
Maths tips to help your child
Years 3–6

Tigrinya

 ነፍሲ ወከፍ  ነፍሲ ወከፍ 

ዕድል፡ ዕድል፡ 

ንነፍሲ ወከፍ 
ንነፍሲ ወከፍ 

ህጻን ህጻን 

ንውላድካ ብሕሳብ/
ቑፅሪ ትምህርቲ 
ምሕጋዝ
ካብ ክፍሊ ሳልሳይ ክሳብ ሽድሽተ 



ምስውላድካ
ንሕሳብ/ቁጽሪ 
ትምህርቲ ምድህሳስ 

መምርሒ መግቢ 
ምድላው 
• ናይ መግቢ ምድላው መምርሒ 
ምውሳድን ምንባብ ከምኡ’ድማ ብዛዕባ 
ብጽሒት ክፍሊን ዕቓነ ኣጠቃቕማ 
መምይያጥ። ውላድኩም ትኽኽለኛ 
ዝኾነ ዕቓነ ንምውሳድ ኩባያን ማንኪያ 
ንክጥቀም ምትብባዕ።

• ንመምርሒ ምግቢ ብከመይ ኣብ ክልተ ምድላው ከምዝኻኣል 
ምዝርራብ። ውላድካ መግቢ ንምድላው ሓዱሽ ዕቓነ ምዝገባ ክገብር 
ምትብባዕ።

• በቲ መምርሒ መግቢ ምድላው ውሽጢ ንዘሎ መብሰሊ ሙቀትን ግዘ 
ፈሊኻ ምፍላጥ።

• ነቲ መግቢ ምድላው ንዘድሊ ተዋጻኢ ነገራት ኩሉ ንምግዛእ ዘውጽእ 
ዋጋ ምግማት።

ጋዜጣታት 
• ኣብ ቀዳማይ ገጽ ጋዜጣ ንዘሎ 
ስኢልን ጽሑፍ ዓምቀጽን ትሕዝቶኡ 
ብሚእታዊ ገምት። ካብቲ ቐዳሞት 
ኣርባዕተ ገጺታት እዚ ይፍለይ’ዶ?

• ኣብ ጋዜጣ ውሽጢ ምልክታ ክተቅምጥ 
ንነብስ ወከፍ ቃል/መስመር ዋጋ 
ምሕታት። ስለዚ ብሓደ መደበኛ ክፍሊ 
ምልክታ ክተቅርብ ሕሳብ ክንደይ 
ከምዝኾነ ምጽብጻብ።

• ኣብ ጋዜጣ ውሽጢ ንዘሎ ቁጽርታት ብፊደል ኾነ ብቁጽሪ ምድላይ። 
ነቶም ቁጽሪታት ከፋፊልካ ካብ ቁጽሪ ንኡሽቶ ናብ ዓቢ ቁጽሪ ብቅደም 
ተኸተል ምግባር። 

• ምልክታ መዘናግዒ ንዝወጸሉ ክፍሊ ምርኣይ። ንፍጻመ ድርጊት ወይካዓ 
ሲኒማ ምምራጽ። ንስድራኹም መእተዊ ዝኸውን ትኬት ዋጋ ክንደይ 
ይኸውን?

• ኣብ ጋዜጣ ውሽጢ ንዘሎ መልሲ ንምርካብ ዜጽግም መፈተኒ/puzzle 
ክፍሊ ማለት ከም Sudoku ዜኣመሰለ ምፍታን።

ውጽኢት ስፖርቲ 
• ጸብጻብ ውጽኢት ትፈትዎ ስፖርት ከመይ እዩ? በቲ ጸብጻብ እንታይ 
ዓይነት ሕሳብ ይግበር? 

• ናይ ካልኦት ስፖርት ውጽኢት ጸብጻብ’ከ ንኣብነት፡ ተኒስ፣ ጐልፍ፣ 
ክሪከት፣ መርበብ ጸወታ/ነትቦል፣ ኵዕሶ እግሪ ከመይ እዩ? 

• ከመይ ጌርካ ነቲ ውጽኢት ሕሳብ ትገብር?

• ነቲ ውጽኢት ንምምዝጋብ ካልእ መንገዲታት ኣሎ’ዶ?

በዞም ዓይነት ምንቅስቃስ ውላድካ ምስታፍ ብጣዕሚ ኣገዳሲ 
ከምዝኾነን ተሳትፎ ብናቶም ቀዳማይ ቋንቋን ብ እንግሊዝኛ 
ዝተኣማመኑ እንተኾይኖም ተሳትፎ ምግባር።

ናይ ውላድካ መምህር 

ናይ ውላድካ ቁጽሪ ትምህርቲ ክዕለት ንክማሓየሽ ብከመይ ከምትሕግዝ 
ናይ ውላድካ መምህር መምህር ክሕብረካ ይኽእል። ምስቲ መምህር 
ክትዘራረበሉ ትኽእል ሓደሓደ አረሲታት ውሽጢ ዝካተት: 

• ንናይ ውላድካ ቁጽሪ ትምህርቲ ኣሰራርሓ ክዕለት ደረጃ
• ብቁጽሪ ትምህርቲ ኣሰራርሓ ናይ ውላድካ ቅድሚት ዕላማን ነዞም 
ክፍጽም ብከመይ ጌርካ ንውላድካ ከምትሕግዞ። 

• ንውላድካ ጸገም ዝኾኖ እሞ ክትሕግዝ ትጥቀመሉ ትኽእል ናይ 
ኣሰራርሓ ሜላ። 

ኣብ መስመር መረዳእታ መውሃቢ

ኣብ ገዛኹም ኮምፑውተር፣ ብናይ ከባቢ ቤት መጽሓፍ ወይካዓ 
ብናትኹም ቤት ትምህርቲ ኮምፑውተር ኾይንካ ዓቢ ናይ ትምህርቲ 
መገልገሊ ብቀሊሉ ንክተራኸብ ብቪክቶሪያ መንግሥቲ ሓዱሽ መራኸቢ 
-ቀዳማይ/Connect-Primary ዌብሳይት ከምዝኽኣል እዩ።

ንናይ መራኸቢ -ቀዳማይ/Connect-Primary ዌብሳይት፡ 
http://www.education.vic.gov.au/primary ምርኣይ። 

ኣብ መራኸቢ -ቀዳማይ/Connect-Primary ዌብሳይት ዘሎ 
ፕሮግራማት ንሕጻውንቲ ዝሰማማዕ ንምዃኑ ብመማሃራን ምቁጽጻር 
ይግበረሉ እዩ።

ኣስተውእል፡ ብናይ መራኸቢ -ቀዳማይ/Connect-Primary 
ዘይተመዝገበ ካልእ ዌብሳይት እንተጠቂምካ ንደሕንነትካ ብሕታዊ 
ዝኾነ መረዳእታ ክትህብ የብልካን፤ እዚ’ውን ከም ናትካ ሙሉእ 
ስም፣ ቤት ትምህርቲ፣ ስልኪ ቁፅሪ ወይካዓ ኣድራሻ ኣብ መስመር 
ንዘይትፈልጦ ሰብ ምሃብ የብልካን። 

ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ውላድካ ምህሮ ከመይ ከምዝኾነ ሓበሬታ 
ዝህብ ኣልትራኔት/Ultranet ዝተብሃለ ኣብ መስመር ሓዱሽ 
ኣሰራርሓ እዩ። እዚ ኣብ ሙሉእ መምሕድዳር ንተማሃሮ፣ ወለዲን 
መማሃራን ቢንተርኔት ክጥቀሙሉ ድሕንነቱ ዝተሃለዎ እዩ። ኣብ 
ኣልትራኔት/ Ultranet ዌብሳይት: www.education.vic.gov.au/
about/directions/ultranet/benefits/parents.htm ምርኣይ። 

ብናይ ሕጻን ዕቤት ናይ ስድራታት ጽልዋ ተፅእኖ ንብዙሕ ግዘ ክጸንሕ 
ይኽእል። ውላድካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክማሃር ብምድጋፍን ኣብ 
ገዛ’ውን ንከጽንዕ ብምሕጋዝ ዓቢ ለውጢ ክተምጽኡ ትእኽእሉ።

ውላድካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወስዶ ናይ ቑፅሪ ትምህርቲ ካብ 
ንስኹም ተማሃርኩሞ ፍሉይ ከመስለኹም ይኽእል፤ ይኹን’እምበር 
ሕጂ’ውን ንውላድኹም ብዝተፈላለየ መንገዲታት ምሕጋዝ 
ከምዝኽኣል እዩ። 

እዚ ጽሑፍ ወረቐቲ፤ ንውላድካ ዝኸውን ናይ ቑፅሪ ትምህርቲ 
ብጸወታን ብማዓልታዊ እንቅስቃሰ ኣቢሉ ዝርኸበሉ መንገዲ 
የፋልጥ እዩ።



ሰሌዳ መደብ ጉዕዞ 
• ትጅምረሉ ደረጃ ኣብናትካ 

መደብ ናይ ጉዕዞ ግዜ ክትረኽቦ 

ትኽእል’ዶ? 

• በዚ መስመር መገዲ ንምጉዓዝ ኣይኑ 

እዩ ቐዲምካ ወይካዓ ኣብ መወዳእታ 

ግዘ ትኸደሉ? እንታይ ኣፈላልያ 

ኣለዎ? 

• በቲ ናይ መስመር መገዲ ኩሉ ንምጉዓዝ ክንደይ ግዘ ይወስድ? 

• ኣብዚ መስመር መገዲ ክንድይ ጠጠው መበሊታት ኣለው? 

• በዞም ጠጠው መበሊታት ጠጠው እንተዘጌርካ እንታይ ናይ ጉዕዞ ግዘ 

ፍልልይ ኣሎ? 

• ክፍሊት ዋጋ ክንደይ እዩ? ምስናይ ካልኦት መጉዓዚያ ክነጻጸር 

እንከሎ ጽቡቅ ዋጋ ክፍሊት’ድዩ? 

ገንዘብ 
ሕጻውንቲ ብዛዕባ ገንዘብ፣ ቚጠበ ገንዘብን ክፈልጡ ምትብባዕን 

ከምኡ’ውን ኣብ ሕጻውንቲ ዕቤት ብከመይ ገንዘብ ክጥቐሙ 

ከምዘለዎም ምፍላጥ ኣገዳሲ ከምዝኾነ ኣብ ግምት ምእታው። 

• ዝኾነ ነገር ድሕሪ ምግዛእ ክንደየናይ ማልስ ከምዘለዎ ውላድካ 

ክፈልጥ ብምግባር ምሕጋዝ።

• ውላድኩም ንህያብ ወይካዓ ንዝኾነ 

ነገር ንምግዛዕ ዝደለዮ ነገራት 

ብዛዕባ ገንዘብ ቚጣበ ምይይጥ 

ምግባር። ኣብ ሰሙን ቚሩብ 

ገንዘብ ዝረኽቡ እንተኾይኖም እሞ 

ነዚ ገንዘብ ንምርካብ ክንደይ ግዘ 

ከምዝወስድ ምጽብጻብ።

• ኣብ ሰሙን ናይ ሞባይል ስልኪ ክፍሊት ክንደይ ከምዝኾነ ሓቢርካ 

ምሕሳብ። ንመልእክቲ መተሓላለፊን ብናይ ስልኪ ምድዋል ክንደይ 

ገንዘብ ወጺኢ?

• ትፈትዎ ናይ ስፖርት ጸወታታት ብደቂቃን ሰኮንዲን ንኽንደይ ግዘ 

ይካየድ? ናብ ፍርቂ፣ ርብዒ ወይካዓ ናብ ካልእ ይካፈሉ’ዶ?

• ናይ ዝተፈላለዩ መጻወቲ ሜዳታትን 

ጐልጐል ስፖርት ዘለዎም ቅርጺ 

እንታይ እዩ? ብዛዕባ ጠርዚታትን 

ኵርናዕ ምዝራብ።

ናይ ኣየር ኩነታት 
ማፕታት 
ነዚ ዌብሳይት http://www.bom.gov.au/weather/vic/ 
ምርኣይ ወይካዓ ኣብ ጋዜጣ ንዘሎ ናይ ኣየር ኩነታ ማፕ ምርኣይ። 

• በብማዓልቲ ዘሎ ኣፈላላይ መጠን ዝነኣሰን ዝለኣለ ሙቐት 

እንታይ እዩ?

• ናይ ሽውዓተ መዓልቲ ግምት ኩነታት ኣየር ምፍላጥን ብድሕሪኡ’ድማ 

በብማዓልቱ ዝተመዝገበ ትኽኽለኛ ሙቐት መጠን ምውድዳር። እቲ 

ግምት ኩነታ ኣየር ትክክል’ዶ ኔሩ? እቲ ተመሳሳልነትን ኣፈላለያ 

እንታይ ኔሩ?

• ኣብ ከባቢኹም ንዘሎ ኩነታት ኣየር 

ምስካልኦት ከባቢ ፍሉይ ንምዃኑ 

ክተወዳድር ኣብ ኩነታ ኣየር 

ዌብሳይት ዘሎ ሓበሬታ ምጥቃም 

እዩ። ምስካልኦት ከባቢ ብምንጽጻር 

ክንደየናይ ዝናብ ማይ ትረኽቡ? 

እቲ ኣፈላላይ ብቴምፐረቸር/ሙቐት 

መጠን’ድዩ?

ዝርዝር ኣቚሑት መግለጺ 
• ካብቲ ዝርዝር ኣቚሑት ሓሙሽተ ፍርያት ምምራጽን እሞ ናይ 

50% ቅናሽ እንተኔሩ ጠቅላላ ዋጋ እንታይ ከምዝኾነ ምሕሳብ። ነቶም 

ኣቚሑት ዋጋ ደሚርካ 50% እንተቐኒስካሉ ወይካዓ ንናይ ነብስወከፍ 

ኣቚሑት ብ50% እንተቐነስካሉ እሞ ድሓር ክተጠቓልል እንከሎ 

ኣፈላለያ ኣለዎ’ዶ?

• ኣብ ሽያጭ ዝርዝር ኣቚሑት ውሽጢ ኣይኑ’ዩ ጽቡቅ ዋጋ? ንዘለካ 

ምኽንያት ምግላጽ ትኽእል’ዶ?

• ኣብናትኹም ዝርዝር ኣቚሑት ውሽጢ ብጣዕሚ ሕሳርን ብጣዕሚ 

ክቡር ኣይኖም እዮም?

• ኣብ ዝተፈላለየ ኣቚሑት መሸጢ ንዘሎ ዋጋ ምህርቲ ምውድዳር። 

እንታይ ጌርኩም?
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ኣብ ጅማረ ሕጻውንቲ ምእላይ ከምዝኽእሉን ብዝፈለጥዎ ምቃል 
ቁጽሪ ምሳለ/ሞደል ይሰርሑ፤ ንኣብነት፡ 1

2
 (ፍርቂ) ወይካዓ 1

4  
(ርብዒ)። በብማዓልቲ ንዘሎ ምሳለታት ማለት ኣፕል ምክፋል 
ወይካዓ ንዝተጠበሰ ባኒ ምቍራጽ ዘካተተ እዩ። 

ሕጻውንቲ ናይ ምቃል ቁጽሪታት ምድማር፣ ምክፋልን ምብዛሕ 
ክጅምሩ እንተሎ ንክሕግዞም ሞደላት ይጥቐሙ።

ሕጻውንቲ ንምቃል ቁጽሪታት ዘካተተ ብናይ ካልእ ሕሳብ ሜላታት 
ይራኸቡ: 

• ምቅሊት/Decimals – ብዓሰሰርተ ምቅሊት ቍጽሪ 
ኣሰራርሓ፤ ንኣብነት፡ 0.75 ወይካዓ .75

• መጠን ምትዕጽጻፍ/Ratio – ሓደ ቍጽሪ ክንደይ ዕጽፊ 
ናይ ካልእ ምዃኑ ዘርኢ፤ ንኣብነት፡ 3

4 = 3:4 

• ሚእታዊ ክፋል/Percentage – ካብ 100 ውሽጢ ንዘሎ 
ቁጽሪ ዘርኢ፤ ንኣብነት፡ 3

4 = 75% 

ኣብ ገዛኹም ነዞም ሜላታት ፈቲንኩሞም ኔርኩም’ዶ? 

ኣብ ማዓልታዊ ኣነባብሮ ነዞም ምቃላት ምሉእ ቁጽሪ ንምጥቓም 
ኣወንታዊ ዝኾነ ዘረባ ምግባር። ውላድካ ብዛዕባ ምቃል ቁጽሪታት 
ንክርድኦ ሞደላት ብምፍጣር ምሕጋዝ እዩ። በብማዓልቱ ንዘሎ 
ነገራት ክትጥቐም ነዞም ሓደሓደ ሜላታት ምፍታን: 

• ንሓደ ቱፋሕ/ኣፕል ፍረ ናብ ሽድሽተ ማዕረ ክፋላት ምቑራጽ 
ትኽእል’ዶ? 

• ዝመልኣ ማይ ብናይ ብርጭቆ ምቃል መጠን እንታይ እዩ? 

• ናይ ኢድ ‘ምስ ርብዒ’ ክትከውን ከላ እታ መመልከቲት 
ናበይ ትጥምት? 

• ብርቱዃን ክትቆርጽ እንተሎ እቲ ፍርቂን ርቡእን ክተርእየኒ 
ትኽእል’ዶ? 

• ነቲ ሽጎማኖ ሰለስተ ግዘ ማዕረ እንተኣጸፍካዮ እንታይ ምቅሊት 
ከርእይ ይኽእል? 

ውላድካ ብዛዕባ ምቃል ቁጽሪ ንምሥራሕ፣ ንክዛረብን ንክጽሕፍ 
ብዙሕ ዕድላት የድል’ዩ።

ብምቃላት ምሉእ ቁጽሪ ኣትኵሮት
ምቃላት ምሉእ ቁጽሪ ንማዓልታዊ መነባብሮ መነባብሮ ጠቐምቲ 
ዝኾኑ ኣርእስቲ ሕሳብ’ዮም። ኩልግዜ ንዘጋጥመና ጸገማት 
መፍትሂ ንምርካብን ንምውሳንን ንምቃላት ምሉእ ቁጽሪ ዘለና 
ፍልጠት ኢና ንጥቀም።

ብዛዕባ ምቃል ቁጽሪታት ንምዝራብ ሕሳባዊ ዝኾነ ቋንቋ 
ብምጥቃም ንውላድኩም ምሕጋዝ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕጻን 
ካብዝጥቀመሉ ሓደሓደ ናይ ሕሳብ ቋንቋ ቃላት: 

ምቃል ምሉእ ቁጽሪ/Fraction – ክፋል ሓደ ምሉእ ነገር፣ 
ጉጅለ ወይካዓ ሓደ ምሉእ ቁጽሪ’ዩ። 

ዝካፈል/Numerator – ንናይ ምሉእ ክፋል ቁጽሪ ዘርእይ። 

ኣካፋሊ/Denominator – ምሉእ ዝኻፈለሉ 
ናይ ቁጽሪ ክፍሊ 

መደበኛ ምቃል/Proper fraction – ዝካፈል 
ካብቲ ኣካፋሊ ክውሕድ እንከሎ እዩ።

 

ዘይልከዕ ምቃል/Improper fraction – ዝካፈል 
ካብቲ ኣካፋሊ ዓቢ ወይካዓ ማዕረ ክኸውን እንከሎ እዩ። 

ማዕረ ምቃል ቁጽሪ/Equivalent fraction – 
ሓደ ዓይነት ዋጋ ወይ መጠን ዘለዎ ምቃል ቁጽሪ። 

ሕውስዋስ ቁጽሪታት/Mixed numbers – 
ምሉእ ቁጽሪን ምቃል ቁጽሪ። 

ሕጻውንቲ ብዛዕባ ምቃል ቁጽሪታት ክምሃሩ እንተሎ 
ሓዱሽ ናይ ሕሳብ ክዕለት ይረኽቡ: 

ሕጻውንቲ ኣሞንጎ ምሉእ ቍጽሪታት ብዙሓት ቁጽሪታት ከምዘሎ 
ምምሃር ይጅምሩ። ናይ መስመር ቍጽሪ ንምጅማር ጽቡቅ ምሳለ/
ሞደል እዩ። 
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