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የመዋዕለ ህጻናት የመማር ግቦች አመቱን በሙሉ ቀጣይነት አላቸው እናም ከውስብስብነት መጨመር ጋር ይደጋገማሉ። 
 

MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት... 
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  የንግግር ቃላት፣ ሲላብሎች (syllables)፣ የሆሄያት ስያሜ (letter names)፣ እና የድምጾችን መገንዘብ ማሳየት። 

 ባለ አንድ ስይላብል ቃላት መናገር/ማንበብና መለየት። 

 የህትመት መሰረታዊ ገፅታ ግንዛቤ ማሳየት፡- ሁሉንም የፊደል አፐርና ሎወር ኬዝ (upper and lowercase)ሆሄያት 
ማወቅ፤ ቃላትን ገፅ በገፅ፣ ከግራ ወደ ቀኝ፣ ከላይ ወደ ታች መከተል፤ በህትመት ቃላት በክፍተቶች እንደሚለያዩ 

መገንዘብ፤ በቃል የተነገሩ ቃላት ሊፃፉ እንደሚችሉ ማወቅ። 

 በምንባብ የክፍል ደረጃ ድምፆችን ተግባራዊ ማድረግ እና ቃላት መፍታት መጀመር። 
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 የተነበበን በውይይትና ከተቀዳሚ እውቀት ጋር በማገናኘት የምንባብ ግንዛቤን ማሳየት። 

 የታሪክን ንጥረነገሮችን መለየት፡ በስነፅሁፋዊ ፅሁፎች ገፀባህርያት፣ አቀማመጥ፣ እና ዋና ዋና ክውነቶች። 

 የስነፅሁፋዊ ፅሁፎችን መጀመርያ፣ መካከለኛ፣ እና መጨረሻ መልሶ መንገር። 

 ስለ ስነፅሁፋዊ ፅሁፎች እና ያልታወቁ ቃላት ጥያቄዎች ማቅረብና መልስ መስጠት። 

 

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

 ይህም...   በማንበብ፣ ተማሪዎች ... 
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አንድን ሙሉ ነገር 
ወዲያውኑ ግልፅ ሊሆኑ 
ወደማይችሉ ክፍሎች 
መከፋፈል እና 
የሙሉውን ነገር መዋቅር 
ለመገንዘብ እንዲቻል 
ክፍሎቹን ማገናዘብ። 

 የደብዳቤዎች፣ ድምፆች፣ እና ቃላት ጠባዮች መለየት፣ መግለፅ፣ 
መለያየት፣ እና መከፋፈል። 

 በገፀባህርያት፣ አቀማመጦች፣ እና በዋና ዋና ክውነቶች መካከል 

ተመሳሳይነቶችና ልዩነቶች መለየት። 

 የታሪኮችን ግንዛቤ በቃል ሀሳቦችን፣ ጥያቄዎችን፣ እና 
አስተሳሰቦችን በመግለፅ ማጎልመስ። 
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የቡድን ግብ ለመምታት 
በውጤታማነትና 
በመከባበር መስራት። 

 ከቡድን አባለት ጋር የምንባብ ትምህርትና የመማርያ ክፍል እንቅስቃሴዎች አመራር 

በሚሰጥበት ወቅት ንቁ አዳማጭነትና አክብሮት የተሞላ ግንኙነት ማሳየት። 

 የተነበቡ ታሪኮችን ግንዛቤ ጥልቀት ለመስጠት፣ በቡድን ውይይቶች መሳተፍና የተለዩ 
አስተያየቶችን ማክበር። 

 የምንባብ ትምህርትና የመማርያ ክፍል እንቅስቃሴዎች አመራር በሚሰጥበት ወቅት ከሌሎች 
ጋር አብሮ በመስራት የቀና የቡድን አባልነት ማሳየት። 
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የመማር ተሞክሮዎች በመለኪያ ርአስ 
Learning Experiences by Measurement Topic (MT) 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  ቤት ውስጥ ልጅዎ ማድረግ የሚችለው/የምትችለው... 
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 በሆሄይ፣ በድምፅ፣ እና በቃል የመለየት እንቅስቃሴዎች (ዘፈኖች መዝፈን፣ የጣት 
ጨዋታዎች መስራት፣ የፈደልን የተለያዩ ሆሄያት ለመወከል በተለያዩ ቁሳቁሶች 
መገልገል፣ አፐርና ሎወር ሆሄያት መለየት) መሳተፍ። 

 ከቃላት ጋር በሚሰሩበት ወቅት በአፕርና በሎወርኬዝ ሆሄይ ቅየሳ መለማመድ። 

 በመጀመርያና በመጨረሻ ድምፆች በመመስረት ቃላትን ወይም ፎቶግራፎችን 
መለያየት። 

 የህትመት ባህርያትን፣ ቃላትን በድምጽ በማሰማት (decoding)፣ በቅልጥፍና 
ማንበብ እና የንባብ ስልቶችን ለመለየት ለመለማመድ በሙሉ ቡድን በመጮህ 
ድምፅ ማንበብና በትንሽ ቡድን በሚመራ ንባብ መሳተፍ። 

 በየዕለቱ ማታ መጽሀፍትን ማዳመጥ እና/ወይም ማንበብ። 

 ቤት በሚገኙ እንደ ፈትል፣ የቧንቧ ማፅጃዎች፣ ፓስታ፣ እህል፣ ወዘተ. በመሳሰሉ 
ቁሳቁሶች የሆሄይ ቅርፆች መፍጠር። 

 በቃላት ቤተሰቦች (cat, sat, rat) በመገልገል የቃላት ዝርዝር መስራት። 

 የአካባቢያዊ ምልክቶች መምረጥና የመጀመሪያና የመጨረሻ ድምፆችን መጥራት (S 
እና P የstop ምልክት ላይ) 

 

 እቤት ውስጥ በምንባብ ወቅት የህትማት ገፅታዎችን መወያየትና መለየት። 
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 የስነፅሁፍ ፅሁፎችን ለማንበብ፣ ለመወያየት፣ እና ለመገንዘብ በትላልቅና በአነስተኛ 
ቡድኖች መሳተፍ። 

 የታወቁ ታሪኮችን ከተጨባጭ ተሞክሮዎች ጋር ማገናኘት። 

ገፀባህርያት አቀማመጥ ዋና ዋና ክውነቶች 

 
 

  

 ከበርካታ ታሪኮች ገፀባህርያትን፣ አቀማመጦችን፣ እና ዋና ዋና ክውነቶችን መለየት። 

 በቤትና በትምህርት ቤት በተነበቡ መጻህፍት 
መወያየት። 

 ከህይወት ተሞክሮዎች ከሚዛመዱ ታሪኮች ጋር 
ግንኙነት ማድረግ። 

 ታሪኮችን መልሶ መንገርና ስለ ፅሁፉ ጥያቄዎችን 
መመለስ። 

 መማርን ለማገዝ በሚከተሉት ድርጣብያዎች መጠቀም፡ 
www.starfall.com 
www.abcya.com 
www.turtlediary.com 

 

 የታወቁ ተሪኮችን መልሶ መንገር። 

 ስለ አንድ ታሪክና ስላልታወቁ ቃላት ጥያቄዎች ማቅረብና መመለስ። 

ከእለታት 

አንድ ቀን... 

http://www.starfall.com/
http://www.abcya.com/
http://www.turtlediary.com/

