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သဆငကော္ ဆကးသ းသ္မရ က

၇၃၀
ေမရ္  ကမရနကး် း ္ာကမ္ းာွိ

ာွိို ္ဥကးာ ကလ သညက္၊ ၃၇ 
က ်ာႏႈနကး်ာကော ဆကးသညက

 

 

ော္ ဆကးသ း 
လို ကေအ ဆက ွ်ိိုဆကမာႏႈ 

လရ္ွိွ်ိဳ႕၀ရာကေသ  
္စီကဆက ံစ  

 Colorado  ည ေကးေ္ ဆကျမဆကမာႏႈ  ွိိုဆကး   ္ာက 
ော္ ဆကးသ း/သူ- FIRSTNAME 

LASTNAME005 

SAS ွ္ိိုဆက ီ - 5433030819 ေမေးးေ းသညငကကာကစေဲ - ၀၃/၁၉/၂၀၀၇ 

ော္ ဆကး-  SAMPLE SCHOOL1 (0115) 

 ကွိိုဆက-  SAMPLE DISTRICT (0100)                                                               ေ်ေ း ၂၀၁၈ 

္ဂၤလွိ ကဘ သ စာ း ၀ွိဇ  / စ ေ  ္အဆငက ၃ 

ဤ္မရ က္စီကဆက ံစ သညက Colorado  ည ေကးေ္ ဆကျမဆကမာႏႈ  ွိိုဆကး   ္ာက (CMAS) ္ဂၤလွိ ကဘ သ စာ း ၀ွိဇ  / စ ေ စ ေမး ဲေ၌ သဆငကော္ ဆကးသ းသ စေမကးေအ ဆကမာႏႈ ရ်ဆငက  ကသာကေသ  
္ ္ာက္လာကမ္ းာွိိုေ းသညက္။ 

• သဆငကော္ ဆကးသ းသ စေမကးေအ ဆကမာႏႈာွိို စေမကးေအ ဆကမာႏႈ္အဆငက ရ်ဆငက က ာ်ႏႈနကး္အဆငကျးစကေသ  စေား္မရ ကျးဆငကျ သညက ော္ ဆကးသ းသ စေမကးေအ ဆကမာႏႈာွိို  စက ရ်စက  ကလံိုး ွိိုဆကး  ွ်ိိုဆကကနက ္မရ ကမ္ းာွိို 
စေားေ ္ ေဆကေ းသညက္။ 

• သကို ကျ ဇနယ းေ ္ ေဆက စေား္မရ ကမ္ းာွိို  ွိိုဆကးမေနကးာောက မ္ းျးဆငကျ ် းသညက္။ ော္ ဆကးသ းသ ွိိုဆကးမေနကးာောက ္နီးမရ ျမရ းမ္ းသညက ္ာနယက၍ ္ာဲျး ကျ ဆကးမ္ းာွိို ္ႀာွိမကမ္ းစေ ျ ွ်ိဳလို က ပါာ 
သဆငကော္ ဆကးသ းက ွ်ိိုဆကေသ  ္မရ က္ာေ ္ေ၀းမ္ းျးစကသညက္။ 

• သဆငကော္ ဆကးသ းသ စေမကးေအ ဆကမာႏႈာွိို ္ျ  းော္ ဆကးသ းမ္ းသ စေမကးေအ ဆကမာႏႈ ရ်ဆငက ာ်ႏႈွိဆကးနယရဥက ွ်ိိုဆကကနက ော္ ဆကး္၊  ကွိိုဆက ရ်ဆငကျ ညကနနယက္ ္ာက္လာကမ္ းာွိိုေ း် းသညက္။ ျ ညကနနယက စက၀ရမကးကရွိ 
စေမကးေအ ဆကမာႏႈ္အဆငက စက ိုစီ ေဆက ကရွိော္ ဆကးသ းမ္ းသက  ွိိုဆက ာ်ႏႈနကးာွိို သကို ကျ ဇနယ းသ ေ္ ာက ေဆက  ဆကျ ် းသညက္။ 

• ္စာကလွိိုဆကးမ္ းသညက ္မရ က္ာေ ္ေ၀းာွိို စေမကးေအ ဆကမာႏႈ္အဆငက ဲေသညငကေနက ာွိိုျ သညက္။  
• သဆငကာွိို ဤ္စီကဆက ံစ ရ်ဆငက   ကသာက၍ သဆငကော္ ဆကးသ းသအက ရ်ဆငက ေအေးေ ေ်းကနက  ွိိုာက ေနကးသညက္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

စေမကးေအ ဆကမာ္ႏႈ အဆငကေး္ျ သညငက္က - ေမရ္  ကမရနကး် း ္ာကမ္ းာွိို  ္ဥကးာ ကလ သညက 

ေမရ္ ကမရနကး် း ္ာကမ္ းာွိို  ္ဥကးာ ကလ သညငက ော္ ဆကးသ းမ္ းသညက ေန ာက ာကမညငက္ နကး ေဆက ေမရ္ ကမရနကး် း ္ာကမ္ းာွိို  ္ဥကးာ ကကနက် ကမံ  ံင ွိိုးမာႏႈမ္ းက ွ်ိိုဆကသညငက ္ာ္ွိွ်ိဳးကရွိၿ ီး သူ ွိို႔သညကေ္ ာက ပါ ွိို႔ာွိို 
်ံိုးစံ္ ွိိုဆကးျ သ ွ်ိိုဆကကမညက  - 

္း က  ေဆကော္ ဆကးသ း ိုနက႔ျ နကမာႏႈ  ံိုစံသညကေ္ ာက ပါ ွိို႔ာွိို ညႊနကျ သညက - 
• ကာႏႈ ကေ်ေးေသ စ မ္ း ရ်ဆငက - ေမးေသ ္ ပါ ရ်ဆငက/(သွိို႔) ေမး ေနကးာွိိုေျးေသ ္ ပါ  ွိာ္မာႏႈနညကး ပါးျ ဆကး္၊ ကရဆကးလဆကးျ  ကသ းစေ ္ေသးစွိ က ရ်ဆငက စ  ပါ ဥ မ မ္ းာွိို ညႊနကးေသ ္ ပါ 

စ ာွိိုန းလညကမာႏႈနညကး ပါးျ ဆကး္။ 
• ္သဆငက္ ဆငက ကာႏႈ ကေ်ေးေသ စ မ္ း ရ်ဆငက - ေမးေသ ္ ပါ ရ်ဆငက/(သွိို႔) ေမး ေနကးာွိိုေျးေသ ္ ပါ ေနယဘိုနယ္္ းျးဆငက  ွိာ္စေ ေျးျ ဆကး္၊ ကရဆကးလဆကးျ  ကသ းစေ ္ေသးစွိ က ရ်ဆငက စ  ပါ 

ဥ မ မ္ းာွိို ညႊနကးေသ ္ ပါ ္ေျ  ံန းလညကမာႏႈာွိိုျ သ ွ်ိိုဆကျ ဆကး္။ 
• ္လေနယက ာူန းလညက ွ်ိိုဆကေသ စ မ္ း ရ်ဆငက - ေမးေသ ္ ပါ ရ်ဆငက/(သွိို႔) ေမး ေနကးာွိိုေျးေသ ္ ပါ ္မ္ းအံိုး  ွိာ္စေ ေျးျ ဆကး္၊ ကရဆကးလဆကးျ  ကသ းစေ ္ေသးစွိ က ရ်ဆငက စ  ပါ ဥ မ မ္ းာွိို 

ညႊနကးေသ ္ ပါ န းလညကမာႏႈာွိိုျ သ ွ်ိိုဆကျ ဆကး္။ 
္ဓွိ ၸပါနယကေး္ျ ွ်ိိုဆကေသ ေကးသ းမာႏႈ ျးဆငက - ော္ ဆကးသ းမ္ းသညက ္ကဆကး္ျမစကမ္ းမရ  ံိုသာကေသမ္ း ္ ပါ္၀ဆက လရ္ဆကျမနကစေ  ္ေျ  ံစွိ ကာူးသ းံေၿးွိွ်ိဳးမာႏႈ ာွိိုေ း ွ်ိိုဆကသညက္၊ ္မ္ းစိုသညက စက ပါ စကကံ 
်ွိနကး ္ွ်ိဳ က် းေသ  ္းဲေ႕္စညကးမ္ းာွိိုျ သသညက္။  ော္ ဆကးသ းမ္ း 
• ာ္ွိွ်ိဳးေ ာ ဆကးအီေလ္ ာကမာႏႈ္၊ ္ေသးစွိ က္၊ စ ေ ေ႕သာကေသသ ဓာ ရ်ဆငက/(သွိို႔) ေး္ျ  ္ာကမ္ းာွိိုသံိုး၍ ္ေ ာ ဆကး္က  စက ို ရ်ဆငက/(သွိို႔) ဇ  ကေ ာ ဆကး္က  စက ိုာွိို းံေၿးွိွ်ိဳးေ္ ဆကလို က ပါ္။  
• ္ ္ွိွ်ိဳ႕္းဲေ႕္စညကးမ္ းာွိိုျ သ ပါ္။ 
• စွိ ကာူးမ္ းာွိိုေး္ျ က  ေဆက ကရဆကးလဆကးမာႏႈာွိို ာနက႔သ က် းသညငက အာကသေနယကေသ စာ းလံိုးမ္ း ရ်ဆငက စ  ွိို က ွိိုမ္ း္၊ ေး္ျ ေသ စ လံိုးမ္ း ရ်ဆငက (သွိို႔) နယ နယီစ လံိုးမ္ းာွိို ်ညငကသေဆကး ပါ္။ 

ဗဟိုသို ရ်ဆငက ဘ သ စာ း သေဘ  ညူ ီ္ာကမ္ း သံိုးက  ေဆက ော္ ဆကးသ းမ္ းသညက ္အဆငကမီ္ဂၤလွိ ကစ သ သေဘ  ူညီ ္ာကမ္ း ္ေျ  ံ္သံိုး္ ာ်ႏႈနကးာွိို  ညကးျး က် းေသ  ္ေကး္သ း ရ်ဆငက္ညီ 
 စကသမ က ညကး ျ သ ွ်ိိုဆကသညက္။ ္ ္ွိွ်ိဳ႕သ ၵပါ ရ်ဆငက ္သံိုး္ ာ်ႏႈနကးသညက န းလညကမာႏႈ္ ာက္ ဲကရွိ ွ်ိိုဆကေသ  ္မရ း္နညကးဆနယကကရွိ၍ ဘ သ စာ း ေဆက  စကစွိ က စက ွိိုဆကး ွ်ိိုဆကနဆကးမာႏႈာွိိုျ သသညက္။ 

 
PLD ္ျ ညငက္မ္ွိွ်ိဳး္စ းာွိို ာညငကကနက ေ္ ာက ပါ၀ာကဘကအွိိုာကသွိို႔ ၀ဆကေက ာက ပါ - http://www.cde.state.co.us/assessment/grade_3_english_language_arts_plds 

 

၇၅၀ 

ကညကကေနယက ္ာက  ဤ္စကီဆက စံ သညက သဆငကော္ ဆကးသ းသ ္း က်ရဆငက္ေကး ေဆက Colorado  ည ေကးစံ ္ွိနကစညံႊနကးမ္ း   ကေျမ ာကာ ေ္မကးာ္ဆကမာႏႈာွိို ေး္ျ သညက္။  
CMAS ္ာဲျး ကစစကေအးမာႏႈ ္စီ္စဥက် ရဆငက   ကသာက၍ ွိိုသွိလွိို ပါာ ေ္ ာက ပါ၀ာကဘကအွိိုာကသွိို႔ ၀ဆကေက ာက ပါ -  

www.cde.state.co.us/assessment 

စ မ္ာက်ရ  ၂ သ ၁  
06062018-Z9999999-0100-0115 - 000000 

၈၁၀ ၈၅၀ 

http://www.cde.state.co.us/assessment/grade_3_english_language_arts_plds
http://www.cde.state.co.us/assessment


 
 

 

 
္း က် ရဆငက္ေကး ေဆက သဆငကော္ ဆကးသ း ဘနယကလွိိုစေမကးေအ ဆက် ွိိုဆက ပါသလဲ? ၃  နကး 
 

စေမကးေအ ဆက် ွိိုဆကမာႏႈ ္ ွိိုဆကးလွိိုာကေ  ဆကးအွိို ္ာက 

• သဆငကော္ ဆကးသ းသ ္း က ေဆက ျ ံွ်ိဳဆံိုေသ စေမကးေအ ဆကမာႏႈာွိို ေ္ ာက ပါ ံို ေဆက ်ွိ ကအံိုး  ွိိုဆကးမေနကးျးဆငကျ သညက္။ 
• ္ ေကး္ းလံိုး ရ်ဆငက ္း က ရ်ဆငက္ေကး ္ ွိိုဆကးလွိိုာကေ  ဆကးအွိို ္ာကမ္ း  စက ိုစီ္ ောက သဆငကော္ ဆကးသ းကေသ  ္မရ ကမ္ းသ က  ွိိုဆက ာ်ႏႈနကးာွိို 

္ျ  း ံိုမ္ း စက ိုစီ ေဆက ်ွိ က္ ံိုးျးဆငကျ ် းသညက္။ 
• ် ာႏႈွိဆကးနယရဥကမာႏႈ္ ောက  ကွိိုဆက ရ်ဆငက ျ ညကနနယက ္မကးမရ္ာွိို ေ း် းသညက္။ 

• နာကေသ ေ ပါဆကလိုွိာကမ္ဥကးသညက ္ဂၤလွိ ကဘ သ စာ း ၀ွိဇ  /စ ေ  ေဆက ေမရ္ ကမရနကး ္ာကမ္ း ရ်ဆငကာွိိုာကညီသညငက စေမကးေအ ဆက ွ်ိိုဆကသညငက္အဆငကာွိို 
နယ ို ဆက ၀ဆကေက ာကသေ းသညငက ော္ ဆကးသ းသ ္မရ ကမ္ း က  ွိိုဆက ာ်ႏႈနကးာွိိုေး္ျ သညက္။ 
ဘ သ စာ း ေဆက ပါ၀ဆကမာႏႈမ္ း  

စ း ကျ ဆကး 
                                                                                                      ၁၁၀            ၁၉၀ 
ေ္ ာက ပါ ံိုသညက သဆငကော္ ဆကးသ းသ ော္ ဆကး္၊  ကွိိုဆက် ရဆငက ျ ညကနနယက ္မကးမရ္မ္ း ္ ောကအွိိုဆကေသ  
စေား္မရ ကာွိိုျ သညက္။ 
 
္း က စေား္မရ က 
 

 

 ျးစက် ွိိုဆကေျ ္မရ ကမ္ း ကေသ ္မရ ကမ္ းသ က  ွိိုဆက် ာႏႈနကး* 
 ၀%            ၂၅%               ၅၀%           ၇၅%         ၁၀၀% 

စ ေ    
ော္ ဆကးသ းမ္ းသညက စွိ ကားူနယဥက္၊ ဇ ကလမကး်ရဆငက ာဗ္ မ္ းာွိိုး ကၿ ီး 
သံိုးသ ကသညက္။ 

 
၁၇ 

 
၂၄% 

 

္ ္ာက္ လာကအွိိုဆကက စ မ္ း 
ော္ ဆကးသ းမ္ းသညက စွိ ကားူနယဥကမဟို ကေသ ္၊ သမွိိုဆကး္၊ သွိ ၸံ ်ရဆငက ၀ွိဇ  ာွိိုး ကၿ ီး 
သံိုးသ ကသညက္။ 

 
၁၄ 

 
၂၉% 

 

ေဝပါဟ က 
ော္ ဆကးသ းမ္ းသညက စာ းစ ကာွိိုသံိုး၍ စ လံိုးမ္ း်ရဆငက စ  ွိို က ွိိုမ္ း 
မညကသညငက္ဓွိ ၸပါနယကကရွိသညကာွိို အံိုးျး ကသညက္။ 

 
၁၀ 

 
၆၀% 

 

 

 ျးစက် ွိိုဆကေျ ္မရ ကမ္ း ကေသ ္မရ ကမ္ းသ က  ွိိုဆက် ာႏႈနကး* 
 ၀%            ၂၅%               ၅၀%           ၇၅%         ၁၀၀% 

္ေကး  
ျ ွံ်ိဳဆံို 

 
၁၂ 

 
၅၀% 

 

္ဓွိ ၸပါနယကေး္ျ ွ်ိိုဆကေသ ေကးသ းမာႏႈ 
 
ော္ ဆကးသ းမ္ းသညက သ ူွိို႔း ကကာ်ႏႈ  းေသ ္က မ္ းမရ ္ေသးစွိ ကာွိို 
္သံိုးျ ွ်ိဳ၍ ော ဆကးစေ းံေ႕ၿးွိွ်ိဳးေသ  စ ာွိိုေကးးဲေ႕သညက္။ 

 
၆ 

 
၅၀% 

 

ဗဟိုသို ရ်ဆငက ဘ သ စာ း သေဘ  ညူ ီ္ာကမ္ းာွိိ္ု သံိုးျ ွ်ိဳမာႏႈ ၁ 
 
ော္ ဆကးသ းမ္ းသညက သေဘ  ညူ ီ္ာကမ္ းသ ဗဟိုသို ္၊ ဘ သ စာ းသ 
္ျ  း္ေကးႀာီးေသ  ္က မ္ းာွိို ကရွိေ ာ ဆကးျ သသညက္။ 

 
၆ 

 
၅၀% 

 

* ရ်စကစဥက ေဆက ္ေ ာ ဆကး္က  စက ိုစီသညက ေျ  ဆကးလဲေနေသ ေ ာ ဆငက ကကရွိေသ  ္မရ ကမ္ းသက  ွိိုဆက ာ်ႏႈနကးာွိို  စက ရ်စကလံိုး္ ောက 
ွ်ိာႏႈဆကးနယရဥက၍ မက ွ်ိိုဆက ပါ္။ နယဆကး ွိို႔ာွိို ္ ွိိုဆကးလွိိုာက ေ  ဆကးအွိို ္ာကမ္ းျးဆငက လညကး ွ်ိာႏႈဆကးနယရဥက၍ မက ွ်ိိုဆက ပါ္၊ ္ေ ာ ဆကးမရ  ္ေ ာ ဆကး္က မ္ းသ 

္ေက္ ောက ရ်ဆငက  ာက ဲမာႏႈသညက  ူညီမာႏႈ မကရွိ ွ်ိိုဆက၍ျးစကသညက္။ 

 

ဤ္ာဲျး ကစစကေအးျ ဆကး ေဆက ပါေသ  စံ ွ္ိနကစညံႊနကးမ္ း ရ်ဆငက  ကသာက၍  ွိိုမွိိုသွိလွိို ပါာ Colorado  ည ေကးး နသ ၀ာကဘကအွိိုာကသွိို႔၀ဆကေက ာက ပါ 
www.cde.state.co.us/standardsandinstruction 

 
 

ော္ ဆကးသ းလို ကေအ ဆက ွ်ိိုဆကမာႏႈ 
- -  ကွိိုဆက ္မကးမရ္ 
- - ျ ညကနနယက ္မကးမရ္ 

- ော္ ဆကးသ း သ  ္မကးမရ္ 
- ေမရ္ ကမရနကး ္ာကမ္ း ရ်ဆငက ာွိိုာကညီသညငက 

စေမကးေအ ဆက ွ်ိိုဆကသညငက္အဆငကာွိို နယ ို ဆက 
၀ဆကေက ာကသေ းသညကင 
 

  
FIRSTNAME LASTNAMEOOS 

 

ော္ ဆကးသ း/သူ- ၁၃၂  

ော္ ဆကး- ၁၂၉  

 ကွိိုဆက- ၁၂၁  

ျ ညကနနယက ၁၁၃  
 

စ မ္ာက် ရ  ၂ သ ၂ 

http://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction

