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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት  

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ሊያደርጉ የሚችሉት ... 
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 ነግሮችና በቁመት መደርደር። 

 የነገሮችን ቁመቶች ማወዳደር።  

 መደበኛ ያልሆኑ መስፈርቶች ነገሮችን መለካት። 

 

 

 

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

 ... ነው በሂሳብ፣ ተማሪዎች የሚያደርጉት... 
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የጠቅላላውን ጽንሰ ሃሳብ 
መረዳትን ለማዳበር ወይም 
አዲስ ወይም ልዩ የሆነ 
ሙሉ ለመፍጠር የተለያዩ 
ከፍሎችን አንድ ላይ 
ማገጣጠም። 

 በነገሩ መጠን መሰረት አንድን ነገር ለመለካት አግባብ ያለው መደበኛ ያልሆነ መስፈርት 

መምረጥ። 

 እነዚያውኑ መደበኛ ያልሆኑ መስፈርቶች በመጠቀም የሁለት ነገሮች ቁመቶች 

ማወዳደር። 
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አንድን ግብ ለመምታት 
ወይም አንድን ፕሮብሌም 
ለመፍታት በርትቶ 
መስራትና ውጤታማ 
ስልቶችን በስራ ላይ 
ማዋል፤ መሰናክሎችና 
ተፎካካሪ ጉዳዮች/ሃይሎች 
እየተቋቋሙ መቀጠል። 

 አንድን እቃ ለመለካት የተመረጠው መደበኛ ያልሆነ የመለኪያ መስፈርት ከሁሉም 

ቀልጣፋ ምርጫ መሆን አለመሆኑን መግለፅ። 

 ፈታኝ የሆኑ ተጨባጭ የአለካክ ፕሮብሌሞችን የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም መፍታት። 

 

 

 

በቁመት ከሁሉም በላይ ረጅም 

 

አጭር 

ከሁሉም በላይ አጭር  

ረጅም 

አሻንጉሊት A ቁመቷ 18 ኪውቦች ነው።  አሻንጉሊት B 

ቁመቷ 8 ኪውቦች ነው።  

አሻንጉሊት A ቁመቷ ከአሻንጉሊት B በ10 ኪውቦች 

ትረዝማለች። 

ያንተ የምሳ አገልግል ከመግዛትህ በፊት መደርደርያህ ውስጥ ሊገባ ይችላል።  

የምሳ አገልግልህ መደርደርያህ ውስጥ መግባት መቻሉን ለማረጋገጥ መደበኛ 

ያልሆነ መለኪያ እንዴት አድርገህ ትጠቀምበታለህ? 



የየየየየ የየየ የየየ የየየየ 
ማማማ ማማማ ማማማ 3ማ ማማማ 1 
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የመማር ተሞክሮዎች በመለኪያ አርእስቶች (Learning Experiences by  Measurement Topic - MT) 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  በቤት ልጅዎ ማድረግ የሚችለው/የምትችለው... 
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 "ያጠረ/የረዘመ፣ "ከሁሉም ያጠረ/ከሁሉም የረዘመ፣" እና "ቁመቱ ከሁሉም 
ያጠረ/ከሁሉም የረዘመ" የመሰሉ ቃላትን በመጠቀም ሶስት እቃዎችን መግለፅ፣ 
ማወዳደር፣ እና ርዝመታቸውን ማዘዝ። 

 አግባብ ያለው መደበኛ ያልሆነ የመለኪያ መስፈርት (ሳንቲሞች፣ እህል፣ እርምጃዎች፣ ወዘተርፈ) 

መምረጥ እና ቤት አካባቢ የሚገኙ እቃዎችን ርዝማኔ መለካት። 

   

 በእለት ኑሮ በመለካት አስፈላጊነት መወያየት።  ለምሳሌ፣ በዶክተሩ ቢሮ፣ የህመምተኛን ቁመት፣ 
ክብደት፣ እና ሙቀት እንዴት ዶክተሩ እነደሚለካ መወያየት።    

 ዝላይ ለካ!  መሬት ላይ የመነሻ ቦታ ምልክት ማድረግና ወደፊት መዝለልና ማረፊያውን ቦታ ምልክት 
ማድረግ።  አግባብ ያለው መደበኛ ያልሆነ መስፈርት መምረጥና የዝላዩን ርዝመት መለካት።   
እንደገና ሁለት ግዜ መዝለልና የያንዳንዱን ዝላይ ርዝመት በዚያው መደበኛ ባልሆነ መስፈርት 
ተጠቅሞ ርዝመቱን መለካት።  ሶስቱን ዝላዮች "ከሁሉም ያጠረ" እና "ከሁሉም የረዘመ" የሚመስል 
የቃላት ዝርዝር በመጠቀም ማወዳደር።  
እንቅስቃሴው ልጆች ገንቢ ትንተናና ብርታት እንዲጠቀሙ ይጠይቃል።  

 የእቃዎች የመስመር ልክ (ርዝመት፣ ስፋት፣ ከፍታ) በሚከተሉት እርምጃዎች 
መውሰድ፡- 

 

o በእቃው መጠን መሰረት አግባብ ያለው መደበኛ 
ያልሆነ መስፈርት (ሶስት ማእዘን፣ መቁጠርያ 
ዛህራዎች፣ የወረቀት ማያያዢያዎች፣ ወዘተርፈ) 
መምረጥ። ለምሳሌ፣ የወረቀት ማያያዥያ እርሳሰን 
ለመለካት ተገቢ ሊሆን ይችላል፣ነገር ግን ጫማ 
ለዚህ ሁኔታ ተገቢ አይሆንም።  

o ያንድ መስፈርትግ በርካታ ቅጅዎች ከጫፍ ወደ 
ጫፍ ያለ ክፍተት ወይም መደራረብ ማስቀመጥ። 

 

 

 የመለኪያ የቃላት ዝርዝር ለመለማመድ መስመር ላይ ባለ መገልገያ መጠቀም፡- 

http://www.ixl.com/math/grade-1/compare-objects-length-and-height 

 
መደበኛ ያልሆኑ መስፈርቶች መመረጥ ያለባቸው 
በእቃዎቹ መጠን መሰረት ነው።  እርሳሶችን ለመለካት 
የወረቀት ማያያዢያዎች አግባብ አላቸው ምክንያቱም 
ከእርሳስ ያጥራሉ።  ጫማ እርሳሶችን ለመለካት 

አይሆንም ምክንያቱም ከእርሳስ ይረዝማል።  
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X ዝላይ 1 

X ዝላይ 2 

X ዝላይ 3 

    

The book is 4 cubes long. 

የእርሳስ ሳጥን The pencil is shorter than the 

pencil box, so it will fit in the box.  

The book is longer than the pencil 

box, so the book will not fit in the 

pencil box. 

http://www.ixl.com/math/grade-1/compare-objects-length-and-height

