Amharic Grade 5

MCPS

ለወደፊቱ መማር
የወላጅ መምርያ የ5ኛ 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

ስርአተ ትምህርት 2.0

ሙሉ ልጅን ለማሳተፍ ትምህርትን ከንባብና

ከሂሳብ ባሻገር ያሰፋዋል። በኤሌሜንታሪ ደረጃ አስር የርዕስ መስኮች—ኪነጥበብ፣ 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 ችሎታዎች አካባቢ እንደገና እንዲያተኩሩ ተደርጓል። ስርአተ ትምህርት 2.0 አራት ዋና ዋና
ገፅታዎች እሉት፤

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

4

ስርአተ ትምህርት 2.0 5ኛ ክፍል
(CURRICULUM 2.0 GRADE 5)

የሂሳዊ አስተሳሰብ
ችሎታዎች

የፈጠራ አስተሳሰብ
ችሎታዎች

አካዴሚያዊ ስኬት
ችሎታዎች

ሂሳዊ አስተሳሰብ በማስረጃና በጠራ
አስተሳሰብ በመመስረት፣ ምን ማድረግ
ወይም ምን ማመን እንዳልብህ
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 ተቋምና 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

• እስቸጋሪ ስራዎችን ለማከናወን ራስን
መፈታተን

ግምገማ
• እውነታዎችንና አባባሎችን መጠየቅ/
መጠርጠር፡ የራስንም ጭምር
• ማስረጃ መጠየቅ
• የምትመለከተ(ቺ)ውን ወይም
የምታነበ(ቢ)ውን መረጃ እስተማማኝነቱን
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፣ 5ኛ ክፍል፣ የተወሰኑ ሂሳዊና ፈጠራዊ አስተሳሰብ እና የአካዴሚያዊ ስኬት
ክሂሎቶች 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 ለ5ኛ ክፍል ተማሪዎች በያንዳንዱ የማርክ መስጫ ወቅት የትምህርት ትኩረት የሆኑት ከስርአተ
ትምህርቱ ፅንሰሃሳቦችና ርእሶች ጋር ላይላዩን ያሳያሉ።

ስርአተ ትምህርት 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 የተመለከቱት ፅንሰሀሳቦች በሪፖርት ካርድ ማርክ የተሰጣቸው ለማርክ መስጫ ወቅት 1 ነው።

ግትር ያለመሆን

(ፈጠራዊ ያስተሳሰብ ክሂሎት)—
ለአዳዲስ እና የተለያዩ አስተሳሰቦችና ስልቶች ክፍትና ምላሽ ሰጪ መሆንና
በመካከላቸው በነፃ መንቀሳቀስ።
• ማሳየት ከማስረጃ ጋር ሲቀርብ ሃሳቦችን፣ ጥያቄዎችን፣ መገልገያዎችን፣ ወይም
ስልቶችን በመለወጥ ራስን የማስተካከል ክሂሎት።

ትብብር

(አካዴሚያዊ የስኬት ክሂሎት)—የቡድንን ግብ
ለመምታት በውጤታማነትና በትብብር መስራት።
• ማባበል እና ማክበር በርካታና የተለያዩ አስተያየቶችን መግባባትን ለማስፋትና
ግንዛቤን ጥልቀት ለመስጠት።
• መለየት እና መተንተን አማራጮችን ሀላፊነት ለመጋራት የቡድን ግቦችን
ለመምታት።
• መደገፍ በመስፈርት የተደገፈን የቡድን ውሳኔ።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
• ስነ ፅሁፍ፡- ጀብዱ፣ ተረቶች፤ በአንድ አይነት ዘውግ፣ ገፀባህርያት፣ አቀማመጦች፣
ወይም ክውነቶች የሚገኙ ፅሁፎችን ማወዳደር፤ የልቦለድ ሴራ አቋም ገለፃ፤
የተራኪ ወይም የተናጋሪ አስተያየት፤ የበርካታ ሚድያ ንጥረነገሮች አስተዋፅኦ
ለፅሁፍ፤ በስነፅሁፍ ዘውጎች፤ ከሌላ ያስተሳሰብ ቅጅ ሲደረግ የጥቅሶች አጠቃቀም፤
የአክዴሚያዊ የቃላት ዝርዝር አጠቃቀም።
መረጂያዊ ፅሁፍ፡- ልቦለድ ያልሆነ ስነፅሁፍ—የህይወት ታሪክ፤ ከሌላ ያስተሳሰብ ቅጅ
ሲደረግ የጥቅሶች አጠቃቀም፤ አስተያየቶችን በማስታወስ ስለአንድ ርእስ የበርካታ
ትረካዎች ትንተና፤ ዋና አስተሳሰብና ቁለፍ ዝርዝሮች፤ በግለሰቦች፣ ክውነቶች፣
አስተሳሰቦች፣ ወይም ፅንሰሀሳቦች ዝምድናዎችን ማብራራት፤ ስለአንድ ርእስ የተከናወኑ
የፅሁፎች መረጃዎችን ማቀነባበር፤ በፅሁፎች አቋም ማወዳደር፤ መረጃን ለማግኘት
የህትመትና የአሀዛዊ መገልገያዎች አጠቃቀም።
• ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- ትርጉምን ጥልቀት ለመስጠት የትብብሮሽ ወይይቶች፤
አካዴሚያዊና በይዘት ያተኮረ የቃላት ዝርዝር፤ የስእላዊ ቋንቋ፣ ሆሞግራፎች፣ እና
የቃል ዝምድናዎች፤ የአንድ ተናጋሪ አስተያየት አጭር ማጠቃለያ፤ በህትመትና
በአሀዘዊ ማጣቀሻ ቁሳቁሶች መጠቀም፤ የቃልና የሚታይ መረጃ አጭር ማጠቃለያ።

ማህበራዊ ጥናቶች
• ኤኮኖሚክስ፡- የኤኮኖሚ ስርአቶች በአሜሪካ የቅኝ ግዛት በነበረችበት ወቅት፤
የብሪታንያ የኤኮኖሚ መመርያዎች በአሜሪካ ቅኝ ግዛቶች፤ የአዲስ/ነፃ አገር መሆን
ተፅእኖዎችና ፈተናዎች።
• ታሪክ፡- የእሜሪካ አብዮታዊ ጦርነት ወቅት – በአሜሪካ አቅኝዎችና በብሪታንያ
መካከል ግንኙነቶች፤ የግለሰቦችና የቡድኖች ሚናዎችና አስተሳሰቦች፤ ቁልፍ
ክውነቶች።
• ባህል፡- ግጭትና ግልግሎች።

ጽሑፍ
• መረጂያዊ/ገላጭ፡- የተራዘመ ፅሁፍ—የተዛመዱ መረጃዎችን ሎጂክ ተከትሎ መመደብ፤
አስተሳሰቦችን ማያያዝ፤ አንድን ርእስ ለማዳበር ጎራ በለየ/domain-specific የቃላት
ዝርዝር መጠቀም፤ የፅሁፍ ገፅታዎች ማወሀሀድ፤ ከርእስ ጋር የተዛመዱ ምሳሌዎች
ማካተት፤ ማጠቃለል።
• ትረካ፡- አጭር ድርሰት—አንድ ሁኔታ ማስቀመጥ፤ በገላጭ ዝርዝሮች በመጠቀም
ያንድን ገፀባህርይ ለሁኔታዎች ምላሽ መግለፅና ማዳበር፤ በመሽጋገሪያ ቃላት
በመገልገል የክውንውቶችን ቅደም-ተከተል ማስቀመጥ፤ ክውነቶችን ማጠቃለል።

ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ እና
ኤንጂኔሪንግ
• ፊዚካል ሳይንሶች፡- የነገሮች እንቅስቃሴ—ርቀት፣ ጊዜ፣ አቅጣጫ፣ ፍጥነት፤
በእንቅስቃሴ ለውጦች—ሀይል፣ ክብደት፤ ሀይልና እንቅስቃሴ—እምቅ፣ እንቅስቃሴ
ፈጣሪ፤ የሀይል ምንዛሬ/ለውጥ።
• ኤንጂኔሪንግ/ምህንድስናና ቴክኖሎጂ፡- የቴክኖሎጂ ጠባዮችና ስፋት፤ የኤንጂኔሪንግ
ንድፍ ሂደት።
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• አመለካከት፡- የተራዘመ ፅሁፍ—ርእሱን ማስተዋወቅ፤ በእውነታዎችና በዝርዝሮች
የተደገፉ በሎጂክ ስርእት የያዙ ምክንያቶች ማቅረብ፤ አስተሳሰቦችን ከሀረጎችና
አንቀፆች ጋር ማያያዝ፤ አንድን አመለካከት በመጨረሻ ባጭሩ ማጠቃለል።
• ሂደት፣ ምርት፣ እና ምርምር፡- ከበርካታ ምንጮች አስተሳሰቦችን ማደራጀት፣ ፕላን
ማድረግ፣ መከለስ፣ ፅሁፍ ማስተካከል፤ ለተለያዩ ተመልካቾች አቅርቦት ለመፍጠር
በቴክኖሎጂ መሳርያዎች መግልገል።
• የቋንቋ አጠቃቀም፡- የመደበኛ እንግሊዘኛ ልምዶች/ደንቦች፣ ለግስ ጊዜያት
ማስተካከል፤ ስርአት የጠበቀና ወግ-የለሽ/የንግግር እንግሊዘኛ ማወዳደር፤ በተርታ
ያሉ ነገሮችን ለመለያየት በኮማና በስርአተ ነጥብ መገልገል፤ አጋኖዎችን መጨመር፤
ማጣቀሻዎችን ማማከር፤ አረፍተነገሮችን ማስፋፋት፣ መገጣጠም፣ እና መቀነስ፤
በባለበርካታ ሚድያ ክፍሎች በመገልገል በአንድ ርእስ ላይ ዘገባ ማቅረብ፤ ንግግርን
ለተለያዩ አውደ ንባቦች ማስተካከል።

ግትር ያለመሆን እና ትብብር

ሂሳብ
• አለካክና አሀዞች፡- የይዞታ ስፋት ቀመሮች ለአራት ማእዘን ጡቦች/rectangular
prisms አዳብሮ መተግበር።
• በአስር ቤት ቁጥርና ግብረቶች፡- በመደበኛ ቀመር በመገልገል ባለበርካታ አሀዝ ሙሉ
ቁጥሮችን በቅልጥፍና ማባዛት፤ የ2- ወይም የ3-አሀዝ ቁጥር በባለ2-አሀዝ የአስር
ብዜት ለማካፈል የአራት ማእዘን ሰልፎች፣ የስፋት ሞዴሎች፣ ቀመሮች፣ የቦታ ዋጋ
ስልቶች፣ እና የግብረቶች ጠባዮች፤ እስከ ሺኛ ዴሲማሎችን በማካተት በአስር ቤት
ስርአት በሚገኙ ቦታዎች መካከል ቅርፀቶችን መለየትና መተግበር፤ ዴሲማሎችን እስከ
ሺኛ ድረስ ማንበብ፣ መፃፍ፣ ማጣጋት እና ማወዳደር፤ ዴሲማሎችን እስከ መቶኛ
ለመደመርና ለመቀነስ በኮንክሪት ሞዴሎች፣ በስእሎች፣ በፅሁፍ ዘዴዎች፣ በቦታ ዋጋ
ስልቶች፣ እና በግብረቶች ጠባዮች መጠቀም።

አጠቃላይ ሙዚቃ
• የሙዚቃ ትንተናና ምላሽ፡- መሳርያዎችን በማየትና በድምፅ መለየት፤ በሙዚቃና
በታሪካዊ ክውነቶች መካከል ግንኙነቶች፤ በተለያዩ መጠኖች መምራት፤ የተመልካቾች/
አድማጮች ስነምግባሮች።
• ሙዚቃ መጫወት/ማቅረብ፡- የቃል ቴክኒክ—አነጋገርና አገላለጥ፤ የክር ድምፅ አጃቢ፤
የተለያዩ ጊዜያትና ባህሎች ዘፈኖችና ጭፈራዎች።
• የሙዚቃ ንባብና ፅሁፍ/ቅኝት፡- ማንበብ ቀላል ዜማዎች።

• ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ፡- የቁጥር መግለጫዎችን በመመደብያ ምልክቶች/
ምስሎች መፃፍ፣ መተርጎም እና መገምገም።

የጤና ትምህርት
የአእምሮና የስሜት ጤንነት
• ጤናማ የመገናኛ ክሂሎቶች ማሳየት።
• ከስድስቱ የደህንነት አካሎች አንዱ እንዴት ለአወንታዊ የራስ-በራስ ለውጥ ግቦች
ለማዳበር ሊውል እንደሚችል መተንተን።
• የግል ጉዳዮችና ፕሮብሌሞች ለመከታተል ውሳኔ አውሳሰድ የውሳኔ አወሳሰድ 5ቱን
ደረጃዎች በመጠቀም ትያትር መስራት።

ስነጥበብ
• ኪነጥበብን መተንተንና ምላሽ መስጠት/ኪነጥበብን መፍጠር፡- በኪነጥበብ መማርያ
ክፍል ደህንነትና ሀላፊነት፤ ድርሰትና ዘውግ፤ የአርቲስት ሞድ—መግለጫና የሰው
ተሞክሮ፤ የኪነጥበብ ስራ ግምገማ።

• በጊዜ አስተዳደር በመጠቀም በተለያዩ ሁኔታዎች ጭንቀትን መቀነስ ማሳየት።
አልኮል፣ ትምባሆ፣ እና ሌሎች እፆች
• በመድሀኒት እውነታዎች ተለጣፊ ማስታወቂያ/drug facts label በመገልገል ሀኪም
ያዘዛቸውና በቀጥታ ከፋርማሲ በሚገዙ መድሀኒቶች ጤነኛ አጠቃቀም መግለፅ።
• በአልኮል፣ ትምባሆ፣ እና ማሪዋና ለመጠቀም ወይም ላለመጠቀም የውስጥ፣ የውጭ፣
እና የሚድያ ተፅእኖዎችን መተንተን።

የመረጃ መሰረተ ትምህርት
የአካል ማጠንከርያ ትምህርት

• የመጠይቅ ሂደት፡- የሚመረመሩ ጥያቄዎችን ማዳበርና ማጣራት።

• የእንቅስቃሴ ክህሎቶች እና እሳቤዎች፡- ማንጠብጠቦች፣ ማንጠርና በደረት ማሳለፍ
ማሳየት፣ ወደ አንድ ኢላማ በእጅ መምታት፤ አንጠብጥቦ ማለፍ፣ ወደ አንድ ኢላማ
በእግር መምታት።

• የምንጭ ግምገማ፡- ምንዛሬ፣ ስልጣን፣ አድልዎ፣ እና የምርጫዎች መከላከል።

• ጤና የሚያበለፅግ አካላዊ ብቃትና እንቅስቃሴ፡- የልብ-ማተንፈሻ ስርአት ብርታት፤
የልብ ምትን መለካት፤ የልብ ምትን ማሳረፍ፤ የልብ ምትን ኢላማ መስጠት፤ ከፍተኛ
የልብ ምት፤ የጡንቻ ጥንካሬ ከጡንቻ ሀይል ጋር ሲነፃፀር፤ የአካል የመመቻቸት
ችሎታ/flexibility፤ የሰውነት አሰራር—ዋና ዋና ጡንቻዎች፣ ኦክስጂን በሚያዳብርና
በማያዳብር እንቅስቃሴ/aerobic and anaerobic መካከል ልዩነት፤ የማይንቀሳቀስና
የሚንቀሳቀስ መንጠራራት።

• የመገልገያ መለየትና ቦታው፡- ለህትመት፣ አሀዛዊ፣ እና በርካታ ሚድያ መገልገያዎች
መፈለጊያ ስልቶች።
• ማስታወሻ አወሳሰድ፡- ይዘትን ለማደራጀት በቴክኖሎጂ መሳርያዎች መገልገል።
• የቴክኖሎጂ ትንተናና ማወሀሀድ፡- ትርጉሞች፤ ሀቅና አመለካከት፤ አስተያየት፤
የማጠቃለያዎች መከላከል።
• የምርት እድገትና ግምገማ፡- ለተለያዩ ተመልካቾች/አድማጮች ንድፍና ቅርፀት፤
የቴክኖሎጂ አቅርቦቶች፤ ለሚማር ማህበረሰብ አስተውዋፅኦ ስለማድረግ ለማሰብ
በአስተያየት መጠቀም።
• አእምሮአዊ/ያስተሳሰብ ንብረት፡- የጥቅስ መረጃ፤ የምንጮች ዝርዝር መፍጠር።
• የስነ ፅሁፍ አድናቆት፡- ለግልና ለአካዴሚያዊ ክትትሎች ምርጫና ግንኝነቶች።
MCPS CURRICULUM 2.0
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ማርክ መስጫ ወቅት 2
በስማያዊ ቀለም የተመለከቱት ፅንሰሀሳቦች ሪፖርት ካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለማርክ መስጫ ወቅት 2 ነው።

ማወሀሀድ

(ሂሳዊ የአስተሳሰብ ክሂሎት)—የአንድ ሙሉ ፅንሰሀሳብ
ግንዛቤ ለመገንባት ወይም አዲስ ሙሉ ለመቅረፅ ክፍሎችን ማሰባሰብ።
• ማ
 ሳካትሃሳቦችን፣ መረጃዎችን፣ እና ንድፈ ሀሳቦችን አንድ መፍትሄ ለመፍጠር
ወይም ለማፍለቅ።
• አ
 ካላትን በመመርመርና እንደገና መልሶ አንድ ላይ በማድረግ አጠቃላይ ሃሳብ
መፍጠር{142}።

ስለራስ አስተሳሰብ ማሰብ/
Metacognition

(አካዴሚያዊ የስኬት ክሂሎት—
የራስን የግል አስተሳሰብ ማወቅና ስለሱ መንቃት እንዲሁም የራስን አስተሳሰብ
የመቆጣጠርና የመገምገም ችሎታ መኖር ።
• ራስን-መቆጣጠር ግስጋሴን የመገምገምና አዲስ አስተሳሰብ ተግባራዊ ማድረግያ
ስልቶች።
• ማብራርያ መፈለግ እና የስራ/ውጤት ትምህርት ለማግኘት ስልቶች መለወጥ።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
• ስነ ፅሁፍ፡- ተረቶችና ምስጢሮች፤ Junior Great Books፤ በተመሳሳይ ዘውግ፣ ገፀባ
ህርያት፣ አቀማመጦች፣ ወይም ክውነቶች ወስጥ የሚገኙ ፅሁፎች ማወዳደር፤ የልቦለድ
ሴራ አቋም ገለፃ፤ የተራኪ ወይም የተናጋሪ አስተያየት፤ የሚድያ ንጥረነገሮች አስተዋፅኦ
ለፅሁፍ፤ ዘውግ በስነፅሁፍ፤ ከሌላ ያስተሳሰብ ቅጅ ሲደረግ የጥቅሶች አጠቃቀም፤ በአካ
ዴሚያዊ የቃላት ዝርዝር መጠቀም።
• መረጂያዊ ፅሁፍ፡- ልቦለድ ያልሆነ ስነፅሁፍ፤ ከሌላ ያስተሳሰብ ቅጅ ሲደረግ የጥቅ
ሶች አጠቃቀም፤ የአስተያየት ማስታወሻ እየያዙ በተመሳሳይ ርእስ የበርካታ ትረካዎች
ትንተና፤ ዋና አስተሳሰብና ቁልፍ ዝርዝሮች፤ በግለሰቦች፣ ክውነቶች፣ አስተሳሰቦች፣
ወይም ፅንሰሀሳቦች መካከል ግንኙነት ማብራራት፤ የተመሳሳይ ርእስ ፅሁፎች መረጃ መዋ
ሀሀድ፤ የፅሁፎች ተቋም ማወዳደር፤ መረጃን ለማግኘት የህትመት ወይም የአሀዛዊ መገል
ገያዎች አጠቃቀም።
• ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- ትርጉምን ጥልቀት ለመስጠት የትብብሮሽ ወይይቶች፤ የአካዴ
ሚያዊ እና በይዘት ያተኮረ የቃላት ዝርዝር፤ የስእላዊ ቋንቋ ማብራርያ፣ የቃል ዝምድና
ዎች፤ የተናጋሪ አስተያየት አጭር ማጠቃለያ፤ የህትመትና የአሀዛዊ ማጣቀሻ ቁሳቁሶች
አጠቃቀም፤ የቃልና የሚታይ መረጃዎች አጭር ማጠቃለያ፤ የግሪክና የላቲን ተቀጥያዎ
ችና ስሮች።

ማህበራዊ ጥናቶች
• የዜግነት ትምህርት፡- የኮንፈዴሬሽን አንቀፆች፤ የዩናይትድ ስቴትስ ህገ መንግስት፤
የመብቶች አዋጅ/Bill of Rights ረቂቅ፤ ህዝባዊ ተሳትፎ በአሁኑ ወቅት፤ መብቶችና
ሀላፊነቶች ዛሬ።
• ታሪክ፡- የአሜሪካ አብዮት ተፅእኖዎች፤ በቅኝና በብሄራዊ አስተዳደሮች ለውጦች
• ባህል፡- ግጭቶችና ግልግሎች፤ ለውጥ በዩናይትድ ስቴትስ አስተዳደር፤ የሕገ መንግስት
ስብሰባ/Constitutional Convention።

ጽሑፍ
• ማስረጂያዊ/ገላጭ፡- የተራዘመ ፅሁፍ—የተዛመዱ መረጃዎችን ሎጂክ ተከትሎ መመደብ፤
አስተሳሰቦችን ማያያዝ፤ አንድን ርእስ ለማዳበር በጎራ ያተኮረ/domain-specific
የቃላት ዝርዝር መጠቀም፤ ከርእሱ ጋር የተዛመዱ ምሳሌዎች፣ ጥቅሶች፣ ሃቆች እና
ፍቺዎች ማካተት፤ ማጠቃለል፣ በቃላት፣ በሀርጎች ወይም በአንቀፆች አስተሳሰቦችን
ማያያዝ።

ሳይንስ ቴክኖሎጂ፣ እና
ኤንጂኔሪንግ
• ፊዚካል ሳይንሶች፡- የላሸቀ የኤሌክትሪክ ሀይል፤ የኤሌክትሪክ ሀይል—መስመሮች፣
መተላለፍ/conduction፣ ማግኔቲዝም—የማግኔት ሀይሎች፤ ሀይሎች—የማእበል
ሀይል፤ ኤሌክክትሮ ማግኔቶች።
• ኤንጂኔሪንግ/ምህንድስናና ቴክኖሎጂ፡- የቴክኖሎጂ ጠባዮችና ስፋት፤ የኤንጂኒሪንግ
ንድፍ ሂደት።
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• ትረካ፡- አጭር ድርሰት—አንድን ተናጋሪ ማስተዋወቅ፤ ጥራት ያለው የክውነት ቅደምተከተል ለማዳበር በንግግር፣ በገለፃና በክፍተት መጠቀም፤ ክውነቶችን ማጠቃለል።
• አመለካከት፡- አጭር ድርሰት—አንድን ርእስ ማስተዋወቅ፤ ምክንያቶችን በሀቆችና በዝር
ዝሮች መደገፍ፤ አመለካከቶችንና ምክንያቶችን ከሀርጎችና አረፍትነገሮች ጋር ማገናኘት፤
ማጠቃለል።
• ሂደት፣ ምርት፣ እና ምርምር፡- ከበርካታ ምንጮች አስተሳሰቦችን ማደራጀት፣ፅሁፍን
ማቀድ፣ መከለስ፣ ማስተካከል፤ ለተለያዩ ተመልካቾች/አዳማጮች አቅርቦት ለመፍጠር
በቴክኖሎጂ መሳርያዎች መገልገል።
• የቋንቋ አጠቃቀም፡- የመደበኛ እንግሊዘኛ ልምዶች/ደንቦች፤ አርትኦት ለመስተፃምር፤
ማጣቀሻዎች ማማከር፤ አርፍተነገሮችን ማስፋፋት፣ ማገናኘት፣ እና መቀነስ፤ ተቀባይ
ነት ባለው ፍጥነት በጠራ ሁኔታ መናገር፤ በበርካታ ሚድያ ክፍሎች በመጠቀም በአንድ
ርእስ ዘገባ ማቅረብ።

ማወህሀድ እና የራስ አስተሳሰብን ማወቅ

ሂሳብ
• በአስር ቤት ቁጥርና ግብረቶች፡- እስከ ባለ 4-አሀዝ ቁጥር በባለ 2-አሀዝ ቁጥር
ለማካፈል በአራት ማእዘን ሰልፎች፣ በስፋት ሞዴሎች፣ በቀመሮች፣ በቦታ ዋጋ
ስልቶች፣ እና በግብረቶች ጠባዮች መገልገል።
• ቁጥርና ግብረቶች—ክፍልፋዮች፡- ክፍልፋዮችን ለመደመርና ለመቀነስ በተመጣጣኝ
ክፍልፋዮች እንደ ስልት መጠቀም፤ የክፍልፋዮች መደመርና መቀነስ የሚያካትቱ
የቃል ፕሮብሌሞችን መፍታት፤ ክፍልፋዮችን እና ሙሉ ቁጥር ውጤቶች ያሏቸው
ቁጥሮችን ማባዛት የሚያካትቱ የቃል ፕሮብሌሞች መፍታት።

አጠቃላይ ሙዚቃ
• የሙዚቃ ትንተናና ምላሽ፡- የሙዚቃ ፎርም መግለፅ፤ የተለያዩ ዘመናትና ባህሎችን
ዘፈኖችና ጭፈራዎች መግለፅ፤ ከፍተኛና ዝቅተኛ ሞዶች መለየት።
• ሙዚቃ መጫወት: የድምፅ ቴክኒክ—አነጋገርና አገላለፅ፤ የጓዶች ዘፈኖችና ዴስካንቶች፤
በክር ማሳርያ መታጀብ።
• የሙዚቃ ፈጠራ፡- ሙዚቃ ማቀናባበር።

የጤና ትምህርት
ስነጥበብ
• ኪነጥበብን መተንተንና ምላሽ መስጠት/ኪነጥበብ መፍጠር፡- የአስተሳሰብ እድገት—
የሚድያ ሙከራ እና የውበት ጠባዮች/አይነቶች፤ ኪነጥበብና የሰው ተሞክሮ—የተለያዩ
ጊዜዎችና ቦታዎች፣ የሀሳቦችና የስሜቶች ገለፃ፤ በኪነጥበብና በሌሎች ይዘቶች መካከል
ግንኙነቶች፤ ኪነጥበብ መመዘኛ መስፈርቶች።

የግልና የተጠቃሚ ጤና
• የሰው ፍላጎቶች፣ የግል እሴቶች ስርአት፣ እና ለግል ደህንነት ሃላፊነት የመቀበልን አስ
ፈላጊነት ማገናዘብ።
• በት/ቤት ውስጥ የጤና ጥበቃ እንክብካቤ ስለሚገኝበት ስልቶች መወያየት።
ደህንነትና ጉዳት
• መርዞችና የሚጤሱ ነገሮች፣ ሊከለከሉ የሚችሉ አደጋዎች መሆናቸውን መግለፅ።
• አደገኛ ሊሆኑ ለሚችሉ ሁኔታዎችን እምቢ ለማለት የሚያስችሉ ምክንያቶችን ለማዳበር
ራስን-በራስ የመቆጣጠር አስተሳሰብ።
• ፆታዊ ወከባ የግል ጤንነት ላይ እንዴት ተፅእኖ እንደሚያደርግ መወያየት።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
• የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች እና እሳቤዎች፡- ከእጅ በላይ መወርወርና መያዝ፤ በአካል
ክፍሎች መምታት።
• የግልና የማህበራዊ ሃላፊነት፡- ግብ አቀማመጥ፤ የግል የአካል እንቅስቃሴን ማዘጋጀት፣
መቆጣጠር፣ እና ማሻሻል።

የመረጃ መሰረተ ትምህርት
• የመጠይቅ ሂደት፡- በመገልገያዎች በመመስረት ጥያቄዎችን ማዳበርና መከለስ።
• የመገልገያ መለየትና ቦታ፡- ለህትመት፣ አሀዛዊ፣ እና ለሚድያ መገልገያዎች ስልቶች
መፈለግ።
• የምንጭ ግምገማ ወቅታዊነት፣ አግባብነት፣ የምርጫዎች ጥበቃ።
• ማስታወሻ አወሳሰድ፡- ይዘትን ለማደራጀት በቴክኖሎጂ መሳርያዎች መገልገል።
• የመረጃ ትንተናና መወሀሀድ፡- የጥያቄዎች ክለሳ፤ የተለያዩ ትርጓሜዎችን ባጭር ማጠቃ
ለልና ለየት ባለ አባባል ማስቀመጥ፤ አግባብ ያለው እና የተሟላ።
• የምርት እድገትና ግምገማ፡- ለተለያዩ አድማጮች/ተመልካቾች የንድፍ መስፈርቶች
ማዳበር፤ የቴክኖሎጂ አቅርቦቶች ማዘጋጀትና መከለስ።
• የአእምሮ/የአስተሳሰብ ንብረት፡- የጥቅስ መረጃ፤ የምንጮች ዝርዝር ማዘጋጀት።
• የስነፅሁፍ አድናቆት፡- የስነፅሁፍ ምርጫዎችና የአስተሳሰብ ነፃነት መከላከል።
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የመርክ መስጫ ወቅት 3
በአረንጓዴ የተመለከቱት ፅንሰሀሳቦች ሪፖርት ካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለማርክ መስጫ ወቅት 3 ነው።

ዝርዝር ማብራርያ

(ፈጠራዊ የአስተሳሰብ ክሂሎት)—
የሚያስፋፉ፣ የሚያበለፅጉ፣ ወይም የሚያስጌጡ ዝርዝሮች መጨመር።
• መ
 ገጣጠም ወይም መደመር ሀሳቦች፣ የሀሳብ ፅንሶች፣ ሂደቶች፣ ወይም ቅደም
ተከተሎችን።

የአእምሮ አስተሳሰብ ድፍረት
(አካዴሚያዊ የስኬት ክሂሎት)—አንድ ግብ ለመድረስ የሚያጠራጥረውን
መቀበል ወይም የተለመደውን መፈታተን።
• መለወጥ እና ማስተካከያዎች ማድረግ መፍትሄዎችን ሲፈልጉ መፈታተንን
ለመቀበል።
• ማ
 ሳየት ፈቃደኛነት አለመረጋገጥን ለመቀበል ሀሳቦችን፣ በመጋራት፣ ጥያቄዎችን
በማቅረብ፣ ወይም አዳዲስ ስራዎችን በመሞከር።
• መፈተን ራስን እና ሌሎችን የሙያ ደረጃ ለማራመድ።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
• ስነ ፅሁፍ፡- ግጥም፣ ሊደርስ የሚችል ልቦለድ፣ Junior Great Books፤ በተመሳሳይ
ዘውግ፣ ገጸባህርያት፣ አቀማመጦች፣ ወይም ክውነቶች ፅሁፎች ማወዳደር፤ የልቦለድ
ሴራ አቋም ማብራርያ፤ የተራኪ ወይም የተናጋሪ አስተያየት፤ የበርካታ ሚድያ
ንጥረነገሮች አስተዋፅኦ በፅሁፍ፤ ዘውጎች በግጥም ውስጥ፤ ከሌላ ያስተሳሰብ ቅጅ
ሲደረግ የጥቅሶች አጠቃቀም፤ የአካዴሚያዊ የቃላት ዝርዝር አጠቃቀም።
• መረጂያዊ ፅሁፍ፡- ልቦለድ ያልሆነ ስነፅሁፍ—ስእላዊ ልቦለዶች፤ የክውነቶች፣
ሂደቶች፣ ወይም የፅንሰሀሳቦች ገለፃ በፅሁፎች፤ የቃልና የሚታይ መረጃ አተረጓጎም፤
ከሌላ ያስተሳሰብ ቅጅ ሲደረግ የፅሁፍ መረጃ አጠቃቀም፤ ዋና አስተሳሰብ እና ቁልፍ
ዝርዝሮች፤ የፅሁፍ አደረጃጀት ገለፃ፤ የአካዴሚያዊ የቃላት ዝርዝር አጠቃቀም፤ ከሁለት
ፅሁፎች የመረጂያዎች አወሀሀድ፤ ነጥቦችን ለመደገፍ የደራሲ ምክንያቶችና መረጃዎች
አጠቃቀም።
• ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- ትርጉምን ጥልቀት ለመስጠት የትብብሮሽ ውይይቶች፤
የአካዴሚያዊና በይዘት የሚያተኩር የቃላት ዝርዝር አጠቃቀም፤ የስእላዊ ቋንቋ፣
ሆሞግራፎች፣ እና የቃል ዝምድናዎች ማብራርያ፤ የተናጋሪ አስተያየት አጭር
ማጠቃለያ፤የህትመትና የአሀዛዊ ማጣቀሻ ቁሳቁሶች፤ የቃልና የሚታይ መረጃዎች አጭር
ማጠቃለያ፤ የግሪክና የላቲን ተቀጥላዎችና ስሮች።

ማህበራዊ ጥናቶች
• ጂዮግራፊ፡- የዩናይትድ ስቴትስ የጂዮግራፊ ጠባዮች፤ የህዝብ ብዛት እድገት፣
ስደት፣ እና ሰፈራ ቅርፀቶች በዩናይትድ ስቴትስ፤ የግዛት መስፋፋት ወደ አፓላሺያን
ተራሮች፤ የግዛት መስፋፋት ወደ ሚሲስፒ ወንዝ፣ የግዛት መስፋፋት ወደ ፓሲፊክ
ውቅያኖስ።
• ታሪክ፡- በ1800ዎቹ በኢንዱስትሪ፣ በመጓጓዣ፣ በትምህርትና በመብቶች ለውጦች።

ጽሑፍ
• መርጂያዊ/ገላጭ፡- አጭር ድርሰት—መግለጫን የመሰለ የፅሁፍ አቋም መወሰን፤
አስተሳሰቦችን ማገናኘት፤ ከርእሱ ጋር የተዛመዱ ምሳሌዎችንና ጥቅሶችን ማካተት፤
ማጠቃለል።

ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ እና
ኤንጂኔሪንግ
• መሬትና የሕዋ ሳይንሶች፡- አስትሮኖሚ—የሰማይ ቅርፀቶች፣ ብርሀንና ጥላ፤ የሰማይና
የከዋክብት ጠባዮችና ቅርፀቶች፤ የመሬት ግንኙነት ከፀሀይ ጋር፤ የመሬትና የሌሎች
ፕላኔቶች ጠባዮች፤ የሌሎች የሰማይ አካሎች ጠባዮች—ኮሜቶች፣ አስቴሮይዶች፤
ሚትዮሮች፣ ጨረቃ።
• ፊዚካል ሳይንሶች፡- የሞገድ/Wave ሀይል—ብርሀን፤ የብርሀን ጠባዮች—የእግር
መንገዶችና ከቁሳቁሶች ጋር ግንኙነቶች
• ኤንጂኔሪንግ/ምህንድስናና ቴክኖሎጂ፡- የምርቶችና የስርአቶች ተፅእኖዎች፤ የህዋ ዳሰሳ
ተፅእኖ በቴክኖሎጂ።
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• ትረካ፡- የተራዘመ ፅሁፍ—አንድ ሁኔታ መመስረት፤ በገላጭ ዝርዝሮች በመገልገል
የገፀባህርያት ምላሽ ለክውነቶች መግለፅና ለማዳበር፤ በሽግግር ቃላት፣ በሀረጎች፣ እና
በአንቀፆች በመገልገል የክውነቶች ቅደም ተከተል ማስቀመጥ፤ ክውነቶችን ማጠቃለል።
• አመላካከት፡- አጭር ድርሰት—ርእሱን ማስተዋወቅ፤ በሃቀኛ መርጃዎችና በዝርዝሮች
የተደገፉ በሎጅክ ስርአት የተደረገላቸው ምክንያቶች ማቅረብ፤ አስተሳሰቦችን
ከሀረጎችና ከአንቀፆች ጋር ማያያዝ፤ በመጨረሻ አንድ አመለካከት ባጭሩ ማጠቃለል።
• ሂደት፣ ምርት፣ እና ምርምር፡- ከበርካታ ምንጮች አስተሳሰቦች ማደራጀት፣ ማቀድ፣
መከለስ፣ ፅሁፍ ማስተካከል፤ ለተለያዩ ተመልካቾች/አድማጮች አቅርቦት ለመፍጠር
በቴክኖሎጂ መሳርያዎች መገልገል።
• የቋንቋ አጠቃቀም፡- የመደበኛ እንግሊዘኛ ልምዶች/ደንቦች፤ የአሁን ጊዜን ማስተካከል፤
ማጣቀሻዎች ማማከር፤ በበርካታ ሚድያዎች ክፍሎች በመገልገል ተሞክሮዎችን
ማስታወስ።

ማብራራትና የአእምሮ ማሰብ ድፍረት/INTELLECTUAL RISK TAKING

ሂሳብ

አጠቃላይ ሙዚቃ

• ቁጥሮችና ግብረቶች—ክፍልፋዮች፡- ድብልቅ ቁጥሮችን ጨምሮ አንድን ሙሉ
ቁጥር ወይም ክፍልፋይ በክፍልፋይ ለማባዛት በቀመሮች፣ በስፋት ሞዴሎች፣ እና
በቁጥር መስመር ሞዴሎች መገልገል፤ ማባዛትን እንደ መጠንን መልሶ መቀየር
አድርጎ መተርጎም፤ አሀዱ ክፍልፋዮችን በሙሉ ቁጥሮች ለማካፈል እና ሙሉ
ቁጥሮችን በአሀድ ክፍልፋይ ለማካፈል የቀድሞ ግንዛቤዎችን መተግበርና ማስፋፋት፤
ክፍልፋዮችን እንድ ተከፋይ በአካፋይ ማካፈል አድርጎ መተርጎም፤ የክፍልፋዮች
ማባዛትና ማካፈል የሚያካትቱ የቃል ፕሮብሌሞችን መፍታት።

• የሙዚቃ ንባብና ፅሁፍ/ቅኝት፡- የሙዚቃ ንባብ—ዜማዊ፤ የሙዚቃ ቅኝት—ዜማዊ።

• የሙዚቃ ትንተናና ምላሽ: በሙዚቃና በሌሎች ኪነጥበባት ግንኙነቶች፤ የተለያዩ
ጊዜያትና ባህሎች ዘፈኖችና ጭፈራዎች አገላለፅ፤ በትርኢት/ኪነጥበብ አቀራረብ
ልዩነቶች መለየት፤ ትርጉምን ወይም ስሜትን በሙዚቃ ለማስተላለፍ መሸጋገር።
• የሙዚቃ ፈጠራ፡- በተገኙ መሳሪያዎች ወዲያው አዘጋጅቶ መቅረብ።

• አለካክና አሀዞች፡- የመስመር ስእሎችን የሚያካትቱ የአለካክ ፕሮብሌሞችን መፍታት።

የጤና ትምህርት
አመጋገብና የአካል ብቃት
• ወደ ውስጥ ገቢን እንደተበሉ ካሎሪዎች ወይም ሀይል፣ ወጪን ደግሞ በአካለዊ
ትግባሬና እንቅስቃሴ ጥቅም ላይ እንደዋሉ ካሎሪዎች በመውሰድ መወያየት።

ስነጥበብ
• ኪ
 ነጥበብን መተንተንና ምላሽ መስጠት/ኪነጥበብን መፍጠር፡- ዘውግ—የግል ታሪኮችና
ስሜቶች አገላለፅ፤ ኪነጥበብን መፍረጅያ መስፈርት፤ የታየ ነገር አቅርቦት።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት

• የአመጋገብ ልምዶች ላይ ተፅእኖ ባለቸው ታሳቢዎች መወያየት።
• ጤናማ የምግብ ምርጫዎች ለማዳበር በDietary Guidelines for Americans እና
በChooseMyPlate.gov ይጠቀሙ።
የቤተሰብ ህይዎትና የሰዉ ፆታዊነት
• አቅመ-አዳም መድረስ፣ ጉርምስና፣ እና የታዳጊ ልጆች የአቋም ለውጦች ላይ ማወያየት
የታቀቡ ትምህርቶች።

የመረጃ መሰረተ ትምህርት
• የመጠይቅ ሂደት፡- በመገልገያዎች የተመሰረቱ ጥያቄዎችን ማዳበርና መከለስ።

• የእንቅስቃሴ ክህሎቶች እና እሳቤዎች፡- የፈጠራ ጭፈራ (ቅደም-ተከተል፣ ምት፣
ሰልፍ፣ እና እንቅስቃሴን ከሌሎች ጋር ማቀነባበር) መገናኘትና መለያየት፤ አንድነትና
አንፃርነት፤ መስተዋትና መመጣጠን፤ የሰለጠነ የመውደቅ ቅደም-ተከተሎች (ሚዛን፣
የክብደት ሽግግር፣ እና መንከባለል)።

• መገልገያ መለየትና የሚገኝበት ቦታ፡- ለህትመት፣ አሀዛዊ እና በርካታ-ሚድያ
መገልገያዎች የፍለጋ ስልቶች።

• የግልና የማህበራዊ ሃላፊነት፡- የግጭት አፈታት (አስተያየትህ(ሽ)ን ማሰማት፡ ሌሎችን
መስማት፣ ግልግል፣ እርዳታ መፈለግ/ማግኘት)።

• የመረጃ ትንተናና መወሀሀድ፡- የጥያቄዎች ክለሳ፤ የተጨማሪ መረጃ ቦታ።

• የምንጭ ግምገማ፡- ወቅታዊነትና አግባብነት መኖር።
• ማስታወሻ አወሳሰድ፡- ይዘትን ለማደራጀት በቴክኖሎጂ መሳርያዎች መገልገል።
• የምርት እድገትና ግምገማ፡- ለተለያዩ ተመልካቾች/አዳማጮች የንድፍ መስፈርቶች
ማዳበር፤ ለሚማር ማህበረሰብ አስተዋጽኦ ስለማድረግ ለማሰብ በአስተያየት መጠቀም።
• የአእምሮ አስተሳሰብ ንብረት፡- የጥቅስ መረጃ፤ የምንጮች ዝርዝር መፍጠር፤
Creative Commons እና ርትአዊ አጠቃቀም።
• የስነፅሁፍ አድናቆት፡- ለግልና ለአካዴሚያዊ ክትትሎች ምርጫና ግንኙነቶች።
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ማርክ መስጫ ወቅት 4
በብጫ የተመለከቱት ፅንሰሀሳቦች በሪፖርት ካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለማርክ መስጫ ወቅት 4 ነው።

ግምገማ

(ሂሳዊ የአስተሳሰብ ክሂሎት)—በመስፈርት የተመሰረቱ
ፍርዶች ለመስጠት ማስረጃን መመዘን፣ ይገባኛሎችን ማገናዘብ፣ እና
እውነታዎችን መጠየቅ።
• ማሳመኛ ማቅረብ አንድን ምርጫ ወይም መፍትሄን በማስረጃና በምክንያት
በመጠቀም በመስፈርት ተመስርቶ።
• መጠየቅ እውነታንና የገባኛልን።
• መወሰን የመረጃንና የይገባኛልን ተቀባይነት።
• መወሰን የሚጋጭ መረጃን እንዴት ለመጠቀም።

ጥረት/ተነሳሽነት/ብርታት

(አካዴሚያዊ
የስኬት ክሂሎት)—አንድን ግብ ለመምታት ወይም ፕሮብሌም ለመፍታት
በትጋት መስራትና ውጤታማ ስልቶች መተግበር፤ እንቅፋቶችንና ተወዳዳሪ
ግፊቶችን ተጋፍጦ መቀጠል።
• መለየት የግብ አቀማመጥ አካሎችን።
• ማዳበር እና ማሳየት ቅደም ተከተል ያለው መርሀ ግብር አንድን ግብ ለመምታት
ወይም ፕሮብሌም ለመፍታት።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
• ስነ ፅሁፍ፡- ትያትሮች፣ ግጥሞች፤ የዘውጎች መወዳደር፤ ከሌላ አስተሳሰብ ሲወስዱ
በፅሁፍ መረጃ መጠቀም፤ በግጥሞች፣ ትያትር፣ እና ስድ ፅሁፍ መካከል ልዩነቶች፤
በሁለት ፅሁፎች ዘውጎች ውድድር፤ የአካዴሚያዊ ቋንቋ አጠቃቀም፤ የተራኪዎች
አስተያየቶች ውድድር።
• መረጂያዊ ፅሁፍ: በተለያዩ ቅርፀቶች የቀረቡ መረጃዎች—አንቀፆች፣ ግጥም፣ Junior
Great Books፣ ቪድዮ፣ ውዘተ.፤ ክሌላ አስተያየቶች ሲወስዱ የጥቅሶች አጠቃቀም፤
የአስተያየት ማስታወሻ እየያዙ በተመሳሳይ ርእስ በርካታ ትረካዎችን መተንተን፤
ዋና አስተሳሰብና ቁልፍ ዝርዝሮች፤ በግለሰቦች፣ ክውነቶች፣ አስተሳሰቦች፣ ወይም
ፅንሰሀሳቦች መካከል ዝምድናዎችን ማብራራት፤ ከተመሳሳይ ርእስ ፅሁፎች መረጃዎች
ማወሀሀድ፤ በፅሁፎች የአቋም ውድድር፤ መረጃን ለማግኘት የህትመት ወይም የአሀዛዊ
መገልገያዎች አጠቃቀም።
• ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- ትርጉምን ጥልቀት ለመስጠት የትብብሮሽ ወይይቶች፤
የአካዴሚያዊን የይዘት-ተኮር የቃላት ዝርዝር፤ የስእላዊ ቋንቋ ማብራርያ፣ የቃል
ዝምድናዎች፤ የተናጋሪ አስተያየት አጭር ማጠቃለያ፤ የህትመትና የአሀዛዊ ማጣቀሻ
ቁሳቁሶች አጠቃቀም፤ የቃልና የሚታይ መረጃዎች አጭር ማጠቃለያ።

ማህበራዊ ጥናቶች
• ኤኮኖሚክስ፡- ሜሪላንድ የሚመረቱ ሸቀጦችና አገልግሎቶች—የቀድሞና የዛሬ፤
የቴክኖሎጂ ለውጦች—ተፅእኖዎች በተጠቃሚዎችና በቢዚነሶች ላይ፣ አለምአቀፍ
ገበያ፤ ስራዎች፤ ፋይናንሳዊ ውሳኔ አወሳሰድ—ወጪ ማድረግ፣ ማጠራቀም፣
ሙአለንዋይ ፈሰስ ማድረግ፣ መጋራት፤ እዳና ክሬዲት/debt and credit።

ጽሑፍ
• መረጂያዊ/ገላጭ፡- የተራዘመ ፅሁፍ—የተዛመዱ መረጃዎችን በሎጂክ መደርደር/
መመደብ፤ አስታሳሰቦችን ከሀረጎችና ከአንቀፆች ጋር ማገናኘት፣ ርእስ ላይ ማተኮር፤
አንድን ርእስ ለማዳበር በጎራ ባተኮረ/domain-specific የቃላት ዝርዝር መጠቀም፤
የጽሁፍ ገፅታዎችን ማወሀሀድ፤ ከርእሱ ጋር የተዛመዱ ምሳሌዎች ማካተት፤ ማጠቃለል።

ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ እና
ኤንጂኔሪንግ
• የህይወት ሳይንሶች፡- ባለብዙ ሴል ነፍሳት—የአትክልትና የእንስሳ ሴሎች፣ ባለልዩ
ተግባር ሴሎች፤ ባለአንድ ሴል ነፍሳት፤ ቅርስ—ውርሻና የጠባይ ልዩነቶች
በአትክልቶችና በእንስሳት።
• ኤንጂኔሪንግ/ምህንድስናና ቴክኖሎጂ፡- የቴክኖሎጂ እድገት፣ ተፅእኖ እና አጠቃቀም—
ማይክሮስኮፖች፣ ችግር-ፍለጋ/troubleshooting።
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• አመለካከት፡- የተራዘመ ፅሁፍ—አንድን አመለካከት ማስተዋወቅ፤ በመረጃዎችና
በዝርዝሮች የተደገፉ በሎጂክ የተደረደሩ ምክንያቶች ማቅረብ፤ አስተሳሰቦችን ከሀረጎችና
አንቀፆች ጋር ማገናኘት፤ በመጨረሻ አንድን አመልካከት ባጭሩ ማጠቃለል።
• ሂደት፣ ምርት፣ ምርምር፡- አስተሳሰቦችን ከበርካታ ምንጮች ማደራጀት፣ ፅሁፍን
ማቀድ፣ መከለስ፣ እና ማስተካከል፤ ለተለያዩ አድማጮች/ተመልካቾች አቅርቦት
ለመፍጠር በቴክኖሎጂ መሳርያዎች መገልገል።
• የቋንቋ አጠቃቀም፡- የመደበኛ እንግሊዘኛ ልምዶች/ደንቦች፤ ለአዛማጅ/correlative
መስተፃምሮች ማስተካከል፤ ማጣቀሻዎችን ማማከር፤ በበርካታ-ሚድያ ክፍሎች
በመጠቀም በአንድ ርእስ ዘገባ ማቅረብ።
• ትረካ፡- አጭር ድርሰት—ስሜታዊና የገለፃ ዝርዝሮች በመጠቀም የጠራ ክውነት ቅደምተከታል መደረስ፤ በሽግግር ሀረጎችና አረፍተነገሮች መገልገል፣ በክውነቶች በመመስረት
ማጠቃለያ መስጠት።

ግምገማ እና ጥረት/ ተነሳሽነት/ብርታት

ሂሳብ
• አለካክና አሀዞች፡- የመለኪያ አሀዞች ለውጥን የሚያካትቱ ባለበርካታ የቃል ፕሮብሌሞች
መፍታት።
• በአስር ቤት ቁጥርና ግብረቶች፡- በኮንክሪት ሞዴሎች፣ ስእሎች፣ የፅሁፍ ዘዴዎች፣
በቦታ ዋጋ ስልቶች፣ እና በግብረቶች ጠባዮች ዴሲማሎችን ወደ መቶኛ ማባዛትና
ማካፈል።
• ጂዮሜትሪ፡- በመዋያ ሰሌዳ/coordinate plane ላይ ነጥቦችን መሳል፤ ባለሁለት
ማእዘን ነገሮችን በጠባያቸው መሰረት በቅደም ተከተል መከፋፈል።

አጠቃላይ ሙዚቃ
• የሙዚቃ ፈጠራ፡- የአዲስ ዜማዎች ድርሰትና የሙዚቃ ቅኝት፤ በመሳርያዎች
መሞካከር፤ በድምፅ መሞካከር።
• ሙዚቃን ማንበብና መፃፍ/መቀኘት፡- የሙዚቃ ንባብ—ዜማዊ።
• ሙዚቃ መጫወት፡- የቃል ድምፅ ቴክኒክ፤ የሽርክና መዝሙሮችና ጣእመ ዜማዎች
ማሰማት፤ የሙዚቀኞች ቡድን አቅርቦት፤ አነጋገርና መግለጫ፤ የጨዋታ ቴክኒክ—
የአለም መሳርያዎች።

• ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ፡- በሁለት የተሰጡ ህጎች በመጠቀም የቁጥር
ቅርፀቶችን ማፍለቅ፣ መተንተን፣ እና ግራፍ ማድረግ።

የጤና ትምህርት
ስነጥበብ

• የበሽታ መከላከልና ቁጥጥር፡- የህመም ድልድል፣ ፓቶጄኖች፣ እና የመተላለፊያ
መንገዶች፤ በሽታ መከላከያ ስርአት፤ የበሽታ ማዳበርያ አደጋ ታሳቢዎች፤ የበሽታ
መከላከያ ስልቶች፤ ኤችአይቪ/ኤይድስ፤ የኤችአይቪ/ኤይድስ ህመም ማዳበርያ አደጋ
ታሳቢዎች።

• ኪነጥበብን መተንተንና ምላሽ መስጠት/ኪነጥበብን መፍጠር፡- ኪነጥበባዊ ቅርስ—ሞድ፣
ፎርም፣ የተለያዩ ጊዜዎችና ቦታዎች፤ ኪነጥበባዊ አዲስ ልምድ—ስልቶች፣ ቴክኒኮች፣
መገልገያዎች፤ ኪነጥበብን ለመመዘን መስፈርቶች፤ የኪነጥበብ ስራ ግምገማ።

የመረጃ መሰረተ ትምህርት
• የመጠይቅ ሂደት፡- የዳሰሳና የቃለመጠይቅ ጥያቄዎች ማዳበርና መከለስ።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
• የጤና ማበልፀጊያ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ፡- ከጤና ጋር የተያያዘ ብቃት ለማሻሻል
የFITTን መመርያዎች (frequency, intensity, time, type) መተግበር።
• የእንቅስቃሴ ክህሎቶች እና እሳቤዎች፡- አጭር እጄታ ባላቸው መሳርያዎች መምታት
(የፊትለፊትና የቃርያ/forehand and backhand strokes ዘዴ በመጠቀም ኳስን
መምታት)፤ በባለረጂም እጄታ መሳርያዎች መምታት።

• መገልገያ መለየት እና ቦታ፡- ለህትመት፣ ለአሃዛዊ፣ እና በርካታ ሚድያ መገልገያዎች
መፈለግያ ስልቶች።
• የምንጭ ግምገማ፡- ስልጣን፣ አድልዎ፣ እና የምርጫዎች መከላከል።
• ማስታወሻ አወሳሰድ፡- ይዘትን ለማደራጀት በቴክኖሎጂ መሳርያዎች መጠቀም።
• የመረጃ ትንተና እና ማወሀሀድ፡- እውነትና አመለካከት፤ የጥያቄዎች ክለሳ፤ የተለያዩ
ትርጉሞችን ባጭሩ ማጠቃለል፤ ትክክለኛነትና ልዩነት፤ አስተያየት፤ ማጠቃለያዎች።
• የምርት እድገትና ግምገማ፡- ለተለያዩ ተመልካቾች/አድማጮች ንድፍና ቅርፀት፤
የቴክኖሎጂ አቅርቦት፤ ለሚማር ህብረተሰብ አስተዋፃኦ ስለማረግ ለማሰብ በአስተያየቶች
መጠቀም።
• አእምሮአዊ ንብረት፡- የጥቅስ መረጃ፤ የምንጮች ዝርዝር መፍጠር፤ ርትአዊ
አጠቃቀምና Creative Commons።
• የስነፅሁፍ አድናቆት፡- ለግላዊና አካዴሚያዊ ክትትሎችና አእምሮአዊ ነፃነት
ግንኙነቶች።
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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
ወይም ከሷ ጋር ማንበብ።

በየእለቱ ከልጅዎ ጋር መነጋገርና ከሱ

• 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።
• ለመርዳት በፈቃደኝነት ይቅረቡ በት/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 መምርያ) 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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