
 

 

 
 

ĐO LƯỜNG TIẾN ĐỘ HỌC TẬP (BẢN ĐỒ) 

                  Bảng điểm của học sinh: Lớp 
 

 

 
 
 

 
TÊN HỌC SINH:                                                                                                       

TÊN TRƯỜNG:        

TÊN GIÁO VIÊN: 

Mùa thu Mùa 
đông 

Mùa xuân 

Điểm số học sinh   

Mục tiêu tiến bộ   
(Từ Thu 

sang 
Đông) 

(Từ 
Đông 
sang 
Xuân) 

 

Tăng trưởng thực tế  
(Từ 
Thu 
sang 
Đông) 

 
 (Từ Đông 

sang Xuân) 

Trung Bình Học Khu   
Trung Bình  Quốc Gia   
Xếp Hạng Phân Vị   
Dải điểm LEXILE   

Mùa thu Mùa 
đông 

Mùa 
xuân 

Điểm số học sinh   

Mục tiêu tiến bộ   
(Từ Thu 

sang 
Đông) 

(Từ 
Đông 
sang 
Xuân) 

 

Tăng trưởng thực tế   
 (Từ Thu 

sang 
Đông) 

(Từ 
Đông 
sang 
Xuân) 

Trung Bình Học Khu  
Trung Bình  Quốc Gia  
Xếp Hạng Phân Vị  



 HIỆU SUẤT LĨNH VỰC MỤC TIÊU 
 

ĐỌC HIỂU  TOÁN HỌC  

Lĩnh vực mục tiêu Thành tích Lĩnh vực mục tiêu Thành tích 
Kỹ năng nền tảng  Phép toán và tư duy đại số  
Ngôn ngữ học và viết  Số và phép toán  
Văn học và văn bản thông tin  Phép đo và ngày tháng  
Tiếp thu và sử dụng từ vựng  Hình học  

 
        MÔ TẢ BÁO CÁO: 
 

Đo Lường Tiến Bộ Học Tập (MAP) là bài kiểm tra khả năng thích ứng trên máy tính; do đó, mỗi câu hỏi mới 
được đưa ra dựa trên câu trả lời trước đó của trẻ. Bài kiểm tra MAP được thiết kế để đo lường kết quả học 
tập và sự tiến bộ của học sinh từ bài kiểm tra này đến bài kiểm tra khác trong các lĩnh vực đọc hiểu và toán 
học. Học sinh lớp 1 và lớp 2 làm bài kiểm tra ba lần một năm - mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Học sinh từ 
lớp 3 đến lớp 8 thi vào mùa thu và mùa đông, trong khi học sinh mẫu giáo thi vào mùa đông và mùa xuân. 

 
BCPS sử dụng bài kiểm tra MAP để theo dõi mức độ tiến bộ của học sinh ở cấp trường và cấp hệ thống. Kết 
quả sẽ không được dùng để tính vào điểm số của học sinh. Không một bài kiểm tra nào thể hiện được bức 
tranh đầy đủ về kiến thức và kỹ năng của học sinh. Cùng với các kết quả kiểm tra, câu đố, bài tập trên lớp, 
quan sát của giáo viên và các hình thức đánh giá khác, kết quả kiểm tra MAP sẽ giúp BCPS đưa ra quyết 
định giảng dạy tốt nhất có thể cho mỗi học sinh. 

GIẢI THÍCH ĐIỂM SỐ: 
 
• Điểm số học sinh:  điểm số thực tế mà học sinh nhận được trong bài kiểm tra 
• Mục Tiêu Tiến Bộ:   số điểm tăng lên mà các học sinh có cùng điểm số và cấp lớp (trên toàn quốc) đạt 

 được từ lần tổ chức thi này đến lần tổ chức thi tiếp theo. 
• Tiến Bộ Thực Tế  số điểm tăng lên mà con quý vị đạt được từ lần tổ chức thi này sang lần tổ chức thi 

  tiếp theo. 
• Trung Bình Học Khu: điểm số trung bình của tổng số học sinh BCPS có cùng cấp lớp với con quý vị 
• Trung Bình Quốc Gia:  điểm số trung bình của tổng số học sinh trong một tập mẫu học sinh quốc gia có 

 cùng cấp lớp với con quý vị 
• Xếp Hạng Phân Vị: Thể hiện con quý vị có thành tích ra sao so với các học sinh khác có cùng cấp lớp 

  trên toàn quốc; ví dụ: nếu xếp hạng phân vị của một học sinh là 40, thì học sinh  
  đó đạt điểm số tối thiểu bằng với 40 phần trăm của tổng số học sinh khác có cùng 
  cấp lớp trên toàn quốc. Đây không phải là phần trăm câu trả lời đúng 

• Dải điểm Lexile:   đo lường thành tích đọc hiểu của học sinh vì thành tích này liên quan đến độ khó 
  của các cuốn sách khác nhau. Trang web Lexile, http://www.lexile.com, có thêm  
  thông tin về điểm số Lexile và cung cấp danh mục các sách thuộc dải điểm Lexile. 

LĨNH VỰC MỤC TIÊU: 
 

Mỗi bài kiểm tra MAP được tạo thành từ các phần được gọi là lĩnh vực mục tiêu. Các lĩnh vực mục tiêu này 
được điều chỉnh cho phù hợp với Tiêu Chuẩn Tiểu Bang Cốt lõi Chung (Common Core State Standards, 
CCSS) mới. Các lĩnh vực mục tiêu được báo cáo dưới dạng xếp hạng phân vị để quý vị biết được con mình 
có những lĩnh vực mạnh hay yếu nào. 

 
Thấp Phân vị nhỏ hơn 21 Trung bình 

cao 
Phân vị từ 61 đến 80 

Trung bình 
thấp 

Phân vị từ 21 đến 40 Cao Phân vị trên 80% 

Trung bình Phân vị từ 41 đến 60   

 
Ghi chú: Mục tiêu tiến bộ và xếp hạng phân vị được liệt kê trong báo cáo tại nhà này có thể khác với những 
mục tiêu được liệt kê trong báo cáo điểm số tại nhà từ bài kiểm tra MAP Mùa thu 2016 của con quý vị. Một số 
mục tiêu tiến bộ trong mùa thu và xếp hạng phân vị không chính xác và đã được sửa lại trong báo cáo này. 
Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên lạc với Văn Phòng Kiểm Tra theo số 443-809-3299. 

 

http://www.lexile.com/


 
 

ENGLISH SOURCE TARGET 
MAP READING SƠ ĐỒ MÔN ĐỌC HIỂU 
Student Score Điểm Số Học Sinh 
District Average Trung Bình Học Khu 
National Average Trung Bình Quốc Gia 
Fall score Điểm số mùa thu 
Winter Score Điểm số mùa đông 
Spring Score Điểm số mùa xuân 
MAP MATHEMATICS SƠ ĐỒ MÔN TOÁN 
Student Score Điểm Số Học Sinh 
District Average Trung Bình Học Khu 
National Average Trung Bình Quốc Gia 
Fall score Điểm số mùa thu 
Winter Score Điểm số mùa đông 
Spring Score Điểm số mùa xuân 
  


