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MT 
በመለኪያ አርእስት የመማር ግቦች 

Learning Goals by Measurement Topic (MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 
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 በሁለት ወይም ከዚያ በላይ ዋና ሀሳቦች መካከል ግንኙነታዎችን ለመለየትና እና በቁልፍ ዝርዝሮች እንዴት እንደተደገፉ 
ለመግለፅ ቴክኒካዊ ፅሁፎችን ማንበብ። 

 መረጃዎችን ከተለያዩ የህትመት ወይም የዲጂታል ምንጮች በምርምር ፈልጎ፣ ለጥያቄዎች መልሶችን በተቀላጠፈና 
በውጤታማነት ማግኘት። 

 አንድ ደራሲ በፅሁፍ ለሚያቀርባቸው ይገባኛሎች ለመደገፍ ምክንያቶችንና ማስረጃዎችን እንዴት እንደሚጠቀምባቸው 
መግለፅ እና/ወይም የደራሲውን ነጥቦች የሚደግፉ ምክንያቶችንና ማስረጃዎችን መለየት።  

 በሁለት ወይም ከዚያ በላይ ፅሁፎች ውስጥ የክውነቶችን፣ ሀሳቦችን፣ ፅንሰሀሳቦችን፣ ወይም የመረጃዎችን ሁለንተናዊ 
የፅሁፍ መዋቅር ማወዳደርና ማነፃፀር። 
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 ለውይይቶች አስተዋፅኦ የሚያደርጉ ትችቶችን በማድረግ አቁሞ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት። 

 ላልታወቁ ቃላትና ሀረጎች ትርጉሞች ለመጠቆም የመንስኤና የውጤት ምልክት ቃላት መጠቀም። 

 የቁልፍ ቃላቶችና ሀረጎች ትርጉምና አንባበብ ለማግኘት፣ የታተሙና የዲጂታል መጣቀሻ ቁሳቁሶችን (መዝገበ ቃላት፣ አጭር 
መፍትሄ ቃላት፣ ቴዛውሩሶች) ማማከር። 

 

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

 ...ነው  በማንበብ፣ ተማሪዎች... 
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የሙሉ ጽንሰ ሃሳብ መረዳትን 
ለማዳበር ወይም አዲስ 
ወይም ልዩ ሙሉ ለመፍጠር 
የተለያዩ ከፍሎችን አንድ ላይ 
ማገጣጠም። 

 በፅሁፍ ውስጥ በሚገኙ ቁልፍ ዝርዝሮች ዋና ሃሳብን መወሰን። 

 ስለ ተጨባጭ የህይወት ምስጢሮች እውቀት ለማዳበር ከቪድዮ እና ከመጣጥፍ መረጃ መደምደም። 

 ማጠቃለያ ለመደምደም ከሁለት ምንጮች መረጃዎችን ማገናኘት። 

 ስለፅሁፎች ጥያቄዎችን ማፍለቅና መመዝገብ፣ ለጥያቄዎች መልስ ለመስጠት የጋራ ውይይት 
ማከናወን፣ እና አዲስ ጥያቄዎችን ማፍለቅ። 
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የግል አስተሳሰብን ማወቅና 
በህላዌነቱ መንቃት 
እንዲሁም የራስን አስተሳሰብ 
መቆጣጣርና መገምገም 
መቻል። 

 አንድ ስራ ለመፈፀምና ተግባሩን ስኬታማ የማድረግ 
አስተሳሰብን ለመገምገም ቴክኒካዊ ፅሁፍ በሚነበብበት 
ወቅት የግንዛቤ ስልቶችን መቆጣጠር። 

 ፅሁፍ በሚነበብበት ወቅት የራስን አስተሳሰብ በራስ 
መቆጣጠር። 

 

ተጨባጭ የህይወት ምስጢሮች 

ኢስተር ደሴት  ቤርሙዳ ትሪያንግል 
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በMeasurement Topic (መለኪያዊ ርእስ) (MT)የመማር ተሞክሮዎች 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  በመኖርያ ቤት፣ ልጃችሁ ማድረግ የሚችለው ... 

መ
ረ

ጅ
ያ

ዊ
 ፅ

ሁ
ፍ

 

 የስራ ማከናወኛ እርምጃዎችን ለመገንዘብ ቴክኒካዊ ፅሁፎችን ማንበብ።  

 መጣጥፎች ማንበብ፣ ስእሎችን መተርጎም፣ በተጨባጭ የህይወት ምስጢሮች መነሾዎች 
መወያየትና መተንተን። 

 በመረጃዊ ፅሁፍ ውስጥ በክውነቶች መካከል የግንኙነት መንስኤና ውጤትን ለመግለፅ 
በተለዩ ጥቅሶች መጠቀም። 

 ደራሲዎች በሚጠቀሙባቸው የተለያዩ የፅሁፍ መዋቅሮች መወያየትና መተንተን። 

 ፅሁፍን ለመረዳት ራስን በራስ የመቆጣጠርያ ስልቶች መጠቀም። 
ሊቀርቡ የሚችሉ ጥያቄዎች፡- 

o ይህ  የማነበው ትርጉም እየሰጠ ነው ውይ? 
o ፅሁፉን በድጋሚ ማንበብ አለብኝ ወይ? 
o እንዴት አድርጌ ነው እስካሁን የማውቀውን ከአዲሱ መረጃ ጋር የማገናኘው? 

 ማታ ማታ የተለያዩ ፅሁፎችን ማንበብ፣ እናም ስለ ፅሁፉ ቁልፍ ሀሳቦች ከቤተሰብ አባል ጋር 
መወያየት። 
ለምሳሌ: 
o ደራሲው በፅሁፉ/ፏ ከሁሉም በላይ ለማስቀመጥ የፈለገው/ችው ነጥብ ምንድን ነው? 
o ለምንድን ነው አርእስቱ ለመፅሀፉ ጥሩ አርእስት የሆነው?  ሌላ አርእስት ማሰብ/መፈልግ 

ቢኖርብህ፣ ምን ይሆናል ለምንስ? 
o ይህ መፅሀፍ ስለምታውቀው ሌላ መፅሀፍ ያስትውስሀል ወይ?  በህይወትህ የደረሰ 

ተጨባጭ ተሞክሮህን- ያስታውስሀል ወይ? 

 ስለ አሻንጉሊት/መጫወቻ ሞዴል ለመገንባት የአሰራር ሀሳብ ወይም መመርያዎች ማንብብ።  
ከንባብ በኋላ፣ ውጤቱን የተሻለ ለማድረግ መመርያውን ወይም የአሰራር ሀሳብ ፅሁፉን እንዴት 
ማሻሻል እንደሚቻል መወያየት። 
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 የኣንድን መፅሀፍ መተዋወቂያ (trailer) እና የቪድዮ "አሰራር" መመልከትና የአንድ ሰው 
ስራ በሌሎች ሰዎች ስራዎች ላይ ምን ተፅእኖ እንደሚያስከትል መወያየት። 

 ጉዳይ-ተኮር የሆነ የቃላት ዝርዝር በመጠቀም ስላልታወቀ መረጃ ጥያቄ ማፍለቅ። 

 ትርጉም ለመወሰን መንስኤና ውጤት ጠቋሚ ቃላትን መለየት። 
ለምሳሌ፡ ይህ ወደ አመራ፣ ስለሆነ፣ በተከታዩ 

 ተወዳጅ መፅሀፍን ስለሱ ከተሰራ ሲኔማ ጋር ማወዳደር። 
ሊቀርቡ የሚችሉ ጥያቄዎች፡-  

o የሲኔማ ንጥረነገሮች (መብራት፣ ንግግር፣ የካሜራ አቅጣጫዎች) ትረካው/ታሪኩ 
ላይ አስተውፅኦ እንዴት ያደርጋሉ?  ታሪኩ በመፅሀፉ ከቀረበው ጋር በተመሳሳይ 
ነው ወይ የቀረበው? 

o ንጥረ ነገሮቹ ታሪኩን እንዴት አድርገው ያራምዱታል? አንባቢውን ተመሳሳይ 
ወይም የተለየ ስሜቶች የሚሰጠው መፅሀፉ ምን አይነት ገለፃ ይዟል? 

 ስለፅሁፍ ወይም ስለሲኔማ ያለን አስተያየት ለማጋራት ቁልፍ የቃላት ዝርዝር በመጠቀም 
ለደራሲው ደብደቤ መፃፍ። 
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 የፅሁፍ መዋቅር፡- የፅሁፍ አደረጃጀት  
ለምሳሌ፡- መንስኤና ውጤት፣ የግዜ ቅደም ተከተል፣ ገለፃ፣ ማወዳደርና ማነፃፀር፣ ፕሮብሌምና መፍትሄ 

ቴክኒካዊ ፅሁፍ፡- የልዩ ሙያ ወይም ሳይንሳዊ መረጃ 
በግልፅና በቀላሉ ለመረዳት በሚቻል መንገድ የሚያቀርብ 
የመረጂያዊ ፅሁፍ አይነት 

 


