၅ တန္း

စာတတ္ေျမာက္ေရးဘာသာရပ္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ္ားကို နားလည္ျခင္း

စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆

ျပည္နယ္၏ အမ္ားသံိုး သင္႐ိုးိုးစံံႏွိုန္းေပၚတြင္အေျခခံထားေသာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ ရမွတ္တိုင္းတာမွိုစနစ္မ္ားသည္ ဒီေမာရစ္လူထိုစာသင္ေက္ာင္းမွ
ငါးတန္းေက္ာင္းဆရာမ္ားံႏွင့္ ေက္ာင္းသားမ္ားအတြက္ သင္ၾကားမွိုပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မွိုံႏွင့္ ပန္းတိုင္တို ့ကို ႐ိုးွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေပးသည္။
စာေပတတ္ေျမာက္ေရးအပိုင္းတြင္ ငါးတန္းေက္ာင္းတက္စဥ္ကာလအတြင္း ေက္ာင္းသားမ္ား မည္သည့္အရာမ္ားကို သင္ၾကားရမည္၊ မည့္သည့္အရာမ္ားကို
လိုပ္ေဆာင္ရမည္ံႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ိုးွင္းလင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ံႏိုင္ရန္ ေမွ္ာ္လင့္ခ္က္ျဖင့္ ဤ႐ိုးွင္းလင္းခ္က္ စာေစာင္ကို ျပဳစိုေပးရျခင္းျဖစ္သည္။
ဤစာေစာင္သည္ ေက္ာင္းသားကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းကို ျဖည့္စြက္ရာတြင္လည္း အကူအညီျဖစ္ေစပါလမ့္မည္။ ေက္ာင္းသားတိုင္းသည္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္
ရမွတ္တိုင္းတာမွိုစနစ္တစ္ခိုစီအတြက္ အဆင့္ျပည့္မီမွို႐ိုးွမ႐ိုးွကို ေဖာ္ျပသည့္ ရမွတ္မ္ားကို ရ႐ိုးွၾကပါလမ့္မည္။ (အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္
ရမွတ္တိုင္းတာမွိုစနစ္တစ္ခိုကို 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 စာအိုပ္ထဲမွတိုက္႐ိုးိုက္ထိုတ္ယူထားေသာ အေသးစတ္အခ္က္အ

တက္သည့္ ကိုးကားခ္က္မ္ားကို အသံိုးျပဳ၍ အဆိုပါစာအိုပ္က

လက္ံႏွင့္ ကိုးကားခ္က္မ္ားကို အသံိုးျပဳ၍ ကဗ္ာတစ္ပိုဒ္က

မည္သည့္အေၾကာင္းကို ေျပာ ဆိုေနေၾကာင္း ႐ိုးွင္းျပျခင္း။

ဘာကိုဆိုလိုေၾကာင္း ႐ိုးွင္းျပျခင္း။ သေဘာထားေကာက္ခ္က္မ္ားကို ပံ့ပိုးဖို ့

ေကာက္ခ္က္ခ္သည့္အခါမ္ား၌ စာအိုပ္ထဲမွ ကိုးကားခ္က္မ္ားကို ေပးျခင္း။

စာအိုပ္ထဲမွ ကိုးကားခ္က္မ္ားကို ေပးျခင္း။ (ရသစာေပ)

(သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)

အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ အာ ေဘာ ္ံႏ ွင ့္ အဓ ကဆ ိုလ ိုရ င္း
 စာအိုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ္ားကို ႐ိုးွင္းလင္းၿပီးေနာက္ ေက္ာင္းသားမ္ားသည္

 စာအိုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ္ားကို ႐ိုးွင္းလင္းၿပီးေနာက္ ေက္ာင္းသားမ္ား

အာေဘာ္တစ္ခိုကို ခ္မွတ္ၿပီး အဓကယူဆခ္က္မ္ားကို ခြျဲ ခားျပရပါမည္။

သည္ စာအိုပ္ထဲမွ အဓကဆိုလိုရင္းံႏွစ္ခို သို ့မဟိုတ္ ထိုထက္မကကို

အထူးသျဖင့္ သ႐ိုးိုပ္ေဆာင္မ္ားက ပံိုျပင္ဇာတ္လမ္းထဲတင
ြ ္ စန္ေခၚခ္က္မ္ားကို

ခြျဲ ခားေဖာ္ျပရပါမည္။ ယင္းတို ့ကို အေသးစတ္အခ္က္အလက္မ္ားျဖင့္

မည္သို ့တိုံ ့ျပန္ေၾကာင္း သို ့မဟိုတ္ ကဗ္ာထဲမွ စကားေျပာဆိုသူက
အေၾကာင္းအရာတစ္ခိုကို မည္သို ့ဆင္ျခင္သံိုးသပ္ေၾကာင္းတို ့ျဖစ္သည္။
 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ ထိုစာအိုပ္ကို အက္ဥ္းခ္ဳပ္ေရးျပရမည္။ (ရသစာေပ)

မည္သို ့ပံ့ပိုးထားေၾကာင္း သံိုးသပ္ရပါမည္။
 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ ထိုစာအိုပ္ကို အက္ဥ္းခ္ဳပ္ေရးျပရမည္။
(သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)

အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ ဇာ တ္လ မ္း ဇာ တ္က ြက ္မ ္ ာ း
 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ ပံိုျပင္ဇာတ္လမ္းထဲမွ သ႐ိုးိုပ္ေဆာင္မ္ား၊
ေနာက္ခံဇာတ္လမ္းံႏွင့္ ဇာတ္ကြက္မ္ားအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မွိုတို ့ကို
႐ိုးွာေဖြဖတ္႐ိုးွိုရမည္။ အထက္ပါအခ္က္ံႏွစ္ခို သို ့မဟိုတ္ ထိုထက္မကတို ့၏
တူညီခ္က္ံႏွင့္ ဆန္ ့က္င္ခ္က္တို ့ကို ံႏွိုင္းယွဥ္ရမည္။ စာအိုပ္ထဲမွ
အဓကအခ္က္မ္ားကို အသံိုးျပဳရမည္။ (ရသစာေပ)
အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ ဆက္စ ပ္မ ွို႐ိုး ွေသာ စာ သာ းမ္ ာ း
 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ လူ၊ အျဖစ္အပ္က္၊ အယူအဆ၊ံႏွင့္ သေဘာတရား
မ္ား ံႏွစ္ခို သို ့မဟိုတ္ ထိုထက္မကတို ့အၾကား ဆက္စပ္မွိုအေၾကာင္း
တို ့ံႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ္က္အလက္မ္ားကို ႐ိုးွာေဖြ
ဖတ္႐ိုးွိုရမည္။ ပထမဦးစြာ မည္သည့္ လူ၊ အျဖစ္အပ္က္၊ အယူအဆံႏွင့္
သေဘာတရား တို ့က အေရးပါအရာေရာက္ေၾကာင္း သံိုးသပ္ဆံိုးျဖတ္ပါ။
ထိုေနာက္ ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ သပၸံပညာ႐ိုးွင္တစ္ဦး စမ္းသပ္မွိုတစ္ခိုကို
ၾကည့္႐ိုးွို သံိုးသပ္သကဲ့သို ့ လူမ္ား၊ အျဖစ္အပ္က္မ္ား၊ ယူဆခ္က္မ္ားံႏွင့္
သေဘာတရားမ္ားသည္ အခ္န္ကိုန္လြန္သြားသည္ံႏွင့္အမွ္
တစ္ခိုအေပၚတစ္ခို မည္သို ့လႊမ္းမိုးအက္ဳးသက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း
ၾကည့္႐ိုးွိုသံိုးသပ္ရမည္။ (သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)
အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ စာ သာ းတည္ေ ဆာ က္ပ ံိုံႏ ွင ့္ အဂၤါ ရပ္မ ္ ာ း
 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ စာသားတည္ေဆာက္ပံိုတို ့ကို ခြျဲ ခား၍

 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ စာသားတည္ေဆာက္ပံိုတို ့ကို ခြျဲ ခား၍

စာအိုပ္အခန္းမ္ား၊ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္မ္ားံႏွင့္ ကဗ္ာပိုဒ္မ္ားတို ့ကို

အက္ဳး/အေၾကာင္း သို ့မဟိုတ္ ျပႆနာ/ေျဖ႐ိုးွင္းခ္က္

မည္သို ့ဖြဲ ့စည္းအသံိုးျပဳကာ စာေပကို ခ္ဲ ့ထြင္ေရးသားထားေၾကာင္း

ကဲ့သို ့ေသာျဖစ္စဥ္မ္ားကို သတျပဳကာ စာေပတစ္ခို သို ့မဟိုတ္

႐ိုးွင္းျပရမည္။ (ရသစာေပ)

ထိုထက္မကတို ့ထဲမွ အျဖစ္အပ္က္၊ အေတြးအေခၚ၊ သေဘာတရားံႏွင့္
သတင္းအခ္က္အလက္မ္ား၏တူညီခ္က္ံႏွင့္ ဆန္ ့က္င္ခ္က္တို ့ကို
ံႏွိုင္းယွဥ္ျ ပရမည္။ (သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)
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၅ တန္း

စာတတ္ေျမာက္ေရးဘာသာရပ္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ္ားကို နားလည္ျခင္း

စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆

အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ သေဘာ ထာ း႐ိုးွိုေ ထာ င့္/ ရည္႐ိုး ြယ ္ခ ္ က္
 စာေပထဲမွ ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္သူ သို ့မဟိုတ္

 တူူညီေသာ အျဖစ္အပ္က္ သို ့မဟိုတ္ အေၾကာင္းအရာကို

ေျပာဆိုသူ၏ သေဘာထား႐ိုးွိုေထာင့္ကို ခြျဲ ခားျပျခင္း။

ေဖာ္ျပထားသည့္ မ္ားစြာေသာ ျဖစ္စဥ္တို ့၏ သေဘာထား႐ိုးွိုေထာင့္ကို

ထိုသေဘာထား႐ိုးွိုေထာင့္က ေဖာ္ျပထားသည့္အျဖစ္အပ္က္မ္ားအေပၚ

ခြျဲ ခားေဖာ္ထိုတ္ၿပီး ယင္းကတင္ျပသည့္ တူညီမွိုံႏွင့္ ကြျဲ ပားမွိုတို ့ကို

မည္သို ့လႊမ္းမိုးအက္ဳးသက္ေရာက္ေၾကာင္း ႐ိုးွင္းျပျခင္း။ (ရသစာေပ)

ေလ့လာသံိုးသပ္ျခင္း။ (သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)

အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ မူရ င္း သတင္း အခ္ က္အ လက္
 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ တင္ဆက္ျပသမွို သို ့မဟိုတ္ ႐ိုးိုပ္သံပသာဒစံို -

 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ စာေပမ္ားစြာတို ့မွ သို ့မဟိုတ္ ကြန္ပ္်ဴတာထဲမွံႏွင့္

သက္ဝင္႐ိုးိုပ္ပံိုမ္ား၊ ဗီဒီယိုမ္ား၊ သ႐ိုးိုပ္ျပဝတဳမ္ား၊

သူတို ့လိုအပ္သည့္အရာကို ကၽြမ္းက္င္ပိုင္ဆိုင္စြာ

စတ္ကူးယဥ္ေရးသားထားခ္က္အား ႐ိုးိုပ္သံတင္ဆက္မွိုမ္ား၊ ေ႐ိုးွး႐ိုးိုးပံိုျပင္၊

မည္သို ့႐ိုးွာေဖြရမည္ဟူသည့္ အသဥာဏ္တို ့မွ ေမးခြန္းတစ္ခိုအတြက္

ဒဏာရီ၊ ကဗ္ာ - တို ့ကို ေလ့လာသံိုးသပ္ျခင္း။ သူတို ့သည္

အေျဖကို႐ိုးွာေဖြ႔ျခင္း သို ့မဟိုတ္ ျပႆနာတစ္ခိုအတြက္ ေျဖ႐ိုးွင္းခ္က္ကို

တင္ဆက္ျပသမွိုမ္ား မည္သို ့ေျပာင္းလဲသာြ းေၾကာင္း သို ့မဟိုတ္ အံႏွစ္သာရ၊

႐ိုးွာေဖြျခင္း။ (သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)

အသံအေနအထား မည္သို ့ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း သို ့မဟိုတ္
စာေပ၏အံႏိုအလွအေၾကာင္းတို ့ကို သံိုးသပ္ျခင္း။ (ရသစာေပ)
အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ က္ ဳ းေၾ ကာ င္း ဆင္ျ ခင္မ ွိုံႏ ွင ့္ သက္ေ သသာ ဓက
 စာေရးသူသည္ စာေပေရးသားရာတြင္ အဓကအခ္က္မ္ားကို ပ့ံပိုးဖို ့
က္ဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မွိုံႏွင့္ သက္ေသသာဓကတို ့ကို
မည္သို ့အသံိုးျပဳေၾကာင္း ေက္ာင္းသားမ္ားက သံိုးသပ္ျခင္း။ ထို ့ေနာက္
မည္သည့္ က္ဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မွို သို ့မဟိုတ္ သက္ေသသာဓကက
မည္သည့္အယူအဆ သို ့မဟိုတ္ အခ္က္အလက္ကို ပံ့ပိုးေပးေၾကာင္း
ခြျဲ ခားေဖာ္ထိုတ္ျခင္း။(သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)
အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ စာ ေပမ္ ာ းက ို ံႏွိုင္း ယွဥ ္မ ွို
 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ တူညီသည့္အေၾကာင္းအရာ - လွ္ဳ ့ဝွက္ဆန္းၾကယ္၊
စြန္ ့စားမွို၊ စတ္ကူးယဥ္ - တို ့ထဲမွ ဇာတ္လမ္းအမ္ဳးမ္ဳးတို ့ကို ဖတ္႐ိုးွိုၿပီး
သူတို ့ေဖာ္ျပလိုသည့္ တူညီသည့္အာေဘာ္ံႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ္ား၏
တူညီခ္က္ံႏွင့္ ဆန္ ့က္င္ခ္က္တို ့ကို ံႏွိုင္းယွဥ္ျပရမည္။ (ရသစာေပ)
အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ မူရ င္း အခ္ က္အ လက္မ ္ ာ းစြာ ျ ဖင့္ လိုပ ္ေ ဆာ င္ျ ခင္း
 ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ တူညီေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခိုကို
ေဖာ္ျပထားသည့္ စာေပအခ္ဳ ့တို ့ကို သံိုးသပ္ၿပီး အခ္က္အလက္မ္ားကို
စိုစည္းကာ သူတို ့ သင္ယူတတ္သမွိုမ္ားကို
စာေရးသားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း
ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း အသံိုးျပဳျပရမည္။
(သတင္းအခ္က္အလက္ စာသား)
အေၾ ကာ င္း အရာ ေခါ င္း စဥ္၊ သေဘာ ေပါ က္န ာ းလည္ၿ ပီး သြက ္လ က္စ ြာ ဖတ္႐ိုး ွိုျ ခင္း
ေက္ာင္းသားမ္ားသည္ ၈၄၅-၉၆၁ Lexile (ကၽမ
ြ း္ က္င္မ)ွို အဆင့္အထ စာေပမ္ားကို ဖတ္ံႏိုင္ျခင္း
 သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ သင့္ေလ္ာ္သည့္တက္မွိုံႏွင့္ တြက္လက္မွိုံႏွိုန္းျဖင့္ ဖတ္႐ိုးွိုျခင္း
 ံႏွစ္ကိုန္သည့္အခါ ၄ - ၅ တန္းအဆင့္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ စာေပမ္ားျဖစ္သည့္ ပံိုျပင္၊ ဇာတ္လမ္းံႏွင့္ ကဗ္ာမ္ားအပါအဝင္ စာေပမ္ားကို
အဆင့္၏ အျမင့္ပိုင္းေလာက္ရမွတ္ျဖင့္ အကူအညီမပါဘဲ ကၽြမ္းက္င္စြာ ဖတ္႐ိုးွိုနားလည္ံႏိုင္ျခင္း။ (ရသစာေပ)
 ံႏွစ္ကိုန္သည့္အခါ ၄ - ၅ တန္းအဆင့္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ စာေပမ္ားျဖစ္သည့္ သမိုင္း/လူမူေရး၊ သပၸံံႏွင့္ စက္မွိုပိုင္းဆိုင္ရာ စာေပမ္ားကို
အဆင့္၏ အျမင့္ပိုင္းေလာက္ရမွတ္ျဖင့္ အကူအညီမပါဘဲ 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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