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ምስጋና 

ይህን ጥናታዊ ጽሁፍ ከርዕሱ ጀምሮ በማስተካከል፣በማረምና ጠቃሚ መረጃዎችን 

በመስጠት፤ድጋፋቸዉ ላልተለየኝ መምህሬና አማካሬዬ ለዶክተር ከበደ ይመር ምስጋናና 

አድናቆቴ የላቀ ነው፡፡ በመቀጠልም ይህ ጥናት ከግብ እንዲደርስ ድጋፍ ላደረጉልኝ 

ግለሰቦች፣የትምህርት ተቋማት ምስጋናዬን አቀርባለሁ፡፡ 

ጥናቱ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ በጉልበትም ሆነ በሀሳብ ድጋፍ ላደረጉልኝ ቤተሰቦቼ 

በተለይም በወረቀት ላይ የሰፈረውን ሀሳብ በማንበብ ከአቅሟ በላይ ስትሰራ ለነበረችዉ 

ለውድ ልጄ ብሌን በሀይሉ ያለኝ አድናቆትም ፍቅርም የምገልጽበት ቃል የለኝም ፈጣሪ 

ያሳድግልኝ፡፡ 

በመቀጠልም በ2013 ዓ.ም የትምህርት ዘመን በክፍል ተገኝቼ ምልከታ እንዳደርግና 

ተገቢውን መረጃ እንድሰበስብ ቅን ሆነው ለተባበሩኝ በሞላሌ መሰናዶ 2ኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት አማርኛ ቋንቋን በማስተማር ላይ ያሉ መምህራንና የ11ኛ ኤ እና የ11ኛ 

ቢ ክፍል ተማሪዎችና የትምህርት ቤት ሀላፊዎች ምስጋናዬ የላቀ ነው፡፡ ለጥናታዊ ጽሁፍ 

ስራ ማከናወኛ ተገቢውን የገንዘብ ድጋፍ ላደረገልኝ ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ምስጋናዬን 

አቀርባለሁ፡፡ 

በመጨረሻም ከጎኔ ሆናችሁ እዚህ እንድደርስ በምክርና በሞራል ድጋፍ ላደረጋችሁልኝ 

ቤተሰቦቼ፣ጓደኞቼ እና የስራ ባልደረቦቼ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ፡፡    
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አሕጽሮተ ጥናት 

የዚህ ጥናት አላማ በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

አይነት፣ትምህርታዊና ተግባቦታዊ ፋይዳን መተንተን ነው፡፡ ጥናቱ በአይነታዊ የምርምር 

ዘዴ የቀረበ ሲሆን፤አላማዉን ከግብ ለማድረስ የዲስኩር ትንተና ስልትን ተከትሎ 

ቀርቧል፡፡ ለዚህ ተግባር ያመች ዘንድ መረጃ በቪዲዩ እና በመቅረጸ ድምጽ ተሰባስቧል፡፡ 

ቀረጻው የተካሄደው በመንዝ ማማ ወረዳ ሞላሌ ከፍተኛ መሰናዶ 2ኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤት ነው፡፡ ትምህርት ቤቱ በአመቺ የንሞና ስልት ሲመረጥ ተማሪዎችና መምህራኑ 

ደግሞ በአላማ ተኮር የንሞና ስልት ተመርጧል፡፡ ቀረጻውም በተመረጡ ሁለት የ 11ኛ 

ክፍል ተማሪዎች ላይ ሲከናወን ለ 5 ክፍለ ጊዜያት ቀረጻ ተከናውኗል፡፡ በቀረጻው 

ከተገኘው የ3 ክፍለ ጊዜያት መረጃ በጽሁፋዊ መረጃ መልክ ተቀይሯል፡፡ የትንተናው 

ግኝት በአማርኛ ቋንቋ ከሚጠየቁ በርካታ የጥያቄ አይነቶች በቋንቋ ተኮር ጥያቄዎች፣ይዘት 

ተኮር ጥያቄዎች፣እውነተኛና ሀሳባዊ ጥያቄዎች እንዲሁም በቅደም ተከተላዊ፣ግጥጥሞሻዊ 

እና ቀጥተኛ ያልሆኑ ጥያቄዎች ላይ ምሳሌዎችን በመስጠት ተተንትኗል፡፡ ሌሎች የጥያቄ 

አይነቶች ቢኖሩም አንዱ በሌላው ውስጥ እንዲካተት በማድረግ የቀረበ ጥናት ነው፡፡ 

በጥናቱ ጥያቄዎች በአይነት ከተቀመጡ በኋላ ያላቸዉን ትምህርታዊና ተግባቦታዊ 

አስተዋጽኦ ለማሳየት ተሞክሯል፡፡ ትምህርታዊ ፋይዳቸዉ ተማሪዎችን አርቆ 

አሳቢ፣አመዛዛኝ፣የሀሳብ አፍላቂ እንዲሁም ጠያቂዎች እንዲሆኑና ልሎችንም ለመግለጽ 

ሲሞከር ከተግባቦታዊ ፋይዳቸው አንጻር ደግሞ ተማሪዎች ሀሳባቸውን ሳይጨነቁ 

የሚገልጹና ሳይገባቸው የቀረበን ሀሳብ ለመረዳት ተገቢውን ንግግርና ጥያቄ የሚያፈልቁ 

እንደሆነ ተቃኝቷል፡፡ በመጨረሻም የማጠቃለያ አስተያየት የቀረበ ሲሆን አስተያቱ 

ለቋንቋ መምህራን፣ለመጽሀፍ አዘጋጆችና ለጥናት አድራጊዎች ጥቆማ በመስጠት 

ተጠናቋል፡፡  
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ምዕራፍ አንድ፣መግቢያ 

1.1 የጥናቱ ዳራ 

Dubin (1986;14) ላይ እንደተገለፀው ተማሪዎች በቋንቋ ትምህርት ላይ ያላቸው አዎንታዊ 

አመልካከት ቋንቋውን ለሚወክለው ባህል አድናቆትና ጥያቄ ሲኖራቸው ቋንቋውን ለመማር 

ግላዊ መነቃቃት እንደሚፈጥርላቸው በመግለፅ ለዚህም የቋንቋ ትምህርቱን ተጨባጭ 

ለማድረግ ተማሪዎች በቋንቋ ክፍለ ጊዜያት ጥያቄዎችን እንደሚጠይቁ አብራርተዋል፡፡ 

በሌላ መልኩ Wajnry (1992) ለመማር ማስተማር የቱንም ያህል የተማረ ሰው ቢሰለፍ ፣ 

አዳዲስ የማስተማሪያ ዘዴዎችም ቢዘጋጁ፣ መርሀ ትመህርቱም ቢቀየር ዋነኛው ጉዳይ ግን 

የመምህራንና የተማሪዎች የክፍል ውስጥ ተራክቦ እንደሆነ ገልፀው ተማሪዎች በቋንቋ ክፍለ 

ጊዜያት ጥያቄዎችን በመጠየቅ ተገቢ እውቀት እንደሚያገኙም አብራርተዋል፡፡  

እንደ Berlitz (2000) አገላለፅ መማር ማስተማር ሂደት በርካታ ገፅታ እና እይታ እንዲሁም 

ስልት ያለው ሲሆን በሁሉም አቅጣጫ ጥያቄ ትልቁን ድርሻ እንደሚይዝና አለምን 

የምንመረምርበት መንገድ እንደሆነ ይገልፃሉ፡፡ እንደ Perrett (1986) አገላለፅ ጥያቄ ማለት 

የተሟላ የቋንቋ አገላለፅ ሆኖ መረጃን ለማግኘት የሚደረግ የአገላለፅ /አነጋገር/ ስልት ሲሆን  

ምርምራዊ በሆነ መንገድ የሚቀርብ፤ በግለሰብ (በተማሪ) የሚነሳ ሀሳብ እንደሆነ ተገልፃል፡፡ 

በልላ መልኩ Seime (2002) ጥያቄ ማለት ከአንድ አካል ምላሽን የሚፈልግ በተለያየ 

መልከ የሚቀርብ ማናቸውም መጠይቃዊ አረፍተ ነገር እንዲሁም የቃል ምላሽን የሚፈልግ 

የትኛውም አገላለፅ ነው ይላሉ፡፡  

ከላይ ከቀረቡት መረጃዎች በተጨማሪ በ Horn by መዝገበ ቃላት (1987:687) ጥያቄ ማለት 

አረፍተ ነግር ሆኖ ቃላትን (ለምን? እንዴት ወ.ዘ.ተ) የሚሉ ሀሳቦችን የያዘና በመጠይቃዊ 

የድምፅ ንበት የሚገለፅ፤ አንድ ሰው የራሱን እይታና አመለካከት የሚገልፅበት፣ ውሳኔና 

ምላሽ የሚፈልግ አረፍተ ነገር እንደሆነ ተብራቷል፡፡ እንደ Brown (1975) አገላለፅም 

ጥያቄ ማለት ተማሪን እውቀት አፍላቄና ተመራማሪ የሚያደርግና ማናቸውም በመጠይቅ 

መልክ የሚቀርብ አረፍተ ነገር ነው በማለት ተፅፏል፡፡ መጠይቅ ሆኖ ምላሽ የሚፈልግና 

የራሱ የሆነ ሰዋስዋዊ ቅርፅ ያለው ሀተታዊ፣ መጠይቃዊ፣ ትዕዛዛዊ … በሆነ መልኩ 

የሚቀርብና የምንረዳው፤ ከተሳታፊዎች ምላሽን የሚፈልግ ሀሳብ ጥያቂ እንደሆነ Hyman 

(1972:216) ገልፀዋል፡፡ 
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በክፍል ውስጥ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የመጀመሪያ ሀሳብ አመንጪ ሶቅራጠስ እንደሆነና 

ሌሎች የሙያው ተመራማሪዎችም የጥያቄ ስልት የረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው መሆኑን 

Richarids and Lockharts (1994) ይገልፃሉ፡፡ እንደ ሶቅራጠስ አባባልም ጥያቄና መልስ 

ችግሮችንና ቅሬታዎችን በመፍታት አዲስ እውቀትን ሊያስገኝ የሚችል የመማር 

ማስተማር ዘዴ እንደሆነ ያብራራል፡፡ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱትም በመማር 

ማስተማር ሂደት መምህራን የሚያስተምሩበት ዘዴ ከ35%-50% በጥያቄና መልስ 

እንደሚሽፈን ገልጸዋል፡፡  

በመሆኑም እንደነ Richards and Lockharts (1994) አገላለፅ በክፍል ውስጥ የሚጠየቁ 

ጥያቄዎችን ሲገልፁ፡፡ የሚጠየቁ ጥያቄዎች በሶስት እንደሚገለፁ ማለትም ግጥጥሞሻዊ 

(ደራሽ) ጥያቄዎች (Convergent questions)፣ ቅደምተከተላዊ ጥያቄዎችና (Procedural 

questions) የማይገናኙ (ቀጥተኛ ያልሆኑ) ጥያቄዎች (Divergent questions) በመምህራንና 

በተማሪዎች እንደሚጠየቁ ያብራራሉ፡፡ እነዚህንም ጥያቄዎች መምህራን መማር 

ማስተማሩን ውጤታማ በሆነ መልኩ እንዲያከናዉኑና የተማሪዎችን ክህሎትና እውቀት 

ለማሳደግ የሚገለገሉባቸዉ መሆናቸውን ያብራራሉ፡፡ 

በሌላ መልኩ ተማሪዎች በክፍል ውስጥ የሚያነሷቸዉን ጥያቄዎች አይነት በተመልከተም 

Etickson (2007) ተማሪዎች በቋንቋ ክፍለ ጊዜያት የቋንቋ ጥያቄዎችን እና የይዘት 

ጥያቄዎችን እንደሚጠይቁ ይገልፃሉ፡፡ የቋንቋ ጥያቄዎችም ለምሳሌ የአረፍተ ነገር 

አወቃቀርን፣ የቃላት፣የሰዋስው ሌሎች ጥያቄዎችን ያካተተ ሲሆን የይዘት ጥያቄዎች ደግሞ 

በቋንቋ ላይ የተመሰረቱ ሳይሆኑ በቀረበው ይዘት ላይ መነሻ በማድረግ በሌሎች ጉዳዮች 

ላይ ያተኮሩ ጥያቄዎችን ይመለከታል ፡፡ 

 

እንደ Bowker (2010፡103) እና Osborne (1986፡105) አገላለጽ በመማር ማስተማር ውስጥ 

ተማሪዎች መላሽ ብቻ ሳይሆኑ ጥያቄ አፍላቄዎችና ተመራማሪዎች መሆን 

እንደሚጠበቅባቸው በማብራራት በቋንቋ ክፍለ ጊዜያት ከተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

በርካታ ጠቀሜታዎች እንዳሏቸዉ ያብራራሉ፡፡  

እንደሚከተለው ለመግለጽ ተሞክሯል፡፡ለምሳሌ የህልም ተማሪዎች ጥያቄ በሚጠይቁ ሠዓት 

ወደፊት ያላቸውን ሀሳብና ራዕይ ያመለክታሉ፣ለሚቀርቡላቸው ችግሮች መፍትሔ 

ፈላጊዎች እንዲሆኑና መምህራን ከርዕሳቸው እንዳይወጡ ከማድረግም በላይ በጥያቄ የተነሱ 

ርዕሶችን ትኩረት ሰጥተው እንዲያስተምሩ ያደርጋሉ፡፡ተማሪዎች አሁን ያላቸውን እውቀት 
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ከአሁን በፊት ከተማሩት ጋር እንዲዛመዱና በራስ የመተማመን ችከሎታቸውን በመቀየር 

ሀሳብ በማፍለቅ ልምዳቸው እንዲጎለብት ያግዛሉ፡፡በተለይም ደግሞ የተማሪዎች የውስጣዊ 

ልምድና ችሎታቸውን በማውጣት የጎደላቸውን የእውቀት ክፍተቶች ሞልተው መማር 

ማስተማሩ የተዋጣለትና ችሎታን የሚለካ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው 

ምሁራን ገልጸዋል፡፡ 

ተማሪዎች በውስጣቸው ያለውን ልምድና ችሎታ እንዲያወጡና አገልገሎት ላይ 

እንዲያውሉት ያደርጋሉ፡፡ 

 

እንደነ Watts, Gould and Alsop (1995) አገላለጽም ተማሪዎች በክፍል ዉስጥ 

የሚያነሷቸዉን ጥያቄዎች ፋይዳ ሲያብራሩ ደግሞ ተማሪዎች ጥያቄዎችን ሲጠይቁ 

የቀረበውን የትምህርት ይዘት የጠረዱበትን የእውቀት መንገድ በማሳየት መምህራኑ 

የተማሪዎችን ፍላጎት አካተው እንዲያስተምሩ ሲያደርጉ ተማሪዎች በመማማር ማስተማር 

ክንውኑ ውስጥ ራሳቸውን በመመዘን ግልጽ ያልሆነላቸውን ሀሳቦች ማውጣት እንዲችሉ 

ያበረታታሉ፡፡ከዚህ ሌላ ተማሪዎች በትምህርቱ ሂደት ራስ መር እንዲሆኑ በማስቻል 

በትምህርት ክፍለ ጊዜው በንቃት እንዲሳተፉ፣የምርምርና ጥልቅ ሀሳብ አፍላቂዎች 

እንዲሆኑመወ ያደርጋ፡፡በተለይም የት/ት ይዘቱን አካባቢያዊ በማድረግ እንዲረዱና 

ጥያቄዎቻቸውን በአካቢያቸው ከሚያዩአቸው ሁኔታዎች ጋር በማገናዘብ ትምህርቱን 

እንዲረዱት ከፍተኛ ጠቀሜታ አላቸው፡፡  

 

እንደነ Watts, Gould and Alsop, (1997) እንዲሁም White and Gunstone, (1992) 

በመማር ማስተማር ተግባር ተማሪዎች የሚጠይቋቸዉን ጥያቄዎች ጥቅም ሲገልፁ 

ስንመለከት ደግሞ በተወሰነ መልሱ እንደሚከተለው ይገልጹታል፡፡ከክፍል ውስጥ ተማሪዎች 

ጥያቄዎችን ሲጠይቁ የግል ተነሳሽነታቸውን ያሳድጋሉ፣አርቆ የማሰብና ሀሳብ የማደራጀት 

እንዲሁም የማፍለቅ አቅማቸውን ያጎለብታሉ፣በይዘትነት የቀረበላቸውን የትምህርት ይዘት 

ከአካባቢያቸው ጋር በማገናዘብና ከሚያውቱት ነገር ጋር በማገናኘት ለመገንዘብ እንዲችል 

ያደርጋሉ፣በተለይም ደግሞ የተማሪዎች የማሰብ፣የመረዳትና የማስታወስ ችሎታን ከፍ 

በማድረግ በክፍል ውስጥ ያለውን የማስተማር ዘዴ የተዋጣለት ያደርጋሉ፡፡ተማሪዎች 

ስህተቶችን እንዲያርሙና መማር ማስተማሩ ውጤታማ እንዲሆኑም ከፍተኛ ሜና 

እንዳላቸው በመግለጽ በቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በተማሪዎች የሚቀርቡ ጥያቄዎች በርካታ 

ጥቅሞች (ፋይዳዎች) እንዳሏቸው ተብራርቷል፡፡ ስለዚህ ተማሪዎች በቋንቋ ትምህርት 

ክፍለ ጊዜ የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች ማጥናትና ማንፀባረቅ ለቋንቋ ትምህርቱ በትምህርት  
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ስርአቱ ውስጥ አመራማሪና ተፈላጊ፤በተማሪዎች ዘንድ ተወዳጅ፤በመምህራንና በተማሪ 

ግንኙነት የተጠናከረ ሳቢና ማራኪ የሆነ የማስተማር ዘዴን በመፍጠር ወ.ዘ.ተ ከፍተኛ የሆነ 

ጠቀሚታ አለው፡፡ 

1.2 የጥናቱ አነሳሽ ምክንያት 

የዚህ ጥናት አቅራቢ በመንዝ ማማ ወረዳ በ11ኛ እና በ12ኛ ክፍል አማርኛ ቋንቋን 

ለተከታታይ ዘጠኝ አመታት አስተምራለች፡፡ በዚህም ጊዜ በክፍለ ጊዜው ተማሪዎች 

ጥያቄዎቸን እንዲጠይቁ ሲበረታቱ በርካታ ጥያቄዎችን ያነሳሉ፡፡ ነገር ግን ጥያቄዎቹ 

የሚመደቡበት የእውቀት ደረጃ ማለትም ለትምህርቱ የሚያበረክቱት ትምህርታዊም ሆነ 

ተግባቦታዊ ፋይዳ በውል አይታወቅም፡፡ይሕም አጥኝዋን ባላት የማስተማር ተሞክሮ 

በቋንቋ ክፍለ ጊዜያት የሚቀርቡ ጥያቄዎች አይነት፣ትምህርታዊና ተግባቦታዊ 

ጠቀሜታቸው ምንድን ነው? የሚለው ጥያቄ በአዕምሮዋ የጥናት ፍላጎት አንስቶባታል፡፡ 

ከዚህም ባለፈ ክፍሌ (2008) በመማሪያ ክፍል ውስጥ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት 

በመምህራን የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ካጠና በኋላ በቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በክፍል ውስጥ 

ስለሚጠየቁ ጥያቄዎች ሌሎች ተመራማሪዎች ምርምር እንዲያደረጉ ጥቆማ ስለሰጠና 

አጥኝዋ በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በክፍል ውስጥ በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎችን 

በሚመለከት የተጠና ጥናት ባለማግኘቷ በዚህ ርዕስ ላይ እንድትሰራ አነሳስቷታል፡፡  

         

የጥናቱ ዋና ትኩረትም የ11ኛ ክፍል ተማሪዎች በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት 

የሚያነሷቸዉ ጥያቄዎች አይነትን ማወቅና እነዚህ ጥያቄዎች በሚማሩት ትምህርት ላይ 

ያላቸውን ትምህርታዊና የተግባቦት ብቃታቸውን ለማጉልበት ያላቸውን ፋይዳ መመርመር 

ነዉ፡፡ በዚህም መሰረት ለጥናቱ መሪ ሆነው የተነሱት ጥያቄዎች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

1. በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት የሞላሌ ከፍተኛ መሰናዶ 2ኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤት የ11ኛ ክፍል ተማሪዎች ምን አይነት ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ? 

2. በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት የሞላሌ ከፍተኛ መሰናዶ 2ኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤት በ11ኛ ክፍል ተማሪዎች የሚቀርቡ ጥያቄዎች በትምህርት ላይ ያላቸው 

ፋይዳ ምንድን ነው? 

3. በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት የሞላሌ ከፍተኛ መሰናዶ 2ኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤት በ11ኛ ክፍል ተማሪዎች የሚቀርቡ ጥያቄዎች በተግባቦት ላይ ያላቸው 

ፋይዳ ምን ድን ነው? 



5 
 

 

1.3 የጥናቱ አላማ 

1.3.1 የጥናቱ ዋና አላማ 

የዚህ ጥናት ዋና አላማ በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት ተማሪዎች የሚጠይቋቸዉን 

ጥያቄዎች አይነትና የጥያቄዎቹን ትምህርታዊና ተግባቦታዊ ፋይዳ መመርመር ነው፡፡  

1.3.2 ዝርዘር አላማዎች 

 1. በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት የሞላሌ ከፍተኛ መሰናዶ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት          

   የ11ኛ ክፍልተማሪዎች የሚጠይቋቸዉን ጥያቄዎች ዓይነት መተንተን፡፡ 

2. በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ትምህርታዊ ፋይዳ     

    (ጠቀሜታ) ማብራራት፡፡ 

3. በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች በተግባቦት ላይ    

   ያላቸዉን ፋይዳ መግለፅ፡፡  

1.4 የጥናቱ አስፈላጊነት 

ይህ ጥናት ቀጥሎ ያሉትን ጠቀሜታዎች ያስገኛል ተብሎ ይታሰባል፡፡  

ሀ. ለመምህራን፡-መምህራን በጥናቱ ውጤት መነሻነት የመማር ማስተማር ስራቸውን 

ለማጠናከር ተማሪዎች ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ ማበረታታትና የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች 

በመማር ማስተማሩ ስራ ውስጥ ለሚማሩት ትምህርትና ተግባቦት ብቃታቸዉን ለማጎልበት 

ያላቸውን ጠቀሜታ ትኩረት ሰጥተዉ እንዲያስተምሩ ያግዛል፡፡ 

ለ. ለመማሪያ መፅሀፍት አዘጋጆች፡- መፅሀፍ የሚያዘጋጁ ባለሞያዎችም በመማሪያና 

በማስተማሪያ መጻሕፍት ውስጥ ተማሪዎች ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ የሚጋብዙ ክንውኖች 

ያሉባቸውን መልመጃዎች ውስጥ እንዲያካትቱ ፍንጭ ይሰጣል፡፡ 

 ሐ. ለጥናት አድራጊዎች፡- ወደ ፊት በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ምርምር ለሚያደርጉ 

ተመራማሪዎች እንደ መነሻ ሰነድ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል፡፡  

1.5 የጥናቱ ወሰን 

ይህ ጥናት የተካሄደው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሰሜን ሸዋ ዞን በመንዝ ማማ 

ወረዳ ከሚገኙ ሁለት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና አንድ የመሰናዶ 2ኛ ደረጃ  
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ትምህረት ቤት ውስጥ የሞላሌ ከፍተኛ መሰናዶ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ11ኛ ክፍል 

ተማሪዎችን ተተኳሪ በማድረግ ሲሆን በትምህርት ቤቱ የ11ኛ እና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች 

ሲኖሩ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች በሀገር አቀፍ ፈተና ላይ ለሚመጡ የትምህርት አይነቶች 

ትኩረት በመስጠት ተገቢውን መረጃ አያስገኙም በሚል በጥናቱ አልተካተቱም፡፡ ስለሆነም  

ጥናቱ በ11ኛ ክፍል ሁለት ሴክሽን ተማሪዎች ላይ ተገድቧል፡፡ ከይዘት አንጻርም 

በመማሪያ ክፍል ውስጥ ተማሪዎች በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በሚያነሷቸው ጥያቄዎች 

ላይ የሚደረግ ዲስኩርን መተንተን ነው፡፡ ይህም የጥያቄ አይነቶችን፣የጥያቄዎችን 

ትምህርታዊና ተግባቦታዊ ፋይዳ ይመለከታል፡፡ 

 

1.6 የጥናቱ ቁልፍ ቃላት ብያኔ 

1. ጥያቄ፡- ከአንድ አካል ምላሽን የሚፈልግና በተለያየ መልክ የሚቀርብ እና በመጠይቃዊ         

   ንበት የሚገፅ ዓረፍተ ነገር ነው፡፡ 

2. ትምህርታዊ ፋይዳ፡- በመማር ማስተማር ሂደት ለሚማሩት፤ለሚገነዘቡት፤ለሚረዱት    

   የትምህርት አይነት የሚያበረክተዉ አስተዋፅኦ፣ ጥቅም ማለት ነው፡፡ 

3. ተግባቦታዊ ፋይዳ፡- በቋንቋ ክፍለ ጊዜያት የተግባቦት (የመግባባትን) ችሎታቸውን ከፍ  

   ለማድረግ ያላቸው ሚና፣ ጥቅም ማለት ነው፡፡ 
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ምዕራፍ ሁለት:- የተዛማጅ ፅሁፎች ክለሳ 

የዚህ ጥናት ዋና አላማ የጥናቱን ክለሳ ድርሳናት መጻፍ ነው፡፡ ይህም በዚህ ጥናት ርዕስ 

በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎችን አይነት፣ትምህርታዊና 

ተግባቦታዊ ፋይዳን መተንተን ሲሆን ከጥናቱ ጋር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የሚገናኙ 

በተለያዩ አጥኝዎች የቀረቡ ሀሳቦችን መሰረት በማድረግ ተፅፏል፡፡ 

2.1 የጥያቄ ምንነት 

እንደ (Glaser, 1941,p.5) አገላለፅ በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች ከፍተኛ የማሰብ 

ችሎታ የሚጠይቁ፣ ተማሪዎች ሀሳባቸውን የማቀድና የማደራጀት፣ የመተንተን፣ የመመዘን፣ 

የመፈረጅና የመተግበር ችሎታን የሚያዳብሩ ሆነው የሚቀርቡ መሆን አለባቸው በማለት 

ያብራራሉ፡፡ በዚህ ደረጃ ከተማሪዎች የሚቀርቡ ጥያቄዎች አንድ ትክክለኛ መልስ ብቻ 

የማይጠበቅባቸውና በተለያየ የአደረጃጀትና የአገላለፅ ስልት የተዋቀሩ ሆነው እንደሚቀርቡ 

ሶቅራጠስ ሰሲገልፅ፤ ጥያቄዎች የተማሪዎችን ዝቅተኛና ከፍተኛ የማሰብ ደረጃዎችን 

ለማዳበር የሚያስችሉ ናቸው፡፡ በተጨማሪም የጥያቄ ስልት ተማሪዎችን ወደ አዲስ ፈጠራ 

የሚያመራና አዋቂ ለማድረግ የሚቀርብ ማንኛውም አገላለፅ ጥያቄ እንደሆነ ያብራራሉ፡፡  

2.2 በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቔዎች  

በክፍል ውስጥ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን አስመልክቶ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በርካታ 

ጥያቄዎችን የሚጠይቁት መምህራን እንደሆኑ ሲገልፁ ለምሳሌ Chin (2008) በጥናቱ 

እንደገለፀው በአርባ የዝቅተኛ ክፍል ተማሪዎች ላይ መምህራን 93% ያህሉን ጥያቄዎች 

እንደሚጠይቁና ይህም በአንድ ሰዓት ውስጥ እንደሚተገበር አጥንተዋል፡፡ 

በሌላ በኩል Schreeiber (1967) በ5ኛ ክፍል መምህራንና ተማሪዎች የጥያቄዎች ላይ 

እንዳጠናው መምህራን ወደ 64 ያህሉን ጥያቄዎች በ30 ደቂቃ እንደሚጠይቁ ይገልፃሉ፡፡ 

ከላይ የቀረቡትን ሀሳቦች Levin and Long (1981) ሲያጠቃልሉት መምህራን በቀን ከ300-

400 ጥያቄዎችን ያቀርባሉ፡፡ ይህም የክፍለ ጊዜውን ግማሽ በመምህራን ጥያቄዎች ብቻ 

እንደሚከናወን ጥናቶች አረጋግጠዋል በማለት Cotton (1988) ይገልፃሉ፡፡ 

የተማሪዎችን ጥያቄዎች በሚመለከት ደግሞ Watts, Gould and Alsop. (1997) ሲገልፁ ጥያቄ 

በመማር ማስተማር ሂደት ዉስጥ ከፍተኛ የሆነ ሚና ያለውና ዋነኛ የማስተማሪያ መንገድ 
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በመሆኑ ጥያቄዎች ተማሪዎች ከአሁን በፊት ያላቸውን እውቀት ለመመዘንና በተማሩት 

ትምህርት ላይ የተረዱትን ሀሳብ እንዲያፈልቁ፤ እንዲያስቡና እንዲመዝኑ ያበረታታሉ፡፡  

በተመሳሳይ በተማሪዎች የሚቀርቡ ጥያቄዎች መምህራንን በመግታት የተማሪዎችን ጥያቄ 

መሰረት ያደረገ ትምህርት በክፍለ ጊዜው እንዲያስተምሩ በማድረግ ተማሪዎች በጠየቁት 

ጥያቄ በርካታ እውቀትን እንዲያገኙ የተማሪዎች ጥያቄዎችን ለመማርና ለማስተማር 

የሚያመቹ እንደሆኑ በጥናቶች ተረጋግጧል፡፡ በተማሪዎች የሚቀርቡ ጥያቄዎች ብዛትና  

ጥራት ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደቀነሰና በጥናቶቹ እንደተረጋገጠዉም የተማሪዎች የመጠየቅ 

ባህላቸዉ እየወረደ መሆኑን ገልጸዋል፡፡  

የተማሪዎች የመጠየቅ ባህል እንዲቀንስ ምክንያት ከሆኑት ውስጥ ጥቄቶቹን ለመጥቀስ 

ያህል የቀደመ እውቀታቸው ዝቅተኛ መሆን፤ በቂ ልምድና እውቀት አለመኖር፤ በበቂ 

የእድሜ ክልል ውስጥ አለመሆን፤ የመምህራን አመለካከት ተማሪዎች እንዲጠይቁ 

አለማበረታታትና አለመደገፍ፤ የመማር ማስተማሩ ስነ ዘዴ (የመፅሀፍ አዘገጃጀት) 

ተገቢነት ተማሪዎች ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ የሚያዘጋጁ አለመሆን፤ የክፍል ውስጥ ምዘና 

አሰጣጥና ለመማር ምቹ ያልሆነ አካባቢ መኖር፤ የተማሪዎችና የመምህራን ማህበራዊ 

ግንኙነት የጠነከረ አለመሆን፤ በይዘትነት የተመረጠው ርዕሰ ጉዳይ ወይም የትምህረት 

ዓይነት ተማሪዎች እንዲጠይቁና በጥያቄዎቹ ዙሪያ ማብራሪያ እንዲደረግ ያለማገዝ፤ 

የተማሪዎቹን ሀሳብን የማፍለቅና የማደራጀት ችሎታ እንዳይታይ መሰናክል ከሆኑት 

የተወሰኑት እንደሆኑ ምሁራኑ ገልፀዋል፡፡ 

የክፍል ውስጥ ጥያቄዎች ተማሪዎች የተማሩትን ይዘት ምን ያህል እንደተረዱት ራሳቸውን 

ለመመዘን፤ በክፍል ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ ለመጨመርና ለጥልቅ ምርምርና እሳቤ 

እንደሚያገለግሉ Hyman (1970:217), Brown (1982:112) ይገልፃሉ፡፡  

በተያያዘም ተማሪዎች ጥያቄዎችን ሲጠይቁ ለጥያቄዎቻቸው ጥራትና ተገቢነት ማወቅ 

ያለባቸውን መርሆች መገንዘብም እንዳለባቸው Stevic (1982) ሲገልፁ 

ጥያቄዎቹ በቀላሉ ለመረዳት የሚያመቹ መሆን፤ጥያቄዎቹ አላማና ግባቸው በእቅድ ላይ 

የተመሰረተ መሆን፤ጥያቄዎቹ በተጠያቄዎቹ እውቀት የሚለኩና የሚጨበጡ በመምህራኑም 

ሲገለፁ ሊረጋገጡና ሊታወቁ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡ 
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2.3 የጥያቄ ዓይነቶች 

 እንደ Richard, LOkerent (1994) አገላለፅ ተማሪዎች በቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በክፍል ውስጥ 

የሚጠይቋቸውን ጥያቄዎች አስመልክቶ በተለያዩ ምሁራን የተለያየ ብያኔ እንዳላቸው 

በመግለፅ በዋናነት ስነ ፅሁፍ ተኮርና ይዘት ተኮር ጥያቄዎች እንዳሉ ገልፀዋል፡፡ በልሎች 

ምሁራን ደግሞ እነዚህ ጥያቄዎች እውናዊ (factual) እና ሃሳባዊ (conceptual) በማለት 

ጥያቄዎችን በተለያየ መልኩ በክፍል ውስጥ እንደሚጠይቁ እነዚህም ጥያቄዎች መነሻ  

በማድረግ መምህራን መማር ማስተማሩን የበለጠ ውጤታማና ተጨባጭ ለማድረግ 

እንደሚጠቀሙባቸው ያብራራሉ፡፡ 

2.4 በቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በተማሪዎች የሚቀርቡ ጥያቄዎች ትምህርታዊ ፋይዳ 

እንደ Stevick (1982:122) በቋንቋ ትምህርት ክፍለ ጊዜያት ጥያቄችን መጠየቅ ትልቁና 

ዋነኛው የማስተማሪያ ዘዴ እንደሆነ በመግለፅ በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

የተማሪዎችን የቋንቋ ክህሎት ከማሳደጋቸውም በላይ በክፍል ውስጥ መልካም የሆነ የመማር 

ማስተማር መስተጋብር እንዲኖር ያደርጋሉ በማለት አብራርተዋል፡፡ በመሆኑም በቋንቋ 

ክፍለ ጊዜያት በተማሪዎች ክፍል ውስጥ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ትምህርታዊ ፋይዳ በተወሰነ 

መልኩ Cotton (2001:1) ላይ ሲገልፁት ውጤትን ጠብቆ ለማቆየት፣ የማሰብ ችሎታን 

ለማጎልበት፣ የተሳታፊነት ደረጃን ለማጠናከር፣ የወደፊት ሀሳብን ለማጉላት፤ ምክንያቱም 

ሀሳብ በምላሽ ብቻ ሳይሆን በጥያቄ ላይ በመሆኑ ተማሪዎች ከጠየቁት ነገር ወደ ፊት 

የሚመለሰዉን ምላሽ እንዲጠብቁ ያደርጋል፡፡ ተግባራትንና ሙከራዎችን በተገቢው 

እንዲሰሩ ያደርጋሉ፡፡ በልላ በኩል Elder and Paul (2003) ስለ ክፍል ውስጥ ጥያቄዎችና 

ጥቅሞቻቸው ሲገልፁ፤ ተማሪዎችን የነቃ ተሳታፊ ያደርጋሉ፣ ተማሪዎች በሚጠይቋቸው 

ጥያቄዎች መልሶች ላይ ሀሳባቸውን እንዲያደርጉና ለትምህርቱፍላጎት እነዲኖራቸው 

ለማድረግ፤ በሚማሩት ትምህርት ውስጥ በጥልቀት ሊገለፁ የታሰቡ ሂደቶችን እንዲከታተሉ 

ለማድረግ፤ አርቆ አሳቢነትን ለማጎልበት ወዘተ በማለት ሲያብራሩ Kong (2006) ደግሞ 

በዚሁ ሀሳብ ላይ ተጨማሪ በማከል የተማሪዎች የክፍል ውስጥ ጥያቄዎች የተማሪዎችን 

ስሜትና ፍላጎት ለማዳመጥ፤ ችግሮችን የመፍታት ስነ ዘዴን ከፍ ለማድረግና የማስተማር 

ዘዴዎችን ለመቀየር ያገለግላሉ በማለት ይገልፃሉ፡፡ በተመሳሳይ መልኩ Dillon (1990) 

በተማሪዎች የሚቀርቡ ጥያቄዎች የማሰብ፣ የማስታወስና የመግባባት ማዕከላዊ ሀሳብ ሲሆኑ 

ለተማሪዎች የእርስ በእርስ ተራክቦና ውይይት እነደመነሻ መሰረት በመሆን 

እንደሚያገለግሉ ገልፀዋል፡፡  
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በተያያዘም ተማሪዎች በክፍል ውስጥ የተጠየቁ ጥያቄዎችን መላሽ ብቻ ሳይሆኑ ጠያቂና 

እውቀት አፍላቂ መሆን እንደሚጠበቅባቸዉ ያብራራሉ፡፡ ይህ ካልሆነ ግን ተማሪዎች 

በመምህራኑ ሀሳብ ብቻ የሚነጉዱና ጥገኛ ሆነው የሚማሩ ስለሆነ መምህራን ተማሪዎች 

እንዲጠይቁና በራሳቸው መመራመር፤ ሀሳብ ማደራጀትና ማፍለቅ እንዲሁም የቋንቋ 

መሰረታዊ ክሂሎቻቸውን ለማዳበር ጥረት ማድረግ እንዲችሉ ተማሪዎችን ማገዝ፣ 

ማበረታታት፣ መሸለም፣ ማሞገስ፣ ማመስገን ወዘተ የመሳሰሉትን ድርጊቶች በመስራት 

ተማሪዎቹ በራሳቸዉ እንዲተማመኑ ማድረግ እንዳለባቸዉ አብራርተዋል፡፡ 

2.5 በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች ተግባቦታዊ ፋይዳ 

ተግባቦት ማለት የመልዕክት መቀበያና መልዕክቱን የመተርጎምና ምላሽ የመስጠት ቅንብር 

ነው፡፡ አስፈላጊነቱም መልዕክት በሃሳብ መረጃ ከአንዱ ወደ ሌላው ለማስተላለፍ ነው፡፡ 

ይህም በቃልና በጽሁፍ ወይም በመልዕክት ይተገበራል ስህን (2012) Dryanan (2011) ን 

ጠቅሳ በማለት ገልጻለች፡፡ እንደ Elder and Paul (2006) አገላለፅ በክፍል ውስጥ የሚቀርቡ 

መሪ ጥያቄዎች የተማሪዎች መማር ማስተማርን ውጤታማ የሚያደርጉ ሲሆኑ መጠየቅ፣ 

ማሰብና መረዳት ሶስቱ የመማር ሂደቶች እንደሆኑ ይገልፃሉ፡፡ በተመሳሳይም የድርጊት 

ገላጭ ግሶች በመማር ማስተማሩ ሂደት ዉስጥ ተማሪዎችና መምህራን ቁልፍ ጥያቄዎችን 

በመጠያየቅ የትምህርት ስራውን ከማፈጠናቸውም በላይ ተማሪዎች ያለምንም ፍርሀትና 

መሸማቀቅ ጠያቄ እንዲሆኑ ያደርጋል፡፡ ተማሪዎችም በውስጣቸው ይዘውት የነበረ 

እውቀትና የቃላት ክምችት በንግግር ሲገለፅ የንግግር ክሂላቸዉ ይዳብራል፡፡ በዚህ ጊዜ 

ተማሪዎች ከመምህራን ጋር ቀጥተኛ ተግባቦት ሲፈፅሙ ሀሳቦችን አድማጭ ብቻ ሳይሆኑ 

የራሳቸዉን ሀሳብ በንግግር በመግለፅ የቋንቋ ችሎታቸውን ለማጎልበት ያስችላቸዋል በማለት 

ይገላፃሉ፡፡ 

 በሌላ በኩል ጥንታዊው የግሪክ ፈላስፋ ሶቅራጥስ በክፍል ውስጥ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ለተግባቦት ያላቸውን ሚና ሲገልፅ “ጠያቄዎች ሀሳብ አመንጪዎችና በራሳቸው መማርና 

መመራመር የሚችሉ ናቸው”፡፡ ይላል፡፡ የፈላስፋው የጥያቄ አጠያየቅ ዘዴዎችም በሶስት 

መልኩ ይተገበራሉ፡፡ 

- ጥያቄዎቹ የአንድን ይዘት አጠቃላይ ሁኔታ መዳሰስ አለባቸው፡፡ 

- ጥያቄዎቹ ፈጠራን የሚያበረታቱና ለጠያቂው ሙሉ ነፃነት የሚሰጡ መሆን 

አለባቸው፡፡ 
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- ገዢ በሆኑ ችግሮች ላይ የሚያተኩሩ መሆን አለባቸው፡፡ በማለት ተማሪዎች 

ጥያቄውችን በሚጠይቁ ጊዜ ሊያስተውሏቸው የሚገቡ ዋና ዋና መርሆችን 

በመጥቀስ፤ ተማሪዎች ጥያቄዎችን ሲጠይቁ ስለጠየቁት ርዕሰ ጉዳይ ከማወቃቸው፤ 

ከመረዳታቸውና ከመማራቸው ባሻገር የንግገር ችሎታቸውን እንደሚያሻሽሉ 

ያብራራሉ፡፡ 

 

 እንደ Chin (2008) አገላለፅ በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች እውቀትን ከማስገኘት ባሻገር 

አዳዲስ እውቀቶችን ወስዶ ለመጠቀም ያገለግላሉ፡፡ ጥያቄዎቹ በተግባቦት ስራ ላይ ወሳኝ 

መሆናቸውን ሲያብራሩም መጠየቅና መመለስ ሀሳብ ለመለዋወጥ ዋና ትርጉም ለመስጠት 

ያገለግላሉ ብለዋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በጥልቅ ሀሳብ ትምህርትን ለማሳደግና በዝርዝር 

ሲታዩ ደግሞ ቋንቋን ለማዳበር ያገለግላሉ፡፡ በተጨማሪም ተማሪዎች በራሳቸው ቆመዉ 

የቀረበን ሃሳብ መግለፅ እንዲችሉና ትምህርቱን በንቃት እንዲከታተሉ ያግዛሉ፡፡ ጥያቄዎች 

የመምህራንና ተማሪዎችን የጋራ መስተጋብር ያጠናክራሉ፡፡  

በመሆኑም በቋንቋ ትምህርት ዉስጥ ጥያቄ የመማር ማስተማር ክንውን ዋና የማሳለጫ 

መንገድ ወይም ዘዴ በመሆን ያገለግላሉ፡፡ በዚህም ምክንያት በአማርኛ ቋንቋ ከፍለ ጊዜ 

ጥያቄ የተማሪዎችን የቋንቋ ችሎታና ክህሎት ለማሻሻልና በክፍል ውስጥ ጥሩ መስተጋብር 

እንዲኖር ያደርጋል በማለት Rees (1975) ይገልጻሉ፡፡ 

በአጠቃላይ የክፍል ውስጥ ጥያቄ ሲነሳ የጥያቄ መስራቹ ግሪካዊ ፈላስፋ ሶቅራጥስ ከዛሬ 

2000 ዓመታት በፊት እንደጀመረውና ተማሪዎች የራሳቸውን ሀሳብ አውጥተው መናገር 

አለባቸው፡፡ Beck, Mckeown, Hamilton and Kugan, (1977, p.33) እንደገለፁት ተማሪዎች 

ራሳቸውን ችለው ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ መምህራን ሞዴል በመሆን የራሳቸውን ጥያቄዎች 

ለተማሪዎች በማንበብ ራስን በራስ መጠየቅ የተማሪውችን የማሰብ ችሎታ፣እውቀት፣ 

የማስታወስ ብቃት ወዘተ እንደሚያዳብር በማስተማር ከተማሪዎች ትክክለኛና አሳማኝ 

ጥያቄዎችን ለማግኘት ብቻ ሳይሆን የእነሱን ሀሳብና የእውቀት ደረጃ ለመለካትም 

እንደሚያስችሉ Palincsar and Brown, (1984) ይገልፃሉ፡፡   

2.6 የተዛማጅ ስራዎች ቅኝት 

በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት ስለተከናወኑ ዲስኩር ትንተናዎች አስመልክቶ ከሚገኙት 

ጥናቶች ከበደ (2009) ‹‹ የመማሪያ ክፍል የድርደር ክንውን ዲስኩር መንስኤ፣ብልሀትና 

መፍትሄ ትንተና›› በሚል ርዕስ ለዶክትሬት ዲግሪ ማሞያ ጥናት ያቀረበ ሲሆን የጥናቱ  
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አላማ በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት የሚከናወኑ የድርድር ዲስኩር መንስኤ፣ብልሀትና 

መፍትሄን በመተንተን የመስተጋብሩን ሂደት መገንዘብ ሲሆን፤በጥናቱ ግኝት ለድርደር 

ክንውን መነሻ የሆኑ የቋንቋ ግብአት፣አፍልቆትና የግብረ መልስ ፍላጎትን ማሟት እንደሆነ 

አመልክቷል፡፡ የጥናቱ የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴ ምልከታ በመሆኑ ከዚህ ጥናት ጋር 

በመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴው ይመሳሰላል፡፡ ነግር ግን የከበደ ጥናት በሁሉም የክፍል ውስጥ 

ልውውጦች ላይ ሲያተኩር ይህ ጥናት ድግሞ በክፍል ውስጥ በተማሪዎች በሚቀርቡ የጥያቄ 

ዲስኩሮች ላይ ብቻ ያተኮረ በሆኑ እንዲለይ አድርጎታል፡፡  

በተጨማሪም መአዛ (2011) ‹‹ የአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት የመናገር ተራ ልዉዉጥ 

መዋቅራዊ ገጽታ፣ስነ ትምህርታዊና ትባቦታዊ ትንተና›› በሚል ርዕስ ለሁለተኛ ዲግሪ 

ማሞያ ያቀረበች ሲሆን አላማዋም በአማርኛ ትምህርት ክፍለ ጊዜያት በመምህርና በተማሪ 

መካከል የሚደረገውን የንግግር ተራ ልውውጥ መተንተን ነው፡፡ ጥናቱም አይነታዊ 

የምርምር ዘዴን በመከተል ሲተገበር የትንተና ውጤቱ በመምህርና ተማሪዎች መካከል 

በነበረ የንግግር ልውውጥ ተምሪዎቹ ወይም መምህራኑ ከተጠቀሙባቸው የተራ 

መገንቢያዎች አብዛኛውን ቁጥር የያዘው ዓረፍተ ነገራዊ አሀድ መሆኑን ጠቁማለች፡፡ 

የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዋ ምልከታ መሆኑ ከዚህ ጥናት ጋር ቢገናኝም የመአዛ ጥናት 

በሁሉም የክፍል ውስጥ ተራ ልውውጦች ላይ ሲያተኩር ይህ ጥናት በጥያቄ ላይ ብቻ 

ስለሚያተኩር የተለየ ያደርገዋል፡፡  

በሌላ በኩል ስህን (2012) ‹‹ የመማሪያ ክፍል ዲስኩር ትንተና ከማስተካከያ አቀራረብ እና 

አሰጣጥ ከኳያ ( በ9ኛ ክፍል ተተኳሪነት)›› በሚል ርዕስ ለሁለተኛ ዲግሪ ማሞያ ያቀረበች 

ሲሆን ጥናቱ ትኩረቱን ያደረገው በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት የሚደረገውን ተግባቦት 

ከማስተካከያ አቀራረብና አሰጣጥ አኳያ መተንተን ነው፡፡ ጥናቱን ከግብ ለማድረስ 

የተጠቀመችበት የመረጃ መሰብሰቢያ መሰሪያ ምልከታ መሆኑና ጥናቱ የቀረበበት ዘዴ 

አይነታዊ የምርምር ስልት መሆኑ፤የሚገኙ መረጃዎችን በክፍል ውስጥ በመገኘት በቪዲዩ 

ቀረጻ በመጠቀም መረጃዎች መሰብሰባቸው ከዚህ ጥናት ጋር ቢመሳሰልም የስህን ጥናት 

በማስተካከያ አቀራረብና አሰጣጥ ላይ ሲያተኩር ይህ ጥናት ደግሞ በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ 

ጊዜያት የሚቀርቡ ጥያቄዎችን አይነት፣ትምህርታዊና ተግባቦታዊ ፋይዳ የሚመለከት 

መሆኑ የተለየ ያደርገዋል፡፡ 

ክፍሌ (2008) መምህራን የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች አይነትና የአጠያየቅ ብልሀቶች በሚል  

በእንግሊዝኛ ቋንቋ ላይ በተመረጡ ሁለት የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ላይ አይነታዊ  
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በሆነ መልኩ ያጠና ሲሆን የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎቹም የፅሁፍና የቃል መጠይቆች፣ 

ምልከታ ናቸው፡፡ ጥያቄዎችን በሚመለከት በማጥናቱ ጥናቱ ከአጥኝዋ ጥናት ጋር ግንኙነት 

ሲኖረው የተለየ የሚያደርገው ግን የአጥኝዋ ርዕስ በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎችን እንጂ 

በመምህራን የሚጠየቁ ጥያቄዎችን አይመለከትም፡፡ የመረጃ መሰብሰቢያና የአተናተን 

ስልቱ አይገናኝም፡፡ በተጨማሪም የአጥኝዋ ጥናት አማርኛ ቋንቋን በሚመለከትና 

በተማሪዎች ጥያቄዎች ላይ ያተኮረ ከመሆኑም በላይ ጥናቱ ከሌሎች በተለየ መልኩ 

እንዲጠና የተደረገበት ምክንያት አጥኝዋ መረጃዎችን ስትመለከት በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ 

ጊዜያት በክፍል ዉስጥ የንግግር ልውውጥ (ዲስኩር) ላይ የተጠኑ ትናቶች እንዳሉ 

ብታገኝም በተናጥል በክፍለ ጊዜው ተማሪዎች የሚጠይቋቸዉን ጥያቄዎች በተመለከተ 

የተጠኑ ጥናቶችን ማግኘት አልቻለችም፡፡ ይህ ደግሞ በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት 

የሚቀርቡ ጥያቄዎች ለመማር ማስተማሩ ዋነኛ የማሳለጫ ዘዴዎች በመሆናቸዉ በክፍለ 

ጊዜው የሚቀርቡ የተማሪዎች ጥያቄዎችን ማጥናት ላይ አተኩራለች፡፡ ጥናቱ ከላይ 

ከተጠቀሱት ክለሳ ድርሳናት ጋር በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ይመሳሰል እንጂ በርዕሰ ጉዳዩ ላይ 

በቀጥታ የቀረቡ ባለመሆናቸው የተለየ ነው፡፡ በተጨማሪም በዘመን፣ በቦታና በተጠኝዎች 

ብዛት ከሌሎች ጥናቶች ጋር አይገናኝም፡፡  
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ምዕራፍ ሶስት፡- የአጠናን ንድፍና ዘዴ 

3.1 የጥናቱ ስልተ ቅየሳ  

ይህ ጥናት የጥናቱ ዘዴ የተነሳበትን መሰረታዊ የምርምር ጥያቄዎች በመመለስ አላማውን 

ከግብ ለማድረስ ይችል ዘንድ አይነታዊ (Qualitative) የምርምር ዘዴን በመጠቀም 

ተከናውኗል፡፡ አይነታዊ ዘዴ የሰበአውያንን ባህሪ የተከሰተበትን ተፈጥሯዊ አውድ 

የሚያጠና ሲሆን በአንድ ውስን አውድ የሚከናወንን እውነታ በትክክል ለመረዳት 

ያስችላል፡፡ ይህም ማለት ምልከታ በማካሄድ ያዩትንና የተገነዘቡትን በተገቢው መንገድ 

መግለጽን ይመለከታል፡፡  

በተጨማሪም ከበደ (2009) Rymes (2008) እና ላይ Have (2007) ን ጠቅሶ አሻሽሎ 

እንደገለጸው በመጀመሪያ ክፍል በመገኘት እውነተኛውን ዲስኩር በመቅረጽ ቅድመ 

ትንተና ተደርጓል፡፡ በመቀጠልም የተመዘገበውን መረጃ በማዘጋጀት ጥያቄዎችን መመለስ   

በሚያስችል መልኩ ከፋፍሎ በማደራጀትና በመተንተን ጥናቱ ተጽፏል ይህንንም በቀጣዩ 

ግልጽ በሆነ መልኩ ያስረዳል፡፡  

እውነተኛውን የክፍል ውስጥ ዲስኩር መቅረጽ 

             

          

መረጃውን መመልከትና በማዳመጥ ትንተና ማድረግ 

 

የተደመጠውን ምልልስ ምዝግብ መረጃ ማዘጋጀት 

 

ከመረጃው የጥናቱን ጥያቄዎች መመለስ በሚያስችል 
መልኩ በመከፋፈል ይቀርባል፡፡ 
 

 

ጥናቱን መዘገብ መጻፍና ማቅረብ 
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በሚል ማቅረብ ይቻላል፡፡ 

3.2 የመረጃ ምንጮች 

 የዚህ ጥናት የመረጃ ምንጭ በመሆን የሚያገለግሉት በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በመንዝ 

ማማ ወረዳ በሞላሌ ከፍተኛ መሰናዶ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚገኙ የ2013 ዓ.ም 

የ11ኛ “ሁለት” ክፍል ተማሪዎች ናቸው፡፡ የተማሪዎቹን ክፍል ካሉት 5 ክፍሎች በእጣ 

በመለየት ይሆናል፡፡  

3.3 የናሙና አመራረጥ 

3.3.1 የክፍል ደረጃ ናሙና አመራረጥ 

የዚህ ጥናት ዋና አላማ በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት ተማሪዎች የሚጠይቋቸው ጥቄዎች 

አይነትና የጥያቄዎቹ ትምህርታዊና ተግባቦታዊ ፋይዳ በመሆኑ ጥናቱ የሚያተኩረው 

በሰሜን ሸዋ ዞን በመንዝ ማማ ወረዳ በሞላሌ ከፍተኛ መሰናዶ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

ነው፡፡ 

 የጥናቱ ተተኳሪዎች የሚመረጡት በምቾት (አላማ ተኮር) ንሞና ስልት (Purposive 

sumpling) ተከናውኗል፡፡ በመሆኑም አጥኝዋ በተመረጠው ትምህርት ቤት ለተከታታይ 

ዘጠኝ ዓመታት የሰራችና አሁንም በመስራት ያለች በመሆኗ መረጃን በቀላሉ ለመሰብሰብ 

አመቺ በመሆኑ የሞላሌ ከፍተኛመሰናዶ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን መርጣለች፡፡  

3.3.2 የተማሪዎች ናሙና አመራረጥ 

በዚህ ትምህርት ቤት የ11ኛ እና የ12ኛ  ክፍል ተማሪዎች የሚገኙ ሲሆን በጥናቱ 

የሚካተቱት በ2013 ዓ.ም በ11ኛ ክፍል  ውስጥ በመማር ላይ የሚገኙ ተማሪዎች ናቸው፡፡ 

በዚህ የክፍል ደረጃ 200 ተማሪዎች ሲገኙ በአንድ የመማሪያ ክፍል ውስጥ ደግሞ በአማካኝ 

40 ተማሪዎች ይማራሉ፡፡ በመሆኑም የጥናቱን አስተማማኝነትና ተገቢነት ለመጠበቅ 

የተማሪዎችን ቁጥር መወሰን የግድ ነው፡፡ በዚህም መሰረት የሁለት ክፍል ተማሪዎችን 

ተጠኝ በማድረግ የሁሉም የ11ኛ ክፍል ተማሪዎች የችሉታ ስብጥር በብሔራዊ ውጤት 

መሰረት ተመሳሳይ ተደርጎ በየክፍሉ ስለተመደቡ የሚፈለጉትን ሁለት ክፍሎች በመምረጥ 

በእድል ሰጪ የንሞና ዘዴ ሁለት ክፍሎች መርጣለች፡፡  
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3.3.3 የመምህራን ናሙና አመራረጥ 

በዚህ ጥናት የሚሳተፉ መምህራንን በተመለከተ በሞላሌ ከፍተኛ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት 

አማርኛን ከሚያስተምሩ አንድ ሴትና ሁለት ወንድ መምህራን በአላማ ተኮር ዘዴ አንድ 

ወንድ መምህር ተመርጠዋል፡፡  

3.4 የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች 

ጥናቱ ያነሳቸውን መሪ ጥያቄዎች በአግባቡ ለመመለስ ተገቢውን መረጃ የሚያስገኙ የመረጃ 

መሰብሰቢያ መሳሪያዎችን መምረጥ አስፈላጊ ነው፡፡ ለዚህ ጥናት የመረጃ መሰብሰቢያ 

መሳሪያ የሆነው ምልከታ ነው፡፡ ይህም የተመረጠበት ምክንያት በመማሪያ ክፍል የሚደረግ 

የጥያቄ ምልልስን በቀጥታ በመመልከት (በመቅረጽ) ምን አይነት መስተጋብር  እንዳለ 

ለመግለጽ አመቺና የተሸለ በመሆኑ ነው፡፡ 

3.4.1 መቅረጸ ምስልና ድምፅ በመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያነት 

በክፍል ውስጥ የሚቀርበው የመማር ማስተማርና የተማሪዎች ጥያቄ ምን እንደሚመስል 

በወረቀትና በብዕር ከመያዝ ይልቅ የተማሪዎችን አጠያየቅና የመምህሩን ምላሽ በሚገባ 

ስለሚያሳይ በመቅረፀ ምስልና ድምፅ የሚከናወነው ተግባር ለትኩረት ምልከታ ይጠቅማል፡፡ 

ይህም መስተጋብሩን ደጋግሞ ለመመልክት ጊዜ ይሰጣል፡፡ እያንዳንዱን ክንውንም 

በተናጠል በመመርመር የመምህሩንና የተማሪዎቹን ተግባር በየተራ ለማየት ያመቻል፡፡ 

ለንግግር (ጥያቄ) ድስኩር ክንውንም አስተማማኝ ስለሆነ በዚህ ጥናት የምልከታ ማከናወኛ 

መሳሪያ በመሆን ሲያገለግል በቪዲዮ ሲቀረፅ ከቃላዊው በተጨማሪ ቃል አልባ 

መግባቢያዎችንም ስለሚያሳይ ነው፡፡  

3.4.2 የመረጃ አሰባሰብ ሂደት 

ለመረጃ መሰብሰቢያ በተመረጠው መሳሪያ መቅረፀ ምስልና ድምጽን በቪዲዮ ሲቀረጽ 

ትግበራው መረጃውን በአንድ ክፍል ውስጥ ሁለት ጊዜ እና በአንዱ ክፍል ውስጥ ሶስት ጊዜ 

ቀረፃ ተደርጓል፡፡ በዚህ ጊዜም ከተቀረጹት መካከል ሶስቱን በምስልና በድምጽ ተሰብስበው 

መረጃ ወደ ጽሁፍ መቀየር ሲቻል ቀሪዎቹ ሁለት ቀረፃዎች ተመሳሳይ በመሆናቸውና በቂ 

ጥያቄዎች ያልተጠየቁባቸው በመሆኑ ወደ ጽሁፍ አልተቀየሩም፡፡  
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ሰንጠረዥ 1 ምልከታው የተከናወነበት ጊዜ 

መምህር ቀረፃ ፈረቃ ክፍል ዕለት ቀን ክፍለ 

ጊዜ 

ሰዓት የተማረ 

ቁጥር 

ሀ 1. 

2. 

ጠዋት 

ጠዋት 

11A 

11B 

07/03/2013ዓ.ም 

08/03/2013ዓ.ም 

ሰኞ 

ማክሰኞ 

2ኛ 

4ኛ 

2፡40 

4፡15 

40 

38 

ሀ 1. 

2. 

3. 

ጠዋት 

ጠዋት 

ጠዋት 

 

11A 

11B 

11B 

 

21/03/2013ዓ.ም 

23/03/2013ዓ.ም 

25/03/2013ዓ.ም 

ሰኞ 

ረቡዕ 

አርብ 

3ኛ 

1ኛ 

3ኛ 

3፡20 

2፡00 

3፡20 

40 

37 

39 

 

ይህም የሆነው ሞዴሉ (ከበደ፣2009) (Rymes, 2008) እና (Tenhave, 2007) ጠቅሶ 

የተጠቀመውን ሞዴል (ስህን፣2012) ን በመጥቀስ የተወሰደ ነው፡፡ 

3.5 የመረጃ መተንተኛ ጊዜ 

በጥናቱ የመረጃ መሰብሰቢያ ጊዜ (መቅረፀ ምስልና ድምፅ) መረጃዎች ተሰብስበዋል፡፡ 

የተገኙትን መረጃዎች በአይነት በመከፋፈልም በመመዝገብ አይነታዊ የመረጃ አተናተን 

ስልትን በመጠቀም ተተንትኗል፡፡ ከተለያዩ ቀረጻዎች የተገኙት መረጃዎች በቅደም 

ተከተል ተቀምጠዋል፡፡ እውነተኛውን የክፈል ውስጥ ዲሰኩር በመቅረፅም ቅድመ ትንተና 

ማድረግ ቀጥሎም መረጃውን ማዘጋጀት ጥያቄዎቹንና መልሶቹንም ማዳመጥና መመዝገብ 

የጥናቱን ጥያቄዎች መመለስ በሚያስችል መልኩ ማደራጀትና ጥናቱን በመፃፍ 

ተከናዉኗል፡፡ የተመዘገበው መረጃ አዘገጃጀት ምህጻረ ቃላትና ምልክቶችም 

ከነመግለጫቸው በሚከተለዉ ሰንጠረዥ ቀርበዋል፡፡  
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ሰንጠረዥ 2 ምህፃረ ቃላትና ምልክቶች ከነመግለጫቸው 

ምህፃረ ቃላትና 

ምልክቶቻቸው 

መግለጫ 

1፣2፣3 … ተራ ቁጥሮቹ የመጠየቅ ተራውን ለማመልከት የገቡ ናቸው፡፡ 

መ ንግግሩ የመምህር ከሆነ ‹‹መ›› ያመለክታል፡፡ 

ተ ንግግሩ የተማሪ ከሆነ ‹‹ተ›› በመባል ቀርቧል፡፡ 

ተ1፣ተ2፣ተ3 … ‹‹ተማሪ አንድ (ተ1)፣ተማሪ ሁለት (ተ2)፣ተማሪ ሶስት (ተ3) …
›› በማለት 

የገለጻሉ፡፡ 

አቀመ ‹‹ሀ›› 

ሀቀመ ‹‹ሀ››   

አንደኛ ቀረጻ መምህር ‹‹ሀ›› 

ሁለተኛ ቀረጻ መምህር ‹‹ሀ›› 

ሶቀመ ‹‹ሀ›› ሶስተኛ ቀረጻ መምህር ‹‹ሀ›› 

( …    )    በትንተና ወቅት ትኩረት የሚሰጠውን ጉዳይ ያመልክታል፡፡ 

 

3.5.1 የመተንተኛ ስልት  

ጥናቱ አይነታዊ ዘዴን የተከተለ ሲሆን የመተንተኛ መንገዱ ክፍል ውስጥ ተማሪዎች 

የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች እና መምህሩ የሚመልሳቸው መልሶች በየተራ ደረጃ በደረጃ 

ተተንትኗል፡፡ የሚቀርቡ ጥያቄዎችንም በአይነት በመመደብና በመከፋፈል ትንተናው 

ተከናውኗል፡፡ ለዚህም ያመች ዘንድ በቪድዩ የተቀረጸው ንግግር ወደ ምዝገብ መረጃ 

ተቀይሮ በንግግር የቀረበው በፅሁፍ ካለው ጋር መመሳሰሉን በተደጋጋሚ በማገናዘብ 

የንግግር ልውውጥ የመተንተኛ ስልትን በመጠቀም ተተንትኗል፡፡  
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ምራፍ አራት፡- የመረጃ ትንተና እና የውጤት ማብራሪያ 

 

የዚህ ጥናት ዋና አላማ በሞላሌ ከፍተኛ መሰናዶ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ2013ዓ.ም 

አማርኛ ቋንቋን የሚማሩ የ11ኛ ክፍል ተማሪዎችን የትኩረት ነጥብ በማድረግ በአማርኛ 

ቋንቋ ክፍለ ጊዚያት የሚጠየቁ የጥያቄ አይነቶችን፤ትምህርታዊና ተግባቦታዊ 

ፋይዳዎቻቸውን መተንተን ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ምዕራፍ የመረጃ ትንተና እና የውጤት 

ማብራሪያ በጥናቱ የተነሱ መሪ ጥያቄዎችን መሰረት በማድረግ ቀርቧል፡፡ 

4.1 በአማር ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት ተማሪዎች ምን አይነት ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ? 

 

የጥያቄ አይነቶችን በሚመለከት በምዕራፍ 2,3 ላይ ተማሪዎች የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች 

በተለያየ ምሁራን የተለያየ ብያኔ እንዳላቸው ለምሳሌ ይዘት ተኮር እና ቋንቋ ተኮር 

በማለት ሲገልጧቸው፡፡ እነዚህኑ በቋንቋ ክፍለ ጊዜያት የሚቀርቡ ጥያቄዎችን እውነታን 

መሰረት ያደረጉና በእውነታ ወይም የሚታዩና የሚገለጹ ጥያቄዎችን እውናዊ ጥያቄዎች 

በማለት ሲገለጽ በሀሳብና በማይጨበጥ ወይም ለማረጋገጥ ከባድና ዉስብስብ ጥያቄዎችን 

ሀሳባዊ በማለት ይገልጧቸዋል፡፡ እነዚህንም የጥያቄ አይነቶች በክፍል ውስጥ ከተደረጉ 

የተማሪዎች ጥያቄዎች ውስጥ በመምዘዝ ምሳሌ በመስጠት የጥያቄ አይነቶችን ለመተንተን 

እንደሚከተለው ይቀርባል፡፡  

4.1.1 የቋንቋ ጥያቄዎች 

 

እነዚህ የጥያቄ አይነቶች መምህሩ በክፍለ ጊዜው በይዘትነት ያላስተማራቸው እና 

ተማሪዎች ቋንቋን በተመለከተ ሊነሱ የሚገባቸውን ጥያቄዎች በሙሉ የሚያነሱበት ክፍለ 

ጊዜ ሲሆን በዚህ ጥናታዊ ጽሁፍ ውስጥ በ2013ዓ.ም የ11ኛ ክፍል ትምህርታቸውን 

በመከታተል ላይ ያሉ የሞላሌ መሰናዶ ከፍተኛ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎችም ለጥናታዊ 

ጽሁፉ መረጃ ሊሆኑ የሚችሉ ጥያቄዎችን በቪድዮ (መቅረጸ ድምጽና ምስል) አጥኝዋ ቀረጻ 

በምታደርግ ጊዜ የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠይቀዋል፡፡ በመሆኑም የጠየቋቸውን ጥያቄዎች 

በየአይነታቸው ስትመድብ ከቀረቡት ጥያቄዎች መካከል ከዚህ በታች በምሳሌነት የቀረቡት 

ጥያቄዎች ቋንቋን በተመለከተ ሊያውቋቸው የፈለጓቸውን ጥያቄዎች እንደሚከተለው 

ለማቅረብ ተሞክሯል፡፡ 
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          ምሳሌ 1 ተ 12 ቋንቋ ስርአታዊ እንጂ ዘፈቀዳዊ አይደለም 

                    ሀ. እውነት                  ለ. ሀሰት 

          የሚል ጥያቄን ዘሪሁን አስፋው የስነ-ጽሁፍ መሰረታዊያን ሲያነብ ያገኘው     

          እንደሆነ በመግለጽ ጠየቀ፡፡  

          2. መ. መልሱ ምን ይሆናል በማለት እድሉን ለተማሪዎች በመስጠት ሲጠይቅ 

         14 ተ. እጁን በማዉጣት ሀሰት ነዉ በማለት መለሰ፡፡  

         2. መ. ትክክል በማለት ሲያብራራ ቋንቋ ስርአታዊ ነዉማለት ቋንቋን ያስገኙ        

         ትዕምርቶች በስርአት ተሰድረዉ በመዋቅር የሚገኙ ሲሆን የቋነቋ ዘፈቀዳዊነት                

         ደግሞ በአንድመ ነገር / ቁስ/ እና ለነገሩ በተሰጠዉ ስያሜ መካከል ግንኙነት     

         የላቸዉም ወይም  ሰዎች የፈለጉትን ስያሜ ለፈለጉት ነገር በመስጠት     

        መግባባት ይችላሉ ማለት ነዉ፡፡ሁለቱም የቋንቋ ባህርያት በመሆናቸዉ     

        የሚያገናኞቸዉ የጋራ ባህሪ አለ፡፡  

የተነሱ ጥያቄዎችን ለማስታወስ በምሳሌ 1 ላይ ተማሪዋ/ዉ/ የተለያዩ መጽሀፍትን ስታነብ 

ካገኘችዉ መረጃ ላይ ጥያቄዉን እንዳለ በማንሳት በእዉነት ሀሰት መልክ የቋንቋን ሁለት 

የተለያዩ ባህርያትን /ስርአታዊነትንና ዘፈቀዳዊነትን/ በማንሳት አንዱን የቋንቋ ባህሪ 

በማድረግ ሌላዉን እንዳልሆነ ተጠይቋል፡፡ መምህሩም ጥያቄዉን መሰረት አድርገዉ 

ተማሪዎች የሚኖራቸዉን እዉቅና ለማረጋገጥ ጥያቄዉን ወደ ተማሪዎች ሲመላሱት፤አንድ 

ተማሪ መልሱ ሀሰት ነዉ በማለት ሁለቱም የቋንቋ ባህርያት ናቸዉ በማለት መልሷል፡፡ 

መምህሩም ትክክል መሆኑን በመናገር ስለቋንቋ ስርአታዊነትና ዘፈቀዳዊነት 

በመሰረታዊነት መያዝ ያለባቸዉን ነጥቦች በማብራራት ወደ ሚቀጥለዉ ሌላ ጥያቄ 

ተሸጋግረዋል፡፡ ጥያቄው ከቋንቋ ተኮር ጥያቄዎች ውስጥ ሲመደብ የቋንቋ ባህሪያትን አንዱ 

ከሌላው ጋር ያለዉን ዝምድና ለማስገንዘብ፣ለማስረዳት ስለቀረበ ትዕምህርታዊ ፋይዳ 

ሲኖረው መምህሩና ተማሪዎቹ በመግባባት የንግግር ልውጥ ሲያደርጉ ተግባቦታዊ ፋይዳው 

ጎልቶ ይታያል፡፡  
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       ምሳሌ 2 ተ 16 ቋንቋ ትምህርታዊ ነዉ ሲባል ምን ማለት ነዉ፡፡ 

       3. መ. ቋንቋ ትምህርታዊ ሲባል፤አንድ ጤነኛ የሆነ ህጻን ልጅ በመማር ሊለምደዉ    

         የሚችለዉና ቋንቋን በትምህርት ማግኘት የሚቻል እዉቀት እንደሆነ የገልጻል፡፡ 

በተራ ቁጥር 2 ላይ ደግሞ ቋንቋ ትምህርታዊ ነዉ ሲባል ምን ማለት እንደሆነ ተጠይቆ፡፡ 

መምህሩም ስለ ቋንቋ ትምህረታዊነት ገለጻ ሲያደርጉ በዋናነት በትምህርት የሚገኝና 

የሚለመድ እንደሆነ በማብራራት መልስዋል፡፡ ጥያቄው ቋንቋ ተኮርና ስለቋንቋ ባህሪ 

የሚያስረዳ በመሆኑ ተማሪዎች ትምህርቱን የበለጠ እንዲረዱት ሲያደርግ ያለፍርሃት 

ሀሳባቸውን ሲገልጹ ደግሞ ተግባቦቱን በማፋጠን ረገድ ከፍተኛ ሚና አለው፡፡  

     ---   ምሳሌ 3. ተ 28 ቋንቋዎች ሁሉ ለመግባቢያነት ያገለግላሉ፡፡ መግባቢያዎች        

           ሁሉ ቋንቋ ናቸዉ? 

           4. መ. መግባቢያዎች ሁሉ ቋንቋ አይደሉም፡፡ ምክንያቱም ቋንቋ ለመባል    

             የቋንቋ መሰረታዊ ባህርያትን ማሟልት አለባቸዉ፡፡ በተጨማሪም እነደ    

             ጥቅሻ፣የፊት ገጽታ መቀያየርና ሌሎችን የመግባቢያ አይነቶች ቃላዊ በሆነ  

             ዘዴ ሳይሆን አካላዊ በሆነ መልኩ የምንጠቀማቸዉ ናቸዉ፡፡  

በተራ ቁጥር 3 /ምሳሌ 3/ ላይ ደግሞ ስለ ቋንቋ መግባቢያነትና ስለመግባቢያዎች ቋንቋነት 

ተጠይቆ ቋንቋዎች ሁሉ መግባቢያ ሲሆኑ መግባቢያዎች ሁሉ ግን ቋንቋ እንዳለሆኑ 

በማስረዳትና ምሳሌ ሰጥተዉ ለምሳሌ በአይን መጥቀስ ከመግባቢያ አይነቶች አንዱ ሲሆን 

በቋንቋ የተገለጸ እንዳልሆነ አስረድተዉ መልሰዋል፡፡ ይህ ጥያቄ በቋንቋ ዙሪያ የተጠየቀ 

እና መምህሩ የቋንቋንና መግባቢያን አንድነትና ልዩነት ሲያስረዱ ትምህርታዊ ፋይዳው 

የተጠናከረ ሲሆን ምሳሌ በመስጠት ግልጽ ለማድረግ ሲሞክሩ በመካከላቸው ያለውን 

ተግባቦታዊ ፋይዳ ከፍ ለማድረግ ጥያቄውን ተገልግለውበታል፡፡ 

       ----   ምሳሌ 4 ተ 26 በኢትዩጵያ ካሉት ቋንቋዎች ለመጅመሪያ ጊዜ ስራ     

              /አገልግሎት/ ላይ የዋለዉ ቋንቋ የትኛዉ ነዉ?  
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            5. መ. ከክርስቶስ ልደት በፊት ከዛሬ 300ዓመተ ዓለም በፊት ከሴም    

             ቋንቋዎች ወገን የሆነዉ የግዕዝ ቋንቋ ከሳባ ፊደልን በመዋስና በመቀበል     

             በሀገራችን አገልግሎት ይሰጥ የነበረ ቋንቋ ነዉ፡፡  

             ምሳሌ 5 ተ. 10. የግዕዝ ቋንቋ በሀገራችን ኢትዮጵያ ስራ የጀመረዉ   

                መቼ ነዉ? 

            6. መ. ቀድሞ ለመግለጽ እንደተሞከረዉ የድምጽ፣ የፊደላትና የሰዋስዉ   

             ዉሰትን ከሳባ ቋንቋ በማድረግ ከዛሬ 300 ዓመተ ዓለም እስከ 500 ዓመተ  

             ዓለም እንደነበርና ምንጩ የደቡብ ሲም ፊደል ( ሰባ) እንደሆነ የታሪክ    

             መጻህፍት ያስረዳሉ፡፡ በኋላም በጥንታዊ አክሱም ከክርስቶስ ልደት በፊት     

             በ300 ዓመተ ዓለም አካባቢ ስራ ላይ እንደዋለ ታሪክ ያስረዳል፡፡  

በምሳሌ 4 ላይ በኢትዩጵያ በመጀመሪያ ስራ ላይ ስለዋለዉ ቋንቋ ሰጠየቅ ምሳሌ 5 ላይ 

የግዕዝ ቋንቋን አጀማመር በተመለከተ ተጠይቋል፡፡ መምህሩም ለሁለቱም ጥያቄዎች 

ሲመልሱ መጀመሪያ አገልግሎት ላይ የዋለዉ ቋንቋ ግዕዝ እንደሆነና ቋንቋዉ 

የተጀመረዉም በዚህ ጊዜ ነዉ ብሎ ወጥ መረጃ ለመስጠት ከባድ እንደሆነ በመጥቀስ ከዛሬ 

300 ዓመተ ዓለም በፊት እንደሆነና ፊደላቱም የሳባ ፊደላትን በመዉረስ /በመዋስ/ 

እንደሆነ በማብራራት ምልሽ ተሰጥቶበታል፡፡ የጥያቄ አይነቶቹ ቋንቋ ተኮር ሲሆኑ ከሀገሪቱ 

ቋንቋዎች ቀደምት ስለሆነው የግዕዝ ቋንቋ መምህሩ ሲያብራሩ ትምህርቱን የበለጠ 

ተጨባጭ ሲያደርጉት በመምህርና ተማሪዎች መካከል መልካም ግንኙነት መኖሩን 

ተማሪዎች አንገታቸውን በመነቅነቅ ሲያዳምጡ አጥኝዋ ተመልክታለች፡፡ ይህም መልካም 

የሆነ ተግባቦት መኖሩን ያመለክታል፡፡      

          ምሳሌ 6 ተ. 1. ከሚከተሉት ዉስጥ የቋንቋ ባህሪ የሆነዉ የትኛዉ ነዉ? 

           ሀ. ኢ-ሰባአዊነት     ለ. ዘፈቀዳዊነት     ሐ. ስዕላዊነት   መ. መልሱ የለም 

          7. መ. ሲመልሱ ምን እንደሆነ ለተማሪዎች እድል ሲሰጥ  

          ተ. 3. ዘፈቀዳዊነት ነዉ፡፡ 
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         8. መ. በትክክል ተመልሷል፡፡ የቋንቋ ዘፈቀዳዊነት ሲገለጽ፡- በቁስና በስያሜ  

         ወይም በሚነገረዉ ቃል እና በስያሜዉ መካከል ምንም አይነት ግንኙነት    

         ሳይኖር ማንኛዉም የቋንቋዉ ተናጋሪ የቋንቋዉን ዘዴዎች በመጠቀም መግባባት    

         የሚችልበትና ቋንቋን በነጻነት የመጠቀም ሂደት ነዉ፡፡  

በምሳሌ 6 ደግሞ በምርጫ መልክ የቋንቋ ባህሪ የሆነዉን ጥያቄ ተማሪ 1 (የመጀመሪያዉ 

ጠያቂ ስትጠይቅ መምህሩም ምርጫዉን እንድታነብ በመጠየቅ ዘፈቀዳዊነት ከቋንቋ ባህሪ 

እንደሚመደብና ቋንቋ ዘፈቀዳዊ ነዉ ሲባል በቃሉና በነገሩ (በቁሱ) መካከል ምንም አይነት 

ግንኙነት እንደሌለ በመግለጽ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ ይህንንም ምላሽ ሲመልሱ በመጀመሪ 

ለተማሪ እድል በመስጠት የትኛዉ ነዉ ካሉና አንድ ተማሪ ምላሽ ከሰጠች በኋላ ማብራሪያ 

እንደሰጡ ከመቅረጸ ምስልና ድምጹ ላይ ተወስዷል፡፡ ጥያቄው ቋንቋ ተኮር ሲሆን 

ተማሪዎች ከተሰጡት አማራጮች መካከል አገናዝበው ትክክለኛውን ሲመልሱ ትምህርታዊ 

ፋይዳውን ሲያጎላው መምህሩ የሰጡትን እድል ተማሪዎች በአግባቡ ሲጠቀሙበት 

ታይቷል፡፡ ይህም ተግባቦቱ የተሳካ መሆኑን ያመለክታል፡፡  

        ምሳሌ 7. ተ. 21. የቋንቋ ሰብአዊነት እንዴት የገለጻል፡፡  

        9. መ. ቋንቋ ሰብአዊ ነዉ የሚለዉ የቋንቋ ባህሪ በቀጥታ የሚመለከተዉ ከሌሎች   

         እንስሳት በተለየ ቋንቋ ለሰዉ ልጆች መግባቢያነት የተሰጠ ነዉ፡፡ 

(አቀመ ‹‹ሀ››) 

በምሳሌ 7 ላይም የቋንቋ ሰብአዊነት እንዲት ይገለጻል ተብሎ ለተጠየቀዉ ጥያቄ መምህሩ 

ከሌሎች እንሰሳት በተለየ ለሰዉ ልጆች ብቻ የሚያገለግልና ሰዋዊ ባህሪን የተላበሰ የሰዉ 

ልጅ ብቻ ሊገለገልበት የሚችል መሳሪ ነዉ በማለት ምላሽ ሰጥተዉበታል፡፡ ጥያቄው 

በአይነቱ ቋንቋ ተኮር ሲሆን ከቋንቋ ባህሪያት አንዱ የሆነውን የቋንቋን ሰብአዊነት መምሀሩ 

ሲያስረዱ ትምህርታዊ ፋይዳው የጎላ ሲሆን ተማሪዎች ማስታወሻ በመያዝ ሲከታተሉ 

አጥኝዋ ተመልክታለች፡፡ ይህ ደግሞ በመምህርና ተማሪዎች መካከል ያለው መስተጋብር 

የተዋጣና ተግባቦቱ የተፋጠነ መሆኑን ያመለክታል፡፡  

       ምሳሌ 8 ተ. 9. ቋንቋ እንዴት ተፈጠረ? 
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      10. መ. ቋንቋ የተፈጠረበትን ጊዜና ቦታ በትክክል እንደዚህ ነዉ ብሎ ለመግለጽ   

       ከባድና ዉስብስብ ሲሆን ቋንቋ የተፈጠረዉ የሰዉ ልጅ የዕለት ከዕለት ተግባሩን                   

       ለማከናወን ህይወቱን ለማሻሻል ሲል ብሎም እርስ በእርሱ ተግባብቶ ለመኖር    

       ቋንቋን እንደፈጠረ ምሁራን ይገልጻሉ፡፡ ከቋንቋ መጀመር ጋር አብሮ የሚነሳዉም     

       የጽህፈት አጀማመር ሰዎች ሀሳባቸዉን በቃል ከትዉልድ ወደ ትዉልድ    

       ሲያስተላልፍ መልዕክቱ ስለሚዛባና ስለሚቋረጥ ጽህፈትን እንደጀመሩና ቋንቋና     

       ጽህፈት የሰዎችን የማንነት ጥያቄ በሚገባ የሚመልሱ ናቸዉ፡፡ 

በምሳሌ 8 ላይም ቋንቋ እንዴት ተፈጠረ? የሚል ጥያቄ ተማሪ 2 የጠየቀ ሲሆን መምህሩም 

ስለ ቋንቋ አፈጣጠርም ሆነ አጀማመር ወጥ የሆነና ምሁራን የተስማሙበት ሀሳብ እንደሌለ 

በመግለጽ አፈጣጠሩ (አጀማመሩ) የሰዉ ልጆች የዕለት ከዕለት ፍላጎታቸዉን ለማሟላትና 

መሰረታዌ ተግባሮቻቸዉን ለማከናወን እንደ መሳሪያ ሲጠቀሙበት እንደሆነ፤ቋንቋ የሰዉን 

ልጆች ማንነት ማሳወቂያ እንደሆነ በማብራራት ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ ጥያቄው በአይነቱ 

ቋንቋን የተመለከተና ተማሪዎች ስለ ቋንቋ አጀማመር መረዳት ያለባቸውን የሚገልጽ 

በመሆኑ ትምህርቱን የበለጠ እንዲረዱትና እንዲመራመሩ ሲያበረታታ ምልሽ በሚሰጥ ጊዜ 

ማስታወሻ በመያዝ ሲረዱ ተግባቦቱ መልካም መሆኑን ያመለክታል፡፡  

         ምሳሌ 9. ተ. 29. ቋንቋ ከሰዉ አንደበት ወጥቶ ወደ ጆሮ በመግባት በግብረ   

        መልስ ወደ ሰዉ ጆሮ የሚገባ ከሆነ ከቋንቋ ባህርያት አንጻር ከየትኛዉ   

        ይመደባል?  

        11. መ. ከአንደበት ወጥቶ ወደ አንደበት በመግባት መልዕክት ያስተላልፋል     

        ከሚለዉ በመነሳት በቀጥታ የቋንቋ ባህርያት ከሚባሉት ዉስጥ አንደበታዊነትን  

        ይመለክታል፡፡ ቋንቋ አንደበታዊ ነዉ ሲባል፤በሰዉ ልጅ የአንደበት ክፍሎች  

        የሚፈጠሩ የንግግር ድምጾች በተለያየ ሁኔታ በአፍ በመዉጣት የሚያስገኙትን  

        ድምጸት መሰረት በማድረግ ወደ ጆሮ የሚገባዉን ድምጽ በቀጥታ የሚመለከት  

        ነዉ፡፡  

                                                           (ሁቀመ ‹‹ሀ››) 
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በምሳሌ 9 ላይ ቋንቋን አስመልክቶ በክፍለ ጊዜው ቀረጻ ሰአት ከተጠየቁት ጥያቄዎች 

መካከል በተማሪ 29 የተጠየቀዉ ጥያቄ ‹‹ ቋንቋ ከሰዉ አንደበት ወጥቶ ወደ ጆሮ በመግባት 

በግብረ መልስ ወደ ሰው ጆሮ የሚገባ ከሆነ ከቋንቋ ባህሪያት መካከል የትኛዉን 

ይወከወላል?›› በማለት ሲጠይቅ መምህሩም ከአንደበት ወጥቶ ወደ ሌላ አንደበት ከሚለዉ 

ሀሳብ በቀጥታ ተነስተን የተሰጠዉ ግብረ መልስ ትክክል ይሁንም አይሁን በቋንቋዉ 

መልእክት ተላልፎበታል፡፡ በመሆኑም በሰዉ ልጆች የአንደበት ክፍሎች ለምሳሌ በድድ ፣ 

በትናጋ ፣ በከንፈር ፣ በላንቃ ፣ በማንቁርት እና በስናፈር (በጥርስና ከንፈር) የተፈጠሩ 

የንግግር ድምጾች ወደ ሌላ ሰዉ ጆሮ ደርሰዉ መልእክት ከአድማጭ ወደ ተናጋሪ 

እንደተላለፈ በመረዳት ከቋንቋ ባህሪያት መካከል ቋንቋ በሰዉ ልጆች የአንደበት ክፍሎች 

የሚፈጠር ነዉ ወደሚልና አንደበታዊነትን በትክክል የሚገልጽ ይሆናል በማለት 

መልሰዋል፡፡ ስለዚህ ይህ በተማሪው የተነሳው ጥያቄ ፋይዳ መምህሩ የቋንቋን 

አንደበታዊነት ስለገለጹና ተገቢዉን ማብራሪያ ስላደረጉ ትምህርታዊ ፋይዳው የላቀ ነው፡፡ 

ተግባቦታዊ ፋይዳውንም ብንመለከት መምህርና ተማሪዎች ያላቸውን የእርስ በእርስ 

ትስስር ማስታወሻ በመያዝ ሲከታተሉ አጥኝዋ ተመልክታለች፡፡ 

ከላይ የቀረቡትን ጥያቄዎች ብንመለከት ከምሳሌ 1 ጀምሮ እስከ ምሳሌ 9 ድረስ 

ተማሪዎች በ11ኛ ክፍል መማሪያ መጽሀፋቸዉ ዉስጥ ያልተማሯቸዉና ቋንቋን 

በተመለከተ በጠቅላላዉ ማወቅ፤መገንዘብና መረዳት የሚፈልጓቸዉን ጥያቄዎች በመጠየቅ 

ጠቅላላ የሆነ ግንዛቤን ለመጨበጥ ሲሞክሩ፤ከእለቱ ትምህርት በተጨማሪ ተማሪዎች 

መጠየቅ ያለባቸዉን ልዩ ልዩ ጥያቄዎች እንዲጠይቁ እድል በመስጠት ተማሪዎችን 

በማበረታታት የጠየቋቸዉን ጥያቄዎች መሰረት በማድረግ ማብራሪያ ለመስጠት 

ተሞክሯል፡፡  

         ምሳሌ 10. ተ. 31. ተመሳሳይ ሀሳብ ያላቸዉን ነገሮች በወገን በወገን   

         የምናስቀምጥበት የአንቀጽ ማስፋፊያ ዘዴ የትኛዉ ነዉ? በማለት በምርጫዉ   

         ዉስጥ ሀ. ገለጻ      ለ. ብያኔ      ሐ. ምስያ     መ. ማዋገን በማት ሲጠይቅ 

         32. መ. መልሱ በየወገን በየወገኑ ከሚለዉ በመነሳት መመለስ ይቻላል፡፡   

          መልሱም ማዋገን ነዉ፡፡  

                                                                 (ሁቀመ ‹‹ሀ››) 
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ከላይ በተራ ቁጥር 10 ላይ 31ኛው ተራ ላይ የተናገረው ተማሪ በመማሪያ መጽሀፍ ዉስጥ 

ከተማሩትና አንዱ የስነ ጽሁፍ ዘርፍ የሆነዉን ልብወለድን ለመጻፍ በየአንቀጽ መጻፍና 

የአንቀጾች ስብስብ ድርሰትን ማግኘት የሚቻልበትን በአንቀጽ ማስፋፊያ ስልቶችን ከተማሩ 

በኋላ የጠየቀ ሲሆን፡፡ አንቀጽን በማዋገን ስልት ማስፋፋት ማለት በተመሳሳይ ጎራ ያሉ 

ነገሮችን በሚመስላቸዉና በወገናቸዉ ማስቀመጥ ማለት እንደሆነ ማብራሪያ ሰጥተዉ 

መልሰዋል፡፡ ስለዚህ ይህ ጥያቄ በአይነቱ ቋንቋ ተኮር ነው፡፡ ምክንያቱም አንቀጽ 

ድርሰትን የሚያስገኝ አንድ ክፍል ሲሆን ድርሰት ደግሞ ከቋንቋና ስነ ጽሁፍ አይነቶች 

አንድ ክፍል በመሆን ልቦለዳዊ (ኢ-ልቦለዳዊ) በመባል ሊገለጽ የሚችል በመሆኑ ነው፡፡ 

ጥያቄውን ለማብራራትና ለማስረዳት መምህሩ የተጠቀሙበት መንገድም ትምህርቱን 

በቀላሉ ለመረዳት ስለሚያስችል ከፍተኛ ትምህርታዊ ፋይዳ አለው፡፡ በተማሪዎችና 

መምህሩ መካከልም ያለው መስተጋብር መልካም መሆኑ ተግባቦት እንዳለ ያመለክታል፡፡  

    ---   ምሳሌ 11. ተ. 35. የድምጽ ልሳናትን ባህሪ ፍጥረት ለመግለጽ መነሻ         

           የምናደርገዉ ምንድን ነዉ? 

            36. መ. የንግግር ድምጻችን ተነባቢና አናባቢ በማለት ስንመድባቸዉ ተነባቢ  

            ድምጻችን ደግሞ ከሚፈጠሩበት ቦታ አንጻር በመካነ ፍጥረት  

            ከሚኖራቸዉ ባህሪ አንጻር በባህሪ ፍጥረትና የሀብለ ድምጾች እንቅስቃሴ  

            አንጻር ነዛሪ ወይም ኢ- ነዛሪ በማለት እንበድባቸዋለን፡፡ ስለሆነም ድምጽ    

            ልሳናትን በባህሪ ፍጥረት ለማስቀመጥ መነሻችን ከሳንባ ተነስቶ በአፋችን  

            የሚወጣዉ አየር እንቅስቃሴ ነዉ፡፡ ለምሳሌ እንዳለ ከወጣ ሹልክለክ ፣  

            እሆነ በተለይ ከታገደ እግድ ፣ ወደ ሰርን ከመጣ ሰርናዊ ፣ከፊና ቢ ፣ ላሽ          

            ወይም ደግሞ ፈንጂ፣ ፍትግ በማለት በተለያየ ባህሪ እንጠራቸዋለን፡፡ 

ከላይ በምሳሌ 11 ላይ የቀረበዉን ጥያቄ ስንመለከትም ተማሪዎች በመማሪያ መጽሀፋቸዉ 

ገጽ 21 ላይ ስለ ድምጽ ልሳናት አቀነጃጀት ከተማሩ በኋላ የተጠየቀ ጥያቄ ሲሆን ጥያቄዉ 

የተጠየቀዉም የተነባቢ ድምጸ ልሳናትን ባህሪ ፍጥረት በተመለከተ ሲገልጹ መነሻ 

የሚደረገዉ ምንን መሰረት በማድረግ እንደሆነ ነዉ፡፡ መምህሩም የጥያቄዉን መልስ  

ዋነኛ መሰረታችን ከሳንባችን የሚወጣዉ አየር እንቅስቃሴ ነዉ፡፡ በማለት ስለ ተነባቢ 

ድምጸ ልሳናት መገለጫ ባህርያት መታወቅ ያለባቸዉን ጉዳዩች አብራርተዋል፡፡ ስለዚህ 

ጥያቄው በአይነቱ ቋንቋ ተኮር ነው፡፡ ይህም ስለንግግር ድምጾች (ተነባቢና አናባቢዎች)  
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ሲማሩ የቋንቋን መሰረታዊ የቋንቋ (ንግግርን) አፈጣጠር ማወቅ ነው፡፡ ድምጸ ልሳናቱ 

ተቀናጂተው ትርጉም ያለው ቃል ሲፈጥሩ ምንምን ባህሪያት እንዳሏው ከዚህም የድምጾቹ 

መፈጠሪያ ቦታና ሲፈጠሩ የሚኖራቸውን ባህሪ በክፍለ ጊዜው ከተማሩ በኋላ ስለጠየቁ 

ትምህርታዊ ፋይዳው የላቀ ነው፡፡ በመካከላቸዉ ያለው የመረዳትና የማስረዳት አቅምም 

መልካም መሆኑን ተማሪዎቹ ማስታወሻ ሲይዙ አጥኝዋ ተመልክታለች ይህም ተግባቦቱ 

ሳይደናቀፍ የተከናወነ መሆኑን ያመለክታል፡፡ 

   ---   ምሳሌ 12. ተ. 36. አንቀጽን በምክንያትና ዉጤት ስልት ስናስፋፋ እንዴት       

       ነዉ?  

       37. መ. አንቀጽን በምክንያትና ዉጤት ስልት አስፋፍተን በምንጽፍበት ጊዜ  

       ለአንድ ለተገኘ ድርጊት ዉጤት ምክንያቱን በመጥቀስ መጻፍ መቻል ነዉ፡፡    

                                                                (ሁቀመ ‹‹ሀ››) 

በምሳሌ 12 ላይ የተጠየቀዉ ጥያቄ ተማሪዎች የአንቀጽ ማስፋፊያ ስልቶችን ከተማሩ በኋላ 

ሲሆን ተማሪዉ የምክንያትና ዉጤት ስልት በሚገባ እንዳልገባዉ በመግለጽ ሲጠይቅ 

መምህሩ የምክንያት እና ዉጤት ስልት ማለት አንድ የተገኘ ክስተት ቢኖር ለዚያ 

ድርጊት መኖር ምክንያት የሆነዉን ጉዳይ በመጥቀስ መጻፍ እንደሆነ በመጥቀስ 

አብራርተዉ በጥቁር ሰሌዳዉ ላይ  

                                  ንጉሱ ሞተ፡፡ 

                                  ንግስቲቱም ሞተች፡፡ የሚሉ ሁለት የተለያዩ 

አረፍተ ነገሮች በመጻፍና በንጉሱ ሞት በጣም ስላዘነች ንግስቲቱ ሞተች፡፡ የሚል ረጅም 

አረፍተ ነገር በጥቁር ሰሌዳዉ ላይ ምሳሌ የሚሆን አረፍተ ነገር ጽፈዉ በምን ምክንያት 

ማን ምን ሆነ? በማለት ጥያቄን መጠየቅ እና ለተነሳዉ ጥያቄ ምክንያቱን በመጥቀስ 

የተገኘዉን ዉጤት በመግለጽ የሚቀርብብት ስልት እንደሆነ ተብራርቷል፡፡ ይህ የጥያቄ 

አይነት ቋንቋ ተኮር ሲሆን ስለ አንቀጽ ማስፋፊያ ዘዴዎች ማብራሪያ ሲሰጥ ትምህርታዊ 

ፋይዳው የጎላ ነው፡፡ በተማሪና መምህሩ መካከል መደማመጥና መልካም ግንኙነት 

የታየበት እነደሆ በምልከታው ተረጋግጧል፡፡    

          



28 
 

 

ምሳሌ 13. ተ. 30. በስዕላዊ የአጻጻፍ ዘዴ አንባቢዉና ሰአሊዉ ተመሳሳይ    

         ቋንቋ መናገር አለባቸዉ?   

         ሀ. እዉነት                   ለ. ሀሰት   

        31. መ. መልሱ ሀሰት ነዉ ሰአሊዉ  ምክንያቱም የሳለዉን ስዕሉን በማየት    

         መረዳትና መተርጎም ስለሚቻል ነዉ፡፡ 

ከላይ በጥያቄ መልክ በተማሪ 30 የቀረበዉ የጽህፈት ደረጃዎችን በሚመልከት በመማሪያ 

መጽኀፍ ገጽ 2-7 ላይ የቀረበዉን ምንባብ ተምረዉ ያለፉትና ተማሪዋ ከሌሎች መጽሀፍት 

ላይ ሰታነብ ያገኘቺዉ እንደሆነ በመጥቀስ ነዉ፡፡ ጥያቄዉንም መምህሩ መልሱ ሀሰት ነዉ 

ምክንያቱም ብለዉ ሲያብራሩ በስዕላዊ የአጻጻፍ ዘዴ ሰአሊዉና ተመልካቹ ወይም ስዕሉን 

አይቶ የሚረዳዉ ሰዉ ተመሳሳይ ቋንቋ መናገር ቢችሉም ባይችሉም ተመልካቹ ስዕሉን 

ብቻ በማየት ለመግለጽ የተፈለገዉን ጉዳይ መረዳት፤ መተርጎመና የስዕሉን መልእክት 

መገንዘብ እነደሚችል በመግለጽ በቃላዊ፣ ቀለማዊና ፊደላዊ የአጻጻፍ ዘዱዎች ግን 

ተመሳሳይ ቋንቋ መናገር ማንበብና መጻፍ እንዳለባቸዉ በመግለጽ ለምሳሌ ብለዉ ሰበረ 

የሚለዉን ቃል አማርኛ ተናጋሪ ያልሆነ ሰዉ እና አማርኛን የማይችል ከሆነ ለመረዳት 

እንደሚከብደዉ ማብራሪያና ምሳሌ ሰጥተዉ መልሰዋል፡፡ 

                                                               (ሶቀመ ‹‹ሀ››) 

የጥያቄው አይነት ቋንቋ ተኮር ሲሆን በምንባቡ ውስጥ ቋንቋ ሊገለጽበት ከሚችሉባቸው 

ስልቶች ውስጥ የሆነውን ጽሕፈትን በማንሳት ስለደረጃዎቹ ማብራሪያ ተሰጥቷል፡፡ በዚህም 

ትምህርቱን ተጨባጭ በማድረግ ረገድ ምንባቡን በመረጃነት በመጥቀስ ግልጽ 

ያልሆነላቸውን በመጠየቅ አስፈላጊውን ሲገነዘቡ ተመልክቷል፡፡  

   ---     ምሳሌ 14. ተ. 13. ሁሉም ፈንጂ ድምጾች በንዝረታቸዉ ኢ-ነዛሪዎች ናቸዉን?  

           14. መ. ለድምጾች ነዛሪ ወይም ኢ- ነዛሪ መሆን የሀብለ ድምጾች የመርገብገብ  

           ፍጥነት መሰረት ሲሆን በባህሪይ ፍጥረታቸዉ ፈንጂ የሚባሉት ድምጽ   

           ልሳናት ደግሞ ድምጾቹ ሲጠሩ ከአንድ ጊዜ በላይ ድምጸት ያላቸዉና ቷ     

           የሚል ጮኸትን የሚያሰሙ ናቸዉ፡፡ እነዚህም ድምጸ ልሳናት  

           ጵ፣ጅ፣ጭ፣ጥ እና ቅ ናቸዉ፡፡ እነዚህም ድምጾች ኢነዛሪዎች ሳይሆኑ    
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           በንዝረታቸዉ ሁሉም ነዛሪዎች ናቸዉ፡፡ ምክንያቱም ድምጾቹ ሲጠሩ     

           በማንቁርት ዉስጥ ያሉት ሀብለ ድምጾች ከፍተኛ የመርገብገብ ፍጥነት  

           ስለአላቸዉ ነዉ፡፡ 

ከላይ በምሳሌ 14 ላይ የተጠየቀዉ ጥያቄ ተማሪዎች የንግግር ድምጾችን (ድምጸ ልሳናትን) 

ተምረዉ ተነባቢ ድምጾችን ከባህሪ ፍጥረት አንጻር ሲመድቡ በት አበይት ባህርያት 

ካስቀመጡ በኋላ ተጨማሪ ባህሪያት ፈንጂነትን አይተዋል፡፡ ለምሳሌ (ጵ)ን ብንመለከት 

መካነፍጥረት የከንፈር፣ባህሪ ፍጥረት እግድ እንዲሁም ንዝረት ነዛሪ ብለዉ ካስቀመጡ 

በኋላ ተጨማሪ ባህሪ ደግሞ ፈንጂ መሆኑን አይተዋል፡፡ ሰበመሆኑም አሉ መምህሩ እነዚህ 

ፈንጂ የሚባሉት ድምጸ ልሳናት በሙሉ ነዛሪዎች ናቸዉ፡፡ በማለት መልሰዋል፡፡  

                                                       ( አቀመ ‹‹ሀ››) 

የጥያቄው አይነት ቋንቋ ተኮርና ስለ ድምጸ ልሳናት የሚያስረዳ ሲሆን ድምጾቹን ነዛሪ (ኢ-

ነዛሪ) ለማለት የሀብለ ድምጽ የመርገብገብ ፍጥነትን ማስታወስ እንዳለባቸው ሲያመለክት 

ትምህርቱን ተጨባጭ ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው፡፡ በዚህ ጊዜም የተሳካ 

ተግባቦታዊ ፋይዳ ተከናውኗል፡፡  

በአጠቃላይ ከላይ ከምሳሌ 1 ጀምሮ እስከ 14ኛው ተራ ቁጥር ድረስ የቀረቡ ጥያቄዎች 

በሙሉ ቋንቋና ስነ-ጽሁፍን የሚመለከቱና ተማሪዎች በክፍለ ጊዜዉ የተማሯቸዉን ወይም 

ከተለያዩ መጽሀፍት ሲያነቡ ያገኟቸዉን ጥያቄዎች በመጠየቅ በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ 

ጊዜያት በርካታ ጥያቄዎችን እንደጠየቁ ለማየት ተሞክሯል፡፡  

4.1.2 ይዘት ተኮር ጥያቄዎች 

 

በቋንቋ መማሪያና ማስተማሪያ መጽሀፍት ዉስጥ የተካተቱ ልዩ ልዩ የትምህርት 

አይነቶችን ለማስተማርና ተማሪዎች ሁለገብ እዉቀት እንዲኖራቸዉ የሚያግዙ ነገር ግን 

በቀጥታ የቋንቋ ትምህርት ይዘት ያልሆኑ የትምህርት ይዘቶች በጥያቄ መልክ 

የሚቀርቡበት ሂደት ነው፡፡ በዚህም የክፍል ቀረጻ ወቅት በዚህ መንገድ የቀረቡ ጥያቄዎች 

ጥቂት ሲሆኑ ለምሳሌ ያህል እንደሚከተለዉ ይቀርባሉ፡፡ 

          ምሳሌ 15. ተ. 41. በሀገራችን ያሉ ቅርሶችን ሰዉ ሰራሽ እና ተፈጥሮአዊ ብለን         

          የምንገልጻቸዉ ከምን አንጻር ነዉ፡፡ 



30 
 

           

 

          42. መ. ቅርስ ማለት የማንነት መገለጫ አሻራ ሲሆን ሰዉ ሰራሽ ቅርሶች    

          በቀደሙ አባቶቻችንና እናቶቻችን እጅ የተሰሩትን ሲመለከት ተፈጥሮአዊ   

          ቅርሶች ግን በሰዉ ልጆች እጅ የተሰሩ ሳይሆኑ በተፈጥሮ የተገኙትን ለምሳሌ   

          ሶፍሁመር ዋሻ ያሉ  ታሪካዊ ቅርሶችን ይመለከታል፡፡  

                                                     

                                                           ( ሶቀመ ‹‹ሀ››)  

ጥያቄው ይዘት ተኮር ሲሆን ተማሪዎች ስለ ቅርስ ምንነትና ጠቀሚታ 

እንዲረዱ፣እንዲያውቁ ሲደረግ ትምህርታዊ ፋይዳውን ሲያመለክት መምህሩ ምልሽ ሲሰጡ 

ተማሪዎች አንገታቸውን በመነቅነቅ ሲከታተሉ ተግባቦቱ ያለምንም አደናቃፊ እየተከናወነ 

እንደሆነ በጥናቱ ተረጋግጧል፡፡  

ከላይ በምሳሌ 15 የቀረበዉን ጥያቄ ተማሪዎች በመማሪያ መጻሀፋቸዉ በገጽ 32 ላይ 

ቅርሶቻችን በሚል የቀረበዉን ምንባብ ካነበቡ በኋላ የተጠየቀ ሲሆን መምህሩም ቀርሶችን 

በተመለከተ ሲያብራሩ ቀርሶች በሰዉ ልጅ እጆች የተሰሩና በተፈጥሮ የተገኙ በመባል 

እንደሚከፈሉና ሰዉ ሰራሽ ቅርሶችም ግዝፈት ያላቸዉ እና የሌላቸዉ እንደሚባሉ 

በመግለጽ ግዝፈት ያለቸዉ ቅርሶች በአይን የሚታዩ፤በእጅ የሚዳሰሱ ቅርሶችን ሲይዙ 

ግዝፈት የሌላቸዉ ቅርሶች በእጅ ሊዳሰሱ የማይችሉ ነገር ግን በአይን ሊታዩና በጆሮ 

ሊሰሙ የሚችሉ ቅርሶችን ይካትታሉ፡፡ በሌላ መልኩ ግዝፈት ያላቸዉ ቅርሶች 

የሚንቀሳቀሱና የማይንቀሳቀሱ በምባለ በሁለት እንደሚከፈሉ በመጸሀፋቸዉ ገጽ 32 

አንቀጽ 2 እና 3 ላይ እንደተገለጸ ማንበብ ይቻላል በማለት ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡    

     ----   ምሳሌ 16. ተ. 38. ህገወጥ የቅርሶች ዝዉዉወርን ለመቀነስ ከሃይማኖት    

            ተቋማት ምንምን ተግባራት ይጠበቃሉ? 

           39. መ. ቅርሶችን የመንከባከብ ጉዳይ ለአንድ ሰዉ የሚተዉ ሳይሆን  

           የሁሉንም ሰዉ ርብርብ ይጠይቃል፡፡ ለምሳሌ ግለሰቦች፣ ፖሊሶች ፣ የጉምሩክ   

           ባለሞያዎች ፣ የባህልና ቱሪዝም ሀላፊዎቸች ፣ የሃይማኖት ተቋማት፤ ወ.ዘ.ተ  
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በየደረጃዉ ክትትል ማድረግ አለባቸዉ፡፡ ስለዚህ የሃይማኖት ተቋማትን በተመለከተ 

መደረግ ያለበት የመጀመሪያዉ ከሌሎች በተሻለ በአማኞቻቸዉ ተቀባይነት ስላላቸዉ፤ ወደ 

ተቋማቱ የሚመጡ ምእመናንን ማስተማር የተቋማቱ ግዴታም ጭምር ነዉ፡፡ 

 

                                                               ( ሶቀመ ‹‹ሀ››) 

ከላይ በምሳሌ 16 ላይ የተጠየቀዉ ጥያቄ ተማሪዎች ስለቅርስ ምንነትና አስፈላጊነት 

በምዕራፍ 3 ላይ ተምረዉ ከተረዱ በኋላ ሲሆን ጥያቄዉም ቅርሶችን በመንከባከብ ረገድ 

ከሊቅ እስከ ደቂቅ ካለ ማህበረሰብ የየራሱ ሀላፊነት እንዳለበት ቢጠቀስም እያንዳንዳቸዉ 

ምን ማድረግ እንዳለባቸዉ በምንባቡ ዉስጥ አልተጠቀሰም፡፡ በመሆኑም ተማሪዋ 

ከሃይማኖት ተቋማት ( ክርስትና፣ እስልምና ) ሊሆን እንደሚችል ጠቅሳ ምን ይጠበቃል? 

ስትል የጠየቀች ሲሆን፤መምህሩም የሃይማኖት ተቋማቱ ለአማኞቻቸዉ የመጨረሻ 

ተቀባይነት ያላቸዉ ቦታዎች እንደሆኑ በመጥቀስ፤ ተቋማቱ ለተከታዩቻቸዉ ስለ ቅርስና 

ጥቅሞቻቸዉ ማስተማር አለባቸዉ፡፡ በተጨማሪም ቅርሶች በህገ ወጥ መልኩ እንዳይጠፉ 

ከመጠበቅ ጀምሮ በሌሎች አካላት ሲዘረፍ ጥቆማ መስጠት፤ መከልከል፤ ቅርሶች የሀገር 

ሀብት ስለሆኑ ድርጊቱን የሚፈጽሙ አካላት ከድርጊታቸዉ እንዲቆጠቡ ማስተማር 

የአማኞች ተግባር እንዲሆን በማድረግ ተገቢ የሆነ እዉቅናን መፍጠር ከሃይማኖት 

ተቋማቱ የሚጠበቅ ነዉ፡፡ በማለት በቂ የሆነ ማብራሪያ በመስጠት ለቀረበዉ ጥያቄ ምላሽ 

ሰጥተዋል፡፡ ስለዚህ ይህ ጥያቄ በአይነቱ ይዘት ተኮር ሲሆን የተሰጠው ማብራሪያ 

ትምህርቱን የበለጠ እንዲከታተሉትና እንዲረዱት ሲያደርግ ይህን በተገቢው ለመከወን 

መልካም የሆነ የተግባቦት ልውውጥ መኖሩን ጥናቱ አመልክቷል፡፡  

    ----   ምሳሌ 17. ተ. 42. በሀገራችን ከጥንታዊ ቅርሶቻችን የሚገኘዉ ጥቅም ምን   

          ደረጃ ላይ ይገኛል? 

          43. መ. ቅርሶች የሚሰጡትን ጥቅም በተመለከተ ከተወሰኑት ዉስጥ ለምሳሌ   

          የቱሪስት መስህብ በመሆን ልዩ ልዩ ገቢዎችን ያስገኛሉ፡፡ የአንድን ሀገር  

          የስልጣኔ ደረጃ ያመለክታሉ፡፡ስጋዊና መንፈሳዊ እርካታን ይሰጣሉ፡፡ ወ.ዘ.ተ.  

          ስለሆነም በሀገራችን ያሉ ሰዉ ስራሽ ተፈጥሮአዊ ቅርሱችን የመንከባከብና   



32 
 

          ለተገቢዉ ጥውም እንዲዉሉ የማድረግ አቅማችን በጣም ዝቅተኛ በመሆኑ   

          ከቅርሶቹ ማግኘት ምንችለዉም ጥቅም ያነሰ ነዉ፡፡ 

                                                                ( ሁቀመ ‹‹ሀ››) 

 

ከላይ በተማሪ 42 የተጠየቀዉ ጥያቂ ቅርስን በተመለከተ ሲሆን ተማሪዉ እንደሀገራችን 

ሁኔታ በአለም አቀፍ ደረጃ በቅርስነት የተመዘገቡ በርካታ ቅርሶች እንዳሉ አንብቢያለሁ፡፡ 

ታዲያ ከአነዚህ ቅረሶች የሚገኘዉ ጥቅም ( ለግለሰቦች፣ ለማህበረሰቦች ፣ ለሀገር) ምን ደረጃ 

ላይ ይገኛል ሲል የጠየቀ ሲሆን፤ መምህሩም የተማሪዉን ሀሳብ አድንቀዉ፡፡ እንደሀገራችን 

ሁኔታ ከ 14 በላይ ቅርሶች በአለም አቀፍ (ዩኒስኮ) ላይ በቅርስነት የሚመዘገቡ ብርቅዬ 

ቅርሶች አሉ፡፡ ነገር ግን እነዚህን ቅርሶች የመንከባከብና የመጠበቅ አቅማችን ከጊዜ ወደ 

ጊዜ እየቀነሰ ከማምጣቱ ባሻገር ቅርሶቹን ራሳችን ለግል ጥቅማችን ለማዋል ስንሞክር 

ይስተዋላል፡፡ ስለዚህም ከቅርሶች የምናገኘዉ ጥቅም በጣም ዝቅተኛ እየሆነ መጥቷል፡፡ 

ለዚህም ዋነኛዉ ችግር ቅረሶቹን ለተገቢዉ አገልግሎት እንዲዉሉ ማድረግ አለመቻላችን 

ዋነኛዉ ችግር ሲሆን የሀገራችን የድህነት ሁኔታም ቅርሶችን ለመጠበቅ አስቸጋሪ ሆኗል፡፡ 

ለምሳሌ የላሌበላን ዉቅር አብያተ ክርስቲያን ለመጠገን እንዳልተቻለ በምሳሌነት 

አንስተዋል፡፡ በሌላ በኩልም ሀገሪቱ ፖለቲካዊ ሁኔታ ለቅርሶች በቂ ትኩረት እንዳንሰጥ 

አድርጓል፡፡ አናም ቅርሶች ሳይጠበቁ በቂ ጥቅም መስጠት አይችሉም በደረጃ ሲገለጽ 

የሚሰጡት ጥቅም በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል በማለት አብራርተዋል፡፡  

4.1.3 እውናዊ (Factual) ጥያቄዎች 

 

እዉናዊ ጥያቂዎች ማለት ጥያቂዎቹ በተጠየቁ ሰአት መልሶችን ለመመለስ በሙከራ 

መልክ በማየት፣በመንካት፣በተግባር በመስራት ማረጋጋጥ የሚቻልባቸዉን ጥያቄዎች 

ሲመለከት በአብዛኛዉ ሳይንስ ነክ ለሆኑ የትምህርት አይነቶች ተግባራዊ የሚደረጉ 

እንዲሆኑ ገልጸዋል፡፡ ጥያቄዎቹ ለቋንቋ ትምህርት ክፍለ ጊዜያት የቋንቋዉን ሳይንሳዊነት 

ለማረጋገጥ እንደሚጠይቁም ሀሳብ የሰጡ ሲሆን በተወሰነ መልኩ በዚህ የክፍል ቀረጻ ወቅት 

ከተጠየቁት ዉስጥ ለማረጋገጥ ምቹ የሆኑትን በመለየት እንደሚከተለዉ ለማቅረብ 

ተሞክሯል፡፡  

           ምሳሌ 18. ተ. 28. ቋንቋዎች ሁሉ መግባቢያ ሲሆኑ መግባቢያዎች ሁሉ   

           ቋንቋ ናቸዉን? 
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          29. መ. መግባቢያዎች ሁሉ ቋንቋ እንዳልሆኑ ለማሳየት መምህሩ    

          የሞከሩባቸዉ ማሳያዎች ለምሳሌ የአይን ጥቅሻ፣ የእጅ መወናጨፍ፣ የፊት    

           ገጽታ መቀያየር እንዲሁም የተለያዩ የሰዉነት እንቅስቃሴዎችን በማንሳት  

           ቋንቋ የትምህርቶች (ድምጾች) ቅንጂት ሲሆን እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት በቃል    

           እንዳልተገለጹ በማረጋገጥ አስረድተዋል፡፡ 

                                                               ( አቀመ ‹‹ሀ››)  

ከላይም በምሳሌ የተመለከተዉ እዉን ወይም በአይን የሚታይና የሚረጋገጥ በመሆኑ 

ከቋንቋ መግባቢያነትና ከመግባቢያ ቋንቋነት አንጻር የተጠየቀዉን ጥያቄ በሙከራ፣ በእይታ 

ትክክል መሆኑን አለመሆኑን በመግለጽና በምሳሌ በማሳየት ተገቢ መልስ ለመስጠት 

ተሞክሯል፡፡ ይህም ትምህርታዊና ተግባበታዊ ጠቀሚታውን አጉልቶ ያሳያል፡፡ 

           ምሳሌ 19. ተ. 5 ባህሪ ፍጥረት ማለት ምን ማለት ነዉ? እንዴትስ የገለጻል? 

           6. መ. ባህሪ ፍጥረት ማለት ተነባቢ ድምጽ ልሳናት ሲፈጥሩ የሚኖራቸዉ    

           ባህሪ ሲሆን ይህን ባህሪ ለመግለጽ መነሻችን ከሳንባ ተነስቶ በአፍ የሚወጣዉ  

           አየር እንቅስቃሴ ሁኔታ ነዉ፡፡ ለምሳሌ እየሾለከ ከወጣ፣ ሹልክልክ፣ ታግዶ   

           ሲለቀቅ ከወጣ እግድ፣ ወ.ዘ.ተ. በማለት አብራርተዋል፡፡  

                                                        ( አቀመ ‹‹ሀ››)   

በምሳሌ 19 ተ. 5 የተጠየቀዉ ጥያቄ የንግግር ድምጾችን አፈጣጠር በተመለከተ ተነባቢ 

ድምጸ ልሳናት ሲፈጠሩ የሚኖራቸዉን ባህሪ ሲመለከት ተማሪዋ እንዴት ይገለጻል? ብላ 

ላነሳቺዉ ጥያቄ መምሀሩ መልስ ሲሰጡ ከሳንባ የሚወጣዉን አየር እነሰቅስቃሴ መነሻ 

በማድረግ አየሩ እየሾለከ ከወጣ ሹልክልክ፣ ተጨናንቆ ከወጣ ፍትግ ፣ ቆም ብሎ ሲለቀቅ 

ከወጣ እግድ፣ ድምጾቹ ሲጠሩ ወደ ሰርን ከተመለሰ ሰርናዊ ፣ ተጨማሪ ድምጸት ካሰሙና 

በጣም የሚጮሁ ከሆነ ፈንጂ እየተባሉ እንደሚገለጹ ድምጾቹን እየጠሩ እንዲሞክሩ 

በማድረግ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ ይህም ተማሪዎቹ እየጠሩ ሲሞክሩ እዉነተኛነቱን 

እያረጋገጡ እንደሆነ ያሳያል፡፡ ትምህርቱንም እየሞከሩና እየፈተሹ ሲመለከቱ ትምህርታዊ 

ፋይዳዉ የጎላ ሲሆን የተዋጣለት ትግባቦታዊ ሂደት እንዳለም ከጥናቱ መመልከት 

ተችሏል፡፡    



34 
 

      ---   ምሳሌ 20. ተ. 43. በመካነ ፍጥረታቸዉ ተነባቢ ድምጾችን የከንፍር፣ የድድ      

          … በማለት የምንገልጻቸዉ ከምን ተነስተን ነዉ? 

             44. መ. ተነባቢ ድምጸ ልሳናት ከሚፈጠሩበት ቦታ አንጻር የምንገልጽበት     

             ስልት መካነ ፍጥረት ሲሆን፤ ይህን ባህሪ ለመግለጽም የሚነካኩ ወይም  

             ለመነካካት የሚጠጋጉ የአንደበት ክፍሎችን መሰረት እናደርጋለን፡፡  

             እነዚህም የአንደበት ክፍሎች የሚቀሳቀሱና የማይንቀሳቀሱ በመባል በ 2  

             ሲከፈሉ፤ የሚንቀሳቀሱት የአንደበት ክፍሎች ከንፈር፣ ምላሰና እንጥል  

             ወደ ማይንቀሳቀሱት ድድ፣ ትናጋ፣ ላንቃና ማንቁርት በመገናኘት ወይም  

             በመጠጋት ይፈጠራሉ፡፡ ለምሳሌ የከንፍር ድምጾችን ብናይ ሁለቱ  

             ከንፈሮቻችን ሲነካኩ ብ፣ ጥ፣ ጵ እና ም ሲፈጠሩ ከንፈሮቻችን የተለየ 

             ቅርጽ ሲያሳዩ ( ሲከበቡ) ዉ ይፈጥራሉ፡፡ ዉ በከፊል የአናባቢነት ባህሪ  

             ስላላት ( ከነፈር ሲከበብ) ትፈጠራለች፡፡ 

                                                      (ሁቀመ ‹‹ሀ››) 

ከላይ በምሳሌ 20 የቀረበዉን ስንመለከት ተነባቢ ድምጸ ልሳናትን ከሚፈጠሩበት ቦታ 

አንጻር የከንፈር፣ የጥርስና የከንፈር፣ የድድ፣ የትናጋ፣ የላነቃና የማነቁርት ብለን ለመክፈል 

መነሻችን ምንድን ነዉ? በማለት በተማሪ 43 ሲጠየቅ መምህሩም ድማጾቹን በሚፈጠሩበት 

ቦታ ለመግለጽ መሰረት የምናደርጋቸዉ ሁለት ነገሮች ብለዉ፤ 

     1. የሚነካኩ የአንደበት አካላት  

     2. የሚጠጋጉ የአንደበት አካላት ናቸዉ፡፡ 

እነዚህም የአንደበት አካላት ከማንቁርት እስከ ከንፈር ያሉትን ሲያካትቱ ለምሳሌ በማለት 

የከንፈር ድምቶች ሲፈጠሩ ሁለቱ ከንፈሮቻችን ሲነካኩና ከንፈራችን ቅርጹን ሲቀይር 

(ሲጠጋጋ) የሚፈጠሩ ድምጾች እንዳሉ በምሳሌ በማስደገፍ ሲያብራሩ ሌሎችንም ድምጸ 

ልሳናት በመሞከር ማረጋገጥ እንደሚችሉ ለምሳሌ የድድ ድምጾች ምላስ ወደ ድድ 

ስትጠጋ ( ዝ፣ ስ፣ ፅ) ሲፈጠሩ ምላስ በላኛዉ ድድ ላይ ስታርፍ የሚፈጠሩ ድምጾችን ት፣ 

ድ፣ ጥ፣ ን፣ ል፣ ር እንደሆኑ ገልጸዋል፡፡ በዚህም ጊዜ የምትንቀሳቀሰዉ ምላስ 

ወደማይንቀሳቀሰዉ ድድ እንደሄደች በማብራራት አስረድተዋል፡፡ 

         ምሳሌ 21. ተ. 3. ምላስ ወደ ላኛዉ ድድ ደርሳ ጠረግ በማድረግ በፍጥነት      

         ስትመለስ የሚፈጠሩ ድምጾች ምን በመባል ይመደባሉ? 



35 
 

        

         4. መ. ከምን አንጻር ከባህሪ ፍጥረት ወይስ ከመካነ ፍጥረት? 

         ተ. 5. ከባህሪ ፍጥረት አንጻር፡፡ 

         6. መ. የምትንቀሳቀሰዉ ምላስ ወደማይንቀሳቀሰዉ የላኛዉ ድድ በመሄድ ደርሳ   

         ጠረግ በማድረግ ስትመለስ የሚፈጠሩ ድምጾች ል እና ር ሲሆኑ ከፍጥነት                  

         አንጻር ል ን ስንጠራ ቆየት በማለት አየር በጎንናጎን ሲወጣ ድምጸ ልሳኗን   

         ከባህሪ ፍትረት አንጻር ጎናዊ ስንል በሌላ በኩል ር በማለት ስንጠራ ምላስ  

         ድድን ነካ አድርጋ በፍጥነት ትመለሳለች፡፡ ይህቺን ድምጸ ልሳን ጠርጋ   

         በፍጥነት መመለሷን ለመግለጽ በባህሪ ፍጥነቷ ላሽ ድምጽ እንላታለን፡፡ 

                                                          (አቀመ ‹‹ሀ››)  

ከላይ የቀረበዉ ምሳሌ 21 የምትንቀሳቀሰዉ ምላስ ወደ ላኛዉ ድድ በመሄድ ሳትቆይ 

ስትመለስ የሚፈጠሩ ድምጸ ልሳናት ሲመለከት መምህሩ ሲያብራሩ የድድ ድምጾች ምላስ 

ወደ ላኛዉ ድድ ስትጠጋ እና በድድ ላይ ስታርፍ እንደሚፈጠሩ ቀድመዉ በመግለጽ፤ 

በድድ ላይ አርፋ ግን ቶሎ ስትመለስ የሚፈጠሩት በባህሪ ፍጥረታቸዉ ላሽ እንደሚባሉና 

ይህ በመማሪያ መጽሀፋቸዉ ዉስጥ እንደሌለ በመግለጽ በመማሪያ መጽሀፍ ዉስጥ ል እና 

ርን ጎናዊ ድምጾች በማለት እንደተቀመጡ ነገር ግን ል እና ርን በምንጠራበት ጊዜ ምላስ 

በላኛዉ ድድ ላይ ትረፍ እንጂ የቆይታ ጊዜዋ የተለያየ እንደሆነ በሙከራ ማረጋገጥ 

እንደሚቻል ገልጸዋል፡፡ ይህንንም በተግባር ተማሪዎች ል እና ር በማለት ድምጸ ልሳናትን 

በመጥራት እኩል ጊዜ እንደሌለና ልን ሲጠሩ ምላስ በላኛዉ ድድ ላይ እንደምትቆይና 

አየር በጎንና ጎን እንደሚወጣ ር ሲሉ ግን ምላስ የላኛዉን ድድ ነካ በማድረግ ቶሎ 

እንደምትመለስ አረጋግጠዉ፤ ሁለቱ ድምጸ ልሳናት በባህሪ ፍጥረታቸዉ የተለያዩ እንደሆኑ 

ል ጎናዊ ር ደግሞ ላሽ መባላቸዉን በሙከራ አረጋግጠዋል፡፡ 

4.1.4 ሀሳባዊ (Conceptual) ጥያቄዎች 

 

ሀሳባዊ ጥያቄዎች በአይነ ስጋ ወይም በሞከራ ሊረጋገጡ የማይችሉና በሀሳብ (እዝነ ልቦና) 

እዉነት (ትክክል) እንደሆኑ የሚታመንባቸዉ የጥያቄ አይነቶች ናቸዉ በማለት 

ተገልጧል፡፡ 
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በዚህ ጥናት ዉስጥም በሀሳብ ብቻ ትክክል እንደሆኑ የሚታመንባቸዉ ለመሞከር 

(ለመፈተሸ) አስቸጋሪ የሆኑ ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን የተወሰኑትን ለማሳየት 

እንደሚከተለዉ ማቅረብ ተችሏል፡፡ 

        ምሳሌ 22. ተ. 14. ሀብለ ድምጽ ማለት ምን ማለት ነዉ? 

        15. መ. ሀብለ ድምጽ ማለት የንግግር ድምጻችን በምንጠራ ጊዜ አየር ከሳንባ          

        በመነሳት ወደ አፍ ይንቀሳቀሳል፡፡ በዚህ ጊዜ በማንቁርት አካባቢ ሲደርስ   

        ይርገበገባል፡፡  

        ይህን የአየር የመርገብገብ ፍጥነት ሀብለ ድምጽ እንለዋልን፡፡ በምሳሌ 22 ላይ  

        የተጠየቀዉን ጥያቄ ስንመለከት መልሱ ትክክል መሆን አለመሆኑን በመምከር  

        ለማረጋገጥና ለመረዳት ከባድ እንደሆነ ማየት ይቻላል፡፡ ምክንያቱም ተማሪዋ  

        ሀብለ ድምጽ ማለት ምን ማለት ነዉ? ስትል የጠየቀቺዉ መምህሩ ሲያስተምሩ  

        ተነባቢ ድምጸ ልሳናትን ነዛሪና ኢነዛሪ በማለት በሁለት በመክፈል የሀብለ ድምጽ  

        የመርገብገብ ፍጥነትን መሰረት አድርገን ነዉ፡፡ በማለት ሲያብራሩ ሲሆን ሀብለ  

        ድምጽ ታዲያ ምንድን ነዉ? ለተባለዉ ጥያቄም ድምጻችን ስንጠራ ከሳንባ  

        የተነሳዉ አየር በጉሮሮ ( ማንቁርት) አካባቢ ሲደርስ የሚኖረዉን የእንቅስቃሴ  

        ሁኔታ ሲመለከት ሀብለ ድምጽ ባአጭሩ የአየር የመርገብገብ ፍጥነት እንደሆነ  

        ገልጸዋል፡፡ በመሆኑም የመርገብገብ ፍጥነቱ ፈጣን ከሆነ ነዛሪ ካልሆነ ኢነዛሪ  

        ናቸዉ በማለት ሲገልጹ ፍጥነቱን የምንለካበት መሳሪያ ባለመኖሩ ግራ  

        እንደሚያጋባ ተናግረዋል፡፡ ስለዚህም ጥያቄዉን (ሀብለ ድምጽን) ለማረጋገጥ  

        ከባድ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡ ይህም ተገቢ የሆነ ትምህርታዊና ተግባቦታዊ          

        ፋይዳ ያበረከተ እንደሆነ ከተደረገው ማብራሪያ መረዳት ይቻላል፡፡ 

       ምሳሌ 23. ተ. 27. ከድድ ቀጥሎ ያለዉ የድምጾች መፈጠሪያ ቦታ ምን ይላላል? 

        28. መ. ጥያቄዉ ተስተካክሎ ቢቀርብ ምክንያቱም ከድድ ቀጥሎ ያለዉን    

        ለማረጋገጥ ከባድ ነዉ፡፡ በማለት ከጀመሩ በኋላ ተነባቢ በድምጾች    

        የሚፈጠሩባቸዉ ቦታዎች ከንፍር፣ ከንፈርና ጥርስ ( ሰናፈር፣ ድድ፣ ትናጋ፣   

        ላንቃና ማንቁርት) እንዲሆኑ ገልጸዋል፡፡ 
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ከላይ በምሳሌ 23 ለቀረበዉ ጥያቄ መምህሩ ቁርጥ ያለ መልስ ለመስጠት ያልተቻለበትን 

ምክንያት ሲያብራሩ ከድድ ቀጥሎ የሚለዉ አገላለጽ ከባድ የሆነዉ ለማሳየት ( ለመንካት) 

አስቸጋሪ በመሆኑ እንጂ ከድድ ቀጥሎ ( በስተኋላ) የድምጾች መፈጠሪያ ቦታዎች ትናጋ፣ 

ላንቃና ማንቁርት በቅደም ተከተል ወደ ኋላና ሰናፍርና ከንፈር ደግሞ ወደ ፊተኛዉ 

የአንደበት ክፍል እንደሆኑ ገልጸዋል፡፡ ስለዚህም ጥያቄዉ ቢስተካከል በማለት ጅምረዉ 

ለማረጋገጥና ተጨባጭነቱን ለማሳየት ግን ከባድ መሆኑን አብራርተዋል፡፡ 

         ምሳሌ 24. ተ. 26. በኢትዩጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ ላይ የዋለዉ ቋንቋ    

         ምንድን ነዉ? መቼ ጀመረ? 

         27. መ. ግዕዝ ነዉ፡፡ ይህም ከዛሬ 300 ዓመተ ዓለም አካባቢ እንደሆነ የታሪክ       

         ድርሳናት ስረዳሉ፡፡ ጊዜዉ ግን በትክክል አይታወቅም፡፡ ከላይ በምሳሌ 24  

         ለመጀመሪያ ጊዜ በቃል ወይስ በጽሁፍ የሚል ማስረጃ የጎደለዉ እንደሆነ     

         መምህሩ ገልጸዉ በሀገራችን አገልግሎት ሲሰጡ ከነበሩ ቋንቋዎች ቀደምት   

         የሚባለዉ ከደቡብ ሴም ወገን ከሆነዉ የሳባ ቋንቋ የመጣዉ ግዕዝ እንደሆነና     

         ጊዜዉ ግን በትክክል እንዳማይታወቅ ልዩ ልዩ የታሪክ ድርሳናትንና መጻሀፍት   

         ላይ እንደተገለጸዉ ጊዜዉን በግንቦት ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ300 ዓመተ     

         ዓለም አካባቢ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ በመሆኑም ይህን ጥያቄ በትክክል በዚህ ጊዜ  

         ነዉ ለማለት አስቸጋሪ እና የምሁራንን ሀሳብ ብቻ በመቀበል እንደሚገለጽ  

         ማየት ይቻላል፡፡ 

ከምሳሌ 18 እስከ ምሳሌ 24 ድረስ የቀረቡትን 6 ምሳሌዎች ስንመለከት ጥያቄዎቹ 

በእዉነታ ላይ የተመሰረቱ መሆን አለመሆናቸዉን ለማረጋጋጥ ምቹ የሆኑትን እዉናዊ 

እሚባሉትን እንዲሁም ለማረጋገጥ ከባድና ዉስብስብ የሆኑትን ጥያቄ አይነቶች ደግሞ 

ሀሳባዊ በማለት እንደሚገለጹ ለማብራራት የተሞከረ ሲሆን ይህንን ሀሳብ የሚያስረዱ 

ጥያቄዎችን በቪድዩ ቀረጻ ጊዜ ተማሪዉች ከተየቋቸዉ ጥያቄዎች ዉስጥ ለማሳያ 

የሚሆኑትን በመምረጥ ምሳሌ ለመስጠት ተሞክሯል፡፡ 

የጥያቄ አይነቶችን አስመልክቶ በሌላ አገላለጽ በክፍል ዉስጥ የሚጠየቁ ጥያቄዎች በተማሪ 

ወይም በመምህር ሊከወኑ እንደሚችሉ በመጥቀስ Richard, Lokerent (1994) ጥያቄዎቹን 

በሶስት የተለያየ ምድብ ገልጸዋል፡፡ እንዚህንም የጥያቄ አይነቶች ስንመለከት  
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4.1.5 ስልተ ትግበራዊ ጥያቄዎች (Procedural questions) 

 

እነዚህ የጥያቄ አይነቶች በክፍል ዉስጥ የሚተገበሩ ተግባራትን መነሻ በማድረግ ስራዎች 

በቅደም ተከተል እንዲተገበሩ የሚያደርጉ ወይም ሊሰሩ የተፈለጉ ተግባራት በቅደም 

ተከተል እንዲሰሩ የሚያበረታቱ እና የሀሳብ ቅድም ተከተልን ጠብቀዉ የሚቀርቡ ናቸዉ፡፡  

ለምሳሌ ያህል ተማሪዎች ምዕራፍ አንድ ላይ የአገላለጽ ማስፋፊያ ስልቶችን ከተማሩ በኋላ 

ተማሪዎች የማስፋፊያ ስልቶችን በተመለከተ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን በመጠየቅ መምህሩ 

በቂ ማብራሪያ እንዲያቀርቡላቸዉ ጥረት አድርገዋል፡፡ ለምሳሌ ተ. 19 የትረካ ስልትን 

በተመለከተ፤ ተ. 31 የምሳያ ስልትን እና ተ. 36 የምክንያትና ዉጤት ስልትን በመጠየቅ 

ተገቢ የሆነ ገለጻ እንዲደረግላቸዉና አንቀጽን በተለያዩ የአንቀጽ ማስፋፊያ ስልቶች 

በማስፋፋት እንዴት መጻፍ እንደሚችል ለመረዳት ችለዋል፡፡  

ከዚህም በተጨማሪ ተከታታይነት ያላቸዉ ጥያቄዎች ከተጠየቁባቸዉ ዉስጥ የተለያዩ 

የቋንቋ ባርያት ለምሳሌ ተ. 1፣ ተ. 12፣ ተ. 15፣ ተ. 21 እና ተ. 28 ተከታታይነት ያላቸዉ 

ጥያቄዎች በቀረጻ አንድና ሁለት ጠይቀዋል፡፡ 

4.1.6 ግጥጥሞሻዊ /ደራሽ/ (Convergent question) 

 

ጥያቄዎቹ መምህራኑም ሆኑ ተማሪዎቹ ተዘጋጅተዉባቸዉ ወደ ክፍል የማይገቡባቸዉ እና 

አጫጭር ምላሽን ለምሳሌ እዉነታ ወይም ሀሰት ጥያቄዎች ያሉባቸዉ የጥያቄ አይነቶች 

ናቸዉ፡፡ እነዚህን ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ መምህራን የሚጠይቋቸዉ ሲሆኑ በአማርኛ ቋንቋ 

ክፍለ ጊዜያት ተማሪዎች ካነበቧቸዉ መጻህፍት ጥያቄዎችን በቀጥታ በማምጣት ሲጠየቁም 

አጥኝዋ ቀረጻ ባደረገባቸዉ ክፍለ ጊዜያት ጥቂት ጥያቄዎችን መመልከት ችላለች፡፡  

ለምሳሌ ተ. 12 ቋንቋ ስርአታዌ እንጂ ዘፈቀዳዊ አይደለም፡፡ 

                 ሀ. እዉነት                        ለ. ሀሰት  

በማለት ላቀረበቺዉ ጥያቄ መ. መልሱ ሀሰት እንደሆነ በመግለጽ ስርአታዊ ትንተና 

ዘፈቀዳዊነትን በተመለከተ አብራርተዋል፡፡  
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4.1.7 የማይገናኙ / ቀጥተኛ ያልሆኑ/ (Divergent question) 

 

እነዚህ ጥያቄዎች በቀረበዉ ይዘት ላይ የማያተኩሩና ተማሪዎች ወይም መምህራን አጭር 

ምላሾችን ሳይሆን አርቀዉ እንዲያስቡና እንዲመራመሩ የሚያደርጉ ከቀረበዉ ይዘት ዉጪ 

ከራሳቸዉ በመጨመር በቂ ማብራሪያ እንዲናገሩ የሚያደርጉ ጥያቄዎች ናቸዉ፡፡  

በዚህ ቀረጻ ላይም እነዚህ የጥያቄ አይነቶች ከተማሪዎች ሲጠየቁ እንደነበር በምልከታዉ 

ተረጋግጧል፡፡  

ለምሳሌ ተ. 10 የግዕዝ ቋንቋ በኢትዩጵያ ስራ ላይ የዋለዉ መቺ ነዉ? በማለት ሲጠይቅ 

መምህሩ በመማሪያ መጽሀፍ ላይ ካለዉ መረጃ በተጨማሪ በቂ ማብራሪያ በመስጠት 

ጊዜዉ በትክክል እንደማይታወቅና ከክርስቶስ ልደት በፊት በ 300 ዓመተ ዓለም አካባቢ 

እንደሆነ መልስ ሰጥተዋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ተ. 28 በኢትዩጵያ ለመጀመሪያ ስራ ላይ 

የዋለዉ ቋንቋ የትኛዉ ነዉ? በማለት ለጠየቀዉ ጥያቄ መምህሩ ግዕዝ እንደሆነ በቂ 

ማብራሪያ ሰጥተዉ ጥያቄዉ በጽኁፍ በማገልገል እንደሆነም አብራርተዋል፡፡  

4.2 በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች ትምህርታዊ ፋይዳ 

 

ጥያቄዎች ምዕራፍ ሁለት 2.1 ላይ ከፍተኛ የማሰብ ችሎታን እንደሚጠይቁ፤ ተማሪዎች 

ሀሳባቸዉን የማቀድና የማደራጀት፣ የመተንተን፣ የመመዘን፣ የመፈረጅና የመተግበር 

ችሎታቸዉን እንዲሚያዳብሩ ሆነዉ እንደሚከርቡ ተብራርቱአል፡፡ በሌላ በኩልም ምዕራፍ 

ሁለት 2.2 ላይ ጥያቄዎች በመማር ማስተማር ሂደት ዉስጥ ከፍተኛ ሚና ያላቸዉና ዋነኛ 

የማስተማሪያ መንገድ በመሆናቸዉ ተማሪዎች ከአሁን በፊት ያላቸዉን እዉቀት 

ለመመዘንና እየተማሩ ያሉትን ትምህርት ምን ያህል እንደተረዱት ሀሳብ 

እንዲያፈልቁ፤እንዲያስቡና እራሳቸዉን እንዲመዝኑ ያበረታታሉ፡፡ በተጨማሪም 

መምህራኑ የተለጸዉ ጥያቄዎች በክፍል ዉስጥ ሲጠይቁ መምህራኑን በመክታት ተማሪዎች 

በጠየቁት መሰረት በክፍለ ጊዜዉ በርካታ መረጃዎችን ለተማሪዎች እንዲያስተምሩ 

በማስቻል ረገድ ከፍተኛ ሚና እንዳላቸዉ አብራርተዋል፡፡ 

በምዕራፍ ሁለት 2.4 ላይም Stevick (1982:122) በቋንቋ ትምህርት የሚቀርቡ ጥያቄዎች 

ትልቅና ዋነኛ የማስተማሪያ ዘዴዎች እንደሆኑ በመግለጽ በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

የተማሪዎችን የቋንቋ ክህሎት ከማሳደጋቸዉም በላይ በክፍል ዉስጥ መልካም የሆነ  
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የመማር ማስተማር መስተጋብር እንዲኖር ያደርጋሉ በማለት አብራርተዋል፡፡ በዚህ 

ምዕራፍ ላይ Cotton ( 2001:1) ላይ በተማሪዎች የሚቀርቡ ጥያቄዎች እዉቀትን ጠብቆ 

ለማቆየት፤ የማሰብ ችሎታን ለማጎልበት፤ የተሳታፊነት ደረጃን ለማጠናከር፤ የወደፊት 

ሀሳብን አጉልቶ ለማሳየት፤ ሀሳብን በምላሽ ብቻ ሳይሆን በጥያቄ ላይ በማድረግ ተማሪዎቹ 

ከጠየቋቸዉ ጥያቄዎች የሚሰጠዉን ምላሽ እንዲጠብቁ ያደርጋሉ ብለዋል፡፡ Elder and Paul 

(2003) የጥያቄዎችን ትምህርታዌ ፋይዳ አስልክተዉ ተማሪዎችን ንቁ ተሳታፊ 

ያደርጋሉ፡፡ ተማሪዎች በጠየቋቸዉ ጥያቄዎች ላይ ሀሳባቸዉን በማድረግ ለትምህርቱ 

ፍላጎት እንዲኖራቸዉ ለማድረግ፤ በሚማሩት ትምህርት ዉስጥ በጥልቀት ሊገለጹ የታሰቡ 

ሂደቶችን እንዲከታተሉ ያደርጋሉ፡፡ በተያያዘም የተማሪዎችን አርቆ አሳቢነትን 

ለማጎልበትም ከፍተኛ ሚና አላቸዉ በማለት ገልጸዋል፡፡ በመሆኑም በምዕራፍ አራት ላይ 

በተለያዩ ምሳሌዎች ተማሪዎች የተለያዩ ጥያቄዎችን ሲጠይቁና መምህሩ ለተጠየቁ 

ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጡ ማስታወሻ በመያዝ እንዲሁም አልፎ አልፎ በተማሪዎች ለተጠየቁ 

ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጡ የታየ ሲሆን፤ ክጥናቱ የመረጃ ጽሁፍ በመዉሰድ ሲረጋገጥ፤ 

በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍለ ጊዜያት የተጠየቁ ጥያቄዎች ምን ትምህርታዌ ፋይዳ 

አላቸዉ? የሚለዉን ጥያቄ ተማሪዎች ጥያቄዎችን ከአሁን በፊት ካነበቧቸዉና በመማሪያ 

መጽኀፋቸዉ ዉስጥ ከተማሯቸዉ የትምህርት ይዘቶች በርካታ ጥያቄዎችን ሲጠይቁ፤ 

ከእነዚህ ጥያቄዎችም ተገቢ እዉቀትን ለማግኘት ሲጥሩ በጥናቱ ተረጋግጡአል፡፡ በክፍለ 

ጊዜዉ የተደረገዉ የዲስኩር መስተጋብርም የቋንቋ ትምህርቱን የሚመለከቱ አዳዮችን በቂ 

ማብራሪያ ከመስጠትና ተማሪዎች እዉቀት እንዲጨብጡ ከማድረግ አኳያ የተሻለ 

እንደነበር በምልከታዉ ተረጋግጡኣል፡፡  

4.3 በአማርኛ ቋንቋ ክፍለጊዜያት በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች ትግባቦታዊ ፋይዳ 

 

በምዕራፍ ሁለት 2.5 ላይ በክፍል ዉስጥ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የተማሪዎችን መማር 

ማስተማር ዉጠየታማ ከማድረጋቸዉ በተጨማሪ ሶስቱን የመማር ሂደቶች ማለትም 

መጠየቅ፣ ማሰብና መረዳትን ያጠናክራሉ፡፡ በዚህ ሂደት ተማሪዎች ጥያቄዎችን በሚጠይቁ 

ጊዜ ያለምንም ፍርሀትና መሸማቀቅና ጠያቄ እንዲሆኑ ያደርጋሉ፡፡ ተማሪዎቹም 

በዉስጣቸዉ የያዟቸዉን የእዉቀትና የቃላት ክምችቶችን በንግግር በመግለጽ የንግግር 

ክሂላቸዉን ለማዳበር ይገለገሉባቸዋል፡፡ በዚህም ተማሪዎች አድማጭ ብቻ ሳይሆኑ  
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ተናጋሪም በመሆን የቋንቋ ችሎታቸዉን ከማዳበር ባሻገር በተነሳዉ ጉዳይ ላይ መግባባት 

አለመግባባታቸዉን ለመግለጽ ምቹ ሁኔታቸዉን ይፈጥርላቸዋል በማለት አብራርተዋል፡፡  

4.2 የጥናቱ ውጤት ማብራሪያ 

 

በዚህ ክፍል በምልከታ (ቪዲዮ ቀረጻ) ተሰብስቦ የተገኘውን መረጃ መሰረት በማድረግ 

ትንተና ተደርጎ የተለያዩ ጥያቄዎችን በማንሳት ቀርቧል፡፡ የተገኘው ውጤትም 

እንደሚከተለው ተብራርቷል፡፡ 

4.2.1 በአማርኛ ቋንቋ ክፍል ጊዜያት ተማርዎች ምንምን አይነት ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ? 

 

የጥያቄ አይነቶችን በተመለከተ የተለያዩ ምሁራን የተለያየ አገላለጽ በመጠቀም 

እንደሚጠቀሙባቸው ምዕራፍ 2.3 ላይ እንደ Richard, Lokerent (1994) አገላለጽ ጥያቄዎች 

ቋንቋ ተኮርና ይዘት ተኮር ሲባሉ እነዚሁ ጥያቄዎች በሌላ አገላለጽ እውናዊ እና ሀሳባዊ 

በሚል እንደሚገለጹ እንደ Etickson (2007) ይገለጻሉ፡፡ በሌላ በኩል እንደ እነ Richard, 

Lokerent (1994) አገላለጽ ጥያቄዎች ስልተ ትግበራዊ፣ደራሽ እና የማይገናኙ (ኢ-ቀጥተኛ) 

በሚል ይቀርባሉ፡፡ እነዚህም የጥያቄ አይነቶች በምልከታ ወቅት ሲጠየቁ ከነበሩት ውስጥ 

ለማሳያ የሚሆኑትን በመምዘዝ በጥናቱ መረጃ ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡  

4.2.2 በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች ትምህርታዊ ፋይዳ 

 

ይህን አስመልክቶ በምዕራፍ ሁለት 2.1 ላይ እንደ Glaser, (1994, p.5) አገላለጽ 

ጥያቄዎች የማሰብ ችሎታን እንደሚያሳድጉ፤በዚህም ተማሪዎች ሀሳባቸው 

የማደራጀት፣የመመዘን፣የመተንተን፣የመፈረጅና የመተግበር ችሎታ እንዲኖራቸውበማድረግ 

ረገድ ከፍተኛ ሚና አላቸው ብለዋል፡፡ 

እንደ Chin (2008) አገላለጽም በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች እዉቀትን ከማስገኘት 

ባሻገር አዳዲስ እውቀቶችን ወስዶ ለመጠቀምም ያገለግላሉ፡፡ በሌላ በኩል ምዕራፍ ሁለት 

2.2 ላይ Watts, Gould and Alsop (1997) ጥያቄዎች ዋነኛ የማስተማሪያ መሳሪያዎች 

በመሆናቸው ተማሪዎች ከአሁን በፊት የነበራቸውን እውቀት ለመመዘን እና እየተማሩ 

ያሉትን ይዘት ምን ያህል እንደተረዱት ለመገንዘብ፤የተማሪዎችን ጥያቄዎች መነሻ 

በማድረግ መመህራኑ የማስተማር ትኩረታቸውን ለማስተካከል እንደሚያስችሉ 

አብራርተዋል፡፡ ይህም በተደረገው የክፍል ውስጥ ምልከታ ተማሪዎች ጠያቄ በመሆን 

ከመምህሩ ምልሽ ሲሰጥ በትኩረት በማዳመጥና ማስታዋሻ በመያዝ ሲተገበር ትምህርቱን 

በትኩረት ሲከታተሉ በጥናቱ ተረጋግጧል፡፡  
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4.2.3 በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች ተግባቦታዊ ፋይዳ 

 

በምዕራፍ ሁለት 2.5 ላይ Eldere and Paul (2006) እንደገለጹት በክፍል ውስጥ የሚጠየቁ 

ጥያቄዎች የተማሪዎችን የመማር ክህሎት ውጤታማ ከማድረጋቸውም በላይ ተማሪዎች 

ጥያቄዎችን ሲጠይቁ ያለምንም ፍርሀት መግለጽ እንዲችሉ ያደርጋሉ ብለዋል፡፡ 

በተጨማሪም የንግግር ክሂላቸውን ከፍ በማድረግ ተማሪዎች አድማጭ ብቻ ሳይሆኑ ሀሳብ 

አፍላቂዎችም እንዲሆኑ ያበረታታቸዋል፡፡ በዚህም በተነሳው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ያደረባቸውን 

ስሜት በግልጽ እንዲያወጡ ያደርጋቸዋል በማለት ያብራራሉ፡፡  

በመሆኑም በዚህ ጥናት በምልከታ ጊዜ ለማየት እንደተሞከረው ተማሪዎች በክፍል ውስጥ 

የተለያዩ ጥያቄዎችን፤ ለምሳሌ እየተማሯቸው ያሉና ግልጽ ያልሆኑላቸውን ወይም 

ከተለያዩ መጽሀፍት ሲያነቡ ያገኗቸውን አለበለዚያም በቋንቋ ክፍለ ጊዜያት ሊነሱ 

ይገባቸዋል ያሏቸውን ጥያቄዎች ያለምንም ፍርሀት ሲጠይቁና የቀረቡ ምልሾችን 

በማስታወሻ ወይም በአካል እንቅስቃሴ በመግለጽ ተግባቦቱ የተሳካ መሆኑን በጥናቱ 

ለመመልከት ተችሏል፡፡  
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ምዕራፍ አምስት፡- ማጠቃለያ፣መደምደሚያና አስተያየት 
 

የዚህ ጥናት አብይ አላማ በመንዝ ማማ ምድር ወረዳ በሞላሌ ከፍተኛ መሰናዶ 2ኛ ደረጃ 

ትምህረት ቤት በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት ተማሪዎች የሚጠይቋቸዉን ጥያቄዎች 

አይነትና የጥያቄዎቹን ትምህርታዊና ተግባቦታዊ ፋይዳ መመርመር ነዉ፡፡ ለዚህም ጥናቱ 

ተገቢዉን መረጃ ለመሰባሰብ የቪድዩ ቀረጻን ለመተንተን ደግሞ አይነታዊ ዘዴንና 

የንግግር ልዉዉጥ ትንተና ስልትን ተጠቅመዋል፡፡ በቪዲዩ ቀረጻ የተገኙ መረጃዎችን ወደ 

ጽሁፍ ከተቀየሩ በኋላ ትንተናዉ ተከናዉኗል፡፡ በትንተናዉ የተገኘዉ ዉጤትን ከዝርዝር 

አላማዎቹ ጋር ተቀናኝጅተዉ እንደሚከተለዉ ቀርቧል፡፡ 

5.1 ማጠቃለያ 

 

የትናቱን ዝርዝር አላማዎች ስንመለከታቸዉ የመጀመሪያዉ በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት 

በተማሪዎች የሚቀርቡ ጥያቄዎችን አይነትን የሚመለከት ነዉ፡፡ በዚህም የጥናቱን ዉጤት 

መሰረት ምሳሌዎችን በመስጠት እንደቀረቡ የጥናቱ ውጤት አመልክቷል፡፡ ከእነዚህም 

የጥያቄ አይነቶች ቋንቋ ነክ ጥያቄዎች፣ይዘት ተኮር ጥያቄዎች፣እዉናዊ ጥያቄዎችና ፅንሰ 

ሀሳባዊ ጥያቄዎች በአማርኛ ቋንቋ ክፍለጊዜያት ለተለያየ አላማ አገልግሎት ላይ እንደዋሉ 

ጥናቱ አረጋግጧል፡፡  

ሁለተኛው ዝርዝር አላማ ደግሞ በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በተማሪዎች የሚጠየቁ 

ጥያቄዎች ምን ምን ትምህርታዊ ፋይዳ አላቸዉ? የሚል ሲሆን ይህም የጥናቱ ዉጤት 

እንደሚያመለክተዉ ተማሪዎች የተለያዩ ጥያቄዎችን በሚጠይቁ ጊዜ ትምህርቱን የበለጠ 

ተጨባጭ ለማድረግና ግልጽ እንዲሆንላቸዉ የሚፈልጓቸዉን ጉዳዮች 

ለመረዳት፣ለመገንዘብ፣በመማር ማስተማሩ ሂደት የበለጠ ተሳታፊ ለመሆን ነው፡፡ ተማሪዎች 

ምላሽ ሰሚዎች ብቻ ሳይሆኑ ጠያቄ፣ሀሳብ አመንጪና ተመራማሪ እንዲሆኑ በማስቻል 

ረገድ ከፍተኛ ጠቀሚታ እንዳላቸዉ ጥናቱ አሳይቷል፡፡ ይህ ትምህርታዊ ፋይዳቸውን 

አጉልቶ ያሳየ ነው፡፡  

የመጨረሻዉና ሶስተኛዉ ዝርዝር አላማ አማርኛ ቋንቋ ክፍለጊዜያት በተማሪዎች 

የሚጠየቁ ጥያቄዎች ያላቸዉን ተግባቦታዊ ፋይዳ መግለጽ ነው፡፡ የጥናቱ ዉጤት  
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እንደሚያመለክተው፤ተማሪዎች የተለያዩ ጥያቄዎችን በመጠየቅ መምህሩ ምላሾችን 

በመስጠት መማር ማስተማሩ ያለምንም አደናቃፊ ሲተገበርና ተማሪዎች ለጥያቄዎቻቸዉ 

በቂ ምላሽ ሲያገኙ በጥናቱ ተረጋግጧል፡፡ ይህም የቋንቋ ትምህርቱ በሰመረ ተግባቦት 

እንዲከናወን ጉልህ አስተዋጽኦ አድርጎለታል፡፡ በተያያዘም ተማሪዎች ጥያቂዎችን 

በሚጠይቁ ጊዜ የተግባቦት ክፍል የሆነዉን የንግግር ችሎታቸዉን በተሻለ መልኩ 

ያለምንም ፍርሀት ሲያንጸባርቁ ተረጋግጧል፡፡ በዚህ ጥናት በተደረገዉ ምልከታ 

በተማሪዎችና መምህሩ መካከል መልካም ተግባቦታዊ ተግባራት ሲከናወኑ ቢታዩም 

በተማሪዎች መካከል ያለው የእርስ በእርስ ትግባቦት ግን ሲሰንጸባረቅ አልተስተዋለም፡፡  

5.2 መደምደሚያ 

 

በ2013 ዓ.ም በሞላሌ ከፍተኛ መሰናዶ ትምህርት ቤት የሚማሩ የ11ኛ ክፍል ተማሪዎች 

በአማረኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት የሚጠይቋቸውን ጥያቄዎች አይነት፣ትምህርትና ተግባቦታዎ 

ፋይዳ በተመለከተ ከተሰጡ መረጃዎች የተገኙ የትንተና ውጤቶች እንደሚያሳዩት በጥናቱ 

ውጤት ከሚከተሉት መደምደሚያዎች ላይ ተደርሷል፡፡  

• የጥናቱ ውጤት እንደሚከተለው በአማረኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት ተማሪዎች የተለያዩ      

የጥንቃቄ አይነቶችን ለምሳሌ ቋንቋ ተኮር፣ይዘት ተኮር፣እውናዊ፣ጽንሰ ሀሳባዊ፣ቅድመ 

ተከተላዊ፣ግጥጥምሻዊ እና ቀጥተኛ ያልሆኑ ጥያቄዎችን እንደሚጠይቁና እነዚህም 

ጥያቄዎች በተለያዩ ምሁራን የተለያየ ብያኔ ወይም ስያሜ እንደሚሰጣቸው ተብራርቷል፡፡ 

• በአማረኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት የሚቀርቡ ጥየቄዎችን ትምህርታዊ ፋይዳም በተመለከተ 

ተማሪዎች ጥያቄዎችን በሚጠይቁ ጊዜ የማሰብ፣የማስታወስ፣የማገናዘብ፣የማመዛዘን --------

ችሎታዎችን ከፍ ከማድረጉም በላይ ተማሪዎች አርቆ አሳቢ፣የሃሳብ አፍላቂዎችና 

የትምህርት ይዘትን በመቀየር የመምህራንን ትኩረት ለመያዝ ጥየቄዎችን 

እንደሚጠይቁባቸውና ጥያቄዎች በመማር ማስተማር ሂደት ከፍተኛ የማስተማር መንገዶች 

እንዲሆኑ በጥናቱ ተረጋግጧል፡፡ 

• በአማረኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት የሚጠይቁ ጥያቄዎችን ተግባቦታዊ ጠቀሜታ ስንመለከት 

ደግሞ ተማሪዎች በመማር ማስተማር ክንውን ጊዜ ሳይገባቸው የቀረን ይዘት ያለምንም 

መጨነቅና ፍርሀት ጥያቄዎችን ሲጠይቁና ለሚመለሱላቸው ምላሾች በቂ ማስታወሻ  
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በመያዝ ሲረዱ እንዲሁም በተገቢ የሰውነት እንቅስቃሴ መረዳታቸውን ሲገልጹ 

በምልከታው ከተገኙት ውጤቶች ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ 

 

5.3 አስተያየት 

 

ከዚህ ጥናት ዉጤት በመነሳት በጠንካራ ጎን የሚወሰዱና ለትምህርቱ አስተዋጽኦ 

የሚያበረክቱ፣እንዲጠናከሩና ችግርን ለመቃኘት ያገለግላሉ ተብለዉ የታሰቡ ለየባለድርሻ 

አካላቱ እንደሚከተለዉ ለመጠቆም ተሞክሯል፡፡ 

የአማርኛ ቋንቋ መምህራን፡- መምህራኑ መማር ማስተማሩን በከፍል ዉስጥ ተግባራዊ 

በሚያደርጉ ጊዜ ተማሪዎችን ጥያቄ እንዲጠይቁ የሚያበረታቱ ቢሆኑም ለእነዚህ ጥያቄዎች 

ምልሽ ለመስጠት የጥያቄዎቹን አይነት ለመለየት ምላሾችም በምን መልኩ መመለስ 

እንዳለባቸዉ መረዳትና ተማሪዎቹ ላቀረቧቸዉ ጥያቄዎች ቀጥተኛ ምላሽ ከመስጠት 

ሌሎች ተማሪዎች ጥያቄዎችን እንዲሞክሩ ቢበረታቱ እና ለዚህም በቂ ጊዜ እና እድል 

ቢሰጡ የተሻለ ነዉ፡፡ ይህም ተግባቦታዊ ፋይዳዉ ከትምህርታዌ ፋይዳዉ ጋር በተጣጣመ 

መልኩ እንዲሄድ ያደርጋል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው፡፡ 

የመማሪያ መጽሀፍ አዘጋጆች፡- በጥናቱ ዉስጥ ተማሪዎች በርካታ ጥያቄዎችን ቢጠይቁም 

ተማሪዎቹ ጥያቄዎቹን የጠየቁት ተጨማሪ መጻሕፍትን በማንበብ ያገኟቸዉ ጥቂቶችን 

እንደሆነ በምልከታዉ ለማየት ተችሏል፡፡ በመሆኑም የመማሪና ማስተማሪያ መጻሕፍትን 

የሚያዘጋጁ ባለሙያዎች በመጻሕፍቱ ዉስጥ ተማሪዎች ሊያነቧቸዉ የሚገቡ መጻሕፍትን 

በዋቢ መልክ ብቻ ከመግጽ ለየርእሶቹ (ምዕራፎቹ) ተገቢ የሚሏቸዉን መጽሀፍት 

በመዘርዘር መጻሕፍቱ ዉስጥ ጥያቄዎች እንዴት መቅረብ እንዳለባቸዉ በማሳየት 

መጽሀፍቱን ቢያዘጋጁ መልካም ነዉ፡፡  

ጥናት አድራጊዎች፡- በዚህ ጥናት በአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ጊዜያት በተማሪዎች የሚጠየቁ 

ጥያቄዎች አይነት፣ትምህርታዊና ተግባቦታዊ ፋይዳቸዉ በተወሰነ መልኩ የተገለጸ 

ሲሆን፤ከዚህ በበለጠ እያንዳንዳቸዉን በስፋትና በጥልቀት ለየብቻቸዉ ቢጠኑ  የላቀ ሚና 

ይኖራቸዋልና መልካም ነው፡፡  
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        ትምህርታዊና ተግባቦታዊ ፋይዳ ትንተና፡፡›› ደብረበርሃን፣ደብረብሃን  

        ዩኒቨርሲቲ፣ለሁለተኛ ዲግሪ ማሞያነት የቀረበ ጥናት (ያልታተመ)  
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አባሪዎች 

 

እለቱ ሰኞ በጠዋት ፈረቃ ሁለተኛ ክፍለ ጊዜ ላይ መምህሩ ወደ ክፍል በመግባት 

ለተማሪዎች ሰላምታ ከሰጡ በኋላ ጥቁር ሰሌዳ ለምታጠፋ ተማሪ ማጥፊያቸውን ሰጥተው፡- 

1. መ. እሺ ተማሪዎች በባለፈው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምንምን ጉዳዮችን ተመለከትን?   

2. ተ. የአንቀጽ ማስፋፊያ ስልቶችን አይተናል 

3. መ. በጣም ጥሩ! በማለት አንቀጽን የምናስፋፋባቸው ስልቶች 7 ሲሆን እነዚህም፡- 

የገለጻ፣የብያኔ፣የትረካ፣የምክንያትና ውጤት፣የምስያ፣የማዋገንና የማወዳደር/ማነጻጸር 

ስልቶች ናቸው በማለት የተነሱትን በክለሳ መልክ አብራርተዋል፡፡  

4. መ. በመቀጠልም ስለ አንቀጽ የሰጡ የቤት ስራዎችን እንስራ ብለው ከጨረሱ 

በኋላ፤የእለቱን ትምህርት ምንድን ነው? ተማሪዎች ብለው ጠየቁ፡፡ 

5. ተ. ድምጸ ልሳናትን በሚመለከት ነው፡፡ 

6. መ. ጥሩ ብለው ስለ ድምጸ ልሳናት 10 ደቂቃዎች ማብራሪያ ከሰጡ በኋላ ተማሪዎች 

ጥያቄ እንዲጠይቁ እድል ሰጡ፡፡ አጥኝዋም ተማሪዎች መጠየቅ አስከ ሚጀምሩ ቀረጻ 

ሳታደርግ በምልከታ ብቻ ቆየች፡፡ 

7. ተ. 1. ከሚከተሉት አንዱ የቋንቋ ባህሪ ነው የትናው ነው? በማለት በምርጫ መልክ  

    ሀ. ኢ-ሰበአዊነት    ለ. ዘፈቀዳዊነት   ሐ. ስዕላዊነት    መ. መልስ የለም 

8. መ. የትኛው ነው በሚል ለክፍሉ ተማሪዎች እድል ሲሰጡ  

9. ተ. 2. ዘፈቀዳዊነት ነው በማለት መለሰ፡፡ 

10.  መ. በትክክል ተመልሷል፡፡ ስለቋንቋ ዘፈቀዳዊነት ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ በዚህ ጊዜም 

በቃሉ እና በስያሚው መካከል ምንም ግንኙነት እንደሌለ ገልጸዋል፡፡  

11.  ተ. 3. ለመጀመሪያ ጊዜ ቋንቋን ከጽሕፈት ጋር ያገናኛኘልን የአጻጻፍ ዘዴ የትኛው 

ነው?  

12.  መ. ቃላዊ የጻጻፍ ዘዴ ነው፡፡ ብለው የመጀመሪያው (ስዕላዊ) የአጻጻፍ ዘዴ እንደ 

ትክክለኛ የጽሕፈት ስርአት እንደማይቆጠር ገልጸው ቃላዊ የአጻጻፍ ዘዴ ለአንድ ቃል 

አንድ ምልክት  በመስጠት የሚጻፍበት ስልት እነደሆነ ገልጸዋል፡፡ ይህ የአጻጻፍ ስርአት  

ለመማር ከባድ ለአጠቃቀም ውስብስብ እንደሆነም አብራርተዋል፡፡  
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13.ተ.4 ሀብለ ድምጽ ማለት ምን ማለት ነው? 

14.መ.ሀብለ ድምጽ የምንለው የንግግር ድምጾችን ስንጠራ በማንቁርታችን ውስጥ 

የሚርገበገብ የድምጽ ፍጥነት ነው፡፡የመርገብገብ ፍጥነቱ ፈጣን ሲሆን ነዛሪ ሲባሉ ዝቅተኛ 

ሲሆን ኢነዛሪ ይባላል፡፡ 

15.ተ.5 የግዕዝ ፊደል ከክርስቶስ ልደት በፊት የተጀመረና ምንጩም የሴም ቋንቋዎች 

ወገን የሆነው የሳባ ፊደል እንደሆነ ታሪክ ይነግረናል፡፡ 

17.ተ.6 ምላስ ወደ ላይ ደርሳ የላይኛውን ድድ በመንካት ስትመለስ የሚፈጠሩ ድምጾች 

ምን ይባላሉ? 

18.መ.ምላስ ወደ ላይ በምታደርገው እንቅስቃሴ የሚፈጠሩ ድምጾች በተለያየ ባህሪ 

ይገለፃሉ፡፡ለምሳሌ በላይኛው ድድ ላይ ስታርፍ የሚፈጠሩ የድድ ድምጾች፣ሹልካልኮ እና 

ጎናዊ ይባላሉ፡፡ነገር ግን በድድ ላይ ከማረፍ ባሻገር ቶሎ ነካ በማድረግ ከተመለሰች ለሽ 

ናቸው፡፡ 

19.ተ.7.መካነ ፍጥረት ማለት ምን ማለት ነው ? 

20.መ.ተነባቢ ድምጾችን በባህሪ ስንገልጽ ድምፀ ልሳናቱ በሚፈጠሩ ጊዜ የሚነካኩ ወይም 

የሚጠጋጉ ክፍሎችን መሰረት በማድረግ ድምጾችን የሚፈጠሩበት ቦታ ማለት ነው፡፡ 

21.ተ.8.ድምፀ ልሳን ማለት ምን ማለት ነው? 

22.መ.ድምጸ ልሳን ማለት የንግግር ድምጾችን ያስገኙ የቋንቋ አነስተኛ ቅንጣቶች ሲሆኑ 

እነዚህ ድምጾች ተነባቢና አናባቢ በመባል በሁለት ይከፈላሉ ፡፡በአማረኛ ቋንቋም 27 

ተነባቢ እና 7 አናባቢ ድምፀ ልሳናት አሉ፡፡ 

23.ተ.9 ነዛሪነትና ኢነዛሪነት በድምፀ ልሳናት እንዴት ይገለፃል? 

24.መ.የንግግር ድምጾችን በምንጠራ ጊዜ በጉሮሮአችን ውስጥ ያለው አየር 

ይርገበገባል፡፡ይህንን የአየር የመርገብገብ ፍጥነት በመለካት ነዛሪ እና ኢ-ነዛሪ በማለት በ2 

እንመድባቸዋለን፡፡  

25.ተ.10 ቋንቋ እንዴት ተፈጠረ ? 
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26.መ.ቋንቋ የመግባባቢያ መሳሪያ በመሆኑ የሰው ልጆች የእለት ከእለት ተግባራቸውን 

ለማከናወንና ህይወታቸውን በተሻለ መልኩ ለመግፋት ሲፈልጉ እርስ በእርሳቸውም  

ለመረዳዳት ሲሞክሩ ቋንቋ ተፈጠረ፡፡በሂደትም ጽህፈት ተፈጠረ 

27.ተ.11 በኢትዮጲያ የግዕዝ ቋንቋ መቼ ተጀመረ? 

28.መ ቋንቋውቨ በሀገራችን የተጀመረው ከክርስቶስ ልደት በፊት ከዛሬ 300 አመተ አለም 

አካባቢ የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ፡፡ 

አንደኛ ቀረጻ መምህር ‹‹ሀ›› 

 

እለቱ ሰኞ በ21/03/2013ዓ.ም በጠዋት ፈረቃ ሶስተኛ ክፍለ ጊዜ ላይ መምህሩ ወደ ክፍል 

በመግባት ሰላምታ አቅርበው ጥቁር ሰሌዳውን ለሚያጸዳላቸው ተማሪ ማጥፊያችን ከሰጡ 

በኋላ ሌሎች ተማሪዎች ደብተርና መጽሀፋቸውን እንዲያወጡ በማድረግ ለተማሪዎች በቃል 

እያነበቡላቸው ተነባቢና አናባቢ ድምጸ ልሳናትን በተመለከተ ማስታወሻ አጽፈዋቸዋል፡፡ 

በዚህ ጊዜ አጥኝዋ ስትመለከት ቆይታ ትምህርቱ ከተጀመረ ከ20 ደቂቃ በኋላ መረጃ 

ለመያዝ ያዘጋጀቺውን የቪዲዮ መሳሪያ በመጠቀም ቀረጻ ጀመረች፡፡  

1. መ. ተማሪዎች ያላቸውን ጥያቄ እንዲጠይቁ ጊዜ ሰጡ፡፡  

2. ተ. 31. ተመሳሳይ ሃሳብ ያላቸውን ነገሮች በወገን በወገናቸው የምናስቀምጥበት የአንቀጽ 

ማስፋፊያ ዘዴ የትኛው ነው? 

3. መ. መልሱን በየወገን በየወገናቸው ከሚለው በመነሳት መመለስ ይቻላል ብለው የማዋገን 

ስልት እንደሆነ መለሱ፡፡  

4. ተ. 32. የንግግርና ጽሕፍትን ልዩነት አብራሩ ቢባል እንዴት ይገለጻል?  

5. መ. በንግግር ጊዜ አውድ ውስጥ በመግባት ሲከወን በጽሕፈት ጊዜ አይኖርም፡፡ ንግግር 

ሲደረግ ተናጋሪና አድማጩ ይተዋወቃሉ፤ለጽሕፈት ግን እንዲህ አይደለም፡፡ በንግግር 

ጊዜ ተናጋሪው ወዲያውኑ ግብረ መልስ ይሰጣል፤ለጽሕፈት ግን ግብረ መልሱ ወዲያው 

አይደለም፡፡ ወ.ዘ.ተ በማለት መለሱ፡፡  

6.ተ.12 ስዕላዊ የአፃፃፍ ዘዴ እንዴት ይከናወናል? 

7.መ.ቋንቋ ከተጀመረ በኋላ የሰው ልጅ መልእክቱን፣ታሪኩንና የነበሩ ክስተቶችን በሙሉ 

ለተተኪው ትውልድ ለማስተላለፍ ጽህፈትን ጀመረ፡፡የመጀመሪያው የጽህፈት ስርዓትም  
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በጥንታዊ ግሪክ ሲጀመር በድንጋይ፣በዋሻ እና በመሳሰሉት ነገሮች ላይ ስዕል በመስራት 

ይገለገሉበት ነበር፡፡ 

8.ተ.13 ቋንቋ ስርዓታዊ እንጂ ስርዓታዊ አይደለም  

ሀ.እውነት  ለ.ሀሰት 

9.መ.መልሱን እንዲመልሱ ለተማሪዎች ከሰጡ በኋላ መልሱ ሀሰት እንደሆነና ሁለቱመወ 

የቋንቋ ባህሪ እንደሆነ በማብራራት ገልፀዋል፡፡ 

10.ተ.14 ቋንቋ መግባቢያ ነው፡፡መግባቢያ ሁሉ ቋንቋ ነውን? 

11.መ.መግባቢያ ሁሉ ቋንቋ አይደለም ምክንያቱም ሰዎች ምንም አይነት ቋንቋ ሳይናገሩ 

በምልክት ወይም በአካል እንቅስቃሴ ሊግባቡ ይችላሉ፡፡ይህ ደግሞ ቋንቋ ሊባል 

አይገባም፡፡ምክንያቱም ቋንቋ ድምጻዊ፣ሰብአዊና ኢ-ደመነፍሳዊ መግባቢያ ነው፡፡ 

12.ተ.15 ቋንቋ ከሰው አንደበት ተነስቶ ወደ ጆሮ የሚገባ በመሆኑ ምን ይባላል? 

13.መ ይህ ከቋንቋ ባህሪያት አንደበታዊነት የሚለውን ይመለከታል ምክንያቱም ቋንቋ 

ለሰው ልጆች የሚያገለግልና በአንደበት ክፍሎች የሚፈጠሩ ድምጸ ልሳናት የሚያስገኙት 

የድምፆች ቅንጅት ነው፡፡ 

14.ተ.16 ተመሳሳይ ሀሳብ ያላቸውን ነገሮች በየወገን የምናስቀምጥበት የአንቀጽ ማስፋፊያ 

ዘዴ የትኛው ነው? 

        ሀ.ገለጻ         ለ.ብያኔ              ሐ.ምለያ              መ.ማዋገን 

15.መ የቱ ነው?መልሱን ተማሪ ከመለሰ በኋላ በየወገኑ ከሚለው በመነሳት የማዋገን ስልት 

መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

16.ተ.17 የንግግርና የጽህፈት ልዩነት ምንድን ነው? 

17.መ.በንግግር ጊዜ ሀሳብ በየተራ ሲገለጽ በጽህፈት አይተገበርም ተናጋሪና አድማጭ 

በንግግር ጊዜ ሲተያዩ ይህ በጽህፈት አይተገበርም ፡፡ተናጋሪና አድማጩ በንግግር ጊዜ 

የሚተዋወቁ ሲሆን በጽህፈት ጊዜ ግን አይተዋወቁም ወዘተ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 

18.ተ.18.ለመማር ከባድ ለአጠቃቀም ውስብስብ የሆነ የጽህፈት ስርዓት የትኛው ነው? 
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19.መ.ከባድና ውስብስብነቱ ለብዙ ቃላት ብዙ ምልክቶችን መጠቀም ስለሆነ ቃላዊ የአጻፃፍ 

ዘዴ ነው፡፡ 

20.ተ.19 የድምጸ ልሳናት ባህሪ ፍጥረት ለመግለጽ መነሻ የምናደርገው ምንን ነው? 

21.ድምፀ ልሳናትን በባህሪ ፍጥረት፣በመካነ ፍጥረትና በነዛሪት የምገልጻቸው ሲሆን ባህረ 

ፍጥረታቸው ወይም ድምጾቹ ሲፈጠሩ የሚኖራቸውን ባህሪ ከሳንባችን ተነስቶ በአፍ 

የሚወጣውን አየር መነሻ አድርገን ነው፡፡ 

22.ተ.20 አንቀጽን በምክንያትና ውጤት ስልት ስናስፋፋ እንዴት ነው? 

23.መ.ለተገኘው ውጤት ምክንያት የሆኑ ክስተቶችን በመግለጽ ነው 

ለምሳሌ፡-ንጉሱ ሞተ 

      -ንግስቲቱም በሀዘን ሞተች፡፡የሚሉትን አረፍተ ነገሮች ብንመለከት ለንግስቲቱ ሞት 

ምክንያት የነበረው የንጉሱ መሞት ነው፡፡ 

24.ተ.21.ከድድ ቀጥሎ ያለው የድምጾች መፈጠሪያ ቦታ ምን ይባላልን? 

25.መ.ጥያቄው ይስተካከል ምክንያቱም ከድድ ቀጥሎ ወደፊት ወይስ በስተኋላ በማለት 

መንካት ባይቻልም ከድድ በስተኋላ ያለው የድምጾች መፈጠሪያ ቦታ ትናገ የምንለው 

የአንደበታችን ክፍል ነው፡፡ 

26.ተ.22 ተነባቢ ድምፆች የሚገለጹበት 3 ባህሪያት ምንድን ናቸው? 

27.መ መካነ ፍጥረት/መፈጠሪያ ቦታ፣ባህሪ ፍጥረትና ንዝረት ናቸው፡፡ 

ሁለተኛ ቀረጻ መምህር ‹‹ሀ›› 

 

እለቱ አርብ በ25/03/2013ዓ.ም በጠዋት ፈረቃ ሶስተኛ ክፍለ ጊዜ መምህሩ ወደ ክፍል 

በመግባት ሰላምታ ከሰጡ በኋላ ጥቁር ሰሌዳውን አጥፍተው ተማሪዎች ደብትርና 

መጽሀፋቸውን እንዲያወጡ በማዘዝ በባለፈው ክፍለ ጊዜ ስለምን እንደተማሩ 

የሚነግራቸውን ተማሪ  
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1. መ. ያለፈው ክፍለ ጊዜ በምን ላይ ያተኩር ነበር? 

2. ተ. ስለድምጸ ልሳናዊ አጻጻፍ ተምረን ምዕራፍ ሶስት ቅርሶቻችን የሚለውን ምንባብ 

እንዲናነብ ተነግሮናል፡፡ 

3. መ. ስለ ቅርሶች ምን ታውቃላችሁ? ከምንባቡስ ምን ተረዳችሁ? በማለት 

ሲጠይቋቸው፤ተማሪዎች ተራ በተራ እጅ እያወጡ የሚያውቁትንና የተረዱትን 

ከገለጹ በኋላ መምህሩ ማጠቃለያ ሰጥተው ከ25 ደቂቃዎች በኋላ ተማሪዎች ጥያቄ 

እንዲጠይቁ እድል ሰጡ፡፡ አጥኝዋም አሁን በዚህ ጊዜ ቀረጻዋን ጀመረች፡፡ 

4. ተ. 38. በሀገራችን ያሉ ቅርሶችን ሰው ሰራሽና ተፈጥሮዊ ብለን የምንገልጻቸው 

ከምን አንጻር ነው?  

5. መ. ቅርስ ምን እንደሆነ ገልጸው በሰው ልጅ እጆች የተሰሩትን ሰው ሰራሽ ስንላቸው 

በሰው እጅ ያልተሰሩትንና በተፈጥሮ ያገኘናቸውን ተፈጥሮዊ ቅርሶች እንላቸዋለን፡፡  

6. ተ. 41. ህገ ወጥ የቅርስ ዝውውርን ለመቀነስ ከሀይማኖት ተቋማት ምን ይጠበቃል? 

7. መ. ቅርስን የመንከባከብ ጉዳይ ለአንድ ሰው የሚተው እንዳልሆነ እና ከሁሉም 

ባለድርሻዎች የሚጠበቅ ርብርብ እንዳለ በመግለጽ የሀይማኖት ተቋማቱ ግን የበለጠ 

ተቀባይነት ስላላቸው ተከታዮቻቸውን በሚገባ ማስተማር እንዳለባቸው 

አብራርተዋል፡፡  

8. ተ.23.አናባቢና ተነባቢ ድምጾች ባይኖሩ ቋንቋ ምን አይነት እጣ ፋንታ ይኖረው 

ነበር? 

9.መ.የንግግር ድምጾች ለቋንቋ መፈጠር መነሻ ናቸው ካልን    ቋንቋ በትክክል 

አገልግሎት አይሰጥም ነበር ማለት ይቻላል፡፡ 

10.ተ.24 በአሁኑ ጊዜ በስፋት እየተጠቀምንበት ያለው የአጻፃፍ ስርዓት የትኛው ነው? 

11.መ.ከአራቱ የጽህፈት ስርአቶች ማለትም ስዕላዊ፣ቃላዊ፣ቀለማዊና ፊደላዊ የቅርቡን 

አገልግሎት የሚሰጠውና በማገልገል ላይ ያለው ፊደላዊ የአፃፃፍ ዘዴ ነው፡፡ 

12.ተ.25የትረካ ስልት ማለት ምን ማለት ነው? 

13.መ.አንቀጽ በትረካ ስልት አስፋፋን ማለት የነገሩትን አሰራር በጊዜ ቅደም ተከተል 

መጀመሪያ፣ቀጥሎ፣ከዚያ ---በማለት በመተረክ መጻፍ ማለት ነው፡፡ 

14.ተ.26.ሰርናዊ ድምጾች በምን ይገለፃሉ? 
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15.መ.ድምፀ ልሳናቱ ሲጠሩ አየር ወደ ሰርን የሚመለስ ከሆነ ድምፆቹን ሰርናዊ 

እንላቸዋለን፡፡እነዚህም ም፣ን እና ኝ ናቸው 

16.ተ.27.ቋንቋ ትዕምርታዊ ነው ሲባል ምን ማለት ነው? 

17.መ.ቋንቋ በሚነገርበት ወይም በሚደመጥበት ጊዜ ቋንቋውን ያስገኙትን ድምፆች 

በስርዓት በመወደር የሚገኝ ነው አለበለዚያም ቋንቋን ማንኛውም ሰው በማማር 

ሊለምደው የሚችል ነው ማለት ነው፡፡ 

   18.ተ.28 ሁሉም ፈንጂ ድምጾች ኢ-ነዛሪ ናቸውን? 

19.መ.መልሱ በተቃራኒው ነው ምክንያቱም የመፈንዳት ባህሪ ለድምፆች ሁለተኛ ባህሪ 

ሲሆን ድምጾቹ ሲጠሩ “ው” የሚልና የጩኸት ድምጽ ስለሚያሰሙ ፈንጂ ይባሉ እንጂ 

ድምፆቹ እግድ፣ፍትግ፣ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ፈንጂ የሚባሉት ድምፆች ጵ፣ቅ፣ጥ፣ጭ፣ጅ ሲሆኑ 

ነዛሪ ናቸው፡፡ 

  ሦስተኛ ቀረጻ መምህር ‹‹ሀ›› 
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