
 

ስለምዘናዎችስለምዘናዎችስለምዘናዎችስለምዘናዎች    ወይምወይምወይምወይም    ፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎች    የወላጆችየወላጆችየወላጆችየወላጆች    መመሪያመመሪያመመሪያመመሪያ    
ለ2018-19 የትምህርት ዘመን 

STAR (STAR STAR (STAR STAR (STAR STAR (STAR ቅድመቅድመቅድመቅድመ----መደበኛመደበኛመደበኛመደበኛ    ማንበብናማንበብናማንበብናማንበብና    መጻፍመጻፍመጻፍመጻፍ    ((((ሊትረሲሊትረሲሊትረሲሊትረሲ) ) ) ) እናእናእናእና    STAR STAR STAR STAR ንባብንባብንባብንባብ))))    

 
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????    

 
የSTAR (ስታንዳርዳይዝድ የንባብ ችሎታን መመዘኛ ፈተና) በግል፣ በአነስተኛ ቡድን ወይም በሙሉ ክፍል አደረጃጀቶች ውስጥ የሚሰጥ 
በኮምፒውተር እንደሁኔታው ተስተካካይ የሆነ የማንበብና መጻፍ (ሊተረሲ) ምዘናዎች ናቸው። DPS በእንግሊዝኛ የማንበብ ውጤታማነትን ለመለካት 
ሁለት የSTAR አፈታተን መድረኮችን ይጠቀማል፦ 
 

1. STAR የቅድመ-መደበኛ ማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ)  - ከአጸደ ሕፃናት እስከ 3ኛ ክፍል ለሆኑ ተማሪዎች የሚሰጥ እና በብሔራዊ ደረጃ 
የተመጠነ 

2. STAR ንበብ - ከ1ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ለሆኑ ተማሪዎች የሚሰጥ እና በብሔራዊ ደረጃ የተመጠነ 
 
STAR ቅድመ-መደበኛ ማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) እና STAR ንባብ የኮላራዶ አንብብ ድንጋጌ /READ Act/ መስፈርቶችን የሚያሟሉ እና 
የተማሪዎችን የንባብ ውጤት ደረጃዎች እና ዕድገት/ለውጥ ለመለካት፣ በንባብ ደከም ያሉትን ተማሪዎች ለመለየት እና የማስተማር ሂደትንም ለመለየት 
የሚያገለግሉ ናቸው። የSTAR ዲያግኖስቲክ መረጃ/ዳታ ከክፍል ደረጃቸው በጣም ዝቅ ያለ የንባብ ችሎታ ላላቸው ተማሪዎች የታለሙ የንባብ እገዛ 
ዕቅዶችን (READ Plans) ለማውጣት ሊያገለግሉ ይችላሉ።  
 

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

 
በኮሎራዶ አንብብ ድንጋጌ /READ Act/ መሠረት ከኬጂ - 3ኛ ክፍል ውስጥ ያሉ ሁሉም ተማሪዎች በተወሰኑ የፈተና ጊዜዎች (መስኮቶች) ውስጥ 
በስቴት ቦርድ በጸደቀ የመካከለኛ ጊዜ /interim/ የንባብ ምዘና መገምገም/መመዘን አለባቸው። የREAD ደንብ ፈተና ወቅቶች (መስኮቶች) በፎል፣ 
በዓመቱ አጋማሽ እና በስፕሪንግ ውስጥ ለስድስት ሳምንታት ይቆያሉ። የአጸደ ሕፃናት ተማሪዎች የፎል ምዘናቸውን ለማጠቃለል ተጨማሪ 30 
የካላንደር ቀናት አሏቸው። ት/ቤቶች ተማሪዎችን ለመመዘን መላው የፈተና ወቅት /window/ አላቸው። በስቴት ሕግ መሠረት፣ ከአጸደ ሕፃናት እስከ 
ሦስተኛ ክፍል ያሉ እና ከዝቅተኛው ገደብ በታች ውጤት የሚያመጡ ተማሪዎች የንባብ ደረጃቸውን ለማረጋገጥ ከአንድ እስከ ሁለት ተጨማሪ 
ፈተናዎች ያስፈልጓቸዋል።  
 
የአንብብየአንብብየአንብብየአንብብ    ድንጋጌድንጋጌድንጋጌድንጋጌ    /READ Act/ /READ Act/ /READ Act/ /READ Act/ የፈተናየፈተናየፈተናየፈተና    ወቅትወቅትወቅትወቅት    ((((መስኮትመስኮትመስኮትመስኮት))))፦፦፦፦    
    

ከኬጂ- 12ኛ ክፍሎች  ከኦገስት መጨረሻ - ኦክቶበር መጨረሻ ፎል 
ከኬጂ - 12ኛ ክፍሎች ከዲሴምበር - ፌብሯሪ አጋማሽ ዓመቱ አጋማሽ ላይ
ከኬጂ - 12ኛ ክፍሎች ከኤፕሪል - ሜይ አጋማሽ ስፕሪንግ 

    
የፈተና ቀኖች ከት/ቤት ት/ቤት ሊለያዩ ይችላሉ። የልጅዎን ዝርዝር የፈተና ቀኖች ለማወቅ፣ እባክዎ የልጅዎን መምህር ይጠይቁ። 
 

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

 
የSTAR ምዘና የሚሰጣቸው ሁለት ቁልፍ ውጤቶች እነዚህ ናቸው፦  
 
የስኬልድ /Scaled/ ውጤት (SS) በጥያቄዎች ከባድነት እና በትክክለኛ ምላሾች ላይ ተመሥርቶ/ተመርኩዞ የሚወሰን ነው። አፈጻጸምን በክፍሎች 
በሞላ ለማወዳደር ጠቃሚ ነው። ስኬልድ ውጤቶች በSTAR ቅድመ-መደበኛ ማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) ከ300-900 የሚደርሱ ሲሆኑ በSTAR 
ንባብ ደግሞ ከ0 እስከ 1400 ይደርሳሉ።  
 
የመቶኛ /Percentile/ ደረጃ (PR) በብሔራዊ ደረጃ ከአንድ የተወሰነ ተማሪ የስኬልድ ውጤት ጋር እኩል ወይም ያነሰ ያመጡ ተማሪዎችን መቶኛ 
ያመለክታል። የPR ውጤት አገላለጾች አንጻራዊ /norm-referenced/ የሆኑ እና ከ1-99 የሚሰጡ ናቸው። የPR ውጤቱ 75 የሆነ አንድ ተማሪ በክፍል 
ደረጃው ካሉ የሀገር-አቀፍ ተማሪዎች ውስጥ 75% የሚሆኑ ተማሪዎች ያገኙትን ያህል ወይም የተሻለ ውጤት አግኝቷል ማለት ነው። የተማሪ መቶኛ 
ደረጃ ከሚከተሉት የብቃት ደረጃዎች ጋር ይዛመዳል፦ 
 

• የመነሻ (ቤንችማርክ) ደረጃ ወይም ከዚያ በላይ፦ በክፍል ደረጃቸው መሠረት ጥሩ አፈጻጸም ያላቸው ተማሪዎች 
• የክትትል ደረጃ፦ ከክፍል ደረጃቸው በመጠኑ ዝቅ ያለ አፈጻጸም ያላቸው እና እገዛ የሚፈልጉ ተማሪዎች 



• የእገዛ እና የአስቸኳይ እገዛ ደረጃ፡- በክፍል ደረጃቸው መሠረት በጣም ዝቅ ያለ አፈጻጸም ያላቸው እና ከፍተኛ እገዛ የሚፈልጉ ተማሪዎች  
 
ስለልጅዎ ዝርዝር የውጤት መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ የልጅዎን መምህር ይጠይቁ።  
 

 
እነዚህእነዚህእነዚህእነዚህ    ውጤቶችውጤቶችውጤቶችውጤቶች    እንዴትእንዴትእንዴትእንዴት    ጥቅምጥቅምጥቅምጥቅም    ላይላይላይላይ    ይውላሉይውላሉይውላሉይውላሉ???? 

 
የSTAR ምዘናዎች ለመምህራን ለመመሪያነት እና የማስተማር ሂደታቸውን ለማስተካከል ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ይሰጣሉ።  የSTAR ውጤቶች 
የልጅዎን የንባብ ደረጃ ለመለየት፣ ከተማሪው ጥንካሬዎች እና ድክመቶች በመነሳት የንባብ ግቦችን ለማውጣት፣ የንባብ ዕድገት/ለውጦችን 
ለመከታተል፣ የተለዩ የንባብ እገዛዎችን ለማዘጋጀት፣ እንዲሁም ልጅዎ በንባብ ተጨማሪ ድጋፍ ይፈልግ እንደሆን ለመወሰን 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፦ 

• 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። 
 

 

? 


