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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 

ስ
ነ 

ፅሁ
ፍ

 

 የአበው ተረቶችን ባህርያት ለመለየት ጥያቄዎች ማቅረብና መልስ መስጠት። 

 የአበው ተረቶችን ዘውግ ለማብራራት ቁልፍ ዝርዝሮችን እንደገና መተረክ። 

 የገፀርባህርይ ትግባሬዎች ለክውነቶች ቅደምተከተል እንዴት አስተዋፅኦ እንደሚያደርግ ማግለፅ። 

 በአንድ ደራሲ በተፃፉ ታሪኮች ውስጥ ያሉትን ዋና ዋና ሀሳቦች፣ ዘውጎች፣ እና ገፀባህርያት ማወዳደር። 

 ስእሎች እንዴት ስሜት እንደሚፈጥሩ እና በታሪክ ንጥረነገሮች ላይ አፅንኦት እንደሚያደርጉ ማብራራት። 

 የአበው ተረቶች አይነቶች  

 Folktale (ተረት ተረት / ተራ ተረት) 

 

Myth (መተት) 

 

Legend (የጀብዱ ተረት) 

 

Fable (የህፃናት ተረት) 
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  የአንድን ቃል ወይም ሀረግ ትርጉም ለመወሰን በአውደ ንባብ ምልክት መገልገል። 

 ቀጥተኛና  ቀጥተኛ ያልሆኑ ቃላትና ሀረጎች መለየት።  

 በአንድ መነሻ ቃል ቅድመ-ቃል (prefix) ወይም ድህረ-ቃል (suffix) ሲጨመር የአዲሱን ቃል ትርጉም መወሰን።  

 ለትብብሮሽ ውይይቶች አስፈላጊ የሆኑ ሀሳቦችና መረዳቶችን ማብራራት።  

 ቀጥተኛ ሃረግ ቀጥተኛ ያልሆነ ሃረግ  

 ረጅም ነው። 
ጎበዝ ናት 

ግዙፍ ነው 
የእውቀት አውደ ጥበብ 

(encyclopedia) ናት። 

 

    

 አስተሳሰብና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች 

(Thinking and Academic Success Skills -TASS) 
 ይህም...   በማንበብ፣ ተማሪዎች... 

ማ
ብ

ራ
ራ

ት
 

የሚያስፋፉ፣ የሚያበለፅጉ፣ 
ወይም የሚያስጌጡ 
ዝርዝሮችን መጨመር። 

 ሀሳቦችን በማስፋፋትና በማስተካከል ስለአንድ ፅሁፍ 
ያለን መረጃ በጥራት ማስተላለፍ። 

 አንድን ነጥብ ለማረጋገጥ ከፅሁፉ በሚገኙ በርካታ 
ጥቅሶች፣ ምሳሌዎች፣ ወይም ዝርዝሮች መገልገል። 

ጥ
ረ

ት
/ተ

ነሳ
ሽ

ነት
/ብ

ር
ታ

ት
 አንድን ግብ ለመምታት 

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

 ሊደረስበት የሚቻልና ፈታኝ የንባብ ግብ ለማስቀመጥ 
ምን ማወቅ እንደሚያስፈልግህ መለየት። 

 ፈታኝ ፅሁፎችን በማንበብ ጥረትን፣ ተነሳሽነትን፣ እና 
ብርታትን ማሳየት። 

 አንድን ግብ በአንድ ታሪክ ውስጥ ለመምታት የተለያዩ 
ገፀባህርያት ጥረትን፣ ተነሳሽነትን፣ እና ብርታትን 
እንዴት እንደሚያሳዩ ማወቅና ማንፀባረቅ። 
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የመማር ተሞክሮዎች በመለኪያዊ አርእስት 

(Learning Experiences by Measurement Topic - MT) 

MT   ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  ቤት ውስጥ ልጅዎ ማድረግ የሚችለው/የምትችለው... 

ስ
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 የተለያዩ ባህላዊ ተረቶችን ማንበብና ገፀባህርያትን እና ቁልፍ ዝርዝሮችን መለየት። 

 በአንድ ደራሲ የተፃፉ ዘውጎችን፣ ሁኔታዎችን፣ እና የክውነት ቅደም ተከተሎችን 
ማወዳደርና ማነፃፀር። 

 ስእሎችን ተንትኖ ስሜት እንዴት እንደሚፈጥሩ ማብራራት እና የታሪክ ንጥረነገሮችን 
ማጉላት። 

 የገፀባህርያት እንቅስቃሴዎች በታሪኮች ክውነውቶች ላይ እንዴት ተፅእኖ 
እንደሚያደርጉ ማሳየት። 

 ሁልጊዜ ማታ ማንበብ። 

 የአበው ተረት ማንበብ፤ ክውነቶችን ማስታወሻ ካርዶች ላይ መፃፍ፣ ማሰባጠር፣  እንደገና 
በቅደም ተከተል ማስቀመጥ፤ ክውነቶቹን በትያትር መልክ መስራት።  ቀፅል፡- የተለመደውን 
ቅደም ተከተል ሆነብሎ ማሰባጠር፣ እና አዲሱ ስርአት ይቻል እንደሆነ ማየት። 

 የአበው ተረቶችን ማንበብ እና አዲስ ስእሎች መስራት። 

 በተወዳጅ የአበው ተረቶች ሀሳብ ለሀሳብ መለዋወጥ፤ ቤተመፃህፍት መጎብኘት እና ተለዋጭ 
አቅርቦቶች መፈለግ።  አብሮ ማንበብ እና የተረቱ ነጥረነገሮች ከታወቀው አቅርቦት አንድ 
አይነት ወይም የተለዩ ስለመሆናቸው መነጋገር። 

ምሳሌዎች፡- ሲንድሬላ (አውሮፓዊት)፣ የሙፋሮ ቆንጆ ሴት ልጅ፡- አፍሪካዊ ተረት፣ ዬን-ሼን፡
- አንድ የሲንድሬላ ተረት ከቻይና። 
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 በተረቶች የሚገኙ የዘይቤያዊ አነጋገሮች (metaphors) ምሳሌዎች መመዝገብ። 

 ከተረቶች ጋር በተያያዙ የትብብሮሽ ውይይቶች መሳተፍ። 

 የቃላትንና የሀረጎችን ትርጉሞች የሚያብራሩ ምልክቶች በፅሁፉ ውስጥ መፈለግ። 

 የቃላትን ትርጉሞች ለመለወጥ በቅድመ-ቃላት (prefixes) እና በድህረ-ቃላት 

(suffixes) መገልገል። 

 በቤት አካባቢ የሚገኙ ነገሮችን የሚገልፁ ሞኛሞኝ ዝይቤአዊ አነጋገሮች መፍጠርና 

መሳል። ምሳሌ፡- "የቁሻሻ ባልዲ አፈ-ሰፊ እንቁራሪት ነው፣ ቁሻሻችንን ጠቅላላውን 

የሚውጥ!" 

 ከእርስዎ ጋር የዘይቤአዊ አነጋገር ግጥሚያ መጫወት።  መምርያዎች፡- ወላጅ ያንድ ነገር 

ስም ይጠራል፤ ልጅ እቃውን ዘይቤአዊ አነጋገር ለመፍጠር ይጠቀምበታል። ወላጅ፡- 

"ዛፍ"  ልጅ፡- "ዛፍ ጃንጥላ ነው፣ ለኛ ጥላ ለመሆን በቤት ላይ የሚያንዣብብ።" 

 ስለአንድ ቅፅል (መግለጫ ቃል) አስብ፣ “ly” የሚለውን ድህረ-ቃል (suffix) ጨምርና 

የአዲሱን ቃል ትርጉም ትያትር ስራ።  ምሳሌ፡- slow + ly = slowly 

 ስር ቃል     +ly አዲስ ትርጉም  

 clear (ግልፅ) clearly in a clear way (በግልፅ መንገድ)  

 quick (ፈጣን) quickly in a quick way (በፈጣን መንገድ)  
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mood (ስሜት)፡- ደራሲው ለአንባቢው 

የሚፈጥርለት ስሜት 

story elements (የተረት/ታሪክ ንጥረነገሮች):- የተረት 

ክፍሎች፤ እንደ፡- ገፀባህርያት፣ ፕሮብሌሞች፣ መፍተሄ፣ 

እና ዋና ዋና ክውነቶች 

theme (ጭብጥ/ዘውግ) ፡የጽሁፉ ማዕከላዊ ወይም መሰረታዊ 

መልዕክት 


