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የወላጅ ስርዓተ ትምህርት መምሪያ

የክፍል ደረጃ



2

የወላጅ ስርዓተ ትምህርት መምሪያ  
የአጠቃቀም መንገድ፡

ይህ መምሪያ ልጅዎን በቤት ውስጥ ለማገዝ የሚያስፈልጉዎትን መሳሪያዎች ይሰጥዎታል። 
በዚህ የመረጃ ጥራዝ ውስጥ፣ ልጅዎ የትምህርት ግቦቹን እንዲያሳካ ለማገዝ እንዲችሉ በ 
DCPS ስርዓተ ትምህርት ላይ የተመሰረቱ ስትራቴጂዎችን ያገኛሉ። ልጅዎ በት/ቤት ውስጥ 
የሚማረውን ትምህርት እና በተጨማሪም በቤት ውስጥ እንዴት ማስተማር እንደሚቻል ጥሩ 
ግንዛቤ ይጨብጣሉ/ያገኛሉ።

እርስዎ ማድረግ የሚችሉት፡

በልጅዎ አካዳሚክ ብቃት ላይ እርስዎ ወሳኝ ሚና ይጫዎታሉ። በቤት ውስጥ ጥሩ ትምህርት እንዲያገኙ 
ለማድረግ እነዚህ የተወሰኑ አስፈላጊ ነጥቦች ናቸው፡ 

 ► ትምህርት የስኬት መሰረት መሆኑን ልጅዎ እንዲያውቅ ያድርጉ። 

 ► ልጅዎ 7ኛ ክፍል ውስጥ ምን ይማራል ተብሎ እንደሚጠበቅ ይወቁ።

 ► ልጅዎ ከፍተኛ የሆኑ የአጭር ጊዜና የረዥም ጊዜ አካዳሚያዊ ግቦችን እንዲያሰቀምጭ ያግዙት። 

 ► የቤት ስራ በተገቢው ሰአት እና በአግባቡ እንዲያጠናቅቅ በቂ ጊዜ ይስጡ።

 ► በት/ቤት ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ከልጅዎ ጋር በመነጋገር ሒደታዊ ለውጦችን ያለማቋረጥ 
ይከታተሉ። 

 ► ለልጅዎ ይሟገቱ።

 ► የልጅዎን ጥንካሬ ከመምህሩ ጋር ይጋሩ።

የልጅዎን መምህር መጠየቅ የሚያስፈልጉ ጥያቄዎች፡

ከልጅዎ መምህር ጋር በሚወያዩበት ጊዜ ስለ ልጅዎ የትምህርት አቀባበል እና ሁኔታ ላይ ትኩረት እያደረጉ 
ቀጥሎ የተመለከቱትን ጥያቄዎች ከግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው፡

 ► የመማር ግቦች ምንድን ናቸው? የመማር ግብ አስመልክቶ ስኬታማ የሆኑ ተማሪዎች እንደ ምሳሌ 
ሊነግሩኝ ይችላሉ?

 ► የልጄን ስራ እንደ ምሳሌ ማየት እችላለሁ? እነዚህን የመማር ግቦች የሚያሳካው ወይም የማያሳካው 
እንዴት ነው?

 ► ልጄ በትምህርቱ እያለ/ ከሆነ ደረጃ በላይ ሲዘልቅ ሌላ ተጨማሪ ድጋፍ ማድረግ የሚገባኝ 
ምንድናቸው? ቤት ውስጥ ምን ማድረግ እችላሁ?

 ► ቤት ውስጥም መተግበር ያለባቸው የመማሪያ ክፍል ውስጥ መደበኛ ተግባራት ምንድን ናቸው?

 ► የእርስዎን ክፍለ ጊዜ በተመለከተ ለልጄ በየቀኑ ማቅረብ ያለብኝ ጥያቄዎች ምን ዓይነት ናቸው?

ከልጅዎ ጋር መነጋገር፡

ጥሩ ጭውውቶች ልጆቻችን በሕይወታቸው ውስጥ እኛ እንደሚያገባን እንዲያዩ ያግዛሉ። እነዚህ 
ከልጆችዎ ጋር መልካም ውይይት በሚያደርጉበት ጊዜ በቅድሚያ መጠየቅ የሚያስፈልጉ ጥያቄዎች፡

 ► እስኪ በቀንህ ውስጥ ምርጥ ስለምትለው ጊዜ አውራኝ።

 ► በውሎህ ውስጥ ያጋጠመህ እጅግ በጣም ፈታኝ ነገር ምንድነው?

 ► ዛሬ ከተማራችሁት ውስጥ አንድ ነገር ልታሳየኝ ትችላለህ?

 ► ት/ቤት ውስጥ የምታነቡት መፅሐፍ ምንድን ነው? የምትወደውን መገለጫ ባህርይ ብትነግረኝ? 
ይህን መገለጫ ባህርይ የምትወደው ለምንድን ነው?

 ► በት/ቤት ውስጥ ከዚህ በላይ መስራት አለብኝ የምትላቸው ነገሮች ምንድናቸው? በአነስተኛ መጠን 
ማድረግ አለብኝ ብለህ የምታስበውስ ምንድን ነው? ለምን?



የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት ሒሳብ

የበልግ ወቅት

ተማሪዎች እዴማቸው ለስነጽሁፍ ሲደርስ ትረካን 
ይመረምራሉ። ተማሪዎች ስለተለያዩ ትረካዎች አጠቃላይ 

ስለዓም እውነታ እንዲሁም ስለህይወት ተገቢ የሆኑ 
ትረካዎችን ይማራሉ ይህም አምባቢዎችን ስለዓለማችን 
ጥሩ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ጠቃሚ እድል ይሰጣል።  

ተማሪዎች በእድሜያቸው ስለጦረኛ መረዳት የሚገባቸው 
ተገቢ ሁኔታ ይመራሉ። የእውነተኛ ዓለም ጦረኞች 

ወይም የጦር አበጋዞች እንዴት የተለያዩ እንቅፋቶችን 
እንዲሚያስወግዱና በፈተኛ ሁኔታ ውስጥ ታሪክን እንዴት 

ማቆየት እንደሚችሉ ተገቢ ውሳኔ ላይ ይደርሳሉ። 
በእያንዳንዱ ጽሁፍ ውስጥ የሚያቀረቡትን 

ነገሮች በተገቢ ሁኔታ ገምግመው እና አጣርተው 
ስለመሆኑ ተማሪዎች ስለተጨባጭ የዓለም 
ጦር አበጋዞች እውነተኛ ታሪክ እንዲገነዘቡ 

በእድሜያቸው መሰረት እንዲረጉ ይደረጋል። 

ተማሪዎች ተገቢና ተመጣጣኝ የሆነ ግንኙነት 
እንዲኖራቸው እንዲሁም ስለተጨባጭ ሁኔታዎች 

መቅረብ የሚችሉበት የሂሳባዊ ስሌቶች እና 
ቀደም ሲል ባገኙት ግንዛቤ መሰረት አስፈላጊ 
የሂሳብ ስሌት አሰራር እና የክፍልፋይ ስሌቶች 

የመደመር፣ የመቀነስ፣ የማባዛት የማካፈል 
ራሽናል ቁጥሮች እንዲሰሩ ይደረጋል።

•••
ተማሪዎች ስለአጠቃላይ የሂሳብ እኩል ስሌቶች 

አገላለጾች እና ተገቢ ህይወት እንቅፋቶች 
ስለመቅረብ በሂሳብ ስሌት አሰራር ቁጥሮችንና 

አልጀብራ እንዲሁም ሌሎች ከሂሳብ ጋር ተያያዥነት 
ያላቸው በመጠቀም መቅረብ ይችላሉ።

የክረምት ወቅት

በዚህ ምእራፍ ተማሪዎች ስለ ስደተኞች ማህበረሰብ 
የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ጋር የተያያዙ ግንዛቤ 
እንዲኖራቸው የሚረዳ ስሆን ከዚህ ጋር የተያያዥ 
ስለስደተኞች የተለያዩ ችግሮች፣ ቀውስ ከዘር ጋር 
የተያየዙ ችግሮች፣ የ LGBT መብቶች እንቅስቃሴ 

እንዲሁ፣ የሴት ልጆች፣ የህጻናት ጉልበት ብዝበዛ ጋር 
የተያያዘ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ይደረጋል። ከዚህ 

ምእራፍ በኋላ ተማሪዎች ራሳቸውን እንደ አዳኝ ወይም 
ደግሞ አጋዥ በተለይ በህይወት ውስጥ የሚያጋጥማቸው 
ፈተናዎች እና ተጽኖዎችን ለመገንዘብ እንዲችል የሚረዳ 
ትምህርት የሚረዳ ሲሆን በዚህም ስለመኖር አስመልክቶ 

ተገቢ ግንዛቤ በመያዝ እንዲከራከሩበት ይደረጋል።

ስለ ህዝብ ብዛት ወይም ስለ ስነ ህዝብ እንዲሁም 
ስለ ኢመደበኛ የሆኑ አንጻራዊ ማጣቀሻዎች በተለይ 

ስለ ሁለት አይነት ስነ ህዝብ አሰራር እና ጥናት 
ሂደት አስመልክቶ ተገቢ ይሆናል እድል ሞዴሎች 
በዘፈቀደ ናሙና መርጦ እንዲጠቀሙ ይደረጋል። 

የፀደይ ወቅት

በዚህ ምእራፍ ተማሪዎችን የሚያጋጥሙ ፈታኝ 
ሁኔታዎች ስለ ጀግንነት ጽንሰ ሀሳብ አስመልክት 

ከተለያዩ ነጥቦች የሚመጡ ይሆናሉ። በጥልቅ ጥናት 
አማካኝነት በተለይ ልቦለድ እና ልብወለድ ያልሆኑ 
ተጨባጭ ትረካዎችን ወይም ጹሁፎችን በማካሄድ 
ተማሪዎች (1) የጀግኖች ገድል አስመልክቶ ተገቢ 
ትረካዎች (2) ስለ ጸሃፊዎች ወይም ደራሲዎች ስለ 
ጀግኖች ምን አይነት ገጽታ ሰጥተው እንደሚጽፉ 

(3) ስለ የጀግንነት አጻጻፍ አይነት ይረዳሉ። 

ተማሪዎች ስለ ተለያዩ የጂኦሜትሪ እና 
ተያያዥ ቁጥሮች መሳል፣ መግንባት፣ እና 
ይተነትናሉ ይገልጻሉ። ተማሪዎች በተገቢ 

የሂሳብ ስሌት ስለተጨባጭ የአለማችን ችግሮች 
ይቀርፋሉ፤ ማእዘናትን፣ ስፋትን፣ አካባቢው 

እና ይዘቱ በሂሳብ ስሌት በመስራት።

     

ተማሪዎች በተገቢ የሂሳብ ስሌት ስለተጨባጭ 
የአለማችን ችግሮች ይቀርፋሉ፤ ማእዘናትን፣ ስፋትን፣ 

አካባቢው እና ይዘቱ በሂሳብ ስሌት በመስራት።

•••
እጽዋትና እንስሳት እንዴት እንደሚያድጉና 

እንደሚራቡ ተማሪዎቹ ይማራሉ።

የሰው ስልጣን እንዴት መጣ? ተማሪዎች የሠው ልጅ 
ከጥንታዊ አኗኗር እንዴት ወደ ተወሳሰበ የአኗኗር 
ዘይቤ ወይም ወደ ስልጣኔ እንዴት እንደተሸጋገረ 

በተለይ ስለጥንታዊ የመሶፖታሚያ፣ ሂማራብ ሰዎች 
እና ስልጣኔዎችን፣ ስለ የግብርና አብዮት ይማራሉ።

•••
ኃይል ከየት ይመጣል? ተማሪዎች በጥንታዊ 
ግብጻዊያን እና እስራኤያዊያን የማህበራዊ እና 

ፖለቲካዊ አደረጃጀት እና መዋቅሮቹን እንዲሁም 
ጥንታዊ ማህበረሰብ እንዴት ሃይማኖት እንደጀመረ 
እና መሰረታዊ ማህበራዊ ግንኙነቶችን ይማራሉ።

ተማሪዎች ስለ ተለያዩ ቀመሮች እና  
አስፈላጊ የአየር ወይም ምንም አይነት 

ጎጂ ያልሆኑ ቀመሮችን ከወላጆች እንዴት 
እየተላለፈ እንደመጣ ይማራሉ።

•••
የተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮች እንደሚራቡ 

ተማሪዎቹ ይማራሉ ይመራመራሉ።

መዋቅራዊ ማነቆውን ማስወገድ አይቻለምን? 
የተለያዩ አካባቢዎች ስለጥንታዊ የሕንድ ስልጣኔ 

አስተዋጽኦ እንዳበረከተ ይማራሉ፣ ስለጥንታዊ የሕንድ 
ማህበራዊ ግንኝነቶች እና ልማዶችን ይማራሉ።

•••
መንግስት ህዝቡን እንዴት መያዝ አለበት? ተማሪዎቹ 
ስለጥንታዊ የቻይና ሰልጣኔ በተለይ ደግሞ የጆግራፊ 

አቀማመጥ እንዴት ለህዝብ ብዛቷ ወይም ጥቅጥቅ ያለ ህዝብ 
ብዛት አስተዋጽኦ እንዳበረከት እንዲሁም የጥንታዊ ቻይና 

ፍልስፍና በመግንስት ላይ የነበረው ተጽኖ ይማራሉ።

•••
የታሪክ ተመራማሪዎች ምን ይሰራሉ? በአመታት ሂደት ውስጥ  
ስለ የታሪክ ሙህራን የታሪክ ርእስ ለምርምርና ጥናት አመራረጥ፣  

ለጥናቱ እና ምርምሩ የመረጃ ምንጮችን እና የመረጃ 
ምንጮቹ መመርመር እና መገምገም አስመልክቶ ለምርምር 

ማጠቃለያ እንዴት እንደሚሰጡ ይማራሉ።

በስነ ምድር አቀማመጥ ላይ ህይወት ያላቸው ነገሮች 
የሚያደርጉትን ግንኙነት እንዴት አስተዋጽኦ ወይም 
ለውጥ እንደሚያመጣ ተማሪዎቹ ይመረምራሉ።

ህዝቡ መንግስታቸውን እንዴት ይይዛል? 
የከተሞች፣ መንግስታዊ አመሰራረት አስመልክቶ 
የመሬት አቀማመጥ ወይም ጆግራፊ አቀማመጥ 
እንዲፈጠሩ ያደረጉትን አስተዋጽኦ ተማሪዎች 
ይማራሉ በተለይ በጥንታዊ ግሪክ ስልጣን።

•••
ስልጣኔን ስኬታማ የሚያደርጉ ምንድ ናቸው? 
ስለ የጥንታዊ የሮማ ግዛት አነሳስ እና ውድቀት 

አስመልክቶ እንዲሁም በጊዜ ሂደት ውስጥ 
ህዝቡን የፈጠረውን፣ ያስፋፋውን እና ከተፈጠሩ 

በኋላ የከሰሙትን ተማሪዎቹ ይማራሉ። 

4

  የመጀመሪያ ክፍል ትምህርቴ ምንድነው 

ሳይንስ ማህበራዊ ሳይንስ
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በእያንዳንዱ አስፈላጊ ግብዓቶች ውስጥ 
አንዷ ግብዓት እንዴት ተጽንኦ መቀነስ እና 

መጨመር እንደምትችል ተወያዩበት።

•••
ልጅዎ ሱቅ ሄዶ አንዳንድ ነገሮችን በሚገዛበት 

ወይም ከውጭ ምግብ በሚበላበት ጊዜ 
የግብር፣ የጉርሻ እና ቅናሽ ሂሳቦችን 
ከግምት ውስጥ አስገብቶ ይሰራል።

የአሜሪካ ታሪክ ብሔራዊ ሙዚየም 
ይጎበኙ ባዛሩን እንዳያችሁ ህዝቡ ያለውን 

ግጽታ እና ያሉትን ፈተናዎች እንዴት 
እንደሚወጡ ልጅዎትን ይጠይቁ።

•••
በትምህርት ምእራፍ ውስጥ በተለይ 

የበለጠ ለማወቅ የምትፈልገውን መርጠህ 
ስለ ተጠናው ግጭት ልጅዎን ይጠይቁ። 
በግጭቱ ላይ ተጨማሪ ምርምርና ጥናት 
ለማካሄድ አንድ ላይ በአካባቢ የሚገኝ 

ላይብረሪ ይጠቀሙ። የተማሩትን ትምህርት 
እንዲያስተምሩ ልጆቹን ይጠይቋቸው።

ስለ ወደፊት ህይወታቸው እና 
ህይወታች ተሞክሮ በኮሽላንድ ሳይንስ 

ሙዚየም መረጃ መረብ  
bit.ly/DCPSLifeLab በመጎብኘት 
ተገቢውን መረጃ ያግኙ። ይህ ከ7ኛ 
ክፍል ትምህርት በኋላ ወይም በፊት 
በጣም ጥሩ መልመጃ ነው። በአካላቱ  

እና ስርዓቱ ውስጥ የሚገኝ 
ትምህርት ነው።

በዋሽንግተን ዲሲ በጎረቤት ስላሉ 
ታሪካዊ ምርምር ተቋማት ልጅዎ 
እንዲያካሂድ ከግምት በማስገባት 

በከተማው ውስጥ በአካባቢ ያሉ ታሪካዊ 
ምርምሮች ያላችሁን ተጽኖች ያስምሩ።

የጥንታዊ ሰዎች ስልጣኔ የአሁን 
ትውልድ ስልጣኔን ለማወቅ እንዴት 

እንደሚረዳ ልጅዎን ይጠይቁ።

•••
በማህበረሰብህ ውስጥ ወይም 

በህጻናት ህይወት ውስጥ ስለ ሃይል 
ሌላ ጽንሰ ሃሳብ ላይ ተወያዩ እና 
በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኃይል 
ወይም ስልጣን ከየት እንደሚመጣ 

ልጅዎን ይጠይቁ። በትምሀርት 
ቤታቸው ከተማሩት ጋር አነጻጽር።

የብሄራዊ የታሪክ ቀን ልጅዎ ስለ ታሪካዊ ኢሳቤ ግንዛቤ እንዲኖረው መልካም 
እድል ነው። ልጅዎ ያዘጋጀውን ፕሮጀክት እንዲያቀርብልህ ተገቢ ድጋፍ ያድርጉ።

•••
ጥሩ ዜጋ ማለት ምን አይነት ትርጓሚ እንደሚሰጠው ከልጅዎ ጠይቀው ይስሙ።

•••
የ SAGE ድሕረ ፈተና በጁን ወር ላይ ይደረጋል!  
ልጅዎ የቻለው ሁሉ እንዲያደርግ ያበረታቱት!

በእያንዳንዱ ቀን በንባብ ላይ ምን 
ያህለ ጊዜ እንዳሳለፉ መመዝገቢያ 

ያዘጋጁ! ከእያንዳንዱ ታሪክ 
የወደዱትን ገጸ ባሕርይ በመዘርዘር ገጸ 
ባሕሪው እርስዎ ያደነቁለትን ብቃት 
ያሳየበትን የታሪኩን ክፍል ይለዩ።

•••
በbit.ly/DCPSHinduBasics  

የሚገኝ የህንዱ አሜሪካን ፋውንዴሽን 
በመሄድ ከጥንታዊ ስልጣኔያቸው 
ህንዶች ያበረከቱትን አስተዋጽኦ 

ያረጋግጡ ከብዙዎቹ አስተዋጽኦዎች 
በአሁን ጊዜ በህይወትዎ ውስጥ  

ያሉት ይጥቀሱ?

በንግድ ሥራ ውስጥ ልጅ የሚገባቸውን 
እንዲተነትን ጠይቅ፣ እንዲያይ አድርግ። 

ያዩት ነገር 50% ከሆነ ከተወዳዳሪ የተሻለ 
ስለሆነ የጉዳዩን አይነት እና ናሙና 

ይገባኛል ጥያቄ አስመልክቶ ፍታሃዊ 
በሆነ መልኩ እንዲጠቀሙ ያድርጉ።

በትምህርት ምእራፍ ውስጥ በተለይ 
የበለጠ ለማወቅ የምትፈልገውን 

መርጠህ ስለ ተጠናው ግጭት ልጅዎን 
ይጠይቁ። በግጭቱ ላይ ተጨማሪ 
ምርምርና ጥናት ለማካሄድ አንድ 
ላይ በአካባቢ የሚገኝ ላይብረሪ 

ይጠቀሙ። የተማሩትን ትምህርት 
እንዲያስተምሩ ልጆቹን ይጠይቋቸው።

ሶስት የተላዩ አዳዲስ መጽሀፍት 
በአካባቢ ከሚገኘው መጽሀፍት 

ቤት ይፈልጉ! በአካባቢ የሚገኘውን 
መጽሀፍት ቤት ቅርንጫፍ ለማግኘት 
bit.ly/findmylibrary የመረጃ 

መረባችንን ይጎብኙ። የሚያነብቧቸውን 
አዳዲስ መጻሕፍት ወደ ንባብ መዝገብዎ 

ማከልዎን እርግጠኛ ይሁኑ!

መልሱን የበለጠ ለማወቅ ስለሚፈልጉ 
ጥያቄዎች ልጅዎን ይጠይቁ። 

•••
በተፈጥሮ ታሪክ ፕሮጀክት ላይ 
ልጅዎ ያለውን አመለካከት እገዛ 
በማድረግየበለጠ በምን አይነት 

ፕሮጀክት ላይ ከፍተኛ አመለካከት 
ወይም ፍላጎት እንዳላቸው ይጠይቁ።

ከትምህርታቸው በኋላ ስለ ውርስ እና 
ወይም ከወላጆቻቸው ስለሚወርሱ 

ባህሪያት እና የጄኔቲክ ተጽኖ አስመልክቶ 
በሲሚዝሶኒአን ሳይንስ እንዴት ቪዲዮ 
ተገቢና ኃይለኛ እንደሆነ እንዲሁም 

ስለ ተፈጥሮ ህግጋት መረዳት ይቻላል። 
ከጊዜ በኋላ ልጅዎን ወደ ሲሚዝሶኒያን 
የትምህት ተቋሚ ይውሰዱና አስፈላጊ 

ባዛር በብሄራዊ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም 
በመሄደ የበለጠ መማር እንዲችሉ 
ማድረግ። bit.ly/DCPSSpiders

•••
ከልጅዎ ጋር የብሔራዊ ተፈጥሮ ታሪክ  

ሙዚየም ሲሚዝሶኒአን ትምህርት  
ተቋም ይጎብኙ።

ልጅዎ በአይኑ አንዳንድ ነገሮች በማየት 
በ43 ላይ የሚገኙት ነገሮች ስንት 

እንደሆኑ ይጠይቁት። ምን ያህል ነገሮች 
በፓተርኑ የትኛውም ሒደት ውስጥ 
እንደሚኖሩ ለመወሰን ኢኩዌዝን 

መፍጠር መቻላቻውን ይመልከቱ።
bit.ly/VisualPatterns ይጎብኙ

•••
የሠሌዳ ላይ ውድድር ወይም ጨዋት 
በሚጫወቱበት ጊዜ ልጅዎ ሊከሰት  

የሚችል እንዲገምት እንደ ሙሉ  
ቁጥሮች እና ሌሎችን ማንከባለል  
እንዲሁም 2 በሚያንከባልልበት 

ጊዜ ቀይ ማስገመት።

ጥያቄዎቹ ሙሉ፣ በእጅ ያሉ የሚታዩ 
በመሆኑ እርሶና የእርሶ ልጅ እውነተኛ 
ሳይንቲስቶች በሚያደርጉት መንገድ 

ይመርምሩ  
bit.ly/DCPSQrius!

•••
ከልጅዎ ጋር ስነምድር ይዘቶች እና 
ተያዥነታቸው በተለይ ከአመጋገብ 

ስርዓት ጋር በተያያዘ ተወያዩ። 
ስለተፈጥሮ ሂደት ከልጅዎ ጋር 

ለይቶ ስለአካሄዱ ስለሄደታቸው እና 
አኗኗራቸው፣ ተመጋቢዎች  

በመሳል ስለራሳቸውሁ 
የምግብ ሰንሰለት ይለዩ።

የፀደይ 
ወቅት

የክረምት 
ወቅት

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት የማበልጸጊያ ተግባርሳይንስሒሳብ ማህበራዊ ሳይንስ

የበልግ 
ወቅት
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  ለሰባተኛ ክፍል ተማሪዎቼ የምሰጣቸው የክፍል መልመጃ


