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 2021أكتوبر,  06  التاريخ: 

 MCAS 2021عرض نتائج    رد على: 

على   10و  8-3علنًا. حصل الطالب في الصفوف  MCAS 2021، أصدرت إدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائي والثانوي نتائج 2021سبتمبر    21في 

MCAS  ليزية والرياضيات والعلوم. تقديراً لتحديات الوباء، عدلت إدارة التعليم االبتدائي والثانوي ممارسات اإلدارة  في مهارات اللغة اإلنج  2021في ربيع عام

 بالطرق التالية: 

جلسة واحدة فقط من اختبار منتظم مكون من جلستين في مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم    8إلى  3أخذ الطالب في الصفوف من  ●

 تكنولوجيا. والهندسة وال

من المشاركة في إدارة نائية الستيعاب العائالت التي اختارت أن يتعلم أطفالها عن بُعد حتى نهاية العام   8إلى    3تمكن الطالب في الصفوف من   ●

 الدراسي. 

ين باجتياز  (، الذين ال يزالون مطالب2023)فصل   10لم يكن االختبار عن بعد والتقييمات المختصرة من الخيارات المتاحة للطالب في الصف    ●

MCAS  .من أجل تلبية تحديد الكفاءة 

الذين لم يحصلوا على قرص مضغوط بعد،   2022تم تمديد تحديد الكفاءة المعدلة في آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات إلى الطالب في فصل عام  ●

 ى المشاركة طواعية في االختبار ألغراض المنح الدراسية.   تقديراً لفرص االختبار الضائعة لهذا الفصل. كان الصغار وكبار السن ال يزالون قادرين عل

 بحذر بسبب هذه التغييرات.   MCAS 2021يجب تفسير نتائج 

 أبرز البيانات: 

 8-3الصفوف 

(  ELAفي آداب اللغة اإلنجليزية )   MCASحصلوا على   8-3٪( من طالب مدارس بوسطن العامة في الصفوف 91واحد وتسعون بالمائة ) ●

 ٪. 94  -٪ 87مع مشاركة حسب مستوى الصف تتراوح بين  والرياضيات، 

نقاط    4في آداب اللغة اإلنجليزية، بانخفاض قدره  8- 3٪( من الطالب المختبرين التوقعات أو تجاوزوها في الصفوف 31حقق واحد وثالثون بالمائة ) ●

في آداب   8-3مئوية. كان متوسط الدرجات المقاسة في الصفوف نقاط   6، وهو أقل من االنخفاض على مستوى الوالية البالغ 2019مئوية عن عام 

 نقطة.  4.7، وهو مماثل لالنخفاض على مستوى الوالية البالغ 2021إلى  2019نقطة من  4.5، بانخفاض 487.4اللغة اإلنجليزية  

،  2019نقطة مئوية عن عام  13فاض قدره  في الرياضيات، بانخ 8-3٪ من الطالب الذين تم اختبارهم أو تجاوزوا التوقعات في الصفوف  20حقق  ●

، بانخفاض  479.5الرياضيات    8-3نقطة مئوية. بلغ متوسط الدرجات المقاسة في الصفوف   16وهو أقل من االنخفاض على مستوى الوالية البالغ 

 نقطة.  9.5، وهو ما يماثل االنخفاض على مستوى الوالية البالغ 2021إلى   2019نقاط من   10.5قدره 

 10الصف 

 . 2021الفرصة إلجراء االختبار في خريف عام   2021في ربيع عام  MCASستتاح لطالب الصف العاشر الذين لم يخضعوا الختبار   ●

٪ من طالب الصف العاشر  68و   MCAS٪ من طالب الصف العاشر على آداب اللغة اإلنجليزية في نظام 70عبر مدارس بوسطن العامة، حصل   ●

 . MCASحصلوا على رياضيات نظام 

للصف العاشر، كانت نتائج آداب اللغة اإلنجليزية متسقة مع أداء ما قبل الجائحة، بينما انخفض أداء    MCASبالنسبة للطالب الذين شاركوا في   ●

 . 2019الرياضيات من عام  

 

 سيوفر عرض الليلة تفاصيل إضافية عن أداء الطالب حسب مجموعة الطالب الرئيسية. 


