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ገለጽቲ ምስራሕ ይከኣል ንደረጃታት ክእለት ቋንቋ እንግሊዝ፣ ቅድመ K-12

ነቲ እተውሃበ ደረጃ ክእለት ኢንግሊሽ፣ ብሓገዝ፣ ተምሃሮ ኢንግሊሽ እዚ ዝስዕብ ክገብሩ ይኽእሉ:

ደረጃ 1
ምእታው 

ደረጃ 2
ምጅማር 

ደረጃ 3
ምምዕባል 

ደረጃ 4
ምስፍሕፋሕ 

ደረጃ 5
ምምራሕ 

ደ
ረ
ጃ

6
ም

ም
ዕባ

ል
ም

ድ
ማ

ጽ

 ናብቶም 
ስእልታት፣ቃላትን 
ሓረጋትን ኣመልክት

 በዓል ሓደ-ደረጃ ቃላዊ 
ኣንፈት ተኸተል

 ቃላዊ ሙሉእ ሓሳባት
ምስ ነገራት፣ ምስሊታት 
ወይ ስእላዊ መግለጽታት 
ኣዛምድ

 ስእልታት፣ነገራት ብመሰረት 
እቲ ቃላዊ መምርሒ መድብ

 በበዓል ክልተ-ደረጃ ቃላዊ 
ኣንፈታት ተኸተል

 ሓበሬታ ካብ ቃላዊ 
መግለጺታት ናብ ነገራትን 
ስእላዊ መግለጽታትን ኣዛምድ

 ሓበሬታ ካብ ቃላዊ 
መግለጺታት ቦታ ኣትሕዝ፣
ምረጽን ስራዕን

 በዓል ብዙሕ-ደረጃ ኣነፈታት 
ተኸተል

 ስእልታትን ነገራትን 
ተጠቒምካ ሓበሬታ መድብን 
ቅደምተኸተል ኣትሕዝን

 መስርሓትን ርክባትን ካብ 
ቃላዊ ሓበሬታ 
ኣነጻጽርን/ኣወዳድርን

 ቃላዊ ሓበሬታ ተንትንን 
ተግብርን

 ካብ ቃላዊ ዝርርብ 
ምኸንያትን ውጽኢትን 
ፍለይ

 ካብ ቃላዊ ሓበሬታ ኣብ 
መደምደምታ ብጻሕ

 ኣብ ቃላዊ ዝርርብ ብምምስራት 
መርኣያታት ህነጽ

 ካብ ቃላዊ ዝርርብ ርክባት ፍጠር

ም
ዝ

ራ
ብ

 ነገራት፣ሰባትን ስእልታትን 
ጽራሕ

 WH ሕቶታት- (መን፣
እንታይ፣ መዓ፣ኣበይን 
ኣየናይን) መልስ

 WH- ሕቶታት ሕተት
 ስእልታት፣ፍጻመታት፣ነገራትን 

ሰባትን ግለጽ
 ጥረ-ሓቅታት ደጊምካ ጀምር

 ቅምት ኣውጽእን ተንብይን 
 ከይድታትን ኣሰራርሓታትን 

ገለጽ
 ነበረያ ነበረታን ፍጻመታትን 

ደጊምካ ንገር

 ብዛዕባ ነበረያ 
ነበረታትን፣ርእሰ ጉዳያትን 
ሓሳባትን ተመያየጥ 

 መደረታትን፣ቃላዊ 
ጸብጻባትን ኣስምዕ

 ንርእሰ ጉዳያትን ጸገማትን 
ፈጠራዊ ፍታሕ ሃብ

 ኣብ ክትዓት ተሳተፍ
 ክስተታት ግለጽ፣ ኣብነታት ሃብን 

መልስታት ብምኽንያት ኣረጋግጽን
 ፍረ ሐሃሳባት ግለጽን ተኸላኸልን

ም
ንባ

ብ

 ኣርማታትን ምልክታትን 
ምስ ቃላትን ሓረጋትን 
ወይ ድማ ምስ ኣከባቢያዊ 
ገጽታ ኣዛምድ

 ንባሕሪያት ሕትመትን 
ጽሑፍን ዝምልከቱ 
ሓሳባት ፍለይ

 ሓበሬታ ቦታ ኣትሕዝን 
መድብን

 ጥረ-ሓቅታትን ንጹራት 
መልእኽትታትን ፍለይ

 ምስ ጥረ-ሓቅታት ዝተዓሳሰሩ 
ስርዓታት ቋንቋ ምረጽ

 ስእልታት፣ፍጻመታትን 
ከይዲታትን ብቕደም ሰዓብ 
ስራዕ

 ቀንዲ ሓሳባት ፍለይ
 ትርጉም ቃላት ንምፍላጥ 

መልእኽታዊ ፍንጪታት 
ተጠቐም

 ሓበሪታ ወይ ዴታ ተርጉም
 ንቀንዲ ሓሳባት ዘጠናኽሩ 

ዝርዝራት ርኸብ
 ስረወ ቃላትን ዓይነታት 

ዘረባታትን ፍለይ

 ሓበሬታ ካብ ብዙሓት ፍልፍላት 
ንምእካብ ምርምር ግበር

 ኣብ ንጹርን ሕቡእን ጽሑፍ 
ብምድራኽ ኣብ መደምደምታ 
ብጻሕ

ም
ጽ

ሓ
ፍ

 ነገራት፣ስእሊታትን 
ዲያግራማትን መድብ

 መልስታት ብህጹጽ 
ኣዳልው

 መልእኽቲ ዘመሓላልፉ 
ኣርማታት፣ምልክታት፣ቃ
ላትን ሓረጋትን ፍጠር

 ዝርዝራት ፍጠር
 ስእልታት፣ሓረጋት፣ ሓጸርቲ 

ሙሉእሓሳባትን መዘክራትን 
ፍጠር

 ብቃላዊ ወይ ብጽሑፍዊ 
ኣንፈታት ዝተሓተተ ሓበሬታ 
ሃብ

 ዋና ኣካላት ገላጺ ጽሑፍን 
ተራኺ ጽሑፍን ፍጠር

 ሓበሬታ ኣነጻጽርን/ኣወዳድርን
 ፍጻመታት፣ሰባት፣ከይዲታትን 

ኣሰራሓታትን ግለጽ

 ሓበሪታ ካብ ስእሊታት ወይ 
መዘክራት ኣጠቓልል

 ጽሑፍ ኣርምን እንደገና 
ጸሓፍን

 መበቆላዊ ሓሳባት ወይ 
ድማ እተዘረዘሩ መልስታት 
ፍጠር

 ሓበሬታ ናብ ሓዱሽ ኣረኣእያታት 
ኣተግብር

 ንብዚሓት ዓይነታትን ዝርርባትን 
መልሲ ሃብ

 ብዙሓት ዓይነታት ጽሑፋት ድረስ

ጸለውቲ ተምሃሮ’ ከይዲ ዕብየት ምግንዛብ ብምኽንያት ዕድመ፣ ደረጃ ክፍሊ, ኣፋላላያት ድሕረባይታ ትምህርታዊ ታሪኽን ብምርመራ እተረጋገጹ ትምህርቲ ናይ ምቕባል ጸገማትን (እንተድኣ 
ተኻኢሉ)፣ነዚ ሓበሬታ ኣብ ምጥቃም ኣብ ግምት ክኣትዉ እዮም


