የወላጆች መመሪያ
ለተማሪዎች ትምህርት
ልጅዎ በየክፍል ደረጃው የሚማራቸው ነገሮች ምሳሌ

7ኛ 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
ትንታኔን ለመደገፍ ማስረጃ ማዘጋጀት፣ የቃላት እውቀትን ማሳደግ
p የድርሰቱ ወይም የግጥሙ ቅርፅ ወይም መዋቅር ለትርጉሙ እንዴት አይነት ሚና እንሚያበረክት ማሰላሰል።
p የታሪኩ አንድ አካል ወይም ተውኔት እንዴት ከሌላው እንደሚቆራኝ ማሰላሰል (ለምሳሌ መቼቱ እንዴት ገፀ ባህሪውን ወይም ሴራውን ቅረፅ
እንደሚያሲዝ)።
p አንድ ደራሲ በጽሑፉ ውስጥ የተለያዩ ገጸ-ባሕርያት ወይም ተራኪዎች የሀሳብ ምልከታዎችን እንዴት እንደሚያሳድግ እና እንደሚያነፃፅር መለየት/
መወሰን።
p በተለያዩ ምንጮች ላይ በማነፃፀር እና ተዛማጅ ጥያቄዎችን በመለየት ለበለጠ ጥናት እና ምርምር አጭር የጥናት ፕሮጀክት ማዘጋጀት።
p ፅሁፍን ከድምፅ፣ ከቪዲዮ ወይም ከመገናኛ ብዙሀን ፅሁፎች ጋር ማወዳደር እና ማነፃፀር፤ በእያንዳንዱ በእያንዳንዱ መንገድ እንዴት እንደተገልለጸ
መተንተን።
p በተወሰነ ርእስ እና ፅሁፍ ላይ በመመስረት በውይይት ውስጥ መሳተፍ መቻል፣ ሀሳቦችን በግልፅ መግለፅ መቻል እና በሌሎች ሀሳቦች ላይ መገንባት።
p የተናጋሪዎችን የውይይት ሀሳብ እና የተወሰነ ጥያቄ መለየት እና ከጥያቄያቸው ባሻገር ያለውን ምክንያት እና ማስረጃ መገምገም መቻል።
p ርዕስን ግልጽ በሆነ መንገድ ማስተዋወቅ እና አግባብነት ባላቸው እውነታዎች፣ ብይኖች፣ ተጨባጭ ዝርዝሮች፣ ጥቅሶች ወይም ሌሎች መረጃዎች
ማዳበር እና ጠቋሚ ጽሑፍ በሚጻፍ ጊዜ መደምደሚያ መስጠት።
p ለተወሰነ አላማ እና ለአድማጭ መፃፍ መቻል።
p የቃላቱን ትርጉም ለመወሰን የቃሉን መሥራች/ዋና ክፍልን ወይም ተቀጽላዎችን (ለምሳሌ፦ “hyperactive” እና “hypersensitive” የሚሉት ቃላት
ውስጥ “ hyper-“ የሚለውን ቅጥያ) እንደ ፍንጭነት መጠቀም።

ሂሳብ
የቃላት ጥያቄዎችን ለመፍታት ምጥጥናዊ ግንኙነቶችን መተንተን፣ ኢኩዌዥኖችን /equations/ መጻፍ
p የተመጣጠኑ ግንኙነቶችን ማመዛዘን እና ከሌሎች የሂሳብ ግንኙነቶች መለየት መቻል (ለምሳሌ፦ 10 እጥፍ ብዙ የሆኑ እቃዎችን ለመግዛት 10 እጥፍ ዋጋ
ሊያስከፍል ይችላል፣ ነገር ግን 10 እጥፍ አስፕሪን መውሰድ ትኩሳትን በ10 እጥፍ ሊቀንስ አይችልም።)
p (እንደ ወለድ፣ ግብር፣ ትርፍና ኪሳራ ያሉ) የመቶኛ ጥያቄዎችን መፍታት።
p የለውጥን ፍጥነት ዋጋ መለየት መቻል (የአንድ ተለዋዋጭ ዋጋ የሚለወጥበትን ቋሚ የሆነ ፍጥነት) በሰንጠረዥ፣ በግራፍ። በጥያቄ እና በቃል መግለፅ።
p የተለዋዋጭ (x)ን ዋጋ ለማግኘት እንደ 3x + 12 = 2(x - 4) ያሉ ጥያቄዎች መፍታት መቻል።
p ተለዋዋጮችን ብዛትን ለመወከል እና ቀለል ያሉ ጥያቄዎችን ለመፍጠር እና እኩል ያልሆኑ ነገሮችን ጥያቄዎች መፍታት መቻል (እንደ 5x + 2 > 10)።
p የሙሉ ቁጥር፣ የክፍልፋዮች እና የዴሲማሎች ቅልቅል የሆኑ የቃላት ጥያቄዎችን መፍታት (ለምሳሌ፦ አንዲት በሰዓት 25 ዶላር የምታገኝ ሴት የ10 በመቶ
ጭመሬ አገኘች፤ በደሞዟ ላይ ተጨማሪ 1/10 ታገኛለች ማለት ነው ይህም በ27.5 በአዲሱ ደሞዟ ከበፊቱ ላይ 2.5 ዶላር ተጨማሪ በሰዓት ይከፈላታል።)
p ቁጥሮች በ 0 መካፈል እንደማይችሉ መረዳት።
p የአንግል ልኬትን፣ የሁለት አቅጣጫ ቁሶችን ስፋት፣ የክብን ዙሪያ ቀመር እና ይዘት እና የመሬት ስፋት ለባለ ሶስት አቅጣጫ ቁሶች መፈለግን የሚያካትቱ
ጥያቄዎችን መፍታት መቻል።
p ግምቶችን (inferences) ለማግኘት እና ልዩነትን ለማወዳደር ስታቲስቲክስን መጠቀም መቻል (ለምሳሌ፦ በዳሰሳ ጥናት ላይ በመመርኮዝ ከምርጫ
ተወዳዳሪዎቹ የትኛው ሊያሸንፍ እንደሚችል መወሰን።)
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ሳይንስ

የፍጥረታት መላመድ፣ በምድር ላይ ህይወት እንዴት እንደተቀየረ መረዳት መቻል
o አንዳንድ የተወሰነ ባሕርይ ያላቸው ፍጥረታት ከሌሎቹ በላቀ ሁኔታ በአንድ የተወሰነ አካባቢና ሁኔታ ለምን እንደሚኖሩ እና ልጅም እንደሚወልዱ መረዳት።
(ለምሳሌ፦ ከሰዎች ጋር የሚኖሩ፣ እንደ አይጦች እና እርግቦች ያሉ ዝርያዎች በከተማዎች የተለመዱ ናቸው።)
p አንድ የተወሰነ ባሕርይ ያለው አንድ ፍጥረት ለምን ልጅ ለመውለድ እንደሚኖር ወይም እንደማይኖር በመረጃዎች ላይ ተመርኩዞ ማብራሪያን ማዘጋጀት፣
ማቅረብ እና ማስረዳት።
p የሰው አካል የተለያየ ተግባር እና ግንኙነት ባላቸው አቶሞች፣ ሞሎኪሎች፣ ሴሎች፣ ቲሹ፣ ኦርጋን እና በኦርጋን ህግ የተሞላ መሆኑን መማር መቻል።
p እያንዳንዱ የሰውነት ስርአት እንዴት የሰውን ልጅ ህይወት በመርዳት አስተዋፆ እንደሚያበረክት መረዳት።
p ሴሎች (cells) የህይወት በጣም ትንሽ መለኪያ ሆነው ነገር ግን በነፃነት ለብቻቸው መስራት የሚችሉ ነገሮች መሆናቸውን እና የህይወት አሰስፈላጊ ስራዎችን
በሙሉ እንደሚሰሩ መማር።
p የእፅዋትን ሴል፣ የእንስሳትን ሴል እና ነጠላ ፍጥረታት (organisms) የምንላቸውን ነገሮች መሰረታዊ መዋቅር እና ስራቸውን ማመዛዘን እና ማነፃፀር።
p ሀይል የሚገኝባቸው እና በፍጥረታት (organisms) ጥቅም ላይ መዋላቸው በጣም አስፈላጊ ሂደቶች መሆናቸውን መረዳት መቻል።
p የማስረጃን ብዙ መስመሮች በመፈለግ በተለያየ የጆኦሎጂ ግዜ ውስጥ የፍጥረታትን ዝግመተ ለውጥ ማሳየት መቻል።
p የምድር ህይወት እንዴት በግዜ ሂደት እንደሚቀየር የሚያሳዩ ማስረጃዎችን ማመዛዘን።
p ስለ ብዙሀን መጥፋት (mass extinction)የቀረቡ ማስረጃዎችን መንስኤ እና ውጤት ማመዛዘን እና መገምገም።

የማህበረሰብ ጥናት (ሶሻል ስተዲስ)
ስለ ምስራቅ ንፍቀ ክበብ፣ እና ስለ ተፈጥሮ ሀብት ስርጭት መማር
p ታሪካዊ ጥያቄን ለመመርመር እና ጭብጥን ለመመሥረት እና ለመጠበቅ የተለያየ እሳቤ ወይም ምልከታ ያላቸው በርካታ ታሪካዊ ምንጮችን መፈለግ እና
መገምገም።
p በወሳኝ ክፍለ ዘመናት እና ሁኔታዎች ውስጥ የአለማችን ሰዎችን የእርስ በርስ መደጋገፍ መረዳት መቻል።
p ስለ ታሪካዊ ዘመናት፣ ግለሰቦች፣ ቡድኖች፣ ሀሳቦች እና ጭብጦች በምስራቅ ንፍቀ ክበብ ክልል ውስጥ እና እርስ በእርሳቸው ስላላቸው ግንኙነቶች መማር
መቻል።
p ታሪክን እና የተለያዩ ባህሎችን አስተዋፅኦ የኖሩትን እና ወደ ምስራቅ ንፍቀ ክበብ የተሰደዱትን (እንደ የአለም ሀይማቶች የሀር መስመሮች) መግለፅ መቻል።
p በሰዎች እና አካላዊ ነገሮችን ህግ ለማግኘት ካርታ እና ሌሎች የጂኦግራፊ መሳሪያዎችን መጠቀም።
p መልካምድራዊ አካባቢ በኢኮኖሚ፣ በባህል እና በንግድ ስርዓት ላይ ተፅእኖ እንደሚያመጣ (ለምሳሌ፣ የበረዶ ተንቀሳቃሽ ቢዝነስ በደቡብ አሜሪካ ግዛቶች
መገኘት እንደሌለበት) ማስረዳት መቻል።
p ለአቅርቦት እና ለፍላጎት ፍቺ መስጠት።
p የተለያዩ ምክንያቶች አቅርቦት እና ፍላጎት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያመጡ መረዳት (ለምሳሌ፦ የተፈጥሮ አደጋ
ዜጎችን ለመጠባበቂያ በብዛት እንዲሸምቱ ሊያደርግ ይችላል)።
p የሀብት ስርጭት (ለምሳሌ ትላልቅ ኩባንያዎች ለትራንስፖርት አመች የሆነ አካባቢ ላይ ሲገኙ) የኢኮኖሚያዊ ምርት እና
የግለሰብ ምርጫ ላይ ተፅእኖ እንደሚያመጣ መረዳት መቻል።
p እንዴት የተለያዩ አገራት የህዝብን መብት እና ግዴታን እንደሚተረጉሙ ማወዳደር።
p የተለያዩ አገራት እንዴት እንደሚገናኙ እና ልዩነታቸውን ፈተው እንደሚተባበሩ መገምገም።
p በአገራት መሀከል ያሉ ግጭቶችን መንስኤ እና ውጤታቸውን ጨምሮ ማገናዘብ መቻል።

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 ለልጆ ብቻውን/ብቻዋን የሚያነቡበት ግዜ እና ቦታ ያዘጋጁ። ይህም እንደ ቲቪ ካሉ አደናቃፊዎች ነፃ መሆን አለበት።
p ልጅዎን የሚወደውን/የምትወደውን ርእስ፣ ሁኔታ እና እንቅስቃሴ ይጠይቁት/ይጠይቋት። በመቀጠል ልጅዎ እንዲያነብ/እንድታነብ እንዲበረታታ/እንድትበረታታ መፅሀፍትን፣
መፅሄቶችን ወይም ሌሎች ነገሮችን ስለ መረጡት ርእስ ይፈልጉ።
p ልጅዎን እንዲያስብ እና እንዲመራመር የሚያደርጉ ጥያቄዎችን ይጠይቁ:- ለምሳሌ፦“እነዚህ ን ደራሲዎች ለምን ወደድካቸው/ሻቸው?”፣ “ደራሲው ምን አይነት ሀሳቦችን
ነው የሚፅፈው?” “ከነዚህ መፅሀፍት ውስጥ የምትወዳቸው/ጃቸው ገፀ ባህሪያት የትኞቹ ናቸው?”፣ “ለምን?” ለልጅዎ የመፅሀፍ ጥቆማ የሚፈልጉዎ ከከሆነ፣ ይህን ድህረ ገፅ
ይጎብኙ፦ www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf።
p ሌሎች ሰዎች ቤት ውስጥ ማንበባቸው ለልጅዎ ጠቃሚ ነው። ያነበቡትን ሊያከፍሉ ይችላሉ።
p ቤት ውስጥ ለውይይት የሚሆን ግዜ ይኑሮት። ወቅታዊ ሁኔታዎች፣ የጋራ ፍላጎቶች እና የወደፊት የትምህርት እና የስራ እቅዶች ላይ ተወያዩ።
p የአካባቢውን ሙዚየም በጋራ ይጎብኙ። ግዜ ወስደው ለህዝብ የቀረቡ ነገሮች በቅርበት ይከታተሉ እና ባዩት ነገር ላይ ይወያዩ። የአካባቢው ሙዚየም አማራጭ ዴንቨር
የጥበብ ሙዚየምን ያካትታል፣ Museo de las Americas ወይም የዴንቨር ተፈጥሮ እና ሳይንስ ሙዚየም።

ሂሳብ
p በትክክለኛ (በእውተኛው) ህይወት ውስጥ ያሉ ችግሮችን/ጥያቄዎችን በመጠቀም በቃላት ጥያቄዎች መልኩ ለመፍታት መሞከር። ለምሳሌ፦ 15% ጉርሻን/ቲፕን ማስላት
ወይም ከሳምንቱ ገቢ ላይ ስንት በመቶ ታክስ እንደሚከፈል ማስላት።
p ለረዥም ግዜ ፕሮጀክት ልጅዎ የሚገዛ እቃ እንዲመርጥ/እንድትመርጥ ያግዟቸው እና በገበያ ያለውን የእቃውን ዋጋ ጋዜጣ ወይም ኢንተርኔት በመጠቀም እንዲከታተል/
እንድትከታተል ያግዙት/ያግዟት። እቃው በየወሩ የጨመረውን እና የቀነሰውን በመቶኛ ልጅዎ እንዲያሰላ ወይም እንድታሰላ ያድርጉ።
p ልጅዎን ከቁጥሮች ጋር እንዲውል/እንድትውል ለማድረግ የመጋዘን ማስታወቂያዎችን ተጠቀሙ ። ለምሳሌ፣ አንድ መጋዘን 30% ቅናሽ ማስታወቂያ ካወጣ፣ ልጅዎ
የተቀነሰውን ዋጋ እንዲሁም የቅናሹን ዶላር ዋጋ እንዲገምት/እንድትገምት ማድረግ።
p ልጅዎን በየትኛውም አርትሜቲክ ኦፕሬሽን ውስጥ አራትን 4 ግዜ በመጠቀም ከ 0 እስከ 20 ድረስ ቁጥሮችን መፃፍ ማስቻል ። ለምሳሌ፣ 44-44=0፣ 4x4-4x4=0፣
እንዴት 1 ሊገኝ ይችላል? 4/4+4-4=1።
p ለሂሳብ ጨዋታዎችን ቤት ውስጥ ለመስራት ችግር ካለ፣ ወደዚህ ድህረ ገፁ ይሂዱ www.figurethis.org። ድህረ ገፁ በስፓንሽኛም ይገኛል።

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።

