
“ትምህርትቤቴ በመስመር ላይ - ለኦንላይን ትምህርትዲጂታል እና ባለብዙ ቋንቋ
ድጋፍ”

ከሚላን ከተማማዘጋጃቤት የትምህርትክፍል ጋር ተገናኝቷል

መረጃ ለማግኘት: servizi.cittadino@emitfeltrinelli.it

ከሚከተለውአስተዋጽኦ ጋር: 



ወደ ጉግል ክፍልመጀመሪያመድረስ

የኢሜይል አድራሻዎን ያስገቡ

በትምህርት ቤቱ የቀረበ



በትምህርት ቤቱ ከሚቀርበው

የኢሜል አድራሻ ጋር ተጣምረው

የይለፍ ቃሉን ያስገቡ



በአስተማሪው ( የቤት ስራ ፣ የትምህርት ቁሳቁስ ፣ ቀነ-ገደቦች ፣ ማስታወቂያዎች ፣ ወዘተ)

ላይ በመምህሩ የታተሙመልዕክቶችን ያገኛሉ እና እንዲሁም ኮርሱን ወይም ሰነዶቹን ከኮርሱ

ጋር መጋራት ይችላሉ።.



በዚህ ክፍል የኮርስ ትምህርቱን ፣ የተለያዩ ተግባሮቹን እና በአስተማሪው የተመደቡትን

ጥያቄዎች ያገኛሉ ፡፡



እዚህ የሥራዎን እድገት ማረጋገጥ ይችላሉ ፣ ማለትምመልሶችዎ እና ሰነዶችዎ ተግባ

ሮች ወይም ጥያቄዎች ጋር የተዛመዱ በእርስዎ የተሰቀሉ ፡፡



በ “ኮርስ ድራይቭ አቃፊ”ውስጥ ሁሉም የኮርስ ሰነዶችን ያገኛሉ ፡፡

ለምሳሌ ፣ በመምህሩ ከተሰጡት የተለያዩ ስራዎች ወይም ጥያቄዎች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ፒፒኤፍ ወይም የቃል ሰነዶች እዚህ ያገኛሉ



ጥያቄን ለመመለስ ፣ ተግባርን ፣ ወይም የተያያዘውን ይዘት ለማየት ተጓዳኝ ኤለመንት ላይ ጠቅ ያድርጉ ፡፡

ጥያቄ

የትምህርት ቁሳቁስ

ተግባ

ር



በተመደቡበት ሁኔታሙሉ ለማየት ፣ ሌሎች አማራጮችን ፈልግ እና በግል ከመምህሩ ጋር ለ

መግባባት “ምደባን ይመልከቱ” ላይ ጠቅ ያድርጉ ፡፡



ዓባሪውን ለማየት ጠቅ ያድ

ርጉ

ከፍተኛ ሊደረስበት የሚችል ውጤት

ሥራውን ለማጠናቀቅ መ

መሪያዎች

ለመምህሩ የግል አስተያየት ለመጻ

ፍ ይህንን ተግባር ይጠቀሙ



ሰነዱን በሌላ መስኮት ለመመልከት እንደገና

ጠቅ ያድርጉ
ሰነዱን ለማተም ጠቅ ያድርጉ



አንዴ ዶኩመንቱን በሌላ መስኮት ከከፈቱ መልሶቹን በማከል ማረም እንዲችሉ ወደ ፒሲዎ ለማውረድ ወይም በቀጥታ

“ጉግል ሰነዶች” በመጠቀም በቀጥታ አርትዕ ለማድረግ አማራጭ አለዎት ፡፡



ከመልሶችዎ ጋር ያለው ሰነድ ከተሻሻለ እና ከተቀመጠ በኋላ አዲሱን ሰነድ ከመልሶችዎ ጋር በ ‹ማ

ድረስ› ቁልፍ ላይ ጠቅ በማድረግ መጫን ይችላሉ ፡፡

ከሰነዶችዎ ጋር

ሰነድዎን ለመ

ጫን ጠቅ ያድር

ጉ

ለማቅረብ ወ

ይም ለማድረ

ስ ጠቅ ያድር

ጉ

ለመምህሩ የግል አስተያየት ለመ

ጻፍ ይህንን ተግባር ይጠቀሙ



አሁን ከመምህሩ አንድ ጥያቄ ለመመለስ እንሞክር ፡፡

Manca questo pezzo



ጥያቄ

ትክክለኛውመልስ 5 ነጥብ ነው

መልስዎን እዚህ

ይተይቡ (ይጻፉ)



ለማቅረብ ጠቅ

ያድርጉ

ለአስተማሪው የግል መልእ

ክት መጻፍ ይችላሉ

ትክክለኛውመልስ 5 ነጥብ ነው



የፈተና ሥራ እንዴት እንደሚከናወን?

ጥያቄዎቹን እና ሊሆኑ የ

ሚችሉ መልሶችን በመጠ

ቀም ወረቀቱ ለመክፈት

ጠቅ ያድርጉ



ጥያቄ

መልስዎን ይምረ

ጡ

ስራውን ከጨረሱ በኋላ

ለመላክ እዚህ ጠቅ ያ

ድርጉ

ትክክለኛውመልስ

2 ነጥብ ነው

ለእያንዳንዱ ጥያቄ ፣ የፈተና ጥያቄዎን ለማጠናቀቅ ከሚያስችሏቸውመልሶች

አንዱን ይምረጡ።


