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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት፡- 
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  የሙሉ ቁጥሮች እስከ አንድ ሚልዮን ድረስ የቦታ ዋጋ ግንዛቤ ማሳየት። 

o በአሀዞች፣ ቃላት፣ እና በተስፋፋ ፎርም በመጠቀም ከዜሮ እስከ አንድ ሚልዮን ድረስ ሙሉ ቁጥሮችን ማንበብና 

መፃፍ። 

o ሙሉ ቁጥሮችን <,>፣ ወይም = ምስሎችን በመጠቀም ማወዳደር። 

o ስፍራውን መሰረት በማድረግ በቁጥር ቤት ውስጥ ያለውን ዋጋ የአስር ቤት  ስርአት በመጠቀም ማብራራት። 

o ሙሉ ቁጥሮችን ወደ ሆነ ቦታ (አስሮች፣ መቶዎች፣ ሺዎች፣ ወዘተ.) ማጠጋጋት  

 

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

 ይህም...  በሂሳብ፣ ተማሪዎች የሚያደርጉት... 
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የአንድ ጠቅላላ ጽንሰ ሃሳብ 

መረዳትን ለማዳበር ወይም 

አዲስ ወይም ብቸኛ ሙሉ 

ለመፍጠር የተለያዩ 

ከፍሎችን አንድ ላይ 

ማገጣጠም። 

 እስከ ኣንድ ሚልዮን ሊደርሱ በሚችሉ ቁጥሮች ፕሮብሌሞች ለመፍታት ስለ ቦታ ዋጋ 

በተቀዳሚ መማርያ ክፍሎች በተማሯቸው ችሎታዎች መገልገል። 

 የአስር መሰረተ ስርአት የተለያዩ ክፍሎችን በማዋሀድ በቁጥር ውስጥ  በቤት ቦታ ዋጋን 

ማብራራት። 
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የቡድን ግብ ለመምታት 

በውጤታማነትና 

በመከባበር መስራት። 

 ስለ የቦታ ዋጋ ፅንሰሀሳቦች በአነስተኛ ቡድን ውይይቶች መሳተፍ። 

 የአስር ቤት-መሰረት ስርአት እውቀትን በየሚደግፉ የአስር-ቤት ብሎኮች በመገልገል የቦታ ዋጋ 

ፅንሰሀሳቦችን ሞዴል ማድረግና መጋራት።  

 በአነስተኛ ቡድኖች ስራዎችን ማጠናቀቅ። 
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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... 

 

 በመደበኛ ፎርም በመገልገል ቁጥሮችን ማንበብና መፃፍ። 
ምሳሌ፡ 647,321 

 በቃል ፎርም በመገልገል ቁጥሮችን ማንበብና መፃፍ።  
ምስሌ፡ ስድስት መቶ አርባ ሰባት ሺ፣ ሶስት መቶ ሀያ አንድ። 

 የተስፋፋ ፎርም በመጠቀም ቁጥሮችን ማንበብና መፃፍ።  
ምሳሌ፡ 600,000 + 40,000 + 7,000 + 300 + 20 + 1 

 ቁጥሮችን ማወዳደር 
ምሳሌ፡ 320,110 < 356,999 ወይም 1,755,422 > ? 

 ሙሉ ቁጥሮችን በቁጥር መስመር እና በሌሎች ስልቶችን በመገልገል ማጠጋጋት።  
ምሳሌ፡ 25,734 (ወደ ሺ ሲጠጋ) 26,000 ነው። 

 እንደ ዋጋዎች፣ የህዝብ ቁጥሮች፣ እና ርቀቶች የመሳሰሉ የቁጥሮች ምሳሌዎች ከመፃህፍት 

መፈለግ። በዚህ መረጃ ቁጥሮችን ለማወዳደር፣ ለማደራጀት፣ እና ወደ ሆነ ቦታ (አስር፣ 

መቶ፣ ሺ፣ ወዘተ) ለማጠጋጋት መገልገል። 

 ሌላ ሰው በሚሰጠው መመርያ መሰረት ቁጥሮችን ለመፍጠር፣ ለማንበብ፣ እና ለመፃፍ 

በመደበኛ መጫወቻ ካርታዎች (የስእል ካርታዎችን አስወግዱ) መገልገል (ምሳሌ፡ ከ250 

በላይ ባለ 3-ቤት ቁጥር መፍጠር። ወደ አንድ መቶ ሲጣጋ 3,900 የሚሆን ባለ 4-ቤት 

ቁጥር መፍጠር። በ3,200 እና በ3,300 መካከል አንድ ቁጥር መፍጠር)። 

 በነዚያው ካርታዎች በመጠቀም፣ ሁሉም ተጫዋቾች በሶስትና በስድስት ካርታዎች መካከል 

ተሰጥተው ከሁሉም ያነሰ ወይም ከሁሉም በላይ ቁጥር የሚሰሩበት ግጥሚያ መጫወት። 

 በካርታዎች፡ አዝራሮች፣ ተሽከርካሪዎች፣ ሳንቲሞች እና በሌሎች የቤት እቃዎች በመገልገል 

የቦታ ዋጋ ግጥሚያ ለመስራት ብትብብሮሽ መስራት። 

 ከ0 – 10 ማባዛትና ማካፈል  እውነታዎች መለማመድ። 

 

25,000 25,734 26,000 

 የአንድ ቤት በቁጥር ውስጥ በተቀመጠበት ቦታ መሰረት ዋጋውን ማብራራት። 

ምሳሌ 777 መቶዎች አስሮች አንዶች 

 7 7 7 

የቦታ ዋጋ 700 70 7 
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<:-  "ከ... ያነሰ" የሚያሳይ ምስል። ለምሳሌ፡ 1 < 3  

>:- "ከ... የበለጠ" የሚያሳይ ምስል ለምሳሌ፡ 3 > 1 

=:-  ሁለት መጠኖች ውይም ቁጥሮች እኩል መሆናቸውን የሚያሳይ ምስል 

place value (የቦታ ዋጋ)፡- በቁጥር ውስጥ ባለው/በያዘው ቦታ ምክንያት ያንድ አሃዝ ዋጋ። 


