
Children learn better—and faster—when teachers have a clear picture of what each 
student knows and is ready to learn next. That’s why a group of educators and 
researchers founded NWEA®, a not-for-profit organization that has created some 
of the most trusted and reliable assessment solutions available. More than 9 million 
students in the US and in 140 countries worldwide use MAP® Growth™. 

Parent’s Guide to MAP Growth

How it Works

MAP Growth is a computer-adaptive test. If your child answers a question correctly, 
the next question is more challenging. If they answer incorrectly, the next one is 
easier. This type of assessment challenges top performers without overwhelming 
students whose skills are below grade level.

MAP Growth begins with a 
question at each student’s 
grade level and adjusts the 
level of difficulty based on 
individual performance.

What it Measures

MAP Growth uses a RIT scale to accurately measure what students know, regardless 
of their grade level. It also measures growth over time, allowing you to track your 
child’s progress throughout the school year and across multiple years. Once your child 
completes a MAP Growth test, they receive a RIT score. 

The RIT scale precisely 
measures student 
performance, regardless 
of whether they’re 
performing on, above, 
or below grade level. 
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“MAP Growth is important because 
it allows my teacher and me to see 
how much I know and my percentile 
growth. In math, my score used to 
be 227 (70th percentile), but it is 
now 240 (87th percentile). I didn’t 
know I was capable of so much 
growth, but in the end I was.”

Kayla, 6th grade
Santa Ana, CA

NWEA® is a not-for-profit organization that supports students and educators worldwide by providing assessment solutions, insightful reports, 
professional learning offerings, and research services. Visit NWEA.org to find out how NWEA can partner with you to help all kids learn.
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For tips on getting ready for MAP Growth testing, check out our blog: 
nwea.org/blog/category/parents 

Find more parent resources at nwea.org/parent-toolkit 

The Results: Your Child’s RIT Score  

RIT scores have the same meaning across grade levels. 
If a fourth-grade student and an eighth-grade student 
have the same RIT score in reading, then they are testing 
at the same level in that subject. 

You can use your child’s RIT score to help them meet 
their goals. For example, students can enter their RIT 
scores into our college explorer tool to see which 
colleges and universities they’re on track to enter. You 
can also check out online resources that use RIT scores 
to provide students with book recommendations and 
web-based exercises, such as yourreadingpath.com and 
khanacademy.org.  

COMMON QUESTIONS

How do schools and 
teachers use MAP 
Growth scores? 

Teachers can use the score to inform instruction, personalize learning, and monitor the 
growth of individual students. Principals and administrators can use the scores to see the 
performance and progress of a grade level, school, or the entire district.

Can MAP Growth 
tell me if my child is 
working at grade level? 

Yes, but please note that MAP Growth scores are just one data point that teachers use to 
determine how a student is performing. Please discuss any questions that you have about 
your child’s performance with your child’s teacher.

How often will my child 
take MAP Growth tests?

Most schools give MAP Growth tests to students at the beginning, middle, and end of the 
school year (in the fall, winter, and spring). Some schools choose to administer tests only 
twice a year.

What are norms? NWEA provides schools with norms every three years. This is anonymous data from more 
than 10 million students around the country. Knowing the top, middle, and bottom scores 
of all these students combined allows teachers to compare where your child is to other 
students and help them grow.

Is MAP Growth a 
standardized test?

Unlike a standardized test, MAP Growth is administered periodically during the school year. 
Instead of asking all students the same questions, it adjusts to each child’s performance—
giving a more accurate measure of what they know. Teachers also receive results right 
away, which enables them to react more quickly.  

What types of 
questions are on  
MAP Growth tests? 

The MAP Growth tests include multiple choice, drag-and-drop, and other types of 
questions. For sample tests, visit warmup.nwea.org.

https://www.nwea.org/blog/category/parents/ 
https://www.nwea.org/parent-toolkit/
http://yourreadingpath.com
http://khanacademy.org
http://warmup.nwea.org/


يتعلم األطفال أفضل—وأسرع—عندما يكون لدى المعلمين رؤية واضحة بشأن ما يعرفه كل طالب واالستعداد لالنتقال إلى الخطوة التالية 
في التعلم. وهذا هو السبب وراء قيام مجموعة من المعلمين والباحثين بتأسيس ®NWEA، وهي منظمة غير ربحية أوجدت بعض حلول 

 التقييم المتاحة األكثر موثوقية واعتمادية. يستخدم أكثر من 9 ماليين طالب في الواليات المتحدة وفي 145 بلد حول العالم نظام 
.MAP® Growth™

 MAP Growthدليل اآلباء إلى

كيف يعمل
MAP Growth هو اختبار تكيف باستخدام الكمبيوتر. إذا كان طفلك يجيب على سؤال ما بشكل صحيح، يكون السؤال التالي أكثر 

صعوبة. وفي حال اإلجابة بشكل غير صحيح، يكون السؤال التالي أكثر سهولة. هذا النوع من التقييم يتحدى أفضل الطالب دون التأثير سلبًا 
على الطالب ذوي مهارات أقل من مستوى الصف.

يبدأ MAP Growth بطرح سؤال في كل 
مستوى صف تعليمي على الطالب ويعدل 
من مستوى الصعوبة وفقًا لألداء الفردي.

ما الذي يقيسه
يستخدم MAP Growth مقياس نموذج راش (RIT) لقياس ما يعرفه الطالب بدقة، بغض النظر عن مستوى الصف. كما يقيس أيًضا 
معدل التطور على مدار الوقت، مما يسمح لك بتتبع تقدم طفلك طوال العام الدراسي وعبر سنوات عديدة. بمجرد استكمال طفلك الختبار 

.RIT يحصلون على نتيجة ،MAP Growth

يقيس معيار RIT أداء الطالب، بغض 
النظر عما إذا كان يؤدون وفقًا لمستوى 
الصف الحالي أو أعلى منه أو أقل منه.
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“يتسم MAP Growth باألهمية الكبيرة نظًرا 
لكونه يسمح لي ولمعلمي اإللمام بكل ما أعرفه 

والنسبة المئوية لمدى تطوري. كانت نتيجتي في 
الرياضيات دائًما 227 )70 بالمائة(، لكنها أصبحت 
اآلن 240 )87 بالمائة(. لم أكن أعرف أنني قادرة 
على التطور لمثل هذا المستوى، لكنني في النهاية 

حققت ذلك.”

كايال، الصف السادس
سانتا آنا، كاليفورنيا

®NWEA هي منظمة غير ربحية تقدم الدعم للطالب والمعلمين في جميع أنحاء العالم بتقديم حلول التقييم والتقارير التفصيلية بالكامل وعروض التعلم المهني وخدمات األبحاث. يرجى زيارة NWEA.org لمعرفة كيف يمكن لمنظمة 

NWEA التعاون معك للمساعدة في تعليم جميع األطفال.

 © MAP .NWEA 2017 و NWEA هما عالمتان تجاريتان مسجلتان، و MAP Skills و MAP Growth وMeasuring What Matters هم عالمات تجارية، لصالح منظمة NWEA داخل الواليات المتحدة األمريكية وفي غيرها من البلدان.
 Adam Simpson © Illustrations وHeart 2017. أسماء الشركات األخرى ومنتجاتها المذكورة هي عالمات تجارية ألصحابها المعنيين.
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لالطالع على نصائح حول االستعداد الختبار MAP Growth، يرجى تفقد مدونتنا:
nwea.org/blog/category/parents

nwea.org/parent-toolkit يمكن العثور على موارد اآلباء اإلرشادية على

النتائج: نتيجة معيار RIT لطفلك
نتائج RIT لها نفس المغزى عبر الصفوف الدراسية. يحصل طالب الصف الرابع وطالب 
الصف الثامن على نفس نتيجة RIT في القراءة، ثم يُجرى اختبار لهما على نفس مستوى 

هذا الموضوع.

 يمكنك استخدام نتيجة معيار RIT لطفلك لمساعدته على تحقيق أهدافه. على سبيل المثال، 
يمكن للطالب إدخال نتائج RIT الخاصة بهم في أداة مستكشف الكليات لمعرفة الكليات 

والجامعات التي يمكنهم االلتحاق بها. يمكن أيًضا التحقق عبر اإلنترنت من الموارد التي 
تستخدم نتائج RIT إلمداد الطالب بتوصيات الكتب والتدريبات عبر اإلنترنت، مثل 

.khanacademy.orgو yourreadingpath.com

األسئلة الشائعة

كيف تستخدم المدرسة والمعلمين 
نتائج MAP Growth؟

يمكن للمعلمين استخدام النتائج إلصدار التعليمات وتخصيص التعليم ومراقبة مدى تطور الطالب الفردي. يمكن للمديرين والمسؤولين استخدام 
هذه النتائج لالطالع على األداء ومدى تقدم مستوى لصف ما أو المدرسة أو منطقة تعليمية بأكملها.

 MAP Growth هل يستطيع
إخباري ما إذا كان طفلي يبلي بالًء 

حسنًا في مستوى الصف؟

نعم، لكن يرجى مالحظة أن درجات MAP Growth هي مجرد مرجع بيانات يمكن للمعلمين استخدامه لتحديد كيفية أداء الطالب. يرجى 
مناقشة أي أسئلة لديك بشأن أداء طفلك مع المعلم.

كم مرة يجب على طفلي خوض 
اختبارات MAP Growth؟

تجري معظم المدارس اختبارات MAP Growth للطالب في بداية العام الدراسي وفي وسطه وفي نهايته )في الخريف والشتاء والصيف(. 
وتختار بعض المدارس إجراء االختبارات مرتين فقط في العام.

تمد NWEA المدارس بالمعايير كل ثالث سنوات. مع العلم أن هذه بيانات مجهولة ألكثر من 10 ماليين طالب من جميع أنحاء الواليات ما هي المعايير؟
المتحدة. كما أن معرفة الدرجات العليا والمتوسطة واألدنى لكل هؤالء الطالب مجتمعين يتيح للمعلمين التعرف على مستوى طفلك مقارنة 

بالطالب اآلخرين ومساعدتهم على التطور. عالوة على معايير الواليات المتحدة، توفر NWEA بيانات المقارنات للمدارس الخاصة اإلنجليزية 
المعتمدة العالمية باستخدام MAP Growth خارج الواليات المتحدة األمريكية.

هل MAP Growth هو اختبار 
معياري؟

بخالف االختبار المعياري، يُجرى اختبار MAP Growth بصفة دورية أثناء العام الدراسي. وبدالً من طرح نفس األسئلة على كل الطالب، 
فإنه يعدل منها وفقًا ألداء كل طفل، مما يعطي مقياًسا أكثر دقة لما يعرفونه. يتسلم المعلمون أيًضا النتائج فوًرا، مما يمكنهم من التعامل مع 

النتائج بسرعة.

ما هي أنواع األسئلة في اختبارات 
MAP Growth؟

تتضمن اختبارات MAP Growth االختيار من متعدد والسحب واإلفالت وأنواع أخرى من األسئلة. لالطالع على نماذج االختبارات، يرجى 
.warmup.nwea.org زيارة

https://www.nwea.org/blog/category/parents/%20
https://www.nwea.org/parent-toolkit/
http://khanacademy.org
http://yourreadingpath.com
http://warmup.nwea.org/

