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የክህሎት 

ስፍራዎች 

5/6– እጅግ በጣም ጥሩ 

ምላሾቹ ፦  

 ጥልቅ አስተሳሰብ የሚያሳዩ 

 ውስብስብ 
ከሁሇተኛ ደረጃ ተማሪ 
የሚጠበቅ 

4 – በጣም ጥሩ 

ምላሾቹ ፦  
 የተሟላ 

 ብቁ የሆነ 

ከሁሇተኛ ደረጃ ተማሪ 
የሚጠበቅ 

3 – ጥሩ (መሻሻል አሇበት) 

ምላሾቹ ፦ 
 የሚያምታታ 

 ስህተት ይታይበታል 
ከሁሇተኛ ደረጃ ተማሪ 
ከሚጠበቀው በታች ነው 

1/2 – ብቁ ያልሆነ 

ምላሾቹ ፦  
 በጣም አጭር 

 ስህተቶች ይበዙታል 

 ግልጽ አይሇም 

ግ
ን
ዛቤ
ን
 ማ
ሳ
የት

 

 

 ዋና ሃሳብ 
 ጠቃሚ ዋና ህሳብን የሚደግፉ 

ዝርዝሮች  
 የክስተቶች ቅደም ተከተልነት 
 የሃሳብ ትስስሮሽ ወይም 

ቁርኝት  

 

የአንባቢው ምላሾች   

 በትክክል የምንባቡን ዋና ሃሳብንና 
በጥልቅ ማሰብን የሚጠይቁ ሃሳቦችን 
ግንዛቤ የሚያሳይ። 

 ልዩ ፣ የተወሳሰቡ ወይም ድብቅ 
መልእክት ያላቸው ሃሳቦችን በጥልቁ 
የሚመረምር ምላሽ ነው።  

የአንባቢው ምላሾች  

 ትክክል እና አንባቢው የምንባቡን 
ዋና ሃሳብ መሰረታዊ ግንዛቤ 
እንዳሇው  የሚያሳይ ምላሽ። 

 የክስተቶች ቅደም ተከተልነትን 
እና እንዴት ሃሳቦች እንደተሳሰሩ 
ወይም እንደተቆራኙ የሚያሳይ 
ምላሽ ነው።   

 

የአንባቢው ምላሾች  

 ያልተሟላ ወይም ዝቅተኛ የሆነ 
የዋና ሃሳብ ግንዛቤ ማሳየት።   

 የተወሰኑ የምንባቡ መልእክቶች 
ላይ ብቻ የሚያተኩር ምላሽ። 

 ጠቃሚ መልእክቶችን አሇማካተት 
ወይም የሚያምታታ የምንባቡ 
ጠቃሚ መልእክቶች 
ማብራራርያ። 

 

የአንባቢው ምላሾች   

 የተሳሳተ ፣ የሚያምታታ ፣ ወይም 
የተወሰነ የዋና ሃሳብ ግንዛቤን 
የሚያሳይ። 

  የምንባቡን ይዘት ላይ ግንዛቤ 
ማዳበርን የማያንጸባርቅ። 

 

ት
ር
ጓ
ሜ

 ማ
ዳ
በ
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 በውስጥ አዋቂነት የተጠቃሇለ 
ሃሳቦች መረዳት 

 በመረጃ የተደገፈ መደምደምያ 
 ትርጓሜ ፣ ማጠቃሇያ፣ እና 

ጠቅላላ ግንዛቤ 
 ከእሇት ተእሇት ኑሮ ማገናኘት  
 ጉዳዩ ወደ የት እንደሚያመራ 

መገመቅ 

የአንባቢው ምላሾች  

 ሇተወሳሰቡ ሃሳቦች የተስጠት ምላሾች 
ጥልቅ የሆነ አስተሳሰብን የሚያንጸባርቁ 
ማብራራሪያዎች ናቸው። 

 አሳማኝና ፍሬ አዘል ምሳሌዎችን 
ከምንባቡ ያቀረበ ምላሽ ነው። 

የአንባቢው ምላሾች  

 ምላሹ በምክንያት የተደገፈ፣ 
ግልጽ የሆነ ትርጓሜን፣ውሳኔን፣
ማጠቃሇያን፣ እና ግምትን 
ያጠቃሇሇ ነው። 

 ከምንባቡ የተወሰዱ የተወሰኑ 
ምሳሌዎች  ተጠቅሰዋል።  

  
 

የአንባቢው ምላሾች  

 ያልተሟላ፣ ግልጽ ያልሆነ ወይም 
በቸልተኝነት የቀረበ የምንባቡ 
መልእክት ትርጓሜ። 

 ድብቅ መልእክት ያላቸውን  
ሃሳቦችን በጥልቅ መርምሮ ግንዛቤ 
ማሳየት ይሳነዋል። 

 ከምንባቡ የተወሰዱ ጥቂት የሆኑ 
ምሳሌዎች  ተጠቅሰዋል። 

 

የአንባቢው ምላሾች  

 ቀጥተኛ ትርጉም የሌላቸውን ሃሳቦች 
ግንዛቤ አያሳይም። 

 የተሳሳተ የምንባቡ መልእክት 
ትርጓሜ ወይም በመረጃ ያልተደገፈ 
የምንባቡ መልእክት ትርጓሜ 
ያሳያል። 

 ምንም ከምንባቡ የተወሰደ ምሳሌ  
የሇውም። 

 

 



 የምንባብ ማረምያ መመርያ  – Literary Text 

 

Oregon Department of Education Student Language Reading Scoring Guide for Literary Text March 2010 

ም
ን
ባ
ቡ
ን
 መ
መ
ር
መ
ር
  

 

  

—
 I
n

fo
rm

a
ti

o
n

a
l 

te
x
t 

የስነ ጽሁፍ አካላት 
 የምንባቡ ጭብጥ መልዕክት 
 ገጸ ባሕሪ 
 የጽሁፍ ሴራ 
  ቦታ 
  ድምጽ 
 ተራኪ 
 የጽሁፍ የንግግር አጠቃላይ 
ግዛት 

 ዘይቤያዊ አነጋገር  
 መልካ ምሳሌ 
 ምስሎች 
 አመሇካከት ወይም እይታ  
 ወካይ ምልክቶች 

የአንባቢው ምላሾች  

 የስነ ጽሁፍ መዋቅር እና 
እያንዳንዱ የጽሁፍ አካላት 
በምንባቡ  ይዘት ላይ ምን 
አይነት ተጽእኖ እንዳላቸው 
አንባቢው ጥልቅ የሆነ ግንዛቤ 
ማዳበር መቻለን 
ያመሇክታል።    

 

 አሳማኝና ፍሬ አዘል 
ምሳሌዎችን ከምንባቡ 
ያቀረበ። 

 

የአንባቢው ምላሾች  

 የስነ ጽሁፍ መዋቅር እና 
እያንዳንዱ የጽሁ አካላት 
በምንባቡ  ይዘት ላይ 
የሚያሳርፉትን ተጽእኖ 
መገንዛብን ያመሇክታል።  

 

 ከምንባቡ የተወሰዱ የተወሰኑ 
ምሳሌዎች  ተጠቅሰዋል።  

 

የአንባቢው ምላሾች  

 ከሞላ ጎደል የጸሃፊው ሃሳብ 
ወይም አመሇካከት 
ቢብራራም ምላሹ 
ያልተሟላ፣ ተራ ወይም 
ከምንባቡ የተወሰደ 
ማስረጃዎችን ያላካተተ ነው።  

 

 የስነ ጽሁፍ መዋቅራት 
ቢዘረዘሩም በምንባቡ  ይዘት 
ላይ ምን አይነት ተጽእኖ 
እንዳላቸውን 
አልተብራራም። 

 

 ከምንባቡ የተወሰዱ ጥቂት 
የሆኑ ምሳሌዎች  
ተጠቅሰዋል።  

 

የአንባቢው ምላሾች  

 የስነ ጽሁፍ መዋቅር እና 
እያንዳንዱ የጽሁፍ አካላት 
በምንባቡ  ይዘት ላይ 
ያላቸው ተጽእኖ ምንም 
አይነት ትኩረት 
አልተሰጠውም 

  

 ምንም ከምንባቡ የተወሰዱ 

ምሳሌዎች አልተጠቀሱም  
 

 


