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ገጽ 1  

ሚስጥራዊ 

 

የአፈጻጸም የማጠቃለያ ሀሳብ 
በእንግሊዝኛ ቋንቋ አርት እና ሂሳብ የ ስኮት አፈጻጸም ከታች ተገልጿል። 

 

የእንግሊዘኛ ቋንቋ አርት ሂሳብ 

የአፈፃፀም ደረጃ 

ደረጃ 3 

ውጤት 

1245 

የአፈፃፀም ደረጃ 

ደረጃ 3 

ውጤት 

1244 
 

1245 





1244 









የሚጠበቁ ነገሮችን ያሟላል የሚጠበቁ ነገሮችን ያሟላል 

የተማሪ የፈተና ውጤት ሊለያይ ይችላል። ልጅዎ እንደገና የሚፈተኑ ከሆነ፣ ከ 1243 እና 
1247 መካከል የሆነ ውጤት የማግኘት እድል ያላቸው ይመስላል። 

 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ አርት ንባብ እና መጻፍ አለው። በእያንዳንዱ ዘርፍ 
ሊገኙ የሚችሉ የነጥቦች መቶኛን ከታች ይመልከቱ። 

በንባብ 66% በመጻፍ 80% 

የተማሪ የፈተና ውጤት ሊለያይ ይችላል። ልጅዎ እንደገና የሚፈተኑ ከሆነ፣ 
ከ 1241 እና 1247 መካከል የሆነ ውጤት የማግኘት እድል ያላቸው ይመስላል። 

 

የአፈፃፀም ደረጃ ገላጮች 

ከላይ ላለው ለእያንዳንዱ የይዘት ዘርፍ የውጤት መለኪያ ደረጃ እና የአፈፃፀም ደረጃ፣ በእንግሊዝኛ ቋንቋ አርትስ (ELA) እና በሂሳብ ፈተናዎች ላይ የ 
ስኮት'ን አፈጻጸም ያጠቃልላል። ከታች ያሉት የአፈፃፀም ደረጃ ገላጮች የዚህ ደረጃ አፈጻጸም ያላቸው ልጆች በአጠቃላይ የሚያሳዩትን እውቀት እና 
ክህሎቶችን ይገልጻሉ። 

የእንግሊዘኛ ቋንቋ አርትስ 

 ጽሁፉ ምን እንደሚለው የሚመለከቱትን ጥያቄዎች ለመመለስ፣ ስለ 
ባህሪያት ግምቶችን የሚደግፉ የጽሁፍ ዝርዝሮችን ለመለየት፣ እና 
ጽሁፍ ለማጠቃለል የሥነ-ጽሁፍ ጽሁፎችን ከግልጽ እስከ ተዘዋዋሪ 
ሀሳቦች ጋር ይጠቀማሉ 

 ቁልፍ ሀሳቦችን የሚያሳድጉ ዝርዝሮችን ለመለየት፣ የጸሐፊውም ሀሳብ 
በማስረጃ ለመደገፍ፣ እና ከተለያዩ ጽሁፎች መረጃን ለማጠቃለል 
የመረጃ ጽሁፎችን ከግልጽ እስከ ተዘዋዋሪ ሀሳቦች ጋር መጠቀም 

 በርካታ የትርጉም ያላቸው ቃላትን ለመተርጎም አውድ መጠቀም 

 በዓረፍተ-ነገሮች ውስጥ ለተጠሪ-ልዩ የሆኑ ቃላትን መጠቀም 

 የክስተቶች ቅደም ተከተልን ለማስተላለፍ ቀጣይ ዝግጅትን ለመለየት 

እና የመሸጋገሪያ ቃላትን እና ሀረጎች (እንደ በኋላ ወይም ከሁሉም 

በማስቀደም ዓይነት) በመጠቀም አፈ-ታሪክን ማዘጋጀት 

 መግቢያ፣ አካል፣ እና ማጠቃለያን በመለየት መረጃ የሚያቀርብ 
የማብራሪያ ጽሁፍ ማዘጋጀት 

 በቅንጅት የከፊል ትዕዛዝ፣ ሀሳብ ማሳደግ እና/ወይም 
ስብስቦች የማብራሪያ ጽሁፍ መጻፍ 

ሂሳብ 

 የቁጥር መስመር ላይ የፖዘቲቭ እና የኔገቲቭ ዋጋዎችን ማሳየት 

 የውሂብ ስብስብ ውስጥ አማካይ፣ ሚዲያን (መካከለኛ) ወይም ሞድ 
(ሁነታ) መግለጽ 

 በሙሉ ቁጥሮች ወይም አስርቶች ጥያቄዎችን መስራት፣ የሂሳብ ቋንቋ 

እና የምልክት ውክልናዎችን በመጠቀም (ለምሳሌ፣ 

<፣ >፣ =) 

 የቃል ጥያቄዎችን በመቶኛ፣ ሬሾ፣ ሬት (መጠን)፣ ወይም 

በተለዋዋጭ (ቫሪየብል) መስራት 

 የ ፓራሌሎግራም ስፋትን መስላት 

 ስም፥   ስኮት ቴስትቴከር 

                                             መታወቂያ ቁጥር፥ 0123456789 

ትምህርት ቤት፣   Anywhere Middle School 

      የፈተና ቀን፥   ጸደይ 2022 

           ክፍል፥  06 

በሪፖርቱ ውስጥ ምን አለ? 
ገጽ 1: በዚህ ዓመት ፈተና ላይ የልጅዎ አፈጻጸም የማጠቃለያ ሀሳብን ይዟል። 

ገጽ 2: ከMSAA የተጻፈ የመግቢያ ደብዳቤ እና ልጅዎን ለመደገፍ ቀጣይ እርምጃዎችን ይዟል። 

ደረጃ 1 

1200-1230 

ደረጃ 2 

1231-1236 

ደረጃ 3 

1237-1250 

ደረጃ 4 

1251-1290 

 

ደረጃ 1 

1200-1232 

ደረጃ 2 

1233-1238 

ደረጃ 3 

1239-1250 

ደረጃ 4 

1251-1290 
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ገጽ 2  

 
 

ውድ ወላጆች እና አሳዳጊዎች፣ 

 

ይህ ሪፖርት የ 2022 የኦንላይን የበርካታ-ስቴት አማራጭ ምዘና (MSAA) ላይ የልጅዎን አፈጻጸም ያጠቃልላል። ይህ ሪፖርት 
በእንግሊዝኛ ቋንቋ አርትስ (ELA)፣ ሂሳብ፣ እና ሳይንስ የውጤት መለኪያ ደረጃ እና የአፈጻጸም ደረጃዎችን ያሳያል። እንዲሁም 
በንባብ እና በመጻፍ ሊገኙ የቻሉ ነጥቦች ከመቶ ተገልጿል። የአፈፃፀም ደረጃ ገላጮች የዚህ ደረጃ አፈጻጸም ያላቸው ልጆች 
በአጠቃላይ የሚያሳዩትን እውቀት እና ክህሎቶችን ይገልጻሉ። 

MSAA ከ 3-8 እና 11 ክፍሎች ውስጥ ያሉ እና ጉልህ የአዕምሮ ማሰብ አካል ጉዳተኛ የሆኑ ተማሪዎችን ለመመዘን የተነደፈ 
ነው እና ከእርስዎ ስቴት የይዘት ደረጃዎች ጋር የሚሄድ እና ከእርሱ የተቀዳ የአካዳሚክ ይዘትን ይለካል። ፈተናው ተማሪዎች በጣም 
በሚያውቋቸው የትምህርት ጽሁፎች ፈተና እንዲወስዱ እና የሚያውቁትን ነገር እና ማድረግ የሚችሉትን ነገር እንዲነጋገሩ 
የሚያስችሉ በርካታ በውስጥ-የተገነቡ ድጋፎችን ይይዛል። እንዚህ በ MSAA ውስጥ የሚገኙ የተወሰኑ በውስጥ-የተገነቡ ድጋፎች 
ናቸው፥ 

• አጠር ያሉ የ ELA የንባብ አንቀጾች 

• ተማሪዎች የንባብ አንቀጹን እንዲገነዘቡ የሚረዷቸው ምስሎች፣ ቻርቶች፣ ሰንጠረዦች፣ እና ካርታዎች 

• አስፈላጊ ሀሳቦችን እና ጽንሰ-ሀሳቦችን የሚያብራሩ ሞዴሎች እና ምሳሌዎች 

• በሂሳብ ፈተናዎች ላይ ትናንሽ ቁጥሮች 

በሚቻለው ትልቁ መጠን የመግባቢያ ራስ-መቻልን ለመደገፍ፣ MSAA ከተለያዩ የመግባቢያ ሞዴሎች እና ስርዓቶች ጋር 

እንዲሰራ የተነደፈ ነው። እባክዎ ልጅዎ በ MSAA ላይ የተጠቀማቸውን ድጋፎች ከልጅዎ መምህር ጋር ተወያዩ። 

ልጅዎን ለመርዳት ተጨማሪ መረጃ እና ግብዓቶች የእርስዎ ስቴት አማራጭ ምዘና ድረገጽ ላይ ወይም የልጅዎን መምህር 
በማነጋገር ይገኛሉ። ይህን ደብዳቤ ወይም የልጅዎን ሪፖርት በሌላ ቅርጸት ከፈለጉ፣ እባክዎ የእርስዎ ስቴት የትምህርት መምሪያን 
ያነጋግሩ። 

 
ቀጣይ ምን ዓይነት ክህሎቶች ላይ መስራት ይቻላል? 

 

 የእንግሊዘኛ ቋንቋ አርትስ  ሂሳብ 

+ ማጠቃለያን ለመደገፍ ዝርዝሮችን መጠቀም + የሂሳብ ቃላትን እና ምልክቶችን መጠቀመ (<፣ >፣ 
+ ማስረጃ መጠቀም  =) 
 በግለሰቦች፣ ክስተቶች፣ ወይም ሀሳቦች መካከል ያሉ 
ግንኙነቶች ምን እንደሚመስሉ ለማብራራት 

+ የማባዛት እና ማካፈል ጥያቄዎችን መስራት 
 እርስ በርስ ተጽዕኖ የሚደርስባቸው  በፖዘቲቭ/ኔገቲቭ ሙሉ ቁጥሮች 
+ ሁለት ጸሃፊያን እንዴት እንደሚጽፉ ያነጻጽሩ + ችግሮችን መፍታት ከመቶኛ፣ መጠኖች፣ እና 
 ስለ ተመሳሳይ ርዕስ በተመለከተ  ሬሾ 
+ ትርጉምን ለመለየት አውድ መጠቀም + የክብ ዙሪያ እና ስፋትን መለየት 
 ሀረጎች + የስፍራ ስፋትን መለየት 
+ የጽሁፍ ምርትን መፍጠር  የሶስት-አቅጣጫ ስዕልን በመጠቀም 
 ማጠቃለያ + ተለዋዋጭ መግለጫዎችን መገምገም 
  + ውሂብን በባር ግራፍ እና 
   ሰንጠረዥ ማነጻጸር 

 

 
 

አሁን ምን ይደረጋል? 

ይህን ሪፖርት ከ ስኮት አስተማሪዎች ጋር በሚኖርዎት ቀጣይ ውይይት ላይ 
ይዘው ይምጡ። የስኮትን መምህራኖች የሚከተሉትን መጠየቅ ይችላሉ፣ 

• በዚህ ዓመት ELA እና ሂሳብ ላይ የ ስኮት መማር ምን ይመስላል? 

• ስኮት እንዴት እየሰራ ነው? 

• በዚህ ዓመት ከስኮት ጋር አብሬ ለመስራት እንዴት ይሄን መረጃ እጠቀማለሁ? 

• ስኮትን ለመደገፍ የትኛዎቹን ግብአቶች መጠቀም አለብኝ? 
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