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2023 ADMINISTRATION – TEST ADMINISTRATOR MANUAL FOR PBT

4.10.2 Grade 3 – ELA/Literacy – All Units
The administration script under Section 4.10.2 will be used for all units for the grade 3 ELA/L Test. 
Refer to Section 4.10.1 for the administration script for all units for the grade 3 Mathematics Test.

On the first read through, Test Administrators are required to adhere to the scripts provided in this 
manual for administering the IAR assessment. Read word-for-word the bold instructions in each SAY 
box to students. You may not modify or paraphrase the wording in the SAY boxes. Some of the SAY 
boxes are outlined with a dashed line and should *ONLY* be read aloud if they are applicable to your 
students. Some directions may differ slightly by unit and are noted within the administration script.

Unit Unit Testing 
Time Required Materials Start 

Time
Stop 
Time

Units 1-2 Grade 3: 75 Minutes
• Test booklets
• Pencils
• Scratch paper

 
 
 

 
 
 

Instructions for Preparing to Test

If a student raises his or her hand, collect the electronic device (or follow your school/district policy) 
and store it until the unit is complete. Certain electronic devices may be allowed for accommodations 
purposes only during testing. Please contact your Test Coordinator if you have questions regarding 
electronic devices.

Distribute scratch paper, wooden Number 2 pencils, and approved accessibility/accommodations 
tools, if needed for certain students. Then, distribute test booklets.

 
Make sure each student has written his or her name on the test booklet. If necessary, assist students 
with making sure they are using the test booklet that belong to them.

કહો
બોલો

આજ,ે તમે અંગે્જી ભ્યાષ્યા આટતુસ/સ્યાક્રત્યા મલૂ્્ંયાકન આપવ્યા જઈ રહ્્યા છો. તમ્યારી પ્યાસે તમ્યાર્યા ડેસ્ક પર કોઈ અસ્વવીકૃત ઇલેક્ટ્ોનનક 
ઉપકરિો હોવ્યા જેઈએ નહી.ં કૉલ કરવ્યા, ટેક્સટ કરવ્યા, અને ચિત્ો લેવ્યાનવી પરવ્યાનગવી નથવી. જે હ્યાલમ્ંયા તમ્યારી પ્યાસે મોબ્યાઇલ ફોન 
સહહત કોઈપિ અસ્વવીકૃત ઇલેક્ટ્ોનનક ઉપકરિો છે, તો કૃપ્યા કરીને તેને બંધ કરો અને તમ્યારો હ્યાથ ઊંિો કરો. જે ટેસ્ટ દરમમય્યાન 
તમ્યારી પ્યાસે અસ્વવીકૃત ઇલેક્ટ્ોનનક ડડવ્યાઇસ મળશે, તો તમ્યારી ટેસ્ટન્યા ગિુ ગિવ્યામ્ંયા આવશે નહી.ં

 
 
 

કહો
બોલો

જ્્ંયા સધુવી હંુ ટેસ્ટ સ્યામગ્વી વવતરરત કરૂ ત્્ંયા સધુવી શ્ંયાનતથવી બેસો.

 

કહો
બોલો

જો એકમ 1:  તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટનવી ટોિ પર બૉક્સ A મ્ંયા તમ્યારંુ પ્રથમ અને અંનતમ ન્યામ લખો.

 જો એકમ 2:  એ ખ્યાતરી કરવ્યા કે તમ્યારંુ પ્રથમ અને અંનતમ ન્યામ તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટન્યા ટોિ પર બોક્સ A મ્ંયા લખેલું છે તેનવી તપ્યાસ 
કરો.
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Instructions for Administering all Units

 

Read from OPTION A, B, or C below based on local policy (refer to your School Test Coordinator).

કહો
બોલો

પૃષ્ઠન્યા હકન્યારે આપેલ લેબલ્સનો ઉપયોગ કરીને. તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટન્યા એકમ ___ (યોગ્ય એકમ ભરો) નું પ્રથમ પૃષ્ઠ ખોલો અને 
જય્યારે હંુ નનદદેશો વ્ંયાિું ત્્યારે સ્યાથે અનસુરો. જ્્ંયા સધુવી હંુ તમને ન કહંુ ત્્ંયા સધુવી પૃષ્ઠને ફેરવશો *નહી.ં*

આજ ેતમે અંગે્જી ભ્યાષ્યા આટતુસ/ સ્યાક્રત્યાન્યા ગે્ડ ૩ન્યા એકમ __ (યોગ્ય એકમ ભરો) નવી ટેસ્ટ આપશો.

દરેક િરિ અને પ્રશ્ન વ્ંયાિો. પછી, દરેક પ્રશ્નનો જવ્યાબ આપવ્યા મ્યાટે નનદદેશોનું પ્યાલન કરો. તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટમ્ંયા આપેલ્યા વતુતુળોને 
સંપિૂતુપિે ભરીને તમ્યાર્યા જવ્યાબોને મ્યાકતુ કરો. વતુતુળોનવી બહ્યાર પેન્્સસલથવી કોઈ મ્યાકતુ કરશો નહી.ં જે તમને કોઈ જવ્યાબ બદલવ્યાનવી જરૂર 
છે, તો તમ્યાર્યા પ્રથમ જવ્યાબને સંપિૂતુપિે ભૂંસવી ન્યાખવ્યાનવી ખ્યાતરી કરો.

પ્રશ્નો પૈકી એક મ્ંયા તમને પ્રનતભ્યાવ લખવ્યા મ્યાટે કહેવ્યામ્યા આવશે. તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટમ્ંયા પ્રદ્યાન કરવ્યામ્ંયા આવેલ જગ્ય્યામ્ંયા તમ્યારો 
પ્રનતભ્યાવ લખો. મ્યાત્ પ્રદ્યાન કરેલ જગ્ય્યામ્ંયા લખવ્યામ્ંયા આવેલ પ્રનતભ્યાવ જ મ્યા્સય ગિવ્યામ્ંયા આવશે.

જે તમને કોઈ પ્રશ્નનો જવ્યાબ ખબર નથવી, તો તમે આગ્યામવી પ્રશ્ન્યા પર જઈ શકો છો. જે તમે વહેલું સમ્યાપ્ત કરો છો, તો તમે તમ્યાર્યા 
જવ્યાબો અને કોઈપિ એવ્યા પ્રશ્નોન્યા સમવીક્્યા કરી શકો છો જનેો તમે “મ્યાત્” આ એકમમ્યાં જવ્યાબ આપ્યો ન હતો. STOP ચિ્સહનવી 
પ્યાછળ ન્યા જઓ

કહો
બોલો

અહી તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટમ્ંયા નનદદેશો સમ્યાપ્ત થ્યાય છે.

જ્્યારે તમે તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટમ્ંયા GO ON ચિ્સહ જુઓ ત્્યારે, તમે આગ્યામવી પૃષ્ઠ પર જઈ શકો છો. જ્્યારે તમે તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટમ્ંયા 
STOP ચિહ્ન પર પહોિંો ત્્યારે, જ્્યાં સધુવી નનદદેચશત કરવ્યામ્ંયા ન આવે ત્્યાં સધુવી આગળ વધશો *નહી.ં* GO ON અને STOP 
ચિ્સહન્યા ઉદ્યાહરિો બોડતુ  પર પોસ્ટ કરવ્યામ્ંયા આવેલ છે.

જે તમે વહેલું સમ્યાપ્ત કરી લો છો અને આ એકમમ્ંયા તમ્યારંુ ક્યાયતુ સંપિૂતુપિે તપ્યાસવી લવીધું હોય, તો તમ્યારો હ્યાથ ઊંિો કરો અને હંુ તમ્યારી 
ટેસ્ટ સ્યામગ્વી એકવત્ત કરીશ. એકવ્યાર હંુ તમ્યારી સ્યામગ્વી એકવત્ત કરી લઉં એ પછી, તમે તે પછી મેળવવી શકત્યા નથવી.

કહો
બોલો

વવકલ્્પ A

હંુ તમ્યારી ટેસ્ટ સ્યામગ્વી એકવત્ત કરી લઉં એ પછી, એકમ સમ્યાપ્ત ન થ્યાય ત્્ંયા સધુવી કૃપ્યા કરીને શ્ંયાનતથવી બેસો.
વવકલ્્પ B

હંુ તમ્યારી ટેસ્ટ સ્યામગ્વી એકવત્ત કરી લઉં એ પછી, હંુ તમને રજ આપવીશ.
વવકલ્્પ C

હંુ તમ્યારી ટેસ્ટ સ્યામગ્વી એકવત્ત કરી લઉં એ પછી, જ્્ંયા સધુવી એકમ સમ્યાપ્ત ન થ્યાય સધુવી તમે પસુ્તક અથવ્યા અ્સય સ્વવીક્યાયતુ સ્યામગ્વી 
વ્ંયાિવી શકો છો.
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Answer student questions.

Write the starting time and stopping time in the timing box (Figure 3.0 Timing Box Example).

Actively proctor while students are testing:

• Redirect students as necessary (Section 4.6.2).
• Collect test materials as students complete testing (Section 4.8.1).
• If students have questions about an item, tell them, “Do the best you can.”
• If students indicate that a test item seems irregular, refer to Section 4.6.4.
• Ensure students do not move on to other units.

Instructions for Taking a Break During Testing
The following are permitted during test administration at the discretion of the Test Administrator:

• One stretch break of up to three minutes for the entire classroom during testing for each 
unit. The stopping time should be adjusted by no more than three minutes if there is a 
stretch break.

• Individual restroom breaks during testing (do not adjust stop time).

The following security measures must be followed:

• Students must be supervised at all times during breaks.
• Test booklets must be closed or covered.
• Students are *not permitted to talk to each other* during testing or breaks during testing.
• Students are not permitted to use electronic devices, play games, or engage in activities that 

may compromise the validity of the test.

If taking a three-minute stand and stretch break during the unit:

After taking a classroom break, ensure students open their test booklets and continue testing where 
they left off.

કહો
બોલો

શું તમ્યાર્યા કોઈ પ્રશ્નો છે?

કહો
બોલો

તમ્યારી પ્યાસે હશે . . .

(સંચાલલત કરવામાં આવી રહોલ એકમ ્પસંદ કરો)

ગ્ોડ 3 એકમ 1:  75 મમનવીટ

 ગ્ોડ 3 એકમ 2:  75 મમનવીટ

. . આ એકમ પિૂતુ કરવ્યા મ્યાટે. જ્્યારે ટેસ્ટમ્ંયા 10 મમનનટનો સમય બ્યાકી હશે ત્્યારે હંુ તમને જિ્યાવવીશ.

આગ્યામવી પૃષ્ઠ પર જવ. હવે તમે ક્યાયતુ કરવ્યાનું શરૂ કરી શકો છો. 

કહો
જો તમારા વવદ્ાથથીઓનો 
લાગુ ્પડો તો જ બોલો

કૃપ્યા કરીને ટેસ્ટ આપવ્યાનું બંધ કરો, તમ્યારંુ સે્કિ પેપર તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટમ્ંયા મકૂો અને તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટ બંધ કરો. આપિે ત્િ 
મમનનટનો શ્ંયાનત સ્યાથે સ્ટટ્ેિ બે્ક લઈશું. કોઈ વ્યાતિવીત કરવ્યાનવી પરવ્યાનગવી નથવી.
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Instructions for When 10 Minutes of Unit Time Remain
When 10 minutes of unit time remain,

Continue to actively proctor while students are testing.

Instructions for Ending the Unit

When the unit time is finished,

• Collect test booklets, scratch paper, testing tools, and accessibility/accommodations tools 
(as needed) from students.

• Return all test materials to your School Test Coordinator. Report any missing materials and 
absent students.

• Report any testing irregularities to your School Test Coordinator.

If you are administering more than one unit in the same day, allow students to take a short break (e.g., 
restroom break, stretch break) or extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are 
seated, read the script to move on to the next unit.

કહો
જો તમારા વવદ્ાથથીઓનો 
લાગુ ્પડો તો જ બોલો

તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટ ખોલો અને ટેસ્ટ િ્યાલ ુર્યાખો.

 

કહો
બોલો

તમ્યારી પ્યાસે 10 મમનનટ બ્યાકી છે.

કહો
જો તમારા વવદ્ાથથીઓનો 
લાગુ ્પડો તો જ બોલો

ક્યાયતુ કરવ્યાનું બંધ કરો. હવે ટેસ્ટનો સમય સમ્યાપ્ત થઈ ગયો છે. તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટ બંધ કરો.

તમ્યારંુ ન્યામ તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટ પર લખેલું છે તે તપ્યાસો. હંુ તમ્યારી ટેસ્ટ સ્યામગ્વી એકવત્ત કરીશ.
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4.12 Script for Administering English Language Arts/Literacy (ELA/L)
The administration script under Section 4.12.1 will be used for all units for the ELA/L Test. On the 
first read through, Test Administrators are required to adhere to the scripts provided in this manual 
for administering the IAR assessment. Read word-for-word the bold instructions in each SAY box to 
students. You may not modify or paraphrase the wording in the SAY boxes. Some of the SAY boxes are 
outlined with a dashed line and should *ONLY* be read aloud if they are applicable to your students. 
Some directions may differ slightly by unit and are noted within the administration script.

4.12.1 Grades 4 – 8 ELA/Literacy – All Units

Unit Unit Testing Time Required Materials Start 
Time

Stop 
Time

Units 1 and 2 Grades 4-8:  
90 Minutes

• Test booklets
• Answer documents
• Pencils
• Scratch paper

  

Instructions for Preparing to Test

If a student raises his or her hand, collect the electronic device (or follow your school/district policy) 
and store it until the unit is complete. Certain electronic devices may be allowed for accommodations 
purposes only during testing. Please contact your Test Coordinator if you have questions regarding 
electronic devices.

Distribute scratch paper, wooden Number 2 pencils, and approved accessibility/accommodations 
tools, if needed for certain students. Then, distribute test booklets and answer documents.

Make sure each student has written his or her name on the test booklet and answer document. If 
necessary, assist students with making sure they are using the test booklet and answer document that 
belong to them.

કહો
બોલો

આજ,ે તમે અંગે્જી ભ્યાષ્યા આટતુસ/સ્યાક્રત્યા મલૂ્્ંયાકન આપવ્યા જઈ રહ્્યા છો. 

તમ્યારી પ્યાસે તમ્યાર્યા ડેસ્ક પર કોઈ અસ્વવીકૃત ઇલેક્ટ્ોનનક ઉપકરિો હોવ્યા જેઈએ નહી.ં કૉલ કરવ્યા, ટેક્સટ કરવ્યા, અને ચિત્ો લેવ્યાનવી 
પરવ્યાનગવી નથવી. જે હ્યાલમ્ંયા તમ્યારી પ્યાસે મોબ્યાઇલ ફોન સહહત કોઈપિ અસ્વવીકૃત ઇલેક્ટ્ોનનક ઉપકરિો છે, તો કૃપ્યા કરીને તેને બંધ 
કરો અને તમ્યારો હ્યાથ ઊંિો કરો. જે ટેસ્ટ દરમમય્યાન તમ્યારી પ્યાસે અસ્વવીકૃત ઇલેક્ટ્ોનનક ડડવ્યાઇસ મળશે, તો તમ્યારી ટેસ્ટન્યા ગિુ 
ગિવ્યામ્ંયા આવશે નહી.ં

 
 
 

કહો
બોલો

જ્્ંયા સધુવી હંુ ટેસ્ટ સ્યામગ્વી વવતરરત કરૂ ત્્ંયા સધુવી શ્ંયાનતથવી બેસો.

 

કહો
બોલો

જો એકમ 1:  તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટનવી ટોિ પર અને જવ્યાબ દસ્ત્યાવેજમ્ંયા બોક્સ A મ્ંયા તમ્યારંુ પ્રથમ અને અંનતમ ન્યામ લખો.

 જો એકમ 2:  ખ્યાતરી કરો કે તમ્યારંુ પ્રથમ અને અંનતમ ન્યામ તમ્યારી ટેસ્ટ બકુલેટન્યા ટોિ પર અને જવ્યાબ દસ્ત્યાવેજમ્ંયા બોક્સ A મ્ંયા 
લખેલું છે.
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