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የመዋዕለ ህጻናት የመማር ግቦች አመቱን በሙሉ ቀጣይነት ያላቸውና ከውስብስብነት መጨመር ጋር የሚደጋገሙ ናቸው።

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 የድምፆችን መገንዘብ 
ማሳየት። 

 በንግግር፣ ንባብና ፅሁፍ የመጀመሪያ፣ መካከለኛና መጨረሻ ድምፆችን መጠቀም። 

 አዳዲስ ቃላት ለመፍጠር (bit, sit, kit) የመጀመርያውን ተነባቢ (consonant) ድምፆች መለወጥ።  

 በንግግር፣ በንባብ፣ እና ፅሁፍ በተነባቢ ድብልቆች (bl-, cl-, fl-, gl-, pl-, sl-) መጠቀም። 

 አጭር የአናባቢ (vowel) ቃላትን ለመፍጠር በአጭር የአናባቢ ድምፆች መጠቀምን መዳሰስ። 

 አንድ ለአንድ የሆሂይ ድምፅ ዝምድናዎች መጠቀም። 

 ለብዙ ጊዜ በከፍተኛ-መጠን የሚያገለግሉ ቃላትን በእይታ ማንበብ። 
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 ስዕልን ማሳየት፣ ድምፅን ማሰማት፣ የታወቁና ያልታወቁ ቃላትን ማግኘት እና ድጋሚ ማንበብ የመሳሰሉትን 
ስልቶች መጠቀም ከንባብ በፊት፣ በንባብ ወቅት፣ እና በኋላ መለማመድ። 

 በመረጂያዊ ፅህፍ ስለ ቁልፍ ዝርዝሮች እና የቃላት ዝርዝር መጠየቅና ለጥያቄዎች መልስ መስጠት። 

 የተለያዩ የጋራ ፅሁፎችን (የስነ ፅሁፍ ፅሁፍ፣ የመረጂያዊ ፅሁፍ፣ ግጥሞች) ማወቅ። 

 በመረጅያዊ ፅሁፎች ውስጥ የፅሁፍ ገፅታዎች ዳሰሳ ማድረግ። 

 የደራሲና የሰአሊ ሚና መግለፅ። 

አስተሳሰብና የአካዴሚያዊ ስኬት ችሎታዎች 

(Thinking and Academic Success Skills -TASS) 
 ...ነው በማንበብ፣ ተማሪዎች... 
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የጠቅላላውን ፅንሰ ሃሳብ መረዳትን 
ለማዳበር ወይም አዲስ ወይም ልዩ 
የሆነ ሙሉ ለመፍጠር የተለያዩ 
ከፍሎችን አንድ ላይ ማገጣጠም። 

 የተነባቢ ድብልቆችና አጫጭር አናባቢ ድምፆች በመጠቀም አዳዲስ 
የቃላት ግንባታዎች ማገጣጠም። 

 መረጂያዊ ፅሁፍን ለመገንዘብ በፅሁፍ ገፅታዎች መጠቀም። 

 አዲስ የቃላት ዝርዝር ለመገንባት በታወቁ ቃላትና ፅንሰ ሀሳቦች 
መጠቀም። 
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አንድን ግብ ለመምታት ወይም 
አንድን ፕሮብሌም ለመፍታት 
በርትቶ መስራትና ውጤታማ 
ስልቶችን በስራ ላይ ማዋል፤ 
መሰናክሎችና ተፎካካሪ 
ጉዳዮች/ሃይሎች እየተቋቋሙ 
መቀጠል። 

 በሚነበበው የተሻለ ግንዛቤ 
ለመገንባት በንባብ ስልቶችና 
በፅሁፍ ገፅታዎች መጠቀም። 

 በምንባብ ስኬት ለማግኘት 
ግቦችን ማስቀመጥ። 

 በመረጂያዊ ፅሁፍ ውስጥ 
አዳዲስ የቃል ዝርዝር መዳሰስ 
መቀጠል። 
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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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 አጭር አናባቢ ድምጾችን መመርመርና አዲስ ቃላትን መፍጠር። 

 ፈጣን-ድግምግሞሽ ቃላት እና የቃላት ቤተሰቦች (sip, dip, chip) 
በመጠቀም በቃላት አጠቃቀም መለማመድ። 

 በመጻፍና ማንበብ ትምህርት ግጥሚያዎችና ማእከሎች ቃላትን ለመፍጠር 
የተነባቢ ሆሄይ ድምፆችና ድብልቆች መለወጥ። 

 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። 

 በቃላት ቤተሰቦች በመጠቀም የቃላት ዝርዝር ለመስራት የመጀመርያ ድምፅ መቀየር። 
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 በተነባቢ ድብልቆች (bl- blue, block, blossom) መጠቀም። 
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 የመረጅያዊ ፅሁፍ ለማንበብ፣ ለመወያየት፣ ላማወዳደር፣ እና ለመገንዘብ 

በትልቆችና በአነስተኛ ቡድኖች መሳተፍ። 

 በመረጅያዊ ፅሁፍ የክውነቶች ቅደም ተከተል ለማስቀመጥ በተለያዩ ስእላዊ 

ማደራጃዎች መጠቀም። 

 

 

 

 

 

 

 በመረጅያዊ ፅሁፍ የፅሁፍ ገፅታዎችን መጠቀምና መግለጽ። 

 በመረጅያዊ ፅሁፍ ቁልፍ ዝርዝሮችን እንደገና መንገርና ዋናውን ርእስ 

መለየት። 

 የተለያዩ የጋራ ፅሁፎችን (የስነፅሁፍ ፅሁፍ፣ መረጅያዊ ፅሁፍ፣ ግጥም) 

እውቅና መስጠት። 

 በቤትና በትምህርት ቤት የተነበቡ መጻህፍትን መወያየት።  

 እነዚህን ስለመሳሰሉ የፅሁፍ ገፅታዎች  
ጥያቄ ማቅረብና ለጥያቄዎች መልስ  

መስጠት፡- 

o የፅሁፉ አርእስት ምንድን ነው? 
o እንዴት አድርገው ነው ፎቶግራፎቹ  

በፅሁፍ ውስጥ ያለውን መረጃ  

እንድገነዘበው የሚያግዙኝ? 
o ደማቅ ህትመት ምንድን ነው  

እንዴስ አድርጎ ነው በፅሁፉ ውስጥ  

አስፈላጊውን እንድገነዘብ ያሚያግዘኝ? 

 በፅሁፍ ውስጥ ክውነውቶችን በቅደም ተከተል ለማስቀመጥ ወይም ቁልፍ ዝርዝሮችን ለመግለፅ 
ስእሎች መሳል። 

 የአሠራር መመሪያ  ትዕዛዞችን መከተል። 

 መማርን ለማገዝ በሚከተሉት ድር ጣብያዎች መጠቀም፡- 
www.starfall.com 

www.abcya.com 

www.turtlediary.com 

የክውነቶች ቅደም ተከተል 

የፅሁፍ ገፅታዎች 

አርእስት   ማውጫ 

ማጣቀሻ   ድርብ ፅሁፍ 

ርእሶች    ስእሎች   

ጥቅሶች    መለያ 

አጭር መዝገበ ቃላት   ሰንጠረዦች 

ቁጥር ያላቸው እርምጃዎች 

 


