
በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎች  

የMCPS የግምገማ ስልትና የመጨረሻ ፈተናዎች 
 
 

1. የሰሜስተር ማርኮች ስሌት እንዴት ነው የሚለወጠው? 
በሰሜስተር ፈተናዎች በተደረጉ ለውጦችና በአዲሶቹ የሩብ-አመት ግምገማዎች ትግባሬ ውጤቶች ምክንያት፣ በሁለተኛ ደረጃ 

ት/ቤት ኮርሶች የሰሜስተር ማርክ አሰላል ዘዴ ላይም ተጨማሪ ለውጦች ይኖራሉ። የMCPS ሰራተኞች ከት/ቤትና 

ከማህበረሰብ ባለጉዳዮች፣ ኮሌጆችንና ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ፣ ሰፊ አስተያየት ሰብስበው፣ የተለያዩ የት/ቤት ዲስትሪክቶች 

ማርኮች ለወደፊት እንደሚሰሉ አወሳሰን የማርክ አሰጣት ልምዶችን አገናዘቡ።  MCPS፣ ከ2016–2017 የትምህርት አመት 
ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን፣ በፊደል ማርክ አሰጣጥ ስርአት መገልገሉን በመቀጠል የሰሜስተርን ማርክ እንደሚከተለው 

ያሰላል፡-  
 
የማርክ መስጫ ወቅት ግምገማዎች 

 በተወሰኑ ኮርሶች፣ በየሩብ-አመት አንድ ጊዜ ሚዛናቸውን የጠበቁ/standardized የማርክ መስጫ ግምገማዎች ተሰጥተው 

የያንዳንዱ ማርክ መስጫ ወቅት ማርክ አማካይ/weighted 10%ኛው ይሰጣል። ይህ ለማርክ መስጫ ወቅቱ ወደ ፊደል ማርክ 
ይሰላል። ይህ ተግባራዊ የሚሆነው በካውንቲ-አቀፍ ደረጃ በእንግሊዘኛ፣ ሂሳብ፣ ሳይንስ፣ ማህበራዊ ጥናቶች፣ የአለም ቋንቋዎች፣ 
እና በቴክኖሎጂ ቀደም ብለው የመጨረሻ ፈተና ለነበራቸው ኮርሶች ብቻ ነው። 

 በነዚህ ኮርሶች፣ ተማሪዎችና ወላጆች በሰሜስተሩ ውስጥ የማርክ መስጫ ወቅት ግምገማዎች ውጤቶችን ይመለከቱ ዘንድ 
የተለየ የማርክ አሰጣጥ ፈርጅ መስመር ላይ ይታያል። 

 በባለጉዳዮች ፍላጎትና አስተያየት በመመስረት፣ ግምገማ ከተሰጠ በኋላ ግምገማዎቹን ተማሪዎች ወደ ቤት ይዘው እንዲሄዱ 
ይፈቀዳል፣ ይህም በአሁኑ የመጨረሻ ፈተናዎች አሰጣጥ ተፈቅዶ አያውቅም። 

 

የሰሜስተር የማርክ/Grade አሰላል 

 ለወደፊት ልዩው የመጨረሻ ፈተና ማርክ ከተማሪ ሪፖርት ካርድ ይወገዳል። 

 በአሁኑ ወቅት የመጨረሻ ፈተና የሌላቸው ኮርሶች የሴሜስተር ማርክ ስሌቶች ጋር በተመሳሳይ፣ የሴሜስተር ማርክ የሚሰላው 
በያንዳንዱ የማርክ መስጫ ወቅት የፊደል ውጤቶች በመገልገል ነው።  

 ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች፣ የሰሜስተሩ ማርክ የሚሰላው የያንዳንዱ የማርክ መስጫ ወቅት የፊደል ማርክ አማካይ 

በማስላት ነው፣ በ“quality point” ግምግማ/ምደባ በመገልገል (A = 4, B =3, C = 2, D = 1, E = 0)።  

 አዲሱ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች የሰሜስተር ማርክ ስሌት በአሁኑ ወቅት በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶችና በሰመር 

ት/ቤት አገልግሎት ላይ ባለው በተመሳሳይ የquality point ስሌት ይጠቀማል።  በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ደረጃ፣ የማርክ 
አሰጣጥ  መመርያዎች መቀናጀት በዲስትሪክቱ ውስጥ ለተማሪ ማርኮች የበለጠ ወጥነት ያመጣል። 

 የMCPS የማርክ አሰላል ሰንጠርዦች ከሞላ ጎደል እንደቀድሞው ይቀፅላሉ፣ ከተወስኑ በየወደ ታች አዝማምያ ማርኮችን 
የመስጠት ልምድ አማካዩ ከሚተካቸው በስተቀር። የታደሰው የማርክ አሰጣጥ ሰንጠረዥ ከዚህ ይቀጥላል። 

 

የተከለሰ የማርክ አሰጣጥ ሰንጠረዥ 

ፊደሎች የሚያመለክቱት MP1 MP2 = የሰሜስተር ማርክ 

AA = A  BA = A  CA = B  DA = B  EA = C 

AB = A*  BB = B  CB = B  DB = C  EB = C 

AC = B  BC = B*  CC = C  DC = C  EC = D 

AD = B*  BD = C  CD = C*  DD = D  ED = D 

AE = C  BE = C*  CE = D  DE = E  EE = E 

MP1—የሰሜስተሩ የመጀመርያ ማርክ መስጫ ወቅት ማርክ፤ MP2—የሰሜስተሩ የሁለተኛ ማርክ መስጫ 
ወቅት ማርክ 

በ * እስካልተመለከተ በስተቀር፣ በላይኛው ሰንጠረዥ ውስጥ የሚገኙ ስሌቶች በአሁኑ ወቅት ከሁለተኛ ደረጃ 

ት/ቤት ማርክ ማድረጊያ ሰንጠረዥ ጋር ተመሳሳይ ናቸው። 



 
ይህ አዲስ የማርክ መስጫ ስሌት ለግምገማና ለኮሌጅ ተፈላጊ ግምገማዎች በመመዘኛ-የተመሰረቱ መዳረሻዎች ጋር ይቀናጃል እናም 
ርትአዊ፣ ስሙሙ፣ እና ተማሪዎችና ወላጆች በቀላሉ ሊገነዘቡት የሚችሉ የማርክ አሰጣጥ መዋቅር ይሰጣል።  
 

2. አዲሱ የማርክ አሰጣጥ ስሌት በማርኮች ግሽበት ያስከትላል ወይ? 

በሰሜስተር ማርክ ስሌት ለውጥ የተመሰረተው ከት/ቤትና ከማህበረስብ ባለጉዳዮች በተገኘ ሰፋት ያለው አስተያየት ነው። የአሁኑን 

የማርክ አሰጣጥ ስርአት የማሽቆልቆል አዝማሚያ (ለምሳሌ፣ AB=B) ለማስወገድ ወደ አልምአቀፋዊነት የሚጠጋ ስምምነት ተደርሶ 
ነበር።  የማርክ አሰጣጥ ስሌቶች በዩናይትድ ስቴትስ ዲስትሪክቶች መካከል በሰፊው ይለያያሉ እናም እንከን የሌለው ወይም 
ተመራጭ የማርክ አሰጣጥ ስሌት ዘዴ የለም።  የሰሜስተር ማርክ አሰጣጦችን ለማስላት በማሽቆልቆል አዝማሚያ የመጠቀምን 

ልምድ ሰርዞ በምትኩ በአይነት ነጥብ አማካይ መውሰድ/quality point averaging መጠቀም ርትአዊ፣ ዘላቂ፣ እና ተማሪዎችና 

ወላጆች በቀላሉ የሚረዱት እቅርቦት ይሰጣል። በአይነት ነጥብ አማካይ መውሰድ/quality point averaging በሌሎች የት/ቤት 

ዲስቲክቶች አገልግሎት ላይ እየዋለ መሆኑን መታወቅ አለበት እና በአሁኑ ወቅት በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች የመጨረሻ 

ማርኮች ለማሳት በMCPSም በአገልግሎት ላይ እየዋለ ነው።  

በአይነት ነጥብ አማካይ መውሰድ በመጠቀምና እያንዳንዱን የማርክ መስጫ ወቅት በእኩል በመመዘን፣ አብዛኛዎቹ የMCPS 
የስሜስተር የማርኮች ስሌቶች ልክ እንደ ቀድሞው የማርካ መስጫ ሰንጠረዥ ሆነው ይገኛሉ፣ ውጤቱም ከአሁኑ ልምድ ተወሰነ 

ለውጥ ብቻ ነው። ከአዝምሚያ ይልቅ ማእከላዊውን ማስላት፣ በተወሰኑ ጉዳዮች ማጠጋጋት ነው (AB = 3.5 = A እና BA = 

3.5=A)።  

ከዚህ ቀደም ካውንቲ-አቀፍ ፈተና የነበራቸው የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች፣ ሚዛናቸውን የጠበቁ የሩብ አመት ግምገማዎች 

የያንዳንዱ ማርክ መስጫ ወቅት ተፈልጊውን 10% ያቀርባሉ፣ ስለሆነም በማርክ መስጫው ወቅት ለዲስትርክቱ ከዳር እስከዳር 

ወጥነት ይሰጡታል። ተግባራዊ የሆነው ልዩ የማርክ አሰጣጡ ስርአት የፈለገውን ይሁን፣ የMCPS ስርአተ ትምህርትና የግምገማ 
ፕሮግራም ማእከላዊነት ኮሌጅ ለመግባት የተወዳዳሪነት ብልጫ እና በኮሌጅና በስራዎች ስኬት ጠንካራ ዝጅግት ለተማሪዎች 
መስጠት እንደሚቀጥል ኮሌጆች ያመለክታሉ። 

3. ለምንድን ነው የሁለት ሰአት የመጨረሻ ፈተናዎች በማርክ መስጫ ግምገምዎች የሚተኩት? 
የሰሜስተር-መጨረሻ የሁለት-ሰአት የመጨረሻ ፈተናዎች በማርክ መስጫ ግምገምዎች በመተካት፣ የትምህርት ጊዜን በመጨመር፣ 
የትምህርት አመቱን በሞላ በገንቢ የግምገማ አሀዞች ተገልግሎ ትምህርትን በማሳወቅ፣ ተማሪዎች ወቅታዊ ድጋፎችና ጣልቃገብነቶች 
እንዲቀበሉ በማስቻል፣ እና ለተማሪዎች ይበልጥ አዘውትሮና በተለያዩ መጠኖች ተጠቅሞ መማርን በማሳየት ተማሪዎቻችንን 
ይበልጥ እናገልግላለን።  ግባችን መምህራን ትምህርት አሰጣጣቸውን ለማስተካከልና ለማሻሻል ያስችላቸው ዘንድና እያንዳንዱ 
ተማሪ ትምህርቱን መገንዘቡና አጠናቆ ማወቁን ለማረጋገጥ እንዲቻል በግማገማዎችቻን ተጠቅመን ተማሪዎቻችን ምን እንደተማሩና 
እንዳልተማሩ ለመለካት ነው። 
 
በተጨማሪም ባለፉት ሁለት አመታት ተማሪዎች፣ ወላጆች፣ መምህራን፣ ርእሰ መምህራን፣ የትምህርት ቦርድ፣ እና የማህበረሰብ 
አባላት በሁሉም የክፍል ደረጃዎች ስለፈተና ብዛት ያላቸውን ቅሬታና የትምህርት ጊዜን ስለማስፋት አስፈልጊነት ያሰሙትን 
ማስተዋል አስፈልጊ ነው። ይህ ፕላን በየአመቱ መጨረሻ ፈተና የሚባክነውን የሁለት ሳምንቶች የፈተና ጊዜ መልሶ ይተካል። 
 
በማእከላዊ የዳበሩ የማርክ መስጫ ግምገማዎች በአሁኑ ወቅት ዲስትሪክት አቀፍ ፈተና ላለው ለያንዳንዱ ኮርስ በየሩብ አመቱ ይሰጣሉ 

እናም የያንዳንዱን ተማሪ የማርክ መስጫ 10 በመቶኛ ማርክ ይወክላል፣ በዲስትሪክት አቀፍ በተመሳሳይ ሁኔታ። ግምገማዎቹ በአንድ 
የትምህርት ክፍል፣ ማርክ መስጫ ወቅት፣ ወይም ሰሜስተር ኮርስ ውስጥ የሚገነቡ የተከማቹ እውቀቶችንና ክሂሎቶችን ይመዝናሉ። 
እነዚህ ግምገማዎች በአሁኑ ወቅት በማእከላዊው ፅ/ቤት አማካይነት እየዳበሩ ነው፣ በአሁኑ ወቅት ቀድሞ ዲስትሪክት አቀፍ ፈተና 

በነበርቸው ኮርሶች አዳዲስ ግምገማዎችን በማዳበር ላይ ከሚገኙ ከ100 በላይ ከሚሆኑ መምህራን ድጋፍ ጋር።  

ይህ የግምገማ ስልት በማርክ መስጫ ወቅት ትርጉም ያላቸው፣ ጠንካራ፣ ተማሪዎችና ወላጆች ሊያገኟቸው የሚችሉ፣ እና የተማሪን 
ትምህርት ለማሻሻል ካለው የትምህርት አሰጣጥ ኡደት ጋር በቅርብ የተሳሰሩ ግምገማዎችን ተማሪዎች መውሰዳቸውን ያረጋግጣል።  

ስለ ግምገማ ስልት ተጨማሪ መረጃ፣ ስለ የሁለት ሰአት የሰሜስተር ፈተናዎች መተካት ከInterim Superintendent Larry 

Bowers  የተሰጠውን ማስታወሻ ተመልከቱ። [LINK] 
 

4. የመተግበርያው የጊዜ ወቅት መቼ ነው? 

2015-2016 

 የሁለት-ስአት የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ፈተናዎችን ከመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች ማስወገድ 



 የሁለት-ስአት የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በPARCC እና በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ግምገማ (HSA) ኮርሶች 

ፈተናዎችን ከ2015-16 ሁለተኛ ሰሜስተር ጀምሮ ማስወገድ (እንግሊዘኛ 10፣ አልጄብራ 1፣ አስተዳደር፣ 

ባዮሎጂ)፤ ባህላዊው የሁለተኛ ደረጃ የመጨረሻ ፈተና ፕሮግራም ቦታው ላይ ይቀጥላል 

 የ"ግማሽ ቀን" ፈተና ፕሮግራም ይቀጥላል 

2016-2017 

 በሁሉም የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች የሁለት-ሰአት የሰሜስተር ፈተናዎች ማስወገድ፣ በማእከል በዳበሩ የማርክ 

መስጫ ግምገማዎች መተካት። የሁለተኛ ደረጃ የመጨረሻ የ"ግማሽ ቀን" ፈተና ፕሮግራም  ተወገደ፥ መደበኛ 
ትምህርቶች በሙሉ-ቀን ፕሮግራም ይቀጥላሉ። 

 

5. የሩብ አመት ወይም የማርክ መስጫ ግምገማዎች ምንድን ናቸው? 

በሰሜስተር የመጨረሻ ማለቂያ በዋነኛ ኮርሶች ከሚሰጡ የሁለት-ሰአት የምርጫ/አጭር መልስ ፈተናዎች ፈንታ፣ ዲስትሪክት አቀፍ 

ፈተና በያንዳንዱ ኮርስ በየሩብ አመት የማርክ መስጫ ግምገማዎች ይሰጣሉ። እነዚህ የሩብ አመት ግምገማዎች በት/ቤት ዲስትሪክት 
ከዳር እስከዳር በተመሳሳይ ሁኔታ ይመራሉ፣ ማርክ ይሰጣቸዋል፣ እናም የተማሪዎች አፈፃፀም በነዚህ ግምገማዎች ወቅታዊ ድጋፍ 

ያገኙ ዘንድ በመምህራን፣ ት/ቤቶች እና የማእከላዊ ፅ/ቤት ክትትል ይደረግባቸዋል። ኮሌጅ እንደሚደረገው፣ የማርክ መስጫ ወቅት 
ግምገማዎች የተለየ ይዘት ይኖራቸዋል እናም የተከማቹ ፈተናዎችን፣ ፕሮጀክቶችን ወይም በስርአተ ትምህርቱ ከተካተተው ጋር 
የሚመሳሰሉ ሌሎች የጋራ ስራዎችን ለማካተት በቅርፀት ይለያያሉ። ግምገማዎቹ በሰሜስተሩ ወይም በትምህርት አመቱ የተከማቹ 

የእውቀት ክምችትና ክሂሎቶች ይለካል። ከ100 በላይ የሆኑ መምህራን በአሁኑ ወቅት ከማእከላዊ አገልግሎት ሰራተኞች ጋር 
በመሆን አዲሶቹን የማርክ መስጫ ወቅት ግምገማዎች ቀደም ብለው ዲስትሪክት አቀፍ ፈተና በነበራቸው በሁሉም ኮርሶች ለማዳበር 
በመስራት ላይ ናቸው። የመምህራኖቻችን ባለሙያነት፣ ቀጥተኛ የስርአተ ትምህርት ተሞክሮ፣ እና አርቆ ማስተዋል ከፍተኛ ጥራት 

ያላቸው፣ በትምህርት ውስጥ የተሰገሰጉ፣ እና ለት/ቤቶችና ለተማሪዎች ወቅታዊ ድጋፍ ለማቅረብ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች 
ለመስጠት የሚጠበቅባቸው ግምገማዎችን ለማዳበር መተኪያ የሌላቸው ተፈላጊዎች ናቸው።  ግምገማዎች በዚህ ስፕሪንግ ሙከራ 
ላይ ናቸው፣ አዲሶቹ ግምገማዎችና ቴክኖሎጂ ለሚመጣው የትምህርት አመት ዝግጁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ከአሃዝ 

ስርእቶች/data systems ከሚካሄደው ፈተና ጋር። 
 
ይህ የግምገማ ስልት ተማሪዎች ትርጉም ያላቸው፣ ጠንካራ፣ ተማሪዎችና ወላጆች ሊደርሱባቸው የሚችሉ፣ እና የተማሪን ትምህርት 
ለማሻሻል ከሚካሄደው የትምህርት ኡደት ጋር በቅርብ የተሳሰሩ ግምገማዎችን በማርክ መስጫ ወቅት መውሰዳቸውን ለማርጋገጥ 
በተጨማሪ ይፈልጋል።  

 

6. መምህራን በዚህ ፕላን እንዴት እየተካተቱ ነው? 
አዲሶቹ የማርክ መስጫ ወቅት ግምገማዎች ለሚመጣው የትምህርት አመት ዝግጁ መሆናቸውን በማረጋገጥ ረገድ መምህራን 
አይነተኛ ሚና በመጫወት ላይ ናቸው። ከዚህ ቀደም ዲስትሪክት አቀፍ ፈተና በነበራቸው በሁሉም ኮርሶች አዲሱን የማርክ መስጫ 

ግምገማዎች ለማዳበር ከ100 በላይ መምህራን በአሁኑ ወቅት ከማእከላዊ አገልግሎቶች ሰራተኞች ጋር አብረው በመስራት ላይ 

ናቸው'። እያንዳንዱ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤትና አብዛኛዎቹ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶች፣ የልዩ ትምህርት መምህራን እና የእንግሊዘኛ 
ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች መምህራንንም ጨምሮ፣ በግምገማ ቡድኖች ከዳር እስከዳር ተወክለዋል። የመምህራኖቻችን 
ባለሙያነት፣ ቀጥተኛ የስርአተ ትምህርት ተሞክሮ፣ እና አርቆ ማስተዋል ከፍተኛ ጥራት ያላቸው፣ በትምህርት ውስጥ የተሰገሰጉ፣ እና 
ለት/ቤቶችና ለተማሪዎች ወቅታዊ ድጋፍ ለማቅረብ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች ለመስጠት የሚጠበቅባቸው ግምገማዎችን ለማዳበር 
መተኪያ የሌላቸው ተፈላጊዎች ናቸው።  ግምገማዎች በዚህ ስፕሪንግ ሙከራ ላይ ናቸው፣ አዲሶቹ ግምገማዎችና ቴክኖሎጂ 

ለሚመጣው የትምህርት አመት ዝግጁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ከአሃዝ ስርእቶች/data systems ከሚካሄደው ፈተና ጋር። 
 

7. ይህ እንዴት አድርጎ ነው የትምህርት ጊዜ የሚጨምረው? 

በአሁኑ ወቅት፣ የሁለት-ሰአት ፈተናዎች በግማሽ ቀን ፕሮግራሞች (በያንዳንዱ ሰሜስተር ለአንድ ሳምንት) በመሰጠት ላይ ናቸው፣ 

ይህም ማለት ተማሪዎች የ2-ሰአት ፈተናዎች በጥዋት ወስደው ግማሽ ቀን ላይ ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ ይለቀቃሉ። በዚህም 
ምክንያት፣ ተማሪዎችና መምህራን፣ የክለሳ ሰአትና የሙከራ ፈተና ጊዜዎችን ጨምሮ፣ ከሁለት ሳምንት በላይ ቀደም ብለው ለግማሽ 
ቀን ፈተና ፕሮግራሞች ይውሉ የነበሩትን መልሰው ያገኛሉ። 

 

8. ይህ እንዴት አድርጎ ነው መምህራንን፣ ተማሪዎችን፣ እና ወላጆችን የሚያግዘው? 
ባለፈው ጊዜ፣ በሰሜስተሩ መጨረሻ ላይ በመማርያ ክፍላቸው ውስጥ ተማሪዎች የሁለት-ሰአት ፈተና ይወስዱ ነበር እናም 
አፈፃፀማቸውን በሚመለከት ከመምህሩ አስተያየት አያገኙም ነበር። ተማሪዎች ስለ ፈተና አፈፃፀማቸው ባብዛኛው ጊዜ የሚያውቁት 
በሪፖርት ካርድ ላይ በፊደል ማርክ አማካይነት ነበር፣ ሪፖርት ካርዱ ከተሰራጨ በኋላ። መምህራን በግምገማው መረጃ የተማሪን 

ትምህርት በግብራዊ መንገዶች በመገልገል ሊያግዙ አይችሉም ነበር። ለት/ቤቱ ኦፊሴላዊ ጥያቄ ሳያቀርቡና ከመምህሩ/ሯ ጋር 



ከሳመንቶች በኋላ በፈተናው ድህረ እይታ ለማድረግ ቀጠሮ ካልያዙ በስተቀር፣ ወላጆችና ተማሪዎች የፈተናውን አፈጻጸም 
ለመገምገም በዘልምድ እድሉ የላቸውም። በትምህርት ጊዜ ክፍል የማርክ መስጫ ወቅት ግምገማዎች አንደተሰጡ፣ መምህራን 
የግምገማውን መረጃ በማግስቱ ቀን ወይም በሚመጣው ሳምንት ለትምህርት ሰአታት ሊገለገሉበት ይችላሉ፣ በነዚህ ግምገማዎች 
የሚደረግ ልዩ አስተያየት ለወላጆች ቤት ይላክና ከመምህር ጋር ለሚደረግ ግንኙነት እንዲመቻች ያግዛል። 

 

9. ይህ በመምህራን ወይም በተማሪዎች ላይ የስራ ጫና ይጨምርባቸዋል ወይ? 

መምህራን በአሁኑ ወቅት ሲፈትኗቸው የሚገኙት ተፈላጊ የእድገት/formative፣ ሩብ አመት፣ እና የተለመዱ ግምገማዎች የመጨረሻ 
ፈተናዎች ባሏቸው አብዛኛዎቹ ኮርሶች ውስጥ በሚገኙ ስርአተ ትምህርቶች ውስጥ ተሰግስገዋል። የማርክ መስጫ ወቅት ግምገማዎች 
ተደራቢ አይሆኑም፣ የስርአተ ትምህርትና የትምህርት ኡደት አይነተኛ አካል እንጂ። 
 

10. ተማሪዎች ለኮሌጅ ዝግጁ ይሆናሉ ወይ? 
ያለጥርጥር። ይህ የግምገማ ስልት በልፅጎ ተማሪዎች ትርጉም ያላቸው፣ ጠንካራ፣ ተማሪዎችና ወላጆች ሊያገኟቸው የሚችሉ፣ እና 
የተማሪን ትምህርት ለማሻሻል ካለው የትምህርት አሰጣጥ ኡደት ጋር በቅርብ የተሳሰሩ ግምገማዎችን ተማሪዎች መውሰዳቸውን 
እንዲያረጋግጥ ተገቢ ነው። ይህ አቅርቦት፣ ኮሌጅ ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች ፈተናዎች፣ ፅሁፎች፣ ምርምር፣ እና ፕሮጀክቶችን 
በመሳሰሉ የሚከማች ትምህርትን ተግባራዊ እንዲያደርጉ የኮሌጅ ተማሪዎች የሚጠየቁባቸው የአሁኑ ወቅት የከፍተኛ ትምህርት ጋር 
የተቀናጀ ነው። 
 

በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ከ3ኛ ክፍል ጀምረው በሙሉ የት/ቤት ስራቸው ተማሪዎች ብዙ ባለበርካታ-ሰአት፣ የኮሌጅ ደረጃ ፈተናዎች 

መውሰዳቸውን ማስተዋል አስፈላጊ ነው። የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ፈተናዎች፣ ሌሎችን ጨምሮ፣ Advanced 

Placement/አስቀድሞ መመደብ (AP) ፈተናዎች፤ International Baccalaureate /አለምአቀፍ ባካሎርያ (IB) ፈተናዎች፤ 

PSAT፤ SAT፤ ACT፤ እና ACCUPLACERን ያካትታል። ተማሪዎች በተወሰኑ የክፍል ደረጃዎች እና ዋነኛ ኮርሶች  

PARCC ወይም HSA ፈተናዎች በተጨማሪ ይወስዳሉ። በያንዳንዱ የርእስ መስክ የPARCC ፈተና በሁለት ቀኖች ውስጥ 
አራት ሰአት አካባቢ ይወስዳል። 

 
በተጨማሪ፣ ልክ እንደ የመጨረሻ ፈተናዎች፣ የማርክ መስጫ ወቅት ግምገማዎች በቀጣይ ጊዜ የሚከማች የተማሪን ትምህርት 
መለካት እና ተማሪዎች በኮሊጅና በተጨባጩ አለም ተሞክሮአቸውን ሊያንፀባርቁ ይችላሉ። የማርክ መስጫ ወቅት ግምገማዎች 
ከስቴትና ከሀገራዊው መለኪያዎች ጋር ሙሉ በሙሉ ይቀናጃሉ። 

 

11. MCPS በተማሪዎች ላይ የፈተና ሸክምን ለማቃለል ከፈለገ ለምን ታድያ በዚህ ፈንታ የPARCC ፈተናዎችን ወይም High 

School Assessments/የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ግምገማዎችን አያስወግድም? 

የፌደራልና የስቴት መምርያዎች የPARCC እና የHSA ፈተናዎች የመሰሉ ሚዛናቸውን የጠበቁ ግምገማዎች ለተጠያቂነት ጉዳይ 

እንዲቀጥሉ ይጠይቃሉ። የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምርያ የት/ቤት ዲስትሪክቶች የፈተና ጊዜ እንዲቀንሱና የትምህርት ጊዜ 

እንዲጨምሩ የአካባቢያቸውን የግምገማ ፕሮግራሞቻቸውን እንዲገመግሙ ጠይቋል። ለMCPS፣ የሁለት-ሰአት የሰሜስተር 
ፈተናዎች የፈተና ሸክምን ለመቀነስና በትምህርት አመት ውስጥ ከሁለት ሳምንት በላይ የትምህርት ጊዜ እንደገና ለማትረፍ ከሁሉም 
በላይ እድል ይሰጣሉ። 

 

12. ሌሎች የት/ቤት ዲስትሪክቶች የመጨረሻ ፈተናዎችን እየሰረዙ ነው ወይ? 

አዎን። በመምህራን፣ ወላጆች፣ እና ተማሪዎች ቅሬታ ምክንያት በዩናይትድ ስቴትስ ከዳር እስከዳር የሚገኙ የት/ቤት ዲስትሪክቶች 
የግምገማዎችን ብዛትና መጠን ለመቀነስ እርምጃዎች በመውሰድ ላይ ይገኛሉ። በሉዱን ካውንቲና በአን አሩንዴል ካውንቲ የሚገኙ 

የአካባቢ ት/ቤት ቦርዶች የሰሜስተር ፈተናዎችን ለመሰረዝ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አርምጃ ወስደዋል። በርካታ ሌሎች የት/ቤት 

ዲስትሪክቶች መምህር-ያዳበራቸው፣ በማእከል ያልዳበሩ፣ የመጨረሻ ፈተናዎች ያቀርባሉ።  
 
በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የሚታዩ አዝማሚያዎች ወደ በፕሮጀክት-የተመሰረቱ ግምገማዎች፣ የምርምር ፕሮጀክቶች፣ ወይም 
ከበርካታ ምርጫና አጭር መልስ ፈተናዎች በስተቀር ወደ የተለያዩ ቅርፆች የወሰዱ ወደ ሌሎች የክምችት አማራጭ ግምገማዎች 
እያደገ የሚሄድ እንቅስቃሴ በተጨማሪ ያንፀባርቃሉ። በኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች የሚገኙ ፕሮፌሰሮች ፕሮጀክቶችን፣ የምርምር 
ፕሮጀክቶች ወይም ሌሎች ግምገማዎች እንደ የልምዳዊ የመጨረሻ ፈተናዎች አማራጮች ስራ መስጠታቸው እየተለመደ መጥቷል። 
 

ይህ አቋም በቅርብ ጊዜ ከወጣው Council of the Great City Schools ዘገባ፣ Student Testing in America's Great 

City Schools: An Inventory and Preliminary Analysis፣ (የተማሪ ፈተና አሰጣጥ በአሜሪካ ታላቅ ከተማ ት/ቤቶች፡- 
ዝርዝር ቆጠራ እና የመጀመርያ ትንተና)፣ እና የኦባማ አስተዳደር የስቴትና የአካባቢ ፈተና መጠንን ለመቀነስ የቀረበ ሀሳብ ጋር 

የተቀናጀ ነው። የኦባማ አስተዳደር የትግባሬ ፕላን ለ"አነስተኛ ቁጥርና ጥሩ" እና "መውሰዳቸው ዋጋ ያለው፣ ከፍተኛ ጥራት፣ 
የተወሰነ ጊዜ፣ ርእታዊ መለኪያ፣ ለተማሪዎችና ለወላጆች በሙሉ ግልፅ፣ ከበርካታ መለኪያዎች አንድ ብቻ፣ እና ከተሻሻለ ትምህርት 



ጋር የተያያዙ" ግምገማዎች ጥሪ ያደርጋል። የሜሪላንድ አስትተዳዳሪ የትምህርት ጊዜን ለማራዘምና የተማሪን ፈተና መጠን ለመቀነስ 
አላማ በማድረግ የስቴትና የአካባቢ ግምገማ ፕሮግራሞችን ለመገምገም በቅርብ ጊዜ የስራ ቡድን ሰበሰበ። 
 


