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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 
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 በመረጂያዊ ፅሁፍ ስለ ቁልፍ ዝርዝሮች ጥያቄዎች ማቅረብና ለጥያቄዎች መልስ መጠት። 

  በእንድ ርእስ በሁለት ፅሁፎች፣ ቮድዮዎች፣ ወይም ስእሎች መካከል ተመሳሳይነቶችንና ልዩነቶችን መለየት/ማወቅ። 

 ስለ ፅሁፉ ጥያቄዎች ለመመለስ በፅሁፍ ገፅታዎች መጠቀም። 

 የፅሁፍን ዋና ርእስ ለመለየት በቁልፍ ዝርዝሮች መጠቀም፣ እና ቁልፍ ዝርዝሮችን እንደገና መንገር። 

 በአንድ ፅሁፍ ውስጥ በሀሳቦችና በቁርጥራጭ መረጃዎች መካከል ያለውን ግንኙነት መግለፅ። 
 አንድ ደራሲ በአንድ ፅሁፍ ውስጥ የሚገኙ ነጥቦችን ለመደገፍ የሚሰጣቸውን ምክንያቶች መለየት። 
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 ስለ አንድ ርእስ—ቃላት ወይም መረጃዎች—ውዥምብር ለማብራራት/ለማጣራት ጥያቄዎች ማቅረብና ለጥያቄዎች መልስ 
መስጠት። 

 በቃላትና በአጠቃቀማቸው መካከል ተጨባጭ ግንኙነቶችን መለየት። 

 ቃላትን ያሏቸውን ቁልፍ ባህርያት መግለፅና በፈርጆች መከፋፈል። 
 ያንድን ቃል ትርጉም ለማግኘት “un-”ን በመሰለ ቅድመ ቃል መጠቀም። 

 

አስተሳሰብና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች  

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

ገን
ቢ

 ት
ን
ተ

ና
 

የጠቅላላውን ጽንሰ ሃሳብ 
መረዳትን ለማዳበር ወይም 
አዲስ ወይም ልዩ የሆነ 
ሙሉ ለመፍጠር የተለያዩ 
ከፍሎችን አንድ ላይ 
ማገጣጠም። 

 ስለ አንድ ፅሁፍ፣ ምንባብ፣ እና አዲስ መረጃ በማሰባሰብ የታወቀውን  በመጠቀም ከአንድ 
ፅሁፍ ጋር ግንኙነቶች ማድረግ። 

 ቃላትን ማሰባጠርና ትርጉም ወዳላቸው ቡድኖች/መደቦች መለየት።  ከዚያም፡ ወደቡድኑ 
አዲስ ቃላትን መጨመር። 

 ቡድን 1 
(የተፈጥሮ ሀብት) 

ቡድን 2 
(___?___) 

 

መሬት/አፈር ጥፍሮች 

ውሀ መዶሻ 

ዛፍ ? 

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። 

 የምንባብ ችሎታዎችን ለማሻሻል "ትክክለኛው" የሆነውን ግብ ማስቀመጥ (ለምሳሌ፡- "ሩብ 
አመቱ በሚያልቅበት ወቅት 20 አዳዲስ የግድግዳ ቃላትን ማንበብና መፃፍ እማራለሁ።")። 

 በምንባብ ወቅት ግንዝቤን ለመቆጣጠር በተለያዩ ስልቶች መጠቀም (ለምሳሌ፡- ደራሲው ስለ 
ርእሱ የሚለውን ቀድሞ ከተማሩት ጋር ለማዛመድ በማሰብ ንባብን ቆም ማድረግ)። 

ይህን ቡድን ምን 

ብየ ልጥራው? 

What other 
word could go 

here? 

በነዚህ ቡድኖች ምን 

ተመሳሳይነት አለ? 
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የመማር ተሞክሮዎች በመለኪያዊ አርእስት (Learning Experiences by Measurement Topic - MT) 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  በመኖርያ ቤት፣ ልጃችሁ ማድረግ የሚችለው ... 
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 በማወዳደርያ ክቦች በመጠቀም በሁለት ቦታዎች መካከል ተመሳሳይነቶችንና 
ልዩነቶችን ማደራጀት። 

 ሁልጊዜ ማታ ማንበብ።  የምንባብ ቁሳቁሶች መፃህፍት ሊሆኑ ይችላሉ፣ KidsPost 
[http://www.washingtonpost.com/lifestyle/kidspost ]ወይም ሌሎች የልጆች 

ጋዜጦች፡  Time for Kids [www.timeforkids.com]፣ ካርታዎች፣ እና አትላሶች። 

 ስለተወዳጅ ቦታ መናገር (ለምሳሌ፡- የእረፍት ስፍራ (vacation spot)፣ ሞል፣ የበረዶ መጫወቻ 

ቦታ (ice skating rink)፣ ወይም የምግብ ቤት) እና ሌሎች ያን ቦታ ለምን መጎብኘት 
እንዳለባቸው ምክንያቱን መናገር። 

 ባገርቤት አነስተኛ የምርምር ፕሮጀክት ማካሄድ! 
1. አንድ አገር ምረጥ።  ልጅዎ በዚያ አገር ስለመኖር እንዲጠይቅ ያድርጉ (ለምሳሌ/።- "ጃፓን የት 

አለ ተብሎ ነው የሚነገርለት? የጃፓን ልጆች በምን/እንዴት ይጫወታሉ?")። 

2. ጥያቄዎቹን ለመመለስ የቤተመፃህፍት መፃህፍት ወይም መስመር ላይ መገልገያዎች (ለምሳሌ፡- 

http://kids.nationalgeographic.com/kids/places/) የመሰሉ መገልገያዎች 
መጠቀም። 

3. መረጃዎች ለማግኘት በማውጫዎችና በማጣቀሻዎች መጠቀም።  አዳዲስ እውነታዎችን 
ለመማር መግለጫዎችን በሚገባ ማንበብና ፎቶግራፎችንና ስእሎችን በጥንቃቄ መመልከት 
ማስታወስ! 

4. የተማሯቸውን መረጃዎች ከቤተሰብ አባል ወይም ከጓደኛ ጋር መጋራት። 

  

 ህዝቦች በተለያዩ ቦታዎች እንዴት እንደሚኖሩና የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ 
ገፅታዎች ለመለየት መረጃዎች አግኝቶ ለጥያቄዎች መልስ ለመስጠት እንደ 
ድርብ ፊደል፣ መግለጫዎች፣ ፎቶግራፎች፣ እና ካርታዎች በመሳሰሉ የፅሁፍ 
ገፅታዎች መጠቀም። 

 በስእሎችና በተለያዩ ፅሁፎች ውስጥ በሚገኙ ቁልፍ ዝርዝሮች በመጠቀም 
ዋና ርእስን መለየት። 

 አንድ ርእስ ከመገለፁ በፊት እንደ ቁልፍ ዝርዝርና መግለጫዎች 
የመሳሰሉትን አንድ ደራሲ የሰጠውን ፍንጭ በመጠቀም ሁሉንም በጽሁፍ 
ውስጥ ያለ መረጃ እንዴት እንደሚዛመድ መገመት። 

 አንድ ደራሲ አንድን ሀሳብ ለመደገፍ የሚሰጣቸውን ምክንያቶች አንድ 
መጣጥፍ በመስማት ወይም ቪድዮ በማየት መለየት። 
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 ቃላትን ወደየፈርጃቸው ለያይቶ መሰየም (ለምሳሌ፡- ቦታዎች፣ የተፈጥሮና ሰው 
ሰራሽ መገልገያዎች)። 

 “un-” የተባለውን prefix (ቅድመ-ቃል)፣ ያንድን ቃል ትርጉም ለማግኘት 

መጠቀም (ለምሳሌ፡- natural [በተፈጥሮ የተሰራ]  unnatural 
[ከተፈጥሮ ያልተሰራ])። 

 የprefix ግጥሚያ መጫወት! 
1. ሰአት መቆጣጠርያን ወደ አንድ ደቂቃ ማስተካከል። 

2. “un-” የሚል prefix ያላቸውን በመጀመርያ ላይ መዘርዘር። 

 አዲሶቹ ቃላት ምን ማለት እንደሆኑ ከሆነ ሰው ጋር መነጋገር።  ተገጠንቀቅ! አንዳንድ “un-” 
ቃላቶች ተንኮል-አዘል ናቸው።  ለምሳሌ፡- uncle፣ under፣ እና understand  “un” የተስኘው 

prefix መጀመርያ ላይ የላቸውም። 
 

አ
ጭ

ር
 መ

ፍ
ት

ሄ
 ቃ

ላ
ት

  

ዋና ርእስ፡- በመረጃዊ ፅሁፍ ውስጥ ማዕከላዊው 
ትኩረት 

prefix:- ያንድን ቃል ትርጉም ለመለወጥ በቃሉ መጀመርያ ላይ 
የሚጨመር የፊደላት ቡድን 

 ገፅታዎች፡- እንደ አርእስት፣ ማውጫ፣ አጭር መፍትሄ ቃላት፣ 
ኤሌክትሮኒክ ምናሌዎች፣ አዶዎች፣ ድርብ ፊደል፣ መለያዎች፣ 
ፎቶግራፎች፣ መግለጫዎች፣ ወዘተርፈ የመሳሰሉ አንባቢ 
መረጃዎችን ፈልጎ እንዲገነዘብ የሚያግዙ የፅሁፍ ክፍሎች ምሳሌ:  የዚህ መፅሀፍ ዋና 

ርእስ ቤቶች መስራት 
ነው። 

ምሳሌ: pre (በፊት) re (እንደገና)  

preschool  
(ቅድመ-ት/ቤት) 

reread  
(እንደገና ማንበብ) 

preheat  
(አስቀድሞ ማሞቅ) 

reheat  
(እንደገና ማሞቅ/ማፍላት) 

ማወዳደርያ ክቦች 
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