
 

ስለመመዘኛዎችስለመመዘኛዎችስለመመዘኛዎችስለመመዘኛዎች    ወይምወይምወይምወይም    ፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎች    የወላጆችየወላጆችየወላጆችየወላጆች    መመሪያመመሪያመመሪያመመሪያ    
ለ2018-19 የትምህርት ዘመን 

ምሁራዊምሁራዊምሁራዊምሁራዊ    /Scholastic/ /Scholastic/ /Scholastic/ /Scholastic/ የንባብየንባብየንባብየንባብ    ቆጠራቆጠራቆጠራቆጠራ    ወይምወይምወይምወይም    ኢንቬንቶሪኢንቬንቶሪኢንቬንቶሪኢንቬንቶሪ    (SRI)  (SRI)  (SRI)  (SRI)      

ምዘናዎቹ 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????    

SRI ከኬጂ - 12ኛ ላሉ ተማሪዎች የሚሰጥ መሠረታዊ የንባብ ጥራት እና አንብቦ የመረዳት ክህሎቶችን የሚለካ በተማሪዎቹ ደረጃ መሠረት የሚመጠን 
የኮምፒውተር /computer adapative/ ፈተና ነው። SRI በህፃንነት እድሜ ጀምሮ ከሚለመዱ ቃላት እስከ ኮሌጅና የሥራ ደረጃ ጽሑፍ ድረስ የንባብ 
ክህሎቶችን ለማወቅ ያስችላል። የLexile የንባብ ማዕቀፍን (ፍሬምወርክ) በመጠቀም SRI አስተማሪዎች የተማሪን የየክፍል ደረጃ ብቃት እና የኮሌጅና 
የሥራ ዝግጁነት ጎዳናን ለመተንበይ፣ የመማር-ማስተማር ሂደቶችን ለመለየት፣ የታለሙ ማስተካከያዎችን ለማቀድ እና በተግባራዊ መረጃዎች (ዳታ) 
ተጠያቂነትን ለማሳየት ያስችላቸዋል። 
 

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

SRI ከ6ኛ - 12ኛ ክፍል እና የREAD ደንብ ቡድን አባል ለሆኑ ተማሪዎች የሚሰጥ ፈተና ነው። የREAD ደንብ ፈተና ወቅቶች (ዊንዶውስ) በፎል እና 
በስፕሪንግ ውስጥ ለስድስት ሳምንታት ይቆያሉ።  
 
የፈተናየፈተናየፈተናየፈተና    መስኮትመስኮትመስኮትመስኮት    /Window//Window//Window//Window/    
የፈተና/የምዘና መስኮት ልጅዎ የተወሰኑ ቀናት ላይ ፈተናውን የሚወስድበት/የምትወስድበት እና የተወሰኑ ሌሎች ቀናት ደግሞ መመሪያ 
የሚቀበልበት/የምትቀበልበት ክፍለ ጊዜ ወይም ወቅት ነው። ተማሪዎች በመስኮቱ መላ ጊዜ ሁሉ ፈተና/ምዘና አይወስዱም። የልጅዎን ዝርዝር የፈተና 
ቀኖች ለማወቅ እባክዎ የልጅዎን መምህር ይጠይቁ።  
 

ፎል  ኦገ 20 – ሴፕ 26 
ስፕሪንግ ኤፕሪል 1 - ሜይ 17 

 
ልጅዎ በእያንዳንዱ የፈተና ወቅት አንድ ጊዜ ይፈተናል/ትፈተናለች፤ ይህም በመላው የፈተና ወቅት ውስጥ ሳይሆን በክፍል ደረጃቸው መሠረት 
በተወሰኑ ቀናት ላይ የሚፈተኑ ይሆናሉ። እያንዳንዱ ፈተና እንደተማሪው የክፍል ደረጃ እና የንባብ ደረጃ ሁኔታ ከ20-40 ደቂቃ ይፈጃል። SRI 
የተማሪዎችን እደገት/ለውጥ ለመከታተል በትምህርት ዓመቱ በሞላ ሊሰጥ ይችላል። የፈተና የጊዜ-ሰሌዳን ለማወቅ እባክዎ የልጅዎን መምህር 
ይጠይቁ። 
 

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

ልጅዎ የምሁራዊ የንባብ ፍተሻ (SRI) አንብቦ የመረዳት ችሎታ መሠረት የLexile ውጤት ይሰጠዋል/ጣታል። የSRI ፈተና ውጤቶች የልጅዎን አንብቦ 
የመረዳት ችሎታ ይለካሉ፣ መምህራን የልጆችን የንባብ ችሎታ እንዲገመግሙ ያስችላሉ፣ በውጤቶች መሠረትም የመማር-ማስተማር ተግባሮችን 
ለማቀድ ያስችላሉ፣ እንዲሁም የንባብ እድገት/ለውጥን ለመከታተል ይረዳሉ። 
 

 
እነዚህእነዚህእነዚህእነዚህ    ውጤቶችውጤቶችውጤቶችውጤቶች    እንዴትእንዴትእንዴትእንዴት    ጥቅምጥቅምጥቅምጥቅም    ላይላይላይላይ    ይውላሉይውላሉይውላሉይውላሉ???? 

በSRI አፈጻጸም ደረጃ (ስታንዳርድ) ብቃት መለኪያዎች መሠረት የሚወሰኑ የSRI Lexile ውጤቶች የአጠቃላይ ክፍል ንባብ፣ የቡድን ንባብ፣ የግል 
ንባብ እና የታገዙ-ንባብ /guided reading/ ደረጃዎችን ለመወሰን ያገለግላሉ። የSRI Lexile ውጤቶች ልጅዎ ከክፍል ደረጃው/ዋ ልክ ወይም ከክፍል 
ደረጃው/ዋ በታች እያነበበ/ች መሆን አለመሆኑን/ኗን ለመወሰን የሚረዱ የአጠቃላይ ማረጋገጫዎች አካል በመሆን ያገለግላሉ። 
 

 
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፦    ምዘናዎችምዘናዎችምዘናዎችምዘናዎች    
የሚከተለውን ድር ጣቢያ ይጎብኙ፦ 

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

? 



 


