
የወላጆች መመሪያ  
ለተማሪዎች ትምህርት
ልጅዎ በየክፍል ደረጃው የሚማራቸው ነገሮች ምሳሌ

6ኛ 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 የጽሑፎችን ዝርዝር ማጠቃለያ ማቅረብ መቻል።

o የፅሁፍን ጭብጡን ወይም መሰረታዊ ሀሳቡን እና እንዴት እንደተገለፀ መወሰን መቻል።

o አንድ የተወሰነ ታሪክ ወይም ፅሁፍ እንደተገለፀ እና ገፀ ባህርያቱ በሴራ አወቃቀሩ ላይ እንዴት እንደሚመልሱ መግለፅ።

o ያልተለመዱ ቃላትን ትርጉም በፅሀፉ ውስጥ በአገባባቸው መሰረት ለመረዳት የተለያዩ የንባብ ዘዴዎችን መጠቀም መቻል።

o ግጥሞችን፣ ታሪኮችን እና ታሪካዊ ልቦለዶችን ጨምሮ የተለያዩ ፅሁፎችን ማወዳደር እና ማነፃፀር።

o �የቃላትን እና የሀረጎችን ምሳሌያዊ/ዘይቤያዊ እና መደበኛ ትርጉም መረዳት መቻል፡፡ የቃላት ወይም የሀረጎች ምሳሌያዊ/ዘይቤያዊ ትርጉም ከመደበኛ 
ወይም ከቀጥተኛ ትርጉሙ የዘለለ ወይም የተለየ ይሆናል። ለምሳሌ፦ አህያ የማይችለው ዝናብ እየዘነበ ነው /“It’s raining cats and dogs.”/

o በፅኁፍ ውስጥ የተወሰኑ ጥያቄዎችን እና ሀሳቦችን መለየት እና መገምገም።

o የተፃፉ ጥያቄዎች ወይም ሀሳቦችን በግልፅ ምክንያት እና ተገቢ በሆኑ ማስረጃዎች መደገፍ መቻል።

o ከተሰጠው ስራ፣ አላማ እና ታዳሚ አንጻር ግልፅ እና ተገቢ የሆነ ጽሑፍ ማዘጋጀት።

o በክፍል ውስጥ በሚደረጉ የተለያዩ ፅሁፎችና እና ርእሶች ላይ በሚደረጉ ውይይቶች ላይ መሳተፍ።

o ጥያቄዎችን ለመመለስ የተለያዩ ምንጮችን በመጠቀም አጭር የጥናት ፕሮጀክት ማዘጋጀት።

የቋንቋ ጥበብ

p �የምጥጥን እና የአሃድ ተመን ሀሳቦችን መረዳት እና መተግበር እና ትክክለኛውን ቋንቋ በመጠቀም መግለፅ መቻል። (ለምሳሌ ከሚበሩ የወፎች መንጋ ውስጥ 
የክንፋቸው እና የሙርሙራቸው ምጥጥን 2 ለ 1 ነው ምክንያቱም ለእያንዳንዱ ሁለት ክንፍ 1 ሙርሙር ስላለ።)

o የማባዛት እና የማካፈል እውቀትን በመገንባት ክፍልፋዮችን ለክፍልፋዮች ማካፈል መቻል።

o ባለ ብዙ አኃዝ ዴሲማል ቁጥሮችን በፍጥነት እና በጥራት መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት እና ማካፈል።

o በቁጥር መስመር ላይ ፖሰቲቭ ቁጥሮች እና ኔገቲቭ ቁጥሮች ከዜሮ በተቃራኒ የተለያየ አቅጣጫ እንደሆኑ መረዳት መቻል።

o በግራፍ ላይ አንድን ነጥብ ለማስቀመጥ ኔጌቲቭ ቁጥሮችን ጨምሮ ጥንድ ቁጥሮችን መጠቀም።

o (እንደ 15+32 ያሉ)የሙሉ ቁጥር ርቢዎች አገላለጾችን መጻፍ እና ዋጋቸውን መወሰን።

o  ተመጣጣኝ የሂሳብ ስሌቶች ባሕሪያትን በመተግበር መለየት እና መፃፍ መቻል። ለምሳሌ፣ 2(3+x) ከ 6+2x ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ  
ማስተዋል መቻል።

o እንደ 2+x=12 ያሉ ጥያቄዎችን መፍታት ማለት ከ “ይህንን አረፍተ ነገር እውነት ለማድረግ x ምን ቁጥር መሆን አለባት?” ጋር  
    ተመሳሳይ መሆናቸውን መረዳት መቻል።

o ነፃ እና ጥገኛ ተለዋዋጮችን መወከል እና ግንኙነታቸውን ማመዛዘን መቻል።

o  ስፋትን እና ይዘትን የሚያካትቱ ጥያቄዎችን መፍታት መቻል።

ሂሳብ

በክፍል ደረጃ ግንዛቤን ለማዳበር   ልብ ወለድ እና ልብ ወለድ ያልሆኑ ፅሁፎችን ማንበብ 

የምጥጥን እና የአሃድ ተመን /ratios and unit rates/ ሀሳቦችን በመጠቀም የቃላት ጥያቄዎችን መተንተን እና መፍታት መቻል
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o በመሬት ውስጥ ያሉ እና በመሬት የላይኛው ክፍል ላይ ያሉ ሀይሎች የመሬትን ቅርፊት እንደሚገነቡ፣ እንደሚያፈርሱ፣ እንዲሁም እንደሚለውጡ ማወቅ።

o የመሬት ቅርፊት እንደ መሬት መንቀጥቀጥ እና መንሸራተት ባሉ ሀይሎች በጊዜ ሂደት እንዴት ሊለወጥ እንደሚችል መተንተን።

o  ውሀ በመሬት ላይ በውቅያኖሶች፣ ወንዞች፣ በከርሰ ምድር ውስጥ እና በአየር ንብረት ውስጥ የሚሽከረከረው እና ተሰራጭቶ የሚገኘው እንዴት እንደሆነ 
መረዳት መቻል።

o ጭብጦችን እና መረጃዎችን ስለ አይነታቸው እና ስላሉ የተለያዩ የመሬት የተፈጥሮ ሀብቶች ማጥናት እና ማመዛዘን።

o  ዋና ዋና የጂኦሎጂ ሁነቶች እንደ መሬት መንቀጥቀጥ፣ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ፣ የመሀል ውቅያኖስ ጉብታ እና የተራራ መመስረት ከመሬት ወለል ድንበር እና 
ከመሬት ወለል እንቅስቃሴ ባህሪ ጋር ይገናኛል።

o  የጂኦግራፊ ግዜ፣ ታሪክ እና የህይወት ለውጥ በቅሪቶች እና በተከታታይ ደለል፣ ጥምረት፣ ፎልቲንግ እና የተደራቢው የድንጋይ ደለል ወደ ላይ ከፍ ማለት  
ጋር አብሮ የተያያዘ ነው።

o የአየር ሁኔታ በፀሐይ ኃይል ምክንያት የሚፈጠር የተወሳሰበ የመሬት፣ የከባቢ አየር፣ እና የውሀ መስተጋብር ውጤት መሆኑን መረዳት።

o  የመሬት፣ የጨረቃ እና የፀሀይ አንፃራዊ አቀማመጥ እና እንቅስቃሴ እንደ ወቅቶችን እና የፀሀይ ግርዶሽ ያሉ የእይታ ውጤትን ለማብራራት ጥቅም ላይ መዋል 
እንደሚችል መማር መቻል።

ሳይንስ

p ታሪካዊ ምንጮችን እና የታሪካዊ ጥናት ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ማመዛዘን እና መግለፅ መቻል።

o በተለያየ ባህል ታሪክ እንዴት እንደሚመዘገብ መለየት መቻል።

o ስለ ታሪካዊ የግዜ ክፍልፋዮ፣ ግለሰቦች፣ ቡድኖች፣ ሀሳቦች እና ጭብጦች በምእራብ ንፍቀ ክበብ ክልል ያለውን መማር እና ከሌሎች ጋር ያላቸውን  
    ግንኙነት መረዳት መቻል።

o የጂኦግራፊ መሳሪያዎች ችግርን ለመፍታት እንዴት እንደሚጠቅሙ መረዳት መቻል። ለምሳሌ ቴክኖሎጂ የበሽታ ስርጭትን ለመለየት ይረዳል።

o የሰዎች እና የአካላቸው ሂደት እንዴት እንደሚለያይ እና እንደሚገናኝ መረዳት። ለምሳሌ፣ አገራት እንዲህ ያሉ የጂኦግራፊ መረጃዎችን  
     ከተሞችን የት መመደብ እንዳለባቸው፣ የንግድ ግንኙነት ለመመስረት እና ጥሩ የጥበቃ ሂደት ለመገንባት በሚል ይጠቀሙባቸዋል።

o የተለያዩ የኢኮኖሚ ሂደቶችን፣ ባህላዊ፣ ትእዛዝ ፣ ገበያ ተኮር እና የተዋሃዱ ኢኮኖሚዎችን መለየት እና ማመዛዘን።

o ገንዘብ መቆጠብ እና በስራ ላይ ማዋል ለሂሳብ ደህንነት ትልቅ አስተዋጽዖ እንደሚያደርጉ ማወቅ

o የአሜሪካን እና የሌሎች አገሮችን ግንኙነት መገንዘብ መቻል። ለምሳሌ፣ የፖለቲካ ሀሳቦች እና ወሳኝ  
    ሰዎች እንደተግባቡ እና ህብረተሰቡ ላይ ተፅእኖ እንደሚያመጡ መገንዘብ መቻል።

o ብዙ የመንግስት ህጎችን ወይም ሂደቶችን ማወዳደር።

o የተለያየ አይነት መንግስት እንዴት ከህዝቡ ጋር እንደሚገናኝ መለየት መቻል። እንደ ዲሞክራሲ  
    እና አንባገነን መንግስት ያሉ ርእሶችን ያካትታሉ።

በመሬት ሳይንስ የተፈጥሮ ሀብቶች፣ ጂኦሎጂ እና የአየር ፀባይ ላይ ትኩረት ማድረግ፡

የምእራብ ንፍቀ ክበብን መመርመር፣ የተለያዩ መንግስታት ከዜጎቻቸው ጋር እንዴት እንደሚዛመዱ መመርመር
የማህበረሰብ ጥናት (ሶሻል ስተዲስ)



የቋንቋ ጥበብ
p ለልጅዎ ያለምንም ማደናቀፊያ (ለምሳሌ እንደ ቲቪ) ብቻውን/ብቻዋን ሊያነብ የሚችልበትን ግዜ እና ቦታ ያመቻቹለት። 
p ወቅታዊ ሁነቶች ላይ እና ስለ ወደፊት ትምህርት እና የወደፊት ስራ ፍላጎቶች ዙሪያ ለመወያየት እቤት ውስጥ ለውይይት የሚሆን ግዜ ይፍጠሩ።
p ከልጆ ጋር በጋራ የቴሌቪዥን ሪፖርተርን፣ ፖለቲከኞችን እና ሌሎቸ ተናጋሪዎችን ያድምጡ። ልጅዎን የተናጋሪውን መሰረታዊ ሀሳብ እንዲናገር/እንድትናገርጠይቋቸው። 
    ተናጋሪው የሚያዳምጡትን የሆነ ሀሳብ እንዲቀበሉት ለማሳመን ጥረት እያደረገ ይሆን? እንዴት?
p በላይብረሪ ወይም በኢንተርኔት  ውስጥ በማየት በምንኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ ከ100 ዓመት በፊት ህይወት ምን እንደሚመስል ለመማር ልጆን ያበረታቱ። ልጅዎ ስለነዛ 
    ግዜያት ታሪክ፣ ግጥም ወይም ጭውውት እንዲፅፍ/እንድትፅፍ ያድርጉ።
p የልጆን ከአዲስ ነገር ጋር መገናኘት እውቀት እና የቃላት እውቀት ለማሳደግ ሙዝየሞችን፣ የዱር እንስሳት ማቆያዎችን፣ ቲያትሮችን፣ ታሪካዊ ቦታዎችን ሰው ሰራሽ የአሳ 
    ማርቢያዎችን እና ሌሎች ትምህርታዊ ቦታዎችን ይጎብኙ። 
p የልጆን የማንበብ ፍላጎት ለመገንባት እንዲረዳው ቴክኖሎጂን ይጠቀሙ። መፅሀፍን ወይም መጣጥፎችን በቀጥታ ማንበብ የሚችልባቸው ብዙ ድህረ ገፆች 
    አሉ። ኮምፒውተር ልጅዎ ብቻውን ማንበብ የማይችላቸው/የማትችላቸው ቃላት ላይ እገዛ ሊያደርግ ይችላል። ላይብረሪዎች ልጅዎ ሊጠቀም የሚችላቸውን ቦታዎች 
    የያዘ ኮምፒውተርም አላቸው። የመፃህፍት ቤት ሰራተኛን ወይም አስተማሪን ለመጠየቅ ነፃነት ይሰማዎት።

ሂሳብ 
p “የቃላት ጥያቄዎችን” በትክክለኛ ህይወት ውስጥ ይፈልጉ። ለምሳሌ፣ ልጅዎን በተጓዙት ርቀት እና የወሰደውን ግዜ ላይ በመመስረት የአማካኝ የቤተሰብ ጉዞ ፍጥነትን 
     እንዲያሰላ/እንድታሰላ ይጠይቁ ወይም ርቀቱ እና አማካይ ፍጥነት ተሰጥቶ አንድ ጉዞ ምን ያህል ሰዓት ሊወስድ እንደሚችል እንዲገምት/እንድትገምት ያድርጉት። 
p ከግሮሰሪ የተገዙ እቃዎችን አጠቃላይ ዋጋ እንዲያሰላ/እንድታሰላ ልጅዎን ይጠይቁ። ለምሳሌ፣ 2 ፓውንድ ዱቄት 3.00 ዶላር ($) ቢያወጣ አንድ ፓውንድ ዱቄት ስንት  
    ዶላር ያወጣል?
p በምግብ ማብሰል ወቅት ምን ያህል ነገሮች እንደሚገቡበት ልጅዎ እንዲወስን/እንድትወስን ያድርጉ። ለምሳሌ፣ 4 ሰዎችን ለመመገብ የሚያስፈልገው 8 ስኒ ሩዝ ቢሆን፣ ለ 6 
    ሰው ምግብ ለማዘጋጀት ምን ያህል ስኒ ሩዝ ያስፈልገናል ማለት ነው?
p ክፍሉን ለማስቀባት የሚያስወጣውን ወጪ ለማስላት በክፍል ውስጥ የወለል እና የጣሪያ ስፋት እንዲፈልጉ ያድርጉ።
p ልጅዎ ጥያቄዎቹ አስቸጋሪ ናቸው ብሎ/ብላ ካሰበ/ች እንዳይተወው/እንዳትተወው ያበረታቱትት። 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


