
የሶስተኛ ክፍል ንባብ መፅሄት 
ማርክ መስጫ ወቅት 2፣ ክፍል 2 

በMCPS መምህራን በC 2.0 Summit 2013 የተፈጠረ 
ትርጉም Language Assistance Services Unit • Division of ESOL/Bilingual Programs • Office of Curriculum and Instructional Programs 

 
 

MT 
በመለኪያ አርእስት የመማር ግቦች 

Learning Goals by Measurement Topic (MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት... 
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 ልቦለድ ባልሆነ ፅሁፍ ውስጥ የሚገኝ የመነሻና ውጤት 

ግንኙነት ማብራራት 

 ቁልፍ ዝርዝሮችን በመጠቀም የፅሁፍን ዋና ሀሳብ መወሰን። 

 በአንድ አርእስት ላይ ከተከናወኑ በርካታ ፅሁፎች ቁልፍ 

ዝርዝሮችን ማወዳደር። 

 የአንድ ፅሁፍን ግንዛቤ ለማሳየት ጥያቄዎች ማቅረብና 

መመለስ። 

 ከአንድ አርእስት ጋር የተገናኙ መረጃዎችን ለማብራራት 

በየፅሁፍ ገፅታዎች መጠቀም። 
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 በጋራ በሚደርጉ ውይይቶች መሳተፍ። 

 የልታወቁ ቃላትን ትርጉሞች ማብራራት። 

 በርእስ ያተኮሩ ቃላትና ሀረጎች መማርና መጠቀም። 

 

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

 ...ነው በማንበብ፣ ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 

ግ
ም
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ማስረጃዎችን ማመዛዘን፣ 
ይገባኛልን መመርመር፣ እና 
በመስፈርት መሰረት ዳኝነት 
ለመሰጠት እውነታዎችን 
መጠየቅ። 

 በአንድ ርእስ ይበልጥ አስፈላጊውን መረጃ 
ለመወሰን ከበርካታ ፅሁፎች ማስረጃዎችን 
መሰብሰብ። 

 የአንድ መገልገያን ጠቃሚነት ለመወሰን የፅሁፍ 
ገፅታዎች እንዴት እንደሚያግዙ መመርመርና 
መግለፅ። 
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የግል አስተሳሰብን ማወቅና 
በህላዌነቱ መንቃት እንዲሁም 
የራስን አስተሳሰብ መቆጣጣርና 
መገምገም መቻል። 

 ከአዲስ መረጃ ጋር የተዛመደ ሀሳብ ለመምራት 
ጥያቄዎች ማቅረብ።  

 የግል ሀሳብ በጋራ ውይይት ውስጥ 
ተፈላጊነት/ተደማጭነት እንዳለው መገምገም። 
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የየየየየ 

የፅሁፍ ገፅታዎች 
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በመለኪያዊ አርእስት የመማር ተሞክሮዎች 
Learning Experiences by Measurement Topic (MT) 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  በመኖርያ ቤት፣ ልጃችሁ ማድረግ የሚችለው ... 
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 ስለአንድ መረጅያዊ መፅሀፍ ከማንበብ በፊት፣ በንባብ ግዜ፣ እና ከንባብ በኋላ ጥያቄዎች 
ማቅረብና መመለስ። 

 በሳይንሳዊ ፅሁፎች በቀረቡ ሀሳቦች መካከል ግንኙነት መፍጠር።  

 ልቦለድ ያልሆነ ፅሁፍ አንብቦ የመንስኤና ውጤት ግንኙነቶች መለየት።  

ለምሳሌ፡ ኒው ጄርሴይ ያለው የመርከብ ማስጠጊያ ወደ አትላንቲክ ውቅያኖስ ውስጥ 
ጠለቀ (ውጤት) በሁሪኬይን ሳንዲ አውሎ ነፋስ/ማእበል ምክንያት (መንስኤ)። 

 ግራፊክ ማደራጃዎችን በመጠቀም ቁልፍ ዝርዝሮችን መመዝገብ እና የአንድ መረጃዊ  
ፅሁፍን ዋና ሀሳብ መደምደም። 

 ሁልጊዜ ማታ ማንበብ። 

 ካንድ ቴክኖሎጂ (ፕሮብሌም ለመፍታት የሚያግዙ መሳርያዎች) የተዛመዱ ልቦለድ ያልሆኑ 
ፅሁፎችን በሚመለከት ጥያቄዎች ማቅረብና መልስ መስጠት። 

 ባንድ ሂደት ውስጥ ያሉ ደረጃዎችን መግለፅ (ማእድ ማቅረብ፣ አልጋ ማንጠፍ)። 

 እንጂኔር መሆን ማስመሰል። አንድ ቴክኒክዊ ሂደት የሚያስረዳ መመሪያ መፅሄት ፈልጎ 
ማንበብ። በመመሪያው (manual) የፅሁፍ ገፅታዎችን መለየት  ህደቱን በመፈፀም የፅሁፍ 
ገፅታዎቹ ጠቃሚ ነበሩ ወይ?  ቀፅል፡- የተለዩ የፅሁፍ ገፅታዎች በመጠቀም መመሪያውን 
እንደገና መፃፍ። 

የመመሪያ ምሳሌዎች፡ የምትወዷቸውን የቲቪ ትርእይቶች፣ የቤት እቃ ማጠቢያ ወይም 
ምድጃ፣ የግጥሚያ ስርአት እንዴት እንደምታሰልፍ፣ ወዘተ ... እንዴት ፕሮግራም 
እንደሚደረጉ።  
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 በጋራ ውይይቶች ወቅት ሀሳቦች ለመጋራት 
በአነስተኛ ቡድኖች መስራት።  

 በፅሁፎች የሚገኙ ያልታወቁ ቃላትን ትርጉም 
ለመለየት በአጭር መፍትሄ ቃላት መጠቀም። 

 የሳይንስ ፅንሰሀሳቦች ለመወያየት በርእስ ባተኮሩ 
የቃላት ዝርዝር መጠቀም። 

 

 ያልታወቁ ቃላትን ትርጉም ለመወሰን በየአውደ ንባብ ጥቆማዎች መጠቀም መለማመድ። 
መከተል ያሚያስፈልጉ እርምጃዎች፡ 
1. በፅሁፍ ውስጥ ያልታወቀ ቃል መለየት። 
2. ቃሉ የሚገኝበትን አንቀፅ ደግሞ ማንበብ።  
3. ስለአንቀፁ የምታውቀውን በመጠቀም የቃሉን ትርጉም መገመት። 
4. ጠይቅ/ቂ፡- ቃሉ ሌላ ምን ትርጉም ሊኖረው ይችላል?  
5. ለቃሉ ከሁሉም ይበልጥ ትርጉም የሚሰጥ የሚመስለውን መምረጥ።   
6. የቃሉን ትርጉም ለማረጋገጥ በመገልገያ መጠቀም። 
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ድምዳሜ፡ ከዚህ በፊት ባለና በጽሁፍ 
ማስረጃ መሰረት መደምደሚያ ላይ መድረስ 

ቁልፍ ዝርዝሮች፡ በጽሁፍ ውስጥ 
ያለን መልዕክት ወይም ርእስ 
የሚያጠናክሩ ዝርዝሮች 

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

የፅሁፍ ገፅታዎች፡ አንባቢን መረጃ ፈልጎ እንዲገነዘብ የሚያግዙ እንደ፡ 
አርእስት፣ ማውጫ፣ አጭር መፍትሄ ቃላት፣ ኤሌክትሮኒክ ምናሌዎች፣ 
አዶዎች፣ ድርብ ፅሁፍ፣ መለያዎች፣ ፎቶግራፎች፣ መግለጫ ፅሁፎች፣ 
ወዘተርፈ የመሳሰሉ የፅሁፍ አካሎች 


