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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic-MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 
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 የፅሁፍ ድጋፍ በመጠቀም መጣቀሻዎች ማድረግ። 

 መረጃን እንደገና ለማስቀመጥና የተለያዩ የፅሁፍ ቅርፆችን ለማጠቃለል በቁልፍ ዝርዝሮች መጠቀም።  

 ሀሳቦችን፣ ክውነቶችን፣ ወይም መረጃን ለማብራራት ደራሲዎች የሚጠቀሙባቸውን የፅሁፍ መዋቅሮች (ጭብጥና ቁልፍ ዝርዝሮች፣ 
ፕሮብሌምና መፍትሄ) መግለፅና መተንተን። 

 ያንኑ ክውነት በመጀምርያ ደረጃ እና በሁለተኛ ደረጃ (አሉ ባልታ) ትረካዎችን የተለያዩ ፅሁፎች በመጠቀም ማወዳደር።  

 በፅሁፍ ውስጥ ነጥቦችን ለመደገፍ ደራሲው ምክንያቶችንና ማስረጃዎችን እንዴት እንደሚጠቀምባቸው መለየት። 
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 ርእሱ የተጠበቀ የቃላት ዝርዝር ገልፃችሁ ተጠቀሙ። 

 በተለያዩ ምንጮች/ሚድያዎች መጠቀም (ድር ጣብያዎች፣ በቴፕ የተቀዱ መፅሃፎች፣ ስእሎች፣ ቪድዮዎች፣ ወዘተ.) በርእስ ያተኮረና የበለፀገ 
ቃላትን ግንዛቤ ማዳበርን ለማገዝ።  

 በቃልም ሆነ በፅሁፍ መረጃን ለማቅረብ በርእስ ያተኮረ የቃላት ዝርዝር መጠቀም። 

 

አስተሳሰብና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች 

(Thinking and Academic Success Skills-TASS) 

 ...ነው  በማንበብ፣ ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 

ግ
ም

ገማ
 

ማስረጃዎችን ማመዛዘን፣ 

ይገባኛልን መመርመር፣ እና 

በመስፈርት መሰረት ዳኝነት 

ለመሰጠት እውነታዎችን 

መጠየቅ። 

 ከተለያዩ አቅጣጫዎች (በቀጥታም እና ባሉባልታ) የሚመነጩ ሀሳቦችን ማዛመድና ማወዳደር። 

 ምርጫዎችን ማብራራትና መደገፍ። 

 እነዚህን በመሳሰሉ ሃረጎች ተጠቀሙ፣ 
o "ይህን የሚጠቅምበት ወቅት በ..." 
o "ይህን እወደዋለሁ ነገር ግን..." 
o "እንዲህ ቢሆንስ ..." 
o "የዚህ ጥሩው ክፍል..." 
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የግል አስተሳሰብን ማወቅና 

በህላዌነቱ መንቃት እንዲሁም 

የራስን አስተሳሰብ መቆጣጣርና 

መገምገም መቻል። 

 የራስን መቆጣጠር ያስተሳሰብ ሂደት በ ... ማንጸባረቅ። 
o እነሱ የሚያስቡትን በማሰብ። "እኔ እንደሚመስለኝ ደራሲው..." 
o እንዴት እንደሚያስቡ።  "እንዲገባኝ... በማንበብ ላይ ነኝ" 
o ለምን እንደሚያስቡ።  "እያነበብኩና እያሰብኩ ነው ምክንያቱም..." 

 መረጃን እንዴት ለማግኘት ማቀድ፣ መቆጣጠር፣ እና መገምገም። 

 በንባብ ወቅት አስተሳሰብን ለመከታተል በስልቶች መጠቀም። 

ምሳሌዎች፡ 

o KWL chart 
o በሚሰማ ቃል ማሰብ 
o የጥንድ ፕሮብሌም አፈታት 
o ተጣባቂ ማስታወሻዎች 
o ስእላዊ ማደራጃዎች 
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የመማር ተሞክሮዎች በመለኪያ አርእስቶች 

(Learning Experiences by Measurement Topic-MT) 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  በመኖርያ ቤት፣ ልጃችሁ ማድረግ የሚችለው ... 
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 ዋና ሀሳብን ለመወሰን በቁልፍ ዝርዝሮች በዝርዝር መወያየት። 

 አንድ ደራሲ በመረጃዊ ፅሁፍ ውስጥ አንድን ነጥብ ለመደገፍ እንዴ በዝርዝሮች 

እንደሚጠቀም ማብራራት። 

 ዋና ሀሳቦችን (እንደገና) አቃልሎ በመፃፍ እና ደጋፊ ዝርዝሮችን በማቅረብ ፅሁፍን ማሳጠር። 

 መጣቀሻዎች ለመገንባት በበስተኋላ እውቅተና ከንባብ በአዳዲስ መረጃዎች መጠቀም። 

 የተከናወኑ ይገባኛሎችን ለመደገፍ በርእሱ የተከናወኑ የተለያዩ ትረካዎች ማንበብና 

ማስረጃዎች መሰብሰብ። 

 ከተላያዩ ፅሁፎች (መረጂያዊ፣ አምዶች፣ ዲጂታዊ ወይም የበርካታ ሚድያ፣ ወዘተ.) የተገኙ 

እውነውታዎች ከቡድን አባላት ጋር በመተባበር በአንድ ርእስ መረጃዎችን አሰባስቦ ማሳጠር። 

 ማታ ማታ ማንበብ (ልቦለድ፣ የመፅሄት ወይም ጋዜጣ አምዶች፣ ድርጣብያዎች፣ ወዘተ.) 

 አቅጣጫዎችንና ሂደቶችን በቃላቶቻቸው ማብራራት (የምግብ ባለሟል ስራ መከታተል፣ ግጥሚያ 

መጫወት፣ ሞዴል መገንባት፣ በቪድዮ ግጥሚያ በተለያዩ ደረጃዎች መጓዝ፣ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ 

መሄድ፣ ወዘተ.)። 

 ስለስፖርትና ስለ ሌሎች ክውነቶች በቀጥታ እና በኣሉባልታ ትረካዎች ማወዳደር።  (ለምሳሌ፡- 

ግጥሚያ መመልከት፣ ከግጥሚያ በኋላ ከስፖርተኛው ቃለ መጠይቅ መስማት፣ ስለ ግጥሚያው 

ከኢንተርኔት ወይም በጋዜጣ ውስጥ ማንበብ።  የተለያዩ ምንጮች ግጥሚያውን እንዴት 

እንደገለጹት መወያየት።)  

 ስለ ተፈላጊ ርእስ በተጨማሪ ለማወቅ በተለያዩ ምንጮች በመጠቀም ምን እንደተገኘ መወያየት። 

(ለምሳሌ፣ NASCAR(የመኪና እሽቅድድም)፡ የቪድዮ ቅንጥብ መመልከት፣ ስለNASCAR 

እውነታዎች ማንበብ፣ ተራ ወይም ዘጋቢ ፊልም ማየት፣ ቃለ ምልልስ ማዳመጥ፣ ስለተወሰኑ 

መኪና ነጅዎች አምዶች ወይም መፃህፍት ማንበብ፣ ወዘተ.) 
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 አስፈላጊ መረጃ ማቅረብ። 

 የርእስ-ትኩረት ቃላቶች ትርጉሞችን ለማወቅ በይዘት ምልክቶች፣ በመገልገያዎች፣ እና በቃላት 

ስር መጠቀም። 

 ከሽርከኛ፣ ከአነስተኛ ቡድን፣ እና ከሙሉ ቡድን ጋር በሚከናወኑ ውይይቶች  በርእስ ትኩረት 

እና በበለፀገ የቃላት ዝርዝር በሚገባ መጠቀም። 

 

 ከመጠን በላይ ጥቅም ላይ የዋሉ ቃላቶችን ለመተካት ገላጭ ቃላትን በሚያለማምዱ የቃላት 

ግጥሚያዎች መጫወት (የሚያሳዝን፡ ያልተደሰተ፣ ስማያዊ፣ የዳበረ፣ የከፋው፣ ያዘነ፡ የተቸገረ፣ 

ደብዛዛ)። 

o የጊዜ ተቆጣጣሪ ማድረግ፤ ለተመረጠ ቃል ተመሳሳዮችን መፃፍ። ሌሎች ሰዎች የፃፏቸውንም 

ቃላት መሰረዝ። ለያንዳንዱ ልዩ ገላጭ ቃል ነጥብ መስጠት። 

o ለተመረጠ ቃል በተራ በመፈራረቅ ተመሳሳዮች መስጠት። ተጫዋቾች ተመሳሳይን ከደገሙ 

ወይም ከ3 ሴኮንድ በላይ ከወሰዱ ነጥቦች ያጣሉ ወይም "ምት" (“strikes”) ያገኛሉ። 
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የመጀመርሪያ ምስክርነት ዘገባ፡ የአንድ ክውነት ወይም የአንድ የጥናት ጊዜ ምስክር የነበረ ዘገባ ወይም 

የእጅ ጥበብ። 

ቁልፍ ዝርዝሮች፡ በጽሁፍ ውስጥ ያለን መልዕክት ወይም ርእስ የሚያጠናክሩ ዝርዝሮች 

ዋና ሀሳብ፡- በመረጃዊ ፅሁፍ፣ ደራሲው አንባቢው እንዲያውቀው የሚፈልገው ማእከላዊ ነጥብ 

paraphrase (እንደገና አቃልሎ መፃፍ)፡ ከፅሁፍ ወይም ከተናጋሪዎች የተወሰደ መረጃን ትርጉም 

ለማብራራት እንደገና ማስቀመጥ/መፃፍ 

secondhand account (አሉባልታ)፡ በመነሻ መገልጋያዎች ወይም ምርምሮች ተመስርቶ የቀረበ 

መረጃ 

text structure (የፅሁፍ መዋቅር)፡ የፅሁፍ አደረጃጀት (ቅደም ተከተል ወይም የጊዜ ተከታታይነት፣ 
መነሾ/ውጤት፣ አገላለፅ፣ ማወዳደር/ማነፃፀር፣ ፕሮብሌም/መፍትሄ) 


