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ለ2018-19 የትምህርት ዘመን 

የግንዛቤየግንዛቤየግንዛቤየግንዛቤ    ችሎታዎችችሎታዎችችሎታዎችችሎታዎች    ፈተናፈተናፈተናፈተና®/Cognitive Abilities Test®/ (CogAT)®/Cognitive Abilities Test®/ (CogAT)®/Cognitive Abilities Test®/ (CogAT)®/Cognitive Abilities Test®/ (CogAT)    

 
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????    

 
CogAT ተማሪዎች በትምህርት ያገኟቸውን የአመክንዮ /reasoning/ ችሎታዎችን የሚለካው የግንዛቤ ችሎታዎች ፈተና® /Cognitive Abilities Test®/ 
አጽህሮተ-ቃል ነው። CogAT በሦስት ክፍሎች (Verbal Battery፣ Quantitative Battery፣ እና Nonverbal Battery) የተከፈሉ የምርጫ ጥያቄዎችን 
በየክፍሉ ሦስት ፈተናዎችን የያዘ እና በድምሩ ዘጠኝ ንዑስ ክፍሎችን ያሉት ነው። የቋንቋ ክፍሉ /verbal battery/ የተማሪዎችን የመፈለግ፣ የማግኘት 
እና የማወዳደር ችሎታዎቻቸውን ይመዝናል። የቁጥር ክፍሉ /quantitative battery/ ተማሪዎች ስለስድሮች/አደረጃጀቶች እና በፅንሰ-ሀሳቦች መካከል 
ስላሉ ግንኙነቶች ያሏቸውን የአመክንዮ ችሎታዎች ይመዝናል። ምስላዊ ክፍሉ /nonverbal battery/ ተማሪዎች ቦታ-ነክና ምስላዊ የሆነ ይዘትን 
የሚጠቀሙ በመጠኑ የላቁ ወይም ልዩ የሆኑ ጥያቄዎችን የመተንተን ችሎታዎቻቸን ይመዝናል።  
 
ጥያቄዎቹን በፈታኙ አማካኝነት በቃል የሚያገኙት 1ኛ ክፍሎች በልዩነት ሲቀሩ ለሌሎች ተማሪዎች እያንዳንዱ ንዑስ ፈተና የ10 ደቂቃ ጊዜ የተመደበለት 
ነው። ተማሪዎች ከማስረከባቸው በፊት መልሶቻቸውን የመከለስ ዕድሉ አላቸው። 
 

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

 
የልዩ ልጆች ትምህርታዊ ድንጋጌን (ECEA) ባከበረ መልኩ፣ የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ (GT) ዲፓርትመንት የባለተሰጥዖ ትምህርት አገልግሎቶችን 
የሚፈልጉ ተማሪዎችን ለመለየት CogATን እንደ አንድ ትልቅ የማስረጃ አካል አድርጎ ይጠቀምበታል። CogAT የሚሰጠው ለባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ 
ዲፓርትመንት ማመልከቻ ሞልተው ላስገቡ የ1ኛ፣ 3ኛ፣ 4ኛ፣ 5ኛ እና 7ኛ ክፍል ተማሪዎች ብቻ ነው። የማመልከቻው ቀነ ገደብ ኦክቶበር መጀመሪያ ላይ 
ነው። 
 
ፈተናው የመስመር-ላይ (ኦንላይን) ቅርጸት ያለው እና በግምት 2 ሰዓት ያህል የሚወስድ ነው። የCogAT ፈተና ሊጠናለት የሚችል ወይም የሚገባ ፈተና 
አይደለም። በቂ እረፍት ማግኘታቸውን፣ ጥሩ ቁርስ መመገባቸውን በማረጋገጥ እና የሚችሉትን ያህል እንዲሞክሩ በማበረታታት ልጆችዎ ፈተናውን 
ለመውሰድ እንዲዘጋጁ ሊረዷቸው ይችላሉ። 
 
የፈተናየፈተናየፈተናየፈተና    ጊዜጊዜጊዜጊዜ    ((((መስኮትመስኮትመስኮትመስኮት) /Window/) /Window/) /Window/) /Window/    
ከፈተናው ቀን በፊት በልጅዎ ት/ቤት ፈተናው ከሚሰጥባቸው የፈተና ጊዜ ሰሌዳዎች ጋር "ለፈተናው የፍላጎት መግለጫ" ደብዳቤ ይደርስዎታል። 
የልጅዎን ዝርዝር የፈተና ቀኖች ለማወቅ የልጅዎን መምህር በመጠየቅ ያረጋግጡ። CogAT የሚካሄደው በት/ቤቱ ኖቬምበር መጀመሪያ ላይ ነው።  
 

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

 
የCogAT ውጤቶች በመቶኛ (በፐርሰንታይል) ይገለጻሉ። ይህም የልጅዎን ውጤቶች የዩ.ኤስ. ተማሪዎችን (ፖፑሌሽን) ይወክላሉ ተብለው ከተመረጡ 
በተመሳሳይ እድሜ ወይም የክፍል ደረጃ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ጋር የሚያወዳድሩ ናቸው። የመቶኛ ደረጃ (ፐርሰንታይል ራንክ) ከተማሪዎቹ ውስጥ ምን 
ያህሉ ተማሪዎች በመቶኛ የልጅዎን ውጤት ያክል ወይም ከዚያ በታች እንዳመጡ ይነግርዎታል። ለምሳሌ፣ አንድ ተማሪ 90 መቶኛ (ፐርሰንታይል) 
ውጤት አገኘ ማለት በእድሜው ወይም በክፍል ደረጃው ውስጥ ካሉ ተማሪዎች ውስጥ 90% ተማሪዎች ያመጡትን ያህል ወይም ከዚያ የተሻለ ውጤት 
አመጥቷል ማለት ነው። የመቶኛ (ፐርሰንታይል) ደረጃዎች ከ1 እስከ 99 ሲሆን 50 በመቶው ለዚያ የተማሪ እድሜ አምካይ ነጥብ ነው።  
 

 
እነዚህእነዚህእነዚህእነዚህ    ውጤቶችውጤቶችውጤቶችውጤቶች    እንዴትእንዴትእንዴትእንዴት    ጥቅምጥቅምጥቅምጥቅም    ላይላይላይላይ    ይውላሉይውላሉይውላሉይውላሉ???? 

 
አጠቃላይ ምዘናው/ፈተናው ዓለማ ባለተሰጦዎችን የመለየት ሂደቱን በመረጃ ለመደገፍ እንዲሁም ለባለተሰጥዖ ማግኔት ጣቢያ ፕሮግራሞች ብቁነትን 
አስመልክቶ ተገቢ የሆኑ የትምህርታዊ ምደባ ውሳኔዎችን በመረጃ የታገዙ ለማድረግ በተቻለ መጠን ብዙ መረጃ እና ዳታ መሰብሰብ ነው። እነዚህ 
ውጤቶችም የሚሰበሰበው ማስረጃና መረጃ አካል ናቸው። ይህም ማለት አንድ ፈተና ብቻውን አንድ ተማሪ ባለተሰጥዖ እና በላችሎት መሆን አለመሆኑን 
አያሳውቅም። 
 
ሁሉም ባለተሰጥዖ የመለየት ሂደት አንድ ደረጃ ያላቸው /standardized/ ፈተናዎችን/መመዘኛዎችን በሚያካትት የመረጃዎች ስብስብ አካል ላይ 
የሚመሠረት ይሆናል። የማስረጃዎች እና መረጃዎች ስብስብ የማዘጋጀቱ ሥራ የወላጅ ጥያቄን የማይፈልግ ቀጣይ ሂደት ነው። የማስረጃ አካሉ ከፍተኛ 
ችሎታዎችን የሚያሳዩ የሚከተሉት መስፈርቶች ጥምረትን መያዝ አለበት፦ የሥራ ስብስብ (ፖርትፎሊዮ)፣ መመሪያዎች፣ መመዘኛ ነጥቦች፣ አፈጻጸም፣ 
ምልከታዎች፣ የማረጋገጫ-ዝርዝሮች /checklists/ እና/ወይም ቃለ-መጠይቆች። የተማሪውን ትምህርታዊ ፍላጎት እና የሚስማማውን የባለተሰጥዖ ድጋፍ 



ለመውሰን ሁሉም መረጃዎች ከፍተኛ የብቃት ደረጃ ባለው ቡድን ይገመገማሉ። በፍላጎቱ ደረጃ መሠረት ልጅዎ ለባለተሰጥዖ ድጋፍ አገልግሎቶች ብቁ 
ሊሆን/ልትሆን ወይም ላይሆን/ላትሆን ይችላል/ትችላለች።  
 
ተማሪዎች በሦስት ምድቦች ሊለዩ ይችላሉ፦ የትምህርት ዝንባሌ /Academic Aptitude/፣ ዝርዝር የችሎታ ዝንባሌ /Specific Talent Aptitude/፣ 
ወይም አጠቃላይ እውቀት እና ችሎታ /General Intellectual Ability/። የተለየ ትምህርታዊ መስኮች እነዚህን ያካትታሉ፦ ንባብ፣ ጽሕፈት፣ ሒሳብ፣ 
ሳይንስ፣ ሶሻል ስተዲስ እና የዓለም ቋንቋ። የችሎታ ዝንባሌ /Talent aptitude/ የዕይታ እና ትወና ጥበባትን፣ ሙዚቃን፣ ዳንስን፣ የአዕምሮ እና የአካላት 
መስተጋብርን/psychomotor/፣ ፈጠራ እና አመራርን ያካትታል። ተማሪዎች ከአንድ በላይ በሆነ ዘርፍ/መስክ ሊለዩ/ሊመደቡ ይችላሉ።  
 

 
ተጨማሪተጨማሪተጨማሪተጨማሪ    መረጃመረጃመረጃመረጃ 

 
በልጅዎ ትምህርት ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታዎታለን። ልጅዎን በቤት ውስጥ ማገዝ ስለሚችሉባቸው መንገዶች እና ሊገኙ ስለሚችሉ የፈተና 
እገዛዎች (አቅርቦቶች) ለመጠየቅ ወደኋላ እንዳይሉ እባክዎ። 
 
በባለተሰጥዖና ባለችሎታዎችን በመለየት እና በአጠቃላይ የምልመላ/መረጣ ሂደቱ፣ ወይም በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ውስጥ በሚሰጥ የባለተሰጥዖ 
አገልግሎት ደረጃ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ በልጅዎ ት/ቤት ውስጥ የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ መምህርን ያነጋግሩ ወይም የባለተሰጥዖ እና 
ባለችሎታ ዲፓርትመንት ድር ጣቢያን ይጎብኙ፦ http://gt.dpsk12.org  
 
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። 
 

 

? 


