ኤሲፒኤስ የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት
ቤት ሂደታዊ-ምዘና ሪፖርት
ዉጤት:- _____
ሩብ-ዓመት ________
የተማሪ የአያት ስም _________________ መጠሪያ ስም _____________________ የአባት ስም_______________
የትምህርት ቤቱ ስም ________________________________
የትምህርት ቤቱ ጎዳና ________________________________
የትምህርት ቤት ከተማ፣ ክልል ዚፕ ኮድ_____________

የትምህርት ቤቱ ስልክ _____________________________
መምህር
_____________________________
ርዕሰ-መምህር
_____________________________

የህይወት፣ የስራ እና የዜግነት ክህሎቶች
ሇድርጊቶቹ ሃላፊነት ይወስዳል
ንቁ የሆነ የማዳመጥ ክህሎት ያሳያል
በቡድን ዉስጥ በተገቢዉ ሁኔታ ይሰራል
ግጭቶችን በአጥጋቢ ሁኔታ ይፇታል
ግቦችን ይሇያል፣ ያሇማቋረጥ ይሰራል እናም
በስኬት ያጠናቅቃል
መመርያዎችን ይከተላል
የማስተባበር ክህሎት ያሳያል
የተሰጡትን የቤት ስራዎች በጊዜ ያጠናቅቃል
አክብሮትና ራስን-መግዛት ያሳያል
የተቀመጡ አሰራሮችን ተግባራዊ ያደርጋል
ስራዎችን ሇማጠናቀቅ ቁርጠኝነት ያሳያል

Q1

Q2

Q3

Q4

የህብረተሰብ ጥናት
የቀደሙ ሰዎችና ክስተቶች እንዴት በአሁኑ ጊዜ
ላይ ተፅዕኖ እንዳላቸዉ ሇማብራራት የታሪካዊ
አስተሳሰብ ክህሎቶችን ይጠቀማል
የአስተዳደር፣ የህግና የዜግነት አላማን እንዲሁም
መዋቅርን ያመሇክታል
በሰዎች፣ በባህሎች፣ በቦታዎችና በአካባቢዉ
መካከል ያሇዉን ዝምድና ሇማሳየት ካርታዎችን
እና ሌሎችን ምንጮች ይተረጉማል
የኢኮኖሚያዊ ምርጫዎችና ስርዓቶች ተፅዕኖ
ይተነትናል

Q1

Q2

Q3

Q4

የዉጤት ደረጃዎች
4 በዚህ ሩብ-ዓመት በተማራቸዉ ይዘቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ የፅንሰ-ሃሳብ መረዳትና የክህሎት ልቀት
ያሇማቋረጥ ያሳያል
3 በዚህ ሩብ-ዓመት በተማራቸዉ ይዘቶች ላይ የፅንሰ-ሃሳብ መረዳትና ክህሎትን በተደጋጋሚ ያሳያል
2 በዚህ ሩብ-ዓመት በተማራቸዉ ይዘቶች ላይ የፅንሰ-ሃሳብ መረዳትና ክህሎትን አንዳንድ ጊዜ
ያሳያል
1 በዚህ ሩብ-ዓመት በተማራቸዉ ይዘቶች ላይ የፅንሰ-ሃሳብ መረዳትና ክህሎትን እምብዛም አያሳይም
NT በዚህ ሩብ-ዓመት አልተማረም
NA በመነሻ ደረጃ ተምሯል ነገር ግን በዚህ ሩብ-ዓመት አልተመዘነም
የአቴንዳንስ የማመልከቻ ጊዜ

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

የቀረባቸዉ ቀናት
ያረፇደባቸዉ ቀናት

የቋንቋ ኪነ-ጥበባት
የማንበብ ደረጃ : AL=ከደረጃ በላይ; OL=በደረጃ
ልክ; BL=ከደረጃ በታች
በፅሁፍ መሇማመጃ አማካኝነት የደረጃ ፅሁፍን
ማንበብ
የቃላት ትንተናን ጨምሮ በትክክል እና አቀላጥፎ
ያነባል
የተሰጠውን እና በግል ደረጃ ያሇውን ጽሁፍ ሇማንበብ
የማንበቢያ ስትራቴጂ (ስልት) ይጠቀማል

ሇበርካታ አላማዎች በበቂ ሁኔታ ይፅፋል
ፅሁፎችን በትክክሇኛዉ ሰዋሰዉና አጠቃቀም
መሰረት ይገመግማል፤ ያርማል
ድምዳሜዎችን ሇማጣናከር ከተሇያዩ ምንጮች
የተገኙ መረጃዎችን ይጠቀማል
ፅሁፋዊ እና ቃላዊ አገላሇፆችን ሇማዳበር ከይዘቱ
ጋር ተዛማጅ የሆኑ ቃላትን ይጠቀማል
በዉይይቶች እና ገሇፃዎች ወቅት በንቃት
ያዳምጣል እንዲሁም ይናገራል

ሂሳብ
ቁጥሮችን ያስቀምጣል እንዲሁም የቁጥሮችን
ዝምድና መረዳት ያሳያል
ቁጥሮችን አስልቶ ተገቢ የሆኑ ግምቶችን
ያወስዳል
ግምትን ጨምሮ የልኬት ስራዎችን በሚገባ
ይሰራል
ጂኦሜትሪያዊ ቅርፆችን እንዲሁም የቦታ
ዝምድናዎችን ይተነትናል
ክንዉኖችን ሇመግሇፅ፣ ሇመተርጎምና ሇመተንበይ
መረጃን ይጠቀማል
ትስስሮችን፣ አኳኋኖችን እና የቁጥር ባህርያትን
ይገልፃል፤ ይስቀመጣል
ሂሳባዊ ችግሮችን ይተነትናል፣ አብይ
ስትራቴጂዎችን ይሇያል፤ እናም የሚፇቱበትን
ፍቱን መንገድ ያቅዳል፡፡

Q1

ሳይንስ
ቁስ፣ ሃይልን፣ እንቅስቃሴን እና ኢነርጂን
ይተነትናል፤ ይመረምራል
የመሬት እና የህዋ ስርዓቶችን ይመረምራል፤
ያብራራል እንዲሁም ይተነትናል
የመሬት ሀብቶችን እና አስፇላጊታቸዉን
ይመረምራል፤ ያብራራል
የህይወት ሂደቶችን እና ህያዉ ስርዓቶችን
ይመረምራል፤ ያብራራል
አሇማቸዉን ሇመተንተን እና ሇማብራራት
ሳይንሳዊ ልምዶችን እና ቴክኖሎጂን ይጠቀማል

Q1

ኪነ-ጥበብ
ቁልፍ የሆኑ የእይታ ንድፍ ፅንሰ-ሃሳቦችን
ከክህሎትና ከእዉቀት ጋር በማጣመር ተግባራዊ
ያደርጋል
መሰረታዊ የእይታ ንድፍ አካላትን በተሇያዩ
ሚዲያዎች ላይ ይጠቀማል
ሃሳቦችን፣ ስሜቶችን እና አመሇካከቶችን
በእይታዊ አገላሇፅ ያቀርባል

Q2

Q2

Q3

Q3

Q4

Q4

የአካል ብቃት ትምህርት እና ጤና
ከተሇያዩ የአካል እንቅስቃሴዎች ጋር ተያያዥነት
ያላቸዉን የእንቅስቃሴ ፅንሰ-ሃሳቦች ያብራራል
በተሇያዩ የአካል እንቅስቃሴዎች ዉስጥ ተገቢ
የሆኑ የእንቅስቃሴ ክህሎቶችን ተግባራዊ
ያደርጋል
ከጤንነት ፅንሰ-ሃሳቦች ጋር ዘሇቄታዊ ቁርኝት
ያላቸዉን ጤናማ ባህርያትን እና አመሇካከቶችን
ያንፀባርቃል

Q1

Q2

Q3

Q4

መደበኛ ሙዚቃ
የድምፅ ቃና፣ ምት ፣ ዘዴና ሙዚቀኛነትን
በድምፅ ስራዎች ላይ ያሳያል
የድምፅ ቃና፣ ምት፣ ዘዴና ሙዚቀኛነትን
በሙዚቃ መሳርያ ስራዎች ላይ ያሳያል
የሙዚቃ ቅኝቶችንና የባህላዊ መነሻዎቻቸዉን
በእዉቀት እና መረዳት ያሳያል

Q1

Q2

Q3

Q4

የሙዚቃ ቡድን/ የክር መሳሪያዎች
የድምፅ ቃና፣ ምት፣ ዘዴና ሙዚቀኝነትን
በሙዚቃ መሳርያ ስራዎች ላይ ያሳያል

Q1

Q2

Q3

Q4

የሙዚቃ ቅኝቶችንና የባህላዊ መነሻዎችን
በእዉቀት እና መረዳት ያሳያል
የመምህሩ አስተያየት
Q1

Q2

Q3

Q4

