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   CAST گزارشها: درک  

 

 از  این آزمون ( هماهنگ شده است. CA NGSSکالیفرنیا )  جدید  این ارزیای  جدید با استانداردهای علوم نسل - (CASTتست علوم کالیفرنیا )

د. همچنیر  بیش از یک دامنه علیم مانند علم  مفاهيمسواالی  استفاده یم کند که محتوای علیم، شیوه ها و  ، علوم زمیر  ت  زیسرا در بر یم گیر

ییک را پوشش یم دهد.   و فضای  و علوم فیر 

 :دستاوردسطوح                                     

Standard Exceeded (Level 4) 

Standard Met (Level 3) 

Standard Nearly Met (Level 2) 

Standard Not Met (Level 1) 

 

ستانلیسه عایل/ برای  CASTدرباره   دبیر

CAST ی  برایچالش  و پر علیم جدید  ون یا تستیک آزم و شیوه های  مفاهيم، اصیل یها دهیا خوبچقدر شما  فرزند  این کهاندازه گیر

ستان را درک یم کند  شامل سواالت  CASTمهارت های  مانند تفکر انتقادی و حل مسئله را ارزیای  یم کند.  CAST. ، یم باشد علیم در دبیر

و پاسخهای کتت  کوتاه است. وظایف  کیگرافپر کردن،   تطابق،، هچند گانمستقل و وظایف عملکرد است. سواالت مستقل شامل انتخاب 

ایط واقیع دنیای واقیع پدید آورند. دانش و مهارت عملکرد از دانش آموزان یم خواهد تا پدیده های علیم را در آزمایش های تحریک شده یا ش 

ستان یک فرصت برای لیسه/ آموزان در در کالج یا حرفه بسیار مهم است. دانشدانش آموزان برای موفقیت  CASTهای ارزیای  شده در  دبیر

ی نمود  گرفی     دارند.  CAST یا سیر

 

  علیم ساحه کرد عمل

ستان را درک یم   مفاهيم، اصیل یها دهیاشما  فرزند  چگونه   ؟کند و شیوه های علیم در دبیر

 

 

 

 

 

 نمره فرزند من چیست؟

وجود  (science) چهار سطح نمره برای علم

 Standard Exceeded "و " "Metدارد. "

 .آموزان استبرای همه دانش دولتاهداف "

  وراثتاکوسیستم ها،  زنده،موجودات  فرایند هایبر ساختارها و : ست  یعلوم ز 

 یم کند تمرکز  و تکامل بیولوژییک

ییک:   آنها بر ماده و تعامالت آن، حرکت و ثبات، انرژی و امواج و کاربرد علوم فیر 

 کند  یم تمرکز  

: و  زمیر  علوم  ، و فعالیت، سیستم های كائناتبر مکان زمیر  در  فضای   زمیر 

 کند  یم تمرکز زمیر  و انسان  

 
      د استاندار  باالتر از                             به استاندارد  کینزد                   استاندارد  ر یز 

 


