Amharic Grade 1

MCPS

ለወደፊቱ መማር
የወላጆች መምርያ የ1ኛ ክፍል ስርአተ ትምህርት 2.0

የትምህርት ቦርድ
Mrs. Patricia B. O’Neill
(ወ/ሮ ፓትሪሽያ ቢ. ኦ'ኔይል)
ፕሬዚደንት
Mr. Michael A. Durso
(ሚ/ር ማይክል ኤ. ዱርሶ)
ም/ፕረዚደንት
Mr. Christopher S. Barclay
(ሚ/ር ክሪስቶፈር ኤስ ባርክሌይ)
Dr. Judith R. Docca (ዶ/ር ጆዲት ዶካ)
Mr. Philip Kauffman
(ሚ/ር ፊሊፕ ካውፍማን)
Ms. Jill Ortman-Fouse
(ወ/ይ ጂል ኦርትማን-ፋውዝ)
Mrs. Rebecca Smondrowski
(ወ/ሮ ሬቤካ ስሞንድሮውስኪ)
Mr. Eric Guerci (ሚ/ር ኤሪክ ጌርሲ)
ተማሪ አባል

የትምህርት ቤት አስተዳደር
Mr. Larry A. Bowers
(ሚ/ር ላሪ ኤ. ባወርስ)
ተጠባባቂ የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ
Dr. Maria V. Navarro
(ዶ/ር ማሪያ ናቫሮ)
የአካዴሚ ዋና መኮነን
Dr. Kimberly A. Statham
(ዶ/ር ኪምበርሊ ኤ ስታታም)
የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ም/የበላይ ተቆጣጣሪ
Dr. Andrew M. Zuckerman (ዶ/ር
አንድርው ኤም. ዙከርማን)
ተጣባባቂ ዋና የስራ መኮንን

ራእይ
ለአያንዳንዱና ለማንኛውም ተማሪ እጅግ

የላቀውን ሕዝባዊ ትምህርት በማቅረብ ትምህርት
እንዲሰርፅ እናደርጋለን።

ተልእኮ
እያንዳንዱ ተማሪ በኮሌጅም ሆነ በስራ ስኬታማ

እንዲሆን አካዴሚያዊ፣ የችግር አፈታት ፈጠራ፣
እና የማህበራዊ ስሜት ችሎታዎች ይኖሩታል።

የአላማ
ፍሬ ነገር
ሁሉም ተማሪዎች በወደፊት ኑሮአቸው
እንዲለሙ/እንዲበለፅጉ ማዘጋጀት

አይነተኛ
እሴቶች
መማር
ግንኙነቶች
ማክበር
ብቃት
ፍትህ

ስርአተትምህርት 2.0

ማስተማርን ከንባብና ከሂሳብ ባሻገር አስፋፍቶ ሞላ

ልጅን ይጠምዳል በኤሌሜንታሪ ደረጃ አስር የርእስ መስኮች—ስነጥበብ፣ የጤና ትምህርት፣ መረጂያዊ መሰረተ
ትምህርት፣ ሂሳብ፣ ሙዚቃ፣ የአካል ጥንካሬ ትምህርት፣ ንባብ፣ ሳይንስ፣ ማህበራዊ ጥናቶች፣ እና መፃፍ—
ተማሪዎች ለሙሉ ህይወት ትምህርት አስፈላጊ በሆኑት በሂሳዊና ፈጠራዊ አስተሳሰብ እና የአካዴሚያዊ ስኬት
ኪሂሎቶች አካባቢ ዳግመ ትኩረት ተደርጎባቸዋል። ስርአተ ትምህርት 2.0 አራት ዋና ዋና ገፅታዎች እሉት፤

እኛ
ተማሪዎቻችንን
ለወደፊታቸው
ማዘጋጀት
ያስፈልገናል፤
እኛ
ወዳሳለፍነው
አይደለም።
Ian Jukes (አያን ጁክስ)
Educator and
Futurist (አስተማሪና
ትንቢታዊ)

በአለምአቀፍ ግፊት የሚደረግባቸው መመዛኛዎች በሂሳብ፣ ንባብ፣ እና መፃፍ፡- ሂሳብ፣ ንባብ፣
እና መፃፍ የተመሰረቱት በጠንካራው Common Core State Standards/ዋነኛ የጋራ የስቴት
መመዘኛዎች (CCSS) ነው። እነዚህ መመዘኛዎች በሜሪላንድ በጁን 2010 ተቀባይነት ያገኙ ሲሆን
ተማሪዎች በየክፍሉ ደረጃ መማር ያለባቸውን ይዘት የሚገልፁና የዩ-ኤስ ተማሪዎችም ከአለም
ዙርያ ተማሪዎች ጋር በአወንታዊ እንዲወዳደሩ የተተለሙ ናቸው።
መላ ልጅን በማስተማር ትኩረት፡- ስርአተ ትምህርቱ ከሂሳብ፣ ንባብ፣ እና ፅሁፍ ጋር በማቃመም
እንደ ስነጥበባት፣ የመረጃ መሰረታዊ ትምህርት፣ የአካል ማጠንከርያ ትምህርት፣ ሳይንስ፣ እና
ማህበራዊ ጥናቶች በመሳሰሉት ርእሶች ተጨማሪ የትምህርት ትኩረት ያቀርባል። ተማሪዎች
በኤሌሜንታሪ ት/ቤት በሁሉም የትምህርት አይነቶች ትምህርት ይሰጣሉ።
አስተሳሰብን፣ ምክንያታዊነት፣ እና ፈጠራዊነትን ማወሀሀድ፡- አስተሳሰብንና የአካዴሚያዊ ስኬት
ክሂሎቶች መወሀድ—ወይም የተማሪን በፈጠራዊነት ፕሮብሌሞች በትብብሮሽ መፍታት፣ በርካታ
አመለካከቶችን መተርጎም፣ ውስብስብ አሀዞችን መተንተን፣ እና በተለያዩ አስተሳሰቦች መካከል
ግንኙነቶችን መገንዘብ—የስርአተ ትምህርት 2.0 ብቸኛ ገፅታ ነው። እነዚህ ክሂሎቶች በ21ኛው
ክፍለ ዘመን በእውቀት በተመሰረተው የአለም-አቀፍ ኤኮኖሚ ለመልማት አስፈላጊ መሳርያዎች
ሆነው በትምህርታዊ ምርመራ ተለይተዋል።

"በመመዘኛዎች የተመሰረተ" ሪፖርት ካርድ የተማሪን ግስጋሴ ማሳወቅ፡- የኤሌሜንታሪ ት/ቤት ሪፖርት ካርድ በያንዳንዱ የማርክ መስጫ ወቅት
ከስርአተ ትምህርት 2.0 የሚሰጡ ፅንሰ ሀሳቦችና ርእሶች ጋር ተቀናጅቷል። የሩብ አመት ሪፖርት ካርድ ተማሪዎች ከክፍል ደረጃ ተጠባቂዎች
ጋር ሲወዳደር የአካዴሚያዊ መመዘኛዎችን በማሟላት ረገድ በምን ሁኔታ እንደሚገኙ ለተማሪዎችና ለወላጆች አመቱን በሞላ አስተያየት
ያቀርባል።
ስርአተ ትምህርት 2.0 ተማሪዎች በት/ቤትና ከዚያም ባሻገር ለመልማት የሚያስፈልጓቸውን ክሂሎቶች ለማዳበር ያግዛቸዋል።

MCPS CURRICULUM 2.0

3

ማሰብ/አስተሳሰብና
የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች
በአካዴሚ፣ በማህበራዊ ተዋስኦ፣ እና በስሜት የሚበለፅጉ ተማሪዎች ከተራ እውነታዎች በላይ ያውቃሉ። ለመማርና
ከሞላ ጎደል በማንኛውም አካባቢ ስኬታማ ለመሆን የሚያስችሏቸው የተወሰኑ ችሎታዎች አሏቸው። እነዚህም ሂሳዊ
አስተሳሰብ፣ የፈጠራ አስተሳሰብ፣ እና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎችን ያካትታሉ። በስተቀኝ የሚገኘው ሰንጠረዥ
ተማሪዎች በኤሌሜንታሪ ትም/ቤት በሚገሰግሱበት ወቅት በስርአተ ትምህርት 2.0 በሞላ ተዋህደው የሚገኙትን
የአስተሳሰብና የአክዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎችን ይገልፃል።

4

ስርአተ ትምህርት 2.0 1ኛ ክፍል

የሂሳዊ አስተሳሰብ
ችሎታዎች

የፈጠራ አስተሳሰብ
ችሎታዎች

አካዴሚያዊ ስኬት
ችሎታዎች

ሂሳዊ አስተሳሰብ በማስረጃና በጠራ
አስተሳሰብ በመመስረት፣ ምን
ማድረግ ወይም ምን ማመን እንዳለብህ
በምታስብበት ወቅት፣ ከስሜት ነፃና ባለ
ክፍት አእምሮ መሆንን ያካትታል።

የፈጠራ አስተሳሰብ እውነታዎችን፣
ፅንሰሃሳቦችን፣ እና መርሆዎችን እብሮ
ማስቀመጥና በነገሮች አስተያየትና
አተገባበር አዲስ መንገድ ማሳየትን
ያካትታል።

አካዴሚያዊ ስኬት ተማሪዎች
በአካዴሚያዊ አካባቢ በሙሉ ሃይላቸው
ለመገስገስ ተገቢ አቋምና ስነ ምግበር
መጨበጣቸውን ያካትታል።

ትንተና

ማብራርያ

• ምን እንደሚመሳሰልና ምን እንደሚለያይ
ማስተዋል

• በአፃፃፍዎ፣ አነጋገርዎ፣ እና በኪነጥበብ
ስራዎ የመግለጫ ዝርዝሮች ማካተት

• የሌሎችን ሃሳቦች ማክበር

• ምንና ምን ክፍሎች/አካሎች ሙሉውን
እንደሚገነቡ መግለፅ

• አንድን ነገር ልክ እንደሆነ አድርጎ
መግለፅ ጊዜ ይወስዳል

• ቅጦችን መፈለግ

• አስተሳሰብዎን ይግለፁ

• ነገሮች እንዴት በአንድ ላይ
እንደሚገጣጠሙ ማየት/መገንዘብ

ግትር ያለመሆን

• ቡድንን እንዴት መምራትና የቡድን
አባል መሆንን ማወቅ

• ነገሮችን በያይነቸው/በየጠባያቸው
መለያየት

• የሌሎችን ሃሳቦችና ግንዛቤዎች ማመዛዘን

ጥረት/ተነሳሽነት/ብርታት

• የተሰጠዎትን መልስ መጠየቅ/ማረጋገጥ

• አስቸጋሪ ስራዎችን ለማከናወን ራስን
መፈታተን

ግምገማ
• እውነታዎችንና አባባሎችን መጠየቅ/
መጠርጠር፡ የራስንም ጭምር
• ማስረጃ መጠየቅ
• የምትመለከተውን ወይም የምታነበውን
መረጃ አስተማማኝነቱን ማረጋገጥ
• ሁለት የመረጃ ምንጮች ሲጋጩ ምን
ማድረግ እንዳለብህ/ሽ ማወቅ
• በመስፈርት መሰረት አማራጮችን
ቅደምተከተል መስጠት
ገንቢ ትንተና
• ነገሮችን ከበተኑ በኋላ እንደገና
መገጣጠም
• እ
 ንዴት አዲስ ሃሳቦች ከሌሎች ሃሳቦች
እንደሚመጡ ማየት/መገንዘብ
• ከነበሩህ/ሽ ክፍሎች አዲስ ነገር
መስራት
• ሃሳብዎን ማደራጀት

• "ለምን" የሚሉ ጥያቄዎችን ማቅረብ
• በማስረጃና በአዳዲስ ሃሳቦች መሰረት
አስተሳሰብዎን መለወጥ
የቋንቋ ቅልጥፍና
• በርካታ አዳዲስ ሃሳቦችን ማፍለቅ
• ሃሳቦችዎን ወይም አመለካከቶችዎን
በፅሁፍ፡ በስእል፡ በንግግር ወይም
በድርጊት መግለፅ
• አንዱን ነገር በተለያዩ መንገዶች ማሳየት
• አንድን ጥያቄ በተለያዩ መንገዶች
መመለስን ማወቅ
የወጥ ፈጠራ ችሎታ
• አዳዲስ ሃሳቦችና ምርቶች መፍጠር
• መልሶችዎን ባዳዲስና በፈጠራ
መንገዶች መግለፅ
• የሌሎችን ሃሳቦችና ምርቶች ወደ አዲስ
ነገር መለወጥ
• አንድን ነገር ባዲስ መንገድ ለመፍታት
ፕሮብሌሞችን እንደ እድል ማየት/
መቁጠር

ትብብር
• ሌሎች ሰዎችን ምን እንደሚያስቡ
መጠየቅ
• ግብን ለመምታት ወይም ስራን
ለመፈፀም ከሌሎች ጋር አብሮ መስራት

• ሁኔታዎች ሲከብዱ ግብን ለመምታት
ስለ ተጨማሪ መንገዶች ማሰብ
• ምን ጊዜም እጅን አለመስጠት። መማር
ሲያስቸግር እርዳታ መጠየቅ
የአስተሳሰብ ድፍረት/አደጋዎችን መጋፈጥ
• እንዲገባዎ ለመታገዝ ጥያቄዎችን
ማቅረብ - በየዕለቱ
• በቡድን ውስጥ ሆነው የሚያስቡትን
ማጋራት
• ሃሳብዎን ማጋራትና ለጥያቄዎች መልስ
መስጠት፣ እርግጠኛ ባይሆኑም እንኳ
• ወደሚቀጥለው ደረጃ ለመውጣት ራስን
መፈታተን
ስለራስ አስተሳሰብ (Metacognition) ስለማሰብ ማሰብ
• ተጨማሪ ከመማርዎ በፊት ስለርእሱ
ቀድሞውኑ ምን እንደሚያውቁ ማሰብ
• በምን አይነት ሁኔታ ይበልጥ መማር
እንደሚችሉ ማስተዋልና በሚታገሉበት/
በሚቸገሩበት ወቅት እርዳታ መጠየቅ
• አስተሳሰብዎን መግለፅ
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“

ለፈጠራ ማስተማር አላማው በራስ መተማመን፡ የህሊና
ነጻነትና ለራስ የማሰብን አቅም ማበረታታት ነው።

”

Sir Ken Robinson (ሰር ኬን ሮቢንሰን)፣ Out of Our Minds: Learning to be
Creative (ከአእምሮአችን ውጭ፡ ፈጣሪ
ለመሆን መማር)
በስርአተትምህርት 2.0፣ 1ኛ ክፍል፣ የተወሰነ ሂሳዊና ፈጠራዊ አስተሳሰብ እና የአካዴሚያዊ ስኬት
ክሂሎቶች ለያንዳንዱ የማርክ መስጫ ወቅት ተለይተዋል። እነዚህ ሙያዎች በአስሮቹ የይዘት መስኮች
ፅንሰ-ሀሳቦችና ርእሶች አማካይነት ትምሀርት የሚሰጥባቸው ናቸው እናም ርእሶቹ ባጠቃላይ ለመወሀሀድ
ትኩረት ያቀርባሉ።
ስነጥበብ
አጠቃላይ ሙዚቃ
የጤና ትምህርት
የመረጃ መሰረተ ትምህርት
የሒሳብ ትምህርት

የሰዉነት ማጠንከርያ ትምህርት
ንባብ/የቋንቋ ስነጥበባት
ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ ፣ እና ምህንድስና
የህብረተሰብ ሳይንስ
ፅሁፍ

የሚቀጥሉት ገፆች ሂሳዊ አስተሳሰብ፣ የፈጠራ አስተሳሰብ፣ እና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች ከዚያም
በማያያዝ ለ1ኛ ክፍል ተማሪዎች በያንዳንዱ የማርክ መስጫ ወቅት የትምህርት ትኩረት የሆኑት ከስርአተ
ትምህርቱ ፅንሰሀሳቦችና ርእሶች ጋር ላይላዩን ያሳያሉ።

ስርአተ ትምህርት 2.0 የተገነባው ወደ ኮሌጅና ለ21ኛው ክፍለ ዘመን ለስራ ዝግ
ጁነት በሚያመሩት የተማሪን ሂሳዊና የፈጠራ አስተሳሰብ፣ እንዲሁም መሰረታዊ
የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች በማዳበር ዙርያ ነው።
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ማርክ መስጫ ወቅት 1 MARKING PERIOD 1
በቀይ የተመለከቱት ፅንሰ ሀሳቦች በሪፖርት ካርዱ ማርክ የተሰጣችው ለማርክ መስጫ ወቅት 1 ነው።

ትንተና

(ሂሳዊ አስተሳሰብ ክሂሎት)—አንድን ሙሉ ወድያውኑ
ሊታዩ ወደማይችሉ ክፍሎች መሰባበርና የሙሉው አቋም መገንዘብ እንዲቻል
ክፍሎቹን መመርመር።
• መለያ ባህርያትን መለየትና መግለፅ።
• ተመሳሳይነቶችንና ልዩነቶችን በመለየት ማመዛዘን።
• መመደብ እና መከፋፈል ወደ ፈርጆች በአይነት በይዘት ወዘተ።
• መለየት እና መግለፅ ቅጦችን እና በቅጦች መካከል ያሉ ግንኙነቶችን።
• መለየት ባንድ ሙሉ ክፍሎች መካከል ያሉትን ዝምድናዎች።

ትብብር

(የአካዴሚያዊ ስኬት ክሂሎቶች)—የቡድን ግብን

ለመምታት በውጤታማነትና በመከባበር መስራት
• ማሳየት ንቁ ሰሚና ተግባቢ መሆን ከቡድን አባላት ባለ ግንኙነት።
• መጠየቅ እና በርካታና የተለያዩ ኣስተያየቶችን ማክበር መግባባትን ለማስፋትና
ጥልቀት ለመስጠት።
• ማሳየት የቡድን ስራን ከሌሎች ጋር በውጤታማነት በመስራት።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
• ስነ ፅሁፍ: ከመንሳሳትና ድጋፍ ጋር—ተረቶችንና ግጥሞችን ማንበብ፤ Junior Great
Books፤ ስለ ቁልፍ ዝርዝሮች ጥያቄዎችን ማቅረብና መመለስ፤ ገፀባህርያትን፣
አቀማመጦችን፣ ክውነቶችን መግለፅ፤ ተረቶችን መልሶ መንገር።
• መረጂያዊ ፅሁፍ: ከመነሳሳትና ድጋፍ ጋር—መረጂያዊ ፅሁፍ ማንበብ፤ ስለ ቁልፍ
ዝርዝሮች ቃላትና ሀረጎች ጥያቄዎችን ማቅረብና መመለስ፤ መረጃን ለማግኘት የፅሁፍ
ገፅታዎች ማወቅና በነሱ መጠቀም፤ፅሁፍ ላይ ባለ እና በስእሎች/ፎቶግራፎች መካከል
መረጃዎችን መለየት።
• ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር በትብብሮሽ ውይይቶች መሳተፍ: ፤ ስለ ጮኸው የተነበቡ
ጽሑፎች ወይም በቃል ወይም በሚድያ ስለቀረበ መረጃ ጥያቄዎችን ማቅረብና
መመለስ፤ የማይታወቁ ቃላትን ወይም በርካታ ትርጉም ያላቸው ቃላት/ሀረጎችን
ትርጉም ማብራራት፤ ከአምራርና ድጋፍ ጋር የቃላት ዝምድናዎች መገንዘብ።
• መሰረታዊ ክህሎቶች: የቃላት ድምፆችን ማወቅና መተግበር፤የህትመት አደረጃጀት
ግንዛቤ ማሳየት።

ማህበራዊ ጥናቶች
• የስነዜጋ ትምህርት: ፡ - የህጎች አስፈላጊነት፤ መብቶች፣ ሀላፊነቶች፣ እና ምርጫዎች፤
አመራርና ስልጣን፤ ለአሜሪካ የፖለቲካ ስርአት አስፈላጊ የህዝብ አስተዋፅኦዎች፤
የዩናይትድ ስቴትስ ምልክቶችና ልምዶች።

ጽሑፍ
• መረጃ-ሰጭ/ገላጭ: ፡- ርእስ መሰየም፣ እውነታዎች ማቅረብ እና መዝጊያ መስጠት።
• ትረካ፡- ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ክውነቶችን መልሶ መንገር፤ ዝርዝሮችና መዝጊያ
ማከል።
• ሂደት፣ ምርት፣ እና ምርምር: ፡- በርእስ ትኩረት ማድረግ፣ ለአስተያየቶች ምላሽ
መስጠትና ለፅሁፍ ዝርዝር መጨመር፤ ለጽሑፍ ህትመት በተለያዩ አሀዛዊ መሳሪያዎች
መጠቀም፣ በጋራ ምርምር መሳተፍ።

ሳይንስ ቴክኖሎጂ፣ እና ኤንጂኔሪንግ
• የህይወት ሳይንሶች: የአትክልትና የእንስሳዎች ውድድር፤ የነፍሳት አካሎች፤ የእንስሶች
መስረታዊ ፍላጎቶች፤ በመሰረታዊ ፍላጎቶች መሟላት እና ሊታዩ በሚችሉ የእንስሳት
ገፅታዎች ዝምድናዎች።
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• የቋንቋ አጠቃቀም፡- ከፍተኛና ዝቅተኛ/Upper- and lower-case ፊደሎች፣
የወል፣ የግል እና የባለቤትነት ስሞች፤ ነጠላና የብዙ ስሞች ከአንፃራዊ ግሶች ጋር፣
በአርፍተነገር ማሰርያ ነጥብ መገልገል፤ ቃላትን በድምፅ መዘዘር/spell።
• አስተያየት፡- ርእስ ማስተዋወቅ፣ አስተያየት መስጠት፣ ስለአስተያየት ምክንያት
ማቅረብ፣ እና መዝጊያ መስጠት።

ትንተናና ትብብር

ሂሳብ
• አለካክና አሀዞች: የፈርጅ አሀዞች—አሞሌ ግራፎች፣ የስእል ግራፍ/pictograph

አጠቃላይ ሙዚቃ

• በአስር ቤት ቁጥርና ግብረቶች: እስከ 120 ድረስ መቁጠር፣ ከ120 ባነሰ በማንኛውም
ቁጥር ጀምሮ፤ የቦታ ዋጋ—አስሮችና አንዶች፤ ባለ-2 ቦታ ቁጥሮች ማወዳደር።

• የሙዚቃ ትንተናና ምላሽ: በሙዚቃ ተመስሳይና የተለያዩ ክፍሎችን መለየት፤ የሙዚቃ
ጥቆማዎችን መከተል፤ ከፍተኛና ዝቅተኛ ድምፆችን ማወዳደር።

• ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ: ለባለ-1 ቦታ ቁጥር የመደመርና የመቀነስ
ሁኔታዎች፤ አስር ተጨማሪ፣ አስር ሲቀነስ፤ በከፊል ሙሉ ፅንሰ ሀሳቦች (ባለ-1
መደብ ቁጥሮች)—መበታተን።

• ሙዚቃ መጫወት: በተለያዩ የቃል ዘገባዎች መዘመር/መዝፈን፣ በትምህርት ክፍል
የሙዚቃ መሳርያዎች መጫወት።

ስርአተትምህርት 2.0 ተማሪዎችን በጥልቀት
ይጠምዳል በት/ቤትና ከዚያም ባሻገር ለመልማት
የሚያስፈልጓቸውን ክሂሎቶች ለማዳበር
ያግዛቸዋል።

የጤና ትምህርት
• የአእምሮና የስሜት ጤና፡- ከጋደኞችና ከቤተሰብ ጋር የሚገናኙባቸውን መንገዶች
መግለፅ፤ ስሜቶችን መግለፅ፤ መልካም ውሳኔን ምን እንደሚፈጥረው መለየት
(ሰላማዊ፣ ክብርን የሚጠብቅ፣ ህጋዊ፣ እና ወላጅ የሚያፀድቀው)።
• አልኮል፣ ትምባሆ፣ እና ሊሎች እፆች፡- የመድሀኒቶችን ሚና መግለፅ፤ የአልኮል ጎጂ
ውጤቶችን መግለፅ፤ አልኮል ለልጆች ጤና የሚጎዳና ህገወጥ መሆኑን ማወቅ።

ስነጥበብ
• ኪነጥበብን መተንተንና ምላሽ መስጠት/ኪነጥበብን መፍጠር{80}፡- በኪነጥበብ ክፍል
ደህንነትና ሀላፊነት፤ የመስመር አይነቶችና አቅጣጫዎች፤ የአካልና የጂዮሜትሪ
ቅርፆች፤ የግል ትርጉምን በቀለም መግለፅ፤ 3—ማእዘን፣ የጂዮሜትሪ እና አካላዊ
ቅርፆች፤ ኪነጥበብን የመፍጠር ምክንያቶች፤ ምላሽ ለኪነጥበብ፤ የሃሳቦች ግኑኝነቶች።

የመረጃ መሰረተ ትምህርት
• የመበደር ሂደቶችና ደንቦች።

• ጥያቄ ማቅረብ፣ ቁልፍ ቃል፣ እና የመጠይቅ ስልቶች።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
• የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች እና ፅንሰ ሀሳቦች: የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች (ዱብ-ዱብ፣ ዝላይ፣
ግልቢያ፣ እና የገመድ ዝላይ)፡- ደረጃዎች (ዝቅ፣ መካከል፣ ከፍ)፤ አቅጣጫዎች (ወደ
ፊት፣ ወደ ኌላ ፣ወደ ጎን ) ፡-የህዋ ግንዛቤ (አጠቃላይ፣ ራስን-በራስ)።

• የርእስ ምርጫ።
• መልሶችን ለማግኘት የመገልገያ ባህርያት—ቁልፍ ቃላት፣ የፅሁፍ ገፅታዎች።
• የግል መረጃ ፍላጎት።
• ከስነ-ጽሁፍ ጋር ግንኙነቶችን ማድረግ።

• የግልና የማህበራዊ ሃላፊነት: ህጎችን መከታተል፣ ድግግሞሽ፣ የአካል እንቅስቅሴ አካባቢ
ውስጥ በጥንቃቄ መንቀሳቀስ።
MCPS CURRICULUM 2.0
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ማርክ መስጫ ወቅት 2 MARKING PERIOD 2
በስማያዊ የተመለከቱ ፅንሰ ሀሳቦች በሪፖርት ካርድ ማርክ ተሰጥቷቸዋል ለማርክ መስጫ ወቅት 2

ያነጋገር ቀልጣፋነት

{88}።

—ለፕሮብሌም ወይም ለአንድ

ሀሳብ በርካታ ምላሾችን ማፍለቅ።
• ማፍለቅ ሃሳቦችን በበርካታ ስልቶች በመጠቀም።
• መጠየቅ ጥያቄዎችን በተለያዩ መንገዶች።

አእምሮአዊ ድፍረት

(የአካዴሚያዊ ስኬት
ክሂሎት)—ጥርጣሬን መቀበል ወይም አንድን ግብ ለመምታት ተለምዶን
መፈታተን።
• መለወጥ እና መፍትሄዎችን ሲፈልጉ መፈታተንን ለመቀበል ማስተካከያዎች
ማድረግ።
• ፈቃደኛነት ማሳየት ሀሳቦችን በመጋራት አለመረጋገጥን ለመቀበል፣ ጥያቄዎችን
በማቅረብ፣ ወይም አዳዲስ ስራዎችን በመሞከር።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
• ስነ ፅሁፍ፡- ከቅስቀሳና ድጋፍ ጋር—ታሪኮችንና ግጥሞችን ማንበብ፤ Junior Great
Books፤ ገፅ ባህርያትን፣ አቀማመጥን፣ እና ዋና ዋና ክውነቶችን መግለፅ፤ ስለ
ቁልፍ ዝርዝሮች ጥያቄዎችን ማቅረብና መልስ መስጠት፤ የገፀባህርያትን ጀብዱዎችና
ተሞክሮዎች ማወዳደር/ማነፃፀር።
• መረጂያዊ ፅሁፍ: ከቅስቀሳና ድጋፍ ጋር—መረጂያዊ ፅሁፍ ማንበብ፤ ዋና ርእስ መለየትና
ቁልፍ ዝርዝርችመልሶ መንገር፤ ያልታወቁ ቃላትን ወይም ሃረጎችን ለመወሰንና
ለማብራራት ጥያቄዎች ማቅረብና መመለስ።
• ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- በትብብሮሽ ውይይቶች መሳተፍ፤ ያልታወቁ ቃላትን ወይም
ባለ በርካታ ትርጉም ቃላት/ሀረጎች ትርጉም ማብራራት፤ ከአመራርና ድጋፍ ጋር—
የቃል ዝምድናዎችን መገንዘብ፤ ጮሆ በተነበበ ፅሁፍ ወይም በቃል ወይም ቤላ ሚድያ
በተላለፈ መረጃ ስለ ቁልፍ ዝርዝሮች ጥያቄዎች ማቅረብና መመለስ፤አንድ ተናጋሪ
ስለሚለው ጥያቄዎች ማቅረብና መመለስ።
• መሰረታዊ ክህሎቶች፡- የቃላትን ድምፅ ማወቅና መተግበር፤ የህትመት አደረጃጀት
ግንዛቤ ማሳየት።

ማህበራዊ ጥናቶች
• ባህል፡- የሰውን ፍላጎት ለሟሟላት የተለያዩ መንገዶች፤ ህዝቦች ባህልን ይጋራሉ
ይዋሳሉም፤ ማህበራዊ ክሂሎቶች
• ታሪክ፡- ባለፈውና በአሁኑ መካከል ልዩነቶች፤ የዛሬና የቀድሞ ሰዎችና ነገሮች።

ጽሑፍ
• መረጂያዊ/ገላጭ ርእስ መሰየም፣ እውነታዎችን ማቅረብ እና መዝጊያ መስጠት።
• ትረካ፡- ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ተከታታይ ስለሆኑ ክውነቶች መተረክ፣ ዝርዝሮች
መጨመርና መዝጊያ ማቅረብ።

ሳይንስ ቴክኖሎጂ፣ እና
ኤንጂኔሪንግ
• ፊዚካል ሳይንሶች: ህይወት የሌላቸው ነገሮች ክፍሎች፤ ህይወት የሌላቸው ነገሮች
እንቅስቃሴ፣ የማግኔት ተፅእኖ በነገሮች ላይ።
• የህይወት ሳይንሶች: ህይወት ያላቸው ነገሮች ክፍሎች።
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• አስተያየት፡- አንድ ርእስ ማስተዋወቅ፣ አስተያየት መስጠት፣ ለአስተያየት ምክንያት
መስጠት፣ እና መዝጊያ ማቅረብ።
• ሂደት፣ ምርት፣ ምርምር፡- በአንድ ርእስ ትኩረት ማድረግ፣ ለአስተያት ምላሽ
መስጠትና ለፅሁፍ ዝርዝሮች መጨመር፤ ፅሁፍን ለማተም በተለያዩ የዲጂታል
መሳርያዎች መገልገል፤ በጋራ ምርምርና የፕሮጀክቶች ፅሁፍ መሳተፍ፤ አንድን ጥያቄ
ለመመለስ መረጃ ከተሞክሮ ማስታወስ ወይም መረጃ መስብሰብ።
• የቋንቋ አጠቃቀም፡- የተሟሉ አረፍተነገሮችን መፃፍ፤ ተውላጠስሞች፤ ግሶች፤
መስተፃምሮች፤ አንቀፆች፤ ቀኖችንና ስሞችን ካፒታላይዝ ማድረግ፤ ኮማዎች፤ የስፔሊንግ
ቅርፀቶች፤ ከአስፈላጊ ዝርዝሮች ጋር መግለፅ፤ አስተሳሰቦችን፣ ሀሳቦችን፣ እና ስሜቶችን
ለማብራራት ስእሎች ወይም የሚታዩ ትርኢቶች መጨመር።

ያነጋገር ቀልጣፋነት እና አእምሯዊ ድፍረት

ሂሳብ
• በአስር ቤት ቁጥርና ግብረቶች: የቦታ ዋጋና አቀራረብ—ባለ-2 ዲጂት ቁጥሮችን
መበተንና መደረስ።
• ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ: የእኩል ምልክት ትርጉም፤ ፕሮብሌም የመፍታት
ስልቶች—ባለ-1 እና ባለ-2 ዲጂት መደመርና መቀነስ፤ ሶስት ቁጥሮችን መደመር—
ወደ 20 መደመር።

ስነጥበብ
• ኪነጥበብን መተንተንና ምላሽ መስጠት/ኪነጥበብን መፍጠር፡- መስመሮች፣ ቅርፆች፣
ሽመና/texture፣ እና ቅርፀቶች በአካባቢ ውስጥ፤ ንድፎች—ከትዝብት፣ ትዝታ፣
እና አይነህሊና፤ ቀለም፡- ዋና፣ ሁለተኛ፣ ሞቅ ያለ፣ ቀዝቃዛ፤ ተደራራቢ፤ ስእሎች
ለመፍጠር የሚገጣተሙ ቅርፆች፤ የቁሳቁሶች ምርጫ፤ ትችቶች።

አጠቃላይ ሙዚቃ
• የሙዚቃ ትንተናና ምላሽ: የጮከ/ለስላሳ እና ፈጣን/ዝግ ያለ ድምፆችን ማወዳደር'
• ሙዚቃ መጫወት: በመማርያ ክፍል መሳርያዎች ፅኑ ምት ማሳየት/ማቅረብ።
• የሙዚቃ ንባብና የቅኝት ፅሁፍ፡- ለሩብና ስምንተኛ ኖታዎች አዶዎችን ማንበብ፣ ሶ
እና ሚ{122}።

የጤና ትምህርት
• የግልና የበላተኛ ጤና የጥርስን ጤና ለመጠበቅ ዘዴዎች መግለፅ፣ በት/ቤት የሚገኙ
የጤና አገልግሎቶችና ጤና አቅራቢዎች መለየት፤ ቆሻሻ/የሚጣል ለጤና ጎጂ
ሰለመሆኑና ቆሻሻ እንዳይሰራጭ ስለመካላከል ማብራርያ መስጠት።
• ድህነነትና ጉዳት፡- ለአስችኳይ ሁኔታ ማላሽ መስጠትና 911 መደወል መለማመድ፤
መንገድን በሰላም ማቋረጥን ማሳየት፤ በእንስሳት ዙርያ ጥንቃቄዎች ማሳየት፤ ቤት
ውስጥ በሰላም የመቆየት መንገዶች መለየት፣ ማስወገድ የሚያስፈልጋቸውን ውጤቶች
መለየት፤ የአማፂዎችን ጠባዮች መለየት፣ በባይተዋሮች አካባቢ ራስን የመጠበቅ
ሞዴሎች፤ በመንገርና በመለፍለፍ መካከል መለየት።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
• ጤና-የሚያበለፅግ የአካል ብቃትና እንቅስቃሴ: የእንቅስቃሴ ውጤቶች በአካል (ልብ፣
ሳምባዎች፣ ቆዳ)።
• የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች እና ፅንሰ ሀሳቦች: የማያንቀስቅሱ/የማያራምዱ እንቅስቃሴዎች
(ማጎምበስ፣ ማንጠራራት፣ መሳብ፣ መጠምዘዝ፣ መዞር፣ መግፋት፣ ዥዋዥዌ፣
ማንሳት)፤ መወርወርን መገንዘብ፤ የአካል ክፍሎች ዝምድናዎች (ሰፊ፣ ጠባብ፣ ዙርያ፣
የተጣመመ፣ ተመዛዛኝ፣ የተዛባ)።

የመረጃ መሰረተ ትምህርት
• የርእስ ምርጫ
• መልሶች ለማግኘት የመገልገያ ባህርያት—ቁልፍ ቃላት፣ የፅሁፍ ገፅታዎች።
• የማስታወሻ አወሳሰድ ጠባዮች።
• የምርት እድገት፡- ዋና ሀሳብ፣ ሀቅና ርእዮት፣ ለመግለጫ ቅርፀት።
• የምንጮች አጠቃቀስ።
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የማርክ መስጫ ወቅት 3 MARKING PERIOD 3
በአረንጓዴ የተመለከቱ ፅንሰ ሀሳቦች ሪፖርት ካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለማርክ መስጫ ወቅት 3 ነው።

ማወሀሀድ

(የስልታዊ አስተሳሰብ ክሂሎት)—አንድን ሙሉ
ፅንሰሀሳብ ወይም አንድ አዲስ ለመቀረፅ ወይም ልዩ ሙሉ ግንዛቤ ለመገንባት
ክፍሎችን ማሰባሰብ።
• አዲስ ወይም ሙሉ ለመቅረፅ አካሎችን ማደራጀት።
• ማሳካት ሃሳቦችን፣ መረጃዎችን፣ እና ንድፈ ሀሳቦችን አንድ መፍትሄ ለመፍጠር
ወይም ለማፍለቅ።

ጥረት/ተነሳሽነት/ጥንካሬ(የአካዴሚያዊ
ስኬት ክሂሎት)—አንድን

ግብ ለመምታት ወይም አንድን ፕሮብሌም
ለመፍታት ተግቶ መስራትና ውጤታማ ስልቶች መተግበር፤ እንቅፋቶችንና
ተወዳዳሪ ግፊትን መጋፈጥ መቀጠል።
• ግብ ለመምታት ወይም አንድ ፕሮብሌም ለመፍታት ስልቶች ማሳየት።

• ራስን መገምገም የስልቶችን ውጤታማነት እና የጥረት አቅጣጫ መለወጥ ግብ
ለመምታት ወይም ፕሮብሌም ለመፍታት።
• መለየት የሚቻለውን፣ ሆኖም ግብን የሚፈታተን።
• መለየት እና መግለፅ የግቡን ውጤት።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
• ስነ ፅሁፍ፡- ከቅስቀሳና ድጋፍ ጋር—ታሪክና ግጥም ማንበብ፤ Junior Great Books፤
ስሜቶችን የሚስቡ ቃላትና ሀረጎች መለየት፤ ማን እንደሚተርክ መለየት፤ ስለ ቁልፍ
ዝርዝሮች ጥያቄዎች ማቅረብና መመለስ፤ የገፀ ባህርያትን ጀብዱዎች ወይም ተሞክሮዎች
ማወዳደር/ማነፃፀር።
• መረጂያዊ ፅሁፍ፡- ከቅስቀሳና ድጋፍ ጋር—መረጅያዊ ፅሁፍ ማንበብ፤ ስለ ቁልፍ
ዝርዝሮችና ስለማይታወቁ ቃላት ጥያቄዎች ማቅርብና መመለስ፤ መረጃና ቁልፍ
አስተሳሰቦችን ለማግኘት የፅሁፍ ገፅታዎች/ስእሎች ማወቅና በነሱ መጠቀም፤ ዋና
ርእስን ማወቅ፤ ቁልፍ ዝርዝሮችን መልሶ መንገር፤ በፅሁፎች መካከል ተመሳሳይነቶች/
ልዩነቶች።
• ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- በትብብሮሽ ውይይቶች መሳተፍ፤ ያልታወቁ ቃላትን ወይም
በርካታ ትርጉም ያልቸው ቃላት/ህረጎች ትርጉም ማብራራት፤ ከቅስቀሳና ድጋፍ ጋር—
ያቃል ግንኝነቶች መገንዘብ፤
• መሰረታዊ ክህሎቶች፡- የቃላት ድምፅ ማውቅና በነሱ መገልገል፤ የህትመት አደረጃጀትን
ግንዛቤን ማሳየት።

ማህበራዊ ጥናቶች
• ጂዮግራፊ፡- ሰዎች አካባቢያቸውን ያሻሽላሉ፣ ይጠብቃሉ ራሳቸውንም ያስተካክላሉ፤
ቦታዎች ያሉበትን ለማወቅና ለመግለፅ ያገለገሉ የጂዮግራፊ መሳርያዎች፣ የቦታዎች
ፊዚካዊና ሰብአዊ ጠባዮች።

ፅሑፍ
• መረጂያዊ/ግላጭ፡- አንድን ርእስ መሰየም፣ እውነታዎችን መስጠት እና መዝጊያ
ማቅረብ።
• አስተያየት፡- አንድ ርእስ ማስተዋወቅ፣ አስተያየት መስጠት፣ ስለ አስተያየት ምክንያት
መስጠት፣ መዝጊያ ማቅረብ።

ሳይንስ ቴክኖሎጂ፣ እና ኤንጂኔሪንግ
• ፊዚካል ሳይንሶች፡- የቁሳቁሶችና የነገሮች ጠባዮች።
• መሬትና የሕዋ ሳይንሶች፡- የመሬት ገፅ የተፈጥሮ ገፅታዎች፤ በአካባቢ የሚገኙ
የተፈጥሮ እና ሰው-ሰራሽ ነገሮች፤ የአካባቢ ውስጥ ለውጦች።
• የህይወት ሳይንሶች: አካባቢን የሚጎዱ የሰው ተግባሮች።
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• ሂደት፣ ምርት፣ ምርምር፡- በአንድ ርእስ ትኩረት ማድረግ፣ ለአስተያየት ምላሽ
መስጠትና ለፅሁፍ ዝርዝሮች መጨመር፤ፅሁፍን ለማተም በተለያዩ አሀዛዊ መሳርያዎች
መገልገል፤ በጋራ ምርምርና በፕሮጀክቶች ፅሁፍ መሳተፍ፤ አንድን ጥያቄ ለመመለስ
መረጃ ከተሞክሮዎች ማስታወስ ወይም መረጃዎች መሰብሰብ።
• የቋንቋ አጠቃቀም፡- የተሟሉ አረፍተነገሮች መፃፍ፤ ተውላጠስሞች፤ ነጠላና የብዙ
ስሞች፤ ግሶች፤ ቅፅሎች፤ መስተፃምሮች፤ አንቀፆች፤ መስተዋድዶች፤ ቀኖችንና ስሞችን
ካፒታላይዝ ማድረግ፤ ኮማዎች፤ የመጨረሻ ነጥብ፤ የአረፍተነገር አይነቶች፤ ከአስፈላጊ
ዝርዝሮች ጋር መግለፅ፤ አስተሳሰቦችን፣ ሀሳቦችን እና ስሜቶችን ለማብራራት ስእሎች
ወይም የሚታዩ ትርእይቶች መጨመር።

ገንቢ ትንተና እና ጥረት/ተነሳሽነት/ብርታት

ሂሳብ
• አለካክና አሀዞች: ቀጥታ ማወዳደር— ነገሮችን በቁመት ማስተካከል፤ ርዝመት—መደበኛ
ያልሆኑ መመዘኛዎች።
• በአስር ቤት ቁጥርና ግብረቶች፡- መደመር—ባለ 1-አሀዝ ወደ ባለ 2-አሀዝ ቁጥሮች
(ተጨባጭ/ሲሚንቶ ሞዴሎችና ስእሎች)፤ መደመር—ባለ 2-አሀዝ ቁጥሮች ወደ ባለ
2-አሀዝ ቁጥሮች የ10 ብዜቶች (ተጨባጭ/ሲሚንቶ ሞዴሎችና ስእሎች)፤ መቀነስ—
ባለ 2-አሀዝ ቁጥሮች የ10 ብዜቶች (ተጨባጭ/ሲሚንቶ ሞዴሎችና ስእሎች)፤

አጠቃላይ ሙዚቃ
• የሙዚቃ ፈጠራ: በመሳርያዎች በመጠቀም መፍጠር መለማመድ።
• የሙዚቃ ንባብና ፅሁፍ/ቅኝት: ለሩብና ለስምንተኛ ኖታዎች አዶዎች ማንበብ፣ ሶ እና
ሚ፤ ቀላል ውዝዋዜ ቅርፀቶች መጻፍ።
• ሙዚቃ መጫወት: ከአለም ባህሎች የዘፈን ግጥሚያዎች ማሳየት።

• ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ፡- የመደመርና የመቀነስ ዝምድናዎችና ጠባዮች፤
የእውነታ ቤተሰቦች (እስከ 10 ድምሮች)፤ በአንድ ቀመር ውስጥ ያልታወቀውን
ማግኘት።

ስርአተ ትምህርት 2.0 የተተለመው በራስ መተማመንን
የሚገነቡ፣ ስኬት የሚያፈልቁ፣ እና ልጆችን በ21ኛው
ክፍለዘመን ለመበልፀግ የሚያዘጋጁ አካዴሚያዊ፣
ፈጠራዊ፣ እና ሂሳዊ የአስተሳሰብ ችሎታዎችን
ለተማሪዎች በማስተማር በኩል የተሻለ ውጤት
እንዲያሳይ ተደርጎ ነው።

የጤና ትምህርት
• አመጋገብና አካላዊ ብቃት፡- ስሜቶች የምግብ ምርጫ ላይ እንዴት ተፅእኖ
እንደሚያደርጉ መለየት፤ ምግብ የአካልን ጤንነት ጠብቆ እንደሚይዝ መግለፅ፤
የMyPlate.gov የምግብ ፈርጆችን እውቅና መስጠት፤ የፍራፍሬዎችና የቅጠላቅጠሎች
ለጤንነት አስፈላጊነት ማግለፅ።
• የቤተሰብ ህይወትና የሰው ፆታዊነት፡- ስለ ቤተሰብህ/ሽ ምን ልዩ ነገር እንዳለ
ግለፅ/ጪ፤ የእድገት ሂደትን ግለፅ/ጪ (የቁመት እና የክብደት ለውጦች)።

ስነጥበብ
• ኪነጥበብን መተንተንና ምላሽ መስጠት/ኪነጥበብን መፍጠር፡- የግል ትርጉምን
ለመግለፅ ቀለምና መስመር፤ 3-ማእዘን የጂዮሜትሪና የአካላዊ ፎርሞች፤ ከትዝብት፣
ትዝታ፣ እና ከአይነ ህሊና አቅርቦቶች፤ ሽመና—አይነቶች፣ ነገሮች በዳሰሳ የሚሰጡት
ስሜት፤ የገፅ ጌጥ፤ ኪነጥበባዊ ሂደትን ለመግለፅ የኪነጥበብ ቃላት ዝርዝር፤ ራስን
በራስ መገምገም፤ ፎርምና ስራ/አገልግሎት፤ ኪነጥበብን ለመፍጠር ቅደም-ተከተሎች።

የመረጃ መሰረተ ትምህርት
• አጠያየቅ፣ ቁልፍ ቃል፣ እና የመጠይቅ ስልቶች።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት

• ለጥያቄዎች መልሶችን ለማግኘት፣ ለማደራጀት እና አመዘጋገብ ስልቶች።

• የእንቅስቃሴ ክህሎቶች እና እሳቤዎች: ዘሎ ማረፍ (አምስት ፎርሞች፣ ከፍታና ርቀት)፤
ቋሚ ሚዛን ( የድጋፍ መሰረት)፤ የሚዛን ሽግግር (በአካል ክፍሎች መጓዝ፤ በላይና
ከዝቅተኛ መሳርያ ባሻገር)።

• የምርት እድገት፣ የግል ግንኙነቶች፣ ማጠቃለያ አቀራረብ፣ መዛዘም፣ አቀማመጥ
መተለም፣ አሀዛዊ መሳርያ።

• እንዴት እና ለምን ምንጮች ለመጥቀስ።

• ጤና-አራማጅ ደህንነትና እንቅስቃሴ፡- ከጤና-የተዛመዱ የደህንነት አካሎች (ኤሮቢክ
ችሎታ/ካርዲዮ ሪስፓያራቶሪ ብቃት፣ የጡንቻ ሀይል፣ ከሁኔታዎች ጋር ራስን
መስተካከል)።
MCPS CURRICULUM 2.0
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4ኛ የማርክ መስጫ ወቅት MARKING PERIOD 4
በብጫ የተመለከቱ በሪፖርት ካርድ ማርክ የተሰጣቸው ለማርክ መስጫ ወቅት 4 ነው።

ቀዳሚ/አፍላቂነት

(የፈጠራዊ አስተሳሰብ ክሂሎት)—
ለግለሰብ፣ ለቡድን፣ ወይም ለሁኔታ አዲስ ወይም ልዩ የሆኑ አስተሳሰቦችንና
መፍትሄዎችን መፍጠር።
• በርካታና የተለያዩ ቅርፀቶችን በመጠቀም አዲስ ሀሳብ፣ ሂደት፣ ወይም ምርት
መፍጠር{180}።
• ፕላን ማድረግ እና መቅረፅ ላንድ ፕሮብሌም ወይም ሁኔታ አንድ አዲስ ፣ ልዩ/
ብቸኛ፣ ወይም ተለዋጭ መፍትሄ።
• መቀየር አንድን ሀሳብ፣ ሂደት፣ ወይም ምርት ወደ አዲስ ቅርፅ።

የራስ አስተሳሰብን ማወቅ/
Metacognition

(የአካዴሚያዊ ስኬት ክሂሎት)—
ስለራስ አስተሳሰብ ማወቅና መንቃት እናም የራስን አስተሳሰብ ለመቆጣጠርና
ለመገምገም ችሎታው መኖሩ።
• ማገናዘብ የራስን አስተሳሰቦች ከበስትኋላ ያለን እውቀት ለመለየት።
• መግለፅ የአስተሳሰብ ሂደቶች።
• ራስን-መቆጣጠር ግስጋሴን የመገምገምና አዲስ አስተሳሰብ ተግባራዊ ማድረግያ
ስልቶች።
• ማብራርያ መፈለግ እና የስራ/ውጤት ትምህርት ለማግኘት ስልቶች መለወጥ።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
• ስነ ፅሁፍ: ከቅስቀሳና ድጋፍ ጋር—ታሪኮችና ግጥሞች ማንበብ፤ Junior Great
Books፤ ታሪኮችን መልሶ መንገር፣ ገፀባህርያትን መግለፅ፣ አቀማመጥ፣ እና ዋና ዋና
ክውነቶች፤ ስሜት የሚስቡ ቃላትና ሀረጎች መለየት፡- የገፀባህርያትን ተሞክሮዎች
ማወዳደር/ማነፃፀር፤ ታሪክ የሚነግሩ መጻህፍት በአንፃራቸው መረጃ የሚነግሩ
መፃህፍት፤ ስለ ቁልፍ ዝርዝሮች ጥያቄዎች ማቅረብና መመለስ፤ ማን እንደሚተርክ
መለየት።
• መረጂያዊ ፅሁፍ፡- ከቅስቀሳና ድጋፍ ጋር—መረጂያዊ ፅሁፍ ማንበብ፤ በፅሁፎች
መረጃዎች መካከል ግንኙነቶች፤ መረጃና ቁልፍ አስተሳሰቦች ያሉበትን ለማግኘት
የፅሁፍ ገፅታዎች/ስእሎችን ማወቅና በነሱ መገልገል፤ ነጥቦችን ለመደገፍ ደራሲ
የሚጠቀምባቸውን ምክንያቶች መለየት፤ በተመሳሳይ ርእስ ሁለት ፅሁፎችን ማወዳደር/
ማነፃፀር፤ ዋና ርእስ።
• ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- በትብብሮሽ ውይይቶች መሳተፍ፤ የልታወቁ ቃላትና ወይም
ባለበርካታ ትርጉም ቃላት/ሀረጎችን ትርጉም ማብራራት፤ ከቅስቀሳና ድጋፍ ጋር—የቃል
ዝምድናዎችን መገንዘብ፤በውይይት፤ ንባብ፣ ሲነበብልህ፣እና ለፅሁፎች ምላሽ በመስጠት
በተገኙ ቃላትና ሀረጎች መገልገል።
• መሰረታዊ ክሂሎቶች፡- የቃላት ድምፆችን ማወቅና በነሱ መገልገል፤ የህትመት
አደረጃጀት ግንዛቤን ማሳየት።

ማህበራዊ ጥናቶች
• ኤኮኖሚክስ: ስለ ሸቅጣሸቀጦች እና አገልግሎቶች የኤኮኖሚ ምርጫዎች፤ የምርት
ሂደት፣ ቴክኖሎጂ በሰዎች አኗኗር፣ ስራ እና መዝናናት ተፅእኖ ያደርጋል፤
በማህበረሰብ ውስጥ ገበያ፤ የሸቀጦችና አገልግሎቶች የተለያዩ ዋጋዎች።

ጽሑፍ
• መረጂያዊ/ገላጭ፡- አንድን ርእስ መሰየም፣ እውነታዎች ማስጠትና ማጠቃለል።
• ትረካ፡- ስለሁለት ወይም ከዚያ በላይ ተከታታይ ክውነቶች መተረክ፤ ዝርዝሮች
ማካተትና መዝጊያ ማቅረብ።
• አስተያየት፡- አንድን ርእስ ማስተዋወቅ፣ አስተያየት መስጠት፣ ለአስተያየቱ ምክንያት
መስጠት፣ መዝጊያ ማቅረብ።

ሳይንስ ቴክኖሎጂ፣ እና ኤንጂኔሪንግ
• መሬትና የሕዋ ሳይንሶች: በአካባቢ ላይ ተፅእኖ የሚያስከትሉ የሰው ተግባሮች፤
የተፈጥሮ ሀብቶች ጥበቃና መከላከል።
• ፊዚካል ሳይንሶች፡- የኤሌክትሪክ ጥቅም።
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• ሂደት፣ ምርት፣ ምምርምር፡- በአንድ ርእስ ማተኮር፣ ለአስተያየት ምላሽ መስጠትና
ለፅሁፍ ዝርዝሮች መጨመር፤ ፅሁፍን ለማተም በተለያዩ የአሃዛዊ መሳርያዎች
መገልገል፤ በጋራ ምርምርና በፕሮጀክት ፅሁፍ መሳተፍ፤ አንድን ጥያቄ ለመመለስ
መረጃን ከተሞክሮ ማስታወስ ወይም መርጃዎች መሰብሰብ።
• የቋንቋ አጠቃቀም፡- የተሟሉ አረፍተነገሮች ማፃፍ፣ ነጠላና የብዙ ስሞች፤ ግሶች፤
ቅፅሎች፤ መስተፃምሮች፤ አንቀፆች፤ መስተዋድዶች፤ ቀኖችንና ስሞችን ካፒታላይዝ
ማድረግ፤ የመጨረሻ ነጥብ፤ የአረፍተነገር አይነቶች፤ የስፔሊንግ ቅርፀቶች፤ በአስፈላጊ
ዝርዝሮች መግለፅ፤ አስተሳሰቦችን፣ ሀሳቦችን እና ስሜቶችን ለማብራራት ስእሎችንና
የሚታዩ ትርኢቶችን መጨመር።

ፈጠራዊነትና ስለእውቀት ማወቅ

ሂሳብ
• ጂዮሜትሪ፡- ባለ 2– እና ባለ 3–ማእዘን ቅርፆች—ጠባዮች፣ አዲስ ቅርፅ ለመፍጠር
መደረስ፣ ባለ 2-ማእዘን ቅርፆችን ወደ አኩል ክፍሎች መክፈል።
• በአስር ቤት ቁጥርና ግብረቶች፡- መደመር—1-አሀዝ ወደ 2-አሀዝ ቁጥሮች (የጽሁፍ
ዘዴ)፤ መደመር—2-አሀዝ ወደ 2-አሀዝ ቁጥሮች የ10 (የጽሁፍ ዘዴ)፤ መቀነስ—2አሀዝ ወደ 2-አሀዝ ቁጥሮች የ10 (የጽሁፍ ዘዴ)።

አጠቃላይ ሙዚቃ
• የሙዚቃ ፈጠራ:

ዜማን ለማዳበር ድምፆችን ማደራጀት።

• የሙዚቃ ንባብና ፅሁፍ/ቅኝት: ለሩብ እረፍቶች አዶዎች ማንበብ፣ ላ፣ ሶ፣ እና ሚ፤
ቀላል ውዝዋዜና የድምፅ ቅርፀቶች መቃኘት።
• ሙዚቃ መጫወት: ዘፈኖችንና የድምፅ ቅርፀቶችን ማሳየት/ማቅረብ።

• አለካክና አሀዞች: ጊዜ በአናሎግ እና በአሀዛዊ ሰአቶች ላይ—ሰአቶች፣ ግማሽ-ሰአቶች

የጤና ትምህርት
በሽታ መከላከልን መቆጣጠር፡- ተዋህሲያን/germs መግለፅ ወደ አካል እንዴት
እንደሚገቡ መግለፅ፤ የተዋህሲያንን ስርጭት መከላከያ ዘዴዎችን መለየት።

ኪነጥበብ
• ኪነጥበብን መተንተንና ምላሽ መስጠት/ኪነጥበብን መፍጠር፡- ሙከራ—የሃሳቦችና
የስሜቶች አገላለፅ፣ ፎርሞች—3–D፣ ህይወት ያለው፣ እና ጂዮሜትሪካዊ፤ የቁሳቁሶች
ምርጫ፤ በአካባቢ የሚታዩት የኪነጥበብ ንጥረ ነገሮችና የንድፍ መርሆዎች፤ ቅርፀት—
ድግግሞሽና የፍላጎት ማእከል፤ ፈጠራ/ፍጥረት እና ለኪነት ስራ ምላሽ—የጥበበኛ
ሂደቶችና ግላዊ ምላሽ።

የመረጃ መሰረተ ትምህርት
• አጠያየቅ፣ ቁልፍ ቃል፣ እና የመጠይቅ ስልቶች።
• የመገልገያ ጠባዮች፡- ሕትመት፣ መስመር ላይ፣ በርካታ ሚድያ።
• ለመፈለግ/ማግኘት፣ ለማደርጀት፣ እና ለጥያቄዎች መልሶች የመመዝገብ ስልቶች።
• እንዴት እና ለምን ምንጮች ለመጥቀስ።
• በአሀዝ መሳርያ ፅሁፍ መጋራት።
• ከስነ-ጽሁፍ ጋር ግንኙነቶችን ማድረግ።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
• የእንቅስቃሴ ክህሎቶች እና እሳቤዎች: መለጋት (የቆመ ኳስ)፣ ቀለል ያሉ ነገሮችን
በሰውነት አካሎች በመጠቀም መምታት፣ በቡጢም መምታት።
• የግልና የማህበራዊ ሃላፊነት፡- ግብ ማስቀመጥ።

የስርአተትምህርት 2.0 ሪፖርት ካርድ ተማሪዎች
የአካዴሚያዊ መመዝኛዎችን በማሟላት ረገድ
ከክፍል ደረጃ ተጠባቂዎች ጋር ሲወዳደሩ
አመቱን በሞላ እንዴት እንደተወጡት
ለተማሪዎችና ለወላጆች አስታያየት ይሰጣል።
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ወላጆች
እንዴት
እንደሚያግዙ

ልጅዎ በት/ቤትም ሆነ በህይወቱ/ቷ ስኬታማ እንዲሆን/እንድትሆን
ይፈልጋሉ። እሱን/እሷን ግቡን/ግቧን እንዲመታ/እንድትመታ በርካታ
ማበረታቻ መንገዶች አሉ። ልጅዎ ከትም/ቤት በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም
እንዲችል/እንድትችል በበኩልዎ ሊያግዙ የሚችሉባቸው በጥቂቱ የሚከተሉት
ናቸው፡• ግድ እንዳለዎት ያሳዩ ልጅዎ ት/ቤት በሚሰራው/በምትሰራው።
• ከፍተኛ አላማዎች ለልጅዎ ያስቀምጡ። ት/ቤት ከሁሉም በላይ
ቀደምትነት የሚሰጠው መሆን እንዳለበት ቁልጭ አድርገው ያስተውቁ።
• ቢያንስ 15 ደቂቃ መድበው በየእለቱ ከልጅዎ ጋር መነጋገርና ከሱ ወይም
ከሷ ጋር ማንበብ።
• ፀጥታ ያለው ቦታ ያቅርቡ ለልጅዎ ማጥኛ።
• ልጅዎን ያግዙት/ዟት በቤት ስራው/ዋ።
• ልጅዎ የሚያየውን/የምታየውን የቴሌቪዥን ሰአት ይወስኑ በቴሌቪዥን
ስለታየውም ያወያዩት/ያወያይዋት።
• ጊዜውን ይቆጣጠሩ ልጅዎ ቪድዮ ጨዋታም ሆነ ኢንተርኔት በመጎብኘት
የሚያሳልፈውን/የምታሳልፈውን።
• አገልግሎት ለመስጠት በፈቃደኝነት ይቅረቡ ት/ቤት እንቅስቃሴዎች
ለማገዝ ሌሎች ወላጆችም እንዲሳተፉ ግፊት ያድርጉ።
• በየወቅቱ የልጅዎን አስተማሪዎች ያነጋግሩ ስለልጅዎ ግስጋሴና በበኩልዎ
እሱን/እሷን ለማገዝ ማድረግ ስለሚችሉት።
• ልጅዎን ያደፋፍሩ ፈታኝ ስራ እንዲያከናውን/እንድታከናውን።
የተወረሰው ከA Parent’s Guide to Achievement Matters Most (ስኬት ከሁሉም
በላይ-የወላጅ መመርያ) Maryland State Department of Education (የሜሪላንድ ስቴት
የትምህርት መምርያ)።
MCPS Parent Academy ወላጆች የልጆቻቸውን የትም/ቤት ስኬት ለመደገፍ
ስለሚያስፈልጓቸው መረጃዎችና መገልገያዎች ነፃ ትምሀርት ያቀርባል። ለተጨማሪ መረጃ፣
www.mcpsparentacademy.org ይጎብኙ።
ስለ ስርአተ ትምህርት 2.0 ተጨማሪ መረጃ በwww.montgomeryschoolsmd.org/
curriculum/2.0/ ይገኛል።
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