
መዋዕለ ህጻናት ንባብ መጽሄት 
የማርክ ወቅት 2፣ ክፍል 1 

የተፈጠረው በMCPS መምህራን በC 2.0 Summit 2013 ጊዜ  
ትርጉም  Language Assistance Services Unit • Division of ESOL/Bilingual Programs • Office of Curriculum and Instructional Programs  

  

MT የመማር ግቦች በመለኪያ ርእስ Measurement Topic (MT) 
ተማሪዎች የሚያደርጉት... 
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 የንግግር ቃላት፣ ሲላብሎች (syllables)፣ የሆሄያት ስያሜ   (letter names)፣ እና ድምጾችን መረዳታቸውን 

ማሳየት። 

 በንግግር፣ ንባብና ጽሁፍ የመጀመሪያ፣ መክከለኛና መጨረሻ ድምጾችን መጠቀም። 

 አዲስ ቃላትን ለመፍጠር (pig፣ big፣ dig) የመጀመሪያ ተነባቢ ድምጾችን መለወጥ።  

 የአጭር አናባቢ ድምጾችን አጠቃቀም መረዳት። 

 የሆሄያትን ድምጽ አንድ-ለአንድ በማቀናጀት መጠቀም። 

 የህትመትን መሰረታዊ ባህርያት መረዳትን ማሳየት፡ የፊደላትን ሁሉንም ከፍተኛና አነስተኛ ሆሄያት መገንዘብ፤ ቃላትን 

ከግራ ወደ ቀኝ መከተል፣ ከላይ ወደ ታች፣ እና ገጽ በገጽ፤ በህትመት ወቅት ቃላት በቦታ እንደሚለዩ ማወቅ፤ የንግግር 

ቃላት ሊጻፉ እንደሚችሉ መገንዘብ። 

 ለብዙ ጊዜ በከፍተኛ-መጠን የሚያገለግሉ ቃላትን በእይታ ማንበብ። 
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  ስዕልን መረማመድ፣ ዽምጽን ማሰማት፣ የታወቁና ያልታወቁ ቃላትን ማግኘት እና ድጋሚ ማንበብ የመሳሰሉ ከንባብ 

በፊት፣ በንባብ ወቅትና በኋላ ስልቶችን መጠቀምን መለማመድ። 

 በስነ ጽሁፍ ነክ ጽሁፎች ውስጥ ያሉ ቁልፍ ዝርዝሮችን በመጋራት የንባብ መረዳትን ማሳየት። 

 የስነ ጽሁፍ ነክ ጽሁፎችን ታሪክ አካላት (ገጸ-ባህርያት፣ መቼት፣ ዋና ክንውኖች፣ እና ዋና ሃሳብ) ማወዳደር። 

 የስነ ጽሁፍነክ ጽሁፎችን ቁልፍ ዝርዝሮች መልሶ መናገር። 

 በስዕላዊ መግለጫዎችና ጽሁፉ መካከል ያለን ግንኙነት ማብራራት። 

 በስነጽሁፍ ነክ ጽሁፎች ውስጥ ቁልፍ ዝርዝሮችን በተመለከተ መጠየቅና ለጥያቄዎች መመለስ። 

አስተሳሰብና አካዴሜያዊ ስኬት ችሎታዎች (TASS) 
 ይህም... በንባብ ተማሪዎች የሚያደርጉት... 
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ለአንድ ፕሮብሌም ወይም 

ሃሳብ በርካታ ምላሾች 

ማመንጨት። 

 አዲስ ቃላት ለመመስረት አንድ ላይ ማቀናጀት።  

ተነባቢና አጭር አናባቢ ድምጾችን መጠቀም። 

 በውይይትና በቡድን እንቅስቃሴዎች ከስነ ጽሁፍ ነክ 

ጽሁፎች ቁልፍ ዝርዝሮችን መጋራት። 

 በስነ ጽሁፍነክ ጽሁፎች ቁልፍ ዝርዝሮችንና ከስዕላዊ 
መግለጫዎች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማብራራት። 
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ግብን ለመምታት 

አጠራጣሪን መቀበል ወይም 

ልማድን መፈታተን። 

 አዲስ መረጃንና ሃሳብን ከሌሎች ጋር በመጋራት ድፍረት መውሰድ። 

 በስነ ጽሁፍ ጽሁፎች ባሉ ቁልፍ ዝርዝሮች ውይይት ሲደረግ ትርጉም እንዲብራራ 
ጥያቄዎችን መጠየቅ። 

 በንቃት በማዳመጥና በአክብሮት በመወያየት የሌሎችን ሃሳቦች መቀበልን ማሳየት። 
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የመማር ልምዶች በመለኪያ ርአስ (MT) 

MT  በትምህርት ቤት ልጅዎ የሚያደርገው...  በቤት ልጅዎ ሊያደርግ የሚችለው... 
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 በሆሄ፣ ድምጽና ቃላት መለየት እንቅስቃሴዎች መሳተፍ። 

 አጭር አናባቢ ድምጾችን መመርመርና አዲስ ቃላትን መፍጠር። 

 መጀመሪያ፣ መካከለኛ፣ መጨረሻንና አጭር አናባቢ ድምጾችን መሰረት 

በማድረግ ቃላትንና ስዕሎችን መመደብ። 

 ቃላትን ለመፍጠር በስነ ጽሁፍነክ ጨዋታዎችና ማዕከላት የመጀመሪያ 

ተነባቢ ሆሄ ድምጾችን መለወጥ። 

 የህትመት ባህርያትን፣ ቃላትን በድምጽ በማሰማት (decoding)፣ 

በቅልጥፍና ማንበብ እና የንባብ ስልቶችን ለመለየት ለመለማመድ በሙሉ 

ቡድን በመጮህ ድምፅ ማንበብና በትንሽ ቡድን በሚመራ ንባብ መሳተፍ። 

 በየዕለቱ ማታ መጽሀፍትን ማዳመጥ እና/ ወይም ማንበብ። 

 የቃላት ቤተሰቦችን (cat፣ rat፣ sat፤ sit፣ fit፣ kit) በመጠቀም የቃላት ዝርዝሮችን 

ለመስራት የመጀመሪያ ድምጽን መለወጥ። 

 በመጀመሪያ፣ መካከለኛ እና መጨረሻ ድምጾች በመመስረት ስዕሎችን ወይም 

እቃዎችን/ቁሳቁሶችን መለየት። 

 አጭር አናባቢ ድምጽ ስዕሎችን ወይም እቃዎችን/ቁሳቁሶችን (apple፣ cat፣ ask-short a) 

መለየት። 

 ቃላትን በድምጽ በማሰማት ወቅት አንድ ለአንድ ሆሄ ድምጽን ማጣመርን መጠቀም። 
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 ስነ ጽሁፍነክ ጽሁፎችን ለማንበብ፣ መወያየት፣ ማወዳደርና መረዳት 

በትልቅና ትንሽ ቡድኖች መሳተፍ። 

 የታሪክን አካላት መለየት፡ በበርካታ ታሪኮች ውስጥ ያሉ ገጸ-ባህርያት፣ 

መቼትና ዋና ክንውኖች።  

 በታሪኮች ውስጥ ያሉ ቁልፍ ዝርዝሮችን መልሶ መናገር። 

 በስዕላዊ መግለጫዎችና በጽሁፉ መካከል ያሉ ግንኙነቶችን ማስረዳት። 

 
ቢራቢሮዋ በጣም በርካታ ቀለም ያላት ናት። 

 

" በስዕሉ ቢራቢሮዋ በጣም በርካታ ቀለም ያላት ናት።"  እርሷ በክንፎቿ አምስት 

የተለያዩ ቀለሞች አሏት።"  ጽሁፉ ከስዕሉ ጋር ይዛመዳል። 

 በታሪኮች ውስጥ ያሉን ቁልፍ ዝርዝሮች በተመለከተ መጠየቅና ጥያቄዎችን 
መመለስ። 

 በቤትና በትምህርት ቤት የተነበቡ መጻህፍትን መወያየት።  

 የተነበቡ ታሪኮችን በተመለከተ መጠየቅና ጥያቄዎችን መመለስ ለምሳሌ፡  

o ገጸ-ባህርያቶች እነማን ናቸው?  

o መቼቱ ምንድን ነው?  

o በመጀመሪያ ምን ተደረገ፣  

በመካከል፣ እና በታሪኩ መጨረሻ? 

 በስዕላዊ መግለጫዎችና ጽሁፉ  

መካከል ያሉ ግንኙነቶችን ማብራራት። 

 መማርን ለማገዝ የሚከተሉትን ድረ-ገጾች  

ይጠቀሙ፡  

www.starfall.com 

www.abcya.com 

www.turtlediary.com 


