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MT የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት  

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 
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 በፅሁፉ ወስጥ ከሚገኙ ዝርዝሮችዘውጉን በመወሰን አንድን ታሪክ ወይም ግጥም ማሳጠር። 

 የተራኪ ወይም የተናጋሪ ግላዊ አስተያየት በክውነቶች አገላለፅ እንዴት ተፅእኖ እንደሚያደርግ መግለፅ። 

 የቅኔ መዋቅርን ተከታታይ ስንኞች ተሰባስበው እንዴት እንደሚሰኙ ማብራራት። 

 በአይን የሚታዩና የበርካታ-ሚድያ ንጥረነገሮች (ስእሎች፣  ፅሁፍ፣ ቀለም፣ እና አቀማመጥ) ለትርጉም፣ የፅሁፍ ቁንጅና፣ ወይም 

አጠቃላይ ይዘት (ስለ አርእስት የደራሲው አቋም) እንዴት እንደሚያበረክቱ መተንተን።  
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 በውይይት ውስጥ ለተወሰኑ ጥያቄዎች መመለስ።  

 በፅሁፍ ውስጥ የስእላዊ ቋንቋ ትርጉም መወሰን።  

 ከውይይት በተገኙ አዳዲስ መረጃዎች መስረት በሀሳቦች ተወያይቶ ድምደማዎች ማድረግ። 

የአስተሳሰብና የአካዴሚ ስኬት ሙያዎች  

Thinking and Academic Success Skills (TASS) (16) 
 ... ነው  በማንበብ፣ ተማሪዎች... 
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የሚያስፋፉ፣ የሚያበለፅጉ፣ 

ወይም የሚያስጌጡ 

ዝርዝሮች መጨመር። 

 ከፅሁፍ የተወሰኑ ዝርዝሮች ጥያቄዎችን በማቅረብ ወይም በውይይት ምላሽ በመስጠት የሌሎች 

ሰዎች ሀሳቦችን ማብራራት። 

 በግራፊክ ልቦለድ ውስጥ ዘውግ፣ ግላዊ አስተያየቶች፣ አጠቃላይ ይዘት እና የታሪክ ፍሬነገርን 

ለመለየት የምስል፣ የቀለም፣ እና የአቀማመጥ ንጥረነገሮችን ማገናዘብ። 

 ሀሳቦችንና ግምቶችን ለመደገፍ ከፅሁፍ በማስረጃዎች መጠቀም። 
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አንድን ግብ ለመምታት 

አጠራጣሪን መቀበል ወይም 

የዘልማድ ደንብን  

መፈታተን። 

 በፅሁፎች ውስጥ ባሉት ክውነቶች ገለፃ መሰረት ስለ ግጥም ደራሲዎች መደምደሚያ ላይ መድረስ። 

 ጥያቄዎችን ለምርምር የስጡ እንዲሆኑ ምን እንደሚያደርጋቸው መዳሰስ። 

 ጥያቄዎችን ባሉት መገልገያዎች  መሰረት ማስተካከል።  

 ግምቶችን በመገምገምና መልሶ በመገምገም ስለገፀ ባህርያቱ ሀሳቦችና ስሜቶች ሀሳቦችን መጠየቅ። 
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የመማር ልምዶች በመለኪያ ርእስ  

Learning Experiences by Measurement Topic 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  በቤት ልጅዎ ማድረግ የሚችለው/የምትችለው... 
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 በቁልፍ ዝርዝሮች በመጠቀም ከእውነት ያልራቀ ልቦለድ፣ ግጥም፣ እና የግራፊክ 
ልቦለዶች ዘውግ አጭር መግለጫ መስጠት። 

ከእውነት ያልራቀ ልቦለድ፡- በተጨባጩ አለም 
ሊከናወኑ የሚችሉ ታሪኮች፣ ሊሆን በሚችል ግዜና 
አካባቢ፣ እና ለህይወት ሃቀኛ በሆኑ ገፀ ባህርያት።  

ግራፊክ ልቦለድ፡- በርዝመትና በትረካ ልቦለድ 
የሚመስል ማንኛውም የኮሚክ ቅርፀት ያለው 
መፅሀፍ። 

 የተለያዩ ግላዊ አስተያየቶች በክውነት ገለፃ ላይ እንዴት ተፅእኖ እንደሚያደርጉ 
መተንተን። 

 የግጥሞች መዋቅርን ማገናዘብ (ስንኝ፣ የመስመር አሰባበር፣ የግጥም አይነት)። 

 ቅደም ተከተል፣ ትርጉም እና  አጠቃላይ ይዘቶች በግራፊክ ልቦለዶች እንዴት 

እንደተፈጠሩ ለመተንተን የሚታዩና ባለ በርካታ ሚድያ ንጥረነገሮችን (ምስሎች፣ 

ፅሁፍ፣ ቀለም፣ እና አቀማመጥ) ማገናዘብ። 

 በኩር ቅጂ ትረካ (ታሪክ) መፃፍ እና የመፃፍ መተዋወቂያ (በበርካታ ሚድያ አቀራረብ) 
መፍጠር። 

 ከአለም በሞላ በበርካታ ቋንቋዎች መፃህፍትን 

ለማንበብ The International 
Children’s Digital Library (አለም-አቀፍ 

የልጆች ዲጂታል ቤተ መፃህፍት) የሚባለውን 
ዲጂታል መገልገያ የሚያካትት በራስ 
የተመረጡ ፅሁፎች ማታ ማታ ማንበብ።  

http://en.childrenslibrary.org 
 ስለ ሚወደድ ታሪክ የኮሚክ ፊልም ወይም 

ስቶርይቦርድ መፍጠር።  አንድን ውጤት 

ለማስተዋወቅ በንግግር ጥቅስ ክበቦች 

(speech bubbles) እና በባለ በርካታ 

ሚድያ ንጥረነገሮች  (ስእሎች፣ ፅሁፍ፣ ቀለም፡ እና አቀማመጥ) መጠቀም። 

 በመረጡት ርእስ በርካታ ስንኞች ያሉት ግጥም መፃፍ። ወይም፣ ለተጨማሪ የቤተሰብ 
ጨዋታ፣ እያንዳንዱ የቤተሰብ አባል አንድ ስንኝ  እንዲጽፍ ይጠየቅና የመጨረሻውን ውጤት 

አብራችሁ አንብቡ!  
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 የስእላዊ ቋንቋን በተለያዩ ገጣሚዎች፣ እንደ ላንግስቶን ሂውስ (Langston Hughes) 
ወይም ኤርንስት ሄሚንግዌይ (Ernest Hemingway) በመሳሰሉት በተፃፉ ግጥሞች 
ውስጥ ትርጉም መወሰን። 

 መማርን ለመደገፍ መስመር ላይ በሚገኙ ግጥሞች መጠቀም። 

o Giggle Poetry (የልጆች ግጥሞች) በማንበብ በስእላዊ ቋንቋ ግጥም መፍጠር። 
(http://gigglepoetry.com/ ) 

o Poetry 4 Kids (የልጆች አስቂኝ ግጥሞች) የቃላት ዝርዝር ለመገንባት። 

(http://www.poetry4kids.com/games ) 
o  Poetry Archive (የግጥሞች ማጎርያ/መድረክ) ገጣሚዎች ግጥማቸውን ሲያነቡ 

ለመስማት። (http://www.poetryarchive.org ) 
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ስእላዊ ቋንቋ፡- ለአንድ ሀሳብ ወይም አርእስት አዲስ ውጤት 
ወይም ትኩስ አስተያየት ለመስጠት ከቃላት ቀጥታ ትርጉም 
ባሻገር የሚነገር ማንኛውም ቋንቋ 

የታሪክ ቅደም ተከተል፡- ታሪክን የሚገነቡ የክውነቶች፣ 
ፕሮብሌሞች፣ እና መፍትሄዎች የተደራጀ ቅርፀት ወይም 
ቅደም ተከተል 

storyboard (የታሪክ ሰሌዳ):- ለሲኔማ ወይም ለቴሌቪዥን 
መነሳት የታቀዱትን የሚያሳዩ ተከታታይ ስእሎች፣ ባብዛኛው 
የተወሰነ አቅጣጫና ንግግር ያዘሉ 

genre (ዘውግ)፡- የፅሁፍ አይነት (ምስጢር፣ የቀድሞ ተረት፣ 
ባህላዊ ፅሁፍ፣ የህይወት ታሪክ፣ እውነት አዘል ልቦለድ፣ 

ታሪካዊ ልቦለድ፣ ህልም፣ ወዘተርፈ) 

point of view (ግላዊ አስተያየት)፡- ታሪኩ የተነገረበት 
ዕይታ ወይም ጽሁፉ የተተረከበት አስተያየት 

theme (አጠቃላይ ጭብጥ)፡- የጽሁፉ ማዕከላዊ ወይም 
መሰረታዊ መልዕክት 

http://en.childrenslibrary.org/
http://gigglepoetry.com/
http://www.poetry4kids.com/games
http://www.poetryarchive.org/

