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Ang Kailangang Malaman ng Bawat Magulang Tungkol 

sa Mga End-of-Course Exam ng  

Estado ng Hawai‘i 

Aling mga exam ang kukunin ng aking anak? 

Kung ang anak mo ay naka-enroll sa kursong Biology 1, ang anak mo ay inaatasang kumuha ng Biology 1 

(NGSS) End-of-Course (EOC) Exam. Kung ang anak mo ay naka-enroll sa kursong Algebra 1, Algebra 2, 

maaaring iatas ng paaralan ng anak mo na ang mga mag-aaral ay kumuha ng opsyonal na EOC Exam para sa 

bawat kurso kung saan sila naka-enroll. Ang mga intermediate/middle school na naghahandog ng alinman sa 

mga kursong ito, hal., Algebra 1, ay maaaring mangangasiwa rin ng Mga EOC Exam sa mga mag-aaral na 

naka-enroll sa mga kursong ito. 

Kailan ibibigay ang mga exam? 

Sasagutan ng inyong anak ang (mga) EOC Exam sa huling ilang linggo ng (mga) kurso kung saan naka-enroll 

ang inyong anak. 

Ilang beses maaaring kunin ng aking anak ang isang exam? 

Mabibigyan ang inyong anak ng isang pagkakataong kunin ang bawat EOC Exam kung saan siya karapat-

dapat sa huling ilang linggo ng bawat kurso.  

Gaano katagal inaabot ang bawat exam? 

Ang Algebra 1, Algebra 2, at Biology 1 (NGSS) EOC Exams ay aabutin ng mga 90 minuto bago makumpleto. 

Maaaring bigyan ang anak mo ng karagdagang pras para makumpleto ang bawat pagsusulit kung kailangan. 

Maaaring lumabas ang anak mo sa isang pagsusulit 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 pagsusulit ang anak mo. 

Anu-anong kaalaman sa computer ang kakailanganin ng aking anak para sa mga exam? 

Kasama sa mga EOC Exam ang mga tanong na kung saan kailangang pumili ang inyong anak ng isang sagot 

mula sa isang set ng mga posibleng sagot, gumuhit at maglipat ng mga bagay, at mag-type ng ilang salita o 

pangungusap. Maaaring gamitin ng inyong anak ang mouse o keyboard o pareho para kumuha ng isang online 

exam, ngunit hindi kinakailangang bihasa ang inyong anak sa paggamit ng computer o sa pagta-type. 

Maaari rin piliin ng mga mag-aaral na gumamit ng ilang online tool para matulungan sila habang nagsusulit. 

Ang mga mag-aaaral ay maaaring: 

• mag-zoom in kapwa sa mga text at larawan; 

• mag-highlight ng mahahalagang impormasyon; 
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• mag-strike out ng mga maling sagot; at 

• magmarka ng mga tanong na rerepasuhin. 

Hinihikayat namin ang mga mag-aaral na magsanay sa pagsagot ng mga uri ng tanong na kasama sa mga 

EOC Exam na ito. May mga pagsasanay na pagsusulit sa alohahsap.org. 

Kailan matatanggap ng mga pamilya ng mga mag-aaral ang resulta ng mga exam? 

Kung kumuha ang anak mo ng Biology 1 (NGSS) EOC na Eksaminasyon, 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 aking anak na makapaghanda para sa mga exam? 

Pinakamainam ninyong matutulungan ang inyong anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng tuloy-tuloy na 

suportang makatutulong sa inyong anak na maging mahusay sa paaralan araw-araw. Siguraduhing nakatutulog 

nang sapat, nakakakain ng nakabubusog na almusal, nakatatapos ng takdang-aralin, at nakakapasok sa 

paaralan araw-araw ang inyong anak. Matutulungan n’yo rin ang inyong anak na masanay sa mga uri ng 

tanong na maaaring hingin sa kaniya na sagutin sa pamamagitan ng pag-aaral sa polyetong ito kasama niya 

at pagbisita sa alohahsap.org para magsanay sa pagsagot ng mga karagdagang halimbawang tanong. 

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 

file:///C:/Users/angie.eldred/AppData/Local/Temp/Temp1_HI%20EOC%20PIB%202013_HI%20EOC%20PIB%202013_commented.zip/www.alohahsap.org
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Mga Halimbawang Tanong para  

sa Mga End-of-Course Exam  

ng Estado ng Hawai‘i 
 

Kakailanganin ng mga mag-aaral na sagutan ang ilang magkakaibang uri ng tanong para sa mga online  

EOC Exam: 

• Mga tanong na multiple-choice, kung saan pipili ang mag-aaral ng isang sagot mula sa isang set ng 
mga posibleng sagot 

• Mga tanong na constructed-response: 

• Mga natural language na tanong, kung saan magta-type ang mag-aaral ng maikling sagot sa 

isang espasyo para sa sagot 

• Mga interactive na tanong, kung saan gagamit ang mga mag-aaral ng mouse o keyboard para 
maglipat ng mga bagay-bagay o gumuhit ng mga tugon sa loob ng espasyo para sa sagot 

(tinatawag din na grid) 

• Mga equation editor na tanong, kung saan maglalagay ang mga mag-aaral ng anumang 
mathematical expression o equation 

• Mga simulation prompt, kung saan gagamit ang mga mag-aaral ng data at magbibigay ng mga 
sagot sa iba’t ibang format 

Kailangan ding sagutin ng mga estudyante ang mga sumusunod na klase ng mga tanong sa Biology 1 (NGSS) 

na online EOC na Eksaminasyon: 

• 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 susunod na tanong ay maglalarawan sa mga klase ng tanong na sasagutan ng anak mo sa Hawai‘i 

State EOC na Eksaminasyon. Ang isa o dalawang tanong ay ipapakita para sa bawat eksaminasyon ng 

larangan ng paksa. Kapag angkop, kasama rin sa bawat tanong ang tamang sagot at ibang impormasyon sa 

pag-score. 

Kung nais ninyong makakita ng karagdagang tanong, bumisita sa alohahsap.org. 

 

http://www.alohahsap.org/
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Paksa: Algebra 1 

Hawai‘i Common Core Standard: Lumikha ng mga equation at inequality sa isang variable at gamitin 

ang mga ito sa pagsagot sa mga problema. Magsama ng mga equation mula sa mga linear at quadratic 

function, at mga simple rational at exponential function. 

Uri ng Tanong: Constructed Response (Grid Tool) (1 puntos) 

 

 

 

Para makakuha ng isang puntos, dapat gumuhit ang mag-aaral ang isang tatsulok na may base na 
10 feet at height na 6 feet. 
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Asignatura: Algebra 2 

Hawai‘i Common Core Standard: Ipaliwanag kung paano sumusunod ang depinisyon ng kahulugan ng 
mga rational exponent mula sa pagbibigay ng mga katangian ng mga integer exponent sa mga value na 
iyon, na nagpapahintulot sa notation ng mga radical sa anyo ng mga rational exponent. Halimbawa, 
inilalarawan natin ang 5^(1/3) bilang cube root ng 5 dahil gusto nating maging tama ang [5^(1/3)]^3 = 
5^[(1/3) x 3], kaya dapat katumbas ng [5^(1/3)]^3 ang 5. 

Uri ng Tanong: Constructed Response (Equation Editor Tool) (1 puntos) 

 

 

 

Para makakuha ng isang puntos, dapat ilagay ng mag-aaral ang katumbas na expression sa radical form. 
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Paksa: Biology 1 

Hawai`i Next Generation Science Standard: Suriin ang mga sinasabi, katibayan at pagdadahilan na ang 

mga masalimuot na biotic at abiotic na interaksiyon sa mga ecosystem ay nagpapanatili ng mga halos hindi 

nagbabagong mga numero at klase ng mga organismo sa matatatag na kundisyon, ngunit ang mga 

nagbabagong kundisyon ay maaaring magresulta sa binagong ecosystem. (HS-LS2-6) 

Uri ng Tanong: Standalone (3 puntos) 
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Pag-iskor: 

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

 “kapal ng shrubs” (1 punto)  

 “laki ng tirahan ng livestock” (1 punto) 

 “kabuuang bilang ng livestock” (1 punto) 
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Paksa: Biology 1 

Hawai`i Next Generation Science Standard: Bumuo ng paliwanag batay sa katibayan para sa kung paano 

ang natural na pagpili ay nagdudulot ng pag-ayon ng mga populasyon. (HS-LS4-4) 

Uri ng Tanong: Cluster na Item (10 na puntos) 

Stimulus: 
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Mga interaksiyon: 
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Pag-iskor: 

Sa Bahagi A, magkakaroon ang estudyante ng 4 na puntos sa mga sumusunod na pagpili: 

 Pinili ng estudyante ang “1997” sa unang dropdown ng unang hilera. 

 Pinili ng estudyante ang “Ang presipitasyon ay laging mas mataas sa karaniwan sa Araw 51-100” sa 

pangalawang hanay ng unang hilera, o isang sagot na alinsunod sa saklaw ng mga taong napili sa 

unang hanay. 

 Pinili ng estudyante ang “2000” sa unang dropdown ng pangalawang hilera. 

 Pinili ng estudyante ang “Ang presipitasyon ay laging mas mababa sa karaniwan sa Araw 51-100” sa 

pangalawang hanay ng pangalawang hilera, o isang sagot na alinsunod sa saklaw ng mga taong 

napili sa unang hanay. 
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Sa Bahagi B, magkakaroon ang estudyante ng 1 punto sa pagpili ng “Ang mga mustasang tanim na 

namumulaklak sa Araw 51-100 ay mas hindi malamang na magkaroon ng mabubuhay na usbong”. 

 

 

Sa Bahagi C, magkakaroon ang estudyante ng 1 punto sa pagpili ng katibayan na sumusuporta sa pagtukoy 

nila sa Bahagi B. Kung pumili ang estudyante ng opsiyon C sa Bahagi B, maaari silang kumita ng kredito sa 

pagpili ng “Talahanayan 1. Ang Kaibahan sa Presipitasyon Kumpara sa Pangmatagalang Karaniwan ayon sa 

Panahon” mula sa stimulus na seksiyon ng teksto.  
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Sa bahagi D, magkakaroon ang estudyante ng 2 puntos sa pagpili ng sumusunod: 

 Sa unang dropdown, pipiliin ng estudyante ang “oras ng pagbulaklak ng tanim”. 

 Sa pangalawang dropdown, pipiliin ng estudyante ang “distribusyon ng mga gene sa populasyon”. 

 

 

Sa bahagi E, magkakaroon ang estudyante ng 1 punto sa pagpili ng “Ang mga mustasang tanim na umayon 

sa mas tuyo nilang kundisyon ay mas malamang na mabuhay at dumami sa tagtuyo.” 

 
 

Sa Bahagi F, magkakaroon ang estudyante ng 1 punto sa pagpili ng “Naglaan ng sapat na katibayan.” 

 

 



 

 

 




