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የወላጅ / የተማሪ ማረጋገጫ ቅጽ 
 
MAP ምንድን ነው? 
MAP ለኮምፒተር ተስማሚ ፈተና ነው፣ ማለትም ሁሉም ተማሪ ቀድሞ በነበረው ጥያቄ ምላሽ መሰረት ልዩ የፈተና 
ጥያቄዎች ስብስብ ያገኛል። ተማሪው ትክክል በመለሰ ቁጥር ጥያቄዎቹ እየጠነከሩ ይሄዳሉ። ተማሪው መልሱን ከተሳሳተ 
ጥያቄዎቹ እየቀለሉ ይሄዳሉ። በፈተናው መጨረሻ ላይ አብዛኞቹ ተማሪዎች ግማሽ የሚሆኑትን ጥያቄዎች በትክክል 
ይመልሳሉ። 
 
MAP የሚለካው ምንድን ነው? 
የ MAP ውጤቶች የሚሰጡት እንደ RIT የቁጥር ውጤት ነው። ይህ ውጤት የሚያገለግለው በትምህርት ዘመኑ የተለያዩ 
ጊዜያት ውስጥ የተማሪን የስኬት ደረጃ ለመለካት እና እድገትን ለማወቅ ነው። በእድገት ሰንጠረዥ ላይ የቁመት ምልክት 
እንደማድረግ ይቁጠሩት። ልጅዎት በተለያዩ ጊዜያት ውስጥ እንዴት እንደረዘመ እና በተለያዩ ጊዜያት መካከል እንዴት 
እንዳደገ ማወቅ ይችላሉ። 
 
የ RIT ውጤት ምንድን ነው? 
የ RIT (የRasch መለኪያ) መለኪያ ልክ እንደ ጫማ እና ኢንችዎች የተረጋጋ ፣ እኩል-ክፍተት ያለው መለኪያ ነው። እኩል 
የጊዜ ርቀት ማለት ተማሪ የመለኪያው ጫፍ፣ ታች ወይም መካከል ላይ ቢሆንም የ10 RIT ነጥቦች ለውጥ ተመሳሳይ ነገሮችን 
ይጠቁማሉ እንዲሁም የ RIT ውጤት ከክፍል ደረጃ ወይም የተማሪ እድሜ ባሻገር ተመሳሳይ ትርጉም አለው። በጊዜ ሂደት 
የተገኙ ውጤቶችን በማወዳደር ተማሪው ያሳየውን የትምህርት እድገት ለመናገር ያስችላል፤ ልክ እንደ ቁመትን በማስመሪያ 
እንደመለካት። 
 
የ MAP ውጤቶች መምህራን እንዴት ይጠቀሙታል? 
መምህራን የተማሪዎችን ለውጥ በተናጠል እንዲሁም የክፍሉን በሙሉ ለውጥ ማየት ይችላሉ። ተመሳሳይ የ MAP ውጤቶች 
ያላቸው ተማሪዎች በአጠቃላይ ለተመሳሳይ ክህሎቶች እና ርዕሶች መመሪያዎች ዝግጁ ናቸው። እንዲሁም MAP በተመሳሳይ 
ክፍል፣ ትምህርት ያሉ እና ተመሳሳይ የስኬት ደረጃ ጅማሮ ላላቸው ተማሪዎች የተለመደው እድገትን በተመለከተ መረጃ 
ይሰጣል። ብዙ ጊዜ ይህ መረጃ ተማሪዎች ግብ እንዲያስቀምጡ እና ግባቸውን ለማሳካት ምን መማር እንዳለባቸው 
እንዲረዱ ለማገዝ ያገለግላል። 
 
የ MAP ፈተና ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል እና ልጄ ፈተናዎቹን ስንቴ ይወስዳል? 
ፈተናዎቹ የጊዜ ገደብ አልተቀመጠላቸውም፤ ተማሪዎች ፈተናዎቹን ለማጠናቀቅ የፈለጉትን ያህል ጊዜ መውሰድ ይችላሉ። 
ብዙ ተማሪዎች የ MAP ፈተና ለማጠናቀቅ ከአንድ ሰአት ያነሰ ይፈጅባቸዋል። በመዋዕለህጻናት እና በ 1 ኛ ክፍል የሚሰጡት 
እነዚህ ፈተናዎች በተለምዶ ለአጭር ጊዜ ያገለግላሉ። 
 
ከልጄ ት/ቤት ምን አይነት መረጃ አገኛለሁ? 
የልጅዎት የተማሪ የለውጥ መግለጫ ይሰጥዎታል። ይህ መግለጫ መረጃ እና የልጅዎትን የቅርብ እና የቆየ የ MAP ፈተናዎች 
ውጤት ይይዛል። 
 
ልጄን ለ MAP ፈተናዎች እንዴት ማዘጋጀት እችላለሁ? 
የልጅዎት መምህር ለተማሪው ስለፈተናው በማብራራት የቅድመ-ፈተና ማብራሪያዎችን በተመለከተ ያግዛል። 
እንደማንኛውም የትምህርት ቀን ልጅዎት በቂ እረፍት ማግኘቱን እና ሙሉ ምግብ መመገቢን ያረጋግጡ። የቻሉትን ሁሉ 
እንዲሰሩ ያበረታቷቸው። ይህ ከፍተኛ የውድድር ፈተና አይደለም፤ ተማሪ ምን እንደሚያውቅ እና በተጨማሪ መማር 
ያለበትን ነገር ለመለካት የሚያገለግል መሳሪያ ነው። 
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ለተማሪ MAP ፈተና የሙከራ ደህንነት 
ይህ በደህንነት ዙሪያ ያለው ክፍል ለወላጆች እና ለተማሪዎች የሚመለከት መረጃን አካቷል፡፡ ይህ መረጃ አስተባባሪዎች 
ኃላፊነቶቻቸውን ለማሳወቅ የሚጠቀሙባቸውን አሰራሮች እና በግምገማ አስተዳደር ወቅት በቤትዎ ውስጥ ያሉዎትን 
ሀላፊነቶች ለመረዳት እንዲረዱዎት የታሰበ ነው፡፡ 
 
የሚከተለው ከፈተና በፊት ከግምት ውስጥ የሚገቡ ነገሮች ዝርዝር ነው፡፡ ዝርዝሩ ሁሉንም ያካተተ ተደርጎ መታየት 
የለበትም፡፡ 
 
ማድረግ ያለብዎት፡ 
የቤት ዝግጅት፡ 

• ሁሉንም አስፈላጊ የቴክኖሎጂ ዝግጁነት ያረጋግጡ። 
o የኢንተርነት ተደራሽነት 
o የኮምፒተር ተገኝነት 
o ሙሉ በሙሉ የተሞላው የኮምፒተር ባትሪ 

• ከሁሉም ብጥብጦች ነፃ የሆነ፣ ለመፈተን ጸጥ ያለ ቦታ ተማሪ እንዳለው ያረጋግጡ። 

• ተማሪው በሁሉም ጊዜ በኮምፒተር ካሜራ በኩል በፈተና ፈታኙ በግልፅ መታየቱን ያረጋግጡ፡፡ 

• የሂሳብ ማሽን እና የኤሌክትሮኒክ መሣሪያ ፖሊሲዎችን እና መመሪያዎችን ያክብሩ። 

• በፈተና ፈታኙ እንደተገለጸው ተማሪ ሁሉንም የፈተና ቁሳቁሶች እንዳለው ያረጋግጡ፡፡ 
o መጻፊያ ወረቀት 
o እርሳስ 
o የጆሮ ማዳመጫዎች (ለመዋዕለህጻና፣ 1ኛ ክፍል፣ 2ኛ ክፍል እና በ IEP፣ 504-IAP እና/ወይም EL-TPC 
እቅዳቸው መሰረት የጆሮ ማዳመጫዎች የሚያስፈልጓቸው ተማሪዎች)፡፡ የጆሮ ማዳመጫዎች አስፈላጊ 
ከሆኑ እባክዎን በአከባቢዎ ያለውን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ፡፡ 

 
ማድረግ የሌለብዉት: 
የፈተና ይዘት፡ 

• ለተማሪው መልስ ወይም መልስ ፍንጮች ለማንኛውም የሙከራ ጥያቄ መስጠት፡፡ 

• በፈተና ወቅት ስለ የፈተናው ይዘት ማስታወሻ መያዝ፡፡ 

• ተማሪዎች ለፈተናው እንዲዘጋጁ ለመርዳት እንዴትም ቢገኝም ስለ ትክክለኛ የፈተና ጥያቄዎች ማንኛውንም መረጃ 
መጠቀም፡፡ እንዲህ ያለው መረጃ በማኅበራዊ ሚዲያ ጣቢያዎች እና በመገናኛዎች ጨምሮ ለማንኛውም ዓላማ 
ለማንም ሰው ሊጋራ አይችልም፡፡ 

 
የፈተና አሰጣጥ፡ 

• በአደጋ ጊዜ ወይም ጊዜ የማይሰጥ አስፈላጊ ለሆነ አስፈላጊ ፍላጎት እስካልተገደደ ድረስ በፈተና ወቅት የፈተና 
ቦታዎች መግባት/መረበሽ፡፡ 

• ተማሪውን ከፈታኙ እይታ ማስወገድ / እንዲወገድ ማድረግ፡፡ 
 
 
ለሚከተሉት ተማሪዎች (ቶች) አስተማማኝ ፣ ፍትሃዊ እና ረብሻ ነፃ የምዘና አከባቢን የማረጋገጥ ኃላፊነቴን ተረድቻለሁ፡ 
 
ተማሪ፦   ክፍል፦   የመዝገብ መምህር፡   
 
 
 
የወላጅ ስም፦   ትምህርት ቤት፡   ቀን:   


