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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 
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  ቁልፍ ዝርዝሮችን እና ዋና ሃሳብን መለየት። 

 መረጃ መሰብሰብ ጽሁፉ ውስጥ ካሉ መግለጫዎች። 

 በአንድ ቅደም ተከተል ተያያዥነት ያላቸውን የሳይንሳዊ ሃሳቦች፣ ጽንሰ ሃሳቦች፣ ወይም ደረጃዎች መካከል ያለን ግንኙነት ማብራራት። 

 መጠየቅና ጥያቄዎችን በመመለስ የተረዱትን ጽሁፍ ማሳየት። 

 መጠቀም የጽሁፍ መለያዎችን ሁሉንም ዲጂታልና ህትመት፣ መረጃ ለማግኘትና በአዲስ መንገዶች ዕውቀትን ስራ ላይ ለማዋል። 
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 በጋራ በሚደረጉ ውይይቶች መሳተፍ። 

 የህትመትና ዲጂታል መዝገበ ቃላትን በመጠቀም ከትምህርቱ አይነት ጋር የሚሄዱ ቃላትን ትርጉም መወሰን። 

 በቃልም ወይም በዕይታ የቀረበን መረጃ ዋና ሃሳብ መወሰን። 

 በበርካታ የቃላት ትርጉሞች መካከል ልዩነቶችን ማወቅ። 

 

 

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። 

 ለማብራራትና በጥልቀት መረዳትን ለማዳበር 
የጽሁፍ አካላትን ደጋግሞ ማንበብ።  

 የጽሁፍ መለያዎችንበመጠቀም ዋና ሃሳቦችን 
የሚደግፉ ቁልፍ ዝርዝሮችን መለየት።  

 መንስኤና ውጤትን ለመወሰን በሃሳቦች 
መካከል ያሉን ግንኙነቶች መለየት። 

 የአንድን ቃልና ተዛማጅ ቃሎች የተለያዩ ትርጉሞች 
ማወዳደር። 
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የቡድን ግብ ለመምታት 
በውጤታማነትና በመከባበር 
መስራት። 

 መከባበር ያለበት የቡድን ውይይት እንዲኖር ሲባል 
የተስማሙበትን ስራዎች/ሚናዎች መከተል። 

 ተዘጋጅቶ በመምጣት፣ የግልን ሃሳቦች በመደገፍ እና 
ሌሎችን ሰዎች በመጠየቅ በውይይት መሳተፍ። 

 የአዲስ ቃላትን ትርጉም ለመተንተን በቡድን 
መስራት። 

 

ህግ፡ የተዘጋጀ አዋጅ የዳክዬ አፍ፡ የድክዬ 

አካል ክፍል 

ብር/ገንዘብ፡ የወረቀት 
ገንዘብ/ሃብት 
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የመማር ተሞክሮዎች በመለኪያዊ አርእስት 
(Learning Experiences by Measurement Topic - MT) 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  በመኖርያ ቤት፣ ልጃችሁ ማድረግ የሚችለው ... 
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 ከንባብ በፊት፣ በንባብ ወቅት እና በኋላ መጠየቅና ጥያቄዎችን መመለስ። 

 የማህበራዊ ጥናቶችን ወይም የሳይንስ ጽሁፍን ማንበብ።  የመንስኤንና ውጤትን ግንኙነቶች 
መለየት። 

 የግራፊክ ማደራጃዎችን ተጠቅሞ መመዝገብ/መቅዳት ቁልፍ ዝርዝሮች  እና ዋና ሃሳቦችን 
ለማጠቃለል። 

 ስለ አንድ ርዕስ መረጃ ለመማር በጽሁፍ ውስጥ ያሉትን ፎቶግራፎች መተንተን። 

 የህትመትና ዲጂታልየጽሁፍ መለያዎች በመጠቀም መረጃ መፈለግ። 

 ሁልጊዜ ማታ ማንበብ። 

 ከማስታወቂያዎች፣ መጽሄቶች፣ እና ጋዜጣዎች የተለያዩ ፎቶግራፎና መግለጣዎችን መሰብሰብ፣ ዋና 
ሃሳብ መሰረት በማድረግ የፈጠራ ክምችት (ኮሌጅ) ለመፍጠር። 

 ከሚወዱት የደስታ/የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያ ጋር የተየያዘ ፎቶግራፎች ማንሳት ወይም ስዕሎች መሳል።  
እነዚህን መግለጫዎች የጽሁፍ መለያዎችን ያካተተ መረጃዊ መጽሀፍ ለመፍጠር መጠቀም። 

 ስለአንድ የተወሰነ ርዕስ መረጃ ለመማር የተጠቀሙትን ድረ-ገጾች መወያየት። 

ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎች፡ 

"ይህን አምድ/ጣቢያ ማን ጻፈው?"  "አምዱ/ጣቢያው ሊነግረን የሚሞክረው (ዋና ሃሳብ) ምንድን 
ነው?  "በድረ-ገጹ ላይ የመፈለግ መለያ/አካል አለ?" "የመፈለግ መለያ/አካልን መረጃ ለማግኘት 
እንዴት ልትጠቀምበት ትችላለህ?" 
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  ሃሳቦችን ለመጋራት ከክፍል ጓደኞች ጋር አብሮ መስራት 

 በሁሉም የትምህርት መስኮች የቃላትን ትርጉም ለማብራራት የህትመትና የኮምፒውተር መዝገበ 
ቃላትን መጠቀም። 

 ስለ አንድ ቪዲዮ ወይም ጮህ ተደርጎ የተነበበ ጽሁፍ  በቁልፍ ዝርዝሮች  መወያየት እና 
መደምደም  ። 

  ዋና ሃሳብ በተመለከተ ንዴት እንደሚመሳሰሉና እንደሚለያዩ ለመወሰን የተዛመዱ የቃላት 
ቡድኖችን መፈተሽ። 

 እንዴት አንዳንድ ቃላት ከአንድ በላይ ትርጉም እንዳላቸው መወያየት። እያንዳንዱን ትርጉም 
ለማሳየት መግለጫ መሳል። ለምሳሌ፣ "bill " ማለት የዳክዬ አካል ክፍል፣ እዳ ገንዘብ ወይም 
የወረቀት ገንዘብ ሊሆን ይችላል። 

 የቃላት ስብስብ ጨዋታዎች መጫወት።  ለምሳሌ፡ ወላጅ፡ "እኔ እንቅስቃሴ ስል፣ ምን ቃላትን 
ታስባለህ?"  ልጅ፡ "መንሸራተት፣ መዝለል" 

 በቤተሰብ ስብሰባዎች ሀሳቦች ለመጋራት ደንቦችንና መመርያዎችን መመስረት።  ለምሳሌ፣ 
አታቋርጥ፣ አይን ለአይን መተያየት፣ እና በአንክሮ ማዳመጥ። 
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ድምዳሜ፡ ከዚህ በፊት ባለ 
ዕውቀትና በጽሁፍ ማስረጃ 
መሰረት መደምደሚያ ላይ 
መድረስ 

ቁልፍ ዝርዝሮች፡ በጽሁፍ ውስጥ 
ያለን መልዕክት ወይም ርእስ 
የሚያጠናክሩ ዝርዝሮች 

ዋና ሀሳብ፡ በመረጃዊ ፅሁፍ፣ 
ደራሲው አንባቢው እንዲያውቀው 
የሚፈልገው ማእከላዊ ነጥብ 

ጽሁፍ፡ የህትመት እና ዲጂታል ጽሁፍን 
የሚያመለክት ሲሆን ለምሳሌ መጽሀፎች፣ 
ድረ-ገጾች፣ ቪዲዮዎች፣ ምናሌዎች፣ 
መጽሄት፣ መግለጫዎች፣ ምልክቶች 
ወዘተ. 

text features (የፅሁፍ ገፅታዎች)፡ እንደ አርእስት፣ 
ማውጫ፣ አጭር መፍትሄ ቃላት፣ ኤሌክትሮኒክ ሜኑዎች፣ 
አዶዎች፣ ድርብ ፊደል፣ መለያዎች፣ ፎቶግራፎች፣ 
መግለጫዎች፣ ወዘተርፈ የመሳሰሉ አንባቢ መረጃዎችን ፈልጎ 
እንዲገነዘብ የሚያግዙ የፅሁፍ ክፍሎች 

ርእሰ አንቀጽ 

ትሮች 

የተጨማሪ ማብራሪያ አምድ 

ስእል/ፎቶግራፍ 

መግለጫ 


