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MT በMeasurement Topic (የመለኪያ አርእስት (MT) የመማር ግቦች 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 

ስ
ነ 

ፅሁ
ፍ

 

 በፅሁፍ መዋቅር ነጥረነገሮች በመመስረት ግጥምና ትያትር ማወዳደር። 

 በስነፅሁፍ (ግጥሞች፣ ትያትሮች፣ እና የአበው ተረቶች) ውስጥ በጭብጦች እና አርእስቶች ተመሳሳይነት መለየትና 
ማወዳደር። 

 የፅሁፍ ድጋፍ በመጠቀም መጣቀሻዎች ማድረግ። 

 የፅሁፍ መዋቅር መነሻና ውጤት መተንተን። 

ቋ
ን

ቋ
፡ 

የቃ
ላ

ት
 ዝ

ር
ዝ

ር
  ርእሱ የተጥበቀ የቃላት ዝርዝር ገልፆ መጠቀም። 

 የአውደ ምንባብ ጥቆማዎችን በመጠቀም የቃላትንና የሀረጎችን ትርጉም መወሰን። 

 መመሳሰያዎች እና ዘይቤያዊ አነጋገሮች የፅሁፍን ግንዛቤ እንዴት ጥልቀት እንደሚሰጡት ለይቶ ማብራራት። 

 የተለመዱ የግሪክና የላቲን ስሮች (የቃላት ክፍሎች) የቃል ትርጉም መወሰን። 

 የተለመዱ ምሳሌዎችን ትርጉም ለይቶ ማብራራት። 

 ያልታወቁና በርካታ ትርጉም ያላቸው ቃላቶች ትርጉም ለማብራራት በስልቶች መጠቀም። 

 

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

 ...ነው በማንበብ፣ ተማሪዎች ... 

ማ
ብ

ራ
ራ

ት
 

የሚያስፋፉ፣ የሚያበለፅጉ፣ 
ወይም የሚያስጌጡ ዝርዝሮች 
መጨመር። 

 ሃሳቦችን በማጋጠም ወይም በመጨመር የምንባብ 
ስልቶችን አጠቃቀም ማሻሻል። 

 በቡድን የምንባብ ውይይቶች የመጠያየቅ ስልቶች 
ተጠቅሞ የራስንና የሌሎችን አስተሳሰብ መፈታተን። 

 ከስነፅሁፍ ሀሳቦችን ለመግለፅ በተለያዩ የመገናኛ 
ዘዴዎች (የቃል፣ የፅሁፍ፣ እና የሚታዩ) መጠቀም። 

 ዝርዝሮችን በቃልና በፅሁፍ መልሶች ለመጨመር 
መረጃዎችን መሰብሰብ። 

 የስነፅህፍን ትርጉም ለማራመድ አዳዲስ አስተሳሰቦችን ማገናዘብና አዳዲስ ሀሳቦችን ማዳበር። 

ጥ
ረ

ት
/ተ

ነሳ
ሽ
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/ብ

ር
ታ

ት
 

አንድን ግብ ለመምታት 
ወይም አንድን ፕሮብሌም 
ለመፍታት በርትቶ መስታትና 
ውጤታማ ስልቶችን በስራ 
ላይ ማዋል፤ መሰናክሎችና 
ተፎካካሪ ጉዳዮች/ሃይሎች 
እየተቋቋሙ መቀጠል። 

 ተግባር መጀመር      ተግባሩ ላይ መስራት      ተግባሩን መፈፀም። 

 ስራን ማስተዳደር ተግባሮችን ለመጨረስ ተግቶ መስራት። 

 ልትደርሱባቸው የምትችሉና ፈታኝ ግቦችን ማስቀመጥ። 

 አንድ ግብ ለመድረስ ከተለያዩ ስልቶች ማውጣጣት። 

 እነዚህን በመሳሰሉ ሃረጎች መጠቀም፣ 
o "... እንደምችል አውቃለሁ" 
o "... አደርጋለሁ" 
o "... አስተካክለዋለሁ።" 
o "... እንደገና እንሞክር" 
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በMeasurement Topic (የመሞከርያ አርእስቶች) (MT) የመማር ተሞክሮዎች 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጅዎ ...  በመኖርያ ቤት፣ ልጅዎ ... 

ስ
ነፅ

ሁ
ፍ

 

 የተለያዩ ስነፅሁፎችን (ግጥሞች፣ ትያትሮች፣ እና የአበው ተረቶች) ማንበብ እና ባህርያትና 
መሰረታዊ ነገሮችን (ባህርያት፣ ቦታዎች/አካባቢዎች፣ ክውነቶች፣ እና ጭብጦች) የሚገልፁ 
ዝርዝሮችን መወያየት። 

የስነፅሁፍ ባህርያት 

ግጥም ትያትሮች 

መለስተኛ ግጥም የመድረክ መምርያዎች 

የግጥም ቤት የባህርያት ዝርዝር 

የግጥም ሜትር ንግግር/ቃለምልልስ 

 

 የትያትሮችና የግጥሞች ትርጉም ላይ ንጥረነገሮቻቸው እንዴት ተፅእኖ እንደሚያደርጉ ለመገምገም 
መተባበር። 

 መነሻና ውጤት እና የፅሁፍ መዋቅር ቅደም ተከተል ካርታ ለመስራት በስእላዊ አደራጂዎች 
መተቀም። 

 በተለያዩ ትረካዎች ውስጥ ያንኑ ጭብጥ ማወዳደር። 

 መጣቀሻ ለማድረግ የበስተጀርባ እውቀትና መረጃ ከስነፅሁፍ (ግጥሞች፣ ትያትሮች፣ እና የአበው 
ተረቶች) መጠቀም። 

 በየእለቱ ማታ መፃህፍት (ግጥሞች፣ ትያትሮች፣ እና የአበው ተረቶች) ያንብብ ። 

 የአበው ተረቶችና ትያትሮች ለማንበብ በዲጂታል (ኮምፑተር-ነክ) መሳርያዎች ይጠቀም። 
www.aaronshep.com/rt/RTE.html ወይም www.pitt.edu/~dash/folktexts.html 

 ትያትሮች በማየት፣ አጫጭር የውሸት ታሪኮች በመጫወት፣ አመራር ባለው መድረክ ላይ ትያትር መጫወት 
፣ ወይም ለቋንቋ ቅልጥፍና ትያትሮችን ደጋግሞ በማንበብ፣ የትያትር ግንዛቤን ያጠናክር። 

 የፅሁፍ ትርጉም ለማድረግ በስእላዊ አደራጂዎች ይጠቀም ወይም እነሱን ይፍጠር። 

   

(ለምሳሌ፡ መነሻና ውጤት፣ቅደምተከተል ማስያዝ፣ ማወዳደርና ማነፃፀር፣ ፕሮብሌምና መፍትሄ) 

 እያነበበ መጣቀሻዎች ያድርግ እናም ስለዘውግ ጥያቄዎችን ይመልስ።  
o የታሪኩ ዘውግ ምንድን ነው?  እንዴት አወቀው? 

 ጥረት፣ ተነሳሽነት፣ እና ብርታትን "እዚያው እርገጥ" "እንደገና ሞክር" "በሌላ መንገድ ሞክር" የመሳሰሉ 
ሃረጎችን እቤት ውስጥ ሆኖ ሲያነብ በመናገር ይለማመዳቸው። 

 ታሪክን እንደገና በምትተርኩበት ግዜ ዝርዝሮችን በመጨመር ማብራራትን ይለማመድ። 

የቋ
ን
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ዝ

ር
ዝ
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 የቃላትን ትርጉም ለማግኘት ለማገዝ በፅሁፉ ውስጥ ለአውደ ምንባብ ጥቆማዎች ፈልጉ። 

 የቃላትን ትርጉም ለመወሰን በመጣቀሻ ቁሳቁሶች (ዲጂታልና የታተሙ መዝገበ ቃላት ወይም 
ቴዛውሩስ) ተጠቀሙ።  

 በፅሁፍ የተገኙ ምሳሌዎችን ትርጉም ለዩና አብራሩ። 

 ያልታወቁ ቃላትን ትርጉም ለመወሰን በየአውደ ንባብ ጥቆማዎች መጠቀም ተለማመዱ። 
1. በፅሁፍ ውስጥ ያልታወቀ ቃል ለዩ። 
2. ቃሉ የሚገኝበትን አንቀፅ ደግማችሁ አንብቡ።  ስለምንድን ነው? 
3. ስለአንቀፁ የምታውቁትን የቃሉን ትርጉም ለመገመት ተጠቀሙበት። 
4. ጠይቁ፡- ቃሉ ሌላ ምን ትርጉም ሊኖረው ይችላል? 
5. ለቃሉ ከሁልም ይበልጥ ትርጉም የሚሰጥ የሚመስለውን ምረጡ። 
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ስእላዊ ቋንቋ፡ ለአንድ ሀሳብ ወይም አርእስት አዲስ ክትለት ወይም ትኩስ አስተያየት ለመስጠት ከቃላት 
ቀጥታ ትርጉም ባሻገር የሚነገር ማንኛውም ቋንቋ። 

የፅሁፍ መዋቅር፡ የፅሁፍ አደረጃጀት (የግዜ ቅደም ተከተል፣ መነሻና ውጤት፣ ገለፃ፣ ማወዳደርና ማነፃፀር፣ 
ፕሮብሌምና መፍትሄ) 

ዘውግ፡- የፅሁፉ መእከላዊ ወይም ውስጠ ታዋቂ መልእክት 

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

