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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 
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 የፅሁፍ ድጋፍ በመጠቀም መጣቀሻዎች ማድረግ። 

 ዋና ሃሳብን መለየት እና ከጽሁፍ ውስጥ ባሉ ዝርዝሮች ማጠናከር። 

 በርካታ ጽሁፎችን ለማወዳደር ዋና ሃሳቦችን አጠር ባለ መልክ ማቅረብ። 

 በአንድ ተከታታይ ክንውኖች ወይም አካሄዶች መካከል ያሉ ግንኙነቶችን ማብራራት።  

 መለየትና ማብራራት የጽሁፍ መዋቅር (የጊዜ ሰሌዳ/ዘመን እና ምክንያት እና ውጤት) 
ደራሲው ሃሳቦች፣ ክንውኖች፣ ወይም መረጃ ለማብራራት የተጠቀመበትን። 

 ማወዳደርና ማነጻጸር አንደኛ ደረጃ  እና  ሁለተኛ ደረጃ መረጃ የተመሳሳይ ክንውን 
የተለያዩ ጽሁፎችን በመጠቀም። 

 ከበርካታ አይነት ሚዲያ (ቻርቶች፣ ግራፎች፣ ድረ-ገጾች፣ ወዘተ.) መረጃ መሰብሰብና 
መተርጎም። 
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 በቃልና በጽሁፍ ስራ የትምህርት አይነትን የሚመለከቱ ቃላትን መተርጎምና መጠቀም። 

 የማመሳከሪያ/ማጣቀሻ ቁሳቁሶችን (መዝገበ ቃላት፣ የተመሳሳይ ትርጉም ቃላት ማውጫ፣ የቃላት ትርጉም ዝርዝር) መጠቀም።  

 ያልታወቁ ቃላትና በርካታ ትርጉም ያላቸውን ቃላት ማብራራት። 

 የቃላትን ትርጉም ለመወሰን ቅድመ ቅጥያዎችን፣ ድህረ ቅጥያዎችን እና ስሮችን መጠቀም። 

 

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

 ይህም... በማንበብ፣ ተማሪዎች... 
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የአንድ ጠቅላላ ጽንሰ ሃሳብ 
መረዳትን ለማዳበር ወይም 
አዲስ ወይም ብቸኛ ሙሉ 
ለመፍጠር የተለያዩ 
ከፍሎችን አንድ ላይ 
ማገጣጠም። 

 መረዳትን ለማሻሻልና አዲስ ሃሳብ ለመፍጠር ከጽሁፍ ዋና ሃሳብንና ዝርዝሮችን መጠቀም። 

 ስለይዘት መደምደሚያ ላይ ለመድረስ ከበርካታ ምንጮች መረጃን ማዋሃድ። 

 ማጠቃላያ ለማድረግ፣ ለመደምደምና ስለይዘት አዲስ ሃሳቦችን ለመፍጠር በርካታ ምንጮችን 
መጠቀም። 

 አንድ ቅድመ ቅጥያ ወይም ድህረ ቅጥያ እንዴት የአንድን ቃል ትርጉም ሊለውጠው እንደሚችል 
መተንተን። 
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የቡድን ግብ ለመምታት 
በውጤታማነትና 
በመከባበር መስራት። 
 

 በአነስተኛ ቡድኖች፣ ሽርክናዎች፣ እና ሙሉ ቡድኖች ውስጥ ለመስራት ልማዳዊ ተግባራትንና 
መሰረታዊ ደንቦችን መማር። 

 ከስነፅሁፍ ጋር የተያያዙ ውይይቶችን ለማካሄድ አነስተኛ ቡድኖች፣ ሽርክናዎች፣ እና ሙሉ ቡድኖች 
እንዲኖሩህ/ሽ ማድረግ። 

 ከፅሁፍ ውስጥ የቃላትን ትርጉም ለመወሰን በአነስተኛ ቡድኖች፣ ሽርክናዎች፣ እና በሙሉ ቡድኖች 
ውይይት ማካሄድ። 

ከጽሁፍ 
የተወሰነ/የተለየ 

ምሳሌ 

የበስተጀርባ/ማጠ

ናከርያ መረጃ 

መደምደሚያዎች፡ የጽሁፉ 
ይህኛው ክፍል የሚገልጸው 

ምንድን ነው? 
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የመማር ተሞክሮዎች በመለኪያ አርእስቶች 
(Learning Experiences by Measurement Topic - MT) 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  በመኖርያ ቤት፣ ልጃችሁ ማድረግ የሚችለው ... 
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 ለመልሶች ወይም ሃሳቦች ማጠናከርያ ምሳሌዎች ለመፈለግ ወደ ጽሁፉ መመለስ። 

 መጣቀሻዎች ለማድረግ የበስተኋላ እውቀት እና ከምንባብ የተቀሰመውን መጠቀም። 

 የክንውኖችን አንደኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ መረጃን ማወዳደር። 

 በተመሳሳይ ክንውኖች ላይ ያሉ አመለካከቶችጨምሮ የተለያዩ ጽሁፎችን ማንበብ።  

 ዋና ሃሳቦችን በራስ አባባል ወይም እንደገና በማቅረብ ጽሁፍን ማሳጠር። 

 መረጃን ለመተርጎምና ማጠቃለያ ለመስጠት የግራፍ ወኪሎችን (ቻርቶች፣ ግራፎች፣ የጊዜ 
መስመሮች፣ ስዕላዊ መግለጫዎች፣ ፎቶግራፎች) መጠቀም። 

 የተለያዩ መረጃነክ ጽሁፍ በማንበብ የቅድሚያ አውቀትን መገንባት።  

 የጽሁፍ መዋቅር (የጊዜ/ዘመን አቆጣጠር፣ ምክንያት እና ውጤት) በመጠቀም ሃሳቦችንና ጽንሰ-
ሃሳቦችን መግለጽ። 

 ከእርስዎ ጋር በየምሽቱ ማንበብ። (መጽሄቶች፣ ጋዜጣዎች፣ እውነተኛ/ልብወለድ ያልሆኑ መጻህፍት 
ወዘተ.) 

 ቤተመፅህፍትን አዘውትሮ መጎብኘት። 

 ስለ ፅሁፉ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች በቃል ወይም በፅሁፍ መልስ መስጠት። 
ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎች፡ 
o ጽሁፉ የተዋቀረው እንዴት ነው?  አንተ/ቺ ለመረዳት እንዲቀልህ/ሽ ደረሲው/ዋ ምን የጽሁፍ 

ባርያትን (ስዕሎች፣ ርእሰ አንቀጾች፣ ገላጮችን) ተጠቀመ/ች? 
o ከፅሁፉ የዚህኛውን ክፍል ዋና ሀሳብ አሳጥረው።  ምላሽ ስትሰጥ/ጪ የትኛው የጽሁፍ ባህሪ 

አገዘህ/ሽ? 
o አንተ/ቺ ጽሁፉን ለመረዳት እንዲያግዝህ/ሽ ደራሲው/ዋ የተጠቀመበት/የተጠቀመችበት ጥቂቶች 

ከትምህርት አይነት/ጉዳይ ጋር የተያያዙ ቃላት የትኞቹ ናቸው? 

 ከግራፎች፣ የጊዜ መስመሮች፣ ስዕላዊ መግለጫዎች፣ ፎቶግራፎች እና ከጋዜጣዎች፣ መጽሄቶች፣ 
ድረገጾች መዝናኛዎች ወዘተ. የተሰበሰቡ መረጃዎችን መፈለግና መወያየት።  መረዳትን ለማብራራት 
እንዲያግዙህ/ሽ ከላይ የተጠቀሱትን ጥያቄዎች ተጠቀም/ሚ። 

 ወመዘክር ወይም የኪነ ጥበብ ማሳያ/መድረክ ጎብኝ/ኚ እና የታየውን ለመግለጽ ከትምህርቱ/ከጉዳዩ ጋር 
የተዛመዱ ቃላትን ተጠቀም/ሚ። በአንደኛ፣ ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ ሰው  አገላለጽ ? 
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 ከትምህርቱ/ጉዳዩ ጋር የተያያዙ ወይም ያልተለመዱ ቃላትን ትርጉም ለመፈለግ እና ስለአባባላቸው 
ለመታገዝ ዲጂታል መገልገያዎችን ተጠቀም/ሚ። 

 የግሪክ ወይም ላቲን ምንጭነት ያላቸውን ቃላት ለማብራራት ድህረ ቅጥያዎችንና ቅድመ 
ቅጥያዎችን ተጠቀም/ሚ። 

 ክትምህርት ቤት የተማርካ/ሻ/ቸውን አዲስ ቃላት ወይም ጽንሰ ሃሳቦች በተመለከተ ከጓደኞች እና 
ትልቅ/አዋቂ ሰዎች ጋር ተነጋገር/ሪ። 

 ያልታወቁ ቃላትን ትርጉም ለመለየት ከእጠቃላይ ጉዳዩ መነሻዎችን እና የተማርካ/ሻ/ቸውን ሌሎች 
ስልቶችን መጠቀምን ተለማመድ/ጂ። 

 በቀጥታ በኮምፒውተር ያለን መዝገበ ቃላት፣ የተመሳሳይ ቃላት ማጣቀሻ (http://www.merriam-
webster.com) ወይም የትርጉም መገልገያዎችን 
http://oxfordlanguagedictionaries.comተጠቀም/ሚ። 

 ተቃራኒና ተመሳሳይ ትርጉም ያላቸውን ቃላት ግንዛቤን የሚያጠናክር የቃላት ጨዋታ 
ተጫወት/ቺ(http://abcya.com/synonyms_antonyms.htm)። 

 

 ተቃራኒ (አንቶኒም) ወይም ተመሳሳይ (ሲኖኒም) የቃላት ትርጉምን በመጠቀም ያልተለመዱ 
ቃላትን ትርጉም ማብራራት። 
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ት
 firsthand account (አንደኛ ደረጃ መረጃ) ፡ አንድን ክንውን የተመለከተ ወይም በጥናቱ ወቅት የነበረ 

አንድ ሰው መረጃ ወይም ቁሳቁሶች 
point of view(አስተያየት)፡- ታሪኩ የሚነገርበት መነሻ እይታ ወይም መረጃ የሚፃፍበት እይታ 

secondhand account (አሉባልታ)፡ በመነሻ መገልጋያዎች ወይም ምርምሮች ተመስርቶ የቀረበ መረጃ 

text structure (የፅሁፍ መዋቅር)፡- የፅሁፍ አደረጃጀት (ቅደም ተከተል ወይም የጊዜ ተከታታይነት፣ 
መነሾ/ውጤት፣ አገላለፅ፣ ማወዳደር/ማነፃፀር፣ ፕሮብሌም/መፍትሄ) 

o ድህረ ቅጥያ -full ትርጉሙ ሙሉ ሲሆን፤ ተስፋ ያለው ማለት በተስፋ የተሞላ 
o ቅድመ ቅጥያ re-ትርጉሙ መድገም ሲሆን፤ reread ደግሞ እንደገና ማንበብ ማለት ነው። 


