
የወላጆች መምርያ የ4ኛ ክፍል ስርአተ ትምህርት 2.0 

ለወደፊቱ መማር

Amharic Grade 4

MCPS



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



MCPS CURRICULUM 2.0    3

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፤

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።

እኛ 
ተማሪዎቻችንን 
ለወደፊታቸው 

ማዘጋጀት 
ያስፈልገናል፤ 

እኛ ላሳለፍነው 
አይደለም።

Ian Jukes (አያን ጁክስ)
Educator and 

Futurist (አስተማሪና 
ትንቢታዊ)
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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 ት/ቤት በሚገሰግሱበት ወቅት በስርአተ ትምህርት 2.0 በሞላ ተዋህደው የሚገኙትን 

የአስተሳሰብና የአክዴሚያዊ ስኬት ክሂሎቶችን ይገልፃል። 
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የፈጠራ አስተሳሰብ 
ችሎታዎች

የፈጠራ አስተሳሰብ እውነታዎችን፣ 

ፅንሰሃሳቦችን፣ እና መርሆዎችን አብሮ 

ማስቀመጥና በነገሮች አስተያየትና 

አተገባበር አዲስ መንገድ ማሳየትን 

ያካትታል። 

ማብራርያ

• በአፃፃፍዎ፣ አነጋገርዎ፣ እና በኪነጥበብ 
ስራዎ የመግለጫ ዝርዝሮች ማካተት

• አንድን ነገር ልክ እንደሆነ አድርጎ 
መግለፅ ጊዜ ይወስዳል 

• አስተሳሰብዎን ይግለፁ

• ግትር ያለመሆን

• የሌሎችን ሃሳቦችና ግንዛቤዎች ማመዛዘን

• የተሰጠዎትን መልስ መጠየቅ/ማረጋገጥ

• "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

አካዴሚያዊ ስኬት 
ችሎታዎች

አካዴሚያዊ ስኬት ተማሪዎች 

በአካዴሚያዊ አካባቢ በሙሉ ሃይላቸው 

ለመገስገስ ተገቢ አቋምና ስነ ምግበር 

መጨበጣቸውን ያካትታል።

ትብብር 

• የሌሎችን ሃሳቦች ማክበር

• ሌሎች ሰዎችን ምን እንደሚያስቡ 
መጠየቅ

• ግብን ለመምታት ወይም ስራን 
ለመፈፀም ከሌሎች ጋር አብሮ መስራት

• ቡድንን እንዴት መምራትና የቡድን 
አባል መሆንን ማወቅ

ጥረት/ተነሳሽነት/ብርታት

• አስቸጋሪ ስራዎችን ለማከናወን ራስን 
መፈታተን

• 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

የሂሳዊ አስተሳሰብ 
ችሎታዎች

ሂሳዊ አስተሳሰብ በማስረጃና በጠራ 

አስተሳሰብ በመመስረት፣ ምን 

ማድረግ ወይም ምን ማመን እንዳለብህ 

በምታስብበት ወቅት፣ ከስሜት ነፃና ባለ 

ክፍት አእምሮ መሆንን ያካትታል። 

ትንተና

• ምን እንደሚመሳሰልና ምን እንደሚለያይ 
ማስተዋል

• ምንና ምን ክፍሎች/አካሎች ሙሉውን 
እንደሚገነቡ መግለፅ

• ቅጦችን መፈለግ

• ነገሮች እንዴት በአንድ ላይ 
እንደሚገጣጠሙ ማየት/መገንዘብ

• ነገሮችን በያይነቸው/በየጠባያቸው 
መለያየት

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

•  እንዴት አዲስ ሃሳቦች ከሌሎች ሃሳቦች 
እንደሚመጡ ማየት/መገንዘብ

• ከነበሩህ/ሽ ክፍሎች አዲስ ነገር 
መስራት

• ሃሳብን ማደራጀት
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በስርአተትምህርት 2.0፣ 4ኛ 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 የሰዉነት ማጠንከርያ ትምህርት 

አጠቃላይ ሙዚቃ ንባብ/የቋንቋ ስነጥበባት 

የጤና ትምህርት ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ እና ምህንድስና

የመረጃ መሰረተ ትምህርት የህብረተሰብ ሳይንስ

የሒሳብ ትምህርት ፅሁፍ

የሚቀጥሉት ገፆች ሂሳዊ አስተሳሰብ፣ የፈጠራ አስተሳሰብ፣ እና የአካዴሚያዊ ስኬት ክሂሎቶች ከዚያም 

በማያያዝ ለ4ኛ 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።

“ 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)
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ማርክ መስጫ ወቅት 1

ማወሀሀድ (ሂሳዊ የአስተሳሰብ ክሂሎት)—የአንድን ሙሉ ፅንሰ 

ሀሳብ ግንዛቤ ለመገንባት ወይም አንድ አዲስ ወይም ልዩ ሙሉ ለመቅረፅ 

ክፍሎችን ማሰባሰብ።

• ማቀነባበር ሃሳቦችን፣ መረጃዎችን፣ እና ንድፈ ሀሳቦችን አንድ መፍትሄ ለመፍጠር 

ወይም ለማፍለቅ።

• አጠቃላይ ሃሳብ መፍጠር አካላትን በመመርመርና እንደገና መልሶ አንድ ላይ 

በማድረግ ።

ትብብር (አካዴሚያዊ የስኬት ክሂሎት)—አንድን የቡድን ግብ 

ለመምታት በውጤታማነትና በመተባበር መስራት።

• መጠየቅ እና በርካታና የተለያዩ ኣስተያየቶችን ማክበር መግባባትን ለማስፋትና 

ጥልቀት ለመስጠት ።

•  መለየት እና አማራጮችን መተንተን የቡድን ግቦችን ለመምታት ሀላፊነት 

ለመጋራት።

• በመስፈርት የተደገፈን የቡድን ውሳኔ መደገፍ{74}።

ማህበራዊ ጥናቶች
•  ጂዮግራፊ፡- የጂዮግራፊ መሳርያዎች፤ የተፍጥሮ/ፊዚካዊ እና ሰው-ሰራሽ የዩናይትድ 

ስቴትስ ገፅታዎች፤ የአሰፋፈር ቅርጸት በዩናይትድ ስቴትስ፤ የመጀምርያዎቹ 

ተወላጅ አሜርካን/Native American ማህበረሰቦች ራሳቸውን ለአካባቢ አስተካከሉ 

መልሰውም አሻሻሉት—Eastern Woodlands/የምስራቅ ጫካዎች፣ Great 

Plains/ታላቆቹ ሜዳዎች፣ Southwest Desert/የደቡብምእራብ በረሀ፣ Pacific 

Northwest/የፓሲፊክ ስሜናዊ ምእራብ።

ሳይንስ ቴክኖሎጂ፣ እና 
ኤንጂኔሪንግ
•  የህይወት ሳይንሶች፡- የአትክልቶችና የእንስሳት በየአካባቢዮቻቸው የአይነት ብዛት፣ 

በአንድ የአካባቢ ስርአት የፀሀይ ሀይል ስርጭት ወደ አትክልቶችና እንስሶች፤ 

የእንስሶች እርስበርስና ከአካባቢያቸው ጋር ግንኙነት፤ ነፍሳት በአንድ አካባቢ ለመኖር 

የሚያግዟቸው ገፅታዎችና ስነምግባሮች።

•  ኤንጂኔሪንግ/ምህንድስናና ቴክኖሎጂ፡- የኤንጂኔሪንግ ንድፍ ሂደት—ለመፍትሄነት 

የሚያገልግሉ ሞዴሎች፣ የንድፍ ግምገማ፣ እና መሻሻል።

 በቀይ የተመለከቱ ፅንሰሀሳቦች ሪፖርት ካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለማርክ መስጫ ወቅት 1 ነው።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
• ስነ ፅሁፍ፡- ተሪካዊና ሊሆን የሚችል ልቦለድ፣ Junior Great Books፤ የገፀባህርያት፣ 

አቀማመጥ፣ ወይም የክውነቶች ገለፃ፤ የተራኪዎችን አስተያየቶች ማወዳደር፤ ሲወስኑ 

በፅሁፍ መረጃዎች መገልገል፤ በሁለት ጽሑፍ ውስት የዘውግ ንጽጽር። 

• መረጂያዊ ፅሁፍ፡- የክውነቶች፣ ሂደቶች፣ ወይም ፅሁፍ ውስጥ የሚገኙ ፅንሰሀሳቦች 

መግለጫ፤ ውሳኔ ሲደረግ የፅሁፍ ማስረጃዎች አጠቃቀም፤ ዋና አስተሳሰብና ቁልፍ 

ዝርዝሮች፤ የፅሁፍ አደረጃጀት ገለፃ፤ የአካዴሚያዊ ውስጥ ዝርዝር አጠቃቀም፤ 

የመጀመርያና የሁለተኛ እጅ ሂሳቦች ውድድር፤ ከሁለት ፅሁፎች የመረጂያዎች ጥንቅር፤ 

የሚታይና የቃል መረጃ አተረጓጎም። 

• ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- ተርጉምን ጥልቀት ለመስጠት የትብብሮሽ ውይይቶች፤ 

የአካዴሚያዊና በይዘት የተወሰነ የቃላት ዝርዝር፤ የቃንቋ ዘይቤ፣ እና የቃል ግንኙነቶች፤ 

የህትመትና የአሀዝ ማጣቀሻ ቁሳቁሶች፤ ከተለያዩ ሚድያዎች የተገኙ መረጃዎች በሌላ 

መልክ መንገር/መፃፍ፤ የአንድን ተናጋሪ ነጥቦች ለመደገፍ ምክንያቶችና ማስረጃዎች 

መለየት፤ የግሪክና የላቲን ተቀጥያዎችና ስሮች።

ጽሑፍ
• መረጂያዊ/ገላጭ፡- አጭር ድርሰት—አንድን ርእስ ማስተዋወቅ፣ ማዳበር፣ እና 

ማጠቃለል፤ ሀሳቦችን ለማዳበር ከምርምር በተገኘ መረጃ መገልገል። 

• ትረካ፡- አንድ ሁኔታ ማስቀመጥ፤ የገፀባህርይን ተሞክሮዎች በስሜታዊ ዝርዝሮች 

በመጠቀም መግለፅ፤ በሽግግር ቃላት በመጠቀም የክውነቶችን ቅደም ተከተል 

ማስቀመጥ፤ ክውነቶችን ማጠቃለል።

• አስተያየት፡- አስተያየት መስጠት፤ ርእስ ማዳበር፤ ከምርምር ማስረጃዎች በመጠቀም 

አንድን አስተያየት የሚደግፉ ምክንያቶች ማዳበር።

• ሂደት፣ ምርት፣ እና ምርምር፡- አስተሳሰቦችን፣ እቅድን፣ መከለስን፣ ፅሁፍ ማስተካከልን 

ማደራጀት፤ ለተወሰነ ተመልካች ህዝብ አቅርቦት ለመፍጠር በቴክኖሎጂ መሳርያዎች 

መገልገል።

• የቋንቋ አጠቃቀም፡- የመደበኛ እንግሊዘኛ ልምዶች/ደንቦች፤ በመስተዋድዳዊ ሀረጎች 

መገልገል፤ ቃላትን ለውጤት መምረጥ፤ አረፍተነገሮችን መሙላት፤ ካፒታላይዜሽን 

በአግባቡ መጠቀም፤ በረጅም አረፍተነገር ውስጥ ኮማዎች ማካተት፤ በንግግር 

በኮማዎችና የጥቅስ ምልክቶች መጠቀም፤ ለውጤት በስርአተነጥብ መገልገል፤ ከማጣቀሻ 

ቁሳቁሶች ጋር መማከር።
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ማወሀሀድ እናትብብር

ሂሳብ
• ቁጥሮችና ግብረቶች በአስር ቤት (ወደ 1ሚልዮን)፡- ቁጥሮችን ማንበብ፣ መፃፍ፣ 

ማወዳደር፣ እና ማጠጋጋት፤ በአስር ቤት ስርአት ቦታዎች መካከል ዝምድናዎችን 

መለየትና መተግበር፤ መደበኛ ስልቶችን በማካተት፣ በተቀላጠፈ ሁኔታ መደመርና 

መቀነስ።

• ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ፡- ባለበርካታ አርምጃ የቃል ፕሮብሌሞች ከአራት 

ግብረቶች ጋር መፍታትና የመፍትሄዎችን ተቀባይነት መገምገም፤ የመደመር 

ማወዳደርን ከማባዛት ማወዳደር መለየት።

ኪነጥበብ
• ኪነጥበብን መተንተንና ምላሽ መስጠት/ኪነጥበብን መፍጠር በኪነጥበብ መማርያ 

ክፍል ደህንነትና ሀላፊነት፤ በተወሀሀደ የኪነጥበብ ፈጠራ የኪነጥበብ ንጥረነገሮችና 

የንድፍ መርሆዎች፤ ዘውግ፣ ይዘት፣ ፎርም፣ ሞድ—አስተያየትና ሁኔታ፤ ኪነጥበብን 

ለመመዘን መስፈርቶች።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
•  የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች እና እሳቤዎች: በእጅ ማሳለፍ፤ ለሚንቀሳቀስ ጓድ በእግር 

ማሳለፍ።

• ጤና-የሚያበለፅግ የአካል ብቃትና እንቅስቃሴ፡- ከጤና ጋር የተዛመዱ የብቃት 

ክፍሎችን መለየት፤ በማረፍ ላይ ያለ  የልብ ትርታ፣ ተፈላጊ የልብ ትርታና እጅግ 

ከፍተኛውን የልብ ትርታ መግለፅ፤ የጡንቻ ሀይልና ጥንካሬ፤ የጡንቻ ሀይልና የጡንቻ 

ጥንካሬ የሚያዳብሩ እንቅስቃሴዎችን መግለፅ፤ ግትርነት የሚያቃልሉ እንቅስቃሴዎችና 

የተዛመዱ ጡንቻዎችን መለየት።

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

አጠቃላይ ሙዚቃ
•  ሙዚቃን መተንተንና ምላሽ መስጠት፡- አንፃራዊና ተደጋጋሚ ሀረጎችን መለየት፤ 

የስሜን አሜሪካ ባህሎች ሙዚቃ፤ በሙዝቃና በሌሎች የይዘት መስኮች መካከል 

ግንኙነቶች፤ የተለያዩ ዘመኖችና ባህሎችን ዘፈኖችንና ጭፈራዎችን መግለፅ።

• ሙዚቃ መጫወት፡- የተለያዩ ዘፈኖችና ዙሮች አቅርቦቶች ማሳየት/ማቅረብ፤ የጨዋታ 

ቴክኒክ/ዘይቤ—የአለም መሳርያዎች፤ የድግግሞሽ ሙዚቃ (ostinato) ከአንፃራዊ 

ክፍሎች ጋር ማሳየት።

• የሙዚቃ ንባብና ፅሁፍ/ቅኝት፡- ቀላል ቃናዎችን ማንበብ።

የጤና ትምህርት 
የአእምሮና የስሜት ጤና

• ጭንቀትን ለማጉደልና ስሜታዊ ምላሾችን ለማስተዳደር የቃልና የቃል-የለሽ 

መገናኛዎችን መመርመር።

• ስድስቱን የግል ደህንነቶችን ከግል ኑሮ ሁኔታዎች ጋር ማዛመድ።

• የውሳኔ አወሳሰድ ሂደቶችን ማወዳደር።

• የማህበራዊ አስጨናቂዎችንና ጓደኝነቶችን ለመቆጣጠር ውጤታማ ስልቶችን መለየት።

አልኮል፣ ትምባሆ፣ እና ሌሎች እፆች

• የህይወት ዘላቂ ጤናማ ግቦችና ውሳኔዎች ሲደረጉ የአልኮልና የካፌይን አጠቃቀም 

የአጭር ጊዚና የረጅም ጊዜ ተፅእኖዎች መተንተን።

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

• መገልገያ መለየትና ቦታውን ማወቅ።

• የምንጭ ድህረእይታ፡- ስልጣንና አድልዎ።

• የመረጃ ትንተና፡- ቁልፍ ቃሎች፣ ይዘት።

• ማስታወሻ አወሳሰድ፡- የቴክኖሎጂ መሳርያዎች፣ ቅርፀት፣ አደረጃጀት።

• የምርት እድገት፡- ንድፍና ቅርፀት ለተውሰኑ ተመልካቾች/ታዛቢዎች፣ የቴክኖሎጂ 

አቅርቦቶች። 

• አእምሮአዊ ሀብት፡- የጥቅስ መረጃ፣ የምንጮች ዝርዝር መፍጠር።

• የስነፅሁፍ አድናቆት፡- የአእምሮ/የማሰብ ነፃነት። 

• የኮምፒውተር ደህንነት/Cybersafety፡- የኮምፒውተር አጠቃቀም ህጎች።
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የማርክ መስጫ ወቅት 2

በዝርዝር ማዘጋጀት (ፈጠራዊ ያስተሳሰብ 

ክሂሎት)—የሚያስፋፉ፣ የሚያበለፅጉ ወይም የሚያስጌጡ ዝርዝሮች መጨመር።

• መገጣጠም ወይም መደመር ሀሳቦች፣ የሀሳብ ፅንሶች፣ ሂደቶች፣ ወይም ቅደም 

ተከተሎችን።

ጥረት/ተነሳሺነት/ብርታት አካዴሚያዊ 

የስኬት ክሂሎት)—አንድን ግብ ለመምታት ወይም ፕሮብሌም ለመፍታት 

በትጋት መስራትና ውጤታማ ስልቶችን መተግበር፤ እንቅፋቶችንና ተወዳዳሪ 

ግፊቶችን ተጋፍጦ መቀጠል።

• መለየት ሊደረግ የሚችል ነገር ግን የሚፈታተን ግብ።

• መለየት እና መግለፅ የግቡን ውጤት።

• መለየት የግብ አቀማመጥ አካሎችን። 

• ማዳበር እና ማሳየት ቅደም ተከተል ያለው መርሀ ግብር አንድን ግብ ለመምታት 

ወይም ፕሮብሌም ለመፍታት።

ማህበራዊ ጥናቶች
•  ኤኮኖሚክስ፡- ኤኮኖሚክስ ዛሬ—ውሱን በሆኑ መገልገያዎች መካከል ዝምድናዎች፤ 

የኤኮኖሚ ውሳኔ አውሳሰድ፣ ልዩ ችሎታ፣ እና መደጋገፍ።

• ታሪክ፡- የአውሮፓዊ ዳሰሳ—መነሻዎች/ምንጮች፣ መድረሻዎች፣ እና ግቦች፤ 

በአውሮፓውያን አሳሾችና በሰሜን አሜሪካ ተወላጅ ማህበረሰቦች መካከል ግንኑነቶች።

ሳይንስ ቴክኖሎጂ፣ እና 
ኤንጂኔሪንግ
• የህይወት ሳይንሶች: በተለያዩ መኖርያዎች የነፍሳት ኑሮ/Survival እና መባዛት፣ 

ለነፍሳት ኑሮና መባዛት አስተዋፅኦ የሚያደርጉ ጠባዮች፣ የተፈጥሮአዊ አካባቢ 

ለውጦች—ጠቃሚና ጎጂ ውጤቶች ለመኖርያዎች፤ የአካባቢ ጉዳዮች—የመሬት 

የተፈጥሮ ሀብቶችና የሰዎች ድርጊቶች፤ አካባቢን የሚበክሉ ወይም ያሚያግዙ የግልና 

የቡድን ውሳኔዎች፤ በሜሪላንድ የሰው ድርጊቶች በአካባቢ ተፀኖ ያስከትላሉ።

•  ኤንጂኔሪንግ/ምህንድስናና ቴክኖሎጂ:- የቴክኖሎጂ ፕሮብሌሞች ለመፍታት መለማመድ/

ሙከራ።

 በስማያዊ የተመለከቱ ፅንሰሀሳቦች ሪፖርት ካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለማርክ መስጫ ወቅት 2 ነው

ንባብ/የቋንቋ ኪነጥበባት
• ስነ ፅሁፍ፡- ትያትሮች፣ ግጥም፣ ባህላዊ ተረቶች፣ Junior Great Books፣ 

የገፀባህርያት፣ አቀማመጥ፣ ወይም ክውነቶች ገለፃ፤ በግጥሞች በትያትር፣ እና በስድ 

ፅሁፎች መካከል ልዩነቶች፤ ፅሁፍን ከሚታይ ወይም ከቃል አቅርቦቶች ጋር ማወዳደር፤ 

ከሌላ ምንጭ ሲወጡ/ሲጠቀሱ በፅሁፍ ማስረጃ መገልገል፤ በሁለት ፅሁፎች ዘውጎችን 

ማወዳደር።

• መረጂያዊ ፅሁፍ፡- የሚታይና የቃል መረጃ አተረጓጎም፤ ከሌላ ምንጭ ሲወጡ/

ሲጠቀሱ በፅሁፍ ማስረጃ መገልገል፤ ዋና አስተሳሰብና ቁልፍ ዝርዝሮች፤ የፅሁፍ 

አደረጃጀት ገለፃ፤ በአንድ ፅሁፍ የክውነቶች፣ ሂደቶች፣ ወይም ፅንሰሀሳቦች ማብራርያ፤ 

የአካዴሚያዊ የቃላት ዝርዝር አጠቃቀም፤ከሁለት ፅሁፎች የመረጃ ቅንብር፤ ነጥቦችን 

ለመደገፍ የደራሲ የምክንያቶችና የመረጃ አጠቃቀም።

•  ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- ትርጉምን ጥልቀት ለመስጠት የትብብሮሽ ውይይቶች፤ 

አካዴሚያዊና በይዘት ያተኮረ የቃላት ዝርዝር፣ ስእላዊ ቋንቋ፣ ተቃራኒዎች፣ 

ተመሳሳዮች፣ የቃል ዝምድናዎች፤ የግሪክና የላቲን ተለጣፊዎችና ስሮች፤ የህትመትና 

የአሀዛዊ ማጣቀሻ ቁሳቁሶች አጠቃቀም፤ ከተለያዩ ሚድያ የተገኙ መረጃዎች በሌላ መልክ 

መንገር/መፃፍ፤ ያንድን ተናጋሪ ነጥቦች ለመደገፍ ምክንያቶችና መረጃዎች መለየት።

ጽሑፍ
• መረጂያዊ/ገላጭ፡- የተራዘመ ፅሁፍ—ከቡድን ጋር የተያያዘ መረጃ፤ የአገናኝ 

አስተሳሰቦች፤ አንድን ርእስ ለማዳበር በትክክለኛ ቋንቋ መገልገል።

• ትረካ፡- አጭር ድርሰት—አንድን ገፀባህርይ በገለፃ አስተዋውቆ ማዳበር፤ ከስነፅሁፍ 

መረጃ ለምርምር ፅሁፍ መውሰድ፤ በሽግግር ቃላትና ሀረጎች መገልገል፤ ክውነቶችን 

ማጠቃለል።

• አመለካከት፣- የተራዘመ አፃጻፍ—ርእሱን ማስተዋወቅ፥ ምክንያቶችን በአውነታዎችና 

በዝርዝሮች መደገፍ፤ አስተሳሰቦችን ከሀረጎች ጋር ማገናኘት፤ ማጠቃለል።

• ሂደት፣ ምርት፣ እና ምርምር፡- አስተሳሰቦችን ማደራጀት፣ ፅሁፍን ማቀድ፣ መከለስ፣ 

ማስተካከል፤ ለተለያዩ ተመልካቾች አቅርቦቶች ለመፍጠር በቴክኖሎጂ መገልገል።

• የቋንቋ አጠቃቀም፡- የመደበኛ እንግሊዘኛ ልምዶች/ደንቦች፤ ባብዛኛው ያሚያደናግሩ 

ቃላት ስፐሊንግ፤ በአዛማጅ ተውላጠስሞችና፣ ተውሳከግሶች መገልገል፤ የማጣቀሻ 

መሳሪያዎች መጠቀም፣ የኦድዮ ቅርጸቶችና የሚታዩ ትርኢቶች በመገልገል በአንድ ርእስ 

ዘገባ ማካሄድ።
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ማብራራት እና ጥረት/ተነሳሺነት/ብርታት

ሂሳብ
• በአስር ቤት ቁጥርና ግብረቶች፡-  እስከ ባለ4-አሀዝ በባለ 1-አሀዝ ላማባዛትና ለማካፈል 

በቀመሮች፣ በአራት ማእዘን ሰልፎች፣ በስፋት ሞዴሎች፣ በቦታ ዋጋ ስልቶች፣ እና 

በግብረቶች ጠባዮች መገልገል፤ ቀሪዎችም ትርጉም የሚያስፈልጋቸውን ፕሮብሌሞችን 

በማካተት፣ አራት ግብረቶች ያሏቸው ባለ በርካታ እርምጃ ፕሮብሌሞችን መፍታት። 

• አለካክና አሀዞች፡- ለአራት ማእዘኖች የስፋትና የመጠነ ዙርያ ቀመሮች ማዳበርና 

መተግበር፤ ከፍተኛ የመለኪያ አሀዞችን ወደ አነስተኛ የመለኪያ አሀዞች መለወጥ፤ 

ባለበርካታ እርምጃ የቃል ፕሮብሌሞችን ከአራት ግብረቶች ጋር የጊዜ ክፍተቶች፣ 

የነገሮች ሚዛኖች፣ እና ገንዘብን በሚያካትቱ መፍታት።

ኪነጥበብ
• ኪነጥበብን መተንተንና ምላሽ መስጥት/ኪነጥበብን መፍጠር፡- መግለጫ—የግል 

ትርጉም፣ አስተያየት፣ ሁኔታ፤ ኪነጥበብን ለመፍረድ መመዘኛዎች፤ የሚታዩ 

የኪነጥበብ ሂደቶች።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
• የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች እና እሳቤዎች፡- ወደ ሚንቀሳቀስ ነገር ከወደላይ መወርወር፤ 

የተወረወረን ኳስ እየተንቀሳቀሱ መያዝ፤ በአካል ክፍሎች መምታት (ከራስ በላይ 

የሚያልፍ)።

• የግልና የማህበራዊ ሃላፊነት፡- ግብ አቀማመጥ፤ ፈታኝና ሊደረስበት የሚቻል የአካላዊ 

እንቅስቃሴ ግብ መለየትና ማዳበር።

አጠቃላይ ሙዚቃ
• የሙዚቃ ንባብና ፅሁፍ/ቅኝት፡-  ሙዚቃ ማንበብ—በሶልፌጅ የሚታይ ማንበብ/sight-

reading፤ የሙዚቃ ቅኝት።

•  ሙዚቃ መጫወት፡- ሶስት-ክፍል ዙሮች፤ የቃል ቴክኒክ—ገላጭ ጠባዮች፤ የተለያዩ 

ዘመኖችና ባህሎች የዘፈን ግጥሚያዎችና ጭፈራዎች ማሳየት።

• የሙዚቃ ትንተናና ምላሽ፡- ሜጀርና ማይኖር ቅኝቶችን መለየት፤ ሙዚቃንና ሌሎች 

ኪነጥበባትን ማወዳደር፤ የአቅርቦትና የተመልካች ስነምግባሮች። 

የጤና ትምህርት 
የግልና የተጠቃሚ ጤንነት

• የንግድ ማስታወቂያ ቴክኒኮችን፣ መልእክቶችን፣ እና የምርት ተለጣፊ ማስታወቂያ 

አስፈላጊነትን መተንተን።

• በምርት ተለጣፊ ማስታወቂያና በምግብ ይዘት መረጃ ተለጣፊ ማስታወቂያ ቁልፍ 

ጠባዮች መወያየት።

ደህንነትና ጉዳት

• ከቤት ውስጥ ከእሳት አደጋ መውጫ እቅድ መተለም።

• በእሳቶችና በኤሌክትሪክ አካባቢ ደህንነትን ለመጠበቅ ልምዶችንና ስልቶችን መዳሰስ።

• ወከባ፣ ጥቃት፣ እና ማጎሳቆልን እንደ ሁከት መለየት እና የግል ደህንነት ላይ እንዴት 

ተፅእኖ እንደሚያደርጉ ማገናዘብ።

• ከሁከት ለመሸሽ ስልቶችን መለማመድ።

• የሚታመኑ አዋቂዎች ዝርዝር መፍጠር።

የመረጃ  መሰረተ ትምህርት
• የመጠይቅ ሂደት፡- የተፈላጊ መረጃዎች አይነቶች መግለፅ።

• የመገልገያ መለየትና ቦታው፡- ለመስመር ላይ መገልገያዎች የመፈለጊያ ስልቶች።

• የምንጭ ግምገማ፡- ስልጣንና አድልዎ።

• ማስታወሻ አወሳሰድ፡- የቴክኖሎጂ መሳርያዎች፣ ይዘት።

• የመረጃ ትንተናና ማወሀሀድ፡- ባጭር ማጠቃለልና በሌላ መልክ ማስቀመጥ፣ 

አስተያየት፣ መደምደሚያዎች።

• የምርት እድገት፡- ለተለያዩ ተመልካቾች፣ የቴክኖሎጂ አቅርቦቶች ንድፍና ቅርፀቶች።

• አእምሮአዊ ንብረት፡- የጥቅስ መረጃ፣ የምንጮች ዝርዝር መፍጠር።

• የኮምፒውተር ደህንነት/Cybersafety፡- የበይነመረብ/Internet አጠቃቀም ህጎች።
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ማርክ መስጫ ወቅት 3

ግምገማ (ሂሳዊ የአስተሳሰብ ክሂሎት)—በመስፈርት የተመሰረቱ 

ፍርዶች ለመስጠት ማስረጃን መመዘን፣ ይገባኛሎችን ማገናዘብ፣ እና 

እውነታዎችን መጠየቅ።

መምረጥ እና መሞከር ሊሆኑ የሚችሉ አማራጮችን።

ማሳመኛ ማቅረብ አንድን ምርጫ ወይም መፍትሄን በማስረጃና በምክንያት 

የቆመ መስፈርት ተመስርቶ። 

መጠየቅ አውነታዎችንና አቤቱታን ።

መወሰን የመረጃንና የይገባኛል ባይን ተቀባይነት።

የራስ አስተሳሰብን ማወቅ/
Metacognition (አካዴሚያዊ የስኬት ክሂሎት)—

ስለራስ አስተሳሰብ ማወቅና መንቃት እና የራስን አስተሳሰብ የመቆጣጠርና 

የመገምገም ችሎታ መኖር።

ማህበራዊ ጥናቶች
• ባህል:- የመጀመርያዎቹ አውሮፓዊ ሰፈራዎች በአሜሪካ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ 

እና ሀይማኖታዊ ጠባይ፣ በተወላጅ አሜሪካዊ፣ አፍሪካዊ፣ እና አውሮፓዊ ባህሎች 

ግንኙነቶች፤ ህብረ-ብዙነት እና የባህል መጋራት በሜሪላንድ ዛሬ።

•  ታሪክ፡- የመጀመርያዎቹ አውሮፓዊ ሰፈራዎች በአሜሪካ ቅኝ ግዛት— ሮአኑክ፣ ሴንት 

አጉስቲን፣ ጄምስታውን፣ ፕላይማውስ፣ ሴንት ሜሪስ።

ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ እና 
ኤንጂኔሪንግ
•  መሬትና የሕዋ ሳይንሶች፡- የአየር ሁኔታዎችና ቅርፀቶች፤ የውሀ ጠባይ በመሬት ላይ።

•  ፊዚካል ሳይንሶች፡- የቁስ አካል ጠባዮች፤ የቁስ አካል ጥበቃ።

•  ኤንጂኔሪንግ/ምህንድስናና ቴክኖሎጂ፡- የቴክኖሎጂ ጠባዮችና ስፋት፤ የኤንጂነአሪንግ 

ንድፍ።

 በአረንጓዴ የተመለከቱ ፅንሰህሳቦች ሪፖርትካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለማርክ መስጫ ወቅት 3 ነው።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
•  ስነ ፅሁፍ፡- ተረቶች፣ ህልም፤ የገፀባህርይ፣ አቀማመጥ፣ ወይም ክውነቶች ገለፃ፤ 

በሁለት ፅሁፎች የዘውጎች ወይም የርእሶች ውድድር፤ ያንድ ፅሁፍ ለሚታይ ወይም 

ለቃል አቅርቦቶች ውድድር፤ አፈታሪክ ጋር ማዛመድ/መጥቀስ፤ ከሌላ  አስተሳሰብ 

ሲወሰድ በፅሁፍ ማስረጃ መጠቀም፤ የተናጋሪዎች አስተያየቶች ማወዳደር።

•  መረጂያዊ ፅሁፍ፡- የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትረካዎች ውድድር፤ በአንድ 

ፅሁፍ ውስጥ የክውነቶች፣ ሂደቶች፣ ወይም ፅንሰሀሳቦች ማብራርያ፤ የአካዴሚያዊ 

የቃላት ዝርዝር አጠቃቀም፤ ነጥቦችን ለመደገፍ የደራሲ የምክንያቶችና የማስረጃዎች 

አጠቃቀም፤ ከሌላ  አስተሳሰብ ሲወሰድ በፅሁፍ ማስረጃ መጠቀም፤ ዋና አስተሳሰብና 

ቁልፍ ዝርዝሮች፤ የፅሁፍ አደረጃጀት ገለፃ፤ የሁለት ፅሁፎች መረጃዎች መወሀሀድ።

•  ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- ትርጉምን ጥልቀት ለመስጠት የትብብሮሽ ውይይቶች፤ 

የአካዴሚያዊና በይዘት ያተኮረ የቃላት ዝርዝር፣ ስእላዊ ቋንቋ፣ ተቃራኒዎች፣ 

ተመሳሳዮች፣ የቃል ዝምድናዎች ማብራራት፤ የግሪክና የላቲን ተቀጥያዎችና ስሮች፤ 

የህትመትና የአሀዛዊ ማጣቀሻ ቁሳቁሶች፤ ከተለያዩ ሚድያዎች መረጃዎችን በተለየ ሁኔታ 

ማስቀመጥ፤ የተናጋሪን ነጥቦች ለመደገፍ ምክንያቶችና ማስረጃዎች መለየት።

ስርአተ ትምህርት 2.0 የተተለመው በራስ መተማመንን 

የሚገነቡ፣ ስኬት የሚያፈልቁ፣ እና ልጆችን በ21ኛው 

ክፍለዘመን ለመበልፀግ የሚያዘጋጁ አካዴሚያዊ፣ 

ፈጠራዊ፣ እና የሂሳዊ አስተሳሰብ ክሂሎቶችን 

ለተማሪዎች በማስተማር በኩል የተሻለ ውጤት 

እንዲያሳይ ተደርጎ ነው። 

ፅሁፍ
•  መረጂያዊ/ገላጭ፡- አጭር ድርሰት—የፅሁፍ ገፅታዎችን ማወሀሀድ፤ርእሱን በመርጃዎች፣ 

ፍቺዎች፣ እና ዝርዝሮች ማዳበር፤ ከምርምር ማስረጃ መገልገል፤ ማጠቃለል።

• ትረካ፡- አጭር ድርሰት—በስሜታዊና ገላጭ ዝርዝሮች በመጠቀም ጥራት ያለው የክውነት 
ቅደም-ተከተል መደረስ፤ ከትረካ ፅሁፍ አስታሳሰብ መውሰድ፤ በሽግግር ቃላትና ሀረጎች 
መገልገል።

•  አመለካከት፡- የተራዘመ ፅሁፍ—አመለካከት ማስቀመጥ፤ አመለካከትን የሚደግፉ 
ምክንያቶች መስጠት፤መነሾና ውጤትን የመሰለ የፅሁፍ አቋም መወሰን፤በአገናኝ ቃላትና 
ሀረጎች መጠቀም፤ ማጠቃለያ መስጠት።

• ሂደት፣ ምርት፣ እና ምርምር፡- አስተሳሰብን ማደራጀት ፅሁፍን ማቀድ፣ መከለስ፣ 
ማስተካከል፤ ለተለያዩ ተመልካቾች/አድማጮች  አቅርቦት ለመፍጠር በቴክኖሎጂ 
መሳርያዎች መጠቀም።

• የቋንቋ አጠቃቀም፡-  የመደበኛ እንግሊዘኛ ልምዶች/ደንቦች፤ በተራማጅ የግስ ጊዜዎች፣ 
ቅፅሎች፣ የማጣቀሻ ቁሳቁሶች፣ መጠቀም፤ በኦድዮ የተቀረፁ ወይም የሚታዩ ድርድሮች 
በመጠቀም አንድን ተሞክሮ መተረክ።
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ግምገማ እና ስለግል አስተሳሰብ ማሰብ/METACOGNITION

ሂሳብ
•  ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ፡- ታሳቢ ጥንዶችን/factor pairs፣ ብዜቶችን፣ 

ከ100 በታች ዋናና የተውጣጡ/prime and composite ቁጥሮችን መወሰን።

•  ቁጥርና ግብረቶች—ክፍልፋዮች፡- ተመጣጣኝ ክፍልፋዮችን ማወቅና ማፍለቅ፤ በጋራ 

ተከፋዮች፣ በጋራ አካፋዮች፣ ወይም በቋሚ ማነፃፀርያዎች (0፣1/2፣ 1) በመጠቀም 

ክፍልፋዮችን ማወዳደር፤ የክፍልፋዮችን ድምር ከአንድ መንገድ በላይ መበታተን፤ 

ክፍልፋዮችን፣ ድብልቅ ቁጥሮችን በማካተት፣ መደመርና መቀነስ ከተማሳሳይ አካፋዮች 

ጋር፤ መደመርና ማካፈል የሚያካትቱ የቃል ፕሮብሌሞችን መፍታት፤ አንድን 

ክፍልፋይ በሙሉ ቁጥር ማባዛት፤ የክፍልፋይና የሙሉ ቁጥር ማባዛትን የሚያካትቱ 

የቃል ፕሮብሌሞች መፍታት (4ኛ ክፍል የተገደበው በ2፣3፣4፣5፣6፣8፣10፣12፣100 

ተካፋዮች ነው)።

•  አለካክና አሀዞች፡- የርቀት፣ የጊዜ ክፍተቶች፣ የነገሮች ክብደት፣ እና የመስመር 

ስእሎችን መደመር፣ መቀነስ፣ እና ማባዛትን ያካተቱ የመለካት የቃል ፕሮብሌሞች 

መፍታት።

•  ጂዮሜትሪ፡- ቀጤ ቋሚ መስመሮች፣ አጓዳኝ ማስመሮች እና የሲሜትሪ መስመሮችን 

የሚያካትቱ የመስመር ክፋዮችንና መስመሮችን፣ መሳልና መለየት።

*4ኛ ክፍል በ2,3,4,5,6,8,10,12,100 አካፋይ ቁጥሮች ተወስኗል።

ኪነጥበብ
• ኪነጥበብን መተንተንና ምላሽ መስጠት/ኪነጥበብን መፍጠር፡- የአስተሳሰቦች 

መተላለፍ—የጨርቅ ፍዚካዊ ገፅታ (የሚታይና የሚዳሰስ)፣ እንቅስቃሴ (የተመልካቹ 

አይን አቅጣጫ)፣  የውበት ጠባዮች፤ ኪነጥበብና ባህል—አስተያየት፣ የተለያዩ 

ዘመናትና ባህሎች፣ የሰው ተሞክሮ፤ ኪነጥበብን ለመፍረድ መስፈርቶች።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
•  የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች እና እሳቤዎች፡- የእንቅስቃሴ ክሂሎቶችን በትክክል በቅደም 

ተከተል ማሳየት፤ የሚዛን ቅርፀቶች፣ መንከባለል፣ የክብደት ሽግግር። 

• የግልና ማህበራዊ ሀላፊነቶች፡- በማህበራዊ እንቅስቃሴ ሁኔታ የህጎች አስፈላጊነት።

አጠቃላይ ሙዚቃ
• የሙዚቃ ትንተናና ምላሽ፡- የስፒሪችዋልስ አጠቃቀምና አስፈላጊነት፤ የተለያዩ 

ዘመናትና ባህሎች ሙዚቃ መግለፅ፤  በሙዚቃና በታሪካዊ ክውነቶች ግንኙነት፤ 

የሙዚቃ ጠባዮችን ለማሳየት መንቀሳቀስ፤ የስሜን አሜሪካ ባህሎች ሙዚቃ፤ 

በሙዚቃና በሌሎች የይዘት መስኮች ግንኙነቶች።

• ሙዚቃን ማንበብና መፃፍ/መቃኘት፡- የሙዚቃ ቅኝት—ምት የጠበቀ።

• የሙዚቃ ፈጠራ፡- በቃል/ድምፅ አዲስ መሞከር

የጤና ትምህርት 
አመጋገብና አካላዊ ብቃት

• የስድስቱ የምግብ ንጥረነገሮች ለሙሉ ህይወት ደህንነት አስፈላጊነት መመርመርና 

መወሰን።

• በDietary Guidelines for Americans/የአመጋገብ መመርያዎች ለአሜሪካኖች 

የተመሰረቱ ጤናማ የአመጋገብ ግቦችና እቅዶች መፍጠር።

• የሚድያ መልእክቶችን መለየትና በጤናማ አካል ምስል አስተያየት ላይ ተፅእኖአቸውን 

መወሰን።

የቤተሰብ ህይዎትና የሰው ፆታዊነት 

• የቤተሰብ አባላት አንዴት እርስበርሳቸው እንደሚተሳሰቡና አባላትን እንዲጎለምሱ 

እንደሚያግዙ መወያየት።

• የቤተሰብ አባላት እየጎለመሱ ሲሄዱ የሚጠበቁ ተፈላጊዎችም እንዴት እንደሚለወጡ 

መወያየት።

የመረጃ  መሰረተ ትምህርት
•  የመጠይቅ ሂደት፡- ሊመረመሩ የሚችሉ ጥያቄዎች ማዳበርና ማበልፀግ።

• የመገልገያ መለየትና ቦታው፡- ለህትመት፣ አሀዛዊ፣ እና ለባለበርካታ ሚድያ 

መገልገያዎች የፍለጋ ስልቶች።

• የምንጭ ግምገማ፡- ስልጣንና አድልዎ።

• ማስታወሻ አወሳሰድ፡- በቴክኖሎጂ መሳርያዎች የሚጠቀሙ የንድፍ ቅርፀቶች።

• የመረጃ ትንተና፡- እውነታዎችንና አመለካከቶችን ይወስናል፣ የተለያዩ ትርጉሞች አጭር 

ማጠቃለያና በሌላ አባባል፣ መጨረሻ።

• የምርት እድገት ለታሰበው ተመልካች/አዳማጭ ንድፍና ቅርፀት፣ የቴክኖሎጂ 

አቅርቦት። 

• የአእምሮ ንብረት፡- የመረጃ ግብረገባዊ አጠቃቀም፣ Creative Commons።

• የስነፅሁፍ አድናቆት፡- የስነፅሁፍ ምርጫዎችና የአእምሮ ነፃነት መከላከል።

• የኮምፒውተር ደህንነት/Cybersafety፡- የበይነመረብ አጠቃቀም ህጎች።
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የማርክ መስጫ ወቅት 4

መለወጥ የሚችል (ሂሳዊ የአስተሳሰብ ክሂሎት)—

ለአዳዲስና የተለያዩ አስተሳሰቦችና ስልቶች ክፍትና ምላሽ ሰጪ መሆን እና 

በመካከላቸው በነፃ መዘዋወር።

• መምረጥ እና በርካታ መገልገያዎች ስራ ላይ ማዋል።

• ማስተካከልና መጠቀም በመረጃና በበርካታ ስልቶች ጥራትን ለማግኘት ።

አእምሮአዊ ድፍረት (አከዴሚያዊ የስኬት 

ክሂሎት)—ወደ አንድ ግብ ለመድረስ አጠራጣሪውን መቀበል ወይም 

የተለመደውን መፈታተንን መቀበል።

• መለወጥ እና ማስተካከያዎች ማድረግ መፍትሄዎችን ሲፈልጉ መፈታተንን 

ለመቀበል። 

• ማሳየትፈቃደኛነት አለመረጋገጥን ለመቀበል ሀሳቦችን፣ በመጋራት፣ ጥያቄዎችን 

በማቅረብ፣ ወይም አዳዲስ ስራዎችን በመሞከር። 

• መፈተን ራስን እና ሌሎችን የሙያ ደረጃ ለማራመድ።

ማህበራዊ ጥናቶች
• የዜግነት ትምህርት።- የመንግስት መሰረቶች፣ ተግባሮች፣ አና አላማዎች በቀድሞ 

ሜሪላንድ እና በዛሬው ሜሪላንድ፤ መብቶችና ሀላፊነቶች በዩናይትድ ስቴትስ፤ 

መንግስት በአሜሪካ ቅኝ ግዛት።

• ኤኮኖሚክ፡- ንግድና የኤኮኖሚ እድገት በአሜሪካ ቅኝ ግዛት—የየአካባቢው ልዩ 

ችሎታና አቅርቦት፣ እርስበርስ መደጋገፍ፣ የሶስት አቅጣጫ ንግድ እንቅስቃሴ።

•  ጂዮግራፊ፡- የአሜሪካ ቅኝ ግዛት—በቅኝ ግዛት አካባቢዎች መካከል ተመሳሳይነትና 

ልዩነት በጂዮግራፊካዊ ጠባዮች፤ አቅኝዎች ራሳቸውን ከአካባቢ ጋር የተመሳሰሉበትና 

አካባቢውን እንዴት እንደለወጡ፤ የህዝብ ብዛት እድገት፣ ስደት፣ የሰፈራ ቅርፀቶች፤ 

የስደት ውጤቶች።

ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ እና ኤንጂኔ
ሪንግ
• መሬትና የሕዋ ሳይንሶች፡- የቋጥኝ ግንባታ፤ የድንጋዮችና የማእድኖች ጠባዮች፤ ቅሪተ 

አካሎች/fossils እንደ የመሬት ታሪክ ማስረጃነት፤ የመሬት ገፅ ለውጦች—መፈረካከስ 

እና መሸርሸር።

• ፊዚካዊ ሳይንስ፡- የቁስአካል ጠባዮች።

• ኤንጂኔሪንግ/ምህንድስናና ቴክኖሎጂ: የኤንጂኔሪንግ ንድፍ ሂደት ትግባሬ፤ የቴክኖሎጂ 

ተፅእኖና አጠቃቀም።

 በቢጫ የተመለከቱ ፅንሰሀሳቦች በሪፖርትካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለማርክ መጫ ወቅት 4 ነው።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
• ስነ ፅሁፍ፡- ግጥም፣ ሊደርስ የሚችል ልቦለድ፤ የWilliam and Mary ፅሁፎች፤ የዘውግ 

ውድድር፤ ከሌላ አስተሳሰቦች ሲወሰዱ በፅሁፍ ማጣቀሻ መጠቀም፤ በግጥም፣ ቲያትር፣ 

እና ስድ ፅሁፍ መካከል ልዩነቶች፤ በሁለት ፅሁፎች የዘውጎች ውድድር፤ የአካዴሚያዊ 

ቋንቋ አጠቃቀም፤ የተናጋሪዎች አስተያየቶች ውድድር።

• መረጂያዊ ፅሁፍ፡- ልቦለድ ያልሆነ ስነ ፅሁፍ—የግል ህይወት ታሪክና ትዝታ፤ በአንድ 

ፅሁፍ ክውነቶችን፣ ቅደም ተከተል ሂደቶችን፣ ወይም ፅንሰሀሳቦችን ማብራራት፤ 

የሚታይን የቃል መረጃ ትርጉም፤ ከሌላ አስተሳሰቦች ሲወሰዱ በፅሁፍ ማጣቀሻ መጠቀም፤ 

ዋና አስተሳሰብ እና ቁልፍ ዝርዝሮች፤ የፅሁፍ አደረጃጀት ገለፃ፤ የአካዴሚያዊ የቃል 

ዝርዝር አጠቃቀም፤ ከሁለት ፅሁፎች የመረጃ ውህደት፤ ነጥቦችን ለመደገፍ የደራሲ 

የምክንያቶችና የመረጃ አጠቃቀም።

• ቋንቋ/የቃላት ዝርዝር፡- ትርጉምና ጥልቀት ለመስጠት የትብብሮሽ ውይይቶች፤ 

የአካዴሚካዊ በይዘት ያተኮረ የቃላት ዝርዝር፣ የስእላዊ ቋንቋ፣ የቃል ዝምድናዎች 

ማብራራት፤ የህትመትና የአሀዛዊ ማጣቀሻ ቁሳቁሶች አጠቃቀም፤ ከተለያዩ ሚድያዎች 

መረጃዎችን በሌላ አባባል ማስቀመጥ፤ የተናጋሪን ነጥቦች ለመደገፍ ምክንያቶችና ማስረጃ 

መለየት።

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

ጽሑፍ
•  ማረጂያዊ/ገላጭ የተራዘመ ፅሁፍ—ከቡድን-የተዛመደ መረጃ፤ አስተሳሰቦችን ማገናኘት፤ 

አንድን ርእስ ለማዳበር በጎራ-አጥባቂ/domain-specific የቃላት ዝርዝር መገልገል፤ 

ማጠቃለያ ማቅረብ።

•  ትረካ፡- አጭር ድርሰት—ጥራት ያለው የክውነት ቅደም-ተከተል ለማዳበር በውይይትና 

በገለፃ መጠቀም፤ ክውነቶችን ማጠቃለል።

• ሂደት፣ ምርት፣ ምርምር:- ሀሳቦችን ማደራጀት፣ ፅሁፍን ማቀድ፣ መከለስ፣ ማስተካከል፤ 

ለተለያዩ አድማጮች/ተመልካቾች አቅርቦት ለመፍጠር በቴክኖሎጂ መሳርያዎች 

መጠቀም።

• የቋንቋ አጠቃቀም፡- የመደበኛ እንግሊዘኛ ልምዶች/ደንቦች፤ በአዛማጅ ተውላጠ ስሞች፣ 

የተጨበጡ ቃላትና ሀረጎች፣ በኮማዎች መገልገል፤ ማጣቀሻዎች ማማከር፤ ለተለያዩ 

አድማጮች/ተመልካቾች አቅርቦት ለመፍጠር በተክኖሎጂ መሳርያዎች መጠቀም።

• አመለካከት፡- አጭር ድርሰት—አንድ ርእስ ማስተዋወቅ፤ ምክንያቶችን በእውነታዎችና 

በዝርዝሮች ማስደገፍ፤ አስተሳሰቦችን ከሀረጎች ጋር ማገናኘት፣ ማጠቃለል።
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ከሁኔታዎች ጋር ራስን የማጣጣም ችሎታና ምሁራዊ ድፍረት

ሂሳብ
• አለካክና አሀዞች፡- የማእዘን አለካክ ፅንሰሀሳቦችን መገንዘብና መተግበር፤ ርቀቶችን፣ 

የፈሳሽ መጠኖችን፣ እና የጊዜ ክፍተቶችን የሚያካትቱ የአለካክ ቃል ፕሮብሌሞችን 

መፍታት።

• ጂዮሜትሪ፡- ባለ2-ማእዘን ቅርፆችን በመስመሮቻቸውና በማእዘኖቻቸው ጠባዮች 

መከፋፈል፤ መስመሮችን፣ ጨረሮችን፣ እና ማእዘኖችን መሳልና መለየት።

• ቁጥርና ግብረቶች—ክፍልፋዮች፡- የ10 ወይም የ100 አካፋዮች ላሏቸው ክፍልፋዮች 

የዴሲማል አመለካከት መገንዘብ፤ የ10 እና የ100 አካፋዮች ያሏቸው ክፍልፋዮችን 

መደመር፤ ስለመጠናቸው በማሰላሰል ዴሲማሎችን ለመቶኞች ማወዳደር። 

• በአስር ቤት ቁጥርና ግብረቶች፡- ባለ2-አሀዝ በባለ2-አሀዝ ቁጥሮች ለማባዛት 

በቀመሮች፣ አራትማእዘን ሰልፎች፣ የስፋት ሞዴሎች፣ የቦታ ዋጋ ስልቶች፣ እና 

በግብረቶች ጠባዮች መጠቀም፤ ባለበርካታ እርምጃ የቃል ፕሮብሌሞችን በአራት 

ግብረቶች መፍታት።

• ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ፡- የቁጥርና የቅርፅ ቅርፀቶችን ማፍለቅና መተንተን።

ስነጥበብ
• ኪነጥበብን መተንተን እና ምላሽ መስጠት/ኪነጥበብን መፍጠር፡- ከአለም ጋር 

ግንኙነቶች፤ የቴክኖሎጂ ለውጦች—የኪነጥበብ ፎርሞችና ቁሳቁሶች፤ የውበት 

አይነቶች፤ የኪነጥበብ መፍረጃ መስፈርቶች፤ የኪነጥበብ ግምገማ።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
• የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች እና እሳቤዎች፡- አጭር እጄታ ባላቸው መሳርያዎች መምታት 

(የቃርያ ምት)፤ ረጅም እጀታ ባላቸው መሳርያዎች መምታት (ዱላ)።

• ጤና-የሚያበለፅግ የአካል ብቃትና እንቅስቃሴ፡- የFITTን መመርያዎች መግለፅና 

ማሳየት (frequency, intensity, time, and type)/(የድግግሞሽ መጠን፣ ሀይል/

ግለት፣ ጊዜ፣ አይነት)።

አጠቃላይ ሙዚቃ
• የሙዚቃ ትንተናና ምላሽ ምስጠት፡- የሶስትና የአራት መለኪያ/meter መምራት፤ 

በጨዋታ ማሳየት ልዩነቶችን መለየት።

• የሙዚቃ ፈጠራ፡- ድርሰት—ዜማዎችን መቃኘት፤ በመሳርያዎች መሞከር።

• ሙዚቃ ማንበብና መፃፍ/መቃኘት: ዜማዊና ምቱን የጠበቀ።

• ሙዚቃ መጫወት፡- የድምፅ ቴክኒክ፤ የተለያዩ የዘፈን ምርጫዎች/ስብስቦች።

የጤና ትምህርት 
የበሽታ መከላከልና ቁጥጥር። 

• ለግልና ለሌሎች ሰላማዊና ጤናማ የትምህርት አካባቢ የሚያረጋግጡ የሀላፊነቶች 

እውቀት መዘርጋት።

የመረጃ  መሰረተ ትምህርት
• የመጠይቅ ሂደት፡- ሊመረመሩ የሚችሉ ጥያቄዎችን ለመወሰን፣ ለማዳበር፣ እና 

ለመከለስ ሂደትን መተግበር።

• የመገልገያ መለየትና ቦታው፡- ለህትመት፣ አሀዛዊ፣ እና በርካታ ሚድያ መገልገያዎች 

መፈለጊያ ስልቶች።

• የምንጭ ግምገማ፡- ስልጣንና አድልዎ።

• ማስታወሻ አወሳሰድ፡- በቴክኖሎጂ መሳርያዎች ቅርፀቶችን መንደፍ።

• መረጂያዊ ትንተና፡- አስተያየት፣ ትክክለኛነት፣ ሙሉነት፣ ከበርካታ ምንጮች 

ማወሀሀድ።

• የምርት አድገት።- ለታሰበ ተመልካች/አድማጭ ንድፍና ቅርፀት። 

• አአምሮአዊ ንብረት፡- የመገልገያዎች ዝርዝር ክፍሎችና አላማዎች፣ Creative 

Commons።

• የስነጽሁፍ አድናቆት፡- የስነፅሁፍ ምርጫዎች መከላከል፣ የአእምሮ/የአስተሳሰብ ነፃነት። 



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።

Montgomery County Public Schools (የምንትጎመሪ ካወንቲ የህጽብ ትም/ቤቶች) 

850 Hungerford Drive Rockville, Maryland 20850 301.309.6277 
www.montgomeryschoolsmd.org
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