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MT የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

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

ስ
ነ 

ፅሁ
ፍ

 

 በቁልፍ ዝርዝሮችና ስእሎች በመገልገል፣ በአንድ ታሪክ ውስጥ ገፀባህርያትን፣ ሁኔታዎች/አቀማመጦች፣ እና 

አይነተኛ ክውነቶችን መግለፅ። 

 የማእከላዊውን መልእክት ግንዛቤ ለማሳየት በቁልፍ ዝርዝሮች በመጠቀም ታሪኮችን መልሶ መንገር። 

 በታሪክ ውስጥ የሚገኙ የገፀባህርያት ተሞክሮዎችን እና/ወይም ስሜቶችን ማወዳደር። 

መ
ረ
ጂ

ያ
ዊ
 

ፅሁ
ፍ

 

 በቁልፍ ዝርዝሮችና በፅሁፍ ገፅታዎች ድጋፍ በመገልገል ዋና ርእሱን መለየትና መልሶ መንገር።  

 በአንድ ርእስ በተዘጋጁ ሁለት ፅሁፎች መካከል መሰረታዊ ተመሳሳይነቶችና ልዩነቶች መወሰን።  

 በፅሁፍ ውስጥ የሚገኙ ነጥቦችን ለመደገፍ አንድ ደራሲ የሚሰጣቸውን ምክንያቶች መለየት። 

ቋ
ን
ቋ
፡ 

የቃ
ላ
ት

 
ዝ

ር
ዝ

ር
 

 ማብራርያ ጥያቄዎችን በማቅረብ እና በሌሎች ሰዎች አስተያየቶች በመገንባት በትብብራዊ ውይይት መሳተፍ። 

 በቁልፍ ባህርያት በመገልገል በርእሰ-ተኮር የቃላት ዝርዝር ቃላት መግለፅ።  
መልካም አገልግሎት 

 ሰዎች የሰሩትና ያሳደጉት 

 ሊነካ ወይም ሊያዝ የሚችል 

 ሰዎች አርስ በርሳቸው ለፈፅሙት የምችሉት ተግባር ወይም ስራ 

 የማይነካ ወይም የማይያዝ 
 

አስተሳሰብና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች 

(Thinking and Academic Success Skills -TASS) 
 

ይህም... በማንበብ፣ ተማሪዎች... 

የፈ
ጠ

ራ
 ች

ሎ
ታ

 

ለግለሰብ፣ ለቡድን ወይም 
ለሁኔታ አዲስ ወይም ልዩ 
የሆኑ ሃሳቦችና 
መፍትሄዎች መፍጠር። 

 የፊት ምልክቶችና ተግባሮች ግንዛቤን እንደሚያሳዩ በማረጋገጥ የገፀባህርይ ተሞክሮን 
በትያትር መልክ መስራት። 

 መሬትን/አለምን ለመንከባከብ መፍትሄዎች ፈጠራ ላይ ሃሳብ ለመለዋወጥ በፅሁፉ 
መረጃዎች መገልገል። 

ስ
ለ
እ
ው

ቀ
ት

 ማ
ወ

ቅ
 

ስለራስ አስተሳሰብ 
ማወቅና መገንዘብ እናም 
የራስን አስተሳሰብ 
የመቆጣጠርና የመገምገም 
ችሎታ መኖር። 

 የተለያዩ የፅሁፍ አይነቶች ሲነበቡ በስራ ላይ ስለ ዋሉት ስልቶች ግንዛቤ ማድረግ 

(ለምሳሌ፣ የስነ ፅሁፍ ፅሁፍ ሲነበብ የታሪኩን ንጥረነገሮች መፈለግ፣ በመረጂያዊ 

ፅሁፍ ቁልፍ ዝርዝሮችን ለመለየት በፅሁፍ ገፅታዎች መገልገል)። 

 ወደ ማእከላዊው መልእክት የሚያመሩትን ቁልፍ ዝርዝሮች ለመወስን በሚነበብበት 

ወቅት አስተሳሰብን መቆጣጠር (ለምሳሌ "በLittle Red Riding Hood፣ ልጃገረዷ 
ቀይ ቆብ ታጠልቃለች እናም ከሌሎች ባይተዋር ሰዎች ጋር የማትነጋገርበት ምክንያት 

እንድገነዘብ አያግዘኝም።")። 
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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... 

ስ
ነ 

ፅሁ
ፍ

 

 በኪነት ህትመት ማእከላዊውን መልእክት ቁልፍ ዝርዝሮችን በመለየት 

መወሰን። 

 በተለያዩ ታሪኮች የሚገኙ ገፀባህርያት ተመሳሳይ ፕሮብሌሞችን እንዴት 

እንደሚፈቱ ማወዳደር። 

 ሁልጊዜ ማታ ማንበብ።  እንደ The Three Little Pig እና The Three Ninja Pigs፣ 
ወይም Little Red Riding Hood እና Lon Po Po የመሳሰሉ የአንድ ታሪክ የተለያዩ 

ቅጅዎች/ትርጉሞች ማንበብ እና በያንዳንዱ ታሪክ ገፀባህርዩ የሚሰራውን ወይም 
የሚናገረውን መስራት። 

 ማእከላዊ መልእክትን ለመወሰን  

በFive Finger Retell ስልት  
በመገልገል ታሪኮችን መላልሶ  
መንገር መለማመድ። 

መ
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ያ
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ፍ

 

 ዋና ርእስን ለመለየት በፅሁፍ ውስጥ ባሉ ስእሎችና ዝርዝሮች 
መገልገል። 

 በአንድ ርእስ ተመሳሳይነቶችንና ልዩነቶችን ለማወዳደር ከሳይንስና 

የማህበራዊ ጥናቶች ጋር የተዛመዱ ሁለት ፅሁፎችን ማንበብ (ለምሳሌ 

ሸቀጦችና አገልግሎቶች፣ አድሶ መፍጠር (recycling))። 

 ስለ አካባቢ አስተያየትን ለመደገፍ አንድ ደራሲ የሚሰጣቸውን 
ምክንያቶች መለየት። 

 ስለ አንድ ርእስ ሁለት የተለያዩ  
ፎቶግራፎች ወይም ፅሁፎች  

(መፃህፍት፣ ድርጣብያዎች፣  

ወይም በራሪ ማፅሄቶች) ማወዳደር።  

(ለምሳሌ "የያንዳንዱ ፎቶግራፍ/ፅሁፍ ዋና ርእስ ምንድን ነው?) "ሁለቱ 

ፎቶግራፎች/ፅሁፎች መንድን ነው የሚያመሳሰላቸውና የሚያለያያቸው?")። 
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 በውይይት ወቅት በሌሎች አሰያየቶች ላይ መገንባት 

(ለምሳሌ "ፀሀፊው ብዙ ነፍሳት ያሉበት የከተማ መናፈሻ ፎቶግራፍ አሳየን 

ብለሀ(ሻ)ል። ለመኖር ንፁህ አየር ስለምትሰጠን መሬትን/አለምን 

መንከባከብ እንዳለብን በተጨማሪ ይነግረናል።")። 

 በመወዳደርያ ክቦች (ለምሳሌ የእጅ መሳርያዎች፣ የሞተር መሳርያዎች 

ወይም ሁለቱም?) በመገልገል ቡድኖች የሚወክሏቸውን ፅንሰሀሳቦች 
ለመገንዘብ ቃላትን ትርጉም ባላቸው ቡድኖች መክፋፈል። 

 ት/ቤት በተማርከው የቃላት ዝርዝር ቃሎች (ሸቀጣሸቀጦችና አገልግሎቶች) በመገልገል 

ስለምታውቀው ሰው መፃፍ (ለምሳሌ "የአክስቴ/አጎቴ ልጅ የሰዎችን ፀጉር በማስተካከል 

አገልግሎት ይሰጣል/ትሰጣለች። ጓደኛዬ መፅሀፍ ሲገዛ፣ እሷ አንድ ሸቀጥ ከሱቅ 

ትገዛለች።")። 

 በቤት አካባቢ የሚገኙ ነገሮችን መሰብሰብ እና ነገሮች እንዴት እንደሚመሳሰሉና 

እንደሚለያዩ በመለየት ባህርያቸውን መግለፅ (ለምሳሌ "ውስጧ የታጨቀ ጥንቸል 
መጫወቻ መኪና ትናንሾች ናቸው።  ጥንቸሏ ለስለስ ብላለች፣ መኪናው ደግሞ ጠንክሮ 

ይገኛል።")። 


