የወላጆች መመሪያ
ለተማሪዎች ትምህርት
ልጅዎ በየክፍል ደረጃው የሚማራቸው ነገሮች ምሳሌ

8ኛ 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
አመለካከቶችን፣ ትርጉምን/አመስጥሮትን፣ በለብዙ እርከን የምርምር ፕሮጀክቶች መተንተን
p የንባብ ምርጫ በቀጥታ ወይም በግልፅ ምን እንደሚል መለየት እና ከመረጃዎች በመነሳት በፅሁፉ ውስጥ አመስጥሮት/መደምደሚያ ማውጣት
(አመስጥሮ/መደምደሚያ ማለት በእውነታ ወይም በሁኔታዎች ላይ በመመስረት ከቀጥታ ወይም ግልፅ አገላለጽ ይልቅ በመረጃ ላይ በመመርኮዝ
ማጠቃለያ ላይ መድረስ ነው)።
p በተመሳሳይ ርእስ ላይ የተዘጋጁ ነገሮች የቱጋ በየትኛው እውነት፣ አገላለፅ ወይም አስተሳሰብ ላይ እንደማይስማሙ መመርመር መቻል።
p በተለያዩ የመገኛ ብዙሃን(እንደ ህትመት፣ቲቪ፣ ድረ ገፅ) ላይ የሚቀርቡ መረጃዎችን አላማ ማሰላሰል እና ከማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ወይም ከንግድ አንፃር
መገምገም።
p የተገኙ ውጤቶችን እና የይገባኛል/የመብት ጥያቄዎችን ለሌሎች ማቅረብ። ይህም አግባብነት ያላቸው ማስረጃዎችን እና ምክንያቶች የያዙ ቁልፍ ነጥቦች
ላይ አትኩሮት በማድረግ እና ንግግርን ከታዳሚ እና ከመቼት ሁኔታ ጋር አንፃር በማስተካከል፣ እንዲሁም ለጥያቄዎች እና አስተያየቶች ከምልከታና
ሀሳቦች ጋር በአግባብ በመመለስ መሆን ይኖርበታል።
p በጠንካራ ሀሳቦች ወይም አመለካከቶች ዙሪያ ከተገቢ ምክንያት እና ማስረጃ ጋር፣ በግልፅ የቃላት ምርጫ፣ ሰላማዊ ለውጥ እና የተለያየ የአረፍተ ነገር
መዋቅሮችን በመጠቀም ፅሁፎችን ማዘጋጀት።
p የተለያየ ደረጃ ያካተቱ፣ አስተማማኝ የሆኑ እትሞችን እና ዲጂታል ምንጮችን በመጠቀም ጥናተዊ ፕሮጀክቶችን ማቀድ እና ማከናወን።
p የንግግር ምሰሌዎችን መፍታት፣ እንደ ሰምና ወርቅ ወይም የቃላት ምፀት በሀሳብ ደረጃ። የቃላት ምፀት ማለት ቃላት ከመደበኛ ትርጉማቸው ውጪ
የሆነ ነገር ለማለት ጥቀም ላይ ሲውሉ (ለምሳሌ “እንደ ጭቃ የፀዳ” ለሆነ ንፁህ ላልሆነ ነገር)።
p ለአንባቢያን ግልፅ የሆነ ምስል ለመፍጠር ጠንካራ ማሰሪያ አንቀፆች (verbs) መጠቀም (ለምሳሌ፦ walk, skip, meander, lurch, limp)።

ሂሳብ
ሊኒየር ኢኩዌዥኖችን /linear equations/ መሥራት/ማቃለል፣ በከፋንክሽንስ /functions/፣ በኮንግሩዎንስ /congruence/፣
በሲሚላሪቲ/similarity/ መስራት
p ሊኒየር ኢኩዌዢን እና ጥንድ ሊኒየር ኢኩዌዢኖችን መስራት (ማቃለል)። ሊኒየር ኢኩዌዢን ማለት እንደ y=mx + b ያሉት ሆነው በግራፍ ላይ ቀጥታ
መስመር የሚሰሩ ኢኩዌዢኖች ናቸው። ተማሪዎች በግራፍ ላይ የ (x/y )ዋጋ የኢኩዌዢኑ መለስ መሆኑን እና የመስመሩ ስሎፕ መሆኑን ይማራሉ።
p በትክክል በሚገጥም መስመር በቁጥሮች መረጃን ጥናት መሀከል ያለውን ግንኙነት መገምገም (መመዘን)።
p ፈንክሽኖችን መተርጎም፣ መገምገም እና ማወዳደር (ፈንክሽን ማለት ለእያንዳንዱ የ x ዋጋ አንድ ተመሳሳይ የ y ዋጋ የሚያስመድብ ህግ እንደ y=2x፣
እንዲህ አይነት የስርዓት ጥምረት የሚያፈራ እንደ (-2,-4)፣ (3፣6) እና (4፣8)።
p በቁጥሮች መሀከል ያለን ግንኙነት እንደ ምሳሌ ለማቅረብ ፈንክሽኖችን መጠቀም።
p በኔጌቲቭ እና በፖዘቲቭ ኤክስፖነንት ፣በእስኮዌር ሩት እና የኪውብ ሩት ምልክቶች እንዲሁም በሳይንስ የምልክታ ፊደሎች መስራት።
p በፕሮፖርሽናል፣ በመስመር እነ በሊኒየር ኢኮይዥን መሀከል የለውን ግንኙነት (ቁርኝት) መረዳት።
p ተመጣጣኝ ግንኙነቶችን ግራፍ ላይ ማስቀመጥ እና ስሎፕን ወይም የሬትን ለውጥ መወሰን።
p ውድድርን (congruence) መረዳት መቻል (ነገሮች እኩል መጠን እና ቅርፅ ሲኖራቸው) እና መመሳሰል (ተመሳሳይ ቅርፅ ነገር ግን የተለያየ መጠን) አካላዊ
ምሳሌዎችን በ፣ ወይም የጂኦሜትሪ ሶፍትዌርን መጠቀም ማሳየት መቻል።
p በባለ 2 አቅጣጫ ምስሎች የመሽከርከርን፣ የማንፀባረቅን እና የመተርጎምን ባህሪ እና ግንኙነት መረዳት መቻል፤ እና ውጤቱን መረዳት መቻል።
p የፓይታጎሪያን ቲዎሪየም (የጎነ ሶስት ጎኖች ርዝመት ላይ የተመሰረተ ኢኩዬዥን: a2+b2=c2) መረዳት እና መተግበር።
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ሳይንስ

ሁሉም ቁሶች ከጥቃቅን አካላት እና ከተለያየ አይነት ሀይል መሰራታቸውን መረዳት
o ሁሉንም ቁሶች በአይን በማየት በጣም ጥቃቅን ከሆኑ አካላት መሰራታቸውን ማወቅ።
p ኤለመንቶች የራሳቸው የሆነ ልዩ አቶም እና ባህሪ እንዳላቸው መረዳት። ጥቃቅን የሆኑ አካላት ራሳቸው በጣም ጥቃቅን ከሆኑ ቁርጥራጮች የተሰሩት ናቸው።
p ጥቃቅን አቶሞች በደንብ በሚታወቁ ሞሎኪሎች እርስ በእርሳቸው እንደሚጣበቁ ወይም በሰፊ አደረጃጀት ውስጥ በአንድ ላይ እንደሚከማቹ መማር።
የተለያየ አቶሞች በቡድን ምደባ ውስጥ ሁሉንም አይነት ነገሮች ይይዛሉ።
p የጠጣር፣ የፈሳሽ እና የጋዝ አካላዊ ባህሪዎች እና ለውጦች በተለዩ ምሳሌዎች ሊብራሩ ይችላሉ (ሁሉም ነገሮች ከመጨረሻ ትንሽ መጠን ያላቸው ነገሮች እና
ሁልግዜ ከሚንቀሳቀሱ ነገሮች መሰራታቸውን የሚገልፅ)።
p በግዝፈት፣ ክብደት፣ ይዘት እና እፍጋት መሃከል ያለውን ግንኙነት ማብራራት።
p የነገሮች ድብልቅ በባህሪያቸው ላይ በመመስረት እንደ የመፍላት መጠን፣ የማግኔትነት ባህሪ እና እፍግታ ሊለያዩ እንደሚችሉ መማር።
p የሀይልን አቅጣጫ እና ልክ መጠን በነገሮች ላይ የሚተገብራቸውን መለየት እና ማስላት እንዲሁም ውጤቱን በቁሱ እንቅስቃሴ ለውጥ ላይ በመመልከት
ማስረዳት መቻል።
p የተለያየ አይነት ሀይል እንዳለ እና እነዚህ አይነቶች ከአንዱ ወደ አንዱ እንደሚለያዩ መረዳት - ነገር ግን አጠቃላይ ሀይል ተጠብቋል።
p በፊዚካል እና በኬሚካላዊ ለውጦች መሀከል ያለውን ልዩነት መለየት መቻል፣ ምንም ነገር በለውጥ ግዜ ግዝፈቱን ይጠብቃል።
p መርገብገብ እንደ ኤሌክትሮማግኔቲክ፣ ድምፅ፣ ርእደ መሬት እና ውሀ ተመሳሳይ አይነት ባህሪ እና ልዩ የሆኑ መገለጫዎች እንዳላቸው ማስተዋል መቻል።

የማህበረሰብ ጥናት (ሶሻል ስተዲስ)

የአሜሪካን ታሪክ ከአሜሪካ አብዮት እስከ መልሶ ግንባታ መመርመር

p ስለ አሜሪካ ታሪክ በተለያዩ የታሪክ ምንጮች እና ሃሳቦች ላይ በመመስረት ተገቢ የሆነ መላምት ማዘጋጀት።
p ከአሜሪካ አብዮት ጀምሮ እስከ መልሶ ግንባታ ያሉትን ታሪካዊ ዘመናትን፣ ግለሰቦችን፣ ቡድኖችን፣ ሃሳቦችን እና ጭብጦችን ማወቅ።
p በሰዎች እና በአካላዊ ህግ ውስጥ ያለ ሂደትን ለመገምገም የጂኦግራፊ መሳሪያዎችን መጠቀም። ለምሳሌ፣ የሰዎችን በወንዞች አካባቢ መስፈር።
p በቦታና በተፈጥሯዊ ስጦታዎች ላይ የሚደረጉ ግጭቶችን እና ትብብሮችን መገምገም (መመዘን)። ለምሳሌ፣ የተለያዩ ሀገሮች በዩናይትድ እስቴት ውስጥ ባሉ
ተፈጥሯዊ ስጦታዎች ላይ መጋጨት እና ግለሶቦች በካሊፎርኒያ ወርቅ ጉዳይ እርስ በርሳቸው መወዳደር።
p ኢኮኖሚያዊ ነፃነት ነፃ ግብይትን ጨምሮ ለኢኮኖሚ እድገት እንደሚያስፈልግ መገምገም(መመዘን)።
p አገራት ንግድ ላይ ለመግዛት (ለማስገባት) የሚፈቀድ መጠንን በመወሰን እና ቀረጥ በመጣል ለምን ንግድን እንደሚያግዱ ማብራራት።
p የግል ዱቤን እና እዳን ማስተዳደርን መማር።
p የዱቤን እና እዳን ጥቅምና ወጪ መገምገም (መመዘን)።
p የመቀጠል እና የለውጥ አካላት በአሜሪካ መንግስት እና በወቅቱ የነበረ የዜጋው አስተዋፅኦ አካላትን መገምገም።
p ዋና ዋና የፖለቲካ፣ የማህበራዊ እና የባህል ለውጦች በአሜሪካ የተከሰቱ እና ለለውጡ ምክንያት የሆኑ ነገሮችን መግለጽ መቻል።
p በህገ መንግስት ውስጥ የህግን ቦታ ማወቅ መቻል።
p በግለሰቦች መብት፣ የግዛት ህግ እና በአገሪቱ ህግ መሀከል ያለውን ውጥረት መወያየት።
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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 ልጆዎ እንደ ቴሌቪዥን ካሉ አደናቃፊ ነገሮች ነፃ ሆኖ እንዲያነብ/እንድታነብ ሰአትና ቦታ ያዘጋጁ።
p በሁሉም የተጣበበ ግዜ ውስጥ ለቤተሰብ ውይይት በአለም ላይ እየተደረጉ ስላሉ ነገሮች ለመነጋገር ግዜ ይመድቡ። የሳምንት የእረፍት ቀናት ለያንዳንዱ ሰው የመገናኛ እድል
ሊሆን ይችላል።
p ከልጆ ጋር የአገር ውስጥ ኮሌጅ ይጎብኙ። ሰለኮሌጅ በቅድሚያ ይነጋሩ። ከኮሌጅ ምንድን ነው የሚጠብቀው ወይም የምትጠብቀው? ለኮሌጅ ትምህርት እንዲዘጋጅ/
እንድትዘጋጅ ልጅዎ የትኛውን የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርትን እንዲያልፍ/እንድታልፍ ነው የሚያስፈልገው?
p ልጅዎ አዳዲስ እውቀት እና ቃላትን የማወቅ እድሉ/እድሉዋ እንዲጨምር እንዲረዳው/እንዲረዳት ሙዚየሞችን፣የዱር አራዊት የሚጠበቁበት ስፍራን፣ ቲያትር ቤት፣ ታሪካዊ
ቦታዎችን፣ ሰው ሰራሽ የአሳ ማርቢያ ቦታዎችን እና ሌሎች ታሪካዊ ቦታዎችን ይጎብኙ።
p ልጅዎ የመፃህፍት ቤት መታወቂያ እንዳለው/እንዳላት እርግጠኛ ይሁኑ።
p የልጆን የማንበብ ፍላጎት ለመገንባት እንዲረዳው/እንዲረዳት ቴክኖሎጂን ይጠቀሙ። ልጆች መፀሀፍን ወይም መጣጥፎችን በቀጥታ ማንበብ የሚችሉባቸው ብዙ ድረ ገፆች
አሉ። ልጆዎ በራሱ/ሷ ሊያነባቸው/ልታነባቸው የማይችላቸውን/የማትችላቸውን ቃላቶች ለማንበብ ኮምፒውተር ያግዛቸዋል። በተጨማሪም ላይብረሪው እነዛን ድረ-ገፆች
ለመጠቀም የሚችልበት ኮንፒውተር አለው። የመፃህፍት ቤት ሰራተኛን ወይም አስተማሪን ለመጠየቅ ነፃነት ይሰማዎት።

ሂሳብ
p ልጆን ሂሳብ በተወሰነ ስራ ላይ እንዴት አገልግሎት ላይ እንደሚውል ኢንተርኔት በመጠቀም እንዲፈልግ/እድትፈልግ ይጠይቁት/ይጠይቋት። ይህ ምናልባት ወደ መልካም
ውይይት ይመራል። በተጨማሪም ተማሪዎች ሰለ ወደፊት እቅዳቸው ማሰብ እንዲጀምሩ ይፈቅድላቸዋል።
p ልጆዎ የሚሰራውን/የምተሰራውን ማንኛውም የሂሳብ ስራ ሲሰራ/ስትሰራ ያጋጠመውን/ያጋጠማትን አስደሳች ነገር እንዲነግርዎት/እንድትነግርዎት ይጠይቁ። እነዚህም
ጥያቄዎችን መፍታት ሲሊንደር እና ስፌር እንደ ምን ያህል ውሀ የአትክልት ቦታ እንደሚፈልግ ወይም ምን ያክል መሬት የፀሀይን ቦታ ይሸፍናል የሚለውን መፍታትን
ያካትታሉ።
p በስኬተር ፕሎት ለመወሰን ልምምድ ማድረግ እና ክብደት ግንኙነት እንዳላቸው መረጃዎችን መመርመር።
p የተለያዩ ቁሶችን ወይም ሳጥኖችን በመጠቀም (እንደሳሙና ወይም የጫማ ማስቀመጫ ሳጥንን የመሳሰሉ) ልጅዎ ውጫዊ አካሉን ወይም ይዞታውን እንዲገምት/እንድትገምት
ይጠይቁት በተጫማሪም መልሱን አብረው ያረጋግጡ።
p ልጅዎ ችግሮችን በቀናነት እንዲቀበል/እንድትቀበል እና ሂሳብን እንደ ጠቃሚ የትምህርት አይነት እንዲመለከት/እንድትመለከት ማበረታታት። “በሂሳብ ትምህርት ጎበዝ
አይደለውም” ወይም “ሂሳብ በጣም ከባድ ነው።” የመሳሰሉተን ዐረፍተ ነገሮች አስወግዱ።

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።

