
የሁለተኛ ክፍል የሂሳብ ትምሀርት መልእክተ ዜና 
ማርክ መስጫ ወቅት 4፣ ክፍል 2 

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

 

 

 

 

በ2ኛ የሂሳብ ክፍል የሚገኙ ተማሪዎች በአመቱ መጨረሻ ላይ ከ20 በታች ያለ ሁሉን የመደመርና 
የመቀነስ እውነታዎች እንዲያውቁ ተፈላጊ ነው። 

 

 

MT የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

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

ጂ
ዮ

ሜ
ት

ሪ
  የተወሰኑ ባህርያት፣ እንደ የጎኖች ቁጥር፣ ማእዘኖች የመሳሰሉ፣ ያሉዋቸው (ባለሶስት ማእዘን፣ ባለአራት ጎድን፣ ባለ አምስት 

ማእዘን፡ ባለስድስት ጎድን) ባለ2 አውታር ቅርፆችን መለየትና መሳል። 

 ባለ3-ማእዝኖች ቅርፆችን (ጡቦች፣ ኮኖች፣ ወዘተ.) በየበባህርያቸው፣ እንደ ገፆች፣ ጠርዞች፣ ማእዝኖች (vertices)፣ ወዘተ. 

ብዛት በመሳሰሉት መለየት። 

አስተሳሰብና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች 

(Thinking and Academic Success Skills -TASS) 
 

ይህም...  በሂሳብ፣ ተማሪዎች የሚያደርጉት... 

ገን
ቢ

 ት
ን
ተ

ና
 

የአንድ ጠቅላላ ጽንሰ ሃሳብ 

መረዳትን ለማዳበር ወይም 

አዲስ ወይም ብቸኛ ሙሉ 

ለመፍጠር የተለያዩ 

ከፍሎችን አንድ ላይ 

ማገጣጠም። 

 ባለሶስትና ባለአራት ማእዘኖች በመገልገል የተለያዩ 

ቅርፆችን መገንባት  

 

 

 የባለ3-ቅጥ ቅርፆችን ባህርያት ለመወሰን በባለ2-

ቅጥ ቅርፆች ባህርያት ቀደምት እውቀት መገልገል። 

ጥ
ረ
ት

/ተ
ነሳ

ሽ
ነት

/ብ
ር
ታ

ት
 

አንድን ግብ ለመምታት 

ወይም አንድን ፕሮብሌም 

ለመፍታት በርትቶ 

መስራትና ውጤታማ 

ስልቶችን በስራ ላይ ማዋል፤ 

መሰናክሎችና ተፎካካሪ 

ጉዳዮች/ሃይሎች 

እየተቋቋሙ መቀጠል። 

 የተወሰነ ባህርያት ያላቸውን ቅርፆች ለማወቅና ለመሳል በተለያዩ ስልቶች መገልገል። 

ሀሳቦችን ወደ ክፍሎች እሰባብራለሁ፣ 

የማውቀውን ተግባራዊ አደርጋለሁ፣ ስለ 

አዲስ ነገርም አስባለሁ! 

ማድረግ እችላለሁ! 
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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... 

ጂ
ዮ

ሜ
ት

ሪ
 

 ቅርፆችን (ሶስት ማእዘኖች፣ አራት ማእዘኖች፣ አምስት ማእዘኖች፣ ስድስት 

ማእዘኖች) ማወቅ፣ መግለፅና መሳል። 

 በታንግራሞች፣ ማገጫ ጡቦች፣ በጂዮቦርዶች፣ ወዘተ. በመገልገል አራት 

ማእዘኖች መስራት። 

 በሶስት ማእዘኖች፣ አራት ማእዘኖች፣ ስድስት ማእዘኖች፣ ወዘተ በመገልገል 

የተለያዩ ቅርፆች መገንባት። 

 ቅርፆችን በባህርያቸው መሰረት ለመለያየት የሚያስችል ደንብ ለይቶ መፍጠር። 

ደምብ፡- እነዚህ ቅርፆች 4 ጎኖችና 4 ማእዘኖች አሏቸው።   

ሁሉም አራት ማእዘኖች ናቸው። 

 

 

 

 የተወሰኑ ባህርያት ያላቸው ባለ3-ቅጥ ቅርፆች ማወቅና መለየት።  

 ባለ2-ቅጥና ባለ3-ቅጥ ቅርፆች የያዙ እቃዎችን በ ሰፈር 

አካባቢ መፈለግ። በባህርያቶቹ መወያየት። 

 በመጫወቻ ሊጥ፣ ጭቃ፣ የጥርስ መሰቅሰቂያዎች፣ የቱቦ 

መጥረጊያዎች፣ ቅርፆች መስራት  እናም ባህርያቶችን 

መለየት። 

 ከመፅሄት ባለ2-ቅጥ ቅርፆች (ሶስት ማእዘኖች፣ አራት 

ማዘኖች፣ አምስት ማእዘኖች፣ እና ስድስት ማእዘኖች) ፈልጎ 

ቆርጦ ማውጣት።  አንድ ስእል ለመስራት ቅርፆቹን መገጣጠም።  በስእሉ ውስጥ ከያንዳንዱ 

ቅርፅ ምን ያህል እንዳሉ መቁጠር። 

 ለአንድ የቤተሰብ አባል የጂዮሜትሪ እንቆቅልሽ መፍጠር።  ለምሳሌ፡- "4 ጎኖችና 4 ማእዘኖች 

አሉኝ።  ቅርፄ ምንድን ነው?" 

 በመፃህፍት፣ መፅሄቶች፣ እና በኢንተርኔት የሚገኙ ቅርፆችን ወደ ባለ2-ቅጥ ወይም ባለ3-ቅጥ 

መከፋፈል። ቅርፆቹንና ስእሎቹን እንዴት እንደሚከፋፈሉ ማብራራት።   

 መኖርያ ቤት ውስጥ ባለ3-ቅጥ ቅርፅ ፈልጎ ማግኘት። የቅርፁን ስእል መሳልና ገፆቹን፣ ጠርዞቹን 

እና ማእዘኖቹን ማመልከት/ምልክት ማድረግ። 

መማር የሚደግፉ ድር ጣብያዎች፡- 

http://www.pennsauken.net/~immath/etools/shapes/index.html 

http://www.pennsauken.net/~immath/etools/draw/index.html 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=27 

 

 

ገፅ 

  

ማእዘን 
 

ጠርዝ 

 ከባለ2-ቅጥ ቅርፆች የትኞቹ ባለ3-ቅጥ ቅርፅ እንደሚሰሩ ዝርዝር ማፍለቅ 

የመደመርና የመቀነስ እውነታዎችን መለማመድ 

መቀጠል! 


