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Banag a Nasken nga Ammuen ti Tunggal Nagannak 

maipapan iti Eksaminasion iti Panagturpos-ti-Kurso 

iti Estado ti Hawai‘i 

Ania dagiti eksaminasion nga alaen ti anakko? 

Nu iti anakmo ket nakapalista ti kurso a Biology 1, iti anakmo ket kasapulan a mangala ti Biology 1 

(NGSS) End-of-Course (EOC) Exam. Nu iti anakmo ket nakapalista ti kurso nga Algebra 1 wenno 

Algebra 2, nalabit nga iti eskwelaan iti anakmo ket sapulenda iti anakmo a mangala iti opsiyonal nga 

EOC Exam para ti tunggal kurso a nakapalistaanda. Dagiti intermediate/middle school a mangidiaya 

iti aniaman kadagitoy a kurso, e.g. Algebra 1, ket mabalinda met a mangitukon iti EOC Exams 

kadagiti estudyante a nakapalista kadagitoy a kurso. 

Kaano a maangay dagiti eksaminasion? 

Ageksamento ti anakmo (kadagiti) iti Eksaminasion iti EOC kadagiti maudi a lawas ti kurso a 

nakaipalistaanna. 

Mamin-ano a mabalin nga ageksamen ti anakko? 

Maikkan iti maysa a gundaway ti anakmo a mangala iti Eksaminasion iti EOC no kualipikado isuna 

kadagiti maudi a lawas ti kada kurso. 

Kasano ti kapaut ti tunggal eksaminasion? 

Ti tunggal Algebra 1, Algebra 2, ken Biology 1 (NGSS) EOC Exams ket agbayag ti pattapatta 90 a 

minutos tapno makompleto. Iti anakmo ket nalabit a maikkan ti kanayunan nga oras tapno 

kompletoen ti tungggal suot nu daytoy ket kasapulan. Iti anakmo ket mabalinna nga panawan ti suot 

ken sumubbli ti sabali nga aldaw tapno kompletoen daytoy. Iti onlayn a sistema ti panagsuot ket 

matuntonna dagiti saludsod a nasungbatanen iti anakmo ken maipakitana dagiti nabatbati a saludsod 

nu iti anakmo ket ipatuloynan ti suot. 

Ania dagiti napateg nga adalen ti anakko a kinalaing iti kompyuter para iti eksamen? 

Iraman ti Eksaminasion iti EOC dagiti saludsod a mangkiddaw iti anakmo nga agpili isuna iti maysa 

kadagiti sumagmamano a posible a sungbat, agpinta ken agiyalis kadagiti ladawan, ken agitype ti 

sumagmamano a balikas wenno sentensia. Mabalin nga usaren ti anakmo ti mouse wenno keyboard 

wenno dua tapno maka-eksamen online, ngem saan a masapul nga eksperto ti anakmo iti panagusar 

iti kompyuter wenno iti panag-type. 

Mabalin nga agusar dagiti estudiante kadagiti online tools a makatulong kadakuada bayat 

ti eksaminasion. Mabalin dagiti estudiante nga: 

• padakkelen ti agpada a teksto ken ladawan;  

• koloran dagiti napateg nga impormasyon; 
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• ikkaten dagiti saan a husto a sungbat; ken 

• markaan dagiti saludsod a marepaso. 

Paregtaenmi dagiti estudiante nga agensayo a mangsungbat kadagiti saludsod a nairaman kadagitoy 

nga eksaminasion iti EOC. Ti Training tests ket masarakan met iti alohahsap.org. 

Kaano a maala ti pamilia dagiti estudiante ti resulta ti eksaminasion? 

Nu ti anakmo ket alaen na iti Biology 1 (NGSS) EOC Exam, ti pamilyam ket makaala iti papel nga 

report ti puntos nga addaan iti final nga score ti anakmo ayan iti rugrugi iti sumaruno nga tawen ti 

panagadal bayat iti bulan ti Setyembre. 

Kasanok a matulongan ti anakko nga agsagana para iti eksaminasion? 

Ti kasayaatan a maitulong mo tapno maisaganam nga ageksamen ti anakmo ket ti panangipaaymo iti 

agtutunos a suporta a makatulong iti ilalaing ti anakmo iti eskuelaan iti inaldaw. Siguraduem nga 

umdas ti turog ti anakmo, makapasalun-at ti pammigatna, kompletoenna ti homework-na, ken 

inaldaw a mapan ageskuela. Mabalin mo met a tulongan ti anak mo a mangikabesa kadagiti kita ti 

saludsod a masaludsod to babaen ti panangrepaso yo a dua iti daytoy a bokleta ken panangbisita iti 

alohahsap.org tapno agsanay a sumungbat kadagiti nayon nga ehemplo a saludsod. 

Ania dagiti accessibility support a sidadaan para iti anakko? 

Dagiti assessment ket mangidiaya kadagiti accessibility option tapno tulungan amin nga estudyante, 

mairaman dagiti agsursuro iti Ingles a lengguahe ken dagiti adda disabilidadna, ipakitana nu ania iti 

ammoda ken ania ti kabaelanda ayan ti state a suot. Dagiti accessibility support kas ti mailasin a 

setting, text-to-speech, ken braille ket makatulong a mangipaay iti access para iti estudyante tapno 

suoten dagiti option kadagiti saludsod ken sungbat. Para iti ad-adu pay nga impormasiyon para 

kadagiti accessibility option, mapan ayan iti alohahsap.org ken mapan ayan ti seksiyon ti Resources. 

../../angie.eldred/AppData/Local/Temp/Temp1_HI%20EOC%20PIB%202013_HI%20EOC%20PIB%202013_commented.zip/www.alohahsap.org
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Pagwadan a Saludsod para iti  

Eksaminasion iti Panagturpos-ti-Kurso  

iti Estado ti Hawai‘i 
 

Agduduma a kita dagiti saludsod ti sungbatan to dagiti estudiante para iti online nga Eksaminasion 

iti EOC: 

• Salsaludsod nga agduduma ti pagpilian ti sungbat, nga agpilinto dagiti estudiante ti 

sungbatda manipud iti agduduma a pagpilian  

• Salsaludsod a mabukel ti sungbatda: 

• Salsaludsod iti natural a lenggwahe, nga i-type dagiti estudiante ti ababa a sungbatda 

iti naituding nga espasio 

• Salsaludsod nga interactive, nga usaren dagiti estudiante ti mouse wenno keyboard 

tapno iyalisda dagiti banag wenno idrowingda ti sungbatda iti las-ud ti espasio (maaw-

awagan pay ti grid) 

• Salsaludsod ti equation editor, nga ikabil dagiti estudiante ti aniaman a mathematical 

expression wenno equation 

• Simulation prompts, nga agaramat dagiti estudiante kadagiti datos ken itedda dagiti 

sungbatda iti agduduma a format 

Dagiti estudyante ket kasapulan dan tu metlang nga sungbatan dagiti sumaganad nga klase ti 

saludsod ayan iti Biology 1 (NGSS) online EOC Exam: 

• Cluster items, nga nakadisenyo tapno maipasango iti estudyante ayan iti usto-para-iti-grado, 

nabagas nga sientipiko nga aktibidad nga nakalinya iti ispesipiko nga NGSS performance 

expectation. Tunggal item cluster ket mangrugi iti mapaspasamak iti agpayso nga biag nga 

banag, nga sarunoen dagiti maikonekta nga datus, nga agraman iti dua wenno adadu nga 

interaksyon nga mangkasapulan tapno ti estudyante ket mangipakita iti abilidad tapno 

mangusar kadagiti kapadasan maipapan iti siensia ken inhenieria, disciplinary core ideas, 

ken cross-cutting concepts nga nailawlawag babaen iti performance expectation. 

• Standalone items, nga mangipasango kadagiti estudyante kadagiti paspasamak nga 

sarunoen iti, kadawyan, agmaymaysa nga interaksyon nga naipalibot iti maysa nga 

maipaaramid nga task. 

Dagiti saludsod nga sumaganad ket ilawlawag na dagiti klase iti saludsod nga sungbatan iti anakmo 

ayan dagiti Hawai‘i State EOC Exams. Maysa wenno dua nga saludsod ket maipakita para iti tunggal 

subject-area exam. Nu umno, ti tunggal saludsod ket kaduada metlang iti usto nga sungbat ken 

daduma nga impormasion ti panagpuntos. 

No kayatmo a kitaen dagiti nayon a saludsod, bisitaem ti alohahsap.org. 

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

Hawai‘i Common Core Standard: Mangputar kadagiti equation ken inequalities iti maysa a variable ken 
usaren ida a mangsolbar ti parikut. Iraman dagiti equation a rumsua iti linear ken quadratic functions ken 
exponential functions. 

Kita ti Saludsod: Mabukel a Sungbat (Grid Tool) (1 puntos) 

 

 

 

Tapno makagun-od iti maysa a puntos, masapul nga ipinta ti estudiante ti triangulo a 10-piye ti base na 

ken 6-piye ti kangatona. 
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Subject: Algebra 2 

Hawai‘i Common Core Standard: Ilawlawag no kasano a ti depinision ti kaipapanan ti rational 
exponents ket aggapu iti panangipakat kadagiti properties ti integer exponents kadagita a values, ket 
palubosanna ti notation for radicals iti benneg ti rational exponents. Kas pangarigan, ti 5^(1/3) ket cube 
root ti 5 tangay kayat tayo a ti [5^(1/3)]^3 = 5^[(1/3) x 3] ket agtalinaed, gapuna a ti [5^(1/3)]^3 ket 
masapul a kapadpada ti 5. 

Kita ti saludsod: Mabukel a sungbat (Equation Editor Tool) (1 puntos) 

 

 

 

Tapno makagun-od iti maysa a puntos, masapul nga ikabil ti estudiante ti equivalent expression iti 

radical form. 
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Subject: Biology 1 

Hawai`i Next Generation Science Standard: I-evaluate dagiti claims, ebidensya, ken panagrason nga ti 

complex biotic ken abiotic interactions ayan dagiti ecosystems ket imentenar da iti relatively consistent nga 

bilang ken klase dagiti organismo ayan iti stable nga kondisyon, ngem dagiti panagbalbaliw nga kondisyon 

ket mabalin nga agresulta iti modified nga ecosystem (Evaluate the claims, evidence, and reasoning that the 

complex biotic and abiotic interactions in ecosystems maintain relatively consistent numbers and types of 

organisms in stable conditions, but changing conditions may result in a modified ecosystem). (HS-LS2-6) 

Klase ti Saludsod: Standalone (3 puntos) 
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Panagpuntos: 

Ti estudyante ket makaala iti 3 nga puntos para iti panagpili kadagiti sumaganad nga sungbat: 

 “density of shrubs” (1 puntos)  

 “livestock habitat size” (1 puntos) 

 “total number of livestock” (1 puntos) 

 

  



Bokleta ti Impormasyon Kadagiti Nagannak: Biology 1 

10 

Subject: Biology 1 

Hawai`i Next Generation Science Standard: Mangbuo iti panangilawlawag basar kadagiti ebidensya para 

nu kasanu nga iti natural selection ket agipaturong paapan iti adaptation dagiti populasyon. (Construct an 

explanation based on evidence for how natural selection leads to adaptation of populations.) (HS-LS4-4) 

Klase ti saludsod: Cluster Item (10 puntos) 

Stimulus: 
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Interactions: 
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Panagpuntos: 

Ayan iti Part A, ti estudyante ket makaala iti 4 nga puntos para kadagiti sumaganad nga panagpili: 

 Ti estudyante ket pinili na iti “1997” ayan iti umuna nga dropdown iti umuna nga row. 

 Ti estudyante ket pinili na iti “Precipitation was consistently above average in Days 51-100” ayan iti 

maikadua nga column iti umuna nga row, wenno maysa nga sungbat nga consistent ken iti range of 

years nga napili ayan iti umuna nga column. 

 Ti estudyante ket pinili na iti “2000” ayan iti umuna nga dropdown iti maikadua nga row. 

 Ti estudyante ket pinili na iti “Precipitation was consistently below average in Days 51-100” ayan iti 

maikadua nga dropdown iti maikadua nga row, wenno maysa nga sungbat nga consistent ken iti 

range of years nga napili ayan iti umuna nga column. 
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Ayan iti Part B, ti estudyante ket makaala iti 1 nga puntos para iti panagpili iti “Mustard plants that flower in 

Days 51-100 are less likely to produce surviving offspring”. 

 

 

In Part C, ti estudyante ket makaala iti 1 nga puntos para iti panagpili iti maysa piraso iti ebidensya nga 

mangsuporta iti inference-da ayan iti Part B. Nu iti estudyante ket pinili na iti option C ayan iti Part B, mabalin 

da makaala iti credit para iti panagpili iti “Table 1. Difference in Precipitation Compared to the Long-Term 

Seasonal Averages” manipod iti stimulus section of text.  
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Ayan iti part D, ti estudyante ket makaala iti 2 nga puntos para iti panagpili kadagiti: 

 Ayan iti umuna nga dropdown, ti estudyante ket pinili na iti “plant flowering time”. 

 Ayan iti maika-dua dropdown, ti estudyante ket pinili na iti “distribution of genes in the population”. 

 

 

Ayan iti part E, ti estudyante ket makaala iti 1 nga puntos para iti panagpili iti “Mustard plants that adapted to 

drier conditions were more likely to survive and reproduce in the drought.” 

 

Ayan iti Part F, ti estudyante ket makaala iti 1 nga puntos para iti panagpili iti “Sufficient evidence is provided”  

 

 



 

 

 




