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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 
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 የአንድ ክውነት የቀጥታና የአሉባልታ ትረካዎችን በተለያዩ ፅሁፎች በመገልገል ማወዳደርና ማነፃፀር። 

 የአንድ ልቦለድ ያልሆነ ስነፅሁፍ (የግል ህይወት ታሪኮች፣ የሰው ህይወት ታሪኮች፣ እና የህይወት ማስታወሻዎች) ቁራጭ 

በፅሁፉ ቁልፍ ዝርዝሮች በመገልገል ማሳጠር። 

 ከበርካታ ፅሁፎች መረጃዎች ማደራጀት። 

 አንድ ተናጋሪ/ፀሀፊ ልዩ ነጥቦችን ለመደገፍ  የሚያቀርባቸውን ምክንያቶችና መረጃዎች መለየት። 

 ደራሲዎች የሚጥቀሙባቸውን የፅሁፍ ገፅታዎች (ንፅፅር፣ ፕሮብሌም/መፍትሄ) መግለፅና መተንተን። 
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 መጣቀሻ ቁሳቁሶችን በማማከር/በመገልገል 

የቃላትን ትርጉሞች መወሰን 

 በቃልና በፅሁፍ መረጃዎችን ለማቅረብ በርእስ-ያተኮረ የቃላት 

ዝርዝር መገልገል። 

አውደ ጥበብ መዝገበ ቃላት ድርጣብያ 
 

 

 

  

 

 

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

 ይህም...   በማንበብ፣ ተማሪዎች... 
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ለአዳዲስና ለተለያዩ 
ሀሳቦችና ስልቶች ክፍትና 
ግብር መላሽ መሆንና 
በመካከላቸው በነፃ 
መመላለስ። 

 የፅሁፍን ትርጉም ለማድረግ በርካታ ስልቶችን መምረጥና መጠቀም። 

 የቃላት ዝርዝርን ግንዛቤ ለማብራራት ስልቶች ማስተካከል/መቀበል እና መገልገል። 

 ስለ ፅሁፍ አስትያየትን የሚለውጥ ማስረጃ መቀበል። 
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አንድን ግብ ለመምታት 
አጠራጣሪን መቀበል 
ወይም የዘልማድ ደንብን  
መፈታተን። 

 ከፅሁፍ ትርጉም ለማግኝት እንዲያግዝ ከጓደኞችና ከአስተማሪዎች አስተያየት መጠየቅ። 

 ስህተቶች ሊያስተምሩ እንደሚችሉ መገንዘብ። 

 ስህተቶችን እንደ የተሞክሮ ትምህርት በመገልገል ግንዛቤን ማሻሻል (ለምሳሌ፡ ዝርዝሮችን 
ለማብራራትና ትክክለኛ ዋና ሀሳብ ለመወሰን ፅሁፉን መልሶ ማንበብ።) 

 ከመረጂያዊ ፅሁፍ ትርጉም ለማግኘት ሀሳቦችን ማፍለቅ፣ ጥያቄዎች ማቅረብ፣ ሀሳቦችን 
ማብራራት፣ አስተሳሰብን ማስተካከል፣ እና ሀሳቦችን መገምገም። 
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የመማር ተሞክሮዎች በመለኪያዊ አርእስት 
(Learning Experiences by Measurement Topic - MT) 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  በመኖርያ ቤት፣ ልጃችሁ ማድረግ የሚችለው ... 
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 ዋና ዋና ሀሳቦችን ለመወሰን በቁልፍ ዝርዝሮች መግለጫ ሀሳብ ለሀሳብ መፋጨት  

 አንድ ፅሁፍን ዋና ሀሳቦችን በሌላ አነጋገር (መልሶ በመናገር) እና ደጋፊ ዝርዝሮችን በማቅረብ 
ማሳጠር። 

 አንድ ነገር ለመስራት ወይም አዲስ ሙያ ለመማር ቴክኒካዊ ፅሁፍ ማንበብ። 

 ስለ አንድ ርእስ አቅርቦት ለመፍጠር ከበርካታ ፅሁፎች (መረጂያዊ፣ አምዶች፣ ዲጂታዊ ወይም 
በርካታ ሚዲያ፣ ወዘተ.) መረጃዎች መሰብሰብ። 

 ደራሲው የተጠቀመባቸውን መዋቅሮች ለመለየት የፅሁፉን መዋቅር ጉልህ ቃላት መገልገል። 

 ሁልጊዜ ማታ ማታ (ልቦለዶች፣ የመፅሄት ወይም የጋዜጣ አምዶች፣ ድርጣብያዎች፣ ወዘተ.) 

ማንበብ። 

 ስለተነበበው መነጋገር። 

ሊቀርቡ የሚችሉ ጥያቄዎች፡ 

o ስለ ርእሱ አስፈላጊ ዝርዝሮች ምንና ምን ነበሩ? 

o ምን አዲስ ነገር መረጃ ተቀሰመ? 

o መረጃው እንዴት ተደራጅቶ ነበር? 

o ፅሁፉን ለመገንዘብ ምን የፅሁፍ ገፅታዎች አገዙህ? 

 ስለ ስፖርቶችና ሌሎች ክውነቶች ቀጥታና አሉባልታ ዘገባዎችን ማወዳደር 

ለምሳሌ፡ 

o አንድ ክውነት መመልከት።  ከክውነቱ በኋላ አንድ ቃለ መጠይቅ መስማት። ከዚያም ስለ 

ክውነቱ ከኢንተርኔት ወይም ከጋዜጣ ማንበብ። የተለያዩ ምንጮች ስለክውነቱ በገለፃቸው 

መወያየት። 

 እንደአስፈላጊነቱ ስልቶችን መቀያየር የሚጠይቅ ተለዋዋጭ አስተሳሰብ/ግትር ያልሆነ ለማበረታታት 

ቤት ውስጥ ግጥሚያ መጫወት (ለምሳሌ፡ Life™, Backgammon™፣ Monopoly™፣ ወዘተ.)። 

የፅሁፍ መዋቅር የምልክት ቃላት 

Comparison (ንጽጽር) 
Cause and Effect 
(መነሾና ውጤት) 

 however (የሆነ ሆኖ) 

 nevertheless (ቢሆንም) 

 on the other hand (በሌላ በኩል) 

 although (ምንም እንኳን) 

 different/alike (ልዩ/ተመሳሳይ) 

 similarly (በተመሳሳይ) 

 either/or (አንድኛው/ወይም) 

 in the same way (በዚያው 
መንገድ) 

 just like, just as (ልክ እንደ -
በመልክ፣ ልክ እንደ -በትግባሬ) 

 if/then (ቢሆን/ከዚያ በኋላ) 

 reasons why (የሆነበት 
ምክንያቶች) 

 as a result (ስለሆነ) 

 therefore(ስለዚህ) 

 because (ምክንያቱም) 

 consequently (በዚህ ምክንያት) 

 since (ስለሆነ) 

 so that (እንዲሆን) 

 due to (በ... ሰበብ) 
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  በርእስ-ያተኮረ እና የበለፀገ የቃላት ዝርዝር ግንዝቤ ማዳበር ለማገዝ በበርካታ የሚድያ 

ምንጮች (ድርጣብያዎች፣ ቴፕ የተቀዱ መፃህፍት፣ ስእሎች፣ ቪድዮዎች፣ ወዘተ.) መገልገል።  

 ከሽርከኛ፣ ከአነስተኛ ቡድን፣ እና ከሙሉ ቡድን ጋር በሚከናወኑ ውይይቶች  በርእሰ-ተኮር እና 
በበለፀገ የቃላት ዝርዝር በሚገባ መጠቀም። 

 የአዲስ ቃላት ትርጉም ለመወስን እና ሀብታም ቋንቋን ለማራመድ እንደ Apples to Apples™፣ 
Scattegories™፣ Scrabble™፣ Words with Friends™፣ ወዘተ. የመሳሰሉ ግጥሚያዎች 
መጫወት። 

 አዳዲስ ቃላትን ለመመልከት በመስመር ላይ መዝገበ ቃላትና አውደ ጥበብ መገልገል። 
o (http://www.merriam-webster.com)። 

 የቃላትን ትርጉሞች ለማግኘት በhttp://oxfordlanguagedictionaries.com የትርጉም መገልገያ 
መጠቀም 

http://oxfordlanguagedictionaries.com/

