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MT የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት  

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

ስ
ነ 

ፅሁ
ፍ

 

 ከፅሁፍ ዝርዝሮች በመጠቀም በገፀባህርያትና በአካባቢ መካከል ያለውን ዝምድና መለየት። 

 ጭብጥ መልእክቱን ለመወሰን ፅሁፍን ማሳጠር። 

 በስነ ፅሁፍ (የጥንት ታሪኮች፣ ህልሞች) ተመሳሳይ ጭብጥ መልእክቶች እና ርእሶችን ማወዳደር። 

 የተፈፀሙ ግምቶች ለመደገፍ በፅሁፍ ማስረጃ መጠቀም። 

 በፅሁፍ ድጋፍ በመጠቀም ገፀባህርያትን በጥልቀት መግለፅ። 

 የጥንት ታሪኮችንና ህልሞችን ባህርያት ማመዛዘን።  

 ይፋ (የተነገረ) እና በድፍን (የተገመተ) መረጃ ለማስታወቅ በፅሁፍ ዝርዝሮች መጠቀም። 

 የስእላዊ ቋንቋ አጠቃቀም አመዛዝኖ ግምቶችን መውሰድ።   
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ር
  የቃላትን ትርጉሞች ለመወሰን በግሪክና በላቲን ቅጥያዎች (ቅድመ-ቅጥያዎች፣ ድህረ-ቅጥያዎች) እና የቃላቶች 

መሰረት መጠቀም። 

 የአውደ ምንባብ ጥቆማዎችን በመጠቀም የቃላትንና የሀረጎችን ትርጉም መወስን። 

 ያልታወቁ ቃላትንና በርካታ ትርጉሞች ያሏቸው ቃላትን ትርጉሞች ለማብራራት ስልቶችን መተግበር። 
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መጠቀም። 

አስተሳሰብና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች  

(Thinking and Academic Success Skills -TASS) 
 ... ነው  በማንበብ፣ ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 

ግ
ም

ገማ
 

የግል አስተሳሰብን ማወቅና 
መንቃት እንዲሁም የራስን 
አስተሳሰብ መቆጣጣርና 
መገምገም መቻል። 

 በተለያዩ ፅሁፎች ስለሚገኙ መረጃዎች ተገቢነት ለመዳኘት እውነታዎችን 
መጠየቅ/መጠራጠር። 

 አንድ ገፀባህርይ ስለሚያደርጋቸው ምርጫዎች ወይም መፍትሄዎች ማረጋገጥ።  

 ስለሚከናወኑ ግምቶች ትክክለኛነት መዳኘትና ማረጋገጥ። 
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ማስረጃዎችን ማመዛዘን፣ 
ይገባኛልን መመርመር፣ እና 
በመስፈርት መሰረት 
ዳኝነት ለመሰጠት 
እውነታዎችን መጠየቅ። 

 የበስተኋላ እውቀትን ከአዲስ ትምህርት ጋር ማገናኘት። 

 የስነፅሁፍ የተለያዩ ዘውጎች ግንዛቤን በራስ መቆጣጠር። 

 ማብራራት መፈለግ እና ትምህርትን መቀበል። 

 በሚከተሉት ጥያቄዎች ተጠቅሞ አስተሳሰብን ማመዛዘን።  
"ምን የማላውቀው አለ?" 
"ምን አውቃለሁ?" 
"እንዴት አውቃለሁ?" 
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ማርክ መስጫ ወቅት 3፣ ክፍል 1 
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የመማር ልምዶች በመለኪያ ርእስ Learning Experiences by Measurement Topic  

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

ፅሁ
ፍ

 

የቀድሞ ታሪኮች (ባህላዊ ታሪኮች) ህልሞች 

ከትውልድ ወደ ትውልድ የተላለፈ በጥሩና በመጥፎ መካከል ያለ ትግል 

ትምህርት ወይም ግብረገብ ያስተምራል 
ገፀባህርያት እንስሶች፣ ሰዎች ወይም መለኮታዊ 

ፍጡሮች ሊሆኑ ይችላሉ 

ባህሎችና ዘመናትን ሊያንፀባርቁ ይችላሉ 
ቦታው/አካባቢው ተጨባጭ ወይም ህልም 

ሊሆን ይችላል 

 የቀድሞ ታሪኮችና የህልሞችን ገፀባህርያት ለመለየት የተለያየ ስነ ፅሁፍ ማንበብ። 

 ግምቶች ለመውሰድ ከስነ ፅሁፍ (የቀድሞ ታሪኮችና ህልሞች) የበስተኋላ እውቀት እና 
መረጃ መጠቀም። 

 በፅሁፍ ድጋፍ በመጠቀም ገጸባህርያትን በጥልቀት መግለፅ። 
ገፀ ባህሪያቱ ምን ይላል?  ገፀ ባህሪያቱ ምን ይሰራል? 

 በጥንት ታሪኮች የፅሁፍ ወይም እይትዊ አቀራረቦች (ስእል፣ የሲኔማ ቁራጭ፣ አጭር 
ትያትር፣ ወዘተርፈ) መካከል ግንኙነት ማድረግ 

 አንድ ምህዳር በገፀባህርይ ትግባሬዎች ላይ እንዴት ተፅእኖ እንደሚያደርግ መግለፅ። 

 በተለያዩ ትረካዎች ውስጥ ያንኑን ጭብጥ አወዳድሩ። 

 ማታ ማታ መፃህፍት አንብብ (የቀሞ ታሪኮች፣ ህልሞች፣ እና ባህላዊ ታሪኮች)። 

 ህልሞችና የቀድሞ ታሪኮች ትምህርት ለመደገፍ በዲጂታል ቁሳቁሶች መጠቀም። 

o www.aaronshep.com/rt/RTE.html 
o www.pitt.edu/~dash/folktexts.html) 

 በቀድሞ ታሪኮችና ህልሞች የተመሰረቱ ትያትሮችን እና/ወይም ፊልሞች በማየት የቀድሞ ታሪኮችና 

ህልሞችን ግንዛቤ ማጠናከር። (ለምሳሌ፡- Hercules, The Hunchback of Notre Dame,  
Tale of Despereaux, Ratatouille, ወዘተ ...) 

 በሂደቱ እንዴት እንደምትጓዝና ለሌሎች ሁኔታዎች እንዴት መተግበር እንደሚቻል በማሰብ 
ስለእውቀት ማወቅ መለማመድ። 
ምሳሌዎች፡- 

o ጥዋት ልብሶቻችሁን ለመምረጥ የምትጠቀሙበትን ሂደት መግለፅ። 
o የምትጠቀሙበትን ሂደት መግለጽና ምን ሂደት መግለፅ ላይ እንደምትገኙ አንድ የቤተሰብ 

አባል እንዲገምት ማድረግ ።  (ግጥሚያ/ጨዋታ አድርጉት!) 

 የግምገማ ሙያን ተለማመዱ።  ለምሳሌ፣ ሁለት መፃህፍትን አወዳድሮ አንዱ ከአንዱ እንደሚሻል 

ለመናገር ለገበያ (commercial) ፌዝ መፍጠር። 
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 የቁልፍ ቃላትና ሀረጎች ትርጉም ለመወሰን በማጣቀሻ ቁሳቁሶች (ዲጂታል እና 
የታተሙ መዝገበ-ቃላትና ቴዛውረስ) መጠቀም።  

 በአንድ ፅሁፍ ውስጥ የተለመዱ ፈሊጣዊ አነጋገሮች ትርጉም መዳሰስና መግለፅ።  
ለምሳሌ፡- 

o  'አይጥ ሸተተችኝ!'  
o 'አይጦችና ውሾች እያዘነበ ነው!' 

 የፈሊጣዊ አነጋገሮች ግንዛቤን ጥልቀት ለመስጠት በድርጊቶች መሳተፍ። 
o ወደ ቤተመፃህፍት ሄዶ ስለ ፈሊጣዊ አነጋገሮች መፃህፍት ማፈላለግ። 
o ከፈሊጣዊ አነጋገሮች ጋር የሚስማሙ ሰእሎች መስራት፣ ከዚያም ቀጥተኛ ትርጉም 

መግለፅ። 
o የተወዳጅ ፈሊጣዊ አነጋገሮች ዝርዝር መፍጠር። 
o የተቻለህን ያህል ፈሊጣዊ አነጋገሮችን ለማስታወስ ከጓደኛ ጋር ግጥሚያ መጫወት። 

 ከምንባብህ አዲስ ቃል መምረጥ፣ መስመር ላይ መዝገበ ቃላት ማመላከት እና የቃላት ዝርዝር 
ማስታወሻ ላይ መመዝገብ። 
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ፍ
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ሄ
 

ቃ
ላ
ት

 

figurative language (ስእላዊ ቋንቋ)፡- ለአንድ ሀሳብ ወይም አርእስት አዲስ ውጤት 
ወይም ትኩስ አስተያየት ለመስጠት ከቃላት ቀጥታ ትርጉም ባሻገር የሚነገር ማንኛውም 
ቋንቋ። 

text structure (የፅሁፍ መዋቅር)፡- የፅሁፍ አደረጃጀት (የግዜ ቅደም ተከተል፣ መንስኤና ውጤት፣ 
ገለፃ፣ ማወዳደርና ማነፃፀር፣ ፕሮብሌምና መፍትሄ) 

theme (ዘውግ/አጠቃላይ ጭብጥ)፡- የፅሁፉ መእከላዊ ወይም ውስጠ ታዋቂ መልእክት 

http://www.aaronshep.com/rt/RTE.html
http://www.pitt.edu/~dash/folktexts.html

