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Malawakang Pang-estadong Pagtatasa: Isang Sukatan Lamang sa Pag-unlad ni Matthew
Ngayong taon, sinagutan ng mga mag-aaral sa Baitang 8 ang Pagsusulit sa Agham ng
California (CAST). Sinusukat nito ang pang-unawa ng mga mag-aaral sa Mga
Pamantayan sa Agham para sa Susunod na Henerasyon ng California (CA NGSS) na
sumasaklaw sa mga pangunahing ideya, konsepto, at kasanayan sa agham at
inhenyeriya. Isang panukat ang CAST ng akademikong pagganap ng inyong anak.
Marapat na tingnan ang resulta nito kasabay ng ibang impormasyon tulad ng mga
pagsusulit sa silid-aralan, takdang-aralin, at grado.
Kabuuang antas ni Matthew sa Agham
para sa 2019–2020

ANTAS

1

Hindi Umabot
sa Pamantayan

Ano ang ibig sabihin ng puntos ng aking anak?
Mayroong apat na antas ng puntos para sa
agham. Layunin ng estado na maabot ng lahat
ng mag-aaral ang "Standard Met" (Tumugon sa
Pamantayan) at "Standard Exceeded"
(Lumampas sa Pamantayan).
Lumampas sa Pamantayan (Antas 4)
Tumugon sa Pamantayan (Antas 3)
Halos Umabot sa Pamantayan (Antas 2)
Hindi Umabot sa Pamantayan (Antas 1)

Tungkol sa CAST para sa Baitang 8
Ang CAST ay isang pagsusulit sa agham na sumusukat kung gaano kagaling ang pang-unawa ng
inyong anak sa mga pangunahing ideya, konsepto, at kasanayan sa CA NGSS. Tinatasa ng CAST,
kabilang na ang kritikal na pag-iisip at paglutas ng problema. Ang CAST ay binubuo ng mga standalone na tanong at mga gawaing pagganap. Kabilang sa mga stand-alone na tanong ang multiple
choice, pagtutugma, pagpunan ng sagot, graphing, at pagsulat ng maiikling sagot. Samantala, ang mga
gawaing pagganap ay nangangailangan ng pang-unawa sa mga penomenon na ipinakikita sa mga
eksperimento at sa mga totoong pangyayari sa mundo. Ang mga kaalaman at kakayahang tinatasa sa
CAST ay mahalaga upang mapaghandaan at mapagtagumpayan ng mag-aaral ang pagpasok nila sa
kolehiyo o sa napiling karera. May isang pagkakataon lamang ang mga mag-aaral sa high school na
kunin ang CAST.
Pahina 1 ng 2
377-

Matthew N Martin
ULAT NG PUNTOS SA CAST
2019–2020 | BAITANG 8

California Assessment of
Student Performance and Progress

Pagsusulit sa Agham ng California (CAST) ni Matthew para sa 2019–2020

ANTAS

1

Lumampas sa Pamantayan
Antas 4 (433–450)

Hindi Umabot
sa Pamantayan

Ang puntos ni Matthew na 377 ay
hindi umabot sa pamantayan ng
agham para sa Baitang 8.

Tumugon sa Pamantayan
Antas 3 (415–432)
Halos Umabot sa Pamantayan
Antas 2 (378–414)
Hindi Umabot sa Pamantayan
Antas 1 (350–377)

Puntos ng Average sa Average sa
Inyong Anak Paaralan
Estado
Pagganap sa Larangan ng Agham
Gaano kalalim ang pang-unawa ng inyong anak sa mga pangunahing ideya, konsepto, at kasanayan sa
bawat domain ng agham?
Agham Biyolohikal: Nakatuon sa balangkas
at proseso ng mga buhay na bagay,
biyolohikong komunidad, henetika, at
biyolohikal na ebolusyon
Agham Pisyolohikal: Nakatuon sa bagay at
interkasiyon nito, kilos at pagtigil, enerhiya, at
wave ng matter at ang gamit ng mga ito

Malapit sa
<br/>Pamantayan

Mababa sa
Pamantayan

Malapit sa
Pamantayan

Lampas sa
Pamantayan

Mababa sa
Pamantayan

Malapit sa
Pamantayan

Lampas sa
Pamantayan

Mababa sa
<br/>Pamantaya
n

Agham Pangmundo at Pangkalawakan:
Nakatuon sa kinalalagyan ng planetang Mundo
Mababa sa
sa kalawakan, ang mga systema nito, at
Pamantayan
ginagawa ng mga tao

Mababa sa
<br/>Pamantayan

Malapit sa
Pamantayan

Lampas sa
Pamantayan

Mga Mapagkukunang Impormasyon para sa Magulang/Tagapangalaga
Bumisita sa website ng Starting Smarter sa https://ca.startingsmarter.org/ upang:
• Maunawaan ang ulat ng puntos ng inyong anak
• Masuri ang mga halimbawang tanong sa pagsusulit
• Maghanap ng mga libreng mapagkukunan ng impormasyon na makatutulong sa pagkatuto ng
inyong anak
Ang kumpletong resulta para sa mga paaralan, distrito, at estado ay matatagpuan sa CAASPP Results
website sa https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/ .
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