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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ሊያደርጉ የሚችሉት ... 
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 ክብደት ወይም ብዛት የሚያካትቱ ባለ አንድ ደረጃ የቃል ፕሮብሌሞች መለኪያዎችን ሳይለውጡ በአራቱ ግብረቶች 
በመገልገል መፍታት። 

 የአምስት ማእዘኖች መጠንና ዙርያዎች የሚያካትቱ የተጨባጩ አለምና የሂሳብ ፕሮብሌሞች መፍታት።  

 በርካታ ፈርጆች ያሉት የአሀዞች ስብስብ በስእላዊ-ግራፍ (pictograph) እና መለኪያ ባለው አሞሌ ግራፍ (scaled bar 
graph) መወከል/ማሳየት። 

 በተለያዩ ግራፎች በቀረቡ መረጃዎች በመገልገል ፕሮብሌሞች መፍታት። 
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ሜ
ት

ሪ
  በቅርፆች ባህርያት በመመስረት አራት ማእዘኖችን (ሮምበሶች፣ ስኩዌሮች፣ እና ሬክታንግሎች) ለመለየት በምክንያታዊ 

አስተሳሰብ መገልገል። 

 

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

 ይህም... በሂሳብ ትምህርት፣ ተማሪዎች የሚያደርጉት ... 
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ራ
ራ
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የሚያስፋፉ፣ የሚያበለፅጉ፣ 
ወይም የሚያስጌጡ 
ዝርዝሮችን መጨመር። 

 የአራትማእዘኖች አመዳደብ ሲገለፅ ሀሳቦችን ዝርዝሮች በመጨመር ማራመድ። 

 የአላካክ ፕሮብሌም አቀራረብ ለማብራራት ስእሎች ላይ መለያ መጨመር። 
 አሃዞች ሲወከሉ/ሲቀርቡ በተለያዩ መንገዶች መገናኘት። 
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አንድን ግብ ለመምታት 
ወይም አንድን ፕሮብሌም 
ለመፍታት በርትቶ 
መስራትና ውጤታማ 
ስልቶችን በስራ ላይ 
ማዋል፤ መሰናክሎችና 
ተፎካካሪ ጉዳዮች/ሃይሎች 
እየተቋቋሙ መቀጠል። 

 ግብን ለመምታት ወይም ባለ ብዙ ደረጃ ፕሮብሌሞች ለመፍታት ቅደም ተከተል ያለው 
የትግባሬ ፕሮግራም ማዳበርና ማሳየት። 

 ለአሞሌ ግራፎችና (bar graphs) ስእላዊ-ግራፎች (pictographs) ተገቢ የሆነ ሚዛን 
ለመፍጠር በተለያዩ ስልቶች መገልገል። 

 ከ100 በታች ያሉ የማባዛት እውነታዎችን በቅልጥፍና የማወቅ የአመት መጨረሻ ግብ 
ለመምታት የስራ ውጤት መለየትና መግለፅ። 
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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... 
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 ብዛት (ሊትሮች) እና ክብደት (ግራሞችና ኪሎግራሞች) የሚያካትቱ የታሪክ ፕሮብሌሞችን 
ለመፍታት ውጤታማ ስልቶች ተግባራዊ ማድረግ። 

 የጎን ርዝመቶች ሲታወቁ እና ሳይታወቁ የአራት ማእዘኖች መጠነ ዙርያ (በነገሩ ዙርያ ርቀት) 
መፈለግ። 

 እንደ ጄሊ የመሰለ የአንድ የሆነ ውጤት ግራሞች በመገልገል፣ የበርካታ 
ብልቃጦች ጠቅላላ ሚዛን ምን ያህል እንደሆነ መገመት። 

ምሳሌ፡ አንድ ብልቃጥ ጄሊ 150 ግራም ነው፣ 5 ብልቃጥ ጄሊ ምን 
ያህል ግራም ይሆናል? 750 ግራሞች ቢሆኑ ምን ያህል የጄሊ 
ብልቃጦች ይሆናሉ? 

 

  

 ቤት ውስጥ ያሉ መስኮቶችን ስፋትና መጠነ ዙርያ መወሰን። የሆኑ መስኮቶች አንድ አይነት መጠነ 
ዙርያ እና የተለያየ ስፋት እንዳላቸው ወይም አንድ አይነት ስፋትና የተለየ መጠነ ዙርያ እንዳላቸው 
ለመወሰን ግኝቶቹን መሳል እና መለያ መለጠፍ። 

 ባንድ የእግር ሹራብ መያዣ ተሳቢ ያሉ የእግር ሹራብ ቀለሞችና ብዛት የሚያሳይ የአሀዝ ሰንጠረዥ 
መፍጠር።  አሀዞቹን እንደ የስእል ግራፍ (pictograph) ወይም አሞሌ ግራፍ (bar graph) በመሰለ 
በተለየ መንገድ ማሳየት።  ስራ ላይ በዋለው ግራፍ መሰረት የስእል ሚዛኑን (scale) መለወጥ አስፈላጊ 
መሆን አለመሆኑን መገምገም። 

 አንድ አይነት መጠነ ዙርያና የተለያዩ ስፋቶች ወይም አንድ አይነት ስፋትና የተለያዩ መጠነ 
ዙርያዎች ያሏቸው አራት ማእዘኖች መፍጠር። 

ምሳሌ፡ 16 ካሬ አሃዱዎች (ስኩዌር ዩኒት) ባለው ስፋት ያላቸው ምን ያህል የተለያዩ አራት 
ማእዘኖች መፍጠር ትችላለህ?  የያንዳንዱን አራት ማእዘን መጠነ ዙርያ መለየት። 

 በአንድ መለኪያ አሞሌ በመጠቀም ግራፎችና ስእላዊ ግራፎች (bar graphs and 
pictographs) መፍጠር። 

ምሳሌ፡ እያንዳንዱ 5 ለማዳ እንስሳዎች የሚወክል አራት ማእዘን ያለው አሞሌ (bar 
graph) ግራፍ መስራት። 

 ጥየቄዎችን ለመመለስ ሚዛን ባለው ግራፍ የተወከሉ አሃዞችን ስራ ላይ ማዋል። 

ተወዳጅ ቁርስ 

አፕል 6 

አይስክሪም/ጄላቶ 10 

የበቆሎ ቆሎ(ፈንዲሻ) 8 

  

የአሀዞች ሰንጠረዥ 

 

ተወዳጅ ቁርስ 

አፕል  
አይስክሪም/ጄላቶ  
የበቆሎ 
ቆሎ(ፈንዲሻ)  
  

ቁልፍ፡ 

እያንዳንዱ  = 2 ተማሪዎች 
   

 ስእላዊ ግራፍ  
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 በታወቁ የቅርፅ ባህርያት ተመሳሳይነቶችና ልዩነቶች መሰረት አራት ማእዘኖችን ማወዳደርና 
መክፋፈል። 

 ሮምበሶችን፣ ሬክታንግሎችን፣ እና ስኩዌሮችን  እንደ አራት ማእዘን አይነቶች መለየት፣ እናም 
ከነዚህ መለስተኛ ፈርጆች የማይገጥሙ አራት ማእዘኖች መስራት። 

 ወደ ሮምበሶች፣ ሬክታንግሎች፣ እና ስኩዌሮች ፈርጆች ለመለየት በቤት ውስጥ የሚገኙ የተወሰኑ የአራት 
ማእዘን ቅርፆችን ለማግኘት ግብ ማስቀመጥ።  የተወሰኑ አራት ማእዘኖችን ለምን ወደ በርካታ ፈርጆች 
መለየት የሚቻልበትን ምክንያት ማብራራት። 

 
 

Favorite Snack 

 

አራት ማእዘን፡- 4 ጎን ያለው ፖሊጎን  

 

ሮምበስ ሬክታንግል ስኩዌር 

7 ኢንቾች 

5 ኢንቾች 

4 ኢንቾች 

2 ኢንቾች 2 ኢንቾች 

4 ኢንቾች 

የተመዘነ አሞሌ ግራፍ 

ፓራሌሎግራም 


