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MT 
በመለኪያ አርእስት የመማር ግቦች 

Learning Goals by Measurement Topic (MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 
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 የፅሁፍ ድጋፍ በመጠቀም መጣቀሻዎች ማድረግ። 

 መረጃን እንደገና ለማስቀምጥና የተለያዩ የፅሁፍ ቅርፆችን ለማጠቃለል በቁልፍ ዝርዝሮች መጠቀም።  

 በርካታ ፅሁፎችን ለማወዳደር ዋና ሃሳብ ወይም ጭብጥ መልእክትን መለየት።  

 ሀሳቦችን፣ ክውነቶችን፣ ወይም መረጃን ለመግለፅ የመነሻና የውጤት የፅሁፍ መዋቅሮችን ደራሲዎች እንዴት እንደሚጠቀሙባቸው 
መግለፅና መተንተን። 

 የዚያው ክውነት የመጀመርያ ምስክርነቶችን የተለያዩ ፅሁፎች በመጠቀም መዳሰስ። 

 አንድን ይገባኛል ወይም ሀሳብ ለመደገፍ አንድ ተናጋሪ የሚያቀርበውን ማስረጃ መለየት። 

 የምርመራ ጥያቄዎችን ማፍለቅ። 
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 ያልታወቁና በርካታ ትርጉም ያላቸውን ቃላቶች ለማብራራት በስልቶች መጠቀም። 

 ጉዳዩን የተመለከተ የቃላት ዝርዝር ገልፃችሁ መጠቀም። 

 ተቃራኒና ተመሳሳይ የሆኑ ቅላትን በመጠቀም የቃላቶች ትርጉምን መወሰን። 

 በተለያዩ ምንጮች መጠቀም (ድር ጣብያዎች፣ በቴፕ የተቀዱ መፅሃፎች፣ ስእሎች፣ ቪድዮዎች፣ ወዘተርፈ) በርእስ ያተኮረና የበልፀገ 
ቃላትን ግንዛቤ ማዳበርን ለማገዝ።   

 በቃልና በፅሁፍ ምላሾች ዝርዝሮችን ለመጨመር በርእስ ያተኮረና የበለፀገ ቃላት መጠቀም። 

 

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

 ...ነው  በማንበብ፣ ተማሪዎች ... 
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ራ
ራ
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የሚያስፋፉ፣ የሚያበለፅጉ፣ 
ወይም የሚያስጌጡ ዝርዝሮች 
መጨመር። 

 የፅንሰ ሀሳቦችን ግንዛቤ ጥልቀት ለመስጠት ዋና ሃሳብ እና ዝርዝሮች ከስነ 
ፅሁፍና ከመረጃዊ ፅሁፍ ተግባራዊ ማድረግ። 

 ስለ ይዘት አጠቃላይ ግምገማዎች፣ መጣቀሻዎች፣ እና ሀሳቦች 
ለማስፋፋት በርካታ ምንጮችን መጠቀም። 

 መረጃዊ ፅሁፍ በመጠቀም የሰው እንቅስቃሴ በተፈጥሮ አካባቢ እንዴት 
ተፅእኖ እንደሚያደርግ ለመግለፅ ሃሳቦችን መግለፅና ማገናኘት። 

 ዋናውን ሃሳብ ለመለየት ከታሪካዊ ክውነቶች፣ ሰነዶች፣ እና መመርያዎች 
መረጃዎችን ማገናኘትና ማብራራት። 
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የቡድን ግብ ለመምታት 
በውጤታማነትና በመከባበር 
መስራት 

 ተግባር ጀምሩ  ተግባሩ ላይ ስሩ  ተግባሩን ፈፅሙ። 

 የቃላትን ትርጉሞች ለመወሰን ውጤታማ ስልት እንዴት እንደተጠቀሙ ለመግለፅ እንደ ጥንድ፣ ሶስትየ፣ ጎነ 
አራት በመሰስሉ የሚተጣጠፉ አመዳደቦች ስሩ። 

 ተከታተሉና የምንባብ ግቦችን አስተካክሉ። 

 አንድን ግብ ለመምታት ወይም ፕሮብሌም ለመፍታት ተግባራዊ ፕላን አዳብራችሁ አሳዩ። 
 

o በዚህ ሩብ አመት የምንባብ ግቤ.... 
o ግቦቼን የምመታቸው በ... 
o ይህ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም... 

ተስፋ አትቊረጡ!  

ሙከራ አታቋርጡ! 
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በመለኪያዊ አርእስት የመማር ተሞክሮዎች 
Learning Experiences by Measurement Topic (MT) 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  በመኖርያ ቤት፣ ልጃችሁ ማድረግ የሚችለው ... 
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 መጣቀሻዎች ለማድረግ የበስተኋላ እውቀት እና ከምንባብ የተማረውን መጠቀም። 

 በቁልፍ ዝርዝሮች በመወያየት ዋና ሃሳብን መወሰን። 

 ዋና ሀሳብን እንደገና በማስቀመጥ እና ደጋፊ ዝርዝሮችን በማቅረብ ፅሁፍን ማሳጠር። 

 በክውነቶች፣ ሀሳቦች፣ ፅንሰሀሳቦች፣ ወይም መረጃዎች መካከል የለውን የመንስኤና የውጤት 
ግንኙነት መግለፅ። 

 ስለ ፍለጋ እና አሳሾች የምርምር ጥያቄዎች ማፍለቅ።  

 ከበርካታ ፅሁፎች መረጃዎች መሰብሰብ (መረጃዎች፣ አንቀፆች/መጣጥፎች፣ ዲጂታል ወይም 
ብዙሀን-ሚድያዎች፣ ወዘተርፈ) 

 ስለተለያዩ የዳሰሳ ዘገባዎች ማዳመጥ፣ እናም ስለ ክውነቶች ተፅእኖ ለማወቅ ማስረጃ ማሰባሰብ። 

 የሰው እንቅስቃሴዎች አካባቢ ላይ ተፅእኖ እንደሚያደርጉ ለመግለፅ ሀሳቦችን ከተለያዩ ምንጮች 
መጨመርና ማገናኘት። 

 ሁልግዜ ማታ ማታ ማንበብ (መፅሄቶች፣ ጋዜጦች፣ እውነታ ያላቸው መፃህፍት፣ ወዘተርፈ)። 

 ስለ ፅሁፉ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች በቃል ወይም በፅሁፍ መልስ መስጠት። 
ሊቀርቡ የሚችሉ ጥያቄዎች፡ 
o በፅሁፉ ውስጥ የሚገኝ አንድ የመንስኤ እና የውጤት ግንኙነት መግለፅ።  ፅሁፉ ላይ ምን 

ተፅእኖ ነበረው? 
o ከፅሁፉ የዝህኛውን ክፍል ዋና ሀሳብ አሳጥረው።  ያንተን መልስ ለመደገፍ ምን ቁልፍ 

ዝርዝሮች አገዙህ? 
o ተጨማሪ ትርጉም ለማግኘት ለደራሲው ምን ጥያቄዎች ታቀርብለት ነበር? 
o ከዚህ ምንባብ ወይም ሂደት ምን አዲስ ነገር ተማርክ? 

 ግቦችን ማስቀመጥና ለክትትል ፕላን ማዘጋጀት።  የሚፈጠሩ እንቅፋቶችን መወጣጫ መንገዶችን 
መወያየት።  

 መካነ ቅርስ ወይም የስነጥበብ ቤት መጎብኘት እና ከአርእስት ጋር የተያያዘ የቃላት ዝርዝር ተጠቅሞ 
የሚታየውንና የሚሰማውን መግለፅ። 

 ሲኒማዎችን፣ የቲቪ ትርእይቶችን፣ መፃህፍት፣ አስቂኞች፣ መጣጥፎች፣ ወዘተርፈ ማሳጠር 
መለማመድ። 
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  በውይይቶች በአርእስት-ተኮር እና በበለፀጉ የቃላት ዝርዝር መጠቀም 

 በአካዴሚያዊ ፅንሰሀሳቦች አግባብ ያለው የቃል ትርጉም መወሰን። 

 ያልተዘውተሩ ቃላት ትርጉሞችና ትክክልኛ አነጋገር/አደማመጥ ለማግኘት በዲጂታል 

መገልገያዎች መጠቀም። 

 ያሰለቹ ቃላትን ለመተካት በበለፀጉ የቃላት ዝርዝር መፋጨት። 

 የቃላትን ጥልቀት ያለው ትርጉም ለማወቅ ተቃራኒ እና 

ተመሳሳይ ቃላትን ማጥናት። 

 የቃል ትርጉምን ለመለየት ተመሳሳዮችንና ተቃራኒዎችን መጠቀም መለማመድ። 

 በንግግር ውስጥ ያሰለቹ ቃላትን በይበልጥ ገላጭ የቃላት ዝርዝር መተካት (ለምሳሌ የተጠቀሰ፡- 
የተጋራ፣ የተብራራ፣ የተነገረ፣ የተለቀሰ፣ የተጮኀ)። 

 መማርን ለማገዝ የሚከተሉትን ድር ጣብያዎች ይጠቀሙ፡ 
o መስመር ላይ (የኮምፒውተር) መዝገበ ቃላት፣ቴዛውረስ http://www.merriam-

webster.com 
o የትርጉም መገልገያዎች http://oxfordlanguagedictionaries.com 
o የቃላት ግጥሚያዎች መጫወት http://abcya.com/synonyms_antonyms.htm 

 

አ
ጭ

ር
 

መ
ፍ

ት
ሄ

ቃ
ላ

ት
  የመጀመርያ ምስክርነት ዘገባ፡ የአንድ ክውነት ወይም የአንድ የጥናት ግዜ ምስክር የነበረ ዘገባ ወይም 

የእጅ ጥበብ። 
ቁልፍ ዝርዝሮች፡ አንድ ፀሀፊ በታሪኩ ወይም ታሪኳ ማስተላለፍ የሚፈልገውን/የምትፈልገውን 
ትምህርት ወይም መልእክት የሚደግፉ ዝርዝሮች። 

ዋና ሀሳብ፡ በአንድ መረጅያዊ ፅሁፍ፣ ደራሲው አንባቢው እንዲያውቅ የሚፈልገው ማእከላዊ ነጥብ። 
የፅሁፍ መዋቅር፡ የፅሁፍ አደረጃጀት (የግዜ ቅደም ተከተል፣ መንስኤና ውጤት፣ ገለፃ፣ ማወዳደርና 
ማነፃፀር፣ ፕሮብሌምና መፍትሄ) 

http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://oxfordlanguagedictionaries.com/
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