Emri:
Identifikuesi shtetëror i nxënësit (SASID):
________________________________

Shkencë dhe Teknologji/Inxhinieri

Klasa 10:
Pranverë 2021
_________________________________
Test në formë të shkruar

I avancuar

Nxënësit në këtë nivel shfaqin një nivel më të lartë dhe të
thellë të të kuptuarit të materialeve më sfiduese dhe gjejnë
zgjidhje të sofistikuara për probleme komplekse.

Niveli i arritjeve të fëmijës suaj

Kompetent

I ulët
220-228

Ngelës

Në ilustrimin e mësipërm, maja e shufrës së zezë tregon rezultatin e fëmijës suaj në test.
Shufra e vogël gri tregon rezultatet që fëmija juaj ka të ngjarë të arrijë nëse do t’i bënte
testet disa herë.

I ulët
200-208

Shembull
Rezultatet e
fëmijës suaj

Rezultatet e fëmijës suaj në kategoritë e raportimit të matura nga secili test

240

Diapazoni i
rezultateve
të mundshme
nëse fëmija
juaj do t’i
bënte testet
disa herë

Ky seksion tregon numrin dhe përqindjen e pikëve të mundshme të arritura nga fëmija juaj në secilën kategori raportimi. Për krahasim, do të gjeni
edhe përqindjen e pikëve të mundshme të fituara nga nxënës të vendit që kanë pasur arritje nën nivelin Kompetent. Ky informacion mund të ju
japë një ide të përgjithshme për pikat e forta dhe pikat e dobëta të fëmijës suaj.
Kodi i
kategorisë
së raportimit

Kategoria e raportimit

Pikët e
marra nga
fëmija juaj

Pikët e
mundshme

Përqindja e pikëve të
mundshme të fituara
nga fëmija juaj

Përqindja e pikëve të mundshme të fituara nga nxënësit që kanë pasur arritje nën
nivelin Kompetentl

Si ka performuar fëmija juaj në secilën pyetje të testit

Ky seksion tregon se si i është përgjigjur fëmija juaj secilës pyetje të testit. Në rreshtin e fundit (Rezultatet e Fëmijës suaj), do të zbuloni nëse
fëmija juaj u është përgjigjur saktë pyetjeve me alternativa dhe numrin e pikëve të marra nga fëmija juaj në pyetje të tjera. Kodet e Kategorisë
së Raportimit janë dhënë në tabelën e mësipërme. Informacioni rreth pyetjeve të testit gjendet në www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html.

Biologjia
Numri i pyetjes

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Kategoria
e Raportimit

Kodet e rezultatit

Me alternativa

3

Përgjigje e saktë (1 pikë)

*

Më shumë se një përgjigje (0 pikë)

–

Përgjigje e gabuar për një pyetje (0 pikë)

x/4

x pikë nga 4

GJUHË ANGLEZE KL10 NEXTGEN

–  Atyre u është kërkuar të marrin pjesë në provimin e Gjuhës Angleze dhe Matematikës.
–  Atyre nuk u është kërkuar të marrin pjesë në provimin e lëndës Shkencë dhe Teknologji/Inxhinieri.

Kutizat e mëposhtme tregojnë statusin e fëmijës suaj për kalimin e secilës lëndë. Nëse fëmijës tuaj i nevojitet një plan edukativ aftësimi
në Gjuhë Angleze apo Matematikë, mund të gjeni informacion mbi kriteret në www.doe.mass.edu/ccte/ccr/epp. Për më shumë
informacion rreth diplomimit kërkesat, ju lutem shikoni Letrën për Prindërit dhe Kujdestarët” për klasën e fëmijës suaj tek
www.doe.mass.edu/mcas/parents. Nëse keni ndonjë pyetje lidhur me performancën e fëmijës tuaj, ju rekomandojmë të takoni mësuesin/
en e fëmijës tuaj për të diskutuar rezultatet.
Shkalla e pjesëmarrjes ka pasur më shumë variacion në 2021 sesa në vitet e mëparshme. Nëse shkalla e pjesëmarrjes në shkollën apo distriktin
e fëmijës suaj ka qenë më e ulët se vitet e mëparshme, kini parasysh që rezultatet e shkollës ose distriktit mund të kishin qenë ndryshe
nëse më shumë nxënës do ta kishin bërë testin. Informacioni rreth shkallës së pjesëmarrjes së shkollës dhe distriktit mund të gjenden në
profiles.doe.mass.edu/statereport/participation.aspx.

––––––––––––––––––––––

Rezultatet e përgjithshme
të fëmijës suaj

Gjuhë Angleze

Matematika

Rezultati

Rezultati

––––––––––––––––––––––
Shkencë dhe
Teknologji/Inxhinieri
Rezultati

(Diapazoni i arritjeve: 440-560)

((Diapazoni i arritjeve: 440-560)

(Diapazoni i arritjeve: 200-280)

Rezultati

Rezultati

Rezultatet

Detajet në faqen 2

Detajet në faqen 3

Detajet në faqen 4

MCAS është një program vlerësimi i bazuar në standardet e Commonwealth. MCAS ka këto qëllime kryesore:

Lloji i pyetjes

Të gjitha llojet

• Nëse fëmija juaj i përket klasës së 2021 ose 2023

Çfarë është MCAS dhe si përdoren rezultatet e testit?

Your Child’s Score

Pyetje të hapura

Klasa:

• Nëse fëmija juaj i përket klasës së 2021 ose 2022:
–  Atyre nuk u është kërkuar të marrin pjesë në provimet e Gjuhës Angleze dhe Matematikës, por u është lejuar të marrin pjesë për
shkak të bursave. Informacioni rreth bursave mund të gjendet tek www.doe.mass.edu/scholarships.
–  Atyre nuk u është kërkuar të marrin pjesë në provimin e lëndës Shkencë dhe Teknologji/Inxhinieri.

I lartë
210-218

Nxënësit në këtë nivel shfaqin një kuptim minimal të
materialit dhe nuk zgjidhin probleme të thjeshta.

Datëlindja:

Shkolla:

Për shkak të anulimit të provimeve në pranverë 2020 si pasojë e pandemisë së COVID-19, Bordi i Arsimit Fillor dhe të Mesëm të Ulët ka
ndryshuar kriteret për Përcaktimin e Kompetencave për diplomimin nga shkolla e mesme për nxënësit e klasave të 2020–2023. Bazuar në
vitin e diplomimit, fëmija juaj mund të ketë bërë provimin e Gjuhës Angleze dhe Matematikës, dhe njërin nga katër provimet e Shkencës dhe
Teknologjisë/Inxhinieri për lëndët e Biologjisë, Bazat e Fizikës, Kimi apo Teknologji/Inxhinieri.

I lartë
230-238

Nxënësit në këtë nivel shfaqin një kuptim të pjesshëm të
materialit dhe zgjidhin disa probleme të thjeshta.

Distrikti:

Ky raport paraqet rezultatet e fëmijës suaj në provimet e klasës së dhjetë sipas sistemit të Vlerësimit Tërësor të Massachusetts të mbajtura në
pranverë 2021.

I ulët
240-248

Ka nevojë për përmirësime

Emri:

SASID:

I ulët
260-268
I lartë
250-258

Nxënësit në këtë nivel shfaqin një nivel të qëndrueshëm të
të kuptuarit të materialeve më sfiduese dhe gjejnë zgjidhje
për një shkallë të gjerë problemesh.

Rezultati i fëmijës suaj

I lartë
270-280

Raporti për Pranverë 2021 për Prindin/Kujdestarin sipas
Sistemit të Vlerësimit Tërësor të Massachusetts (MCAS)

hapësirë boshe

Pa përgjigje (0 pikë)

• 	Të ndihmojë familjet të kuptojnë nëse fëmijët e tyre po arrijnë progresin akademik të parashikuar
• 	Të ndihmojë mësuesit të identifikojnë aspekte të kurrikulës ku nxënësit kanë ecuri në nxënie dhe aspekte në të cilat nxënësit mund të kenë
nevojë për ndihmë për të arritur nivelet e arritjeve të parashikuara për klasën përkatëse
• 	Të ndihmojë shtetin të ofrojë materiale për shkollat që kanë nevojë për mbështetje
• 	Sa i takon gjimnazit, të përcaktojë nëse nxënësit kanë përmbushur kriteret shtetërore për Përcaktimin e Kompetencave (pra, nëse nxënësit
plotësojnë kriteret për të marrë diplomën e shkollës së mesme)
• 	Sa i takon gjimnazit, të përcaktojë nëse nxënësit kanë përmbushur një nga kriteret e përzgjedhjes të bursave të John dhe Abigail Adams dhe
Çertifikatën e Mjeshtërisë të Stanley Z. Koplik

Ku mund të gjeni më shumë informacione?
www.doe.mass.edu/mcas/parents/

GJUHË ANGLEZE KL10 NEXTGEN

Emri:
SASID:
_________________________________________________

Gjuhë Angleze

Klasa 10
Pranverë 2021
_____________________________________________

Emri:
SASID:
__________________________________________________

Niveli i arritjeve të fëmijës suaj:

Niveli i arritjeve të fëmijës suaj:

Rezultati i fëmijës suaj:

440

Pritshmëritë nuk
janë arritur

Një nxënës që ka pasur këtë
rezultat nuk ka përmbushur
nivelin e arritjeve të pritura nga
një nxënës i klasës përkatëse
për këtë lëndë.

Pritshmëritë janë
arritur pjesërisht

470

Shkolla, duke u konsultuar me
prindin/kujdestarin e nxënësit,
duhet të përcaktojë nëse nxënësi
ka nevojë për mbështetje
akademike shtesë për të
pasur arritje të suksesshme në
këtë lëndë.

Shkolla, duke u konsultuar
me prindin/kujdestarin e
nxënësit, duhet të përcaktojë
mbështetjen akademike të
koordinuar dhe/ose mësimet
shtesë që i duhen nxënësit për
të pasur arritje të suksesshme
në këtë lëndë.

Rezultati i fëmijës suaj:

Pritshmëritë
janë arritur

500

Një nxënës që ka pasur këtë
rezultat ka përmbushur pjesërisht
nivelin e arritjeve të pritura nga
një nxënës i klasës përkatëse për
këtë lëndë.

Klasa

Rezultati

560

Një nxënës që ka pasur këtë
rezultat e ka tejkaluar nivelin
e arritjeve të pritura nga një
nxënës i klasës përkatëse duke e
zotëruar përmbajtjen e lëndës.

Shufrat horizontale gri në grafikët e mësipërm dhe të mëposhtëm tregojnë rezultatet që fëmija juaj
ka të ngjarë të arrijë nëse do ta bënin testin disa herë.

Shkolla

440

Pritshmëritë nuk
janë arritur

Një nxënës që ka pasur këtë
rezultat nuk ka përmbushur
nivelin e arritjeve të pritura nga
një nxënës i klasës përkatëse
për këtë lëndë.

Mesatarja
Distrikti

Niveli i përqindjes së arritjeve të nxënësve (1-99) krahason
progresin e fëmijës suaj me progresin e nxënësve të tjerë me
rezultate të përafërta në MCAS.
Fëmija juaj

Arritje më të ulët

Shteti

Arritje më të larta

2019

1

Fëmija juaj

Pikët e
marra nga
fëmija juaj

Pikët mesatare
të shkollës

Pikët mesatare
të shtetit

Të lexuarit

Shteti

Fëmija juaj

Arritje më të larta

Shkolla
Distrikti
1

20
40
60
80
Mesatarja në rang shtetëror.

99

Si ka performuar fëmija juaj në secilën kategori raportimi dhe në secilën pyetje të testit
Pikët e marra
nga fëmija juaj

Kategoria e raportimit

Pikët mesatare
të shkollës

Pikët mesatare
të distriktit

Pikët mesatare
të shtetit

Totali i pikëve
të mundshme

Mesatarja
e pikëve
të marra*

Gjeometria

ƚ Kategoria e Gjuhës përfshin pikët e drejtshkrimit të Gjuhës Angleze standarde të marra nga esetë.

Statistika dhe Probabiliteti

ǂ Kategoria e Të Shkruarit bazohet në vlerësimin e shtjellimit të idesë së esesë.

Pyetjet individuale të testit
1

2

3

4

5

6

7

*Mesatarja e pikëve të marra në rang shteti nga nxënësit
që kanë një nivel të ulët të pritshmërive të arritura.
8

9 9
18 18
10 11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ID CV
ID CV

•

Çelësi x/y = x pikë të marra nga y pikë të mundshme

Hapësirë bosh = pa përgjigje
ID = Pikët për shtjellimin e idesë së esesë
CV = Pikët për drejtshkrimin e esesë
• = kjo pyetje nuk u pikëzua dhe nuk ka pasur ndikim në rezultatin e fëmijës suaj
§ Të dhënat e paraqitura nga shkolla tregojnë që fëmijës suaj i është mundësuar përdorimi i metodave speciale ndihmëse
(testi i Gjuhës Angleze i është lexuar me zë fëmijës suaj) siç kërkohet nga plani individual i arsimit ose plani 504.

Faqja 2 nga 4

Distrikti

Arritje më të ulët

Algjebra dhe Funksionet

Të shkruaritǂ

Pikët e marra

Shkolla

Mesatarja

Numri dhe Sasia

Gjuhaƚ

Numri i pyetjes

Niveli i përqindjes së arritjeve të nxënësve 2021

99

Mesatarja
e pikëve
të marra*

Një nxënës që ka pasur këtë
rezultat e ka tejkaluar nivelin
e arritjeve të pritura nga një
nxënës i klasës përkatëse duke e
zotëruar përmbajtjen e lëndës.

Niveli i përqindjes së arritjeve të nxënësve (1-99) krahason
progresin e fëmijës suaj me progresin e nxënësve të tjerë me
rezultate të përafërta në MCAS.

2018

Totali i pikëve
të mundshme

560

Shufrat horizontale gri në grafikët e mësipërm dhe të mëposhtëm tregojnë rezultatet që fëmija juaj
ka të ngjarë të arrijë nëse do ta bënin testin disa herë.

Viti

Rezultati

Pritshmëritë
janë tejkaluar

530

Një nxënës që ka pasur këtë
rezultat e ka përmbushur
nivelin e arritjeve të pritura nga
një nxënës i klasës përkatëse
dhe është në rrugën e duhur
akademike për të kaluar këtë
lëndë në këtë klasë.

2019

20
40
60
80
Mesatarja në rang shtetëror.

Pikët mesatare
të distriktit

Shkolla, duke u konsultuar me
prindin/kujdestarin e nxënësit,
duhet të përcaktojë nëse nxënësi
ka nevojë për mbështetje
akademike shtesë për të
pasur arritje të suksesshme në
këtë lëndë.

Pritshmëritë
janë arritur

2021

Si ka performuar fëmija juaj në secilën kategori raportimi dhe në secilën pyetje të testit
Kategoria e raportimit

Një nxënës që ka pasur këtë
rezultat ka përmbushur pjesërisht
nivelin e arritjeve të pritura nga
një nxënës i klasës përkatëse për
këtë lëndë.

Kjo tabelë tregon se si janë arritjet e fëmijës tuaj në krahasim me
ato të nxënësve të tjerë në shkollën, distriktin, dhe shtetin e tyre.

Distrikti

2018

500

Arritja

Klasa

Shkolla

2021

Pritshmëritë janë
arritur pjesërisht

470

Shkolla, duke u konsultuar
me prindin/kujdestarin e
nxënësit, duhet të përcaktojë
mbështetjen akademike të
koordinuar dhe/ose mësimet
shtesë që i duhen nxënësit për
të pasur arritje të suksesshme
në këtë lëndë.

Niveli i përqindjes së arritjeve të nxënësve 2021

Kjo tabelë tregon se si janë arritjet e fëmijës tuaj në krahasim me
ato të nxënësve të tjerë në shkollën, distriktin, dhe shtetin e tyre.
Viti

Pritshmëritë
janë tejkaluar

530

Një nxënës që ka pasur këtë
rezultat e ka përmbushur
nivelin e arritjeve të pritura nga
një nxënës i klasës përkatëse
dhe është në rrugën e duhur
akademike për të kaluar këtë
lëndë në këtë klasë.

Arritja

Fëmija juaj

Matematikë

Klasa 10
Pranverë 2021
________________________________________________

•

Pyetjet individuale të testit
Numri i pyetjes

1

2

3

4

5

6

7

*Mesatarja e pikëve të marra në rang shteti nga nxënësit
që kanë një nivel të ulët të pritshmërive të arritura.
8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pikët e marra
Aksesoni online pyetjet e publikuara të testit
në www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html.

Çelësi x/y = x pikë të marra nga y pikë të mundshme

Hapësirë bosh = pa përgjigje

§ Të dhënat e paraqitura nga shkolla tregojnë që fëmijës suaj i është mundësuar përdorimi i metodave speciale ndihmëse
(fëmija juaj ka përdorur një makinë llogaritëse në pjesën e testit të matematikës ku zakonisht nuk lejohet përdorimi i
makinës llogaritëse) siç kërkohet nga plani individual i arsimit ose plani 504.

Aksesoni online pyetjet e publikuara të testit
në www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html.

Faqja 3 nga 4

