
የወላጆች መመርያ ለሙአለህፃናትስርአተ ትምህርት 2.0

ለወደፊቱ መማር

Amharic Kindergarten

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
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ስርአተ ትምህርት 2.0   ሙሉ ልጅን ለማሳተፍ ትምህርትን ከንባብና 

ከሂሳብ ባሻገር ያሰፋዋል። በአሌሜንታሪ ደረጃ አስር የርዕስ መስኮች —በኪነጥበብ፣ የጤና ትምህርት፣ የመረጃ 

መሰረተ ትምህርት፣ ሂሳብ፣ ሙዚቃ፣ የአካል ማጠንከርያ ትምህርት፣ ንባብ፣ ሳይንስ፣ ማህበራዊ ጥናቶች፣ 

እና በፅሁፍ— 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)



4    ስርአተ ትምህርት 2.0 ሙአለህፃናት

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። 
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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 ከመማርህ/ሽ በፊት ስለርእሱ 
ቀድሞውኑ ምን እንደሚያውቁ ማሰብ

• በምን አይነት ሁኔታ ይበልጥ መማር 
እንደሚቻል ማስተዋልና በሚታገሉበት/
በሚቸገሩበት ወቅት እርዳታ መጠየቅ

• አስተሳሰብዎን መግለፅ

የሂሳዊ አስተሳሰብ 
ችሎታዎች

ሂሳዊ አስተሳሰብ በማስረጃና በጠራ 

አስተሳሰብ በመመስረት፣ ምን ማድረግ 

ወይም ምን ማመን እንዳልብህ 

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

• ሀሳብህ(ሽ)ን ማደራጀት
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በስርአተትምህርት 2.0፣ ሙአለህፃናት፣ ለያንዳንዱ ማርክ መስጫ ወቅት የተወሰነ ሂሳዊና የፈጠራ 

አስተሳሰብ እና የአካዴሚያዊ ስኬት ክሂሎቶች 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

የሚከተሉት ገፆች በያንዳንዱ የማርክ መስጫ ወቅት ለሙአለህፃናት ተማሪዎች የትምሀርት 

ትኩረት የተጣለባቸው ሂሳዊ አስተሳሰብ፣ የፈጠራ አስተሳሰብ፣ እና የአካዴሚያዊ ስኬት ክሂሎቶች 

ከስርአተትምህርቱ ፅንሰሀሳቦችና ርእሶች ዋና ዋናዎቹ ላይ ላዩን ማብራርያ ይሰጥባቸዋል።  

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

ትንተና (ሂሳዊ የአስተሳሰብ ክሂሎት)—አንድን ሙሉ ወድያውኑ 

ግልፅ መሆን ወደማይችሉ ክፍሎች መሰባበር እና የሙሉው አቋም ግንዛቤ 

እንዲኖር ክፍሎቹን መመርመር።

• መለያ ባህርያትን መለየት እና መግለፅ። 

• ማመዛዘን ተመሳሳይነቶችንና ልዩነቶችን በመለየት።

• መመደብ እና መከፋፈል ወደ ፈርጆች።

• መለየት እና መግለፅ ቅርፀቶችን እና በቅርፀቶች ውስጥ ያሉ ግንኙነቶችን።

ትብብር(አካዴሚያዊ የስኬት ክሂሎት)—አንድ የቡድን ግብ 

ለመድረስ በውጤታማነትና በመከባበር መስራት።

•   ማሳየት ንቁ ሰሚና ተግባቢ መሆን ከቡድን አባላት ባለ ግንኙነት።

• መጠየቅ እና በርካታና የተለያዩ አስተያየቶችን ማክበር መግባባትን ለማስፋትና 
ጥልቀት ለመስጠት።

• ማሳየት የቡድን ስራ ከሌሎች ጋር በምርታማነት በመስራት።

ማህበራዊ ጥናቶች
• የዜግነት ትምህርት፡- የመማርያ ክፍል ልምዶችና ፕሮግራሞች፤ የህጎች አስፈላጊነት፤ 

በት/ቤትና በቤት መብቶችና ግዴታዎች፤ የዩናይትድ ስቴትስ የጋራ ምልክቶችና 

ልምዶች፤ የህዝብ አስተዋፅኦዎች ለዩናይትድ ስቴትስ።

ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ እና 
ኤንጂኔሪንግ
• መሬትና የሕዋ ሳይንሶች፡- አየር—ትዝብቶች፣ ጠባዮች፣ ቅርፀቶች፤ የወራት ለውጦች።

• የህይወት ሳይንሶች፡- የአትክልትና የእንስሳ የህይወት ኡደት፤ የውጭ ገፅታዎች፤ 

የአይነት ብዛት፤ ለመኖር ራስን ማስተካከል።

 በቀይ የተመለከቱት ፅንሰሀሳቦች በሪፖርት ካርድ ማርክ የተሰጣቸው ለግማሽ አመት/Semester 1 ነው።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
• መሰረታዊ ክህሎቶች፡- የህትመት፣ ከፍተኛና አነስተኛ/upper- and lowercase 

ፊደሎች፣ የሚነገሩ ቃላት፣ ሲላብሎች፣ የፊደልና የድምፅ ዝምድናዎች ግንዛቤ 

ማሳየት፤ የክፍል ደረጃ የቃል ድምፆች ማወቅና መተግበር።

• የጽሑፍ ንባብና ግንዛቤ፡- ግጥም፣ ልቦለድ፣ ተረቶች፣ እና መረጂያዊ ፅሁፍ፤ 

የመፅሀፍን ክፍሎች ማወቅ፤ ከአላማና ከግንዛቤ ጋር ማንበብ፤ ከቅስቀሳና ድጋፍ 

ጋር—የአንድ መፅሀፍ ታሪኮችና ገጽታዎች ገፀባህርያትን፣ አቀማመጥን፣ እና ዋና 

ዋና ክውነቶችን መለየት፤ በፅሁፍ ውስጥ ስላለ ዝርዝር ጥያቄ ማቅረብ እና መመለስ፤ 

በቡድን የንባብ እንቅስቃሴዎች መጠመድ፤ በስእሎችና በፅሁፍ መካከል ዝምድናዎች 

መግለፅ።

• ማዳመጥ፡- በከፍተኛ ድምፅ የተነበበ ፅሁፍ ግንዛቤ ማረጋገጥ፤ ጥያቄዎች ማቅረብና 

መልስ መስጠት።

• መናገር፡- የትብብሮሽ ውይይቶች፤ ሀሳቦችን፣ ስሜቶችን እና አስተሳሰብን በጥራት 

ለመግለፅ ጮክ ብሎ መናገር።

• ቃላት ማካበትና መጠቀም፡- በውይይት፣ በንባብ፣ ሌላ ባነበበው፣ እና ለፅሁፎች ምላሽ 

በመስጠት በተገኙ ቃላትና ሀረጎች መገልገል።

ጽሑፍ
•  የሃሳቦችና የአስተሳሰቦች አገላለጽ፡- የትረካ ቁራጮችን ለመደረስ በስእል፣ በቃል 

ፅህፈት፣ እና በፅሁፍ መጠቀም፤ የታወቁ ሰዎችን፣ ቦታዎችን እና ነገሮችን መግለፅ።

• ሂደቶች፡- ከአመራር ጋር— ዝርዝሮች ለመጨመርና ፅሁፍን ለማጠንከር ለጥያቄዎችና 

ለአስተያየት ምላሽ መስጠት፤ ለጥያቄዎች ለመመለስ ተሞክሮዎችን ማስታወስ ወይም 

መረጃ መሰብሰብ፤ ለፅሁፍ ዝርዝር ለመስጠት ስእሎችን ወይም የሚታዩ ነገሮችን 

መጨመር።

ቋንቋ
• የጽሑፍ ቋንቋ ልምዶች/ደንቦች፡- ከፍተኛና ዝቅተኛ/upper- and lower-

case ፊደሎችን ማተም፤ በስሞችና በግሶች መጠቀም፤ በጋራ ቋንቋ እንቅስቃሴ 

አረፍተነገሮችን ማስፋፋት፤ የኮንሶናንት ድምፆችን መፃፍ፤ ቀላል ቃላትን በቃል ስፔል 

ማድረግ።
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ትንተና እና ትብብር

ሂሳብ
• መቁጠርና የቁጥር አሃዞች ብዛት፡- መቁጠር፣ ማወዳደር፣ እና መጠኖችን መወከል።

• አለካክና አሀዞች፡- ማማረጥና መከፋፈል፤ ርዝመቶችን ማወዳደር።

• ጂዮሜትሪ፡- የቦታ አቀማመጥ ቃላት።

ስነጥበብ
• ኪነጥበብን መፍጠር/ለኪነጥበብ ምላሽ መስጠት፡- በኪነጥበብ ስራዎች የኪነጥበብ 

ንጥረነገሮችንና አካባቢን መዳሰስ።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
• የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች እና እሳቤዎች፡- የመንቀሳቀስ ችሎታዎች (መራመድ፣ መሮጥ፣ 

ጡብ ጡብ ማለት፣ መዝለል፣ መጋለብ)።

• የግልና የማህበራዊ ሃላፊነት፡- በአካላዊ እንቅስቃሴ ሁኔታ ትብብር፣ ሀላፊነት፣ እና 

መከባበር።

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

አጠቃላይ ሙዚቃ
• ሙዚቃ መጫወት፡- የማያቋርጥ ምትን መዳሰስ፤ የዘፈን ግጥሚያዎችና የጣት 

ጨዋታዎችን ማሳየት።

• ለሙዚቃ ምላሽ መስጠት፡- ለሙዚቃ በእንቅስቃሴ ምላሽ መስጠት፣ ፈጣንና ዝግ ባይ 

ድምፆችን መለየት።

የጤና ትምህርት 
• የአእምሮና የስሜት ጤንነት፡- የመገናኛ ዘይቤዎች፣ ስሜቶች፤ ልዩ ለመሆን አስተዋፅኦ 

የሚያደርጉ አወንታዊ የጠባይ ምልክቶች።

• አልኮል፣ ትምባሆ፣ እና ሌሎች እፆች፡- ሰላማዊ የመድሀኒቶች አጠቃቀም።

የመረጃ  መሰረተ ትምህርት
• የመበደር የተለመዱ ሂደቶችና ደንቦች።

• የመፅሀፍ ምርጫና ጥንቃቄ።

• የቤተ መፃህፍት ሚድያ ማእከል ድርጅት።

• ስልቶችን መጠየቅ/መመርመር።

• ከስነ-ጽሁፍ ጋር ግንኙነቶች ማድረግ።
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ማርክ መስጫ ወቅት 2

የአነጋገር ቀልጣፋነት (ፈጠራዊ የአስተሳሰብ 

ክሂሎት)—ለአንድ ፕሮብሌም ወይም አስተሳሰብ በርካታ መልሶች ማፍለቅ።

• ማፍለቅ በርካታ ሀሳቦችን።

•  መወከል እና መግለጽ ሃሳቦችን ወይም መፍትሄዎችን በተለያዩ መንገዶች።

አእምሮአዊ ድፍረት (አካዴሚያዊ የስኬት 

ክሂሎት)—አንድ ግብ ለመድረስ የተለመደውን መጠራጠር ወይም 

ያልተረጋገጠውን መቀበል። 

• መለወጥ እና ማስተካከያዎች ማድረግ መፍትሄዎችን ሲፈልጉ መፈታተንን 
ለመቀበል።

• ማሳየት ፈቃደኛነት አለመረጋገጥን ለመቀበል ሀሳቦችን በመጋራት፣ ጥያቄዎችን 
በማቅረብ፣ ወይም አዳዲስ ስራዎችን በመሞከር።

ማህበራዊ ጥናቶች
• ጂዮግራፊ፡- የመሬትን ገፅ ለመግለፅ ተግባር ላይ የዋሉ መሳርያዎች (ስእሎች፣ 

ካርታዎች እና ሉሎች)፤ የመሬትን ገፅ ለመግለፅ ጥቅም ላይ የዋሉ ሰው ሰራሽና 

ፊዚካዊ ገፅታዎች፤ ሰዎች አካባቢን ይለውጣሉ ራሳቸውንም ያስተካክላሉ።

ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ እና 
ኤንጂኔሪንግ
• የህይወት ሳይንሶች፡- የአትክልትና የእንስሶች መሰረታዊ ፍላጎቶች፤ የአትክልትና 

የእንስሶች የህይወት ኡደቶች፤ ንጽጽር በወላጆች እና ልጆች መካከል።

 በሰማያዊ ቀለም የተመለከቱ ፅንሰሀሳቦች በሪፖርት ካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለግማሽ አመት/Semester 1 ነው።

ንባብ/የቋንቋ ኪነጥበባት
• መሰረታዊ ክሂሎቶች፡- የህትመት፣ ከፍተኛና ዝቅተኛ/upper- and lower-case 

ፊደሎች፣ የተነገሩ ቃላት፣ ሲላብሎች፣ የፊደል ድምፅ ዝምድናዎች ገፅታዎች ግንዛቤ 

ማሳየት፤ የክፍል ደረጃ የቃል ድምፆች ማወቅና መተግበር።

• የጽሑፍ ንባብና ግንዛቤ፡- ግጥም፣ ልቦለድ፣ ተረቶች፣ እና መረጂያዊ ፅሁፍ፤ Junior 

Great Books፤ ከአላማና ከግንዛቤ ጋር ማንበብ፤ ከቅስቀሳና ድጋፍ ጋር—ስለ ቁልፍ 

ዝርዝሮችና ያልታወቁ ቃላት ጥያቄዎች ማቅረብና መልስ መስጠት፤ በስእሎችና በታሪኩ 

ወይም ፅሁፍ መካከል ዝምድና መግለፅ፤ በቡድን የንባብ እንቅስቃሴዎች መጠመድ፤ 

ገፀባህርያትን፣ አቀማመጥን እና ዋና ዋና ክውነቶችን መለየት፤ የታወቁ/የተለመዱ 

ታሪኮችን መልሶ መንገር፤ የደራሲና የስእል ሰአሊ ሚና፤ ዋና ርእስ፤ የተለመዱ የፅሁፍ 

አይነቶች።

ቋንቋ
• ማዳመጥ፡- በከፍተኛ ድምፅ የተነበበ ፅሁፍ ግንዛቤ ማረጋገጥ፤ ጥያቄዎች ማቅረብና 

መመለስ።

• መናገር፡- የትብብሮሽ ውይይቶች፤ ሀሳቦችን፣ ስሜቶችን፣ እና አስተሳሰቦችን በጠራ 

ሁኔታ ለመግለፅ በከፍተኛ ድምፅ መናገር።

• ቃላት ማካበትና መጠቀም፡- በውይይቶች፣ በንባብ፣ ወይም በሌላ ሲነብብ በተገኙ 

ቃላትና ሀረጎች መገልገል፤ ለፅሁፍ ምላሽ መስጠት፤ ከአመራርና ድጋፍ ጋር—የቃል 

ዝምድናዎችና ልዩ ትርጉሞች በቃል ትርጉሞች መዳሰስ።

ጽሑፍ
• የሃሳቦችና የአስተያየቶች አገላለጽ፡- ትረካዊና መርጂያዊ/ገላጭ አጫጭር ፅሁፎች 

ለመደረስ በስእል፣ በቃል ፅሁፍ፣ እና በፅሁፍ መጠቀም።

• ሂደቶች፡- ከአመራር ጋር—ዝርዝሮች ለመጨመርና ፅሁፍን ለማጠንከር ለጥያቄዎችና 

ለአስተያየት ምላሽ መስጠት፤ ለጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ተሞክሮዎችን ማስታወስ 

ወይም መረጃ መሰብሰብ፤ በጽሑፍ ላይ ዝርዝሮች ለመጨመር ስዕሎች ወይም ዕይታ 

ማከል።

ቋንቋ
• የጽሑፍ ቋንቋ ደንቦች፡- ከፍተኛና ዝቅተኛ/upper- and lower-case  ፊደሎች 

ማተም፤ በስሞችና በግሶች መጠቀም፤ በጥያቄ ቃላት መጠቀም፤ በጋራ ቋንቋ 

ተግባሮች አርፍተነገሮችን ማስፋፋት፤ የመጨረሻ ነጥብ ማወቅ/መለየት፤ የኮንሶናንትና 

የቫወል ድምፆችን መፃፍ፤ ቀላል ቃላት ድምፆችን ስፔል ማድረግ፤ በአረፍተነገሮች 

የመጀመርያውን ቃል ካፒታላይዝ ማድረግ።
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ያነጋገር ቀልጣፋነት እና አእምሯዊ ድፍረት

ሂሳብ
• መቁጠርና የቁጥር አሃዞች ብዛት፡- የመቁጠር ስልቶች፤ መወከል፣ ማወዳደር፣ እና 

መጠኖችን መቁጠር።

• ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ፡- እስከ 10 የሚደርሱ ቁጥሮችን ወደ ሁለት 

ክፍሎች ለመበተን በርካታ መንገዶች።

• አለካክና አሀዞች፡- ርዝመቶችንና ክብደቶችን ማመዛዘን።

ስነጥበብ
• ኪነጥበብን መፍጠር/ለኪነጥበብ መመለስ፡- አስተሳሰብን ለመግለፅ የኪነጥበብን 

ንጥረነገሮች መዳሰስ፤ ባለ ሁለት ወይም ሶስት ማእዘን ኪነጥበብ መለየትና መፍጠር፤ 

የንድፍን መሰረታዊ መርሆዎች መዳሰስ፤ በድርሰት ውስጥ የነገሮችን ግንኙነት 

መግለፅ፤ የኪነጥበብ ስራ ለመደረስ ነገሮችን መፍጠርና ማደራጀት።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
• የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች እና እሳቤዎች:- ከነገሮች ጋር ግንኙነቶች (ውስጥ/ውጭ፣ 

በዙርያ፣ በመካከል፣ በታች/በላይ፣ በርቷል/ጠፍቷል፣ አቋርጦ፣ ቅርብ/ሩቅ፣ እና 

ፊትለፊት/በስተኋላ)፤ በራስ ስፍራ በራስ የተወረወሩ ነገሮችን መያዝ፤ ከበስተታች 

መወርወር።

• ጤና-የሚያበለፅግ የአካል ብቃትና እንቅስቃሴ፡- የእንቅስቃሴ ተፅእኖዎች/ውጤቶች 

በልብ ላይ።

አጠቃላይ ሙዚቃ
• ሙዚቃ መጫወት፡- ቋሚ ምትን መዳሰስ፤ የዘፈን ግጥሚያዎችና የጣት ጨዋታዎች 

ማሳየት/ማሰማት።

• ለሙዚቃ ምላሽ መስጠት፡- ለሙዚቃ በእንቅስቃሴ ምላሽ መስጠት፤ የጩኸትና ለስላሳ 

ድምፆችን መለየት።

የጤና ትምህርት 
• የግልና የተጠቃሚ ጤንነት፡- አካልን በደህንነትና በንፅህና መጠበቂያ መንገዶች፤ የእጅ 

እጥበት ደረጃዎች።

• ደህንነትና ጉዳት፡- ለአስችኳይ ሁኔታዎች ምላሽ መስጠት፤ የደህንነት ህጎችና 

ሂደቶች—ትራፊክ፣ እሳት፣ የተሽከርካሪ ደህንነት፣ ከታማኝ አዋቂ መለየት።

የመረጃ መሰረተ ትምህርት
• በቤተመፃህፍት መገልገያዎች መካከል ጠባዮችና ግንኙነቶች።

• የአጠያየቅ (መጠይቅ) ስልቶች በመረጃ ፍላጎት የተመሰረተ (ማን፣ ምን፣ የት፣ መቼ፣ 

ለምን፣ እንዴት)።

• ለጥያቄዎች መልሶች ለማግኘትና ለመመዝገብ ስልቶች።

• ከስነ-ጽሁፍ ጋር ግንኙነቶች ማድረግ።
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ማርክ መስጫ ወቅት 3

ማወሀሀድ (ሂሳዊ የማሰብ ክሂሎት)—የአንድን ሙሉ ፅንሰሀሳብ 

ግንዛቤ ለመገንባት ክፍሎችን ማሰባሰብ ወይም አንድ አዲስ ወይም ልዩ ሙሉ 

መቅረፅ።

• ማደራጀት አካሎችን አዲስ ወይም ሙሉ ለመቀረፅ።

ጥረት/ተነሳሽነት/ብርታት (አከዴሚያዊ 

የስኬት ክሂሎት)—አንድን ግብ ለመምታት ወይም አንድን ፕሮብሌም 

ለመፍታት በትጋት መስራትና ውጤታማ ስልቶችን መተግበር፤ በተግዳሮቶች 

እና በተፋላሚ ግፊቶች ፊት መቀጠል።

• ማሳየት ግብ ለመምታት ወይም አንድ ፕሮብሌም ለመፍታት ስልቶች።

• በራስ መገምገም የስልቶችን ውጤታማነት እንድን ግብ ለመምታት ወይም ለአንድ 

ፕሮብሌም መፍትሄ ለማግኘት።

ማህበራዊ ጥናቶች
• ኤኮኖሚክስ፡- ምርጫዎች የሚደረጉባቸው ሁኔታዎች፤ ሰራተኞችና የሚፈፅሟቸው 

ስራዎች፤ ሰዎች የሚሰሯቸውና የሚያሳድጓቸው ሸቀጦች፤ ሸቀጦችን ለማምረትና 

አገልግሎቶች ለማቅረብ ጥቅም ላይ የዋሉ መገልገያዎች፤ ለስራና ለመዝናኛ ያገለገሉ 

መሳርያዎችና ማሽኖች፤ ሸቀጦችና አገልግሎቶች ማግኛ መንገዶች። 

ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ እና 
ኤንጂኔሪንግ
• የህይወት ሳይንሶች፡- ለመኖር አገልግሎት ላይ የዋሉ አትክልቶችና እንስሶች የውጭ 

ገፅታዎች፤ የአካባቢ አትክልቶችንና እንስሳዎችን መለየት፤ የእንስሳ አከፋፈል፤ የተለያዩ 

አትክልቶች መካከል መወዳደር፤ በተለያዩ እንስሶች፣ ሰዎችን ጨምሮ፣ መካከል 

መወዳደር።

 በአረንጓዴ የተመለከቱ ፅንሰሀሳቦች ሪፖርት ካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለትምህርት አመት አጋማሽ/Semester 2 ነው።

ንባብ/የቋንቋ ኪነ ጥበባት
• መሰረታዊ ክሂሎቶች፡- የህትመት፣ ከፍተኛና ዝቅተኛ/upper- and lower-case 

ፊደሎች፣ የተነገሩ ቃላት፣ ሲላብሎች፣ የፊደል ድምፅ ዝምድናዎች ገፅታዎች ግንዛቤ 

ማሳየት።

• የጽሑፍ ንባብና ግንዘቤ፡- ግጥም፣ ልቦለድ፣ ተረቶች፣ እና መረጂያዊ ፅሁፍ፤ Junior 

Great Books፤ ከአላማና ከግንዛቤ ጋር ማንበብ፤ ከቅስቀሳና ድጋፍ ጋር—ስለ ቁልፍ 

ዝርዝሮችና ያልታወቁ ቃላት ጥያቄዎች ማቅረብና መልስ መስጠት፤ በስእሎችና በታሪኩ 

ወይም ፅሁፍ መካከል ዝምድና መግለፅ፤ ገፀባህርያትን፣ አቀማመጥን እና ዋና ዋና 

ክውነቶችን መለየት፤ በፅሁፍና በስእሎች መካከል ዝምድና መግለፅ፤ የገፀባህርያትን 

ተሞክሮዎች ማወዳደር/ማነፃፀር፤ ዋና ርእስን መለየትና ቁልፍ ዝርዝሮችን መልሶ 

መንገር፤ በቡድን የንባብ እንቅስቃሴዎች መጠመድ። 

ቋንቋ
• ማዳመጥ፣- በከፍተኛ ድምፅ የተነበበን ፅሁፍ ግንዛቤ ማረጋገጥ፤ ጥያቄዎች ማቅረብና 

መልስ መስጠት።

• መናገር፡- የትብብሮሽ ውይይቶች፤ ሀሳቦችን፣ ስሜቶችን፣ እና አስተሳሰቦችን በጠራ 

ሁኔታ ለመግለፅ ጮክ ብሎ መናገር።

• ቃላት ማካበትና መጠቀም፡- በውይይቶች፣ በንባብ፣ እና ሌላ ባነበበው በተገኙ ቃላትና 

ሀረጎች መገልገል፤ ለፅሁፍ ምላሽ መስጠት፤ ከአመራርና ከድጋፍ ጋር—በቃል 

ትርጉሞች የቃል ዝምድናዎችና ተጨማሪ ትርጉሞች መዳሰስ፤ ያልታወቁና ባለበርካታ 

ትርጉም ቃላት ትርጉም መወሰን ወይም ማብራራት።

 
ጽሑፍ
• የሃሳቦችና የአስተያየቶች አገላለጽ፡- መረጂያዊ/ገላጭ ቁራጭ ፅሁፎች ለመደረስ በስእል፣ 

የቃል ፅሁፍ፣ እና በፅሁፍ መጠቀም፤ የትረካ ቁራጮች መደረስ።

• ሂደቶች፡- ከአመራር ጋር— ዝርዝሮች ለመጨመርና ፅሁፍን ለማጠንከር ለጥያቄዎችና 

ለአስተያየት ምላሽ መስጠት፤ ለጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ተሞክሮዎችን ማስታወስ 

ወይም መረጃ መሰብሰብ፤ ለፅሁፍ ዝርዝር ለመስጠት ስእሎችን ወይም የሚታዩ ነገሮች 

መጨመር፤ የተለመዱ ሰዎች፣ ቦታዎች፣ ነገሮች፣ እና ክውነቶች መግለፅ፤ በጋርዮሽ 

ምርምር መሳተፍ።

ቋንቋ
• የቋንቋ ጽሑፍ ደንቦች፡- ከፍተኛና ዝቅተኛ/upper- and lower-case ፊደሎች 

ማተም፤ በስሞችና በግሶች መጠቀም፤ በጋራ ቋንቋ እንቅስቃሴዎች አረፍተነገሮችን 

ማስፋፋት፤ በአረፍተነገሮች የመጀምርያውን ቃል ካፒታላይዝ ማድረግ፤ የመጨረሻን 

ነጥብ መለየት፤ የኮንሶናንትና የቫወል ድምፆችን መፃፍ፤ ቀላል ቃላትን በድምፅ ስፔል 

ማድረግ፤ በጥያቄ ቃላት መገልገል።
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 ገንቢ ትንተና እና ጥረት/ተነሳሽነት/ብርታት

ሂሳብ
• መቁጠርና የሚቆጠሩ ቁጥሮች ብዛት፡- ከአንድ በስተቀር ከተወሰነ ቁጥር ጀምሮ 

ወደፊት መቁጠር።

• ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ፡- መቁጠርን ወደ መደመርና መቀነስ ማገናኘት፤ 

የመደመርና የመቀነስ የቃል ፕሮብሌሞች መፍታት።

• ጂዮሜትሪ፡- ባለሁለትና ሶስት ማእዘን ቅርፆችን መለየት፣ መግለፅ፣ ሞዴል ማድረግ፣ 

እና ማገናኘት፣ አንጻራዊ ቃላት/positional words።

ኪነጥበብ
• ኪነጥበብን መፍጠር/ለኪነጥበብ ምላሽ መስጠት፡- የታየን ነገር መወከል፤ የመገልገያ 

ኪነጥበብ መፍጠር፤ ኪነጥበብን ለመፍጠር ምክንያቶች መለየት፤ የኪነጥበብ ስራ 

ከአይነ ህሊና መፍጠር።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
• ጤና-የሚያበለፅግ የአካል ብቃትና እንቅስቃሴ፡- አካላዊ ብቃትን ለማራመድ ጤናማና 

ፀረ-ጤና ምርጫዎች።

• የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች እና እሳቤዎች፡- መሰረታዊ የመዝለልና የማረፍ ቅርፀቶች 

(በሁለት እግር ዘሎ ማረፍ)፤ የማይንቀሳቀስ ሚዛን፤ የሚዛን ሽግግር (እጆችና እግሮች)።

አጠቃላይ ሙዚቃ
• ሙዚቃ ማንበብ፡- ረጃጅምና አጫጭር ድምፆችን ለሚወክሉ አዶዎች ምላሽ ለመስጠት 

ድምፅ ማሰማት።

• ሙዚቃ መጫወት፡- በተወሰነ የቃል እርከን ውስጥ መዘመር።

• ለሙዚቃ ምላሽ መስጠት፡- በሙዚቃ ተደጋጋሚ ክፍሎችን መለየት፤ ረጃጅምና 

አጫጭር ድምፆችን መለየት። 

የጤና ትምህርት 
• አመጋገብና የአካል ብቃት፡- የምግብ መልክና ስሜቶች፤ የምግብ ምንጮችና ፈርጆች፤ 

በምግብና በጤና ዝምድና፣ ስነምግባሮች

• የቤተሰብ ኑሮ እና የሰው ፆታዊነት፡- የቤተሰብ አሀዱ፤ የቤተሰብ አባላት፤ የቤተስብ 

አቋሞች በሚድያ ውስጥ።

የመረጃ  መሰረተ ትምህርት
• በመረጃ ፍላጎት የተመሰረቱ የመጠየቅና የቁልፍ ቃል (መጠይቅ/ምርመራ) ስልቶች።

• ለጥያቄዎች መልሶች መፈለጊያና መመዝገቢያ ስልቶች።

• ለስነፅሁፍ፣ ደራሲዎች፣ ሰአሊዎች እና ለአመለካከቶች መገናኛዎች መስራት። 

• በአሀዛዊ መሳርያ በመጠቀም ፅሁፍን መጋራት።
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ማርክ መስጫ ወቅት 4

አዲስ (ፈጥራዊ የአስተሳሰብ ክሂሎት)—ለግለሰቡ፣ ለቡድን፣ ወይም 

ለሁኔታ 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።

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

የራስ አስተሳሰብን ማወቅ (አካዴሚያዊ 

የስኬት ክሂሎት)—ስለራስ አስተሳሰብ ማወቅና መገንዘብ እና የራስን አስተሳሰብ 

የመቆጣጠርና የመገምገም ችሎታ። 

• ማገናዘብ የራስን አስተሳሰቦች ከበስተኋላ ያለን እውቀት ለመለየት።

• መግለፅ የአስተሳሰብ ሂደቶችን።

ማህበራዊ ጥናቶች
• ባህል፡- ፍላጎቶችን (መሳርያዎች፣ መጫወቻዎች፣ ትራንስፖርት፣ መገናኛ፣ ምግብ፣ 

መጠለያ) ለማሟላት የሰዎች ምርጫዎች፤ ልዩ ልምዶች፣ ባህሎች፣ ችሎታዎች፣ እና 

የማህበረሰብ አባላት ፍላጎቶች፤ የቤተሰብ ቅርስ።

• ታሪክ፡- ባለፈው፣ በዛሬ፣ እና በወደፊት ጊዜዎች መካከል ልዩነቶች፤ እለታዊ ኑሮና 

የዛሬና የቀድሞ ግዜ አላማዎች።

ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ እና 
ኤንጂኔሪንግ
• የህይወት ሳይንሶች፡- የውጭ ገፅታዎችና ለውጦች ተመሳሳይነቶችና ልዩነቶች፤ 

በኣካባቢ ኑሮን ለማረጋገጥ የአትክልቶችና የእንስሳት ለውጦች፤ በአትክልትና በሰዎችና 

በአካባቢያቸው መካከል ግንኙነቶች።

 በብጫ የተመለከቱት ፅንሰሀሳቦች ረፖርት ካርድ ላይ ማርክ የተሰጣቸው ለግማሽ አመት/Semester 2 ነው።

ንባብ/የቋንቋ ኪነጥበባት
• መሰረታዊ ክሂሎቶች፡- የህትመት ገጽታዎች፣ ከፍተኛና ዝቅተኛ/upper- and lower-

case ፊደሎች፣ የተነገሩ ቃላት፣ ስይላብሎች፣ የፈደል ድምፅ ዝምድናዎች፤ የክፍል-

ደረጃ የቃል ድምፆችን ማወቅና መተግበር።

• የጽሑፍ ንባብና ግንዘቤ፡- ግጥም፣ ልቦለድ፣ ተረቶች፣ እና መረጂያዊ ፅሁፍ፤ Junior 

Great Books፤ ከአላማና ከግንዛቤ ጋር ማንበብ፤ ከቅስቀሳና ድጋፍ ጋር—ስለ ቁልፍ 

ዝርዝሮችና ያልታወቁ ቃላት ጥያቄዎች ማቅረብና መልስ መስጠት፤ የፅሁፍ አይነቶችን 

ማወቅ/መለየት፤ የገፀባህርያት ተሞክሮዎች ማወዳደር/ማነፃፀር፤ ዋና ርእስን እና ነጥቦችን 

ለመደገፍ ደራሲ የሚሰጣቸውን ምክንያቶች መለየት፤ በቡድን የንባብ እንቅስቃሴዎች 

መጠመድ፤ የደራሲና የስእል ሰአሊ ሚና፤ በፅሁፍ ወስጥ በመረጃዎች መካከል 

ግንኙነቶች፤ በአንድ ርእስ ሁለት ፅሁፎች መካከል ተመሳሳይነቶችና ልዩነቶች።

ቋንቋ
• ማዳመጥ፡- በከፍተኛ ድምፅ የተነበብ ፅሁፍን ግንዛቤ ማረጋገጥ፤ ጥያቄዎች ማቅረብና 

መልስ መስጠት።

• መናገር፡- የትብብሮሽ ውይይቶች፤ ሀሳቦችን፣ ስሜቶችን እና አስተሳሰቦችን በጠራ ሁኔታ 

ለመግለፅ ጮክ ብሎ መናገር።

• ቃላት ማካበትና መጠቀም፡- በውይይቶች፣ በንባብ፣ እና በሌላ በተነበበ በተገኙ ቃላትና 

ሀረጎች መጠቀም፤ ለጽሁፍ ምላሽ መስጠት፤ ከአመራርና ድጋፍ ጋር—በቃል ትርጉሞች 

የቃል ዝምድናዎችና ትርጉም መሳዮች መዳሰስ፤ ያልታወቁና ባለበርካታ ትርጉም ቃላት 

ትርጉም መወሰን ወይም ማብራራት።

ጽሑፍ
• የሃሳቦችና የአስተያየቶች አገላለጽ፡- መረጂያዊ/ገላጭ ቁራጮችን ለመደረስ በስእል፣ 

የቃል ፅሁፍ፣ እና ፅሁፍ መጠቀም፣ የትረካ ቁራጮች፤ እና የአመለካከት ቁራጮች።

• ሂደቶች፡- ከአመራር ጋር—ዝርዝሮች ለመጨመርና ፅሁፍን ለማጠንከር ለጥያቄዎችና 

ለአስተያየቶች ምላሽ መስጠት፤ ፅሁፍ ለማምረት በአሀዛዊ መሳርያዎች መጠቀም፤ በጋራ 

ምርምርና በፅሁፍ ፕሮጀክቶች መሳተፍ፤ ለጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ተሞክሮዎችን 

ማስታወስ ወይም መረጃ መሰብሰብ፤ ለፅሁፍ ዝርዝር ለመስጠት ስእሎች ወይም የሚታዩ 

ነገሮች መጨመር፤ የተለመዱ ሰዎችን፣ ቦታዎችን፣ ነገሮችን፣ እና ክውነቶችን መግለፅ።

ቋንቋ
• የቋንቋ ጽሑፍ  ደንቦች፡- ከፍተኛን እና ዝቅተኛ/upper- and lower-case ፊደሎችን 

ማተም፤ በስሞችና በግሶች መገልገል፤ በአረፍተነገሮች የመጀመርያውን ቃል ካፒታላይዝ 

ማድረግ፤ የመጨረሻ ነጥብን ማስታወስ፤ ኮንሶናንትና ቫወል ድምፆችን መፃፍ፤ ቀላል 

ቃሎችን በድምፅ ስፔል ማድረግ፤ በጥያቄ ቃላት መጠቀም።
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ፈጠራዊነትና የራስ አስተሳሰብን ማወቅ

ሂሳብ
• መቁጠርና የሚቆጠሩ ቁጥሮች ብዛት፡- እስከ 100 መቁጠር፤ ከንድ በሰቀር ከሌላ ቁጥር 

ጀምሮ ወደፊት መቁጠር።

• ግብረቶችና የአልጄብራ አስተሳሰብ፡- ከ10 በታች መደመርና መቀነስ፤ የመደመርና 

የመቀነስ የቃል ፕሮብሌሞችን መፍታት።

• በአስር ቤት ቁጥርና ግብረቶች፡- ከ11–19 ያሉትን ቁጥሮች የ10 አንዶችና ሌሎች 

ተጨማሪ አንዶች ቡድን ብሎ መገንዘብ።

• አለካክና አሀዞች፡- ነገሮችን መከፋፈል እና በያንዳንዱ ፈርጅ ያሉትን መቁጠር።

የስርአተትምህርት 2.0 ሪፖርት ካርድ አመቱን 
በሙሉ ተማሪዎች የአካዳሚ መመዘኛዎችን 
ከክፍል-ደርጃ ተፈላጊ ተጠባቂዎች ጋር 
ሲመዛዘኑ በምን ሁኔታ እየተወጧቸው እንደሆነ 
ለተማሪዎችና ለወላጆች አስተያየት ይሰጣል።

ስነጥበብ
• ኪነጥበብን መፍጠር/ለኪነጥበብ ምላሽ መስጠት፡- ከትዝብት፣ ትዝታ፣ እና ከአይነህሊና 

መወከል፤ በሚታዩ የኪነት ሂደቶች መለማመድ።

የአካል ማጠንከርያ ትምህርት
• የእንቅስቃሴ ክሂሎቶች እና እሳቤዎች፡- ቀላል ነገሮችን በእጆች መምታት፤ በእግር 

መለጋት (የቆመ ኳስ)።

• የግልና የማህበራዊ ሃላፊነት፡- በጥረት፣ ልምምድ፣ እና መሻሻል መካከል ዝምድናዎችን 

መለየት።

አጠቃላይ ሙዚቃ
• ሙዚቃ መጫወት፡- በተወሰነ የቃል መጠን ወስጥ መዝፈን/መዘመር።

• ሙዚቃ ማንበብ፡- ከፍተኛና ዝቅተኛ ድምፆችን ለሚወክሉ አዶዎች ምላሽ ድምፆችን 

መምረጥ።

• ለሙዚቃ ምላሽ መስጠት፡- ከፍተኛና ዝቅተኛ ድምፆችን መለየት።

የጤና ትምህርት 
• በሽታ መከላከልና ቁጥጥር፡- የህመም ፍቺ፤ ህመምን ለመከላከል ትግባሬዎች።

የመረጃ  መሰረተ ትምህርት
• የአጠያየቅ (መጠይቅ) ስልቶች። 

• የማምረቻ ስልቶች።

• ከስነፅሁፍ፣ ደራሲዎች፣ ሰአሊዎች፣ እና አመለካከቶች ጋር መገናኘት።

• በአሀዛዊ መሳርያ ፅሁፍን መጋራት።



ወላጆች 
እንዴት 

እንደሚያግዙ

ልጅዎ በት/ቤት 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 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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