၄ တန္း

စာတတ္ေျမာက္ေရးဘာသာရပ္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ္ားကို နားလည္ျခင္း

စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆

ျပည္နယ္၏ အမ္ားသံိုးသင္႐ိုးိုးစံံႏွိုန္းေပၚတြင္အေျခခံထားေသာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ ရမွတ္တိုင္းတာမွိုစနစ္မ္ားသည္ ဒီေမာရစ္လူထိုစာသင္ေက္ာင္းမွ
ေလးတန္းေက္ာင္းဆရာမ္ားံႏွင့္ ေက္ာင္းသားမ္ားအတြက္ သင္ၾကားမွိုပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မွိုံႏွင့္ ပန္းတိုင္တို ့ကို ႐ိုးွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေပးသည္။
စာေပတတ္ေျမာက္ေရး အပိုင္းတြင္ ေလးတန္းေက္ာင္းတက္စဥ္ကာလအတြင္း ေက္ာင္းသားမ္ား မည္သည့္အရာမ္ားကို သင္ၾကားရမည္၊ မည့္သည့္အရာမ္ားကို
လိုပ္ေဆာင္ရမည္ံႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ိုးွင္းလင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ံႏိုင္ရန္ ေမွ္ာ္လင့္ခ္က္ျဖင့္ ဤ႐ိုးွင္းလင္းခ္က္ စာေစာင္ကို ျပဳစိုေပးရျခင္းျဖစ္သည္။
ဤစာေစာင္သည္ ေက္ာင္းသား၏ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းကို ျဖည့္စြက္ရာတြင္လည္း အကူအညီျဖစ္ေစပါလမ့္မည္။ ေက္ာင္းသားတိုင္းသည္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္
ရမွတ္တိုင္းတာမွိုစနစ္တစ္ခိုစီအတြက္ အဆင့္ျပည့္မီမွို႐ိုးွမ႐ိုးွကို ေဖာ္ျပသည့္ ရမွတ္မ္ားကို ရ႐ိုးွၾကပါလမ့္မည္။ (အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တိုင္းတာမွိုစနစ္တစ္ခိုကို
မသင္ၾကားေသးပါက ရမွတ္မ္ားကို ေဖာ္ျပေပးထားမည္မဟိုတ္ပါ။)
စာ ေပတတ္ေ ျ မာ က္ေ ရးအေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္မ ္ ာ းတြင ္ ေက္ ာ င္း သာ းမ္ ာ း သ ႐ိုးွ၍ လိုပ ္ေ ဆာ င္ံႏ ိုင ္ရ မည့္အ ရာ မ္ ာ း
အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ ေမးခြန ္း ထိုတ ္ျ ခင္း ၊ ေကာ က္ခ ္ က္ခ ္ ျ ခင္း ၊ အဓ ပၸာ ယ္ဖ ြင ့္ဆ ိုျ ခင္း
 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ ဇာတ္လမ္းမွအျဖစ္အပ္က္မ္ာကို ႐ိုးွင္းျပျခင္း

 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ စာအိုပ္ထဲမွ အေသးစတ္အခ္က္အလက္မ္ားံႏွင့္

သို ့မဟိုတ္ စာအိုပ္ထဲမွအေသးစတ္အခ္က္အလက္ံႏွင့္ ဥပမာေပၚအေျခခံ၍

ဥပမာမ္ားကို အသံိုးျပဳ၍ အဆိုပါစာအိုပ္က မည္သည့္အေၾကာင္းကို

ကဗ္ာတစ္ပိုဒ္က ဘာကိုဆိုလိုေၾကာင္း ႐ိုးွင္းျပျခင္း။

ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း ႐ိုးွင္းျပျခင္း။ ေကာက္ခ္က္ခ္သည့္အခါမ္ား၌ စာအိုပ္ထဲမွ

သေဘာထားေကာက္ခ္က္မ္ား ခ္ရာတြင္ စာေပထဲမွ ဥပမာမ္ားကို

အေသးစတ္ဥပမာမ္ားကို ေပးျခင္း။ (သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)

အသံိုးျပဳျခင္း။ (ရသစာေပ)
အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ အာ ေဘာ ္ံႏ ွင ့္ အဓ ကဆ ိုလ ိုရ င္း
 စာအိုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ္ားကို ႐ိုးွင္းလင္းၿပီးေနာက္ ေက္ာင္းသားမ္ားသည္

 စာအိုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ္ားကို ႐ိုးွင္းလင္းၿပီးေနာက္

အာေဘာ္တစ္ခိုကို ခြျဲ ခားေဖာ္ျပရပါမည္။ စာေရးဆရာတစ္ဦးသည္

ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ အဓကဆိုလိုရင္းကို ခြျဲ ခားေဖာ္ျပရပါမည္။

အေသးစတ္အခ္က္အလက္မ္ားကို အသံိုးျပဳ၍ အဆိုပါအာေဘာ္ကို

စာေရးဆရာတစ္ဦးသည္ အဓကအေသးစတ္အခ္က္အလက္မ္ားကို

မည္သို ့အစပ္ဳးၿပီး ဇာတ္လမ္းကို ခ္ဲ ့ထြင္တည္ေဆာက္သြားေၾကာင္း

အသံိုးျပဳ၍ အဆိုပါဆိုလိုရင္းကို မည္သို ့အစပ္ဳးၿပီး ဇာတ္လမ္းကို

သံိုးသပ္ရမည္။

ခ္ဲ ့ထြင္တည္ေဆာက္သြားေၾကာင္း သံိုးသပ္ရမည္။

 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ ထိုစာအိုပ္ကို အက္ဥ္းခ္ဳပ္ေရးျပရမည္။ (ရသစာေပ)

 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ ထိုစာအိုပ္ကို အက္ဥ္းခ္ဳပ္ေရးျပရမည္။
(သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)

အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ ဇာ တ္လ မ္း ဇာ တ္က ြက ္မ ္ ာ း
 ဇာတ္ကြက္မ္ားကို ႐ိုးွာေဖြဖတ္႐ိုးွိုၾကေသာေက္ာင္းသားမ္ားသည္ စာအိုပ္ထဲမွ
အေသးစတ္အခ္က္အလက္မ္ားျဖစ္ေသာ ဇာတ္လမ္းထဲမွ ဇာတ္ေကာင္တစ္
ေယာက္၊ ဇာတ္လမ္းေနာက္ခံံႏွင့္ အျဖစ္အပ္က္မ္ားကို အတြင္းက္က္႐ိုးွင္းျပရန္
ထိုဇာတ္ေကာင္၏ အေတြးအေခၚ၊ စကားလံိုး သို ့မဟိုတ္ လိုပ္ေဆာင္ခ္က္မ္ား
ံႏွင့္ ေနရာေဒသေဖာ္ျပခ္က္မ္ားကို အသံိုးျပဳၾကသည္။ (ရသစာေပ)
အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ ဆက္စ ပ္မ ွို႐ိုး ွေသာ စာ သာ းမ္ ာ း
 သတင္းအခ္က္အလက္မ္ားအတြက္ သမိုင္းေၾကာင္း၊ သပၸံေၾကာင္း
သို ့မဟိုတ္ စက္မွိုေၾကာင္း စာေပမ္ားကို
ဖတ္႐ိုးွိုၾကေသာေက္ာင္းသားမ္ားသည္ အျဖစ္အပ္က္မ္ား၊
လိုပ္႐ိုးိုးလိုပ္စဥ္မ္ား၊ အေတြးအေခၚမ္ားံႏွင့္ သေဘာတရားမ္ား မည္သို ့ံႏွင့္
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုးွင္းျပၾကရာတြင္ ထိုစာေပမ္ားထဲမွ
အေသးစတ္အခ္က္အလက္မ္ားကို တိုက္႐ိုးိုက္အသံိုးျပဳၾကသည္။
(သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)
အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ စာ သာ းတည္ေ ဆာ က္ပ ံိုံႏ ွင ့္ အဂၤါ ရပ္မ ္ ာ း
 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ စာသားတည္ေဆာက္ပံိုတို ့ကို ခြျဲ ခား၍ ကဗ္ာ၊

 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ စာသားတည္ေဆာက္ပံိုတို ့ကို ခြျဲ ခား၍

ဇာတ္လမ္းံႏွင့္ စကားေျပတို ့အၾကား အဓကကြျဲ ပားျခားနားခ္က္တို ့ကို

အက္ဳး/အေၾကာင္း သို ့မဟိုတ္ ျပႆနာ/ေျဖ႐ိုးွင္းခ္က္ ကဲ့သို ့ေသာ

႐ိုးွင္းျပရမည္။ ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ စာေပမ္ားကို ခြျဲ ခားရာတြင္အသံိုးျပဳသည့္

ျဖစ္စဥ္မ္ားကို သတျပဳကာ စာအိုပ္ထဲမွ အျဖစ္အပ္က္၊ အေတြးအေခၚ၊

အေသးစတ္အေခၚအေဝၚမ္ား (ကဗ္ာ-စာပိုဒ္၊ ကာရန္၊ သံစဥ္၊ ဇာတ္လမ္း-

သေဘာတရားံႏွင့္ သတင္းအခ္က္အလက္မ္ားကို ႐ိုးွင္းျပရမည္။

ဇာတ္လမ္းပါ သ႐ိုးိုပ္ေဆာင္မ္ား၊ ေနာက္ခံမ္ား၊ သရိုပ္ေဖာ္ျပခ္က္မ္ား၊

(သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)

ေျပာဆိုခ္က္မ္ား၊ ဇာတ္ညႊန္းမ္ား) ကို အသံိုးျပဳၾကသည္။ (ရသစာေပ)
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၄ တန္း

စာတတ္ေျမာက္ေရးဘာသာရပ္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ္ားကို နားလည္ျခင္း

စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆

အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ သေဘာ ထာ း႐ိုးွိုေ ထာ င့္/ ရည္႐ိုး ြယ ္ခ ္ က္
 တူညီခ္က္ံႏွင့္ ဆန္ ့က္င္ခ္က္တို ့ကို ံႏွိုင္းယွဥ္ံႏိုင္ရန္ ဇာတ္လမ္းအမ္ဳးမ္ဳးတို ့မွ

 တူညီခ္က္ံႏွင့္ ဆန္ ့က္င္ခ္က္တို ့ကို ံႏွိုင္းယွဥ္ံႏိုင္ရန္

ဇာတ္ေၾကာင္းျဖစ္စဥ္၏ သေဘာထား႐ိုးွိုေထာင့္ကို ခြျဲ ခားေဖာ္ထိုတ္ရမည္။

အျဖစ္အပ္က္တစ္ခိုတည္းံႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္ေတြ ့ေဖာ္ျပခ္က္ံႏွင့္

ဇာတ္ေၾကာင္းျဖစ္စဥ္အား ပထမပိုဂဳလ္အေနံႏွင့္ ေဖာ္ျပသေလာ၊

တစ္ဆင့္ေဖာ္ျပခ္က္တို ့၏ ကြာျခားမွိုကို ခြျဲ ခားထိုတ္ေဖာ္ရမည္။

တတယပိုဂဳလ္အေနံႏွင့္ေဖာ္ျပသေလာ၊ ယင္းက ဇာတ္လမ္း၏သေဘာထား

စာအိုပ္ထဲတင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ္က္အလက္ံႏွင့္

႐ိုးွိုေထာင့္အေပၚ မည္သို ့အက္ဳးသက္ေရာက္မွို ႐ိုးွသနည္းဆိုသည္ကို

အဓကအခ္က္အလက္တို ့၏ ကြာျခားခ္က္ကိုလည္း သတျပဳရမည္။

ေက္ာင္းသားမ္ားက ပိုင္းျခားဆံိုးျဖတ္ရမည္။ (ရသစာေပ)

(သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)

အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ မူရ င္း သတင္း အခ္ က္အ လက္မ ္ ာ း
 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ ဖတ္႐ိုးွိုရသည့္ ပံိုျပင္ သို ့မဟိုတ္ ဇာတ္လမ္း ံႏွင့္

 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခိုတည္းမွျဖစ္ေသာ အသံ

နားေထာင္ရသည့္ သို ့မဟိုတ္ ၾကည့္႐ိုးွိုရသည့္

သြင္းေခြ၊ ဗီဒီယို၊ ျပဇာတ္တို ့ကို နားေထာင္ၾကည့္႐ိုးွိုျခင္း သို ့မဟိုတ္

အေၾကာင္းအရာတစ္ခိုတည္းျဖစ္ေသာ အသံသြင္းေခြ၊ ဗီဒီယို၊ ျပဇာတ္တို ့ကို

အေရအတြက္ျပသည့္နည္းမ္ားျဖစ္သည့္ - ဇယားကြက္၊ ဂရပ္၊ ပံိုစံကားခ္ပ္၊

ဆက္စပ္ေတြးေခၚမွိုျပဳလိုပ္ရမည္။ သူတို ့သည္ ပံိုျပင္ထဲမွ ေဖာ္ျပခ္က္

အခ္န္ဇယား၊ ႐ိုးိုပ္ပံိုမ္ား၊ အျပန္အလွန္တံို ့ျပန္မွို႐ိုးွသည္ အရာ

သို ့မဟိုတ္ ဇာတ္လမ္းထဲမွ ညႊန္းဆိုခ္က္မ္ားကို မည္သည့္အခ္န္တြင္

မ္ားတို ့မွတဆင့္ ရ႐ိုးွေသာ သတင္းအခ္က္အလက္မ္ားကို အဓပၸာယ္ဖြင့္

လံိုးေစ့ပတ္ေစ့အသံိုးျပဳေၾကာင္း သတျပဳရၾကမည္။ (ရသစာေပ)

ဆိုရမည္။ စာသားျဖစ္ေဖာ္ျပထားသည့္အရာမ္ားကို နားလည္ေအာင္
အျမင္အာ႐ိုးံိုျဖင့္ရ႐ိုးွသည့္ သတင္းအခ္က္အလက္မ္ားက မည္သို ့ကူညီ
ေပးေၾကာင္း ေက္ာင္းသားမ္ားက ဂ႐ိုးိုျပဳ၍ ႐ိုးွင္းျပရမည္။
(သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)

အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ က္ ဳ းေၾ ကာ င္း ဆင္ျ ခင္မ ွိုံႏ ွင ့္ သက္ေ သသာ ဓက
 စာေရးသူသည္ စာေပေရးသားရာတြင္ အဓကအခ္က္မ္ားကို ပ့ံပိုးရန္
က္ဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မွိုံႏွင့္ သက္ေသသာဓကတို ့ကို
မည္သို ့အသံိုးျပဳေၾကာင္း ေက္ာင္းသားမ္ားက သံိုးသပ္ရမည္။
(သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)
အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ စာ ေပမ္ ာ းက ို ံႏွိုင္း ယွဥ ္မ ွို
 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ ယဥ္ေက္းမွိုေနာက္ခံအမ္ဳးမ္ဳးမွ ပံိုျပင္မ္ား၊ ဒဏာရီမ္ား၊
႐ိုးိုးရာစာေပမ္ားံႏွင့္ပတ္သက္၍ အာေဘာ္ံႏွင့္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တို ့၏
တူညီခ္က္ံႏွင့္ ဆန္ ့က္င္ခ္က္တို ့ကို ံႏွိုင္းယွဥ္ျခင္း - ဥပမာ
အဆိုးံႏွင့္အေကာင္း လြန္ဆမ
ြဲ ွို - ံႏွင့္ အျဖစ္အပ္က္မ္ား၏ျဖစ္ပ္က္ပံို - ဥပမာ၊
သူရဲေကာင္း၏ခရီးစဥ္ သို ့မဟိုတ္ စူးစမ္း႐ိုးွာေဖြမွို - တို ့ကို စာေပထဲတင
ြ ္
မည္သို ့ေရးသားျပဳစိုထားေၾကာင္း ဖတ္႐ိုးွိုရမည္။ (ရသစာေပ)
အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ မူရ င္း အခ္ က္အ လက္မ ္ ာ းစြာ ျ ဖင့္ လိုပ ္ေ ဆာ င္ျ ခင္း
 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ တူညီေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခိုတည္းကို
ေဖာ္ျပထားသည့္ စာေပံႏွစ္ခိုကို သံိုးသပ္ၿပီး အခ္က္အလက္မ္ားကို
စိုစည္းကာ သူတို ့ သင္ယူတတ္သမွိုမ္ားကို စာေရးသားျခင္း
ျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း
အသံိုးျပဳျပရမည္။ (သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)
အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ သေဘာ ေပါ က္န ာ းလည္ၿ ပီး သြက ္လ က္စ ြာ ဖတ္႐ိုး ွိုျ ခင္း
ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ ၇၆၀-၈၅၄ Lexile (ကၽြမ္းက္င္မွို) အဆင့္အထ စာေပမ္ားကို ဖတ္ံႏိုင္ျခင္း
 သေဘာေပါက္နားလည္မွိုကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ သင့္ေလ္ာ္သည့္တက္မွိုံႏွင့္ တြက္လက္မွိုံႏွိုန္းျဖင့္ စာဖတ္႐ိုးွိုျခင္း
 ံႏွစ္ကိုန္သည့္အခါ ၄ - ၅ တန္းအဆင့္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ စာေပမ္ားျဖစ္သည့္ ပံိုျပင္၊ ဇာတ္လမ္းံႏွင့္ ကဗ္ာမ္ားအပါအဝင္ စာေပမ္ားကို
အဆင့္၏ အျမင့္ပိုင္းေလာက္ရမွတ္ျဖင့္ ကၽြမ္းက္င္စြာ ဖတ္႐ိုးွိုနားလည္ံႏိုင္ျခင္း။ (ရသစာေပ)
 ံႏွစ္ကိုန္သည့္အခါ ၄ - ၅ တန္းအဆင့္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ စာေပမ္ားျဖစ္သည့္ သမိုင္း/လူမူေရး၊ သပၸံံႏွင့္ စက္မွိုပိုင္းဆိုင္ရာ စာေပမ္ားကို
အဆင့္၏ အျမင့္ပိုင္းေလာက္ရမွတ္ျဖင့္ ကၽြမ္းက္င္စြာ ဖတ္႐ိုးွိုနားလည္ံႏိုင္ျခင္း (သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)
* Leslie Bauman ံႏွင့္ Jim Burke (၂၀၁၄) တို ့ေရးသားေသာ The Common Core Companion: The Standards Decoded, Grades 3 -5 ကို
ဆီေလ္ာ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးသားထားသည္။
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