
የአምስተኛ ክፍል የንባብ መፅሄት 
ማርክ መስጫ ወቅት 4፣ ክፍል 2 

በMCPS መምህራን በC 2.0 Summit 2013 የተፈጠረ 
ትርጉም በLanguage Assistance Services Unit • Division of ESOL/Bilingual Programs • Office of Curriculum and Instructional Programs  

 

 

MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 

ስ
ነ 

ፅሁ
ፍ

 

 በግጥሞችና ትያትሮች ጭብጥ መልእክት ማሳጠር እና ቁልፍ ዝርዝሮችን መለየት። 

 የገፀባህርዩን ወይም የተራኪውን አስተያየት  እና እንዴት በአንድ ግጥም ወይም በአንድ 
ትያትር ክውነቶች ላይ ተፅእኖ እንደሚያደርግ መተንተን። 

 በትያትር ውስጥ የሚገኙ ትርእይቶች የፅሁፍ መዋቅር ለመፍጠር እንዴት እንደተቀናጁ 
ማገናዘብ። 
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 ስእላዊ ቋንቋ፣ የቃል ዝምድና እና የቃል ምርጫ በግጥሞችና በትያትሮች እንዴት ተፅእኖ እንደሚያደርጉ መለየት። 

 

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

 ይህም...   በማንበብ፣ ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 

ግ
ም

ገማ
 

ማስረጃዎችን ማመዛዘን፣ 
ይገባኛልን መመርመር፣ 
እና በመስፈርት መሰረት 
ዳኝነት ለመስጠት 
እውነታዎችን መጠየቅ። 

 ያንድን ትያትር ንጥረ ነገሮች ማጥናት እና በማቅረብ ረገድ ስኬታማ ተዋናይ ለመሆን 
ለሚያስፈልገው ተክህሎ መስፈርቶችን መወሰን።  (መስፈርት አንድ ውሳኔ ወይም ፍርድ 
የሚመሰረትበት ደረጃ/መለኪያ ነው።) 

 የተለያዩ የትያትር አቅርቦት አይነቶች (ኦፔራ፣ ሙዚቃዊ ትያትር፣ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
ትያትሮች፣ ወዘተ.) እንዴት እንደሚመሳሰሉና እንድሚለያዩ ማወዳደር። 

 ከፅሁፉ ዝርዝሮች በመጠቀም ያንድን ታሪክ ጭብጥ መልእክት መወስንና ማረጋገጥ። 
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አንድን ግብ ለመምታት 
ወይም አንድን ፕሮብሌም 
ለመፍታት በርትቶ 
መስራትና ውጤታማ 
ስልቶችን በስራ ላይ 
ማዋል፤ መሰናክሎችና 
ተፎካካሪ ጉዳዮች/ሃይሎች 
እየተቋቋሙ መቀጠል። 

 ያንድን ግጥም ትርጉም ለመስጠት ጠንክሮ መስራትና የእይታና የበርካታ ሚድያ ንጥረነገሮች 
ፀንቶ መተንተን። 

 አንድን ግጥም ለመገንዘብ እንደ በምናብ ማየትን የመሰሉ ስልቶች በመገልገል የስእላዊ ቋንቋን 
ትርጉም መተርጎም። 

 

እንዴት አድርጌ ነው "ድመቶችና ውሾች 
ያዘንባል" ማለት ምን ማለት እንደሆነ 
ማወቅ የምችለው? 
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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
ነ 

ፅሁ
ፍ

 

 የትያትሮችን መዋቅራዊ ንጥረ ነገሮችን (ለምስሌ፡ የገፀባህርያት ዝርዝር፣ አቀማመጥ፣ 
ትርእይቶች፣ የመድረክ አመራሮች) አጠቃቀም መለየት እና ትርእይቶች የትያትሩን መዋቅር 
እንዴት እንደሚፈጥሩት ማገናዘብ። 

 በግጥሞች፣ የዘፈን ግጥሞች እና ትያትሮች የሚገኙ ቁልፍ ዝርዝሮችን በቪድዮዎችና ሲዲዎች 
ተጠቅሞ ማሳጠር። 

 በግጥሞች ጭብጥ መልእክቶችን ለመገንዘብ አስፈላጊ የሆኑትን ቁልፍ ዝርዝሮች ማገናዘብ። 

 የአንድ ተራኪ እይታ እንዴት ለትርጉምና ለአጠቃላይ ይዘት አስተዋፅኦ እንደሚያደርግ፣ እና 
ይህም ከሌላ የአስተያየት አቅጣጫ ቢነገር እንዴት ሊለወጥ እንደሚችል መተንተን። 

 የአንድ ታሪክ በርካታ አተረጓጎሞችን ሊያካትቱ የሚችሉ የተለያዩ በራስ-የተመረጡ ፅሁፎችን ማታ 
ማታ ማንበብ። 

 የምትወዷቸውን ለማግኘት በተለያዩ ገጣሚዎች የተገጠሙ ግጥሞች ማንበብ።  በመስመር ላይ 
የግጥም መገልገያዎች መጠቀም፡ እንዚህን ጨምሮ፡ 
o Giggle Poetry (http://gigglepoetry.com/) ስእላዊ ቋንቋ ያሏቸው ግጥሞች ለማንበብና 

ለመፍጠር። 
o The Poetry Archive (የግጥም መዝገብ ቤት) (http://www.poetryarchive.org) 

ገጣሚዎች የግል ስራ ውጤታቸውን ሲያነቡ ለመስማት። 

 በታወቀ (የሚከፈልበት) ወይም በመንደር የትያትር አዳራሽ ትያትር ማየት። 
የሚመከሩ ቦታዎች፡ 
o ያካባቢ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት ወይም መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Imagination Stage, Bethesda, MD 
o Olney Theatre Center for the Arts, Olney, MD  
o The Puppet Company, Glen Echo, MD 

o Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C. 
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  በግጥሞችና በትያትሮች የተለመዱ ፈሊጣዊ፣ ዘይቤያዊ፣ መወዳደርያ አነጋገሮችን ትርጉም 

ማወቅና ማብራራት። 

 የደራሲው የተፃራሪዎች እና የተመሳሳዮች አጠቃቀም እንዴት የአንባቢውን የፅሁፍ ግንዛቤ 

ጥልቀት እንደሚሰጡት መወያየት። 

 ቃላትንና ሀረጎችን፣ በሁሉም መጠኖችና ቀለሞች፣ ክተለያዩ ምንጮች — መፅሄቶች፣ የሲርያል 
ፓኮዎች፣ ወዘተ. በመለቃቀም የግጥም ልጥፍጥፎች (collage) መፍጠር።  እነሱን ቆርጦ ማውጣት።  
ቃላቶቹን በተለያየ መንገድ ማሰለፍ፣ እናም በቃላቶቹ ትርጉሞች መወያየት።  

ቀፅል፡ 
ግጥሞችህን አሰባስበህ ያዝ። 
አዲሶቹን ቃላት በእለታዊ ውይይቶች 
መጠቀም። 
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analyze (መተንተን)፡- ለጊዜው ግልፅ ሊሆን የማይችለውን 
ሙሉውን ወደ ክፍሎች መሰባበር፤የሙሉው መዋቅር ግንዛቤ 
እንዲያገኝ ክፍሎቹን ማገናዘብ። 

figurative language (ስእላዊ ቋንቋ)፡- ለአንድ ሀሳብ ወይም አርእስት 
አዲስ ውጤት ወይም ትኩስ አስተያየት ለመስጠት ከቃላት ቀጥታ ትርጉም 
ባሻገር የሚነገር ማንኛውም ቋንቋ። 

point of view (አስተያየት)፡- ታሪኩ የሚነገርበት መነሻ 
እይታ ወይም መረጃ የሚፃፍበት እይታ 

ቁልፍ ዝርዝሮች፡ በጽሁፍ ውስጥ ያለን መልዕክት ወይም ርእስ 
የሚያጠናክሩ ዝርዝሮች 

theme (አጠቃላይ ጭብጥ)፡- የጽሁፉ ማዕከላዊ ወይም 
መሰረታዊ መልእክት 

ተኩላው ቤታችንን አፍርሶ 
ሊበላን እየሞከረ ነው! ያንተ 

እራት አንሆንም! 
አንድ ስኒ 
ስኳር 
ለመበደር 
ብቻ ነበር 
የምሞክረው! 

http://gigglepoetry.com/
http://www.poetryarchive.org/

