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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 

ስ
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ፍ

 

 የሀቀኛ ልቦለድ ጠባዮችን መለየትና የነዚያኑ ጠባዮች ምሳሌዎች ማግኘት። 

 የገፅባህርዩ ተግባሮች የክውነቶችን ቅደምተከተል እንዴት ተፅእኖ እንደሚያደርጉበት 

ማብራራት። 

 የተለያዩ አስተያየቶችን መለየት። 

 ማእከላዊ መልእክትን ለመወሰን በታሪክ ክውነወቶች መካከል ግንኙነት ማድረግ። 

 በፅሁፍ ውስጥ ቀጥተኛ-ያልሆነ ቋንቋ ትርጉም መወሰን። 
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 በጋራ በሚደርጉ ውይይቶች መሳተፍ። 

 ከታወቀ የስር ቃል በመነሳት ያልታወቀ ቃልን መገንዘብ። 

 የፊት ወይም የኋላ የቃል ቅጥያ (prefix or suffix) ሲጨመር አዲስ ቃልን መወሰን። 

 

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

 ይህም... በማንበብ፣ ተማሪዎች ... 

ት
ን

ተ
ና

 

አንድን ሙሉ ነገር ወድያውኑ 
ግልፅ ሊሆኑ ወደማይችሉ 
ክፍሎች መከፋፈል እና 
የሙሉውን ነገር መዋቅር 
ለመገንዘብ እንዲቻል 
ክፍሎቹን ማገናዘብ። 

 አንድ ታሪክ የሀቀኛ ልቦለድ ምሳሌ መሆኑን ለመወስን 
የታሪኩን ክፍሎች መለየትና ማገናዘብ። 

 ከአንድ ገፀባህርይ ቃሎች፣ ሀሳቦች፣ እና ተግባሮች 
በመነሳት የገፅርባህርዩን ጠባዮች መወሰን። 

 ቃላቶች ወይም ሀረጎች የቀጥተኛ-ያልሆነ ቋንቋ ምሳሌ 
መሆን አለመሆናችውን መወሰን። 

 
    

 እርስበርሱ የሚጋጭ የሚመስል የአባባል ዘይቤ 
(oxymoron) 

ፍቺ/ ትርጓሜ 

 በሚገባ የተገነዘቡት ያንድ ነገር ትርጉም በግልፅ አልታወቀም 

   

ት
ብ

ብ
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የቡድን ግብ ለመምታት 
በውጤታማነትና በመከባበር 
መስራት። 

 መከባበር የሰፈነበት የቡድን  ውይይት ህጎችን 
መፍጠርና መከታተል/ማክበር። 

 ተዘጋጅቶ በመምጣት፣ የግል አስተያየቶችን 
በመደገፍ፣ እና ለሌሎች ጥያቄ በማቅረብ 
በቡድን ውይይት መሳተፍ። 
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የመማር ተሞክሮዎች በመለኪያ አርእስቶች 
(Learning Experiences by Measurement Topic - MT) 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  ቤት ውስጥ ልጅዎ ማድረግ የሚችለው/የምትችለው... 
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 የሀቀኛ ልቦለድ ጠባይ ለመግለፅ ስእላዊ ማደራጃዎች መፈፀም። 

 የአንድ ገጸባህርይ ትግባሬዎች የክውነወቶች ቅደም ተከተል ላይ እንዴት ተፅእኖ 

እንደሚያደርጉ ማብራራት። 

 ከአንድ ታሪክ ቁልፍ ዝርዝሮችን ይዞ ካነበቡና ከሰሙ በኋላ የግል አስተያየት መለየትና 

ማብራራት።  

 ማእከላዊ መልእክትን ለመተንበይ እና የአንድ ገፀባህርይን አስተያየት ለመወሰን ከፅሁፍ 

በቁልፍ ዝርዝሮች መገልገል። 

 ሁልጊዜ ማታ ማንበብ።  

 አንድ የሀቀኛ ልቦለድ ታሪክ መርጦ ትያትር መስራት። ቀፅል፡- የዋናውን ገፀባህርይ እድሜ 
መለወጥ እና ታሪኩን መልሶ ትያትር መስራት። ምን ልዩነት ይኖራል? 

 በእለቱ የተወሰደ ውሳኔ በሱ/ሷ ቀን የክውነቶች ቅደም ተከተል ላይ እንዴት ተፅእኖ 
እንዳደረገ ማብራራት። ምሳሌ፡- "ከጓደኛዬ ጋር ከትምህርት ሰአት በፊት ብጣላ ከዚያም 
በእረፍት ጊዜ..." 

 በተመሳሳይ ርእስ የቤተሰብ አባላት አስተያየቶችን ማወዳደር። 
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  ትችቶችን ከሌሎች ሰዎች ትዝብቶች ጋር ማያያዝ እና ከርእስ አለመውጣት። 

 በጋራ ውይይቶች ከተሳተፉ በኋላ የግል አስተሳሰቦችና አስተያየቶችን መከለስ።  

 አዲስ ቃላት ለመፍጠር የስር ቃሎች ላይ የፊት ወይም የኋላ ተቀጥያዎች (prefixes or 
suffixes) መጨመር። 

ምሳሌ፡  pre + heat= preheat 

 ከመጠን በላይ አገልግሎት ላይ የዋለ ቃል (አንደ “nice”) መምረጥ።  የሰአት መቆጣጠርያ 
ይዞ እሱን የሚታካ ሌላ ቃል የሚያመጣ መመልከት (እንደ “kind” ወይም “friendly”)። 

 በተሟላ አረፈተነገር በመጠቀም ትርጉም ባለው መንገድ በቤተሰብ ውይይቶች መሳተፍ። 

 በፅሁፍ የተነበቡ ወይም በውይይት የተሰሙ ያልታወቁ ቃላትን ትርጉም መወሰን ("እርስዎ 

ያሉት ___።  እንደሚመስለኝ ___ ማለት ___ ነው ምክንያቱም...)። 

 

መ
ዝ

ገበ
 

ቃ
ላ

ት
 

Central message (ማእከላዊ 
መልእክት)፡ ደራሲው በታሪኩ/ኳ 
ማስተላለፍ 
የሚፈልገው/የምትፈልገው 
ትምህርት ወይም መልእክት 

Key details (ቁልፍ ዝርዝሮች)፡ 
በጽሁፍ ውስጥ ያለን መልዕክት 
ወይም ርእስ የሚያጠናክሩ ዝርዝሮች 

literal language (ቀጥታ ቋንቋ):  
ከተለመደው ወይም ከመዝገበ ቃላት 
አጠቃቀም የማይለዩ/ፈቀቅ የማይሉ 
ቃላት 

non-literal language (ቀጥተኛ 
ያልሆነ ቋንቋ):  ልዩ ውጤት ወይም 
ትርጉም ለማግኘት  የተለምዶ 
የቃላት ትርጉም የሚቀይሩ ቃላት 

point of view (አስተያየት)፡ ታሪኩ 
የሚነገርበት እይታ ወይም መረጃው 
የሚፃፍበት ግምታዊ አስተያየት 

በrollercoaster 

መሽከርከር 

እንፈልጋለን! 

Ferris wheel ላይ መጋለብ 

እንፈልጋለን! 


