የወላጆች መመሪያ
ለተማሪዎች ትምህርት
ልጅዎ በየክፍል ደረጃው የሚማራቸው ነገሮች ምሳሌ

5ኛ 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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የቋንቋ ጥበብ

በእውነታ የተደገፉ አስተያየቶችን መፃፍ፣ ግልፅ እና ተገቢ የሆኑ አቅርቦቶችን በክፍል ውስጥ ማቅረብ
p ጭብጦችን ወይም ዋና ዋና ሀሳቦችን ጨምሮ የታሪኮችን፣ የድራማዎችን፣ የግጥሞችን፣ እና የኢ-ልብወለድ ጽሑፎችን ቁልፍ ቁልፍ ዝርዝሮች ማጠቃለያ
መስጠት።
p በአንድ አይነት ሀሳብ ወይም ርእስ ዙሪያ የሚያወሱ ታሪኮችን ማወዳደር እና ማነፃፀር።
p ደራሲዎች ነጥቦቻቸውን ወይም ሀሳቦቻቸውን ለመደገፍ እንዴት ምክንያቶችን እና መረጃዎችን እንደሚጠቀሙ ማስረዳት።
p መልስን ለማመልከት ወይም ችግሮችን በአፋጣኝ ለመፍታት ከተለያዮ መፅሀፎች፣ መጣጥፎች፣ ከቀጥታ መረጃዎችን ማውጣት መቻል።
p እንደ “እንደ አይጥ ዝም ያለች ነች።” ያሉ ዘይቤያዊ ቋንቋዎችን መረዳት።
p በተፈጥሮ የተገለፁ እውነተኛ ወይም ምናባዊ ታሪኮችን መፃፍ እና በንግግር የተሞሉ የልቦለድ ሴራወችን፣ ማብራሪያዎችን እና ውጤታማ የሆኑ
የእንቅስቃሴ አይነቶችን መግለፅ መቻል።
p አመለካከትን በግልፅ ሊደግፉ የሚችሉ ምክኒያታዊ እይታዎችን እና ተጨባጭ ማስረጃዎችን እንዲሁም ምሳሌዎች የሚያቀርቡ ሀሳቦችን መጻፍ።
p በማዳመጥ፣ በመጠየቅ፣ ሀሳብን በማካፈል አና የሌሎችን ሀሳብ በመደገፍ በክፍል ውይይቶች ውስጥ መሳተፍ።
p በተወሰነ ርእስ ላይ በክፍል ውስጥ ወጥቶ ማቅረብ ወይም ታሪክ መንገር፣ ጠቃሚ የሆኑ እውነታዎችን ማስተዋወቅ እና በግልፅ እና ተገቢ በሆነ መንገድ
ዝርዝር መስጠት።
p ቃላትን፣ ፍላጎትን እና የአፃፃፍ ስልትን ለማሻሻል አረፍተ ነገርን ማስፋት፣ ማቀናጀት እና መቀነስ።
p እንደ “በሌላ በኩል”፣ “በተመሳሳይ”፣ እና “ስለዚህ” ያሉ ንጽጽርን እና ምክንያታዊ ግንኙነቶችን የሚያሳዩ ቃላት ላይ አጽንዖት በማድረግ የአካዳሚያዊ
ቋንቋዎች እውቀትን ማዳበር።

ሂሳብ

ክፍልፋዮችንና ዴሲማሎችን ማባዛት እና ማካፈል፣ ይዘትን መለካት መቻል
p ሙሉ ቁጥሮችን በፍጥነት እና በትክክል ማባዛት መቻል (ለምሳሌ፦ 1638 x 753) እና በቀላል ሁኔታዎች ሙሉ ቁጥሮችን ማካፈል መቻል (ለምሳሌ፦ 6971 በ 63)።
p የተለያየ አካፋይ ያላቸውን ክፍልፋዮች መደመር እና መቀነስ (ለምሳሌ፦ 21/4 - 1 1/3)።
p ክፍልፋዮችን ማባዛት፣ ክፍልፋዮችን በቀላል ሁኔታ ማካፈል እና ከዚህ ጋር የተገናኙ የቃላት ጥያቄዎችን መፍታት።
p የቦታን ዋጋ ሥርዓት (አኃዙ የሚገኘበት ዋጋ በቁጥሩ ላይ ይገኛል)መረዳት። ለምሳሌ፦ በ461 ውስጥ የ6 የቦታ ዋጋ “አስር ቤት” ነው፤ በ23.87 ውስጥ የ7
የቦታ ዋጋ “የመቶ ቤት” ነው እና በ58.902 ውስጥ ደግሞ የ 2 የቦታ ዋጋ “የሺ ቤት” ነው።
p ከአስር ቤት እስከ ሺ ቤት ድረስ ማንበብ፣ መፃፍ እና ማወዳደር።
p ከአስር ቤት እስከ ሺ ቤት ድረስ መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት እና ማካፈል።
p የ10 ቤትን ለመግለፅ (102 ማለት 2 ርቢ ናት ማለት ነው) ርቢን (exponent) መጠቀም።
p የይዘትን ሀሳብ መረዳት መቻል (አንድ ቁስ ሊይዝ የሚችለው ቦታ ወይም በመያዣ ውስጥ የሚፈልገው ቦታ)።
p ማባዛትን እና መደመርን በመጠቀም ይዘትን መለካት መቻል።
p ምልክቶችን በመጠቀም የሂሳብ መግለጫዎችን መፃፍ እና መተንተን መቻል። ለምሳሌ፣ “8 እና 7ን መደመር፣ ከዛ በ 2 ማባዛት” እንዲህ ሊፃፍ
ይችላል 2x(8+7)።
p የሂሳብ ንድፎችን እና ግንኙነቶችን መገንዘብ መቻል።
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ሳይንስ

ስለ ቁስ መማር፣ ሥርዓተ ሰብን ከሌሎች ፍጥረታት ሥርዓት ጋር ማወዳደር
አካላዊ ሳይንስ (ሙቀት እና በቁስ ላይ የሚፈጠሩ ለዉጦችን መመርመር)
o የተለያዩ የቁስ መገለጫ ሁኔታዎችን፦ ጠጣሮች፣ ፈሳሾች እና ጋዞች፣ መረዳት።
o ቁስ በመሞቅ እና በመቀዝቀዝ ከአንድ ሁኔታ ወደሌላ እንዴት እንደሚቀየር (ለምሳሌ፦ ውሃ ቀዝቅዞ በረዶ የሚሆንበት ወይም ፈልቶ ወደ ትነት
የሚለወጥበት ሥርዓትን) መረዳት
o የማንኛውንም ናሙና ቁስ መገለጫ ሁኔታን መለየት።
o እነዚህን ትምህርቶች በገሃዱ ዓለም ውስጥ መጠቀም፤ ለምሳሌ በት/ቤት አካባቢ ያለ በረዶ ለምን በፍጥነት እና/ወይም ዘግይቶ ይቀልጣል የሚለውን ማወቅ።
የሕይወታዊ ሳይንስ (ሥርዓተ ሰብን መመርመር)
o ሁሉም ፍጥረታት ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮች ከተለያየ አገልግሎት ጋር መዋቅር እና ህግ አላቸው። ለምሳሌ፣ የሰዎች አካላዊ ሂደት መሰረታዊ ቅርፅ፣
አሰራር እና ፍላጎት አለው።
o የሰውን ሁኔታ ከሌላ ህይወት ካላቸው ነገሮች ጋር ማወዳደር እና ማነፃፀር እንዲሁም በመሀከላቸው ለምን ልዩነት እና አንድነት ሊኖር እንደቻለ መላምት
(የታቀደ ማብራሪያ) መስጠት መቻል።
የስርአተ መሬት ሳይንስ (የአየር ሁኔታ ስርአትን መመርመር)
o የአየር ፀባይ የሚለወጠው የሚለዋወጥ ሙቀት የፀሀይ ሀይል በመሬት የላየኛው ክፍል ላይ ሲያርፍ ስለሚፈጥር እንደሆነ መረዳት መቻል።
o የአየር ለዉጦች የሚለኩት ከባቢ አየር ዉስጥ ባሉ የሙቀት፣ የአየር ግፊት፣ የንፋስ እና የውሃ ውስጥ ልዩነቶች መሆኑን መረዳት።

የማህበረሰብ ጥናት (ሶሻል ስተዲስ)
የአሜሪካን (የዩ. ኤስ.) ታሪክ ከመጀመሪያ ሰፈራ እስከ መንግስት ድረስ መገምገም
p ታሪካዊ ይዘቱን መረዳትን ከፍ ለማድረግ ታሪካዊ ምንጮችን በተለያየ የአመላካከት አቅጣጫ መመርመር (ማጥናት)።
p እንደ የዩናይትድ እስቴት ህገ-መንግስት እና የነፃነት አዋጅ /Declaration of Independence/ ያሉትን በጣም ወሳኝ የሆኑ ታሪካዊ መረጃዎችን መመርመር።
p በሰሜን አሜሪካ ከ1491 ጀምሮ በአሜሪካ አብዮት ዘመን(era) የግዜ ገደብ እና ጭብጥ ማበጀት መቻል።
p በሰሜን አሜሪካ ከ1491 በ አሜሪካ መንግስት መስራቾች ስለ ግለሰቦች እና ቡድኖች መማር።
p በአሜሪካ አብዮት ግዜ የተካሄዱ እና የመሩ ወሳኝ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ወታደራዊ እድገቶችን መግለፅ (ማብራራት)።
p ስለ ዩናይትድ እስቴት ምህዳራዊ አቀማመጥ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የመሬት ካርታን እና ሌሎቸ የመሬት ማጥኛ
መሳሪያዎችን መጠቀም።
p ስለ አሰሳ፣ ፍለጋ እና ስደት ምክኒያት እና ወጤቱ መማር።
p የካፒታሊስት የገበያ መር ኢኮኖሚ ምን እንደሆነ መግለፅ (ማስረዳት)።
p እንደ ነፃነት፣ እኩልነት እና ሀላፊነት ያሉ የማኅበረሰባዊ እሳቤዎችን እንደምሳሌ በመጠቀም በዩናይትድ ስቴትስ
ውስጥ የዜግነት መሠረትን መረዳት።
p የዩ.ኤ.ስ መንግስት መነሻ/ምንጭ፣ መዋቅር እና አገልግሎትን መረዳት።
p ለዩ.ኤ.ስ መንግስትን መመሥረት መሪ የሆነውን ታሪካዊ መሰረት እና ክስተት መግለፅ (ማብራራት)።

standards@dpsk12.org

ልጅዎን ቤትዎ ውስጥ እንዴት መርዳት እንደሚችሉ

ቁልፍ ሚናን ይጫወታሉ

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?”

የቋንቋ ጥበብ
p ለልጅዎ ያለምንም ማደናቀፊያ (ለምሳሌ እንደ ቲቪ) ሊያነብ/ልታነብ የሚችሉበትን ግዜ እና ቦታ ያመቻቹላቸው።
p ልጅዎ እሱ ወይም እሷ ከንባቡ የተማሩት ነገር ካለ ይጠይቋቸው። በይበልጥ የሚስባቸውን እና ጠቃሚ የሆነውን ክፍል ጮክ ብለው እንዲያነቡ እና ይህ እውቀት
በህይወታቸው እንዴት ጥቅም ላይ መዋል እንዳለበት እንዲወያዩ ያድረጓቸው።
p እንደ ኢንተርኔት እና መዝገበ ቃላት ያሉ ማጣቀሻዎችን ላልተለመዱ ቃላት እንዲጠቀሙ ልጅዎን ያግዙ።
p ልጅዎ የቤተ መፅሀፍት ካርድ እንዳለው/እንዳላት እርግጠኛ ይሁኑ።
p ልጅዎ ለሌሎች የቤተሰብ አባላት ፅሁፉን ወይም ፅሁፏን ጮክ ብለው እንዲያነቡ ይጋብዟቸው። ስለ ልጅዎ የቃላት ምርጫ እና ሀሳብ ጥያቄ ይጠይቁ።
p ወደ ቲያትር ወይም የሙዚቃ ዝግጅት ከልጆ ጋር በጋራ ይሂዱ። ተዋንያኑ ቀላቶቹ ላይ እንዴት ህይወት እንደሚዘሩባቸው ይወያዩ።
p በቤተሰቦ ታሪኮች እና በታሪክ ዙሪያ ይወያዩ። ልጅዎን ያበረታቱ ዘመዶችን ስለ ህይወታቸው እንዲጠይቅ/እንድትጠይቅ። መረጃዎችን በጋራ በአልበም ውስጥ ያስገቡ ወይም
የተለያየ የቤተሰብ ታሪክን መንገሪያ ዘዴዎችን ያስታውሱ ለምሳሌ ግጥሞችን ወይም አጫጭር ታሪኮችን።

ሂሳብ
p “የቃላት ጥያቄ” በትክክለኛ ህይወት ላይ ይፈልጉ። ሂሳብን በዴሲማል ቁጥሮች መስራት፣ ለምሳሌ የቼክ ደብተርን ማመጣጠንን ያካትታል።
p የየዕለት ቁሶችን በመጠቀም ልጅዎ የክፍልፋይ ሀሳብን እንዲያጠና/እንዲታጠና ያድርጉ። ለምሳሌ ልጅዎ የቼኮሌት ዘንግን ወይም ጤናማ ሥናክን ለሶስት ሰዎች እንዲያካፍል/
እንድታካፍል ያድርጓቸው። “እያንዳንዱ ሰዎች ምን ያህል እንደተቀበሉ መጠየቅ?” (እያንዳንዱ ሰው 1/3 መቀበል አለበት።) ለሁለት ጉዋደኞችህ/ጉዋደኞችሽ ለማከፈል
ያቀድከው/ያቀድሽው ሶስት ከረሜላዎች አሉ እንበል እያንዳንዱ ግለሰብ ምን ያህል መቀበል እንዳለበት ግለፅ/ግለጪ።
p ልጅዎ ክፍልፋይን በተለያየ መንገድ እንዴት መፃፍ እንደሚችል/እንደምትችል ማብራራት። ለምሳሌ 4/3ን ጥቂት የተለያዩ የመፃፊያ መንገዶች ምንድን ናቸው? ምሳሌው 4
(በምልክት ሲካፈል) 3፣ 1 1/3፣ 2/3 + 2/3፣ 2 x 2/3፣ 8/6 እና 4 x 1/3 ያካትታል።
p ልጅዎ ከአስርዮሽ እኩል የሆነ ክፍልፋይ እንዲሰጦ/እንድትሰጦት ይጠይቁት/ይጠይቋት። ለምሳሌ 0.6ን በመወከል ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው ሁለት ክፍልፋዮች እነማን
ናቸው? መልሱ እነዚህን ያካትታል 6/10፣ 60/100፣ 12/20 ወይም 3/5።
p ለአትክልት ቦታው ምን ያህል ከረጢት/ኬሻ የአትክልት አፈር መግዛት እንደሚያስፈልግ ለማውቅ ርዝመትን፣ ስፋትን እና ጥልቀትን መጠቀም።

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።

