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Bang Iowa cam kết cung cấp đánh giá chất lượng cao cho học sinh trên toàn bang. Bài Khảo Sát Toàn Bộ Iowa về Quá trình Tiến
triển học sinh (gọi tắt là ISASP) phù hợp với Tiêu chuẩn Học thuật Cốt lõi của bang Iowa.
Kết quả khảo sát sẽ cung cấp cho các nhà giáo dục, quý phụ huynh và học sinh những thông tin quan trọng về tình hình học tập
của học sinh nhằm hướng dẫn và cung cấp sự giúp đỡ tốt nhất cho từng học sinh.

Tổng quan về kết quả khảo sát ISASP của TÊN HỌC SINH
TỔNG ĐIỂM NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ ANH

Thang điểm: 475

Cấp độ thông thạo: THÀNH THẠO

E

Tổng điểm Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh (ELA) là kết quả tổng hợp giữa điểm Đọc (999) và điểm
Ngôn ngữ/Viết (999) của học sinh.

THÀNH THẠO (999–999)
CHƯA THÀNH THẠO (999–999)

PL

NÂNG CAO (999–999)

Học sinh ở cấp độ này có kiến thức, kỹ năng và khả năng thành thạo Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh.
Điều này có thể bao gồm khả năng đọc, hiểu và phân tích các văn bản văn học và văn bản thông
tin, khả năng viết các đoạn văn phù hợp, mạch lạc và sử dụng tiếng Anh chuẩn. Trang hai của
bảng điểm cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra của học sinh theo từng nội dung trọng tâm của
môn Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh.

TOÁN

SA
M

Thông tin chi tiết về Tổng điểm Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh của học sinh có thể được tìm thấy tại
http://iowa.pearsonaccessnext.com/.

Thang điểm: 410

Cấp độ thông thạo: CHƯA THÀNH THẠO

Học sinh ở cấp độ này chưa thể hiện kiến thức, kỹ năng và khả năng thành thạo Toán học. Trang
hai của bảng điểm cung cấp thêm thông tin về kết quả kiểm tra của học sinh theo nội dung trọng
tâm của môn Toán học.
Thông tin chi tiết về điểm Toán của học sinh có thể
http://iowa.pearsonaccessnext.com/.

được tìm thấy tại

NÂNG CAO (999–999)

THÀNH THẠO (999–999)

CHƯA THÀNH THẠO (999–999)

KHOA HỌC

Thang điểm: 551

Cấp độ thông thạo: NÂNG CAO

Học sinh ở cấp độ này có kiến thức, kỹ năng và khả năng nâng cao ở môn Khoa học. Điều này
bao gồm khả năng sử dụng các phương pháp Khoa học và Kỹ thuật, các khái niệm cốt lõi, thể
hiện sự hiểu biết phân tích về đời sống, vật lý, Địa cầu và không gian. Học sinh truyền đạt các ý
tưởng và khái niệm cốt lõi bằng cách sử dụng các phương pháp khoa học phức tạp. Trang hai
của bảng điểm cung cấp thêm thông tin về kết quả kiểm tra của học sinh theo từng nội dung trọng
tâm của môn Khoa học.
NÂNG CAO (999–999)
THÀNH THẠO (999–999)
CHƯA THÀNH THẠO (999–999)

Thông tin chi tiết về điểm Khoa học của học sinh có thể được tìm thấy tại
http://iowa.pearsonaccessnext.com/.

http://iowa.pearsonaccessnext.com/
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ĐIỂM NỘI DUNG

DOMAIN SCORES

Điểm nội dung cho biết những điểm mạnh của học sinh và những điểm học sinh cần cải thiện thêm. Bảng dưới đây trình bày điểm nội
dung và tỉ lệ trả lời đúng của học sinh cho từng nội dung.

Tỉ lệ trả lời đúng của học sinh

Điểm nội dung NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ ANH-ĐỌC
Ý chính và chi tiết

82%

Tạo lập và cấu trúc

60%

Tích hợp kiến thức và ý tưởng

57%
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Điểm nội dung NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ ANH- NGÔN NGỮ/VIẾT Tỉ lệ trả lời đúng của học sinh
Nghiên cứu để xây dựng và trình bày kiến thức

E

37%

Viết và trình bày

83%

Thể loại văn bản và mục đích

Từ vựng và cách dùng

PL

Quy ước tiếng Anh chuẩn/Kiến thức về ngôn ngữ

36%

88%

42%
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Điểm nội dung TOÁN HỌC
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Tỉ lệ trả lời đúng của học sinh

Phép tính và tư duy đại số

40%

Chữ số và phép tính cơ số mười

60%

Chữ số và phép tính – Phân số

80%

Đo lường và dữ liệu

48%

Hình học

57%
0

Điểm nội dung KHOA HỌC
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Tỉ lệ trả lời đúng của học sinh

Khoa học đời sống

84%

Khoa học Vật lý

92%

Khoa học Địa cầu và không gian

80%
0

http://iowa.pearsonaccessnext.com/
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Điểm Nội dung
Grades 3-5
English
ELA-Reading
Key Ideas and Details
Craft and Structure
Integration of Knowledge and Ideas
ELA-Language/Writing
Conventions of Standard English/Knowledge
of Language
Text Types and Purposes
Vocabulary Acquisition and Use
Production and Distribution of Writing
Research to Build and Present Knowledge
Mathematics
Numbers and Operations in Base Ten
Numbers and Operations – Fractions
Operations and Algebraic Thinking
Geometry
Measurement and Data
Science – Grade 5 only
Life Science
Physical Science
Earth and Space Science

Tiếng Anh
Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh-Đọc
Ý chính và chi tiết
Tạo lập và cấu trúc
Tích hợp kiến thức và ý tưởng
Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh-Ngôn ngữ/Viết
Quy ước tiếng Anh chuẩn/Kiến thức về ngôn
ngữ
Thể loại văn bản và mục đích
Từ vựng và cách dùng
Viết và trình bày
Nghiên cứu để xây dựng và trình bày kiến
thức
Toán
Chữ số và phép tính hệ cơ số mười
Chữ số và phép tính – Phân số
Phép tính và tư duy đại số
Hình học
Đo lường và dữ liệu
Khoa học – Lớp 5
Khoa học Đời sống
Khoa học Vật lý
Khoa học Địa cầu và không gian

Grades 6-7
English
ELA-Reading
Key Ideas and Details
Craft and Structure
Integration of Knowledge and Ideas
ELA-Language/Writing
Conventions of Standard English/Knowledge
of Language
Text Types and Purposes
Vocabulary Acquisition and Use
Production and Distribution of Writing
Research to Build and Present Knowledge
Mathematics
The Number System
Ratios and Proportional Relationships
Expressions and Equations
Geometry
Statistics and Probability

Tiếng Anh
Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh-Đọc
Ý chính và chi tiết
Tạo lập và cấu trúc
Tích hợp kiến thức và ý tưởng
Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh-Ngôn ngữ/Viết
Quy ước tiếng Anh chuẩn/Kiến thức về ngôn
ngữ
Thể loại văn bản và mục đích
Từ vựng và cách dùng
Viết và trình bày
Nghiên cứu để xây dựng và trình bày kiến
thức
Toán
Hệ thống số
Tỷ lệ và mối quan hệ theo tỷ lệ
Biểu thức và phương trình
Hình học
Thống kê và xác suất

Grade 8
English
ELA-Reading
Key Ideas and Details
Craft and Structure
Integration of Knowledge and Ideas
ELA-Language/Writing
Conventions of Standard English/Knowledge
of Language
Text Types and Purposes
Vocabulary Acquisition and Use
Production and Distribution of Writing
Research to Build and Present Knowledge
Mathematics
The Number System
Functions
Expressions and Equations
Geometry
Statistics and Probability
Science – Grade 8 only
Life Science
Physical Science
Earth and Space Science

Tiếng Anh
Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh-Đọc
Ý chính và chi tiết
Tạo lập và cấu trúc
Tích hợp kiến thức và ý tưởng
Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh-Ngôn ngữ/Viết
Quy ước tiếng Anh chuẩn/Kiến thức về ngôn
ngữ
Thể loại văn bản và mục đích
Từ vựng và cách dùng
Viết và trình bày
Nghiên cứu để xây dựng và trình bày kiến
thức
Toán
Hệ thống số
Hàm số
Biểu thức và phương trình
Hình học
Thống kê và xác suất
Khoa học – Lớp 8
Khoa học Đời sống
Khoa học Vật lý
Khoa học Địa cầu và không gian

Grades 9-11
English
ELA-Reading
Key Ideas and Details
Craft and Structure
Integration of Knowledge and Ideas
ELA-Language/Writing
Conventions of Standard English/Knowledge
of Language
Text Types and Purposes
Vocabulary Acquisition and Use
Production and Distribution of Writing
Research to Build and Present Knowledge
Mathematics
Number and Quantity
Functions
Algebra
Geometry
Statistics and Probability
Science – Grade 10 only
Life Science
Physical Science
Earth and Space Science

Tiếng Anh
Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh-Đọc
Ý chính và chi tiết
Tạo lập và cấu trúc
Tích hợp kiến thức và ý tưởng
Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh-Ngôn ngữ/Viết
Quy ước tiếng Anh chuẩn/Kiến thức về ngôn
ngữ
Thể loại văn bản và mục đích
Từ vựng và cách dùng
Viết và trình bày
Nghiên cứu để xây dựng và trình bày kiến
thức
Toán
Số và lượng
Hàm số
Đại số
Hình học
Thống kê và xác suất
Khoa học – Lớp 10
Khoa học Đời sống
Khoa học Vật lý
Khoa học Địa cầu và không gian

