የአሌክሳንደሪያ የሕዝብ ት/ቤቶች ተማሪዋች፣
የመዋእለ-ህጻናት ውጤት ሪፓርት

የተማሪ መለያ ቁጥር
ደረጃ

የተማሪው ስም

ክፍል
መዋእለ ሕፃናት (KG)

የቀረበት ቀናት
ያረፈደበት ጊዚያት

1ኛ
ኮርተር

2ኛ
ኮር
ተር

3ኛ
ኮር
ተር

4ኛ
ኮርተር

አጠቃላይ
ውጤት

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

የክፍል ኃላፊ መምህር፤
የአካዳሚክ ነጥብ አሰጠጥ መስፈርት፤
M- በተከታታይ ወጥነት ባለው መልኩ ለርዥም ጊዚያት ደረጃውን
ያሞላ
P - ደረጃውን ለማሞላት ለውጥ በማሳየት ላይ ያለ
B - ደረጃውን ለሞሞላት ተፈላጊውን ለውጥ ለማሳየት የጀመረ
N -ደረጃው ምን እንደሆነ ያልተረዳ

ማስታወሻ፤
የመጀመሪያ ኮርተር የትምህርት ውጤት አልተሰጡም። በመምህሩ በተሰጠው አስተያየት ለውጦች
ታይተዋል።

INA- መመዘኛ ደረጃው የተዛጋጀ ቢሆንም በስራ አልዋለም

ቋንቋ እ ና ንባብ
ንባብ

1ኛ
2 ኛ 3ኛ 4ኛ
ኮርተ ኮርተ ኮርተ ኮርተ
ር
ር
ር
ር

1ኛ
2 ኛ 3ኛ 4ኛ
ኮርተ ኮርተ ኮርተ ኮርተ
ር
ር
ር
ር
ማህ በራዊ እና የስሜት ለውጦች ን
ደግነትና መልካም ሥነምግባር አሳይ

ስለይዘቱ የሚኖረውን ግምት ለማሳየት ስዕልና የተፃፉ ጽሁፎችን ተጠቀም
ስለ ባህሪዋች፣ ድርጊቶች እና ክንውኖች ለቀረቡ ጥያቄዋች
በዝርዝር በጽሁፍ አብራራ ግለጽ ።

ለራስህ ምርጫና ስራ ኃላፊነት ውሰድ
ተቆጣጠር/ስሜትህን አግባብ ባለው መልኩ ግለፅ

ጽሁፎቹን ከግራ ወደ ቀኝ ካላይ ወደ ታች አንብብ።
የንግግር ቃላት ከጽሁፍ ጋር አንድ ለአንድ አጣምር
የቃላት ትርጉም ፅንሰ ሃሳብ

ለውጦችና የለውጥ ሂደቶችን በቀላሉ ተቀበል
ከእድሜ ጋር የሚመጥን የአእምሮ ማትኮር ሁኔታ አሳይ።

በተደጋጋሚ የሚነገሩ ቢያንስ 10 ቀላል ቃላትን አንብብ
ሌሎች ሲናገሩ አዳምጥ
ፅሑፍ

ስእል በመሳል ስያሜ ስጥ
የራስህን ጽሁፍና ስእል አንብብ እና ግለፅ
የፊደላት ድምፅ አወጣጥ እውቀትህን ለጽሁፍ ተጠቀም
የቃላት ሀራጎችን እና ቀላል ዓርፍተ ነገሮችን በመጠቀም መጻፍ ጀምር።
ዓርፍተ ነገር መጀመሪያ በእንግሊዘኛ አፕር ኬዝ ፊደል ጀምር፣ በቃላት
መካከል ክፍት ቦታ እንዲኖር እና ተገቢውን ሥርዓተ-ነጥብ ተጠቀም።
ጽ ሁፍ /ፊ ደላት እና ቁጥሮ ች መፃፍ
የአፕር ኬዝ ፅሁፍ እንዲነበብ አድርገህ ፃፍ

የክፍልና ትምህርት ቤቶችን ህግ አክብር
የስራ ባህ ሪ
ትእዛዝ ተከተል
ራስን ችለህ ስራ
የተቻለህን ሁሉ ጣር
ስራህን በተሰጠህ ጊዜ አጠናቅ
የጋር ስራ በትብብር ስራ

የሎወር ኬዝ ፅሁፍ እንዲነበብ አድርገህ ፃፍ
የመጀመሪያና የመጨረሻ ስም እንዲነበብ አድርገህ ፃፍ
ከ1 እስክ 10 ቁጥሮች እንዲነበብ አድርገህ ፃፍ
የንግግ ር ቋ ንቋ ( መስማት ና ማዳመጥ)
ከለሌች ጋር መግባባት በሚይስችል መልኩ ቋንቋ ተጠቀም።
በጋር ውይይት ሃሳብ ስጥ።
መጀመሪያ፣ መካከለኛ እና መጨረሻውን ጠብቀህ የተለመዱ ተረቶችን እንደገና
ተርክ።
አጭር ግጥሞችን ቤት የሚመቱ ግጥሞችን አንብብ፤ ዘፈኖችን፣ ተረቶችን ተርክ።
የቃላትና የቃላት ድም ጽ አወጣ ጥ እውቀት

ከቅደም ተከተል ውጭ የአፕር ኬዝ ፊደላትን ለይተህ ስማቸውን ጥራ
ከቅደም ተከተል ውጭ የሎወር ኬዝ ፊደላትን ለይተህ ስማቸውን ጥራ
ስእሎችን በሚጠሩበት ስም የመጀመሪያ ድምፅ ሰዕሎችን ለይ
ፈደሎችን እና ዲያግራፕ (ex. sh, th, ch, wh) ድምጾችን ለይተህ እወቅ።
ቤት የሚመቱ ቃላቶችን አስታውስ

1

1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ
ኮርተ ኮርተ ኮርተ ኮርተ
ር
ር
ር
ር

ሂሳብ ትምህ ርት

1ኛ
2 ኛ 3ኛ 4ኛ
ኮርተ ኮርተ ኮርተ ኮርተ
ር
ር
ር
ር

ቁጥሮች ና የቁጥር ግምቶች

ሣይንስ

እስከ 20 የሚደርሱ እቃዋችን በመጠቀም አንድ ለአንድ ያለውን ግንኙነት አመልክት
.

እቃዋችን በቀለም፣ በቅርጽ ፣ በመጠንና በአሰራራቸው ላይ አጢን ግለጽ።
.
አንደ አየር ንብረት፣ ላይፍ ሳይክል ያሉ የእለት ህይወት ገጽታዋችን አጢን ግለጽ።
.
የሰው ዘር ስለዓለም የሚያውቁበትን አምስት የስሜት ሕዋሳት መረዳት ጀምር።
.
ማግኔት በተወሰኑ ብረታ ብረቶች ላይ ያለውን ውጤት አጢን ግለጽ።
.

በሦስት መደብ በመከፈል እያንዳንዱ መደብ ከሌላው
የሚበዛ፣ የሚያንስ ወይም ተመሳሳይ መጠን የያዘ ስለመሆኑ አወዳድር ግልጽ።
ከ0 እስከ 100 ድረስ የአንድ ቤት ቁጥሮችን ቁጠር።
ከ1 እስከ 10 ካሉ ቁጥሮች መካከል ከተመረጠው ቁጥር ጀምረህ አንድ ቤት ወደኃላ ቁጠር።
እስከ 100 ባሉ ቁጥሮች አስር ቤት ስንት እንዳሉ ቁጠር።

መስጠም/መንሳፈፍ፣ ጠጣር፣ ፈሳሽ ፣ ጋዝ፣ እና ፍሳሽ ፅንሰሃሳቦችን በመጠቀም ተመራመርና
አጥና።
.
ብርሃን በሚጋረድበት ወቅት የሚፈጥረውን የምስል ጥላ ተመራመር አጥና።
.
በድጋሚ አገልግሎት ላይ የሚውሉ ፣ ለሌላ ጉዳይ የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችን ተረዳ።
.

ከ0 እስከ 20 ቁጥሮች ን አንብብ ፣ ፃፍ እና ግለጽ።
ከትንሹ ወደ ትልቁ እና ከትንሹ ወደ ትልቁ በመደብ በመመደብ አወዳድር
.
ከ0 እስከ 100 ካሉ ቁጥሮች መካከል የተመረጠውን ቁጥር በመደዳ ሳትቆጥር ቁጠሩን ለይ።
.

ማህበራዊ ጥናቶች

ከ0 እስከ 10 ካሉ ቁጥሮች መካከል የተመረጠውን ቁጥር በመደዳ ሳትቆጥር ቁጠሩን ለይ።
.

ተገቢ የዜግነት መንፈስ አሳይ፤ ባንዲራ ለይ እንዲሁም
ለአገር ቃለ መሃላ ግባ

ክፍልፋዮችን በመጠቀም ለሁለት እኩል የሚከፈሉ የሂሳብ ስራ መልስ ፈልግ አጥና
.

ከአለፉ ታሪኮች ክውኖችና ሰዋችን እወቅ።

እስከ 5 ቁጥር ያሉትን የጎዶሎና ሙሉ ቁጥሮችን ያለችግር በመለየት ግለጽ
.

ሰዋች ብዙ ስራዋችን በመስራት በሚያገኙት ገንዘብ እቃዋችን እንደሚገዙ ተረዳ

የሂሳ ብ ስሌት

ካርታዋችና ግሎብ በመጠቀም የአንድ ትክክለኛ ቦታና ከሊሎች አንፃር የሚገኝበትብ አሳይ

አንድ ወጥ የሆኑ ታሪኮችና ምስሎችንሞዴል መልመጃ
የተለያዩ ነገሮችን በመጠቀም ድምራቸው እስከ 10 የሚደርሱ በመፍጠር መልሱን አግኝ።
አንድ ወጥ የሆኑ ታሪኮችና ምስሎችን ሞዴል መልመጃ የተለያዩ ነገሮችን በመጠቀም ሲቀናነሱ
ውጤቱ እስከ 10 የሚደርሱ መልመጃዋችን በመፍጠር መልሱን አግኝ። የተለያዩ ነገሮችን
በመጠቀም ድምራቸው እስከ 10 የሚደርሱ መልመጃ በመፍጠር መልሱን ፈልግ
ፓተር ን ፣ ፋንክሽን እና አልጅ ብራ
ተመሳሳይ መልክ(ፓተርን) ያላቸውን ተደጋጋሚ ነገሮች ለይ፣ ግለፅ፣ ፍጠር እና ከአንዱ ወደ
ሌላ አዘዋውር።

ተጫማሪ ሪፖርቶች

1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ
ኮርተ ኮርተ ኮርተ ኮርተ
ር
ር
ር
ር

ነገሮችን ለይ በየመልኩ መድብ (በመጠን፣ ቅርጽ፣ ቀለም)።
ጂኦ ሜትሪ

ጊዚያዊ ርፖርት ተልኮል

ሦስት ማእዘን(ትሪያንግል) ፣ አራት እኩል ማእዘን(ስኩዌር) ፣ አራት ማእዘን (ሬክታንግል)
እና ክብ ቅርጾችን የተለያየ አቀማመጥ ቢኖራቸውም ለይተህ ግለጽ።

አስተያያት አባሪ ተደርጎል ተያያዞል

የትሪያንግል) ፣ ስኩዌር ፣ ሬክታንግልና ክብ ቅርጻችን መጠን አወዳድር።
.

ተጨማሪ ሪፖርቶች ተያያዞል

አንድ ነገር የሚገኝበተን ቦታ ግለጽ ( ከላይ፣ ከታች፣ አጠገብ)
.

የማሽሻያ ድጋፍ እቅድ (ቀን ተፅፎል)

ፕሮባቢልሊ ቲ እና ስታትስቲክስ
የአሃዝ መረጃዋችን ሰብስብ፣ አደረጅ፣ አሳይ
የመረጃ ይዘት በሚወክል እቃ ዓይነትና ስእላዊ መልክ የተደራጀውን መግለጫ አንብብ
እንዲሁም ትርጉሙን ተረዳ።
.
መለኪ ያ

ጤና፣ የቤተሰብ ህይወት፣ የሙያ ትምህርት፣ አርት፣ ሙዚቃ፣ እና የስፖርት
ትምህርቶች በመዋእለ-ሕጻናት ትምህርት እቅድ ተካቶል። በእነዚህ መስኮች ልጅዎ
ተገቢውን ትምህርት የሚያገኝ ሲሆን በተጨማሪም በአርት፣ ሙዚቃና የስፖርት
ትምህርት በምስኩ ልዩ ስልጠና ባላቸው ትምህርት ይሰጣል።

በዓመት ውስጥ ያሉ 12 ወራትንና በሣምንት ያሉ ቀናት ስም ጥራ።
.
የቀን መቁጠሪያ በመጠቀም አንድ ከተሰጠህ ቀን በፊትና በኃላ ያሉ ቀናትን እወቅ።
.
ያልተለመዱ መለኪያዋችን በመጠቀም ነገሮችን አወዳድር።
አንድ፣ አምስት፣ አስር እና ሃያ አምስት ሣንቲሞችን እወቅ።
ከአምስት፣ እስርና ሃያ አምስት ሣንቲሞች ጋር እኩል የሚሆኑ አንድ ሣንቲሞችን ለይ
.

የአስተማሪው ፊርማ

2

