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          ማረጋገጫ 

 

“ተግባር ተኮር የመማር ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ ኪሂሌ ችልታንና የመጻፍ ተነሣሽነትን 

ሇማዲበር ያሇው ሚና በስምንተኛ ክፍሌ ተተኳሪነት“ በሚሌ ርእስ በዯብረብርሃን ዩንርሲቲ 

ሇማህበራዊ ሳይንስ ስነ ሰብ ኮላጅ ሇኢትዮጵያ ቋንቋዎችን ስነ ፅሁፍ ትምህርት ክፍሌ 

የዴህረ ምረቃ መረሃ ግብረ  ሇሁሇተኛ ዱግሪ መሟያ ይሆን ዘንዴ ያቀረብኩት ጥናት 

ከዚህ በማንኛውም አካሌ ያሌተሰራ የራሴ ስራ በመሆኑ የተጠቀምኩበት ዴርሰትና ዋቢዎች 

በዩንቨርሲቲው የጥናት ሕጋዊ የባሇቤትነት መብት ያሇው መሆኑን በፉርማዬ አረጋግጣሇሁ፡፡ 

 

ስም ፊጦ ሹመት  

 

ፉርማ     

 

ቀን     
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የቲስስ ማረጋገጫ  

ይህ የአማርኛ ቋንቋ ትምህረት ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ 
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ተተኳሪነት ዴህረ ምረቃ መርሃ ግብር መመረቂያ ፁሁፍ በዯንቡ መሰረት እያነበብኩ ማማከሪን 

እያረጋገጥሁ ሇቃሌ ፇተና እንዱቀርብ ስምምነቴን እገሌፃሇሁ፡፡   

የአማካሪው ስም       ፉርማ    ቀን      

የት/ት ክፍለ ስም       ፉርማ    ቀን     
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ምስጋና 

 ይህንን ጥናት በዚህ በኩሌ ተጠንቶ እንዱሣካ አቅጣጫ በመስጠት፣ በማንበብ ፣በማረም፣ 
ያሇመሰሌቸት እገዛ ሊዯረጉሌኝ አማካሪዬ ድክተር የሺአረግ ጌታነህ ሌባዊ ምስጋናዬን አቀርባሇሁ፡፡ 

ሇመሌካም ትህትናቸውም የተሇየ አክብሮት በማቅረብእንዱሁም የአሰራር ሂዯቱን በተመሇከተ 
ጥቆማ በመስጠት እገዛ ሊዯረጉሌኝ ሇድክተር ከበዯ ይመር ሊቅ ያሇ ምስጋናዬን አቀርባሇሁ፡፡  

 ከተማሪዎች እና ከአማርኛቋንቋ መምህራን ጋር በማስተዋወቅ በተሣካ ሁኔታ ሇጥናቱ 
የሚሆን መረጃ እንዴሰበስብ ብብር ሊዯረጉሌኝ የሸዋሮቢት 1ኛ ዯረጃ ት/ቤት ርእሰ መምህር ሇአቶ 
ተስፊዬ ብርሃኑ ምስጋናዬ ከሌብ ነው፡፡  

 በመቀጠሌም ስሌጠናዎችን በመስጠት ጊዜ ከቅዴመ ፇተናው እስከ ዴህረ ፇተናው 
መጠናቀቅ ዴረስ ከፍተኛ ትብብር ሊዯረጉሌኝ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን፣ሇመ/ርት ጤናዬ ሞገስ 
እና ሇመ/ር አሰፊ ዴምሩ ሊቅ ያሇ ምስጋናዬን አቀርባሇሁ፡፡  

 በመጨረሻም አይዞሽ በማሇት በመዯገፍ የሞራሌም ጭምር እገዛ በማዴረግ የት/ት 
ኘሮግራሙን ጭምር ህፃናቶችን በመንከባከብ ወዯ ስራዬ እንዴገባ ተንቀሣቅሼ ጥናቴን እንዴሰራ 
ሊዯረገችሌኝ ውዴ እናቴ እዴሜዋን እንዱያረዝምሌኝ ሌባዊ ፀልቴ ከፇጣሪ ይዯርስ ዘንዴ 
እማፀናሇሁ፤ አሊህ ከጏኗ እንዱሆንም እመኛሇሁ፡፡ 
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አህጽሮተ ጥናት 

የጥናቱ ዋና አሊማ የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ 
የተማሪዎችን የመፃፍ ክሂሌ ችልታና የመፃፍ ተነሣሽነት ሇማሻሻሌ ያሇው ሚና መፇተሽ ነው፡፡ 
አሊማውን ሇማሣካት ሙከራዊ የጥናት ንዴፍ ተግባራዊ ሆኗሌ፡፡ የጥናት ተሣታፉ በሰሜን ሸዋ 
ዞን በሸዋሮቢት ከተማ አስተዲዯር በሸዋሮቢት 1ኛ ዯረጃ ት/ቤት በ2013 ዓ/ም በ8ኛ ክፍሌ ሲማሩ 
የነበሩ 4 ክፍሌ በአመች ናሙና ዘዳ 2 የመማሪያ ክፍሌ ተማሪዎች ተሣትፇውበታሌ፡፡  

 በመሆኑም በተግባር ተኮር ዘዳ መፃፍን የሚማረው ቡዴን በተሇመዯው መንገዴ መፃፍን 
የሚማረው ቡዴን የመፃፍ ክሂሌን ትምህርት ሇአራት ሣምንታት በሣምንት ሁሇት ቀን ሇአንዴ 
ሰአት ያህሌ ተምረዋሌ፡፡ ከተሣታፉዎቹ ቅዴመ ትምህርትና ዴህረ ትምህርት የመፃፍ ችልታ 
በፇተና ቅዴመ ትምህርትና ዴህረ ትምህርት የመፃፍ ተነሣሽነት በፅሁፍ መጠይቅ ተሇክቶ 
መረጃዎች ተሰብስበዋሌ፡፡  

 በቅዴመ ፇተናና በዴህረ ፇተና የፅሁፍ መጠይቁ ተመጣጣኝ አማካኝ ውጤት 
የተመዘገበባቸው ቡዴኖች በዴህረ ፇተናው ጉሌህ የሆነ ሌዩነት አሣይተዋሌ፡፡ (P=<0.05)፡፡  ይህ 
ውጤት ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ሇፅህፇት ክሂሌና ተነሣሽነት ከማሻሻሌ አኳያጉሌህ 
አስተዋፅኦ እንዲሇው ተጠቁሟሌ፡፡ ከዚህ ውጤት በመነሣት መ/ራን ከተግባር ተኮር ማስተማሪያ 
ዘዳ እንዱያስተምሩ፣ የስርአተ ትምህርት ቀረፃ ባሇሙያዎች ዘዳውን እንዯ አንዴ የማስተማሪያ 
ዘዳ አዴርገው እንዱያካትቱት ተጠቁሟሌ፡፡  

 በመቀጠሌ ተመራማሪዎች ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ሊይ ትኩረት አዴርገው ቢሰሩ 
ክፍተቶች እንዱሞለ ተጠቁሟሌ፡፡  
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ምዕራፌ አንዴ፣ መግቢያ 

1.1 የጥናቱዲራ 

በመፃፌ ስራ የተማሪዎች ችግሮች ሶስት ናቸው፡፡ ምንም እንኳ ክብዯት ቅሇታቸው 

እንዯተማሪው ሁኔታ የሚሇያዩ ቢሆንም የሃሣብ እጥረት ወይም የሚፅፌበት ማጣት፣ የቋንቋ 

ማነስና የሃሣብ በአግባቡ ማዯራጀት አሇመቻሌ የሚለት ተጠቃሽ ችግሮች ናቸው (ማረው 

1998)፡፡ ላልቹ ምሁራን የመፃፌ ክሂሌ አስቸጋሪነትን እንዯሚከተሇው ገሌፀውታሌ፡፡  

  Richards (1990፣100) የመጻፌ ክሂሌትምህርትን አስቸጋሪነት አስመሌክተው 

ሀሣባቸውን ሲያቀርቡ በሚከተሇው መሌኩ ገሌፀው ታሌ፡፡ አብዛኞቹ የቋንቋ ተማሪዎች 

ትምህርታቸውን አጠናቀው ከትምህርት ቤት ሲወጡ በቂ የሆነ የመጻፌ ችልታን ጨብጠው 

አይዯሇም፡፡ስሇሆነም በዚህ መሌኩ ሠሌጥነው የሚወጡት ተማሪዎች የአንዯኛ ዯረጃ 

መምህራን ሆነው የመሰማራት ዕዴሌ አሊቸው፡፡ ይህ የችልታ ማነስ በሚያስተምሯችው 

ተማሪዎች ሊይም መንጸባረቁ አይቀርም፡፡ ከእነዚህምሁር በተጨማሪም ባዬ (1987፣8) 

ሁሇተኛ ዯረጃ የጨረሰ ተማሪ ዛሬ ጥሩ የስራ ማመሌከቻ ቀርቶ ተራ ዯብዲቤ እንኳን በወጉ 

መፃፌ እየተሣነው መጥቷሌ፡፡ ከሁሇት ያጣ ጎመን እየሆነው፡፡ ከስርዓቱም ሆነ ከክህልቱ 

የሇበትም፡፡ 

የመጻፌ ክሂሌ ትምህርት ከላልች ክሂልች ይበሌጥ ትኩረትንና ጥረትን የሚጠይቅ 

ነው፡፡ ስሇሆነም ተገቢ ዘዳ መርጦ ማስተማርን ይጠይቃሌ፡፡ ምክንያቱም ከተማሪዎቻችን 

የፅህፇት የዕውቀት ዯረጃ፣ የማጻፌ ችልታ እና የመጻፌ ተነሣሽነት አንፃር ስንመሇከተው 

በጣም አሣሣቢ ነው፡፡ ችግሩ ከሌክ ያሇፇ ነው፡፡ 
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የመፃፌ ክሂሌ ችልታን የሚያስተምሩ አስተማሪዎች ብዙ አቀራረብ ይጠቀማለ፡፡

ከነዚህ መካከሌ ሂዯታዊ አቀራረብ፣ ይዘት ተኮር እና ተግባር ተኮር ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ የዚህ 

ጥናት ትኩረትም ተግባር ተኮር ዘዳን ተግባራዊ በማዴረግ በተማሪዎች የመጻፌ ተነሣሽነት 

እና የመጻፌ ችልታ ሊይ የሚያመጣውን በጎ ተጽዕኖ በሙከራ ማረጋገጥ እና የመጻፌ ክሂሌን 

በማስተማር ረገዴ ያሇውን ስሌተ ትምህርታዊ ፊይዲ ማንጸባረቅ ነው፡፡  

 

 ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ በተግባቦት አተገባበር ሊይ በጣም ታዋቂና በስፊት 
አገሌግልት ሊይ የዋሇ ዘዳ ነው፡፡ ባሇፌት ጥቂት አመታት ውስጥ ተግባር ተኮር ዘዳ የቋንቋ 
ክሂሌ ሇማስተማር አስፇሊጊ መሆኑን የሚያስረደ አስዯናቂ ቁጥር ያሊቸው ጥናቶች በተግባር 
ተኮር መማር ሊይ ተመስርተዋሌ፡፡ ተግባር ተኮር ተማሪዎችን ቋንቋን በተግባር 
እንዱሇማመደና ሌምዴ እንዱቀስሙበት ስሇሚያግዝ አይነተኛ መሣሪያ ነው፡፡ Ellis (2003) 
ምንም እንኳ በብዙ የቋንቋ ክፌልች ውስጥ በሰፉ የሚያገሇግሌ ቢሆንም ተግባር ተኮር 
የማስተማሪያ ዘዳ፡፡  ተግባር ተኮር አቀራረብ ከባህሊዊ ትምህርት ቤቶች አቀራረብ የበሇጠ 
ውጤታማ መሆኑን የሚያሣይ ተጨባጭ ማስረጃ የሇም፡፡ (ሪቻርጅና ሮጀርስ 2001) ተግባር 
ተኮር መማር የአንዴና ሶስት ክፌሇ ጊዜያት ያሌበሇጠ ጊዜ ሇሚሰጣቸው የቋንቋ ተማሪዎች 
ተገቢ እንዲሌሆነ ይጠቁማለ፡፡ ምክንያቱም ተማሪዎች ቋንቋቸውን ሇማዲበር ሰፉ ጊዜ 
ይፇሌጋለ፡፡ (ሊይትቦይና 2000 እናእስፖዲ 1990 ዘዳ ውሇ ቋንቋ ቅሌጥፌና ከፌተኛ 
ትኩረት ሇቋንቋ ትክክሇኛነት ዯግሞ ዝቅተኛ ትኩረት ሇአካዲሚው ዝግጅት ያሇው ሚና 
ውስን መሆኑ አንዲንዴ ትችቶች አረገግጠዋሌ፡፡ (ሪቻርዴና ሮጀርስ2001 የመፃፌ ክሂሌ 
በማስተማር ሂዯት የተሇያዩ አቀራረቦች ይኑሩ እንጂ አንዴ ወጥ የሆነና ትክክሇኛ ወይም ጥሩ 
አቀራረብ የሇም፡፡  

በመሆኑም ተማሪዎች የተሻሇ የመፃፌ ክሂሌና ተነሣሽነት እንዱኖራቸው ተግባቦታዊ ቋንቋን 
ማስተማር ሊይ የተመሰረቱ የተሇያዩ የመማር ማስተማር ዘዳዎች ሙከራዊ በሆነ ጥናት 
እየተፇተሹ ውጤታማነታቸውን ማረጋገጥ ያስፇሇጋሌ፡፡ ከነዚህም ተግባቦታዊ ቋንቋን 
ማስተማር ሊይ የተመሰረቱ የማስተማሪያ ዘዳዎች መካከሌ አንደ ተግባር ተኮር የማስተማር 
ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፌ ክሂሌና ተነሣሽነት ሇማጎሌበት ያሇው ሚና ተግባር ሊይ መሠረት 
ያዯረገ የማስተማሪያዘዳነው፡፡ ተማሪተኮርስሇሆነየሚያበረታታ እና የመጻፌ ተነሣሽነትንም 
የሚፇጥር ነው፡፡አብዛኛውበተግባር የሚቀርብ የቋንቋ ትምህርት በሌምዴ 
እንዯሚታወቀውበተማሪዎችየሚተገበርነው፡፡  

ይሁን እንጂ ተግባር ተኮር ቋንቋን የመማር ማስተማር ሂዯት የሚመረጡ ተግባራት 
የመማርፌሊጏት መሰረት ባዯረገ መሌኩ መሆን አሇበት፡፡ 

 እንዯሊርሰንፇሪማንአገሊሇፅ (1998፡17) ምንም እንኳን ተማሪዎችቋንቋንየሚማሩት 
ሇተግባቦት ዓሊማ እና በቋንቋ ሳቢያ ማኅበራዊ ግንኙነትን ሇማጠንከር ቢሆንም 
የሚቀርብሊቸው ተግባር የሚማርካቸው እና ሇመጻፌ የሚያነሻሻቸው ሉሆን ይገባሌ፡፡ የመስኩ 
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ምሁራን አበክረው እንዯሚያስረደት፣ እንዯዚህ ዓይነቱ አቀራረብ የመማር ሂዯትን 
ያቀሊጥፊሌ፤ ስሌተ ትምህርታዊ እገዛውም ከፌ ያሇ ነው፡፡ ምክንያቱም ትምህርቱ ተወዲጅ 
እና ስኬታማ የሚሆነው ተግባሩ ተማሪዎች በሕይወት ዘመናቸው ሉዯርሱ የሚፇሌጉትን 
ወይም ሇክፌሌ ዯረጃ ውስን ስነ ትምህርታዊ አሊማ ያሇው ሲሆን ነው፡፡የተግባር አስቸጋሪነቱ 
የተማዎችን የቀዴሞ ሌምዴ እንዲይጠቀሙ መሆን የሇበትም የተግባሩ ውስብስብነት 
ቋንቋውን የመጠቀም ዯረጃ ያገናዘበ ሉሆን ይገባዋሌ፡፡ 

 ከዚህ በሊይ ምሁራንን ዋቢ በማዴረግ እንዯተገሇጸው፤ ተግባር ተኮር የማስተማር ዘዳ 
የመጻፌ ችልታን በማሳዯግ እና የመጻፌ ተነሳሽነትን በመጨመር ረገዴ ስሌተ ትምህርታዊ 
ፊይዲ እንዲሇው በንዴፇሏሳብ ዯረጃ በስፊት ተውስቷሌ፡፡ ይሁን እንጂ የዘዳውን ውጤማነት 
በሙከራ ማረጋገጥ እና አዋጭነቱን ማንጽባረቅ አስፇሊጊ በመሆኑ ይህ ጥናት ትኩረት 
ሉያዯርግበት ችሎሌ፡፡   

1.2 የጥናቱ አነሣሽ ምክንያት 

 

 መፃፍ ሇተሇያዩ አሊማዎች ሃሣብን የመግሇፅ እና የማበሌፀግ ችልታን በመጠቀም በፅሁፍ 
መግባባት ነው፡፡ 

(Richards 2001)፡፡ ይሁን እንጂ በርካታ ቁጥር ያሊቸው ተማሪዎች ሃሣባቸውን የማመንጨት፣ 
የማዯራጀት ብልም በአግባቡ የተዯራጀ ፅሁፍ ሇመፃፍ ችግር እንዲሇባቸው ይገሌፃሌ፡፡  

 ተማሪዎች በንግግር የሚያትቱትን ሃሣብ በፅሁፍ እንዱገሌፁ ሲጠየቁ የፅሁፍ ቋንቋን 
ስርአት የጠበቀና የተሟሊ መሌእክት የሚያስተሊሌፍ ፁሁፍ የማዘጋጀት ብቃት ያጥራቸዋሌ፡፡ 
መፃፍ ከመሇማመዴ ይሌቅ የቃሊት አጠቃቀሞችና ፍችዎችን ፣ ያረፍተ ነገር አመሰራረት 
ዘዳዎችን ፣ የንባብ ስሌቶችን በጥቅለ የሰዋሰው ህጎችን በማጥናትና አስታውሶ ሇፇተና 
መዘጋጀት ሊይ ያተኩራለ፡፡ የመፃፍ ክሂሌ መጠኑ ቢሇያይም ሇሰሇጠኑም ሆነ ሇጀማሪ ፀሃፉዎች 
አስቸጋሪና አሰሌች ተግባር ነው፡፡ ጥቂት የማይባለ ተማሪዎችም ዘንዴ እንዯቅጣት እንዯሚቆጥሩ 
ተመራማሪዎች ይገሌፃለ፡፡  

 Freemam&Richards ፣ 1996 የመፃፍ ክሂሌ ችግሮች በርካታ ናቸው፡፡ እነዚህንም የመፃፍ 
ክሂሌ ችግር አይነቶች ትኩረት ሰጥቶ ሇመፇረጅ የቻለ ተመራማሪዎች በሶስት ዋና ዋና ምዴቦች 
ከፍሇዋቸዋሌ፡፡  

 የመፃፍ ስራን አስቸጋሪ የሚያዯርገው ሃሣቦች ማፍሇቅ ማዋቀር ብቻ ሣይሆን ሃሣቦችን 
ተነባቢ ወዯ ሆነው መፃፍ የመሇወጥ ሂዯት ጭምር ነው፡፡ እንዱያውም የብዙ ሰዎች የመፃፍ 
ችግር መፃፍን ከምን ሌጀምር የሚሌ ጉዲይ ነው፡፡ መፃፍ ከተሇያዩ አሊማዎች አሣብን የመግሇፅ 
እና የማመንጨት ችልታን የመጠቀም በፅሁፍ መግባባት ነው፡፡  
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(Richards ፣ 2003)፡፡ በተጨማሪም ተማሪዎች የተሇያየ ፅሁፎችን ሲፅፈ ችግር ያጋጣማቸዋሌ 
ችግሮቹዋ ከይዘት ፣ ከቋንቋ አጠቃቀምና ሃሣብን ከማቀናበር ጋር የተያያዙ እንዯሆኑ ይታመናሌ፡
፡ በመሆኑም ይህንን ክሂሌ ሇማጎሌበት የተሇያዩ ዘዳዎችን መጠቀም አስፇሊጊ ነው፡፡ በመማር 
ማስተማር ሂዯት እነዚህንና ላልችንም ከመፃፍ ክሂሌ ጋር የተያያዙ ችግሮች መቅረፍ ይቻሌ 
ዘንዴ የተማሪዎችን ችግር ሉፇታ የሚችሌ ማስተማሪያ ዘዳ በጥንቃቄ መምረጥ ያስፇሌጋሌ  

(ማረው፤ 1997)፡፡ እንዲብራራው መፃፍን ሇማስተማር አንዴ ወጥ እና ብቸኛ የማስተማሪያ ዘዳ 
የሇም፡፡የማስተማሪያ ዘዳ በትምህርት ይዘት፣ በተማሪዎች ፍሊጎትና ዯረጃ ይወሰናሌ፡፡ ከዚህ 
እንፃር አንዴ የማስተማሪያ ዘዳ ከላሊው ተሽል የሚገኝበት ሁኔታ አሇ፡፡ ስሇዚህ የተሇያዩ 
የማስተማሪያ ዘዳዎችን ፍሊጎት በአግባቡ መጠቀም አስፇሊጊ ነው፡፡ በመሆኑም ክሂለን 
ሇማሇማመዴ የመነሻ ታሪክ መንገር፣ መጥፎ አጋጣሚዎችን መነሻ እንዱያዯርጉ መጠቆም፣ 
ህሌም እንዱፅፈ ማዴረግ ምእራፎችን ችግሮችንና መፍትሄዎችን በጅምር የቀሩ አንቀፆችን 
መሰረት በማዴረግ ማሇማመዴ ይቻሊሌ፡፡ 

(ማረው ፤1998 ፣ በዴለ ፤1996) እንዲብራሩት ዯግሞ ተማሪዎች መፃፍን በሚሇማመደበት ጊዜ 
ብዙ ትኩረት ሉዯረግባቸው የሚገቡ ነጥቦች አለ፡፡ ተማሪዎች በሚፅፈበት ወቅት እነዚህን 
ትኩረት የሚሹ ነጥቦች አብራርተዋሌ፡፡  

 በተማሪዎች ፅሁፍ ውስጥ የቃሊት አጠቃቀም ችግር ፣ሰዋሰውን በትክክሌ የመጠቀም 
ችግር፣ መፃፍ የተፇሇገወን ይዘትና የአፃፃፍ ስሌት ያሇማዛመዴ ችግር መፃፍ የፇሇጉትን ሃሣብ 
በብቃት የሚታዩ ችግሮች ናቸው፡፡ 

ባየ(2003) በየጊዜው የሚሰማው የቀጣሪዎች ሮሮ የሚያመሇክተው በየዯረጃው እየተመረቁ 
የሚወጡ ተማሪዎች ተራ ዘገባ ሇማዘጋጀት የሚያመች ብቃት እንዯላሊቸው ነው፡፡ በአጭሩ 
ሃሣብን እየስተካከለ አረፍተ ነገርን የመቅረፅ ብቃት የሊቸውም ይህ እየታወቀ ሇዚህ ትምህርት 
ችሊ ማሇት ተገቢ አይመስሇኝም፡፡ እንዱሁም በክፍሌ ውስጥ ያሇው የመማር ማስተማር ሂዯትም 
ተማሪዎችን ያሣተፇ አይዯሇም፡፡  

 የመፃፍ ክሂሌ መዲበር መማሪያ መፀሃፍ ውስጥ የተካተቱ ይዘቶች ያሊቸው ሚና ከፍተኛ 
መሆኑ ባይካዴም ተማሪዎች በመፃፍ ክሂሌ አስፇሊጊውን ሇውጥ እንዱያመጡ መ/ራን 
በማስተማር የሚጠቀሙባቸው ዘዳዎች ዯግሞ የሊቀ ዴርሻ አሊቸው ይህንን የተሇያዩ 
የማስተማሪያ ዘዳዎችን እንዯአንዴ የትምህርት አሊማ መጠቀም አስፇሊጊ ነው፡፡  

 ማረው (1996) በአማርኛ ቋንቋ አውዴ ሊይ ተመስርተው እንዯሚገሌጽት በመፃፍ 
ትምህርት ሂዯት ተማሪዎች ሊይ የሚከሰቱ ችግሮች እንዲለ በመግሇፅ፤ እነዚህን ችግሮች የሃሣብ 
እጥረት ፣ የሚፅፈት ማጣት፣ የቋንቋ ችልታ ማነስና ሃሣብን በአግባቡ ማዯራጀት አሇመቻሌ 
በማሇት ይገሌፃሌ፡፡  

 ባየ (1987፡ ተስፊዬ 1986) እንዯገሇፅት በአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት በሁሇተ 

 ዯረጃ ትምህርት ቤት በኮላጅና በዩኒቨርስቲ ዯረጃዎች በጣም ችግሮች እንዲለ ይገሌፃለ፡፡ 
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 byme (1988) ተማሪዎች የመፃፍ ክሂሊቸውን እንዲያሻሽለና ሌዩ ሌዩ ችግሮች 
እንዱፇጠርባቸው ምክንያት የሆኑት ስነ ሌቦናና ፤ ከግንዛቤና ከቋንቋ ችልታ አነስተኝነት 
የሚመነጩ ችግሮች እንዯሆኑ ይጠቅሣለ፡፡ እነዚህ በመፃፍ ትምህርት ይዘት የሚፇጠሩ ችግሮች 
ከቋንቋ ችልታ ከግንዛቤ እና ከስነሌበናዊ ግንዘቤ አንፃር ከተሇያዩ ጥናቶች እኳያ ተፇትሹዋሌ፡፡
በአማርኛ ቋንቋ የመፃፍ ትምህርት ሊይ ትኩረት ካዯረጉ ጥናቶች መካከሌ 
ይህችግርበ1ኛዯረጃት/ቤትአሌፎበ2ኛዯረጃት/ቤትሰፉችገርእንዯሚታይበትጥናቶችያመሇክታለ፡ 

በአማርኛ ቋንቋ የመፃፍ ትምህርት ሊይ ትኩረት ካዯረጉ ጥናቶች መካከሌ በሃብታሙተስፊዬ 
(2012)በጎንጂ2ኛዯረጃ ት/ቤት ዘነበች (2011) ያሬዴ ገበየሁ (2011) ጥናቶች እንዯሚጠቁሙት 
ተማሪዎች የመፃፍ ክሂሌን እንዱሇማመደ የማዴረጉ ሁኔታ ዝቅተኛ መሆኑና የትምህርቱ ሂዯት 
መምህር ተኮር አቀራረብ ሊይ ማትኮሩ የተማሪዎችን የመፃፍ ችልታ ዝቅተኛ እንዱሆን መንስኤ 
ሉሆን ችሎሌ፡፡ በአጠቃሊይ በተማሪዎች የፁሁፍ ስራዎች ሊይ ችግሮች መስተዋሊቸውንና ጥናታዊ 
ስራዎች ተቁመዋሌ፡፡  

ከዚህ ጥናት ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ጥናታዊ ጽሁፍ ሇማግኘት አጥኝዋ ዲሰሣ አዴርጋሇች 
ይሁን እንጂ በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የመፃፍ ክሂሌ ችልታና 
የመፃፍ ክሂሌ ችልታና የመፃፍ ተነሣሽነት ሊይ ያሇው ሚና የመፇተሽ ቀጥተኛ ጥናት አጥኝዋ 
ካነበበቻቸው ምንጮች ውስጥ አሊገኘችም፡፡  

 ስሇሆነም አጥኝዋ በተዘዋዋሪም ቢሆን ከዚህ ጥናት ጋር ይቀራረባለ ያሇቻቸውን ጥናቶች 
ዲሣሇች፡፡ 

ሃብታሙ ተስፊዬ (2012) ዘነበች (2011) ሲሆኑ  

ዘነበች ትብብራዊ የመማር ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ ኪሂሌ ሇማሻሻሌ ያሇው ሚና በዘጠነኛ 
ክፍልች ሊይ በማተኮር ምርምር አዴርጋሇች፡፡ የጥናቱ ውጤትም እንዯሚያሣየው በትብብር 
የመማር ዘዳ የመፃፍ ችልታን ሇማሻሻሌ ያሇው ሚና ከፍተኛ እንዯሆነና በግሌ በመማር ዘዳ 
የተሻሇ እንዯሆነ በጥናቱ ማብራሪያ ሊይ ተገሌፃሌ፡፡  

ሃብታሙ 2012 ችግር ፇች ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ ችልታና ተነሣሽነትን ሇማጎሌበት ያሇው 
ሚና በጎንጂ 2ኛ ዯረጃ መሰናድ ት/ቤት በ11ኛ ክፍሌ ተማሪዎች ተተኳሪነት ምርምር አዴርጓሌ፡፡ 
በዚህ ጥናት ውስጥ ዋና የመረጃ መሰብሰቢያ የፁሁፍ መጠይቅና ፇተና ናቸው፡፡  

 ጥናቱ የተካሄዯውም በሁሇት ቡዴኖች መካከሌ ሲሆን 1ኛው የቁጥጥር ቡዴን ሲሆን 
2ተኛው የሙከራ ቡዴን ነው፡፡ በዚህ መሰረት ከሁሇት ቡዴኖች በቅዴመና ዴህረ ፇተና የፁሁፍ 
መጠይቅ የተሰበሰበው መረጃ በመመሌከት ግኝቱን ችግር ፇች ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ 
ችልታና ተነሣሽነት ሇማጎሌበት ያሇው ሚና በከፍተኛ ዯረጃ ሇመግሇፅ ተችሎሌ፡፡ ከዚህ በሊይ 
የተጠቀሱት ጥናቶች ከኔ ጥናት ጋር በቀጥታ ግንኙነት ባይኖረውም በመፃፍ ክሂሌ ሊይ 
ተመስርተው የተሰሩ ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ በተግባር ተኮር ዘዳ እና በመጻፍ ተነሣሽነትት ሊይ 
ትኩረት አሊዯረጉም፡፡ ይህም ከክሇሳ ዴርሳኑ የተገኘው አንደ የምርምር ክፍተት ነው፡፡  
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 በመሆኑም የዚህ ጥናት አቅራቢም 1ኛ ዯረጃ ትም/ቤት ሇ12 አመታት የአማርኛ ቋንቋ 
አስተምራሇች በዚህም ተማሪዎች በመማር ማስተማር ሂዯት ከሚያጋጥሙ ችግሮች አንዯኛው 
የመፃፍ ክሂሌን በሚመሇከት መሆንና የተነሣሽነት አሇመኖር ይስተዋሊሌ፡፡ ብዙዎቹ ተማሪዎች 
የመፃፍ ችልታን ዯካማ ስሇሆኑ በየጊዜው ከሚሰሯቸው የክፍሌ መሌመጃዎችና ፇተናዎች 
ውጤት በመነሣት ያሇባቸውን ክፍተት አጥኝዋ መገንዘብ ችሊሇች፡፡ በተጨማሪም በመማር 
ማስተማሩ ሂዯት የመፃፍ ክሂሌ መሌመጃዎች በሚሰሩበትም ጊዜ ተሣትፎአቸው በጣም ዝቅ ያሇ 
እንዯሆነም በክፍሌ ውስጥ በሚሰሩ ተግባራት ሇማየት ችሊሇች፡፡ መ/ራኖችም በመማሪያ መፃሀፍ 
ውስጥ የቀረቡ የፁሁፍ ክሂሌ ይዘቶች በሚያስተምርበት ጊዜ ተማሪዎችን በሚያነሣሣና 
በሚያነቃቃ ሁኔታ ሇማስተማር ሲቸገሩ ይስተዋሊለ፡፡ ብዙዎቹ ተማሪዎችም የመፃፍ ችልታዎች 
ዝቅተኛ የሆኑ በፇተናዎች ሊይ የሚካተቱ የመፃፍ ክሂሌ ፇተናዎች በሚሰጡበት ጊዜ ያሊቸው 
የፇተና ውጤት አነስተኛ ነው፡፡  

 ይህንን ችግር ሇመቅረፍ ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ማስተማር በተማሪዎች የመፃፍ 
ችልታና የመፃፍ ተነሣሽነት ሊይ ሇውጥ ያመጣ ይሆን የሚሇውን ሇማየት አጥኝዋ በዚህ ርእስ 
ሊይ በዋነኝነት ትኩረት አዴርጋሇች፡፡ የዚህ ጥናት ዋና ትኩረትም  ተግባር ተኮር የማስተማሪያ 
ዘዳ የመፀፍ ክሂሌ ችልታና የመፃፍ ተነሣሽነት ሇማሻሻሌ ያሇውን ሚና በሙከራ ጥናት መፇተሽ 
አስፇሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት በመማር ሂዯት ውስጥ ተግባር 
ተኮር ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ ችልታ በማጎሌበትና የመፃፍ ተነሣሽነት በማሻሻሌ ረገዴ 
የሚኖረውን ሚና መመርመር  የዚህ ጥናት ዋና ትኩረት ይሆናሌ፡፡  

 ጥናቱ ተካሂድ ሲጠናቀቅ የሚከተለትን ጥያቄዎች ምሊሽ ይሰጣሌ እነሱም፡-  

1. ተግባር ተኮር የማስተማር ዘዳ የተማሪዎችን የመጻፍ ችልታማጎሌበት ያስችሊሌን?  
2. ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ ተነሣሽነት ማሻሻሌ ያስችሊሌን? 

የሚለት ናቸው፡፡ 

1.3 የጥናቱአሊማ 

 የዚህ ጥናት ዋና አሊማ የተነሳዉ ተግባር ተኮር ቋንቋን የማሰተማር ስነ ዘዳ 
የተማሪዎች የፅህፇት ክሂሌ ከማሻሻሌ ተነሳሽነት አንፃር ያሇዉን ፊይዲ ሇመፇተሽ ነዉ፡፡
ስሇዚህ በናሙናነት በተመረጡ ክፌልች ዉስጥ በመገኘት የመማር ማስተማር እንቅስቃሴ 
ሊይ የፅሁፌ መጠይቆችን በመሙሊት ፇተናዎችን በመፇተን ይህንን ጥናት ሇሚከተሇዉ 
አሊማ ዙሪያ እንዱያጠነጥን ይዯረጋሌ፡፡ የአማርኛ ቋንቋ መምህርን በክፌሌ ዉስጥ ሲያሰው 
ተምሩ የፅህፇት ክሂሌን በክፌሌ ዉስጥ በመማር በማስተማር ወቅት የመምህራንና 
የተማሪዉን ተራክቦ ምን ይመስሊሌ 

 ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ በተማሪዎች የመጻፌ ኪሂሌ ተናሳሽነት ሇማጎሌበት 
ያሇው ሚና ሇውዘዯ የተሇ የመሆኑንና አሇመሆኑን መመርመር ተግባር ተኮር የማስተማሪ 
ዘዳ ሇጽህፊት ኪሂሌና ተናሳሰነት ከሇልች የማስተማሪ ዘዳ የተሇየ መሆን አሇመሆኑን 
ሇመሇየት የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በክፌሌ ዉስጥ ሲያስተምሩ የፅህፇት ክሂሌን 



1 
 

ሲያስተምሩ ምን አይነት ስነ-ዘዳዎች ይጠቀማለ የፅህፇት ክሂሌ በክፌሌ ዉስጥ በመማር 
ማስተማር ወቅት የመምህራን የተማሩዎች ተራክቦ ምን ይመስሊሌ፡፡የተጠቀሙበት 
የመማሪያ ስነ ዘዳ መምህራን ይገመግማለ የሚለት ሃሳቦች አሊማ አዴርጎ ይሰራሌ፡፡ 

 የጥናቱ ዋና አሊማ ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የጽህፇት ክሂሌና ተነሣሽነትን 
ሇማጎሌበት ያሇውን ሚና መፇተሽ ነው፡፡ በመሆኑም ጥናቱ የሚከተለትን ዝርዝር አሊማዎች 
ይዟሌ፡፡ እነሱም 

1. ተግባር ተኮር የማስተማር ዘዳ የተማሪዎችን የመጻፌ ችልታ ሇማሻሻሌ ያሇው ሚና 
መፇተሸ  

2.ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፌ ተነሣሽነት ማሻሻሌ መመርመር 
ነው፡፡  

1.4 የጥናቱ ጠቀሜታ 

ይህ ጥናት በተሇያዩ ምሁራን የተፃፈ ፅሁፍችን በመመሌከት በአንዴነ ትምህርት 

ተመስርቶ በፅሁፌ መጠየቅና በፇተና በመታገዝ የሚከናዉን ጥናት ሲሆን የክህልት ከሆኑት 

መካከሌ የሚፇሌግ የጽህፊት ኪሂሌ ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ተግባራዊ በማዴረግ 

የጽህፇት ክሂሌን በማስተማር ቢጠቀሙ ከተማሪዎቹ ምን ፊይዲ አሇዉ በሚሌ ዙሪያ 

የሚያጠነጥን ነዉ፡፡ ጥናቱም ተጠንቶ ሲበቃ የሚከተለት ጠቀሜታዎች አለት፡፡ 

1. ሇቋንቋ መምህራን፡- ጥናቱ በመጻፌ ክሂሌ ችልታ ሊይ ተግባር ተኮር የማስተማር 
ዘዳ ያሇውን ውጤታማነት በሙከራ የሚያረጋግጥ ስሇሆነ የአማርኛ ቋንቋ 
መምህራን የመጻፌ ክሂሌን ሲያስተምሩ እንዯ አስፇሊጊቱ ሇዚህ ተግባር ትኩረት 
እንዱሰጡት የመረጃ ምንጭ ሉሆናቸው ይችሊሌ፡፡ 

2. ሇቋንቋ ስርአተ ትምህርት አዘጋጆች፡- ጥናቱ በመጻፌ ክሂሌ ችልታ ሊይ ተግባር 
ተኮር የማስተማር ዘዳ ያሇውን ውጤታማነት በሙከራ የሚያረጋግጥ ስሇሆነ 
ስርዓተ ትምህርት አዘጋጆች የመጻፌ ችልታን ማዲበር እና የመጻፌ ተነሣሽነትን 
ማሻሻሌ በማካተት ረገዴ ፌንጭ ሉሰጣቸው ይችሊሌ፡፡ 

3. ሇጥናት አዴራጊዎች፡- በዚህ እርእሰጉዲይ ዙሪያ ሇሚሠሩ ቀጣይ ጥናቶች 
እንዯመነሻ በመሆን ሉያገሇግሊቸው ይችሊሌ ተብል ይታሰባሌ፡፡   
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1.5 የጥናቱክሌሌወሰን 

ይህ ጥናት ከቦታ አኳያ፣ በአማራ ክሌሌ በሰሜን ሸዋ ዞን በሸዋሮቢት ከተማ አስተዲዯር 

በአንዯኛ ዯረጃ ሙለ ሣይክሌ ትምህርት ቤት በስምንተኛ ክፍሌ ተተኳሪነት የሚከናወን ጥናት 

ነዉ፡፡ በጊዜ ረገዴም በ2013 የትምህርት ዘመን በ8ኛ ክፍሌ ተመዝግበው በሚማሩት ተማሪዎች 

ሊይ ያነጣጠረ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ከይዘት አኳያ ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የመጻፍ 

ችልታን እና የመጻፍ ተነሣሽነትን ሇማጎሌበት ረገዴ ያሇውን ሚና በመፇተሽ ሊይ ያተኩራሌ፡፡ 
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ምእራፍሁሇት፣ ክሇሳዴርሳን 

2.1 የፅህፇትክሂሌምንነት 

     Byrne (1988:1) አገሊሇፅ ፅህፇት የንግግር ዴምጾች የሚወክለ ትዕምርቶችን በወረቀት ሊይ 

ማስፇር ነው ሉባሌ ይችሊሌ፡፡ ጽህፇት ከዚህ በሊይ ነው፡፡ንግግር ዴምጽ ከማመንጨት በሊይ 

እንዯሆነ ሁለ፡፡ በዚህም ትዕምህርቶች ቃሊትን፣ዏ.ነገሮችን በመመስረት በቋንቋ ውስጥ 

ተቀናብረው መሰዯር አሇባቸው፤ጽህፇት ሇመባሌ ይህ የሚያሳየን ጽህፇት በምንጽፍበት ወቅት 

አወቃቀሩ የቋንቋን ስርዏት የጠበቀ መሆን እንዲሇበት ነው፡፡ይህ ዯግሞ ፅህፇትን የሚያነበው ሰው 

ያሇምንም ችግር የጽሁፈን መሌእክት እንዱረ ዲያግዘዋሌ፡፡ 

Marland (1989, 147) ዯግሞ ስሇ ፅሁፍ ክሂሌ የሚከተሇውን ይሊለ፡- ፅህፇት ሇማስታወስ፣

መረጃዎችን ሇማብራራት ፣የራስን ዕውቀትና አመሇካከትና ሇማንፀባረቅ፣የተሇያዩ መረጃዎችን 

ሇመማር፣ አሇምን እና እራስን ሇማወቅ መከተብ ወይንም መመዝገብ ማሇት ነው፡፡ 

አማረ (1976፣11) ፅህፇት ሇፉዯሊት አማካኝነት ዴምፅን፣ቃሊትንና ዏ.ነገሮችን በማቀናበር 

የተሇያዩ ሃሳቦችን በወረቀት ሊይ ማስፇር የፅህፇት አይነተኛ ባህሪይ ነው፡፡ 

ማረው (1998፣164) የመጻፌ ክሂሌ በባህሪው ክሂሌ ብዙ ነው፡፡የሀሳብ አዯረጃጀት የአንቀጽ 

አመሰራረት፣ የዏ.ነገር አወቃቀር፣ የቃት አመራር እና አጠቃቀም ሇመፃፌ ክሂሌ ትምህርት 

ከሚያስፇሌጉት ክሂልች መካከሌ በቀዲሚነት ይጠቀሳለ፡፡ ክሂለ እየፃፇ መማርንም 

ይጠይቃሌ፡፡በመሆኑም ተማሪዎች በቀጥታ ወዯ መጻፌ ስራ ከመግባታቸው በፉት በሂዯቱ 

ሊይ ብዙ መስራት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

ላሊው ስሇ ፅህፇት ክሂሌ የጻፈት በዴለ (2007) ዯግሞ ጽህፇት መማርን ይፇጥራሌ፡፡

ተማሪዎች በሚፅፈበት ጊዜ ሃሳባቸውን በተሻሇ መንገዴ በፅሁፌ የሚያስተሊሌፈትን 

መሌእክት ዯጋግመው ያስባለ፣ ይመረምራለ እገረመንገዲቸውን ስሇ ዴርጊት እና ቃሊት 

ግንኙነት ይማራለ፡፡ 
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ስሇ ፅህፇት ክሂሌ Advanced learner dictionary of current English (1992,164) ሊይ 

ያሰፇረውን ስንመሇከት ዯግሞ እንዱህ ይሊሌ፡፡ፅህፇት ፉዯልችን ወይም ላልች ምሌክቶችን 

በብዕር ወይም በእርሳስ ወረቀት ሊይ ማስፇር ነው፡፡ቃሊት በመጠቀም በወረቀት ሊይ 

መመዝገብን ያካትታሌ፡፡ 

ከዚህ የምንገነዘበው ፅህፇት የንግግር ዴምጾችን የሚወክለ ፉዯልችን የቋንቋውን ስርዓት 

በጠበቀ መሌኩ በማቀናጀት በወረቀት ሊይ የማስፇር ሂዯት መሆኑ ነው፡፡ቢሆንም ይህ ገሇፃ 

ስሇ ፅህፇት ክሂሌ ጥንቅቅ ያሇ መረጃ የሚሰጥ አይዯሇም፡፡ 

Encyclopedia Americana (1973) volume 29,1025/2 ስሇ ፅሁፌ የሚከተሇውን ፅፎሌ፡፡

በአንዴ ቋንቋ ተናጋሪ ህብረተሰብ ውስጥ ያለ ሰዎችን በስዕሊዊ ምሌክቶች አማካይነት ስሇ 

ባህሊቸው፣ ስሇ ወጋቸው፣ ስሇ አኗኗራቸው በመሳሰለት ሇጉዲዮች ሊይ ሃሳባቸውን ሇመሇዋወጥ 

የሚያስችሌ ገፅታው ሇመግባቢያነት የሚያገሇግለበት መሳሪያ/ ዘዳ/ መሆኑን ይገሌፃለ፡፡

ፅህፇት ሰዎች በአንዴ በተወሰነ ቋንቋ ዯረጃ በተስማሙበት ምስሊዊ ምሌክቶች አማካኝነት 

እርስ በእርሳችሁ የሚገናኙበት የመግባቢያ ዘዳ ነው፡፡ 

አማረ (1976፣9) ፅህፇት ሃሳብን ሇማስታሊሇፌ እስክርቢቶና ወረቀት የግዴ የሚሌ ተግባር 

ነው፡፡ፅህፇት ስዕሊዊ ምሌክቶች ማስቀመጥ ሲሆን እነዚህም ምሌክቶች ውክሌ ናቸው 

ዴምጽን ሉገነዘብ ሇሚችሌ ሰው ነው፡፡ስሇዚህ አንዴ ሰው ዴምጽን ካወቀና ስያሜያቸውን 

ከተገነዘ በስዕሊዊ ምሌክቶች ሉያግባባው ይችሊሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ የፅህፇት ክሂሌ እንዯ ላልቹ የቋንቋ ክሂልች የተሇየ ባህሪ አሇው፡፡ከአራቱ 

የቋንቋ ክሂልች ሁሇቱ ማሇትም በማንበብ እና ማዴመጥ የላልችን ስሜት የመቀበሌ እና 

የመረዲት ሁኔታዎችን ስሇ ሚያሳዩ የመረዲት ክሂልች /Comprehension skills ) ሲባለ 

መናገር እና መፃፌ ዯግሞ ተናጋሪው ወይም ፀሃፉው የራሱን ስሜት ሇላልቹ /ሇተዯራሲያን / 

የሚያንፀባርቅበት በመሆናቸው የአፌሌቆት ክሂልች / Expression skill / ሉባለይችሊለ፡፡ 
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ፅህፇትና ንግግር አስቀዴሞ እንዯ ተገሇጸው የውጤት ክሂልች ቢሆንም የሚሇያዩበት በርካታ 

ባህሪያት አሊቸው፡፡በፅሁፌ ጊዜ አንባቢ ከፀሃፉው ጋር ስሇማይገናኝ በፅሁፌ የሚገሇጸው ሃሳብ 

ወይም መሌእክት ሉያገኝ የሚችሇው በተፃፇው ፅሁፌ ምንባብ ውስጥ ከሚገኙ ቃሊትና 

አረፌተነገሮች አማካኝነት ብቻ ነው፡፡ፅሁፌ እንዯ ንግግር በተወሇዴንበት የመጀመሪያዎች 

ጥቂት አመታት ውስጥ የምናውቀው በራሱ ጊዜ ጊዜን ጠብቆ የሚመጣ ክሂሌ ሳይሆን 

በመማር የምናውቀው ክሂሌ ነው፡፡ፅህፇት ከሊይ በብዙ ምሁራን እንዯ ተብራራው ያንዴን 

ቋንቋ የንግግር ዴምጾች የሚወክለም ሌክቶችን በመቅረጽ የቋንቋው ተናጋሪዎች 

በተስማሙበት እና በሇመደት ሥርዓት ትርጉም እንዱሰጡ እና አገጣጥመው ቃሌ 

እንዱመሰርቱ ፤ቀጥልም ቃሊትን በሃረግ፣ ሃረጋትን በዏ.ነገርና በአንቀፅ በማቀናበር ይገሌጻለ 

1.1. የፅህፇትክሂሌአቀራረቦች 

የፅህፇት ክሂሌ በክፌሌ ዉስጥ የሚቀርብባቸዉ በርካታ አቀራረቦች አለ፡፡ እነሱም፡- 

ከቁጥጥር ወዯ ነፃ አቀራረብ፡- /The controlled-to-free approach/  

Raimes (1983) በዚህ ዘዳ ተማሪዎች በመጀመሪያ ቁጥጥር እየተዯረገባቸዉ ወይም 

ስህተትን እንዱያሰወግደ እየተዯረገ እንዱፅፈ ይዯረጋሌ፡፡ ይህ ከሆነ በኋሊ ዯግሞ ወዯ ነፃ 

ፅሁፌ (free-writing) ይሸጋገራለ፡፡ይህ ማሇት ዯግሞ የመፃፌ ዯረጃቸዉ በተሻሻሇ ቁጥር 

ከሃሳባቸዉ አፌሌቀዉ እንዱፅፈ የሚዯረግበት ነዉ፡፡ በዚህ መሰረት አቀራረቡ ሰዋሰዉ፣

አገባብ፣ የእጅ ፅህፇት ትኩረት ይዯረግባቸዋሌ፡፡ ከርቱ እነት (fluency) ይሌቅ ትክክሇኛነት 

(accuracy) ያዯሊሌ:: 
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1.1.1. የነፃ - ፅህፇት አቀራረብ /The free-writing approach/ 

ይህ አቀራረብ ተማሪዎች በነፃ እንዱፅፈ እዴሌ ይሰጣሌ፡፡እርማት የምናዯርገዉ መጨረሻ 

ሊይ ዋና ዋና ስህተት ናቸዉ ተብሇዉ የሚታሰቡት ሊይ ነዉ፡፡የሚሰጠዉ የስህተት ጥቆማ 

ይዘትና ሀሳባቸዉን እንዯ ሌብ መዘርዘር እንዱችለ ቅዴሚያ ተሰጥቶ ሇቅርፁ ብዙ 

ምትኩረት ሊይዯረግ ይችሊሌ፡፡አንዴ ጊዜ ሃሳብ በወረቀት ሊይ መዉረዴ ከጀመሪያ የሰዋሰዉ 

ትክክሇኛነት፣ ቅንጅትና ላልች ቀስበቀስ ይመጣለ፡፡ 

ትምህርቱም ሲቀርብ መጀመረያ ሇአምስት አስር ዯቂቃ በፇሇጉት ርዕስ ሇሰዋሰዉና ፉዯሊት 

ሳይጨነቁ እንዱፅፈ ይዯረጋሌ፡፡በመቀጠሌም ፅሁፊቸዉን ላልች ተማሪዎች ዴምፃቸዉን 

ከፍአዴርገዉ እንዱያነቡት ይዯረጋሌ፡፡ በዚህ አቀራረብ ሊይ የአዴማጮች /audience/ አስተያየት 

እና ይዘት ዋጋ ይሰጣቸዋሌ፡፡የሚፃፇዉ ፅሁፍም በተማሪዎቹ ምርጫ በመሆኑ እና በፍሊጎታቸዉ 

ሊይ የሚሽከረከር ስሇሆነ ከዚህ ጋር የተያያዙ ክሂልችን ሇማዲበር እገዛ ያዯርጋሌ (Raimes 

1983)፡፡ አንቀፅ የማዯራጀት አቀራረብ፡- (The paragraph-pattern approach) ይህ አቀራረብ 

ከሰዋሰዉ ትክክሇኛነት ይሌቅ ሇይዘት ርቱዕነት፣ ሇቅንጅት አፅንኦት ይሰጣሌ፡፡የትምህርቱም 

አቀራረብ፡- 

የቀረቡትን አንቀፆች ያብሊሊለ ፤ከነዚህም ሞዳልች ሇራሳቸዉ ፅህፇት በአዕምሯቸዉ ይቀርፃለ፤

የተዘበራረቁ ዓረፍ ተነገሮችን በትክክሇኛዉ ቅዯም ተከተሌ በአንቀፅ ያስቀምጣለ፤አጠቃሊይና 

ዝርዝር አገሊሇፆችን ይሇያለ፤ የተዘበራረቁ ዓረፍተነገሮችን ቅዯም ተከተሊቸዉን አስተካክሇዉ 

ይፅፊለ፤ Byrne (1988,9), Rymes(1983) እንዯገሇጹት፡-  የተገሇጹትን ነጥቦች በማጠናከር 

ተማሪዎች ከዏ.ነገር ባሻገር እራሳቸዉን በተሻሇ ሁኔታ መግሇጽ እንዱችለ የሚያመቻች መሆኑን 

ይገሌጻለ፡፡ 

የሰዋሰዉና የስነ-መዋቅር ቅን ጅታዊ አቀራረብ (The grammar syntax organization 

approach) 
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Raimes (1983) እንዲለት የፅህፇት ንዐሳን ክሂልች በተናጠሌ የሚማሩት ባሇመሆኑ ከአንዴ 

በሊይ አቀራረብ በአንዴ ጊዜ እንዱቀርብየሚያስፇሌገዉመሆኑንአፅንኦትሰተዉይናገረለ፡፡

በመሆኑምይህአቀራረብየፅሁፌአሊማናመሌእክትሇማስተሊሇፌበተፇሇገዉቅርፅመካከሌግንኙነትእ

ንዱኖረዉይዯርጋሌ፡፡ 

1.1.2.የፅህፇትክሂሌንማስተማሪያዘዳዎችሂዯታዊአቀራረብ /process 

approach/ 

ይህአቀራረብተማሪዎችየቻለትንያህሌጽሁፌበቻለትፌጥነትስሇጹሁፊቸውቅርጽሳይጨነቁእንዱ

ጽፈየሚያበረታታነው፡፡በዚህ አቀራረብ ትሌቁ ቁምነገር የአንዴን ሰው ሃሳብ በወረቀት ሊይ 

ሰፌሮ ማግኘት ነው፡፡ አንዴ ግዜ ሃሳብን በወረቀት ሊይ ማስፇር ከተቻሇ ሰዋሰዋዊ 

ትክክሇኛነት፣ ቅንጅት እና ተመሳሳይ ሃሳቦች በሙለ በኋሊ የሚመጡ ናቸው፡፡ (Byrne 

1988,21) በጽሁፈ ውስጥ ሇተዯራሲና ሇይዘት ትኩረት መስጠት በዚህ አቀራረብ ውስጥ 

አስፇሊጊ ነገሮች እንዯሆኑ የዚህ አቀራረብ አራማጆች ያስረዲለ፡፡በዚህ አቀራረብ ውስጥ 

በተሇይ ተማሪዎች ስሇሚመርጧቸውና ስሇሚያስዯስቷቸው ነገሮች እንዱጽፈ ማዴረግ 

አስፇሊጊ እንዯሆነ እነዚሁ ሙህራን ያስረዲለ፡፡ተማሪዎች ስሇራሳቸው ሌምዴ እንዱጽፈ 

የሚዯረግበት ምክንያት ጹሁፈን እንዯ አስዯሳች ሌምዴ እንዱያዩት የሚያስችሊቸው ዘዳ 

በመሆኑነው (leki 1991,8-12):: 
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1.1.3.ተዛምዲዊአቀራረብ (Integral apporoach) 

ከሰዋሰው ትክክሇኛነት ወይንም ከይዘት ርቱኡነት ይሌቅ ተዛምዲዊ አቀራረብ በቅንጅት ሊይ 

ያተኩራሌ፡፡ ተማሪዎች አንቀጾችን ይገሇብጣለ፣ የሞዳሌ አንቀጾች ቅርጽም ያጠናለ፡፡ከዚህም 

በተጨማሪ ሞዳሌ ምንባባትን አስመስሇው ይጽፊለ (Raimes 1983,8)፡፡በዚህ አቀራረብ 

ተማሪዎች የተወሰነ ርዕስ ይሰጣቸዋሌ፡፡የጽህፍ ተግባራቸውን በአግባቡ ይወጡ ዘንዴ በርእሱ 

ዙሪያ የሚዛመደ ጽሁፎችን እንዱያዩ ይዯረጋሌ፡፡ከዛ በኋሊ ተማሪዎች በተዛማጅ ጽሁፍ ውስጥ 

ስራ ሊይ የዋለትን ሰዋሰዋዊ አጠቃቀሞች በራሳቸው የጽሁፍ ስራ ውስጥ አስገብተው 

እንዱጠቀሙ ይበረታታለ (pica 1986,6-9)፡፡ 

1.1.4.ተግባቦታዊአቀራረብ(Communicative approach)፡- 

በእውኑ አሇም እንዯምንመሇከተው ማንኛውም ሰው ሇመጻፌ ምክንያት አሇው፡፡የሚጽፇው 

ስሇ አንዴ ነገር ሇአንዴ አይነት ተዯራሲ ነው፡፡ይህ ስሇ አንዴ ነገርና ሇአንዴ ሰው የመጻፌ 

ተግባር ጽሁፌን በማስተማርና በማሇማመዴ ተግባር ውስጥ ሇዙጊዜያት ተዘንግቶ የነበረ 

መሆኑን ምሁራን ይናገራለ (Byrne1988):: በክፌሌ ውስጥ ተማሪዎችን ጽሁፌ በማስተማርና 

በማሇማመዴ ተግባር ውስጥ ተማሪዎች ምክንያታዊ ሆነው እንዱጽፈ የሚያዯርጉ ሁኔታዎችን 

ማመቻቸት ቀሊሊሌ እንዯ ሆነ ያስረዲሌ፡፡ሇምሳላ በክፌሌ ውስጥ እርስ በእርሳቸው ሉፃፃፈ 

ይችሊለ፡፡ተግባቦታዊ አቀራረብ በዚህ ፅንሰ ሀሳብ ሊይ የተመሰረተና ቀዯም ብሇዉ 

የተጠቀሱትን ሶስት አቀራረቦች ሇመተካት ሳይሆን እንዯ አጋዥ ሆኖ እንዱያገሇግሌ 

የተፇጠረ እንዯ ሆነ (Raimes1983,58) ያስረዲሌ፡፡ 

የተማሪ ፀሃፉዎችም በእዉኑ አሇም ከትምህርት ቤት ውጭ እንዲለ ጸሃፉዎች እንዱሆኑና 

ራሳቸውን ሇምን ይህን እጽፊሇሁ? ማንስያነበዋሌ የሚለትን አስፇሊጊ ጥያቄዎችን 

እንዱጠይቁ ያበረታታሌ (Raimes, 1983, 9)፡፡ 
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ይህአቀራረብእንዯሂዯታዊአቀራረብምንምእንኳንየጽሁፌቋንቋንበተመሇከተተማሪዎችያለባቸው

ንውስንችግሮችሇመቅረፌባይችሌምተማሪዎችእንዱጽፈየሚያበረታታናጽሁፌየተግባቦትአይነትእ

ንዯሆነየሚያሳይአቀራረብእንዯሆነምሁራንያስረዲለ፡፡ 

2.3. የፅህፇትባህሪያት 

የፅህፇትባህሪበተመሇተሀሣብከሠነዘሩምሁራንመካከሌዯግሞየሚከተለተንእንመሌከት አማረማሞ 

(1976፣10) “በፉዯሌአማካኝነትዴምፅን 

ቃሊትንናዓርፌተነገሮችንበማቀነባበርየተሇያዩሀሣቦችንበወረቀትሊይማስፇርየፅህፇትዓይነተኛባህሪ

ነው” በማሇትገሌፀዋሌ፡፡ 

 እንዱሁምተስፊዬሸዋዬ (1981፣62) 

“ፅህፇትሲባሌየእጅፅህፇትአጣጣሌንብቻየሚመሇከትአይዯሇምየሀሣብአቀነባበርንየቃሊትአመራረ

ጥንናየአገሊሇፅንምስሌትየሚጠይቅነው” በማሇትገሌፀዋሌ፡፡ 

     

ከነዚህምሁራንሀሣብእንዯምንረዲውፅህፇትመፃፌንብቻየሚወክሌሳይሆንየቃሊትአዯራዯርንየሀሣብ

ፌሠቱንየሚጠብቅየራሡየሆነቴክኒክያሇውክሂሌነው፡፡እንዱሁበዘፇቀዯየሚሠራአይዯሇም፡፡ 

2.4. ፅህፇትንሇምንእናስተምራሇን ? 

 Hamer (2001,79) ፅኅፇትንየምንማርበትምክንያትብልየዘረዘራቸውየሚከተለትናቸው፡- 

ቋንቋንሇማቀናጀት( Reinforcement )፡- 

ተማሪዎችቋንቋንመናገርቢችለምፅህፇትንማወቃቸውወይምመማራቸውጥቅምአሇው፡፡

ምክንያቱምመምህሩየሚናገረውንነገርማስታወሻሇመያዝ፤

የተሇያዩታሪኮችንገጠመኞችንሇመመዝገብ፤መሌዕክትንበቀሊለሇማስተሊሇፌወ.ዘተይጠቅማሌ፡፡ 
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ቋንቋንሇማሳዯግ (Language development):- ፅህፇትቋንቋንእንዴናሳዴግይረዲናሌ፡፡

ይህምሲባሌበፅህፇትጊዜየምንከተሊቸውሂዯቶችእራሱቋንቋንዯጋግመንእንዴንጠቀመውእዴለንስ

ሇሚሰጠንበማንኛውምጊዜሃሳብንአዋቅረንሇመፃፌወይንምሇመናገርሌምደእንዱኖረንያዯርጋሌ፡፡ 

ፅህፇት መሰረታዊ ክሂሌ በመሆኑ (Writing as a skill) ፅህፇትን እንዴናስተምር ያዯረገው 

ዋናው ምክንያት መሰረታዊ የሆነ የቋንቋ ክህልት መሆኑ ነው፡፡ተማሪዎችምን አይነት ፅሁፌ 

እንዯሚፅፈ ማወቅ አሇባቸው፡፡ በተጨማሪም ተማሪዎቹን ፅሁፌ ሇማስፃፌ ስንፇሌግ 

እዴሜያቸው፤ ፌሊጎታቸው እና ያለበትን ዯረጃ መሰረት ያዯረገ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

2.5. ከፅህፇትክሂሌጋርተያያዥነትያሊቸውንዴፇሃሣቦች 

2.5.1.የተግባቦታዊንዴፇሀሳብ 

ይህን ዴፇሃሳብ በ1970ዎቹ አካባቢ የተመሠረተ እንዯሆነ ይነገራሌ፡፡ንዴፇ ሀሳቡ በዋነኝነት 

ትኩረት የሚያዯርገው በቋንቋ ተማሪዎች ተግባቦታዊ ችልታ ሊይ ነው፡፡በማንኛውም የመጻፌ 

ክሂሌ ትምህርት ውስጥ የሚያከናውኗቸው ተግባራት ተግባቦታዊ ሂዯቶች ሊይ የተመሠረቱ 

መሆን እንዲሇባቸውን ዴፇ ሀሳቡ ይገሌጻሌ፡፡በዚህ ንዴፇ ሀሳብ መሠረት በማህበረሰቡ ውስጥ 

ያለ ዱስኩሮች የተሇያዩ ተግባቦታዊ ዓሊማ አሊቸው፡፡ ይህንንም በተመሇከተ Cooper and 

Older (1977) የተሇያጽሐፊዊ የዱስኩር ዓይነቶችን ዘርዝረዋሌ፡፡ እነዚህም፣ተውኔታዊ፣

ግሇሰባዊ ስነትምህርታዊ ጽሐፍች፣ የንግዴ ጽሐፍች፣ ቴክኒካዊ ጽሐፍች፣ሌቦሇድችና 

ግጥሞች ናቸው፡፡እነዚህ የጽሏፊዊ ዱስኩር መገሇጫዎች ተግባቦታዊ አውድች ሊይ 

የተመሠረቱ በመሆናቸው በመጻፌ ትምህርት ሂዯት ውስጥ አዎንታዊ ሚናቸው ከፌተኛ ነው፡

፡በመሆኑም በተግባቦታዊ ንዴፇ ሀሳብ ዓሊማ እና አንባቢው/ አዴማጩን ከግምት ውስጥ 

በማስገባት የመጻፌ ክሂሌ ትምህርት ሂዯቱ መከናወን እንዲሇበት ይጠቁማሌ፡፡በክፌሌ ውስጥ 

ተማሪዎች በዕሇት ተዕሇት ህይወታቸው ሉያጋጥሟቸው የሚችለ (ሇጓዯኛዯብዲቤመጻፌ፣የሥራ 

ማመሌከቻ መጻፌ፣እና የመሳሰለት) የመጻፌ ተግባራት ሊይትኩረት ሰጥተው እንዱ ሇማመደ 

ዕዴሌ ይሰጣሌ፡፡ 

 



1 
 

2.3.2. ማህበራዊግንባታውያንንዴፇሀሳብ 

 ይህበ Viggotsky (1978) ንዴፇ ሀሳብ ሊይ የተመሠረተ ነው፡፡በዚህ ንዴፇ ሀሳብ 
መሠረት ዕውቀት ወይም ጽንሰ ሀሳብ በቀሊለ የሚገኝ ወይም የሚፇጠር ሳይሆን፣ማህበራዊ 
ዏውድች ሊይ በመመስረት ሉገነባ የሚችሌ ነው፡፡ይህን ዴፇ ሀሳብ በመጻፌ ክሂሌ ትምህርት 
አውዴ ውስጥ የሊቀ ዴርሻ አሇው፡፡ በዚህ ንዴፇ ሀሳብ ሊይ ተመስርቶ የሚያስተምር መምህር 
የመጻፌ ክሂሌ ትምህርትን ከማህበራዊና ከዱስ ኩርአውድች ጋር በማስተሳሰር የትምህርቱን 
ሂዯት ሉያቀርብ ይገባሌ፡፡በማህበረ ግንባታው ያንንዴ ሀሳብ መምህሩ ሂዯታዊ የመጻፌ 
ትምህርት አቀራረብ ሊይ ብቻ ሳይሆን፣ውጤታዊ አቀራረብ ሊይም በመመስረት ትምህርቱን 
ሉያከናውን ይገባሌ፡፡ በውጤታዊ የመጻፌ ትምህርት አቀራረብ ተማሪዎች የመጻፌ ውጤቶች 
ሊይ በመመስረት የተረደትን ትርጉም እየፇጠሩና እያዯራጁ ይሄዲለ፡፡በሂዯታዊ አቀራረብ 
ዯግሞ ተማሪዎች እርስበርስ እየተዯጋገፈ ናሀሳብ እየተሇዋወጡ የመጻፌ ተግባራቸውን 
ያከናውናለ፡፡ 

ማህበረግንባታውያንንዴፇሀሳብተማሪዎችየመጻፌተግባራቱንበየግሊቸውእንዱሰሩከማዴረግይሌቅ
፣
በጥንዴናበቡዴንሆነውእንዱሰሩማስቻሌሇውጤታማየመጻፌችልታቸውመሻሻሌጉሌህሚናእንዲሇ
ውይገሌጻሌ፡፡
በአጠቃሊይየማህበረግንባታውያንአተያይተማሪዎችበአካባቢያቸውአውዴሊይተመስርተውእርስበ
ርስየሚፇጥሯቸውየሀሳብሌውውጦችናውይይቶችየመጻፌክሂሊቸውእየተሻሻሇእንዱሄዴጉሌህሚናአ
ሇው፡፡ሂዯታዊንዴፇሃሳብገሇጻዊያንእናአምሮታዊያንያካትታሌ፡፡
ገሇጻዊያንንዴፌሃሳብተጀመረውበ20ኛውክፌሇዘመንሲሆንየመጀመሪያውሲሆንእስከ1960ዎቹመ
ጨረሻናበ1970ዎቹመጨረሻአካባቢይዯርሳሌ፡፡
በዚህንዴፇሃሳብመሰረትየመጻፌትምህርትየማስተማርዋናአሊማተማሪውእራሱበመጻፌእንዴገሌጽ
ወይምግሊዊሃሳቡንወዯጽሐፌበመቀየርእንዲጸባርቅየሚያዯርግነው፡፡ 

2.3.4. አምሮታዊንዴፌሃሳብ 

የዚህንዴፌሃሳብተከታይአመሇካከትመጻፌንእንዯችግርመፌቻየሚያይነው፡፡

ይህንንአስመሌክተውሁሇትቁሌፌጉዲይያነሳለ፡፡እነሱምበጥሌቀትማሰብናበሂዯትማሰብናቸው፡፡

ይህምሲባሌተማሪዎችየመጻፌክሂሌትምህርታቸውንበስፊትአወቀውእንዴተገብሩያዯርጋቸዎሌ፡፡ 
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2.6. ተግባር ተኮር ቋንቋ የማስተማር/ የመማሪያ ዘዳ/ አቀራረብ/task 

based language teaching/learning/approach/methods 

2.6.1. ተግባር ተኮር ቋንቋን የማስተማር/ የመማሪያ ዘዳ 

ምንነት 

      ቋንቋ በመሌመዴም ሆነ በመማር ሊይ የመስኩ ምሁራን የሚከራከሩበት ጉዲይ ነው፡፡ 

ይህም ቋንቋ መሌመዴ ቋንቋን የማወቅ ሂዯት ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ቋንቋን መማር ሲባሌ 

ግንዛቤያዊ የሆነ ቋንቋን የመሌመዴ ሂዯት ነው የሚለ ምሁራን  አለ፡፡ በአንፃሩ 

መሌመዴም ሆነ መማር ተመሳሳይ ናቸው የሚለም ይገኙበታሌ፡፡ 

      ቋንቋን መሌመዴም ሆነ መማር ከባዴ አዕምሮአዊ ተግባር ናቸው የክብዯታቸውም 

መንስኤ ዯግሞ በቋንቋ ትምህርት ውስጥ በሚኖር በመምህርና ተማሪ ተረክቦ አማከኝነት 

በሚፇጠሩ ጉዲዮች የተነሣ ነው፡፡ 

      ቋንቋ መዯበኛ በሆነ መሌኩ ማስተማር ከተጀመረ ከ18ኛው መቶ ክፌሇ ዘመን አንስቶ 

የቋንቋ ትምህርት በታሇመሇት መሰረት ውጤታማና አጥጋቢ በሆነ መሌኩ ከግብ ሇማዴረስ 

በተሇያዩ ዘመናት የተሇያዩ የማስተማሪያ ዘዳዎች ተፇጥረዋሌ፡፡ 

       እነዚህ የሁሇተኛ ወይም የውጭ ቋንቋ ማስተማሪያ ዘዳዎች እንዯየዘመኑ ፌሌስፌና 

እና የሣሌጣን ዯረጃዎች በሥራ ሊይ እየዋለ ያሊቸው ዴክመት ወይም ውስንነት ሲጠና 

ተቃውም ሲገጥማቸው ሇላልች መነሻ እየሆነ ወይም ዯግሞ እየተስተካከለ መጥተዋሌ፡፡ 

በዚህ ሂዯት ውስጥ ካሇፈት የቋንቋ ማስተማሪያ ዘዳዎች ውስጥ አንደ ተግባር ተኮር ቋንቋን 

የማስተማሪያዘዳ/ task based language teaching/ነው፡፡ 

    ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ስነዘዳ ሁሇተኛ ቋንቋን ሇማስተማር በክፌሌ ውስጥ ተማሪ 

ተኮር የማስተማር ስነዘዳን ይከተሊሌ፡፡ ይህም ማሇት አብዛኛውን ተግባር የሚያከናውኑት 

ተማሪዎች ሲሆኑ መምህሩ የማመቻቸትና የመዯግፌ ሥራ ይሠራሌ (ይወጣሌ)፡፡ ይህም ዘዳ 

ተማሪዎች አዱስ  ነገርን እንዱፇጥሩ፤ በመቀበሌ ይሌቅ አመንጪ እንዯሆኑ የሚያስችሌ 

ስነዘዳ ነው (www.mla,world.com,blag task based). እንዯ  Brown፡፡ (2000/14) ቋንቋን 

ሇተሇያዩ ተግባራት ሲባሌ የመማር ፌሊጎት እያየሇ መጥቷሌ የመማር ማስተማር ዘዳውም 

ከጊዜ ወዯ ጊዜ ሇውጥ እያመጣ ሲሆን የተሇያዩ ተግባራትም/task/ በተማሪዎች ይከወናለ፡፡ 
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     በላሊ መሌኩ ይህ ዘዳ ከአሁን በፉት እንዯተመሇከተው የአዕምሮታውያን ስሌተ 

ትወራን የሚዯግፌ የማስተማሪያ ስነዘዳ ነው ምክንያቱም  አዕምሮታውያን ተማሪዎች ፌዝ 

ሣይሆኑ ንቁ ናቸው፡፡ የሰው ሌጅ አዕምሮ ማንኛውም ነገር ይሌቁንም ሁኔታዎች 

ከተመቻቹሊቸው ቋንቋን በራሣቸው እንዳት መሌመዴ እንዯሚችለ አይተናሌ፡፡ Brawn 

(1994፤48)፡፡ በአዕምሮ ንቁ ሉያዯርገን ወዯሚፇሇገው የትምህርት ይዘት እንዱመጡ የተሻሇ 

ዘዳ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

      ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ በታሊሚው ቋንቋ ትርጉም ያሇው ተግባርን 

እንዱከውኑ ማዴረግ ነው፡፡መምህሩ ተግባራትን ሉሠጣቸው ይገባሌ፡፡ ሇምሳላ ተማሪዎች 

በሚና ጨዋታ /Rolpay/ በምንሇው ይህ ማሇት እንዯ ድክተርና ህመምተኛ የስሌክ ንግግር 

ሌውውጥ /calling customer/ አይነት ተግባራትን በራሣቸው እንዱወኑ ማዴረግ ነው፡፡ 

2.6.2.ተግባር ተኮር የማስተማር ስነ ዘዳ ትኩረት 

     ተግባር ተኮር የማስተማር ዘዳ ትኩረቱ ከቋንቋው ትውረት ይሌቅ በመማር ትውረት 

ሊይ ነው፡፡ ሆኖም የቋንቋን ተፇጥሮ በተመከተ ሇዚህ ዘዳ በርካታ ግምቶች መነሻ 

እንዯሆኑት ይታሰባሌ፡፡ 

Richards (2001፣101) “ተግባብተው ተግባርን በክፌሌ ውስጥ የሚሠራ ሆኖ በታሊሚው ቋንቋ 

ውስጥ ተማሪዎች አንዴን ነገር በትክክሌ በሚረደበት በሚሠሩበት በሚያዘጋጅበት ወቅት 

ትኩረት የሚያዯርጉት ከቅርፅ ይሌቅ ትርጉም ሊይ ነው፡፡” በማሇት ገሌፀሌ፡፡ 

    ከሊይ ከቀረበው ሃሳብ መረዲት እንዯሚችሇው በተግባር ተኮር ቋንቋ ዘዳየማስተማር ዘዳ 

ውስጥ አብዛኛው ተግባራት በተማሪዎች የሚከናወኑ ይሆናለ፡፡ እንዱሁም Harmer 

(1991÷167)፡፡ “ተግባር ተኮር የቃሊት ማስተማሪያ ዘዳ ቋንቋአሌባ ትረካ የባህሪ መገሇጫ 

መንገዴ ነው፡፡” በማሇት ያሳረዲሌ፡፡ 

  በአጠቃሊይ ተግባር ተኮር የአቀራረብ ዘዳን ቋንቋን ሇተማሪው ማቅረብ ተግባርን ያማከሇ 

ሂዯትን ሇማቀዴና ሇማስተማር ያግዛሌ፡፡ የመማር ማስተማርና ሂዯቱንም በተማረዎች 

በሚታየው ሇውጥ አንፃር ሂዯቱን በተሇያየ መንገዴ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 

ይኸውም፡- ተማሪው/ዋ/ በግሇሰብ ዯረጃ መረዲት መቻለን ወይም የተሇያየ ተግባራት ከጓዯኛ 

መረዲትመቻሊቸውን፣የቋንቋ ማቅረቢያ ዘዳው በራሱ ትክክሇኛና መፌትሄን ሇማግኘት 
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የሚያስችሌ ነገር እንዲሇውና እንዯላሊው ወይምዯግሞ ተማሪዎች በራሳቸው አንፃራዊ የሆነ 

መፌትሄ መግባት አሇመግባታቸውን ማየት 

  የተግባሩ አቀራረብ ወይም ፌሰት የተጠበቀውን ውጤት በእርግጠኝነት ማሳየት 

አሇማሳየቱን ወይም ተማሪዎቹ ወዯ ቀጣዩ  ተግባር ሇማሇፌ እርግጠኛነት ወይም በራሱ 

መተማመን ይጎሊቸዋሌ ወይስ አይጎሊቸውም የሚሇውን ማየት ነው፡፡ 

3. ተግባርተኮርቋንቋንበመማርማስተማርዘዳአቀራረብ /task based language teachinc 

and learning approach/ 

በተግባርተኮርቋንቋንበመማርማስተማርሂዯትተግባራትየሚቀርቡበትመንገዴየተማሪዎች

ንየቋንቋመማርፌሊጎትንመሰረትበዯረገመሌኩመሆንይኖርበታሌ፡፡

እንዯፌሪማንናሊርሰንአገሊሇፅበ፡፡ (1998÷17)፡፡

ቁሌፌየሆኑየተግባርተኮርቋንቋንማስተማርዘዳእንዯሚከተሇውአቅርበዋሌ፡፡ 

መሠረታዊ የሚባለት ነገሮች ዓሊማ ያሊቸው ዘዳዎችና ተግባራት ሇተግባቢነት  

ሇትርጉም ትኩረት የሚሠጡ መሆን አሇባቸው፡፡ተማሪዎች ቋንቋን የሚማሩበት 

በተግባበታዊ ግንኙነትና በዓሊማ ይሁንጂ በሥራዎችና በተግባራት ሲማረኩ ነው፡፡ስራ 

ተግባር፣ ተማሪዎች በህይወት ዘመናቸው ሉዯርሱ የሚፇሌጉት ወይም ሇክፌሌ ዯረጃቸው 

ውስን ስነ ትምህርታዊ ዓሊማ ያሇው ሲሆን ነው፡፡የተግባር አስቸጋሪነት የተማሪዎች 

የቀዯመ ሌምዴን እንዲይጠቀሙ የሚያዯርግ መሆን የሇበትም፡፡ የተግባሩ ውስብስብነት 

ቋንቋውን የመጠቀም ዯረጃን ያገናዘበ ሉሆን  ይገበዋሌ፡፡ በማሇት የያስረዲለ፡፡ ከሊይ 

ከቀረበው ሃሳብ መረዲት እንዯሚቻሇው በተግባር ተኮር ቋንቋ የማስተማር ዘዳ ውስጥ 

ትምህርቱን በተሻሇ መንገዴ ሇማስተሊሇፌ የሚሠጡ ተግባራት አነስተኛ ሉተገበሩ 

የሚችለ እንዱሁም ሉያመርምሯቸው የሚችለ ተግባራትን ማቅረብ እንዯሚገባ መረዲት 

ይቻሊሌ፡፡ 
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Wills፡፡ (1996፣31)፡፡ በተግባር ተኮር የመማር ማስተማር ዘዳ አይነቶችንና ዯረጃዎችን 

በቅዯም ተከተሌ ዘርዝሯቸዋሌ ይኸውም 

1. መዘርዘር 

2. ማዯራጀትና መሇየት 

3. ማወዲዯር 

4. ችግር ፇቺነት 

5. ሌምዴ ማከፇሌ 

6. የፇጠራ ተግባር ሲሆኑ እነዚህን መሰረት በማዴረግ ሇተማሪዎች ተግባራትን መስጠት 

ተማሪዎች በቀሊለ ሉተገበሩበት እንዯሚችሌ ያስረዲሌ፡፡ 

በላሊ መሌኩ Stren፡፡ (1983፣11)፡፡ ተግባራትን / task/ባሇው የግንኙነት አይነት 

መሰረት እንዯሚከተሇው ይፃሌፅዋሌ፡፡ 

“አንዴ ሊይ የመገጣጠም ተግባር” ይህ ተግባር የሚያካትተው ተማሪዎችየተሇያዩ 

የተቆራረጡ መረጃዎችን አንዴ ሊይ በማገናኘት ሙለ የማዴረግ ተግባር ነው፡፡ ሇምሳላ 

ሶስት ተማሪዎችወይም ቡዴኞኖች የተሇያዩ ሶስት የታሪክ ቅንጫ ቢዎችን አንዴ ሊይ 

በማገናኘት አንዴ ወጥ ታሪክ እንዱያወጡ የማዴረግ ተግባር ነው፡፡ 

“የመረጃ ክፌተት ተግባራት ” የዚህ ተግባር ክንውን ሂዯት አንዴ ተማሪ ወይም ቡዴን 

የተሟሊ  መረጃ ቢይዝና ላሊው ተማሪ ቡዴንዯግሞ የጎዯሇ ሃሳብን ያሇው መረጃ ቢይዝ 

ይህን የጎዯሇውን ሃሳብ ጉዴሇቱን የመሙሊት ተግባርነው፡፡  

- “ የችግር ፌቺነት ተግባራት” ይህ ተግባር የሚከናወነው ተማሪዎች ስሇ አንዴ ችግር 

መረጃ ይሰጣቸውና ሇዚህ ችግር መፌትሄ የሚሆን ሃሳብ የማግኘት ተግባር ነው በዚህ 

መሰረት መፌትሄ የችግሩ ውጤት ይሆናሌ፡፡ 

- “የችግር ሰጭነት ተግባር” ይህ ተግባር የሚከናወነው አንዴ  ችግር ያሇው ሃሳብ 

ከተሇያዩ የውጤት ሀሳቦች ጋር አንዴ ሊይ ሇተማሪዎች በማቅረብ፣ ተማሪዎች 

ከቀረቡት የውጤት ሀሳቦች ውስጥ እርስ በርስ በመወያየትና በመስማማት አንደን 

የሚመርጡበት ሂዯት ነው፡፡ 
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- “የአስተያየት ሌውውጥ ተግባራት” ይህ ተግባር ተማሪዎች እና /ተወያዩ ሏሳብ 

በመሇዋወጥ አንደ በሚያቀርበው ሃሳብ ላሊውን ሇመማረክ የማዴረግ ክንውን ነው፡፡ 

ከዚህ ሊይ ተማሪዎች ስምምነት ሊይ እንዱዯርሱ አይፇሇግም፡፡ 

 ከሊይ በዝርዝር ሇማየት እንዯተሞከረው አንዴ ሊይ በመገጠም፣ የመረጃ ክፌተትን 

እንዱሁም የአስተያየት ሌውውጥ ተግባራትን በመስጠት በተማሪ ተኮር የመማር 

ማስተማር ዘዳ/ አዘቀራረብ/ ቋንቋን ማስተማር እንዯሚቻሌ መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡ 

 ማረው አሇሙ፡፡ (1998፣24)፡፡ “ተማሪዎችን በራሳቸው ቃሊትን ማሇማመዴ ያስፇሌጋሌ፡

፡” ይህም ተማሪዎችን በቡዴን በማዯራጀት ተግባራትን በመስጠት ማሇማመዴ ይቻሊሌ፡፡ 

ይህም የሚመረጠው ርዕስ ተማሪዎች ከአዕምሮአቸው አፇሇቀው ሉሰሩት የሚችሌ ተግባር 

ሉሆን እንዯሚገባው ያብራራለ፡፡ 

ምሳላ፡- ጓዯኛችሁ እንዱኖረው የምትፇሌጉ እንዱኖረው የማትፇሌጉትን ባህሪ ዘርዝሩ 

ተብል ተግባር ቢሰጣቸው በጎ ወይም ጥሩ እንዱሁም መጥፍ የሚሎቸውን ባህሪያት 

እንዱዘረዝሩ ይጠበቃሌ መምህሩ በቡዴን ወይም በጥንዴ ያዯረጃቸውን ተማሪዎች 

ክትትሌ ያዯረጋሌ እንዱፃፌ ያበረታታሌ፡፡ ያፍካክራሌ መምህሩ ያራሡን  መስፇርት 

አዘጋጅቶ እንዱዘረዘሩ የፇሇጋቸው ባህሪያት በትክክሌ መዘርዘራቸውን እየተዘዋወረ 

በማየት ያረጋግጣሌ፡፡ 

በመቀጠሌም የትኛው ቡዴን ብዙ ቃሊትን እንዯዘረዘረ በማየት የውዴዴር መንፇስ 

በመፌጠር የትኛው ቡዴን ብዙ ቃሊትን እንዱዘረዘር በማየት የውዴዴር መንፇስ 

በመፌጠር የዘርዘሩትን ቃሊት እንዱያቀርቡ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ በዚህ ወቅት ተማሪዎች 

ሣያቀርቡ የመምህሩ ተግባር ሉሆን የሚችሇው ማዲመጥ የተሣሣቱም ካለ ላልች የቡዴን 

አባሊት እንዱያስተካክለባቸው ማዴረግ በማዴረግ በራሳቸው እንዱማሩ ማዴረግ 

እንዯሚቻሌ ይገሌፃሌ፡፡ በላሊ  መሌኩ በዚሁ መንገዴ ተግባራትን በመስጠት ትህፇትን 

ማሇማመዴ ይቻሊሌ፡፡ በተማሪዎች ሉታወቅ  የሚችሌ ርዕስ መምህሩ ማዘጋጀት 

ይኖርበታሌ፡፡ ያዘጋጀው ርዕስ በተማሪዎች አቅም፣ (እውቀት ) ጋር ሉመጣጠንና ሉያፅፌ 

የሚችሌ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

ምሳላ ኤች አይቪ ኤዴስ የሚሌ ርዕስ  ቢሠጣቸውና በዚህ ርዕስ ስር ሶስት ንዐሣን 

ርዕስን በመስጠት ማሇትም መተሊሇፉያ መንገደን፣ መከሇከያውን፣ ሉያስከትሌ 
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የሚችሇውን ጉዲት  በአስተዋፅኦ መሌክ እንዱያዘጋጅ ቢያዯርግ በእያንዲንደ ርዕስበ ስር 

ቢያንስ ከሶስት እስከ አራት የሚዯርሱ ነጥቦችን (ዝርዝር ሃሳቦችን እንዱፃፌ) በማዴረግ 

ከዚያም የሰሩትን ማየት የዘረዘረቸውን ነጥቦች እንዱያቀርቡ ማበረታታት በመቀጠሌ 

በመገምገም ወዯ አንቀጽ እንዱቀይሩት ማዴረግ መከራቸውን ማዴነቅ በመጨረሻም 

ፅሁፊቸውን እንዱያነቡት ማዴረግ ይጠበቃሌ፡፡ 

ከቀረበው ሃሳብ መረዲት እንዯሚታችሇው ተግባር ተኮር የማስተማር ዘዳ ሙለ ትኩረቱ 

በተማሪዎች መማርና አቀራረብ ሊይ ሆኑ ተግባራቱን በአግባቡ መተግበርቸውን ማየትና 

መከታተሌ ዯግሞ መምህሩን የሚመሇከት ተግባር ይሆናሌ፡፡ 

በላሊ መሌኩ Stren (1983፣131) በተግባር ተኮር የማስተማር ስነዘዳ መመሳሰሌ ወይም 

አሇመመሳሰሌን በውይይት ወይም በክርክር በሚቀርቡ ተግባራት እንዱሁም  በጽሁፌ 

በሚያቀርቡት ተግባራት የጋራ ግብ ሊይ ወይም የተሇያዩ ግብ ሊይ የሚዯርሱበትን ሂዯት 

ሉያሳይ የሚችሌ ነው፡፡ ላሊው “መረ ዲዲትን ወይም መወዲዯርን” ተማሪዎቹ ተግባራትን 

ሇማከናወን እርስ በርስ የሚረዲደበትና አንደ ከአንደ የተሻሇ ሃሳብሇማግኘት 

የሚያዯርጋገፌበት ወይም አንደ ከአንደ የተሻሇ ሰርቶ ሇማሣየት የሚወዲዯሩበት ሂዯት 

ነው፡፡ 

- “ነጠሊ ወይም ብዙ ውጤቶች” ይህም ተግባር ነጠሊ ውጤት ሲያሰገኝ የሚችሌ ወይም 

ዯግሞ ዘርፌ ብዙ ውጤቶችን ሉያስገኝሊቸው የሚችሌ ነው፡፡ 

- “ተጨባጭ ወይም ረቂቅ ቋንቋ” ተግባሩ የሚያካትተው ተጨባጭ የቋንቋ አጠቃቀም 

ወይም ዯግሞ ረቂት የቋንቋ አጠቃቀምን ሉሆን ይችሊ፡፡ 

- “ተሊሌ ወይም ውስብስብ ሂዯት” የተሠጠው ተግባር ከተማሪዎች እዴሜና ችልታ 

አንፃር በአንፃራዊነት ቀሊሌ ወይም ዯግሞ ውስብስብ አዕምሮአዊ ሂዯት ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ 

- “እውነትን መሠረት ያዯረገ ወይም እውነትን መሰረት ያዯረገ” ይህም ማሇት በገሀደ 

አሇም ካዩት ወይም ከኖሩት ወይም ዯግሞ ከተማሩት እውነተኛ የሆነውን ነገር 

መሠረት በማዴረግ ሲሆን ወይም በአሇም ሊይ የማይገኙ ስነ ትምህርታዊ ተግባር 

ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 
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እነዚህ ከሊይ የተዘረዘሩት የተግባር አይነቶች ማሇትም መመሳሰሌ ወይም አሇመመሳሰሌ 

መረዲዲት ወይም  መወዲዯር፣ ነጠሊ ወይም ብዙ ውጤቶች፣ ተጨባጭ ወይም ረቂቅ፣ 

ቀሊሌ ወይም ውስብስብ ሂዯት ቀሊሌ  ወይም  ውስብስብ ቋንቋ እና አውነትን መሰረት 

ያዯረገ ወይም ያሊዯረገ አቀራረብ ላሊኛው ተግባር የማስተማርና የመማር ዘዳና 

አቀራረብ ሉሆን እንዯሚችሌ መረዲት ተገቢ ነው፡፡ 

2.6.3. በተግባር ተኮር የማስተማር ዘዳ የመምህሩንና የተማረው ሚና 

2.6.3.1. የተማሪው ሚና  

ወቅታዊ በሆነው ተግባር ተኮር የመማር ማስተማር ዘዳ የተማሪው ሚና የሚከተለት 

ናቸው፡፡ 

- በቡዴን መሳተፌ 

- መቆጣጠር 

- ሃሊፉነትን መቀበሌና አዱስ ነገር መፌጠር 

- ተግባራትን በዯንብ መከታተሌ ወዘተ----------------- 

ተማሪዎች ሇወጧቸው ወይም ሉተገብሯቸው የሚገቡ ተግባራት ናቸው፡፡ 

2.6.3.2. የመምህሩ ሚና 

መምህሩ በተግባር ተኮር የማስተማር ስነ ዘዳ የሚከተለትን ተጋባራት ያከናውናሌ፡፡ 

- በክፌሌ ውስጥ ሉከናወኑ የሚችለ ተግባራትን መርጦ በቅዯም ተከተሌ ማስቀመጥ 

- ተማሪዎች ቀጣዩን ተግባር ሇማከናወን እንዱችለ አዴረጎ ያዘጋጃሌ ማዘጋጀት 

ይኖርበታሌ 

- ተማሪዎች ሇመማር የሚሆኑ ንቁ ስነ ሌቦና እንዯኖራቸው ያዯርጋሌ ዌም ያነቃቃሌ 

2.7. የትምህርት መርጃ መሳሪያ ሚዱያ 

የዚህ ዘዳ አቀንቃኞች እውነተኛ ተግባር ሇመተግበር በእውነተኛ መሳሪያ መጠቀም 

እንዯሚያስፇሌግ ይገሌፃሌ፡፡ በተግባር ተኮር የቋንቋ ማስተማሪያ ዘዳ ውስጥ ጠቃሚ 

ሚና ያሊቸው  
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- ስነ-ትምህርታዊ መሣሪያዎች 

- ጋዜጦች 

- ቴላቪዥን 

- ኢንተርኔት እና ላልች መሰሌ መያዣዎችን ከምናባወነት ይሌቅ በአካሌ አቅርቦ 

መፃህፌትመጠቀም እንዯሚገባ ያስረዲሌ፡፡ 

2.8. የተግባር ተኮር ቋንቋን የማስተማር ዘዳ ጠንካራ ጎኖች 

- ዘዳው ተግባርን እንዯ ዋና የእቅዴና የማስተማሪያ አካሌ ማዴረግ 

- መሰረታዊ ሃሳቡ ከላልች የቋንቋ ማስተማሪያ ዘዳዎች የበሇጠ ቋንቋን ማስተማሪያ 

ዘዳዎች የበሇጠ ቋንቋን ሊማስተማር የሚያዘጋጅ መሆኑ 

- ሇተማሪዎች መካከሌ የሚከናወነውን  ቋንቋ መስተጋብር የበሇጠ ማጉሌበትና ተማሪ ተኮር 

ትምህርት አሰጣጥን ማዲበሩ 

- በተማሪዎች ሰፉ ነፃነት በመስጠቱ የተሰጣቸውን ተግባር በብቃት እንዱወጡ እዴሌ 

መፌጠሩ 

- ተፇጥሮአዊ አውዴ በተማሪው ሌምዴና ገጠመኘ ጋር መተሳሰሩ 

- በሚያዯርጉት መስተጋብራዊ ሌውውጥ ሳይሰሇቹ ተዝናንተው መማራቸው 

- በተግባራዊ ክንውኖች ሊይ የተመሰረተና የተግባቦት ብቃታቸውን ሇመገምገም የሚስችሌ 

መሆኑ 

- ተግባር ተኮር የቋንቋ ማስተማሪያ ዘዳ የተሇያዩ ተግባራትን አጠቃቀም ሇማሻሻሌ 

የሚያግዝ አንቀሳቃሽ መሆኑ  

- ተማሪዎችን ከቋንቋ ቁጥጥር ነፃ እንዯሆኑ ማስቻለ 

- የቋንቋው ተፇጥሮዊ አውዴ የተማሪዎች ሌምዴ እንዱዲብር ያስችሊሌ፡፡ 

- ተማሪዎች ሇቋንቋው መጋሇጥ እንዱኖራቸው ያዯርጋሌ  

- የመማር ሂዯቱ አዝናኝና አነቃቂ ነው፡፡ 
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- የአቃራረብ ሂዯቱ ይበሌጥ ተማሪ ተኮር መሆኑ ተማሪዎች የበሇጠ ቋንቋውን እንዱሇማመደ 

ያግዛቸዋሌ፡፡ 

2.8.1. የተግባር ተኮር ቋንቋን የማስተማር ዘዳ ውስንነቶች 

- ሇጀማሪ ተማሪዎች በቀጥታ ተግባራትን ሇማከናወን አስቸጋሪ መሆኑ 

- ተማሪዎች ሇተወሰኑ የቋንቋ ቅርፆች ብቻ የተጋሇጡ በመሆናቸው ሁለንም የቋንቋ ቅርፅ 

ሇመዲሰስ አይችሌም፡፡ 

2.9. የቀዯምት ጥናቶች ቅኝት  

ተግባር ተኮር የማስተማያ ዘዳን በተመሇከተ በርካታ ጥናቶች ተካሂዯዋሌ ከዚህ ጥናት ጋር 
በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ሉቀራረቡ ይችሊለ ተብሇው እየተሣቡ ጥናቶች እንዯሚከተሇው 
ቀርበዋሌ ሇመዲሰስም ተሞክሯሌ፡፡  

  የሻረግ ጌታነህ (2010) ቅርፅ  ተኮር፣ይዘት ተኮር እና ቅርፅ  ተኮር፣ይዘት ተኮር 
የጽሐፍ ምጋቤ ምሊሽ የተማሪዎችን ዴርሰት የመፃፍ ችልታ የመሻሻሌ ሚና ፣በ9ኛ 
ክፍሌ ተተኳሪነት በሚሌ የተጠና ጥናት 14 ቡዴኖች ያለት ሲሆን ጥናቱ ተከተሇው 
ሙከራዊ ጥናዘት ነው፡፡ቡዴኖችም ቅዴመና ዴህረ የመፃፍ ክሂሌ ፇተናዎችን በመውሰዴ 
የተገኜው ውጤት በባኣዴ ናሙና ቲ-ቴስት በመተንትን የቡዴነኖቹ ውጤት ተሇይቷሌ፡፡ 
በዚህም መሰረት ቅርጽ ተኮር ፣ይዘት ተኮር እና ቅረጽ እና ይዘት ተኮር የጽሐፍ ምጋቤ 
ምሊሽ የተማሪዎችን ዴርሰት የመጻፍ ችልታ ከማሻሻሌ አንጻር ትሌቅ ሚና እንዲሇው 
የጥናቱ ውጤተተረጋግጧሌ፡፡ 

 ዘነበች (2011)ትብብራዊ የመማር ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ ችልታ ሇማሻሻሌ ያሇው 
ሚና በዘጠነኛ ክፍሌ ተተኳሪነት የተጠና ጥናት ሲሆን ጥናቱ የተከተሇው ሙከራዊ 
ምርምር ሲሆን ከመተንተኛ ዘዳዎች አንፃር ዯግሞ መጠናዊ መርምርን ተከፍሎሌ፡፡ 
ጥናቱም በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ውስጥ የሚገኝ በእዴገት ጮራ ት/ቤት በ2011 
ዓ/ም ከሚገኙ አጠቃሊይ ተማሪዎች በ9ኛ ክፍሌ ተተኳሪነት የተጠና ሲሆን ተጠኝዎቹ 
በቀሊሌ እጣ ናሙና ዘዳ የተመረጡ ሲሆን 2 ፍትነታዊ ቡዴኖች መካከሌ የተጠና ሲሆን 
በቁጥጥር እና በሙከራ ቡዴኑ መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ሇማረጋገጥ በፇተና እና በፅሁፍ 
መጠይቅ የመረጃ መሰብሰቢያ መሣሪያ ተጠቅማሇች፡፡ ከትንታኔው ውጤት በመነሣትም 
የሙከራና የቁጥጥር ቡዴኑ የውጤት ብሌጫ በማሣየቱ የውጤት መበሊሇጥ መሰረት 
በማዴረግ ትብብራዊ መማር ዘዳ የተማሪዎች የመፃፍ ችልታ ሇማሻሻሌ ያሇው ሚና 
ከፍተኛ መሆኑን ያሣያሌ፡፡ በመሆኑም የተማሪዎች የመፃፍ ችልታን ሇማሻሻሌ 
የማስተማሪያ ዘዳ ትሌቅ ዴርሻ እንዲሇው ከዚህ ጥናት መረዲት ችያሇሁ፡፡  

 ሀብታሙ (2012) በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ችግር ፇች ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ 
ችልታና የመፃፍ ተነሣሽነት ሇማጎሌበት ያሇው ሚና (በጎንጂ 2ኛ ዯረጃ ት/ቤት በ11 
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ክፍሌ ተተኳሪነት)በዚህ ጥናት ፍትነታዊ መሰሌ የጥናት ንዴፍ ተግበራዊ ያዯረገ ሲሆን 
ፍትነታዊ ቡዴኑንም ሇመሇየት በተራ እጣ ናሙና ዘዳ የተመረጡ ሲሆን በችግር ፇች 
ዘዳ መፃፍን የሚማሩ ቡዴን በተሇመዯው መንገዴ መፃፍን የሚማር ቡዴን በማዴረግ 
የመፃፍ ክሂሌ ትምህርቶች ተሰጥተዋሌ፡፡ ከመረጃ መሰብሰቢያ አንፃር ፇተናና የፅሁፍ 
መጠይቅ አንፃር ተግባራዊ ሆኗሌ ከመረጃ መተንተኛ አንፃር የበሇቤት ሌይይት ትንተና 
ዘዳ እና በህብረ ሌይይት ትንተና ዘዳ የፍትነታዊ ቡዴኑ ውጤት ሇመሇየት ተችሎሌ፡፡ 
እንዱሁም ከፅሁፍ መጠይቅ የተገኙ ውጤቶችን በህብረ ሌይይት ትንተና ዘዳ እንዱሰለ 
ተዯርጓሌ፡፡ የተገኘውን ውጤት እንዯሚያመሇክተው ችግር ፇች ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ 
ክሑሌና ተነሣሽነት ከማሻሻሌ አኳያ ጉሌህ አስተዋፅኦ እንዲሇው ተጠቁሟሌ፡፡ ከዚህም 
ውጤት በመነሣት መምህራን በችግር ፇች ዘዳ እንዱያስምሩ የስርአተ ትምህርት ቀረፃ 
ባሇሙያዎች ዘዳውን እንዯአንዴ የማስተማሪያ ዘዳ አዴርጎ እንዱያካትቱ ባስተያየት 
ተቀምጧሌ፡፡ በአጠቃሊይ በዚህ የዲሰሣ ጥናት ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን ሇማየት ችያሇሁ፡፡ 
ከመረጃ መተንተኛ አንፃር ህብረ ሌይይትና በባሇ ብዙ ሌይይት ዘዳ የተከተሇ ሲሆን 
ከመረጃ መሰብሰቢያ አንፃር ዯግሞ የፅሁፍ መጠይቅና ፇተና ተግባራዊ ያዯረገ ነው፡፡ 
ጥናቱም የተካሄዯው በ2 ቡዴኖች መከከሌ ሲሆን ቡዴኖቹም በተራ እጣ ናሙና ዘዳ 
ተመርጠዋሌ፡፡  

 አማረ ተሾመ 2010 ሇድክትሬት ዴግሪ የተሰራ ጥናት ተግባር ተኮር ቋንቁን የማስተማሪያ 
ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ ክሂሇና ተነሣሽነት ሇማሻሻሌ ያሇው ተፅእኖ በ9ኛ ክፍሌ 
ተማሪዎች የተካሄዯ ሙከራዊ ጥናት ነው፡፡ ጥናቱ በ2 ቡዴኖች ሊይ የተካሄዯ ሲሆን ሇዚህ 
ጥናት ውጤት ተግባር ተካር ቋንቋን ማስተማር ዘዳ የፅህፇት ክሂሌ ችልታና ተነሣሽነት 
ሇማሻሻሌ ያሇው ተፅአኖ ከፍተኛ እንዯሆነ የጥናት ውጤቱ ያመሇክታሌ፡፡ 
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ምዕራፍ ሦስት፣የጥናቱ ዘዳ 

 በዚህ ምእራፍ የጥናቱን አሊማ ከግብ ሇማዴረስ በጥናቱ ተተኳሪ የሆኑትን የጥናቱ ንዴፍ 
የናሙና አመራረጥ፣ የመረጃ መሰብሰቢያ መሣሪያዎች አይነትና ሂዯቶቹ በዝርዝር ይቀርባለ፡፡ 

3.1 የጥናቱ ዘዳ፡ 

በዚህ ጥናት ተግባራዊ የተዯረገው ዘዳ መጠናዊ ዘዳ ነው፡፡ መጠናዊ ዘዳ በተሇዋዋጮች 

መካከሌ ያሇውን ግንኙነት ሇመርመር ተግባራዊ የሚዯረግ እንዯሆ የመስኩ ምሁራን ስረዲለ፡፡ 

ስሇሆነም በዚህ ጥናት አንዴ ነጻ እና ሁሇት ጥገኛ በዴምሩ ሦስት ተሇዋዋጮች አለ፡፡ ነጻ 

ተሇዋዋጩ በተግባርተኮርዘዳመማርሲሆንጥገኛ ተሇዋዋጮቹ ዯግሞ የመፃፍችልታእና የመጻፍ 

ተነሣሽነትናቸው፡፡ 

መጠናዊ ዘዳ ተመራጭ የሆነበት ላሊው ምክንያትም መረጃው የሚሰበሰበው መጠናዊ 

ዘዳ መሆኑ ነው፡፡ ይህም ሲባሌ፣ ጥናቱ የሚያተኩረው “ተግባር ተኮር ዘዳ በተማሪዎች የመጻፍ 

ችልታ እና የመጻፍ ተነሣሽነት ሊይ ያሇውን አስተዋጽኦ” በሙከራ በመረጋገጥ ሊይ ነው፡፡ 

ስሇሆነም መረጃው የሚሰበሰበው በቅዴመ እና በዯህረ ሙከራ ትምህርት በሚሰጡ የፇተና 

ውጤቶች ነው፡፡  

 

ከዚህ በተጨማሪም፣ የምርምር ዘዳ ምሁራን እንዯሚያስረደት፣ መጠናዊ ዘዳ ተመራጭ 

የሚሆነው በመጠን ሇሚገሇጽ ፅንሰሏሳቦች ነው፡፡ የፇተና ውጤት በመጠን ከሚገሇጹ የመረጃ 

ዓይነቶች አንደ ነው፡፡ በዚህ የተነሣም መጠናዊ ዘዳ ሇዚህ ጥናት ተመራጭ ሉሆን ችሎሌ፡፡ 

 

ከዚህም በተጨማሪ የተሰበሰበው መረጃ መተንተን የሚችሇው በመጠናዊ ዘዳ ብቻ ነው፡፡ 

ስሇሆነም በእነዚህ መሠረታዊ ምክንያቶች ሳቢያ መጠናው ዘዳ ሇዚህ ጥናት አመቺ ሆኖ 

በመገኘቱ ተግባሪ ተዯርጓሌ፡፡ 
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3.2 የጥናቱንዴፍ 

በመጠናዊ ዘዳ ሥር 

በርካታየምርምርአይነቶቶችቢኖሩምይህጥናትየሚከተሇዉሙከራዊየምርምርስሌትነዉ፡፡ 

በዚህስሌት ተግባራዊ የሚዯረገው የምርምር ንዴፍ፣ በሙከራ እና በቁጥትር ቡዴን ሊይ 

በሚዯረግ የቅዴመ እና ዴህረ ሙከራ ፇተና ነው፡፡  

 

የበዴኑ ዓይነት ቅዴመ ፇተና ትምህርት  ዴህረ ፇተና 

የሙከራ ቡዴን √ √ √ 

የቁጥጥር ቡዴን √ - √ 

ከዚህ በሊይ በቀረበው ሥዕሊዊ መግሇጫ እንዯሚታየው፣ የጥናቱ ተተኳሪ ተማሪዎች 

የሙከራ ትምህርቱን ከመውሰዲቸው በፉት እና ከወሰደ በኋሊ ፇተና ይሰጣቸዋሌ፡፡ የሙከራ 

ቡዴኑ በተግባር ተኮር ዘዳ የመጻፍ ትምህርት ሙከራ ተካሂድበታሌ፡፡ የቁጥጥር ቡዴኑ ዯግሙ 

በተሇመዯው ዘዳ ትምህርቱን ተምሯሌ፡፡ ዴህረ ፇተናው ሇሁሇቱም ቡዴን ተስጥቷሌ፡፡ የፇተናው 

ውጤትም ተመዝግቦ  በስታቲስቲካዊ ዘዳ ተተንትኗሌ፡፡  

3.3. የናሙና አመራረጥ  

 ይህ ጥናት የተካሄዯው በሰሜን ሸዋ ዞን በአማራ ክሌሌ በሸዋሮቢት  ከተማ አስተዲዯር 
ውስጥ ነው የሸዋሮቢት ከተማ በአራት አቅጣጫዎች የሚያዋስኗት ወረዲዎች አለ በስተ ሰሜን 
ጅላ ጥሙጋ ፣ በስተ ዯቡብ ጣርማበር በስተምስራቅ  ሰሙሮቢ ገአል ወረዲ በስተ ምእራብ 
ቀወት ወረዲ የሚያዋስኗት ሲሆን በዚህ ወረዲ ውስጥ የሚገኝ ት/ት ቤቶች 2 የሁሇተኛ ዯረጃ 
ትምህርት ቤትና 7 የመጀመሪያ ዯረጃ 11 የመጀመሪያ ዯረጃ ሙለ ሳይክሌ ት/ትቤትሲሆን ጥናቱ 
የሚካሄዯው በሸዋሮቢት አንዯኛ ዯረጃ ሙለ ሣይክሌ  ት/ቤት 2013 በመማር ሊይ ያለ የ8ኛ 
ክፍሌ ተማሪዎች ተተኳሪ በማዴረግ ነው፡፡ በአመች የናሙና ዘዳ ተመርጦ የጥናቱ ተተኳሪ 
እንዱሆን ተዯርጓሌ፡፡  
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3.3.1. የትምህር ትቤትናሙናአመራረጥ 

በአማራክሌሌበሰሜንሸዋዞንበሸዋሮቢት ከተማ አስተዲዯር በሸዋሮቢት አንዯኛ ዯረጃ ሙለ 

ሣይክሌ ት/ቤትየተመረጠበትም በአመች ናሙና ነው፡፡ ት/ቤቱ የተመረጠበት ምክንያት አጥኝዋ 

በሚገኙበት አጎራባች ወረዲ በቅርብ በመገኘቱ ነው፡፡ በማንኛውም ሰአት ጥናቱን ሇማካሄዴ ከቦታ 

አኳያ ቅርበት ያሇው ነው፡፡  

 የጥናቱ ዋና አሊማ ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ሇጽህፇት ክሂሌ ተነሣሽነት ያሇው 
ሚና በመሆኑ የትምህርት ቤቱንና የተጠኝዎችን ፇቃዯኝነት በመጠየቅ በሸዋሮቢት አንዯኛ ዯረጃ 
ሙለ ሣይክሌ ት/ቤት በስምንተኛ ክፍሌ ተማሪዎች ሊይ ጥናቱን ማከናወን ተችሎሌ፡፡  

3.3.2. የክፍሌ ዯረጃ ናሙና አመራረጥ 

የጥናቱ ተተኳሪነት የ8ኛ ክፍሌ ተማሪዎች የተመረጡበት ምክንያት 1ኛ ዯረጃ ትምህርታቸውን 
አጠናቀው ወዯ 2ኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት የመሸጋገሪያ ጊዜያቸው ስሇሆነ በ1ኛ ዯረጃ ትምህርት 
ቤት ቆይታቸው ምን ያህሌ የፅህፇት ችልታቸው ሊይ እንዲሇ ሇመሇየት ያስችሇናሌ፡፡ ይህም 
ሲባሌ ሇ2ኛ ዯረጃ ሇመፃፍ ኪህሌ ዯረጃ መሰረቱ 1ኛ ትምህርት ቤት ቆይታቸው ምን 
ያህሌየቀዴሞ እውቀት በመሆኑ ነው፡፡ 

የተመረጠው የክፍሌ ዯረጃ በ2013 በመማር ሊይ ያለ የ8ኛ ክፍሌ ተማሪዎች ናቸው፡፡ በአንዴ 

መምህር ከሚማሩ አራት ሴክሽን የ8ኛ ክፍሌ ተማሪዎች ሁሇቱም በአሊማ የናሙና ስሌት 

በመምረጥ ከነዚህም ውስጥ በእጣ የመማር ዘዳ 20 ተማሪዎች ተመርጠው ፍቃዯኝነታቸውን 

ተጠይቆ ቅዴመ የፅሁፍ ኪህሌ ፇተናና የፅሁፍ መጠይቁን እንዱሞለ ተዯርጓሌ፡፡ 20 ተማሪውች 

ብቻ የተመረጡበት ምክንያት ጥናቱ በሙከራ ሊይ የተመሰረተ በመሆኑ ትክክሇኛነቱን  ሇመጠበቅ 

ተጠኚዎች ቁጥር መወሰን አስፇሊጊ በመሆኑ ከ20 ተማዎች መካከሌ በተራ ናሙና ዘዳ 10 

የሙከራ ቡዴን 10 የቁጥጥር ቡዴን ተዯርጓሌ፡፡ የቅዴመ ትምህርት እንዱፇተኑ ተዯርጎ 

መጠይቁን እንዱሞለ ተዯርጎ ውጤታቸው በአማካኝ ውጤት ተመጣጣኝ መሆኑ በባዕዴ ናሙና 

ቴስት ተፇትሾ ተረጋግጧሌ፡፡ በዚያም በቁጥጥር  ቡዴን ተጠኚዎች በተሇምዶዊ ማስተማሪያ ዘዳ 

የሙከራ ቡዴኑ በተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የተዯገፇ የፅሁፍ ትምህርት ኪሂሌ አንዴ 

መምህርት ተምረዋሌ፡፡ 

 በሸዋሮቢት 1ኛ ዯረጃ ት/ቤት 1 በቅዴመ መዯበኛ እስከ 8ኛ ክፍሌ ያለ ተማሪዎች 

የሚማሩበት ትምህርት ቤት ሲሆን ጥናቱ ያተኮረው በ8ኛ ክፍሌ ሊይ ነው፡፡ በጠናቱ የተካተቱት 

በ2013 በመማር ሊይ ያለ ተማሪዎች ናቸው፡፡ በዚህ የክፍሌ ዯረጃ በአንዴ የመማርያ ክፍሌ 
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በአማካኝ 41 ተማሪዎች  ይማራለ፡፡ በጥናቱ በሙከራ ሊይ የተመሠረተ በመሆኑና የጥናቱን  

አስተማማኝነትና ተፇሊጊነት ሇመጠበቅ የተማሪዎችን ቁጥር መወሰን የግዴ ነው፡፡ ሁለንም 

ማሣተፍ ስሇማይቻሌ የሁሇት ሴክሽን 8ኛ. “B” እና የ8ኛ “D” ተማሪዎች በመምረጥ ባሊቸው 

የት/ት አቀባበሌ በማቀሊቀሌ በት/ት ውጤት መሠረት  በማዴረግ የተሰራ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡  

 አዯረጃጀቱ ከተረጋገጠ በኋሊ ሁሇቱም ክፍሌ ዕጣ ውስጥ በማስገባት ናሙና ዘዳን 

በመጠቀም 20 ተማሪዎች ተመርቀዋሌ፡፡ የ7ኛው የሙከራ  ቡዴን የትኛው የቁጥጥር ቡዴን 

ይሁን፣ የሚሇውን ሇመወሰን ሁሇቱም ምዴቦች የመፃፍ ችልታ ቅዴመ ትምህርት ፇተና 

ከመውሰዲቸው በፉት  አሇማ ተኮር ናሙና ዘዳ አማካኝነት “10” የሙከራ ቡዴን “10” የቁጥጥር 

ቡዴን እንዱሆኑ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህ መሰረት ሇ4 ሳምንት  በሳምንት ሁሇት ቀን በየቀኑ ሇአንዴ 

ሰዓት ከ3/9/2013 – 30/9/2013 ዓ.ም በተግባር ተኮር ዘዳ መማር ዘዳ ሁሇቱንም ቡዴኖች 

የቁጥጥር ቡዴኑና ሙከራዋ ቡዴኑ  መምህር እንዱማሩ ተዯርጓሌ፡፡ ምክንያቱም የጥናቱን 

አስተማማኝነት ሇማረጋገጥ ነው፡፡ ቁጥጥር የሚዯረግባቸውና ሙከራዊ ጥናት የሚዯረግባቸው 

ሁሇቱም ቡዴኖች የተማሩት   ተመሳሳይ የጽህፇት ክሂሌ ት/ት ይዘቶች  የያዘ ነው፡፡ 

ሇሚያስተምሩት መምህራን ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

 3.2. የመረጃ መሰብሰቢያ መሣሪያ 

 የጥናቱ አብይ አሊማ ከግምት ውስጥ በማስገባት አግባብነት አሊቸው ተብሇው 

የተመረጡ የመረጃ መሰብሰቢያ መሣሪያዎች ፇተና እና የፅሁፌ መጠይቅ ናቸው፡፡ 

ምክንያቱም ፇተናው የተማሪዎችን የመፃፌ ክሂሌ መሇካት የሚያስችሌ ሲሆን በፅሁፌ 

መጠይቁ ዯግሞ የተማሪዎችን የመፃፌ ክሂሌ ተነሣሽነታቸውን ሇመሇየት የሚያስችሇን ነው፡፡ 

ፇተና ከመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳ አንደ ሲሆን በቋንቋ ትምህርት መስክ የሰዎችን እውቀት 

እያስተሣሰበናችልታን ተግባራዉ በሆነ መንገዴ ሇማሣካት የሚያስችሌ መሣሪያ ነው፡፡በዚህ 

ጥናት የመፃፌ ክሂሌ ችልታን ሇመሇካት ፇተና በዋና መረጃ ማሰብሰቢያነት አገሌግልት ሊይ 

ይውሊሌ፡፡ የጥናት ተሣታፉ የሆኑትን ተሪማዎች የመፃፌ ክሂሌ ችልታ ሇመሇካት ሇመመዘን 

እንዯዲንኤሌ (1998)  አገሊሇፅ መምህራን የተማሪዎችን ፅሁፌ እርማት ሲሰጡ መመዘኛዎቹ 

እንዯ ሁኔታው ሉዘጋጅና ሉጠቀሙ ይችሊለ ይህም የሚሆንበት ዋና ምክንያት ተማሪዎች 

ሇሚፇጥሯቸው ስህተቶች በአንዴ ጊዜ እርማት መስጠት ስሇሚያስቸግር ነው፡፡ የመፃፌ ስራ 

እርማት ሲታሰብ ግምት ውስጥ ማስገባት ያሇብን በማሇት ያስቀመጧቸው ስርአተ ነጥብ 

የሃሣብ ፌሰት የፉዯሊት የሃሣብ ጥሌቀትና ጥንካሬ የቃሊት መረጣ (መዯበኛ ና ኢመዯበኛ 
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ቃሊት)  አንባቢው ግምት ውስጥ ማስገባት የፅሁፌ ሙለ እነት ያረፌተ ነገር አንዴነት 

የፅሁፌ ይዘትና ግምት ውስጥ መግባት አሇበት 

3.2.1 ቅዴመ ትምህርት ፇተና 

 በዚህ ጥናት የቅዴመ ትምህርት ፇተና የተሰጠው በሙከራዊ ቡዴኑና በቁጥጥር ቡዴኑ 

መካከሌ ያሇውን የውጤት ተነሣሽነት ሌዩነት ሇማወቅ የሚያስችሌ መረጃ ሇመሰብሰብ ነው፡፡ 

የጥናቱ አሊማ መሠረት በማዴረግ ሦስት መመሪያዎችን ያየዘ ፇተና ተዘጋጅቶ ተሰጥቷሌ፡፡ 

የቅዴመ ፇተናውን እና የፁሁፍ መጠይቁን የወሰደ ተማሪዎች ከሁሇቱ ክፍሌ የመረጡ 20 

ተማሪዎች ናቸው፡፡ መመሪያ አንዴ አንቀፅ በተመሇከተ  /50/ መመሪያ  ሁሇት ዏረፍተ ነገሮችን 

አስተካክል መፃፍ (10%)  ይዟሌ፡፡  

ፇተናውም የታረመው ከ60% ነው፡፡ የማረሚያ መስፇርቱ  

 ይዘት 20%  

 አዯረጃጀት 20%  

 ቃሊት 10% 

 የቋንቋ አጠቃቀም 5% 

 ስርአተ ነጥብ አጠቃቀም5%  

3.2.2. ዴህረ ትምህርትየጽህፇት ክሂሌ ፇተና 

 ዴህረ  ትምህርት  ፇተና የጽህፇት ክሂሌን በተመሇከተ የተዘጋጀውን የማስተማሪያ  

ጽሁፍ ሇአራት ሳምንታት በሳምንት ሁሇት ቀን ሇአንዴ ሰዓት ያህሌ ስሌጠናውን ከወሰደ በኋሊ 

ዴህረ ትምህርት ፇተና ከቅዴመ ትምህርት ፇተና ጋር በተመሳሳይ መሌኩ ተዘጋጅቶ ጥናቱ 

በሚካሄዴበት ት/ቤት ሇሚያስተምሩ 3 መምህራን ፇተናው ተሰጥቷሌ፡፡ ይህ ትምህርት ፇተናው 

የተሰጠበት ዋና አሊማ የሙከራ ቡዴኑ በተግባር ተኮር ዘዳ ከተማሩ በኋሊ ዘዳው በሙከራ 

ቡዴኑ ውስጥ በተካተቱ ተማሪዎች  ነው፡፡  

     የፇተናውን ተገቢነት ሇመቆጣጠር እንዱያስችሇን የሚሳተፍበት አባሊት የተሇያየ ችልታ 

ስብጥር ያሊቸው መሆኑ በሙና አመራረጥ ወቅት ትኩረት ተሰጥቷሌ፡፡ እንዱሁም ዴህረ 

ትምህርቱ ፇተናው ባህሪና መቼ እንዯሚፇተኑ ተማሪዎች እንዱያውቁ ተዯርጓሌ፡፡ ዴህረ 

ትምህርት ፇተናውን መቼ እንዯሚፇተኑና ካሣወቅን በኋሊ ተማሪዎች እርስ በእርስ እንዲይታያዩ 

በማዴረግ አጥኝዋ  ወጭ በመሆን በላሊ መምህራን እንዱፇተኑ ተዯርጓሌ፡፡ ጥያቄዎችም  ቀዯም 

ሲሌ ያሌተፇተኑት መሆኑ ተረጋግጦ ተሰጥቷሌ፡፡  
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3.3. የጽሁፍ መጠይቅ 

የተማሪዎች የመፃፍ ተነሣሽነት ሇመፇተሽ አገሌግልት ሊይ የዋሇ ሲሆን የጥያቄዎቹ ብዛት 15 

ሲሆኑ በአጥነታቸው ዝግ ሆነው ቀርበዋሌ፡፡ እያንዲንደ አምስት አማራጮች የያዙ ናቸው 

እነሱም 

 5. በጣም እስማማሇሁ  

 4. እስማማሇሁ  

 3. መወሰን ያስቸግረኛሌ  

 2. አሌስማማም  

 1. ፇፅሞ አሌሰማማም  

 የጽሁፍ መጠይቁ ሇተሣታፉዎች ተማሪዎች ከመሰጠቱ በፉት በአጥኝዋ አማካሪና ጥናቱ 

በተካሄዯበት ትምህርት ቤት በሚያስተምሩ ሦስት የአማርኛ ቋንቋ መምህን ተገምግሞ ቀርቧሌ፡፡ 

በተዘጋጀው  ጥያቄዎች ስሇተግባር ተኮር የማመር ዘዳ የሊቸው ግንዛቤ ሇመፇተሽ ነው፡፡ 

የተማሪዎች በተግባር ተኮር የመማር ዘዳ ያሊቸውን ግንዛቤ ሇመመሌከት የተዘጋጀው እንዱሰጥ 

ተዯርጓሌ፡፡ የጥናቱ ተሣታፉ ተማሪዎች የተዘጋጀውን የመፃፍ ክሂሌ ትምህርት ከመማራቸው 

በፉት በቅዴመ  ትምህርት ስሇተግባር ተኮር መማር ዘዳ ያሊቸውን  ግንዛቤ ሇመሇካት የጽሁፍ 

መጠየቁን ሞሌተው እንዱሰጡ ተዯርጓሌ፡፡ በመጨረሻም ይኸው የጽሁፍ መጠይቅ ተማሪዎች  

ስሇተግባር ተኮር የማመር ዘዳ ያሊቸውን ግንዘቤ ሇመፇተሽ በጥናቱ የተዘጋጀው ትምህርት  

ሲጠናቀቅ ከዴህረ ት/ት ፇተናው ጋር አብሮ ሇተሣታፉ ተማሪዎች ተሰቷሌ የፅሁፍ መጠይቅ 

ከመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳዎች አንደ ነው፡፡ የፅሁፍ መጠይቅ የመሊሾችን ማንነት ሚስጥር 

የሚይዝ ገንዘብና ጊዜን ቆጣቢ በመሆኑ ምክንያት በስፊት ተግባራዊ እየተዯረገ ያሇ የመረጃ 

መሰብሰቢያ መሣሪያ ሆኗሌ፡፡ ታዱያ የፅሁፍ መጠይቅ የዚህ ጥናት ላሊኛው የመረጃ መሰብሰቢያ 

መሣሪያ ነው፡፡መጠይቁ የጥናቱ ተሣታፉዎች ተማሪዎች በተሇዬ ስሌት የመፃፍ ችልታን 

ትምህርት ከመማራቸው በፉትና በኋሊ ያሊቸውን የመፃፍ ተነሣሽነት ሇማነፃፀር በመረጃ 

መሰብሰቢያነት አገሌግልት ሊይ ይውሊሌ፡፡ 

3.4. የጥናቱ ቅዯም ተከተሊዊ ሂዯት  

የዴህረ ትም/ት እና በቅዴመ ትምህርት ፇተና እና በፁሁፍ መጠይቅ የተሰባሰቡ የጥናት 
መረጃዎች በአግባቡ ተዯራጅተው የማጣራት ስራ ከተከናወነ በኋሊ የተማዎች የመፃፍ ችልታ 
ያመሇክታሌ ተግባር ተኮር የመማር ዘዳ ያሊቸውን ችልታ ሇመፇተሽ በዴህረና በቅዴመ ትም/ት 
ፇተና የሇየ ሲሆን ተነሣሽነታቸው ሇማወቅ በዴህረ በቅዴመ የፀሁፍ መጠይቅ ሇመተንተን 
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ተችሎሌ፡፡ በእነዚህ የተገኙ መረጃዎች ውጤቱን በማነፃፀር በባእዴ ናሙት ቲቴስት ተሰርቶ 
ቀርቧሌ፡፡ የቅዴመ ትምህርት ፇተና የተሰጠው ተማሪዎች በተግባር ተኮር መማር ዘዳ ተግባራዊ 
በማዴረግ ያሊቸው እውቀት ሇማወቅ ነው፡፡ ዴህረ ትምህርት ፇተና የተሰጠበት ምክንያት 
ተማዎች ትም/ቱን ከተማሩ በኋሊ ያሊቸውን ችልታ ሇውጡን ሇመፇተሽ ነው ተማዎች ሇአራት 
ሣምንታት የጥናቱ ተሣታፉ ከተማሩ በኋሊ ተማሪዎች በቀረበው ትም/ት ሇውጥ ማምጣት 
አሇማምጣታቸውን ሇዴህረ ፍፇተና እንዱሰጥ ተዯርጓሌ ተነሣሽነታቸውን ሇመፇተሽ የፅሁፍ 
መጠይቅ እንዱሞለ ተዯርጓሌ፡፡  

3.5. የመረጃአተናተንዘዳ 

3.6. የመረጃአተናተንዘዳ 

ተመራማሪዋ ጥናቱን ስታካሂዴ በዴህረና በቅዴመ ትምህርት የፁሁፍ መጠይቅና የመፃፍ 
ክሂሌ ፇተናዎች በአግባቡ ከተሰበሰቡ በኋሊ የቅዴመ መረጃ ማጣራት ተግባራትን አከናውናሇች፡፡ 
አጥኝዋ በፅሁፍ መጠይቅና በፅሁፍ ክሂሌ ፇተና የሰበሰበቻቸውን መጠናዊ መረጃዎችን በመዯበኛ 
ሌይይት በማስቀመጥ በስታቲክስ ተተንትኗሌ፡፡  

ከጥናቱ ቡዴኖች የተሰበሰበውን የቅዴመና ዴህረ ትምህርት የፇተና መረጃ ታርሞ አማካኝ 
ውጤት ከመዯበኛ ሌይይት በባእዴ ናሙና ቲ-ቴስት ቀመር ተሰርቷሌ፡፡ በመቀጠሌም 
የተመረጡት የናሙና አባሊት ከ2ቱ ተሊውጦዎች አንፃር ሇቅዴመ ትምህርትና ሇዴህረ ትምህርት 
የመፃፍ ክሂሌ ፇተና ሌዩነት ማሣየት አሇማሣየቱን ሇማወቅ ዯግሞ በባእዴ ናሙና ቲ-ቴስት 
ቀመር ተሰርቷሌ፡፡  

ከተጠኝዎች የተገኙትን መረጃ ሇትንታኔ ከመቅረባቸው በፉት መሌሶቹ በትክክሇኛ መንገዴ 
መሞሊታቸውን በማጣራትና የተጣራውን መረጃ ሇትንተና በሚመች መሌኩ (ኮዴ) ተዯርጎ 
በውጤት መመዝገቢያ ሰንጠረዥ ሊይ ሰፍሮ ዴጋሚ የማጣራት ስራ ተሰርቷሌ፡፡  

በቅዴመና ዴህረ ትምህርት ፇተና የፅሁፌ መጠይቅ የተሰበሰበው የጥናት መረጃዎችን 
በአግባቡ ተዯራጅው የማጣራት ስራ ከተከናወነ በኋሊ የተማሪዎችን የመፃፌ ክሂሌና 
ተነሣሽነት ሇማጎሌበት ያሇውን መረጃ የሚተነትነው በመጠናዊ የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳ 
ሲሆን በጥናቱ ሇመረጃ መሰብሰቢያነት በተመረጡ ሁሇት የመረጃ መሰብሰቢያ መሣሪያዎች 
ማሇትም የፇተና እና የፅሁፌ መጠይቅ አማካኝነት የተገኘውን መረጃ በመተንተን በባእዴ 
ናሙና ቲ-ቴስት እስታቲክሣዊ ዘዳ አገሌግልት ሊይ ውሎሌ፡፡ በተጠኝ  ተማሪዎች ማሇትም 
በሁሇቱ ቡዴን(የሙከራና የቁጥጥር ቡዴን) የመጣውን ሇውጥ ሇመመርመር በባእዴ ናሙና 
ቲ-ቴስት ስታስቲክሣዊ ዘዳ  ተግባራዊ ሆኗሌ፡፡ 
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ትንተናው የጥናቱን መሠረታዊ ጥያቄዎች መሪ በማዴረግ ተከናውኗሌ፡፡ መሪጥ ያቄዎች  
ተራ በተራ እየተነሡ በትንተናው ምሊሽ አግኝተዋሌ፡፡ ተንተናው የተዯረገበት ዘዳም … 
ሇመዯበኛ ሌይይት በባእዴ ናሙና ቲ ቴስት ቀመር ተሰርቷሌ 

3.5.1. የተሰጠው ስሌጠና 

በሸዋሮቢት 1ኛ ዯረጃ ት/ቤት ጥናቱን ከመዯረጉ በፉት የት/ት ቤቱን ርእሰ መምህር 
ምክትሌ ርእሰ መምህር የአማርኛ መምህር የዱቻርትመንት ተጠሪዋን በመጠየቅ ፇቃዯኛ 
መሆናቸውን ካገኛት በኋሊ 5-85 ክፍሌ ያለየአማርኛ ቋንቋ መምህራን በማወያየት አንዱት ሴት 
መ/ርት በ8ኛ ክፍሌ አራቱም ሴክሽን የምትገባ መ/ርት ስሌጠናውን ሇመስጠት ፇቃዯኛ ሆና 
ተገኝታሇች፡፡  

በሸዋሮቢት 1ኛ ዯረጃ ት/ቤት በምትገኝ አንዱት መምህርት ስሌጠናው ተጀመ፡፡ 

ስሌጠናውን ሇምትሰጠው መምህርት ስሇተግባር ተኮር ማስተማሪያ ዘዳ ትውውቅ ተዯርጓሌ 
ስሇምንነቱ የመ/ሩ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ አተገባበሩን አስመሌክቶ ሇአራት ሰአታት ያህሌ ሇስሌጠና 
መምህር ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ ማስሌጠኛ ማንዋለ የተዘጋጀው ስሇማስተማሪያ ዘዳው የተሇያዩ 
የመስኩ ሙሁራን ሪቻርዴ (2001) ሀርመር (1991) ፊርማን (1995) ላልችም መምህራን ሀሣብ 
በመነሣት ተግባር ተኮር መማር ዘዳ ፅሁፎች ዲሰሣ በማዴረግ ማንዋለ ተዘጋጅቷሌ፡፡ በስሌጠና 
ማንዋለ የተካተቱ ይዘቶች የአንቀፅ አፃፃፍ ማቀናበር መዘርዘር አስተካክል መፃፍ ላልችም 
ተግባራት ተካተውሇታሌ፡፡  

 የስሌጠና ማንዋለም አጥኝ መምህር ከተዘጋጀ በኋሊ ሇተመረጡ ተማሪዎች ስሌጠና 
ሇመስጠት የተመረጠችው መምህርት ማንዋለን በመስጠት ቅዴመ ዝግጅት እንዴታዯርግበት 
ተሰጥቷሌ፡፡ ዋንዋለም ከሰሌጣኝ መምህርቷ እንዱሰጥ የተዯረገው ቅዴመ ዝግጅት በማዴረግ 
የተሇያዩ ጥያቄዎች አዘጋጅተው እንዱያስተምሩ ነው፡፡  

3.5.2. የቅዴመ እና ዴህረ ፇተና አስተማማኝነትና ትክክሇኛነት 

 አስተማማኝነት እንዯ(1996) አገሊሇፅ የተዘጋጀው ፇተና በተሇያየ ጊዜ በተዯጋጋሚ ሇመግሇፅ 

ወይም ሇቡዴን ስራ በምንሰጥበት ጊዜ ተመሣሣይ ውጤት ማስገኘት መቻለን የሚመሇከት ነው፡፡ 

በተጨማሪም(1990) እንዯሚገሌፁት ትክክሇኛነት ማሇት አንዴ ፇተና የታሰበውን አሊማ 

በማፇሊገው መሌኩ ሉሇካ የሚችሌ መሆኑን የማያረጋግጥባት ነው፡፡  

 በአጠቃሊይ ትክክሇኛና አስተማማኝነት በአንዴ የጥናት ዘዳ ውስጥ ሰፉ ትኩረት 

ሉሰጣቸው የሚገቡ መሰረታዊ ጉዲዮች ናቸው፡፡ትክክሇኛነት አንዴ የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳ 

ሇመሰብሰብ የታቀዯው መረጃ በታሰበው መንገዴ በተገቢ ሁኔታ ሇመሰብሰብ እንዱቻሌ ነው፡፡  
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የቅዴመ ፇተና አስተማማኝነት ሇማረጋገጥ ተጠኚ ተማሪዎች ከተፇተኑ በኋሊ በተሇያዩ 

መምህራን ፇተናው ታርሞ መረጃው ሇመተንተን ተችሎሌ፡፡ የተዘጋጀው ቅዴመነ ዴህረ ፇተና 

ትክክሇኛነቱን ሇማረጋገጥ ጥናቱ በተካሄዯበት ት/ቤት የሚገኝ ሶስት የአማርኛ ቋንቋ መ/ራን 

ከተሇያዩ መሰረታዊ ጉዲዮች እንዱፇተሹ ተዯርጓሌ፡፡  

በዚህም ሂዯት ሇቅዴመና ዴህረ ፇተና የተዘጋጅ ፇተናዎች የክፍሌ ዯረጃውን የሚመጥን፣ 

የተማሪዎችን ዲራዊ እውቀት መሰረት ያዯረገ እና ከአሁን በፉት በላሊ የፇተና ጊዜ ያሌተፇተኑት 

መሆኑ ተገምግሞ ተረጋግጧሌ፡፡   

የክፍሌ ዯረጃውን የሚመጥን ስሇመሆኑ ፡- የተዘጋጀ ዴህረና ቅዴመ ፇተና ከመማሪያ 
መፀሃፍ ውስጥ የተዘጋጀ የፅህፇት ክሂሌ መሌመጃ አንፃር የተዘጋጀ የዴህረና ቅዴመ ትምህርት 
ፇተናዎች የተዘጋጅ ጥያቄዎች ሇክፍሌ ዯረጃው እንዯሚመጥን በግምገማው አስተያየት 
አስቀምጠዋሌ፡፡  

ሇቅዴመና ዴህረ ፇተናው የተዘጋጅ ጥያቄዎች ተመሣሣይ መሆን አሇመሆናቸውን 
ፇትሸዋሌ፡፡ በዚህ መሰረት የተዘጋጅ ቅዴመና ዴህረ ፇተና በይዘታቸው በመነሣት ጥያቄዎቹን 
አንዴ አይነት ባይሆኑም በይዘት ዯረጃ ተመሣሣይነት ተመጣጣኝ ናቸው በሚሌ ሀሣብ 
አስቀምጠዋሌ፡፡ ከእነሱ ሀሣብ በመነሣት የተዘጋጅት ጥያቄዎች ትክክሇኛነታቸው ፇተናዎቹ 
በይዘት ተመሣሣይ ቢሆኑም የተሻሇ የመፃፍ ዯረጃቸውን ሇመሇየት ያስችሇናሌ የሚሇውን ሀሣብ 
በመቀበሌ በይዘት ተመሣሣይ ፇተና መዘጋጀቱ ተረጋግጧሌ፡፡  

የቅዴመና ዴህረ ፇተና አስተማማኝነት ዯረጃ ሇመሇካት የተመረሱ ሁሇት ቡዴኖች 
ቅዴመና ዴህረ ፇተናዎችን እንዱፇተኑ ተዯርጓሌ፡፡ የአፇታተን ሂዯቱ በ8ኛ ክፍሌ የሚያስተምሩ 
የአማርኛ ቋንቋ መምህርት የሆነች በመምረጥ የዴህረና ቅዴመ የመፃፍ ክሂሌ ፇተናው 
እንዱፇተኑ ሲዯረግ ቅዴሚያ ተማሪዎች የሚመቻቸውን ሰአት በማመቻቸት ምክትሌ ር/መ/ርቷን 
በማነጋገር ከመዯበኛው ሰአት ውጭ ጊዜ በማመቻቸት ፇተናውን እንዱፇተኑ ተዯርጓሌ፡፡ 
የፇተናውን ኮዴ በመስጠት የቁጥጥር ቡዴኑና የሙከራ ቡዴኑ የፇተና ወረቀት በማዯራጀት 
ቅዴመና ዴህረ ፇተናው በሶስት መ/ራን ታርሞ ውጤት ተቀምጧሌ ከተገኘውም ውጤት 
በመነሣት በአስተማማኝ ዯረጃው በSPSS እንዱፇተሽ ተዯርጓሌ፡፡  

በዚህ መሰረት የሙከራ ቡዴኑ የቅዴመ ፅህፇት ፇተና ውጤት 2.68 ሲሆን የዴህረ ፇተና 
ውጤት ዯግሞ 2.77 ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ የቁጥጥር ቡዴኑ የቅዴመ የመፃፍ ክሂሌ ፇተና 2.87 
ሲሆን የዴህረ ፇተና ውጤቱ ዯግሞ 2.38 ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  
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እራፍ አራት፣ የመረጃ ትንተና እና የውጤት ማብራሪያ 

 የዚህ ጥናት ዋና አሊማ ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የፅህፇት ክሂሌና ተነሣሽነትን 

ሇማዲበር ያሇውን ሚና መመርመር ነው፡፡ ይህ ምእራፍ በዋና ጥናቱ የተገኙ ውጤቶችን ትንታኔ 

የሚሰጥበት ነው፡፡ በዚህ የዋና ጥናት ሂዯት የጥናቱ አሊማ ሊይ በመመስረት የተማሪዎችን 

ቅዴመ እውቀትና ዴህረ እውቀታቸውን በቅዴመ እና ዴህረ ፇተና በፅሁፍ መጠይቅ የተገኙ 

መረጃዎችን የጥናቱን መሪ ጥያቄዎች ሇመመሇስ የተተነተኑ ሲሆን ከሚገኘው ትንታኔ ውጤት 

በመነሣት በዝርዝር ማብራሪያ በመስጠት ቀርቧሌ፡፡  

 

4.1. የ ጥናቱ ትንታኔ 

  የዚህ ጥናት ዋና አሊማ ተግባር ተኮር መማር ዘዳ በተማሪዎች የመፃፍ ችልታ እና 

የመፃፍ ተነሣሽነት ሊይ ያሇው ሚና በሙከራ ማረጋገጥ ነው፡፡ የቡዴኖቹ የቅዴመና ዴህረ ፇተና 

ውጤቶች የመፃፍ ክሂሌ ፇተና እና የመፃፍ ተነሣሽነት የፅሁፍ መጠይቅ ውጤቶችን ሇመዯበኛ 

ሌይይት በባእዴ ናሙና ቲ ቴስት ቀመር ተሰርቷሌ፡፡ ውጤቱም በመጀመሪያ የፅህፇት ክሂሌ 

ዴህረና ቅዴመ ትምህርት የመፃፍ ክሂሌ ፇተናዎች ትንተና የሚቀርብ ሲሆን በ2ኛ ዯረጃ የመፀፍ 

ተነሣሽነት የፅሁፍ መጠይቅ የሚተነተንበት ነው፡፡   

4.1. 1. ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የፅህፇት ክሂሌን ማጎሌበት ያስችሊሌን? 

 ይህ በጥናቱ መጀመሪያ ሊይ የቀረበው ጥያቄ አንደ ሲሆን ሇዚህ መሌስ ሇማግኘት 

ከቅዴመ ትምህርት በፉትና ከዴህረ ትምህርት በኋሊ የተጠኝዎች የጽህፇት ክሂሌ ችልታ መሻሻሌ 

ወይም አሇመሻሻሌ ሇመፇተሽ ፇተና እንዯዋና የመረጃ መሰብሰቢያ መሣሪያ አገሌግሎሌ፡፡ 

ስሇሆነም መረጃ ተሰብስቦ የተገኘው ውጤት በቅዯም ተከተሌ እንዯሚከተሇው ተተንትኖ ቀርቧሌ፡፡  
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ሰንጠረዥ 4.1. የቅዴመና ዴህረ ፇተና የሙከራና የቁጥጥር ቡዴን 

ውጤት  

መግሇጫ ስታቲክስ 

ከዚህ በሊይ በሰንጠረዥ 1.4 የቀረበው ትንተናእንዯሚያመሇክተው፣  

የተጠኝ ቡዴን  

የመጠይቅ 

ዯረጃ  ናሙና  

አማካኝ 

ውጤት  

መዯበኛ 

ሌይይት  

መዯበኛ 

የስህተት 

ዯረጃ  

ሙከራዊ 

ቡዴን ፇተና  

ቅዴመ ቡዴን1 31.43 8.75461 2.76 

ዴህረ  36.06 8.46314 2.67 

የቁጥጥር 

ቡዴኑ ፇተና  

ቅዴመ  ቡዴን 2 30.03 9.10630 2.87 

ዴህረ   32.76 7.53273 2.38 

 

ቅዴመና ዴህረ ትምህርት የጽህፇት ክሂሌ ፇተና ውጤት በባእዴ ናሙና ቲ ቴስት 

ተተንትኖ ቀርቧሌ፡፡   

ከሊይበቀረበው የቡዴን ስታትስቲካዊ ጥንቅር መግሇጫ ሰንጠረዥ በግሌጽ መገንዘብ 

እንዯምንችሇው በባህዴ ናሙና ቲ-ቴስት ተተንትኖ ቀርቧሌ፡፡  

- ሇትግበራ እና ሇቁጥጥር ቡዴኑ ከ ተግባር ተኮር መማሪያ ዘዳ ትግበራ በፉት እና በኋሊ 

የተወሰዯው የተፇታኝ ናሙና ቁጥር 10 (እኩሌ) መሆኑን ማየት እንችሊሇን፡፡ 

- የትግበራ ቡዴኑ አማካኝ የፇተና ውጤት  ከ ተግባር ተኮር መማሪያ ዘዳ ትግበራ በፉት 

31.4 ሲሆን ከ ከ ተግባር ተኮር  መማሪያ ዘዳ ትግበራ በኋሊ ዯሞ 36.0 መሆኑን መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡  

- የቁጥጥር ቡዴኑ አማካኝ የፇተና ውጤት  የተግባር ተኮር  መማሪያ ዘዳ በትግበራ ቡዴኑ 

ሊይ ከመተግበሩ በፉት 30.033 ሲሆን ከ ተግባር ተኮር መማሪያ ዘዳ ትግበራ በኋሊ ዯግሞ  

32.76 መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

ሰንጠረዥ 2 በግሌፅ እንዯምናየው የሙከራና ቁጥጥር ቡዴን የተማሪዎች የዴህረ  ትምህርት 
ፇተናና የቅዴመ ትምህርት ፇተና የመፃፍ ችልታ ያሊቸው ውጤት በሰንጠረዡ በአማካኝ ተሰሌቶ 
ቀርቧሌ፡፡ በሰንጠረዡ የሰፇረው በገሊጭ እስተቲክሣዊ መረጃ መረዲት እንዯሚቻሇው የቁጥጥር 
ቡዴኑ የቅዴመ ትምህርት ፇተና በአማካኝ የፇተና ውጤት 30.033 ሲሆን የፅህፇት ክሂሌን 
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በተሇያዩ የማስተማሪያ ዘዳ ከተማሩ በኋሊ የዴህረ ፇተና አማካኝ ውጤት 32.7667 መሆኑን 
እንመሇከታሇን፡፡ የሙከራ ቡዴኑ የቅዴመ ትምህርት ፇተና አማካኝ የፇተና ውጤት በቅዴመ 
ፇተና ውጤት 31.4333 ሲሆን ተግባር ተኮር የመማር ዘዳው ከተተገበረ በኋሊ በዴህረ ፇተናው 
ዉጤት 36.0667 መሆኑ ሇውጡን ሇማየት አስችልናሌ፡፡ በአጠቃሊይ በሰንጠረዥ እንዯምንረዲው 
እስታቲክሣዋ መረጃ ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ሇፅህፇት ክሂሌ መዲበርና ተነሣሽነት ያሇው 
ሚና በሙከራ ቡዴኑ ሊይ ከመተግበሩ በፉትና ከተተገበረ በኋሊ ያሇውን ሇውጥ በአማካኝ ሌዩነት 
ብሌጫ እንዲሇው ተገንዝበናሌ፡፡ የቁጥጥር ቁዴኑ በተሇያዩ የማስተማሪያ ዘዳ ሲማሩ ቆይተው 
በዴህረ ፅሁፍ ፇተና ያስመዘገቡት አማካኝ ውጤት ከማስተማሪያው ዘዳ ሇውጥ እንዲሌታየበት 
ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ ሇውጡ በንፅፅር ሲታይ የሙከራ ቡዴኑ ያስመዘገበው ውጤት ከቁጥጥር 
ቁዴኑ በአማካኝ በሌጦ በመገኘቱ የማስተማሪያ ዘዳው በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍሇ ጊዜ 
መምህራን በአግበቡ ቢተገብሩ የተማሪዎች የፅህፇት ክሂሌ እውቀታቸው የዲበረ ዴርሰቶችን 
ሇመፃፍ ፍሊጏት መጨመር ከፍተኛ ሚና እንዲሇው መረዲት ይቻሊሌ፡፡  

4.2. የባእዴ ናሙና ቲ.ቴስት እስታቲክሣዊ ጥንቅር መግሇጫ ሰንጠረዥ 

 Levenes test for 

equality of 

variances  

በቲ-ቴስት አማካኝ የእኩሌነት ዯረጃ  

  የዝምዴና 

ጥንካሬ  

የጉሌህነት 

ዯረጃ  

የቲ 

ዋጋ  

የሌይይት 

ዯረጃ  

የጉሌህነት 

ዯረጃ  

አማካኝ መዯበኛ 

ሌዩነት 

95% confidence in 

terval of difference 

ዝቅተኛ ከፍተኛ 

የሙከራ 
ቡዴን 

Equal  
variances 
assumed  

.333 .021 -

1.203 

18 .044 -

4.63333 

3.85056 -

12.72305 

3.45639 

Equal 
variances 
not 
assumed  

  -

1.203 

17.979 .044 -

4.63333 

3.85056 -

12.72372 

3.45705 

የቁጥጥር 
ቡዴን 

Equal  
variances 
assumed  

1.015 .327 -731 18 .474 -

2.73333 

3.73720 -

10.58490 

5.11823 

Equal 
variances 
not 
assumed  

  -731 17.389 .474 -

2.73333 

3.73720 -

10.60473 

5.13806 
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ከሊይበቀረበው የባዕዲ ስታትስቲካዊ ጥንቅር መግሇጫ ሰንጠረዥ በግሌጽ መገንዘብ እንዯምንችሇው 

፦ 

- የሙከራ ቡዴኑ ከ ተግባራዊ መማሪያ ዘዳ ትግበራ በፉት እና በኋሊ ያሇው የአማካኝ የፇተና 

ውጤቱ ዙሪያ ያሇው ሌዩነት (Variances) እኩሌ  እንዯሆነ በማሰብ የምናገኘው የ 

Levene's test (F test) ስንመሇከት የጉሌህነትት ዯረጃ  ዋጋ 0.044 ሲሆን ፤ ይህም 

ከመተማመኛ ነፃነት (a=0.05) በታች ሆኖ አንሶ ስሇምናገኘው  በአማካኝ የፇተና ውጤቱ 

ዙሪያ ያሇው መሰራጨት  ከ ተግባራዊ መማሪያ ዘዳው ትግበራ በፉት እና በኋሊ 

መሀከሌሇውጥ እንዲሇው መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ 

- የቁጥጥር ቡዴኑ ከስሌጠናው በፉት እና በኋሊ ያሇው የአማካኝ የፇተና ውጤቱ ዙሪያ ያሇው 

ሌዩነት (Variances)  እንዯሆነ በማሰብ የምናገኘው የ Levene's test (F test) ስንመሇከት 

የ Sig(2-tailed) P ዋጋ 0.474 ሲሆን ፤ ይህም ከመተማመኛ ነፃነት (a=0.05) በሊይ ሆኖ 

በሌጦ ስሇምናገኘው  በአማካኝ የፇተና ውጤቱ ዙሪያ ያሇው መሰራጨት ከ ተግባር ተኮር 

ስሌጠናው በፉት እና በኋሊ ሇውጥ እንዯላሇው  መገንዘብያስችሇናሌ ፡፡ 

 

- የሙከራ ቡዴኑ ከ ተግባር ተኮር መማሪያ ዘዳ ትግበራ በፉት እና በኋሊ ያሇው የአማካኝ 

የፇተና ውጤት ሌዩነት 36.0667-31.4333 = 4.63333 ሲሆን ፤ የቁጥጥር ቡዴኑ 

የአማካኝ ውጤት ሌዩነት ዯግሞ 32.7667-30.0333=2.73333 አንዯሆነ እንገነዘባሇን ፤ 

ይህም ተግባራዊ መማሪያ ዘዳው የትግበራ ቡዴኑ ሊይ የ 1.9 ብሌጫ ያሇው አማካኝ 

ውጤት እንዲስመዘገቡ መገንዘብ እንችሊሇን፡፡ 

- የትግበራ ቡዴኑ ከ ተግባራዊ መማሪያ ዘዳ ትግበራ በፉት እና በኋሊ ያሇው የአማካኝ 

የፇተና ውጤት ዙሪያ ያሇው ሌዩነት (Variances) እኩሌ አይዯሇም ካሌን ዯሞ የምናገኘው 

የባዕዴ ስታትስቲካዊ ሙከራ (T test) ስንመሇከት የ Sig(2-tailed) P ዋጋ 0.044 ስሇሆነ ፤ 

ይህም ከመተማመኛ ነፃነት (a=0.05) በታች ሆኖ አንሶ ስሇምናገኘው  (t17.979 = 

1.203, p < .044) በመሆን የአማካኝ የፇተና ውጤቱ  ከ ተግባራዊ መማሪያ ዘዳ ትግበራ 

በፉት እና በኋሊ የሚታይሇውጥ እንዲሇው መገንዘብያስችሇናሌ ፤፤ 

- የቁጥጥር ቡዴኑ ከ ቅዴመ ትምህርት ፇተና በፉት እና በኋሊ ያሇው የአማካኝ የፇተና 

ውጤት ዙሪያ ያሇው ሌዩነት (Variances) እኩሌ አይዯሇም ካሌን ዯሞ የምናገኘው የባዕዴ 

ስታትስቲካዊ ሙከራ (T test) ስንመሇከት የ Sig(2-tailed) P ዋጋ 0.474 ስሇሆነ ፤ ይህም 
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ከመተማመኛ ነፃነት (a=0.05) በሊይ ሆኖ በሌጦ ስሇምናገኘው  በአማካኝ የፇተና ውጤቱ 

ዙሪያ ያሇው መሰራጨት  ከ ተግባራዊ መማሪያ ዘዳ ትግበራ በፉት እና በኋሊ ሇውጥ 

እንዯላሇው  መገንዘብያስችሇናሌ ፡፡ በመሆኑም ይህ ውጤት የሚያሣየው በቅዴመ ት/ት 

ፇተና በሙከራ በቁጥጥር ቡዴኑ ጉሌህ ሌዩነት ባይኖረውም ከዴህረ ትምህርት ፇተና 

መገንዘብ እንዯማይቻሌ የውጤት መስጫ የሙከራ ቡዴኑ አሣይቷሌ፡፡ በአጠቃሊይ 

የተመረጠው የማስተማሪያ ዘዳ ሇፅህፇት ኪሂሌ መዲበር ሚና እንዲሇው ሇማረጋገጥ 

ተችሎሌ፡፡  
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4.1.2.  የጽሁፍ መጠይቅ ውጤት  

2. ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የመፃፍ ተነሣሽነት ሊይ ያሇው ሚና ምንዴን ነው?  

ይህ የ2ኛው የጥናቱ መሰረታዊ ጥያቄ ሲሆን ሇዚህ ጥናት መሌስ ሇማግኘት የጥናቱ ተሣታፉዎች በፅሁፍ መጠይቅ ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ 
ከመማራቸው በፉትና ከተማሩ በኋሊ በውጤታቸው ሊይ ያሇውን ሇውጥ ሇማወቅ ቅዴመና ዴህረ ትምህርት የፁሁፍ መጠይቅ እንዱመለ በማዴረግ መረጃ 
ተሰብስቧሌ፡፡ የተገኘውንመረጃ በገሊጭ የቡዴን ስታስቲክሣዊ ሰንጠረዥ ተተንትኖ ቀርቧሌ 

ሰንጠረዥ 4.3. የሙከራና የቁጥጥር ቁዴኑ ዴህረና ቅዴመ ትምህርት የመፃፍ ተነሣሽነት መጠይቃዊ የቡዴን ስታቲክስ ጥንቅር መግሇጫ ሰንጠረዥ 

Report 

 
Report 

 
Report 

AnswerGroup Befor_Treat
ment_stud 

After_Treat
ment_stud 

 

AnswerGroup Befor_Treat
ment_stud 

After_Treat
ment_stud 

 

AnswerGroup Befor_Treat
ment_stud 

After_Treat
ment_stud 

በጣም 
አሌስ
ማማም  
Very 
not 
Agree 
(VnA)  

የሙከ
ራ 
ቡዴን 
Exper
mental 

አማካ
ኝ 
Mea
n 

3.3000 .9000 

 

መወሰ
ን 
ያስቸ
ግረኛ
ሌ  
Can't 
Desi
de 
(CD) 

የሙከ
ራ 
ቡዴን 
Exper
mental 

አማካኝ 
Mean 

3.4000 4.7000 

 

እስማ
ማሇሁ  
Agre
e (A) 

የሙከ
ራ 
ቡዴን 
Exper
mental 

አማካ
ኝ 
Mea
n 

1.4000 3.0000 

ናሙ
ና N 

10 10 

 

ናሙና 
N 

10 10 

 

ናሙ
ና N 

10 10 

መዯበ
ኛ 
ሌይ
ይት  
Std. 
Devi
ation 

.94868 .87560 

 

መዯበ
ኛ 
ሌይይ
ት  
Std. 
Deviat
ion 

1.50555 2.05751 

 

መዯበ
ኛ 
ሌይ
ይት  
Std. 
Devi
ation 

.69921 1.41421 

የቁጥጥ
ር 
ቡዴን 
Contro
ling 

አማካ
ኝ 
Mea
n 

2.6000 2.1000 

 የቁጥጥ
ር 
ቡዴን 
Contro
ling 

አማካኝ 
Mean 

3.4000 3.1000 

 የቁጥጥ
ር 
ቡዴን 
Contro
ling 

አማካ
ኝ 
Mea
n 

1.3000 1.3000 

ናሙ
ና N 

10 10 

 

ናሙና 
N 

10 10 

 

ናሙ
ና N 

10 10 

መዯበ
ኛ 
ሌይ
ይት  
Std. 
Devi
ation 

1.57762 1.59513 

 

መዯበ
ኛ 
ሌይይ
ት  
Std. 
Deviat
ion 

1.17379 1.37032 

 

መዯበ
ኛ 
ሌይ
ይት  
Std. 
Devi
ation 

.67495 .67495 

ዴምር 
Total 

አማካ
ኝ 
Mea
n 

2.9500 1.5000 

 
ዴምር 
Total 

አማካኝ 
Mean 

3.4000 3.9000 

 
ዴምር 
Total 

አማካ
ኝ 
Mea
n 

1.3500 2.1500 

ናሙ
ና N 

20 20 

 

ናሙና 
N 

20 20 

 

ናሙ
ና N 

20 20 

መዯበ
ኛ 
ሌይ

1.31689 1.39548 

 

መዯበ
ኛ 
ሌይይ

1.31389 1.88903 

 

መዯበ
ኛ 
ሌይ

.67082 1.38697 
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ይት  
Std. 
Devi
ation 

ት  
Std. 
Deviat
ion 

ይት  
Std. 
Devi
ation 

አሌስ
ማማ
ም 
Not 
Agre
e 
(NA) 

የሙከ
ራ 
ቡዴን 
Exper
mental 

አማካ
ኝ 
Mea
n 

6.6000 4.8000 

       

በጣም 
እስማ
ማሇሁ  
Very 
Agre
e 
(VA) 

የሙከ
ራ 
ቡዴን 
Exper
mental 

አማካ
ኝ 
Mea
n 

.3000 1.6000 

ናሙ
ና N 

10 10 

       

ናሙ
ና N 

10 10 

መዯበ
ኛ 
ሌይ
ይት  
Std. 
Devi
ation 

1.17379 1.75119 

       

መዯበ
ኛ 
ሌይ
ይት  
Std. 
Devi
ation 

.67495 1.07497 

የቁጥጥ
ር 
ቡዴን 
Contro
ling 

አማካ
ኝ 
Mea
n 

6.7000 7.6000 

       የቁጥጥ
ር 
ቡዴን 
Contro
ling 

አማካ
ኝ 
Mea
n 

1.0000 .9000 

ናሙ
ና N 

10 10 

       

ናሙ
ና N 

10 10 

መዯበ
ኛ 
ሌይ
ይት  
Std. 
Devi
ation 

1.49443 1.50555 

       

መዯበ
ኛ 
ሌይ
ይት  
Std. 
Devi
ation 

.94281 .99443 

ዴምር 
Total 

አማካ
ኝ 
Mea
n 

6.6500 6.2000 

       
ዴምር 
Total 

አማካ
ኝ 
Mea
n 

.6500 1.2500 

ናሙ
ና N 

20 20 

       

ናሙ
ና N 

20 20 

መዯበ
ኛ 
ሌይ
ይት  
Std. 
Devi
ation 

1.30888 2.14231 

       

መዯበ
ኛ 
ሌይ
ይት  
Std. 
Devi
ation 

.87509 1.06992 
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ሰንጠረዥ 4.3. እንዯሚያመሇክተው ሙከራና የቁጥጥር ቡዴኑ የዴህረና ቅዴመ ትምህርት 

የፅሁፍ መጠይቅ የመፃፍ ተነሣሽነት ተጠኝዎች ተግባር ተኮር ትምህርትን ከመማራቸው በፉትና 

ከተማሩ በኋሊ ያሊቸውን የመፃፍተነሣሽነት ምን እንዯሚመስሌ ያሣያሌ የሙከራ ቡዴኑ 

ተጠኝዎች በተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ከመማራቸው በፉትና በኋሊ የነበራቸውን ውጤት 

እንደሁም የቁጥጥር ቡዴኑ ተጠኝዎች ከትግበራ በፉትና ከትግበራ በኋሊ የነበራቸው ውጤት 

እንዯሚከተሇው ማብራሪያ ተሰጥቶ ቀርቧሌ፡፡  

ከሊይበቀረበው የቡዴን ስታትስቲካዊ ጥንቅር መግሇጫ ሰንጠረዥ በግሌጽ መገንዘብ 

እንዯምንችሇው ፦ 

- ሇትግበራ እና ሇቁጥጥር ቡዴኑ ከተግባር ተኮር መማሪያ ዘዳ ትግበራ በፉት እና በኋሊ 

የተወሰዯው መጠይቃዊ ናሙና ቁጥር 10 (እኩሌ) መሆኑን ማየት እንችሊሇን  

- የትግበራ ቡዴኑ በተግባር ተኮር  መማሪያ ዘዳ ሊይ ያሊቸው ‹‹አዛኛው ያሇመስማማታቸው›› 

አማካኝ መጠይቃዊ ግምገማ ከትግበራ በፉት 3.3 ሲሆን ከተግባር ተኮር መማሪያ ዘዳ 

ትግበራ በኋሊ ዯሞ 0.9 ሲሆን ፤ በተመሳሳይ ‹‹ያሇመስማማታቸው›› አማካኝ መጠይቃዊ 

ግምገማ ከትግበራ በፉት 6.6 ሲሆን ከተግባር ተኮር መማሪያ ዘዳ ትግበራ በኋሊ ዯሞ 4.8 

መሆኑንእናስተውሊሇን ፡፡ ይህም የትግበራ ቡዴኑ ከ ተግባራዊ መማሪያ ዘዳ ትግበራ በኋሊ 

ያሊቸው ‹‹አብዛኛው ያሇመስማማታቸው›› አማካኝ መጠይቃዊ ግምገማ በ 2.4 ሌዩነት 

መቀነሱን እንዱሁም ‹‹ያሇመስማማታቸው›› ዯግሞ በ 1.8 ሌዩነት መቀነሱን እንገነዘባሇን ፡፡  

- የቁጥጥር ቡዴኑ በተግባር ተኮር መማሪያ ዘዳ ሊይ ያሊቸው ‹‹አብዛኛው 

ያሇመስማማታቸው›› አማካኝ መጠይቃዊ ግምገማ ከትግበራ በፉት 2.6 ሲሆን  ከተግባር 

ተኮር መማሪያ ዘዳ ትግበራ በኋሊ ዯሞ 2.1 ሲሆን ፤ በተመሳሳይ ‹‹ያሇመስማማታቸው›› 

አማካኝ መጠይቃዊ ግምገማ ከትግበራ በፉት 6.7 ሲሆን ከተግባር ተኮር መማሪያ ዘዳ 

ትግበራ በኋሊ ዯሞ 7.6 መሆኑንእናስተውሊሇን ፡፡ ይህም የቁጥጥር ቡዴኑ  የተግባር ተኮር  

መማሪያ ዘዳ ትግበራ ስሊሌተተገበረባቸው ከትግበራ በኋሊ ያሊቸው ‹‹አብዛኛው 

ያሇመስማማታቸው›› አማካኝ መጠይቃዊ ግምገማ በ 0.5 ሌዩነት ብቻ መቀነሱን እንዱሁም 

‹‹ያሇመስማማታቸው›› ዯግሞ የሌቁንም በ 0.9 ሌዩነት መጨመሩን እንገነዘባሇን ፡፡  

- የትግበራ ቡዴኑ በ ተግባራዊ መማሪያ ዘዳ ሊይ ያሊቸው ‹‹አብዛኛው የመስማማታቸው›› 

አማካኝ መጠይቃዊ ግምገማ ከትግበራ በፉት 0.3 ሲሆን ከተግባር ተኮር  መማሪያ ዘዳ 

ትግበራ በኋሊ ዯሞ 1.6 ሲሆን ፤ በተመሳሳይ ‹‹የመስማማታቸው›› አማካኝ መጠይቃዊ 
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ግምገማ ከትግበራ በፉት 1.4 ሲሆን  ከተግባር ተኮር መማሪያ ዘዳ ትግበራ በኋሊ ዯሞ 3.0 

መሆኑንእናስተውሊሇን ፡፡ ይህም የትግበራ ቡዴኑ ከ ተግባራዊ መማሪያ ዘዳ ትግበራ በኋሊ 

ያሊቸው ‹‹አብዝተው የመስማማታቸው›› አማካኝ መጠይቃዊ ግምገማ በ 1.3 ሌዩነት 

መጨመሩን እንዱሁም ‹‹የመስማማታቸው›› ዯግሞ በ 1.6 ሌዩነት መጨመሩን እንገነዘባሇን  

- የቁጥጥር ቡዴኑ በ ተግባራዊ መማሪያ ዘዳ ሊይ ያሊቸው ‹‹አብዛኛው የመስማማታቸው›› 

አማካኝ መጠይቃዊ ግምገማ ከትግበራ በፉት 1.0 ሲሆን ከተግባር ተኮር መማሪያ ዘዳ 

ትግበራ በኋሊ ዯሞ 0.9 ሲሆን ፤ በተመሳሳይ ‹‹የመስማማታቸው›› አማካኝ መጠይቃዊ 

ግምገማ ከትግበራ በፉት 1.3 ሲሆን ከተግባር ተኮር  መማሪያ ዘዳ ትግበራ በኋሊ ዯሞ 1.3 

መሆኑንእናስተውሊሇን ፡፡ ይህም የቁጥጥር ቡዴኑ የተግባር ተኮር  መማሪያ ዘዳ ትግበራ 

ስሊሌተተገበረባቸው ከትግበራ በኋሊ ያሊቸው ‹‹አብዛኛው የመስማማታቸው›› አማካኝ 

መጠይቃዊ ግምገማ በ 0.1 ሌዩነት መቀነሱን እንዱሁም ‹‹የመስማማታቸው›› ዯግሞ  

ያሇምንም ሌዩነት መገኘት አይችሌም፡፡ 

መጠይቃዊ ግምገማ የቡዴን ስዕሊዊ ጥንቅር (Pie_Chart) 
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 የሙከራ ቡዴኑ በተግባር ተኮር የመማር ዘዳ የፅህፇት ክሂሌ መዲበርና ተነሣሽነትን 

ሇማጎሌበት ጥቅም ሊይ ያሊቸው ግንዘቤ ከተግባር ተኮር መማር ዘዳ ትግበራ በኋሊ 

አዎንታዊ ሇውጥ ሲያሳይ ፤ በአንጻሩ የቁጥጥር ቡዴኑ ሙከራው ስሊሌተዯረገበት የሚታይ 

የግንዛቤ ሇውጥ እንዯማይታይባቸው ከሊይ በቀረበው መጠይቃዊ ግምገማ የቡዴን ስዕሊዊ 

ጥንቅር (Pie_Chart) ማየት ተችሎሌ፡፡  

4.2. የጥናቱ ውጤት ማብራሪያ 

 የዚህ ጥናት የተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ተግባራዊ በማዴረግ ውጤታማነቱን 

እስታቲክሣዊ በሆነ መንገዴ ሇመመርመር ተችሎሌ፡፡ የማስተማሪያው ዘዳ ውጤታማነትን 

ሇመመርመር የመፃፍ ክሂሌ ፇተና የመፃፍ ተነሣሽነትን የሚያመሇክት የፁሁፍ መጠይቅ 

መረጃዎች ተሰብስበው የተገኙትን ውጤቶች ከዚህ በሊይ ሇመተንተን ተሞክሯሌ፡፡ በጥናቱም 

ውጤት ትንተና መሰረት የጥግቱን ጥያቄ መነሻ በማዴረግ እንዯሚከተሇው የማብራሪያ ሃሣብ 

ሇመስጠት ተሞክሯሌ፡፡ ጥናቱ 2 መሠረታዊ ጥያቄዎችን የያዘ ሲሆን አንዯኛው ተግባር ተኮር 

የማስተማሪያ ዘዳ የፅህፇት ክሂሌ በማጎሌበት ረገዴ ያሇው ሚና ምንዴን ነው? ሁሇተኛው  

ዯግሞ ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ከተማሪዎች የመፃፍ ተነሣሽነት ሊይ ያሇው ሚና ምንዴን 

ነው? በተግባር ተኮር ዘዳ የታገዘ የመፃፍ ክሂሌ ትምህርት የተማሪዎች የመፃፍ ክሂሌ መሇወጥ 

አሇመሇወጡን ይመረምራሌ፡፡  

 በተማሪዎች የመፃፍ ክሂሌ በማጎሌበት ሌዩነት ማምጣት አሇማምጣቱን ይፇትሻሌ፡፡ 

ይህንን አሊማ ከዲር ሇማዴረስ በፇተና እና በፁሁፍ መጠይቅ የተሰበሰበው መረጃ የተሰበሰበውን 

መረጃ ተተንትነዋሌ፡፡ በመሆኑም በጥናቱ መጀመሪያ የተፇተሸው በቁጥጥር ቁዴኑና የሙከራ 

ቡዴኑ ዴህረና ቅዴመ ትምህርት የመፃፍ ክሂሌ ፇተና ነው፡፡ ቡዴኖቹም በተግባር ተኮር 

የማስተማሪያ ዘዳ ከመማራቸው በፉት ቅዴመ ፇተና ተፇትነው የተገኘው አማካኝ ውጤት 

ሲፇተሽ የመካከሇው ጉሌህ ሌዩነት አሇመኖሩ ተረጋግጧሌ፡፡ (p>0.044) 

 ከዚያም የቁጥጥር ቡዴኑ በተግባር ኮር የማስተማሪያ ዘዳ ውጭ (በተሇምዶዊ) የሙከራ 

ቡዴኑ በተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ስሌጠና በመታገዝ የጽህፇት ክሑሌ ትምህርት ከተማሩ 

በኋሊ ዴህረ ፇተናውን ተፇትነዋሌ፡፡ የሙከራና የቁጥጥር ቡዴኑ በዯህረ ፇተና ያገኙት አማካኝ 

ውጤትም በስታቲክሣዊ የባእዴ ናሙና ቲ ቴስት ተፇትሸዋሌ የሙከራ ቡዴኑ ከቁጥጥር ቁዴኑ 

የተሻሇ ውጤት አስመዝግቦ ተገኝቷሌ፡፡ በውጤት ትንተና መሠረትም የሙከራና የቁጥጥር 

ቡዴኑም የዴህረ ትምህርት የጽህፇት ክሂሌ ፇተና አማካኝ ውጤት በባእዴ ናሙና ቲ ቴስት 

ቀመር ሲፇተሽ ውጤቱ (p>0.05) ጉሌህ ሌዩነት አሣይቷሌ፡፡ የሙከራ ቡዴኑ ተግባር ተኮር 
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የማስተማሪያ ዘዳ የፅህፇት ክሂሌ ትምህርት ከመማራቸው ቡፉትና ከተማሩ በኋሊ ያሇው 

አማካኝ የፇተና ውጤት እኩሌ እንዯሆነ በማሰብ የምናገኘው ሌዩነት አሣይቷሌ፡፡  

 በመሆኑም መፃፍን በተሇምዶዊ ዘዳ ከተማረው ይሌቅ መፃፍን በተግባር ተኮር 

የማስተማሪያ ዘዳ የተማሩት የሻሇ ውጤት አስመዝግበዋሌ፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት የሙከራ 

ቡዴኑ ተግባር ተኮር ተግባራዋ ተዯርጏ የመፃፍ ክሂሌ ትምህርት በመማራቸው ነው፡፡  

 የዚህ ጥናት ውጤት ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ ክሂሌ 

ችልታ እና ተነሣሽነት ሇማሻሻሌ ከፍተኛ ሚና እንዲሇው መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህም የሙከራ 

ቡዴን አማካኝ ውጤት የበሇጠ ሆኖ በባእዴ ናሙና ቲ ቴስት ተረጋግጧሌ፡፡ ቲ-4.633 የP ዋጋ 

0.044 ሆኗሌ፡፡ ይህ ዯግሞ ሙከራዊ ቡዴኑ የዴህረ ትምህርት አማካኝ ውጤት ከቅዴመ 

ትምህርት አማካኝ ውጤት የጎሊ ሌዩነት እንዲሇም ያሣያሌ፡፡  

 በመሆኑ የመፃፍ ችልትን ተነሣሽነትን ሇማሻሻሌ ተግባር ተኳር የማስተማሪያ ዘዳ 

ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዲሇው መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህ ግኝት ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ 

በክፍሌ ውስጥ መጠቀም ሇተማሪዎች ግሌፅ ያሌሆነሊቸውን ግሌፅ እና ሉረደት በሚችለት 

ተግባራትን በማከናወን እርስ በእርስ የሚረዲደበት አንደ ከአንደ የተሻሇ ሀሣብ የሚያገኙበት 

የሚረዲደበት አንደ ከአንደ ሰርቶ ሇማሣየት የሚወዲዯሩበት የማስተማሪያ ዘዳ ነው፡፡ ከሚሇው 

streel (1988) ሀሣብ ጋር ተመሣሣይ ነው፡፡  

     ምክንያቱም በተግባር ተካር የመማሪያ ዘዳ የውዴዴር መንፇስ ስሇሚፇጥር ተነሣሽነት 

እንዱኖራቸው የሚያበረታታ መሆኑ ተማሪዎች ተግባራትን በተግባር በሚሰሩበት ጊዜ አንደ 

ከአንዱ የተሻሇ ሀሣብ የሚያገኙበት ሁኔታ ያመቻቻሌ፡፡ በዚህ ግኝት ከዴህረ የመፃፍ ችልታና 

ተነሣሽነት ጉሌህ መሆኑ ከዚህ በፉት በተመሣሣይ ርእስ ዙሪያ ጥናት ካዯረጉ ሰዎች አማረ 

ተሾመ 2010 ግኝት ጋር ያመሣስሇዋሌ፡፡ ምክንያቱም በዚህ የጥናት ግኝት ተግባር ተኮር 

የማስተማሪያ ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ ክሂሌ እና ተነሣሽነትን ሇማሻሻሌ ያሇው ተፅእኖ በዴህረ 

የመፃፍ ክሂሌ ትምህርት የተገኘው ጉሌህ ሌዩነት ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የፅህፇት 

ክሂሌና ተነሣሽነትን ሇማሻሻሌ ጉሌህ ዴርሻ እንዲሇው ተረጋጋጧሌ፡፡  

በዚህም ምክንያት ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ተግባሩ ተማዎች በተግባር እያከናወኑ 

ስሇሚሰሩ የማስተማሪያ ዘዳው የመፃፍ ክሂሌ ችልታና ተነሣሽነት መሻሻሌ ያሇው ተፅእኖ 

ከፍተኛ ነው፡፡  

በዚህ ግኝትም ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ከዴህረ ትምህርት በኋሊ የተገኘው 

ውጤት ጉሌህ ከመሆኑና ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ በተማሪዎች የመፃፍ ችልታ 
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አወንታዊ ሇውጥ ከማሣየቱ ግኝቱ ከዚህ በፉት ከተሰሩ የመፃፍ ክሂሌ ሊይ የተመሰረቱ በመሆኑ 

እና የማስተማሪያ ዘዳ መሰረት ያዯረገ በመሆኑ በፅህፇት ክሂሌ ዙሪያ ጥናት ካዯረጉ ዘነበች 

2011 ግኝት ጋር ይመሣሰሊሌ፡፡ ነገር ግን የማስተማሪያ ዘዳ ትኩረት አንዴ አይነት ባሇመሆኑ 

ሌዩ ያዯርገዋሌ፡፡ 

ላሊው ከዚህ የጥናት ግኝት ጋር ተመሣሣይ  ሀብታሙ ተስፊዬ ችግር ፇች ዘዳ 

የተማሪዎችን የመፃፍ ክሂሌና ተነሣሽነትን ከማሻሌ አንፃር ያሇው ሚና በሚሌ የተጠና ጥናት 

ሲሆን ችግር ፇች ዘዳ ተማሪ ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ከሆኑት መካከሌ አንደና ዋነኛው 

በመሆኑ ተማሪዎች ተግባራት በሚያከናውኑበት ጊዜ በራሣቸው እንዱተገብሩ የሚያበረታታ 

በመሆኑ ይህ የማስተማሪያ ዘዳ ከተተገበረ በኋሊ በሙከራ ቡዴኑ ሊይ ጉሌህ የውጤት ሌዩነት 

በማሣየቱ የፅህፇት ክሂሌ እንዱሻሻሌ ተነሣሽነታቸው እንዱጨምር አዴርጎታሌ፡፡ የዚህ የጥናት 

ግኝት ከኔ የጥናት ውጤት ጋር ያመሣስሇዋሌ፡፡ ምክንያቱም ጥናቱ ዋና አሊማው አዴርጏ 

የተነሣው በፅህፇት ክሂሌ ችልታና ተነሣሽነት ሊይ ተመስርቶ የተጠና በመሆኑ ከጥናት ውጤቱ 

ጋር እንዱመሣሠሌ ያዯርገዋሌ፡፡  

በአጠቃሊይ ሲታይ የዚህ ጥናት ውጤት የሙከራ ቡዴኑ ከቁጥጥር ቡዴኑ ውጤት 

ብሌጫ እንዱኖረው ያዯረገው ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ተማሪዎች ሊይ ተግባሩ ከተተገበረ 

በኋሊ እርስ በእርስ የውዴዴርና የፍክክር መንፇስ በመፍጠር ረገዴ ከፍተኛ ሚና በመኖሩ ነው፡፡ 

በሙከራ ቡዴኑ በተካተቱ ተማሪዎች ሊይ በትክክሌ በመተግበሩ ነው ብሊ አጥኝዋ ታምናሇች፡፡  
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ምእራፍ አምስት፡- ማጠቃሇያ፣ መዯምዯሚያ እና አስተያየት 

የመረጃ መሰብሰቢያ መሣሪያች በሚመሇከታቸው አካሊት ታይቶ ተገምግሟሌ 

አስተማማኝነቱም ተረጋግጦ ተግባር ውሎሌ፡፡ ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ከመሰጠታቸው 

በፉትም ጥናቱን ሇማካሄዴ የተመረጡት ሁሇት ቡዴን ናሙናዎች መካከሌ ቅዴመ ትምህርት 

የመፃፍ ተነሣሽነት በተማሪዎች ሊይ ያሇው ሚና ሇማወቅ የመፃፍ ተነሣሽነት የፁሁፍ መጠይቅ 

ተግባራዊ ሆኗሌ፡፡ በጽህፇት ክሂሌ ሌዩነት ያሊቸው መሆን አሇመሆን ሇማረጋገጥም የሙከራ 

ትምህርት ከመሰጠቱ በፉት ሇሁሇት ተጠኝ ቡዴኖች ፇተና ተሰጥቶ ውጤታቸው በባእዴ ናመና 

ቲ ቴስት ተፇትሾ ጉሌህነት እንዯላሇው ተረጋግጧሌ፡፡  

ሁሇቱ የቅዴመ ትምህርት መረጃዎች ከተሰበሰቡ በኋሊ የሙከራ ቡዴኑ ተጠኝዎች 

የተሇያዩ የጽህፇት ክሂሌ መሌመቻዎች ተመርጠው የማስተማሪያ ዘዳ ሇአንዴ ወር ያህሌ 

ተቃራኒ ፇረቃ ከመዯበኛ ሰአት ውጭ አጥኝዋ ባሰሇጠነቻት አንዱት መምህርት የሙከራ ቡዴኑን 

በተግባር ተኮር ስሌጠና ማስተማያ ዘዳ የተዯገፇ የቁጥጥር ቡዴኑ ዯግመ በተሇምዶዊ 

ማስተማሪያ ዘዳ የጽህፇት ክሂሌ ትምህርት ተከታትሇዋሌ፡፡  

5.1. ማጠቃሇያ 

የመጀመሪያው የጥናቱአሊማ ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ሇጽህፇት ክሂሌ በማዲበር 

ረገዴ የሚኖረውን ሚና መመርመር የሚሌ ነው፡፡ በመሆኑም ተማሪዎች የጽህፇት ክሂክ ፇተና 

ያስመዘገቡት ውጤት መሰረት በማዴረግ የጽህፇት ክሂሌ ችልታቸው ሌዩነት ማሣየት 

አሇማሣየቱን ሇማወቅ እስታቲክሣዊ መተንተኛ ስሜት ውጤቱን በባእዴ ናሙና ቲ ቴስት 

ተፇትሾ የተገኘው ውጤት ከዴህረ ትምህርት በኋሊ የሙከራ ትምህርት ከቁጥጥር ቡዴኑ 

ተጠኝዎች የበሇጠ የመፃፍ ክሂሌ ችልታቸው ተሻሽል ተገኝቷሌ፡፡ ተግባር ተኮር የማስተማሪያ 

ዘዳ የጽህፇት ክሂሌን ሇማጎሌበት ያሇውን ሚና ሇመሇየት የሙከራ ቡዴኑ የቅዴመ ትምህርትና 

የዴህረ ትምህርት የመፃፍ ክሂሌ አማካኝ ውጤት በባእዴ ናሙና ቲ-ቴስት አማካኝነት ተተንትኗ፡፡  

የባእዴ ናሙና ቲ ቴስት ውጤትም የመፃፍ ክሂሌ ፇተና በሚመሇከት በቅዴመ 

ትምህርትና በዴህረ ትምህርት ፇተና አማካኝ ውጤት ጉሌህ ሌዩነት በመታየቱ ተግባር ተኮር 

የማስተማሪያ ዘዳ ሇጽህፇት ክሂሌ ማጎሌበት ሚና እናዲሇው ሇመገንዘብ ተችሎሌ፡፡  
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ሁሇተኛየጥናቱ  አሊማ ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የተማሪዎች የመፃፍ ተነሣሽነት 

ሊይ ያሇው ሚና መፇተሽ የሚሌ ነበር፡፡ በውጤት ትንተናው መሰረትም የሙከራ ቡዴኑና 

የቁጥጥር ቡዴኑ ከዴህረ የመፃፍ ተነሣሽነት የፁሁፍ መጠይቅ አማካኝ ውጤት በገሊጭ 

ስታቲክሣዊ ሰንጠረዥ መጠይቃዊ ግምገማ እና በስእሊዊ ጥንቅር (PIE-CHART) ሇማሣየት 

ተሞክሯሌ፡፡ በሁሇቱም መግሇጫዎች መካከሌ የመስማማታቸውና ያሇመስማማታቸው ሌዩነት 

አሣይቷሌ፡፡ የሙከራ ቡዴኑ በቅዴመና በዴህረ የፁሀፍ መጠይቅ በገሊጭ ስታቲክሣስና በቻርት 

መግሇጫ ጥንቅር ውጤት ሌዩነት እንዲሇው ተረጋግጧሌ፡፡  

 ነገር ግን የቁጥጥር ቡዴኑ ምንም ሌዩነት እንዯላሇው ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇዚህ በተግባር 

ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የታገዘው የጽህፇት ክሂሌ ትምህርት በተማሪዎች የመፃፍ ክሂሌና 

ተነሣሽነት ሊይ የተሻሇ ውጤት አስገኝቷሌ፡፡ እነዚህ ግኝቶች እንዯሚያመሇክቱትም የመፃፍ ክሂሌ 

እና ተነሣሽነት ሊይ የተሻሇ ውጤት ሇማሣዯግ ሇተማሪዎች የሚመጥን ርእሰ ጉዲዮችን በመስጠት 

የተዘበራረቁ አረፍተ ነገሮችን በማዘጋጀት ምንባቦቹን አንብበው አሣጥረው መፃፍ በሁሇት ጉዲዮች 

ሊይ መከራከርና መወያየት መቻሌ የተዯረሰበትን ማጠቃሇያ በፁሁፍ ማጠናቀር የመሣሰለት 

ተግባራትን መርጦ በተግባር ተኮር ማስተማሪያ ዘዳ በማስዯገፍ ማስተማር የፁሁፍ ክሂሌ 

ተነሣሽነትን ሇማጎሌበት አውንታዊ አስተዋጽኦ እንዲሇው የዚህ ጥናት ውጤት አመሌክቷሌ፡፡  

5.2. መዯምዯሚያ 

በትንተናው ውጤት መሰረት የሙከራ ቡዴኑ ተማሪዎች በተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ 

የተዯገፇ የፅህፇት ክሂሌ ትምህርት ከተማሩ በኋሊ የመፃፍ ክሂሌ በተሇምዶዊ የማስተማሪያ 

መንገዴ ከተማሩት የቁጥጥር ቡዴን የመፃፊ ክሂሌ ውጤት በከፍተኛ ዯረጃ መሳሻለ 

ተመሌክቷሌ፡፡ ሇዚህም ምክንያት የሚሆነውም ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የተማዎችን 

የመፃፍ ክሂሌ ችልታ በማጎሌበት ረገዴ አወንታዊ ተፅእኖ እንዲሊቸው የዴህረ ትምህርት 

የጽህፇት ክሂሌ ፇተና ከቅዴመ ትምህርት የመፃፍ ክሂሌ ፇተና በሌጦ መገኘቱ ማስረጃ ሆኗሌ፡፡  

 ስሇሆነም ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የመፃፍ ክሂሌ የማጎሌበት ሚና አወንታዊ 

ተጽኖ የሚያሣዴር መሆኑን በመረዲት እንዯ ተማሪዎቹ ቅዴመ እውቀት ተግባራዊ ቢዯረግ 

የመፃፍ ክሂሌ ችልታቸውን ማዲበር እንዯሚቻሌ የጥናቱ ዴምዲሜ አመሌክቷሌ፡፡ በተጨማሪም 

ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ ተነሣሽነት በማዲበር ረገዴ አወንታዊ 

ተፅእኖ ነበራቸው ይኸውም የሙከራ ቡዴኑ ከቅዴመ ትምህርት የተማሪዎች የመፃፍ ተነሣሽነት 
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የፁሁፍ መጠይቅ ውጤት ይሌቅ የዴህረ ትምህርት የመፃፍ ተነሣሽነት የፁሁፍ መጠይቅ 

ውጤት በሌጦ ስሇተገኘ ግንኙነታቸው ቀጥተኛ እንዯነበር ጥናቱ አመሌክቷሌ፡፡  

 ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የመፃፍ ተነሣሽነት ሲጨምር የመፃፍ ክሂሌ ችልታቸው 

እንዯሚጨምርም ከጥናቱ ውጤት መረዲት ተችሎሌ፡፡  

5.3. አስተያየት 

የቀረበው ዴምዲሜዎችን መሠረት በማዴረግ ሇባሇዴርሻ አካሊት የሚከተሇውን አስተያየቶች 

ጠቁመዋሌ፡፡  

1. ሇአማርኛ ቋንቋ መምህራን፡- በተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የፁህፇት ክሂሌ 

ሇማጎሌበት ጉሌህ አስተዋፅኦ እንዲሇው የጥናቱ ውጤት አመሌክቷሌ፡፡  

 የአማርኛ ቋንቋ የሚያስተምሩ መምህራን በአማርኛ ቋንቋ ክፍሇጊዜ የጽህፇት ክሂሌ 

ሇማጎሌበት የተዘጋጅ ይዘቶችን ሲያስተምሩ ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳን በእቅዴ 

በማካተት የተማሪዎችን የመፃፍ ክሂሌ ማጎሌበት እንዱችለ ጥረት ቢዯረግ  

 በጥናቱ ውጤት መሰረት የመፃፍ ክሂሌና ተነሣሽነት ከፍተኛ ቁርኝት ስሊሊቸው የአማርኛ 

ቋንቋ መምህራን ተማሪዎች የጽህፇት ክሂሌ ትምህርት በሚያስተምሩበት ጊዜ የተማሪዎችን 

የመፃፍ ተነሣሽነት ተማሪዎችን በተግባር ማሣተፍ ቢቻሌ  

 የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የተማሪዎችን የመፃፍ ክሂሌና ተነሣሽነትን ከመማሪያ መፀሃፍ 

ውጭም ሆነ በመማሪያ መፀሃፍ ውስጥ የጽህፇት ክሂሌ የሚያበርታታ ተግባራትን ወርክ 

ሽቶችን አዘጋጅቶ ሇመስጠት እንዱሇማመደ ቢዯረግ፡፡  

 የአማርኛ ቋንቋ ስርአተ ትምህርት ባሇሙያዎች የተማሪ መፀሃፍና የመምህሩ መምሪያ 

መፀሃፍ አዘጋጆች ሇጽህፇት ክሂሌ መማሪያ መሌመጃዎች ተግባራት ሲመርጡ መምህራን 

የትምህርት እቅዴ ሲያዘጋጅ በግሌጽ እንዯአንዴ የመፃፍ ተግባራት ማስተማሪያ መንገዴ 

በመጠቀም የተማሪዎችን የመፃፍ ክሂሌና ተነሣሽነት መጨመር ቢቻሌ  

2. ሇትምህርት እና ስሌጠና ባሇሙያዎች፡- ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የአማርኛ 

ቋንቋ መምህራን ሇመሆን ሇሚሰሇጥኑ አዱስ ሰሌጣኞች ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 

በመፃፍ ክሂሌ በሚሰሇጥኑባቸው ስሌጠናዎች ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ 

(የፅህፇት ክሂለን ሇማጎሌበት ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚጠቀሙበትን የማስተማሪያ 

ዘዳ)ጭምር ማስተማርና ማሰሌጠን ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ በተሇይም ሰሌጣኞቹ ራሣቸው 
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የማስተማሪያ ዘዳ የመምረጥ ብቃት እንዱኖራቸው ተገቢ ትምህርት በመስጠት 

ብልም በማስተማሪያ ዘዳዎች አተገባበር በማካተት በእውቀትና በክህልት የተሻለ 

እንዯሆኑ ዴጋፍ ቢዯረግሊቸው፡፡ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን ተግባር ተኮር 

የማስተማሪያ ዘዳ አተገባበር ሊይ ስሌጠና ቢሰጥ  

3. ሇጥናት አዴራጊዎች፡- በተሇያዩ የማስተማሪያ ዘዳ ዙሪያ ጥናቶች በስፊት ቢሰሩ 

የተማሪዎች የጽህፇት ክሂሌ እና ተነሣሽነት ከፍ ማዴረግ በማስተማሪያ ዘዳ ምርምር 

የሚያዯርጉ ሰዎች ሇጽህፇት ክሂሌና ተነሣሽነት ትኩረት በመስጠት መስራት ቢችለ 

የማለ አስተያየቶችን በአጥኝው ተጠቀሟሌ፡፡ 
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ዋቢ መፀሀፍት 

- ማረው አሇሙ፡፡ (1998ዓ/ም) በሣሌ ዴርሰት ማስተማሪያ አዱስ አበባ ፣ ብርሃንና ሰሊም 

ማተሚያ ዴርጅት  

- ባዬ ይማም ፡፡ (1987 ዓ/ም)፡፡ የአማርኛ ሰዋሰው ፡፡ አዱስ አበባ፡- ት.መ.ማ.ማ.ዴ፡፡  
- ባዬ ይማም፡፡ (2003 ዓ/ም)፡፡ የአማርኛ ሰዋሰው የተሻሻሇው ሁሇተኛ እትም፡፡ አዱስ አበባ 

ት.መ.ማ.ዴ፡፡  
- ተስፊዬ ሸዋዬ፡፡ (1986 ዓ/ም)፡፡ አንቦ የመረዲትና የመፃፍ ችልትን ማዲበር፡፡ አዱስ አበባ፣ 

ት.መ.ማ.ዴ 
- አማረማሞ፡፡ (1976ዓ.ም) ፡፡የቀሇምጠብታንግዴማተሚያዴርጅትታተመ       
- ያሇዉ እንዲወቀ፡፡(2009 ዓ/ም)፡፡ይጥናትናምርምርአተገባበርመርሆዎች፡፡አዱስ አበባ 

ት.መ.ማ.ዴ 
- በዴለ፡፡ ዋቅጅራ (1996ዓ/ም)፡፡ በስነ ጽሁፍ ቋንቋን ማስተማር፡፡አዱስአበባ፤ንግዴ ማተሚያ 

ዴርጅት፤ 
- ማረውአሇሙ፡፡ (1998 ዓ/ም)፡፡ቋንቋን የማስተማር ሰነ ዘዳ፡፡አዱስ አበባ፤ብርሃንና ሰሊም 

ማተሚያ ቤት፡፡ 
- ሃብታሙ ተስፊዩ፡፡ (2012 ዓ/ም)፡፡ በባህርዲር ዩኒቨርስቲ በአማርኛ ቋንቁ ትምህርት ችግር 

ፇች ዘዳ የተማሪዎችን የመፃፍ ችልታና ተነሣሽነት ሇማጎሌበት ያሇው ሚና (በጎንጂ 2ኛ 
ዯረጃ መሰናድ ትምህርት ቤት በ11ኛ ክፍሌ ተማሪዎች ተተኳሪነት የተሰራ ጥናት 
(ያሌታተመ) 

- ዘነበች ቃልሬ፡፡ (2011 ዓ.ም)፡፡ በዯብረብርሃን ዩኒቨርስቲ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ ፁሁፍ 
የአማርኛ ትምህርት ክፍሌ ትብብራዊ የመማር ዘዳ የተማዎችን የመፃፍ ችልታ ሇማሻሻሌ 
ያሇው ሚና(9ኛ ክፍሌ ተማሪዎች ተተኳሪነት) የተጠና ጥናት (ያሌታተመ) 

- አማረ ተሾመ፡፡ (2010 ዓ/ም) ፡፡ በአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ የአማርኛ ቋንቋ፣ ስነፁሁፍና 
ትምህርት ክፍሌ ተግባር ተኮር ቋንቋን የማስተማሪያ ዘዳ የተማዎችን የመፃፍ ክሂሌና 
ተነሣሽነት ሇማሻሻሌ ያሇው ተፅእኖ በ9ኛ ክፍሌ ተማሪዎች ሊይ የተካሄዯ ሙከራዊ ጥናት፡፡ 
ያሌታተመ 

- Elias.R (1987) understanding secand language acauistion (5th)edition 

oxford university press. 

- Dyme d (1992) techniques for class room interaction  

- Byme (1997)- teaching writing skills landanilo ngman grup ltd  

- Richard lack c. (2003) pappraches and methads in language teching 

Cambridge umvejity  

- Richards.J (1990). The language teaching matrix. Cambridge Cambridge 

university press  
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- Nunan.D (1991). Language teaching methud olagy a textbook for 

teachers new york prentice hall lnc  

- BighandS ackc and renadya will A(2002) net handalegy in language 

teaching anan thalagy ar carrent practice new yorki Cambridge 

university press  

- Richahds sack and radgers the adare (2003) apphuches and methods in 

lan guaye teaching Cambridge Cambridge university press 

- vygotskey.l (1978). mind in societi thedevelupment of higher 

psychalogical prucesses cambridge MA Harvard university press.  

- Leki.l (1991). Coaching fram the margin lssues written respancs. In B. 

Hrall (ed) second languguage writing research in sight for the class 

room Cambridge cambridye university  

- Bhorawn.D (1994). Teaching by principle an ingeraetive apparoch to 

language pedagogy lon longiman  

- Freeman A. (2000). Teacher response to student wring focus on forum 

uarsus content oxford university press 

- Harmar.s (1991) the phactice of English language teachining (8thed). 

Chainai langan  

- Richahds.J(2003) appruches and methods in language teaching 

Cambridge Cambridge university press  

- Light baun P.A spadan (1990) focus-no form and corrective feed back in 

communicative language teacingi gffects on second language learning 

studies in secand language acquisition 12,429-448 

- Willis.s (1996) a. frame work for teak-based learning landani langmanltd  

- stern h.h (1993) fundamental cancepts of language teaching cambridgei 

cup  
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አባሪዎች 

ዯብረብርሃን ዩንቨርሲቲ 

የኢትዮጵያ  ቋንቋዎች የስነ-ፁሁፍ ትምህርት ትምህርት ክፍሌ  ዴህረ ምረቃ 

መርሃ ግብር 

አባሪ አንዴ ሇጥናቱ የቀረበ የቅዴመ ትምህርት ፇተና  

የተማሪው ስም       ሴክሽን    እዴሜ    

እዴሜና መሇያ ኮዴ      

ውዴ ተፇታኞች ሇትብብራችሁ ከሌብ እናመሰግናሇን፡፡ ይህ ፇተና ተግባር ተኮር 
ዘዳ የተማሪዎች የመፃፍ ኪሑሌ ችልታና ተነሣሽነት ሇማጎሌበት ያሇው ሚና 
ርእሰ ሇሚሰራ ጥናት በ”8” ክፍሌ ተማሪዎች የተዘጋጅ የአማርኛ ቋንቋ ትም/ት 
ፇተና ነው፡፡ (100%) መሇያ ኮዴ 

1. ከዚህ በታች በቀረቡት ርእሶች አንደን መርጣችሁ ከ200 ቃሊት ባሌበሇጠ 
ከዴርሰት አይነቶች ተራኪ ዴርሰትን በመጠቀም አንዴ ርእስ መርጣችሁ 
ዴርሰት ፃፍ  

2. የእረፍት ጊዜ  
3. የትምህርት ቤቴ  
4. የጥናት ጊዜ  
5. የቤተሰብ ምክር  
6. ጓዯኝነት  

2. የሚከተለትን ዏ.ነገሮች ተዘበራርቀው የተቀመጡ ናቸው፡፡ በትክክሇኛ ሀሣብ ዴርጊት  ቅዯም   

ተከተሌ በማስቀመጥ አንቀፅ መሰራት  

1. ገበሬው ጤፈን አጨዯ፡፡ 

2. ገበሬው እርሻውን አሰረ፡፡ 

3. ገበሬው ጤፈን ወቃ፡፡ 

4. ገበሬው እርሻውን አሇሰሇሰ፡ 

5. ገበሬው ዘሩን ዘራ፡፡  

6. ገበሬው አረሙን አረመ፡፡ 
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አባሪ ሁሇት ሇተማሪዎች የቀረበ የፁሁፍ መጠይቅ 

ዯብረ ብርሃን ዩንቨርስቲ 

የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ስነ- ፁሁፍ ትምህርት ክፍሌ የዴህረ መረሃ ግብር 

- በመጠይቁ ሊይ ስም መፃፍ አይፇቀዴም  
- መጠይቁን በግሊችሁ መሙሊት ይኖርባችኋሌ  

በአማርኛ ቋንቋ ሇመፃፍ ክሂሌ ያሊቸውን ተነሣሽነትን በተመሇከተ የቀረቡ የቅዴመ 
የፁሁፍ መጠይቅ   

መመሪያ፡- የሚከተለትን ጥየቄዎች ካነበብክ/ሽ በኋሊ ከቀረቡት አማራጮች አንዴን 
መርጠህ/ሽ በስሩ የ ምሌክት ማስቀመጥ መሌስ ስጥ/ጭ  

የክፍሌ ሁሇት ምርጫዎች  

5. በጣም እስማማሇሁ  
4. እስማማሇሁ  
3. መወሰን ያስቸግራሌ  
2. አሌስማማም   
1. ፇፅሞ አሌስማማም  

ተ/ቁ ጥያቄዎች 5 4 3 2 1 
1 በምፅፍበት አጠቃሊይ ፅሀፍች (ዴርሰት) ጥሩ 

ውጤት አግኝቻሇሁ 
     

2   ተግባር ተነግሮ የማስተማሪያ ዘዳ ፅሁፎችን ( 
አንቀፅን ዴርሰትን                   ሇመፃፍ 
አግዞኛሌ) 

     

3 ሇፅህፇት ችልታን ሇማሻሻሌ ተግባር ተኮር 
የማስተማሪያ ዘዳ ተመራጭ ነው  

     

4 በተግባር ተኮር ዘዳ መማር ሇመፃፍ ያሇን ፍሊጎት 
ያነሣሣሌ  

     

5 በምፅፇበት ዴርሰት ውስጥ ተገቢነት ያሊቸው 
መግቢያና መዯምዯሚያሀሣቦች ሇይቼ እፅፊሇሁ  

     

6 ሇመፃፍ የምፇሌገውን ሀሣብ ቅዯም ተከተሌ 
እፅፊሇሁ  

     

7 የተሰጠኝን የመፃፍ ተግባራት በማገናዘብ እፅፊሇሁ       
8 የፅሁፍ ተግባራትን በማከናውንበት ጊዜ ስርአተ 

ነጠቦችን በትክክሇኛው ቦታ አስቀምጣሇሁ  
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9 የተሰጠኝን የፅሁፍ ተግበራት ፇጥኖ ሇመፃፍ 
ያሇኝ ፍሊጎት ጥሩ ነው  

     

10 ውስብስብ የፅሁፍ ተግባራት በሚያጋጥመኝ ጊዜ 
በማማከር ተግባሬን እወጣሇሁ  

     

11 በክፍሌ ውስጥ የሚሰጡኝ የፅሁፍ ተግባራት 
ቀሊሌ ናቸው  

     

12    ተግባር ተኮር ዘዳ ሇስሇሚያጋጥሙኝ የአፃፀፍ 
ችግሮች ሇመቅረፍ   ያግዘኛሌ  

     

13   ተግባር ተኮር ዘዳ ተማሪዎችን ንቁ ተሣታፉ 
እንዱሆን ያዯርጋሌ  

     

14 ተግባር ተኮር ዘዳ ተማዎችን ንቁ ተሣታፉ 
ያዯርጋሌ  

     

15 ሇፅህፇት ችልታን ሇማሻሻሌ የማስተማሪያ ዘዳ 
መምረጥ አስፇሊጊ ነው  
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አባሪ ሶስት ዴህረ ፇተና 

ዯብረብርሃን ዩንቨርሲቲ 

የኢትዮጵያ  ቋንቋዎች የስነ-ፁሁፍ ትምህርት ት/ት ክፍሌ  ዴህረ ምረቃ መርሃ ግብር 

ኮዴ -------------------------------- 

  ሇ8ኛ ክፍሌ ተማሪዎች የተዘጋጀ ፇተና 60% 

  ሇፇተና የተሰጠ ጊዜ ፡- 2 ሰዓት  

  አጠቃሊይ መመሪያ  

ውዴ ተማሪዎች  የዚህ ፇተና ዋናው አሊማ ተግባር ተኮር የመማር ዘዳ የተማሪዎች የመፃፍ 

ችልታ ሇማሻሻሌ ያሇው ሚና ሇመመርመር ነው፡፡ ጥያቄዎቹ 3 መመሪያዎችን  ይዘዋሌ፡፡ 

መመሪየ አንዴ፡- ከዚህ  በታች የቀረበውን ዏረፍተ ነገር መነሻ በማዴረግ አንዴ አንቀፅ ፃፈ/10%/ 

ሴትን ሌጅ ማስተማር ማህበረሰብን ማስተማር ነው፡፡ 

በሀገራት ኢትዮጵያ በገጠራማው አካባቢ --------------- የሚሇው  ክብር  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

መመሪያ ሁሇት፡- የቤተሰብ ፍቅር በሚሌ ርዕሰ ጉዲይ ተገቢው ስርአተ ነጥብ በመጠቀም ሁሇት 

አንቀፅ ፃፍ /4 / 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

መመሪያ ሁሇት፡- በአካባቢያችሁ ታዋቂ ስዎች በማስታወስ የሕይወት ታሪክ ፃፈ /10/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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አባሪ አራት ሇተማሪዎች የቀረበ ዴህረ የፁሁፍ መጠይቅ 

ዯብረ ብርሃን ዩንቨርስቲ 

የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ስነ- ፁሁፍ ትምህርት ክፍሌ የዴህረ መረሃ ግብር 

- በመጠይቁ ሊይ ስም መፃፍ አይፇቀዴም  
- መጠይቁን በግሊችሁ መሙሊት ይኖርባችኋሌ  

ክፍሌ ሁሇት በአማርኛ ቋንቋ ሇመፃፍ ክሂሌ ያሊቸውን ተነሣሽነትን በተመሇከተ የቀረቡ 
ዴህረ የፁሁፍ መጠይቅ  

መመሪያ፡- የሚከተለትን ጥየቄዎች ካነበብክ/ሽ በኋሊ ከቀረቡት አማራጮች አንዴን 
መርጠህ/ሽ በስሩ የ ምሌክት ማስቀመጥ መሌስ ስጥ/ጭ  

የክፍሌ ሁሇት ምርጫዎች  

6. በጣም እስማማሇሁ  
5. እስማማሇሁ  
4. መወሰን ያስቸግራሌ  
3. አሌስማማም   
2. ፇፅሞ አሌስማማም  

ተ/ቁ ጥያቄዎች 5 4 3 2 1 
1 በምፅፍበት አጠቃሊይ ፅሀፍች (ዴርሰት) ጥሩ 

ውጤት አግኝቻሇሁ 
     

2   ተግባር ተነግሮ የማስተማሪያ ዘዳ ፅሁፎችን ( 
አንቀፅን ዴርሰትን                   ሇመፃፍ 
አግዞኛሌ) 

     

3 ሇፅህፇት ችልታን ሇማሻሻሌ ተግባር ተኮር 
የማስተማሪያ ዘዳ ተመራጭ ነው  

     

4 በተግባር ተኮር ዘዳ መማር ሇመፃፍ ያሇን ፍሊጎት 
ያነሣሣሌ  

     

5 በምፅፇበት ዴርሰት ውስጥ ተገቢነት ያሊቸው 
መግቢያና መዯምዯሚያሀሣቦች ሇይቼ እፅፊሇሁ  

     

6 ሇመፃፍ የምፇሌገውን ሀሣብ ቅዯም ተከተሌ 
እፅፊሇሁ  

     

7 የተሰጠኝን የመፃፍ ተግባራት በማገናዘብ እፅፊሇሁ       
8 የፅሁፍ ተግባራትን በማከናውንበት ጊዜ ስርአተ 

ነጠቦችን በትክክሇኛው ቦታ አስቀምጣሇሁ  
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9 የተሰጠኝን የፅሁፍ ተግበራት ፇጥኖ ሇመፃፍ ያሇኝ 
ፍሊጎት ጥሩ ነው  

     

10 ውስብስብ የፅሁፍ ተግባራት በሚያጋጥመኝ ጊዜ 
በማማከር ተግባሬን እወጣሇሁ  

     

11 በክፍሌ ውስጥ የሚሰጡኝ የፅሁፍ ተግባራት ቀሊሌ 
ናቸው  

     

12    ተግባር ተኮር ዘዳ ሇስሇሚያጋጥሙኝ የአፃፀፍ 
ችግሮች ሇመቅረፍ   ያግዘኛሌ  

     

13   ተግባር ተኮር ዘዳ ተማሪዎችን ንቁ ተሣታፉ 
እንዱሆን ያዯርጋሌ  

     

14 ተግባር ተኮር ዘዳ ተማዎችን ንቁ ተሣታፉ 
ያዯርጋሌ  

     

15 ሇፅህፇት ችልታን ሇማሻሻሌ የማስተማሪያ ዘዳ 
መምረጥ አስፇሊጊ ነው  
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አባሪ አምስት የቁጥጥር ቡዴኑ ቅዴመ ዴህረ ትምህረት የመፃፍ ችልታ ፇተና ውጤቶች  

 

ኮዴ 

ቅዴመ ፇተና ውጤት ከ60% ዯህረ ፇተና ውጤት ከ60% 

አራሚዎች አራሚዎች 

አራሚ 

1 

አራሚ 

2 

አራሚ 

3 

አማካኝ 

ውጤት 

አራሚ 

1 

አራሚ 

2 

አራሚ 

3 

አማካኝ 

ውጤት 

1 24 21 23 22.66 30 34 29 31 

2 39 40 41 40 40 38 42 40 

3 38 34 39 37 39 38 36 37.66 

4 17 20 19 18.66 24 22 21 22.33 

5 30 29 31 30 31 28 32 30.33 

6 37 35 33 35 38 34 39 37 

7 40 38 41 39 42 40 43 41.66 

8 17 17 19 17.66 22 20 21 21 

9 38 37 40 38.333 39 40 40 39.66 

10 21 23 20 21.333 28 24 29 27 
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አባሪ ስዴስት የሙከራ ቡዴኑ የመፃፍ ችልታ የቅዴመና ዴህረ ትምህርት ፇተና ውጤቶች 

 

ኮዴ 

ቅዴመ ፇተና ውጤት ከ60% ዯህረ ፇተና ውጤት ከ60% 

አራሚዎች አራሚዎች 

አራሚ 

1 

አራሚ 

2 

አራሚ 

3 

አማካኝ 

ውጤት 

አራሚ 

1 

አራሚ 

2 

አራሚ 

3 

አማካኝ 

ውጤት 

1 28 22 26 24.33 30 29 32 30.33 

2 40 40 39 39.66 43 41 44 42.66 

3 38 33 37 36 39 35 36 36.66 

4 18 17 21 18.66 22 20 20 20.66 

5 38 34 33 35 39 42 42 41 

6 19 22 21 20.66 24 20 25 23 

7 37 36 38 34 39 40 43 40.66 

8 42 40 43 41.66 45 41 42 40.66 

9 20 24 22 22 43 43 45 43.66 

10 37 38 40 38.33 41 38 38 39 
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አባሪ ሰባት የቁጥጥር ቡዴኑ ስሇተግባር ተኮር መማር ዘዳ የተሰጠ ቅዴመ የፅሁፍ መጠይቅ 

ኮዴ ጥያቄዎች  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 3 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 1 2 2 2 

2 1 3 5 4 6 2 7 10 4 2 2 1 1 2 3 

3 2 1 4 4 2 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 

4 2 2 1 1 3 4 5 5 2 2 1 2 3 2 2 

5 2 1 2 1 3 4 5 5 2 1 1 2 3 3 2 

6 1 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 

7 3 4 3 3 2 2 3 3 4 5 1 2 5 2 2 

8 2 3 2 3 2 2 3 3 4 5 2 2 5 2 3 

9 3 4 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 

10 1 2 3 3 2 2 1 2 3 4 2 1 1 2 3 
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አባሪ ስምንት  የሙከራ ቡዴን 

ተማሪዎች ተግባር ተኮር የመማር ያሊቸው አስተያየት በተመሇከተ ሇእያንዲንደ ጥያቄ የሰጡት 

ቅዴመ የፁሁፍና መጠይቅ ምሊሽ  

ኮዴ ጥያቄዎች  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 3 2 1 1 2 4 4 2 2 3 3 1 1 2 3 

2 3 4 4 1 2 3 3 5 5 1 1 2 2 1 2 

3 1 2 4 4 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

4 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 1 2 2 3 

5 5 1 1 2 3 4 4 2 2 2 1 1 2 2 3 

6 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 2 1 2 2 1 

7 2 1 2 2 3 4 3 3 2 2 2 1 1 3 3 

8 2 2 1 3 2 2 1 1 3 3 3 2 4 2 2 

9 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 1 

10 2 2 1 3 4 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
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አባሪ ዘጠኝ የቁጥጥር ቡዴኑ  

ስሇተግባር ተኮር መማር ያሊቸው አስተያየት በተመሇከተ በእያንዲንደ ጥያቄ የሰጠ ዴህረ የፁሁፍ 

መጠይቅ 

ኮዴ ጥያቄዎች  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 2 2 4 5 2 3 2 2 1 1 2 4 3 2 

2 2 2 2 3 5 2 3 2 2 1 2 2 2 4 1 

3 3 2 2 4 4 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 

4 5 4 3 1 1 2 2 2 2 3 2 1 5 2 5 

5 5 4 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 1 2 2 

6 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 

7 3 2 2 3 3 4 3 2 2 5 2 2 5 4 3 

8 3 2 2 3 2 3 2 5 4 3 2 2 3 2 2 

9 1 2 2 2 4 3 2 2 2 4 2 2 2 1 2 

10 1 2 2 3 3 2 1 2 2 4 3 2 1 2 3 
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አባሪ አስር ሙከራዊ ቡዴኑ  

ስሇተግባር ተርር መማር ያሊቸው አስተያየት  ያሊቸው አስተያየት በመሇከተ በእያንዲንደ ጥያቄ 

የሰጡት አስተያየት ጽህረ የፁሁፍ ሙከራ  

ኮዴ ጥያቄዎች  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 3 3 2 4 4 3 3 4 5 2 2 3 3 4 5 

2 2 4 3 1 4 3 5 2 2 4 4 2 5 4 5 

3 4 4 2 2 1 3 3 2 2 4 2 2 1 2 2 

4 3 2 2 1 2 3 3 5 5 2 2 4 4 3 3 

5 3 2 2 1 2 2 5 4 3 4 4 2 2 5 3 

6 3 2 3 1 2 3 4 5 3 2 1 2 2 2 2 

7 1 1 2 3 4 3 3 4 5 2 2 3 3 4 3 

8 2 3 3 2 3 2 3 4 5 2 3 3 2 3 3 

9 3 2 3 2 3 2 3 4 5 2 3 4 4 3 3 

10 5 4 4 2 2 3 2 4 5 2 3 4 4 3 3 
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አባሪ አስራ አንዴ የጥናቱ አሊማዎች  

ክፌሌ አንዴ 

1.1. የዚሁ ጥናት አሊማ 

ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ ሇፅህፇት ክሂሌና ተነሣሽነት መከበር ያሇው ሚና 

መመርመር ነው፡፡ በጥናቱ ሙከራዊ ጥናት እንዯመሆኑ መጠን የሙከሪ ቡዴኑና የቁጥጥር 

ቡዴኑ ተማሪዎች ሇማስተማር የተመረጠ መምህሩ ስሇ ተግባር ተኮር ማስተማሪያ ዘዳ 

ጥቅሞች ማሠረተዊ መርሆች ስሌቶች ተግባር ተኮር የማስተማሪያ ዘዳ የተማሪውና 

የመምህሩ ሚና ምን እዯመሆኑ ስሌጠና ይሰጣሌ፡፡  

1.2. ስሌጠና ተሣታፉ የቀረበ ማሳሰቢያ 

ከምርምር ስነ-ምግባሮች  መካከሌ ተግባር አዎንታዊ መቀበሌ ነው፡፡ ይህ ሙከራዊ 

ጥናት በተሳካ ሁኔታ እንዱከናወን በአጭሩም  የቀረበውን ጥያቄ ተቀብሊችሁ ስሌጠናውን 

ሇማከናወን ፇቃዯኛ መሆናችሁ ሇጥናቱ መጠናከር ወሳኝነት ስሊሇው ምስጋናዬ የሊቀ ነው፡፡  

የዚህ ስሌጠና ዋና አሊማ ተግባር ተኮር ማስተማሪያ ዘዳ ሇጽህፇት ከሂሌ መዲበር ተነሣሽነት 

ያሇው ሚና ከላሇው ማስተማሪያ ዘዳ ምን ያህሌ ተግባራዊ ቢዯረግ ከዋጭነቱን ሇመሇየት 

ነው፡፡ ይህ የማሰሌጠኛ ማንዋሌ የተዘጋጀው ተግባር ተኮር ማስተማሪያ ዘዳን በተመሇከተ 

የተሇያዩ መምህራነ የፃፊቸውን ያቀረቡትን ሀሣብ መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ ስሌጠናው 

የመፃፌ ከሂሌ በምታስተምሩበት ጊዜ ዘዳው እንዱተገብሩት ሇማስቻሌ ነው፡፡  

1.3. የተመዯበው ክፌሇ ጊዜ 

በስሌጠናው ወቅት ሇእያንዲንደ ትምህርት ይዘት የተመዯበው ክፌሇ ጊዜ መጠን  

ተ.ቁ ይዘት  የተመዯበ ክፌሇ ጊዜ  

1 ተግባር ተኮር መማር ምንነት  1 

2 ተግባር ተኮር ዘዳ ማማር ጥቅም  1 

3 የአንቀፅ ምንነት  1 

4 አንቀፅን አዯረጃጅቶ መፃፌ  4 

5 ሀሣቦችን አተካክቶ መፃፌ  1 
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የስሌጠናው አሊማ 

- በተግባር ተኮር ዘዳ ምንነት ይገሇፃለ፡፡  

- በተግባር ተኮር መማር ጥቅሞችን ይገናዘባለ፡፡ 

- በተግባር ተኮር ዘዳ መማር ከላሊው ማስተማሪያ ዘዳ ሌዩነቱን ይገሌፃለ፡፡  

- በተግባር ተኮር ዘዳ መማር ጠቀሜታው ያውቃለ፡፡  

- ማናቸውን ሇይተው ያውቃለ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

አባሪ አስራ ሁሇት ተግባርተኮርየማስተማርስነዘዳትኩረት 

ተግባር ተኮር የማስተማር ዘዳ ትኩረቱ ከቋንቋው ትኩረት ይሌቅ በመማር ትኩረት 

ሊይ ነው፡፡ሆኖም የቋንቋን ተፇጥሮ በተመሇከተ ሇዚህ ዘዳ በርካታ ግምቶች መነሻ 

እንዯሆኑት ይታሰባሌ ፡ሪቻዴስ (2001፣101) “ተግባብተው ተግባርን በክፌሌ ውስጥ የሚሠራ 

ሆኖ በታሊሚው ቋንቋ ውስጥ ተማሪዎች አንዴን ነገር በትክክሌ በሚረደበት በሚሠሩበት 

በሚያዘጋጅበት ወቅት ትኩረት የሚያዯርጉት ከቅርፅ ይሌቅ ትርጉም ሊይ ነው፡፡” በማሇት 

ገሌፀዋሌ፡፡ ከሊይ ከቀረበው ሃሳብ መረዲት እንዯሚችሇው በተግባር ተኮር ቋንቋ ዘዳ 

የማስተማር ዘዳ ውስጥ አብዛኛው ተግባራት በተማሪዎች የሚከናወኑ ይሆናለ፡፡እንዱሁም 

ሃርመር  (1991÷167) ፡፡ “ተግባር ተኮር የቃሊት ማስተማሪያ ዘዳ ቋንቋ አሌባ ትረካ የባህሪ 

መገሇጫ መንገዴ ነው፡፡”  በማሇት ያሳረዲሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ ተግባር ተኮር የአቀራረብ ዘዳን ቋንቋን ሇተማሪው ማቅረብ ተግባርን 

ያማከሇ  ሂዯትን ሇማቀዴና ሇማስተማር ያግዛሌ፡፡የመማር ማስተማርና ሂዯቱንም 

በተማሪዎች በሚታየው ሇውጥ አንፃር ሂዯቱን በተሇያየ መንገዴ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 

ይኸውም፡- ተማሪው/ዋ/ በግሇሰብ ዯረጃ መረዲት መቻለን ወይም የተሇያየ ተግባራት ከጓዯኛ 

መረዲት መቻሊቸውን፣የቋንቋ ማቅረቢያ ዘዳው በራሱ ትክክሇኛና መፌትሄን ሇማግኘት 

የሚያስችሌ ነገር እንዲ ሇውና እንዯላሊው ወይም ዯግሞ ተማሪዎች በራሳቸው አንፃራዊ የሆነ 

መፌትሄ መግባት አሇመግባታቸውን ማየት የተግባሩ አቀራረብ ወይም ፌሰት የተጠበቀውን 

ውጤት በእርግጠኝነት ማሳየት 

አሇማሳየቱንወይምተማሪዎቹወዯቀጣዩተግባርሇማሇፌእርግጠኛነትወይምበራሱመተማመንይጎሊ
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ቸዋሌወይስአይጎሊቸውምየሚሇውንማየትነው፡፡ተግባር ተኮር ቋንቋን በመማርማስተማር ዘዳ 

አቀራረብ በተግባር ተኮር ቋንቋን በመማር ማስተማር ሂዯት ተግባራት የሚቀርቡ 

በትመንገዴ የተማሪዎችን የቋንቋ መማር ፌሊጎትን መሰረት ባዯረገ መሌኩ መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ እንዯ ሊርሰንፌሪማንና አገሊሇፅ፡፡ (1998÷17)፡፡ቁሌፌ የሆኑ የተግባር ተኮር 

ቋንቋን ማስተማር ዘዳ እንዯሚከተሇው አቅርበዋሌ፡፡ 

መሠረታዊ የሚባለት ነገሮች ዓሊማ ያሊቸው ዘዳዎችና ተግባራት ሇተግባቢነት ሇትርጉም 
ትኩረት የሚሠጡ መሆን አሇባቸው፡፡ 

ተማሪዎችቋንቋንየሚማሩበትበተግባበታዊግንኙነትናበዓሊማይሁንጂበሥራዎችናበተግባራትሲማ

ረኩነው፡፡ 

ስራተግባር፣

ተማሪዎችበህይወትዘመናቸውሉዯርሱየሚፇሌጉትወይምሇክፌሌዯረጃቸውውስንስነትምህርታዊዓ

ሊማያሇውሲሆንነው፡፡ 

የተግባርአስቸጋሪነትየተማሪዎችየቀዯመሌምዴንእንዲይጠቀሙየሚያዯርግመሆንየሇበትም፡፡ 

የተግባሩውስብስብነትቋንቋውንየመጠቀምዯረጃንያገናዘበሉሆንይገበዋሌ፡፡ 

በማሇትየያስረዲለ፡፡

ከሊይከቀረበውሃሳብመረዲትእንዯሚቻሇውበተግባርተኮርቋንቋየማስተማርዘዳውስጥትምህርቱንበ

ተሻሇመንገዴሇማስተሊሇፌየሚሠጡተግባራትአነስተኛሉተገበሩየሚችለእንዱሁምሉያመርምሯቸ

ውየሚችለተግባራትንማቅረብእንዯሚገባመረዲትይቻሊሌ፡፡ 

ዋሉስ፡፡ (1996፣31)፡፡በተግባር ተኮር የመማር ማስተማር ዘዳ አይነቶችንና ዯረጃዎችን 

በቅዯም ተከተሌ ዘርዝሯቸዋሌ ይኸውም 
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 መዘርዘር 

 ማዯራጀትናመሇየት 

 ማወዲዯር 

 ችግርፇቺነት 

 ሌምዴማከፇሌ 

የፇጠራተግባርሲሆኑእነዚህንመሰረትበማዴረግሇተማሪዎችተግባራትንመስጠትተማሪዎችበቀሊለ

ሉተገበሩበትእንዯሚችሌያስረዲሌ፡፡በላሊመሌኩስተርን፡፡ (1983፣11)፡፡ተግባራትን / 

task/ባሇውየግንኙነትአይነትመሰረትእንዯሚከተሇውይፃሌፅዋሌ፡፡ 

“አንዴሊይየመገጣጠምተግባር” 

ይህተግባርየሚያካትተውተማሪዎችየተሇያዩየተቆራረጡመረጃዎችንአንዴሊይበማገናኘትሙለየ

ማዴረግተግባርነው፡፡

ሇምሳላሶስትተማሪዎችወይምቡዴኞኖችየተሇያዩሶስትየታሪክቅንጫቢዎችንአንዴሊይበማገናኘት

አንዴወጥታሪክእንዱያወጡየማዴረግተግባርነው፡፡ 

“የመረጃክፌተትተግባራት ” የዚህ ተግባርክንውን ሂዯት አንዴ ተማሪ ወይም ቡዴን የተሟሊ 

መረጃ ቢይዝና ላሊው ተማሪ ቡዴን ዯግሞ የጎዯሇ ሃሳብን ያሇው መረጃ ቢይዝ ይህን 

የጎዯሇውን ሃሳብ ጉዴሇቱን የመሙሊት ተግባር ነው፡፡ 

“ የችግርፌቺነትተግባራት” 

ይህተግባርየሚከናወነውተማሪዎችስሇአንዴችግርመረጃይሰጣቸውናሇዚህችግርመፌትሄየሚሆንሃሳ

ብየማግኘትተግባርነውበዚህመሰረትመፌትሄየችግሩውጤትይሆናሌ፡፡ 
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“የችግርሰጭነትተግባር” 

ይህተግባርየሚከናወነውአንዴችግርያሇውሃሳብከተሇያዩየውጤትሀሳቦችጋርአንዴሊይሇተማሪዎችበ

ማቅረብ፣

ተማሪዎችከቀረቡትየውጤትሀሳቦችውስጥእርስበርስበመወያየትናበመስማማትአንደንየሚመርጡ

በትሂዯትነው፡፡ 

“የአስተያየትሌውውጥተግባራት” ይህተግባርተማሪዎችእና 

/ተወያዩሏሳብበመሇዋወጥአንደበሚያቀርበውሃሳብላሊውንሇመማረክየማዴረግክንውንነው፡፡

ከዚህሊይተማሪዎችስምምነትሊይእንዱዯርሱአይፇሇግም፡፡ 

ከሊይበዝርዝርሇማየትእንዯተሞከረውአንዴሊይበመገጠም፣

የመረጃክፌተትንእንዱሁምየአስተያየትሌውውጥተግባራትንበመስጠትበተማሪተኮርየመማርማስ

ተማርዘዳ/ አዘቀራረብ/ ቋንቋንማስተማርእንዯሚቻሌመገንዘብተገቢነው፡፡ 

ማረውአሇሙ፡፡ (1998፣24)፡፡ “ተማሪዎችንበራሳቸውቃሊትንማሇማመዴያስፇሌጋሌ፡፡” 

ይህምተማሪዎችንበቡዴንበማዯራጀትተግባራትንበመስጠትማሇማመዴይቻሊሌ፡፡

ይህምየሚመረጠውርዕስተማሪዎችከአዕምሮአቸውአፇሇቀውሉሰሩትየሚችሌተግባርሉሆንእንዯሚ

ገባውያብራራለ፡፡ 

ምሳላ፡- 

ጓዯኛችሁእንዱኖረውየምትፇሌጉእንዱኖረውየማትፇሌጉትንባህሪዘርዝሩተብልተግባርቢሰጣቸው

በጎወይምጥሩእንዱሁምመጥፍየሚሎቸውንባህሪያትእንዱዘረዝሩይጠበቃሌመምህሩበቡዴንወይም

በጥንዴያዯረጃቸውንተማሪዎችክትትሌያዯረጋሌእንዱፃፌያበረታታሌ፡፡

ያፍካክራሌመምህሩያራሡንመስፇርትአዘጋጅቶእንዱዘረዘሩየፇሇጋቸውባህሪያትበትክክሌመዘርዘ

ራቸውንእየተዘዋወረበማየትያረጋግጣሌ፡፡ 
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በመቀጠሌምየትኛውቡዴንብዙቃሊትንእንዯዘረዘረበማየትየውዴዴርመንፇስበመፌጠርየትኛውቡ

ዴንብዙቃሊትንእንዱዘረዘርበማየትየውዴዴርመንፇስበመፌጠርየዘርዘሩትንቃሊትእንዱያቀርቡማ

ዴረግይቻሊሌ፡፡

በዚህወቅትተማሪዎችሣያቀርቡየመምህሩተግባርሉሆንየሚችሇውማዲመጥየተሣሣቱምካለላልች

የቡዴንአባሊትእንዱያስተካክለባቸውማዴረግበማዴረግበራሳቸውእንዱማሩማዴረግእንዯሚቻሌይ

ገሌፃሌ፡፡በላሊመሌኩበዚሁመንገዴተግባራትንበመስጠትፅህፇትንማሇማመዴይቻሊሌ፡፡

በተማሪዎችሉታወቅየሚችሌርዕስመምህሩማዘጋጀትይኖርበታሌ፡፡

ያዘጋጀውርዕስበተማሪዎችአቅም፣ (እውቀት ) 

ጋርሉመጣጠንናሉያፅፌየሚችሌመሆንይኖርበታሌ፡፡ 

ምሳላኮረናቫይረስየሚሌርዕስቢሠጣቸውናበዚህርዕስስርሶስትንዐሣንርዕስንበመስጠትማሇትምመ

ተሊሇፉያመንገደን፣መከሇከያውን፣

ሉያስከትሌየሚችሇውንጉዲትበአስተዋፅኦመሌክእንዱያዘጋጅቢያዯርግበእያንዲንደርዕስስርቢያን

ስከሶስትእስከአራትየሚዯርሱነጥቦችን (ዝርዝርሃሳቦችንእንዱፃፌ) 

በማዴረግከዚያምየሰሩትንማየትየዘረዘረቸውንነጥቦችእንዱያቀርቡማበረታታትበመቀጠሌበመገ

ምገምወዯአንቀጽእንዱቀይሩትማዴረግሙከራዎችንማዴነቅበመጨረሻምፅሁፊቸውንእንዱያነቡ

ትማዴረግይጠበቃሌ፡፡ 

ከቀረበውሃሳብመረዲትእንዯሚታችሇውተግባርተኮርየማስተማርዘዳሙለትኩረቱበተማሪዎችመ

ማርናአቀራረብሊይሆኑተግባራቱንበአግባቡመተግበርቸውንማየትናመከታተሌዯግሞመምህሩንየ

ሚመሇከትተግባርይሆናሌ፡፡ 

በላሊመሌኩሰተረን (1983፣131) 

በተግባርተኮርየማስተማርስነዘዳመመሳሰሌወይምአሇመመሳሰሌንበውይይትወይምበክርክርበሚቀ

ርቡተግባራትእንዱሁምበጽሁፌበሚያቀርቡትተግባራትየጋራግብሊይወይምየተሇያዩግብሊይየሚዯ

ርሱበትንሂዯትሉያሳይየሚችሌነው፡፡ላሊው “መረዲዲትንወይምመወዲዯርን” 

ተማሪዎቹተግባራትንሇማከናወንእርስበርስየሚረዲደበትናአንደከአንደየተሻሇሃሳብሇማግኘትየ

ሚያዯርጋገፌበትወይምአንደከአንደየተሻሇሰርቶሇማሣየትየሚወዲዯሩበትሂዯትነው፡፡ 
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“ነጠሊወይምብዙውጤቶች” 

ይህምተግባርነጠሊውጤትሲያሰገኝየሚችሌወይምዯግሞዘርፌብዙውጤቶችንሉያስገኝሊቸውየሚች

ሌነው፡፡ 

“ተጨባጭወይምረቂቅቋንቋ” ተግባሩ የሚያካትተው ተጨባጭ የቋንቋ አጠቃቀም ወይም 

ዯግሞ ረቂት የቋንቋ አጠቃቀምን ሉሆን ይችሊ፡፡ 

“ቀሊሌወይምውስብስብሂዯት” የተሠጠው ተግባርከ ተማሪዎች እዴሜና ችልታ አንፃር 

በአንፃራዊነት ቀሊሌ ወይም ዯግሞ ውስብስብ አዕምሮ አዊ ሂዯት ሉሆንይችሊሌ፡፡ 

“እውነትንመሠረትያዯረገይህምማሇትበገሀደአሇምካዩትወይምከኖሩትወይምዯግሞከተማሩትእው

ነተኛየሆነውንነገርመሠረትበማዴረግሲሆንወይምበአሇምሊይየማይገኙስነትምህርታዊተግባርሉሆ

ንይችሊሌ፡፡ 

እነዚህከሊይየተዘረዘሩትየተግባርአይነቶችማሇትምመመሳሰሌወይምአሇመመሳሰሌመረዲዲትወይ

ምመወዲዯር፣ነጠሊወይምብዙውጤቶች፣ተጨባጭወይምረቂቅ፣

ቀሊሌወይምውስብስብሂዯትቀሊሌወይምውስብስብቋንቋእናአውነትንመሰረትያዯረገወይምያሊዯረገ

አቀራረብላሊኛውተግባርየማስተማርናየመማርዘዳናአቀራረብሉሆንእንዯሚችሌመረዲትተገቢነ

ው፡፡ 

በተግባርተኮርየማስተማርዘዳየመምህሩንናየተማረውሚና 
የተማሪውሚና 
ወቅታዊበሆነውተግባርተኮርየመማርማስተማርዘዳየተማሪውሚናየሚከተለትናቸው፡፡ 
በቡዴንመሳተፌ 
መቆጣጠር 
ሃሊፉነትንመቀበሌናአዱስነገርመፌጠር 
ተግባራትንበዯንብመከታተሌወዘተ----------------- 
ተማሪዎችሇወጧቸውወይምሉተገብሯቸውየሚገቡተግባራትናቸው፡፡ 
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የመምህሩሚና 

መምህሩበተግባርተኮርየማስተማርስነዘዳየሚከተለትንተጋባራትያከናውናሌ፡፡ 

በክፌሌውስጥሉከናወኑየሚችለተግባራትንመርጦበቅዯምተከተሌማስቀመጥ 

ተማሪዎችቀጣዩንተግባርሇማከናወንእንዱችለአዴረጎያዘጋጃሌማዘጋጀትይኖርበታሌ 

ተማሪዎችሇመማርየሚሆኑንቁስነሌቦናእንዯኖራቸውያዯርጋሌ 

የተግበርተኮርቋንቋንየማስተማርዘዳ (task based language teaching methods) 

ጠንካራጎኖችናውስንነት 

የተግባርተኮርቋንቋንየማስተማርዘዳጠንካራጎኖች 

- ዘዳውተግባርንእንዯዋናየእቅዴናየማስተማሪያአካሌማዴረግ 

- 

መሰረታዊሃሳቡከላልችየቋንቋማስተማሪያዘዳዎችየበሇጠቋንቋንማስተማሪያዘዳዎችየበሇጠቋንቋ

ንሊማስተማርየሚያዘጋጅመሆኑ 

ሇተማሪዎችመካከሌየሚከናወነውንቋንቋመስተጋብርየበሇጠማጉሌበትናተማሪተኮርትምህርትአሰ

ጣጥንማዲበሩ 

- በተማሪዎችሰፉነፃነትበመስጠቱየተሰጣቸውንተግባርበብቃትእንዱወጡእዴሌመፌጠሩ 

- ተፇጥሮአዊአውዴበተማሪውሌምዴናገጠመኘጋርመተሳሰሩ 
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- በሚያዯርጉትመስተጋብራዊሌውውጥሳይሰሇቹተዝናንተውመማራቸው 

-  በተግባራዊክንውኖችሊይየተመሰረተናየተግባቦትብቃታቸውንሇመገምገምየሚስችሌመሆኑ  

- 
ተግባርተኮርየቋንቋማስተማሪያዘዳየተሇያዩተግባራትንአጠቃቀምሇማሻሻሌየሚያግዝአንቀሳቃሽ
መሆኑ 

- ተማሪዎችንከቋንቋቁጥጥርነፃእንዯሆኑማስቻለ 

- የቋንቋውተፇጥሮዊአውዴየተማሪዎችሌምዴእንዱዲብርያስችሊሌ፡፡ 

- ተማሪዎችሇቋንቋውመጋሇጥእንዱኖራቸውያዯርጋሌ 

- የመማርሂዯቱአዝናኝናአነቃቂነው፡፡ 

- 
የአቃራረብሂዯቱይበሌጥተማሪተኮርመሆኑተማሪዎችየበሇጠቋንቋውንእንዱሇማመደያግዛቸዋሌ፡
፡ 

    በተግባር ተኮር ዘዳ መማር ስሌቶች 

 

- ተማሪዎች በራሣቸው ርዕስ በመምረጥ ፁሁፌ እንዲያዘጋጁ ማዴረግ  

- የጥንዴ ስራዎች  በመስማት ሰርተው እንዱቀርቡ ማዴረግ  

- የፕሮጀክት ስራ በመስጠት እንዱሰሩ ማዴረግ  

- ግራፉሌ ሰንጠረዥን በማዘጋጀት እንዱያከብሩ ማዴረግ  

- ተሸጋጋሪ የቡዴን ውይይት በማዴረግ ተማሪዎች የተሰጣቸውን ተግባር ከሰሩ በኋሊ 

ከቡዴኑ መካከሌ አንዴ ተማሪ የተሰሩ ተግባራትን በመያዝ ወዯ ላሊ ቡዴን በመሄዴ 

ሃሣብ ማካፇሌ እና ተጨማሪ ሃሣቦችን ካገኛቸው ቡዴኖች መቀበሌ በዚህ መሌኩ ሃሣቡን 

እንዱሰፊ በማዴረግ ማጠቃሇያ ሊይ መዴረስ 
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የቡዴን ስራ ከ5-7 የሆኑ ተማሪዎችን በአንዴ በማዯራጀት ተግባራትን በቡዴን በመስጠት 

በቡዴን እንዱወያዩ የሚዯረግበት ስሌት ሲሆን የቡዴን አባሊቶች ውስጥ የራቸው የስራ ዴርሻ 

አሊቸው፡፡ መሪ፣ አስተባባሪ፣ ፀሃፉና አቅራቢ በማዴረግ ይዯራጃሌ፡፡ ላሊ የቡዴን አባሊት 

ማጠቃሇያ ሃሣቦችን በመሰጠት ይሣተፊለ   

አባሪ አስራ ሶስት  ሇተጠኝዎች መማሪያ  የተዘጋጀ የትምህርት ዕቅዴ 

የት/ቤቱ ስም ፡- ሸዋሮቢ 1ኛ ዯረጃ ትቤት  

የመሩ ስም  

የት/ት አይነት አማርኛ 

የክፌሌ ዯረጃ 8ኛ ክፌሌ 

የት/ቱ ርዕስ፡- አንቀጽን መፃፌ  

አሊማ ፡- ተማሪዎች ከዚህ ክፌሇጊዜ ትምህርት በኋሊ  

- የተዘበራረቁ አረፌተ ነገሮችን አስተካክሇው ይጽፊለ 

 

ተግባር  ይዘት የመ/ሩ ተግባር የተማሪው ተግባር ምዘና ሚዱያ 

መግቢያ 10 10 - ሰሊምታ መሇዋወጥ 
- ያሇፇውን ክ/ጊዜ ት/ት 

ባጭሩ መከሇስ 
- የዕሇቱን ት/ት ማሣወቅ 
- የቀረበውን መሌመጃ በግሌ 

መስጠት  

- ሰሊምታ መሇዋወጥ  
- የዕሇቱን ርዕስ ማወቅ 
- በግሌ የተሰጡትን 

ተግባራት አሰራሩን 
በግሌጽ መረዲት  

በገሇፃ   

ዋና 
ተግባር 

30 አንዴን 
ጽሁፌ 
በራሱ 
አባባሌ 
መፃፌ 

- ከአንዴ እስከ ሰባት 
የቀረቡትን የተዘበራረቁ 
አረፌተ ነገሮች በቅዯም 
ተከተሌ በዯብተራቸው ሊይ 
እንዱጽፌ እንዱሰሩ 
መስጠት  

- ሁለም ተማሪዎች ተግባሩን 
እንዱሰሩ መከታተሌና 
ማገዝ   

- ከአንዴ እስከ ሰባት 
ያሌተስተካከለ አረፌተ 
ነገሮችን ቅዯም 
ተከተለን ጠብቀው 
በማስተካከሌ 
በዯብተራቸው ሊይ 
መፃፌ  

- የፃፈትን 
ሇመምህራቸዉ ማሳየት 
 

በዉይይት በወረቀት 
ሰላዲ 

ማጠቀሇያ  
 

5  - በፃፈት ሊይ አስተያየት 
በመስጠት የዕሇቱን ት/ት 
ማጠቃሇሌ  

- በላሊ ርዕስ ሁሁፌ 

አስተያየቱን በመቀበሌ 
በላሊ ርዕስ ፅሁፍች 
አዘጋጅተው መምጣት  

በጥያቄና 
መሌስ 
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አዘጋጅተው እዱያመጡ 
የቤት ስራ መስጠት  

 
የመ/ሩ ስም ---------------------------  የዱ/አ -----------------------    የር/መ/አ -------------------- 
ፉርማ --------------------            ፉርማ ----------------         ፉርማ ----------------- 
   ቀን --------------------              ቀን -----------------           ቀን ---------------- 
 
 

 

አባሪ አስራ አራት ሇተጠኝ ቡዴኑ የተዘጋጀ የማስተማሪያ ዘዳ  

ትምህርት 1  

1. የሚከተለትን ርእሰ ጉዲዩች መካከሌ ርእስ በመምረጥ የዴርጊትና የጊዜን ቅዯም 

ተከተሌ መነሻ በማዴረግ አንቀፅ ጽፊችሁ አቅርቡ  

ሀ. የቡና አፇሊሌ  

ሇ. የሣር ቤት አሰራር  

ሏ. የገንፍ አዘገጃጀት   

2. የሚከተለትን ርእሰ ጉዲይ መካከሌ አንደን በመምረጥ መንዯርዯሪያ አረፌተ ነገር 

ከፃፊችሁ በኋሊ አንዴ አንቀፅ ፃፌ  

ሀ. የሴቶች ተሣትፍ ማሣዯግ  

ሇ. ሲጋራ ማጨስ በጤና ሊይ የሚያስከትሇው ጉዲት  

ሏ. ሙስናን መዋጋት  

መ. ጎጂ ባህሊዊ ዴርጊት 

አንቀፅ 

1. ከዚህ በታች ስሇ አንቀፅ ምንነት የቀረበውን ማስታወሻ መሰረት በማዴረግ ከቀረቡት 

ርእሰ ገዲዮች መካከሌ አንደን በመምረጥ አንቀፅ ፃፌ  

ሀ. የኮረና ቫይረስ የሚያስከትሇው ጉዲት  

ሇ. የህፃናት መብት አሇመከበር በሌጆች አስተዲዯግ ሊይ ያሇው ተፅእኖ  

ሏ. የዴርቅ መከሰት የሚያስከትሇው ችግር  

መ. ጦርነት በአንዴ ሃገር ሊይ የሚያስከትሇው ጉዲት  

 አንቀፅ ማሇት አንዴን ሃሣብ አንዴ ሃይሇቃሌ የመንዯርዯሪያ አረፌተ ነገሮች 

የያዘና ከአንዴ በሊይ መዘርዝራዊ አረፌተ ነገሮችን ሉይዝ የሚችሌ ነው፡፡ ሃሣብን 
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           ?            ? 

ሇመግሇፅ ሲባሌ በቀጥር አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሃሣብ አንዴነት ያሊቸው 

አረፌተ ነገሮችን የሰፇሩበት የፅሁፌ ቅርፅ ነው፡፡ የመንዯርዯሪያ አረፌተ ነገሮችን 

በአንቀፁ መጀመሪያ ፣ መጨረሻ እና በአንቀፅ መካከሌ ሉገኙ ይችሊለ፡፡  

2. ከዚህ በታች ተዘበራርቀው የተቀመጡትን ዏ.ነገሮች በማቃናትና ቅዯም ተከተለን 

በመጠበቅ አንቀፅ ፃፌ  

1. ጋብቻው ህጋዊነት ስሇላሇው ፇረሰ፡፡ 
2. ሃሣቡን ሇላልች በማካፇሌ መፌትሄ ፇሇገች፡፡ 
3. የሰርጉ ቀን እየዯረሰ ነው፡፡ 
4. የጥሪ ወረቀቶች ተዘጋጅተዋሌ፡፡ 
5. ገና ቀኑ ሣይዯርስ ሙሽሮቹ ሇመገናኘት ተቻኩሇዋሌ፡፡ 
6. ወ/ሮ አሌጋነሽ ሌጃቻውን ሇመዲር ሽር ጉዴ ይሊለ፡፡  
7. የነራህማ ቤተሰቦች ሌጃቸው እዴሜዋ ስሊሌዯረሰ እንዴታገባ ፇቃዯኛ አሇነበሩም፡፡  
8. ራህማ ያሇእዴሜ ጋብቻ በጣም አውግዛ ትቃወማሇች፡፡ 
9. ሽማግላዎቹ በባህለ መሰረት የሰርጉን ቀን ቆረጡ፡፡  
10. ሙሽራው ሚዜወቹን አዘጋጅቷሌ ፡፡ 
11. የሙሽሪት እህት ጋብቻው እንዱፇርስ ትፇሌግ ነበር፡፡ 
12. እነ ወ/ሮ አሌጋነሽ የራህማን ሃሣብ አይቀበሎትም፡፡ 
13. ራውዲ ጠንካራ የ2ኛ ዯረጃ ተማሪ ነበረች፡፡ 
14. የሙሽሪት እህት ሇህግ ባሇሙያ በማማከር ጋብቻ ተቃውሞ ቀበበበት፡፡   

 

መጠይቃዊ ዏረፌተ ነገሮችን መመስረት  

ቢጋሩን በዯብተራችሁ አዘጋጅና በምሳላው መሠረት ስዴስት መጠይቃዊ አረፌተ ነገሮች 

መስርቱ 

 

ምሳላ  . መቼ 

           . ሇምን 

           . እንዳት  

           . ኮማን ጋር 

           . ሇምን 

 

 

 ፊጡማ                         መጣችሁ፡ ፊጡማ መጣች? 
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            ? 

       . ፊጡማ መቼ መጣች፡፡  

       . ፊጡማ ሇምን መጣች፡፡  

       . ፊጡማ እንዳት መጣች ፡ 

       . ፊጡማ ሇምን መጣች፡ 

 

 

           . መቼ 

 . ሇምን  

 . እንዳት  

 . ከማ ጋር 

 . በምን  

 

 

             ያሬዴ                                   ሄዯ  

       . ------------------------------------------- 

       . ------------------------------------------- 

       . ------------------------------------------- 

       . ------------------------------------------ 

       .-------------------------------------------- 

በምሳላው መሠረት አዲዱስ ቃሊት መሌሱ  

ዯረበ   መራረበ  ተዯራረበ  አዯራረበ 

መከረ   መካከረ   ተመካከረ  አመካከረ 

ፇሇገ   ፇሊሇገ   ተፇሊሇገ  አፇሊሇገ 

 

ሀ. ቀዯመ        ሇ. በሇጡ                      ሏ. ጠበቀ  
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             ዴርሰቱን መፃፌ  

 

በምክንያትና ውጤት ስሌት መፃፌ መሠረት በማዴረግ ሀሣቦቹን የሚከተለትን የቢጋር 

ሠንጠረዥ አስፌታችሁ በምክንያት የተዋቀረ ሁሇት አንቀጾችን ፃፌ 

  

                 ሀሳብና                   ርስበር          89ሀብትን   

                 ሌምዴን                 ሇመረዲዲት ሇመጋራት 

 ሇመከፊፇሌ 

 

 

 ፌቅርና                                    ጉሌበትና  

             መተሳሰብን           በጋራመስራት             ዕውቀትን  

   ሇማጏሌበት                                   ሇማስተግበር 

 

 

 በጋራ                           ጊዜን  

                 ሇማዯግ        በጋራ             ሇመቆጠብ 

                               ሇመጠቀም 

 

 

የሚከተለትን አወንታዊ ዏረፌተ ነገሮች ወዯ አለታዊ ዏረፌተ ነገር ሇውጣችሁ ፃፈ 

 ሀ. ራህመ ወዯ ሰርጉ አሌሄዯችም፡፡  

 ሇ. ሙስጠፊ ገንዘቡን አሊገኘም፡፡  

 ሏ. ፌርደ ሌብስ አሌገዛም፡፡  

 መ. ነቢያት ምሳ አሌበሊችም፡፡  

ሀ. “ከንካራ የስራ ባህሌ ጠቀሜታዎች በሚሌ ጥቅሌ ሀሣብ መነሻነት ምንባቡን መሠረት 

በማዴረግ ቀጥል ያሇውን የቢጋር ሠንጠረዥ አሟለ፡፡  
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                   ዯስታን                            

                 ይፇጥራሌ                 

  

 

 

                    ጠንካራ                      

                                የስራ ባህሌ               

  

 

 

                       በራስ                            

                    መተማመን                     

                     ያስገኛሌ               

 

 

የሴቶች አቅም መገንባት 

የሃገራችን ሴቶች በቀዴሞው ዘመናት ከፌተኛ የሆነ የፆታ በዯሌ ሲዯርስባቸው ቆይቷሌ 

በመሆኑም የኢ.ፋ.ዴ መንግስት ባወጣው ህገ መንግስት ተሻሽል የሴቶች መብት 

እንዱከበርና ከወንድች እኩሌ መብት ማግኘት እንዯሚገባቸው የሃገራችን ሴቶች በኢኮኖሚው 

ሪፖሇትካው እና በማህበራዊው ተሣፍ እኩሌ ዴርሻ እንዱኖራቸው በወጣው አንቀፅ መሰረት 

ዴንጋጌ ተቀምጧሌ በአሁን ጊዜ ስንመሇከተው በከተማ እና በገጠሩ የሚኖሩ ሴቶች 

እንደሁም በተማሩትና ባሌተማሩት መካከሌ የሇው ሌዩነት የሰፊ ነው በተሇያዩ አካባቢወችም 

የስርአተ ፆታ ክፌፌሌ ጏሌቶ ይታያሌ፡፡ የስርአተ ፆታ ክፌፌሌ ባሇበት አካባቢ ሴቶች 

በከፌተኛ ሁኔታ በስራ መጠመዴ በቤት ውስጥ የአመራር ዴርሻ አሇመኖር ሌጆች ከማሣዯግ 

ውጭ በሌጆቻቸው ሊይ ውሣኔ አሇመስጠተ ብስቁሌናና የሞራሌ ጫና ይስተዋሌባቸዋሌ፡፡ 

እንዯዚህ ያሇ ቦታ የሚኖሩ ሴቶች የኢኮኖሚ ጥገኛ ይሆናለ ትምህርት የማግኘት እዴሊቸው 

ዝቅተኛ ነው ሃብት የማፌራት አቅም ቢኖራቸውም የሃብት ተጠቃሚ አይዯለም በማንኛውም 
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ማህበራዊ ና ፖሇቲካዊ ጉዲይ ወዯ አዯባባይ ወጥተው የመናገርና ሃሣብ የመገሇፅ እንዱሁም 

የዜግነት ዴርሻቸውን የመወጣት መብትና ግዳታቸውን አቅም አይኖራቸውም፡፡  

የስርአተ ፆታ ክፌፌሌ በላሇበት ማህበረሰብ ውስጥ የሚኖሩ ሴቶች በተሇያዩ 

ኢኮኖሚያዊ ፖሇቲካዊ ማህበራዊ ጉዲዮች ሊይ የመሣተፌ ዴርሻቸው የጏሊ ነው፡፡ 

በተማሩትና ባሌተማሩት ሴቶች መካከሌ የከፊ ሌዩነት አይታይበትም፡፡ በኑሮ ሊይ ያሇ 

ሴቶች ቤታቸውን የመምራት ውሣኔ የመስጠት ሌጆቻቸውን የማስተማር ሃብት በማፌራትና 

ሃብታቸውን በመምራትና በማዯራጀት ረገዴ የዴርሻቸውን ሲወጡ ይስተዋሊሌ፡፡  

ከሊይ የቀረበውን ምንባብ በጽሞና ካነበባችሁ በኋሊ የምንባቡን ሃሣብ አሣጥራችሁ በአንዴ 

አንቀፅ ፃፌ  

1. ከሚከተለት ርዕስ መካከሌ መርጣችሁ  ዴርጊትና ጊዜን መነሻ በማዴረግ አንዴ 

አንቀፅ ፅፊችሁ አቅርቡ  

 ሀ. ሴትን ሌጅ ማስተማር ሇአንዴ ሀገር ዕዴገት ያሇው ሚና  

 ሇ. ጥሩ ስነ-ምግባር  

 ሏ. ሙስናን መዋጋት  

 መ.መሌካም ጉርብትና  

 ሠ. ጎጅ ሌማዲዊ ዴርጊት  

የዴርጊት መገምገሚያ መስፇርቶች  

 ርዕስ ጠብቆ መፃፌ  

 የአንቀፁን ዋና ሀሣብ በግሌፅ ማሳየት  

 ዋናውን ሀሣብ በተገቢ መዘርዝሮች  መግሇጽ  

 ሀሳቡን በቅዯም ተከተሌ ማዯራጀት  

 ቃሊትን በአግባቡ መጠቀም  

 አንግቢዎች ሇረዶቸው የሚተሇው ዏረፌተ ነገሮች መጠቀም  

 የተሟሊ ዏረፌተ ነገሮችን በተገቢ ቦታ መጠቀም  

 ተገቢ ስርአተ ነጥቦች  በተገቢ ቦታ መጠቀም  

 የሀሣብ አንዴነትና ግጥምጥምነት ያሊቸውን አንቀጾች ማወቅ  
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              መሌመጃዎች  

በማወዲዯርና በማነፃፀር ስሌት ዴርሰት መፃፌ  

የከተማ እናቶች በሚሌ ርዕስ ከስርአተ ጾታ አንፃር  በማወዲዯር በማነፃፀር ስሌት ዴርሰት 

ሇመፃፌ የሚያስፇሌጉ ነጥቦችን በሚከተሇው የቢጋር ሠንጠረዥ አዯራጅ  

 

  ሌዩነት                     ሌዩነት  

 

 

የገጠር እናቶች           የገጠር እናቶች  

 

 

ተመሣስል  

ማጠቃሇያ  

 

ቀዯም ሲሌ  ያዘጋጃችሁን ቢጋር /አስተዋፅኦ/ ውይይት በማዴረግ  አንዴ አንቀፅ ፅፊችሁ 

ሇክፌሌ ጓዯኛችሁ አንብቡሊቸው፡፡  

ከዚህ ቀጥል የቀረበው ርዕሰ ጉዲዮች በቡዴን በመሆን አንደን መርጣችሁ ከሁሇት አንቀፅ 

ባሌበሇጠ ስርአተ ነጥቦችን በተገቢው ቦታ በመጠቀም ዴርሰት ፃፈ፡፡  

 ሀ. የጓሮ አትክሌት  

 ሇ. የዯን መመናመን  

 ሏ. ብርቅዬ የደር እንሰሳት መሰዯዴ  

 መ. የሀር ፌቅር  

 ሠ. የቤተሰብ ፌቅር  

የሚከተሇውን ምንባብ ሃሣብ ቅዯም ተከተለን በመጠበቅ በሁሇት አንቀፅ አሳጥራችሁ ፃፌና 

ሇመምራችሁ ፃፈ  

 የሴቶች አቅም መገንባት 168 
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የአረፌተ ነገር ምንነት  

2. የአረፌተ ነገር ምንነትን  በምሣላው አስዯግፊችሁ ታብራራሊችሁ፡፡ 

3. በቅሇና በአ.ነገሮች መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ትገሌፃሇችሁ፡፡ 

4. የቋንቋውን ሰዋሰው የጠበቀ ዏ.ነገሮ ትመስርታሊችሁ፡፡ 

ዏረፌተ ነገር፡- ከሃረግ ከፌ ያሇ ሙለ መሌእክት ማስተሊሇፌ የሚችሌ የቀሊት ቅንጅት 

ውጤት ነው  ሙለ ሃሣብ የሚያስተሊሌፌ የቃሊትና የሃረጋት ቅንጅት ዏ.ነገር ዏ..ገር ሉባሌ 

አይችሌም፡፡ ሇምሣላ የዴምፆች ቅንጅት ቃሊት ይሰጣሌ፡፡ ሀረጋት ሙለ ሀሣቡን በሚሰጥ 

መሌኩ ተዯራጅተው የሚፇጥሩት መዋቅር ዏ.ነገሮች ይባሊሌ ማንኛውም ሃሣብና ስሜተን 

የቃሊት ወይም የሃረጋት ቅንጅት ዏ.ነገር ሉባሌ አይችሌም፡፡  

ሇምሣላ፡- ሁሇት ሌጆች  

 ዛሬ የተሸጠው በሬ  

 ባህር ዲር እነዚህ ሙለ ሃሣብን ስሇማያስተሇሌፌ ዏ.ነገር አይባለም  

  መሌመጃዎች 

ሇሚከተለት ጥያቄዎች ተስማሚ መሌስ ምረጡሊቸው፡፡ 

1. ከሚከተለት ውስጥ ዏ.ነገር የሆነው የትኛው ነው  

ሀ. ወዯ አፌራ ሬስቶራንት  

ሇ. ሸዋሮቢት 2ኛ ዯረጃ ት/ቤት  

ሏ. 2012 የኮረና ቫይረስ ተከሰተ  

መ. መሌስ የሇም  

2.  ፊጡማ ወዯ አዱስ አበባ የሄዯችው” የሚሇው ቅንጅት ዏ. ነገር ሉባሌ የማይችሇው 

ሇምንዴን ነው 

ሀ. የተጠይቅ ችግር 

ሇ. የቃሊቱ ቅንጅት የቋንቋውን መዋቅር ባሇመጠበቃቸው  

ሏ. የዏ.ነገሩ ባሇቤት ስሊሌተሞሊ 

መ. ሙለ መሌእክቱን ባሇማስተሊሇፌ  
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3. ሄዯ አሉ ወዯ ት/ቤት በጧቱ፡፡ የሚሇው ቅንጅታዊ ሃሣብ ዏ.ነገር የማይሆንበት 

ምክንያት ምንዴን ነው፡፡ 

ሀ. የተጠይቅ ችግር  

ሇ. የቃሊት ቅንጅት የቋንቋውን መዋቅር ባሇመጠበቁ  

ሏ. ዏረፌተ ነገሩ ባሇቤት ስሇላሇው  

መ. መሌስ አሌተሰጠም  

 

 

 


