
 

ስለምዘናዎችስለምዘናዎችስለምዘናዎችስለምዘናዎች    ወይምወይምወይምወይም    ፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎች    የወላጆችየወላጆችየወላጆችየወላጆች    መመሪያመመሪያመመሪያመመሪያ    
ለ2018-19 የትምህርት ዘመን 

CMAS (CMAS (CMAS (CMAS (የኮሎራዶየኮሎራዶየኮሎራዶየኮሎራዶ    የትምህርትየትምህርትየትምህርትየትምህርት    ስኬትስኬትስኬትስኬት    መለኪያዎችመለኪያዎችመለኪያዎችመለኪያዎች))))    

 
ምዘናዎች ወይም ፈተናዎች ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች (አስተማሪዎች) ተማሪዎች የየክፍል ደረጃቸውን እውቀት (ይዘት) 
ስለማወቅ አለማወቃቸው እና ለ21ኛው መ/ክ/ዘ ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ ስለመቻል አለመቻላቸው ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። የምዘና ውጤቶቹ የልጅዎ 
ትምህርታዊ ዕድገት/ለውጥ በጥቅሉ ከሚያሳዩት ምዘናዎች አንድ መለኪያ እንዲሆኑ የታሰቡ ናቸው። 
 

 
ይህይህይህይህ    ምዘናምዘናምዘናምዘና////ፈተናፈተናፈተናፈተና    ምንድንምንድንምንድንምንድን    ነውነውነውነው????    

 
የኮሎራዶ የትምህርታዊ ስኬት መለኪያዎች ወይም CMAS በቋንቋ ጥበባት፣ በሂሳብ፣ በሳይንስ እና በሶሻል ስተዲስ ላይ የሚሰጠ የኮሎራዶ ስቴት ጥቅል 
/summative/ ምዘና/ፈተና ነው። CMAS ከስቴቱ ጠንካራ የትምህርት ደረጃዎች ጋር የተጣጣመ እና ተማሪዎች ደረጃዎችን እንዴት በጥሩ ሁኔታ 
እያሟሉና ለሚቀጥለው የክፍል ደረጃቸው ምን ያህል ዝግጁ መሆናቸውን ለመለካት የሚዘጋጅ ምዘና/ፈተና ነው።  
 
የCMAS የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት (ELA) እና የሒሳብ ምዘና/ፈተና ጥያቄዎች በመጀመሪያ የተዘጋጁት በኮሎራዶ የትምህርት ዲፓርትመንት እና 
በPARCC ኮንሶርቲየም (አጋርነት ለኮሌጆች እና ለሥራ ዝግጅት ምዘና) በተደረገ ትብብር ነው። ከ2019 ጀምሮ የኮሎራዶ ትምህርት ዲፓርትመንት በ 

CMAS ELA እና የሒሳብ ፈተናዎች ላይ የሚወጡ ለስቴቱ ብቻ የሚሆኑ ጥያቄዎችን ለማዘጋጀት ከኮሎራዶ የትምህርት ባለሙያዎች (አስተማሪዎች) ጋር 
በመሥራት ላይ ይገኛል። የCMAS ሳይንስ፣ ሶሻል ስተዲስ እና ስፓኒሽኛ ቋንቋ ጥበባት ምዘናዎች/ፈተናዎች የተዘጋጁት በኮሎራዶ የትምህርት 
ዲፓርትመንት፣ በምዘናና ፈተናዎች ተቋራጮች እና በኮሎራዶ የትምህርት ባለሙያዎች (አስተማሪዎች) ትብብር ነው። 
 

 
ልጄልጄልጄልጄ    የሚፈተነውየሚፈተነውየሚፈተነውየሚፈተነው////የምትፈተነውየምትፈተነውየምትፈተነውየምትፈተነው    መቼመቼመቼመቼ    ነውነውነውነው????    

    
የመጀመሪያየመጀመሪያየመጀመሪያየመጀመሪያ    ደረጃደረጃደረጃደረጃ    እናእናእናእና    መካከለኛመካከለኛመካከለኛመካከለኛ    ደረጃደረጃደረጃደረጃ    ትትትት////ቤትቤትቤትቤት    ተማሪዎችተማሪዎችተማሪዎችተማሪዎች    
ሁሌም በስፕሪንግ፣ CMAS ለመጀመሪያ እና መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች በሚከተሉት የክፍል ደረጃዎች እና የትምህርት ዓይነቶች ይሰጣል፦ 

• የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት (ከ3ኛ-8ኛ ክፍል)  
o የ3ኛ እና የ4ኛ ክፍል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎችን ለመለየት በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት ፈተና ቦታ የስፓኒሽኛ ቋንቋ ጥበባት 

ፈተና ይሰጣል። 
• ሒሳብ (ከ3ኛ - 8ኛ ክፍል) 
• ሳይንስ (5ኛ እና 8ኛ ክፍል) 
• ሶሻል ስተዲስ (4ኛ እና 7ኛ ክፍል በተመረጡ ት/ቤቶች) 

 
የሁለተኛየሁለተኛየሁለተኛየሁለተኛ    ደረጃደረጃደረጃደረጃ    ትትትት////ቤትቤትቤትቤት    ተማሪዎችተማሪዎችተማሪዎችተማሪዎች    
የ9ኛ እና 10ኛ ክፍል ተማሪዎች 
ሁሌም በስፕሪንግ፣ የ9ኛ እና 10ኛ ክፍል ተማሪዎች ለቋንቋ ጥበባት እና ሒሳብ የPSAT (ተቀዳሚ የትምህርታዊ ዝንባሌ /ፕሪሊሚናሪ ስኮላስቲክ 
አፕቲቲዩድ/ ፈተና) ይወስዳሉ። ለእነዚህ የክፍል ደረጃዎች የሚሰጡ የCMAS ምዘናዎች/ፈተናዎች የሉም።  
 
የ11ኛ ክፍል ተማሪዎች 
ሁሌም በስፕሪንግ፣ የ11ኛ ክፍል ተማሪዎች የሚከተሉትን የስቴት ፈተናዎች ይወስዳሉ፦ 

• SAT (የትምህርታዊ ዝንባሌ /ስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ/ ፈተና) ለቋንቋ ጥበባት እና ሒሳብ  
• የCMAS ሳይንስ 
• የCMAS ሶሻል ስተዲስ 

CMAS በማርች እና ኤፕሪል ወሮች ውስጥ የሚሰጥ በዋናነት የመስመር-ላይ ፈተና ነው። ስለ ዝርዝር የፈተና የጊዜ-ሰሌዳ መረጃ ለማግኘት የልጅዎን 
ት/ቤት ይጠይቁ። ቀኖች እና ሰዓቶች እንደየት/ቤቶች ይለያያሉ።  
 
የኮሎራዶ ስቴት ምዘናዎች/ፈተናዎች በአማካኝ ከሦስት እስከ ስድስት ሰዓት የሚጠይቁ ሲሆን ይህም ከተማሪዎቹ የትምህርት ሰዓት ከ1.5% በታች የሆነ 
ጊዜን የሚወስድ ነው። ሁሉም ሌሎች ምዘናዎች/ፈተናዎች በሚሰጡበት ት/ቤት (ሕንፃ) ደረጃ የሚወሰኑ ናቸው።  
 

 
ልጄልጄልጄልጄ    ምንምንምንምን    ውጤትውጤትውጤትውጤት((((ቶችቶችቶችቶች) ) ) ) ይሰጠዋልይሰጠዋልይሰጠዋልይሰጠዋል////ታልታልታልታል?  ?  ?  ?   

 
ልጅዎ በተፈተነበት/ችበት የትምህርት መስክ ያለውን/ያላትን አጠቃላይ አፈጻጸም ለማመላከት የአፈጻጸም ደረጃን እና ውጤትን የያዘ የተማሪ አፈጻጸም 
ሪፖርት /Student Performance Report/ ይሰጠዋል/ይሰጣታል። ልጅዎ በየደረጃው (ስታንዳርዱ) ምን ያህል ጥሩ እንደሠራ/ች ለማሳየት የንዑስ-ስኬል 
ውጤቶች ይሰጣሉ።  
 
የልጅዎን አፈጻጸም ከሌሎች አፈጻጸም ጋር ማወዳደር ይችሉ ዘንድ ሪፖርቱ የት/ቤት፣ የዲስትሪክት እና የስቴት አማካኞችን ይይዛል። 



 

 
እነዚህእነዚህእነዚህእነዚህ    ውጤቶችውጤቶችውጤቶችውጤቶች    እንዴትእንዴትእንዴትእንዴት    ጥቅምጥቅምጥቅምጥቅም    ላይላይላይላይ    ይውላሉይውላሉይውላሉይውላሉ???? 

 
የCMAS ውጤቶች የተማሪ አፈጻጸም ምስልን ለት/ቤቶች፣ ለዲስትሪክቶች፣ ለመምህራን፣ ለወላጆች እና ለማኅበረሰቦች የሚያሳዩ ናቸው። ውጤቶች 
ተማሪዎች በትምህርታቸው ምን ያህል ለውጥ እያሳዩ እንደሆነ ያስረዳሉ። ይህም ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ ትክክለኛ ጎዳና 
ላይ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ቁልፍ ጉዳይ ነው። መምህራን የCMAS ውጤቶችን የግለሰብ ተማሪ ፍላጎቶችን ያሟሉ ዘንድ የሚያስተምሩትን ትምህርት 
ለማዳበር ይጠቀሙባቸዋል። ት/ቤቶች እና ዲስትሪክቶች ደግሞ የCMAS ውጤቶችን ለሚቀጥለው ዓመት የሚያደርጉትን የመማር-ማስተማር ዝግጅት 
ለማስተካከል ይጠቀሙባቸዋል። 
 

 
ተጨማሪተጨማሪተጨማሪተጨማሪ    መረጃመረጃመረጃመረጃ 

 
በልጅዎ ትምህርት ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታዎታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ ማገዝ ስለሚችሉባቸው መንገዶች እና ሊገኙ ስለሚችሉ የፈተና 
እገዛዎች (አቅርቦቶች) ለመጠየቅ ወደኋላ እንዳይሉ እባክዎ። 
 
ለተጨማሪለተጨማሪለተጨማሪለተጨማሪ    መረጃ፦መረጃ፦መረጃ፦መረጃ፦    CMAS:CMAS:CMAS:CMAS:    
የሚከተሉትን ድር ጣቢያዎች ይጎብኙ፦ 

•  http://www.cde.state.co.us/assessment/generalinfo-parents  
• የልምምድ ፈተናዎች፦ https://co.testnav.com  

    
ለተጨማሪለተጨማሪለተጨማሪለተጨማሪ    መረጃ፦መረጃ፦መረጃ፦መረጃ፦        ምዘናዎችምዘናዎችምዘናዎችምዘናዎች    
የሚከተለውን ድር ጣቢያ ይጎብኙ፦ 

• http://dpsk12.org  
 
ስለምዘናዎቹ ጥያቄዎች ወይም ሀሳቦች ካሉዎ፣ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ያነጋግሩ ወይም የቤተሰብ የምርጫ ክልል /Constituency/ አገልግሎትን 
በ(720) 423-3054 ደውለው ያነጋግሩ። 
 

 

? 


