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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት፡ 
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  በርካታ ቤቶች ያሏቸው ቁጥሮችን ለማባዛት መገመትና በመደበኛ አሰራር መጠቀም።  

 በርካታ ቤቶች ያሏቸው ቁጥሮችን ለማባዛት በመደበኛ አሰራር መቸ እንደሚጠቀሙ መወሰን። 
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 መጠንን (አንድን ክፍተት ለመሙላት የሚያስፈልጉ ኩቦች) የጠጠራማ ቅርፅ (አራት ጎኖች ያሉት 

ፕሪዝም) ጠባይ አድርጎ መለየት። 

 መጠንን ለመወሰን ስልቶችን ተግባራዊ ማድረግ። 

 መጠንን ከመደመርና ማባዛት ግብረቶች ጋር ማዛመድ። 

 ሁለት ያልተደራረቡ አራት ማእዘን ፕሪዝሞች ያቀፈ (ያገጣጠመ) የጠጠረ ቅርፅ መጠን መወሰን። 

 
ያልተደራረቡ አራት ማእዘን 

ፕሪዝሞች 
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 በቅንፎች በመጠቀም የቁጥር መግለጫዎች (እኩልነት ወይም እኩል ያለመሆን መግለጫ የሌለው የሂሳብ ሀረግ) መፃፍና መተርጎም። 

 የሂሳብ መግለጫዎችን መለየትና መገምገም(መፍታት)። 

 በሙሉ ቁጥር ስሌቶችን የሚመዘግቡ መግለጫዎች መለየትና መፃፍ። 

 በሂሳብ መግለጫዎች መካከል ያሉ ዝምድናዎችን ሳይገመግሙ መግለፅና መተርጎም። 

 

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

 ይህም... በሂሳብ፣ ተማሪዎች የሚያደርጉት... 
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 ለአዳዲስና ለተለያዩ ሀሳቦችና 
ስልቶች ክፍትና ግብር መላሽ 
መሆንና በመካከላቸው በነፃ 
መመላለስ። 

 ፕሮብሌምን ለመፍታት የተለየ ስልትን መቸ መጠቀም እንዳለብህ/ሽ መወሰን። 

 በቦታ ዋጋ ግንዝቤና በግብረቶች ጠባዮች የተመሰረተ የስሌት ዘዴ መወሰን። 

 አንድ ቀመር በመጠቀም ወይም ኩብ አሀዱዎችን በመቁጠር ያንድን ቅርፅ መጠን መፍታት። 

 ቁጥሮችና ዝምድናዎች በብዙ መንገዶች እንዴት ሊወከሉ እንደሚችሉ መለየት። 
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የቡድን ግብ ለመምታት 
በውጤታማነትና በመከባበር 
መስራት። 

 በመባዛት፣ መጠን፣ እና መግለጫዎች የቡድኑን ግንዛቤ ለማጣራት ለማገዝ እንዲቻል ሀሳቦች መጋራት 

እና የሌሎችን አስተያየቶች ማዳመጥ። 

 አንድ የጠጠረ ቅርፅን ለመበተን (መከፋፈል) ስለተለያዩ መንገዶች ሀሳቦች መጋራት። 

 ከመጠን ጋር የተያያዙ የተጨባጭ አለም ፕሮብሌሞች ለመፍታት አብሮ መስራት። 
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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... 

 

 ለጥያቄዎች መልስና ግብረመልስ መስጠት። 

ሊቀርብ የሚችል ጥያቄ፡ 6,000 x 300 ለመፍታት የላቀው ስልት ምንድን ነው? ለምን? 

ሊደርስ የሚችል መልስ፡ የአእምሮ ማባዛት ምክንያቱም 6 x 3 ሳባዛ፣ 18 አገኛለሁ።  

መደበኛውን አሰራር ላለመጠቀም መረጥኩ ምክንያቱም ውጤቱን ለመወሰን በአንጎሌ 

የማባዛበትን መንገድ በፍጥነት ማየት ስለምችል፤ የአስር ፓወሮች እውቀቴን በመጠቀም 

የአስር፣ የመቶ፣ የሺ፣ ወይም የአስር ሺ ብዘቶችን ማባዛት በአንጎል ማከናወኑ ለኔ ቀላል 

ነው። 

 ለማባዛትና ማካፈል በቅልጥፍና መሰረታዊ ሀቆች መለማመድ። 
መማር የሚደግፉ ድር ጣብያዎች፡ 
o http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/multiplication/play/ 
o http://www.bbc.co.uk/schools/starship/maths/games/cross_the_swamp/big

_sound/full.shtml 
o http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma12pape-game-written-

multiplication 
 

 በማባዛት በመጠቀም ተጨባጭ ፕሮብሌሞችን ለመፍታት አገልግሎት ላይ መዋል የሚችል 
ስልት (የአእምሮ ሂሳብ፣ ከፊል ውጤት፣ መደበኛ አሰራር) በመምረጥና በማብራራት ግትር 
አለመሆን። 

 

 

ሊቀርብ የሚችል ጥያቄ፡- የዚህን ኩብ መጠን እንዴት ትፈተዋለህ/ትፈችዋለሽ? 
ሊሰጥ የሚችል ውጤት፡ 
V= መሰረት x ከፍታ 
መስረት = 3 x 3 (ርዝመት x ወርድ) = 9 አሀዱዎች 
V= 9 (መሰረት) x 3 (ከፍታ) = 27 ኩብ አሀዱዎች 

 ቤትህ/ሽ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ባለ አራት ጎን ፕሪዝሞች መጠን ፈልግ/ጊ። 

ምሳሌዎች፡- ሳጥኖች ሌጎዎች፣ መፃህፍት፣ ወዘተ. 

 መጠን ሊወከል የሚችልባቸውን የተለያዩ መንገዶች መተንተን። 

 

ሊቀርብ የሚችል ጥያቄ፡- ስለነዚህ ሁለት መግለጫዎች ምን 
ታስተውላልህ/ታስተውያለሽ? 

(4 + 3) x 5 (4 + 3) x 10 
ሊሰጥ የሚችል መልስ፡ በመጀመርያው መግለጫ ውስጥ፣ የ4 + 3 አምስት ቡድኖች 
አሉ፤ እና በሁለተኛው መግለጫ ውስጥ የ4 + 3 አስር ቡድኖች አሉ። በመጀመርያው 
መግለጫ ውስጥ፣ ድምሩ በ5 ይባዛል፤ በሁለተኛው መግለጫ ውስጥ፣ ድምሩ 
የመጀመርያው ድምር እጥፍ ነው። 

 የ3 ልጆች የፊልም ቲኬቶች እያንዳንዳቸው በ$7 እና 2 ያዋቂዎች የፊልም ቲኬቶች 
እያንዳንዳቸው በ$12 ለመግዛት  በቅንፍ በመጠቀም መግለጫ ፃፍ/ፊ። 
ሊሰጥ የሚችል መልስ፡  (3 x 7) + (2 x 12)። 
ልጅዎን መጠየቅ የምትችሏቸው ጥያቄዎች፡ 
o መግለጫውን ለመገምገም (ለመፍታት) ቅንፎች እንዴት አገዙህ/ሽ? 
o ቡድን መለያ ምልክቶች/ምስሎች ባይኖረው ኖሮ መልስህ/ሽ እንዴት በተለወጠ ነበር? 

መደበኛ አሰራር ከፊል ውጤት 
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