California Science Test
Arabic Translated Test Directions Student Resource Sheet
All Grades Science
• This document provides the translations of the test directions. A biliterate student or adult can read these directions in
conjunction with the California Science Test.
• The document contains the English message observed on the computer screen followed by the translation.
Translation

Message
Please Sign In
First Name:
SSID:
Session ID:

يرجىتسجيل الدخول
االسم األول
:) (معرف الخدمةSSID
:لسة
معرف الج
 إ اذ كنت.بإدخال هاصحيحة
تي قمت
التحقق من أن المعلومات ال
يرجى
. أسأل المعيد،تاج لمساعدة
تح
 إذا كنت بحاجة إلى.بشكلصحيح
التحقق من إدخالمعلوماتك
 يرجىPlease check that your information is entered
.فاسأل المدرسالمساعد،  مساعدةcorrectly. If you need help, ask your TA.
يرجى.بشكلصحيح
الخاصبكSSID  لميتم إدخال معرف الخدمةYour SSID is not entered correctly. Please try again
.لب المساعدة من المدرسالمساعد
 المحاولة مرة أخرى أو أطor ask your TA.
Your first name and SSID do not match current
يرجى.ت الحالية
نا
 معسجالSSID تف االسم األول ومعرف الخدمة
 اليrecords. Please try again or ask your Test
.لب المساعدة من مدر االختبار
 المحاولة مرة أخرى أو طAdministrator for help.
.تصفح
 اليمكنكإتمام ذا االختبار من خالل هذا المYou cannot take this test with this browser.
To access this site, use Mozilla Firefox 52+, Safari
Safari ،Mozilla Firefox 52+ قعاستخدم
، لتسجيل الدخول لهذا المو7+, Chrome 59+, Internet Explorer 11, or the Secure
.تصفح األمن
 أو الم،Internet Explorer 11 ،Chrome 59+ ،7+ Browser.
 إذا كانت غيرصحيحة.[ ]نعم/ اختر، إذا كانت هذه المعلوماتصحيحةIf the information is correct, choose [Yes]. If not,
.[] ال/ أخترchoose [No].
فأخبر مسؤول االختبار واختر،تقديمه
بار الذيترغبفي
 إذا لمتر االختIf you do not see the test you need to take, notify
. العودة إلىتسجيل الدخولyour Test Administrator and select Return to Login.
.تالية
بار ال
 مراجعة إعدادا االختReview the following test settings.
Your Test Administrator needs to review your
بار لديك مراجعة الختبار المطلوب لديك وإعدادات
 يحتاج مدر االختrequested test and your test settings. This may take
.بضعة دقائق
تغرق ذلك
قديس. الختبار الخاصهبكa few minutes.
 هل هذا هو اختبارك؟Is This Your Test?
 إذا كانت.]بدأ اختباري
 ا،[نعم/  اختر، إ اذ ك االسم واإلعداداتصحيحةIf the test name and settings are correct, choose
.[]ال/ [غير صحيحة أخترYes, Start My Test]. If not, choose [No].
يديووالصوت
الف
تشغيل
التحقق منSound and Video Playback Check
Make sure video and audio playback are working.
تشغيل عينة
 ل.بشكلصحيح
الفيديو والصوتتعمالن
 تأكد من أنمقاطعTo play the sample video and sound, press the play
.تشغيل
نقرعلىزر ال
 ا،يديووالصوت
الف
 مقطعbutton.
تشغيلمقطع
 اختر أمكنني،الفيديو وصوته
تشغيلمقطع
 إذاتمكنت منIf you were able to play the video and its sound,
تشغيلمقطع
 اخترلماتمكن من، إذا لمتتمكن منذلك.يديووالصوت
 الفchoose I could play the video and sound. If not,
.يديووأ الصوت
 الفchoose I could not play the video or sound.
الفيديو والصوت
تشغيل
 تمكنت منI could play the video and sound
الفيديو أو الصوت
تشغيلمقطع
 لماتمكن منI could not play the video or sound

Translation

Message
كلةتشغيلالفيديو
 مشVideo Playback Problem

You must be able to play video for this test. Please
 يرجى إخبار مدير.يديولهذا االختبار
الف
تشغيل
 البد من أنتتمكن منtell your Test Administrator that your device has a
.يديو
الف
بار لديك أن ج هازك لديهمشكلةبعرض
 الختvideo problem.
To try the video playback again, choose Try Again. If
 إذا طلب منك. اختر محاول ة مرة أخرى،يديو مرة أخرى
الف
تشغيل
 لتجربةyour Test Administrator tells you to log out, choose
. اخترتسجيل الخروج، مدر االختبارتسجيلالخروجLog Out.
ت والمساعدة
 التعليماInstructions and Help
Overview of the Test Site for the California Science
يفورنللعلوم
 نظرة عامةعلى مقع االختار الختباركال ياTest
 العودة إلىتسجيل الدخولReturn to Login
Please wait for your TA to approve your request. If
 إذا احتجت.وافقةعلىطلبك
تىتتم الم
رس المساعد ح
 يرجى انتظار المدyou need to cancel your request, select [Cancel
.[ ]إلغاء الطلب/  اختر، الىإلغاءطلبكRequest].
نص إلى كالم
التحقق منتحويل الText-to-Speech Sound Check
.التحقق من أنخاصيةتحويل النصإلى كالمتعملMake sure text-to-speech is working.
Press the speaker button. You should hear a voice
يتحدثبهذه
بر الصوتيجب أنتتمكنمن سماعصوت
نقرعلى زر مك
 اspeak the following sentence: "This text is being
".تفع
 "يتمقراءة النصبصوت مر: الجملةread aloud."
،إذا لمتتمكن.لصوت
تر سمعت ا
 اخ،إذاتمكنتمن سماع الصوتبوضوح
تحقق من خاصيةتحويل
تبار دون ال
الستمراربالخ.اسم الصوت
اخترلم ع
نص إلى حديث
التحقق منتحويل ال
 اخترتخطي،نص إلى حديث مسموع
ال
.مسموع

If you heard the voice clearly, choose I heard the
voice. If not, choose I did not hear the voice. To
continue testing without checking text-to-speech,
choose Skip TTS Check.

Select the text you want to hear and click the green
.يله
تشغ
ضر ل
نقرعل الزر األخ
نص الذي تودسماع ه وا
تر ال
 اخbutton to have it played.
: يوجد نوعين من أدوات الختبار المتاحةThere are two types of test tools available:
Global Tools: These tools appear in the global menu
.على صفحة االختبار
لقائمةالعامةبأ
تظ ر هذه األدواتبا: ألدوات العامةat the top of the test page.
 زر (؟)للمساعدةHelp (?) button
To view the on-screen Test Instructions and Help
 اختر زر عالمة،نافذة المساعدة
تبار و
 لعرض التوجي هاتعلى شاشة الخwindow, select the questions mark (?) button in the
.لركن اليمي األعلى
تف هام (؟)با
 السupper-right corner.
ول إلى دليل المساعدةبأي وقت
فه للدخ
نقرعلى زر عالم االست ام
 يمكنك الYou may select the question mark button to access
. خالل االختبارthis help guide at any time during your test.
 الحاسبةCalculator
To use the on-screen calculator, select Calculator in
the global menu. This tool is available for the
.لقائمةالعامة
لحاسبة من ا
 اختر ا،شاشة
 الستخدام الحاسبة الموجودةعلى الfollowing tests:
:تالية
 ذه األداةمتاحة الختبارات الScience 5, 8, and high school; Mathematics 6, 7, 8,
.11 و8 و،7 و،6 ياضيات
ثانوية؛ ر
والمرحلةال8 ،5  علومand 11.
تكبير
 أزرار الZoom buttons
To enlarge the text and images on a test page,
 يوجد عدةمستويات.تكبير
تر ال
 اخ،بصفح االختبار
نص والصور
ير ال
تكب
 لselect Zoom In. Multiple zoom levels are available.
.تصغير
 اخترال، إللغاء التكبير.تكبير
 للTo undo zooming, select Zoom Out.

Translation

Message

Context Menu Tools: These tools are for passages
، الستخدا هذه األدوات.ئلة
للفقرات واألس
 ذه األدوات: قائمة أدوات النصand questions. To use these tools, click the context
. قائمة النصmenu.
 ازرار التوسيعExpand buttons
You can expand the passage section or the
.بسهولة
فقرة أوقسم األسئلة لقراءت ها
توسعةقسمال
 يمكنكquestion section for easier readability.
To expand the passage section, select the right
arrow icon Right Arrow Icon below the global menu.
لقائمةالعامة
يميأسفل ا
متجلل ن
يقونة السهم ال ه
 اختر أ،الفقرة
توسعةقسم
 لTo collapse the expanded passage section, select
يساربأعلىيمين
متج لل
تر السهم ال ه
 اخ،توسعته
تيتم
فقرة ال
قسم ال
 لطيthe left arrow icon Left Arrow Icon in the upper-right
. الشاشةcorner.
To expand the question section, select the left arrow
icon Left Arrow Icon below the global menu. To
.لقائمةالعامة
بأسفل ا
يسار
متجلل
يقونة السهم ال ه
 اختر أ،قسم السؤال
توسعة
 لcollapse the expanded question section, select the
تج لليمينبأعلى
يقوةن الس هم الم ه
 اختر أ،توسعته
فقرة الذيتمت
قسم ال
 لطيright arrow icon Right Arrow Icon in the upper-left
. يسارالشاشةcorner.
عالم للمراجعة
 وضع ةMark for Review

 اختروضع عالمة للمراجع ة منقائمة،لوضع عالمةعلىسؤال للمراجعة
وتظهر،يم الشاشة
لعالم في أعلىين
يعرض رقم السؤال ذو ا ة.السياق
ئلة
نسدللألس
لقائمة الم
 ا.صفح االختبار
ب الرقمعلى
عل بجان
يقونة ال م
أ
.تيتم اختيار ها
ئلة ال
تعرض (تموضع عالمة)ألس
فكرة
الم
تر المفكرة منقائمة أدوات
 اخ،يقات عنسؤال
لكتابة المذكرات أو التعل
قلم رصاص أمام رقم
بشكل
يقونة
تظهر أ،فكرة
بعدمتدخل إلى م
 ا.السياق
.صفح االختبار
السؤالعلى
حذف اإلجابات

To mark a question for review, select Mark for
Review from the context menu. The marked
question number displays a flap in the upper-right
corner, and a flag icon appears next to the number
on the test page. The Questions drop-down list
displays (marked) for the selected question.
Notepad
To enter notes or comments for a question,
select Notepad from the context menu. After you
enter a note, a pencil icon appears next to the
question number on the test page.
Strikethrough

For selected response questions, you can cross out
an answer option to focus on the options you think
might be correct. There are two options for using
this tool: Option A: 1. To activate Strikethrough
تركيزعلى الخيارات
ن تحذف إجاةبلل
يمكنك أ، إلجابا األسئلة المختارةmode, open the context menu and select
. 1 :الخيار أ:تخدام هذه ألداة
يوجد خياري الس.تقد أهان صحيحة
تيتع
 الStrikethrough. 2. Select the answer options you wish
تيار حذف
فتحقائمة خيارات النص واخ
 ا، تشغيلنظام حذف الخياراتto strike out. 3. To deactivate Strikethrough mode,
إللغاءنظام حذف. 3 .ف ها
تيتود حذ
تر الخيارات ال
اخ. 2  الخياراتpress the Esc key or click outside the response
: الخيار ب.نقرخارج مساح اإلجابات
 أو اEsc نقرعلى زر
 ا، الخياراتarea. Option B: 1. Right-click an answer option and
.بزر ال أرة األيمنعلى إجاب ة واختر حذ اإلجابة
نقر
ا. 1 select Strikethrough.
You cannot skip questions. You must answer all the
بالصفحةقبل أن
ئلة
ف ة األس
يجب أنتجيبعلى كا.ئلة
ك تخي األس
 اليمكنquestions on a page before you can go to the next
يمكنكوضع عالمةعلىسؤال.تالية
إلى الصفحة ال
تقا
 تتمكن من االلنpage. You can mark a question for review and go
. إذا كنا ذلك ضروريا،تغير اإلجابة
قا ل
 للمراجعة والعودة الحback to it later to change the answer, if necessary.
You can navigate to test pages by clicking
the Back and Next buttons or by selecting an option
نقرعلى أزرار الخل واألمام أو
بال
ب صفحا االختبار
ين
نقل
 يمكنك التfrom the Questions drop-down list in the upper-left
.يسار الشاشة
ئلة المنسدلة من أعلى
نقرعلى خيار منقائم األس
 بالcorner.

Translation

Message

تسلم االختبار عن طريق اختيار إ هاء االختبارب د االنتهاء من
 يجبعليكYou must submit the test by selecting End Test after
.ف األسئلة
 إجابة كاyou finish answering all questions.
. يمكنك إيقاف االختبار مؤقتا ًبأي وقتYou can pause the test at any time.
تي أجبت
سلة ال
يمكنك مراجع األ ئ،يقة
 دق20 يقا االختار ألقل من
 إذاتم إIf the test is paused for less than 20 minutes, you
.فعل
بال
 عن هاcan review questions you already answered.
If the test is paused for more than 20 minutes, you
تي
يقة اليمكنك مراجع األسئلة ال
 دق20 يقا االختبار ألكثر من
 إذاتم إcannot review questions you already answered. The
تحتوي على
ف صفحة
ت توقي
ناء الوحيد هو أنيم
الستث.فعل
بال
 أجبت عن هاonly exception is if you pause on a page that has at
. ألقلعلىسؤال واحد غير مجاب عنهleast one unanswered question.
When you resume the test, the first page with
.صفحةبها أسئلة غير مجابة
ت ظهر أول،تستأن االختبار
 عندماunanswered questions appears.
ئيا ويتمتسجيل
لقا
يتوقف االختبارت
 س، ديققة30 ير لمدة
إذا لمتقمبأيتغي
.الخروج
ت توقيف االختبار
لنتسر اإلجابات عندمايم.ً فة اإلجاباتفوريا
فظ كا
يتم ح
.ً مؤقتا

If you are idle for 30 minutes, the test automatically
pauses and logs you out.
All answers are saved immediately. You do not lose
them when the test is paused.

الصفحة
 اختر طباعة،لصفحة
ئلةعلى الموجودة ا
باعفقرة وكلاألس
 لط ةTo print a passage and all questions on the page,
.لقائمةالعامة
 باselect Print Page in the global menu.
 ادأ االختار اآلنBegin Test Now
To print a passage, select Print Passage in the
.القائمةالعامة
فقرةب
 اختر طباعة،باعفقرة
 لط ةglobal menu.
To print a question, open the question's context
menu and select Print Item. After sending the print
بعد إرسال طلب
.فتحقائمةالنص واختربند طباعة
 أ،فحة
 لطباعة صrequest, a printer icon printer icon appears next to
.باعة بجانب رقمالسؤال
يقونة ط
تظ هر أ، الطباعةthe question number.
 السابقBack
تالي
 الNext
 حفظSave
يقاف مؤقت
 إPause
 الجدول الدوريPeriodic Table
 الم ادالتFormulas
لسطور
 قارئ اLine Reader
 تصغيرZoom Out
 تكبيرZoom In
التحديد
 قلمHighlighter
 إ هاء االختبارEnd Test
يقاف
يقاف الختبار؟ اسأل مدر االختبارقبل إ
 هل أنت متأكد بأنكتريد اAre you sure you want to pause the test? Ask your
. الختبارTest Administrator before pausing your test.
Are you sure you want to pause the test? If you
pause your test for more than {0} minutes, you may
بتوقي االختبار ألكثر
تبار؟ إذا قمت
يقا االخ
 هل أنت متأكد بأنكتريد إbe unable to make changes to questions that you
.فعل
بال
تي قمتبإجابت ها
سلة ال
تغيرات لأل ئ
 لنتتمكن منالقيامب،}0{/  منhave already answered. Ask your Test Administrator
.يقا االختبار
 اسأل مدر االختبارقبل إbefore pausing your test.
 سيتوجبعليك،بار
تبار؟ الستئنا االخت
يقا االخ
 هل أنت بأنكتريد إAre you sure you want to pause this test? To
. تسجيل الدخول مرة أخرىresume testing, you will have to log in again.
بارتحقق منذلك
،  الستئنا االخت.نقطع اختبارك
 اYour test has been interrupted. To resume your test,
. مع مدر االختبارcheck with your Test Administrator.

Translation

Message

Some pages contain multiple questions. You may
تخدامشريط
تاج إلى اس
قد تح
.ئلة
بعض الصفحاتعلى عدةأس
تحتويneed to use the scroll bar to view all the questions
.بالصفحة
ئلة الموجودة
فة األس
 التمريرلعرض كاon a page.
To open the glossary, click a word or phrase that
تيتوجد حدود
بارة ال
لكلمة أوالع
نقرعلى ا
 ا، لفتحقاموس المصطلحاتhas a border around it. This tool is only available for
.كلما فقط
 ذه األداةمتاحة لبعض ال ت. تحيطب هاcertain words.
صفحة السؤال
 يمكنك الدخول إلى مالحظاتكعلىالسؤال عن طريقYou can only access your notes for a question on
.بار فقط
 االختthat question’s test page.
Are you sure you're done responding to this item?
Once you leave this page you will not be able to
،فحة
 هل أنت متأكد من أنك أنهي اإلجابةعلى هذا البند؟ إذاتركتهذه الصchange the response. Select [Yes] to commit your
تقال إلى البند
]نعم[لتأكيد إجابك واالن/  اختر. لنتتمكن منتغير اإلجابةresponse and move to the next item or select [No] to
يهذه الصفحة
 ]ال[لتبقى/تالي أو اختر
 الstay on this page
Complete this test segment and submit it. This will
بار لن
سينهي هذاجلسةاالخت.تسليمه
 أكمل هذا الجزء من االختباروقمبend this test session. You will not be able to view
. تتمكن منعرض االختبار مرة أخرىthis test again.
.تقصاء مطلوبة
 إجابةسؤال (أسئلة)السA response to the survey question(s) is required.
You have reached the end of the test. When you
نقر
 ا،تحقق من إجاباتك
 عندماتنتهي من ال.لت إلىن هاي االختبار
 لقدوصhave finished checking your answers, click the [End
.[]إ هاء االختبار/  على زرTest] button.
.لت إلىن هاي االختبار
 لقدوصYou have reached the end of the test.
You are about to end this test. Click [Yes] to
تقال إلى
]نعم [لالن/ أضغطعلى.لقد أوشكتعلى النتهاء من هذا الختبارcontinue to the next page. Click [No] to keep
.]ال[ الستمرار ي االختبار/ أضغطعلى.تالية
الصفحة الworking on your test.
!لقدوصلت لن هاي االختبار، ت هانيناCongratulations, you reached the end of the test!

.تيتود مراجعته
اختر رقم السؤال ال
تك
،تاج لمراجعة إجابا
كنت تح
إذا
.بشكلعلمعلى أيسؤالقمتبوضع عالمةعليه للمراجعة
يقونة
تظ هر أ
هل أنت متأكد من النت هاء من مراجعة ذا االختبار؟
 عندناتنتهي من هذا/ نقرعلى
 أو ال،يمكن اآلن العودة ومراجعة إجاباتك
.تسليم ذا االختبار
 اليمكنكتغير اإلجاباتبعد.الختبار
.تسلم االختبارب د االنتهاء منه
يرجى
تبار؟
تسليم االخ
هل أنت متأكد من أنكتريد

If you need to review your answers, select the
question number you wish to review. A flag icon
appears for any questions that you marked for
review.
Are you sure you're done reviewing this test?
You may now go back and review your entries, or
click [Submit Test] if you are finished with this test.
You cannot change entries after you submit this
test.
Please submit the test when you have finished.
Are you sure you want to submit the test?

تسلم االختبار عن طريق اختيار إ هاء االختبارب د االنتهاء من
 يجبعليكYou must submit the test by selecting End Test after
.ف األسئلة
 إجابة كاyou finish answering all questions.
 تسجيل الخروجLog Out
تخدام هذا الموقع
نك اس
 يمك.مرحبابكمبموقع التدريب لى االختبار
بعض
 يطلب منكب.للحصولعلىبعض اختباراتللممارسةوالتدريب
ئل األخرىتتطلب منك
في حين أنعض األس،ئلة اختيار إجابة واحدة
ألس
 أو اكمالنوع أخر من الم هام دون، أو رسمصورة،أنتكتب إجابةقصيرة
.نهاية محددة

Welcome to the Training Test Site. You can use this
site to take practice and training tests. Some
questions require you to select one answer; others
require you to type a short answer, draw a picture,
or complete another type of open-ended task.

Translation

Message

 أدخل اسمك.إلغاءالعالمة من مربع مستخدم ضيف أوجلسة ضيف:للطلبة
الخاصبكSSID قمبإدخال معرف الخدمة.ألولفي مرباالسم األول
 أضغط على.كتب هويةالجلسة الذي أعطاه لك المعيد
 ا.SSID في مربع
.[]تسجيل الدخول/
 اختر،لتسجيل الدخو الختبارات الممارسةوالتدريب:ي ضيوف
المستخدمن
.صفحاتتسجيل الدخول
نقل خالل
ثمت، []تسجيل الدخول/ بساطة
ب
هل أنت متأكد منتسجيل الخروج؟

For Students: Uncheck the Guest User and Guest
Session checkboxes. Enter your first name into the
First Name box. Enter your SSID into the SSID box.
Enter the Session ID that your TA gave you. Click
[Sign In].
Guest Users: To log in to the Practice and Training
Tests, simply select [Sign In], then navigate through
the login screens.
Are you sure you want to log out?

