California Science Test
Khmer 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.
Message
Please Sign In
First Name:
SSID:
Session ID:
Please check that your
information is entered
correctly. If you need
help, ask your TA.
Your SSID is not entered
correctly. Please try again
or ask your TA.
Your first name and SSID
do not match current
records. Please try again
or ask your Test
Administrator for help.
You cannot take this test
with this browser.
To access this site, use
Mozilla Firefox 52+, Safari
7+, Chrome 59+, Internet
Explorer 11, or the
Secure Browser.
If the information is
correct, choose [Yes]. If
not, choose [No].
If you do not see the test
you need to take, notify
your Test Administrator
and select Return to
Login.
Review the following test
settings.
Your Test Administrator
needs to review your
requested test and your
test settings. This may

Translation
សូ មចុះឈ្មុះចូ ល៖
នាមខ្ល ួន ៖
SSID ៖
ឈលខ្សម្គាល់វគ្ា សិក្សា ៖
សូ មពិនិត្យឈមើលថារាល់ពត្
័ ៌ម្គនរបស់អ្នក្សត្ត្ូវបានបញ្ចល
ូ ត្ត្ឹមត្ត្ូវ។
ត្បសិនឈបើអ្នក្សត្ត្ូវការជំនួយ សូ មសាក្សសួ រអ្ន ក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត (TA) របស់អ្នក្ស។
SSID របស់អ្នក្សមិនបានបញ្ចល
ូ ត្ត្ឹមត្ត្ូវឈ ើយ។ សូ មពាយាមមត ងឈ ៀត្
ឬសួ រអ្ន ក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្ស។

នាមខ្ល ួន និង SSID របស់អ្នក្សមិនត្ត្ូវគ្នននឹងក្សំណត្់ត្ាបចចុបបនន ឈ ។
សូ មពាយាមមត ងឈ ៀត្ ឬសួ រអ្ន ក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្សសត្ម្គប់ជំនួយ។
អ្ន ក្សមិនអាចឈ្វ ើឈត្សត ជាមួ យក្សមម វ ិ្ីរក្សរក្ស (browser) ឈនុះបានឈ ។
ឈ ើមបីចូលឈៅឈគ្ហ ំព័រឈនុះ សូ មឈត្បើក្សមម វ ិ្ី Mozilla Firefox 52+, Safari 7+,
Chrome 59+, Internet Explorer 11 ឬក្សមម វ ិ្ីរក្សរក្សសវត្ថ ិភាព (Secure
Browser)។
ត្បសិនឈបើព័ត្៌ម្គនត្ត្ឹមត្ត្ូវ សូ មឈត្ជើសឈរ ើស [បា /ចាស (Yes)] ។
ត្បសិនឈបើមិនត្ត្ឹមត្ត្ូវ សូ មឈត្ជើសឈរ ើស [ឈ (No)] ។
ត្បសិនឈបើអ្នក្សមិនឈ ើញឈត្សត ដ លអ្ន ក្សត្ត្ូវការឈ
សូ មជូ ន ំណឹងអ្ន ក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្សឈហើយឈត្ជើសឈរ ើស
ត្ត្ ប់ឈៅចុះឈ្មុះចូ លវ ិញ។
ពិនិត្យឈ ើង វ ិញនូ វការក្សំណត្់ឈត្សត ូ ចខាងឈត្កាម។
អ្ន ក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្សត្ត្ូវការពិនិត្យឈ ើង វ ិញនូ វឈត្សត ដ លអ្ន ក្សបានឈសន ើសំ
និងការក្សំណត្់ឈត្សត របស់អ្នក្ស។ អាចត្ត្ូវចំណាយឈពលពីរបីនា ី។

Message
take a few minutes.

Translation

Is This Your Test?
If the test name and
settings are correct,
choose [Yes, Start My
Test]. If not, choose [No].
Sound and Video
Playback Check
Make sure video and
audio playback are
working. To play the
sample video and sound,
press the play button.
If you were able to play
the video and its sound,
choose I could play the
video and sound. If not,
choose I could not play
the video or sound.
I could play the video and
sound
I could not play the video
or sound
Video Playback Problem
You must be able to play
video for this test. Please
tell your Test
Administrator that your
device has a video
problem.
To try the video playback
again, choose Try Again.
If your Test Administrator
tells you to log out,
choose Log Out.
Instructions and Help
Overview of the Test Site
for the California Science
Test
Return to Login
Please wait for your TA to
approve your request. If
you need to cancel your
request, select [Cancel
Request].
Text-to-Speech Sound
Check

ឈត្ើឈនុះជាឈត្សត របស់អ្នក្សដមនឈ ?
ត្បសិនឈបើឈ្មុះឈត្សត និងការក្សំណត្់ត្ត្ឹមត្ត្ូវ សូ មឈត្ជើសឈរ ើស [បា /ចាស
ចាប់ឈ្តើមឈ្វ ើឈត្សត របស់ខ្្ុំ (Yes, Start My Test)] ។ ត្បសិនឈបើមិនត្ត្ឹមត្ត្ូវ
សូ មឈត្ជើសឈរ ើស [ឈ (No)] ។
ពិនិត្យការចាក្ស់សំឈ ង និង វ ើឈ អ្ូ

ត្ត្ូវត្បាក្ស ថាការចាក្ស់ វ ើឈ អ្ូ និងអ្ូ ឌីយូ ំឈណើរការ។ ឈ ើមបីចាក្ស់ វ ើឈ អ្ូ
និងសំឈ ងគ្ំរ ូ សូ មចចបូ ត្ងចាក្ស់។
ត្បសិនឈបើអ្នក្សអាចចាក្ស់ វ ើឈ អ្ូ និងសំឈ ងរបស់វាបាន សូ មឈត្ជើសឈរ ើស
ខ្្ុំអាចចាក្ស់ វ ើឈ អ្ូ និងសំឈ ងបាន (I could play the video and sound)។
ត្បសិនឈបើមិនអាចឈ សូ មឈត្ជើសឈរ ើស ខ្្ុំមិនអាចចាក្ស់ វ ើឈ អ្ូ ឬសំឈ ងបានឈ
could not play the video or sound)។
ខ្្ុំអាចចាក្ស់ វ ើឈ អ្ូ និងសំឈ ងបាន
ខ្្ុំមិនអាចចាក្ស់ វ ើឈ អ្ូ ឬសំឈ ងបានឈ
បញ្ហាចាក្ស់ វ ើឈ អ្ូ

អ្ន ក្សត្ត្ូវដត្ចាក្ស់ វ ើឈ អ្ូ សត្ម្គប់ការឈ្វ ើឈត្សត ឈនុះ។
សូ មត្បាប់អ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្សថាឧបក្សរណ៍របស់អ្នក្សម្គនបញ្ហា វ ើឈ អ្ូ ។
ឈ ើមបីសាក្សលបងចាក្ស់ វ ើឈ អ្ូ មត ងឈ ៀត្ សូ មឈត្ជើសឈរ ើស សាក្សលបងមដ ងឈ ៀត្។
ត្បសិនឈបើអ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងរបស់អ្នក្សត្បាប់អ្នក្សឱ្យចាក្សឈចញ (Log Out )
សូ មឈត្ជើសឈរ ើស ចាក្សឈចញ (Log Out)។
ឈសចក្សត ីដណនាំ និងជំនួយ
ិ ឋ ភាព ូ ឈៅនន ំព័រឈ្វ ឈើ ត្សត សត្ម្គប់ឈត្សត វ ិ ាសាស្រសតរ ឋ California
ត្ត្ ប់ឈៅចុះឈ្មុះចូ ល
សូ មរង់ចាំអ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្សឈ ើមបីអ្នញ្ហាត្សំឈណើរបស់អ្នក្ស។
ត្បសិនឈបើអ្នក្សត្ត្ូវការឈបាុះបង់សំឈណើរបស់អ្នក្ស សូ មឈត្ជើសឈរ ើស [ឈបាុះបង់សឈំ ណើ
(Cancel Request)] ។
ពិនិត្យ អ្ត្ថ ប ឈៅជាសំឈ ងភាសានិយាយ (Text-to-Speech)

(I

Message
Make sure text-to-speech
is working.
Press the speaker button.
You should hear a voice
speak the following
sentence: "This text is
being read aloud."
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 button to have it
played.
There are two types of
test tools available:
Global Tools: These tools
appear in the global menu
at the top of the test
page.
Help (?) button
To view the on-screen
Test Instructions and
Help window, select the
questions mark (?) button
in the upper-right corner.
You may select the
question mark button to
access this help guide at
any time during your test.
Calculator
To use the on-screen
calculator, select
Calculator in the global
menu. This tool is
available for the following
tests:
Science 5, 8, and high
school; Mathematics 6, 7,
8, and 11.
Zoom buttons
To enlarge the text and
images on a test page,
select Zoom In. Multiple
zoom levels are available.
To undo zooming, select

Translation
ត្ត្ូវត្បាក្ស ថាអ្ត្ថ ប ឈៅជាភាសានិយាយ ំឈណើរការ។
ចចបូ ត្ងឧបក្សរណ៍បំពងសំឈ ង។
អ្ន ក្សគ្ួ រឮសំឈ ងនិយាយ ូ ចឃ្លា ូ ចខាងឈត្កាម៖
«អ្ត្ថ ប ឈនុះក្សំពងត្ត្ូវបានអានឮៗ។ (This text is being read aloud.)»
ត្បសិនឈបើអ្នក្សបានឮសំឈ ងចាស់ សូ មឈត្ជើសឈរ ើសខ្្ុំបានឮសំឈ ង (I heard the
voice)។ ត្បសិនឈបើមិនឮ សូ មឈត្ជើសឈរ ើសខ្្ុំមិនឮសំឈ ង (I did not hear the
voice)។
ឈ ើមបីបនត ឈ្វ ើឈត្សត ឈោយមិនចាំបាច់ត្ត្ួ ត្ពិនិត្យអ្ត្ថ ប ឈៅភាសានិយាយ
សូ មឈត្ជើសឈរ ើស រំលងការពិនិត្យអ្ត្ថ ប ឈៅភាសានិយាយ (Skip TTS Check)។
ឈត្ជើសឈរ ើសអ្ត្ថ ប ដ លអ្ន ក្សចង់សាដប់ឈហើយចចបូ ត្ងពណ៌នបត្ងឈ ើមបីចាក្ស់សំឈ
ង។
ម្គនឧបក្សរណ៍ឈត្សត ពីរត្បឈេ ៖
ឧបក្សរណ៍សក្សល (Global Tools)៖ ឧបក្សរណ៍ទ ំងឈនុះ
ឈលចឈ ើងឈៅក្សនុងម៉ឺនយសក្សលឈៅដ្នក្សខាងឈលើនន ំព័រឈត្សត ។
បូ ត្ងជំនួយ (?)

ឈ ើមបីឈមើលការដណនាំអ្ំពឈី ត្សត និង វ ើន ូ ជំនួយឈៅឈលើឈអ្ត្ក្សង់
សូ មឈត្ជើសឈរ ើសបូ ត្ងសញ្ហាសួ រ (?) ឈៅត្ជ ុងខាងសាតំដ្នក្សខាងឈលើ។
អ្ន ក្សអាចឈត្ជើសបូ ត្ងសញ្ហាសួ រឈ ើមបីចូលឈមើលការដណនាំជំនួយឈនុះឈៅឈពលណាមួ
យអ្ំ ុ ងឈពលឈ្វ ើឈត្សត ។
ក្សមម វ ិ្ីគ្ណនា(Calculator)

ឈ ើមបីឈត្បើការគ្ណនាឈៅឈលើឈអ្ត្ក្សង់
សូ មឈត្ជើសឈរ ើសក្សមម វ ិ្ីគ្ណនាក្សនុងម៉ឺនយសក្សល។
ឧបក្សរណ៍ឈនុះអាចឈត្បើបានសត្ម្គប់ការឈ្វ ើឈត្សត ូ ចខាងឈត្កាម៖
វ ិ ាសាស្រសតថានក្ស់ ី 5, 8 និង វ ិ ាល័យ គ្ណិត្ វ ិ ា ថា
ី ន ក្ស់ 6, 7, 8, និង ី 11 ។
បូ ត្ងពត្ងីក្សបត្ងួ ម (Zoom)
ឈ ើមបីពត្ងីក្សអ្ត្ថ ប និងរ ូបភាពឈៅឈលើ ំព័រឈត្សត សូ មឈត្ជើសឈរ ើសពត្ងីក្ស។
ពត្ងីក្សបត្ងួ មម្គនឈត្ចើនក្សត្មិត្។ ឈ ើមបីទញយក្សការបត្ងួ មត្ត្ ប់មក្សវ ិញ
សូ មឈត្ជើសឈរ ើសបត្ងួ ម (Zoom Out)។

Message
Zoom Out.

Context Menu Tools:
These tools are for
passages and questions.
To use these tools, click
the context menu.
Expand buttons
You can expand the
passage section or the
question section for
easier readability.
To expand the passage
section, select the right
arrow icon Right Arrow
Icon below the global
menu. To collapse the
expanded passage
section, select the left
arrow icon Left Arrow
Icon in the upper-right
corner.
To expand the question
section, select the left
arrow icon Left Arrow
Icon below the global
menu. To collapse the
expanded question
section, select the right
arrow icon Right Arrow
Icon in the upper-left
corner.
Mark for Review
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

Translation

ឧបក្សរណ៍ម៉ឺនយបរ ិប (Context Menu Tools)៖
ឧបក្សរណ៍ទ ំងឈនុះគ្៉ឺសត្ម្គប់ដត្អ្ត្ថ ប និងសំណួរ។ ឈ ើមបីឈត្បើឧបក្សរណ៍ទ ំងឈនុះ
សូ មចចម៉ឺនយបរ ិប ។
បូ ត្ងពត្ងីក្ស (Expand)

អ្ន ក្សអាចពត្ងីក្សដ្នក្សអ្ត្ថ ប

ឬដ្នក្សសំណួរឈ ើមបីងាយត្សួ លអានបាន។

ឈ ើមបីពត្ងីក្សដ្ន ក្សអ្ត្ថ ប សូ មឈត្ជើសឈរ ើសរ ូបត្ំណាងសញ្ហាត្ពួ ញខាងសាតំ
«រ ូបត្ំណាងសញ្ហាត្ពួ ញខាងសាតំ» ឈៅពីឈត្កាមម៉ឺនយសក្សល។
ឈ ើមបីបត្ងួ មដ្នក្សអ្ត្ថ ប ដ លបានពត្ងីក្ស
សូ មឈត្ជើសឈរ ើសរ ូបត្ំណាងសញ្ហាត្ពួ ញខាងឈវវ ង «រ ូបត្ំណាងសញ្ហាត្ពួ ញខាងឈវវ ង»
ឈៅត្ជ ុងខាងសាតំដ្នក្សខាងឈលើ។

ឈ ើមបីពត្ងីក្សដ្ន ក្សសំណួរ សូ មឈត្ជើសឈរ ើសរ ូបត្ំណាងសញ្ហាត្ពួ ញខាងឈវវ ង
«រ ូបត្ំណាងសញ្ហាត្ពួ ញខាងឈវវ ង» ឈៅឈត្កាមម៉ឺនយសក្សល។
ឈ ើមបីបត្ងួ មដ្នក្សសំណួរដ លបានពត្ងីក្ស សូ មឈត្ជើសរ ូបត្ំណាងសញ្ហាត្ពួ ញខាងសាតំ
«រ ូបត្ំណាងសញ្ហាត្ពួ ញខាងសាតំ» ឈៅត្ជ ុងខាងឈវវ ងដ្នក្សខាងឈលើ ។
ោក្ស់សញ្ហាសម្គាល់សត្ម្គប់ការពិនិត្យឈ ើង វ ិញ (Mark for Review)

ឈ ើមបីោក្ស់សញ្ហាសម្គាល់សំណួរសត្ម្គប់ការពិនិត្យឈ ើង វ ិញ
សូ មឈត្ជើសឈរ ើសោក្ស់សញ្ហាសម្គាល់សត្ម្គប់ការពិនិត្យឈ ើង វ ិញពីម៉ឺនយបរ ិប ។
ឈលខ្សំណួរដ លបានោក្ស់សញ្ហាសម្គាល់បងាាញសញ្ហាឈៅត្ជ ុងខាងសាតំដ្នក្សខាង
ឈលើឈហើយរ ូបត្ំណាង ង់ជាត្ិបងាាញឈៅជាប់ឈលខ្ឈៅឈលើ ំព័រឈ្វ ឈើ ត្សត ។
បញ្ជ ីសំណួរ (ដ លបានោក្ស់សញ្ហាសម្គាល់)
បងាាញសត្ម្គប់សំណួរដ លបានឈត្ជើសឈរ ើស។
ឈសៀវឈៅក្សត្់ចំណា ំ (Notepad)

Message
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 mode, open
the context menu and
select Strikethrough. 2.
Select the answer options
you wish to strike out. 3.
To deactivate
Strikethrough mode,
press the Esc key or click
outside the response
area. Option B: 1. Rightclick an answer option
and select Strikethrough.
You cannot skip
questions. You must
answer all the questions
on a page before you can
go to the next page. You
can mark a question for
review and go back to it
later to change the
answer, if necessary.
You can navigate to test
pages by clicking
the Back and Next button
s or by selecting an
option from
the Questions drop-down
list in the upper-left
corner.
You must submit the test
by selecting End
Test after you finish
answering all questions.

Translation

ឈ ើមបីបញ្ចល
ូ ក្សំណត្់ចំណា ំ ឬមត្ិឈយាបល់សត្ម្គប់សំណួរណាមួ យ
សូ មឈត្ជើសឈរ ើសឈសៀវឈៅក្សត្់ចំណា ំ ពីម៉ឺនយបរ ិប ។
បនាាប់ពីអ្នក្សបញ្ចល
ូ ក្សំណត្់ចំណាណា
ំ មួ យ
រ ូបត្ំណាងឈមមន បងាាញឈៅជាប់ឈលខ្សំណួរឈៅឈលើ ំព័រឈ្វ ើឈត្សត ។
បនាាត្់វូត្ (Strikethrough)

ចំឈ ុះសំណួរឈវា ើយត្បដ លអ្ន ក្សឈត្ជើសឈរ ើស
អ្ន ក្សអាចវូ ត្ឈចាលជឈត្មើសចឈមា ើយឈ ើមបីឈតតត្ឈៅឈលើជឈត្មើសដ លអ្ន ក្សគ្ិត្ថាត្ត្ឹ
មត្ត្ូវ។ ម្គនជឈត្មើសពីរសត្ម្គប់ឈត្បើឧបក្សរណ៍ឈនុះ៖ ជឈត្មើស A ៖ 1.
ឈ ើមបីឈបើក្សបនាាត្់វូត្បាន
សូ មឈបើក្សម៉ឺនយបរ ិប ឈហើយឈត្ជើសឈរ ើសយក្សបនាាត្់វូត្។ 2.
ឈត្ជើសឈរ ើសជឈត្មើសចឈមា ើយដ លអ្ន ក្សចង់វូត្ឈចាល។ 3. ឈ ើមបីបិ មូ បនាាត្់វូត្
សូ មចចត្គ្នប់ចច Esc ឬចចខាងឈត្ៅត្ំបន់ឈវា ើយត្ប។ ជឈត្មើស B ៖ 1.
ចចក្សណដុរខាងសាដំឈលើជឈត្មើសចឈមា ើយឈហើយឈត្ជើសឈរ ើសយក្សបនាាត្់វូត្។

អ្ន ក្សមិនអាចរំលងសំណួរបានឈ ។
អ្ន ក្សត្ត្ូវឈវា ើយសំណួរទ ំងអ្ស់ឈៅឈលើ ំព័រមនឈៅ ំព័របនាាប់។
អ្ន ក្សអាចោក្ស់សញ្ហាសម្គាល់សំណួរសត្ម្គប់ការពិនត្
ិ យឈ ើង វ ិញឈពលឈត្កាយឈ ើមបីតា
ស់បតរចឈមា
ូ
ើយត្បសិនឈបើចាំបាច់។

អ្ន ក្សអាចរក្សរក្សឈ ើមបីចូលឈៅ ំព័រឈ្វ ើឈត្សត ឈោយចចបូ ត្ងថយឈត្កាយ
និងបនាាប់
ឬឈោយឈត្ជើសឈរ ើសជឈត្មើសពីបញ្ជ ស
ី ំណួរឈៅត្ជ ុងខាងឈវវ ងដ្ន ក្សខាងឈលើ។
អ្ន ក្សត្ត្ូវបញ្ជន
ូ ឈត្សត ឈោយឈត្ជើសឈរ ើស បញ្ច ប់ឈត្សត (Test End)
បនាាប់ពីអ្នក្សបានឈវា ើយត្គ្ប់សំណួរទ ំងអ្ស់ឈហើយ។

Message
You can pause the test at
any time.
If the test is paused for
less than 20 minutes, you
can review questions you
already answered.
If the test is paused for
more than 20 minutes,
you cannot review
questions you already
answered. The only
exception is if you pause
on a page that has at
least one unanswered
question.
When you resume the
test, the first page with
unanswered questions
appears.
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.
To print a passage and all
questions on the page,
select Print Page in the
global menu.
Begin Test Now
To print a passage,
select Print Passage in
the global menu.
To print a question, open
the question's context
menu and select Print
Item. After sending the
print request, a printer
icon printer icon appears
next to the question
number.
Back
Next
Save
Pause
Periodic Table
Formulas

Translation
អ្ន ក្សអាចតាក្សឈ្វ ើឈត្សតត្គ្ប់ឈពល។
ត្បសិនឈបើការឈ្វ ើឈត្សតត្ត្ូវបានតាក្សក្សនុងរយៈឈពលត្ិចជាង 20 នា ី
អ្ន ក្សអាចពិនិត្យឈ ើង វ ិញនូ វសំណួរដ លអ្ន ក្សបានឈវា ើយរ ួចឈហើយ។

ត្បសិនឈបើការឈ្វ ើឈត្សតត្ត្ូវបានតាក្សរយៈឈពលឈត្ចើនជាង 20 នា ី
អ្ន ក្សមិនអាចពិនិត្យឈមើលឈ ើង វ ិញនូ វសំណួរដ លអ្ន ក្សបានឈវា ើយឈ ើយ។
ក្សរណីឈលើក្សដលងដត្មួ យគ្ត្់គ្៉ឺត្បសិនឈបើអ្នក្សតាក្សឈៅឈលើ ំព័រណាមួ យឈោយយាង
ឈោចណាស់ម្គនសំណួរមួ យមិនទន់បានឈវា ើយ។
ឈៅឈពលអ្ន ក្សបនត ឈ្វ ើឈត្សត ឈនាុះ ំព័រ ី 1
ដ លម្គនសំណួរមិនទន់ឈវា ើយនឹងឈលចឈ ើង។
ត្បសិនឈបើអ្នក្សមិនឈ្វ ើអ្វើទ ំងអ្ស់ក្សនុងរយៈឈពល 30 នា ី
ឈនាុះការឈ្វ ើឈត្សត នឹងតាក្ស និងចាក្សឈចញឈោយសវ ័យត្បវត្ត ិ។
ចឈមា ើយទ ំងអ្ស់ត្ត្ូវបានរក្សា ក្សជាភាាមៗ។
អ្ន ក្សមិនបាត្់បង់ចឈមា ើយទ ំងឈនាុះឈ ឈៅឈពលដ លការឈ្វ ើឈត្សតត្ត្ូវបានតាក្ស។
ឈ ើមបីត្ពីនអ្ត្ថ ប និងសំណួរទ ំងអ្ស់ឈៅឈលើ ព
ំ ័រ
សូ មឈត្ជើសឈរ ើសត្ពីន ំព័រឈៅក្សនុងម៉ឺនយសក្សល។
ចាប់ឈ្តើមឈត្សត ឥ ូ វឈនុះ
ឈ ើមបីត្ពីនអ្ត្ថ ប

សូ មឈត្ជើសឈរ ើសអ្ត្ថ ប ត្ពីនក្សនុងម៉ឺនយសក្សល។

ឈ ើមបីត្ពីនសំណួរ សូ មឈបើក្សម៉ឺនយបរ ិប របស់សំណួរឈហើយឈត្ជើសឈរ ើសត្ពីន។
បនាាប់ពីបានឈ្ញើសំឈណើរត្ពីនរ ួច សូ មឈត្ជើសឈរ ើសរ ូបត្ំណាងម្គសីនត្ពីន
«រ ូបត្ំណាងម្គសីនត្ពីន» បងាាញឈៅជាប់ឈលខ្សំណួរ។
ថយឈត្កាយ
បនាាប់
រក្សា ក្ស
តាក្ស
ារាងធាត្គ្ីមី
រ ូបមនត

Message
Line Reader
Zoom Out
Zoom In
Highlighter
End Test
Are you sure you want to
pause the test? Ask your
Test 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
be unable to make
changes to questions that
you have already
answered. Ask your Test
Administrator before
pausing your test.
Are you sure you want to
pause this test? To
resume testing, you will
have to log in again.
Your test has been
interrupted. To resume
your test, check with your
Test Administrator.
Some pages contain
multiple questions. You
may need to use the
scroll bar to view all the
questions on a page.
To open the glossary,
click a word or phrase
that has a border around
it. This tool is only
available for certain
words.
You can only access your
notes for a question on
that 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
change the response.
Select [Yes] to commit
your response and move
to the next item or select

Translation
បនាាត្់អាន
បត្ងួ ម
ពត្ងីក្ស
ឧបក្សរណ៍គ្ូសចំណា ំ
បញ្ច ប់ឈត្សត
ឈត្ើអ្នក្សត្បាក្ស ឈហើយថាអ្ន ក្សចង់តាក្សការឈ្វ ើឈត្សត ឈនុះ? សួ រអ្ន ក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត
មនឈពលតាក្សការឈ្វ ើឈត្សត របស់អ្នក្ស។

ឈត្ើអ្នក្សត្បាក្ស ឈហើយថាអ្ន ក្សចង់តាក្សការឈ្វ ើឈត្សត ឈនុះ?
ត្បសិនឈបើអ្នក្សតាក្សការឈ្វ ើឈត្សត របស់អ្នក្សឈត្ចើនជាង {0} នា ី
ឈនាុះអ្ន ក្សត្បដហលជាមិនអាចឈ្វ ើការតាស់បតរសំ
ូ ណួរដ លអ្ន ក្សបានឈវា ើយឈ យ
ើ ។
សួ រអ្ន ក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត មនឈពលតាក្សការឈ្វ ើឈត្សត របស់អ្នក្ស។
ឈត្ើអ្នក្សត្បាក្ស ឈហើយថាអ្ន ក្សចង់តាក្សការសាក្សលបងឈនុះ? ឈ ើមបីបនត ការឈ្វ ើឈត្សត
អ្ន ក្សត្ត្ូវចុះឈ្មុះចូ លមត ងឈ ៀត្។
ការឈ្វ ើឈត្សត របស់អ្នក្សត្ត្ូវរអាក្ស់រអ្ួ ល។ ឈ ើមបីបនត ការឈ្វ ើឈត្សត របស់អ្នក្ស
សូ មពិនិត្យជាមួ យអ្ន ក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្ស។

ំ ័រខ្ា ុះម្គនសំណួរឈត្ចើន។
ព
អ្ន ក្សត្បដហលជាត្ត្ូវឈត្បើរបារអ្ូ សឈ ើមបីឈមើលត្គ្ប់សំណួរទ ំងអ្ស់ឈៅឈលើ ព
ំ ័រ។

ឈ ើមបីឈបើក្សសទានត្ក្សម សូ មចចឈលើ ក្សយ ឬឃ្លាដ លម្គនសមជំ វ ិញវា។
ឧបក្សរណ៍ឈនុះអាចឈត្បើបានសត្ម្គប់ដត្ ក្សយជាក្ស់លាក្ស់មួយចំនួនបឈណា
ណ ុះ។
អ្ន ក្សអាចចូ លឈត្បើក្សំណត្់ចំណារំ បស់អ្នក្ស សត្ម្គប់សំណួរឈៅឈលើ ំព័រឈត្សត សំណួរ។

ឈត្ើអ្នក្សត្បាក្ស ឈហើយថាអ្ន ក្សបានបញ្ច ប់រាល់ការឈវា ើយត្បឈៅនឹងសំណួរទ ំងឈនុះ?
ឈៅឈពលដ លអ្ន ក្សចាក្សឈចញពី ំព័រឈនុះ អ្ន ក្សមិនអាចបតរការឈវា
ូ
ើយត្បបានឈ ។
ឈត្ជើសឈរ ើស [បា /ចាស (Yes)]
ឈ ើមបីបញ្ហជក្ស់ចឈមា ើយរបស់អ្នក្សឈហើយបនត ឈៅសំណួរបនាាប់ ឬឈត្ជើសឈរ ើស \ [ឈ (No)]
ឈ ើមបីបនត ឈៅឈលើ ំព័រឈនុះឈ ៀត្

Message
[No] to stay on this page

Complete this test
segment and submit it.
This will end this test
session. You will not be
able to view this test
again.
A response to the survey
question(s) is required.
You have reached the
end of the test. When you
have finished checking
your answers, click the
[End Test] button.
You have reached the
end of the test.
You are about to end this
test. Click [Yes] to
continue to the next page.
Click [No] to keep working
on your test.
Congratulations, you
reached the end of the
test!
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?

Translation

បំឈពញដ្នក្សឈ្វ ើឈត្សត ឈនុះឈហើយចចបញ្ជន
ូ (Submit) វា។
ឈនាុះនឹងបញ្ច ប់វគ្ា ឈ្វ ើឈត្សត ឈនុះ។
អ្ន ក្សមិនអាចពិនិត្យឈមើលការឈ្វ ើឈត្សត ឈនុះមត ងឈ ៀត្បានឈ ។
ត្ត្មូវឱ្យម្គនការឈវា ើយត្បឈៅនឹងសំណួរសា ង់មត្ិ។
អ្ន ក្ស្ន ល់ការបញ្ច ប់ននការឈ្វ ើឈត្សត ។
ឈៅឈពលអ្ន ក្សបានបញ្ច ប់ការត្ត្ួ ត្ពិនិត្យចឈមា ើយរបស់អ្នក្ស សូ មចចបូ ត្ង
[បញ្ច ប់ឈត្សត (End Test)] ។
អ្ន ក្ស្ន ល់ការបញ្ច ប់ននការឈ្វ ើឈត្សត ។

អ្ន ក្សឈរៀបនឹងបញ្ច ប់ការឈ្វ ើឈត្សត ឈនុះ។ សូ មចច [បា /ចាស (Yes)]
ឈ ើមបីបនត ឈៅ ំព័របនាាប់។ ចច [ឈ (No)] ឈ ើមបីបនត ឈ្វ ើឈត្សត ។
អ្បអ្រសា រ អ្ន ក្សបានបញ្ច ប់ការឈ្វ ើឈត្សត ឈនុះ!

ត្បសិនឈបើអ្នក្សត្ត្ូវការពិនិត្យឈមើលចឈមា ើយរបស់អ្នក្ស
សូ មឈត្ជើសឈរ ើសឈលខ្សំណួរដ លអ្ន ក្សចង់ពិនិត្យឈ ង
ើ វ ិញ។
រ ូបត្ំណាង ង់ជាត្ិឈលចឈ ើងសត្ម្គប់សណ
ំ ួ រណាមួ យដ លអ្ន ក្សបានោក្ស់សញ្ហាស
ម្គាល់សត្ម្គប់ការពិនិត្យឈ ើង វ ិញ។
ឈត្ើអ្នក្សត្បាក្ស ឈហើយថាអ្ន ក្សបានពិនិត្យឈមើលការឈ្វ ើឈត្សត ឈនុះរ ួចរាល់?

ឥ ូ វឈនុះអ្ន ក្សអាចត្ត្ ប់មក្សវ ិញឈហើយពិនិត្យឈមើលចឈមា ើយរបស់អ្នក្ស ឬចច
[បញ្ជន
ូ ឈត្សត (Submit Test)] ត្បសិនឈបើអ្នក្សបានបញ្ច ប់ការឈ្វ ើឈត្សត ឈនុះ។
អ្ន ក្សមិនអាចតាស់បតរចឈមា
ូ
ើយបានឈ បនាាប់ពីអ្នក្សបានបញ្ជន
ូ ការឈ្វ ើឈត្សត ឈនុះ។
សូ មបញ្ជន
ូ ឈត្សត ឈៅឈពលដ លអ្ន ក្សបានបញ្ច ប់។
ឈត្ើអ្នក្សត្បាក្ស ឈហើយថាអ្ន ក្សចង់បញ្ជន
ូ ឈត្សត ?

Message
You must submit the test
by selecting End
Test after you finish
answering all questions.
Log Out
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 openended task.
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?

Translation
អ្ន ក្សត្ត្ូវបញ្ជន
ូ ឈត្សត ឈោយឈត្ជើសឈរ ើស បញ្ច ប់ឈត្សត (Test End)
បនាាប់ពីអ្នក្សបានឈវា ើយត្គ្ប់សំណួរទ ំងអ្ស់ឈហើយ។
ចាក្សឈចញ

សូ មសាវគ្មន៍មក្សកាន់ ំព័រហវ ឹក្សោត្់ឈត្សត ។ អ្ន ក្សអាចឈត្បើ ំព័រឈនុះឈ ើមបីអ្នវត្ត
និងហវ ឹក្សោត្់ឈត្សត ។ សំណួរមួ យចំនួនត្ត្មូវឱ្យអ្ន ក្សឈត្ជើសឈរ ើសចឈមា ើយមួ យ
សំណួរឈ្េងឈ ៀត្ត្ត្មូវឱ្យអ្ន ក្សវាយបញ្ចល
ូ ចឈមា ើយខ្ា ីៗ គ្ូ ររ ូបភាព
ឬបំឈពញត្បឈេ សំណួរឈបើក្ស។

សត្ម្គប់សិសេ៖ ឈោុះ្ីក្សក្សនុងត្បអ្ប់្ីក្សអ្ន ក្សឈត្បើជាឈេញៀវ (Guest User)
និងវគ្ា សត្ម្គប់ឈេញៀវ (Guest Session) ។ បញ្ចល
ូ នាមខ្ល ួនរបស់អ្នក្សឈៅក្សនុងត្បអ្ប់
នាមខ្ល ួន។ បញ្ចល
ូ SSID របស់អ្នក្សចូ លក្សនុងត្បអ្ប់ SSID ។
បញ្ចល
ូ ឈលខ្សម្គាល់វគ្ា ដ លអ្ន ក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្សបាន្ដល់ឱ្យអ្ន ក្ស។ ចច
[ចុះឈ្មុះចូ ល (Sign In)]។
អ្ន ក្សឈត្បើជាឈេញៀវ៖ ឈ ើមបីចុះឈ្មុះចូ លអ្នវត្ត និងហវ ឹក្សោត្់ឈត្សត សូ មឈត្ជើសឈរ ើស
[ចុះឈ្មុះចូ ល (Sign In)] រ ួចបនត ឈ្វ ើាមការបងាាញឈលើឈអ្ត្ក្សង់ចុះឈ្មុះចូ ល។
ឈត្ើអ្នក្សត្បាក្ស ឈហើយថាចង់ចាក្សឈចញ?

