واألفكار استنا ًدا إلى نص صرٌح
تلخٌص من قسم من النص أو النص بالكامل:
 دلٌل النص الصرٌح
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
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 حبكة الرواٌة
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
التمٌٌز بٌن العناصر األدبٌة (على سبٌل المثال ،الحبكة وتوصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة وزمان ومكان المشاهد والفكرة العامة)
تحدٌد المصطلحات األدبٌة (على سبٌل المثال ،العرض ،القرار ،حل عقدة الرواٌة)

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تحدٌد األسالٌب األدبٌة (على سبٌل المثال ،الشخصٌة العادٌة واللهجة المحلٌة)
تحدٌد الدالالت األساسٌة
استخدام قرابن السٌاق لفهم معانً الكلمات
تحدٌد المصطلحات الفنٌة وتمٌٌزها عن المصطلحات ؼٌر الفنٌة الموجودة فً نصوص نطاق المحتوى
التعرؾ على الكلمات االنتقالٌة القٌاسٌة (مثل ،أخٌرً ا ،ساب ًقا ،التالً)
استخدم بنٌة الكلمة والكلمات ذات المعانً المتعددة لبناء المعانً (الالحقات والجذور)
تحدٌد األسالٌب البالؼٌة ودالالتها
تحدٌد سمات وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص األساسٌة (مثل ،التعرٌؾ) وتأثٌرها العام على المعنى
تحدٌد استخدام الكاتب للمنظور (وجهة النظر الشخصٌة) واألسلوب (الموقؾ تجاه ما قد كتبته أو كتبه)
ذكر ؼرض المؤلؾ ضمن وعبر النص (النصوص)
تحدٌد الحالة المزاجٌة (المناخ العاطفً للنص)
تحدٌد األسلوب (أسالٌب المؤلؾ ومنهجه للمعنى مثل ،اختٌار الكلمة وبنٌة الجملة واستخدام الصور البالؼٌة والصوت)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص صرٌح:
 تخصٌص مناقشة جدلٌة داخل النص وفهمها
 تحدٌد الدلٌل الموثوق فٌه
 التعرؾ على كٌفٌة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،مقابالت مع الخبراء ،والبحوث الجارٌة)
 تحدٌد أسالٌب المناقشة (مثل ،المناظرة والتفاصٌل واألمثلة)
 التعرؾ على تحٌز المؤلؾ

يفي بالمعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلومات ية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بانتظام ودقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
استخدام دلٌل النص الضمنً لـ:
 االقتباس بدقة واستخالص االستنتاجات المنطقٌة
 تحلٌل الرمزٌة
 استخالص التعمٌمات والتنبؤات
 تذكر عالقات السبب/النتٌجة
 استخالص االستدالالت
تسلسل أحداث الحبكة واألحداث الحقٌقٌة و/أو الخطوات فً إحدى العملٌات بالترتٌب الزمنً
تحدٌد التفاصٌل ذات الصلة/األساسٌة التً تدعم االستنتاجات من النص
المقارنة والتباٌن بٌن األفراد واألفكار استنا ًدا إلى نص ضمنً
تلخٌص وإعادة صٌاؼة قسم النص أو كالهما ،والنص ككل وخالل النص:
 دلٌل النص المهم (صرٌح أو ضمنً)
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
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 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
التعرؾ على العرض المتقن للعناصر األدبٌة (مثل ،الحبكة والصراع ووصؾ خلق الشخصٌات األدبٌة ومكان وزمان المشاهد والمبحث)
التفرقة بٌن أسالٌب توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة (مثل ،الحوار ،المظهر ،السلوك)
تعرٌؾ معنى المصطلحات األدبٌة (مثل العرض ،الخاتمة)
المقارنة والتباٌن بٌن طرٌقة عرض العناصر األدبٌة
تحدٌد الفكرة العامة أو الفكرة المركزٌة للنص

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تحدٌد معنى األسالٌب األدبٌة (مثل السخرٌة ،التصرٌح المكبوح)
ربط الدالالت بالمعنى
استخدام المنطق واألدلة لتبرٌر تفسٌرات معانً الكلمات
التعرؾ على عالقات الكلمة والسٌاق والبنٌة التً تؤدي إلى معانً مقصودة أو معانً كلمات متقنة
تصنٌؾ المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
تحدٌد الكلمات والعبارات االنتقالٌة (مثل ،فً هذه الحالة ،باإلضافة إلى ،لنفس السبب)
استخدام االشتقاق (تارٌخ الكلمة) وعلم الصرؾ (بنٌة الكلمة) و المعانً المتعددة للكلمة أو العبارة الواحدة إلنشاء معنى كلمة أو عبارة
تحلٌل استخدام الصور البالؼٌة
تحلٌل مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص المعقد (على سبٌل المثال ،السبب والنتٌجة) وأثرها على المعنى
تحلٌل طرٌقة تشكٌل رسالة المؤلؾ بالمنظور واالنطباع
تفسٌر أؼراض المؤلؾ ضمن وعبر النص (النصوص)
تحدٌد التفاعل بٌن الحالة المزاجٌة واألسلوب
التعرؾ على كٌفٌة تأثٌر اختٌارات المؤلؾ على األسلوب (مثل ،التأثٌر على األسلوب ،المجاز ،إلخ)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

تحلٌل مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى المصادر المستخدمة
تحلٌل أسالٌب النقاش (مثل ،رسم صورة ،الفُكاهات)
التعرؾ على عالقة الدلٌل بالموضوع وكفاءته
التعرؾ على صحة المنطق
تحدٌد مؽالطات المنطق األساسٌة (مثل ،المفهوم الخاطا إما أو النداء العاطفً)
تحلٌل طرٌقة عرض المعلومات الموثوق فٌها داخل النص (مثل ،اإلحصابٌات ،الشهادات)
تحلٌل تحٌز المؤلؾ

يتجاوز المعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية واإلعالمية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدرجات عالية من التوافق
والدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تفسٌر دلٌل النص الضمنً المتقن لـ:
 االقتباس بدقة واستخالص االستنتاجات المنطقٌة
 تحلٌل الرمزٌة
 استخالص التعمٌمات والتنبؤات
 فهم عالقات السبب/النتٌجة
 استخالص االستدالالت
تحلٌل التفاصٌل ذات الصلة التً تدعم االستنتاجات من النص
التفرقة بٌن الحقٌقة والرأي فً مجموعة متنوعة من النصوص الضمنٌة
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استخدام دلٌل من النص لتلخٌص التفسٌرات
المقارنة والتباٌن بٌن األفراد واألفكار بتعمق استنا ًدا إلى نص ضمنً
تلخٌص التوصل إلى معنى قسم من النص والنص ككل وعبر النص:
 دلٌل النص المهم (صرٌح أو ضمنً)
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
تفسٌر وتقٌٌم العالقات المتبادلة بٌن العناصر األدبٌة (مثل ،الحبكة ،الصراع ،توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة ،زمان ومكان المشاهد ،الفكرة العامة)
تقٌٌم أسالٌب توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة وتأثٌرها على العناصر األدبٌة األخرى

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تقٌٌم استخدام األسالٌب البالؼٌة (مثل العالم بكل شًء ،رواٌة القصص ،االرتجاع الفنً)
وصؾ كٌفً أن عالقات الكلمة والسٌاق والبنٌة تؤدي إلى المعانً المقصودة أو معانً كلمات متقنة
المقارنة والتباٌن بٌن األسالٌب البالؼٌة وتطبٌقها وتأثٌرها
تمٌٌز الدالالت المختلفة اختال ًفا ضبٌالً
تحلٌل كٌفٌة تأثٌر الدالالت على المعنى
تقٌٌم تطبٌق المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى :تحلٌل االكتفاء والؽرض
تحلٌل استخدام األسالٌب البالؼٌة االنتقالٌة (مثل ،على الرؼم من ،على العكس ،على النقٌض من)
تقٌٌم مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص المعقد (على سبٌل المثال ،المقارنة والتباٌن) وأثرها على المعنى
تقٌٌم ؼرض (أؼراض) المؤلؾ ضمن وعبر النص (النصوص)
تحلٌل الحالة المزاجٌة واألسلوب وتفاعلهما وتأثٌرهما

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)
تحلٌل مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص (نصوص) مُع ّقد:
 تطبٌق مفاهٌم المناقشة (الخلفٌة ،الحوار وإثبات اإلدعاء)
 تحلٌل صحة المنطق
 تحلٌل المؽالطات المنطقٌة (التماس المطالبة ،المؽالطة الشكلٌة)
 تحلٌل مالءمة وكفاٌة األدلة
 تقٌٌم التحٌز المُتقن
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الفئة  – 7قراءة توصيف مستوى التحصيل الثالث لتقييم مينيسوتا الشامل الثالث

ال يفي بالمعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية ببدون اتساق ومع الحد األدنى
من الدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
ذكر التفاصٌل األساسٌة من النص
استخالص تنبؤات استنا ًدا إلى نص صرٌح
تحدٌد السبب والنتٌجة
تحدٌد الحقٌقة والرأي فً نص صرٌح
إجراء مقارنات بٌن سمات النص القابمة على نص صرٌح
تحدٌد الحبكة العامة للرواٌة
تحدٌد الفكرة الربٌسٌة الواضحة والرسالة المركزٌة والفكرة العامة
تحدٌد المكان والزمان فً النص الصرٌح
التنبؤ بتصرفات الشخصٌة استنا ًدا إلى النص الصرٌح

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

التعرؾ على الصور البالؼٌة
استخدام قرابن السٌاق األساسٌة لفهم معانً الكلمات
تخصٌص كلمات وعبارات ربٌسٌة
التعرؾ على سمات بنٌة النص األساسً وتنسٌقه ووظٌفته (مثل ،التسلسل الزمنً) وتأثٌرها على المعنى
ذكر األؼراض األساسٌة للمؤلؾ داخل النص (النصوص)
تحدٌد المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

تحدٌد دلٌل واضح فً النص الصرٌح (مثل ،الروابط المنطقٌة بٌن الجمل والفقرات)
تحدٌد طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي

يفي بالمعايير جزئ ًيا
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل ذلك يظهرون المهارات التالية بتوافق ودقة محدودين.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
استخدام دلٌل النص الصرٌح لـ:
 االقتباس بدقة واستخالص االستنتاجات المنطقٌة
 استخالص التعمٌمات والتنبؤات
 تحدٌد عالقات السبب/النتٌجة البسٌطة
 تحدٌد الحقٌقة والرأي
أحداث الحبكة المتتالٌة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
وصؾ طرٌقة تعلق التفاصٌل األساسٌة باالستنتاجات من النص وتحدٌد تلك التفاصٌل
عمل مقارنة وتباٌن بٌن األفراد واألفكار استنا ًدا إلى نص صرٌح
تلخٌص و/أو إعادة صٌاؼة قسم من النص أو النص بالكامل:
 دلٌل النص الصرٌح
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
 حبكة الرواٌة
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 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
التمٌٌز بٌن العناصر األدبٌة (على سبٌل المثال ،الحبكة والتعارض والوصؾ والفكرة الربٌسٌة)
تحدٌد المصطلحات األدبٌة (مثل ،الكومٌدٌا ،التراجٌدٌا)

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تحدٌد الصور البالؼٌة األدبٌة (مثل الجناس ،المحاكاة الصوتٌة)
تحدٌد االستدالالت
استخدام قرابن السٌاق لفهم معانً الكلمات
تحدٌد المصطلحات الفنٌة وتمٌٌزها عن المصطلحات ؼٌر الفنٌة الموجودة فً نصوص نطاق المحتوى
التعرؾ على الكلمات االنتقالٌة القٌاسٌة (مثل ،منذ ،مثالً ،بالعكس)
استخدم بنٌة الكلمة والكلمات ذات المعانً المتعددة لبناء المعانً (الالحقات والجذور)
تحدٌد األسالٌب البالؼٌة ودالالتها
تحدٌد سمات وتنسٌق ووظٌفة بنٌة النص األساسً (مثل ،التعرٌؾ) وتأثٌرها العام على المعنى
تحدٌد استخدام الكاتب للمنظور (وجهة النظر الشخصٌة) واألسلوب (الموقؾ تجاه ما قد كتبته أو كتبه)
ذكر ؼرض المؤلؾ ضمن وعبر النص (النصوص)
تحدٌد الحالة المزاجٌة (المناخ العاطفً للنص)
تحدٌد األسلوب (أسالٌب المؤلؾ ومنهجه للمعنى مثل ،اختٌار الكلمة وبنٌة الجملة واستخدام الصور البالؼٌة والصوت)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص صرٌح:
 تخصٌص مناقشة جدلٌة داخل النص وفهمها
 تحدٌد الدلٌل الموثوق فٌه
 التعرؾ على كٌفٌة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،مقابالت مع الخبراء ،والبحوث الجارٌة)
 تحدٌد أسالٌب المناقشة (مثل ،المناظرة والتفاصٌل واألمثلة)
 التعرؾ على تحٌز المؤلؾ

يفي بالمعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بانتظام ودقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
استخدام دلٌل النص الضمنً لـ:
 االقتباس بدقة واستخالص االستنتاجات المنطقٌة
 تحلٌل الرمزٌة
 استخالص التعمٌمات والتنبؤات
 تذكر عالقات السبب/النتٌجة
 استخالص االستدالالت
تسلسل أحداث الحبكة الصعبة المتتالٌة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
استخدام التفاصٌل المتعلقة/األساسٌة من النص لدعم االستنتاجات
التفرقة بٌن الحقٌقة والرأي فً مجموعة متنوعة من النصوص الضمنٌة
استخدام دلٌل من النص لتبرٌر تفسٌرات المعنى
المقارنة والتباٌن بٌن األفراد واألفكار استنا ًدا إلى نص ضمنً
تلخٌص و/أو إعادة صٌاؼة قسم من النص أو النص بالكامل:
 دلٌل النص المهم (صرٌح أو ضمنً)
 الفكرة الربٌسٌة
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 الرسالة المركزٌة
 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
تحلٌل االستخدام المتقن للعناصر األدبٌة والروابط بٌنهم (مثل ،الحبكة ،التناقض ،الوصؾ ،الزمان والمكان ،الفكرة الربٌسٌة)
التفرقة بٌن أسالٌب توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة (مثل ،الحوار ،المظهر ،السلوك)
تعرٌؾ معنى المصطلحات األدبٌة (مثل الكومٌدٌا ،التراجٌدٌا)
المقارنة والتباٌن بٌن طرٌقة عرض العناصر األدبٌة

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تحدٌد معنى الصور البالؼٌة األدبٌة (مثل التناقض ،االرداؾ الخلفً)
ربط الدالالت بالمعنى
استخدام المنطق واألدلة لتبرٌر تفسٌرات معانً الكلمات
التعرؾ على عالقات الكلمة والسٌاق والبنٌة التً تؤدي إلى معانً مقصودة أو معانً كلمات متقنة
تصنٌؾ المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
تحدٌد الكلمات والعبارات االنتقالٌة (مثل ،بعد ذلك ،بشكل مذهل ،من ثم)
استخدام االشتقاق (تارٌخ الكلمة) وعلم الصرؾ (بنٌة الكلمة) والمعانً المتعددة للكلمة أو العبارة الواحدة إلنشاء معنى كلمة أو عبارة
تحلٌل استخدام الصور البالؼٌة
تحدٌد المعانً الضمنٌة للكلمات والعبارات
تحلٌل مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص المعقد (على سبٌل المثال ،السبب والنتٌجة) وأثرها على المعنى
تحلٌل طرٌقة تشكٌل رسالة المؤلؾ بالمنظور واالنطباع
تفسٌر أؼراض المؤلؾ ضمن وعبر النص (النصوص)
تحدٌد التفاعل بٌن الحالة المزاجٌة واألسلوب
التعرؾ على كٌفٌة تأثٌر اختٌارات المؤلؾ على األسلوب (مثل ،التأثٌر على األسلوب ،المجاز ،إلخ)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

تحلٌل مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى المصادر المستخدمة
تحلٌل أسالٌب النقاش (مثل ،رسم صورة ،الفُكاهات)
التعرؾ على عالقة الدلٌل بالموضوع وكفاءته
التعرؾ على صحة المنطق
تحدٌد مؽالطات المنطق األساسٌة (مثل ،المفهوم الخاطا إما أو النداء العاطفً)
تحلٌل طرٌقة عرض المعلومات الموثوق فٌها داخل النص (مثل ،اإلحصابٌات ،الشهادات)
تحلٌل تحٌز المؤلؾ

يتجاوز المعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية واإلعالمية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدرجات عالية من التوافق
والدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تفسٌر دلٌل النص الضمنً المتقن لـ:
 االقتباس بدقة من النص واستخالص االستنتاجات المنطقٌة
 تحلٌل الرمزٌة
 استخالص التعمٌمات والتنبؤات
 فهم عالقات السبب/النتٌجة المعقدة
 استخالص االستدالالت
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تحلٌل التفاصٌل المتعلقة األساسٌة من النص لدعم االستنتاجات
استخدام دلٌل من النص لتلخٌص التفسٌرات
ً
المقارنة والتباٌن بٌن األفراد واألفكار بتعمق استنادا إلى نص ضمنً
تلخٌص التوصل إلى معنى قسم من النص والنص ككل وعبر النص:
 دلٌل النص المهم (صرٌح أو ضمنً)
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
تفسٌر وتقٌٌم العالقات المتبادلة بٌن العناصر األدبٌة (مثل ،الحبكة ،الصراع ،توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة ،زمان ومكان المشاهد ،الفكرة العامة)
تقٌٌم أسالٌب توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة وتأثٌرها على العناصر األدبٌة األخرى

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تقٌٌم استخدام الصور األدبٌة البالؼٌة (مثل التطابق ،المجاورة)
وصؾ كٌفٌة أن عالقات الكلمة والسٌاق والبنٌة تؤدي إلى معانً لكلمات ذات مؽزى ضمنً أو مراد أو دقٌق
المقارنة والتباٌن بٌن األسالٌب البالؼٌة وتطبٌقها وتأثٌرها
تمٌٌز الدالالت المختلفة اختال ًفا ضبٌالً
تحلٌل كٌفٌة تأثٌر الدالالت على المعنى
تقٌٌم تطبٌق المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى :تحلٌل االكتفاء والؽرض
تحلٌل استخدام الصور البالؼٌة األدبٌة (مثل ،فً هذه المناسبة ،فً هذه الحالة ،ومع وضع هذا فً االعتبار)
تقٌٌم مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص المعقد (على سبٌل المثال ،المقارنة والتباٌن) وأثرها على المعنى
تقٌٌم ؼرض (أؼراض) المؤلؾ ضمن وعبر النص (النصوص)
تحلٌل الحالة المزاجٌة واألسلوب وتفاعلهما وتأثٌرهما

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)
تحلٌل مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص (نصوص) مُع ّقد:
 تطبٌق مفاهٌم المناقشة (الخلفٌة ،الحوار وإثبات اإلدعاء)
 تحلٌل صحة المنطق
 تحلٌل المؽالطات المنطقٌة (التماس المطالبة ،المؽالطة الشكلٌة)
 تحلٌل مالءمة وكفاٌة األدلة
 تقٌٌم أسالٌب النقاش
 تقٌٌم التحٌز المُتقن
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الفئة  – 8قراءة توصيف مستوى التحصيل الثالث لتقييم مينيسوتا الشامل الثالث

ال يفي بالمعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية ببدون اتساق ومع الحد األدنى
من الدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
ذكر التفاصٌل األساسٌة من النص
استخالص تنبؤات استنا ًدا إلى نص صرٌح
تحدٌد السبب والنتٌجة
تحدٌد الحقٌقة والرأي فً نص صرٌح
إجراء مقارنات بٌن سمات النص القابمة على نص صرٌح
تحدٌد عناصر الحبكة
تحدٌد الفكرة الربٌسٌة الواضحة والرسالة المركزٌة والفكرة العامة
تحدٌد المكان والزمان فً النص الصرٌح
التنبؤ بتصرفات الشخصٌة استنا ًدا إلى النص الصرٌح

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

التعرؾ على الصور البالؼٌة
استخدام قرابن السٌاق األساسٌة لفهم معانً الكلمات
تخصٌص كلمات وعبارات ربٌسٌة
التعرؾ على سمات بنٌة النص األساسً وتنسٌقه ووظٌفته(مثل ،التسلسل الزمنً) وتأثٌرها على المعنى
ذكر األؼراض األساسٌة للمؤلؾ داخل النص (النصوص)
تحدٌد المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

تحدٌد دلٌل واضح فً النص الصرٌح (مثل ،الروابط المنطقٌة بٌن الجمل والفقرات)
تحدٌد طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي

يفي بالمعايير جزئ ًيا
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل ذلك يظهرون المهارات التالية بتوافق ودقة محدودتين.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
استخدام دلٌل النص الصرٌح لـ:
 االقتباس بدقة واستخالص االستنتاجات المنطقٌة
 استخالص التعمٌمات والتنبؤات
 تحدٌد عالقات السبب/النتٌجة البسٌطة
 تحدٌد الحقٌقة والرأي
أحداث الحبكة المتتالٌة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
وصؾ طرٌقة تعلق التفاصٌل األساسٌة باالستنتاجات من النص وتحدٌد تلك التفاصٌل
عمل مقارنة وتباٌن بٌن األفراد واألفكار استنا ًدا إلى نص صرٌح
تلخٌص و/أو إعادة صٌاؼة قسم من النص أو النص بالكامل:
 دلٌل النص الصرٌح
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
 حبكة الرواٌة
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 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
التمٌٌز بٌن العناصر األدبٌة (على سبٌل المثال ،الحبكة والتعارض والوصؾ والمكان والزمان والفكرة الربٌسٌة)
تحدٌد المصطلحات األدبٌة (مثل ،أُؼنٌة شعبٌة ،قصٌدة ؼنابٌة ،الملحمة الشعرٌة)

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تحدٌد الصور البالؼٌة األدبٌة (مثل ،اإلشارة الضمنٌة ،المُناجاة)
تحدٌد االستدالالت
استخدام قرابن السٌاق لفهم معانً الكلمات
تحدٌد المصطلحات الفنٌة وتمٌٌزها عن المصطلحات ؼٌر الفنٌة الموجودة فً نصوص نطاق المحتوى
التعرؾ على كلمات االنتقالٌة القٌاسٌة (مثل ،شامل ،أخٌرً ا ،من ناحٌة أخرى)
استخدم بنٌة الكلمة والكلمات ذات المعانً المتعددة لبناء المعانً (الالحقات والجذور)
تحدٌد األسالٌب البالؼٌة ودالالتها
تحدٌد سمات وتنسٌق ووظٌفة بنٌة النص األساسً (مثل ،التعرٌؾ) وتأثٌرها العام على المعنى
تحدٌد استخدام الكاتب للمنظور (وجهة النظر الشخصٌة) واألسلوب (الموقؾ تجاه ما قد كتبته أو كتبه)
ذكر ؼرض المؤلؾ ضمن وعبر النص (النصوص)
تحدٌد الحالة المزاجٌة (المناخ العاطفً للنص)
تحدٌد األسلوب (أسالٌب المؤلؾ ومنهجه للمعنى مثل ،اختٌار الكلمة وبنٌة الجملة واستخدام الصور البالؼٌة والصوت)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص صرٌح:
 تخصٌص مناقشة جدلٌة داخل النص وفهمها
 تحدٌد الدلٌل الموثوق فٌه
 التعرؾ على كٌفٌة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،مقابالت مع الخبراء ،والبحوث الجارٌة)
 تحدٌد أسالٌب المناقشة (مثل ،المناظرة والتفاصٌل واألمثلة)
 التعرؾ على تحٌز المؤلؾ

يفي بالمعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بانتظام ودقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
استخدام دلٌل النص الضمنً لـ:
 االقتباس بدقة واستخالص االستنتاجات المنطقٌة
 تحلٌل الرمزٌة
 استخالص التعمٌمات والتنبؤات
 تذكر عالقات السبب/النتٌجة
 استخالص االستدالالت
تسلسل أحداث الحبكة الصعبة المتتالٌة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
استخدام التفاصٌل المتعلقة/األساسٌة من النص لدعم االستنتاجات
التفرقة بٌن الحقٌقة والرأي فً مجموعة متنوعة من النصوص الضمنٌة
استخدام دلٌل من النص لتبرٌر تفسٌرات المعنى
المقارنة والتباٌن بٌن األفراد واألفكار استنا ًدا إلى نص ضمنً
تلخٌص و/أو إعادة صٌاؼة قسم من النص أو النص بالكامل:
 دلٌل النص المهم (صرٌح أو ضمنً)
 الفكرة الربٌسٌة
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 الرسالة المركزٌة
 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
تحلٌل االستخدام المتقن للعناصر األدبٌة والروابط بٌنهم داخل النص أو التفسٌرات المتعددة للنص (مثل ،الحبكة ،التناقض ،الوصؾ،
الزمان والمكان ،الفكرة الربٌسٌة)
التفرقة بٌن أسالٌب توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة (مثل ،الحوار ،المظهر ،السلوك)
تعرٌؾ معنى المصطلحات األدبٌة (مثل ،األؼنٌة الشعبٌة ،القصٌدة الؽنابٌة ،الملحمة الشعرٌة)
المقارنة والتباٌن بٌن طرٌقة عرض العناصر األدبٌة

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تحدٌد معنى الصور البالؼٌة األدبٌة (مثل السجع ،تناؼم األصوات)
ربط الدالالت بالمعنى
استخدام المنطق واألدلة لتبرٌر تفسٌرات معانً الكلمات
التعرؾ على عالقات الكلمة والسٌاق والبنٌة التً تؤدي إلى معانً مقصودة أو معانً كلمات متقنة
تصنٌؾ المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
تحدٌد الكلمات والعبارات االنتقالٌة (مثل ،بعد ذلك ،ساب ًقا ،على الرؼم ،على أي حال)
استخدام االشتقاق (تارٌخ الكلمة) وعلم الصرؾ (بنٌة الكلمة) و المعانً المتعددة للكلمة أو العبارة الواحدة إلنشاء معنى كلمة أو عبارة
تحلٌل استخدام الصور البالؼٌة
تحدٌد المعانً الضمنٌة للكلمات والعبارات
تحلٌل مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص المعقد (على سبٌل المثال ،السبب والنتٌجة) وأثرها على المعنى
تحلٌل طرٌقة تشكٌل رسالة المؤلؾ بالمنظور واالنطباع
تفسٌر أؼراض المؤلؾ ضمن وعبر النص (النصوص)
تحدٌد التفاعل بٌن الحالة المزاجٌة واألسلوب
التعرؾ على كٌفٌة تأثٌر اختٌارات المؤلؾ على األسلوب (مثل ،التأثٌر على األسلوب ،المجاز ،إلخ)
دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)
تحلٌل مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى المصادر المستخدمة
تحلٌل أسالٌب النقاش (مثل ،رسم صورة ،الفُكاهات)
التعرؾ على عالقة الدلٌل بالموضوع وكفاءته
التعرؾ على صحة المنطق
تحدٌد مؽالطات المنطق األساسٌة (مثل ،المفهوم الخاطا إما أو النداء العاطفً)
تحلٌل طرٌقة عرض المعلومات الموثوق فٌها داخل النص (مثل ،اإلحصابٌات ،الشهادات)
التعرؾ على فعالٌة النقاش المقنع
تحلٌل تحٌز المؤلؾ

يتجاوز المعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية واإلعالمية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدرجات عالية من التوافق
والدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تفسٌر دلٌل النص الضمنً المتقن لـ:
 االقتباس بدقة من النص واستخالص االستنتاجات المنطقٌة
 تحلٌل الرمزٌة
 استخالص تعمٌمات وتنبؤات ذات صلة
 فهم عالقات السبب/النتٌجة المعقدة
 استخالص االستدالالت
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تحلٌل التفاصٌل المتعلقة/األساسٌة من النص لدعم االستنتاجات
نص معقد بعبارات مؤثرة
استخدام دلٌل من النص لتلخٌص التفسٌرات
المقارنة والتباٌن بٌن األفراد واألفكار بتعمق استنا ًدا إلى نص ضمنً
تلخٌص التوصل إلى معنى قسم من النص والنص ككل وعبر النص:
 دلٌل النص المهم (صرٌح أو ضمنً)
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
تفسٌر وتقٌٌم العالقات المتبادلة بٌن العناصر األدبٌة (مثل ،الحبكة ،الصراع ،توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة ،زمان ومكان المشاهد ،الفكرة
العامة)
تقٌٌم أسالٌب توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة وتأثٌرها على العناصر األدبٌة األخرى

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تقٌٌم استخدام الصور األدبٌة البالؼٌة (مثل المفارقة التارٌخٌة ،االرتجاع الفنً)
معان لكلمات ذات مؽزى ضمنً أو مراد أو دقٌق
وصؾ كٌفٌة أن عالقات الكلمة والسٌاق والبنٌة تؤدي إلى
ٍ
المقارنة والتباٌن بٌن األسالٌب البالؼٌة وتطبٌقها وتأثٌرها
تمٌٌز الدالالت المختلفة اختال ًفا ضبٌالً
تحلٌل كٌفٌة تأثٌر الدالالت على المعنى
تقٌٌم تطبٌق المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى :تحلٌل االكتفاء والؽرض
تحلٌل استخدام الصور البالؼٌة (مثل ،نفس القدر من األهمٌة ،على سبٌل المقارنة ،على الرؼم من أنه قد ٌكون صحٌحً ا)
تقٌٌم مالمح وتنسٌق ووظٌفة بنٌات النص المعقد (على سبٌل المثال ،المقارنة والتباٌن) وأثرها على المعنى
تحلٌل الحالة المزاجٌة واألسلوب وتفاعلهما وتأثٌرهما
تقٌٌم ؼرض (أؼراض) المؤلؾ ضمن وعبر النص (النصوص)
استخدام دلٌل لتحلٌل اختٌارات المؤلؾ

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)
تحلٌل مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص (نصوص) مُعقّد:
 تطبٌق مفاهٌم المناقشة (الخلفٌة ،الحوار وإثبات االدعاء)
 تحلٌل صحة المنطق
 تحلٌل المؽالطات المنطقٌة (التماس المطالبة ،المؽالطة الشكلٌة)
 تحلٌل مالءمة وكفاٌة األدلة
 تقٌٌم أسالٌب النقاش
 تقٌٌم التحٌز المُتقن
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الفئة  – 11قراءة توصيف مستوى التحصيل الثالث لتقييم مينيسوتا الشامل الثالث

ال يفي بالمعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدون اتساق ومع الحد األدنى
من الدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3

ً
صراحة لدعم:
تحدٌد دلٌل النص المذكور
 االستنتاجات والتنبؤات العامة
 سبب العالقات الواضحة/نتٌجتها
تخصٌص العناصر األدبٌة الواضحة داخل النص الصرٌح (على سبٌل المثال ،الحبكة والتعارض والوصؾ والمكان والزمان والموضوع الربٌسً)
تخصٌص التفاصٌل األساسٌة/ذات الصلة من النص
تحدٌد الحقٌقة والرأي فً نص صرٌح
تحدٌد دلٌل صرٌح فً نص
عمل مقارنة بٌن األفراد واألفكار استنا ًدا إلى نص صرٌح
تحدٌد الفكرة الربٌسٌة الواضحة والرسالة المركزٌة والفكرة العامة
ذكر الفكرة الربٌسٌة الصرٌحة والفكرة المركزٌة والتفاصٌل المدعمة الواضحة
تحدٌد الزمان والمكان فً مقطع القراءة

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

تحدٌد تأثٌر اختٌارات الكلمة فً المعنى
تحدٌد الصور األدبٌة األساسٌة (مثل ،التشخٌص)
استخدام السٌاق والبنٌة األساسٌٌن للكلمات لفهم معانً الكلمات
التعرؾ على الصور البالؼٌة
تخصٌص كلمات وعبارات ربٌسٌة
التعرؾ على سمات بنٌة النص األساسً وتنسٌقه وداللته (مثل ،المشكلة/الحل) وتأثٌرها على المعنى
ذكر األؼراض األساسٌة للمؤلؾ داخل النص (النصوص)
تحدٌد المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
تحدٌد الحالة المزاجٌة (المناخ العاطفً للنص)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

تحدٌد دلٌل واضح فً النص الصرٌح (مثل ،الروابط المنطقٌة بٌن الجمل والفقرات)
تحدٌد المؽالطات األساسٌة للمنطق (مثل ،إما/أو ،النداء العاطفً)
تحدٌد طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي
التعرؾ على أسالٌب النقاش

يفي بالمعايير جزئ ًيا
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل ذلك يظهرون المهارات التالية بتوافق ودقة محدودين.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
استخدام دلٌل النص الصرٌح لدعم:
 االستنتاجات األساسٌة واالستدالالت البسٌطة
 التعرؾ على الرموز البسٌطة
 تعمٌمات وتنبؤات
 عالقات السبب/النتٌجة
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أحداث الحبكة المتتالٌة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
التعرؾ على أوجه الشبه واالختالؾ الصرٌحٌن من بٌن العناصر األدبٌة
وصؾ طرٌقة دعم التفاصٌل األساسٌة لالستنتاجات من النص وتحدٌد تلك التفاصٌل
استخدام دلٌل من النص الستخالص المعنى
عمل مقارنة وتباٌن بٌن األفراد واألفكار استنا ًدا إلى نص صرٌح
تلخٌص و/أو إعادة صٌاؼة قسم من النص أو النص بالكامل:
 دلٌل النص المهم (صرٌح أو ضمنً)
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
تحدٌد العناصر األدبٌة الواضحة (على سبٌل المثال ،الحبكة والتعارض والوصؾ والمكان والزمان والفكرة الربٌسٌة)
التعرؾ على أسالٌب التمثٌل األدبٌة األساسٌة (مثل ،الحوار ،المظهر ،السلوك)
تحدٌد المصطلحات األدبٌة (على سبٌل المثال ،الفكرة ،النموذج األصلً ،بطل الرواٌة)
تحدٌد فكرة ربٌسٌة أو فكرة مركزٌة للنص

الصياغة والبنية (معايير  4و 5و)6

التعرؾ على انطباع وتأثٌر اختٌارات الكلمة على المعنى وعلى أسلوب المؤلؾ
تحدٌد معنى تطبٌق الصور البالؼٌة (مثل االستعارة)
تحدٌد االستدالالت
استخدام دلٌل لفهم اختٌارات المؤلؾ
التعرؾ على طرٌقة تعزٌز عالقات الكلمة والمحتوى والبنٌة للمعنى
التعرؾ على الكلمات االنتقالٌة القٌاسٌة (على سبٌل المثال ،فً وقت واحد ،بعدبذ ،من اآلن فصاع ًدا)
تحدٌد المصطلحات الفنٌة وتمٌٌزها عن المصطلحات ؼٌر الفنٌة الموجودة فً نصوص نطاق المحتوى
استخدام االشتقاق (تارٌخ الكلمة) وعلم الصرؾ (بنٌة الكلمة) و المعانً المتعددة للكلمة أو العبارة الواحدة إلنشاء معنى كلمة أو عبارة
تحدٌد األسالٌب البالؼٌة ودالالتها
تحدٌد السمات والتنسٌق ووظٌفة بنٌة النص األساسٌة (مثل ،المقارنة والتباٌن) وتأثٌرهم على المعنى
تحدٌد استخدام الكاتب للمنظور (وجهة النظر الشخصٌة) واألسلوب (الموقؾ تجاه ما قد كتبته أو كتبه)
ذكر ؼرض المؤلؾ الربٌسً داخل النص (النصوص)
تحدٌد األسلوب (أسالٌب المؤلؾ ومنهجه للمعنى مثل ،اختٌار الكلمة وبنٌة الجملة واستخدام الصور البالؼٌة والصوت)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

التعرؾ على طرٌقة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،المقابالت مع الخبراء ،واألبحاث الحالٌة)
إصدار أحكام عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص صرٌح:
 تحدٌد أسالٌب لنقاش مقنع (مثل ،متحدث استقرابً/استنتاجً المنطق ،عاطفً ،مرموق)
 تحدٌد الدلٌل الموثوق فٌه
 تحلٌل دلٌل استنا ًدا إلى مصدر مستخدم
 تحدٌد المؽالطات األساسٌة للمنطق (مثل ،نقاش مفرغ ،وضع خطٌر)
 التعرؾ على تحٌز المؤلؾ
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يفي بالمعايير
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بانتظام ودقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
استخدام دلٌل نص ضمنً لدعم:
 االستنتاجات واالستدالالت
 تحلٌالت رمزٌة
 تعمٌمات وتنبؤات
 الؽرض من سبب العالقات/نتٌجتها
تسلسل أحداث الحبكة الصعبة المتتالٌة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
استخدام التفاصٌل المتعلقة/األساسٌة من النص لدعم االستنتاجات
التفرقة بٌن الحقٌقة والرأي فً مجموعة متنوعة من النصوص الضمنٌة
استخدام دلٌل من النص لتبرٌر تفسٌرات المعنى
المقارنة والتباٌن بٌن األفراد واألفكار استنا ًدا إلى نص ضمنً
تلخٌص و/أو إعادة صٌاؼة قسم من النص أو النص بالكامل:
 دلٌل النص المهم (صرٌح أو ضمنً)
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
 أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األفكار واألحداث
تحلٌل العالقات المتبادلة بٌن العناصر األدبٌة داخل النص أو التفسٌرات المتعددة للنص (مثل ،الحبكة ،التناقض ،الوصؾ ،الزمان والمكان،
الفكرة الربٌسٌة)
تحدٌد الموضوع الربٌسً أو الفكرة المركزٌة للنص وتحلٌل بالتفصٌل تطوره على مدى النص ،بما فً ذلك طرٌقة إظهاره وتشكٌله وتحسنه
بتفاصٌل محددة
التفرقة بٌن أسالٌب الوصؾ
تعرٌؾ معنى المصطلحات األدبٌة (مثل الفكرة ،النموذج األصلً ،بطل الرواٌة)
المقارنة والتباٌن بٌن طرٌقة عرض العناصر األدبٌة

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

تفسٌر الكلمات والعبارات كما هً مستخدمة فً النص ،بما فً ذلك تحدٌد المعانً الفنٌة والضمنٌة واالستعارٌة
ربط الدالالت بالمعنى
تحلٌل األثر المتراكم وتأثٌر محدد الختٌارات كلمة على المعنى وعلى أسلوب المؤلؾ
تقٌٌم استخدام الصور البالؼٌة األدبٌة (مثل ،تٌار الوعً)
استخدام المنطق واألدلة لتبرٌر تفسٌرات معانً الكلمات
تحلٌ ل طرٌقة تأثٌر خٌارات المؤلفٌن على األسلوب (مثل ،طرٌق استخدام لؽة محددة وبالؼة وبنٌة نص وتنظٌم ورسومات وصوت للمساهمة فً
عرض الحبكة والموضوع الربٌسً والزمان والمكان وبناء المفهوم والنقاش)
التعرؾ على عالقات الكلمة والسٌاق والبنٌة التً تؤدي إلى معانً مقصودة أو معانً كلمات متقنة
تصنٌؾ المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
تحدٌد الكلمات والعبارات االنتقالٌة (مثل ،سالسة االنتقال ،كما لوحظ ،فً هذه النقطة)
تحلٌل استخدام الصور البالؼٌة
تحلٌل السمات والتنسٌق ووظٌفة بنٌة النص المعقد (مثل ،تحلٌل العملٌة) وتأثٌرهم على المعنى
تحلٌل طرٌقة تشكٌل رسالة المؤلؾ بالمنظور واالنطباع
تفسٌر ؼرض المؤلؾ الربٌسً داخل النص (النصوص)
تحلٌل الحالة المزاجٌة واألسلوب وتفاعلهما وتأثٌرهما
التعرؾ على طرٌقة تأثٌر اختٌارات المؤلؾ على األسلوب (مثل ،التأثٌر على االنطباع ،المجاز ،إلخ)
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دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)
تحلٌل طرٌقة عرض المعلومات الموثوق فٌها داخل النص
تحلٌل مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص مُعقّد:
 تحلٌل أسالٌب نقاش مقنعة (مثل ،روح الشعّب ،الشفقة ،الشعارات)
 تحلٌل مالءمة وكفاٌة األدلة
 تحلٌل مؽالطات المنطق المعقدة (مثل ،التماثل المزٌؾ ،مسألة مزٌفة)
 تحلٌل صحة المنطق
 تحلٌل تحٌز المؤلؾ

يتجاوز المعايير
عند التفاعل مع النصوص األدبية واإلعالمية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدرجات عالية من
التوافق والدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تفسٌر دلٌل النص الضمنً المتقن لدعم:
 االستنتاجات واالستدالالت
 تحلٌالت رمزٌة
 تعمٌمات وتنبؤات
 توضٌح سبب العالقات/نتٌجتها
إعادة صٌاؼة النص المعقد بوضوح
تحدٌد التفاصٌل المتعلقة التً تدعم االستنتاجات من النص
تحلٌل العالقة بٌن الحقٌقة والرأي فً عدة نصوص ضمنٌة
استخدام دلٌل استنتاجً وحرفً من النص لتبرٌر تفسٌرات المعنى
المقارنة والتباٌن بٌن األفراد واألفكار بتعمق استنا ًدا إلى نص ضمنً
تلخٌص قسم من النص أو النص بأكمله أو داخل النص للوصول إلى معنى:
 دلٌل النص ؼٌر المهم
 الفكرة الربٌسٌة
 الرسالة المركزٌة
 التفاصٌل الداعمة
 حبكة الرواٌة
 الموضوع
 الفكرة العامة
 المبحث
تفسٌر وتقٌٌم العالقات المتبادلة المعقدة بٌن العناصر األدبٌة داخل النص أو التفسٌرات المتعددة للنص (مثل ،الحبكة ،التناقض ،الوصؾ ،الزمان
والمكان ،الفكرة الربٌسٌة)
تقٌٌم الموضوع الربٌسً أو الفكرة المركزٌة للنص وتحلٌل بالتفصٌل تطوره على مدى النص ،بما فً ذلك طرٌقة إظهاره وتشكٌله وتحسنه
بتفاصٌل محددة
تقٌٌم أسالٌب توصٌؾ خلق الشخصٌات األدبٌة وتأثٌرها على العناصر األدبٌة األخرى
تفسٌر وشرح معنى المصطلحات األدبٌة وعناصرها
المقارنة والتباٌن بٌن تطوٌر واستخدام العناصر األدبٌة والصور البالؼٌة

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

تقٌٌم فعالٌة الكلمات والعبارات كما هً مستخدمة فً النص
المقارنة والتباٌن بٌن أقسام الكالم المعقد وتطبٌقهم وتأثٌرهم
تمٌٌز الدالالت المختلفة اختال ًفا ضبٌالً
تحلٌل كٌفٌة تأثٌر الدالالت على المعنى
التمٌٌز بٌن المعانً الضمنٌة واالستعارٌة للكلمات والعبارات
تقٌٌم األثر المتراكم والتأثٌر المحدد الختٌارات كلمة على المعنى وعلى أسلوب المؤلؾ
تقٌٌم الصور البالؼٌة المتطورة (مثل ،الشعر الخماسً التفاعٌل & الشعر الرباعً التفاعٌل)
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تقٌٌم تطبٌق المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى :تحلٌل االكتفاء والؽرض
تحلٌل عالقات الكلمة والسٌاق والبنٌة التً تؤدي إلى معانً مقصودة أو معانً كلمات متقنة
استخدام المنطق واألدلة لفهم الكلمات المعقدة
تحلٌل استخدام الصور البالؼٌة االنتقالٌة (متزن فً مقابل ،وجهًا لوجه ،فٌما ٌتعلق بـ ،كل األمور فً االعتبار)
تقٌٌم السمات وتنسٌق بنٌة النص المعقد وداللته (مثل ،التصنٌؾ) وتأثٌرهم على المعنى
تقٌٌم اختٌارات وأؼراض المؤلؾ داخل النص (النصوص)
تحلٌل فعّالٌة االختٌارات األسلوبٌة للمؤلؾ من حٌث تأثٌرهم على الرسالة والمعنى

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

فهم طرٌقة وسبب عرض الدلٌل الموثوق فٌه والبراهٌن داخل النص
تقٌٌم مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص مُطور:
 تقٌٌم أسالٌب البراهٌن المقنعة
 تقٌٌم النسبٌة وكفاءة الدلٌل
ً
 تقٌٌم المؽالطات المنطقٌة المتقنة (مثل ،التحرٌؾ ،حدث بعده ،إذا هو سببه)
 تقٌٌم صحة المنطق
 تقٌٌم التحٌز المُتقن
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