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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

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

ስ
ነ 

ፅሁ
ፍ

 

 የታሪክ ንጥረነገሮችን (አቀማመጥ፣ ገፅባህርያት፣ የልቦለድ ሴራ) መለየትና መግለፅ። 

 የተለያዩ ተራኪዎችን አስተያየቶች መለየትና ማወዳደር። 

 ሀሳቦችን ለመደገፍ በፅሁፍ መረጃዎች መገልገል። 

 የፅሁፍ ድጋፍ በመጠቀም መጣቀሻዎች ማድረግ። 

 በስነፅሁፍ ውስጥ ዘውጎችን መለየትና ማወዳደር (ታሪኮች፣ ግጥሞች፣ ትያትሮች)። 
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 ይዘት ተኮር የሆነ የቃላት ዝርዝር መከለልና መጠቀም። 

 ስእላዊ ቋንቋን መለየትና ደራሲ በስእላዊ ቋንቋ የሚጠቀምበትን ምክንያት ማብራራት። 

 የቃላትንና የሀረጎችን ትርጉም ለመወሰን በይዘት ፍንጮች  መገልገል። 

 

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

 ይህም...   በማንበብ፣ ተማሪዎች... 

ገን
ቢ

 ት
ን
ተ

ና
 

የአንድ ጠቅላላ ጽንሰ ሃሳብ 
መረዳትን ለማዳበር ወይም 
አዲስ ወይም ብቸኛ ሙሉ 
ለመፍጠር የተለያዩ 
ከፍሎችን አንድ ላይ 
ማገጣጠም። 

 የዘውግ፣ አስተያየት፣ እና የታሪክ ንጥረነገሮችን ግንዛቤ ለመፍጠር ወይም ለማፍለቅ የፅሁፍ 

መረጃዎችን ከበስትኋላ እውቀት ጋር ማገናኘት። 

 መጣቀሻዎች  ለማድረግ ወይም መደምደምያ ለማድረግ በቀደምት እውቀትና በአዳዲስ 

መረጃዎች መገልገል። 

 

ት
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ብ
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የቡድን ግብ ለመምታት 

በውጤታማነትና 

በመከባበር መስራት። 

 በአነስተኛ ቡድኖች፣ ሽርክናዎች፣ እና ሙሉ ቡድኖች ውስጥ ለመስራት ልማዳዊ 

ተግባራትንና መሰረታዊ ደንቦችን መማር። 

 ከስነፅሁፍ ጋር የተያያዙ ውይይቶችን ለማካሄድ አነስተኛ ቡድኖች፣ ሽርክናዎች፣ እና ሙሉ 

ቡድኖች እንዲኖሩህ/ሽ ማድረግ። 

 ከፅሁፍ ውስጥ የቃላትን ትርጉም ለመወሰን በአነስተኛ ቡድኖች፣ ሽርክናዎች፣ እና በሙሉ 

ቡድኖች ውይይት ማካሄድ። 

ተቀዳሚ እውቀት  + አዲስ መረጃ = አንድ ውሳኔ 
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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... 

ስ
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 አንድን ገፀባህርይ፣ አቀማመጥ፣ ወይም ክውነት መግለፅ። 

 ዘውግን ለመወሰን በቁልፍ ሀሳቦች መወያየት። 

 በተለያዩ ታሪኮች ዘውግ እንዴት እንደሚለያይ ለመገንዘብ ስነፅሁፍን ማወዳደር። 

 መጣቀሻዎች ለመስራት በቀደምት እውቀትና በተገኘ አዲስ ዕውቀት መገልገል። 
ምሳሌ፡  አንድ ልጅ እጁን አቅፎ እንባው በፊቱ እየፈሰሰ ቤት ውስጥ ይገባል።  ጓደኛው የስኬት 

ቦርድ ይዞ ክኋላ'ኋላው ይመጣል።  ምን ማጣቀስ እንችላለን? 

 የተለያዩ አስተያየቶች ያሏቸው ፅሁፎችን ማወዳደር። 

 ፅሁፍ ከአንደኛ ወገን ወይም ከሶስተኛ ወገን አንፃር/አስተያየት ተፅፎ እንደሆነ መወሰን። 

 ካንተ/ቺ ጋር ሁልጊዜ ማታ ማንበብ (ታሪካዊ ወይም በሃቅ የተመሰረተ ልቦለድ፣ ግጥሞች፣ ወዘተ.)። 

 ቤተመፅህፍትን አዘውትሮ መጎብኘት። 

 የዚያኑ ታሪክ የተለያዩ አስተያየቶች  የሚያሳዩ የተለያዩ ትረካዎች ማንበብ (ለምሳሌ፡ 
Rumpelstiltskin እና Rumpelstiltskin’s Daughter)። 

 በተነበቡ ታሪኮች ከእኩያዎችና ከአዋቂዎች ጋር መወያየት። 
ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎች፡ 
o የታሪኩ አቀማመጥ እንዴት ነው?  አቀማመጡ በታሪኩ ላይ እንዴት ተፅእኖ ያደርግበታል?  

ታሪኩ በሌላ አቀማመጥ ሊፈፀም ይቻል ነበር ወይ? 
o ይህ ገፀባህርይ ምን የተለየ ልዩ የባህሪይ ምልክቶች አሉት?  እነዚህን ልዪ ባህሪዎች ለመወሰን 

እንዲረዳህ/ሽ ገፀባህርዩ ምን ተናገረ ወይም ሰራ? 
o የታሪኩ ዘውግ ምንድን ነው?  እንዴት አወቃችሁ? 
o ፅሁፉ የተፃፈው ከመጀመርያ ወይስ ከሶስተኛ ወገን አስተያየት ነው? 
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  መመሳሰያዎች እና ዘይቤያዊ አነጋገሮችን ለማወቅና ደራሲው ለምን እንደተጠቀመባቸው 

ለመግለፅ የተለያየ ስነፅሁፍ ማንበብ። 
 ያልታወቁትን ቃላት ትርጉም በማግኛ መንገዶች መነጋገር። 

o ______ አንተ/ቺ አልክ/ሽ።  እንደሚመስለኝ ______ ማለት ______ ነው፣ ምክንያቱም... 
o በአረፍተነገሩ፣ ስእል፣ እና በአርእስቱ ወይም የአቅራቢያ አረፍተነገሮች ውስጥ ምን ፍንጮች 

አሉ? 

o ይህ ቃል ______ ይመስላል፣ ስለሆነም የተዛመደ መሆን አለበት። 

 በቤተሰብ ስብሰባዎች ሀሳቦች ለመጋራት ደንቦችንና መመርያዎችን መመስረት።  ለምሳሌ፣ አታቋርጥ፣ 
አይን ለአይን መተያየት፣ እና በአንክሮ ማዳመጥ። 

 

 የቃላትና የሃረጎችን ትርጉሞች ለመገንዘብ የአውደንባብ ፍንጮችች በፅሁፍ ውስጥ መፈለግ። 
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figurative language (ስእላዊ ቋንቋ):  አንድ ሀሳብ ወይም አርእስት ውስጥ ጥልቀት ያለው አስተያየት 
ለማትረፍ ከቃላት ቀጥተኛ ትርጉም ባሻገር የሚሄድ ማንኛውም ቋንቋ 
point of view (አስተያየት)፡- አንድ ታሪክ የሚነገርበት ወይም ፅሁፍ የሚተረክበት አስተያየት/መነሻ 
እይታ። 

story elements (የታሪክ ንጥረነገሮች)፡- እንደ ገፀባህርያት፣ አቀማመጥ፣ ፕሮብሌም፣ መፍትሄ፣ እና 
ዋና ዋና ክውነቶችን የመሳሰሉ የታሪክ ክፍሎች 
text (ፅሁፍ)፡ መፃህፍትን፣ ድርጣብያዎች፣ ቪድዮዎች፣ ምናሌዎች፣ መፅሄቶች፣ የማስታወቂያ 
ተለጣፊዎች፣ ምልክቶችን፣ ወዘተ. ይመለከታል 
text evidence (የፅሁፍ ማስረጃ)፡ መልስህን የሚደግፉ የፅሁፉ ክውነቶች ወይም መረጃዎች 
theme (ዘውግ):  ደራሲ ማስተላለፍ የሚፈልገው ማእከላዊ ወይም ውስጣዊ መልእክት 

o እኔ፣ እና የኔ = የመጀመርያ ወገን፣  
o እሱ፣ እሷ፣ እና እነሱ = ሶስተኛ ወገን። 

ማመሳሰያ፡- አይኖቿ ለፀሀይ እንደተጋለጡ አልማዞች ያንፀባርቃሉ። 

ዘይቤያዊ አነጋገር፡- አይኖቿ በፀሀይ የሚያንፀባርቁ አልማዞች ናቸው። 


