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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 
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 የአቀማመጦችና የክውነቶች ገለፃዎች በማገናዘብ የደራሲን መልእክት መወሰን። 

 የታሪክ ንጥረነገሮች እና የልቦለድ ሴራን በመተንተን  የገፀባህርይ ትግባሬዎችና በታሪክ ክውነቶች ያላቸውን ተፅእኖ 
መለየት። 

 የገፀባህርይ ለክውነቶችና ፈተናዎች (ገፀባህርይ የሚያጋጥመው ግጭት ወይ ፕሮብሌም) በሚሰጠው ግብረመልስ 
በመመስረት ዘውግን/ጭብጥ መልእክት (የበስትኋላ መልእክት) መለየት። 

 በቀጥታ ጥቅሶች እና በቁልፍ ዝርዝሮች በመጠቀም በፅሁፉ ማስረጃ ተመስርቶ ስለ ገፀባህርያት መደምደም። 
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 መስማማትን ወይም አለመስማማትን ለማሳየት በምልክት ቃላት (ለምሳሌ፡ ቢሆነም፣ በተመሳሳይ...፣ በተጨማሪ) 
መገልገል። 

 የሆሞግራፎችን (homographs - አፃፃፋቸው አንድ ሆኖ የተለያየ ትርጉም ያላቸው ቃላት) ትርጉም ለመለየት በፅሁፍ 
መገልገል (ለምሳሌ tear/tear፣ contract/contract)። 

 ስለ ገፅባህርይ ወይም ስለ ክውነቶች ለመንገር በአጋኖ (hyperbole) የሚጠቀሙ አረፍተነገሮች ወይም ጥቅሶች መለየት። 

 

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

 ይህም...   በማንበብ፣ ተማሪዎች... 

ግ
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ለ
መ

ሆ
ን
 ለአዳዲስና ለተለያዩ 

ሀሳቦችና ስልቶች ክፍትና 
ግብር መላሽ መሆንና 
በመካከላቸው በነፃ 
መመላለስ። 

 ከፅሁፍ ማስረጃ በመነሳት ስለ ገፀባህርያትና ስለ ተራኪዎች አስተያየቶች ሃስቦችን መቅረፅና 
መለወጥ። 

 በደራሲው የአጋኖ (hyperbole) አጠቃቀም በመመስረት ስለ ገፀባህርያትና ክውነቶች ሀሳቦች 
መቅረፅና ማስተካከል። 

 በውይይቶች ከሌሎች ካዳመጡ በኋላ የግል ሃሳቦችን እንደገና ማሰብ/መከለስ። 
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ብ
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የቡድን ግብ ለመምታት 

በውጤታማነትና 

በመከባበር መስራት። 

 

 ለስነፅሁፍ ውይይቶች በቡድን ውስጥ ሀላፊነቶች (ሚናዎች) መጋራት፣ ለቡድን ውይይቶች 
መሰረታዊ ደንቦች መፍጠር፣ እና በአንክሮ መሳተፍ። 

 ስለ ዘውግ (ማእከላዊ መልእክት) ሃሳቦች ለመጋራት እና  ከእኩያዎች አዳዲስ እውቀት 
ለማትረፍ በውይይቶች መሳተፍ። 

 ፅሁፉን በሚመለከት ስለ ዘውግ/ማእከላዊ መልእክት (ለምሳሊ፡ ፍራቻ) የተወሰኑ ጥያቄዎች 
ማቅረብና መልስ መስጠት። 

 



የአምስተኛ ክፍል የንባብ መፅሄት 
ማርክ መስጫ ወቅት 1፣ ክፍል 1 
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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... 

ስ
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ፍ

 

 የጀብዱ ታሪኮችንና ተረቶችን ጠባዮች መለየት። 

 ደራሲዎች የታሪክ ዘውግ፣ ስሜት፣ እና አጠቃላይ ይዘት እንዴት እንደሚገልጹት ለመተንተን በሚድያ 
ምንጮች (እንደ ቪድዮ፣ ኪነት፣ መፃህፍት፣ ወዘተ. የመሳሰሉት) መጠቀም። 

 ደራስያን ስለአቀማመጦችና የገፀባህርያት ትግባሬዎች  ምርጫ ለምን እንደሚያደርጉና እነዚህም በታሪክ 
ክውነቶች እንዴት ተፅእኖ እንደሚያደርጉ መወያየት 

 መልሶችን በቀጥታና በተዘዋዋሪ ጥቅሶች መደገፍ። 

o ቀጥታ ጥቅስ - "አንቶኒ፣" አለ ስትሬጋ ኖና፣ "ቤቱን መጥረግና ሰሀኖችን ማጠብ አለብህ።" 

o ተዘዋዋሪ ጥቅስ - "ትልቁ አንቲኒ የሚተኛበት ጥሩ አልጋ ነበረው፣ የፍየል ዛኒጋባ አጠገብ፣ የሚበላ 
ምግብም ነበረው።" 

 የጀብዱ ታሪኮችና ተረቶችን ጨምሮ የተለያዩ ፅሁፎችን ማንበብ። 

የጀብዱ ታሪኮች አክሽን ያካትታሉ፣ ወንበዴ ከጀግና 
አንፃር፣ ሀቀኛ ወይም የቅዠት ተሞክሮዎችም አሏቸው።  
(ለምሳሌ፡- Julie of the Wolves by Jean Craighead 
George) 

ተረቶች ሀቆችን ሊለጥጡ የሚችሉና ባብዛኛው የተፈጥሮ 
ክውነቶችን ወይም የሰው ዘር አመጣጥን ሊገልፁ የሚችሉ 
የአበው ትረካዎች ናቸው። (ለምሳሌ፡- Paul Bunyan 
and Other Tall Tales by Jane Mason) 

 

 በታሪኮች፣ ፊልሞች እና በሙዚቃ ያለውን መልእክት መለየትና ማብራራት። 
ሊቀርቡ የሚችሉ ጥያቄዎች፡- 
o የምትወደው/ጂው ዘፈን ወይም መፅሃፍ ስሜትህ(ሽ)ን እንዴት ተፅእኖ ያደርግበታል? 
o የፊልም ነጥረነገሮች (ብርሀን፣ ንግግር፣ የገፀባህርይ ግንኙነት፣ እና የካሜራ ማእዘኖች) እንዴት አድርገው 

የደራሲውን መልእክት ያደርሳሉ? 

 የገፀባህርይ ትግባሬዎች በታሪኩ ሴራ ላይ እንዴት ተፅእኖ እንደሚያደርጉ መወያየት። 
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 የምልክት ቃላት ስምምነት ያሳዩ እንደሆነ መወሰን። 

 የአጋኖ ምሳሌዎች በተረት ውስጥ ማግኘትና አጋኖው ከገፀባህርይ ጋር እንዴት እንደሚዛመድ ሃሳቦች 

መጋራት። 

 በአውደ ንባብ ጥቆማዎች/ምልክቶች በመጠቀም የሆሞግራፎች ትርጉም መለየት። 

o የመማርያ ክፍሉ ተማሪዎች በተጠያቂነታቸው ቃል እንዲገቡ የcontract (ውል) ህግ አዳበረ።  
o ተማሪዎች በበሽታcontract (መያዝ) እንዳያጋጥማቸው እጆቻቸውን ዘወትር መታጠብ አለባቸው። 

 ስለተለያዩ ርእሶች (ለምሳሌ፡ ምግቦች፣ ስራዎች፣ ሽርሽሮች) ውሳኔዎች ስሜትዎን ለመጋራት በሚያደርጉት 
ውይይት የምልክት ቃላት መጨመር። 
"በተመሳሳይ" የሚል ቃል በመጨመር ስምምነት ማሳየት።  "ቢሆንም" የሚል ቃል በመጨመር ተቃውሞ 
ማሳየት። 

 የሆሞግራፎች ምሳሌዎች በመፅሄት፣ በጋዜጣ፣ ብኮሚክ መፅሀፍ ውስጥ መፈለግ። 

 የምትስሟቸውን አጋኖዎች መዝገብ ያዙ።  አጋኖ (Hyperbole) ሲበዛ የተጋንነ ቃል ሆኖ ሀይለኛ ስሜት ወይ 
ተፅእኖ ለመቀስቀስ ስራ ላይ የሚውል ሆኖ፣ በቀጥታ ግን መወሰድ የሌለበት ነው። 
ምሳሌ፡ ጆን ሄንሪ መዶሻ በእጁ ይዞ ነው የተወለደው። 
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analyze (መተንተን)፡ ሙሉውን ወድያውኑ 
ወደማይታዩ ክፍሎች መሰባበር፤ ከየሙሉው መዋቅርን 
ለመገንዘብ ክፍሎቹን ማገናዘብ/መመርመር 

mood (ስሜት)፡ ደራሲው ለአንባቢው የሚፈጥርለት 
ስሜት 

plot (የልቦለድ ሴራ):- የተደራጀ ቅርፀት ወይም 
የክውነቶች ቅደም ተከተል፣አንድን ታሪክ የሚገነቡ 
ፕሮብሌሞችና መፍትሄዎች 

story elements (የታሪክ ንጥረነገሮች):- የታሪክ ክፍሎች፤ 
እንደ፣ ገፀባህርያት፣ አቀማመጥ፣ ፕሮብሌም፣ መፍትሄ፣ እና 
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