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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 
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 በአንድ ታሪክ ውስጥ ቁልፍ ዝርዝሮችን ለመለየት በማን፣ ምን፣ የት፣ መቸ፣ ለምን፣ እና በእንዴት በመገልገል ጥያቄዎች ማቅረብና 

ለጥያቄዎች መልስ መስጠት። 

 ገጸባህርያት ለፈተናዎች እንዴት እንደሚመልሱ መወያየት። 

 የታሪክን መዋቅር መግለፅ (መጀመርያ፣ መካከል፣ መጨረሻ)። 

 ከታሪኩ ዝርዝሮች በመነሳት ሀሳቦችንና አስተያየቶችን በማከል በሌሎች ትችቶች ላይ መገንባት። 

 የገፀባህርያቶቹን አስተያየቶች መግለፅና ማወዳደር። 
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 በነጠላ ቃላት ትርጉም እውቀት በመጠቀም የጥምር ቃላትን ትርጉም መተንበይ። 

 በቅርብ-የተዛመዱ ትርጉሞች ያላቸው ግሶችን መለየት። 

 የቃላትንና የሀረጎችን ትርጉም ለማብራራት በአጫጭር የቃላት መግለጫዎች እና መዝገበ ቃላቶች፣ ሁለቱም በታተሙና በዲጂታል፣ 

መገልገል። 

 

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

 ይህም... በንባብ ተማሪዎች የሚያደርጉት... 
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ለአንድ ፕሮብሌም ወይም 
ሃሳብ በርካታ ምላሾች 
ማመንጨት። 

 ስለ አንድ ታሪክ የተለያዩ ቀላልና ውስብስብ ጥያቄዎች ማቅረብ። 

 ክፍት ማለቂያ ላላቸው ጥያቄዎች በተለያዩ መንገዶች መልስ መስጠት፣ በቃል ወይም በፅሁፍ። 

 ያልታወቁ ቃላትን ትርጉም ለማግኘት በተለያዩ ስልቶች መጠቀም። 
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የቡድን ግብ ለመምታት 
በውጤታማነትና በመከባበር 
መስራት። 

 ከፅሁፍ በተገኘ አዲስ መረጃ ለመወያየት በጥንድ ወይም በአነስተኛ ቡድኖች ሆኖ መስራት። 

 በአነስተኛ የሚመራ የንባብ ቡድን ውስጥ የሌሎችን ትችቶችና አስተሳሰቦች ማክበር። 

 እንድ ገብ ለመድረስ ወይም የገቢር ፕላን ለማከናወን ሀላፊነቶችን መጋራት። 

 አንድ ገፀባህርይ ለፈተናዎች እንዴት አድርጎ ምላሽ አንደሚሰጥ በርካታ አስተያየቶች ለመጋራትና 

ለማዳመጥ ፈቃደኛነት ማሳየት። 
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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... 
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 ስለ ታሪኩ ንጥረነገሮች እና መዋቅሩ (ገፀባህርያት፣ አቀማመጥ፣ ልቦለድ ሴራ) 
ማስታወሻዎች መውሰድ እና ከተባባሪ ጋር ሀሳቦች መጋራት። 

 የአንድ ታሪክ ክውነቶች የታሪክ መዋቅሩን እንዴት እንደሚቀርፁት መግለፅ። 

 አንድ ገፀባህርይ ለፈተናዎች ምላሽ እንዴት እንደሚሰጥና ፕሮብሌሞችን እንደሚፈታ 
ማንበብና መወያየት። 

 በአንድ ገፀባህርይ ሀሳቦች፣ ስሜቶች፣ እና ራእዮች (አስተያየቶች) መወያየት እና 
ከተጨባጭ እውነታ ጋር ግንኝነቶች ማድረግ።  

 የአንድ ተረት ሁለት ትርጉሞች (የተለያዩ ትረካዎች) ማንበብ እና በታሪክ 
መዋቅሮቻቸው መካከል ተመሳሳይነቶችንና ልዩነቶችን መለየት። 

 ሁልቀን አንብቡ።  አቀላቅሉት!  ትረካዎችን፣ መረጃዊ ፅሁፎች፣ የምግብ ባልትናዎች፣ 
መፅሄቶች፣ ዲጂታዊ መገልገያዎች፣ ወዘተርፈ ማንበብ።  

 የአንድ ታሪክ ሁለት ትርጉሞች/ፅሁፎች ማንበብና የታሪኩን መዋቅር ነጥረነገሮች 
ማወዳደር። 

ሊቀርቡ የሚችሉ ጥያቄዎች፡ 

 አቀማመጡ እንዴት ይመሳሰል ነበር? 

 ገፀባህርያቶቹ እንዴት ይለያዩ ነበር? 

 አንተ/አንቺ ____ ብትሆን/ኚ እንዴት ምላሽ ትሰጥ/ጪ ነበር? 

 የትኛውን ትርጉም/ፅሁፍ ይበልጥ ወደድክ/ሽ? ለምን? 
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 የጥምር ቃል ትርጉም በሁለቱም አካሎቹ ምን እንደሆነ ተንብይ። 

ምሳሌ፡ ጥምር ቃል - “zookeeper” 

ክፍል 1፡ zoo 
እንስሳዎች በጎጆዎች 
ወይም በክልሎች 
የሚቀመጡበት/የሚጠበቁ
በት ቦታ። 

ክፍል 2፡- keeper 
አንድ ነገር የሚጥብቅ 
ወይም በቁራኛ የሚያይ 
ግለሰብ። 

እንደሚመስለኝ ትርጉሙ፡ 
እንስሶችን በመካነ አራዊት 
የሚጥብቅ ወይም በቁራኛ 
የሚያይ ግለሰብ። 

 ያልታወቁ ቃላትን ትርጉም ለማወቅ በዲጂታልና ህትመት መዝገበ ቃላቶችና አጭር 
የቃላት መግለጫዎች መገልገል። 

 ቤት በሚነበቡ መፃህፍት ውስጥ ጥምር ቃላትን መፈለግ። 

ቀፅል፡ የጥምር ቃላት ዝርዝር መስራትና በማስታወሻ ስእላቸውን ማስፈር። 

የቃላት ችሎታ እድገት: 

የቃላት ባንክ ለማስፋፋት ለማገዝ ልጅዎ ተመሳሳይ ትርጉም ያላቸው ግሶች እንዲያፈልቅ 
ማበረታታት። ለምሳሌ፡ throw፣ toss፣ lob፣ heave፣ ወዘተ. 

ጠይቅ፡ በቅርብ የተዛመዱ ግሶች ትርጉም ግንዛቤ ስትፅፍ እንዴት ሊያግዝህ ይችላል? 
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story structure (የታሪክ መዋቅር)፡- የአንድ ታሪክ ንጥረነገሮች አደረጃጀት ወይም መዋቅር 


