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MT የመማር ግቦች በመለኪያ ርእስ Measurement Topic (MT) 
ተማሪዎች የሚያደርጉት... 

ስ
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ጽ
ሁ

ፍ
 

 ተከታታይ  ክንዉኖች፣ ምዕራፎች ወይም ትዕይንቶች እንዴት በጋራ ተጣምረው ጠቅላላ የታሪክ መዋቅርን  እንደሚሰጡ ማብራራት። 

 ገለጻዎችና ጹሁፍ እንዴት ለታሪክ መዋቅርአስተዋጸኦ እንደሚያደርጉ መወሰን። 

 የአንድ ተናጋሪ/ተራኪ አመለካከት  ክንውኖች አንዴት እንደሚገለጹ የሚያደርገውን ተጽእኖ ማብራራት። 

 በአንድ ታሪክ ውስጥ ገጸ-ባህርያት ለሚፈታታናቸው እንዴት ምላሽ በመስጠት በልማዳዊ ታሪክ/ትረካ (ምሳሌ አፈ ታሪክ፣ 
ትውፊት፣ተረት አና ተረትነክ የእንስሳ ትረካ) ውስጥ ጭብጥ ስለሚወሰንበት መግለጽ። 

 ሁለትና ከዚያ በላይ ገጸ-ባህርያት፣ መቼት፣ ክንውኖች እና/ወይም ዘውጎች (አንድ የጽሁፍ አይነት (ሚስጥራዊ/ወንጀልነክ፣ አፈ ታሪክ፣ 
ልማዳዊ የህይወት ታሪክ ጽሁፍ) ማወዳደርና ማነጻጸር። 

 መተንተንየሚታዩና የበርካታ ሚዴያ አካላት አንዴት ለጽሁፍ ድምጸት አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ። 

 ስነጽሁፋዊ ጽሁፍን ለመተንተን ማስረጃን በድጋፍ ሰጪነት መጠቀም። 

መ
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 በተመሳሳይ ከንውን ወይም ርእስ ለይ የተለያዩ አመለካከቶችን መተንተን፣ 
እናም አንደነታቸውና ልዩነታቸውን መገንዘብበአመለካከቶች ውስጥ። 

 

ቋ
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ቋ
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ላ
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ዝ
ር

ዝ
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 ተመሳሳይ ትርጉም ያላቸውን ቃላት ግንኙነቶች እና/ወይም በትርጉም በቅርበት የሚዛመዱትን ቃላት ማወዳደር። 

 የፈሊጣዊ ቋንቋን ለምሳሌ ተነጻጻሪንና ተለዋጭን መተርጎም/ማብራራት። 

 ለቃላት ትርጉም አመልካችነት የተለመዱ የግሪክና የላቲን ስሮችን እናም የቃላት ክፍሎችን መጠቀም። 

 የተለመዱ ፈሊጦች ትርጉምን መለየትና መግለጽ። 

 

አስተሳሰብና የአካዴሜ ስኬት ችሎታዎች (TASS) 

 ይህም... በሂሳብ ተማሪዎች የሚያደርጉት... 
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ተ
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የጠቅላላውን ጽንሰ ሃሳብ 
መረዳትን ለማዳበር ወይም 
አዲስ ወይም ልዩ ጠቅላላ የሆነ 
ለመፈጠር የተለያዩ ከፍሎችን 
አንድ ላይ ማገጣጠም። 

 መተንተን እና መወያየት እንዴት የምዕራፍ ማውጫዎች፣ 
ርዕሶች እና ክንውኖች በተለያዩ ባህሎች ታሪክን መናገር 
(አፈ ታሪክ) ለመጀመር የሚያመለክቱ 
ጥቆማዎችን/ጠቋሚዎችን። 

 ግልጽ በሆነ መልክ ጽሁፍን አሳጥሮ ለማቅረብ ክንውኖችንና 
ዝርዝሮችን ማዋሃድ። 

 ስዕላዊ ገለጻዎች እንዴት ለታሪክ መዋቅርና አመለካከት 
አስተዋጸኦ አንደሚያደርጉ መገንዘብ። 

 

ስ
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ቀ
ት

 ማ
ወ

ቅ
 የራስን አስተሳሰብ ማወቅና 

መገንዘብ እናም የራስን 
አስተሳሰብ የመቆጣጠርና 
የመገምገም ችሎታ መኖር። 

 አስተሳሰብን ለመደገፍ ማስረጃን ማብራራትና መገምገም (መዳኘት)። 

 ጠቃሚ ማስረጃን ስለመጠቀም መገምገም ስለድምፀት/ቅላጼ በሚታሰብበት ወቅት። 

 በሚስጥራዊ/ወንጀልነክ ጽሁፎች ውስጥ ያሉን ፕሮብሌሞች ለመፍታት ከክንውኖችና ቁልፍ ዝርዝሮች 
አመልካች ጥቁማዎችን/ ጠቋሚዎችን መተንተን። 

 የሚስጥራዊ/ወንጀልነክ ገጸ-ባህርያትን ለመለየት ንባብን መቆጣጠር። 

 ከንባብና ውይይት በኋላ እንዴት አስተሳሰብ እንደሚለወጥ ራስን መቆጣጠር። 
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የመማር ልምዶች በመለኪያ ርእስ Measurement Topic (MT) 

MT  በትም/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  በመኖርያ ቤት፣ ልጃችሁ ማድረግ የሚችለው/የምትችለው ... 
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 ደራሲዎች በቃለ-ምልልስ ውስጥ የቃላት መረጣ፣ የገጸ-ባህርያት ግንኙነቶች፣ ግጭቶች እና የገጸ-
ባህርያት ተነሳሽነት አንዴት ድምጸት እንደሚፈጥሩ መለየት። 

 የሚስጥርነክ/ወንጀልነክ እና አፈ-ታሪኮች ባህርያትን መለየት። 

 ገጸ-ባህርያት ለሚፈታተኗቸው ከሚያደርጉት ምላሽ በመመስረት ክንውኖችን በቅደም ተከተል 
ማድረግና ጭብጦችን መለየት (የጽሁፍን ማዕከላዊ ወይም ዋና መልዕክቶች)። 

 የታሪክ መዋቅር፣ አመለካከት እና ልብ መስቀልን ለማመልከት የደራሲው የስዕላዊ 

መገለጫዎችንና ፅሁፍ ጥምረት አጠቃቀም መተንተን። 

 ሚስጥራዊ/ወንጀልነክ እና አፈ-ታሪክን ጨምሮ የተለያዩ ጽሁፎችን ማታ ማንበብ። 

 አንድ ወንጀል መርማሪ ገጸ-ባህሪ/sleuth/(አመልካች ጥቆማዎችን የሚፈልግና 
አንድ ፕሮብሌም የሚፈታ) ጨምሮ ሚስጥራዊ/ወንጀልነክ ተውኔት መፍጠርና 
መስራት። 

 

   

 

ሚስጥርነክ/ ወንጀልነክ ፡ አንባቢ ችግርን ለመፍታት አመልካች 
ጥቆማዎችን በአንድ ላይ ማገጣጠም የሚያስፈልግበት የልቦለድ 
አይነት 

አፈ-ታሪክ ፡ ብዙውን ጊዜ በቃል መደበኛ ባልሆነ መልክ 
በየጊዜው ለትውልድ ሲተላለፍ የኖረ ልማዳዊ ታሪክ 

 

 

መወያያ ሊሆኑ የሚችሉ ጥያቄዎች፡ 
o ምንድን አመልካች ጥቆማዎች ሚስጥሩን/ወንጀሉን 

ለማወቅ መሩ?  የወንጀል መርማሪው ገጸ-ባሀሪባህርያት 
ምንድን ነበሩ? 

ለመወያየት የሚያስችሉ ጥያቄዎች፡ 
o በታሪኩ ጎልቶ የታየው ምን ባህል ነው? ያስተማረው 

ወይም የተቀሰመው ትምህርት ምንድን ነው? 
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 የዩናይትድ ስቴትስን ህገ-መንግስት መቅረጽ በሚመለከት የግለሰቦችን አስተዋጽኦ መረዳት። 

ምሳሌዎች፡ George Washington እና Benjamin Franklin 

 በConstitutional Convention (ሕገ-መንግስታዊ ኮንቬንሽን) ወቅት የተከናወኑትን የሚመለከቱ 
የተለያዩ ሰነዶች ማንበብና ማወዳደር እናም አመለካከቶችን መተንተን። 

 በአካባቢ ያሉ ብሄራዊ መዘክሮችና ሙዚየሞችን በደስታ መጎብኘት ለምሳሌም the American 

History Museum፣ Library of Congress ወይም Mount Vernon። 

 ወደ ቤተ መጽሀፍ መሄድና ስለ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስት አና ያለፉ መሪዎች የሚነበቡ 
መጽህፍት መዋስ። 

የቃ
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ብ
ስ
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 የቃላት ግንዛቤን ለማዳበር ተመሳሳይ ስሮች ያላቸውን የግሪክና የላቲን ቃላት ክፍሎች 
መጠቀም። 

ቅድመ-ቅጥያ ስር ድህረ-ቅጥያ ትርጉም 
Trans-(ተሻግሮ 
መሄድ) 

ቅርጽ (መዋቅር) -ed (ሃላፊ ጊዜ) የተለወጠ ማለት-መሻገር ወይም መዋቅር 
መለወጥ 

 በጽሁፍ ውስጥ አንድን ፈሊጥ መለየትና ትርጉሙን መደምደም። 

ምሳሌ፡ "ምላስህን ያዝ" ማለት "አትናገር" 

 ጠንካራ የቃላት ግንዛቤ ለማዳበር ተመሳሳይ ትርጉም ያላቸውን እና በቅርበት ያሚዛመዱ ቃላትን 

ማወዳደር (ምሳሌ ሙቀት-መፍላት፣ መጥበስ፣መፍጀት፣ ማቃጠል) 

 የተለዋጮችና ተነጻጻሪዎችን ትርጉሞች መተርጎም ። 

 በየዕለት ውይይቶች ፈሊጦችን መጠቀምን መለማመድ ። 

 የሚወዷቸውን ሙዚቃዎች/መዝሙሮች ማዳመጥ ።  የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች 
የተጠቀሙባቸውን ተነጻጻሪዎችና ተለዋጮች መዘርዘርና ትርጉማቸውን መወያየት ። 

ተነጻጻሪ፡"like" ወይም "as" (እንደ) በመጠቀም ሁለት 
ነገሮችን ማወዳደር 
ምሳሌ፡ "የእርሷ አካል ቆዳ  እንደ ጽጌረዳ ቅጠል ነበር።" 

ተለዋዋጭ፡ ደራሲዎች ሁለት ነገሮችን በቀጠታ 
ለማወዳደር የሚጠቀሙበት አንድ አይነት የዘይቤያዊ 
ቋንቋ 
ምሳሌ፡ "ጌዜ ገንዘብ ነው።" 

 በቤት ከሽርክ/አጋር ጋር መስራትና የቃል ጨዋታ መጫወት። 
መመርያዎች፡ እንደ "happy" (ደስታ) አይነት ቃል ምረጡ። የሚቻለውን ያህል ተመሳሳይ 
ትርጉም ያላቸውን በርካታ ቃላት ለመጻፍ ሁለት ደቂቃ መድቡ።  በቁጥር የሚበልጥ ተመሳሳይ 
ቃላት ያለው ሰው አሸናፊ ነው! 

 

የቃ
ላ

ት
 

መ
ፍ

ቻ
 መተንተን፡ ወዲያውኑ ግልጽ ላይሆኑ በሚችሉ ክፍሎች ጥቅሉን 

ይከፋፍሉት/ይፈታቱት፤ ክፍሎችን በመመርመር ጥቅሉን መረዳት 
ይኖራል 

አመለካከት፡ ታሪኩ የተነገረበት ዕይታ ወይም ጽሁፉ 
የተተረከበት አስተያየት 

የታሪክ መዋቅር፡ የታሪኩ አካላት 
አደረጃጀት ወይም መዋቅር 

ድምጸት/ቅላጼ ፡የደራሲው/ዋ ጉዳዩን 
በተመለከተ ያለው/ያላት ጸባይ/ባህሪ 


