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MT 
የመማር ግቦች በመለኪያ አርእስት 

(Learning Goals by Measurement Topic - MT) 
ተማሪዎች ማድረግ የሚችሉት ... 
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  በግጥም ምስሎችን የሚፈጥሩ ቁልፍ ዝርዝሮችን ለመለየት ጥያቄዎች ማቅረብና መልስ መስጠት። 

 ቃላትና ሀረጎች ለግጥሞች እንዴት ምትና ትርጉም እንደሚሰጡ ማብራራት። 

 የድምፅ መስተጋባት (alliteration)፣ ምት፣ እና ድግግሞሽን የመሳሰሉ የግጥም መገልገያዎች መለየት። 
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 የተቀራረበ ዝምድና (መጠነኛ የትርጉም ልዩነት) ያላቸው ቅፅሎች መለየት። 

 በቃላትና በአጠቃቀማቸው ተጨባጭ ግንኙነቶችን መለየት። 

 

 

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

 ይህም...   በማንበብ፣ ተማሪዎች... 

ገን
ቢ

 ት
ን

ተ
ና

 

የአንድ ጠቅላላ ጽንሰ ሃሳብ 

መረዳትን ለማዳበር ወይም 

አዲስ ወይም ብቸኛ ሙሉ 

ለመፍጠር የተለያዩ 

ከፍሎችን አንድ ላይ 

ማገጣጠም። 

 በቀላሉ ለመገንዘብ በሚቻል መንገድ መረጃዎችን ለማሳየት በስዕላዊ መደራጃዎች መገልገል።  

 ገጣሚዎች ስለሚጠቀሙበት ቋንቋ አጠቃላይ አስተያየት ለማድረግ በተቀዳሚ እውቀት እና 
በአዳዲስ መረጃዎች መገልገል። 

 ግጥሞች ለመፍጠር ሀሳቦችን ማደራጀት። 

 አንድን ግጥም ለመፈልሰፍ ሀሳቦችን፣ መረጃዎችን፣ እና የግጥም ስልቶችን ማቀነባበር። 
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አንድን ግብ ለመምታት 

ወይም ፕሮብሌም 

ለመፍታት በብርታት 

መስራትና በውጤታማ 

ስልቶች መጠቀም፤ 

እንቅፋቶች ፊት ለፊት 

ወይም ተወዳዳሪ 

ተፅእኖዎች ቢኖሩም 

መቀጠል።  

 ግላዊ ሀሳቦችና ስሜቶችን በግጥም ለመግለፅ 
ስእላዊ መልእክትን እና ድግግሞሽን 
እንደቀስቃሽ መገልገል። 

 ጅምር ግጥምን ለመፈፀም በርትቶ መስራት። 

 ግጥሞችን ለማምረት አገልግሎት ላይ የዋሉ 
ስልቶችን ውጤታማነት ራስበራስ መገምገም 
እና ግብን ለመምታት አቅሞችን አቅጣጫ 
እንደገና መለወጥ። 

 የ"እችላለሁ" አቋም ማሳየት። 

 

  
  

ሸጋ   

ቆንጆ   

አስጎምጂ ውበት   

  

የትርጉም ልዩነት፡ 

"እንደምችል አውቃለሁ" 

"ይህ አስፈላጊ ነው" 

 "ችሎታ አለኝ" 

"ጠንክሬ እሰራለሁ" 

"አስተካክላለሁ" 
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የመማር ተሞክሮዎች በመለኪያ አርእስቶች 
(Learning Experiences by Measurement Topic - MT) 

MT  ት/ቤት ውስጥ፣ ልጃችሁ ...  ቤት ውስጥ ልጅዎ ማድረግ የሚችለው/የምትችለው... 
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 ማን፣ ምን፣ መቼ፣ የት፣ ለምን፣ እና እንዴት በመጠቀም ስለ ግጥሞች 
ጥያቄዎች ማቅረብና መልስ መስጠት። 

 ምት ለማግኘት ማጨብጨብና ግጥሞች መዘመር። 

 በአንድ ግጥም ውስጥ ትርጉም የሚፈጥሩ ቃላትን ወይም ሀረጎችን መለየት። 

 የድምፅ ማስተጋባት (alliteration)፣ ምት፣ እና ድግግሞሽ ያላቸውን ግጥሞች 
ማንበብ፣ መተንተን፣ እና መፃፍ። 

 ሁልጊዜ ማታ ማንበብ። 

 የሚወዱትን ግጥም መዝፈን፣ ማጨብጨብ፣ ወይም ትያትር መስራት። 

 የሚወዱትን ግጥም ስሙን መቀየርና በስእል ማቅረብ። 

 ከአንድ የቤተሰብ አባል ጋር በየተራ እያንዳንዱን መስመር/ስንኝ እየጻፉ አንድ ግጥም 
መፍጠር። የመጨረሻውን ውጤት አብሮ ማንበብ! 

 ቤተመፃህፍ መጎብኘትና የግጥም መፅሀፍ መምረጥ።  ዝነኛ ገጣሚዎች እነዚህን 
ያካትታል፡- Shel Silverstein (ሼል ሲልቨርስታይን)፣ Jack Prelutsky (ጃክ 
ፕሪሉስኪ) ወይም Langston Hughes (ላንግስቶን ሂውስ)። 
 

መማር የሚደግፉ ድር ጣብያዎች፡ 
http://www.wild-about-woods.org.uk/elearning/concretepoetry/ 
http://gigglepoetry.com 
http://hmhbooks.com/guyku/how.html 

ምሳሌ፡ "Clever Cat (ጎበዝ ድመት)" 
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  በቅርብ የተዛመደ ትርጉም ያላቸውን ቅፅሎች ማፍራት እና ግጥሞች ለመፃፍ 

አገልግሎት ላይ ማዋል። 

 ተነፃፃሪና ተለዋጭ ዘይቤያዊ ተመሳሳዮችና አነጋገሮች በመጠቀም ሁለት 
ነገሮችን ማወዳደር። 

 አንድ ግንባር ቀደም ግጥም ለመፍጠር ቅፅሎችን ከመፅሄቶች፣ ጋዜጦች፣ ወይም 

ማስታወቂያዎች ቀዶ ማውጣት። 

 የቤተሰብ አባላትን ለመግለፅ ዘይቤአዊ ተመሳሳይ ቃላት መፃፍ።  ተመሳሳዮችን 

መሳል። 

የተመሳሳይ ዘይቤ ምሳሌ፡ ወንድሜ እንደ ጥሩምባ ይጮሀል። 

 

 ተመሳሳይ ዘይቤዎች "ተመሳሳይ" ወይም "እንደ"ን ይጠቀሙባቸዋል። ተለዋጭ (የሜታፎር) 
አባባሎች ያለ "ተመሳሳይ" ወይም "እንደ" ያወዳድራሉ። 

 

የሜታፎር ምሳሌ፡ ጨርቃዋ የሰማይ አልማዝ ነበረች። 
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 ቁልፍ ዝርዝሮች፡ በጽሁፍ ውስጥ ያለን መልዕክት ወይም ርእስ የሚያጠናክሩ ዝርዝሮች 

ጎበዙ ድመት በጥንቃቄ የኮከነት ዛፉን ወጣ 

በጣም ትንሽ ቁንጫ ለመያዝ ጥፍሮቹን መዞ አወጣ 

ነገር ግን ጮኸ፣ ምክንያቱም የያዘው አንድ ግዙፍ ንብ፣ አንድ ግዙፍ ንብ ነው። 

 በSuzy Summit (ሱዚ ሰሚ) 

http://www.wild-about-woods.org.uk/elearning/concretepoetry/
http://gigglepoetry.com/
http://hmhbooks.com/guyku/how.html

