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စာမျက်န ာ 48 

10.1 စာမမေးပ ွဲကဏ္ဍစတငခ်ြငေ်း   

 

မခပာဆ ိုခြငေ်း-  ယန ေ့ သငသ်ည် Smarter Balance [စာနမေးပ ွဲအမည် (NAME OF TEST) (ဥပမာ- 

အင်္ဂလိပ်ဘာသာနေဒ အတ ေ်းအဆငေ့ ်4 က  ပ် ျူတာအသ  ေးပပြုစာနမေးပ ွဲ)] စာနမေးပ ွဲကိ  

နပြေဆိ ရမည်။ စာနမေးပ ွဲကိ စတငရ် လိ် အပသ်ညေ့် စာနမေးပ ွဲကဏ္ဍ ID ကိ  

သငေ့အ်ာေးနပေးလိမေ့်မည်။ စာနမေးပ ွဲမြေ ငေ့မ်ီ စာနမေးပ ွဲစည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးကိ  

ြေတ်ရှုသ ာေးပါ။ 

 န  ှေ့သိ ေ့ (NEXT) ကိ  မနရ ေးမီ စခရငန်ပေါ်တ င ်နမေးခ  ေ်းတစ်ခ စီကိ  နပြေဆိ ရမည်။ 

အနပြေမနသခ ာလျှင ်အနကာငေ်းဆ  ေးဟ သငထ်ငသ်ညေ့အ်နပြေကိ  နြော်ပပပါ။ အနပြေကိ  

န ာငတ်ခ ိ ်တ င ်ပပ လ်ည်ဆ ေ်းစစ်လိ လျှင ်န ာက်ထပ်နမေးခ  ေ်းတစ်ခ  ဆက်မသ ာေးခင ်

နမေးခ  ေ်းကိ  ပပ လ်ည်ဆ ေ်းစစ်ရ အ်တ က် အမ တ်ပခစ်ပါ။ ဤစာနမေးပ ွဲကဏ္ဍအတ ငေ်း 

အနပြေမ ာေးဆီသိ ေ့ ပပ သ် ာေးပပီေး နပပာငေ်းလွဲမှု လ ပ်နိ ငသ်ည။်  

 နမေးခ  ေ်းတစ်ခ နပြေဆိ ပပီေးန ာက် န  ှေ့သိ ေ့ (NEXT) ကိ  နရ ေးမညေ့်အစာေး နခတတ ရပ် ာေး (PAUSE) 

ကိ  နရ ေးပခငေ်းပြေငေ့ ်စာနမေးပ ွဲအတ ငေ်း မည်သညေ့်န ရာတ ငမ်ဆိ  နခတတ ရပ် ာေးနိ ငသ်ည်။ 

အာေးလပ်ခ ိ လိ် အပ်လျှင ်လက်နထာငပ်ပီေး နခတတ ရပ် ာ (PAUSE) ကိ  မနရ ေးမီ 

ခ ငေ့ပ်ပြုခ က်နတာငေ်းပါ။ 

 

မခပာဆ ိုခြငေ်း-  ယန ေ့ သငသ်ည် Smarter Balance [စာနမေးပ ွဲအမည် (NAME OF TEST) (ဥပမာ- 

ELA အတ ေ်းအဆငေ့ ်4 က  ပ် ျူတာအသ  ေးပပြုစာနမေးပ ွဲ)] စာနမေးပ ွဲကိ  နပြေဆိ ရမည်။ 

စာနမေးပ ွဲကိ စတငရ် လိ် အပ်သညေ့် စာနမေးပ ွဲကဏ္ဍ ID ကိ  သငေ့အ်ာေးနပေးလိမေ့်မည်။ 

စာနမေးပ ွဲမြေ ငေ့မ်ီ စာနမေးပ ွဲစည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးကိ  ြေတ်ရှုသ ာေးပါ။ 



 န  ှေ့သိ ေ့ (NEXT) ကိ  မနရ ေးမီ စခရငန်ပေါ်တ င ်နမေးခ  ေ်းတစ်ခ စီကိ  နပြေဆိ ရမည်။ 

အနပြေမနသခ ာလျှင ်အနကာငေ်းဆ  ေးဟ သငထ်ငသ်ညေ့အ်နပြေကိ  နြော်ပပပါ။ အနပြေကိ  

န ာငတ်ခ ိ ်တ င ်ပပ လ်ည်ဆ ေ်းစစ်လိ လျှင ်န ာက်ထပ်နမေးခ  ေ်းတစ်ခ  ဆက်မသ ာေးခင ်

နမေးခ  ေ်းကိ  ပပ လ်ည်ဆ ေ်းစစ်ရ အ်တ က် အမ တ်ပခစ်ပါ။ ဤစာနမေးပ ွဲကဏ္ဍအတ ငေ်း 

အနပြေမ ာေးဆီသိ ေ့ ပပ သ် ာေးပပီေး နပပာငေ်းလွဲမှု လ ပ်နိ ငသ်ည။်  

 နမေးခ  ေ်းတစ်ခ နပြေဆိ ပပီေးန ာက် န  ှေ့သိ ေ့ (NEXT) ကိ  နရ ေးမညေ့်အစာေး နခတတ ရပ် ာေး (PAUSE) 

ကိ  နရ ေးပခငေ်းပြေငေ့ ်စာနမေးပ ွဲအတ ငေ်း မည်သညေ့်န ရာတ ငမ်ဆိ  နခတတ ရပ် ာေးနိ ငသ်ည်။ 

အာေးလပ်ခ ိ လိ် အပ်လျှင ်လက်နထာငပ်ပီေး နခတတ ရပ် ာ (PAUSE) ကိ  မနရ ေးမီ 

ခ ငေ့ပ်ပြုခ က်နတာငေ်းပါ။ 
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မခပာဆ ိုခြငေ်း-  သငေ့အ်နပြေမ ာေးကိ  သငကိ် ယ်တိ ငန်ပြေဆိ ရ လိ် အပ်သည်။ 

သငေ့ကိ် ယ်ပိ ငစ်ာနမေးပ ွဲတ ငသ်ာ အာရ  စိ က်ပပီေး စကာေးမနပပာရစည်ေးကမ်ေးကိ  သတိရပါ။ 

သငေ့တ် င ်ဆွဲလ်ြေ  ေ်း၊ စမတ်ြေ  ေ်း သိ ေ့မဟ တ် အပခာေးနသာ ခ ငေ့ပ်ပြုခ က်မ  ိသညေ့် 

လျှပ်စစ်ပစစည်ေးမ ာေး  ိလျှင ်လက်နထာငပ်ပီေး စာနမေးပ ွဲမနပြေဆိ မီ ၎ငေ်းတိ ေ့ကိ  

သိမ်ေးဆည်ေးမည်။  

 စာနမေးပ ွဲကိ  နစာနစာနပြေဆိ ပပီေးစီေးလျှင ်လက်နထာငပ်ပီေး ပငမိ်သက်စ ာ ထိ ငန် ပါ။ 

မခပာဆ ိုခြငေ်း-  ယခ ကျွန် ပ်တိ ေ့ ြေ ငေ့လ် စ်ဝငန်ရာက်ရ  ်အဆငသ်ငေ့ပ်ြေစ်ပပ။ီ 

ြေ ငေ့လ် စ်ပပီေးသညေ့်အခါ စာနမေးပ ွဲမစတငမ်ီ ကျွန် ပ်မ အတည်ပပြုရ  ်

သငန်စာငေ့ဆ်ိ ငေ်းရမည်။ စာနမေးပ ွဲကဏ္ဍ ID န ငေ့ ်အပခာေးအခ က်အလက်မ ာေးကိ  

သငမ်  က် စ် ာ ပြေညေ့်စ က်ထာေးလာေးဆိ သည်ကိ  စစ်နဆေးမည်။ 

 သင၏် SSID   ပါတ်တ ငန်ြော်ပပထာေးသညေ့်အတိ ငေ်း 

သင၏် ာမည်အတိ နကာက်မဟ တ်ဘွဲ သင၏်တရာေးဝင ်ာမည်၏ 

ပထမစာလ  ေးကိ  ရိ က်ထညေ့်ပါ။ ထိ ေ့န ာက် စာနမေးပ ွဲကဏ္ဍ ID ကိ  ရိ က်ထညေ့်ပါ။ 

သငေ့ကီ်ေးဘ တ်နပေါ်တ င ်ဤအခ က်အလက်ရိ က်ထညေ့်ရာတ င ်

အကူအညီလိ အပ်ပါက လက်နထာငပ်ါ။ 



 ြေ ငေ့လ် စ်ဝငန်ရာက်ပါ (SIGN IN) ကိ  ယခ နရ ေးပါ။ 

နအာငပ်မငစ် ာြေ ငေ့လ် စပ်ပီေးသညေ့်အခါ သငေ့ ်ာမညပ်ထမစာလ  ေးန ငေ့ ်

အပခာေးသငေ့အ်န ကာငေ်းအခ က်အလက်မ ာေးပါသညေ့် စခရငကိ်  

သငပ်မငန်တ ှေ့ရမည်။ သငစ်ခရငန်ပေါ်   ိ အခ က်အလက်အာေးလ  ေး မ  က် ်လျှင ်

ဆက်သ ာေးရ  ်ဟ တ်သည် (YES) ကိ  နရ ေးပါ။ 

အခ က်အလက်တစ်ခ ခ မ ာေးယ ငေ်းန လျှင ်နက ေးဇူေးပပြု၍ လက်နထာငပ်ပီေး 

ဘာမ ာေးန သည်ကိ  ပပပါ။ 
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မခပာဆ ိုခြငေ်း-  သင၏်အနပြေမ ာေးန ငေ့ ်ဆက်တငမ် ာေးကိ  စစ်နဆေးရ  ်

သငေ့အ်ာေးနမေးပမ ေ်းသညေ့် စခရငကိ်  သငယ်ခ ပမငရ်မည်။ အခ က်အလက်အာေးလ  ေး 

မ  က် လ်ျှင ်ဟ တ်သည် စာနမေးပ ွဲကိ စတငပ်ါ (YES, START MY TEST) ကိ  

နရ ေးနိ ငသ်ည်။ တစ်ခ ခ မ ာေးယ ငေ်းန လျှင ်နက ေးဇူေးပပြု၍ လက်နထာငပ်ါ။ 

 

[ELA စာမမေးပ ွဲအတ က်သာ မအာက်မ ာ်ခပပါ အမ ကာငေ်းအရာမျာေးက ို 

 တရ်ှုရမည်ခ စသ်ည်] 

မခပာဆ ိုခြငေ်း- န ာက်ထပ် သငေ့က်  ပ် ျူတာ  ိ အသ စ စ်အလ ပ်လ ပ်န ကာငေ်း 

စစ်နဆေးမှုကိ  ပပသသညေ့် စခရငတ်စ်ခ ကိ  သငပ်မငေ့ရ်မည်။ အသ  ကာေးရနစရ  ်

 ာေး ကပ်ကိ တပ်ပပီေး စက်ဝိ ငေ်းအလယ်  ိ စပီကာသနကဂတကိ  နရ ေးပါ။ 

နခါငေ်းနလာငေ်းသ  ကာေးလျှင ်ဟ တ်သည် (YES) ကိ  နရ ေးပါ။ မဟ တ်လျှင ်

လက်နထာငပ်ါ။ 

 

မခပာဆ ိုခြငေ်း-  သငေ့စ်ာနမေးပ ွဲ မနပေါ်လာမီ စာနမေးပ ွဲအတ ငေ်းသင ်

အသ  ေးပပြုနကာငေ်းပပြုရနိ ငသ်ညေ့် သိ ေ့မဟ တ် စာနမေးပ ွဲနပြေဆိ စဉ နပေါ်လာမညေ့် 

စာနမေးပ ွဲအခ က်အလက်စာရငေ်းန ငေ့ ်ခလ တ်မ ာေးစာရငေ်းပါသညေ့် 

အစမ်ေးနပြေဆိ သညေ့စ်ာမ က်န ာကိ  သငပ်မငန်တ ှေ့ရမည်။ အကူအညီ (HELP) 



ခလ တ်ကိ နရ ေးခ ယ်ပခငေ်းပြေငေ့ ်သင၏်စာနမေးပ ွဲနပြေဆိ မှုအတ ငေ်း 

ဤအခ က်အလက်ကိ    ာနြေ နိ ငသ်ည်။  

သငေ့စ်ာနမေးပ ွဲကိ စတငရ် အ်ဆငသ်ငေ့ပ်ြေစ်သညေ့်အခါ စာမ က်န ာနအာက်နပခ  ိ 

စာနမေးပ ွဲကိ ယခ စတငပ်ါ (BEGIN TEST NOW) ကိ  နရ ေးပါ။ 
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စာမမေးပ ွဲအတ ငေ်း မကျာငေ်းသာေးလမ်ေးညွှန်ြျက်မျာေး  

မခပာဆ ိုခြငေ်း-  သင်ေ့အန ပြေငေ့ ်အနကာငေ်းဆ  ေးလ ပ်နဆာငရ်  ်အနရေးကကီေးပါသည်။ 

စာနမေးပ ွဲကိ  နခတတ ဆိ ငေ်းင ေ့ပပီေး အာေးလပ်ခ ိ ယူ်ရ  ်လိ အပ်ပါသလာေး။ 
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မခပာဆ ိုခြငေ်း-  တတ်နိ ငသ်နလာက်ကကိြုေးစာေးပပီေး သငမ်  မ်ည်ထငသ်ည်ေ့ အနပြေကိ  

နရ ေးခ ယ်ပါ။ နမေးခ  ေ်းအန ကာငေ်း သိပ်မနသခ ာလျှင ်စခရင၏် ညာဘက်  ိ “i” 

ခလ တ်ကိ  နရ ေး၍ အစမ်ေးနပြေဆိ မှုကိ  ပပ လ်ည် ကညေ့်ရှုနိ ငသ်ည်။  

 

မခပာဆ ိုခြငေ်း-     ကျွန် ပ်တိ ေ့ ဤစာနမေးပ ွဲ၏အဆ  ေးပိ ငေ်းသိ ေ့ နရာက်လ  ေီးပါေးပြေစ်န ပပီ။ 

ပပ လ်ည်ဆ ေ်းစစ်ရ  ်သငမ် တ်သာေးခွဲေ့သညေ့် နမေးခ  ေ်းမ ာေးကိ အပါအဝင ်

သငေ့အ်နပြေမ ာေးကိ  ယခ ပပ လ်ည်ဆ ေ်းစစ်ပါ။ နမေးခ  ေ်းအာေးလ  ေးမနပြေဆိ ရနသေးဘွဲ 

စာနမေးပ ွဲကိ  မတငသ် ငေ်းပါန ငေ့။်  

 

[ELA CAT အပ ိုငေ်းအတ က်သာ မအာက်မ ာ်ခပပါ အမ ကာငေ်းအရာမျာေးက ို 

 တရ်ှုရမည်ခ စသ်ည်] 

မခပာဆ ိုခြငေ်း- စာပိ ဒြ်ေတ်ရှုမှုတစ်ခ အတ က် နမေးခ  ေ်းတစ်စ  ကိ နပြေဆိ လျှင ်

အဆိ ပါအစ  အတ ငေ်း  ိ နမေးခ  ေ်းအာေးလ  ေးကိ  နပြေဆိ ပါ။  



 

[စာမမေးပ ွဲအာေးလ ိုေးအတ က် မအာက်မ ာခ်ပပါ အမ ကာငေ်းအရာမျာေးက ို 

 တရ်ှုရမည်ခ စသ်ည်] 

မခပာဆ ိုခြငေ်း- အခ ိ ထ်ပ်လိ လျှင ်အသိနပေးပါ။ 
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မခပာဆ ိုခြငေ်း- ဤစာနမေးပ ွဲကဏ္ဍ ယခ ပပီေးဆ  ေးပပီ။ မပပီေးနသေးပါက နခတတ ရပ် ာေး (PAUSE) 

ကိ  နရ ေးပပီေး န ာက်ထပ်အပခာေးအခ ိ တ် င ်အဆ  ေးသတ်နပြေဆိ နိ ငသ်ည်။  

 

[စာမမေးပ ွဲဆ ိုငေ်းင ံ့  ကာြျ န်သည် မ နစ် 20 ထက်ပ ို ကာလျှင ်

က န်ပျျူတာအသ ိုေးခပြုစာမမေးပ ွဲအပ ိုငေ်းအတ က်သာ မအာက်မ ာ်ခပပါ 

အမ ကာငေ်းအရာမျာေးက ို  တရ်ှုရမည်ခ စ်သည်၊ ဥပမာ- မကျာငေ်းသာေးအမနခ ငံ့ ်

မနာက်ရက်တ င ်စာမမေးပ ွဲဆက်လက်မခ ဆ ိုမည် ခ စသ်ည်] 

မခပာဆ ိုခြငေ်း-  စာနမေးပ ွဲနပြေဆိ မှုမပပီေးဆ  ေးနသေးဘွဲ မိ စ် 20 ထက်ပိ မိ ၍ 

နခတတ ရပ် ာေးရ လိ် အပ်ပါက ပပ လ်ည်ဆ ေ်းစစ်ရ  ်မ တ်သာေးခွဲေ့သညေ့် 

နမေးခ  ေ်းမ ာေးအပါအဝင ်ဤစာနမေးပ ွဲကဏ္ဍမ  နမေးခ  မ် ာေးသိ ေ့ 

ပပ သ် ာေးနိ ငမ်ညမ်ဟ တ်သည်ကိ  သတိရပါ။ ဒစ်င်္ စ်တယ်မ တ်စ အတ ငေ်း 

သငေ့န်ရေးမ တ်ထာေးသညေ့မ် တ်စ မ ာေးကိ  သငေ့အ်န ပြေငေ့ ်

ဝငန်ရာက်ခ ငေ့ရ်နိ ငလိ်မေ့်မညမ်ဟ တ်ပါ။ 

မခပာဆ ိုခြငေ်း-  စာနမေးပ ွဲအတ ငေ်း နမေးခ  ေ်းအာေးလ  ေးကိ  နပြေဆိ ပပီေး အနပြေမ ာေးကိ  

ပပ လ်ည်ဆ ေ်းစစမ်ှုပပီေးစီေးလျှင ်စာနမေးပ ွဲတငသ် ငေ်းပါ (SUBMIT TEST) ကိ နရ ေးပါ။ 

စာရ က်အ ကမ်ေး သိ ေ့မဟ တ် အပခာေးပစစည်ေးမ ာေးကိ  ယခ  ကျွန် ပ် ယူမည်။ 

 



[မနာက်ရက်တ င ်စာမမေးပ ွဲဆကလ်က်မခ ဆ ိုမညံ့် မကျာငေ်းသာေးမျာေးအတ က် 

အရည်အြျငေ်းစစ်မဆေးမှုအပ ိုငေ်းအတ က် မအာက်မ ာ်ခပပါ 

အမ ကာငေ်းအရာမျာေးက ို  တရ်ှုရမည်ခ စ်သည်] 

မခပာဆ ိုခြငေ်း-  အရည်အခ ငေ်းစစစ်ာနမေးပ ွဲမပပီေးနသေးလျှင ်သငေ့အ် ကမေ်းစာရ က်နပေါ်တ င ်

သငေ့အ်မည်ကိ နရေးပါ။ န ာက်ထပ်စာနမေးပ ွဲကဏ္ဍအတ ငေ်း အသ  ေးပပြုရ အ်တ က် 

၎ငေ်းကိ  ယူမည်။ 

မခပာဆ ိုခြငေ်း-  စာနမေးပ ွဲအတ ငေ်း နမေးခ  ေ်းအာေးလ  ေးကိ  နပြေဆိ ပပီေး အနပြေမ ာေးကိ  

ပပ လ်ည်ဆ ေ်းစစမ်ှုပပီေးစီေးလျှင ်စာနမေးပ ွဲတငသ် ငေ်းပါ (SUBMIT TEST) ကိ နရ ေးပါ။  

 စာရ က်အ ကမ်ေး သိ ေ့မဟ တ် အပခာေးပစစည်ေးမ ာေးကိ  ယခ  ကျွန် ပ် ယူမည်။ 

 


