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Foundation Skills Assessment 2010
Mga Resulta ng Estudyante - Grade 4
Pangalan ng Estudyante:
Pangalan ng Eskwelahan/Code ng Eskwelahan:

PEN:

Ayon sa mga pamantayan ng probinsiya, ang mga iskor ng iyong anak ay nasa isa
sa performance levels na nakalarawan sa table na ito.
Mga
Iskor ng
iyong
anak

Pagbabasa
Pagsusulat
Matematik
a

Ang mga estudyante
sa hanay na ito ay
hindi pa umaabot sa
mga inaasahan

Ang mga estudyante
sa hanay na ito ay
umaabot sa mga
inaasahan

Ang mga estudyante
sa hanay na ito ay
lumalampas sa mga
inaasahan.

19
—

0 - 17
0-5

18 - 33
6-9

34 - 44
10 - 12

Hindi
nalalaman
ang
Performance
Level ng
Estudyante
—
—

40

0 - 16

17 - 37

38 - 48

—

Tungkol sa Foundation Skills Assessment
•

Ang FSA ay isang set ng tatlong pagsusulit. Sakop nito ang mga mahalagang kaalaman sa pagbabasa,
pagsusulat at matematika sa curriculum ng probinsiya.

•

Sinusukat ng FSA ang kaalaman ng mga estudyante na natutunan nang ilang taon, hindi lamang sa isang taon.

Tungkol sa mga Iskor ng FSA
•

Ang mga pagsusulit sa pagbabasa at matematika ay binubuo ng mga multiple-choice na katanungan at mga
isinulat na sagot. Ang seksyon sa pagsusulat ay may dalawang gawain—isang mas maikli at isang mas
mahaba.

•

Ang mga iskor sa pagsusulit sa pagbabasa at matematika ay kombinasyon ng bilang ng mga tamang sagot
mula sa mga multiple-choice na katanungan at mga iskor sa isinulat na sagot. Ang mga iskor sa pagsusulit sa
pagsusulat ay batay sa mga iskor mula sa dalawang gawain ng pagsusulat. Ang mga isinulat ay katumbas ng 4
na puntos bawat isa, maliban sa mahabang sulatin, kung saan ang iskor ay minumultiply nang dalawa. Ang
mga estudyante na hindi sumagot sa anumang mga katanungan sa pagsusulit ay kinakaklasipika bilang ‘Dialam ang Antas ng Pag-unlad’ para sa pagsusulit na iyon.

•

Ang mga iskor sa FSA ay hindi mga titik na grado o mga persentahe; hindi ito isinasama sa mga marka ng
repord card ng estudyante. Ang mga iskor ng bata sa FSA ay idaragdag sa iba pang mga panukat tulad ng
kanyang mga marka sa report card at mga pagtasa sa silid-aralan. Kung magkakasalungat ang mga resulta ng
inyong anak, humingi sa kanyang guro ng karagdagang impormasyon.

•

Awtomatiko ang pag-iskor sa mga multiple-choice na katanungan. Ang isinulat na gawain ay iniiskoran ng
inyong school district o independent school. Ang mga tagapag-iskor ay sinanay na gamitin ang mga patnubay
sa pag-iiskor ng probinsiya, na inangkop mula sa BC Performance Standards, at gamit nila ang kanilang
propesyonal na kaalaman sa pag-iiskor.

Ang iba pang impormasyon ay makukuha sa likod na takip ng buklet ng sagot ng estudyante at sa
www.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa
Foundation Skills Assessment (Sample) [Filipino]

