
የወላጆች መመሪያ  
ለተማሪዎች ትምህርት
ልጅዎ በየክፍል ደረጃው የሚማራቸው ነገሮች ምሳሌ

2ኛ ክፍል

{
{{ዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በ21ኛው ክፍለ ዘመን ውጤታማ 

የሚሆኑበትን ነገር ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ የኮሎራዶን የትምህርት 
ጥራት ደረጃ ተቀብሏል። እነዚህ የወላጆች መመሪያዎች አጠቃላይ መመሪያ 
በእያንዳንዱ ክፍል ላይ ያለውን የትምህርት ጥራት ደረጃ ላይ ተመሥርተው   
ልጅዎ በቋንቋ ጥበብ፣ በሂሳብ፣ በሳይንስ እና በማህበረሰብ ጥናት ምን ሊማር 
እንደሚቸል በጥቅሉ ያሳያሉ። እንዲሁም በቤትዎ ልጆችን እንዴት መርዳት 
እንዳለብዎ በመግለጽ ተጨማሪ ጠቃሚ ግብዓቶችን  የያዙ ናቸው።



ልጅዎ በሁለተኛ ክፍል የሚማራቸው ነገሮች ምሳሌዎች

standards.dpsk12.org

p ታሪኮችን ማንበብ፣ ከተለያየ ባህል  የተገኙ አፈታሪኮችን እና ተረቶችን ጨምሮ እንዲሁም የታሪክን ፍሬ ነገር እና ትምህርት መለየት መቻል።

o ስለ ታሪክ፣ ማህበራዊ ጥናቶች ወይም ሳይንስ የተፃፉ ጽሑፎችን በማንበብ ጭብጡን (ዋናውን ሀሳብ) መለየት።

o እንደ ‘who’፣ ‘what’፣ ‘where’፣ ‘when’፣ ‘why’ እና ‘how’ የሚሉ ስለታሪኮች እና መጽሐፎች የሚነሱ ጥያቄዎችን መመለስ።

o �በፅሁፍ ውስጥ ዋና እውነታዎችን ለመወሰን ወይም መረጃዎችን በበቂ ሁኔታ ለማስተላለፍ እንደ ትምህርተ ጥቅስ፣ በደማቅ ማተም እና ማውጫዎች ያሉ 
የጥራት መለያዎችን መጠቀም።

o  በሌሎች ላይ መሰረት በማድረግ በማዳመጥ እና ጥያቄ በመጠየቅ እና በመመለስ ተጨማሪ መረጃዎችን  በመሰብሰብ ወይም የርእሱን መረዳት በበለጠ 
በማጠንከር በንግግር ውስጥ መሳተፍ።

o በጋራ ጥናታዊ ፕሮጀክቶች ውስጥ መሳተፍ (ለምሳሌ  ሪፖርት ለማዘጋጀት  በአንድ እርሰ ጉዳይ ላይ መፅሀፍ ማንበብ)።

o አጭር የሁኔታዎች ድርድር ያለው  ግልፅ የሆነ መጀመሪያ መሀከል እና መጨረሻ ያለው ታሪክ መፃፍ።

o በመፅሀፍ ላይ ስላለ አመለካከት  ዝርዝር ነገሮችን በመጠቀም እና አቋሙን ለመደገፍ ምሳሌዎችን በመጠቀም መፃፍv

o  ዐረፍተ ነገሮችን ይፃፉ፣ ያስፋፉ እና በተለያየ አደራደር እንደገና ይፃፉ (ለምሳሌ፣ “The boy watched the movie”፤ “The little boy watched the 
movie”፤ “The action movie was watched by the little boy”)።

o  የታወቀ መነሻ ወይም መድረሻ ቅጥያ ከተጨመረበት በኋላ የአዲሱን ቃል ትርጉም ወስኑ (ለምሳሌ፦ ‘happy/unhappy’፤ ‘pain/painless’)።

የቋንቋ ጥበብ

p �እስከ 100 ባሉ ቁጥሮች ውስጥ አንድ ወይም ሁለት ደረጃ የቃላት ጥያቄዎችን በመደመር እና በመቀነስ መፍታት (ለምሳሌ፣ የአንድ ደረጃ የቃላት ጥያቄ ማለት 
“ሉሲ ከጁሊ በ23 ያነሱ ፖሞች አሏት። ጁሊ ያሏት ፖሞች 47 ናቸው። ሉሲ ስንት ፖሞች አሏት?”)

o  ተደምረው 20 ወይም ከዛ በታች የሆኑ ቁጥሮችን በፍጥነት እና በትክክል መደመር እና መቀነስ (ለምሳሌ፦ 11+8 ወይም 16-9) እና በአመቱ መጨረሻ ሁሉንም 
የአንድ ዲጂት ቁጥሮች ድምር በቃል ማወቅ። 

o  በባለሦስት አኃዝ ቁጥሮች ውስጥ አኃዞቹ ምን ማለት እንደሆኑ (የቦታ ዋጋን) መረዳት መቻል። በሦስት አኃዝ ቁጥሮች ውስጥ አኃዞቹ የሚወክሉት የመቶ ቤት፣ 
የአስር እና የአንድ ቤትን ነው(ለምሳሌ፣ 324 የሚወክለው  ሶስት የመቶ ቤትን፣ 2 የአስር ቤትን እና አራት የአንድ ቤትን ነው)።

o  (ለምሳሌ እንደ 811-367 ያሉ) ባለሦስት አኃዝ ቁጥሮችን ለመደመርና ለመቀነስ የቁጥሮች ቦታ ዋጋ እውቀትን መጠቀም እንዲሁም (እንደ 77-28 ያሉ) ባለሁለት 
አኃዝ ቁጥሮችን በፍጥነት እና በትክክል መደመር እና መቀነስ።

o  ርዝመትን የሚያካትቱ የመደመር እና የመቀነስ የቃላት ጥያቄዎችን መፍታት መቻል (ለምሳሌ፦ “እስክሪብቶው በ2 ሴ.ሜ ከእርሳሱ ይበልጣል። እርሳሱ 7 
ሴሜ ርዝመት ቢኖረው እስክሪብቶው ምን ያህል ይረዝማል?”)።

o  በወደፊት የክፍል ደረጃዎች ውስጥ የስፋትን፣ የይዘትን እና ጂኦሜትሪ መሰረትን ለማሳደግ ባለ2 አቅጣጫ እና ባለ3 አቅጣጫ ቅርፆችን መገንባት፣  
መሳል እና መመርመር።

o የመደመር፣ የመቀነስ እና የማወዳደር የቃላት ጥያቄዎችን በባር ግራፍ የተወከሉ መረጃዎችን በመጠቀም መፍታት መቻል።

ሂሳብ

ልብ ወለድ ያልሆኑ መፅሀፎችን ማንበብ; ግልጽ ጅማሬ፣ መሀከል እና መጨረሻ ያላቸው ታሪኮችን መፃፍ

ባለሁለት እና ሦስት አኃዝ ቁጥሮችን መደመር እና መቀነስ፣ የቁጥሮች ቦታ ዋጋን መረዳት
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ልጅዎ በሁለተኛ ክፍል የሚማራቸው ነገሮች ምሳሌዎች

አካላዊ ሳይንስ (የድምጽ ስርአትን መቅረጽ) 

o ኃይል በብርሀን፣ በሙቀት፣ በድምጽ፣ በማግኔታዊ፣ በኬሚካላዊ እና በኤሌክትሪካዊና በመሳሰሉት ብዙ መልኮች እንደሚገኝ መረዳት። 
 

ሕይወታዊ ሳይንስ (እጽዋትን መመርመር)

o �ህይወት ያላቸዉ ነገሮች በመኖሪያቸው አካባቢ ውስጥ ፍላጎታቸዉን ለማሟላት ህይወት የሌላቸዉ ላይ ጥገኞች እንደሚሆኑ (ለምሳሌ፦ እጽዋት በአየር ላይ 
ጥገኞች መሆናቸውን) መረዳት።

o  መሰረታዊ የሆኑ የእፅዋት እና የእንስሳት ፍላጎቶችን መረዳት እና እነዚህ ፍላጎቶች እንዴት እንደሚለያዩ (ለምሳሌ፦ ዓሳ ለመኖር ውሀ ውስጥ መሆን 
እንደሚያስፈልገው) መረዳት።

o እጽዋት እና እንስሳት ለተለያየ ተግባር የሚያገለግሉ የተለያየ ቅርጾች እና ባህሪያት (ለምሳሌ የእጽዋት ቅጠል)እንዳላቸዉ ማወቅ።
 

የስርአተ መሬት ሳይንስ (የመሬት ቁሶችን መመርመር)

o የመሬት ቁሶች – አፈር፣ አሸዋ፣ ድንጋይ እና ነዳጅ – ወደ ልዩ ልዩ ሌሎች ቁሶች በተፈጥሮም ሆነ በሰዎች መሰባበር መጣመር እንደሚችሉ ማወቅ።

ሳይንስ

p የድሮ ታሪኮችን በቃል ወይም በጽሑፍ ከምንጩ በሚገኝ ታሪክ በመነሳት ማብራራት።

o ጠቃሚ የሆኑ የማህበረሰብ ባህሎችን እና ሁኔታዎችን እድገት ለመረዳት የግዜ ገደብ መፍጠር መቻል።

o ለማህበረሰቡ ጠቃሚ ለውጥ ያመጡ የሰዎች፣ የሁኔታዎች እና የእድገት ምሳሌዎችን መስጠት መቻል።

o ከተለያዩ ካርታዎች ላይ መረጃ ለማግኘት የካርታ ቁልፎችን፣ መግለጫዎችን፣ ምልክቶችን፣ አማካይ አቅጣጫዎችን እና ኮምፓሶችን መጠቀም።

o የካርታ ቁልፍ እና መግለጫዎችን በመጠቀም የባህላዊ፣ የሰዎች፣ የፖለቲካዊ እና የተፈጥሯዊ ባህሪዎችን መለየት እና መገኛቸውን ማወቅ።

o የነገሮች እጥረትን/ማነስን ማስረዳት እና እጥረት ሲኖር ሰዎች ስለሚያደርጉት ምርጫ ምሳሌ መስጠት።

o ቁሶችን እና አገልግሎቶችን መለየት እና ለእያንዳንዱ ምሳሌ የሚሆነውን ለይቶ ማወቅ።

o  የገንዘብ ነክ ውሳኔዎችን መሰብሰብን፣ መመዘንን እና መረጃዎችን ከገንዘብ ነክ እቅዶች ላይ ተመስርቶ ቅድሚያ መስጠትን ጨምሮ መለየት መቻል እና  
በውሳኔው ላይ ተሞርኩዞ ሊመጣ የሚችለውን ውጤት መገመት መቻል።

o በረጅም እና አጭር ግዜ የገንዘብ እቅዶች መሀከል ያለውን ልዩነት ማወቅ።

o ስለዜጎች መብት እና ሃላፊነት መወያየት።

o ሰዎች ሀሳባቸውን በአክብሮት የሚገልፁበትን መንገድ መዘርዘር።

o ግጭቶችን ወይም ልዩነቶችን የመፍታት ችሎታን ማሳየት።

ሀይል በብዙ መልኩ እንደሚገኝ መረዳት፣ የመሬትን ቁሶች መሰባበር

ሰዎች እንዴት ማኅበረሰቦችን ቅርፅ እንደሚያሲዙ እና ግጭቶችን እንደሚፈቱ መረዳት 
የማህበረሰብ ጥናት (ሶሻል ስተዲስ)



የቋንቋ ጥበብ
p �ቤት ውስጥ ሁልግዜ ያንብቡ እንዲሁም ለልጆች እያንዳንዱን አንቀፅ በማንበብ ያግዟቸው። ልጅዎ እንዲያነብ/እንድታነብ ጥቆማ ከፈለጉ ይህንን ድረ ገፅ ይጎብኙ  

www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf እና በክፍል ደረጃቸው ይፈልጉ።
p �ልጅዎ ምን ዓይነት ርዕሰ-ጉዳዮች፣ ዝግጅቶች ወይም እንቅስቃሴዎች እንደሚወድ ወይም እንደምትወድ ይጠይቁ። ከዚያም ልጅዎን ለማንበብ የሚያጓጉ ስለእነዚያ ርእሶች 

የሚያወሩ መጽሐፍቶችን መጽሔቶችን እና ሌሎች ቁሶችን ይፈልጉላቸው።
p ለልጅዎ እቤት ውስጥ ሌሎች ሰዎች ሲያነቡ ማየታቸው በጣም ጠቃሚ ነው። ያነበቡትን ማካፈል ይችላሉ።
p ቤተሰባዊ የመፀሀፍ ክበብ ይጀምሩ። የቤተሰቡ የተለያዩ አባላት መፅሀፍ እንዲያነቡ ያድርጉ።
p ልጅዎ የላይብረሪ ካርድ እንዳለው ወይም እንዳላት እርግጠኛ ይሁኑ። 
p ልጅዎ፣ ለቤተሰብ አባል ወይም ለጓደኛ የምስጋና ማስታወሻ  ወይም ደብዳቤ እንዲፅፍ/እንድትፅፍ ያድርጉ።
 

ሂሳብ 
p �“የቃላት ጥያቄዎችን ” በትክክለኛ ህይወት ላይ ይፈልጉ። ለምሳሌ፣ ለመግዛት  በሚያጠራቅሙበት ወቅት፣ የቁሱን ዋጋ በእጅ ካለው ገንዘብ ጋር ማወዳደር መቻል። ከዚያም 

ያንን ቁስ ለመግዛት ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ልጅዎን ይጠይቁ/ቋት።
p �ተጨማሪ የሂሳብ ጨዋታዎች: “እኔ የሆነ ቁጥር እያሰብኩ ነው። 5 አስሮች፣ 3 መቶዎች እና 4 አንዶች አሉት። ቁጥሩ ስንት ነው?” ወይም የተወሰኑ ካርዶችን በመጠቀም ሁለት 

ካርዶችን በመያዝ ልጅዎ ሁለቱን ካርዶች እንዲደምር/እንድትደምር ይጠይቋቸው።  የተወሰነ (20 ወይም ከ20 ያነሰ የታለመ) ቁጥር በመሰየም ያንን ቁጥር ለማምጣት ልጅዎን 
ሁለቱን ቁጥሮች እንዲደምሩ ወይም እንዲቀንሱ ሊጠይቁ ይችላሉ።

p �“ቅርፆችን መሳል”መጫወት። ልጅዎን አንዱን ጎን ከሌሎቹ በማስረዘም ጎነ-ስድስትን እንዲስል/እንድትስል ይጠይቁ ወይም የአራት መዓዘንን አንድ ሶስተኛን እንዲያቀልም/
እንድታቀልም ልጅዎን ይጠይቁ።

p ልጅዎን በተለያዩ ቁጥሮች መሀከል ያለውን ልዩነት ሳይቆጥር እንዲያስረዳ/እንድታስረዳ ያድርጉ። ለምሳሌ፣ 147ን ከ 47 በ 100 ይበልጣል እና ከ 150 በ ሶስት ያንሳል።
p ልጅዎ ጥያቄዎቹ አስቸጋሪ ናቸው ብሎ/ብላ ካሰበ/ች እንዳይተወው/እንዳትተወው ያበረታቱ። ይህ ልጅዎን ሁሉም ሰው ሂሳብ መማር እንደሚችል እንዲያይ/እንድታይ ይረዳል።

የበለጠ ለማወቅ ይፈልጋሉ?
አቅርቦቶች/ግብዓቶች፡- የDPS መደበኛ ድረ ገፅ ተጨማሪ መረጃዎችን እና በትምህርት ጥራት ደረጃው እና በቤት ውስጥ ልጅዎን እንዴት መርዳት እንዳለብዎ የሚገልጹ 
አቅርቦቶች/ግብዓቶችን ለወላጆች ያቀርባል። የሚከተሉትን አቅርቦቶች/ግብዓቶችን ለማግኘት:  standards.dpsk12.org ን ይጎብኙ፦ 
 

የ DPS መመሪያዎች፦
    • ልጅዎን በቤትዎ ውስጥ ለመርዳት የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎችን  
       ጨምሮ የወላጆች መመሪያ ለሁሉም የክፍል ደረጃዎች
     • መለኪያደረጃዎች/ስታንዳርዶች  እና  የልዩ ትምህርት ፍላጎት ተማሪዎች 
     • የቴክኖሎጂ ግምቶች በክፍል ደረጃ

ጥያቄዎች:
ለጥያቄዎች:- እባክዎ በ standards@dpsk12.org ኢሜል ያድርጉ።

እነዚህ (በDPS መደበኛ ጣቢያ ላይም የሚገኙ) መመሪያዎች የተዘጋጁት  
የሚከተሉትን የውጭ ምንጮች በመጠቀም ነው፡- 
   • የኮሎራዶ የትምህርት ክፍል - ለሁሉም 10 የኮሎራዶ የትምህርት መለኪያ  
      ደረጃዎች/ስታንዳርዶች የክፍል-ደረጃ ግምት
   • በቋንቋ ጥበብ እና በሂሳብ የአገር አቀፍ PTA የወላጆችውጤታማነት መመሪያ፣  
     በክፍል ደረጃ፣ ። ልጅዎን በቤት ውስጥ የሚረዱባቸውን እንስቃሴዎች ያካትታል።  
     በእንግሊዘኛ እና በስፓኒሽኛ።
   • የታላቁ የከተማ ትምህርት ቤት መማክርት /Council of Great City Schools/   
      የቋንቋ ጥበባት እና ሂሳብ የወላጆች መመሪያ፣ በክፍል ደረጃ። ልጅዎን በቤት ውስጥ 
      የሚረዱባቸውን እንስቃሴዎች ያካትታል። በእንግሊዘኛ እና በስፓኒሽኛ።

ልጅዎን በትምህርት ለማገዝ የግድ ባለሙያ መሆን አይጠበቅብዎትም። የኮሎራዶ የትምህርት ጥራት ደረጃ ለጥልቅ አስተሳሰብ ትኩረት ይሰጣል። ስለዚህ ልጅዎን እነዚህን 
ሶስት ቀላል ጥያቄዎች መጠየቅ ጥልቅ የሆነ አስተሳሰብን እንዲያዳብር/እንድታዳብር  ይረዱታል/ዷታል፦

• ልጅዎ እንዴት ለመመለስ እንደቻለ/ች እንዲያስብ/እንድታስብ ለማነሳሳት ይህን ይጠይቁ፦ “እንዴት ልታውቅ ቻልክ?/እንዴት ልታውቂ ቻልሽ?” 
• ልጅዎን መልሳቸው ትክክል መሆኑን ለምን እንዳመኑ እንዲያስረዱ ለማበረታታት ይህን ይጠይቁ።“ልታረጋግጥልኝ ትችላለህ?/ልታረጋግጭልኝ ትችያለሽ?”
• ልጅዎን የተማረውን/የተማረችውን በዕለት ተዕለት ህይወቱ/ቷ ውስጥ እንዴት መጠቀም እንዳለበት/ባት ሀሳብ ለመስጠት ይህን ይጠይቁ፦ “ይህን በእውኑ 

ዓለም ልትጠቀምበት/ሚበት ትችላለህ/ትችያለሽ?”

ቁልፍ ሚናን ይጫወታሉ

ልጅዎን ቤትዎ ውስጥ እንዴት መርዳት እንደሚችሉ


