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TIGRINJA  

መደብ ኣወሃህባ ትምህርቲ  
ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት 

 

ናይዚ ትምህርቲዚ ዕላማ 
 
ኮሙናዊ  ትምህርቲ በጽሒታት ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት/ስደተኛታት፤ ምዕቡል ዝኾነ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ንምሃብ ዝተዳለወ 
እዩ። ሓደ ቋንቍኡ ሽወደን ዘይኮነ ሰብ፤ በዚ ትምህርቲዚ ኣቢሉ፤  ከስርሕ ዚኽእል ናይ 2ይ ቋንቋ ፍልጠት ንኽምሃርን 
ንኸማዕብልን እዩ። እዚ ትምህርቲዚ ነቲ ዚምልከቶ ሰብ፤ ኣብ ሕብረተሰብ ይኹን ኣብ ስራሕ፤ ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ ህይወትን 
ቀጻሊ ትምህርትን፤ ብንጥፈት ክዋስኣሉ ዚኽእል፤ ናይ ቋንቋ ዕጥቂ ንምሃብ እዩ። እቲ ካልእ ዕላማ ድማ፤ ነቶም መሰረታዊ ናይ 
ምጽሓፍን ምንባብን ጉድለት ዘለዎም በጽሒታት ደቂ-ወጻኢ፤ ነዚ ብቕዓትዚ ንኽበጽሕዎ ንምግባር እዩ። ሓደ ተመሃራይ፤ ዘስርሕ 
ትምህርቲ ዝጎዶሎ፤ ወይውን ላቲን ዘይኮነ ናይ ፊደላት ስርዓት ጥራይ ዚፈልጥ ምስ ዚኸውን፤ ኣብዚ ትምህርቲዚ ናይ ምንባብን 
ምጽሓፍን ስልጠና ክወሃቦ እዩ። 

እዚ ትምህርቲዚ ነቶም ዝተፈላለየ ተምኩሮ ህይወትን፤ ፍልጠትን፤ ናይ ትምህርቲ ዕላማን ዘለዎም ሰባት ዝተዳለወ እዩ። እዚ 
ኣመዳድባ ናይዚ ትምህርቲዚ፤ ምስቲ ዚምልከቶ ሰብ ብሓባር ኴንካ፤ ምስቲ ተገዳስነቱን፤ ተመኩሮኡን፤ ሓፈሻዊ ፍልጠቱን 
ከምኡውን ምስቲ ዘሎዎ ናይ ርሑቕ ዕላማን፤ ኣተሓሒዝካ ዝዳሎ እዩ።  

እዚ ትምህርቲዚ፤ ናይቲ ዚምልከቶ ሰብ ውድዓዊ ጠለባት ከም መንቀሊ ብምግባር፤ ምስ ናይ ስራሕ ወይ ካልእ ንጥፈታት 
እናኣተሓሓዝካ፤ ንኣብነት ምስ ናይ ስራሕ ህይወትን ማሕበራውን መላመዲ፤ ምስ ተሞኩሮ-መገምገሚ፤ ወይ ምስ ግብራዊ 
ስራሕ ወይ ካልእ ዓይነት ንዕኡ ዝሰማምዖ ትምህርቲ፤ ክግበር ይክኣል። ስለዚ ድማ ነዚ ትምህርቲታትዚ፤ ብዝኣክል መጠን 
ምትዕጽጻፍ ናይ ግዜን፤ ቦታን፤ ትሕዝቶን፤ ኣገባብን፤ ወዘተ ብምድላው፤ ክመቻቻእ እዩ።  
 
ናይቲትምህርቲዕላማንጠባይን 
 
ብመገዲ ኮሙናዊ  ትምህርቲ በጽሒታት ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት፤ ሓደ ተመሃራይ ነዚ ዚስዕብ ምዕባለ ንምምጻእ ከምጽእ 
ይኽእል። 
• ኣብ ምንባብን ምጽሓፍን ቋንቋ ሽወደን ዘለዎ ዓቕሚ 
• ኣብ ምዝራብን፤ ምዝርራብን፤ ምንባብን፤ ኣብ ነንበይኑ ኩነታት ሰሚዕካ ምርዳእን ዘለዎ ዓቕሚ 
• ኣብ ኣዘናንቓ ናይ ቋንቋ ንዝተፈላለዩ ሰማዕቲን ንነንበይኑ ኩነታትን ዘለዎ ዓቕሚ 
• ጽቡቕ ኣደማምጻ ቃላት 
• ቋንቋ ንኽትምሃር ዘሎ ኣረኣእያ 
• ንቐጻሊ ምዕባለ ዚጠቅም ናይ ምምሃርን ርክባትን ስትራተጂታት 
• ንምምሃርን ርክባትን ዘገልግል ዲጂታል ተክኒክን ኣድላዪ መሳርሒታትን ምጥቃም፡ ከምኡውን  
• ካብ እተፈለለዩ ምንጭታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዓቕሚ 
 
 
ኮሙናዊ  ትምህርቲ በጽሒታት ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት፤ ሓደ ተመሃራይ ንመዋስኢ ዚኸውን ናይ ቋንቋ ዓቕሚ ንኽህልዎ 
ዚገብር ኢልካ ክግለጽ ይክኣል። እዚ ማለት ድማ፤ ካብቲ ዘሎካ ውድዓዊ ኣድላይነት ተበጊስካ፤ ብጽሑፍን ብዝርርብን ርክብ 
ክትገብር ምኽኣል ማለት እዩ።  
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እቶም ነዚ ትምህርቲዚ ዚመሃሩ ሰባት፤ ዝተፈላለየ ፍልጠትን ብቕዓትን ረኺቦም፤ ኣብ ነንበይኑ ዘጋጥሞም ናይ ርክብ ኩነታት፤ 
ኣድላዪ ናይ ቋንቋ ምርጫ ንኽገብሩ ክኽእሉ እዩ። እቲ ርክባት ንምግባር ዘድሊ ናይ ቋንቋ ዓቕሚ፤ ነንሕድሕዱ ብዚመላላእን 
ብዝተሓጋገዝን፤ ነንበይኑ ዝኾነ ብቕዓታት ዘካተት እዩ። እቲ ናይ ርክባት ናይ ቋንቋ ዓቕሚ እምበኣር፤ መታን ነቲ ስርዓት ብግቡእ 
ክትስዕቦ፤ ሓደ ናይ ቋንቋ ስርዓትን ናይ ቋንቋ ፍልጠትን ክህልወካ ዝጠልብ ነገር እዩ።  

ምስቲ  ናይ ምርድዳእ ኩነታት እተተሓሓዘ ናይ ምዝራብ ምርጫ ምእንቲ ኪህሉዎ፡ እቲ ትምህርቲ ነቲ ተመሃራይ እተፈላለየ ናይ 
ፍልጠትን ጥበብን ተኽእሎ ኪህቦ እዩ። እዚ ናይ ምዝራብ ዘሎ ፍልጠት፤ ናይ ስርዓትን ቃላትን፤ ሓረጋትን፤ ኣደማምጻ-ቓልን፤ 
ሰዋስዋዊ ኣቀራርጻን ዘማልአ እዩ። እቲ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ቋንቋ ዘድሊ ፍልጠት ግን፤ ጽሑፋት ብኸመይ ከም እትደርስ፤ ነቲ 
ክትወቕዖ እትደሊ ዕላማን፤ ነቲ ተቐባል ሓበሬታን ኣብ ግምት ብምእታው፤ ከስርሓካ ዚኽእል ናይ ቃላት ኣመራርጻን ኣወሃህዳን 
ምርጫ ክትገብር ምኽኣል እዩ። ሓደ ኣገዳሲ ብቕዓት ዚበሃል፤ ነቲ ከተመሓላልፎ እትደሊ መልእኽቲ፤ ብኣዝዩ ውጽኢታዊ ዝኾነ 
ኣገባብ፤ ብኸመይ ከም እተተግብሮ ንምውሳን ስትራተጂን እተፈላለዩ መራኸቢታትን ምውጻእ እዩ። 

ኣብዚ መደብ ትምህርቲ ቋንቋዚ፣ እቲ ተመሃራይ ስእልን ድምጽን ብጂታላውን ብዘይ ዲጂታላውን መገዲ ዚዋስኡሉ እተፈላለዩ 
ጽሑፋት ኪረክብ እዩ። እቲ ትምህርቲ ነቲ ተመሃራይ ንሓደ ቋንቋ ብኸመይ ክመሃሮ ከም ዚኽእል፤ ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእሱ 
ምቕሳም ናይ ቋንቋ ትምህርቲን፤ ሓደ ዕምቈት ዘለዎ ርድኢት ንኸማዕብል እዩ። ብተወሳኺ ውን እቲ ተመሃራይ፤ ብዛዕባ ናቱ ዘለዎ 
ባህላዊ ተሞኩሮን፤ ነቲ ኣብ ሃገር ሽወደን ዘሎ ናይ መዓልታዊ፤ ማሕበራዊ፤ ትምህርታዊን ናይ ስራሕ ህይወትን ባህላዊ ጠባያት 
ብምምዝዛን፤ ርድኢት ብዝሐ-ባህላዊ ብቕዓት ከማዕብል እዩ። 

እዚ ትምህርትዚ፤ እቶም ተመሃሮ ንሓበሬታን፤ ንርክባትን፤ ንትምህርቲን ዝሕግዞም፤ ዝተፈላለየ ዲጂታላዊ መሳርሒታት ናይ 
ምጥቃም ክእለቶም ንኸማዕብሉ ኪሕግዞም እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብመገዲ ናይ ምንባብን ምጽሓፍን መሰረታዊ ትምህርቲ ነዞም ዚስዕቡ ነጥብታት ንኸማዕብል ተኽእሎ ከጥሪ እዩ 

 ሓደ ጽሑፍ ከመይ ገይሩ መልእኽቲ ከም ዘመሓላልፍን ከመይ ገይሩ ጽሑፍ ከም ዚህነጽን ርድኢቱ ምምዕባል 

 ኣብ እተፈላለዩ ኩነታት ዚህሉ ናይ ቋንቋ ዝውተራ ክእለት ምምዕባል 

 ኣብ ናይ ቋንቋ ጽሑፍ ነቲ ልሙድ ዝኾነ መምርሒታት ኣብ ግብሪ ምውዓል 

 ንምንባብን ምጽሓፍን ኣብ ምምሃርን ምርዳእን ሓሳባትካ ምግላጽን ምውዓል 

 ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ቋንቋ ከም ዚምሃር ምስትብሃል 

 ሓድሓደ ቅልል ዝበሉ ንእተፈላለዩ ዕላማታት ዚምልከቱ ናይ ምንባብን ምጽሓፍን ስትራተጂታት ምምዕባል፡ ከምኡውን 

 ምንባብን ምጽሓፍን ንምምሃርን ዘገልግል ዲጂታል ተክኒክን ኣድላዪ መሳርሒታትን ምጥቃም 
 

ናይቲ ትምህርቲ ኣቀራርጻ 
እቲ ዚወሃብ ኮሙናዊ  ትምህርቲ በጽሒታት ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት፤ ሰለስተ ናይ ትምህርቲ መሰመራት የጠቓልል፡ ማለት፤ 
1ይ 2ይ 3ይ፤ ከምኡውን ኣርባዕተ ነንበይኑ ናይ ትምህርቲ ትምህርቲታት/ኮርሳት ዘለዎ እዩ፡ Aን Bን Cን Dን። እቲ 1ይ መስመር፤ 
ናይ Aን ናይ Bን Dን ኮርሳት ዘጠቓልል ኮይኑ፤ 2ይ መስመር ድማ ናይ Bን ናይ Cን ናይ Dን ዘጠቓልል፤ 3ይ መስመር ድማ ናይ 
Cን ናይ Dን ኮርሳት ዘጠቓልል እዩ። እዘን ኣርባዕተ እተፈላለያ መስመራት ትምህርቲ ናብቶም እተፈላለየ ድሕረባይታን ኩነታትን 
ዕላማን ዘለዎም ሰባት ዝዓለማ እየን። እተን መስመራት ትምህርቲ ኣየናይ ኣገባብ ኣካይዳን ናይ ምዕባለ ቅልጣፈን ከም ዚሓይሽ 
ይሕብራ። ሓደ ተመሃራይ ኣብቲ ንውልቃዊ ኩነታቱ ብዝበለጸ መገዲ ዝሰማምዖ ኮርስን መስመር ትምህርትን ብምእታው ትምህርቱ 
ይጅምር። እቲ ንሓደ ኮርስ ዘድልዮ ናይ ፍልጠት ጠለብ፡ መስመራት ትምህርቲ ብዘየገድስ ሕደን ተመሳሳልን እዩ። 
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መስመር ትምህርቲ 1 ብቐዳምነት ናብቶም ኣዚዩ ውሑድ ትምህርታዊ ድሕረባይታ ዘለዎም ዚምልከት ኮይኑ፡ መስመር ትምህርቲ 3 
ድማ ናብቶም ናይ ትምህርቲ ልምዲ ዘለዎም ዝዓለመ እዩ። 

ሓደ ተመሃራይ ኣየናይ መስመር ትምህርቲ ከም ዚሰማምዖን ኣብቲ መስመር ትምህርቲ ድማ በየናይ ኮርስ ኪጅምር ከም ዘለዎን 
ዚግምገም፡ በቲ ዘለዎ ፍልጠትን፤ ኩነታትን፤ ብሓፈሽኡ ነቲ ናይ ትምህርቲ ጠለባት ከማልኦ ንኽኽእል ዘለዎ ዓቕምን፤ መጽናዕቲ 
ድሕሪ ምግባር እዩ። 

እተን ናይተን ሰለስተ መስመራት ትምህርቲ ኮርሳት፡ ብመጠን ናይቲ ተመሃራይ ደረጃ ትምህርትን ትምህርታዊ ድሕረባይታን ናይቲ 
ተመሃራይ ኣብ ምጅማር ኮርስ ዘለዎ ናይ ቋንቋ ሽወደን ፍልጠትን፡ እተፈላለየ ቅርጽታት ይውሃበን። 

ሓደ ተመሃራይ ነቲ ኮሙናዊ  ትምህርቲ በጽሒታት ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት፡ ድሕሪ ኮርሳት ኪውድኦ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩሉ 
ተመሃራይ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ መስመሩ ነቲ ኮርስ D እውን ኪውድኦ ተኽእሎ ኣለዎ፡ ማለት ነቲ ናይ ፍልጠት ጠለብ ዚሓቶ ዘበለ 
ምስ ኣማልኦ። 

 

መሰረታዊ ትምህርቲ ምንባብን ምጽሓፍን 
እቲ ንምንባብን ምጽሓፍን ዚምልከት ትምህርቲ፤ ነቶም ናይ ቅድም ትምህርቲ ዘይብሎም ወይ ትሑት ትምህርቲ ዝጸንሖም፤ 
ከምኡውን ኣብ መዓላ ዘይውዕል ናይ ፍልጠት ደረጃ ዘሎዎምን ዝተዳለወ እዩ። ብመገዲ ኮሙናዊ  ትምህርቲ በጽሒታት ቋንቋ 
ሽወደን ንስደተኛታት፡ ከምኡውን ብቐንዱ ኣብ መስመር ትምህርቲ 1፡ እቶም ተምሃሮ መሰረታዊ ናይ ምንባብን ምጽሓፍን ብቕዓት 
ንኽረኽቡ ዕድል ንምፍጣር ኮይኑ፤ ፍልጠቶም ንምዕማቝን ንምቕልጣፍን ኪሕግዞም ብማለት እዩ። መሰረታዊ ኣብ ስራሕ ዚውዕል 
ፍልጠት ምንባብን ምጽሓፍን ምርካብ፡ ነዊሕ ግዜ ኪወስድ ይኽእል እዩ።   

መሰረታዊ ናይ ምንባብን ምጽሓፍን ትምህርቲ ኣብቲ ናይ መስመር ትምህርቲ 2ን 3ን እውን የድሊ እዩ። ንሱ ድማ ነቶም 
ኣንቢቦምን ጽሒፎምን ዚኽእሉ ዝዓለመ ኾይኑ፡ ነቲ ናይ ላቲን ፊደላት ዘይመልክዎ ዝተዳልወ እውን እዩ። ኣብዚ ኩነታትዚ፤ እቲ 
ናይ ትምህርቲ መስርሕ ፍልይ ዝበለ ይመስል እዩ።  

ንትምህርቲ መሰረታዊ ምንባብ ምጽሓፍን ዚምልከት፤ ምስቲ ኣብ A ክሳብ D ዘሎ ደረጃታት ትምህርቲ ወይ ኮርሳት ዚተሓሓዝ 
ኣይኮነን፡ ግን ነብሱ ዝኸኣለ ኮይኑ ምስቶም ኮርሳት ዚዛነቕ እዩ።  ስለዚ እዚ ትምህርቲዚ፤ ነቲ ዚድለ ዘሎ ብቕዓት ንምቕራጽን 
ንምንጥጣፍን ንከኽእል፤ ኣብቲ ሓደ ተመሃራይ ኮሙናዊ  ትምህርቲ በጽሒታት ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት ዚወስደሉ ናይ ምሉእ 
ግዜ መስርሕ ዚቕጽል እዩ።  

መሰረታዊ ትምህርቲ ምንባብ ምጽሓፍን ብቛንቋ-ኣደ ተመሃራይ ኪካየድ ይኽእል እዩ። ወይ ድማ በቲ እቲ ተመሃራይ ዚመልኮ 
ካልእ ቋንቋ። 

 
ግምገማ ተመሃራይ 
 
እቲ ከም መገምገሚ እትጥቀመሉ መንቀሊ ኣገባብ፤ እቲ ሓደ ተመሃርይ ኣብ ዝተፈላለዩ ንመዓልታዊን ናይ ስራሕ ህይወትን 
ዕላማታት፡ ከምኡውን ንምቕጻል ትምህርትን፤ ብዝርዳእ ቋንቋ ሽወደን ጌሩ ርክብ ንምግባር ዘሎዎ ዓቕሚ እዩ። እቲ ግምገማ ናይ 
ተመሃራይ ዝግበር፤ ነቲ ኣብተን ትምህርቲታት፤ Aን፡ Bን፡ Cን፡ Dን ከምኡውን Eን፤ ክበጽሖ ንዘለዎ ደረጃ-ፍልጠት ጠለባት 
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መሰረት ዝገበረ እዩ። እቲ ናይ ደረጃ-ፍልጠት ጠለባት በዚ ዚቕጽል ሓሙሽተ ናይ ፍልጠት ዓውድታት ተስሪዑ ይርከብ። ንሱ ድማ 
ሰሚዕካ ምርዳእ፤ ኣምቢብካ ምርዳእ፤ ክእለት-ምዝርራብ፤ ብቓልን ብጽሑፍን ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ብቕዓት ዘካተት እዩ። እቲ 
ብመምህር ዚግበር ናይቲ ዓውድታት ፍልጠት ግምገማ፤ ካብ ነንሕድሕዱ ፈላሊኻ  

በብተናጸል ዚግበር ዘይኮነስ፤ ናይ ብሙሉኡ እቲ ሓደ ተመሃራይ፤ ብጭቡጥ ኣብ መዓላ ከውዕሎ ዚኽእል ናይ ቋንቋ ደረጃ 
ብቕዓታት፤ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ። እቲ ናይ ቋንቋ ጽፉፍነት ዚጥመት፤ ምስቲ ትሕዝቶኣዊን ቋንቋኣዊ-ሕልኽላኽነትን 
ኣዛሚድካ እዩ። 

ብመሰረት 20 ምዕራፍ 35 § ሕጊ ቤትትምህርቲ (2010፡ 800) ኣብ ነፍሲወከፍ ምውዳእ ትምህርቲ/ኮርስ፡ ምስክር-ወረቐት 
ይወሃበካ እዩ። ነቲ መሰረታዊ ናይ ምንባብን ናይ ምጽሓፍን ክፋል ትምህርቲታት ግን፤ ምስክር ወረቐት ኣይወሃቦን እዩ። 
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ናይ ፍልጠት ደረጃ ጠለባት  
ሰሚዕካ ክትርዳእ ምኽኣል 

ትምርቲ/ኮርስ A  
እቲ ተመሃራይ እናተሓገዘ፤ ንቕልል ዝበለ ጭቡጥ መዓልታዊ ህይወት ዚገልጽ ቋንቋ፤ ክርድኦ ምኽኣል።  
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክርደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ ምስ 
መዓልታዊ ፍጻሜታት 
ዝተዛመዱሉን በብሓጺር 
ዝተደጋገሙን ልሙዳት 
ቃላትን ቀለልቲ ሓረጋትን 
ከምኡውን ንዕኡ ምስ 
ዘገድስ ኣርእስቲ 
ዝተወሃሃደ ንጹር 
ሓበሬታ፤ ክርድኦ 
ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ፤ 
ንቐለልቲን ዝደጋገሙን 
ብቓል ዚወሃብዎ 
መምርሒታትን፤ ከም 
ዝተረድኦን፤ ብመሰረት 
እቲ መምርሒ ድማ፤ 
ብመጠኑ ኣብ ግብሪ 
ከውዕሎም ከም ዚኽእል 
ከመስክር እዩ። 

ምስክር ደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ 
Eን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Cን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ 
ምስ መዓልታዊ 
ፍጻሜታት 
ዝተዛመዱን 
በብሓጺር 
ዝተደጋገሙሉን 
ልሙዳት ቃላትን 
ቀለልቲ ሓረጋትን 
ከምኡውን ንዕኡ 
ምስ ዘገድስ 
ኣርእስቲ 
ዝተወሃሃደ ንጹር 
ሓበሬታ፤ ክርድኦ 
ምኽኣል።  

እቲ ተመሃራይ፤ 
ንቐለልቲን 
ዝደጋገሙን 
ብቓል ዚወሃብዎ 
መምርሒታትን፤ 
ከም ዝተረድኦን፤ 
ብመሰረት እቲ 
መምርሒ ድማ፤ 
ኣብ ግብሪ 
ከውዕሎ ከም 
ዚኽእልን 
ከመስክር እዩ። 

ምስክርደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ Bን 
ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ Aን 
ዝጥለብ ዝዓበየ 
ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ምስ 
መዓልታዊ ፍጻሜታት 
ዝተዛመዱን በብሓጺር 
ዝተደጋገሙን 
ዝተተሓሓዙ ሓራጋትን 
ምሉእ ሓሳባትን 
ከምኡውን ንዕኡ ምስ 
ዘገድስ ኣርእስቲ 
ዝተወሃሃደ ንጹር 
ሓበሬታ፤ክርድኦ 
ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ፤ ንቐለልቲን 
ዝደጋገሙን ብቓል 
ዚወሃብዎ መምርሒታትን፤ 
ከም ዝተረድኦን፤ ብመሰረት 
እቲ መምርሒ ድማ፤ 
ብተዛማዲ ብጽቡቕ ጌሩ 
ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ከም 
ዚኽእልን፤ ከመስክር እዩ። 
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ትምህርቲ/ኮርስ B  
እቲ ተመሃራይ፤ ቅልል ዝበለ ገለጻ ናይ ልሙዳት ፍጻሜታትን ናይ መዓልታዊ ህይወትን፤ ብንጹር ክርድኦ 
ምኽኣል። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ 
ንሓጸርቲ ዝደጋገም 
ፍጻሜታትን፤ 
ዝርርብን፤ ሓበሬታን፤ 
ብዛዕባ ዝፈልጦም 
ኣርእስቲታት፤ እቲ 
ቀንዲ ትሕዝቶኡ 
ተጾሚቑ ዝቐረበ 
ዝተሃሃደ ዜናን፤ 
ክርድኦ ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ ናይ 
ቀንዲ ትሕዝቶ ቀሊል 
ጽማቝ ብምግባር 
ንሓጸርቲን ንጹራትን 
ብቓል ዚወሃብ 
መልእኽቲን 
መምርሒታት 
መዓልታዊ 
ህይወትን፤ ብመጠኑ 
ኣብ ግብሪ 
ከውዕሎም ከም 
ዚኽእል ከመስክር 
እዩ። 
 
 

ምስክርደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ 
Eን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Cን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ 
ንሓጸርቲ ዝደጋገም 
ፍጻሜታትን፤ 
ዝርርብን፤ ሓበሬታን፤ 
ብዛዕባ ዝፈልጦም  
ኣርእስቲታት፤ እቲ 
ቀንዲ ትሕዝቶኡ 
ተጾሚቑ 
ዝቐረበ ዝተወሃሃደ 
ሓበሬታን፤ ክርድኦ 
ምኽኣልን 
ከምኡውን 
ንኣገደስቲ ደቀቕቲ 
ነጥብታትውን 
ርእይቶ ክህበሎም 
ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ 
ንሓጸርቲን ንጹራትን 
ብቓል ዚወሃብ 
መልእኽቲን 
መምርሒታት 
መዓልታዊ 
ህይወትን፤ ኣብ ግብሪ 
ከውዕሎ ከም 
ዚኽእልን ከመስክር 
እዩ። 
 
 

ምስክርደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ 
Bን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Aን ዝጥለብ ዝዓበየ 
ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ንሓጸርቲ 
ዝደጋገም ፍጻሜታትን፤ 
ዝርርብን፤ ሓበሬታን፤ 
ብዛዕባ ዝፈልጦም 
ኣርእስቲታት፤ እቲ ቀንዲ 
ትሕዝቶኡ ተጾሚቑ 
ዝቐረበ ዝተሃሃደ 
ሓበሬታ፤ ክርድኦ 
ምኽኣል። ከምኡውን 
ንኣገደስቲ ደቀቕቲ 
ነጥብታትን፤ ከምኡውን 
ንገለ ቋንቊኛታትን 
ርእይቶ ክህበሎም 
ምኽኣል እዩ። 
 
 
እቲ ተመሃራይ ንሓጸርትን 
ንጹራትን ብቓል ዚወሃብ 
መልእኽቲን፤ 
መምርሒታት መዓልታዊ 
ህይወትን፤ ብመጠኑ ኣብ 
ግብሪ ከውዕሎም ከም 
ዚኽእል፤ ከመስክር እዩ። 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ትምህርቲ/ኮርስ C  
እቲ ተመሃራይ፤ ቀሊል ገለጻ ልሙዳት ናይ መዓልታዊን- ማሕበራዊን- ትምህርታውን ናይ ስራሕ ህይወትን ፍጻሜታት፤ ብንጹር ክርድኦ ምኽኣል።  
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ 
ንሓጸርቲ 
ዝደጋገም 
ፍጻሜታትን፤ 
መግለጺታትን፤ 
ዝርርብን፤ 
ሓበሬታን፤ ብዛዕባ 
ዝፈልጦም 
ኣርእስቲታት፤ እቲ 
ቀንዲ ትሕዝቶኡ 
ተጾሚቑ ዝቐረበ 
ዝተሃሃደ ዜናን፤ 
ክርድኦ ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ 
ንቐለልቲን 
ንጹራትን ብቓል 
ዚወሃብ 
መልእኽቲን፤ 
መምርሒታት 
መዓልታዊ 
ህይወትን፤ ኣብ 
ግብሪ ከውዕሎም 
ከም ዚኽእል፤ 
ከመስክር እዩ። 

ምስክር ደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ Eን 
ከምኡውን ብምስክር 
ደረጃ Cን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ንሓጸርቲ 
ዝደጋገም ፍጻሜታትን፤ 
መግለጺታትን፤ ዝርርብን፤ 
ሓበሬታን፤ ብዛዕባ 
ዝፈልጦም ኣርእስቲታት፤ 
እቲ ቀንዲ ትሕዝቶኡ 
ተጾሚቑ ዝቐረበ ዝተሃሃደ 
ሓበሬታን፤ ክርድኦ 
ምኽኣል። ከምኡውን 
ንኣገደስቲ ነጥብታት 
ርእይቶ ክህበሎም 
ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ ንቐለልቲን 
ንጹራትን ብቓል ዚወሃብ 
መልእኽቲን፤ መምርሒታት 
መዓልታዊ ህይወትን፤ ኣብ 
ግብሪ ከውዕሎ ከም 
ዚኽእልን፤ ከመስክር እዩ። 

ምስክርደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ 
Bን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Aን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ንሓጸርቲ 
ዝደጋገም ፍጻሜታትን፤ 
መግለጺታትን፤ ዝርርብን፤ 
ሓበሬታን፤ ብዛዕባ ዝፈልጦም 
ኣርእስቲታት፤ እቲ ቀንዲ 
ትሕዝቶኡ ተጾሚቑ ዝቐረበ 
ዝተሃሃደ ዜናን፤ ክርድኦ 
ምኽኣል። ከምኡውን ንኣገደስቲ 
ደቀቕቲ ነጥብታትን፤ ንኣገደስቲ 
ቋንቊኛታትን ርእይቶ 
ክህበሎም ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ንቐለልቲን 
ንጹራትን ብቓል ዚወሃብ 
መልእኽቲን፤ መምርሒታት 
መዓልታዊ ህይወትን፤ 
ብተዛማዲ ብጽቡቕ ጌሩ ኣብ 
ግብሪ ከውዕሎ ከም ዚኽእልን፤ 
ከመስክር እዩ። 
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ትምህርቲ/ኮርስ D  

እቲ ተመሃራይ፤ ንዘይወግዓዊን ንሓውሲ-ወግዓዊን ፍጻሜታት ናይ መዓልታዊን- ትምህርታውን ማሕበራዊን- ናይ ስራሕ ህይወትን፤ ብንጹር 
ክርድኦ ምኽኣል። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ 
ንዛንታታትን 
መግለጺታትን፤ 
ዝርርብን፤ ክትዕን፤ 
ሓበሬታን ዜናታትን፤ 
ብዛዕባ ዝፈልጦም 
ኣርእስቲታት፤ እቲ ቀንዲ 
ትሕዝቶኡ ተጾሚቑ 
ዝቐረበ ዜናን፤ ክርድኦ 
ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ 
ንደቀቕቲን ንጹራትን 
ብቓል ዚወሃቡ 
መምርሒታት፤ 
ብመጠኑ ኣብ ግብሪ 
ከውዕሎም ከም 
ዚኽእል፤ ከመስክር 
እዩ። 

ምስክር ደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ 
Eን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Cን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ 
ንዛንታታት 
መግለጺታትን፤ 
ዝርርብን፤ ክትዕን፤ 
ሓበሬታን 
ዜናታትን፤ ብዛዕባ 
ዝፈልጦም 
ኣርእስቲታት፤ እቲ 
ቀንዲ ትሕዝቶኡ 
ተጾሚቑ ዝቐረበ 
ዜናን፤ ክርድኦ 
ምኽኣል። 
ከምኡውን 
ንኣገደስቲ ደቀቕቲ 
ነጥብታትውን፤
ርእይቶ ክህበሎም 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ 
ንደቀቕቲን 
ንጹራትን ብቓል 
ዚወሃቡ 
መምርሒታት፤ ኣብ 
ግብሪ ከውዕሎም 
ከም ዚኽእል፤ 
ከመስክር እዩ። 

ምስክር ደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ 
Bን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Aን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ንዛንታታት 
መግለጺታትን፤ ዝርርብን፤ ክትዕን፤ 
ሓበሬታን ዜናታትን፤ ብዛዕባ 
ዝፈልጦም ኣርእስቲታት፤ እቲ ቀንዲ 
ትሕዝቶኡ ተጾሚቑ ዝቐረበ ዜናን፤ 
ክርድኦ ምኽኣል። ከምኡውን 
ንኣገደስቲ ደቀቕቲ ነጥብታትን 
ገለቋንቍኛታትንውን፤ርእይቶ 
ክህበሎም ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ንደቀቕቲን ንጹራትን 
ብቓል ዚወሃቡ መምርሒታትን፤ 
ጽቡቕ ጌሩ ኣብ ግብሪ ከውዕሎም 
ከም ዚኽእል፤ ከመስክር እዩ። 
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ናይ ፍልጠት ደረጃ ጠለባት  
ኣንቢብካ ክትርዳእ ምኽኣል 

ትምህርቲ/ኮርስ A   
እቲ ተመሃራይ ቀለልቲ ሓበሬታታት ብዛዕባ ጭቡጣት ናይ መዓልታዊ ህይወት ኩነታት፤ ከናድን ከንብብን ክርዳእን ምኽኣል። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ ብልሙዳት 
ቃላትን ስእላዊም ልክታትን 
ከምኡውን ኣዚዮም ቀለልቲ 
ሓረጋትን ጌሩ፤ ሓበሬታት 
ከምጽእ ምኽኣል።  
 
እቲ ተመሃራይ ብዛዕባቲ ዚፈልጦ 
ኣርእስትታት፡ ንኣኡ ብዚሰማማዕ 
መገዲ ኣዚዩ እተቓለለ ጽሑፋት 
የንብብን ይርዳእን። 

ምስክር ደረጃ D ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ Eን 
ከምኡውን ብምስክር ደረጃ 
Cን ዝጥለብ ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ ፍልጠታት፤ ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብልሙዳት 
ቃላትን፤ስእላዊ 
ምልክታትን፤ ከምኡውን 
ቀለልቲ ሓረጋትን ጌሩ፤ 
ሓበሬታት ከምጽእ 
ምኽኣል።  
 
እቲ ተመሃራይ ብዛዕባቲ 
ዚፈልጦ ኣርእስትታት፡ 
ንኣኡ ብዚሰማማዕ መገዲ 
እተቓለለ ጽሑፋት 
የንብብን ይርዳእን። 

ምስክር ደረጃ B ማለት፤ 
ነቲ ብምስክር ደረጃ Bን 
ከምኡውን ብምስክር 
ደረጃ Aን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብልሙዳት 
ቃላትን፤ ስእላዊ 
ምልክታትን፤ ከምኡውን 
ብቐለልቲ ሓረጋትን ምሉእ 
ሓሳባትን ጌሩ፤ ሓበሬታት 
ከምጽእ ምኽኣል።  
 
እቲ ተመሃራይ ብዛዕባቲ 
ዚፈልጦ ኣርእስትታት፡ 
ሓጺርን እተቓለለን ጽሑፋት 
የንብብን ይርዳእን። 

 
 
 
 

ትምህርቲ/ኮርስ B  
 እቲ ተመሃራይ ንቐለልቲ ናይ ፍሉጥ ኩነታት ዚገልጽ ጽሑፍ፤ ከንብብን ክርዳእን ክጥቀምን ምኽኣል። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ 
ልሙዳት ኣርእስቲታት 
ዝተወሃሃደ ኣዘንታዊን ገላጺን 
ጽሑፋት ኣንቢቡ፤ ቀሊል 
ጽማቝ ናይቲ ቀንዲ ትሕዝቶ 
ኣርእስቲ ብምግባር፤ ከም 
ዝተረድኦ ከምስክር ምኽኣል 
እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ንግላዊ 
መልእኽቲ፤ ንጭቡጥ 
ሓበሬታ፤ ንሓጸርቲን 
ንጹራትን ቀለልቲን 
መምርሒታት ተረዲኡ፤ 
ብመጠኑ ኣብ ግብሪ 
ከውዕሎም ከም ዚኽእል፤ 
ከመስክር እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብመጠኑ 
ክሰርሕ ብዚኽእ ኣገባብ፤ ገለ 
ናይ ኣናብባስትራተጂ 
ክመርጽን ክጥቀምን ምኽኣል 
እዩ።  

ምስክር ደረጃ D 
ማለት፤ ነቲ ብምስክር 
ደረጃ Eን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ Cን 
ዝጥለብ ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ ልሙዳት 
ኣርእስቲታት ዝተወሃሃደ 
ኣዘንታዊን ገላጺን ጽሑፋት 
ኣንቢቡ፤ ቀሊል ጽማቝ ናይቲ 
ቀንዲ ትሕዝቶ ኣርእስቲ 
ብምግባር፤ ከም ዝተረድኦ  
ከምስክር ምኽኣል እዩ።  
ከምኡውን ንኣገደስቲ ነጥብታትውን 
ርእይቶ ክህበሎም ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ንግላዊ 
መልእኽቲ፤ ንጭቡጥ ሓበሬታ፤ 
ንሓጸርቲን ንጹራትን ቀለልቲን 
መምርሒታት ተረዲኡ፤ ኣብ 
ግብሪ ከውዕሎም ከም ዚኽእል፤ 
ከመስክር እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊ ኣገባብ 
ክሰርሕ ዚኽእል፤ ገለ ናይ ኣናብባ-
ስትራተጂ ክመርጽን ክጥቀምን 
ምኽኣል እዩ።  

ምስክር ደረጃ B 
ማለት፤ ነቲ ብምስክር 
ደረጃ Bን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ Aን 
ዝጥለብ ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ ልሙዳት 
ኣርእስቲታት ዝተወሃሃደ ኣዘንታዊን 
ገላጺን ጽሑፋት ኣንቢቡ፤ ቀሊል 
ጽማቝ ናይቲ ቀንዲ ትሕዝቶ 
ኣርእስቲ ብምግባር፤ከም ዝተረድኦ 
ከመስክር ምኽኣል እዩ። ከምኡውን 
ንኣገደስቲ ደቀቕቲ ነጥብታትን፤
ገለቋንቊኛታትን ርእይቶ ክህበሎም 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ንግላዊ መልእኽቲ፤ 
ንጭቡጥ ሓበሬታ፤ ንሓጸርቲን 
ንጹራትን ቀለልቲን መምርሒታት 
ተረዲኡ፤ ብጽቡቕ ዝኾነ ኣገባብ፤
ኣብ ግብሪ ከውዕሎም ከም 
ዚኽእል፤ ከመስክር እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊን 
ውጽኢታዊን ኣገባብ ክሰርሕ 
ዚኽእል፤ ገለ ናይ ኣናብባ-ስትራተጂ 
ክመርጽን ክጥቀምን ምኽኣል እዩ።  
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ትምህርቲ/ኮርስ C  

እቲ ተመሃራይ ንቐለልቲ ኣብ መዓልታዊ- ማሕበራዊ- ትምህርታዊ ከምኡውን ኣብ ስራሕ ህይወት፤ ተደጋጊሞም ዝመጹ ጽሑፋት፤ ከንብብን 
ክርዳእን ክጥቀምን ምኽኣል። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ 
ልሙዳት ኣርእስቲታት 
ሓጸርቲን ኣዘንታዊን 
ገላጺን ጽሑፋት 
ኣንቢቡ፤ ቀሊል ጽማቝ 
ናይቲ ቐኝዲ ትሕዝቶ 
ኣርእስቲ ብምግባር፤ ከም 
ዝተረድኦ ከመስክር 
ምኽኣል እዩ።  

እቲ ተመሃራይ 
ጭቡጥ ትሕዝቶ ካብ 
ዘለዎ ቅልል ዝበለ 
ጽሑፍ ወይ ሰደቓ 
ወይ ስእሊ፤ ፍሉይ 
ሓበሬታን ከምጽእ 
ምኽኣል፤ ከምኡውን 
ብዛዕባቲ ሓበሬታ 
ቅልል ዝበለ መጎተ 
ከቕርብ ምኽኣል እዩ።  

እቲ ተመሃራይ 
ንሓጸርቲን ንጹር 
መምርሒታትን፤ 
መግለጺ ስርዓታትን 
ተረዲኡ፤ ብመጠኑ 
ኣብ ግብሪከ ውዕሎም 
ከም ዚኽእል፤ 
ከመስክር እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ብመሰረት  
ዕላማ ናይቲ ምንባብ፤ 
ብመጠኑ ክሰርሕ 
ብዚኽእል ኣገባብ፤ 
ዝተፈላለዩ ናይ 
ኣናብባ ስትራተጂ 
ክመርጽን ክጥቀምን 
ምኽኣል እዩ።  

ምስክር ደረጃ D ማለት፤ 
ነቲ ብምስክር ደረጃ Eን 
ከምኡውን ብምስክር 
ደረጃ Cን ዝጥለብ ዝዓበየ 
ክፋል ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ 
ልሙዳት ኣርእስቲታት 
ሓጸርቲን ኣዘንታዊን 
ገላጺን ጽሑፋት ኣንቢቡ፤ 
ቀሊል ጽማቝ ናይቲ ዋና 
ትሕዝቶ ኣርእስቲ 
ብምግባር፤ ከም ዝተረድኦ 
ከመስክር  
ምኽኣል እዩ። 
ከምኡውንውንን 
ኣገደስቲ ነጥብታት 
ርእይቶ ክህበሎም 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ጭቡጥ 
ትሕዝቶ ካብ ዘለዎ ቅልል 
ዝበለ ጽሑፍ ወይ ሰደቓ 
ወይ ስእሊ፤ ፍሉይ 
ሓበሬታን ከምጽእ 
ምኽኣል፤ ከምኡውን 
ብዛዕባቲ ሓበሬታ 
ምዕቡል ዝኾነ መጎተ 
ከቕርብ ምኽኣል እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ንሓጸርቲን 
ንጹር መምርሒታትን፤ 
መግለጺ ስርዓታትን 
ተረዲኡ፤ ኣብ ግብሪ 
ከውዕሎም ከም ዚኽእል፤ 
ከመስክር እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ብመሰረት 
ዕላማ ናይቲ ምንባብ፤ 
ብዕላማዊ ኣገባብ ክሰርሕ 
ዚኽእል፤ ዝተፈላለዩ ናይ 
ኣናብባ-ስትራተጂ 
ክመርጽን ክጥቀምን 
ምኽኣል እዩ።  

ምስክር ደረጃ B 
ማለት፤ ነቲ ብምስክር 
ደረጃ Bን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ Aን 
ዝጥለብ ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ ልሙዳት 
ኣርእስቲታት ሓጸርቲን ኣዘንታዊን 
ገላጺን ጽሑፋት ኣንቢቡ፤ ቀሊል 
ጽማቝ ናይቲ ዋና ትሕዝቶ 
ኣርእስቲ ብምግባር፤ ከም 
ዝተረድኦ ከመስክር  
ምኽኣል እዩ። ከምኡውን 
ንኣገደስቲ ነጥብታትን ገለ 
ቋንቍኛታትንውን ርእይቶ 
ክህበሎም ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ጭቡጥ 
ትሕዝቶ ካብ ዘለዎ ቅልል 
ዝበለ ጽሑፍ ወይ ሰደቓ ወይ 
ስእሊ፤ ፍሉይ ሓበሬታን 
ከምጽእ ምኽኣል፤ ከምኡውን 
ብዛዕባቲ ሓበሬታ ኣዝዩ 
ምዕቡል ዝኾነ መጎተ ከቕርብ 
ምኽኣል እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ንሓጸርቲን 
ንጹር መምርሒታትን፤ መግለጺ 
ስርዓታትን ተረዲኡ፤ ብጽቡቕ 
ዝኾነ ኣገባብ፤ ኣብ ግብሪ 
ከውዕሎም ከም ዚኽእል፤ 
ከመስክር እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ብመሰረት  
ዕላማ ናይቲ ምንባብ፤ 
ብዕላማዊን ውጽኢታዊን ኣገባብ 
ክሰርሕ ዚኽእል፤ ዝተፈላለዩ 
ናይ ኣናብባ ስትራተጂ ክመርጽን 
ክጥቀምን ምኽኣል እዩ።  
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  ኣብ ዕላማ ምንባብ እተመርኮሰ  
                                                                                                            ናይ ምንባብ  ስትራተጂ                                                                       

ትምህርቲ/ኮርስ D  
እቲ ተመሃራይ ቀሊል ተሓላላኽነት ዘሎዎ ጽሑፍ፤ ንመዓልታዊን- ማሕበራዊን- ትምህርታውን ከምኡውን ኣብ ስራሕ ህይወትን ዝገልጽ ጽሑፍ፤ 
ከንብብን ክርዳእን ክጥቀምን ምኽኣል። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ 
ብዛዕባ ልሙዳት 
ኣርእስቲታት፤ 
ኣዘንታዊን ገላጺን 
መጎታዊን ጽሑፋት 
ኣንቢቡ፤ ጽማቝ 
ናይቲ ቀንዲ ትሕዝቶ 
ኣርእስቲ ብምግባር፤ 
ከም ዝተረድኦ 
ከምስክር ምኽኣል 
እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ጭቡጥ 
ትሕዝቶ ካብ ዘለዎ 
ጽሑፍ ወይ ሰደቓ ወይ 
ስእሊ፤ ፍሉይ 
ሓበሬታን ከምጽእ 
ምኽኣል፤ ከምኡውን 
ብዛዕባቲ ሓበሬታ 
ቅልል ዝበለ መጎተ 
ከቕርብ ምኽኣል እዩ።  

እቲ ተመሃራይ 
ንንጹር 
መምርሒታትን፤ 
መግለጺ ስርዓታትን 
ተረዲኡ፤ ብመጠኑ 
ኣብ ግብሪ 
ከውዕሎም ከም 
ዚኽእል፤ ከመስክር 
እዩ።  

እቲ ተመሃራይ 
ብመሰረት  
ዕላማ ናይቲ 
ምንባብ፤ ብመጠኑ 
ክሰርሕ ብዚኽእል 
ኣገባብ፤ ዝተፈላለዩ 
ናይ ኣናብባ 
ስትራተጂ 
ክመርጽን 
ክጥቀምን ምኽኣል 
እዩ።  

ምስክርደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ 
Eን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Cን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ 
ልሙዳት ኣርእስቲታት፤ 
ኣዘንታዊን ገላጺን 
መጎታዊን ጽሑፋት 
ኣንቢቡ፤ ጽማቝ ናይቲ 
ቀንዲ ትሕዝቶ ኣርእስቲ 
ብምግባር፤ ከም ዝተረድኦ 
ከምስክር ምኽኣል እዩ። 
ከምኡውንውን ንኣገደስቲ 
ነጥብታት ርእይቶ 
ክህበሎም ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ጭቡጥ 
ትሕዝቶ ካብ ዘለዎ ጽሑፍ 
ወይ ሰደቓ ወይ ስእሊ፤ 
ፍሉይ ሓበሬታን ከምጽእ 
ምኽኣል፤ ከምኡውን 
ብዛዕባቲ ሓበሬታ ምዕቡል 
ዝኾነ መጎተ ከቕርብ ምኽኣል 
እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ንንጹር 
መምርሒታትን፤ መግለጺ 
ስርዓታትን ተረዲኡ፤ ኣብ 
ግብሪ ከውዕሎም ከም 
ዚኽእል፤ ከመስክር እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብመሰረት 
ዕላማ ናይቲ ምንባብ፤ 
ብዕላማዊ ኣገባብ ክሰርሕ 
ዚኽእል፤ ዝተፈላለዩ ናይ 
ኣናብባ-ስትራተጂ ክመርጽን 
ክጥቀምን ምኽኣል እዩ።  

ምስክር ደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ Bን 
ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ Aን 
ዝጥለብ ዝዓበየ 
ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ ልሙዳት 
ኣርእስቲታት፤ ኣዘንታዊን ገላጺን 
መጎታዊን ጽሑፋት ኣንቢቡ፤ ጽማቝ 
ናይቲ ቀንዲ ትሕዝቶ ኣርእስቲ 
ብምግባር፤ ከም ዝተረድኦ ከምስክር 
ምኽኣል እዩ። ከምኡውን ንኣገደስቲ 
ነጥብታት ገለ ቋንቍኛታትንውን 
ርእይቶ ክህበሎም ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ጭቡጥ ትሕዝቶ ካብ 
ዘለዎ ጽሑፍ ወይ ሰደቓ ወይ ስእሊ፤ 
ፍሉይ ሓበሬታን ከምጽእ ምኽኣል፤ 
ከምኡውን ብዛዕባቲ ሓበሬታ ኣዝዩ 
ምዕቡል ዝኾነ መጎተ ከቕርብ ምኽኣል 
እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ንንጹር መምርሒታትን፤ 
መግለጺ ስርዓታትን ተረዲኡ፤ ብጽቡቕ 
ዝኾነ ኣገባብ፤ ኣብ ግብሪ ከውዕሎም 
ከም ዚኽእል፤ ከመስክር እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብመሰረት  
ዕላማ ናይቲ ምንባብ፤ ብዕላማዊን 
ውጽኢታዊን ኣገባብ ክሰርሕ ዚኽእል፤ 
ዝተፈላለዩ ናይ ኣናብባ ስትራተጂ 
ክመርጽን ክጥቀምን ምኽኣል እዩ። 
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ናይ ፍልጠት ደረጃ ጠለባት                                                                                       
ብቓል ተዘራሪብካ ክትረዳዳእ ምኽኣል 

ትምህርቲ/ኮርስ A  

 
እቲ ተመሃራይ ማሕበራዊ ዝምድናታት ከማዕብል፤ ከምኡውን እናተሓገዘ ብዛዕባ ጭቡጥ ኩነታት መዓልታዊ ህይወት ክረዳዳእ ምኽኣል እዩ። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ፤ ቃላትን 
ከምኡውን ቀለልቲ ናይ 
ሰላምታን ምክብባርን 
ምስንባትን ሓረጋት፤ ኣብ 
ኣዝዩ ቀለል ዝርርብ 
መዓልታዊ ህይወት 
ክትጥቀም ምኽኣል፤ 
ከምኡውን ካብ ጭቡጥ 
ኩነታት ብምብጋስ፤ 
ቀለልቲ ሕቶታትን 
መልሲን ክተቕርብ 
ምኽኣል።   

እቲ ተመሃራይ ናይ 
ኣካላት ምንቅስቓስን 
ሕቶታትን መሪጹን 
ተጠቒሙን፤ ከምኡውን 
ካልእ ስትራተጂ 
ብምውጻእን፤ ብመጠኑ 
ክሰርሕ ብዚኽእል 
ኣገባብ፤ ንሰብ ከረድእን 
ንባዕሉ ኽርዳእን ምኽኣል 
እዩ።  

ምስክርደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ 
Eን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Cን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ፤ ቃላትን 
ከምኡውን ልሙዳት 
ሓረጋት፤ ኣብ ኣዝዩ ቀለል 
ዝርርብ መዓልታዊ 
ህይወት ክትጥቀም 
ምኽኣል፤ ከምኡውን ካብ 
ጭቡጥ ኩነታት 
ብምብጋስ፤ ቀለልቲ 
ሕቶታትን መልሲን 
ክተቕርብ ምኽኣል።   

እቲ ተመሃራይ፤ ናይ 
ኣካላት ምንቅስቓስን 
ሕቶታትን መሪጹን 
ተጠቒሙን፤ ከምኡውን 
ካልእ ስትራተጂ 
ብምውጻእን፤ ብዕላማዊ 
ኣገባብ ዝሰርሕ፤ ንሰብ 
ከረድእን ንባዕሉ ኽርዳእን 
ምኽኣል እዩ።  

ምስክርደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር  ደረጃ 
Bን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Aን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ፤ ቃላትን 
ከምኡውን ልሙዳት 
ሓረጋት፤ ምሉእሓሳባትን፤ 
ኣብ ኣዝዩ ቀሊል ዝርርብ 
መዓልታዊ ህይወት 
ክትጥቀም ምኽኣል፤ 
ከምኡውን ካብ ጭቡጥ 
ኩነታት ብምብጋስ፤ 
ሕቶታትን መልሲን 
ክተቕርብ ምኽኣል።   

እቲ ተመሃራይ፤ ናይ 
ኣካላት ምንቅስቓስን 
ሕቶታትን መሪጹን 
ተጠቒሙን፤ ከምኡውን 
ካልእ ስትራተጂ 
ብምውጻእን፤ ብዕላማዊን 
ውጽኢታዊን ኣገባብብ 
ዝሰርሕ፤ ንሰብ ከረድእን 
ንባዕሉ ኽርዳእን ምኽኣል 
እዩ።  
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ትምህርቲ/ኮርስ B  
እቲ ተመሃራይ፤ ቅልል ዝበለ ገለጻ ናይ ልሙዳት ፍጻሜታትን ናይ መዓልታዊ ህይወትን፤ ብንጹር ክርድኦ ምኽኣል። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ ንሓጸርቲ 
ዝደጋገም ፍጻሜታትን፤ 
ዝርርብን፤ ሓበሬታን፤ 
ብዛዕባ ዝፈልጦም 
ኣርእስቲታት፤ እቲ ቀንዲ 
ትሕዝቶኡ ተጾሚቑ 
ዝቐረበ ዝተሃሃደ ዜናን፤ 
ክርድኦ ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ ናይ 
ቀንዲ ትሕዝቶ ቀሊል 
ጽማቝ ብምግባር 
ንሓጸርቲን ንጹራትን 
ብቓል ዚወሃብ 
መልእኽቲን 
መምርሒታት 
መዓልታዊ ህይወትን፤ 
ብመጠኑ ኣብ ግብሪ 
ከውዕሎም ከም 
ዚኽእል ከመስክር እዩ። 
 
 

ምስክርደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ 
Eን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Cን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ንሓጸርቲ 
ዝደጋገም ፍጻሜታትን፤ 
ዝርርብን፤ ሓበሬታን፤ ብዛዕባ 
ዝፈልጦም  
ኣርእስቲታት፤ እቲ ቀንዲ 
ትሕዝቶኡ ተጾሚቑ 
ዝቐረበ ዝተወሃሃደ 
ሓበሬታን፤ ክርድኦ 
ምኽኣልን ከምኡውን 
ንኣገደስቲ ደቀቕቲ 
ነጥብታትውን ርእይቶ 
ክህበሎም ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ ንሓጸርቲን 
ንጹራትን ብቓል ዚወሃብ 
መልእኽቲን መምርሒታት 
መዓልታዊ ህይወትን፤ ኣብ 
ግብሪ ከውዕሎ ከም 
ዚኽእልን ከመስክር እዩ። 
 
 

ምስክርደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ 
Bን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Aን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ንሓጸርቲ 
ዝደጋገም ፍጻሜታትን፤ 
ዝርርብን፤ ሓበሬታን፤ ብዛዕባ 
ዝፈልጦም ኣርእስቲታት፤ እቲ 
ቀንዲ ትሕዝቶኡ ተጾሚቑ 
ዝቐረበ ዝተሃሃደ ሓበሬታ፤ 
ክርድኦ ምኽኣል። ከምኡውን 
ንኣገደስቲ ደቀቕቲ ነጥብታትን፤ 
ከምኡውን ንገለ ቋንቊኛታትን 
ርእይቶ ክህበሎም ምኽኣል 
እዩ። 
 
 
እቲ ተመሃራይ ንሓጸርትን 
ንጹራትን ብቓል ዚወሃብ 
መልእኽቲን፤ መምርሒታት 
መዓልታዊ ህይወትን፤ ብመጠኑ 
ኣብ ግብሪ ከውዕሎም ከም 
ዚኽእል፤ ከመስክር እዩ። 
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ትምህርቲ/ኮርስ C  

እቲ ተመሃራይ፤ ቀሊል ገለጻ ልሙዳት ናይ መዓልታዊን- ማሕበራዊን- ትምህርታውን ናይ ስራሕ ህይወትን ፍጻሜታት፤ ብንጹር ክርድኦ ምኽኣል።  
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ 
ንሓጸርቲ 
ዝደጋገም 
ፍጻሜታትን፤ 
መግለጺታትን፤ 
ዝርርብን፤ 
ሓበሬታን፤ ብዛዕባ 
ዝፈልጦም 
ኣርእስቲታት፤ እቲ 
ቀንዲ ትሕዝቶኡ 
ተጾሚቑ ዝቐረበ 
ዝተሃሃደ ዜናን፤ 
ክርድኦ ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ 
ንቐለልቲን 
ንጹራትን ብቓል 
ዚወሃብ 
መልእኽቲን፤ 
መምርሒታት 
መዓልታዊ 
ህይወትን፤ ኣብ 
ግብሪ ከውዕሎም 
ከም ዚኽእል፤ 
ከመስክር እዩ። 

ምስክር ደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ Eን 
ከምኡውን ብምስክር 
ደረጃ Cን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ንሓጸርቲ 
ዝደጋገም ፍጻሜታትን፤ 
መግለጺታትን፤ ዝርርብን፤ 
ሓበሬታን፤ ብዛዕባ 
ዝፈልጦም ኣርእስቲታት፤ 
እቲ ቀንዲ ትሕዝቶኡ 
ተጾሚቑ ዝቐረበ ዝተሃሃደ 
ሓበሬታን፤ ክርድኦ 
ምኽኣል። ከምኡውን 
ንኣገደስቲ ነጥብታት 
ርእይቶ ክህበሎም 
ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ ንቐለልቲን 
ንጹራትን ብቓል ዚወሃብ 
መልእኽቲን፤ መምርሒታት 
መዓልታዊ ህይወትን፤ ኣብ 
ግብሪ ከውዕሎ ከም 
ዚኽእልን፤ ከመስክር እዩ። 

ምስክርደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ 
Bን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Aን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ንሓጸርቲ 
ዝደጋገም ፍጻሜታትን፤ 
መግለጺታትን፤ ዝርርብን፤ 
ሓበሬታን፤ ብዛዕባ ዝፈልጦም 
ኣርእስቲታት፤ እቲ ቀንዲ 
ትሕዝቶኡ ተጾሚቑ ዝቐረበ 
ዝተሃሃደ ዜናን፤ ክርድኦ 
ምኽኣል። ከምኡውን 
ንኣገደስቲ ደቀቕቲ 
ነጥብታትን፤ ንኣገደስቲ 
ቋንቊኛታትን ርእይቶ 
ክህበሎም ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ንቐለልቲን 
ንጹራትን ብቓል ዚወሃብ 
መልእኽቲን፤ መምርሒታት 
መዓልታዊ ህይወትን፤ 
ብተዛማዲ ብጽቡቕ ጌሩ ኣብ 
ግብሪ ከውዕሎ ከም 
ዚኽእልን፤ ከመስክር እዩ። 
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ትምህርቲ/ኮርስ D  

እቲ ተመሃራይ፤ ብመጠኑ ምስ ዕላማ ዝተዛነቐ ኣርእስቲን ምስ ሰማዒን ኮይኑ፤ ብዛዕባ ዘይወግዓዊን ወግዓዊን መዓልታዊን- ማሕበራዊን- 
ትምህርታውን ናይ ስራሕን ኩነታት ክዘራረብ ምኽኣል። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ ብቕልል ዝበለ 
ኣገባብ ጌሩ፤ ብዛዕባ እዋናዊ 
ፍጻሜታትን ተሞኩሮን፤ 
ጦብላሕታን ሓሳባትን ከዘንቱን 
ክገልጽን፤ ከምኡውን ቀለልቲ 
ምኽሪን መምርሒታትን ክህብ 
ምኽኣል እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ብዙሕ ሰጋእ-
መጋእ ከይበለ ብመጠኑውን 
ብዝተኣሳሰረ ኣገባብ ሓሳባቱ 
ክገልጽን፤ ከምኡውን ገለ ናይ 
ቋንቋ ኣገላልጻ ፍልልያት፤ 
ክፍትን ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብመጠኑ 
ክሰርሕ ብዚኽእል ኣገባብ፤ 
ነቲ ዝርርብ ከምሓይሽ 
ዚኽእል ነንበይኑ 
ስትራተጂቲታት ክመርጽን 
ክጥቀምን ምኽኣል እዩ።  

ምስክር ደረጃ D 
ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ Eን 
ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ Cን 
ዝጥለብ ዝዓበየ 
ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ 
ብምዕቡል ኣገባብ 
ጌሩ፤ ብዛዕባ 
እዋናዊ 
ፍጻሜታትን 
ተሞኩሮን፤ 
ጦብላሕታን 
ሓሳባትን ከዘንቱን 
ክገልጽን፤ 
ከምኡውን ቀለልቲ 
ምኽሪን 
መምርሒታትን 
ክህብ ምኽኣል 
እዩ።  

እቲ ተመሃራይ 
ብተዛማዲ ብዘይ 
ሰጋእ-መጋእ 
ከምኡውን 
ብጽቡቕ 
ዝተኣሳሰረ ኣገባብ 
ሓሳባቱ ክገልጽን፤ 
ከምኡውን ደሓን 
ዝኾነ ናይ ቋንቋ 
ኣገላልጻ 
ፍልልያት 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ 
ብዕላማዊ ኣገባብ፤ 
ነቲ ዝርርብ 
ከምሓይሽ ዚኽእል 
ነንበይኑ 
ስትራተጂታት 
ክመርጽን 
ክጥቀምን ምኽኣል 
እዩ።  

ምስክር ደረጃ B 
ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ Bን 
ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ Aን 
ዝጥለብ ዝዓበየ 
ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብኣዝዩ 
ምዕቡል ኣገባብ ጌሩ፤ ብዛዕባ 
እዋናዊ ፍጻሜታትን 
ተሞኩሮን፤ ጦብላሕታን 
ሓሳባትን ከዘንቱን ክገልጽን፤ 
ከምኡውን ቀለልቲ ምኽሪን 
መምርሒታትን ክህብ ምኽኣል 
እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ብዘይ ሰጋእ 
መጋእን ብፍጥነትን ከምኡውን 
ብጽቡቕ ዝተኣሳሰረ ኣገባብ 
ሓሳባቱ ክገልጽን፤ ከምኡውን 
ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ቋንቋ 
ኣገላልጻ ፍልልያት ምኽኣል 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊን 
ውጽኢታዊን ኣገባብ፤ ነቲ 
ዝርርብ ከምሓይሽ ዚኽእል 
ነንበይኑ ስትራተጂታት 
ክመርጽን ክጥቀምን ምኽኣል 
እዩ።  
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ናይ ፍልጠት ደረጃ ጠለባት  
ክትጽሕፍ ናይ ምኽኣል ብቕዓት 

ትምህርቲ/ኮርስ A  
እቲ ተመሃራይ፤ ንገለ በብመዓልቱ ከጋጥሙ ዚኽእሉ ኩነታት፤ ብጽሑፍ ከቕርብ ምኽኣል። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ ብቀለልቲ ቃላትን 
ምልክታትን ገይሩ ኣብት ብልምዲ 
ዘጋጥሙ ኩነታት ተመርኵሱ ውልቃዊ 
ሓበሬታ ንምሃብ ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ ብመጠኑ ክሰርሕ 
ብዚኽእል ኣገባብ፤ ከከምቲ ውልቃዊ 
ኣድላይነቱ፤ ኣገደስቲ ሓበሬታት 
ክጽሕፍ ምኽኣል እዩ።  

ምስክር ደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ ብምስክር 
ደረጃ Eን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ Cን 
ዝጥለብ ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ 
ብቃላትን 
ምልክታትን 
ቀለልቲ ሓረጋትን 
ገይሩ ኣብቲ 
ብልምዲ ዘጋጥሙ 
ኩነታት ተመርኵሱ 
ውልቃዊ ሓበሬታ 
ንምሃብ ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ 
ብመጠኑ ክሰርሕ 
ብዚኽእል ኣገባብ፤ 
ከከምቲ ውልቃዊ 
ኣድላይነቱ፤ 
ኣገደስቲ ሓበሬታት 
ክጽሕፍ ምኽኣል 
እዩ።  

ምስክርደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ 
Bን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Aን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ 
ብቃላትን 
ምልክታትን 
ሓረጋትን ገይሩ 
ኣብት ብልምዲ 
ዘጋጥሙ ኩነታት 
ተመርኵሱ 
ውልቃዊ ሓበሬታ 
ንምሃብ ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ 
ብመጠኑ ክሰርሕ 
ብዚኽእል ኣገባብ፤ 
ከከምቲ ውልቃዊ 
ኣድላይነቱ፤ 
ኣገደስቲ 
ሓበሬታት ክጽሕፍ 
ምኽኣል እዩ።  

ትምህርቲ/ኮርስ B  

እቲ ተመሃራይ ቅልል ዝበለ ቋንቋ ብምጽሓፍ፤ ብዛዕባ ልሙዳት ኩነታት መዓልታዊ ህይወት ክረዳዳእ ምኽኣል እዩ። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ ብቐለልቲ 
ሓጸርቲ ክርድኡ ዚኽእሉ 
መልእኽቲታትን፤ ቃል 
ሰላምታን፤ ናይ ነብሱ 
ሓበሬታን፤ ናይ ኩነታት 
ጦብላሕታን ክጽሕፍ 
ምኽኣል እዩ።  

እቲ ተመሃራይ 
ብመጠኑ ክሰርሕ 
ዚኽእል ናይ 
ምትእስሳር ኣገባብ፤ 
ክፈጥር ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ 
ብመጠኑ ክሰርሕ 
ዚኽእል፤ ናይ ምጽሓፍ 
ገለ ስትራተጂ 
ክመርጽን ክጥቀምን 
ምኽኣል እዩ።  

ምስክርደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ ብምስክር 
ደረጃ Eን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ Cን 
ዝጥለብ ዝዓበየ ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብተዛማዲ ንጹራትሓጸርቲ 
ክርድኡ ዚኽእሉ መልእኽቲታትን፤ ቃል 
ሰላምታን፤ ናይ ነብሱ ሓበሬታን፤ ናይ 
ኩነታት ጦብላሕታን ክጽሕፍ ምኽኣል 
እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ክሰርሕ ዚኽእል ናይ 
ምትእስሳር ኣገባብ፤ ክፈጥር ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊ ኣገባብ፤ ናይ 
ምጽሓፍ ገለ ስትራተጂ ክመርጽን 
ክጥቀምን ምኽኣል እዩ።  

ምስክርደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ ብምስክር ደረጃ 
Bን ከምኡውን ብምስክር 
ደረጃ Aን ዝጥለብ ዝዓበየ 
ክፋል ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብንጹራትን ሓጸርቲ 
መልእኽቲታትን፤ ቃል ሰላምታን፤ ናይ 
ነብሱ ሓበሬታን፤ ናይ ኩነታት 
ጦብላሕታን ክጽሕፍ ምኽኣል እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ብኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ 
ምትእስሳር ክሰርሕ ዚኽእል ኣገባብ፤ 
ክፈጥር ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊን 
ውጽኢታዊን ኣገባብ፤ ናይ ምጽሓፍ 
ገለ ስትራተጂ ክመርጽን ክጥቀምን 
ምኽኣል እዩ።  
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ትምህርቲ/ኮርስ C  

እቲ ተመሃራይ፤ ብመጠኑ ምስ ዕላማን ተቐባሊን ዝተዛነቐን፤ ብቕልል ዝበለ ቋንቋ ብዛዕባ መዓልታዊን- ማሕበራዊን- ትምህርታውን ናይ 
ስራሕን ኩነታት ክጽሕፍ ምኽኣል። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ፤ ዝተኣሳሰረን 
ክርዳእ ዚኽእልን፤ ብዛዕባ 
ተሞኩሮን ጦብላሕታን 
ሓሳባትን፤ ከምኡውን ብዛዕባ 
ጭቡጥ ኩነታትን  
ኣርእስቲታትን ክጽሕፍ 
ምኽኣል።   

እቲ ተመሃራይ ብመጠኑ ክሰርሕ 
ዚኽእል ኣገባብ ናይ ጽሑፉ 
ትሕዝቶ ቅርጺ ክፈጥር፤ 
ከምኡውን ገለ ናይ ሃብቲ-ቃላት 
ኣጠቓቕማ ፍልልያትን፤ ኣሰራርዓ 
ምሉእ ሓሳባትን ፈተነ ክገብር 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብመጠኑ ክሰርሕ 
ብዚኽእል ኣገባብ፤ ነንበይኑ ናይ 
ኣጸሓሕፋ-ስትራተጂ ክመርጽን 
ክጥቀምን ምኽኣል እዩ።  

ምስክርደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ Eን 
ከምኡውን ብምስክር 
ደረጃ Cን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ፤ ዝተኣሳሰረን 
ብተዛማዲ ንጹር ብዝኾነ፤ 
ብዛዕባ ተሞኩሮን 
ጦብላሕታን ሓሳባትን፤
ከምኡውን ብዛዕባ ጭቡጥ 
ኩነታትን ልሙድ ወግዓዊ 
ኣርእስቲታትን ክጽሕፍ 
ምኽኣል።   

እቲ ተመሃራይ ክሰርሕ 
ብዘኽእል ኣገባብ፤ ናይ ጽሑፉ 
ትሕዝቶ ቅርጺ ክፈጥር፤ 
ከምኡውን  
ገለ ናይ ሃብቲ-ቃላት  
ኣጠቓቕማ ፍልልያትን፤ ኣሰራርዓ 
ምሉእ ሓሳባትን ፈተነ ክገብር 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊ 
ኣገባብ፤ ነንበይኑ ዝኾነ ናይ 
ኣጸሓሕፋ-ስትራተጂ ክመርጽን 
ክጥቀምን ምኽኣል እዩ።  

ምስክርደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ Bን 
ከምኡውን ብምስክር 
ደረጃ Aን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ፤ ዝተኣሳሰረን 
ብንጹር ዝኾነ፤ ብዛዕባ ተሞኩሮን 
ጦብላሕታን ሓሳባትን፤ 
ከምኡውን ብዛዕባ ጭቡጥ 
ኩነታትን ኣርእስቲታትን ክጽሕፍ 
ምኽኣል።   
 
እቲ ተመሃራይ ብኣዝዩ ጽቡቕ 
ዝኾነ ኣገባብ፤ ናይ ጽሑፉ 
ትሕዝቶ ቅርጺ ክፈጥር፤ 
ከምኡውን  
ጽቡቕ ናይ ሃብቲ-ቃላት ኣጠቓቕማ 
ፍልልያትን፤ ኣሰራርዓ ምሉእ 
ሓሳባትን ፈተነ ክገብር ምኽኣል 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊን 
ውጽኢታዊን ኣገባብ፤ ነንበይኑ 
ዝኾነ ናይ ኣጸሓሕፋ-ስትራተጂ 
ክመርጽን ክጥቀምን ምኽኣል 
እዩ።  
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ትምህርቲ/ኮርስ D  

እቲ ተመሃራይ፤ ብመጠኑ ምስ ዕላማን ምስ ሰማዒን ዝተዛነቐ፤ ብዛዕባ ዘይወግዓዊን ወግዓዊን መዓልታዊን- ማሕበራዊን- ትምህርታውን ናይ ስራሕን ኩነታት ክጽሑፍ 
ምኽኣል። 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ ብደሓን ዝኾነ 
ስሉጥነት፤ ብዛዕባ ልሙዳት 
ኣርእስቲታት፤ ገላጺን ጸብጻባዊን 
መጎታዊን ዝኾነ ጽሑፍ ከቕርብ 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብመጠኑ ክሰርሕ 
ዚኽእል ኣገባብ ናይ ጽሑፉ ትሕዝቶ 
ቅርጺ ክፈጥር፤ ከምኡውን ገለ ናይ 
ሃብቲ-ቃላት ኣጠቓቕማ ፍልልያትን፤ 
ኣሰራርዓ ምሉእ ሓሳባትን ክገብር 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ኣብቲ ጽሑፋቱ፤ 
ብመጠኑ ብዘተኣማምን ኣገባብ ናይ 
ቀለልቲን ምዕቡላትን ሰዋስዋዊ ቅርጽታት 
ክጥቀም ምኽኣል።  

እቲ ተመሃራይ ብመጠኑ ክሰርሕ 
ዚኽእል ኣገባብ፤ ነቲ ጽሑፋቱ 
ዚጥቀመሎም ነጥብታት ክእክብን 
ክሰርዕን ምኽኣል።   

እቲ ተመሃራይ ብመጠኑ ክሰርሕ 
ብዚኽእል ኣገባብ፤ ነንበይኑ ናይ 
ኣጸሓሕፋ-ስትራተጂ ክመርጽን ክጥቀምን 
ምኽኣል እዩ።  

ምስክርደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ Eን 
ከምኡውን ብምስክር 
ደረጃ Cን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብጽቡቕ ዝኾነ ስሉጥነት፤ 
ብዛዕባ ልሙዳት ኣርእስቲታት፤ ገላጺን 
ጸብጻባዊን መጎታዊን ዝኾነ ጽሑፍ ከቕርብ 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ጽቡቕ ብዝኾነ ኣገባብ፤ ናይ 
ጽሑፉ ትሕዝቶ ቅርጺ ክፈጥር፤ ከምኡውን 
ብመጠኑ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ሃብቲ-ቃላት 
ኣጠቓቕማ ፍልልያትን፤ ኣሰራርዓ ምሉእ 
ሓሳባትን ክገብር ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ኣብቲ ጽሑፋቱ፤ 
ብተዛማዲ ብጽቡቕ ዘተኣማምን 
ኣገባብ ናይ ቀለልቲን ምዕቡላትን ሰዋስዋዊ 
ቅርጽታት ክጥቀም ምኽኣል።  

እቲ ተመሃራይ ክሰርሕ ብዚኽእል ኣገባብ፤ 
ነቲ ጽሑፋቱ ዚጥቀመሎም ነጥብታት 
ክእክብን ክሰርዕን ምኽኣል።   

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊ ኣገባብ፤ ነንበይኑ ናይ 
ኣጸሓሕፋ-ስትራተጂ ክመርጽን ክጥቀምን 
ምኽኣል እዩ።  

ምስክርደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ 
Bን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Aን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ስሉጥነት፤ 
ብዛዕባ ልሙዳት ኣርእስቲታት፤ ገላጺን 
ጸብጻባዊን መጎታዊን ዝኾነ ጽሑፍ ከቕርብ 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብጽቡቕ ዝኾነ ኣገባብ፤ ናይ 
ጽሑፉ ትሕዝቶ ቅርጺ ክፈጥር፤  
ከምኡውን ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ሃብቲ-ቃላት 
ኣጠቓቕማ ፍልልያትን፤ ኣሰራርዓ ምሉእ 
ሓሳባትን ክገብር ምኽኣል እዩ። 
 
እቲ ተመሃራይ ኣብቲ ጽሑፋቱ፤ ብጽቡቕን 
ዘተኣማምንን ኣገባብ ናይ ቀለልቲን ምዕቡላትን 
ሰዋስዋዊ ቅርጽታት ክጥቀም ምኽኣል።  

እቲ ተመሃራይ ብኣዝዩ ጽቡቕ ኣገባብ 
ክሰርሕ ዚኽእል፤ ነቲ ጽሑፋቱ 
ዚጥቀመሎም ነጥብታት ክእክብን ክሰርዕን 
ምኽኣል።   

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊን ውጽኢታዊን 
ኣገባብ፤ ነንበይኑ ናይ ኣጸሓሕፋ ስትራተጂ 
ክመርጽን ክጥቀምን ምኽኣል እዩ።  
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ናይ ፍልጠት ደረጃ ጠለባት  
ክትጽሕፍ ናይ ምኽኣል ብቕዓት 

ትምህርቲ/ኮርስ A  
እቲ ተመሃራይ፤ ንገለ በብመዓልቱ ከጋጥሙ ዚኽእሉ ኩነታት፤ ብጽሑፍ ከቕርብ ምኽኣል። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ ብቀለልቲ ቃላትን ምልክታትን 
ገይሩ ኣብት ብልምዲ ዘጋጥሙ ኩነታት 
ተመርኵሱ ውልቃዊ ሓበሬታ ንምሃብ ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ ብመጠኑ ክሰርሕ ብዚኽእል 
ኣገባብ፤ ከከምቲ ውልቃዊ ኣድላይነቱ፤ ኣገደስቲ 
ሓበሬታት ክጽሕፍ ምኽኣል እዩ።  

ምስክር ደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ ብምስክር ደረጃ 
Eን ከምኡውን ብምስክር 
ደረጃ Cን ዝጥለብ ዝዓበየ 
ክፋል ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ 
ብቃላትን ምልክታትን 
ቀለልቲ ሓረጋትን ገይሩ 
ኣብቲ ብልምዲ 
ዘጋጥሙ ኩነታት 
ተመርኵሱ ውልቃዊ 
ሓበሬታ ንምሃብ 
ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ 
ብመጠኑ ክሰርሕ 
ብዚኽእል ኣገባብ፤ 
ከከምቲ ውልቃዊ 
ኣድላይነቱ፤ ኣገደስቲ 
ሓበሬታት ክጽሕፍ 
ምኽኣል እዩ።  

ምስክርደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ Bን 
ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ Aን 
ዝጥለብ ዝዓበየ 
ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ 
ብቃላትን ምልክታትን 
ሓረጋትን ገይሩ ኣብት 
ብልምዲ ዘጋጥሙ 
ኩነታት ተመርኵሱ 
ውልቃዊ ሓበሬታ 
ንምሃብ ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ 
ብመጠኑ ክሰርሕ 
ብዚኽእል ኣገባብ፤ 
ከከምቲ ውልቃዊ 
ኣድላይነቱ፤ ኣገደስቲ 
ሓበሬታት ክጽሕፍ 
ምኽኣል እዩ።  

ትምህርቲ/ኮርስ B (A1/A2) 

እቲ ተመሃራይ ቅልል ዝበለ ቋንቋ ብምጽሓፍ፤ ብዛዕባ ልሙዳት ኩነታት መዓልታዊ ህይወት ክረዳዳእ ምኽኣል እዩ። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ ብቐለልቲ 
ሓጸርቲ ክርድኡ ዚኽእሉ 
መልእኽቲታትን፤ ቃል 
ሰላምታን፤ ናይ ነብሱ 
ሓበሬታን፤ ናይ ኩነታት 
ጦብላሕታን ክጽሕፍ 
ምኽኣል እዩ።  

እቲ ተመሃራይ 
ብመጠኑ ክሰርሕ 
ዚኽእል ናይ 
ምትእስሳር ኣገባብ፤ 
ክፈጥር ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ 
ብመጠኑ ክሰርሕ 
ዚኽእል፤ ናይ ምጽሓፍ 
ገለ ስትራተጂ 
ክመርጽን ክጥቀምን 
ምኽኣል እዩ።  

ምስክርደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ ብምስክር 
ደረጃ Eን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ Cን 
ዝጥለብ ዝዓበየ ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብተዛማዲ ንጹራትሓጸርቲ 
ክርድኡ ዚኽእሉ መልእኽቲታትን፤ ቃል 
ሰላምታን፤ ናይ ነብሱ ሓበሬታን፤ ናይ 
ኩነታት ጦብላሕታን ክጽሕፍ ምኽኣል 
እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ክሰርሕ ዚኽእል ናይ 
ምትእስሳር ኣገባብ፤ ክፈጥር ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊ ኣገባብ፤ ናይ 
ምጽሓፍ ገለ ስትራተጂ ክመርጽን 
ክጥቀምን ምኽኣል እዩ።  

ምስክርደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ ብምስክር ደረጃ 
Bን ከምኡውን ብምስክር 
ደረጃ Aን ዝጥለብ ዝዓበየ 
ክፋል ደረጃ ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብንጹራትን ሓጸርቲ 
መልእኽቲታትን፤ ቃል ሰላምታን፤ ናይ 
ነብሱ ሓበሬታን፤ ናይ ኩነታት 
ጦብላሕታን ክጽሕፍ ምኽኣል እዩ።  

እቲ ተመሃራይ ብኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ 
ምትእስሳር ክሰርሕ ዚኽእል ኣገባብ፤ 
ክፈጥር ምኽኣል። 

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊን 
ውጽኢታዊን ኣገባብ፤ ናይ ምጽሓፍ 
ገለ ስትራተጂ ክመርጽን ክጥቀምን 
ምኽኣል እዩ።  
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ትምህርቲ/ኮርስ C  

እቲ ተመሃራይ፤ ብመጠኑ ምስ ዕላማን ተቐባሊን ዝተዛነቐን፤ ብቕልል ዝበለ ቋንቋ ብዛዕባ መዓልታዊን- ማሕበራዊን- ትምህርታውን ናይ 
ስራሕን ኩነታት ክጽሕፍ ምኽኣል። 
 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ፤ ዝተኣሳሰረን 
ክርዳእ ዚኽእልን፤ ብዛዕባ 
ተሞኩሮን ጦብላሕታን 
ሓሳባትን፤ ከምኡውን ብዛዕባ 
ጭቡጥ ኩነታትን  
ኣርእስቲታትን ክጽሕፍ 
ምኽኣል።   

እቲ ተመሃራይ ብመጠኑ ክሰርሕ 
ዚኽእል ኣገባብ ናይ ጽሑፉ 
ትሕዝቶ ቅርጺ ክፈጥር፤ 
ከምኡውን ገለ ናይ ሃብቲ-ቃላት 
ኣጠቓቕማ ፍልልያትን፤ ኣሰራርዓ 
ምሉእ ሓሳባትን ፈተነ ክገብር 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብመጠኑ ክሰርሕ 
ብዚኽእል ኣገባብ፤ ነንበይኑ ናይ 
ኣጸሓሕፋ-ስትራተጂ ክመርጽን 
ክጥቀምን ምኽኣል እዩ።  

ምስክርደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ Eን 
ከምኡውን ብምስክር 
ደረጃ Cን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ፤ ዝተኣሳሰረን 
ብተዛማዲ ንጹር ብዝኾነ፤ 
ብዛዕባ ተሞኩሮን 
ጦብላሕታን ሓሳባትን፤
ከምኡውን ብዛዕባ ጭቡጥ 
ኩነታትን ልሙድ ወግዓዊ 
ኣርእስቲታትን ክጽሕፍ 
ምኽኣል።   

እቲ ተመሃራይ ክሰርሕ 
ብዘኽእል ኣገባብ፤ ናይ ጽሑፉ 
ትሕዝቶ ቅርጺ ክፈጥር፤ 
ከምኡውን  
ገለ ናይ ሃብቲ-ቃላት  
ኣጠቓቕማ ፍልልያትን፤ ኣሰራርዓ 
ምሉእ ሓሳባትን ፈተነ ክገብር 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊ 
ኣገባብ፤ ነንበይኑ ዝኾነ ናይ 
ኣጸሓሕፋ-ስትራተጂ ክመርጽን 
ክጥቀምን ምኽኣል እዩ።  

ምስክርደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ Bን 
ከምኡውን ብምስክር 
ደረጃ Aን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ፤ ዝተኣሳሰረን 
ብንጹር ዝኾነ፤ ብዛዕባ ተሞኩሮን 
ጦብላሕታን ሓሳባትን፤ 
ከምኡውን ብዛዕባ ጭቡጥ 
ኩነታትን ኣርእስቲታትን ክጽሕፍ 
ምኽኣል።   
 
እቲ ተመሃራይ ብኣዝዩ ጽቡቕ 
ዝኾነ ኣገባብ፤ ናይ ጽሑፉ 
ትሕዝቶ ቅርጺ ክፈጥር፤ 
ከምኡውን  
ጽቡቕ ናይ ሃብቲ-ቃላት ኣጠቓቕማ 
ፍልልያትን፤ ኣሰራርዓ ምሉእ 
ሓሳባትን ፈተነ ክገብር ምኽኣል 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊን 
ውጽኢታዊን ኣገባብ፤ ነንበይኑ 
ዝኾነ ናይ ኣጸሓሕፋ-ስትራተጂ 
ክመርጽን ክጥቀምን ምኽኣል 
እዩ።  
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እቲ ተመሃራይ፤ ብመጠኑ ምስ ዕላማን ምስ ሰማዒን ዝተዛነቐ፤ ብዛዕባ ዘይወግዓዊን ወግዓዊን መዓልታዊን- ማሕበራዊን- ትምህርታውን ናይ ስራሕን ኩነታት ክጽሑፍ 
ምኽኣል። 

ምስክር ደረጃ E ምስክር ደረጃ D ምስክር ደረጃ C ምስክር ደረጃ B ምስክር ደረጃ A 

እቲ ተመሃራይ ብደሓን ዝኾነ 
ስሉጥነት፤ ብዛዕባ ልሙዳት 
ኣርእስቲታት፤ ገላጺን ጸብጻባዊን 
መጎታዊን ዝኾነ ጽሑፍ ከቕርብ 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብመጠኑ ክሰርሕ 
ዚኽእል ኣገባብ ናይ ጽሑፉ ትሕዝቶ 
ቅርጺ ክፈጥር፤ ከምኡውን ገለ ናይ 
ሃብቲ-ቃላት ኣጠቓቕማ ፍልልያትን፤ 
ኣሰራርዓ ምሉእ ሓሳባትን ክገብር 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ኣብቲ ጽሑፋቱ፤ 
ብመጠኑ ብዘተኣማምን ኣገባብ ናይ 
ቀለልቲን ምዕቡላትን ሰዋስዋዊ ቅርጽታት 
ክጥቀም ምኽኣል።  

እቲ ተመሃራይ ብመጠኑ ክሰርሕ 
ዚኽእል ኣገባብ፤ ነቲ ጽሑፋቱ 
ዚጥቀመሎም ነጥብታት ክእክብን 
ክሰርዕን ምኽኣል።   

እቲ ተመሃራይ ብመጠኑ ክሰርሕ 
ብዚኽእል ኣገባብ፤ ነንበይኑ ናይ 
ኣጸሓሕፋ-ስትራተጂ ክመርጽን ክጥቀምን 
ምኽኣል እዩ።  

ምስክርደረጃ 
D ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ Eን 
ከምኡውን ብምስክር 
ደረጃ Cን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ ኣሎኻ 
ማለት እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብጽቡቕ ዝኾነ ስሉጥነት፤ 
ብዛዕባ ልሙዳት ኣርእስቲታት፤ ገላጺን 
ጸብጻባዊን መጎታዊን ዝኾነ ጽሑፍ ከቕርብ 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ጽቡቕ ብዝኾነ ኣገባብ፤ ናይ 
ጽሑፉ ትሕዝቶ ቅርጺ ክፈጥር፤ ከምኡውን 
ብመጠኑ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ሃብቲ-ቃላት 
ኣጠቓቕማ ፍልልያትን፤ ኣሰራርዓ ምሉእ 
ሓሳባትን ክገብር ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ኣብቲ ጽሑፋቱ፤ 
ብተዛማዲ ብጽቡቕ ዘተኣማምን 
ኣገባብ ናይ ቀለልቲን ምዕቡላትን ሰዋስዋዊ 
ቅርጽታት ክጥቀም ምኽኣል።  

እቲ ተመሃራይ ክሰርሕ ብዚኽእል ኣገባብ፤ 
ነቲ ጽሑፋቱ ዚጥቀመሎም ነጥብታት 
ክእክብን ክሰርዕን ምኽኣል።   

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊ ኣገባብ፤ ነንበይኑ ናይ 
ኣጸሓሕፋ-ስትራተጂ ክመርጽን ክጥቀምን 
ምኽኣል እዩ።  

ምስክርደረጃ 
B ማለት፤ ነቲ 
ብምስክር ደረጃ 
Bን ከምኡውን 
ብምስክር ደረጃ 
Aን ዝጥለብ 
ዝዓበየ ክፋል 
ደረጃ 
ፍልጠታት፤ 
ኣማሊእካዮ 
ኣሎኻ ማለት 
እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ስሉጥነት፤ 
ብዛዕባ ልሙዳት ኣርእስቲታት፤ ገላጺን 
ጸብጻባዊን መጎታዊን ዝኾነ ጽሑፍ ከቕርብ 
ምኽኣል እዩ። 

እቲ ተመሃራይ ብጽቡቕ ዝኾነ ኣገባብ፤ ናይ 
ጽሑፉ ትሕዝቶ ቅርጺ ክፈጥር፤  
ከምኡውን ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ሃብቲ-ቃላት 
ኣጠቓቕማ ፍልልያትን፤ ኣሰራርዓ ምሉእ 
ሓሳባትን ክገብር ምኽኣል እዩ። 
 
እቲ ተመሃራይ ኣብቲ ጽሑፋቱ፤ ብጽቡቕን 
ዘተኣማምንን ኣገባብ ናይ ቀለልቲን ምዕቡላትን 
ሰዋስዋዊ ቅርጽታት ክጥቀም ምኽኣል።  

እቲ ተመሃራይ ብኣዝዩ ጽቡቕ ኣገባብ 
ክሰርሕ ዚኽእል፤ ነቲ ጽሑፋቱ 
ዚጥቀመሎም ነጥብታት ክእክብን ክሰርዕን 
ምኽኣል።   

እቲ ተመሃራይ ብዕላማዊን ውጽኢታዊን 
ኣገባብ፤ ነንበይኑ ናይ ኣጸሓሕፋ ስትራተጂ 
ክመርጽን ክጥቀምን ምኽኣል እዩ።  


