
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madhumuni ya Ripoti hii 
Ripoti hii inajumuisha maelezo kuhusu mafanikio ya wanafunzi 
kwenye Mtihani wa Jumla wa Wisconsin kuhusiana na Viwango 
vya Elimu vya Wisconsin. Inatoa taarifa ambazo zinaweza 
kuwasaidia wanafunzi, wazazi, na walimu kutambua maeneo 
mahususi ya uwezo na wanayohitaji kufanyia kazi. 

 
 
 

 

 
Lengo ni kwamba wanafunzi wote wa Wisconsin kupata alama za 
ustadi au za kiwango cha juu. 

 

Viwango vya Utendaji 
 

Mahiri - Mwanafunzi anaonyesha ufahamu kamili na uwezo wa 
kutumia maarifa na ujuzi katika kiwango chao cha darasa 
unaohusishwa na utayari wa masomo yanayotolewa chuoni. 

Stadi - Mwanafunzi anaonyesha ufahamu wastani na uwezo wa 
kutumia maarifa na ujuzi katika kiwango chao cha darasa 
unaohusishwa na utayari wa masomo yanayotolewa chuoni. 

Kawaida - Mwanafunzi anaonyesha ufahamu wa sehemu na uwezo 
wa kutumia maarifa na ujuzi katika kiwango chao cha darasa 
unaohusishwa na utayari wa masomo yanayotolewa chuoni. 

Chini ya Kawaida - Mwanafunzi anaonyesha ufahamu wa chini na 
uwezo wa kutumia maarifa na ujuzi katika kiwango chao cha darasa 
unaohusishwa na utayari wa masomo yanayotolewa chuoni. 

Kiwango cha Ufaulu wa Mwanafunzi 

 
Chini ya 
Kawaida 

Kawaida Stadi Mahiri 
Kiwango 

cha 
Asilimia 

Sanaa ya 
Lugha ya 
Kingereza 

Darasa la 3-8 

     

Hesabu 
Darasa la 3-8 

     

Sayansi  
Darasa  

4 &8 
     

Elimu ya jamii 
Darasa 

4, 8 na 10 
     

WISCONSIN 
Mtihani wa Jumla 

Ripoti ya Mwanafunzi 

Jina la Mwanafunzi:   Jina la Mwanafunzi 

Darasa:    Kiwango cha darasa 

Tarehe ya Kuzaliwa:   XX/XX/XXXX 

Kitambulisho cha Mwanafunzi: XXXX 

Shule:    Jina la Shule 

Wilaya:    Jina la Wilaya 

Tarehe ya Mtihani:   Mwaka Mtihani Ulifanywa 

Kuhusu Mtihani wa Jumla wa Wisconsin 

Sanaa ya Lugha ya Kiingereza, Hesabu, Sayansi na 

Masomo ya Jamii. 

Mtihani wa Jumla wa Wisconsin hutolewa kwa darasa 

la 3-8 katika masomo ya Sanaa ya Lugha ya Kiingereza 

(ELA) na Hesabu, Sayansi kwa darasa la 4 na 8, na 

Masomo ya Jamii kwa darasa la 4, 8, na 10. Mtihani wa 

Jumla wa Wisconsin inapatana na Viwango vya Elimu 

vya Wisconsin. Kwa maelezo zaidi kuhusu Mtihani wa 

Jumla wa Wisconsin, tafadhali tembelea ukurasa wa 

wavuti wa Mtihani wa Jumla wa Wisconsin katika 

http://dpi.wi.gov/assessment/forward. 

http://dpi.wi.gov/assessment/forward 

http://dpi.wi.gov/assessment/forward
http://dpi.wi.gov/assessment/forward
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Kiwango cha Ufaulu 

340 546 592 650 930 

 

 

 

 

 

 
 

Kategoria ya Kuripoti 
Alama za 

Mwanafunzi 
Jumla ya Alama 
Zinazowezekana 

Faharasa  
za Utendaji 
wa Viwango 

Kiwango cha SPI 

Kusoma     

  Mawazo Makuu na Maelezo     

  Ufundi &Muundo/Muunganisho wa  
  Ujuzi & Dhana 

    

  Matumizi ya Msamiati     

Kuandika/Lugha     

  Aina na Madhumuni ya Maandishi     
  Utafiti     
  Makubaliano ya Lugha     

Kusikiliza     

Alama Ghafi za Jumla za ELA     

 

Kiwango cha Ufaulu 

405 536 588 633 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria ya Kuripoti 
Alama za 

Mwanafunzi 
Jumla ya Alama 
Zinazowezekana 

Faharasa  
za Utendaji  

wa Viwango 

Kiwango  
cha SPI 

  Ukokotoaji na Kufikiria Aljebra     

  Nambari na Ukokotoaji kwa Kizio cha Kumi      

  Nambari na Ukokotaji - Sehemu     
  Vipimo na Data     
  Jiometri     

Alama Ghafi ya Jumla ya Hisabati     

Chini ya Kawaida Kawaida Stadi Mahiri 

Chini ya Kawaida Kawaida Stadi Mahiri 

Sanaa ya Lugha ya Kiingereza 

XXX – Kiwango cha Alama  

Alama za mtihani za mwanafunzi zinaonyeshwa na ( ). Iwapo mwanafunzi huyu atafanya mtihani 
tena chini ya hali kama hizo, kuna uwezekano wa alama zake kubaki katika viwango vifuatavyo: 

XXX – Kiwango cha Alama 

Alama za mtihani za mwanafunzi zinaonyeshwa na ( ). Iwapo mwanafunzi huyu atafanya mtihani 
tena chini ya hali kama hizo, kuna uwezekano wa alama zake kubaki katika viwango vifuatavyo: 

Hesabu 
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Kiwango cha Utendaji 

300 447 496 543 725 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kategoria ya Kuripoti 
Alama za 

Mwanafunzi 
Jumla ya Alama 
Zinazowezekana 

Faharasa  
za Utendaji 
wa Viwango 

Kiwango cha SPI 

Mazoezi ya Sayansi ya Maisha na   
Dhana za Kipekee* 

    

Mazoezi ya Sayansi ya Kimwili na   
Dhana za Kipekee* 

    

Mazoezi ya Sayansi ya Dunia na Anga  
na Dhana za Kipekee* 

    

Mazoezi za Uhandisi na Dhana  
za Kipekee* 

    

Alama Ghafi za Jumla za Sayansi     

 

 

 

 

Kiwango cha Utendaji 

330 461 491 537 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria ya Kuripoti 
Alama za 

Mwanafunzi 
Jumla ya Alama 
Zinazowezekana 

Faharasa  
za Utendaji 
wa Viwango 

Kiwango cha SPI 

  Sayansi ya Tabia      
  Uchumi     
  Jiografia      
  Historia     
  Sayansi ya Siasa na Uraia  

 
   

Alama Ghafi za Jumla za Sayansi      

Chini ya Kawaida Kawaida Stadi Mahiri 

Chini ya Kawaida Kawaida Stadi Mahiri 

Sayansi 

Alama za mtihani zilizoainishwa za mwanafunzi zinaonyeshwa na ( ). Iwapo mwanafunzi huyu atafanya 
mtihani tena chini ya hali kama hizo, kuna uwezekano wa alama zake kubaki katika viwango vifuatavyo: 

XXX – Kiwango cha Alama 

XXX – Kiwango cha Alama 

Alama za mtihani za mwanafunzi zinaonyeshwa na ( ). Iwapo mwanafunzi huyu atafanya mtihani 
tena chini ya hali kama hizo, kuna uwezekano wa alama zake kubaki katika viwango vifuatavyo: 

*Kama ilivyofafanuliwa katika Viwango vya Wisconsin vyenye sehemu tatu, Mtihani wa Jumla ya Sayansi hutaka 
wanafunzi kutumia mazoea ya sayansi na uhandisi na dhana za kipekee pamoja na maarifa ya maudhui ili kuonyesha 
umahiri katika kategoria hizi za kuripoti. 

Elimu ya jamii 
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Mtihani wa Jumla ni juhudi za pamoja za Idara ya Mafunzo ya Umma ya Wisconsin (DPI), walimu wa Wisconsin, na mkandarasi 
wetu wa mtihani, Shirika la Utambuzi wa Data lenye Makao Yake Makuu huko Magharibi (DRC). Mitihani hii hutolewa ili kukidhi 
mahitaji ya serikali kuu na jimbo ya kuripoti na uwajibikaji. Matokeo kutoka kwa Mtihani wa Jumla hutumika kuunda Kadi za 
Ripoti ya Shule ya Wisconsin, na kukamilisha ripoti ya lazima ya serikali. Kupata maelezo zaidi kuhusu Mtihani wa Jumla angalia: 
http://dpi.wi.gov/assessment/forward. 
 

 
Sheria za serikali na jimbo zinasema kwamba tathmini za serikali ziruhusu kujumuisha wanafunzi wote, pamoja na wanafunzi 
wenye ulemavu na wanaojifunza lugha ya Kiingereza. Marekebisho na usaidizi ni mazoea na taratibu zinazotoa ufikiaji sawa wa 
maudhui ya kiwango cha darasa. Zinakusudiwa kupunguza athari za ulemavu wa mwanafunzi au kiwango cha ujuzi wa lugha; 
hazipunguzi matarajio ya kujifunza. Marekebisho au usaidizi unaotolewa kwa mwanafunzi lazima ufanane kwa mafundisho ya 
darasani, tathmini za darasani, na tathmini za serikali ya jimbo. Ni muhimu kutambua kwamba, ingawa baadhi ya marekebisho  
au usaidizi unaweza kufaa kwa ajili ya matumizi ya kufundisha, huenda usifae kutumika katika tathmini kuu. Kupata maelezo  
zaidi kuhusu marekebisho na usaidizi angalia: http://dpi.wi.gov/assessment/forward/accommodations.  
 

 
Viwango vya Kielimu vya Wisconsin vinabainisha kile ambacho wanafunzi wanapaswa kujua na kuweza kufanya darasani.  
Viwango hutumika kama malengo ya kufundisha na kujifunza, na huwawezesha wanafunzi, wazazi, walimu, na wananchi kujua 
kile ambacho wanafunzi wanapaswa kuwa wamejifunza ifikiapo wakati fulani. Taarifa wazi kuhusu kile ambacho wanafunzi 
wanapaswa kujua na kuweza kufanya ni muhimu. Hii husaidia kuhakikisha kuwa shule zetu zinatoa fursa dhabiti, bora na 
zilizokamilika kwa wanafunzi kupata maarifa na ujuzi unaohitajika kwa ajili ya kuwa tayari kwa chuo na kazi. Kutathmini 
maendeleo kuelekea viwango na malengo ya kujifunza hukamilishwa kila siku ingawa mazoea ya uundaji, mara kwa mara kupitia 
tathmini za muda, na kila mwaka kupitia hatua mbalimbali za jumla, ikiwemo Mtihani wa Jumla wa Wisconsin. Kupata maelezo 
zaidi kuhusu viwango vya kielimu vya Wisconsin, angalia: http://dpi.wi.gov/standards. 
 

Alama za kiwango cha masomo matatu zimewasilishwa kwenye ripoti hii: 
 

• Alama ya Utathmini ni alama ya nambari ambayo hutumika kupima ukuaji wa mafanikio ya mwanafunzi au kikundi cha 
wanafunzi ndani ya eneo la somo mwaka hadi mwaka. Tathmini tofauti huanzishwa kwa kila somo na haiwezi 
kulinganishwa kati ya maeneo ya somo. 

• Kiwango cha Asilimia hulinganisha alama za mwanafunzi na wafanya mtihani wengine katika darasa na somo.  
Kwa mfano, kiwango cha asilimia 75 kinamaanisha mwanafunzi alipata alama sawa na au bora kuliko asilimia 75 ya 
wafanya mtihani.  

• Kiwango cha Utendaji ni alama ya kategoria. Lengo la wanafunzi wote ni kupata alama katika kiwango cha ujuzi au cha 
kiwango cha juu. 

 
Alama tatu za viwango zimewasilishwa kwenye ripoti hii: 
 

• Pointi za Mwanafunzi ni idadi ya pointi ambazo mwanafunzi alipata kwa kila kiwango na kwa mtihani wa jumla. Jumla ya 
Pointi Zinazowezekana pia zimewasilishwa. 

• Kielezo cha Utendaji wa Viwango (SPI)* ni makadirio ya maswali ambayo mwanafunzi angejibu kwa usahihi kama 
kungekuwa na maswali 100 yanayohusu kiwango kwenye mtihani. 

• Kiwango cha SPI* ni makadirio ya kiwango cha utendaji katika kila kiwango. Kategoria za kiwango cha utendaji ni za hali 
ya juu, stadi, kawaida, na chini ya kawaida. 

 
*NA = Hakuna vipengee vya kutosha vinavyopima kiwango hiki cha maudhui kwenye mtihani wa Jumla wa mwaka huu ili 
kukokotoa SPI. 

 

Mtihani wa Jumla wa Wisconsin 

Marekebisho na Usaidizi wa Tathmini 

Viwango vya Kielimu vya Wisconsin 

Matumizi ya Ripoti ya Mwanafunzi 

http://dpi.wi.gov/assessment/forward
http://dpi.wi.gov/assessment/forward/accommodations
http://dpi.wi.gov/standards
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