
 

 K ክፍል/መዋለህጻናት 
የእድገት ሪፖርት ካርድ 

2022-2023 

ተማሪ፡- 
የተማሪ መታወቂያ (ID)፡- 
የልደት ቀን፡- 
ትምህርት ቤት፡- 
መምህር፡- 

 

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR   MP1 MP2 MP3 MP4 YR 

ክትትል (ተማሪው(ዋ) በክፍል ውስጥ 
መገኘቱ(ቷ)ን መቆጣጠሪያ) 

      የአካል ብቃት ትምህርት - ክፍል K - አጠቃላይ      

የቀረበት/የቀረችበት ቀናት       ጤና-የሚያበለፅግ የኣካል ብቃትና እንቅስቃሴ      

ያረፈዱበት ቀናት       የእንቅስቃሴ ክህሎቶች እና እሳቤዎች      

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR  የግልና የማህበራዊ ሃላፊነት      

የመማር ክህሎቶች - ክፍል K        MP1 MP2 MP3 MP4 YR 

የመማርያ ክፍል ቁስቁሶችን በአግባቡ 
ይጠቀምባቸዋል/ትጠቀምባቸዋለች 

      ሙዚቃ - ክፍል K - አጠቃላይ      

የመማርያ ክፍል ደንቦች/ልምዶች 
ይከታተላል/ትከታተላለች 

      የሙዚቃ ፈጠራ      

ከሌሎች ጋር ይተባበራል/ትተባበራለች       ሙዚቃ መጫወት      

የትምህርት ስራዎችን ይጨርሳል/ትጨርሳለች       ሙዚቃ ማንበብ      

ጥረት፣ ተነሳሽነት፣ ትጋት፣ ጽናት ያሳያል/ታሳያለች       የሙዚቃ ምላሽ/ዝንባሌ      

የቃልና የፅሁፍ መመርያዎችን ያከብራል/ታከብራለች        MP1 MP2 MP3 MP4 YR 

በመማርያ ክፍል ውይይቶች ይሳተፋል/ትሳተፋለች       የእንግሊዘኛ ቋንቋ እድገት - ክፍል K      

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR  የማዳመጥ ክህሎቶች/ግንዛቤ/የመረዳት ችሎታ       

ሂሳብ - ክፍል K - አጠቃላይ       በእንግሊዝኛ የመናገር ክህሎቶች      

ጂኦሜትሪ       የማንበብ ችሎታዎች/ግንዛቤ/የመረዳት ችሎታ      

መለካት እና የተመዘገበ መረጃ       የእንግሊዝኛ ፅሁፍ ክህሎቶች      

ቁጥርና ግብረት በኣስር ቤት              

ግብረቶችና የኣልጄብራ ኣስተሳሰብ             

መቁጠርና መሰል ኣሃዞች/በአንድ ስብስብ ዉስጥ ያለ መጠን             

ልጅዎ በቋሚነት የሂሳብ ማጎልበቻ 
ይወስዳል/ትወስዳለች  

            

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ሳይንስ - ክፍል K - አጠቃላይ             

መጠየቅ እና መረጃ              

ሞዴል ማድረግ እና ምርምራ             

መረጃ እና ትንተና             

ማብራሪያ እና ክርክር             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ማህበራዊ ጥናቶች/ሳይንስ - ክፍል K - 
አጠቃላይ 

            

ስነ-ዜጋ             

ባህል             

ሙዓለ-ነዋይ/ኤኮኖሚክስ             

ጂኦግራፊ             

ታሪክ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

መፃፍ - ክፍል K - አጠቃላይ             

የሃሳቦችና የኣስተያየቶች ኣገላለጽ             

ሂደት፣ ውጤት፣ እና ምርምር             

የቋንቋ አጠቃቀም             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ማንበብ - ክፍል K - አጠቃላይ             

መሰረታዊ ክህሎቶች             

ቋንቋ የቃላት ዝርዝር ማወቅ እና መጠቀም             

ግንዛቤ፦ መረጃዊ ፅሁፍ እና ስነ-ፅሁፍ             

የንባብ ደረጃ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ተጨማሪ የንባብ መረጃ - - ክፍል K             

ፊደል መለየት እና የትላልቅ ፊደል/Uppercase ስም 
መለየት (ከ26 መካከል) 

            

ፊደል መለየት እና የትናንሽ ፊደል / Lowercase 
ስም መለየት (ከ26 መካከል) 

            

የመጀመርያዎቹ ኮንሶናንት ድምፆች (ከ19 ውስጥ)             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

አርት - ክፍል K - አጠቃላይ             

የሥነጥበብ ፈጠራ እና ከሥነጥበብ ጋር ያለ ግንኙነት             

የኪነጥበብ አቀራረብ እና የኪነጥበብ ግብረመልስ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

የጤና ትምህርት - ክፍል K - አጠቃላይ             

ጤና እና የተሟላ ደህንነት              



 
ኣካዴሚያዊ ውጤቶች/ማርኮች 
 

በእያንዳንዱ የውጤት ወቅት ላይ እያንዳንዱ የመለኪያ ርዕሶች ሪፓርት 
ይደረጋሉ። ሪፓርት ላልተደረጉ የመለኪያ ርዕሶች፣ ሳጥኖቹ ቦዶ ሆነው 
ይቆያሉ። 

 

  
 
 
የንባብ ደረጃ በማርክ መስጫ ጊዜ ገደብ 

ክፍል  መግለጫ  የንባብ ደረጃ ገለፃ 

P ለዚህ ማርክ መስጫ ወቅት ትምህርት በተሰጠባቸው የክፍል 
ደረጃ መመዘኛዎች ብቁ።  ከ (በላይ) የእርስዎ ልጅ በደረጃ እና ከዚያም በላይ ጽሑፍ ያነባል/ይረዳል 

(ታነባለች/ትረዳለች) በክፍል ደረጃ እና ከክፍል ደረጃ በላይ ከጽሑፍ ጋር 
በትንሽ ቡድን የዳበረ ትምህርት ያገኛል/ታገኛለች። 

I ለዚህ ማርክ መስጫ ወቅት ትምህርት በተሰጠባቸው የክፍል ደረጃ 
መመዘኛዎች በመገስገስ ላይ።  በ (ላይ) የእርስዎ ልጅ የክፍል ደረጃ ዉቅር የሚመጥን የማንበብ እና የመረዳት 

ችሎታ አለው/አላት እናም የበለጠ እንዲያጎለብት/እንድታጎለብት ለመርዳት 
በአነስተኛ ቡድን የዳበረ ትምህርት ከጽሑፍ ጋር እንደየአስፈላጊነቱ በክፍል 
ደረጃ ውቅር ትምህርት ያገኛል/ታገኛለች።  

N ለዚህ ማርክ መስጫ ወቅት ትምህርት በተሰጠባቸው የክፍል 
ደረጃ መመዘኛዎች ገና ኣልገሰገሰ(ች)ም ወይም ኣነስተኛ ግስጋሴ 
እያደረገ/ች ነው። 

 ከ (በታች) የእርስዎ ልጅ በክፍል ደረጃ ውቅር ያለውን ጽሁፍ ለማንበብ እና ለመረዳት 
ድጋፍ ያስፈልገዋል/ያስፈልጋታል እና በአነስተኛ ቡድን ትምህርት ከክፍል 
ደረጃ ውቅር ዝቅ ያለ ከጽሁፍ ጋር ዒላማ ያደረገ ድጋፍ ያገኛል/ታገኛለች። 

M የጎደሉ ኣሃዞች - የተመዘገበ ውጤት የለም።    
NEP 

የእንግሊዝኛ 
ብቃት ማነስ 

በእንግሊዘኛ ብቁ አለመሆን (NEP)፦ ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 
EMLs ሆነው በዩ.ኤስ. ት/ቤት የመጀመሪያ የውጤት መስጫ 
ወቅት የገቡ ለ NEP ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። NEP 
የሚያመለክተው ተማሪው/ዋ ውጤት በተያዘበት ወቅት በነበረው 
መመዘኛ ርዕስ ላይ በቂ ውጤት አንዳላሳየ/ች ነው። ልጅዎ፣ የ 
ELP ደረጃ ምንም ይሁን ምን፣ በአንዳንድ መመዘኛ ርዕሶች 
ላይ ብቃት ማሳየት ችሏል/ችላለች፣ ውጤቶች (ማለትም፣ P፣ 
I፣ N ወይም A፣ B፣ C፣ D) ሪፓርት መደረግ አለባቸው።  

 የኣንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ክንውን ደረጃ 

 
የእንግሊዘኛ ቋንቋ እድገት አገልግሎቶች ለሚወስዱ ተማሪዎች፣ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቃት 
ላይ የተማሪዎችን እድገት/መሻሻል ለማሳየት ELD አስተማሪዎች መረጃ ይሰብስባሉ። 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ የሚገለጸው በስድስት six WIDA የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ 
ደረጃ ንጽፅር ነው። በደረጃ 6 ላይ፣ ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሥራ-ዝግጁነት ደረጃዎችን 
ለማሟላት የእንግሊዘኛ-ብቃት ካላቸው እኩያዎቻቸው ጋር በሚወዳደር መንገድ ማዳመጥ፣ 
ማንበብ፣ መፃፍ፣ ወይም መናገር ይችላሉ።  

 
የመማር ችሎታዎች 
 

       

መለያ/ኮድ ገለፃ  ደረጃ 1 
እየጀመረ 

ደረጃ 2 
እየወጣ 

ደረጃ 3 
እያደገ  

ደረጃ 4 
እየሰፋ 

ደረጃ 5 
እየተቀናጀ 

6ኛ ደረጃ 
መድረሻ 

DEM በተግባር ማሳየት   
ጀማሪ ------------------------------------------------------------------> ይበልጥ አሻሽሏል/አሻሽላለች 

PRG በግስጋሴ ላይ    
N ገና ግልፅ ያልሆነ    
M የጎደሉ ኣሃዞች - የተመዘገበ መረጃ የለም።    

NEP/እንግሊዝኛ 
ብቃት ማነስ 

በእንግሊዘኛ ብቁ አለመሆን (NEP)፦ ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 
EMLs ሆነው በዩ.ኤስ. ት/ቤት የመጀመሪያ የውጤት መስጫ 
ወቅት የገቡ ለ NEP ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። NEP 
የሚያመለክተው ተማሪው/ዋ ውጤት በተያዘበት ወቅት በነበረው 
መመዘኛ ርዕስ ላይ በቂ ውጤት አንዳላሳየ/ች ነው። ልጅዎ፣ የ 
ELP ደረጃ ምንም ይሁን ምን፣ በአንዳንድ የትምህርት 
ክህሎቶች ላይ ብቃት ማሳየት ችሏል/ችላለች፣ ውጤቶች 
(ማለትም፣ DEM፣ PRG፣ N) ሪፓርት መደረግ አለባቸው።  

   

 

 

 

 

 

 

ለ ወላጆች ወይም ኣሳዳጊዎች 
 
 
 

 

  

 

<School Name> 

<School Address > 



 

 1ኛ ክፍል 
የእድገት ሪፖርት ካርድ 

2022-2023 

ተማሪ፡- 
የተማሪ መታወቂያ (ID)፡- 
የልደት ቀን፡- 
ትምህርት ቤት፡-  
መምህር፡- 

 

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR   MP1 MP2 MP3 MP4 YR 

ክትትል (ተማሪው(ዋ) በክፍል ውስጥ 
መገኘቱ(ቷ)ን መቆጣጠሪያ) 

      ሙዚቃ - ክፍል 1 - አጠቃላይ      

የቀረበት/የቀረችበት ቀናት       የሙዚቃ ፈጠራ      

ያረፈዱበት ቀናት       ሙዚቃ መጫወት      

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR  የሙዚቃ ንባብና ፅሁፍ/ቅኝት      

የመማር ክህሎቶች - ክፍል 1       የሙዚቃ ምላሽ/ዝንባሌ      

ከሌሎች ጋር ይተባበራል/ትተባበራለች        MP1 MP2 MP3 MP4 YR 

የትምህርት ስራዎችን ይጨርሳል/ትጨርሳለች       የእንግሊዘኛ ቋንቋ እድገት - ክፍል 1      

ፈጠራዊ የኣስተሳሰብ ክህሎቶች ያሳያል/ታሳያለች       የማዳመጥ ክህሎቶች/ግንዛቤ/የመረዳት ችሎታ       

ወሳኝ የኣስተሳሰብ ክህሎቶች ያሳያል/ታሳያለች       በእንግሊዝኛ የመናገር ክህሎቶች      

ጥረት፣ ተነሳሽነት፣ ትጋት፣ ጽናት ያሳያል/ታሳያለች       የማንበብ ችሎታዎች/ግንዛቤ/የመረዳት ችሎታ      

ለትምህርት ስራ በትኩረት 
ይያያዛል/ይንከባከባል/ትያያዛለች/ትንከባከባለች 

      የእንግሊዝኛ ፅሁፍ ክህሎቶች      

የቃልና የፅሁፍ መመርያዎችን 
ያከብራል/ታከብራለች 

            

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ሂሳብ - ክፍል 1 - አጠቃላይ             

ጂዮሜትሪ             

መለካት እና የተመዘገበ መረጃ             

ቁጥርና ግብረት በኣስር ቤት              

ግብረቶችና የኣልጄብራ ኣስተሳሰብ             

ልጅዎ በቋሚነት የሂሳብ ማጎልበቻ 
ይወስዳል/ትወስዳለች  

            

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ሳይንስ - ክፍል 1 - አጠቃላይ             

መጠየቅ እና መረጃ             

ሞዴል ማድረግ እና ምርመራ             

መረጃ እና ትንተና             

ማብራሪያ እና ክርክር             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ማህበራዊ ጥናቶች/ሳይንስ - ክፍል 1 - 
አጠቃላይ 

            

ስነ-ዜጋ             

ባህል             

ሙዓለ-ነዋይ/ኤኮኖሚክስ             

ጂኦግራፊ             

ታሪክ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

መፃፍ - ክፍል 1 - አጠቃላይ             

የመረጃ/የማብራሪያ፣ ትረካ፣ አስተያየት             

ሂደት፣ውጤት፣እና ምርምር             

የቋንቋ አጠቃቀም             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ማንበብ - ክፍል 1 - አጠቃላይ             

መሰረታዊ ክህሎቶች             

ግንዛቤ፦ መረጃዊ ፅሁፍ እና ስነ-ፅሁፍ             

ቋንቋ የቃላት ዝርዝር ማወቅ እና መጠቀም             

የንባብ ደረጃ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

አርት - ክፍል 1 - አጠቃላይ             

የሥነጥበብ ፈጠራ እና ከሥነጥበብ ጋር ያለ ግንኙነት             

የኪነጥበብ አቀራረብ እና የኪነጥበብ ግብረመልስ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

የጤና ትምህርት - ክፍል 1 - አጠቃላይ             

ጤና እና የተሟላ ደህንነት              

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

የአካል ብቃት ትምህርት - ክፍል 1 - 
አጠቃላይ 

            

ጤና-የሚያበለፅግ የኣካል ብቃትና እንቅስቃሴ             

የእንቅስቃሴ ክህሎቶች እና እሳቤዎች             

የግል እና የማህበራዊ ሃላፊነት             

  



ኣካዴሚያዊ ውጤቶች/ማርኮች 
 

በእያንዳንዱ የውጤት ወቅት ላይ እያንዳንዱ የመለኪያ ርዕሶች ሪፓርት 
ይደረጋሉ። ሪፓርት ላልተደረጉ የመለኪያ ርዕሶች፣ ሳጥኖቹ ቦዶ ሆነው 
ይቆያሉ። 

 

  
 
 
የንባብ ደረጃ በማርክ መስጫ ጊዜ ገደብ 

ክፍል  መግለጫ  የንባብ ደረጃ ገለፃ 

P ለዚህ ማርክ መስጫ ወቅት ትምህርት በተሰጠባቸው የክፍል 
ደረጃ መመዘኛዎች ብቁ።  ከ (በላይ) የእርስዎ ልጅ በደረጃ እና ከዚያም በላይ ጽሑፍ ያነባል/ይረዳል 

(ታነባለች/ትረዳለች) በክፍል ደረጃ እና ከክፍል ደረጃ በላይ ከጽሑፍ ጋር 
በትንሽ ቡድን የዳበረ ትምህርት ያገኛል/ታገኛለች። 

I ለዚህ ማርክ መስጫ ወቅት ትምህርት በተሰጠባቸው የክፍል ደረጃ 
መመዘኛዎች በመገስገስ ላይ።  በ (ላይ) የእርስዎ ልጅ የክፍል ደረጃ ዉቅር የሚመጥን የማንበብ እና የመረዳት 

ችሎታ አለው/አላት እናም የበለጠ እንዲያጎለብት/እንድታጎለብት ለመርዳት 
በአነስተኛ ቡድን የዳበረ ትምህርት ከጽሑፍ ጋር እንደየአስፈላጊነቱ በክፍል 
ደረጃ ውቅር ትምህርት ያገኛል/ታገኛለች።  

N ለዚህ ማርክ መስጫ ወቅት ትምህርት በተሰጠባቸው የክፍል 
ደረጃ መመዘኛዎች ገና ኣልገሰገሰ(ች)ም ወይም ኣነስተኛ ግስጋሴ 
እያደረገ/ች ነው። 

 ከ (በታች) የእርስዎ ልጅ በክፍል ደረጃ ውቅር ያለውን ጽሁፍ ለማንበብ እና ለመረዳት 
ድጋፍ ያስፈልገዋል/ያስፈልጋታል እና በአነስተኛ ቡድን ትምህርት ከክፍል 
ደረጃ ውቅር ዝቅ ያለ ከጽሁፍ ጋር ዒላማ ያደረገ ድጋፍ ያገኛል/ታገኛለች። 

M የጎደሉ ኣሃዞች - የተመዘገበ ውጤት የለም።    
NEP 

የእንግሊዝኛ 
ብቃት ማነስ 

በእንግሊዘኛ ብቁ አለመሆን (NEP)፦ ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 
EMLs ሆነው በዩ.ኤስ. ት/ቤት የመጀመሪያ የውጤት መስጫ 
ወቅት የገቡ ለ NEP ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። NEP 
የሚያመለክተው ተማሪው/ዋ ውጤት በተያዘበት ወቅት በነበረው 
መመዘኛ ርዕስ ላይ በቂ ውጤት አንዳላሳየ/ች ነው። ልጅዎ፣ የ 
ELP ደረጃ ምንም ይሁን ምን፣ በአንዳንድ መመዘኛ ርዕሶች 
ላይ ብቃት ማሳየት ችሏል/ችላለች፣ ውጤቶች (ማለትም፣ P፣ 
I፣ N ወይም A፣ B፣ C፣ D) ሪፓርት መደረግ አለባቸው።  

 የኣንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ክንውን ደረጃ 

 
የእንግሊዘኛ ቋንቋ እድገት አገልግሎቶች ለሚወስዱ ተማሪዎች፣ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቃት 
ላይ የተማሪዎችን እድገት/መሻሻል ለማሳየት ELD አስተማሪዎች መረጃ ይሰብስባሉ። 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ የሚገለጸው በስድስት six WIDA የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ 
ደረጃ ንጽፅር ነው። በደረጃ 6 ላይ፣ ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሥራ-ዝግጁነት ደረጃዎችን 
ለማሟላት የእንግሊዘኛ-ብቃት ካላቸው እኩያዎቻቸው ጋር በሚወዳደር መንገድ ማዳመጥ፣ 
ማንበብ፣ መፃፍ፣ ወይም መናገር ይችላሉ።  

 
የመማር ችሎታዎች 
 

       

መለያ/ኮድ ገለፃ  ደረጃ 1 
እየጀመረ 

ደረጃ 2 
እየወጣ 

ደረጃ 3 
እያደገ  

ደረጃ 4 
እየሰፋ 

ደረጃ 5 
እየተቀናጀ 

6ኛ ደረጃ 
መድረሻ 

DEM በተግባር ማሳየት   
ጀማሪ ------------------------------------------------------------------> ይበልጥ አሻሽሏል/አሻሽላለች 

PRG በግስጋሴ ላይ    
N ገና ግልፅ ያልሆነ    
M የጎደሉ ኣሃዞች - የተመዘገበ መረጃ የለም።    

NEP/እንግሊዝኛ 
ብቃት ማነስ 

በእንግሊዘኛ ብቁ አለመሆን (NEP)፦ ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 
EMLs ሆነው በዩ.ኤስ. ት/ቤት የመጀመሪያ የውጤት መስጫ 
ወቅት የገቡ ለ NEP ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። NEP 
የሚያመለክተው ተማሪው/ዋ ውጤት በተያዘበት ወቅት በነበረው 
መመዘኛ ርዕስ ላይ በቂ ውጤት አንዳላሳየ/ች ነው። ልጅዎ፣ የ 
ELP ደረጃ ምንም ይሁን ምን፣ በአንዳንድ የትምህርት 
ክህሎቶች ላይ ብቃት ማሳየት ችሏል/ችላለች፣ ውጤቶች 
(ማለትም፣ DEM፣ PRG፣ N) ሪፓርት መደረግ አለባቸው።  

   

 

<School Name> 

<School Address > 

 

 

 

ለ ወላጆች ወይም ኣሳዳጊዎች 
 
 
 

 

  



 

 2ኛ ክፍል 
የእድገት ሪፖርት ካርድ 

2022-2023 

ተማሪ፡- 
የተማሪ መታወቂያ (ID)፡- 
የልደት ቀን፡- 
ትምህርት ቤት፡-  
መምህር፡- 

 

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR   MP1 MP2 MP3 MP4 YR 

ክትትል (ተማሪው(ዋ) በክፍል ውስጥ 
መገኘቱ(ቷ)ን መቆጣጠሪያ) 

      ሙዚቃ - ክፍል 2 - አጠቃላይ      

የቀረበት/የቀረችበት ቀናት       የሙዚቃ ፈጠራ      

ያረፈዱበት ቀናት       ሙዚቃ መጫወት      

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR  ማንበብ እና በኖታ ማስፈር ሙዚቃ      

የመማር ክህሎቶች - ክፍል 2       የሙዚቃ ምላሽ/ዝንባሌ      

የቃልና የፅሁፍ መመርያዎችን 
ያከብራል/ታከብራለች 

            

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ሂሳብ - ክፍል 2 - አጠቃላይ             

ጂዮሜትሪ             

መለካት እና የተመዘገበ መረጃ             

ቁጥርና ግብረት በኣስር ቤት              

ግብረቶችና የኣልጄብራ ኣስተሳሰብ             

ልጅዎ በቋሚነት የሂሳብ ማጎልበቻ 
ይወስዳል/ትወስዳለች 

            

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ሳይንስ - ክፍል 2 - አጠቃላይ             

መጠየቅ እና መረጃ             

ሞዴል ማድረግ እና ምርመራ             

መረጃ እና ትንተና             

ማብራሪያ እና ክርክር             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ማህበራዊ ጥናቶች/ሳይንስ - ክፍል 2 - 
አጠቃላይ 

            

ስነ-ዜጋ             

ባህል             

ሙዓለ-ነዋይ/ኤኮኖሚክስ             

ጂኦግራፊ             

ታሪክ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

መፃፍ - ክፍል 2 - አጠቃላይ             

የመረጃ/የማብራሪያ፣ ትረካ፣ አስተያየት             

ሂደት፣ውጤት፣እና ምርምር             

የቋንቋ አጠቃቀም             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ማንበብ - ክፍል 2 - አጠቃላይ             

መሰረታዊ ክህሎቶች             

ግንዛቤ፦ መረጃዊ ፅሁፍ እና ስነ-ፅሁፍ             

ቋንቋ የቃላት ዝርዝር ማወቅ እና መጠቀም             

የንባብ ደረጃ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

አርት - ክፍል 2 - አጠቃላይ             

የሥነጥበብ ፈጠራ እና ከሥነጥበብ ጋር ያለ ግንኙነት             

የኪነጥበብ አቀራረብ እና የኪነጥበብ ግብረመልስ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

የጤና ትምህርት - ክፍል 2 - አጠቃላይ             

ጤና እና የተሟላ ደህንነት              

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

የአካል ብቃት ትምህርት - ክፍል 2 - 
አጠቃላይ 

            

ጤና-የሚያበለፅግ የኣካል ብቃትና እንቅስቃሴ             

የእንቅስቃሴ ክህሎቶች እና እሳቤዎች             

የግል እና የማህበራዊ ሃላፊነት             

 

  



ኣካዴሚያዊ ውጤቶች/ማርኮች 
 

በእያንዳንዱ የውጤት ወቅት ላይ እያንዳንዱ የመለኪያ ርዕሶች ሪፓርት 
ይደረጋሉ። ሪፓርት ላልተደረጉ የመለኪያ ርዕሶች፣ ሳጥኖቹ ቦዶ ሆነው 
ይቆያሉ። 

 

  
 
 
የንባብ ደረጃ በማርክ መስጫ ጊዜ ገደብ 

ክፍል  መግለጫ  የንባብ ደረጃ ገለፃ 

A ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎችን ወጥ የሆነ ዘላቂ ብቃት 
አሳይቷል/አሳይታለች። 

 ከ (በላይ) የእርስዎ ልጅ በደረጃ እና ከዚያም በላይ ጽሑፍ ያነባል/ይረዳል 
(ታነባለች/ትረዳለች) በክፍል ደረጃ እና ከክፍል ደረጃ በላይ ከጽሑፍ ጋር 
በትንሽ ቡድን የዳበረ ትምህርት ያገኛል/ታገኛለች። 

B ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎችን ብቃት ዘወትር 
አሳይቷል/አሳይታለች። 

 በ (ላይ) የእርስዎ ልጅ የክፍል ደረጃ ዉቅር የሚመጥን የማንበብ እና የመረዳት 
ችሎታ አለው/አላት እናም የበለጠ እንዲያጎለብት/እንድታጎለብት ለመርዳት 
በአነስተኛ ቡድን የዳበረ ትምህርት ከጽሑፍ ጋር እንደየአስፈላጊነቱ በክፍል 
ደረጃ ውቅር ትምህርት ያገኛል/ታገኛለች።  

C ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎች ብቃት አልፎ አልፎ 
ያሳያል/ታሳያለች። 

 ከ (በታች) የእርስዎ ልጅ በክፍል ደረጃ ውቅር ያለውን ጽሁፍ ለማንበብ እና ለመረዳት 
ድጋፍ ያስፈልገዋል/ያስፈልጋታል እና በአነስተኛ ቡድን ትምህርት ከክፍል 
ደረጃ ውቅር ዝቅ ያለ ከጽሁፍ ጋር ዒላማ ያደረገ ድጋፍ ያገኛል/ታገኛለች። 

D ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎች ብቃት ያሳየ(ች)ው እምብዛም ነው። 

   

M የጎደሉ ኣሃዞች - የተመዘገበ ውጤት የለም።    
NEP 

የእንግሊዝኛ 
ብቃት ማነስ 

በእንግሊዘኛ ብቁ አለመሆን (NEP)፦ ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 
EMLs ሆነው በዩ.ኤስ. ት/ቤት የመጀመሪያ የውጤት መስጫ 
ወቅት የገቡ ለ NEP ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። NEP 
የሚያመለክተው ተማሪው/ዋ ውጤት በተያዘበት ወቅት በነበረው 
መመዘኛ ርዕስ ላይ በቂ ውጤት አንዳላሳየ/ች ነው። ልጅዎ፣ የ 
ELP ደረጃ ምንም ይሁን ምን፣ በአንዳንድ መመዘኛ ርዕሶች 
ላይ ብቃት ማሳየት ችሏል/ችላለች፣ ውጤቶች (ማለትም፣ P፣ 
I፣ N ወይም A፣ B፣ C፣ D) ሪፓርት መደረግ አለባቸው።  

 የኣንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ክንውን ደረጃ 

 
የእንግሊዘኛ ቋንቋ እድገት አገልግሎቶች ለሚወስዱ ተማሪዎች፣ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቃት 
ላይ የተማሪዎችን እድገት/መሻሻል ለማሳየት ELD አስተማሪዎች መረጃ ይሰብስባሉ። 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ የሚገለጸው በስድስት six WIDA የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ 
ደረጃ ንጽፅር ነው። በደረጃ 6 ላይ፣ ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሥራ-ዝግጁነት ደረጃዎችን 
ለማሟላት የእንግሊዘኛ-ብቃት ካላቸው እኩያዎቻቸው ጋር በሚወዳደር መንገድ ማዳመጥ፣ 
ማንበብ፣ መፃፍ፣ ወይም መናገር ይችላሉ።  

 
የመማር ችሎታዎች 
 

       

መለያ/ኮድ ገለፃ  ደረጃ 1 
እየጀመረ 

ደረጃ 2 
እየወጣ 

ደረጃ 3 
እያደገ  

ደረጃ 4 
እየሰፋ 

ደረጃ 5 
እየተቀናጀ 

6ኛ ደረጃ 
መድረሻ 

DEM በተግባር ማሳየት   
ጀማሪ ------------------------------------------------------------------> ይበልጥ አሻሽሏል/አሻሽላለች 

PRG በግስጋሴ ላይ    
N ገና ግልፅ ያልሆነ    
M የጎደሉ ኣሃዞች - የተመዘገበ መረጃ የለም።    

NEP/እንግሊዝኛ 
ብቃት ማነስ 

በእንግሊዘኛ ብቁ አለመሆን (NEP)፦ ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 
EMLs ሆነው በዩ.ኤስ. ት/ቤት የመጀመሪያ የውጤት መስጫ 
ወቅት የገቡ ለ NEP ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። NEP 
የሚያመለክተው ተማሪው/ዋ ውጤት በተያዘበት ወቅት በነበረው 
መመዘኛ ርዕስ ላይ በቂ ውጤት አንዳላሳየ/ች ነው። ልጅዎ፣ የ 
ELP ደረጃ ምንም ይሁን ምን፣ በአንዳንድ የትምህርት 
ክህሎቶች ላይ ብቃት ማሳየት ችሏል/ችላለች፣ ውጤቶች 
(ማለትም፣ DEM፣ PRG፣ N) ሪፓርት መደረግ አለባቸው።  

   

 

<School Name> 

<School Address > 

 

 

 

ለ ወላጆች ወይም ኣሳዳጊዎች 
 
 
 

  



 3ኛ ክፍል 
የእድገት ሪፖርት ካርድ 

2022-2023 

ተማሪ፡- 
የተማሪ መታወቂያ (ID)፡- 
የልደት ቀን፡- 
ትምህርት ቤት፡-  
መምህር፡- 

 

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR   MP1 MP2 MP3 MP4 YR 

ክትትል (ተማሪው(ዋ) በክፍል ውስጥ 
መገኘቱ(ቷ)ን መቆጣጠሪያ) 

      ሙዚቃ - ክፍል 3 - አጠቃላይ      

የቀረበት/የቀረችበት ቀናት       የሙዚቃ ፈጠራ      

ያረፈዱበት ቀናት       ሙዚቃ መጫወት      

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR  የሙዚቃ ንባብና ፅሁፍ/ቅኝት      

የመማር ክህሎቶች - ክፍል 3       የሙዚቃ ምላሽ/ዝንባሌ      

ከሌሎች ጋር ይተባበራል/ትተባበራለች        MP1 MP2 MP3 MP4 YR 

የትምህርት ስራዎችን ይጨርሳል/ትጨርሳለች       የእንግሊዘኛ ቋንቋ እድገት - ክፍል 3      

ፈጠራዊ የኣስተሳሰብ ክህሎቶች ያሳያል/ታሳያለች       የማዳመጥ ክህሎቶች/ግንዛቤ/የመረዳት ችሎታ       

ወሳኝ የኣስተሳሰብ ክህሎቶች ያሳያል/ታሳያለች       በእንግሊዝኛ የመናገር ክህሎቶች      

ጥረት፣ ተነሳሽነት፣ ትጋት፣ ጽናት ያሳያል/ታሳያለች       የማንበብ ችሎታዎች/ግንዛቤ/የመረዳት ችሎታ      

ለትምህርት ስራ በትኩረት 
ይያያዛል/ይንከባከባል/ትያያዛለች/ትንከባከባለች 

      የእንግሊዝኛ ፅሁፍ ክህሎቶች      

የቃልና የፅሁፍ መመርያዎችን 
ያከብራል/ታከብራለች 

            

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ሂሳብ - ክፍል 3 - አጠቃላይ             

ጂዮሜትሪ             

መለካት እና የተመዘገበ መረጃ             

ቁጥርና ግብረት በኣስር ቤት              

ግብረቶችና የኣልጄብራ ኣስተሳሰብ             

ቁጥርና ግብረቶች - ክፍልፋዮች             

ልጅዎ በቋሚነት የሂሳብ ማጎልበቻ 
ይወስዳል/ትወስዳለች  

            

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ሳይንስ - ክፍል 3 - አጠቃላይ             

መጠየቅ እና መረጃ             

ሞዴል ማድረግ እና ምርመራ             

መረጃ እና ትንተና             

ማብራሪያ እና ክርክር             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ማህበራዊ ጥናቶች/ሳይንስ - ክፍል 3 - 
አጠቃላይ 

            

ስነ-ዜጋ             

ባህል             

ሙዓለ-ነዋይ/ኤኮኖሚክስ             

ጂኦግራፊ             

ታሪክ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

መፃፍ - ክፍል 3 - አጠቃላይ             

የመረጃ/የማብራሪያ፣ ትረካ፣ አስተያየት             

ሂደት፣ውጤት፣እና ምርምር             

የቋንቋ አጠቃቀም             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ማንበብ - ክፍል 3 - አጠቃላይ             

መሰረታዊ ክህሎቶች             

ግንዛቤ፦ መረጃዊ ፅሁፍ እና ስነ-ፅሁፍ             

ቋንቋ የቃላት ዝርዝር ማወቅ እና መጠቀም             

የንባብ ደረጃ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

አርት - ክፍል 3 - አጠቃላይ             

የሥነጥበብ ፈጠራ እና ከሥነጥበብ ጋር ያለ ግንኙነት             

የኪነጥበብ አቀራረብ እና የኪነጥበብ ግብረመልስ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

የጤና ትምህርት - ክፍል 3 - አጠቃላይ             

ጤና እና የተሟላ ደህንነት              

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

የአካል ብቃት ትምህርት - ክፍል 3 - 
አጠቃላይ 

            

ጤና-የሚያበለፅግ የኣካል ብቃትና እንቅስቃሴ             

የእንቅስቃሴ ክህሎቶች እና እሳቤዎች             

የግል እና የማህበራዊ ሃላፊነት             

  



ኣካዴሚያዊ ውጤቶች/ማርኮች 
 

በእያንዳንዱ የውጤት ወቅት ላይ እያንዳንዱ የመለኪያ ርዕሶች ሪፓርት 
ይደረጋሉ። ሪፓርት ላልተደረጉ የመለኪያ ርዕሶች፣ ሳጥኖቹ ቦዶ ሆነው 
ይቆያሉ። 

 

  
 
 
የንባብ ደረጃ በማርክ መስጫ ጊዜ ገደብ 

ክፍል  መግለጫ  የንባብ ደረጃ ገለፃ 

A ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎችን ወጥ የሆነ ዘላቂ ብቃት 
አሳይቷል/አሳይታለች። 

 ከ (በላይ) የእርስዎ ልጅ በደረጃ እና ከዚያም በላይ ጽሑፍ ያነባል/ይረዳል 
(ታነባለች/ትረዳለች) በክፍል ደረጃ እና ከክፍል ደረጃ በላይ ከጽሑፍ ጋር 
በትንሽ ቡድን የዳበረ ትምህርት ያገኛል/ታገኛለች። 

B ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎችን ብቃት ዘወትር 
አሳይቷል/አሳይታለች። 

 በ (ላይ) የእርስዎ ልጅ የክፍል ደረጃ ዉቅር የሚመጥን የማንበብ እና የመረዳት 
ችሎታ አለው/አላት እናም የበለጠ እንዲያጎለብት/እንድታጎለብት ለመርዳት 
በአነስተኛ ቡድን የዳበረ ትምህርት ከጽሑፍ ጋር እንደየአስፈላጊነቱ በክፍል 
ደረጃ ውቅር ትምህርት ያገኛል/ታገኛለች።  

C ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎች ብቃት አልፎ አልፎ 
ያሳያል/ታሳያለች። 

 ከ (በታች) የእርስዎ ልጅ በክፍል ደረጃ ውቅር ያለውን ጽሁፍ ለማንበብ እና ለመረዳት 
ድጋፍ ያስፈልገዋል/ያስፈልጋታል እና በአነስተኛ ቡድን ትምህርት ከክፍል 
ደረጃ ውቅር ዝቅ ያለ ከጽሁፍ ጋር ዒላማ ያደረገ ድጋፍ ያገኛል/ታገኛለች። 

D ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎች ብቃት ያሳየ(ች)ው እምብዛም ነው። 

   

M የጎደሉ ኣሃዞች - የተመዘገበ ውጤት የለም።    
NEP 

የእንግሊዝኛ 
ብቃት ማነስ 

በእንግሊዘኛ ብቁ አለመሆን (NEP)፦ ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 
EMLs ሆነው በዩ.ኤስ. ት/ቤት የመጀመሪያ የውጤት መስጫ 
ወቅት የገቡ ለ NEP ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። NEP 
የሚያመለክተው ተማሪው/ዋ ውጤት በተያዘበት ወቅት በነበረው 
መመዘኛ ርዕስ ላይ በቂ ውጤት አንዳላሳየ/ች ነው። ልጅዎ፣ የ 
ELP ደረጃ ምንም ይሁን ምን፣ በአንዳንድ መመዘኛ ርዕሶች 
ላይ ብቃት ማሳየት ችሏል/ችላለች፣ ውጤቶች (ማለትም፣ P፣ 
I፣ N ወይም A፣ B፣ C፣ D) ሪፓርት መደረግ አለባቸው።  

 የኣንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ክንውን ደረጃ 

 
የእንግሊዘኛ ቋንቋ እድገት አገልግሎቶች ለሚወስዱ ተማሪዎች፣ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቃት 
ላይ የተማሪዎችን እድገት/መሻሻል ለማሳየት ELD አስተማሪዎች መረጃ ይሰብስባሉ። 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ የሚገለጸው በስድስት six WIDA የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ 
ደረጃ ንጽፅር ነው። በደረጃ 6 ላይ፣ ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሥራ-ዝግጁነት ደረጃዎችን 
ለማሟላት የእንግሊዘኛ-ብቃት ካላቸው እኩያዎቻቸው ጋር በሚወዳደር መንገድ ማዳመጥ፣ 
ማንበብ፣ መፃፍ፣ ወይም መናገር ይችላሉ።  

 
የመማር ችሎታዎች 
 

       

መለያ/ኮድ ገለፃ  ደረጃ 1 
እየጀመረ 

ደረጃ 2 
እየወጣ 

ደረጃ 3 
እያደገ  

ደረጃ 4 
እየሰፋ 

ደረጃ 5 
እየተቀናጀ 

6ኛ ደረጃ 
መድረሻ 

DEM በተግባር ማሳየት   
ጀማሪ ------------------------------------------------------------------> ይበልጥ አሻሽሏል/አሻሽላለች 

PRG በግስጋሴ ላይ    
N ገና ግልፅ ያልሆነ    
M የጎደሉ ኣሃዞች - የተመዘገበ መረጃ የለም።    

NEP/እንግሊዝኛ 
ብቃት ማነስ 

በእንግሊዘኛ ብቁ አለመሆን (NEP)፦ ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 
EMLs ሆነው በዩ.ኤስ. ት/ቤት የመጀመሪያ የውጤት መስጫ 
ወቅት የገቡ ለ NEP ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። NEP 
የሚያመለክተው ተማሪው/ዋ ውጤት በተያዘበት ወቅት በነበረው 
መመዘኛ ርዕስ ላይ በቂ ውጤት አንዳላሳየ/ች ነው። ልጅዎ፣ የ 
ELP ደረጃ ምንም ይሁን ምን፣ በአንዳንድ የትምህርት 
ክህሎቶች ላይ ብቃት ማሳየት ችሏል/ችላለች፣ ውጤቶች 
(ማለትም፣ DEM፣ PRG፣ N) ሪፓርት መደረግ አለባቸው።  

   

 

<School Name> 

<School Address > 

 

 

 

ለ ወላጆች ወይም ኣሳዳጊዎች 
 
 
 

  



 4ኛ ክፍል 
የእድገት ሪፖርት ካርድ 

2022-2023 

ተማሪ፡- 
የተማሪ መታወቂያ ID፦ 
የልደት ቀን:   
ትምህርት ቤት፡-  
መምህር፡- 

 

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR   MP1 MP2 MP3 MP4 YR 

ክትትል (ተማሪው(ዋ) በክፍል ውስጥ 
መገኘቱ(ቷ)ን መቆጣጠሪያ) 

      ሙዚቃ - ክፍል 4 - አጠቃላይ      

የቀረበት/የቀረችበት ቀናት       የሙዚቃ ፈጠራ      

ያረፈዱበት ቀናት       ሙዚቃ መጫወት      

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR  የሙዚቃ ንባብና ፅሁፍ/ቅኝት      

የመማር ክህሎቶች - ክፍል 4       የሙዚቃ ምላሽ/ዝንባሌ      

ከሌሎች ጋር ይተባበራል/ትተባበራለች        MP1 MP2 MP3 MP4 YR 

የትምህርት ስራዎችን ይጨርሳል/ትጨርሳለች       የእንግሊዘኛ ቋንቋ እድገት - ክፍል 4      

ፈጠራዊ የኣስተሳሰብ ክህሎቶች ያሳያል/ታሳያለች       የማዳመጥ ክህሎቶች/ግንዛቤ/የመረዳት ችሎታ       

ወሳኝ የኣስተሳሰብ ክህሎቶች ያሳያል/ታሳያለች       በእንግሊዝኛ የመናገር ክህሎቶች      

ጥረት፣ ተነሳሽነት፣ ትጋት፣ ጽናት ያሳያል/ታሳያለች       የማንበብ ችሎታዎች/ግንዛቤ/የመረዳት ችሎታ      

ለትምህርት ስራ በትኩረት 
ይያያዛል/ይንከባከባል/ትያያዛለች/ትንከባከባለች 

      የእንግሊዝኛ ፅሁፍ ክህሎቶች      

የቃልና የፅሁፍ መመርያዎችን 
ያከብራል/ታከብራለች 

            

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ሂሳብ - ክፍል 4 - አጠቃላይ             

ጂዮሜትሪ             

መለካት እና የተመዘገበ መረጃ             

ቁጥርና ግብረት በኣስር ቤት              

ግብረቶችና የኣልጄብራ ኣስተሳሰብ             

ቁጥሮችና ግብረቶች - ክፍልፋዮች             

ልጅዎ በቋሚነት የሂሳብ ማጎልበቻ 
ይወስዳል/ትወስዳለች 

            

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ሳይንስ - ክፍል 4 - አጠቃላይ             

መጠየቅ እና መረጃ             

ሞዴል ማድረግ እና ምርመራ             

መረጃ እና ትንተና             

ማብራሪያ እና ክርክር             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ማህበራዊ ጥናቶች/ሳይንስ - ክፍል 4 - 
አጠቃላይ 

            

ስነ-ዜጋ             

ባህል             

ሙዓለ-ነዋይ/ኤኮኖሚክስ             

ጂኦግራፊ             

ታሪክ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

መፃፍ - ክፍል 4 - አጠቃላይ             

የመረጃ/የማብራሪያ፣ ትረካ፣ አስተያየት             

ሂደት፣ውጤት፣እና ምርምር             

የቋንቋ አጠቃቀም             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ማንበብ - ክፍል 4 - አጠቃላይ             

መሰረታዊ ክህሎቶች             

ግንዛቤ፦ መረጃዊ ፅሁፍ እና ስነ-ፅሁፍ             

ቋንቋ የቃላት ዝርዝር ማወቅ እና መጠቀም             

የንባብ ደረጃ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

አርት - ክፍል 4 - አጠቃላይ             

የሥነጥበብ ፈጠራ እና ከሥነጥበብ ጋር ያለ ግንኙነት             

የኪነጥበብ አቀራረብ እና የኪነጥበብ ግብረመልስ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

የጤና ትምህርት - ክፍል 4 - አጠቃላይ             

ጤና እና የተሟላ ደህንነት              

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

የአካል ብቃት ትምህርት - ክፍል 4 - 
አጠቃላይ 

            

ጤና-የሚያበለፅግ የኣካል ብቃትና እንቅስቃሴ             

የእንቅስቃሴ ክህሎቶች እና እሳቤዎች             

የግል እና የማህበራዊ ሃላፊነት             

  



ኣካዴሚያዊ ውጤቶች/ማርኮች 
 

በእያንዳንዱ የውጤት ወቅት ላይ እያንዳንዱ የመለኪያ ርዕሶች ሪፓርት 
ይደረጋሉ። ሪፓርት ላልተደረጉ የመለኪያ ርዕሶች፣ ሳጥኖቹ ቦዶ ሆነው 
ይቆያሉ። 

 

  
 
 
የንባብ ደረጃ በማርክ መስጫ ጊዜ ገደብ 

ክፍል  መግለጫ  የንባብ ደረጃ ገለፃ 

A ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎችን ወጥ የሆነ ዘላቂ ብቃት 
አሳይቷል/አሳይታለች። 

 ከ (በላይ) የእርስዎ ልጅ በደረጃ እና ከዚያም በላይ ጽሑፍ ያነባል/ይረዳል 
(ታነባለች/ትረዳለች) በክፍል ደረጃ እና ከክፍል ደረጃ በላይ ከጽሑፍ ጋር 
በትንሽ ቡድን የዳበረ ትምህርት ያገኛል/ታገኛለች። 

B ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎችን ብቃት ዘወትር 
አሳይቷል/አሳይታለች። 

 በ (ላይ) የእርስዎ ልጅ የክፍል ደረጃ ዉቅር የሚመጥን የማንበብ እና የመረዳት 
ችሎታ አለው/አላት እናም የበለጠ እንዲያጎለብት/እንድታጎለብት ለመርዳት 
በአነስተኛ ቡድን የዳበረ ትምህርት ከጽሑፍ ጋር እንደየአስፈላጊነቱ በክፍል 
ደረጃ ውቅር ትምህርት ያገኛል/ታገኛለች።  

C ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎች ብቃት አልፎ አልፎ 
ያሳያል/ታሳያለች። 

 ከ (በታች) የእርስዎ ልጅ በክፍል ደረጃ ውቅር ያለውን ጽሁፍ ለማንበብ እና ለመረዳት 
ድጋፍ ያስፈልገዋል/ያስፈልጋታል እና በአነስተኛ ቡድን ትምህርት ከክፍል 
ደረጃ ውቅር ዝቅ ያለ ከጽሁፍ ጋር ዒላማ ያደረገ ድጋፍ ያገኛል/ታገኛለች። 

D ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎች ብቃት ያሳየ(ች)ው እምብዛም ነው። 

   

M የጎደሉ ኣሃዞች - የተመዘገበ ውጤት የለም።    
NEP 

የእንግሊዝኛ 
ብቃት ማነስ 

በእንግሊዘኛ ብቁ አለመሆን (NEP)፦ ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 
EMLs ሆነው በዩ.ኤስ. ት/ቤት የመጀመሪያ የውጤት መስጫ 
ወቅት የገቡ ለ NEP ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። NEP 
የሚያመለክተው ተማሪው/ዋ ውጤት በተያዘበት ወቅት በነበረው 
መመዘኛ ርዕስ ላይ በቂ ውጤት አንዳላሳየ/ች ነው። ልጅዎ፣ የ 
ELP ደረጃ ምንም ይሁን ምን፣ በአንዳንድ መመዘኛ ርዕሶች 
ላይ ብቃት ማሳየት ችሏል/ችላለች፣ ውጤቶች (ማለትም፣ P፣ 
I፣ N ወይም A፣ B፣ C፣ D) ሪፓርት መደረግ አለባቸው።  

 የኣንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ክንውን ደረጃ 

 
የእንግሊዘኛ ቋንቋ እድገት አገልግሎቶች ለሚወስዱ ተማሪዎች፣ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቃት 
ላይ የተማሪዎችን እድገት/መሻሻል ለማሳየት ELD አስተማሪዎች መረጃ ይሰብስባሉ። 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ የሚገለጸው በስድስት six WIDA የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ 
ደረጃ ንጽፅር ነው። በደረጃ 6 ላይ፣ ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሥራ-ዝግጁነት ደረጃዎችን 
ለማሟላት የእንግሊዘኛ-ብቃት ካላቸው እኩያዎቻቸው ጋር በሚወዳደር መንገድ ማዳመጥ፣ 
ማንበብ፣ መፃፍ፣ ወይም መናገር ይችላሉ።  

 
የመማር ችሎታዎች 
 

       

መለያ/ኮድ ገለፃ  ደረጃ 1 
እየጀመረ 

ደረጃ 2 
እየወጣ 

ደረጃ 3 
እያደገ  

ደረጃ 4 
እየሰፋ 

ደረጃ 5 
እየተቀናጀ 

6ኛ ደረጃ 
መድረሻ 

DEM በተግባር ማሳየት   
ጀማሪ ------------------------------------------------------------------> ይበልጥ አሻሽሏል/አሻሽላለች 

PRG በግስጋሴ ላይ    
N ገና ግልፅ ያልሆነ    
M የጎደሉ ኣሃዞች - የተመዘገበ መረጃ የለም።    

NEP/እንግሊዝኛ 
ብቃት ማነስ 

በእንግሊዘኛ ብቁ አለመሆን (NEP)፦ ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 
EMLs ሆነው በዩ.ኤስ. ት/ቤት የመጀመሪያ የውጤት መስጫ 
ወቅት የገቡ ለ NEP ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። NEP 
የሚያመለክተው ተማሪው/ዋ ውጤት በተያዘበት ወቅት በነበረው 
መመዘኛ ርዕስ ላይ በቂ ውጤት አንዳላሳየ/ች ነው። ልጅዎ፣ የ 
ELP ደረጃ ምንም ይሁን ምን፣ በአንዳንድ የትምህርት 
ክህሎቶች ላይ ብቃት ማሳየት ችሏል/ችላለች፣ ውጤቶች 
(ማለትም፣ DEM፣ PRG፣ N) ሪፓርት መደረግ አለባቸው።  

   

 

<School Name> 

<School Address > 

 

 

 

ለ ወላጆች ወይም ኣሳዳጊዎች 
 
 
 

  



 5ኛ ክፍል 
የእድገት ሪፖርት ካርድ 

2022-2023 

ተማሪ፡- 
የተማሪ መታወቂያ ID፦ 
የልደት ቀን:   
ትምህርት ቤት፡-  
መምህር፡- 

 

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR   MP1 MP2 MP3 MP4 YR 

ክትትል (ተማሪው(ዋ) በክፍል ውስጥ 
መገኘቱ(ቷ)ን መቆጣጠሪያ) 

      ሙዚቃ - ክፍል 5 - አጠቃላይ      

የቀረበት/የቀረችበት ቀናት       የሙዚቃ ፈጠራ      

ያረፈዱበት ቀናት       ሙዚቃ መጫወት      

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR  የሙዚቃ ንባብና ፅሁፍ/ቅኝት      

የመማር ክህሎቶች - ክፍል 5       የሙዚቃ ምላሽ/ዝንባሌ      

ከሌሎች ጋር ይተባበራል/ትተባበራለች        MP1 MP2 MP3 MP4 YR 

የትምህርት ስራዎችን ይጨርሳል/ትጨርሳለች       የእንግሊዘኛ ቋንቋ እድገት - ክፍል 5      

ፈጠራዊ የኣስተሳሰብ ክህሎቶች ያሳያል/ታሳያለች       የማዳመጥ ክህሎቶች/ግንዛቤ/የመረዳት ችሎታ       

ወሳኝ የኣስተሳሰብ ክህሎቶች ያሳያል/ታሳያለች       በእንግሊዝኛ የመናገር ክህሎቶች      

ጥረት፣ ተነሳሽነት፣ ትጋት፣ ጽናት ያሳያል/ታሳያለች       የማንበብ ችሎታዎች/ግንዛቤ/የመረዳት ችሎታ      

ለትምህርት ስራ በትኩረት 
ይያያዛል/ይንከባከባል/ትያያዛለች/ትንከባከባለች 

      የእንግሊዝኛ ፅሁፍ ክህሎቶች      

የቃልና የፅሁፍ መመርያዎችን 
ያከብራል/ታከብራለች 

            

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ሂሳብ - ክፍል 5 - አጠቃላይ             

ጂዮሜትሪ             

መለካት እና የተመዘገበ መረጃ             

ቁጥርና ግብረት በኣስር ቤት              

ግብረቶችና የኣልጄብራ ኣስተሳሰብ             

ቁጥሮችና ግብረቶች - ክፍልፋዮች             

ልጅዎ በቋሚነት የሂሳብ ማጎልበቻ 
ይወስዳል/ትወስዳለች  

            

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ሳይንስ - ክፍል 5 - አጠቃላይ             

መጠየቅ እና መረጃ               

ሞዴል ማድረግ እና ምርመራ             

መረጃ እና ትንተና             

ማብራሪያ እና ክርክር             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ማህበራዊ ጥናቶች/ሳይንስ - ክፍል 5 - 
አጠቃላይ 

            

የስነ ዜጋ ትምህርት             

ምጣኔ ሃብት/ኤኮኖሚክስ             

ጂኦግራፊ             

ታሪክ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

መፃፍ - ክፍል 5 - አጠቃላይ             

የመረጃ/የማብራሪያ፣ ትረካ፣ አስተያየት             

ሂደት፣ውጤት፣እና ምርምር             

የቋንቋ አጠቃቀም             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

ማንበብ - ክፍል 5 - አጠቃላይ             

መሰረታዊ ክህሎቶች             

ግንዛቤ፦ መረጃዊ ፅሁፍ እና ስነ-ፅሁፍ             

ቋንቋ የቃላት ዝርዝር ማወቅ እና መጠቀም             

የንባብ ደረጃ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

አርት - ክፍል 5 - አጠቃላይ             

የሥነጥበብ ፈጠራ እና ከሥነጥበብ ጋር ያለ ግንኙነት             

የኪነጥበብ አቀራረብ እና የኪነጥበብ ግብረመልስ             

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

የጤና ትምህርት - ክፍል 5 - አጠቃላይ             

ጤና እና የተሟላ ደህንነት              

 MP1 MP2 MP3 MP4 YR        

የአካል ብቃት ትምህርት - ክፍል 5 - 
አጠቃላይ 

            

ጤና-የሚያበለፅግ የኣካል ብቃትና እንቅስቃሴ             

የእንቅስቃሴ ክህሎቶች እና እሳቤዎች             

የግል እና የማህበራዊ ሃላፊነት             

 



ኣካዴሚያዊ ውጤቶች/ማርኮች 
 

በእያንዳንዱ የውጤት ወቅት ላይ እያንዳንዱ የመለኪያ ርዕሶች ሪፓርት 
ይደረጋሉ። ሪፓርት ላልተደረጉ የመለኪያ ርዕሶች፣ ሳጥኖቹ ቦዶ ሆነው 
ይቆያሉ። 

 

  
 
 
የንባብ ደረጃ በማርክ መስጫ ጊዜ ገደብ 

ክፍል  መግለጫ  የንባብ ደረጃ ገለፃ 

A ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎችን ወጥ የሆነ ዘላቂ ብቃት 
አሳይቷል/አሳይታለች። 

 ከ (በላይ) የእርስዎ ልጅ በደረጃ እና ከዚያም በላይ ጽሑፍ ያነባል/ይረዳል 
(ታነባለች/ትረዳለች) በክፍል ደረጃ እና ከክፍል ደረጃ በላይ ከጽሑፍ ጋር 
በትንሽ ቡድን የዳበረ ትምህርት ያገኛል/ታገኛለች። 

B ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎችን ብቃት ዘወትር 
አሳይቷል/አሳይታለች። 

 በ (ላይ) የእርስዎ ልጅ የክፍል ደረጃ ዉቅር የሚመጥን የማንበብ እና የመረዳት 
ችሎታ አለው/አላት እናም የበለጠ እንዲያጎለብት/እንድታጎለብት ለመርዳት 
በአነስተኛ ቡድን የዳበረ ትምህርት ከጽሑፍ ጋር እንደየአስፈላጊነቱ በክፍል 
ደረጃ ውቅር ትምህርት ያገኛል/ታገኛለች።  

C ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎች ብቃት አልፎ አልፎ 
ያሳያል/ታሳያለች። 

 ከ (በታች) የእርስዎ ልጅ በክፍል ደረጃ ውቅር ያለውን ጽሁፍ ለማንበብ እና ለመረዳት 
ድጋፍ ያስፈልገዋል/ያስፈልጋታል እና በአነስተኛ ቡድን ትምህርት ከክፍል 
ደረጃ ውቅር ዝቅ ያለ ከጽሁፍ ጋር ዒላማ ያደረገ ድጋፍ ያገኛል/ታገኛለች። 

D ተማሪው(ዋ) በዚህ የማርክ መስጫ ወቅት የተማረ(ች)ውን 
የክፍል ደረጃ መመዘኛዎች ብቃት ያሳየ(ች)ው እምብዛም ነው። 

   

M የጎደሉ ኣሃዞች - የተመዘገበ ውጤት የለም።    
NEP 

የእንግሊዝኛ 
ብቃት ማነስ 

በእንግሊዘኛ ብቁ አለመሆን (NEP)፦ ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 
EMLs ሆነው በዩ.ኤስ. ት/ቤት የመጀመሪያ የውጤት መስጫ 
ወቅት የገቡ ለ NEP ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። NEP 
የሚያመለክተው ተማሪው/ዋ ውጤት በተያዘበት ወቅት በነበረው 
መመዘኛ ርዕስ ላይ በቂ ውጤት አንዳላሳየ/ች ነው። ልጅዎ፣ የ 
ELP ደረጃ ምንም ይሁን ምን፣ በአንዳንድ መመዘኛ ርዕሶች 
ላይ ብቃት ማሳየት ችሏል/ችላለች፣ ውጤቶች (ማለትም፣ P፣ 
I፣ N ወይም A፣ B፣ C፣ D) ሪፓርት መደረግ አለባቸው።  

 የኣንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ክንውን ደረጃ 

 
የእንግሊዘኛ ቋንቋ እድገት አገልግሎቶች ለሚወስዱ ተማሪዎች፣ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቃት 
ላይ የተማሪዎችን እድገት/መሻሻል ለማሳየት ELD አስተማሪዎች መረጃ ይሰብስባሉ። 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ የሚገለጸው በስድስት six WIDA የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ 
ደረጃ ንጽፅር ነው። በደረጃ 6 ላይ፣ ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሥራ-ዝግጁነት ደረጃዎችን 
ለማሟላት የእንግሊዘኛ-ብቃት ካላቸው እኩያዎቻቸው ጋር በሚወዳደር መንገድ ማዳመጥ፣ 
ማንበብ፣ መፃፍ፣ ወይም መናገር ይችላሉ።  

 
የመማር ችሎታዎች 
 

       

መለያ/ኮድ ገለፃ  ደረጃ 1 
እየጀመረ 

ደረጃ 2 
እየወጣ 

ደረጃ 3 
እያደገ  

ደረጃ 4 
እየሰፋ 

ደረጃ 5 
እየተቀናጀ 

6ኛ ደረጃ 
መድረሻ 

DEM በተግባር ማሳየት   
ጀማሪ ------------------------------------------------------------------> ይበልጥ አሻሽሏል/አሻሽላለች 

PRG በግስጋሴ ላይ    
N ገና ግልፅ ያልሆነ    
M የጎደሉ ኣሃዞች - የተመዘገበ መረጃ የለም።    

NEP/እንግሊዝኛ 
ብቃት ማነስ 

በእንግሊዘኛ ብቁ አለመሆን (NEP)፦ ደረጃ 1 እና ደረጃ 2 
EMLs ሆነው በዩ.ኤስ. ት/ቤት የመጀመሪያ የውጤት መስጫ 
ወቅት የገቡ ለ NEP ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። NEP 
የሚያመለክተው ተማሪው/ዋ ውጤት በተያዘበት ወቅት በነበረው 
መመዘኛ ርዕስ ላይ በቂ ውጤት አንዳላሳየ/ች ነው። ልጅዎ፣ የ 
ELP ደረጃ ምንም ይሁን ምን፣ በአንዳንድ የትምህርት 
ክህሎቶች ላይ ብቃት ማሳየት ችሏል/ችላለች፣ ውጤቶች 
(ማለትም፣ DEM፣ PRG፣ N) ሪፓርት መደረግ አለባቸው።  

   

 

<School Name> 

<School Address > 

 

 

 

ለ ወላጆች ወይም ኣሳዳጊዎች 
 
 
 

 


