
ሂሳብ 
 

 

ስኮት ቴስትቴከር 

 
Anywhere Middle School 

የ7ኛ ክፍል የሂሳብ ምዘና ውጤቶች 

 
የኮሎምቢያ ወረዳ የመንግስት ትምህርትቤቶች 

 
 

 

ስለዚህ ምዘና 

 
በጸደይ 2022፣ ስኮት በሂሳብ (ማት) ለኮሌጅ እና ሥራ ዝግጁነት የምዘናዎች አጋርነት 

(ፓርትኔርሺፕ ፎር አሴስመንት ኦፍ ሬዲነስ ፎር ኮሌጅ ኤንድ ኬሪርስ) (PARCC) ምዘና ወስዶ 

ነበር። PARCC ተማሪዎች በጥልቅ እንዲያስቡ፣ ችግሮችን እንዲፈቱ፣ እና በዚህ ክፍል ወይም 
የትምህርት ዓይነት ውስጥ፣ እና በመጨረሻም በኮሌጅ እና ስራ ላይ ስኬት እንዲያስመዘግቡ 
አስፈላጊ የሆኑ እውቀት እና ክህሎቶችን ለሚለኩ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጡ ይጠይቃል። 
እነዚህ ውጤቶች የስኮትን ፍላጎቶች እና ጥንካሬዎች ለመረዳት ከሚያስችሉ በርካታ መንገዶች 
ውስጥ አንዱ ነው። በዚህ መረጃ መሰረት፣ ወላጆች የልጃቸውን ድጋፍ ለመለየት 
ከአስተማሪዎች እና ተማሪዎች ጋር ሊሰሩ ይችላሉ። ትምህርትቤቶች በዚህ ሪፖርት ላይ ያለውን 
መረጃ በቀጣዩ አመት ለተማሪዎች ትምህርትን እና ማበልጸጊያን በተሻለ ሁኔታ ለማቀድ 
ሊጠቀሙበት ይችላሉ። 

 
ስለዚህ ሪፖርት ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባከዎ የስኮትን አስተማሪ ወይም ርእሰ-መምህር 

ያነጋግሩ ወይም የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ትምህርት ቤቶችን በ (202) 724-4593 

ያግኙ። ስለ PARCC ፈተና ምንም ዓይነት ጥያቄዎች ያሎት እንደሆነ፣ OSSE ን በ (202) 719- 

6500 ላይ ደውለው ያግኙ። 

ይሄንን ሪፖርት እንዴት ለመጠቀም ይችላሉ? 

 

ይሄ ሪፖርት ስለ ስኮት ክህሎቶች መጎልበት ላይ ለሚነሱ 
ጥያቄዎችን ለመመለስ ያግዞታል፣ 

 
 

ስኮት እንዴት ዓይነት ውጤት አገኘ? 

በዚህ የትምህርት አይነት የስኮት ጥንካሬዎች እና የማሻሻያ ዙሪያዎች ምንድን 

ናቸው? 

ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ሲወዳደር የስኮት ውጤት እንዴት ይመስላል? 

 

በዚህ የሂሳብ ምዘና ላይ ስኮት ምን ያህል ውጤት አገኘ? 

 

ይሄ ክፍል በምዘናው ላይ ልጅዎ ያገኘውን ጠቅላላ ውጤት ያሳዮታል። ይህ ጠቅላላ ውጤት ተማሪው በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚለውን ለማወቅ 
ይረዳል። 

 
 

የአፈፃፀም ደረጃ  

       ደረጃ  4 

        ውጤት 

       760 

 

በደረጃ 4 ያስመዘገቡ ተማሪዎች 

የሚጠበቁባቸው ነገሮችን አሟልተዋል 

ለክፍል 7 የሂሳብ የመማሪያ ደረጃዎች። 

 

 
 

ደረጃ 1 የሚጠበቁ ነገሮችን አላሟላም  

ደረጃ 2 የሚጠበቁ ነገሮችን በከፊል አሟልቷል 

ደረጃ 3 የሚጠበቁ ነገሮችን ተቃርቧል  

ደረጃ 4 የሚጠበቁ ነገሮችን አሟልቷል* 

ደረጃ 5 ከሚጠበቅበት በላይ አሟልቷል 

 

*ደረጃዎች 4 & 5 ለሚቀጥለው የክፍል ደረጃ የትምህርት ዓይነት በመስመር ላይ መሆናቸውን እና ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ኮሌጅን ለመጨረስ እና ለስራ ዝግጁ መሆናቸውን ያሳያሉ። 

የበለጠ ለማወቅ ይፈልጋሉ? 

 
ስኮት በቁልፍ የምዘና ስፍራዎች እንዴት እንደፈጸመ ለማወቅ እና የስኮት 
ውጤቶች ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ያለውን ንጽጽር ለማየት ወደ ቀጣዩ ገጽ 
ይሂዱ። 



የ7ተኛ ክፍል የሂሳብ ዝርዝሮች የአፈፃፀም ደረጃ 

ደረጃ 4 

 

ስኮት በቁልፍ የምዘና ዘርፎች ላይ ምን ዓይነት አፈጻጸም ነበረው? 

 
በዚህ ምዘና ላይ በአጠቃላይ በደረጃ 4 ውጤት ያመጡ ተማሪዎች የሚጠበቅባቸውን የመማር ግምቶች አሳክተዋል እና ለሚቀጥለው ክፍል ወይም ኮርስ ዝግጁ ናቸው። ይሄ ክፍል 
ልጅዎ ለእያንዳንዱ የምዘናው ቁልፍ ዘርፎች የሚጠበቅባቸውን ያሟሉ ወይም ያለፉ፣ ለሚጠበቅባቸው ነገር የተቃረቡ፣ ወይም እስካሁን ያላሟሉ ወይም በከፊል የሚጠበቅባቸውን 
ያሟሉ ተማሪዎች ጋር ሲነፃፀር ምን ዓይነት ውጤት እንዳመጣ ያሳያል። 

 
ዋና ይዘት ተጨማሪ እና የድጋፍ ይዘት የሂሳብ-ነክ ምክንያታዊነትን 

መግለጽ 

ሞዴሊንግ እና ተግባራዊነት 

 
    

 

ተመጣጣኞች (ፕሮፖርሺንስ)፣ 
በራሽናል ቁጥሮች መስራት፣ 

አልጄብራ 

 

አሟልቷል ወይም አልፏል 

ዙሪያ፣ ስፋት፣ ይዞታ፣ 
ስታቲስቲክስ፣ 
ፕሮባብሊቲ 

 

አሟልቷል ወይም 
አልፏል 

መፍትሄዎችን በምክንያት 
ማረጋገጥ እና የሌሎች 
ሰዎች ምክንያታዊ ሀሳብን 
መተንተን/ማስተካከል 

 

ለማሟላት 
ተቃርቧል 

ችግሮችን ምልክቶችን እና 
ቁሳቁሶችን በመጠቀም መወከል 

እና መፍታት 

 

ለማሟላት ተቃርቧል 

 

   
 
 

 የሚጠበቅበትን አሟልቷል ወይም አልፏል   የሚጠበቅበትን ለማሟላት ተቃርቧል   ከተጠበቀው በታች ነው 

 

 
 

የስኮት አፈፃጸም ከሌሎች ጋር ሲወዳደር ምን ይመስላል? 

 

 

 ስኮት የ 7ተኛ ክፍል የሂሳብ ፈተናን ከወሰዱ በAnywhere Middle School 
(የኤኒዌር መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት) ያሉ 71% ከሚሆኑት ተማሪዎች የተሻለ 
ውጤት አስመዝግቧል። 

 

 ስኮት የ 7ተኛ ክፍል የሂሳብ ፈተናን ከወሰዱ በኮሎምቢያ ዲስትሪክት 
የህዝብ ትምህርት ቤቶች ያሉ 66% ከሚሆኑት ተማሪዎች የተሻለ ውጤት 
አስመዝግቧል። 

 

 ስኮት የ 7ተኛ ክፍል የሂሳብ ፈተናን ከወሰዱ በዲሲ ውስጥ ያሉ 75% ከሚሆኑት 
ተማሪዎች የተሻለ ውጤት አስመዝግቧል። 

 
 

ከጥሎ የሚሆነው ምንድን ነው? 

 
ይሄንን ሪፖርት ከተማሪዎ መምህር ጋር በሚደረገው ቀጣዩ ስብሰባ ላይ 
ያምጡት። የስኮት መምህራኖችን የሚከተሉትን መጠየቅ ይችላሉ፥ 

 

 
በዚህ ዓመት በሂሳብ ስኮት ምን እየተማረ ነው? 

ስኮት እንዴት እየሰራ ነው? 

በዚህ ዓመት ከስኮት ጋር አብሬ ለመስራት ይሄን መረጃ እንዴት 

መጠቀም እችላላለሁ? ስኮትን ለመደገፍ የትኛዎቹን ግብአቶች 

መጠቀም እችላለሁ? 

የበለጠ መረጃ የት ማግኘት ይችላሉ? 

 
 

የስኮት ትምህርት ቤት እና ሌሎች ትምህርት ቤቶች ምን ዓይነት ውጤት እንዳመጡ፥ 

ይጎብኙ www.OSSE.dc.gov/parcc፣  ወይም ለOSSE በ(202) 719-6500 ላይ ይደውሉ 

ፈተናው እንዴት እንደተዘጋጀ እና ምን እንደሚመዝን፥ 

ይጎብኙ www.OSSE.dc.gov/parcc፣  ወይም ለOSSE በ(202) 719-6500 ላይ ይደውሉ 

እነዚህን ሪፖርቶች ቤተሰቦች፣ አስተማሪዎች፣ እና ትምህርት ቤቶች እንዴት እንደሚጠቀሙ፥ 

ይጎብኙ www.OSSE.dc.gov/parcc፣  ወይም ለOSSE በ(202) 719-6500 ላይ ይደውሉ 
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