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የመዋዕለ ህጻናት የመማር ግቦች አመቱን በሙሉ ቀጣይነት አላቸው እናም ከውስብስብነት መጨመር ጋር ይደጋገማሉ።

MT የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት... 
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 የንግግር ቃላት፣ ሲላብሎች (syllables)፣ የሆሄያት ስያሜ (letter names)፣ እና የድምጾችን መገንዘብ 

ማሳየት። 

 በንግግር፣ በንባብ፣ እና በጽሁፍ የመጀመሪያ፣ መካከለኛና መጨረሻ ድምጾችን መጠቀም። 

 ዜማን የተከተሉ ቃላት ለመፍጠር (sit,fit,kit) የመጀመሪያ ፊደል ድምጾችን መለወጥ።  

 ቃላትን ወደ ትናንሽ አካላት (c-a-t) መከፋፈል። 

 የህትመትን መሰረታዊ ገፅታዎች መረዳትን ማሳየት፡- የፊደላትን ሁሉንም ከፍተኛና አነስተኛ ሆሄያት 

መገንዘብ፤ ቃላትን ከግራ ወደ ቀኝ፣ ከላይ ወደ ታች፣ እና ገጽ በገፅ መከተል፤ በህትመት ወቅት ቃላት በክፍት 

ቦታ እንደሚለዩ ማወቅ፤ የንግግር ቃላት ሊፃፉ እንደሚችሉ መገንዘብ። 
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  ከማንበብ በፊት፣ በማንበብ ወቅት እና በኋላ ስልቶችን ለምሳሌም በስዕል መራመድ፣ ጮህ ማለት፣ የታወቁና 

ያልታወቁ ቃላትን መፈለግ፣ እና እንደገና ማንበብን በተመለከተ መወያየትና መጠቀም። 

 የተነበበን በውይይትና ከተቀዳሚ እውቀት ጋር በማገናኘት የምንባብ ግንዛቤን ማሳየት። 

 የመጽሀፍን የፊት ክፍል፣ የመጽሀፍን የኋላ ክፍልና የርዕስ ገጽን መለየት። 

 በስዕላዊ መግለጫዎችና ጽሁፉ መካከል ያለን ግንኙነት ማብራራት። 

 በመረጃዊ ጽሁፎች ውስጥ ስላልታወቁ ቃላት መጠየቅና ጥያቄዎችን መመለስ። 

አስተሳሰብና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች 

(Thinking and Academic Success Skills -TASS) 
 ይህም...   በማንበብ፣ ተማሪዎች ... 
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አንድን ሙሉ ነገር ወዲያውኑ 
ግልፅ ሊሆኑ ወደማይችሉ 
ክፍሎች መከፋፈል እና 
የሙሉውን ነገር መዋቅር 
ለመገንዘብ እንዲቻል ክፍሎቹን 
ማገናዘብ። 

 የደብዳቤዎች፣ ድምፆች፣ እና ቃላት ጠባዮች መለየት፣ መግለፅ፣ መለያየት፣ 
እና መከፋፈል። 

 በንባብ ወቅት ቃላትን 

መተርጎም/መለወጥ። 

 ስለ ዋናው ርዕስ አስተሳሰቦችን፣ 
ጥያቄዎችን እና ሃሳቦችን በቃል በማስተላለፍ ታሪኮች መረዳትን ማዳበር። 
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የቡድን ግብ ለመምታት 
በውጤታማነትና በመከባበር 
መስራት። 

 ከቡድን አባለት ጋር የምንባብ ትምህርትና የመማርያ ክፍል እንቅስቃሴዎች 
አመራር በሚሰጥበት ወቅት ንቁ አዳማጭነትና አክብሮት የተሞላ ግንኙነት 
ማሳየት።  

 የተነበቡ ታሪኮችን ግንዛቤ ጥልቀት ለመስጠት፣ በቡድን ውይይቶች 
መሳተፍና የተለዩ አስተያየቶችን ማክበር። 
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የመማር ተሞክሮዎች በመለኪያ ርአስ 

Learning Experiences by Measurement Topic (MT) 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  ቤት ውስጥ፣ ልጅዎ ማድረግ የሚችለው/የምትችለው... 
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 ፊደል፣ ድምጽ እና ቃል መለየት እንቅስቃሴዎች (ሙዚቃ/ዘፈን 
ማሰማት፣ በጣት መጫወትን መሳተፍ፣ ፈደላትን በቅደም ተከተል 

ለመወከል የተለያዩ መገልገያዎችን መጠቀም) ላይ መሳተፍ። 

 ቃላት በሚሰሩበት ወቅት በከፍተኛና ዝቅተኛ ሆሄያት (አፕር እና 

ሎወር ኬዝ) መስራትን መለማመድ። 

 የመጀመሪያ፣ መካከለኛ እና መጨረሻ ድምጾችን መሰረት በማድረግ 
ቃላትንና ስዕሎችን መለየት። 

 የህትመት ባህርያትን፣ ቃላትን በድምጽ በማሰማት (decoding)፣ 
በቅልጥፍና ማንበብ እና የንባብ ስልቶችን ለመለየት ለመለማመድ 
በሙሉ ቡድን በመጮህ ድምፅ ማንበብና በትንሽ ቡድን በሚመራ 
ንባብ መሳተፍ። 

 በየዕለቱ ማታ መጽሀፍትን ማዳመጥ እና/ወይም ማንበብ። 

 በተለያዩ መንገዶች ፊደልና ቀላል ቃላትን መፍጠር። 

 የቃላት ቤተሰቦችንና ዜማዎችን በመጠቀም የቃል ዝርዝር መስራት። 

 በመጀመሪያ፣ መካከለኛ እና መጨረሻ ድምጾች በመመስረት ስዕሎችን ወይም 

እቃዎችን/ቁሳቁሶችን መለየት። 

የመጀመሪያ ድምጽን መለየት 

C M S 
 
 

  

 

 ቤት ውስጥ በምንባብ ወቅት የህትመት ገፅታዎችን መወያየትና መለየት። 
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 የመረጅያዊ ፅሁፍ ለማንበብ፣ ለመወያየት፣ ላማወዳደር፣ እና 
ለመገንዘብ በትልቆችና በአነስተኛ ቡድኖች መሳተፍ። 

 በበርካታ መረጃዊ ጽሁፎች ዋና ርዕስን መለየት። 

 በመረጃዊ ጽሁፍ የተማሩትን መረጃ መልሶ መንገር። 

የመጀመሪያ ስም 

(First) 

ቀጣይ የቤተሰብ ስም 

(Last) 

 

 

 
 

 

 

 ስላልታወቁ ቃላትና አዲስ ጽሁፎች መጠየቅና ጥያቄዎችን መመለስ። 

 በቤትና በትምህርት ቤት በተነበቡ መጻህፍት መወያየት።  

 ከህይወት ተሞክሮዎች ከሚዛመዱ ታሪኮች ጋር ግንኙነት ማድረግ። 

 ስለጽሁፉ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን መመለስ። 

 የጽሁፍን መግለጫዎች ማወዳደር። 

 መማርን ለማገዝ በሚከተሉት ድርጣብያዎች መጠቀም፡ 

www.starfall.com 

www.abcya.com 

www.turtlediary.com 

http://www.starfall.com/
http://www.abcya.com/
http://www.turtlediary.com/

