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Unsay Kinahanglan nga Mahibaw-an sa Kada 

Ginikanan Mahitungod sa Mga Eksam sa Katapusan 

sa Kurso sa Estado sa Hawai‘i 

Unsa nga mga eksam ang kuhaon sa akong anak? 

Kung naka-enroll ang imong anak sa kurso nga Biology 1, kinahanglang kuhaon sa imong anak ang  

End-of-Course (EOC) Exam sa Biology 1 (NGSS). Kung naka-enroll ang imong anak sa kurso nga Algebra 1 

o Algebra 2, mahimong hangyuon sa eskuwelahan sa imong anak ang mga estudyante nga kuhaon ang

opsyon nga EOC Exam para sa kada kurso diin sila naka-enroll. Ang mga intermediate/middle school

nga nagtanyag sa bisan hain niini nga mga kurso, pananglitan, Algebra 1, mahimo sab nga maghatag og

Mga EOC Exam sa mga estudyante nga naka-enroll niini nga mga kurso.

Kanus-a ihatag ang mga eksam? 

Ang imong anak mokuha sa (mga) Eksam sa EOC sa panahon sa katapusang pipila ka mga semana sa (mga) 

kurso diin naka-enrol ang imong anak. 

Pila ka higayon ang akong anak mahimong mokuha sa eksam? 

Ang imong anak hatagan og usa ka oportunidad para mokuha sa kada Eksam sa EOC kung asa siya 

kwalipikado sa panahon sa katapusang pipila ka mga semana sa kada kurso.  

Pila ka oras molungtad ang kada eksam? 

Ang kada usa sa Mga EOC Exam sa Algebra 1, Algebra 2, ug Biology 1 (NGSS) molungtad sa gibana-bana 

nga 90 ka minuto aron makumpleto. Mahimong hatagan ang imong anak og dugang pang panahon aron 

kumpletohon ang kada eksaminasyon kung gikinahanglan kini. 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 usa ka eksaminasyon. 

Unsay mga abilidad sa kompyuter ang kinahanglanon sa akong anak para sa mga eksam? 

Ang mga Eksam sa EOC naglakip og mga pangutana diin ang imong anak magkinahanglan nga mopili og usa 

ka tubag gikan sa han-ay sa mga posibleng tubag, magdrowing ug magbalhin sa mga butang, ug mag-type og 

pipila ka mga pulong o mga pahayag. Ang imong anak mahimong mogamit sa mouse o keyboard o niining 

duha sa pagkuha og online nga eksam, pero ang imong anak dili kinahanglan nga eksperto nga tiggamit og 

kompyuter o tig-type. 

Ang mga estudyante mahimo sab mopili nga mogamit ug pipila ka mga online nga galamiton para tabangan 

sila atol sa Eksam. Ang mga estudyante mahimong: 

• mopadako sa teksto ug sa mga grapiko usab;

• mag-highlight sa importanteng impormasyon;
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• pagbadlis o pagpapas sa dili hustong mga tubag; ug

• pagmarka sa mga pangutana para balikan.

Among gidasig ang mga estudyante sa pagpraktis sa pagtubag sa mga matang sa mga pangutanang apil 

niining Mga Eksam sa EOC. Makita ang mga pagsulay sa pagbansay sa alohahsap.org. 

Kanus-a makuha sa mga pamilya sa mga estudyante ang mga resulta sa eksam? 

Kung ang imong anak nagkuha ug Biology 1 (NGSS) EOS nga Eksam, makadawat ang imong pamilya ug 

taho sa score nga naa sa papel uban ang kinataposang mga score sa imong anak sa sinugdanan sa sunod nga 

tuig sa pagtungha atol sa bulan sa Setyembre. 

Unsaon nako pagtabang sa pagpangandam sa akong anak para sa mga eksam? 

Ikaw mahimong makatabang pag-ayo sa imong anak sa pagpangandam para sa mga eksam pinaagi sa 

paghatag og makanunayon nga suporta nga makatabang sa imong anak nga makaabante sa eskwelahan kada 

adlaw. Siguradoa nga ang imong anak adunay igong tulog, nagkaon og masustansya nga pamahaw, 

nagkompleto sa mga asignatura, ug nagtambong sa eskwelahan kada adlaw. Mahimo usab nimong 

matabangan ang imong anak nga makapamilyar sa mga matang sa mga pangutanang mahimong ipangutana 

kaniya pinaagi sa pagrepaso niining boklet uban niya ug pagbisita sa alohahsap.org para sa pagpraktis sa 

pagtubag sa mga dugang nga sampol nga mga pangutana. 

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/
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Sampol nga Mga Pangutana para sa 

Mga Eksam sa Katapusan sa Kurso 

sa Estado sa Hawai‘i  

Ang mga estudyante kinahanglang motubag sa pipila ka lain-laing mga matang sa mga pangutana para sa 

online nga mga Eksam sa EOC: 

• Mga pangutana nga adunay daghang kapilian, diin mopili ang estudyante og opsyon nga tubag
gikan sa han-ay sa mga posibleng kapilian

• Mga pangutana nga tinukod ang tubag:

• Mga pangutana sa natural nga lengguwahe, diin ang mga estudyante mag-type og mubo nga

tubag sa espasyo para sa tubag

• Interactive nga mga pangutana, diin gamiton sa mga estudyante ang mouse o keyboard para
ibalhin ang mga butang o idrowing ang mga tubag sa sulod sa usa ka espasyo para sa tubag

(gitawag usab nga grid)

• Mga pangutana nga mag-edit o mag-usob sa ekwasyon, diin ang mga estudyante magbutang
og bisan unsa nga matematikal nga ekspresyon o ekwasyon

• Mga prompt sa simulasyon, diin ang mga estudyante makig-interaksyon sa mga datos ug
mohatag og mga tubag sa lain-laing mga pormat

Ang mga estudyante kinahanglan usab nga magtubag sa musunod nga klase sa mga pangutana sa Biology 1 

(NGSS) nga online EOC nga Eksam: 

• Ang gikluster ang 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 syensya 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 State EOC nga mga Eksam. Usa o duha ka mga pangutana ang gipakita para sa matag subject-area 

nga eksam. Kung nahiangay, ang matag pangutana maglakip usab sa saktong tubag ug uban pang 

impormasyon sa pagscore. 

Kon buot nimong makakita og dugang pa nga mga pangutana, palihug sa pagbisita sa alohahsap.org. 

http://www.alohahsap.org/
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Hilisgotan: Alhebra 1 

Hawai‘i Common Core Standard: Pagbuhat og mga ekwasyon ug mga dili patas sa usa ka variable ug 
gamita kini para magsulbad og mga problema. Apila ang mga ekwasyon nga nagagikan sa linear ug 
quadratic nga mga lihok, ug simple rational ug exponential nga mga lihok. 

Tinukod sa Pangutana: Matang nga Tubag (Himan o Galamiton sa Grid) (1 ka puntos) 

Para makakuha og usa ka puntos, ang estudyante kinahanglang magdrowing og usa ka triangulo nga 
adunay 10-piye nga basehan ug 6-piye nga gitas-on. 
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Hilisgotan: Alhebra 2 

Hawai‘i Common Core Standard: Ipasabot kon giunsa nga ang depinisyon sa kahulogan sa mga 
rational exponent nagagikan sa pag-extend sa mga property sa mga integer exponent ngadto sa maong 
mga value, tinugotan ang notation para sa mga radikal subay sa sukod sa mga rational exponent. 
Pananglitan, atong gihatagan og kahulogan ang 5^(1/3) para mahimong cube root sa 5 kay buot nato 
nga mo-hold ang [5^(1/3)]^3 = 5^[(1/3) x 3], mao nga ang [5^(1/3)]^3 kinahanglan kapareho sa 5. 

Klase sa Pangutana: Tinukod nga Tubag (Himan sa Pag-edit sa Ekwasyon) (1 ka puntos) 

Para makakuha og usa ka puntos, kinahanglan nga ibutang sa estudyante ang tukma nga expression 
sa radical nga porma. 
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Hilisgotan: Biyolohiya 1 

Sukaranan sa Sunod nga Henerasyon nga Siyensya sa Hawai’i: Mag-ebalwar sa mga pangangkon, 

ebidensya, ug pangatarongan nga ang biotiko ug abiotiko nga mga interaksyon sa ekosistema 

nagmentinar ug susama nga mga numero ug klase sa mga organismo sa lig-ong mga kondisyon, pero 

ang nagakausab nga mga kondisyon mahimong muresulta sa nausab nga ekosistema. (HS-LS2-6) 

Klase sa Pangutana: Standalone (3 ka puntos) 
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Pag-iskor: 

Ang estudyante makakuha ug 3 ka puntos para sa pagpili sa saktong mga tubag: 

 “kadasok sa gagmayng mga kahoy” (1 ka puntos)

 “gidak-on sa puya-anan sa kahayopan” (1 ka puntos)

 “kinatibuk-ang ihap sa kahayopan” (1 ka puntos)
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Hilisgotan: Biyolohiya 1 

Sukaranan sa Sunod nga Henerasyon nga Siyensya sa Hawai’i: Paghimo ug katin-awan base sa 

ebidensya sa kon sa unsang paagi ang natural nga pagpili mosangpot ngadto sa pagpahiangay sa mga 

populasyon. (HS-LS4-4) 

Klase sa Pangutana: Ikluster ang Item (10 ka puntos) 

Stimulus: 
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Mga Interaksyon: 
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Pag-iskor: 

Sa Bahin A, ang estudyante makakuha ug 4 ka puntos para sa musunod nga mga pagpili: 

 Ang estudyante nipili sa “1997” sa unang dropdown sa unang laray.

 Ang estudyante nipili sa “Ang presipitasyon nagpadayong taas kaysa normal sa mga Adlaw 51-

100” sa ikaduhang kolum sa unang laray, o usa ka tubag nga susama sa range sa mga tuig nga

gipili sa unang kolum.

 Ang estudyante nipili sa “2000” sa unang dropdown sa ikaduhang laray.

 Ang estudyante nipili sa “Ang presipitasyon nagpadayong ubos kaysa normal sa mga Adlaw 51-

100” sa ikaduhang dropdown sa ikaduhang laray, o ang tubag susama sa range sa mga tuig nga

gipili sa ikaduhang kolum.
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Sa Bahin B, ang estudyante makakuha ug 1 ka puntos sa pagpili sa “Ang tanom nga mustasa nga 

mamulak sa mga Adlaw 51-100 dili kaayo makapatungha ug buhi nga binhi”. 

Sa Bahin C, ang estudyante makakuha ug 1 ka puntos sa pagpili sa piraso sa ebidensya nga 

nagsuportar sa ilahang konklusyon sa Bahin B. Kung ang estudyante mopili sa opsyon C sa Bahin B, 

sila makakuha ug kredito para sa pagpili sa “Table1. Kalahian sa Presipitasyon Itandi ngadto sa Taas 

nga Termino nga Seasonal nga mga Aberids” gikan sa stimulus nga seksyon sa teksto.  
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Sa bahin D, ang estudyante makakuha ug 2 ka puntos para sa pagpili sa musunod: 

 Sa una nga dropdown, ang estudyante magpili sa “panahon sa pagpamulak sa tanom”.

 Sa ikaduhang dropdown, ang estudyante magpili sa “pag-apod-apod sa mga gene diha sa

populasyon”.

Sa bahin E, ang estudyante makakuha ug 1 ka puntos sa pagpili sa “Ang mga tanom nga mustasa nga 

nakapasibo ngadto sa uga-ugang mga kondisyon mas dakog posibilidad nga mabuhi ug makapamunga 

sa hulaw.” 

Sa Bahin F, ang estudyante makakuha ug 1 ka puntos sa pagpili sa “Igong ebidensya gitagana” 



 

 

 




