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5/6– እጅግ በጣም ጥሩ 

ምሊሾቹ ፦  

 ጥሌቅ አስተሳሰብ የሚያሳዩ 

 ውስብስብ 

 ከሁሇተኛ ደረጃ ተማሪ 
የሚጠበቅ 

4 – በጣም ጥሩ 

ምሊሾቹ ፦  
 የተሟሊ 

 ብቁ የሆነ 

 ከሁሇተኛ ደረጃ ተማሪ 
የሚጠበቅ 

3 – ጥሩ (መሻሻሌ አሇበት) 

ምሊሾቹ ፦ 
 የሚያምታታ 

 ስህተት ይታይበታሌ 

 ከሁሇተኛ ደረጃ ተማሪ 
ከሚጠበቀው በታች ነው 
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ምሊሾቹ ፦  
 በጣም አጭር 

 ስህተቶች ይበዙታሌ 

 ግሌጽ አይሇም 

ግ
ን
ዛቤ
ን
 ማ
ሳ
የት

 
 

 ዋና ህሳብ 
 ዋና ህሳብን የሚደግፉ 

ዝርዝሮች  
 የክስተቶች ቅደም ተከተሌነት 
 የሃሳቦች ትስስርነት 
 እውነታን ከየግሌ አመሇካከት 

መሇየት 

የአንባቢው ምሊሾች  

 የምንባቡን ዋና ሃሳብንና በጥሌቅ 
ማሰብን የሚጠይቁ ሃሳቦችን በትክክሌ 
መገንዛብን የሚያሳይ። 

 የጸህፊውን የግሌ አመሇካከትንና 
እውነታውን ሇይቶ የሚያሳይ። 

 ቀጥተኛ ትርጉም ወይም ከአንድ በሊይ 
ትርጉም ሉኖራቸው የሚችለ ነገሮችን 
መረዳት መቻሌን ያሳያሌ። 

የአንባቢው ምሊሾች   

 ትክክሌ እና አንባቢው የምንባቡን 
ዋና ሃሳብ ሊይ መሰረታዊ ግንዛቤ 
እንዳሇው  የሚያሳይ። 

 የአጻጻፍ ዘይቤንና የሃሳብ 
አወቃቀርን የሚመረምር ምሊሽ 
ነው። 

 የጸህፊውን የግሌ አመሇካከትንና 
እውነታውን ሇይቶ የሚያሳይ 
ነው። 

 ቀሊሌ እና ቀጥተኛ የሆኑ 
መሌእክቶች ሊይ ብቻ 
የሚያተኩር።  

የአንባቢው ምሊሾች   

 ያሌተሟሊ ወይም ዝቅተኛ የሆነ 
የዋና ሃሳብ ግንዛቤ የሚያሳይ።   

 የተወሰኑ ዝርዝር ሃሳቦች ሊይ ብቻ 
የሚያተኩር።  

 ቁሌፍ የሆኑ ሃሳቦችን አሇመጥቀስ 
ወይም መረዳት አሇመቻሌን 
የሚያሳይ። 

 የጸህፊውን የግሌ አመሇካከትንና 
እውነታውን የሚያምታቱ ምሊሾች 
ናቸው። 

የአንባቢው ምሊሾች   

 የተሳሳተ ፣ የሚያምታታ ፣ ወይም 
የተወሰነ የዋና ሃሳብ ግንዛቤን 
የሚያሳይ። 

 የምንባቡን ይዘት ሊይ ግንዛቤ 
ማዳበርን የማያንጸባርቅ ምሊሽ 
ነው። 

 እውነታንና የጸሃፊውን የግሌ ሃሳብ 
ሇይቶ የማያሳይ ምሊሽ ነው። 
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 በውስጥ አዋቂነት የተጠቃሇለ 
ሃሳቦች መረዳት 

 በመረጃ የተደገፈ መደምደምያ 
 ትርጓሜ ፣ ማጠቃሇያ፣ እና 

ጠቅሊሊ ግንዛቤ 
 ከእሇት ተእሇት ኑሮ ጋር 

ንጽጽር መፍጠር  
 ጉዳዩ ወደ የት እንደሚያመራ 

መገመት 

የአንባቢው ምሊሾች  

 ሇተወሳሰቡ ሃሳቦች የተስጠት ምሊሾች 
ጥሌቅ የሆነ አስተሳሰብን የሚያንጸባርቁ 
ማብራራሪያዎች ናቸው።  

 አሳማኝና ፍሬ አዘሌ ምሳላዎችን 
ከምንባቡ ያቀረበ ምሊሽ ነው። 

የአንባቢው ምሊሾች  

 ምሊሹ በምክንያት የተደገፈ፣ 
ግሌጽ የሆነ ትርጓሜን፣ውሳኔን፣
ማጠቃሇያን፣ እና ግምትን 
ያጠቃሇሇ ነው።  

 ከምንባቡ የተወሰዱ የተወሰኑ 
ምሳላዎች  ተጠቅሰዋሌ።  

 

የአንባቢው ምሊሾች  

 ያሌተሟሊ፣ ግሌጽ ያሌሆነ ወይም 
በቸሌተኝነት የቀረበ የምንባቡ 
መሌእክት ትርጓሜ ነው። 

 ድብቅ መሌእክት ያሊቸውን  
ሃሳቦችን በጥሌቅ መርምሮ 
ግንዛቤን ማሳየት ይሳነዋሌ። 

 ከምንባቡ የተወሰዱ ጥቂት የሆኑ 
ምሳላዎች  ተጠቅሰዋሌ። 

የአንባቢው ምሊሾች  

 ቀጥተኛ ትርጉም የላሊቸውን ሃሳቦች 
ሊይ ያሇን ግንዛቤ አያሳይም። 

 የተሳሳተ የምንባቡ መሌእክት 
ትርጓሜ ወይም በመረጃ ያሌተደገፈ 
የምንባቡ መሌእክት ትርጓሜ 
ያሳያሌ። 

 ምንም ከምንባቡ የተወሰደ ምሳላ  
የሇውም። 
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ምሊሾቹ ፦  

 ጥሌቅ አስተሳሰብ የሚያሳዩ 

 ውስብስብ 
ከሁሇተኛ ደረጃ ተማሪ 
የሚጠበቅ 

4 – በጣም ጥሩ 

ምሊሾቹ ፦  
 የተሟሊ 

 ብቁ የሆነ 

 ከሁሇተኛ ደረጃ ተማሪ 
የሚጠበቅ 

3 – ጥሩ (መሻሻሌ አሇበት) 

ምሊሾቹ ፦ 
 የሚያምታታ 

 ስህተት ይታይበታሌ 

 ከሁሇተኛ ደረጃ ተማሪ ከሚጠበቀው 
በታች ነው 
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ምሊሾቹ ፦  
 በጣም አጭር 

 ስህተቶች ይበዙታሌ 
ግሌጽ አይሇም 
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የጸህፊው አሊማ፣ ሃሳብ እና፣ 
የአፃፃፍ ዘይቤ  
 ውቅረት 
 የቃሊት ምርጫ 
 አመሇካከት 
 ይዞታና አቀራረብ 
 

የአንባቢው ምሊሾች  

 የጸሃፊው አሊማ በሚገባ 
ተብራርቷሌ። 

  የጸሃፊው ሃሳብ ወይም አመሇካከት 
ግሌጽ በሆነና  ከምንባቡ በተወሰዱ 
ማስረጃዎች ተደግፎ በሚገባ 
ተብራርቷሌ። 

 የጸሃፊው የአጻጻፍ ዘይቤ በሚገባ 
ተገምግሞ በተሟሊ ሁኔታ 
ተብራርቷሌ እንዲሁም የአጻጻፍ 
ዘይቤው ምን ያህሌ ስኬታማ 
እንደሆነ ተጠቅሷሌ።   

 ከምንባቡ የተወሰዱ ትክክሌ እና 
ጠንካራ የሆኑ ምሳላዎች  
ተጠቅሰዋሌ።  

 

የአንባቢው ምሊሾች  

 የጸሃፊው አሊማ ተሇይቶ ተጠቅሷሌ። 

 የጸሃፊው ሃሳብ ወይም አመሇካከት 
ግሌጽ በሆነና  ከምንባቡ በተወሰዱ 
ማስረጃዎች ተደግፎ ተጠቅሷሌ። 

 የጸሃፊውን የአጻጻፍ ዘይቤ 
በማብራራት፤ የአጻጻፍ ዘይቤው 
ምን ያህሌ ስኬታማ እንደሆነ 
ተጠቅሷሌ።   

 ከምንባቡ የተወሰዱ የተወሰኑ 
ምሳላዎች  ተጠቅሰዋሌ።  

 

የአንባቢው ምሊሾች  

 የጸሃፊው አሊማ ከሞሊ ጎደሌ 
ተጠቅሷሌ። 

 ከሞሊ ጎደሌ የጸሃፊው ሃሳብ ወይም 
አመሇካከት ቢብራራም ምሊሹ 
ያሌተሟሊ፣ ተራ ወይም ከምንባቡ 
የተወሰደ ማስረጃዎችን ያሊካተተ 
ነው።  

 የጸሃፊውን የአጻጻፍ ዘይቤ 
በማቃሇሌ ወይም ግምታዊ የሆነ 
ትርጓሜን በመስጠት ተጽፏሌ። 

 ከምንባቡ የተወሰዱ ጥቂት የሆኑ 
ምሳላዎች  ተጠቅሰዋሌ።  

 

የአንባቢው ምሊሾች  

 የጸሃፊው አሊማ ተሇይቶ 
አሌተጠቀሰም። 

 የጸሃፊውን አሊማ ካሇ ምንም  
የምንባብ ማስረጃ እና ድጋፍ ተራ 
በሆነ አመሇካከት ጠቅሷሌ።  

 በማስረጃ ያሌተደገፈ ወይም ትክክሌ 
ያሌሆነ የጸሃፊውን የአጻጻፍ ዘይቤ 
የሚገሌጽ ምሊሽ ነው። 

  ከምንባቡ የተወሰዱ ምሳላዎች 
አሌተጠቀሱም። 
 

*Writers sometimes use techniques known as literary devices in informational text.  Common literary devices include irony, satire, foreshadowing, flashback, simile, metaphor, personification, 

symbolism, allusion, exaggeration, etc.  You are not required to identify the technique, but when you notice a strategy the author uses, explain how it helps the writing. 
 


