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Ano ang Dapat Malaman ng Bawat Magulang
Tungkol sa Smarter Balanced Assessments at
sa Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments
Anong mga pagtatasa ang kukunin ng anak ko?

Kung naka-enroll ang anak mo sa baitang 3–8 o 11, kukuha ang anak mo ng Hawai‘i Smarter Balanced
English Language Arts/Literacy at Mathematics Assessments. Ang Smarter Balanced English Language
Arts/Literacy Assessment ay binubuo ng naaayong pagsusulit sa computer (computer adaptive test CAT)
pati na ang gawain sa pagganap (performance task PT). Ang Smarter Balanced Mathematics Assessment
ay binubuo lang ng computer (computer adaptive test CAT). Kung naka-enroll ang anak mo sa baitang 5
o 8, kukuha rin ang anak mo ng Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment.
Kailan pangangasiwaan ang mga pagtatasa?

Kukunin ng anak mo ang Smarter Balanced English Language Arts/Literacy at Mathematics Assessments
nang minsan sa bawat lugar ng nilalaman. Ang impormasyon sa window ng pagsusulit para sa Smarter
Balanced Assessments ay makukuha sa alohahsap.org. Ipapaalam sa iyo ng paaralan ng anak mo ng
iskedyul nito sa pagsusulit at kung ang anak mo ay kukuha ng bawat pagtatasa sa lugar ng nilalaman.
Ang impormasyon sa window ng pagsusulit para sa Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments ay
makukuha sa alohahsap.org. Ipapaalam sa iyo ng paaralan ng anak mo ng iskedyul nito sa pagsusulit at
kung ang anak mo ay kukuha ng Hawai‘i State Science Assessment isa o dalawang beses.
Makikita ba ng anak ko ang mga parehong tanong kung kinuha niya ang adaptive na online Hawai‘i
State Science (NGSS) Assessment sa wikang Ingles nang mahigit minsan?

Itinatala ng online na sistema sa pagsusulit kung aling mga tanong ang sinagutan ng anak mo tuwing
kukunin niya ang Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment. Umaayon din ng sistema sa kaalaman at
kahusayan ng anak mo habang sinasagutan niya ang mga tanong upang maglaan ng pinakatumpak na
impormasyon tungkol sa kanyang pagganap. Tuwing sasagot ang anak mo, ang tugon niya ay
nakakatulong na matukoy ang susunod na tanong na matatanggap niya. Bibigyan ang anak mo ng
magkaibang set ng mga tanong tuwing kukunin niya ang Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment.
Kapag kinuha ng anak mo ang Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment nang mahigit minsan, tanging
ang pinakamataas na iskor ang itatago para sa opisyal niyang talaan.
Gaano katagal aabutin ang bawat pagtatasa?

Ang Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment ay aabutin nang tinatayang dalawang oras. Ang Smarter
Balanced English Language Arts/Literacy Assessment ay aabutin nang tinatayang 2 hanggang 3 1/2 oras.
Ang Smarter Balanced Mathematics Assessment ay aabutin nang tinatayang 1 hanggang 2 oras. Maaaring
bigyan ang anak mo ng karagdagang pras para makumpleto ang bawat pagtatasa. Maaaring lumabas
ang anak mo sa isang pagtatasa at bumalik sa ibang araw para tapusin ito. Sinusubaybayan ng online na
sistema sa pagsusulit ang mga tanong na nasagutan ng anak mo at ipapakita ang mga ibang tanong kapag
bumalik sa pagtatasa ang anak mo.
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Anong mga kahusayan sa computer ang kakailanganin ng aking anak para sa mga pagtatasa?

Kabilang sa mga pagtatasa ang mga tanong na aatasan ang anak mong pumili ng isang sagot mula sa isang
set ng mga posibleng sagot, gumuhit at maglipat ng mga bagay, at mag-type ng mga tugon nang direkta sa
sistema ng pagsusulit. Maaaring gamitin ng anak mo ang mouse o keyboard o pareho para kunin ang mga
online na pagtatasa, ngunit hindi inaatasan ang anak mong maging ekspertong gumagamit ng computer o
maging typist.
Maaari ring piliin ng mga mag-aaral na gumamit ng ilang mga online tool para matulungan sila sa
pagtatasa. Ang mga mag-aaral ay maaaring:





mag-zoom in sa text at graphics;
mag-highlight ng mahalagang impormasyon;
mag-strike out ng maling napiling sagot; at
magmarka ng mga tanong para repasuhin.

Hinihikayat namin ang mga mag-aaral na magsanay sagutan ang mga uri ng tanong na kasama sa mga
pagtatasa. Ang mga pagsasanay sa lugar ng nilalaman at mga pagsasanay na pagsusulit para sa bawat
antas ng lebel o band at mga pagtatasa ng antas ng lebel ay makukuha sa alohahsap.org.
Kailan makukuha ng mga pamilya ang mga resulta ng pagtatasa?

Makakatanggap ang pamilya mo ng papel na ulat ng iskor na may mga pinal na iskor ng anak mo sa
simula ng susunod na school year sa buwan ng Setyembre.
Paano ko matutulungan ang anak kong maghanda para sa mga pagtatasa?

Mas mahusay mong matutulungan ang anak mong maghanda sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng
hindi nagbabagong suporta na makakatulong sa anak mong mas mahusay na gumanap sa paaralan
araw-araw. Tiyakin na ang anak mo ay makakuha ng sapat na tulog, kumain ng masustansiyang almusal,
kumumpleto ng takdang-aralin at dumalo sa paaralan bawat araw. Sinusukat ng Smarter Balanced
Assessments at ng Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments kung gaano kahusay matutugunan ng
anak mo ang mga pamantayan sa komprehensibong lugar ng nilalaman na tumutulong gabayan ang
pang-araw-araw na pagtuturo sa anak mo sa buong school year.
Matutulungan mo rin ang anak mong maging pamilyar sa mga uri ng tanong na maaaring pasagutan sa
kanya at sa pagbisita sa alohahsap.org para sagutan ang pagsasanay sa karagdagang lugar ng nilalaman at
mga tanong sa pagsasanay na lugar ng nilalaman.
Ang mga suporta sa accessibility ang magagamit ng anak ko?

Ang mga pagtatasa ay naghahandog ng mga opsyon sa accessibility para matulungan ang lahat ng
mag-aaral, kabilang ang mga nag-aaral ng wikang Ingles at mga may kapansanan para maipakita ang
alam nila at nagagawa sa mga pagsusulit ng estado. Ang mga suporta sa accessibility tulad ng hiwalay na
setting, text-to-speech, at braille ay makakatulong na makapagbigay ng access sa mag-aaral sa mga
tanong ng pagsusulit at mga opsyon sa sagot. Para sa karagdagang impormasyon sa mga opsyon sa
accessibility, pumunta sa alohahsap.org at agnabiga sa seksiyon ng Resources.
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Mga Sample na Tanong para sa
Smarter Balanced Assessments at sa
Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments
Kakailanganing sagutan ng mga mag-aaral ang ilang uri ng mga tanong para sa mga online na pagtatasa:



Mga multiple-choice na tanong, kung saan ang mga mag-aaral ay pipili ng sagot na pahpipilian
mula sa set ng mga posibleng pagpipilian
Binuong-mga-sagot na tanong:
 Mga tanong sa natural na wika kung saan mata-type ang mga mag-aaral ng maikli at
mahabang mga sagot sa mga espasyo ng sagot
 Mga interactive na tanong, kung saan ang mga mag-aaral ay gagamit ng mouse o keyboard
upang ilipat ang mga item o kumuha ng mga tugon sa loob ng espasyo ng sagot (tinatawag
ding grid)
 Mga equation editor na tanong, kung saan ang mga mag-aaral ay magpapasok ng anumang
matematikong expression o equation
 Mga simulation prompt, kung saan makikipag-ugnayan ang mga mag-aaral sa datos at
maglalaan ng mga sagot sa magkakaibang format

Kailangan ding sagutin ng mga estudyante ang mga sumusunod na klase ng mga tanong sa mga online na
assessments ng Hawai'i State Science (NGSS):




Mga cluster item, na dinesenyo para iugnay ang estudyante sa isang angkop sa baitang,
makabuluhang siyentipikong aktibidad na nakaayon sa partikular na inaasahan sa pagganap sa
NGSS. Ang bawat item cluster ay nagsisimula sa isang tunay-na-mundong pangyayari kasunod
ng makabuluhang data,at kasama ang dalawa o higit pang mga interaksiyon na inaatasan ang
mga estudyanteng magpamalas ng kakayahang gamitin ang mga kasanayan sa agham at
pag-iinhinyero, mga pandisiplinang pangunahing ideya, at mga cross-cutting na konseptong
isinalarawan ng inaasahan sa pagganap.
Mga standalone na item, na umuugnay sa mga estudyante sa kaganapan na sinundan ng,
pinakamadalas, isang interaksiyong nakabalangkas sa paligid ng isang demand sa gawain.

Ang mga tanong na susunod ay maglalarawan sa mga uri ng tanong na sasagutan ng anak mo sa Hawai‘i
Smarter Balanced English Language Arts/Literacy at Mathematics Assessments at ang Hawai‘i State
Science (NGSS) Assessments. Ang isang Smarter Balanced English Language Arts o Mathematics na
tanong ay ilaan para sa mga baitang 3, 5, 6, 7, at 11. Ang mga Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment
na tanong ay nilaan para sa baitang 5 at 8. Kasama sa bawat tanong ang tamang sagot at ibang
impormasyon sa pag-score.
Kung nais mong makakita ng karagdagang mga tanong, pakibisita ang alohahsap.org.
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Baitang 3
Paksa: Smarter Balanced Matematika
Hawai‘i Common Core Standard: 3.MD.3: 1 | MD | H-3 | a/s | 3.MD.3: Gumuhit ng scaled picture graph at isang
scaled bar graph para katawanin ang set ng datos na may ilang kategorya. Lutasin ang isa- at dalawang-hakbang
na “ilan pa” at “ilan ang nabawas” na problema gamit ang impormasyong pinrisinta sa naka-iskalang mga bar
graph. Halimbawa, gumuhit ng bar graph kung saan ang bawat parisukat sa bar graph ay maaaring kumatawan sa
5 pets.
AT
3.OA.8: 1 | OA | D-3 | m | 3.OA.8: Lutasin ang dalawang-hakbang na mga word problems gamit ang apat na
operasyon. Ikatawan ang mga problemang ito gamit ang mga equation na may titik na kumakatawan sa hindi alam
na kalidad. I-access ang pagiging makatwiran ng mga sagot gamit ang komputasyon ng metal at pagtatasa sa
mga istratehiya, kabilang ang pag-round.
Uri ng Tanong: Ninuong Tugon - Interactive (Grid) (1 punto)
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Para kumita ng isang punto, dapat lumikha ang mag-aaral ng bar graph na nagpapakita na si Nicky ay may 20 asul
na lapis at 40 berdeng lapis.
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Baitang 5
Paksa: Hawai`i Science (NGSS)
Hawai`i Next Generation Science Standard: Gumamit ng mga modelo para ilarawan na ang enerhiya sa
pagkain ng mga hayop (ginagamit para pang-ayos ng katawan, paglaki, paggalaw at para mapanatili ang init sa
katawan) ay dating enerhiya mula sa araw. (5 PS3-1)
Uri ng Tanong: Standalone na Item (3 puntos)

Pag-iskor:
Magkakaroon ang estudyante ng 1 punto para sa bawat isa sa sumusunod:




Tinutukoy ng estudyante na ang araw ay nagaganap sa modelo bago ang damo.
Tinutukoy ng estudyante na ang damo ay nagaganap sa modelo bago ang marmot.
Hindi gumamit ang estudyante ng tubig sa modelo.

Ang tamang sagot ay lalabas ayon sa sumusunod:
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Baitang 5
Paksa: Hawai`i Science (NGSS)
Hawai`i Next Generation Science Standard: Magsalita tungkol sa merito ng solusyong disenyo na
nagpapabawas sa mga epekto ng peligrong kaugnay ng panahon. (3 ESS3-1)
Uri ng Tanong: Cluster na Item (9 na puntos)
Stimulus:
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Mga interaksiyon:
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Pag-iskor:
Magkakaroon ang estudyante ng 1 punto sa Bahagi A para sa sumusunod:




Pipiliin ng estudyante ang “Proteksiyon laban sa” para sa “Mga gamit sa bahay na naaanod”, “Pinsala ng
tubig sa mga sahig”, at “Pinsala ng tubig sa mga gamit sa bahay”.
AT
Pipiliin ng estudyante ang “Hindi nagbibigay ng proteksiyon laban sa” para sa “Pagbabaha sa bakuran”.
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Magkakaroon ang estudyante ng 3 punto sa pagpili ng sumusunod na tatlong sagot sa Bahagi B:




“tanggihan ang malakas na agos ng tubig”
“suportahan ang timbang ng gusali”
“maging sapat ang taas para panatiliing walang tubig ang gusali”

Magkakaroon ang estudyante ng 3 punto sa pagpili ng sumusunod na mga sagot sa Bahagi C:




“Ang mga gusali ay masisira kapag pumalya ang mga stilt.”
“Mas mahirap pasukan ang mga gusali dahil sa mga hagdan at rampa.”
“Gumagalaw nang pagilid ang mga gusali sa malalakas na hangin dahil sa stilts.”
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Magkakaroon ang estudyante ng 2 punto sa Bahagi D para sa pagpili ng sumusunod na mga sagot sa mga
dropdown:




Pipiliin ng estudyante ang “mabuti” sa unang dropdown at “pahintulutan ang tubig na dumaan sa ilalim ng
mga gusali” sa pangalawang dropdown, O pinili ng estudyante ang “masama” sa unang dropdown at
“sisirain ang mga gusali kapag pumalya ito” o “malaki ang gagastusin” sa pangalawang dropdown”
(1 punto)
Pipili ang estudyante ng sagot sa ikatlong dropdown na tumutugon sa pangungusap na binuo kasama ang
unang dalawang dropdown. (1 punto)
o Para sa “malaki ang gagastusin”, pipiliin ng estudyante ang “ang perang ginasta sa stilts ay mas
mabuting gastusin sa ibang bagay”
o Para sa “sisirain ang mga gusali kapag pumalya ito”, pipiliin ng estudyante ang “ang stilts ay
magdudulot ng mga bagong peligro”
o Para sa “pahintulutan ang tubig na dumaan sa ilalim ng mga gusali”, pipiliin ng estudyante ang
“pinahuhusay ng stilts ang kaligtasan sa pagbabawas ng posibilidad ng pagbabaha sa mga
gusali”.

Mga halimbawa ng mga buong kreditong sagot sa Bahagi D:
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Baitang 5
Paksa: Smarter Balanced Sining ng Wikang Ingles
Hawai‘i Common Core Standard: 2-3: 4-CR | 2-3: BIGYANG KAHULUGAN AT PAGSAMAHIN ANG
IMPORMASYON: Tukuyin ang impormasyon para suportahan ang mga pumapagitnang ideya at mga subtopic;
piliin at pagsamahin ang impormasyon mula sa datos o mga pinagmulang nakalimbag at hindi nakalimbag.
Uri ng Tanong: Napiling Tugon - Pagtugmain ang Bagay sa Talahanayan (1 puntos)

Para kumita ng isang puntos, dapat i-click ng mag-aaral ang kahong tumutukoy sa Tala 1 na sumusuporta sa
Pangunahing Ideya B, Tala 2 na sumusuporta sa Pangunahing Ideya C, Tala 3 na sumusuporta sa
Pangunahing Ideya B, at Tala 4 na sumusuporta sa Pangunahing Ideya A.
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Baitang 6
Paksa: Smarter Balanced Matematika
Hawai‘i Common Core Standard: H-6: 1 | G | H-6: Lutasin ang real-world at matematikang problema na
kaugnay ng area, surface area, at volume.
Uri ng Tanong: Binuong Tugon - Equation Editor (1 punto)
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Para kumita ng isang punto, dapat ipasok ng mag-aaral ang equation (o katumbas ng)
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Baitang 7
Paksa: Smarter Balanced Sining ng Wikang Ingles
Hawai‘i Common Core Standard: 3-6: 2-W | 3-6: MAGSULAT/BAGUHIN ANG MAIIKLING TEXT: Maglapat ng
iba't ibang istratehiya kapag nagsusulat o nagrerebisa ng isa o higit pang mga talata ng pang-impormasyong text:
ayusin ang mga ideya sa pamamagitan ng pagsaad at pagmementina ng pagtuon/tono, pagbu ng paksa kabilang
ang makabuluhang sumusuportang katibayan/bokabularyo at elaboraasyon, o pagbigay ng konklusyon na
angkop sa layunin at manonood.
Uri ng Tanong: Binuong Tugon - Pinalawak na Tugon (2 puntos)
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Para kumita ng dalawang puntos, ang estudyante ay dapat magbigay ng lohikal at makabuluhang
puntos/mga dahilan/mga detalye at/o katibayan na sumusuporta sa pangunahing ideya/thesis/
namamahalang ideya tungkol sa tunay na tao sa likod ng alamat ni Johnny Appleseed upang pahusayin
nang malinaw ang nilalaman at mabisang dagdagan ng paliwanag ang mga ideya gamit ang mga
eksaktong salita/wika.
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Baitang 8
Paksa: Hawai`i Science (NGSS)
Hawai`i Next Generation Science Standard: Gumawa at gumamit ng modelo upang isalarawan kung bakit ang
mga pagbabago sa istraktura ng mga gene (mutation) na nasa mga chromosome ay maaaring makaapekto sa
mga protina at maaaring magresulta sa mapanganib, nagbibigay benepisyo o mga neutral na epekto sa istraktura
at paggana ng organismo. (MS-LS3-1)
Uri ng Tanong: Standalone na Item (2 puntos)
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Magkakaroon ang estudyante ng 1 punto para sa bawat isa sa sumusunod:



Pipiliin ng estudyante ng “Ang chromosome ay may mahigit sa isang kopya ng B gene” sa isang hakbang
na direktang bago ang “May pagbabago sa produksiyon ng protina”. (1 punto)
Pipiliin ng estudyante ang “May pagbabago sa produksiyon ng protina” sa isang hakbang na direktang
bago ang “Mas kumikitid ang mga istraktura ng mata ng langaw”. (1 punto)

Magkakaroon ang estudyante ng 1 punto para sa bawat isa sa sumusunod:
Ang tamang sagot ay lalabas ayon sa sumusunod:
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Baitang 8
Paksa: Hawai`i Science (NGSS)
Hawai`i Next Generation Science Standard: Bumuo, gumamit at magprisinta ng mga argumento para
suportahan ang sinasabi na kapag ang kinetikong enerhiya ng bahay ay nagbabago, inililipat ang enerhiya
papunta sa o mula sa bagay. (MS-PS3-5)
Uri ng Tanong: Cluster na Item (9 na puntos)
Stimulus:
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Mga interaksiyon:
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Pag-iskor:
Magkakaroon ang estudyante ng 2 punto sa Bahagi A para sa sumusunod:



Pipiliin ng estudyante ang “mga gulong” sa unang blangko at “mga preno” o “mga riles” sa pangalawang
blangko. (1 punto)
Pipiliin ng estudyante ang “mga gulong” sa ikatlong blangko at “mas kaunti” sa ika-apat na blangko.
(1 punto)

Magkakaroon ang estudyante ng 1 punto sa Bahagi B para sa pagpili ng “Magkakaroon ng enerhiya ang mga
kapaligiran”.

Magkakaroon ang estudyante ng 3 punto sa Bahagi C para sa pagpili ng sumusunod:




“Gagawa ng tunog.”
“Gagawa ng liwanag.”
“Gagawa ng init.”
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Magkakaroon ang estudyante ng 3 punto sa Bahagi D para sa pagpili ng sumusunod:




“Maglalabas ang mga preno ng enerhiya bilang init.”
“May matinis na tunog na ginagawa ang mga preno.”
“Ang mga lumilipad na kislap mula sa mga gulong ay pinagmumulan ng liwanag.”
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Baitang 11
Paksa: Smarter Balanced Matematika
Hawai‘i Common Core Standard: A-REI.C: Sagutan ang mga system ng equation.
Uri ng Tanong: Binuong Tugon - Tugon sa Equation (1 punto)

Para magkaroon ng isang puntos, dapat ipasok ng mag-aaral ng 15 para sa dami ng nabentang t-shirt sa unang
kahon ng tugon at 8 para sa dami ng sumbrero sa pangalawang kahon ng tugon.
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