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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 

ስ
ነ 

ፅሁ
ፍ

  ስነፅሁፍ (ታሪክ ተራኪ) የሆኑ ፅሁፎችን መለየት (ፈልጎ መሰየም) እናም እንዴት እንዳወቁ ማብራራት። 

 ስለ ፅሁፉ ጥያቄዎች ማቅረብና ለጥያቄዎች መልስ መስጠት። 

 የአንድ ፅሁፍ ታሪክ ንጥረነገሮች መለየት (ፈልጎ መሰየም)። 
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 መረጂያዊ የሆኑ ፅሁፎች መለየት (ፈልጎ መሰየም) 

(ሀቀኛ መረጃ መስጠት) እና እንዴት እንዳወቁ መንገር። 

 ስለ ፅሁፉ ጥያቄዎች ማቅረብና ለጥያቄዎች መልስ መስጠት። 

 የፅሁፍ ገፅታዎች መለየት (ፈልጎ መሰየም) 

 

ቋ
ን
ቋ
፡ 

የቃ
ላ
ት

 ዝ
ር
ዝ

ር
  የቃላትን ትርጉም ለመገንዘብ ጥያቄዎች ማቅረብና ለጥያቄዎች መልስ መስጠት። 

 ከሌሎች ጋር ሲናገሩ በቃላት ዝርዝር ትክክለኛ ቃላት መጠቀም። 

 ስለ አንደኛ ክፍል ርእሶች ከሌሎች ጋር መወያየት። 

 

አስተሳሰብና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች 
(Thinking and Academic Success Skills -TASS) 

 ይህም... በማንበብ፣ ተማሪዎች ... 

ት
ን
ተ

ና
 

አንድን ሙሉ ነገር 
ወድያውኑ ግልፅ ሊሆኑ 
ወደማይችሉ ክፍሎች 
መከፋፈል እና የሙሉውን 
ነገር መዋቅር ለመገንዘብ 
እንዲቻል ክፍሎቹን 
ማገናዘብ። 

 የስነፅሁፍ እና የመረጂያዊ ፅሁፎች ክፍሎችን መለየትና ማብራራት። 

 

 በስነፅሁፍ እና በመረጂያዊ ፅሁፎች መካከል ምን እንደሚመሳሰል እና እንደሚለያይ 

ማስተዋል። 
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የቡድን ግብ ለመምታት 
በውጤታማነትና 
በመከባበር መስራት። 

 በአንድ ታሪክ ውስጥ ስላሉ ገፀባህርያት ወይም በመርጂያዊ ፅሁፍ ስላሉ ሀቆች በየተራ 

መናገር። 

 እንድን እንቅስቃሴ ወይም ስራ ለመጨረስ በስነፅሁፍ ማእከሎች ወይም በትናንሽ ቡድኖች 

ውስጥ ከሌሎች ጋር አብሮ መስራት። 

 በምንባብ እንቅስቃሴዎች ወቅት ሌሎች ግለሰቦችን፣ አስተሳሰባቸውን እና ቁሳቁሶችን ማክበር። 
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ከከከከ ከከከ 

ከከከከከ ከከከከ አቀማመጥ 

 

ገፀባህርያት ከእለታት አንድ ቀን፣ 

ጫካ ውስጥ የሚኖሩ 

ሶስት አሳማዎች ነበሩ። 
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የመማር ተሞክሮዎች በመለኪያዊ አርእስት 
(Learning Experiences by Measurement Topic - MT) 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  ቤት ውስጥ፣ ልጅዎ ማድረግ የሚችለው/የምትችለው... 

ስ
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ፅሁ
ፍ

 

 አንድን ፅሁፍ መስማት ወይም ማንበብ እናም ምን ስነፅሁፍ እንዳደረገው  ማወቅ/መንገር 
(ለምሳሌ፡ "ይህ ፅሁፍ ስነ ፅሁፍ ነው ምክንያቱም ታሪክ ነው፣ ገፀባህርያት እና ዋና 
ክውነቶች አሉት።")። 

 ታሪኩ ምን ለመሆን እንደሚችል ጥያቄዎች ለማቅረብና ለጥያቄዎች መልስ ለመስጠትት 
እንድ ፅሁፍ ላይ ቅድመ እይታ ማድረግ።  

 ስእሎችን በመመልከት እና ቃላትን በመስማት ወይም በማንበብ በአንድ ታሪክ ውስጥ 
የሚገኙ ገፀባህርያትን መግለፅ። 

 ሁልጊዜ ማታ ማንበብ።  መፅሄቶች፣ የምግብ ዝግጅት መፃህፍት፣ መመርያዎች፣ በራሪዎች፣ 
ፖስታዎች፣ ወዘተ. መሞከር 

 ፅሁፉ ታሪክ ይሁን ሀቅ የሚሰጥ መሆኑን መለየት።  

 የመፅሀፉን አርእስት/ሽፋን መመልከት፣ ታሪኩ ስለምን እንደሆነ መገመት፣ እና ጥያቄዎች 
ማቅረብ (ለምሳሌ፣ ምናልባት እንደሚመስለኝ...")።  

 በፅሁፍ ውስጥ ስላሉ ገፀባህርያት መነጋገር፣  እንደ መፅሀፍ፣ የቴሌቪዥን ትርእይት፣ ፊልም፣ 
ወዘተ. የመሳሰለ (ለምሳሌ "የዚህ ታሪክ ገፀባህርያት..." "ይህ ገፀባህርይ የሚያደርገው/ 
የሚለው...")። 
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  ስለ አንድ ፅሁፍ መስማት/ማንበብ እና ምን መረጂያዊ ፅሁፍ እንደሚያደርገው 
ማወቅ/መንገር (ለምሳሌ፡ "ይህ ፅሁፍ መረጂያዊ ነው ምክንያቱም ሀቆች አሉት እናም 
የማነበውን ለመገንዘብ እንዲያግዘኝ የፅሁፍ ገፅታ አሉት።")። 

 እሱ/ሷ ሊማረው/ልትማረው ስለሚችለው/ስለምትችለው ሃቆች ጥያቄዎች ለማቅረብና 
ለጥያቄዎች መልስ ለመስጠት በመረጂያዊ ፅሁፍ ክፍሎች ቅድመ-እይታ ማድረግ። 

 ብዙ መረጂያዊ ፅሁፎች መመልከትና የተለያዩ የፅሁፍ ገፅታዎች ፈልጎ ማግኘት። 

 አንድ ፅሁፍ ሀቆች እየሰጠ ወይም ታሪክ እየተረተ እንደሆነ መግለፅ። 

 መረጂያዊ ፅሁፍ መምረጥ።  ከማንበብ በፊት፣ ልጅዎን ስለፅሁፉ ምን 
እንደሚያውቅ/እንደምታውቅ መጠየቅ።  ("እኔ እስካሁን የማውቀው..." "...እማር ይሆናል")። 

 የፅሁፍ ገጽታዎችን መረጂያዊ ፅሁፎች ሲነበቡ አብሮ ማመልከት። 
("ይኸ አንድ (የፅሁፍ ገፅታ) ነው...") 

 አንድ የመረጂያዊ ፅሁፍ ከተነበበ በኋላ አዳዲስ ሀቆችን መዘርዘር። 
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 የማይታወቁ ቃላትን እውቅና መስጠት። ትርጉምን ለመወሰን አረፍተነገር ውስጥ በስእሎች 
እና/ወይም በሌሎች ቃላት መገልገል። 

 ስለአንደኛ ክፍል ርእሶች (ለምሳሌ፡ ያንድ ታሪክ ገፀባህርያት፣ የገፀባህርያቱ ገጠመኞች፣ 
ደንቦችና ሀላፊነቶች፣ ወዘተ.) ሌሎችን ሲያናግሩ ወይም ሲሰሙ ተራ መጠበቅ። 

 እሱ/ሷ ያልታወቀ ቃል ሲያነብ/ስታነብ ወይም ሲያዳምጥ/ስታዳምጥ ማወቅ። አሱ/ሷ 
ያልታወቀውን ቃል ትርጉም ሊያውቅ/ልታውቅ ስለሚችልባቸው/ስለምትችልባቸው መንገዶች 
መነጋገር።  ("አንተ/አንቺ ያልከው/ያልሽው _______።  እኔ እንደሚመስለኝ _______ ማለት...")። 

 በቃላት ዝርዝር በትክክል በመጠቀም ስለ ት/ቤት ርእሶች ማናገር። ("ት/ቤት ውስጥ መብቶችና 
ሀላፊነቶች አሉን። እነዚህም የሚከተሉት ናቸው…”). 
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story elements (የታሪክ ንጥረነገሮች)፡- ገፀባህርያት፣ 
አቀማመጥ፣ ፕሮብሌም፣ መፍትሄ፣ እና ዋና ዋና 
ክውነቶችን የመሳሰሉ የአንድ ታሪክ ክፍሎች 

text (ፅሁፍ):- መፅህፍትን፣ ድርጣብያዎች፣ ቪድዮዎች፣ 
ምናሌዎች፣ መፅሄቶች፣ ተለጣፊ ማስታወቂያዎች፣ 
ምልክቶችን፣ ወዘተ. የሚያመለክት ነው 

text features (የፅሁፍ ገፅታዎች)፡- እንደ አርእስት፣ ማውጫ፣ አጭር መፍትሄ 
ቃላት፣ ኤሌክትሮኒክ ሜኑዎች፣ አዶዎች፣ ድርብ ፊደል፣ መለያዎች፣ 
ፎቶግራፎች፣ መግለጫዎች፣ ወዘተርፈ የመሳሰሉ አንባቢ መረጃዎችን ፈልጎ 
እንዲገነዘብ የሚያግዙ የፅሁፍ ክፍሎች 


