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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 
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 በፅሁፍ መዋቅር ንጥረነገሮች በመመስረት እውነት-
አዘል ልቦለድ፣ ግጥም፣ እና ትያትሮችን ማወዳደር።  

 በስነፅሁፍ (ግጥሞች፣ ትያትሮች፣ እና እውነት-አዘል 
ልቦለዶች) ውስጥ ተመሳሳይ ዘውጎችና ርእሶችን 
መለየትና ማወዳደር። 

 ባንድ ፅሁፍ ውስጥ የተለያዩ አስተያየቶችን ማወዳደር። 

 የፅሁፍ ድጋፍ በመጠቀም መጣቀሻዎች ማድረግ። 
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 በአንድ ፅሁፍ ስእላዊ ቋንቋ ማገናዘብ እና ግምቶችን መውሰድ።   

 የቃላትና የሀረጎችን ትርጉም ለመወሰን በአውደ ንባብ ምልክቶች መገልገል። 

 የተነጻጻሪ (similes) እና ተለዋጭ (metaphors) ዘይቤያዊ አነጋገሮችን ትርጉሞች መወያየትና ማብራራት። 

 የቃላትን ትርጉም ለመወሰን በተለመዱ የግሪክና የላቲን ተቀጥያዎች (ቅድመ- እና ድህረ-ቃላት) (suffixes and 
prefixes) መገልገል። 

 

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

 ይህም...   በማንበብ፣ ተማሪዎች... 
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ለአዳዲስና ለተለያዩ 
ሀሳቦችና ስልቶች ክፍትና 
ግብር መላሽ መሆንና 
በመካከላቸው በነፃ 
መመላለስ። 

 የተነበበ መረጃን ለማጣራት በርካታ መገልገያዎችንና ስልቶችን መምረጥና መገልገል። 

 ለገፀባህርይ ፕሮብሌሞች በርካታ አማራጭ መፍትሄዎች ማገናዘብ።  

 ስለ አንድ ርእስ የተለያዩ ሀሳቦች ማፍለቅ እና በርካታ አስተሳሰቦችን መቀበል።  
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አንድን ግብ ለመምታት 
አጠራጣሪን መቀበል 
ወይም የዘልማድ ደንብን  
መፈታተን። 

 ስለ ታሪኮች ከጓደኞች ሌሎች መፍትሄዎችና ሀሳቦችን መቀበል። 

 ስህተቶች ሊያስተምሩ እንደሚችሉ መገንዘብ። 

 ግንዛቤን ለማሻሻል ስህተቶችን እንደ መማርያ ተሞክሮዎች መውሰድ (ለምሳሌ አንድን ግጥም 
አቀላጥፎ ለማንበብ በርካታ ሙከራዎች ሊወስድ ይችላል።) 

 ለስነፅሁፍ ትርጉም ለመስራት ሀሳቦች ማፍለቅ፣ ጥያቄዎች ማቅረብ፣ ሀሳቦችን ማጣራት፣ 
አስተሳሰብን ማስተካከል፣ እና ሀሳቦችን መገምገም። 

እውነት-አዘል ልቦለድ፡ በተጨባጩ አለም መፈፀም የሚችሉ 

ታሪኮች፣ ነገር ግን ከፀሀፊው አይነህሊና የሚመጡ።  

ለምሳሌ፡ Tales of a Fourth Grade Nothing፣ Freckle Juice፣ 

Ramona Quimby፣ Age 8 
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የመማር ተሞክሮዎች በመለኪያ አርእስቶች 
(Learning Experiences by Measurement Topic - MT) 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  ቤት ውስጥ ልጅዎ ማድረግ የሚችለው/የምትችለው... 
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 የያንዳንዱን ዘውግ ንጥረነገሮች ለመለየት የተለያዩ እውነት-አዘል ልቦለዶች፣ ትያትሮች፣ እና 
ግጥሞች ማንበብ። 

 የእውነት-አዘል ልቦለዶች፣ ትያትሮች፣ እና የግጥሞች ንጥረነገሮችን እና ባህርያትን ማወዳደር። 
ምሳሌ: 
o የእውነት-አዘል ልቦለዶች እና የግጥሞች ንጥረነገሮች እንዴት ነው የሚለያዩት? 
o የትያትሮች እና የእውነት-አዘል ልቦለዶች ንጥረነገሮች እንዴት ነው የሚመሳሰሉት? 

 በፅሁፍ ውስጥ የዘውግን እና  አስተያየቶችን ማወዳደር። 
ምሳሌ: 
o የገፀባህርዩ አስተያየት ስለምን ነበር? 
o በፅሁፍ ውስጥ አስተያየት እንዴት ይለዋወጣል? 

 በተለያዩ ትረካዎች ውስጥ ያለን ተመሳሳይ ጭብጥ ማወዳደር። 

 ግምቶች ለማድረግ በቀደመ እውቀትና ከስነፅሁፍ (እውነት-አዘል ልቦለዶች፣ ትያትሮች፣ እና 
ግጥሞች) በአዳዲስ መረጃዎች መገልገል። 

 የንባብ ግንዛቤን ለመደገፍ ስእላዊ ማደራጃዎች መገልገል ወይም መፍጠር። 

 ሁልጊዜ ማታ መፃህፍት ማንበብ (እውነት-አዘል ልቦለዶች፣ ትያትሮች፣ እና ግጥሞች) እና 

ንጥረነገሮች መለየት። 

ንጥረነገሮች የእውነት-አዘል ልቦለዶች ባህርያት 

ገፀባህርያት ሰብአዊ፣ ሊታመን የሚችል፣ እውነት በሚያስመስላቸው ንግግር መገልገል 

አቀማመጥ አለም እንደምናውቀው፣ ሊኖር ይችላል፣ ደማቅና ትክክለኛ ገለፃ 

ፕሮብሌም ከግል፣ ከቤተሰብ፣ ከማህበረሰብ፣ ወይም ከፍጥረት እለታዊ ችግሮች ጋር መታገል። 

መፍትሄ የሚታመን፣ በገፀባህርዩ ድርጊቶች ምክንያት 

ዘውግ/ጭብጥ 
ስለ ሰዎች፣ ህይወት፣ ተፈጥሮ፣ እና ስለምንኖርበት አለም ደራሲው አንባቢው እንዲገነዘበው 

የሚፈልገው መልእክት 

 

 መስመር ላይ የሚገኙ ትያትሮችና ግጥሞች ትርጉም ማንበብና መተርጎም። 
http://pbskids.org/arthur/games/poetry/narrative.html 
http://www.aaronshep.com/rt/RTE07.html 

 የትያትርን ግንዛቤ በሚደግፉ እንቅስቃሴዎች መሳተፍ። ለምሳሌ፡- ትያትሮች መመልከት፣ የውሸት 
ትያትሮች (charades) መስራት፣ ጓደኞች ጋብዞ በመድረክ የሚመራ ትያትር መስራት፣ የምንባብ 
ቅልጥፍና ለመለማመድ የት/ቤት ትያትሮች መልሶ ማንበብ፣ ወዘተ.። 

 ስለ ፊልም በቴሌቪዥን የሚታዩ ማስታወቂያ ቁርጥራጭ ትርእይቶች ምልክቶች በመገልገል 
ግምቶች ማድረግ።   

 

ለምሳሌ፡- መነሻና ውጤት፣ ቅደምተከተል ማድረግ/ማሰለፍ፣ ማወዳደርና ማነፃፀር፣ እና 

ፕሮብሌምና መፍትሄ 
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 የአንድን ፅሁፍ ትርጉም ለማብራራት በስእላዊ ቋንቋ መገልገል (ለምሳሌ፡- ደራሲው ለምንድን 

ነው "ሰማይ ላይ ነበረች።" የሚል ሀረግ የተጠቀመው)። 

 የቃላትን ትርጉሞች ለመወሰን በመጣቀሻ ቁሳቁሶች (ዲጂታል ወይም የታተመ መዝገበ ቃላትና 

መዝገብ ተመተቃላት) መገልገል። 

 የአዳዲስ ቃላት ትርጉሞችን ለመወሰንና በቃላት ዝርዝር ለመበልፀግ Hangman™፣ Boggle™፣ 
Scrabble™፣ ወዘተ. የመሳሰሉ ግጥሚያዎች መጫወት። 

 መስመር ላይ ባለ መዝገበ ቃላት ወይም መዝገበ ተመተቃላት ( dictionary or thesaurus) 
መገልገል (http://www.merriam-webster.com)። 

 የቃል ትርጉሞችን ለማግኘት በትርጉም መገልገያ (http://oxfordlanguagedictionaries.com) 
መጠቀም። 

መነሾ  

ውጤት (Effect) #1 

ውጤት (Effect) #2 

ውጤት (Effect) #3 

http://pbskids.org/arthur/games/poetry/narrative.html

