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MT በመለኪያ አርእስት የመማር ግቦች 

Learning Goals by Measurement Topic (MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት: 
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 የ ታሪካዊ ልቦለድ ገጸ-ባህርያትን ለመለየት መጠየቅና መልስ 

መስጠት። 

 በጽሁፍ ውስጥ ያሉ  ቁለፍ ዝርዝሮችእንዴት ከለውጥ ጋር 

እንደሚገናኙ ማብራራት። 

 የገጸ-ባህርያትን አመለካከትከእራሳቸው አመለካከት ጋር 

ማወዳደር። 

 የገጸ-ባህርያት ድርጊቶች ለክውነቶች ቅደም ተከተል እንዴት 

እንደሚያግዙ ማብራራት። 

 የታሪካዊ ልቦለድ ጽሁፍን ማእከላዊ መልእክት ለመወሰን 

መተባበር። 

 ተመሳሳይ ማእከላዊ መልእክት/ ጭብጥ ያላቸውን ሁለት 
ጽሁፎች ማወዳደር። 
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 በጽሁፍ ውስጥ ያሉ ጠቃሚ ቃላትና ሃረጋትን ብያኔ መስጠት። 

 በቃላትና አጠቃቀማቸው መካከል ያሉ የተጨባጭ ህይወት ግንኙነትን መለየት። 

 ከአንድ ታሪካዊ ልቦለድ ጽሁፍ የቃልን ትርጉም ለመወሰን  በእይታ ማቅረብን መጠቀም። 

 በአንድ አዲስ ቃል ላይ ድህረ ቅጥያ ሲጨመር ትርጉሙን መወሰን። 

አስተሳሰብና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች 

Thinking and Academic Success Skills (TASS) 

 ነው፡ በማንበብ፣ ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት: 
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 ለግለሰብ፣ ቡድን ወይም ሁኔታው 

አግባብ ወይም የተለዩ ሃሳቦችን 

ወይም መፍትሄዎችን መፍጠር። 

 በአንድ የታሪካዊ ልቦለድ ጽሁፍ ገጸባህርያትና 

ክንውኖች መሰረት የተለየ አመለካከት ማዳበር። 

 ጽሁፍን በንባብ ወቅት በይበልጥ ለመረዳት 
በእይታ ማቅረብ መጠቀም፣ ጥያቄዎችን መጠየቅ 
እና መገመት። 
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 አንድን ግብ ለመምታት 

አጠራጣሪን መቀበል ወይም 

የዘልማድ ደንብን  መፈታተን። 

 አስተሳሰብን ለመለወጥ ወይም ለማረጋገጥ  

አመለካከት ከሌሎች ጋር መጋራት። 

 በአንድ ታሪካዊ ልቦለድ ጽሁፍ የሚገኙ 

አውነተኛና ልቦለድ ክንውኖችን መለየት። 

 በአንድ ታሪክ ውስጥ በገጸ-ባህርያት 
መለያ/ጸባይ፣ ተነሳሽነት እና ስሜት 
በመመስረት ክንውኖችን መገመት። 
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በመለኪያዊ አርእስት የመማር ተሞክሮዎች 

Learning Experiences by Measurement Topic (MT) 

MT   ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...   በመኖርያ ቤት፣ ልጃችሁ ማድረግ የሚችለው ... 
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 አንድ ጽሁፍ የታሪካዊ ልቦለድ ምሳሌ እንደሆነ መወሰን። 

 በጽሁፍ ውስጥ የሚከሰት የገጸ-ባህርያትና መቼት ለውጦችን መለየት።  

 ከተመሳሳይ ጽሁፎች ሁለት ገጸ-ባህርያትን ለማወዳደር በግራፍ ማደራጀትን መጠቀም።  

 በጽሁፍ ውስጥ የገጸ-ባህሪ አስተሳሰቦችን፣ ስሜቶችን እና የድርጊት ምላሾችን የሚያሳይ 

ቦታን መለየት። 

 ሁልጊዜ ማታ ማንበብ።  

 ስለታሪካዊ ጊዜያት ለማወቅ ወመዘክሮችና የአካባቢ ታሪካዊ ቦታዎችን መጎብኘት። 

ምሳሌዎች፡ Mount Vernon፣ Library of congress፣ National Museum of 

American History፣ National Museum of the American Indian 

 የታሪካዊ ጊዚያትን መመራመር። ከጊዜው/ወቅቱ ጋር የተዛመዱ እንቅስቃሴዎችን (ምሳሌ 

ጃክስ በመጫወት፣ ቅቤ መስራት) በማድረግ እለቱን በተሳትፎ ማሳለፍ። 

 ከሚወዱት የታሪካዊ ልቦለድ መጽሀፍ አንድ ገጸ-ባህሪ መምረጥ። እንደ ገጸ-ባህሪው 
በመከወን ቀኑን ማሳለፍ።  መቀጠል፡ገጸ-ባህሪው የሚለብሰውን ልብስ ማሸብረቂያ 
መንደፍ። 
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ቃል ድህረ ቅጥያ ፍቺ/ ትርጓሜ 

ደፋር አውቃለሁ-ማነስ 

ማለት ያለ 

ደፋር ማለት ያለ 
ፍርሀት መሆን 
አለበት 

 ያልታወቁ ቃላት ከሚታወቁ ድህረ ቅጥያዎች ጋር የሆኑትን ለመበየን የከዚህ በፊት 

እውቀትን መጠቀም።  

 ቃላትና ሃረጋት እንዴት 
የታሪካዊ መቼትን 
ለማብራራት 
እንደሚጠቅሙ 
መለየት።  

 አይንን ጨፍኖ የታሪክን ክፍል/ጽሁፍ ማዳመጥ። በእይታ ማቅረብመጠቀምና ከተሰማው 

ጋር የሚዛመድ ገለጻ መሳል። 

 የድህረ ቅጥያዎች ዝርዝር ማዘጋጀት። በየቀኑ ድህረ ቅጥያመምረጥና በተወሰነ ጊዜያት 

ማን ይበልጥ ቃላት መፍጠር እንደሚችል ማወዳደር። 

 ቦታን መምረጥና ቃላትና ሃረጋት በመጠቀም ቦታውን ማብራራት። የቤተስብ አባል 

ቦታውን እንዲገምት ማድረግ። 
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ማእከላዊ መልእክት፡ ጸሀፊው 
በታሪኩ/ኳ አማካኝነት 
ያስተላለፈ(ች)ው ትምህርት ወይም 
መልእክት (ጭብጥ)። 

ቁልፍ ዝርዝሮች፡ጸሀፊው በታሪኩ/ኳ 
አማካኝነት ያስተላለፈ(ች)ው ትምህርት 
ወይም መልእክት የሚደግፍ ዝርዝሮች። 

በእይት ማቅረብ፡  መረዳትን ለማጠናከር 
ከጽሁፍ ውስጥ የሚታሰብን ዝርዝሮችን እና 
ክንውኖችን በአእምሮ መቅረጽ። 

አመለካከት፡ ታሪኩ የተነገረበት ዕይታ ወይም 
ጽሁፉ የተተረከበት አስተያየት 


