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OʻQISH  MATEMATIKA  

Moʻljaldagi soha Erishilgan natijalar Moʻljaldagi soha Erishilgan natijalar 
Asosiy koʻnikmalar  Amallar va alegbraviy fikrlash  
Til va yozish  Sonlar va amallar  
Adabiyot va axborot  Oʻlchov va maʼlumotlar  
Lugʻatdan foydalanish va 
Funksiyalar 

 Geometriya  

 
 

HISOBOT TAVSIFI: 
 

Akademik oʻzlashtirishning oʻlchovlari (MAP) kompyuterga moslashtirilgan baholashdir va shu sabab har bir yangi savol 
oʻquvchining avvalgi javobiga asoslanadi. MAP baholashlari oʻquvchining akademik natijalari hamda oʻqish va 
matematika sohalarida bir testdan ikkinchi testgacha oʻsish darajasini oʻlchashga moʻljallangan. 1 va 2-sinfdagi 
oʻquvchilar yiliga uch marta test topshiradi – kuzda, qishda va bahorda. 3-sinfdan to 8-sinfgacha boʻlgan oʻquvchilar 
kuzda va qishda test topshiradi, bogʻcha tarbiyalanuvchilari esa qishda va bahorda test topshiradi. 

 
BCPS maktab okruglari MAP baholashlaridan oʻquvchining maktabda oʻsishi va tizim darajalarini kuzatishda foydalanadi.  
Natijalar oʻquvchilar bahosining bir qismi sifatida foydalanilmaydi. Hech qanday yagona test oʻquvchining bilim va 
koʻnikmalari haqida toʻliq tasavvurni yaratmaydi. Boshqa test natijalari, viktorinalar, sinf ishi, oʻqituvchining kuzatishlari 
hamda boshqa oʻlchovlar bilan birga MAP natijalari BCPS maktab okruglariga har bir oʻquvchi uchun eng yaxshi taʼlim 
berish qarorlarini qabul qilishda yordam beradi.  

OʻQUV KOʻRSATKICHLARINING TAʼRIFI: 
 
• Oʻquvchining oʻquv koʻrsatkichlari: oʻquvchingiz baholashda olgan haqiqiy oʻquv koʻrsatkichlari 
• Moʻljallangan oʻsish: bir xil natijaga ega va sinfdagi (mamlakat boʻyicha) oʻquvchilarning bir testdan keyingi 

testgacha oʻsgan ballari soni.  
• Amaldagi oʻsish: oʻquvchingizning bir testdan keyingi testgacha amalda oʻsgan ballari soni  
• Okrug boʻyicha oʻrtacha: oʻquvchingiz bilan bir xil sinfdagi BCPS oʻquvchilarining oʻquv koʻrsatkichlari 
• Mamlakat boʻyicha oʻrtacha: oʻquvchingiz bilan bir xil sinfdagi mamlakat miqyosidagi oʻquvchilarining oʻquv 

koʻrsatkichlari 
• Prosentil:  oʻquvchingizning mamlakat boʻyicha u bilan bir xil sinfda oʻqiydigan boshqa oʻquvchilarning 

natijasiga solishtirgandagi natijasi; masalan, agar oʻquvchining prosentili 40 boʻlsa, oʻquvchi 
mamlakat boʻyicha u bilan bir xil sinfdagi oʻquvchilarning 40 foizi koʻrsatgan natijaga erishgan 
sanaladi. Bu toʻgʻri berilgan javoblarning foiz koʻrsatkichi emas 

• Lexile diapazoni:  oʻquvchining oʻqish boʻyicha natijalarini oʻlchaydi, chunki u turli kitoblarning murakkablik 
darajasiga bogʻliq. Lexile veb-sayti http://www.lexile.com  da Lexile diapazoni haqida batafsil 
axborot va Lexile diapazoniga mos keladigan kitoblar roʻyxati keltirilgan. 

MOʻLJALDAGI SOHALAR: 
 

Har bir MAP moʻljaldagi soha deb nomlangan qismlardan iborat. Bu moʻljaldagi sohalar yangi Shtatning umumiy asosiy 
standartlariga (CCSS) mos ravishda ishlab chiqilgan. Moʻljaldagi sohalar siz farzandingizning kuchli va zaif tomonlarini 
koʻrishingiz uchun prosentil koʻrinishida keltirilgan. 

 
Past 21 dan past prosentil Oʻrtachadan yuqori 61 va 80 orasidagi prosentil 
Oʻrtachadan past 21 va 40 orasidagi prosentil Yuqori 80% dan yuqori prosentil 
Oʻrtacha 41 va 60 orasidagi prosentil   
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MAP READING MAP OʻQISH 
Student Score Oʻquvchining oʻquv koʻrsatkichlari 
District Average Maktab okrugi boʻyicha oʻrtacha oʻquv 

koʻrsatkichlari 
National Average Mamlakat boʻyicha oʻrtacha oʻquv koʻrsatkichlari 
Fall score Kuzgi baho 
Winter Score Qishki baho 
Spring Score Bahorgi baho 
MAP MATHEMATICS MAP MATEMATIKA 
Student Score Oʻquvchining oʻquv koʻrsatkichlari 
District Average Maktab okrugi boʻyicha oʻrtacha oʻquv 

koʻrsatkichlari 
National Average Mamlakat boʻyicha oʻrtacha oʻquv koʻrsatkichlari 
Fall score Kuzgi baho 
Winter Score Qishki baho 
Spring Score Bahorgi baho 
  


