
CEBUANO 

1 

Boklet sa Impormasyon para sa 

Ginikanan para sa Online  

Smarter Balanced Assessments 

ug Hawai‘i State Science  

(NGSS) Assessments 

© Hawai‘i Department of Education, 2021
© The Regents of the University of California, 2021



Boklet sa Impormasyon para sa Ginikanan 

2 

Listahan sa mga naa sa Sulod 

Unsa ang Kinahanglan Mahibaloan sa Kada Ginikanan Kabahin sa Smarter 

Balanced Assessments ug ang Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments ................................................................... 3 

Sampol nga mga Pangutana para sa  Smarter Balanced Assessments ug ang 

Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments .................................................................................................................... 5 

Gradong 3 Smarter Balanced Mathematics ......................................................................................................... 6 

Gradong 5 Hawai'i Science (NGSS) .................................................................................................................... 8 

Gradong 5 Smarter Balanced English Language Arts ....................................................................................... 16 

Gradong 6 Smarter Balanced Mathematics ....................................................................................................... 17 

Gradong 7 Smarter Balanced English Language Arts ....................................................................................... 19 

Gradong 8 Hawai'i Science (NGSS) .................................................................................................................. 21 

Gradong 11 Smarter Balanced Mathematics ..................................................................................................... 27 



Boklet sa Impormasyon para sa Ginikanan: Unsa ang Kinahanglan Mahibaloan sa Kada Ginikanan 

3 

Unsa ang Kinahanglan Mahibaloan sa Kada 
Ginikanan Kabahin sa Smarter Balanced 

Assessments ug ang Hawai‘i State Science 
(NGSS) Assessments 

Unsa nga pagtasal ang kuhaon sa akong anak? 

Kung naka-enroll ang imong anak sa mga grado nga 3–8 o 11, kuhaon sa imong anak ang Smarter Balanced 

English Language Arts/Literacy Assessment ug Smarter Balanced Mathematics Assessment sa Hawai‘i. Ang 

Smarter Balanced English Language Arts/Literacy Assessment adunay computer adaptive test (CAT) ug 

performance task (PT). Ang Smarter Balanced Mathematics Assessment adunay computer adaptive test (CAT) 

lamang. Kung naka-enroll ang imong anak sa grado nga 5 o 8, kuhaon sab sa imong anak ang Hawai‘i State  

Science (NGSS) Assessment. 

Kanusa man ihatag ang mga pagtasal? 

Kuhaon sa imong anak ang Smarter Balanced English Language Arts/Literacy Assessment ug Smarter Balanced 

Mathematics Assessment sa usa ka higayon para sa kada aspeto sa content. Anaa sa alohahsap.org ang impormasyon 

sa panahon sa pasulit para sa Mga Smarter Balanced Assessment. Pahibaluon ka sa eskuwelahan sa imong anak 

mahitungod sa iskedyul niini sa paghatag sa pasulit ug kung kanus-a kuhaon sa imong anak ang kada pagsusi sa  

aspeto sa content.  

Anaa sa alohahsap.org ang impormasyon sa panahon sa pasulit para sa Mga Hawai‘i State Science Assessment. 

Pahibaluon ka sa eskuwelahan sa imong anak mahitungod sa iskedyul niini sa paghatag sa pasulit ug kung kuhaon 

sa imong anak ang Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment sa usa o duha ka higayon. 

Pareha ra ba ang mga pangutana ang makita sa akong anak kung mokuha siya sa adaptive online Hawai‘i 
State Science (NGSS) Assessment sa English nga sinultihan sobra pa sa kausa? 

Ang mga rekord sa online nga sistema sa pagsulay nga nipangutana sa imong anak nitubag kada kuha niya sa 

Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment. Ang sistema mo angay sa kahibaloan ug skills sa imong anak inig 

tubag niya sa mga pangutana para mahatag ang tukma nga impormasyon kabahin sa iyang binuhatan. Kada tubag 

sa imong anak ug pangutana, iyang tubag makatabang ug pagtino sa sunod nga pangutana nga iyang madawat. Ang 

imong anak mahatagan ug laing koleksyon sa mga pangutana kada kuha niya sa Hawai‘i State Science (NGSS) 

Assessment. Kung imong anak mokuha sa Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment sobra pa sa kausa, ang 

pinakataas nga puntos lang ang itago para sa iyang opisyal nga rekord. 

Unsa ka taas ang oras sa pagkuha sa kada pagtasal? 

Ang Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment molungtad sa gibana-bana nga duha ka oras. Ang Smarter Balanced 

English Language Arts/Literacy Assessment molungtad sa gibana-bana nga 2 hangtud sa 3 1/2 ka oras. Ang Smarter 

Balanced Mathematics Assessment molungtad sa gibana-bana nga 1 hangtud sa 2 ka oras. Mahimong hatagan ang 

imong anak og dugang pang panahon aron kumpletohon ang kada pagsusi. Mahimong moundang ang imong anak sa 

usa ka eksaminasyon ug mobalik sa laing adlaw aron kumpletohon kini. Bantayan sa online nga sistema sa pasulit ang 

mga pangutana nga natubagan na sa imong anak ug ipakita ang mga nahibiling pangutana kung ipadayon sa imong 

anak ang eksaminasyon. 



Boklet sa Impormasyon para sa Ginikanan: Unsa ang Kinahanglan Mahibaloan sa Kada Ginikanan 

4 

Unsa nga kompyuter skills ang kinahanglan sa akong anak para sa mga pagtasal? 

Ang mga pagtasal naglakip ug mga pangutana nga nagkinahanglan sa imong anak nga mamili ug usa ka tubag 

gikan sa koleksyon sa mga posible nga mga tubag, pag drawing ug balhin ug mga butang, ang klase sa mga tubag 

diretso ngadto sa sistema sa pagsulay. Imong anak pwede makagamit ug mouse o keyboard o ang duha sa pagkuha 

sa online nga mga pagtasal, pero imong anak dili kinahanglan eksperto sa kompyuter o typist. 

Mahimo sab nga pilion sa mga estudyante nga gamiton ang pipila sa mga online nga galamiton aron tabangan sila 

atol sa mga pagsusi. Ang mga estudyante pwede: 

 padako sa parehong mga sulat ug grapiks; 

 Highlight ug importanteng impormasyon; 

 strike out ug sayop nga gipili nga tubag; ug 

 marka ug mga pangutana para sa pagduki. 

Among gi dasig ang mga estudyante mo praktis ug tubag sa mga klase sa mga pangutana nga nalakip sa mga 

pagtasal. Content area praktis ug pagbansay-bansay nga mga pagsulay para sa kadalebel sa grado o banda sa lebel 

sa grado ug mga pagtasal nga anaa sa alohahsap.org. 

Kanusa makakuha ang akong pamilya sa resulta sa mga pagtasal? 

Imong pamilya makadawat sa taho sa papel nga puntos kauban sa katapusang puntos sa imong anak sa sinugdanan 

sa sunod nga tuig ting klase atol sa bulan sa Setyembre. 

Unsaon nako pagtabang sa akong anak pag andam para sa mga pagtasal? 

Ang pinakamaayo nga matabang nimo sa imong anak sa pag andam kay ang paghatag ug makanunayong suporta 

nga makatabang sa imong anak nga magbuhat ug maayo sa eskwelahan kada adlaw. Siguradoa nga imong anak 

makatulog ug tarong, makakaon ug pamahaw, kumpletuhon ang homework, ug mosulod sa eskwelahan kada 

adlaw. Ang Smarter Balanced Assessments ug ang Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments mosukod kung 

unsa ka maayo ang naabot sa imong anak sa komprehensibong content area standards nga nitabang sa pag giya sa 

imong anak sa inadlaw nga mga panudlo sa tibuok tuig ting klase.  

Pwede usab ka makatabang sa imong anak mahimong pamilyar sa mga klase sa mga pangutana nga mahimong 

mapangutana kaniya pinaagi sa pagduki aning boklet kauban kaniya ug pagbisita sa alohahsap.org para sa pagtubag 

ug dugang pang content area praktis ug pagbansay-bansay nga pagsulay. 

Unsa nga mga suporta sa pagkamaakses ang magamit para sa akong anak? 

Nagtanyag ang mga pagsusi og mga opsyon sa pagkamaakses aron tabangan ang tanang mga estudyante, apil ang 

mga nagtuon og Ingles nga lengguwahe ug kadtong adunay mga disabilidad, nga ipakita ang ilang nakat-unan ug 

mabuhat kini sa mga pasulit sa estado. Makatabang ang mga suporta sa pagkamaakses sama sa buwag nga setting, 

text-to-speech, ug braille sa paghatag sa estudyante og akses sa mga pangutana sa pasulit ug mga opsyon sa tubag. 

Para sa dugang pang impormasyon sa mga opsyon sa pagkamaakses, adto sa alohahsap.org ug pagnabigar ngadto sa 

seksyon sa Mga Kakuhaan og Impormasyon.  

 

http://www.alohahsap.org/
http://www.alohahsap.org/
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Sampol nga mga Pangutana para sa  
Smarter Balanced Assessments ug ang  

Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments 

Ang mga estudyante kinahanglan motubag aning mga ubay-ubay nga lain-laing klase sa mga pangutana para sa 

online nga mga pagtasal: 

 Multiple-choice nga mga pangutana, diin ang mga estudyante mopili ug opsyon sa mga tubag gikan sa 

koleksyon sa mga posible nga pili-anan 

 Tinukod-nga tubag nga mga pangutana: 

 Natural nga sinultihan nga mga pangutana , diin ang mga estudyante mo type ug mubo ug taas nga 

mga tubag ngadto sa lugar para sa mga tubag 

 Interactive nga mga pangutana, diin ang mga estudyante mogamit ug mouse o keyboard para 

lihokon ang mga butang o pag drawing ug mga tubag sulod sa lugar para sa tubag (gitawag usab  

ug grid) 

 Equation editor nga mga pangutana, diin ang mga estudyante mobutang ug bisan unsang 

matematikal nga ekspresyon o ekwasyon 

 Simulation prompts, diin ang mga estudyante makigsultianay sa datos ug mohatag ug mga tubag sa 

lain-laing mga pormat 

Ang mga estudyante kinahanglan usab nga mutubag sa musunod nga mga klase sa mga pangutan sa diha sa Hawai’i 

State Science (NGSS) nga online nga mga pagtasal: 

 Ang gikluster nga mga item, nga gidisenyo arong ilambigit ang mga estudyante sa usa ka 

nahiangay-sa-grado, makahuluganong siyentipikong kalihokan nga nahiuyon sa usa ka espisipikong 

NGSS nga pagdahom sa pagtrabaho. Ang matag cluster sa item magsugod uban ang tinuod nga 

panghitabo sa kalibotan nga sundan ug mapuslanong mga datos, ug maglakip ug duha o daghan pang 

mga interaksyon nga manginahanglan sa mga estudyante nga magpasundayag sa abilidad sa paggamit 

sa siyensya ug mga buhat sa engineering, kinauyokang mga ideya sa pagdisiplina, ug cross-cutting nga 

mga konsepto nga gihulagway sa pagdahom sa pagtrabaho. 

 Ang standalone nga mga item, nga maglambigit sa mga estudyante sa usa ka panghitabo nga gisundan sa, 

kasagaran, usa ka interaksyon nga gi-frame palibot sa usa ka buluhaton. 

Ang musunod nga mga pangutana naghulagway sa klase sa mga pangutana nga tubagan sa imong anak sa Hawaȋi 

Smarter Balanced English Language Arts/Literacy and Mathematics Assessments ug sa Hawai’i State Science 

(NGSS) nga mga Pagtasal. Ang Smarter Balanced English Language Arts or Mathematics nga pangutana itagana 

para sa mga ika 3, 5, 6, 7, ug 11 nga mga grado. Ang Hawai’i State Science (NGSS) nga Pagtasal nga mga  

pangutana itagana para sa ika 5 ug 8 nga grado. Kada pangutana adunay lakip nga sakto nga tubag ug laing 

impormasyon sa pagpuntos. 

Kung ganahan ka makita ug dugang pang mga pangutana, palihug bisita-a ang alohahsap.org. 

http://www.alohahsap.org/
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Gradong 3 

Hilisgotan: Smarter Balanced Mathematics 

Hawai‘i Common Core Standard: 3.MD.3: 1 | MD | H-3 | a/s | 3.MD.3: Pagdrawing ug sinukod nga grapiko  
nga hulagway ug sinukod nga grapiko nga bar para mo representar ug koleksyon sa datos kauban sa ubang 
kategoriya. Sulbara ang usa-ug duha-ka lakang “pila pa kabuok” ug “pila pa kulang” nga mga problema gamit ang 
impormasyon nga gipakita sa sinukod nga grapiko nga mga bar. Para sa sampol, pag drawing ug grapiko nga bar 
diin ang kada square sa grapiko nga bar mahimong mo representar ug 5 ka mga binuhi. 

UG 

3.OA.8: 1 | OA | D-3 | m | 3.OA.8: Sulbara ang duha-ka lakang nga pulong nga mga problema gamit ang upat ka 
mga operasyon. Irepresentar ning mga problemaha gamit ang ekwasyon kauban sa letrang nagbarog para sa 
wala ilhi nga kantidad. Itasal ang makatarungan nga mga tubag gamit ang mental nga komputasyon ug bana-bana 
nga mga stratehiya apil ang pag rounding. 

Klase sa Pangutana: Tinukod nga Tubag - Interactive (Grid) (1 ka puntos) 
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Para makakuha ug usa ka puntos, ang estudyante kinahanglan magbuhat ug grapiko nga bar nga magpakita nga 
si Nicky adunay 20 ka asul nga lapis ug 40 ka berde nga lapis. 
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Gradong 5 

Hilisgotan: Hawai`i Science (NGSS) 

Sukaranan sa Sunod nga Henerasyon nga Siyensya sa Hawai’i: Gamita ang mga modelo sa paghulagway sa 

enerhiya sa pagkaon sa mananap (gigamit para sa pag-ayo sa lawas, pagtubo, maglihok, ug sa pagmentinar sa 

kainit sa lawas) sa miagi naggikan sa adlaw. (5 PS3-1) 

Klase sa Pangutana: Standalone nga Item (3 ka puntos) 

 

 

Pag-iskor: 

Ang estudyante makakuha ug 1 ka puntos para sa matag usa sa musunod: 

 Ang estudyante nagpaila nga ang adlaw mutungha sa modelo sa dili pa ang sagbot. 

 Ang estudyante nagpaila nga ang sagbot mutungha sa modelo sa dili pa ang marmot. 

 Ang estudyante wala naggamit ug tubig diha sa modelo. 

 

Ang saktong tubag mogawas sa musunod: 
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Gradong 5 

Hilisgotan: Hawai`i Science (NGSS) 

Sukaranan sa Sunod nga Henerasyon nga Siyensya sa Hawai’i: Paghimo ug pangangkon bahin sa merito sa 

solusyon sa disenyo nga magpamenos sa epekto sa peligro nga may kalabotan sa panahon. (3 ESS3-1) 

Klase sa Pangutana: Ikluster ang Item (9 ka puntos) 

Stimulus: 
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Mga Interaksyon: 
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Pag-iskor: 

Ang estudyante makakuha ug 1 ka puntos sa Bahin A para sa musunod: 

 Ang estudyante magpili sa “Manalipod batok sa” para sa “Mga butang sa balay nga naanod palayo”, 

“Kadaot nga gipahinabo sa tubig ngadto sa salog”, ug “ang kadaot nga gipahinabo sa tubig ngadto sa mga 

butang sa balay”. 

UG 

 Ang estudyante magpili sa “Dili manalipod batok sa” ug “Pagbaha sa lagwarta”. 

 

 

 



Boklet sa Impormasyon para sa Ginikanan: Ika-5 nga Grado sa Hawai’i Science (NGSS) 

13 

 

 

Ang estudyante makakuha ug 3 ka puntos para sa pagpili sa musunod nga tulo ka mga tubag sa Bahin B: 

 “pagsukol sa kusog nga sulog sa tubig” 

 “suportahan ang gibug-aton sa bilding” 

 “igo lang ang gitas-on para dili masudlan ug tubig ang bilding” 

 

 

 

Ang estudyante makakuha ug 3 ka puntos sa pagpili sa musunod nga mga tubag sa Bahin C: 

 “Ang mga bilding madaot kung ang mga karang mapakyas.” 

 “Ang mga bilding mas lisod sudlon tungod sa mga hagdan ug dulhuganan.” 

 “Ang mga karang magpahinabo sa mga bilding nga molihok pakilid sa kusog nga hangin.” 



Boklet sa Impormasyon para sa Ginikanan: Ika-5 nga Grado sa Hawai’i Science (NGSS) 

14 

 

 

Ang estudyante makakuha ug 2 ka puntos sa Bahin D para sa pagpili sa musunod nga mga tubag sa mga 

dropdown: 

 Ang estudyante mopili ug “maayo” sa unang dropdown ug “tugotan ang tubig nga moagi ilalom sa mga 

bilding” sa ikaduhang dropdown, O ang estudyante mopili ug “dili maayo” sa unang dropdown ug “makadaot 

sa mga bilding kung kini sila mapakyas” o “mahal kaayo” sa ikaduhang dropdown” (1 ka puntos) 

 Ang estudyante mopili ug tubag sa ikatulong dropdown nga uyon sa mga han-ay sa mga pulong nga 

gihimo uban ang unang duha ka mga dropdown. (1 ka puntos) 

o Alang sa “mahal kaayo”, ang estudyante mopili sa “ang kwarta nga gigasto sa mga karang 

pwedeng igasto sa ubang butang” 

o Alang sa “makadaot sa mga bilding kung kini sila mapakyas”, ang estudyante magpili sa “mga 

karang makahimo ug bag-ong peligro” 

o Alang sa “tugotan ang tubig nga moagi sa ilalom sa mga bilding”, ang estudyante mopili sa “mga 

karang magpalambo sa kahilwas pinaagi sa pagkunhod sa posibilidad sa pagbaha sa mga bilding”. 

 

Mga pananglitan sa bug-os nga kredito nga mga tubag sa Bahin D:  
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Gradong 5 

Hilisgotan: Smarter Balanced English Language Arts 

Hawai‘i Common Core Standard: 2-3: 4-CR | 2-3: IHUBAD UG I-APIL ANG IMPORMASYON: Pangitaa ang 
impormasyon nga magsuporta sa mga punoang ideya ug mga subtopic; pilia ug i-apil ang impormasyon gikan sa 
datos o giimprinta ug wala giimprinta nga mga tekstong gigikanan. 

Klase sa Pangutana: Gipiling Tubag – Butang sa Pagtukma sa Listahan (1 ka puntos) 

 

 

Aron makakuha og usa ka puntos, kinahanglang pinduton sa usa ka estudyante ang kahon nga nagpaila sa Lista 
1 nga nagsuporta sa Punoang Ideya B, Lista 2 nga nagsuporta sa Punoang Ideya C, Lista 3 nga nagsuporta sa 
Punoang Ideya B, ug Lista 4 nga nagsuporta sa Punoang Ideya A. 
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Gradong 6 

Hilisgotan: Smarter Balanced Mathematics 

Hawai‘i Common Core Standard: H-6: 1 | G | H-6: Sulbad ug real-world ug matematikal nga mga problema 
kabahin sa area, surface area, ug volume. 

Klase sa Pangutana: Tinukod nga Tubag - Equation Editor (1 ka puntos) 
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Para makakuha ug usa ka puntos, ang estudyante kinahanglan mobutang ug ekwasyon (o ang katumbas sa) 
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Gradong 7 

Hilisgotan: Smarter Balanced English Language Arts 

Hawai‘i Common Core Standard: 3-6: 2-W | 3-6: ISULAT/BAG-OHA ANG MGA MUBO NGA TEKSTO: 
Paggamit og lain-laing mga istratehiya kung magsulat o magbag-o og usa o dugang pang mga paragraph sa 
teksto sa impormasyon: paghan-ay sa mga ideya pinaagi sa pagpadayag ug pagpabilin sa pokus/tono, pagbuhat 
og hilisgutan nga apil ang lambigit nga pangsuportang ebidensya/bokabularyo ug pagdetalye, o paghatag og 
kongklusyon nga tukma sa katuyoan ug tigbasa. 

Klase sa Pangutana: Tinukod nga Tubag – Gipataas nga Tubag (2 ka puntos) 
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Aron makakuha og duha ka puntos, kinahanglang maghatag ang usa ka estudyante og lohikal ug lambigit nga 
mga puntos/mga rason/mga detalye ug/o ebidensya nga nagsuporta sa punoang ideya/thesis/nagkontrol nga 
ideya mahitungod sa tinuod nga tawo sa likod sa sugilanon ni Johnny Appleseed aron pausbawon ang sulod nga 
klaro ug epektibong gidetalye ang mga ideya gamit ang mga tukma nga pulong/lengguwahe. 
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Gradong 8 

Hilisgotan: Hawai`i Science (NGSS) 

Sukaranan sa Sunod nga Henerasyon nga Siyensya sa Hawai’i: Pag-ugmad ug paggamit ug modelo aron 
ihulagway kung nganong ang mga kausaban sa istraktura sa mga gene (mutasyon) nga nahimutang sa mga 
chromosome mahimong maka-apekto sa mga protina ug mahimong muresulta sa makadaot, mapuslanon, o 
nyutral nga mga epekto ngadto sa istraktura ug gamit sa mga organismo. (MS-LS3-1) 

Klase sa Pangutana: Standalone nga Item (2 ka puntos) 
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Ang estudyante makakuha ug 1 ka puntos para sa matag usa sa musunod: 

 Ang estudyante mopili sa “Ang chromosome adunay labaw as usa ka kopya sa B nga gene” sa usa ka 

lakang sa dili pa ang “Adunay kausaban sa produksyon sa protina”. (1 ka puntos) 

 Ang estudyante mopili sa “Adunay kausaban sa produksyon sa protina” sa usa ka lakang sa dili pa ang 

“Ang istraktura sa mata sa langaw nagkahiktin”. (1 ka puntos) 

Ang estudyante makakuha ug 1 ka puntos para sa matag usa sa musunod: 

Ang saktong tubag mogawas sa musunod: 
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Gradong 8 

Hilisgotan: Hawai`i Science (NGSS) 

Sukaranan sa Sunod nga Henerasyon nga Siyensya sa Hawai’i: Paghimo, paggamit, ug pagpresentar ug 
mga argumento aron suportahan ang mga pangangkon nga kon ang kinetikong enerhiya sa usa ka butang 
mausab, ang enerhiya mabalhin ngadto ug gikan sa butang. (MS-PS3-5) 

Klase sa Pangutana: Ikluster ang Item (9 ka puntos) 

Stimulus: 
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Mga Interaksyon: 
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Pag-iskor: 

Ang estudyante makakuha ug 2 ka puntos sa Bahin A alang sa musunod: 

 Ang estudyante mopili sa “mga ligid” sa unang blangko ug “mga brake” o “mga riles” sa ikaduhang 

blangko. (1 ka puntos) 

 Ang estudyante mopili sa “mga ligid” sa ikatulong blangko ug “menos” sa ikaupat nga blangko. 

(1 ka puntos) 

 
 

Ang estudyante makakuha ug 1 ka puntos sa Bahin B sa pagpili sa “Ang mga palibot makaangkon ug enerhiya” 

 
 
Ang estudyante makakuha ug 3 ka puntos sa Bahin C sa pagpili sa musunod: 

 “Adunay tingog nga napagawas.” 

 “Adunay kahayag nga napagawas.” 

 “Adunay kainit nga napagawas.” 
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Ang estudyante makakuha ug 3 ka puntos sa Bahin D sa pagpili sa musunod: 

 “Ang mga brake makahatag ug enerhiya ingong init.” 

 “Ang mga brake makahimo ug saba nga tingog.” 

 “Ang mga spark nga manglupad gikan sa ligid mopagawas ug kahayag.” 
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Gradong 11 

Hilisgotan: Smarter Balanced Mathematics 

Hawai‘i Common Core Standard: A-REI.C: Sulbara ang mga sistema sa equation. 

Klase sa Pangutana: Tinukod nga Tubag – Tubag sa Equation (1 ka puntos) 
 

 
 

Para makakuhag usa ka puntos, ang usa ka estudyante angayng mobutang ug 15 para sa ihap sa nabaligyang 
mga t-shirt sa unang tubaganan nga kahon ug 8 para sa ihap sa mga kalo sa ikaduhang tubaganan nga kahon. 
 

 

 


