Amharic Grade 3

MCPS

ለወደፊቱ መማር
የወላጆች መምርያ የ3ኛ 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

ስርአትተምህርት 2.0

ማስተማርን ከንባብና ከሂሳብ አስፋፍቶ ሞላ ልጅን

ይጠምዳል{20}። በኤሌሜንታሪ ደረጃ አስር የርእስ መስኮች—ስነጥበብ፣ የጤና ትምህርት፣ የመረጃ መሰረተ
ትምህርት፣ ሂሳብ፣ ሙዚቃ፣ የአካል ማጠንከርያ ትምህርት፣ ንባብ፣ ሳይንስ፣ ማህበራዊ ጥናቶች፣ እና ፅሁፍ—
ተማሪዎች ለእድሜ ልክ ትምህርት በሚያስፈልጓቸው በሂሳዊና በፈጠራ አስተሳሰብ እንዲሁም በአካዴሚያዊ ስኬት
ክሂሎቶች አካባቢ እንደገና እንዲያተኩሩ ተደርጓል። ስርአተትምህርት 2.0 አራት ዋና ዋና ገፅታዎች እሉት፡-

"

ተማሪዎችን
ለወደፊታቸው
ማዘጋጀት
አለብን፣
ወደኛ ወደኋላ
አይደለም።

"

Ian Jukes (አያን ጁክስ)
መምህር እና ትንቢታዊ

በአለም-አቀፍ ግፊት የሚደረግባቸው መመዘኛዎች 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።
ትኩረት መላ ልጅን በማስተማር ላይ፡- 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 ትም/ቤት በሁሉም የትምህርት አይነቶች ትምህርት ይሰጣሉ።
አስተሳሰብን፣ ምክንያታዊነትን፣ እና ፈጠራዊነትን ማወሀሀድ፡- አስተሳሰብንና የአካዴሚያዊ
ስኬት ክሂሎቶችን መወሀሀድ—ወይም የተማሪን በፈጠራዊነት ፕሮብሌሞች በትብብሮሽ እንዲፈታ
አስተዋፅኦ የሚያደርጉ ክሂሎቶች፣ በርካታ አስተያየቶችን መተርጎም፣ ውስብስብ አሀዞችን
መተንተን፣ እና በተለያዩ አስተሳሰቦች መካከል ግንኙነቶችን መገንዘብ—የስርአተትምህርት 2.0
ብቸኛ ገፅታ ነው። እነዚህ ክሂሎቶች በ21ኛው ክፍለ ዘመን በእውቀት በተመሰረተው የአለም-

አቀፍ ኤኮኖሚ ለመልማት አስፈላጊ መሳርያዎች ሆነው በትምህርታዊ ምርመራ ተለይተዋል።
በ"መመዘኛዎች የተመሰረተ" ሪፖርት ካርድ የተማሪን ግስጋሴ ማሳወቅ፡- የኤሌሜንታሪ ት/ቤት ሪፖርት ካርድ በያንዳንዱ የማርክ መስጫ ወቅት
ከስርአተትምህርት 2.0 የሚሰጡ ፅንሰ ሀሳቦችና ርእሶች ጋር ተቀናጅቷል። የሩብ አመት ሪፖርት ካርድ ለተማሪዎችና ለወላጆች ተማሪዎች
ከክፍል ደረጃ ተፈላጊዎች ጋር ሲወዳደር የአካዴሚያዊ መመዘኛዎችን አመቱን በሞላ እንዴት እንዳሟሉ ማሳሰብያ ይሰጣቸዋል።
ስርአተትምህርት 2.0 ተማሪዎችን በጥልቀት ጠምዶ በት/ቤትና ከዚያም ባሻገር ለመልማት የሚያስፈልጓቸውን ክሂሎቶች ለማዳበር ያግዛቸዋል።

MCPS CURRICULUM 2.0

3

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

4

ስርአተ ትምህርት 2.0 3ኛ 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 አብሮ
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
• የምትመለከተ(ች)ውን ወይም
የምታነበ(ቢ)ውን 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
• ሃሳብን 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 ከመማር በፊት ስለርእሱ
ቀድሞውኑ ምን እንደሚያውቁ ማሰብ
• በምን አይነት ሁኔታ ይበልጥ መማር
እንደሚቻል ማስተዋልና በሚታገሉበት/
በሚቸገሩበት ወቅት እርዳታ መጠየቅ
• አስተሳሰብን 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፣ 3ኛ ክፍል፣ የተወሰነ ሂሳዊና ፈጠራዊ አስተሳሰብ እና የአካዴሚያዊ ስኬት
ችሎታዎች ለያንዳንዱ የማርክ መስጫ ወቅት ተለይተዋል። እነዚህ ሙያዎች በአስሮቹ የይዘት መስኮች
ፅንሰሀሳቦችና 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 ክሂሎቶች ከዚያም
በማያያዝ ለ3ኛ ክፍል ተማሪዎች በያንዳንዱ የማርክ መስጫ ወቅት የትምህርት ትኩረት የሆኑት
ከስርአተትምህርቱ ፅንሰሀሳቦችና ርእሶች ጋር ላይላዩን ያሳያሉ።

ስርአተትምህርት 2.0 የተገነባው ወደ ኮሌጅና ለ21ኛው ክፍለ ዘመን ለስራ
ዝግጁነት በሚያመሩት የተማሪን ሂሳዊና የፈጠራ አስተሳሰብ፣ እንዲሁም
መሰረታዊ የአካዴሚያዊ ስኬት ክሂሎቶች በማዳበር ዙርያ ነው።
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ማርክ መስጫ ወቅት 1
በቀይ የተመለከቱ ፅንሰሀሳቦች ሪፖርት ካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለማርክ መስጫ ወቅት 1 ነው።

ትንተና

(ሂሳዊ የአስተሳሰብ ክሂሎት)—እንድን ሙሉ ወድያውኑ
ግልፅ መሆን ወደማይችሉ ክፍሎች መሰባበር እና የሙሉው አቋም ግንዛቤ
እንዲኖር ከፍሎቹን መመርመር።
• መለየት እና መግለፅ ቅርፀቶችን እና በቅርፀቶች ውስጥ ያሉ ግንኙነቶችን።
• መለየት ባንድ ሙሉ ክፍሎች መካከል ያሉትን ዝምድናዎች።
• ከመረጃዎች መነሳት እና የክፍሎችን ትርጉም ለማግኘት ማብራራት።

ትብብር

(አካዴሚያዊ የስኬት ክሂሎት)—አንድን የቡድን ግብ
ለመምታት በውጤታማነትና በመከባበር መስራት።
• ማሳየት ከሌሎች ጋር በውጤታማነት አብሮ በመስራት የትብብር ስራ።
• የቡድን ግብ ለመድረስ እርምጃዎችን ማጣራትና መለየት።
• የቡድን ግብ ለመድረስ ሀላፊነት የመጋራት አማራጮችን መለየትና መተንተን።
• የቡድን መሪ እና የቡድን አባል ጠባዮችን ሁለቱንም ማሳየት።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
• ስነ ፅሁፍ: ልቦለድ፤ ባህላዊ ተረቶች፤ Junior Great Books፤ ጥያቄዎች ማቅረብና
መልስ መስጠት፤ ታሪኮችን መልሶ መንገር፣ ማእከላዊ መልእክት፣ ትምህርት፣ ወይም
ሞራልን መወሰን፤ ገፀባህርያትንና ተግባሮቻቸውን መግለፅ፤ ቃል በቃልና ውስጠ-ታዋቂ
ትርጉሞችን መለየት፤ አስተያየትን መወሰን።
• መረጂያዊ ፅሁፍ: ጥያቄዎች ማቅረብና መልስ መስጠት፤ ያልታወቁ ቃላት/ሀረጎች ዋና
አስተሳሰብና ትርጉም መወሰን፤ በክውነቶች፣ አስተሳሰቦች፣ ወይም ሂደቶች መካከል
ዝምድና መግለፅ፤ በፅሁፍ መረጃን ለማግኘት በፅሁፍ በገፅታዎች/ስእሎች/ቃላት
መገልገል።
• ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- ብትብብሮሽ ውይይት መሳተፍ፤ የአንድን ፅሁፍ ዋና
አስተሳሰቦችና ዝርዝሮች መወሰን፤ ከአንድ ተናጋሪ ስለፈለቀ አንድ መረጃ ጥያቄዎች
ማቅረብና መልስ መስጠት፤ ያልታውቁና ባለበርካት ትርጉም ቃላት/ሀረጎች ትርጉም
መወሰን፤ የቃል ዝምድናዎችና ትርጉሞች መገንዘብ፤ በውይይት በጠፈር እና በዓለማዊ
ቃላት መጠቀም።

ማህበራዊ ጥናቶች
• የዜግነት ትምህርት፡- ከዴሞክራሲያዊ መርሆዎች ጋር የተዛመዱ ልምዶች፤ የውጤታማ
ዜጎች ሚናዎችና ሀላፊነቶች፤ ለጋራ ጥቅም የግለሰብና የቡድን አስተዋፅኦዎች፤
የአካባቢ መሪዎች ሚናዎችና ሀላፊነቶች በዴሞክራሲ ውስጥ።
• ኤኮኖሚክስ፡- በመንግስት፣ በግለሰብ፣ ወይም በንግድ ድርጅቶች የቀረቡ እገልግሎቶችና
ቁሳቁሶች ዛሬና ካሁን በፊት.
• ታሪክ፡- ያለፈውን ለመግለጥ የሚያገለግሉ መርጃዎች ምንጮች።

ጽሑፍ
• ትረካ፡- አጭር ድርሰት—አንድ ሁኔታ ማስቀመጥ፣ አንድን ተናጋሪ እና/ወይም
ገጸባህርያት ማስተዋወቅ፣ የክውነት ቅደም-ተከተል ማደራጀት፣ በንግግርና በገለፃዎች
መገልገል፣ ስርአት ለማመልከት በአለማዊ ቃላት መጠቀም፣ ማጠቃለል።
• መረጂያዊ/ገላጭ:- የተራዘመ ፅሁፍ—አንድን ርእስ በጥራት መመርመር፣ አንድ
ርእስና የቡድን መረጃ አብሮ ማስተዋወቅ፣ ርእስ ማዳበር፣ በመገናኛ ቃላት መጥቀም፣
መዝጊያ መቅረብ።
• አስተያየት፡- የተራዘመ ፅሁፍ—አንድ ርእስ ማስተዋወቅ፣ አስተያየት መስጠት፣
በድርጅት አቋም መገልገል፣ አስተያየትን ለመደገፍ ምክንያቶች ማቅረብ፣ በማገናኛ
ቃላት መጠቀም፣ መዝጊያ ማቅረብ።
• ሂደት፣ ምርት፣ እና ምርምር፡- ከስራና ከአላማ ጋር አግባብነት ያለው ፅሁፍ ማፍራት፤
ማቀድ፣ መከለስ እና ማስተካከል፤ ፅሁፍ ለማምረት በቴክኖሎጂ መገልገል፤ ምርምር
ማክሄድ፤ መረጃ መሰብሰብ፣ ማስታወሻዎች መውሰድ፣ መረጃ ለይቶ መመደብ።

ሳይንስ ቴክኖሎጂ፣ እና
ኤንጂኔሪንግ
• ፊዚካል ሳይንሶች፡- የነገሮች ቦታና እንቅስቃሴ፤ የእንቅስቃሴ ለውጦች—ሀይሎች፣
ስበትና ፍትጊያ፤ የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ፍጥነትና ርቀት ማወዳደር።
• ኤንጂኔሪንግ/ምህንድስናና ቴክኖሎጂ: የቴክኖሎጂ ጠባዮችና ስፋት፤ የኤንጂኒሪንግ
ንድፍ ሂደት—አስተሳሰቦች፣ የመፍትሄዎች ሞዴሎች፣ የንድፍ ግምገማ፣ የንድፍ
መሻሻል።
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• የቋንቋ አጠቃቀም፡- ታሪክ መንገር፣ በአንድ ርእስ ዘገባ ማዘጋጀት፣ በኦድዮ መቀረፅ
ወይም የሚታይ ትርእይት፤ ካፒታላይዜሽን፤ የተውላጠስሞች ተግባር፤ የጥቅስ
ምልክቶችና ኮማዎች በንግግር፤ አርእስት-ግስ እና ከተውላጠስም ቀድሞ የሚመጣ ስም
ቅንጅት፤ የማጣቀሻ ቁሳቁሶች፤ የባለቤትነት ቃሎች፤ መስተፃምሮች፤ ስርአት-ነጠቅ
የብዙ ስሞች፤ የአርፍተነገር አይነቶች፤ ቅፅሎችና ተውሳከግሶች፤ ቃላት ለውጤት፤
የግስ ጊዜዎች።

ትንተናና ትብብር

ሂሳብ
• አለካክና አሀዞች፡- የአራት ማእዝኖች ስፋት—የወለል ስራ፣ ከማባዛትና ከመደመር ጋር
የተያያዘ።
• በአስር ቤት ቁጥርና ግብረቶች፡- ማጠጋጋት (ከ1000 በታች)—ወደ 100 የተጠጋ፣
ወደ 10 የተጠጋ፤ የመደመር ቅልጥፍና በ1000 ውስጥ (አንድ አስርና አንድ መቶ
መደረስ)—የቦታ ዋጋ ስልቶች፣ የግብረቶች ጠባዮች፤ የመቀነስ ቅልጥፍና በ1000
ውስጥ (አንድ አስርና አንድ መቶ ማፍረስ)—የቦታ ዋጋ ስልቶች፣ የግብረቶች ጠባዮች።
• ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ፡- የመደመርና የማባዛት ሰንጠረዥ ቅርፀቶች—
የግብረቶች ጠባዮች፤ የማባዛትና የማካፈል ሞዴሎችና ቅልጥፍና (ከ100 በታች)—
እውነታዎች ከ 0፣ 1፣ 2፣ 5፣ 10 ጋር፤ ማባዛት (ከ100 በታች)—እኩል ቡድኖች፤
ማካፈል (ከ100 በታች)—እኩል ድርሻዎች፤ መደመርና መቀነስ የቃል ፕሮብሌሞች
(2-እርምጃ)፤ ማባዛትና ማካፈል የቃል ፕሮብሌሞች (1-እርምጃ)—ስእሎችና
ቀመሮች።

ኪነጥበብ
• ኪነጥበብን መተንተንና ምላሽ መስጠት/ኪነጥበብን መፍጠር፡- በኪነጥበብ መማርያ
ክፍል ደህንነትና ሀላፊነት፤ የኪነጥበብ ንጥረነገሮችና የንድፍ ስራ መርሆዎች ድህረ
እይታ፤ የኪነጥበብ ስራ ዘውግና ይዘት፤ ተፈላጊ ውጤትን ለማግኘት በኪነጥበብ
ንጥረነገሮችና የንድፍ መርሆዎች መገልገል (የአስተሳሰቦችና የንድፍ እርምጃ
ምንጮች)።

አጠቃላይ ሙዚቃ

• ሙዚቃ መተንተንና ምላሽ መስጠት፡- የሙዚቃ ፎርም መለየት—ስንኝ/አዝማች፣
ጥርቅሞሽ፤ መጠን መለየት—እጥፍ-የሶስት ድርብ አንፃር፤ ለሁለት መምራት፤
በሙዚቃ የቃላት ዝርዝር መጠቀም—andante/presto
• ሙዚቃ መጫወት/ማሳየት፡- በተገቢ የቃል ቴክኒክ መዝፈን፤ የተለያዩ ዘመናትና
ባህሎች ዘፈኖችና ጭፈራዎች ማሳየት/ማቅረብ፤ ለመማርያ ክፍል መሳርያዎች ተገቢ
የመጫወት ቴኪኒክ ማሳየት/ማቅረብ፤ ኦስቲናቶ መጫወት።

የጤና ትምህርት

• የአእምሮና የስሜት ጤና
• በት/ቤት የተከናወኑ አስጨናቂ ሁኔታዎች ሲመረመሩ በቃልና በቃል-የለሽ የመገናኛ
ክሂሎቶች መለማመድ።
• ራስን መቆጣጠር ለማበረታታት የሰውን ፍላጎቶችና ስሜቶች መለየት።
• የውሳኔዎችን አወንታዊና አሉታዊ ውጤቶች መተንተን።
• ግላዊ ልዩነትን የሚያበለፅጉ ጠባዮችን ለማወሀሀድ ስልቶችን መምረጥና ሞዴል
ማድረግ።
• መጥፎ ጭንቀትን ለመቀነስ፣ መልካም ስሜትን ለመጨመር እና ግላዊ ደህንነትን
ለማበልፀግ በመገናኛ ስልቶች መለማመድ።
• አልኮል፣ ትምባሆ፣ እና ሌሎች እፆች
• ሃኪም የሚያዛቸውን መድሀኒቶችና በቀጥታ ከፋርማሲ የሚገዙ መድሀኒቶች ተገቢ
አጠቃቀም በመድሀኒታችሁ ተለጣፊ ማስታወቂያ ላይ የተገለፁትን እውነታዎች
በመጠቀም ማጠቃለያዎች ላይ መድረስ።
• የካፌይንና የትምባሆ ምርቶች በሙሉ ህይወት ጤንነትና ደህንነት የሚያስከትሉትን
ውጤት መተንተን።

የመረጃ መሰረተ ትምህርት
የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
• ጤና-የሚያበለፅግ የአካል ብቃትና እንቅስቃሴ፡- ከጤና ጋር የተያያዙ የብቃት ክፍሎች፤
የልብ ትርታን ማስላት።
• የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች እና እሳቤዎች፡- በእጅ ማንጠብጠብ፣ በእግር ማንጠብጠብ
(የእግር መንገዶችና አቅጣጫዎች)።

•
•
•
•
•
•
•
•

የማሰራጫ መመርያዎች፣ ሂደቶች።
የመጠይቅ ሂደት፡- የፍላጎት ትንተናና ጥያቄ
የስነፅሁፍ አድናቆት፡- ምርጫ።
የመገልገያ አለያየትና ቦታው፡- መስመር ላይ የሽያጭ ሰነድ፣ የፅሁፍ ገፅታዎች
ለምርጫ።
የምንጭ ግምገማ፡- ወቅታዊነት።
ማስታወሻ አወሳሰድ፡- የፅሁፍ ገፅታዎች፣ ቁልፍ ቃላት፣ የቴክኖሎጂ መሳርያዎች፣
ቅርጽ እና ይዘት፣ ጥቅሶች።
የመረጃ ትንተና ፈርጆች፣ ሙሉ መሆን፣ ማጠቃለያዎች።
የምርት እድገት፡- ቅርፀቶች፣ የቴክኖሎጂ አቅርቦት።
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የማርክ መስጫ ወቅት 2
በሰማያዊ የተመለከቱ ፅንሰሀሳቦች ሪፖርት ካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለማርክ መስጫ ወቅት 2 ነው።

ግምገማ

ሂሳዊ የአስተሳሰብ ክሂሎት)—በመስፈርያዎች የተመሰረቱ
ፍርዶችን ለመስጠት መስረጃን ማመዛዘን፣ ይገባኛሎችን መመርመር፣ እና
እውነታዎችን በመጠየቅ።
• የቅደም ተከተል አማራጮች በመስፈርቶች በመመስረት መስጠት።
• መምረጥእና ሊሆኑ የሚችሉ አማራጮችን መሞከር።
• አንድን ምርጫ ወይም መፍትሄን በማስረጃና ምክንያት ተመስርቶ ማሳመኛ
ማቅረብ{105}።

የራስ አስተሳሰብን ማወቅ/
Metacognition

(አካዴሚያዊ የስኬት ክሂሎት)—
ስለ ራስ አስተሳሰብ ማወቅና መንቃት እና የራስን አስተሳሰብ ለመቆጣጠርና
ለመገምገም ችሎታ መኖር።
• መግለፅ የአስተሳሰብ ሂደቶችን።
• ራስን-መቆጣጠር ግስጋሴን ለመገምገምና አዲስ አስተሳሰብ መተግበርያ
ስልቶችን።
• መፈለግ ማብራርያ እና የስራ/ውጤት ትምህርት ለማግኘት ስልቶች መለወጥ።

ንባብ/የቋንቋ ኪነጥበባት
• ስነፅሁፍ፡- ግጥም፤ ተረቶች፤ ጥያቄዎችን ማቅረብና መልስ መስጠት፤ ታሪኮችን
መተረክ፤ ማእከላዊ መልእክት፣ ትምህርት፣ ወይም ሞራል መወሰን፤ ገፀባህርያትንና
ተግባሮቻቸውን መግለፅ፤ የሰምና ወርቅ ቃላት ትርጉሞችን መለየት፤ የታሪክ፣ ትያትር፣
ወይም ግጥም ክፍሎችን (ማለት፣ ምእራፍ፣ ትርኢት፣ ስንኝ) መጥቀስ፤ አስተያየትን
መወሰን።
• መረጂያዊ ፅሁፍ፡- ጥያቄዎችን ማቅረብና መልስ መስጠት፤ ያልታወቁ ቃላት/ሀረጎች ዋና
አስተሳሰብና ትርጉም መወሰን፤ በክውንወቶች፣ አስተሳሰቦች፣ ወይም
በሂደቶች ማካከል ዝምድና መግለፅ፤ በፅሁፍ ውስጥ መረጃን ለማግኘት በፅሁፍ
ገፅታዎች/ስእሎች/ቃላት መገልገል፤ አስተያየትን መወሰን፤ በፅሁፍ ውስጥ
በአረፍተነገሮችና በአንቀፆች መካከል ያለውን ሎጂካዊ ግንኙነት መግለፅ።
• ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- በትብብሮሽ ውይይቶች መሳተፍ፤ የፅሁፍን ዋና አስተሳሰቦችና
ዝርዝሮች መወሰን፤ ከአንድ ተናጋሪ መረጃዎች ጥያቄዎችን ማቅረብና መልስ መስጠት፤
ያልታወቁና ባለበርካታ ትርጉም ቃላት/ሀረጎች ትርጉም መወሰን፤ የቃል ዝምድናዎችና
ትርጉሞችን መገንዘብ፤ በውይይት በጠፈርና አለማዊ ቃላት መገልገል።

ማህበራዊ ጥናቶች
• ጂዮግራፊ፡- የዛሬና ያለፉ ጂዮግርፊካዊ ጠባዮች—ሞንጎመሪ ካውንቲ፣ ሜሪላንድ፣
ዩናይትድ ስቴትስ፣ ኖርዝ አሜሪካ፣ የአፍሪካ አካባቢዎች፤ ሰዎች ለአካባቢ ራሳቸውን
አስተካክለው መልሰው ያሻሻሉታል፤ ከተሞች—በጊዜ ብዛት በጂዮግራፊካዊ ጠባይና
በሰው እንቅስቃሴ ይለወጣሉ፤ አካባቢን ስለመጠበቅ ውሳኔዎች።

ጽሑፍ
• ትረካ፡- አጭር ድርሰት—አንድ ሁኔታ መመስረት፣ አንድን ተናጋሪ እና/ወይም
ገፀባህርያት ማስተዋወቅ፣ የክውነት ስርዓት ማደራጀት፣ ውይይት እና መግለጫ
መጠቀም፣ ስርአት ለማመልከት በአለማዊ ቃላት መጠቀም፣ መዝጊያ ማቅረብ።
• መረጂያዊ/ገላጭ፡- የተራዘመ አፃፃፍ—አንድን ርእስ በጠራ ሁኔታ ማገናዘብ፣ አንድን
ርእስና የቡድን መረጃ አንድላይ ማስተዋወቅ፣ አንድን ርእስ ማዳበር፣ በአገናኝ ቃላት
መጠቀም፣ መዝጊያ ማቅረብ።
• አመለካከት፡- የተራዘመ አፃፃፍ—አንድን ርእስ ማስተዋወቅ፣ አመልካከት መስጠት፣
በአደረጃጀት አቋም መገልገል፣ አመለካከትን ለመደገፍ ምክንያቶች ማቅረብ፣ በአገናኝ
ቃላት መጠቀም፣ እና መዝጊያ ማቅረብ።

ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ እና
ኤንጂኔሪንግ
• ፊዚካል ሳይንሶች፡- የቁስአካል እቃቤ፤ የተፈጥሮ ቁሳቁሶች ፊዚካዊ ጠባዮች
ለውጦች፤ የሙቀት መጠን ተፅእኖ በቁሳቁሶች ጠባይ ላይ—ሙቀት፣ ቅዝቃዜ።
• ኤንጂኔሪንግ/ምህንድስናና ቴክኖሎጂ፡- የቴክኖሎጂ ጠባዮችና አድማስ፤ የሰው ፍላጎቶች
ቴክኖሎጂ ላይ ተፅእኖ አላቸው፤ ምርቶችን ለመፍጠር ጥቅም ላይ የዋለ ቴክኖሎጂ።
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• ሂደት፣ ምርት፣ እና ምርምር፡- ለተግባርና ለአላማ አግባብ ያለው ፅሁፍ ማምረት፤
ማቀድ፣ መከለስ፣ እና ማስተካከል፤ ፅሁፍን ለማምረት በቴክኖሎጂ መገልገል፤
የምርመራ ፕሮጀክቶችን ማክሄድ፤ መረጃ መሰብሰብ፣ ማስታወሻ መውሰድ፣ ማስረጃ
መመደብ።
• የቋንቋ አጥቃቀም፡- የግሶችና የግሶች ጊዜያት ተግባራት፤ ቃላት ለውጤት፤
የባለቤትነቶች፣ የአርእስት/subject ግስ እና የተውላጠ ስም ተቀዳሚ/antecedent
መስማማት፤ መደበኛና ስርአት-ነጠቅ ግሶች፤ የብዙ ስሞች፤ የአረፍተ ነገሮች አይነቶች፤
ማጣቀሻ ቁሳቁሶችን ማማከር፤ ረቂቅ ስሞች፤ የቅፅሎችና የተውሳከ ግሶች ተግባራት።

ግምገማና የራስ አስተሳሰብን ማወቅ/METACOGNITION

ሂሳብ
• አለካክና አሀዞች፡- ስፋት—አራት ማእዝኖች፣ አራት ማእዘን ስእሎች።
• ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ:- የማባዛትና ማካፈል ሞዴሎችና ቅልጥፍና (ከ100
በታች)—እውነታዎች ከ1-10 ጋር፤ የማባዛት ሰንጠረዥ ቅርፀቶች—የግብረቶች
ጠባዮች፤ የማባዛትን የማካፈል ቃል ፕሮብሌሞች (1-እርምጃ)—ስእሎች፣ ቀመሮች፤
የነገሮች እኩል ስብስቦች፣ የነገሮች ሰልፎች፤ ባለ1-እርምጃ የቃል ፕሮብሌሞች (ሁሉም
ግብረቶች)፤ የማባዛት የማከፋፈል ጠባዮች።

አጠቃላይ ሙዚቃ
• የሙዚቃ ትንተናና ምላሽ፡- በፅሁፍ ናሙናዎች መጠንን መለየት፤ በሙዚቃ ቃላት
መገልገል—pianissimo/ fortissimo።
• ሙዚቃ መጫወት፡- በተገቢ የቃል ቴክኒክ መዝፈን፤ ባለሁለት ክፍሎች ዙሪያዎችን
ጨምሮ የተለያዩ ጊዚያትንና ባህሎችን ዘፈኖችና ጭፈራዎች ማሳየት።
• የሙዚቃ ንባብና ፅሁፍ/ቅኝት: ዜማዊ ቅኝትን ማንበብ።

• ቁጥርና ግብረቶች—ክፍልፋዮች*፡- አሀዱ ክፍልፋዮች (የ1 ተካፋይ ቁጥር)—የአንድ
ሙሉ እኩል ክፍሎች፤ ክፍልፋዮች—ከአሀዱ ክፍልፋዮች ክፍልፋዮች መገንባት።
• ጂዮሜትሪ፡- ይክፍልፋይ ቅርጾች፡- እኩል ስፋቶች፡• *3ኛ ክፍል በ2፣ 3፣ 4፣ 6፣ 8 አካፋዮች ተወስነዋል

የጤና ትምህርት
የግልና የተጠቃሚ ጤና
• የአካልን አጠቃላይ ጤንነት ለማዳበር ስነምግባሮችን መግለፅ።
• የግል ጤና እንክብካቤ እቅድ መተለም።
ደህንነትና ጉዳት
• የቤት አስችካይ ሁኔታ መሳርያዎች ከፍሎችን እና ወደ አስቸኳይ ሁኒታ አገልግሎቶች
መዳረሻ ስልቶችን መገምገም።

ስነጥበብ
• ኪነጥበብን መተንተንና ምላሽ መስጠት/ኪንጥበብ መፍጠር፡- ድርሰት—ሚዛን
(ተመጣጣኝና የማይመጣጠን/symmetry and asymmetry)፣ ሀይል (የፍላጎት
ማእከል)፤ የአስተሳሰቦችና የስሜቶች ውክልና፤ በኪነጥበብና በሌሎች ይዘቶች
ግንኙነቶች፤ ለኪነጥበብ ምላሽ፤ የኪነጥበብ መመዘኛ መስፈርቶች።

• መስረታዊ የመጀመርያ እርዳታ ሂደቶች መለማመድ።
• የአስቸኳይ ሁኔታ አገልግሎቶች ለማያስፈልጓቸው ሁኔታዎች ምላሽ ለመስጠት ስልቶችን
ማዳበር።
• አመፅንና ማብሸቅን ጨምሮ ወከባን ለማስወገድ ስልቶችን መገምገምና መለማመድ።

የመረጃ መሰረተ ትምህርት
የአካል ማጠንከርያ ትምህርት

• የመጠይቅ ሂደት፡- ፍላጎትና ኣጠያየቅ።
• መገገያ መለየትና ቦታው፡- መስመርላይ የሽያጭ ዝርዝር፣ የፍለጋ ስልቶች።
• የምንጭ ግምገማ፡- ስልጣን።

• የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች እና እሳቤዎች፡- የእጅ ከወደላይ ውርወራ ወደተለያዩ
ከፍታዎች፤ ከጓደኛ ጋር ሆኖ በተለያዩ ከፍታዎች መያዝ፤ በአካል ክፍሎች ከጓደኛ
ጋር መለጋት (በክንድ ማሳለፍ)።

• ማስታወሻ አወሳሰድ፡- ቁልፍ ቃላት፣ የፅሁፍ ገፅታዎች፣ የቴክኖሎጂ መሳርያዎች፣
ቅርፀትና ይዘት፣ የምንጭ ዝርዝር።

• የግልና የማህበራዊ ሃላፊነት፡- ግብን ማስቀመጥ (ተጨባጭ፣ የአጭር ጊዜ፣ የረጅም
ጊዜ)።

• የምርት እድገት በቴክኖሎጂ አቀማመጥ መንደፍ፣ የቴክኖሎጂ አቅርቦቶች።

• የመረጃ ትንተናና ማወሀሀድ፡- የግል ግንኙነቶችና ከሌላ የሚወሰዱ፣ ሙሉነት።
• የስነፅሁፍ አድናቆት፡- የስነፅሁፍ ምርጫዎችን መከላከል።
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ማርክ መስጫ ወቅት 3
በአርንጓዴ የተመለከቱ ፅንሰሀሳቦች ሪፖርት ካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለማርክ መስጫ ወቅት 3 ነው።

ፈጠራዊነት

(ፈጠራዊ የአስተሳሰብ ክሂሎት)—ለግለሰቡ፣
ለቡድኑ፣ ወይም ለሁኔታው አዲስ ወይም ልዩ የሆኑ አስተሳሰቦችና መፍትሄዎች
መፍጠር።
• መፍጠር በርካታና የተለያዩ ቅርፀቶችን በመጠቀም አዲስ ሀሳብ፣ ሂደት፣ ወይም
ምርት።
• ፕላን ማድረግ እና መቅረፅ ላንድ ፕሮብሌም ወይም ሁኔታ አንድ አዲስ ፣ ልዩ/
ብቸኛ፣ ወይም ተለዋጭ መፍትሄ።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት

• መቀየር አንድን ሀሳብ፣ ሂደት፣ ወይም ምርት ወደ አዲስ ቅርፅ።

• ስነ ፅሁፍ፡- ታሪካዊ ልቦለድ፤ ጥያቄዎች ማቅረብና መልስ መስጠት፤ ታሪኮችን
መተረክ፤ ማእከላዊ መልእክት፣ ትምህርት ወይም ሞራልን መወሰን፤ ገፀባህርያትንና
ተግባሮቻቸውን መግለፅ፤ የቃል በቃልና የውስጠ-ታዋቂ የቃላት ትርጉሞችን
መለየት፤የታሪክ፣ ትያተር፣ ወይም ግጥም ክፍሎችን መጥቀስ (ማለት፡- ምእራፍ፣
ትርእይት ስንኝ)፤ አስተያየትን መወሰን።

አእምሮአዊ ድፍረት

(አካዴሚያዊ የስኬት
ክሂሎት)—አንድ ግብ ለመድረስ ያልተረጋገጠውን መቀበል ወይም
የተለመደውን ዘዴ መፈታተን።
• መፍትሄዎች አፈላለግ ላይ ፈተናዎችን ለመወጣት ራስን አስተካክሎ ማሻሻያዎች
ማድረግ።
• ሃሳቦችን በመጋራት፣ ጥያቄዎችን በማቅረብ፣ ወይም አዳዲስ ተግባራት በመሞከር
አጠራጣሪ ሁኔታዎችን የመቀበል ፈቃደኛነት ማሳየት።
• የሙያ ችሎታን ለወደፊት ለመግፋት ራስንም ሆነ ሌሎችን መፎካከር።

• መረጂያዊ ፅሁፍ፡- ጥያቄ ማቅረብና መልስ መስጠት፤ ያልታወቁ ቃላት/ሀረጎች
ዋና አስተሳሰብና ትርጉም መወሰን፤ መረጃን ለማግኘት በገፅታዎች/ስእሎች/ቃላት
መጠቀም፤ በአንድ ፅሁፍ ውስጥ በአረፍተነገሮችና አንቀፆች መካከል ያለውን ሎጂካዊ
ግንኙነት መግለፅ።
• ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- በትብብሮሽ ውይይቶች መጠመድ፤ የአንድን ፅሁፍ ዋና
አስተሳሰቦችና ዝርዝሮች መወሰን፣ ከተናጋሪ ስለተገኙ መረጃዎች ጥያቄዎች ማቅረብና
መልስ መስጠት፤ ያልታወቁና ባለበርካታ ትርጉም ቃላት/ሀረጎች ትርጉም መወሰን፤
የቃል ዝምድናዎችና ትርጉሞች መገንዘብ፤ በውይይት በጥፈርና በአለማዊ ቃላት
መጠቀም።

ማህበራዊ ጥናቶች
• ባህል፣ የባህል ንጥረነገሮች፤ የባህሎች መጋራት—ዛሬና ባለፉት ዘመናት፤ ሚድያ በባለ
በርካታ ሚድያ አቀማመጥ።
• ጂዮግራፊ፡- ስሜን አሜሪካ—ቦታና ጂዮግራፊ፤ ሰዎች አካባቢን ያሻሽላሉ፤
ትራንስፖርትና የመገናኛ አውታሮች፤ ሰዎች የሚንቀሳቀሱባቸው ምክንያቶች—ዛሬና
ባልፉት ዘመናት።
• ኤኮኖሚክስ፡- የገንዘብ አስተዳደር፣ የገንዘብ አውጣጥ እቅድ።

ጽሑፍ
• ትረካ፡- አጭር ድርሰት—አንድ ሁኔታ ማስቀመጥ፣ አንድ ተናጋሪ እና/ወይም
ገፀባህርያት ማስተዋወቅ፤ የክውነት ቅደም-ተከተል ማደራጀት፣ በንግግርና በገለፃዎች
መጠቀም፣ ስርአት ለማስያዝ በአለማዊ ቃላት መጠቀም፣ ማጠቃለያ ማቅረብ።
• መረጂያዊ/ገላጭ፡- የተራዘመ ፅሁፍ—አንድን ርእስ በጥራት ማገናዘብ፣ አንድን ርእስ
ማስተዋወቅና መርጃዎችን አንድ ላይ መመደብ፣ አንድን ርእስ ማዳበር፣ በአገናኝ
ቃላቶች መጠቀም፣ ማጠቃለል።
• አመለካከት፡- የተራዘመ ፅሁፍ—አንድን ርእስ ማስተዋወቅ፣ አስተያየት መስጠት፣
በድርጅታዊ መዋቅር አቋም መጠቀም፣ አመለካከትን ለመደገፍ ምክንያቶች ማቅረብ፣
በአገናኝ ቃላቶች መጠቀም፣ ማጠቃለል።

ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ እና
ኤንጂኔሪንግ
• ፊዚካል ሳይንሶች፡- የሙቀትና የሀይል አመራረት፤ የሙቀት ሽግግር።
• ኤንጂኔሪንግ/ምህንድስናና ቴክኖሎጂ፡- የቴክኖሎጂ ጠባዮችና ስፋት፤ የምርቶችና
የስርአቶች ተፅእኖ የኤንጂኔሪንግ ንድፍ ሂደት-አስተሳሰቦች፣ የመፍትሄዎች ሞዴሎች
የንድፍ ግምገማና መሻሻል።
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• ሂደት፣ ምርት፣ እና ምርምር፡- ለስራና ለአላማ አግባብ ያለው ፅሁፍ ማምረት፤
ማቀድ፣ መከለስ፣ እና ማስተካከል፤ ፅሁፍን ለማምረት በቴክኖሎጂ መገልገል፤
ምርምር ማካሄድ፤ መረጃ መሰብሰብ፤ ማስታወሻ መውሰድ፣ መረጃ መመደብ።
• የቋንቋ አጠቃቀም፡- አንድ ታሪክ መንገር፣ የኦዲዮ ቅረፃ ወይም በአይን የሚታይ፤
ስርአት ያልያዙ ግሶች፤ የግስ ጊዜ፤ ቅፅሎችና ተውሳከግሶች፤ መስተፃምሮች፤ ኮማና
የጥቅስ ምልክቶች በውይይት፤ ቃላት ለውጤት፤ የአርእስት-ግስ እና የተውላጠስምተቀዳሚ ስም ስምምነት፤ ማጣቀሻ ቁሳቁሶችን ማማከር፤ ካፒታላይዜሽን።

የፈጠራዊነት ችሎታ እና አእምሯዊ ድፍረት

ሂሳብ
• አለካክና አሀዞች፡- የርዝመት አለካክ—የአንድ ኢንች ግማሽና ሩብ የሚቀርብ፤ የአለካክ
አሃዝ-መስመር ስእሎች።

አጠቃላይ ሙዚቃ
• የሙዚቃ ትንተናና ምላሽ፡- በሙዚቃ የቃላት ዝርዝር መጠቀም—ሪታርዳንዶ፣ ሌጋቶ/
ስታካቶ፤ በሙዚቃ፣ ሌሎች ኪነጥበባት፣ እና ሌሎች መስኮች መካከል ግንኝነቶችን
መግለፅ፤ እንቅስቃሴን ለሙዚቃ ለማስማማት መሞከር።

• ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ፡- የማባዛትና የማካፈል ቅልጥፍና (ከ100 በታች)—
ከ0-10 ጋር እውነታዎች።

• ሙዚቃን ማንበብና መፃፍ/መቃኘት፡- ምትን የጠበቀ ዜማዊ ቅኝት ማንበብ።

• ቁጥርና ግብረቶች - ክፍልፋዮች*፡- በቁጥር መስመር የክፍልፋይ ውክልና፤ ተመጣጣኝ
ክፍልፋዮች—የሚታዩ የክፍልፋይ ሞዴሎች፤ የክፍልፋዮች ውድድር—ተመሳሳይ
ተከፋይ ወይም ተመሳሳይ አካፋይ፤ የሙሉ ቁጥሮች የክፍልፋይ አቅርቦት/ውክልና።

• ሙዚቃ መጫወት፡- የተለያዩ ዘመኖችና ባህሎች ዘፈኖችና ጭፈራዎች መጫወት።

• የሙዚቃ ፈጠራ፡- በመሳርያዎች መፍጠር/መለማመድ፤ ኦስቲናቲ ማሳየትና ማደራጀት።

• በአስር ቤት ቁጥርና ግብረቶች፡- ማባዛት—ባለ1-አሀዝ ቁጥሮች በ10 (10-90)
ብዜቶች—የቦታ ዋጋ ስልቶችና የግብረቶች ጠባዮች።
• *3ኛ ክፍል በ2፣ 3፣ 4፣ 6፣ 8 አካፋዮች ተወስነዋል

የጤና ትምህርት
አመጋገብና አካላዊ ብቃት
• የስድስቱን የአመጋገብ አይነቶች ለሙሉ ህይወት ደህንነት አስፈላጊነት መተንተን።
• ለአካል ስራዎችና ጤና የውሀን አስፈላጊነት ማብራራት።
• የአካል ስእል ፅንሰሀሳብንና በጤናማ ምርጫዎች ላይ ያለውን ተፅእኖ መለየትና
መግለፅ።

ስነጥበብ
• የኪነጥበብ ትንተናና ምላሽ/ኪነጥበብን መፍጠር፡- ገላጭ ጠባዮች—ፎርምና
ሞድ፤ በኪነጥበብና በሌሎች ይዘቶች መካከል ግንኙነቶች፤ ኪነጥበብን ለመፍረድ
መስፈርቶች፤ ባህላዊና ታሪካዊ ተፅእኖዎች።

• በአካል ስእል፣ በራስ መተማመን፣ እና በግላዊ አቋሞች ላይ ስለውጭ ተፅእኖ
መወያየት። የቤተሰብ ህይዎትና የሰው ፆታዊነት
• ሁለቱም ወገን ለሚረኩበት ውጤት ለመታገል ሊደርሱ ለሚችሉ የቤተሰብ
አለመግባባቶችን በግጭት አፈታት ስልቶች መወያይትና መተግበር።

የመረጃ መሰረተ ትምህርት
• የመጠይቅ ሂደት፡- ተጨባጭ ትግባሬ፣ ሊመረመሩ የሚችሉ ጥያቄዎች።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት

• የመገልገያ መለየትና ቦታው፡- በርካታ ቅርፀቶች፣ የፍለጋ ስልቶች።
• የመገልገያ ግምገማ፡- ተገቢነት።

• የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች እና እሳቤዎች፡- የመስመር ጭፈራ (ቅደም-ተከተል፣ ምት፣
ሰልፍ፣ እንቅስቃሴን ከሌሎች ጋር ማቀናጀት)፤ የመንከባለል ቅደም-ተከተል (ሚዛን፣
የክብደት ሽግግር፣ መንከባለሎች)።

• የጥቅስ ምንጮች፡- አላማዎች፣ የደራሲ ማስታወሻ።

• የግልና የማህበራዊ ሃላፊነት፡- በማህበራዊ የመንቀሳቀስ ሁኔታ ውስጥ የህጎች
አስፈላጊነት።

• የመረጃ ትንተና፡- ለሁኔታው ተገቢ መሆን፣ የተሟላ መሆን፣ የግል ግንኙነቶችና ከሌላ
የሚገኙ።

• ማስታወሻ አወሳሰድ፡- የመረጃ ፍለጋና አደረጃጀት—የቴክኖሎጂ መሳርያዎች፣ ቅርፀትና
ይዘት።

• የምርት እድገት፡- ድርጅት፣ ቅርጸቶች፣ የቴክኖሎጂ መሳርያዎች፣ የግኝቶች አቅርቦት።
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ማርክ መስጫ ወቅት 4
በቢጫ የተመለከቱት ፅንሰሀሳቦች ሪፖርት ካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለማርክ መስጫ ወቅት 4 ነው።

ዝርዝር ማብራርያ

(ሂሳዊ የአስተሳሰብ ክሂሎት)—
የሚስፋፉ፣ የሚያበለፅጉ፣ ወይም የሚያስጌጡ ዝርዝሮች መጨመር።
• ማሳደግ ሀሳቦች፣ ፅንሰሀሳቦች፣ ሂደቶች፣ ወይም ምርቶች ዝርዝሮች በመጨመር።
• ማሳየት አስተሳሰቦች፣ ሀሳቦች፣ ሂደቶች፣ ወይም ምርቶች የተለያዩ የመገናኛ
ዘዴዎችን በመጠቀም።

ጥረት/ተነሳሺነት/ብርታት

(አካዴሚያዊ
የስኬት ክሂሎት)—አንድን ግብ ለመምታት ወይም አንድን ፕሮብሌም
ለመፍታት በትጋት መስራት እና ውጤታማ ስልቶች መተግበር፤ እንቅፋቶችንና
ተወዳዳሪ ግፊቶችን ተጋፍጦ መቀጠል።
• መለየት ሊደረስበት የሚችል፣ ሆኖም ፈታኝ ግብ።
• መለየት እና መግለፅ የግቡን ውጤት።
• መለየት የግብ አቀማመጥ አካሎችን።
• ማዳበር እና ማሳየት ቅደም ተከተል ያለው መርሀ ግብር አንድን ግብ ለመምታት
ወይም ፕሮብሌም ለመፍታት።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
• ስነ ፅሁፍ፡- ተረቶች፤ Junior Great Books፤ ጥያቄዎች ማቅረብና መልስ
መስጠት፤ ታሪኮች መተረክ፤ ማእከላዊ መልእክት፣ ትምህርት፣ ወይም ሞራል
መወሰን፤ ገፀባህርያትንና ተግባሬዎቻቸውን መግለፅ፤ የቃል በቃልና የውስጠ-ታዋቂ
ቃል ትርጉሞችን ለይቶ ማወቅ፤ የታሪክ፣ ቲያትር፣ ወይም ግጥም ክፍሎችን መጥቀስ
(ማለት፣ ምእራፍ፣ ትርእይት፣ ስንኝ)፤ አስተያየት መወሰን።
• መረጂያዊ ፅሁፍ፡- ልቦለድ ያልሆነ ስነፅሁፍ—የህይወት ታሪክ፤ ጥያቄዎችን ማቅረብና
መልስ መስጠት፤ ያልታወቁ ቃላት/ሀረጎች ዋና አስተሳሰብና ትርጉም መወሰን፤
በክውነቶች፣ አስተሳሰቦች፣ ወይም ሂደቶች መካከል ግንኙነት መግለፅ፤ በፅሁፍ ውስጥ
መረጃ ለማግኘት በፅሁፍ ገፅታዎች/ስእሎች/ቃላት መገልገል፤ አስተያየትን መወሰን፤
በፅሁፍ ውስጥ በአረፍተነገሮችና በአንቀፆች መካከል ሎጂካዊ ግንኙነት መግለፅ።
• ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- በትብብሮሽ ውይይቶች መጠመድ፤ የአንድን ፅሁፍ ዋና
ዋና አስተሳሰቦችና ዝርዝሮች መወሰን፤ ከአንድ ተናጋሪ ስለተገኘ መረጃ ጥያቄዎች
ማቅረብና መልስ መስጠት፥ ያልታወቁና የባለበርካታ ትርጉም ቃላት/ሀረጎች ትርጉም
መወሰን፤ የቃል ዝምድናዎችና ትርጉሞች መገንዘብ፤ ህዋዊና አለማዊ ቃላት በውይይት
መጠቀም።

ማህበራዊ ጥናቶች
• ኤኮኖሚክስ: ፋይናንሳዊ ውሳኔ አወሳሰድ—በጀቶች (ገቢ፣ ተቀማጭ፣ እና ወጪ)፤
የፋይናንስ አገልግሎቶች—ባንክ የገባ ካልገባው አንፃር፤ ውስን የሀብት ምንጭ እና
ያልተወሰኑ ፍላጎቶች፣ የምርት ሂደት—ምርጫዎች፣ አንድ ነገር ሲመረጥ የሚጠፋ
ዋጋ/opportunity cost፣ ልዩ ችሎታ ማዳበር፣ እና ቴክኖሎጂ፣ የዛሬው አለም
አቀፍ ገበያ።
• ታሪክ፡- በክውነቶች መካከል ያለ ግንኙነት፡- አሀዞችን መመዝገብና ማጤን።

ጽሑፍ
• መረጂያዊ/ገላጭ፡- የተራዘመ ፅሁፍ—አንድን ርእስ በጠራ ሁኔታ ማገናዘብ፣ አንድን
ርእስና የቡድን መረጃ አንድ ላይ ማስተዋወቅ፣ አንድን ርእስ ማዳበር፣ በአገናኝ ቃላት
መጠቀም፣ ማጠቃለል።
• አመለካከት፡- የተራዘመ ፅሁፍ—አንድን ርእስ ማስተዋወቅ፣ አመለካከት ማስቀመጥ፣
በድርጅታዊ መዋቅር መጠቀም፣ አመለካከትን ለመደገፍ ምክንያቶች ማቅረብ፣
በአገናኝ ቃላት መጠቀም፣ ማጠቃለል።

ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ እና
ኤንጂኔሪንግ
• የህይወት ሳይንሶች፣ ህይወት ያላቸ ፍጡራን መሰረታዊ ፍላጎቶች፣ የነፍሳት ኑሮ መቻል
በተለያዩ መኖርያዎች፤ የተፈጥሮ ሀብቶችና የሰው ፍላጎቶች፤ የቁስ አካልና የሀይል
ጉዞ—ዳግመ-ኡደት፣ መበታተን።
• ኤንጂኔሪንግ/ምህንድስናና ቴክኖሎጂ፡- የቴክኖሎጂ ጠባዮችና ስፋት፤ የቴክኖሎጂ
ተፅእኖ በአካባቢ ላይ።
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• ሂደት፣ ምርት፣ እና ምርምር፡- ለስራና ለአላማ አግባብ ያለው ፅሁፍ ማፍራት፤
ማቀድ፣ መከለስ፣ እና ማስተካከል፤ ፅሁፍን ለማምረት በቴክኖሎጂ መጠቀም፤
የምርምር ፕሮጀክቶች ማካሄድ፤ መረጃ መሰብሰብ፣ ማስታወሻዎች መውሰድ፣ እና
ማስረጃን በያይነቱ መለየት።
• የቋንቋ አጠቃቀም፡- ታሪክ መንገር፣ ኦውዲዮ የተቀረፀ ወይም የሚታይ ድርድር፤ የነገር
ስሞች፤ ቃላትን ለውጤት መምረጥ፤ የተውላጠስሞች፣ ግሶች፣ ስሞች፣ ተውሳከግሶችና
ቅፅሎች፣ ኮማዎች፣ ማጣቀሻ ቁሳቁሶችን ማማከር፣ ካፒታላይዜሽን፣ አገናዛቢዎች፣
የተገዥ-ግስ እና የተውላጠስም-ተቀዳሚ ስም መስማማት፣ መደበኛና ስርአት-ወጥ የብዙ
ስሞች።
• ትረካ፡- አጭር ድርሰት—አንድ ሁኔታ ማስቀመጥ፣ አንድ ተናጋሪ እና/ወይም
ገፀባህርያት ማስተዋወቅ፣ የክውነት ቅደም-ተከተል ማደራጀት፣ በንግግርና በገለፃዎች
መጠቀም፣ ስርእት ለማስታወቅ በአለማዊ ቃላት መጠቀም፣ ማጠቃለል።

ማብራራት እና ጥረት/ተነሳሺነት/ብርታት

ሂሳብ
• አለካክና አሀዞች፡- ለቀረበው ደቂቃ በማስጠጋት ሰአትን መንገርና መፃፍ፤ የቃል
ፕሮብሌሞች—በቁጥር መስመር በመጠቀም የጊዜ ክፍተቶች በደቂቃዎች መደመርና
መቀነስ፤ መለካትና ግምት—የፈሳሽ መጠኖች (ሊትሮች)፣ ክብደት (ግራሞች፣ ኪሎ
ግራሞች)፤ በለ 1-ደረጃ የቃል ፕሮብሌም (ሁሉም ግብረቶች)—ክብደት ወይም ቅጂ
መጠን/mass or volume በተመሳሳይ መለኪያዎች፤ የፖሊጎኖች መጠነ-ዙርያዎች፤
አራት ማእዝኖች—ተመሳሳይ መጠነ ዙርያና የተለያዩ ስፋቶች፤ ተመሳስይ ስፋትና
የተለያዩ መጠነ-ዙርያዎች፣ ባለመለኪያ ስእልና አሞሌ ግራፎች/bar graphs።
• ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ፡- 1- እና 2-እርምጃ የቃል ፕሮብሌሞች (ሁሉም
ግብረቶች)፤ የማባዛትና የማከፈል ቅልጥፍና (ከ100 በታች)—ሀቆች ከ0-10 ጋር።

አጠቃላይ ሙዚቃ
• የሙዚቃ ፈጠራ፡- ኦስቲናቲን ማደራጀት፣ መደረስ፣ እና መቃኘት፤ በድምፅ
መሞካከር።
• ሙዚቃን ማንባብና መፃፍ/መቃኘት፡- ዜማዊና ምት-ጠባቂ ቅኝት ማንበብ።
• ሙዚቃን መተንተንና ምላሽ መስጠት፡- የተለያዩ የሙዚቃ ሞዶች መለየት።
• ሙዚቃ መጫወት፡- አግባብ ባለው የድምፅ ቴክኒክ መዝፈን፤ የተለያዩ ዘመናትና
ባህሎች ዘፈኖችና ጭፈራዎች ማሳየት/ማቅረብ።

• ጂዮሜትሪ፡- የባለ አራቶች መለስተኛ ፈርጆች—የተጋሩ/ያልተጋሩ ጠባዮች።

ኪነጥበብ

• ኪነጥበብን መተንተንና ምላሽ መስጠት/ኪነጥበብን መፍጠር፡- ውክልና—የሚታይ፣
የሚሰማ፣ ወይም የታሰበ፤ የአስተሳሰቦች መተላለፍ/ማስታወቅ፤ ኪነጥበብ መመዘኛ
መስፈርቶች፤ የኪነጥበብ ግምገማ።

የጤና ትምህርት
በሽታ መከላከልና ቁጥጥር
• ተላላፊና የጥገኛ ነፍሳት በሽታዎች ለመከላከል ስልቶችን መመርመር።
• በማይተላለፉ በሽታዎች የአጀማመርና ውስብስብነት ለመቀነስ አምስት ግላዊ የጤና ስልቶች
ምርምር ማካሄድና መወሰን።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
• ጤና-የሚያበለፅግ የአካል ብቃትና እንቅስቃሴ፡- የFITT መመርያዎች (frequency,
intensity, time, type) / (የድግግሞሽ መጠን፣ ሀይል/ግለት፣ ጊዜ፣ አይነት)
• የእንቅስቃሴ ክህሎቶች እና እሳቤዎች፡- አጭር እጄታ ባላቸው መስርያዎች መምታት
(የፊት-ለፊት ምት)፤ ረጅም እጄታ ባላቸው መስርያዎች መምታት (ዱላ)።

የስርአተትምህርት 2.0 ሪፖርት ካርድ አመቱን
በሙሉ ተማሪዎች በአካዴሚያዊ መመዘኛዎች
ከክፍል-ደረጃ ተፈላጊ ተጠባቂዎች ጋር ሲመዛዘን
በምን ሁኔታ እንደተወጡ ለተማሪዎችና ለወላጆች
አስተያየት ይሰጣል።

የመረጃ መሰረተ ትምህርት

• የመጠይቅ ሂደት፡- የተመደበን መረጃ ፍላጎት፣ መመርመር የሚችሉ ጥያቄዎች፣ የግል
መረጃ ፍላጎቶች።
• የመገልገያ መለያ እና ቦታው፡- የመረጃ ፍላጎት ዝምድና—የፍለጋ ስልቶች፣ በርካታ
ቅርፀቶች።
• የመገልገያ ግምገማ፡- ተገቢነት/አግባብነት።
• ማስታወሻ አወሳሰድ፡- የመረጃ ፍለጋና አደረጃጀት—የቴክኖሎጂ መሳርያዎች፣ ቅርፀትና
ይዘት።
• የጥቅስ ምንጮች፡- አላማዎች፣ የምንጭ ዝርዝር።
• የመረጃ ትንተና፡- በርካታ ምንጮች፣ ኣጭር ማጠቃለያዎችና መዝጊያዎች።
• የምርት እድገት፡- የአቀማመጥ ንድፍ ለተመልካቾች—የቴክኖሎጂ መሳርያዎች።
• የስነፅሁፍ አድናቆት፡- የስነፅሁፍ ምርጫዎች መከላከል።
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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 ከት/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 ያውያዩት/ያወያይዋት።
• ጊዜውን ይቆጣጠሩ ልጅዎ ቪድዮ ጨዋታም ሆነ ኢንተርኔት በመጎብኘት
የሚያሳልፈውን/የምታሳልፈውን።
• ለአገልግሎት በፈቃደኝነት ይቅረቡ በት/ቤት እንቅስቃሴዎች ለማገዝ ሌሎች
ወላጆችም እንዲሳተፉ ግፊት ያድርጉ።
• በየወቅቱ የልጅዎን አስተማሪዎች ያነጋግሩ ስለልጅዎ ግስጋሴና በብኩልዎ
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 የት/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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