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MT የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ሊያደርጉ የሚችሉት ... 
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 ክቦችንና ባለአራት ማእዘኖች ወደ ሁለትና አራት እኩል ድርሻዎች መክፈል (አንድን ሙሉ ወደ እኩል ክፍሎች 

መከፋፈል)። 

 በተፈጠሩ ድርሻዎች ቁጥርና መጠን መካከል ያለውን ዝምድና መግለፅ።  

 
"የአራት መእዘን ግማሽ ድርሻ ከአራት 
ማእዘን ሩብ ይበልጣል። አንድ ቅርፅ 
ወደ ተጨማሪ ድርሻዎች ከተከፋፈለ፣ 
ድርሻዎቹ ያነሱ ይሆናሉ።  

  

እያንዳንዱ ድርሻ አንድ 
ግማሽ ተብሎ ይጠራል 

እያንዳንዱ ድርሻ አንድ አራተኛ 
ወይም ሩብ ተብሎ ይጠራል 
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ሀ
ዞ
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 የሰአት መንገር አስፈላጊነትን እና ከእለታዊ ኑሮ ጋር ያለውን ግንኙነት ማብራራት።  

 ሰአትን ከአናሎግና ከዲጂታል ሰአቶች ወደ አንድ ሰአትና ወደ ግማሽ ሰአት አጠጋግቶ መንገር።  

 ሰአትን በአናሎግ ሰአቶች ሞዴል ማድረግ። 

አናሎግ ሰአት 

 

ዲጂታል ሰአት 

 

አስተሳሰብና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች 

(Thinking and Academic Success Skills -TASS) 
 

ይህም...  በሂሳብ፣ ተማሪዎች የሚያደርጉት... 

የፈ
ጠ

ራ
 ች

ሎ
ታ

 

ለግለሰብ፣ ለቡድን ወይም ለሁኔታ አዲስ 

ወይም ልዩ የሆኑ ሃሳቦችና መፍትሄዎች 

መፍጠር። 

 ያንኑ ቅርፅ በበርካታ መንገዶች ከፋፍሎ ግማሾችንና አንድ-
አራተኛዎችን ማሳየት።  

 እኩል ድርሻዎችን ወደ አዲስ ቅርጽ መቀየር። 

በኩር ቅርፅ ወደ ሁለት እኩል ቅርፆች 
መክፈል 

ወደ አንድ አዲስ ቅርፅ 
የተቀየሩ እኩል ቅርፆች  

   

ስ
ለ
እ
ው

ቀ
ት

 ማ
ወ

ቅ
 ስለራስ አስተሳሰብ ማወቅና መገንዘብ እናም 

የራስን አስተሳሰብ የመቆጣጠርና የመገምገም 

ችሎታ መኖር።  

 በበኩር መንገዶች ቅርፆችን የመከፋፈል የአስተሳሰብ ሂደት 
መግለፅ።  

 ጊዜ ሲነገርና ሞዴል ሲደረግ አገልግሎት ላይ የዋለ የአስተሳሰብ 
ሂደትን ማብራራት።   

 ጊዜን ለመለየት ሲያስፈልግ እርዳታ መፈለግና ስልትን 
መለወጥ።  
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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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 የወረቀት ቅርፆችን ወደ እኩል ክፍሎች አጥፎ መቁረጥ። 

 "ግማሾች፣" "አንድ-አራተኞች፣" እና "ሩቦች" በሚባሉ ቃሎች በመገልገል 
የክቦችን እና አራት ማእዘኖችን ድርሻዎች መግለፅ 

 "የ...ግማሽ፣" "የ...አንድ አራተኛ፣" እና "የ...ሩብ" በተባሉ ሀረጎች በመገልገል 
ሙሉውን በድርሻዎች ቁጥር መግለፅ። 

 የተከፋፈሉ ክቦችንና አራት ማእዘኖችን ወደ እኩል ድርሻዎችና እኩል 
ወዳልሆኑ የድርሻ ረድፎች መመደብ። 

 ለመክፈል ተልዕኮ መሄድ! ወደ እኩል ክፍሎች የተከፋፈሉ የተጨባጩ አለም ነገሮችን 

መፈለግ። ምሳሌዎች የመስኮት መስታወቶች፣ መንገዶች፣ ተሳቢዎች፣ ፒሳዎች፣ እና 

ሳንድዊቾችን ያካትታሉ። 

  

 

 

እኩል ድርሻዎች 

  

እኩል ያልሆኑ 

ድርሻዎች 

  በልብስ አጠባ ማገዝ! ፎጣዎችን ወደ ግማሾችና ሩቦች ማጠፍ። በፎጣ ቅርፅና መጠን 
ለውጥ መወያየት።  

 ቅርፆችን በመከፋፈል ለመለማመድ በድርጣብያ መገልገል፡- 

 http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=a
ctivities&from=topic_t_3.html 
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 ሰአትን ስለማንበብ ጠቃሚነት በመማርያ ክፍል ውስጥ ውይይት መሳተፍ።  

 ሰአት ላይ ያሉ ቁጥሮች ቦታ መለየት።  

 በአናሎግ ሰአቶች ላይ ወደ ሙሉ ሰአትና ግማሽ ሰአት አጠጋግቶ ሞዴል 
ማድረግና ማንበብ።  

 በአናሎግና በዲጂታል ሰአቶች ላይ ጊዜ መፃፍና ማወዳደር። 

 ለተሟላ ቀን በኩር ፕሮግራም መፍጠር። ለያንዳንዱ ክውነት ጊዜ የሚያሳዩ ሰአቶች 
መሳል።   

 ሰአት/ጊዜ ስለሌለው ከተማ  በኩር ታሪክ መጣፍና መሳል።  ታሪኩን ከቤተሰብ አባላት 
ጋር መጋራት!  

 የቀኑን ተወዳጅ ሰአት የሚወክል ጊዜን የሚያሳይ ሰአት መሳል። ሰአቱን ከቤተሰብ አባላት 
ጋር መጋራትና በዚያ ጊዜ አስፈላጊነት መወያየት።  

 ሰአት ማንበብ በድርጣብያ መገልገል፡- 

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/StopTheClock/sthec1.htm 

የደቂቃ ዘንግ 

 

 
የሰአት ዘንግ 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities&from=topic_t_3.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities&from=topic_t_3.html
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/StopTheClock/sthec1.html

