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MT የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

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

ስ
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ፅሁ
ፍ

 

 በአስነ ጽሁፍ (ታሪክን የሚናገር) እና መረጃዊ ጽሁፍ (መረጃ የሚሰጥ) መካከል ያሉትን ዋና ልዩነቶች 
መግለጽ። 

 የህትመትና ዲጂታል ጽሁፎች  በሚመለከት መጠየቅና ጥያቄዎችን  
መመለስ። 
ለመልሶች ድጋፍ ለማድረግ ዋና ዝርዝሮችን መጠቀም። 

 የታሪክ አካላት የሆኑአንድ ጽሁፍ ለማብራራት መግለጫዎችና  
ቁልፍ ዝርዝሮች መጠቀም። 
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  መረጃን ለማመልከት የጽሁፍ መለያዎችንመጠቀም።  

 ስለ ጽሁፉ መጠየቅና ጥያቄዎችን መመለስ። 
መልሶችን ለማጠናከር ቁልፍ ዝርዝሮችን  
መጠቀም።  

ቋ
ን
ቋ
፡ 

የቃ
ላ
ት

 
ዝ

ር
ዝ

ር
 

 የቃላትን ትርጉም ለመገንዘብ ጥያቄዎች ማቅረብና ለጥያቄዎች  
መልስ መስጠት። 

 ሰለ ርዕሶችና ጽሁፎች ያለን ማንኛውንም መምታታት ለማጣራት  
ጥያቄዎችን መጠየቅ። 

 ከሌሎች ጋር ሲናገሩ በቃላት ዝርዝር ትክክለኛ ቃላት መጠቀም። 

 በውይይት ወቅት ሌሎች ባሉት ላይ መቀጠል (ማውራትና በንቃት ማዳመጥ)። 

አስተሳሰብና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች 

(Thinking and Academic Success Skills -TASS) 
 ይህም...   በማንበብ፣ ተማሪዎች ... 

ት
ን
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ና
 

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

 የስነ ጽሁፍንና መረጃዊ ጽሁፎችን አካላት ማብራራት። 

 በስነፅሁፍ እና በመረጂያዊ ፅሁፎች መካከል ምን እንደሚመሳሰል እና 
እንደሚለያይ ማስተዋል። 
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ብ
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የቡድን ግብ ለመምታት 
በውጤታማነትና 
በመከባበር መስራት። 

 በውይይት ክቦች ወይም ትንሽ ቡድኖች ስለ ሃሳቦች ለመናገር ተረኛ መሆን። 

 ማንኛውንም እንቅስቃሴ ወይም ስራ ለመጨረስ ክሌሎች ጋር መስራት። 

 በስነ ጽሁፍ ማዕከላት የንባብ መሳሪያዎችንና ሃሳቦችን መጋራት። 

 ሌሎችን፣ ሃሳባቸውን እና መሳሪያቸውን ማክበር። 

ማወዳደርያ  ያያ 

Comparison Circles 

Tools we 
use to 

compare 

ስለ...መረጃ የት ላገኝ 

እችላለሁ? 
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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
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 አንድን ጽሁፍ ማድመጥ ወይም ማንበብ እና ስነጽሁፍ የሚያደርገው ምን እንደሆነ 

ምሳሌዎች መስጠት። 

 ታሪኩ ስለ ምን እንደሆነ ለመጠየቅና ጥያቄዎችን ለመመለስ አንድን ጽሁፍ አስቀድሞ 

መመልከት። 

 የታሪክ አካላት (ገጸ-ባህርያት፣ መቼት፣ ፕሮብሌም፣ መፍትሄ) የአንድ ጽሁፍለመግለጽ 

ስዕሎችን መመልከትና የሚነገሩ ቃላትን ማዳመጥ። 

 ሁልጊዜ ማታ ማንበብ።   ለማንበብ መሞከር  ጽሁፍን ለምሳሌም የመንገድ ምልክቶች፣ የምግብ ካርቶኖች፣ 
አቅጣጫዎች ወዘተ. 

 እርሱ/ሷ እንዴትጽሁፉስነጽሁፍ ወይም መረጃዊ ጽሁፍ እንደሆነ ማወቁ/ቋ/ን ማብራራት (ለምሳሌ 

"አውቃለሁ ይህጽሁፍየሚባለው ስነጽሁፍ ነውምክንያቱም....")። 

 ርዕሱና ሽፋኑን በመጠቀም ታሪኩ ምን ሊሆን እንደሚችል መተንበይ፤ እና ስለ ጽሁፉ ጥያቄዎችን መጠየቅ 

(ምሳሌ" እኔ ለማወቅ የምፈልገው...")። 

 በአንድ ታሪክ፣ በቲቪ አቅርቦት ወይም ፊልም (ሙቪ) ምን እንደተካሄደ መናገር።  ዝርዝሮችን መጠቀም! 

(ምሳሌ " በታሪኩ ገጸ-ባህርያት የሚከተሉት ናቸው...." ገጸባህሪው ያደረገው/የተናገረው....)። 
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 ማዳመጥ ወይም ማንበብ አንድጽሁፍእና ምን መረጃዊጽሁፍእንደሚያደርገው 

ምሳሌዎች መስጠት። 

 ስለመረጃዊ ጽሁፍርዕስ ጥያቄዎችን መጠየቅ። 

 ጥያቄዎችን መመለስ የጽሁፍ ባህርያትን በመጠቀም። 

 የተደረድሩ ጽሁፎች/መጻህፍትለሁለት ምድቦች መለየት፡ ስነጽሁፍና መረጃነክ።  በሁለት ምድቦች መካከል 

ያሉን ልዩነቶች እንዲገልጽ ልጅዎን ይጠይቁ። (ምሳሌ "ይህ ስነጽሁፍ/መረጃነክ ጽሁፍ ነው 

ምክንያቱም...)። 

 መረጃነክ ጽሁፍንመምረጥ (ምሳሌ ልብወለድ ያልሆነ መጽሀፍት፣ ማውጫ፣ አላስፈላጊ መልክት/ፖስታ፣ 

የጥራጥሬ (ሲሪያል) ካርቶን፣ ምልክቶች፣ የምግብ ዝግጅት ምጥን ወዘተ.)።  እርሱ/እርሷ ስለ ርዕሱ ምን 

እንደሚያውቅ/ እንደምታውቅ ያስቡ።  ጥያቄዎች ያቅርቡ። ይጠቀሙ የጽሁፍ መለያዎችን(ምሳሌ እንደ 

የይዘት ማውጫ፣ ርዕሰ አንቀጾች፣ ርዕስ/አጭር መግለጫ ወዘተ.) መልሶችን ለማግኘት። 
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 ያልተለመዱ ቃላትን መገንዘብ።  

 ትርጉምን ለመወሰን በአረፍተ ነገር ውስጥ ያሉን ስዕሎች እና/ወይም ሌሎች ቃላት 

መጠቀም። 

 ከሌሎች ጋር በመነጋገርና መደማመጥ ወቅት ተራ መጠበቅ። 

 ያልተለመዱ ቃላትን መዘገብ (ለምሳሌ "የማላውቃቸው ቃላት" የሚል ዝርዝር መስራት)። 

 እርሱ/እርሷ በሚያነብበት/በምታነብበት ወይም በሚሰማበት/በምትሰማበት ወቅት 

የማያውቀውን/የማታውቀውን ቃል መገንዘብ። አሱ/ሷ ያልታወቀውን ቃል ትርጉም ሊያውቅ/ልታውቅ 

ስለሚችልባቸው/ስለምትችልባቸው መንገዶች መነጋገር።  ("አንተ/ቺ ________ አልክ/ሽ።  እኔ 

እንደሚመስለኝ ________ ማለት...")። 
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story elements (የታሪክ ንጥረነገሮች)፡- እንደ ገፀባህርያት፣ 
አቀማመጥ፣ ፕሮብሌም፣ መፍትሄ፣ እና ዋና ዋና ክውነቶችን 
የመሳሰሉ የታሪክ ክፍሎች 

ጽሁፍ (text)፡- መፃህፍትን፣ ድርጣብያዎች፣ ቪድዮዎች፣ 
ምናሌዎች፣ መፅሄቶች፣ የማስታወቂያ ተለጣፊዎች፣ 
ምልክቶችን፣ ወዘተ. ይመለከታል 

የጽሁፍ መለያዎች፡ አንባቢ መረጃ ለማግኘትና ለመረዳት 
የሚያግዙ የጽሁፍ አካላት፣ ለምሳሌ፡ ርዕሰ አንቀጽ፣ የይዘት 
ማውጫ፣ የቃላት ዝርዝር፣ የኤሌክትሮኒክ ምናሌ፣ 

ምስሎች/ምልክቶች፣ የጎላ ህትመት፣ መግለጫ፣ ፎቶግራፎች፣ 
አጭር ማብራሪያ ወዘተ. 


