California Science Test
Telugu 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:

Translation
దయచేసి సైన్ఇన్ అవండి
మొదటి పేరు:
SSI D:
సషన్ I D:
దయచేసి మీ సమాచారం సరిగా నమోదు చేయబడినదా
అనేది తనిఖీ చేయండి. మీరు సహాయం కావాలనుక ంటే,

Please check that your information is entered
correctly. If you need help, ask your TA.

మీ TAను అడగండి.
మీ SSI D సరిగా నమోదు కాలేదు. దయచేసి మళ్ళీ

Your SSID is not entered correctly. Please try
again or ask your TA.

ప్రయత్నంచండి లేదా మీ TAను అడగండి.
మీ మొదటి పేరు మరియు SSI D ప్రసు ుత రికారుులతో

Your first name and SSID do not match current
records. Please try again or ask your Test
Administrator for help.

సరిపో లడం లేదు. దయచేసి మళ్ళీ ప్రయత్నంచండి లేదా
సహాయం కోసం మీ ప్రీక్ష నిరాాహక డిని అడగండి.

You cannot take this test with this browser.

మీరు ఈ ప్రీక్షను ఈ బరరజర్తో తీసుకోలేరు.

To access this site, use Mozilla Firefox 52+,
Safari 7+, Chrome 59+, Internet Explorer 11, or
the Secure Browser.

52+, Saf ari 7+, Chrome 59+, I nt ernet
Expl orer 11, లేదా సురక్షిత బరరజర్ని వాడండి.

ఈ సైటనన ప్రాప్తి చేసుకోడానికి, Mozi l l a Fi ref ox

సమాచారం సరియన
ై ది అయతే, [అవును] అని
If the information is correct, choose [Yes]. If not,
choose [No].

ఎంచుకోండి. లేకపో తే, [కాదు] అని ఎంచుకోండి.

Message

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.

Translation
మీరు తీసుకోవలసిన ప్రీక్షను మీరు
చూడలేకపో యనప్ుడు, మీ ప్రీక్ష నిరాాహక నికి
తెలియజేయండి మరియు రిటన్ టన లాగిన్ ఎంచుకోండి.
కింర ది ప్రీక్ష యొకక సటిటంగులను సమీక్షించండి.
మీ ప్రీక్ష నిరాాహక డు మీరు అభ్యరిథంచిన ప్రీక్షను

Your Test Administrator needs to review your
requested test and your test settings. This may
take a few minutes.
Is This Your Test?

మరియు మీ ప్రీక్ష సటిటంగులను సమీక్షించాలిిన అవసరం
ఉంది. దీనికి కొనిన నిమిషాల ప్టట వచుు.
ఇది మీ ప్రీక్ష యేనా?
ప్రీక్ష పేరు మరియు సటిటంగుల సరైనవి అయతే,
[అవును, నా ప్రీక్ష పారరంభంచు] అని ఎంచుకోండి.

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.

లేకపో తే, [కాదు] అని ఎంచుకోండి.
వాయస్ మరియు వీడియో పేే బయయక్ తనిఖీ చేయుట
వీడియో మరియు ఆడియో పేే బయయక్ ప్నిచేసుిన్నా యని
నిరాారించుకోండి. శాంపిల్ వీడియో మరియు స ండ్ పేే
చేయుటక , పేే బటన్ని పరస్ చేయండి.
మీరు వీడియో మరియు దాని సౌండ్ పేే చేయ గలిగితే,
నేను వీడియో మరియు సౌండ్ పేే చేయగలిగాను అనే

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

దానిని ఎంచుకోండి. లేకపో తే, నేను వీడియో లేదా సౌండ్
పేే చేయలేకపో యాను అనే దానిని ఎంచుకోండి.
నేను వీడియో మరియు సౌండ్ పేే చేయగలిగాను
నేను వీడియో లేదా సౌండ్ పేే చేయలేకపో యాను
వీడియో పేే బయయక్ యొకక సమసయ

Message

You must be able to play video for this test.
Please tell your Test Administrator that your
device has a video problem.

Translation
మీరు ప్రీక్ష కోసం వీడియోను తప్పనిసరిగా పేే
చేయగలగాలి. మీ ప్రికరానికి వీడియో సమసయ ఉందని
దయచేసి మీ ప్రీక్ష నిరాాహక నికి చెప్పండి.
మళ్ళీ వీడియో పేే బయయక్ని ప్రయత్నంచడానికి, మరల
ప్రయత్నంచు అనే ఎంపికను ఎంచుకోండి. లాగ్ అవుట్

To try the video playback again, choose Try
Again. If your Test Administrator tells you to log
out, choose Log Out.
Instructions and Help

చేయమని మీ ప్రీక్ష నిరాాహక డు మీక చెపిపనటే యన,
లాగ్ అవుట్ను ఎంచుకోండి.
సూచనల మరియు సహాయం
కాలిఫో రినయా సైన్ి టెస్ట కోసం ప్రీక్ష కేందరం యొకక

Overview of the Test Site for the California
Science Test
Return to Login

అవలోకనం
లాగిన్క త్రిగి వెళ్ీండి
మీ అభ్యరథనపై మీ TA యొకక ఆమోదం కోసం దయచేసి
వేచి చూడండి. మీరు మీ అభ్యరథనను రదుు చేయవలసిన

Please wait for your TA to approve your
request. If you need to cancel your request,
select [Cancel Request].
Text-to-Speech Sound Check
Make sure text-to-speech is working.

అవసరం ఉంటే, [అభ్యరానను రదుు చేయు] అనే ఎంపికను
ఎంచుకోండి.
టెక్ట్-టన-సపపచ్ యొకక సౌండ్ను తనిఖీ చేయుట
టెక్ట్-టన-సపపచ్ ప్నిచేసు ో ందని నిరాారించుకోండి.
సపపకర్ బటన్ను పరస్ చేయండి. మీరు కింర ది వాకాయనిన ప్లికే

Press the speaker button. You should hear a
voice speak the following sentence: "This text is
being read aloud."

వాయస్ను వింటయరు. "ఈ టెక్ట్ బిగగ రగా
చదవబడుత ంది."
మీరు వాయస్ను సపషట ముగా విని ఉంటే, నేను వాయస్ని
వినానను అను దానిని ఎంచుకోండి. లేనటే యతే, టెక్ట్-

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-tospeech, choose Skip TTS Check.

టన-సపపచ్ యొకక తనిఖీ లేక ండా టెసట ంి గ్ను
కొనసాగించుటక నేను వాయస్ను వినలేదు అను దానిని
ఎంచుకోండి. సికప్ TTS చెక్ను ఎంచుకోండి.

Message

Translation
మీరు వినడానికి కావలసిన టెక్ట్ని ఎంచుకోండి మరియు

Select the text you want to hear and click the
green button to have it played.

అది పేే కావడానికి ఆక ప్చు బటన్ని కిేక్ చేయండి.

There are two types of test tools available:

రండు రకాల టెస్ట సాధనాల అందుబయటనలో ఉనానయ:
గలేబల్ టూల్ి: ఈ సాధనాల ప్రీక్ష పేజీకి ఎగువన గలేబల్

Global Tools: These tools appear in the global
menu at the top of the test page.
Help (?) button

మెనులో కనిపిసు ాయ.
సహాయం (?) కోసం పరస్ చేయవలసిన బటన్
ఆన్-సపరీన్ టెస్ట సూచనల మరియు హెల్ప విండో ను

To view the on-screen Test Instructions and
Help window, select the questions mark (?)
button in the upper-right corner.

చూడడానికి, ఎగువ-క డి మూలలో ఉనన ప్రశ్న గురుు (?)
కలిగిన బటన్ని ఎంచుకోండి.
మీరు మీ ప్రీక్ష సమయంలో ఎప్ుపడెైనా ఈ సహాయ

You may select the question mark button to
access this help guide at any time during your
test.
Calculator

మారగ దరిిని ప ందటయనికి ప్రశ్న మార్క గల బటన్ని
ఎంచుకోవచుు.
కాయలిక యలేటర్
ఆన్-సపరీన్ కాలిక యలేటర్ని ఉప్యోగించుటక , గలేబల్

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

మెనులో కాయలిక యలేటర్ని ఎంచుకోండి. ఈ సాధనము కిరంది
ప్రీక్షల కొరక అందుబయటనలో ఉంటనంది:
విజఞాన శాసు మ
ర ు 5, 8, మరియు ఉననత పాఠశాల;
గణితము 6, 7, 8, మరియు 11.
జూమ్ బటనుే
ప్రీక్ష పేజీలో టెక్ట్ మరియు చితారలను పదు విగా
చేయుటక , జూమ్ ఇన్ని ఎంచుకోండి. వివిధ జూమ్

To enlarge the text and images on a test page,
select Zoom In. Multiple zoom levels are
available. To undo zooming, select Zoom Out.

సాథయల అందుబయటనలో ఉనానయ. జూమ్ చేయుటను
రదుు చేయుటక , జూమ్ అవుట్ను ఎంచుకోండి.
కాంటెక్ట్ మెను సాధనాల : ఈ సాధనాల పేరాల మరియు

Context Menu Tools: These tools are for
passages and questions. To use these tools,
click the context menu.

ప్రశ్నల కోసం ఉనానయ. ఈ సాధనాలను

Expand buttons

విసు రింప్ చేయు బటన్ల

ఉప్యోగించుటక , కాంటెక్ట్ మెనుని కిేక్ చేయండి.

Message

You can expand the passage section or the
question section for easier readability.

Translation
సులభ్ముగా చదువుటక మీరు పేరా విభయగమును లేదా
ప్రశ్న విభయగమును విసు రింప్జేయవచుు.
పేరా విభయగానిన విసు రించేందుక , రైట్ యారల ఐకన్ని

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

మరియు గలేబల్ మెనుకి దిగువన ఉనన రైట్ యారల ఐకన్ని
ఎంచుకోండి. విసు రింప్జేసిన పేరా విభయగమును
క దించుటక , ఎగువ-క డి మూలలో ఉనన లెఫ్టట యారల
ఐకన్ని ఎంచుకోండి.
పేరా విభయగానిన విసు రించేందుక , ఎడమ యారల ఐకాన్ని మరియు గలేబల్ మెనుకి దిగువన ఉనన ఎడమ
యారల ఐకన్ని ఎంచుకోండి. విసు రింప్జేసిన పేరా
విభయగమును క దించుటక , ఎగువ-క డి మూలలో ఉనన
లెఫ్టట యారల ఐకన్ని ఎంచుకోండి.
సమీక్ష చేయుట కోసం గురుు పటట ండి
సమీక్ష చేయుట కొరక ఒక ప్రశ్నని మార్క చేయుటక ,
కాంటెక్ట్ మెను నుండి సమీక్ష చేయుట కొరక గురుుని

To mark a question for review, select Mark for
Review from the context menu. The marked
question number displays a flap in the upperright corner, and a flag icon appears next to the
number on the test page. The Questions dropdown 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

ఎంచుకోండి. మార్క చేయబడిన ప్రశ్న సంఖ్య ఎగువ-క డి
మూలలో ఫ్ాేప్ను చూప్ుత ంది మరియు ప్రీక్ష పేజీపై
ఉనన సంఖ్య ప్కకన ఒక జండా చిహనం కనిపిసు ుంది.
ఎంచుక నన ప్రశ్న కొరక ప్రశ్నల యొకక డారప్-డౌన్
జఞబితాను (గురిుంచబడిన) చూప్ుత ంది.
నోట్ాా డ్
ప్రశ్నక గమనికల లేదా వాయఖ్యలను నమోదు చేయుటక ,
కాంటెక్ట్ మెను నుండి నోట్పాయడ్ని ఎంచుకోండి. మీరు
గమనికను నమోదు చేసిన తరువాత, టెస్ట పేజీలోని ప్రశ్న
సంఖ్య ప్కకన ఒక పనిిల్ చిహనము కనిపించును.
కొటిటవేత

Message

Translation
ఎంచుక నన సపందన ప్రశ్నలక , మీరు సరైనది అని
భయవించే ఎంపికలపై దృష్ిట సారించుటక జవాబు ఎంపికను
కొటిటవేయవచుు. ఈ సాధనమును వాడుటక రండు

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. Right-click an answer option and select
Strikethrough.

ఎంపికల కలవు: ఎంపిక A: 1. స్రైక్ తర
ర మోడ్ని
యాకిటవేట్ చేయుటక , కాంటెక్ట్ మెనులో, స్రైక్ తర
ర ను
ఎంచుకోండి. 2. మీరు కొటిటవేయలనుక నే జవాబు
ఎంపికలను ఎంచుకోండి. 3. స్రైక్ తర
ర మోడ్ నిష్ిరీయం
చేయుటక , Esc కీని పరస్ చేయండి లేదా ప్రత్సపందన
పారంతం వెల ప్ల కిేక్ చేయండి. ఎంపిక B: 1.ఒక
సమాధాన ఎంపికను రైట్ కిేక్ చేసి స్రైక్ తర
ర ని ఎంచుకోండి.
మీరు ప్రశ్నలను సికప్

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.

చేయలేరు. మీరు తరువాత్ పేజీకి

వెళ్ే లముందు, ఒక పేజీలో ఉనన అనిన ప్రశ్నలక మీరు
సమాధానం ఇవావలెను. సమీక్ష కొరక మీరు ప్రశ్నని
గురుు పటట వచుు మరియు అవసరమెైతే సమాధానమును
మారుుటక తరువాత త్రిగి వెళ్ేవచుు.
బయయక్ మరియు నెక్ట్ బటనే ను కిేక్ చేయుట దాారా లేదా

You can navigate to test pages by clicking
the Back and Next buttons or by selecting an
option from the Questions drop-down list in the
upper-left corner.

ఎగువ-ఎడమ మూలలోని ప్రశ్నల యొకక డారప్-డౌన్
జఞబితా నుండి ఎంపికను ఎంచుకొనుట దాారా మీరు టెస్ట
పేజీలక వెళ్ీవచుు.
అనిన ప్రశ్నల సమాధానం ప్ూరు యన తరువాత మీరు

You must submit the test by selecting End
Test after you finish answering all questions.

ఎండ్ టెస్ట ఎంచుకొనుట దాారా ప్రీక్షను తప్పని సరిగా
సమరిపంచవలెను.
మీరు ఈ ప్రీక్షలో ఎప్ుపడెైనా తాతాకలిక విరామమును

You can pause the test at any time.

తీసుకొనవచుును.
ప్రీక్షలో 20 నిమిషాల కనాన తక కవక విరామము

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.

తీసుకొనబడితే, మీరు అప్పటికే జవాబు ఇచిున ప్రశ్నలను
సమీక్షించవచుు.
ప్రీక్షలో 20 నిమిషాల కనాన ఎక కవ విరామము
తీసుకొనబడితే, మీరు అప్పటికే జవాబు ఇచిున ప్రశ్నలను
సమీక్షించలేరు. ఒక పేజీలో కనీసం జవాబు ఇవాని ఒకక

Message

Translation
ప్రశ్నఅయనా ఉననప్ుపడు మాతరమే దీనికి మినహాయంప్ు
కలదు.
మీరు ప్రీక్షను త్రిగి పారరంభంచినప్ుపడు, జవాబు లేని

When you resume the test, the first page with
unanswered questions appears.

ప్రశ్నలతో మొదటి పేజీ కనిపిసు ుంది.
మీరు 30 నిముషాలక నిష్ిరీయంగా ఉంటే,
సాయంచాలకంగా ప్రీక్ష అంతరాయం చేయబడి,

If you are idle for 30 minutes, the test
automatically pauses and logs you out.

మిమమలిన లాగ్అవుట్ చేసు ుంది.
అనిన సమాధానాల వెంటనే సేవ్ చేయబడతాయ. ప్రీక్షక
అంతరాయం కలిగినప్ుపడు మీరు వాటిని కోలోపవటం

All answers are saved immediately. You do not
lose them when the test is paused.

జరుగదు.
పేజీలో ఒక భయగానిన మరియు అనిన ప్రశ్నలను పిరంట్
చేయుటక , గలేబల్ మెనులో పిరంట్ పేజ్ అనే ఎంపికను

To print a passage and all questions on the
page, select Print Page in the global menu.
Begin Test Now

ఎంచుకోండి.
ఇప్ుపడు టెస్ట పారరంభంచండి
ఒక భయగానిన పిరంట్ చేయుటక , గలేబల్ మెనులో పిరంట్

To print a passage, select Print Passage in the
global menu.

పాసేజ్ అనే ఎంపికను ఎంచుకోండి.
ప్రశ్నని పిరంట్ చేయుటక , ప్రశ్న యొకక కాంటెక్ట్

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

మెనులోని పిరంట్ ఐటమ్ను ఎంచుకోండి. పిరంట్ చేయుటక
అభ్యరథనను ప్ంపిన తరువాత, ప్రశ్న సంఖ్యక ప్రకకన
పిరంటర్ చిహనము కనిపించును.
త్రిగి వెనుకక
తరువాత
సేవ్ చేయుట
పాజ్ చేయుట

Message
Periodic Table
Formulas
Line Reader
Zoom Out
Zoom In
Highlighter
End Test

Translation
ఆవరు న ప్టిటక
సూతారల
లెైన్ రీడర్
పదు ది చూప్ుట
చిననదిగా చూప్ుట
హెైలెైటర్
ప్రీక్ష ముగింప్ు
మీరు ప్రీక్షను పాజ్ చేయాలనుక ంటననానరా? మీ

Are you sure you want to pause the test? Ask
your Test Administrator before pausing your
test.

ప్రీక్షను పాజ్ చేసేముందు మీ ప్రీక్ష నిరాాహక ని
అడగండి.
మీరు ప్రీక్షను పాజ్ చేయాలనుక ంటననానరా? మీరు {0}

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.

నిమిషముల కనాన ఎక కవ సేప్ు ప్రీక్షను పాజ్ చేసినచల,
మీరు ఇప్పటికే జవాబు ఇచిున ప్రశ్నలక మారుపల
చేయలేకపో వచుు. మీ ప్రీక్షను పాజ్ చేయుటక ముందు
మీ ప్రీక్ష నిరాాహక ని అడుగవలెను.
మీరు ఖ్చిుతంగా ఈ ప్రీక్షను పాజ్

Are you sure you want to pause this test? To
resume testing, you will have to log in again.

చేయాలనుక ంటననానరా? ప్రీక్షను ప్ునఃపారరంభంచుటక ,
మళ్ళీ లాగిన్ అవాాలి.
మీ ప్రీక్షక అంతరాయము ఏరపడినది. మీ ప్రీక్షను

Your test has been interrupted. To resume your
test, check with your Test Administrator.

ప్ునఃపారరంభంచుటక , మీ ప్రీక్ష నిరాాహక నితో తనిఖీ
చేయండి.
కొనిన పేజీల వివిధ ప్రశ్నలను కలిగి ఉంటయయ. పేజీలోని

Some pages contain multiple questions. You
may need to use the scroll bar to view all the
questions on a page.

అనిన ప్రశ్నలను చూడడానికి మీరు సో రోల్ బయర్ని

To open the glossary, click a word or phrase
that has a border around it. This tool is only
available for certain words.

నిఘంటనవును తెరుచుటక , చుటూ
ట అంచును కలిగి ఉనన

ఉప్యోగించవలెను.
ఒక ప్దము లేదా ప్దబంధమును కిేక్ చేయండి. ఈ

Message

Translation
సాధనము కొనిన ప్దాలక మాతరమే అందుబయటనలో
ఉననది.

You can only access your notes for a question
on that question’s test page.

మీరు ఆ ప్రశ్న యొకక ప్రీక్ష పేజీలోని ప్రశ్న కొరక
మాతరమే మీ గమనికలను చూడవచుు.
మీరు ఖ్చిుతంగా ఈ అంశానికి ప్రత్సపందిసు ూ ప్ూరిు
చేశారా? ఒకసారి మీరు ఈ పేజీని వదిలిపటిటన తరువాత

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 [No] to stay on this page

మీరు ప్రత్సపందనను మారులేరు. మీ సపందనక కటనటబడి
తదుప్రి అంశ్మునక వెళ్ళీటక [అవును] ను
ఎంచుకోండి లేదా ఈ పేజీలోనే ఉండుటక [కాదు] ను
ఎంచుకోండి.
ఈ ప్రీక్ష విభయగానిన ప్ూరిు చేసి, దానిన సమరిపంచండి.

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.

ఇది ఈ ప్రీక్ష సషన్ని ముగింప్ు చేసు ుంది. మీరు ఈ
ప్రీక్షను మళ్ళీ చూడలేరు.
సరేా ప్రశ్న(ల ) క ఒక ప్రత్సపందన అవసరం.
మీరు ప్రీక్ష చివరికి చేరుక నానరు. మీరు మీ

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.

సమాధానాలను తనిఖీ చేయుట ప్ూరిు చేసిన తరాాత,
[ప్రీక్ష ముగింప్ు] బటన్ని కిేక్ చేయండి.
మీరు ప్రీక్ష చివరికి చేరుక నానరు.
మీరు ఈ ప్రీక్షను ముగించబో త నానరు. తదుప్రి పేజీకి

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!

కొనసాగడానికి [అవును] కిేక్ చేయండి. మీ ప్రీక్షను
కొనసాగించడానికి [కాదు] కిేక్ చేయండి.
అభనందనల , మీరు ప్రీక్ష చివరికి చేరుక నానరు!
మీరు మీ సమాధానాలను సమీక్షించాలిిన అవసరం ఉంటే,
మీరు సమీక్షించదలిచిన ప్రశ్న సంఖ్యను ఎంచుకోండి. మీరు

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.

సమీక్ష చేయుట కోసం గురుు పటట బడిన ఏవెైనా ప్రశ్నలక
జండా చిహనం కనిపిసు ుంది.

Message
Are you sure you're done reviewing this test?

Translation
మీరు ఖ్చిుతంగా ఈ ప్రీక్షను సమీక్షించారా?
మీరు ఇప్ుపడు త్రిగి వెళ్ేవచుు మీ ఎంటరల
ర ను

సమీక్షించవచుు, లేదా మీప్రీక్ష ప్ూరిు అయనటే యతే
You may now go back and review your entries,
or click [Submit Test] if you are finished with this [సబిమట్ టెస్ట]ను కిేక్ చేయండి. ఈ ప్రీక్షను సమరిపంచిన
test. You cannot change entries after you
తరువాత మీరు ఎంటరల
ర ను మారులేరు.
submit this test.
మీరు ప్ూరిు చేసిన తరాాత ప్రీక్షను సమరిపంచండి.
Please submit the test when you have finished.
మీరు ప్రీక్షను ఖ్చిుతంగా సమరిపంచాలనుక ంటననానరా?
Are you sure you want to submit the test?
మీరు అనిన ప్రశ్నలక జవాబు చేసిన తరాాత మీరు ఎండ్
టెస్ట అనే ఎంపికను ఎంచుకోవడం దాారా ప్రీక్షను
You must submit the test by selecting End
Test after you finish answering all questions.
Log Out

తప్పనిసరిగా సమరిపంచాలి.
లాగ్అవుట్ చేయుట
ప్రీక్షా శిక్షణ సైట్క సాాగతం. మీరు అభయయసము మరియు
శిక్షణ ప్రీక్షల తీసుకొనుటక ఈ సైట్ను
ఉప్యోగించవచుు. కొనిన ప్రశ్నలక మీరు ఒక

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.

సమాధానమును ఎంచుకోవలసిన అవసరము ఉంటనంది;
ఇతర ప్రశ్నలక మీరు ఒక చినన జవాబును టెైప్ చేసే,
చితరమును గీసే లేదా మరొక రకమెైన ఓపన్-ఎండెడ్
టయస్కను ప్ూరిు చేయవలసిన అవసరము ఉంటనంది.
విదాయరుథల కొరక : గస్ట యూజర్ మరియు గస్ట సషన్ చెక్బయక ిలను అన్చెక్ చేయండి. ఫస్ట నేమ్ బయక్ిలో మీ
మొదటి పేరును నమోదు చేయండి. SSI D బయక్ిలో మీ

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?

SSI D ని నమోదు చేయండి. మీ TA మీక ఇచిున సషన్
IDని నమోదు చేయండి. [సైన్ఇన్] ను కిేక్ చేయండి.
గస్ట యూజరుే: అభయయసము మరియు ప్రీక్షా శిక్షణలక
లాగిన్ అవుటక

[సైన్ఇన్]ను ఎంచుకోండి, ఆపై లాగిన్

సపరీన్ల దాారా నావిగేట్ చేయండి.
మీరు ఖ్చిుతంగా లాగ్అవుట్ చేయాలనుక ంటననానరా?

