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የመዋዕለ ህጻናት የመማር ግቦች አመቱን በሙሉ ቀጣይነት ያላቸውና ከውስብስብነት መጨመር ጋር የሚደጋገሙ ናቸው።

MT Learning Goals by Measurement Topic (MT) 
በመለኪያ አርእስት የመማር ግቦች 

ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት... 
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 የንግግር ቃላት፣ ሲላብሎች (syllables)፣ የሆሄያት ስያሜ (letter names)፣ እና ድምጾችን መረዳታቸውን ማሳየት። 

 በንግግር፣ ንባብና ጽሁፍ የመጀመሪያ፣ መክከለኛና መጨረሻ ድምጾችን መጠቀም። 

  የመጀመርያ ተነባቢ ድምፆችን በመለወጥ አዳዲስ ቃላትን መፍጠር (log, jog, dog)።  

 የአጭር አናባቢ (vowel) ድምጾችን አጠቃቀም ማጥናት። 

 የአንድ-ለአንድ የሆሄያትን ድምጽ ቅንጅት መጠቀም። 

 የህትመትን መሰረታዊ ገፅታዎች መረዳትና ማሳየት፡- የፊደላትን ሁሉንም ከፍተኛና አነስተኛ ሆሄያት መገንዘብ፤ ቃላትን 

ከግራ ወደ ቀኝ፣ ከላይ ወደ ታች፣ እና ገጽ በገፅ መከተል፤ በህትመት ወቅት ቃላት በክፍት ቦታ እንደሚለዩ ማወቅ፤ 

የንግግር ቃላት ሊፃፉ እንደሚችሉ መገንዘብ። 

 ለብዙ ጊዜ በከፍተኛ-መጠን የሚያገለግሉ ቃላትን በእይታ ማንበብ። 
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  ስዕልን መረማመድ፣ ድምጽን ማሰማት፣ የታወቁና ያልታወቁ ቃላትን ማግኘት እና ድጋሚ ማንበብ የመሳሰሉትን 

ስልቶች መጠቀም ከንባብ በፊት፣ በንባብ ወቅት፣ እና በኋላ መለማመድ። 

 በመረጅያዊ ፅሁፎች ቁልፍ ዝርዝሮችን በመለየት የማንበብ ግንዛቤ ማሳየት። 

 በስዕላዊ መግለጫዎችና ጽሁፉ መካከል ያለውን ግንኙነት ማብራራት። 

 በመረጅያዊ ፅሁፎች ውስጥ ስለ ቁልፍ ዝርዝሮች ጥያቄዎች ማቅረብና መመለስ። 

 በመርጅያዊ ፅሁፎች የፅሁፍ ገፅታዎች ዳሰሳ ማድረግ። 

 የደራሲንና የሰአሊን ሚና ማብራራት። 

Thinking and Academic Success Skills (TASS) 
አስተሳሰብና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች 

 ... ነው በንባብ ተማሪዎች የሚያደርጉት... 
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ለአንድ ፕሮብሌም 

ወይም ሃሳብ በርካታ 

ምላሾች ማመንጨት። 

 አዲስ ቃላት ለመመስረት አንድ ላይ ማቀናጀት። 

ተነባቢና አጭር የድምጽ አናባቢ  ድምጾችን 

መጠቀም። 

 በውይይቶችና በቡድን እንቅስቃሴዎች ክሌሎች 

ሀሳቦችን  መቀበልና ማሳየት። 

 ቁልፍ ዝርዝሮችንና ከፎቶግራፎችን ከመረጅያዊ 
ፅሁፎች ጋር ያላቸውን ዝምድና መግለፅ። 
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ግብን ለመምታት 

አጠራጣሪን መቀበል 

ወይም ልምዳዊ ደንቦችን 

መፈታተን። 

 አዲስ መረጃንና ሃሳብን ከሌሎች ጋር በመጋራት ድፍረት መውሰድ። 

 በመረጃዊ ፅሁፎች ውስጥ ቁልፍ ዝርዝሮች ውይይት ሲደረግባቸው ትርጉሞችን ለማብራራት 

ጥያቄዎችን ማቅረብ። 

 በንቃት በማዳመጥና በአክብሮት በመወያየት የሌሎችን ሃሳቦች መቀበልን ማሳየት። 
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Learning Experiences by Measurement Topic (MT) 
በመለኪያ ርአስ የመማር ተሞክሮዎች 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  በመኖርያ ቤት፣ ልጃችሁ ማድረግ 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 ጽሁፍ ነክ 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። 

 በቃላት ቤተሰቦች በመጠቀም የቃላት ዝርዝር ለመስራት የመጀመርያ ድምፅ መቀየር። 

የቃላት ቤተሰብ ምሳሌዎች 

-at -an -am 

cat, rat, sat, mat can, ran, fan, man Sam, ham, jam, slam 

 በመጀመሪያ፣ መካከለኛ እና መጨረሻ ድምጾች በመመስረት ስዕሎችን ወይም እቃዎችን/ቁሳቁሶችን 
መለየት። 

 አጭር አናባቢ የድምፅ ስእሎች ወይም ነገሮች መከፋፈል (off, sock, olive-short o). 

 ቃላትን በድምጽ በማሰማት ወቅት አንድ ለአንድ ሆሄ ድምጽን ማጣመርን መጠቀም። 
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 የመረጅያዊ ፅሁፍ ለማንበብ፣ ለመወያየት፣ ላማወዳደር፣ እና ለመገንዘብ 
በትልቆችና በአነስተኛ ቡድኖች መሳተፍ። 

 በመረጅያዊ ፅሁፎች ቁልፍ ዝርዝሮችን መለየትና እንደገና መንገር። 

 በስዕላዊ መግለጫዎችና በጽሁፉ መካከል ያሉ ግንኙነቶችን ማስረዳት። 
 
 
 
 
 
 

 በትረካዎች ውስጥ ያሉ ቁልፍ ዝርዝሮችን በተመለከተ መጠየቅና 
ጥያቄዎችን መመለስ። 

 በመረጅያዊ ፅሁፎች የፅሁፍ ገፅታዎች አጠቃቀም መወያየት። 

 የደራሲና የሰአሊን ሚና መግለፅ። 

 በቤትና በትምህርት ቤት የተነበቡ መጻህፍትን መወያየት።  

 ከህይወት ተሞክሮዎች ጋር ዝምድና ያለው ፅሁፍ ጋር ግንኙነት መፍጠር። 

 እንደሚከተሉት የመሳሰሉ የመረጅያዊ ፅሁፍን የሚመለከቱ ጥያቄዎችን ማቅረብና መመለስ።  

o ከፅሁፉ ውስጥ በመጠኑ ምን ቁልፍ 
ዝርዝሮች አሉ?  

o የሚነበበውን ለመገንዘብ ስእሎች  
እንዴት ሊያግዙኝ ይችላሉ? 

o ፅሁፉ ውስጥ ምን የፅሁፍ ገፅታዎች 
አሉ? 

 የደራሲና የሰአሊን ሚና መግለፅ። 

 መማርን ለማገዝ የሚከተሉትን ድር ጣብያዎች ይጠቀሙ፡ 

www.starfall.com 
www.abcya.com 
www.turtlediary.com 

ተመሳሳይነቶች ልዩነቶች የፅሁፍ ገፅታዎች 

አርእስት ማውጫ 

ማጣቀሻ ድርብ ፅሁፍ 

ርእሶች  ስእሎች   

ጥቅሶች  መለያ 

አጭር  የቃላት መፍትሄ ሰንጠረዦች 

 ቁጥር ያላቸው  

እርምጃዎች 

 


