
የወላጆች መመሪያ  
ለተማሪዎች ትምህርት
ልጅዎ በየክፍል ደረጃው የሚማራቸው ነገሮች ምሳሌ

4ኛ 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።
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p የታሪክን፣ የቲያትርን ወይም የግጥምን ጭብት ወይም መሰረታዊ ሃሳብ መለየት።

p በዝርዝር ነገሮችን በፅሁፍ ውስጥ በመግለፅ የታሪክን መሰረታዊ አካላት መግለፅ መቻል - ለምሳሌ ገፀ ባህሪ እና ሁኔታ።

p ደራሲ እንዴት እውነታዎችን እንደተጠቀመ እና ነጥቦችን ለማገዝ ማረጋገጫ እንዳቀረበ ማስረዳት።

p በታሪክ ውስጥ ያሉ  ሀሳቦችን፣ ገፀ ባህሪያትን፣ ሁኔታዎችን እና መቼቶችን  እና በሌላ ባህል ውስጥ ያሉ የተለያዩ አፈ ታሪኮችን ማወዳደር።

p በቻርት፣ በግራፍ ወይም በስእል የተቀመጡ መረጃዎችን ማንበብ እና መተርጎም።

p ጥያቄ በመጠየቅ እና ሀሳብ በማካፈል በውይይት ውስጥ መሳተፍ መቻል።

p ከመፅሀፍ፣ ከፅሁፎች እና ከኢንተርኔት ምንጮች ላይ ማስታወሻ መያዝ እና መረጃ ማሰናዳት።

p  ማረጋገጫ መረጃዎችን ከመጽሐፍት እና ከኢንተርኔት በመጠቀም በተለያዩ ርእሶች ላይ አጫጭር የጥናት ፕሮጀክቶችን ያለማንም ረዳት (ራስን ችሎ) 

ማዘጋጀት።

p በትክክለኛ የcapital letter አፃፃፍ እና በትክክለኛ ፊደል በመጠቀም የተስተካከለ አረፍተ ነገር መፃፍ መቻል።

p በንባብ የተለመዱ/የሚዘወተሩ ቃላትን በትርጉም ከሚመሳሰሏቸው (ተመሳሳይ) ጋር እና ተቃራኒ ፍቺ ካላቸው (ተቃራኒ) ቃላት ጋር ማዛመድ።

p የንግግር ታሪኮችን እና የገፀ ባህሪያትን ገለጻዎችን፣ እንቅስቃሴዎች፣ ሀሳቦች እና ስሜቶችን መፃፍ።

p ረዘም ባለ ጊዜ ውስጥ ጥናታዊ ጽሑፎችን ወይም በግል አስተያየት ላይ የተመሰረተ ጽሑፍን መፃፍ።

የቋንቋ ጥበብ

p ሙሉ ቁጥሮችን እስከ 1 ሚሊዮን ድረስ በፍጥነት እና በጥራት መደመር እና መቀነስ መቻል።

p ባለ ብዙ ደረጃ የቃላት ጥያቄዎችን ልኬትን የሚያካትቱ ጥያቄዎችን ጨምሮ እና ከትልቅ መለኪያ ወደ ትንሽ መለኪያ መቀየር (ለምሳሌ ፓውንድን ወደ ኮይን 
    መቀየር) ያሉ ጥያቄዎችን መፍታት።

p ባለ ብዙ አኃዝ ቁጥሮችን በቀላል ሁኔታ ማባዛት እና ማካፈል (ለምሳሌ 1,638 x 7 ማባዛት ወይም 24 x 17 እና 6፣966  በ 6)።

p  የሁለት ክፍልፋዮችን መጠን ከሌሎች ተካፋይ ቁጥሮች (የላይ ቁጥሮች) እና የተለያዩ አካፋዩች (የታች ቁጥሮች)ጋር በማወዳደር የክፍልፋዮችን መረዳት 
ማሳደግ። ለምሳሌ፣ 1/4 ኛ ከ3/8ኛ እንደሚያንስ መረዳት መቻል ምክንያቱም 2/8ኛ ከ3/8ኛ ስለሚያንስ።

p (እንደ 3/4 = 3 x 2/4 x 2 = 6/8  ያሉ) እኩል ክፍልፋዮችን መፍጠር።

p ተመሳሳይ አካፋይ ያላቸውን ክፍልፋዩችን መደመር እና መቀነስ (ለምሳሌ፦ 3/4 - 2/4)።

p ክፍልፋዮችን በቀላል ሁኔታ መደመር፣ መቀነስ እና ማባዛት (ለምሳሌ፦ 23/4 - 11/4  ወይም 3 x 5/8)፣ እና ተመሳሳይ የቃላት ጥያቄዎችን መፍታት።

p ቀላል ቁጥሮችን በክፍልፋይ መልክ መረዳት መቻል  (ለምሳሌ 0.62ን እንደ  62/100 መፃፍ)።

p በቁጥር መስመር ላይ ዴሲማሎችን ቦታ ማስያዝ።

p > (ይበልጣል)፣ = (እኩል ይሆናል) እና < (ያንሳል)ያሉ ምልክቶችን በመጠቀም ክፍልፋዮችን እና ሌሎች ቁጥሮችን ማወዳደር።

p አንግሎችን መለካት እና ያልታወቁ አንግሎችን በዲያግራም ውስጥ መፈለግ።

ሂሳብ

ሀሳቦችን እና ገጸ ባሕርያትን ማወዳደር፣ ንግግር ያለባቸውን ታሪኮች መፃፍ 

ባለ ብዙ አኃዝ ቁጥሮችን፣ ባለ ክፍልፋዮችን እና ባለ ዴሲማል ጥያቄዎችን መፍታት መቻል
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አካላዊ ሳይንስ (አካላዊ እና ኬሚካላዊ ባህሪያትን መመርመር)

o አፈጣጠራቸው እንዴትም ይሁን የቁሶች ውህደቶች መለያየት እንደሚችሉ መረዳት። ለምሳሌ፣ ባህሪያት ውህደቶችን እንዴት እንደምንለይ ለመወሰን ይረዳሉ።

o የውህደቱ አጠቃላይ ክብደት እና ግዝፈት ከክፍልፋዮቹ ድምር ክብደት እና ግዝፈት ጋር አንድ አይነት መሆኑን መረዳት።

የሕይወታዊ ሳይንስ (ስነ ምህዳርን መመርመር)

o ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚጋሩት ተመሳሳይ ባህሪ እንዳላቸው ሊተነተኑ እና ሊመደቡ የሚችሉ ልዩነቶችም እንዳሏቸው መረዳት። 

o �በተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮች መሀከል ላሉ መመሳሰሎች እና/ወይም መለያየቶች ሳይንሳዊ ማብራሪያ ለመስጠት ማረጋገጫ መረጃን መጠቀም። ለምሳሌ፣ 
ሰዎች በአንዳንድ የአየር ንብረቶች ውስጥ ለመኖር እንደ ማሞቂያ እና አየር ማስተካከያ ያሉ ቴክኖሎጂዎችን ይጠቀማሉ።

የስርአተ መሬት ሳይንስ (በመለወጥ ላይ ያለችውን መሬት መመርመር)

o የመሬት ገፅታ እንደ ጎርፍ እና የአየር ንብረት ጫናዎች ባሉ የተለያዩ ሂደቶች እና ኃይሎች ምክንያት በማያቋርጥ ለውጥ ውስጥ መሆኑን መረዳት።

o መሬት እና ጸሀይ የተለያዩ የሚተኩ እና የማይተኩ ሀብቶችን እንደሚለግሱ መረዳት።

ሳይንስ

p በማቀናጀት እና የሁነቶችን ደረጃ በማውጣት የታሪክን ቅደም ተከተል እንዲሁም  በኮሎራዶ ታሪክ ላይ ያለውን መንስኤ እና ውጤቱን መረዳት መቻል።

p የግዜ ገደብ በማበጀት የሁኔታዎችን ግንኙነት በኮሎራዶ ታሪክ ውስጥ ከአሜሪካ ሁነቶች እና ከአለም ታሪክ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማሳየት መቻል።

p ከኮሎራዶ ጋር ያላቸውን የተያያዥነት ታሪካዊ ሁነቶች የመጀመሪያ ምንጮችን መተንተን።

p የኮሎራዶ ህገ መንግስትን፣ በስቴት እና ብሔራዊ መንግስት መካከል ያለውን ግንኙነት ጨምሮ በኮሎራዶ ታሪክ የፖለቲካ መዋቅር እድገቱን መግለፅ።

p ስለ ኮሎራዶ የጂኦግራፊ ሁኔታ ጥያቄ ለመመለስ ካርታዎችን እና ሌሎች የጂኦግራፊ መሳሪያዎችን መጠቀም መቻል።

p  ውጫዊ አካባቢዎች /physical environments/ ግለሰቦችን እና ድርጅቶችን ተቀማጭነታቸውን በኮሎራዶ ውስጥ ለማድረግ የሚኖሯቸው ውሳኔዎች ላይ 
ተጽዕኖ እንዳላቸው ማብራራት። ለምሳሌ፦ የኮሎራዶ ፀደይ /Springs/ ለኮምፒውተር ኩባንያዎች ተስማሚ የሆነ ደረቅ የአየር ፀባይ አለው፣ እንዲሁም የበረዶ 
ሸርተቴ መዝናኛዎች /ski resorts/ የተቋቋሙት በሮኪ ማውንቴንስ አካባቢዎች ነው።

p �አወንታዊ እና አሉታዊ የሆኑ ኢኮኖሚያዊ ማበረታቻዎችን መተንተን። ለምሳሌ፦ የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ቱሪስቶችን ለመሳብ ማበረታቻዎችን ይጠቀማል 
እንዲሁም የመንግስት ኤጀንሲዎች ፍጥነትን ለመቀነስ ቲኬትን ይጠቀማሉ።

p በአንድ ርእስ ላይ በብዙ አቅጣጫ እንዴት ማመዛዘን እና መከራከር እንደሚቻል መማር።

p በወቅታዊ የመንግስት ፖሊሲዎች ላይ በሚደረግ ክርክር ላይ ለሁለቱም ወገኖች ደጋፊ የመከራከሪያ ነጥቦችን ማቅረብ።

p የኮሎራዶን መንግስት መነሻ፣ መዋቅር እና አሰራር መማር መቻል።

ሥርዓተ ሰብን ከሌሎች ፍጥረታት ሥርዓት ጋር ማወዳደር፣ የመሬት ተለዋዋጭ ገጽታ 

የኮሎራዶን ታሪክ፣ ጂኦግራፊ እና አስተዳደር መማር
የማህበረሰብ ጥናት (ሶሻል ስተዲስ)



የቋንቋ ጥበብ
p ለልጅዎ ያለምንም ማደናቀፊያ (ለምሳሌ እንደ ቲቪ) ብቻውን ሊያነብ/ልታነብ የሚችሉበትን ግዜ እና ቦታ ያመቻቹለት/ያመቻቹላት። 
p �እሱ ወይም እሷ ከንባቡ ምን እንደተማሩ እና ያነበቡትን ነገር እውቀት በእውነተኛው ህይወታቸው እንዴት ጥቅም ላይ መዋል አንደሚችል  ልጅዎን ይጠይቁ። በጣም 

የሳባቸውን ወይም ጠቃሚ መስሎ የታያቸውን የንባብ ክፍል ጮክ ብለው እንዲያነቡ ያድርጓቸው። 
p �ልጅዎ በንባብ ላይ የሚያጠፋውን /የምታጠፋውን ግዜ በየቀኑ እየመዘገቡ ይያዙ። ምን አይነት የሚነበቡ ነገሮችን እንደሚወዱ ማስታወሻ ይያዙ (መፅሀፎች፣ መፅሄቶች፣ 

የጋዜጣ አምዶች፣ ኢንተርኔት)። ከዚያም ልጅዎን የበለጠ ለማንበብ የሚያበረታቱ/የሚያበረታቷት ተጨማሪ የሚነበቡ ነገሮችን ይፈልጉ።  
p ልጅዎ የቤተ መፅሀፍት ካርድ እንዳለው/ እንዳላት እርግጠኛ ይሁኑ። ልጆች ትኩረት የሚሰጡባቸውን እና የማንበብ ፍቅራቸውን ለማዳበር መፅሀፍ ሊመርጡ ይገባል።
p �ልጅዎ የእሱን ወይም የእሷን ሀሳባቸውን ለማስጠበቅ ተገቢ የሆነ መከራከሪያ እንዲያቀርቡ ገፋፏቸው። ልጅዎ የክፍያ ጭማሪ ከጠየቀ/ች፣ እሱን ወይም እሷን ስለ ክፍያ ሂደት 

በግምት ጥናት እንዲያደርጉ እና በጥናቱ መሰረት ምክንያታቸውን እንዲያስረዱ እንዲሁም እውነታውን እሚደግፍ ዝርዝር ነገር እንዲያቀርቡ ይጠይቋቸው።
p ስለዜናው በጋራ ይነጋገሩ። ከዜና ላይ አንድ ታሪክ ይምረጡ፤ በጋራ ያንብቡት እና ምን ማለት እንደተፈለገ ከልጆ ጋር ውይይት ያድርጉበት።

ሂሳብ 
p �ልጅዎን “...ያክል ግዜ የበለጠ ነው”የሚሉ አገላለፆችን በመጠቀም ቁጥሮችን እንዲያወዳድር/እንድታወዳድር ይጠይቁ። ለምሳሌ፦ የቤተሰቡ ድመት 8 lbs ብትመዝን እና 

የቤተሰቡ ውሻ ደግሞ 56 lbs ቢመዝን፣ ውሻው ድመቷን በምን ያክል ግዜ ይበልጣታል?
p �ክፍልፋዩችን በማወዳደር እዲያግዞ/እንድታግዞ ልጅዎን ይጠይቁ – ለምሳሌ አንድ የምግብ አሰራር 2/3 ኛ ስኒ ዘይት ቢጠይቅ ነገር ግን ሌላኛው ምግብ 3/4ኛ ዘይት ቢጠይቅ 

የትኛው ምግብ የበለጠ ዘይት ጠይቋል ማለት ነው? (5ኛ ክፍል ውስጥ፣ ልጅች የበለጠ ምን ያህል ዘይት እንዳለ መወሰንን ይማራሉ።)
p �ልጅዎ ክፍልፋዮችን በተለያየ መንገድ እንዲፅፍ/እንድትፅፍ ያድርጉት። ለምሳሌ፣ ¾ኛን ለመፍጠር የተወሰኑት የተለያዩ መንገዶች እነማን ናቸው? መልሶቹ 1/4 + 1/4 + 1/4 ወይም 

3 x 1/4ን ሊያካትቱ ይችላሉ ።
p �ልጅዎ እኩል የሆኑ ክፍልፋዮችን እንዲፈጥር/እንድትፈጥር እና እንዲገልፅ/እንድትገለጥ ያድርጉ። ለምሳሌ፣ ልጅዎን አንድ ወረቀት እንዲወስድ/እንድትወስድ እና ለሁለት 

እንዲያጥፈው/እንድታጥፈው ያድርጉ እና ከዚያ ነጥሎ/ላ 1/2ውን ቀለም እንዲቀባው/እንድትቀባው ያድርጉ። ከዚያም ልጅዎ ያንኑ ወረቀት እንዲወስድ/እንድትወስድ እና 
በግማሽ ደግሞ/ማ እንዲያጥፈው/እንድታጥፈው ያድርጉ። ወረቀቱን ይነጥሉት እና ስንት ክፍሎቹ በአሁኑ ሰዓት ቀለም እንዳላቸው ከልጅዎ ጋር ይወያዩ ። ልጅዎ ስለ 1/2 = 1/4 
መንገዶችን እንዲያሳይ/እንድታያሳይ ያድርጉ።

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


