
i 
 

  

ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ 

የማህበራዊ ሳይንስና ስነ-ሰብዕ ኮሌጅ 

የአማርኛ ቋንቋና ስነ-ጽሁፍ ትምህርት ክፍል 

(ድህረ ምረቃ መርሃ ግብር ) 

    የ7ኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል መልመጃዎች  

     የክፍል ውስጥ አተገባበር ፍተሻ፣በአማራ ክልል፣ በሰሜን ሽዋ ዞን  

      በሞረትና ጅሩ ወረዳ በተመረጡ ሦስት የመንግስት ትምህርት  

ቤቶች ማሳያነት 

 

 

                               በ 

                           አዘነ ደምሴ                                                             

                                                       ደብረብረሃን 

                                                   የካቲት 2013 ዓ.ም                                                   

 

 

 



ii 
 

የ7ኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል መልመጃዎች የክፍል 

ውስጥ አተገባበር ፍተሻ፣በአማራ ክልል፣ በሰሜን ሽዋ ዞን በሞረትና ጅሩ ወረዳ 

በተመረጡ ሦስት የመንግስት ትምህርት ቤቶች ማሳያነት 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ 

የማህበራዊ ሳይንስና ስነ-ሰብዕ ኮሌጅ የአማርኛ ቋንቋና ስነ-ጽሁፍ 

ትምህርት ክፍል  (ድህረ ምረቃ መርሃ ግብር ) 

 

በተግባራዊ ሥነ-ልሳን የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን ማስተማር 

ለአርት ማስተርስ ዲግሪ (MEd) ማሟያ የቀረበ ጥናት 

 

በ 

አዘነ ደምሴ 

          

      አማካሪ ሰርካለም ይገረሙ (ዶ.ር)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                     

 

                                                   

                                                        ደብረ ብርሃን                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                     የካቲት 2013 ዓ.ም                                                                    
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ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ 

       የማህበራዊ ሳይንስና ስነ-ሰብዕ ኮሌጅ የኢትዮጵያ ቋንቋ (ዎች) እና  

    ስነ-ጽሁፍ የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍል  ድህረ ምረቃ መርሐ ግብር  

 

‹‹ የ7ኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል መልመጃዎች የክፍል 

ውስጥ አተገባበር ፍተሻ፣በአማራ ክልል፣ በሰሜን ሽዋ ዞን በሞረትና ጅሩ ወረዳ 

በተመረጡ ሦስት የመንግስት ትምህርት ቤቶች ማሳያነት ›› በሚል ርዕስ በተግባራዊ 

ስነ-ልሳን የአማርኛ ቋንቋን ማስተማር መርሃ ግብር ለአርት ማስተርስ ዲግሪ (MEd) ማሟያ 

በአዘነ ደምሴ የቀረበው ይህ ጥናት የዩኒቨርስቲውን የጥራትና የወጥነት መስፈርት ስለማሟላቱ 

በፈታኞች ተረጋግጦ ተፈርሟል፡፡ 

አማካሪ----------------------------------------------------ፊርማ----------------ቀን--------------------- 

የውጭ ፈታኝ--------------------------------------------ፊርማ----------------ቀን--------------------- 

የውስጥ ፈታኝ-------------------------------------------ፊርማ --------------ቀን----------------------                           
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ማረጋገጫ 
 

‹‹ የ7ኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል መልመጃዎች የክፍል 

ውስጥ አተገባበር ፍተሻ፣በአማራ ክልል፣ በሰሜን ሽዋ ዞን በሞረትና ጅሩ ወረዳ 

በተመረጡ ሦስት የመንግስት ትምህርት ቤቶች ማሳያነት ›› በሚል ርዕስ 

በደብረብረሃን ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ሳይንስና ስነ-ሰብዕ ኮላጅ የኢትዮጵያ ቋንቋ(ዎች) እና 

ስነፅሁፍ አማርኛ  ትምህርት ክፍል በተግባራዊ ስነልሳንና የአማርኛ ቋንቋን ማስተማር 

የሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ ያቀረብኩት ይህ ጥናት ከዚህ በፊት በማንኛውም አካል ያልተሰራ 

የራሴ ወጥ ስራ መሆኑንና የተጠቀምኳቸው ድርሳናትም በትክክል ዋቢዎች የተደረጉና 

ደብረብረሃን ዩኒቨርሲቲም የጥናቱ ህጋዊ የባለቤትነት መብት ያለው መሆኑን በፊርማየ 

አረጋግጣለሁ፡፡  

ስም-------------------------------------------------------------------------------------------  

ፊርማ-----------------------------------------------------------------------------------------   

ቀን--------------------------------------------------------------------------------------------              

 

                           

 

 

 

 

 

 
 

 



vi 
 

ምስጋና 
 

በቅድሚያ ይህንን ስራ አስጀምሮ ላስፈፀመኝ ለልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይገባዋል ፡፡

በመቀጠልም ይህንን ጥናታዊ ፅሑፍ ሳዘጋጅ ካለባቸው የስራ ጫና ሰዓት አመቻችተው አቅጣጫ 

በመጠቆም፣የቀረቡ ረቂቆችን በማንበብ ስህተቶቼን በማረም፣አስተያየት በመስጠትና በማቃናት 

ያለመሰልቼት ድጋፋቸውን በመስጠት ጥናቴን አጠናቅቅ ዘንድ እገዛ  ላደረጉልኝ ለተከበሩት 

መምህሬና አማካሪዬ ለዶክተር ሰርካለም ይገረሙ ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ፡፡ 

እንዲሁም ይህንን ጥናታዊ ፅሑፍ ሳዘጋጅ ለዚህ ጥናት መረጃ በመስጠት ለተባበሩኝ ጥናቱ ትኩረት 

ላደረገባቸው ትምህርት ቤቶች ርዕሳነ መምህራን፣  መምህራንና ተማሪዎች እንዲሁም ፕሮፖዛሉን 

በማንበብ የጥናቴን ርዕስ አቅጣጫ በማስያዝ ምሁራዊ አስተያየት ለሰጡኝ ለደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ 

ለአማርኛ ቋንቋ መምህራን ለዶክተር ከበደ ይመር እና ለዶክተር ገደፋው አለልኝ  ምስጋናዬ ላቅ 

ያለ ነው፡፡ 

ለዚህ ጥናት ዝግጅትና ለሥራዬ መሳካት በተለያየ መልኩ ከጎኔ ሳይለዩ ድጋፍ  ላደረጉልኝ የስራ 

ባልደረቦቼ ለሙሉነህ እንዳላማው፣ለሽመልስ ኃይለመስቀልና ለአስፈራ ጌታቸው ለወንድሜ ለዶክተር 

ተስፋዬ ደምሴ፣ለውድ ባለቤቴ አለምዘውድ ደበበ ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሰሁ፡፡   

 በመጨረሻም ይህን እድል ላመቻቸልኝና ለሚያሥፈልገኝ ወጪ መሸፈኛ  የሚሆን የገንዘብ 

ድጋፍ ላደረገልኝ ለደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ፡፡           

 

                                

                                    

 

                                 

 

  



vii 
 

አጠቃሎ 

የዚህ ጥናት ዋና አላማ  በተመረጡ ሶስት የመንግስት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በ2013 ዓ.ም 

የትምህርት ዘመን የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል መልመጃዎች የክፍል 

ውስጥ አተገባበር ተገቢነት መፈተሽ ነው፡፡  የጥናቱ መነሻ ጥያቄዎችም  .የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ 

ቋንቋ መማሪያ ማስተማሪያ መፅሀፍት ውስጥ ለመናገር ክሂል መልመጃዎች የተሰጠው 

ትኩርት ምን ይመስላል?፣መምህራን የመናገር ክሂል መልመጃዎች የክፍል ውስጥ አተገባበር 

ጠንካራና ደካማ ጎኖች ምን ምን ናቸው? የመናገር ክሂል በመማሪያ ክፍል ዉስጥ ሲተገበር የመምህሩና 

የተማሪው ሚና ምን ምን ነበሩ? የሚሉት ናቸው፡፡ እነዚህን ጥያቄዎች በአግባቡ መመለስ እንዲቻልም 

አይነታዊ ምርምር ዘዴና ገላጭ ምርምር ንድፍ ተግባራዊ ተደርገዋል፡፡በሞረትና ጅሩ ወረዳ ከሚገኙት 

የመንግስት ትምህርት ቤቶች መካከል የወይራምባ፣የቦሎና የዋቢ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን 

በአመቺ ናሙና፣አራት የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በጠቅላይ ንሞና በዚሁ ክፍል የሚማሩ አንድ መቶ 

ሀምሳ ተማሪዎች በቀላል የእጣ ንሞና በድምሩ አንድ መቶ ሀምሳ አራት ተሳታፊዎች ተመርጠው 

የጥናቱ ተተኳሪ ሁነዋል፡፡ ለጥናቱ የሚያስፈልጉ መረጃዎችም መምህራኑ በክፍል ውስት ሲያስተምሩ 

ለአስራ ሁለት ክፍለ ጊዚያት የመከታተያ ቅፅ በመጠቀም ምልከታ በማድረግ፣ ለተማሪዎች አስራ 

አምስት ጥያቄዎችን የፅሑፍ መጠይቅ እንዲሞሉ በማድረግ፣ ለመምህራን  ዘጠኝ ጥያቄዎችን ቃለ 
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ምዕራፍ አንድ፣መግቢያ 

1.1. የጥናቱ ዳራ 
በቋንቋ ትምህርት ውስጥ ዋና ዋናዎቹና ከሚተኮርባቸው የትምህርት የትኩረት ነጥቦች መካከል 

አራቱ የቋንቋ ክሂሎች እንዲሁም ሰዋስውና ስነጽሁፍ ተጠቃሾች ናቸው፡፡ ከአራቱ የቋንቋ 

ክሂሎች መካከል ደግሞ የመናገር ክሂል ትምህርት በጣም አስፈላጊና ዋነኛው ነው (Ur 1996)፡፡ 

የመናገር ክሂል ትክክለኛ ድምጾችን፣ ተገቢ ዜማና ቅላጼ መጠቀምን፣ የቋንቋውን ስርአት 

ጠብቆ አሳማኝ ሃሳብ ማፍለቅን ፣ሃሳብ ማደራጀትንና መዘርዘርን፣ ለአውድ ተስማሚ የሆኑ 

ቃላትን የመጠቀም ችሎታን ወዘተ. የሚጠይቅ ከሰው ልጅ የዕለት ከዕለት ህይወት ጋር ጥብቅ 

ቁርኝት ያለው መልእክትን በቃል በአግባቡ ለአድማጭ ማስተላለፍ የሚያስችል ክሂል ነው፡፡  

ነገር ግን በአብዛኞቹ ተማሪዎች ላይ ይህ ሲሆን አይታይም ይህንንም አስመልክቶ ምሁሩ 

እንደሚከተለዉ ይገልፁታል ፡፡                                                                                        

 በድሉ (2007፣87) አብዛኞቹ ተማሪዎች የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርታቸውን የሚያጠናቅቁት የንግግር ችሎታቸው ሳይዳብር ነው፡፡ 
በመሆኑም ከትምህርት ቤት በኋላ ባለው ሕይወታቸው ያለ ምንም ችግር 
ሐሳባቸውን በንግግር ለመግለጽ ይቸገራሉ፡፡ በራስ የመተማመን (አይናፋርነት)፣
መልዕክትን በምክንያትና ውጤት አቀናጅቶ ያለማቅረብና የቋንቋውን ስርዓት 
ያለመጠበቅ ከሚያጋጥሟቸው ችግሮች ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ የንግግር ክሂልን 
በክፍል ውስጥ በስነ ዘዴ የማስተማር ዋና አላማም እነዚህን ንኡሳን ክሂሎች 
በማዳበር ተማሪዎች ጥሩ የመናገር ችሎታ እንዲኖቸው ለማድረግ ነው ይላሉ፡፡  

ይህ ማለት የመናገር ማስተማሪያ  ስልት በተማሪዎች ላይ የባህሪ ለዉጥ ለማምጣት ትልቅ 

ድርሻ ያለው አዎንታዊ ተፅእኖ ፈጣሪ እንደሆነ መረዳት ይቻላል፡፡ይህንንም አስመልክተዉ 

Byrne (1987:1) ስለዚህ አንድ የቋንቋ መምህር ዋናዉ ትኩረቱ ተማሪዎችን ስለ ቋንቋዉ 

መዋቅራዊ ክፍሎች ማሳወቅ ብቻ ሳይሆን በቋንቋዉ የተለያዩ ክሂሎችን በመገልገል ተግባራዊ 

እንቅስቃሴዎችን እንዲፈጽሙ ተገቢ የሆኑ ስልቶችን በመጠቆም ችሎታቸዉን እንዲያሳድጉ 

መርዳት መሆን አለበት በማለት ሲገልፁት፣ 

     እንዲሁም ማረው  (2003 ፣105)   የመናገር ክሂል የሚዳብረዉ ህጎችን 
በማስተማር ወይም በመንገር ሊሆን አይችልም፡፡ እንደማንኛዉም ክሂል የመናገር 
ክሂል የሚዳብረዉ በተግባራዊ ተሳትፎ ብቻ ነዉ ፡፡ ተማሪዎች እየፃፉ የመፃፍ 
ክሂላቸዉን እንደሚያዳበሩ ሁሉ እየተናገሩም የመናገር ክሂላቸዉን ማሳደግ 
አለባቸው፡፡ህፃናት ቋንቋ ሲለምዱ ሌላው (አዋቂ) የሚለውን በማዳመጥና  
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እነሱም መልሰው በማለት ነዉ፡፡የመናገር ክሂልም የዚህ መሰል ተሳትፎ 
ያስፈልገዋል በማለት አብራርተዋል፡፡  

  
ከላይ ከምሁራኑ ሃሳብ የምንረዳው የመናገር ክሂልን ተማሪዎች  የሚያጎለብቱት ስለመናገር 

ክሂል ምንነትና ውስጣዊ መዋቅር በማስተማር ብቻ ሳይሆን መምህራን ለተማሪዎች የመናገር 

ክሂል የሚያዳብሩ ህጎችን በማስተማርና የማስተማሪያ ስልቶችን እያቀያየሩ በመጠቀም ሁሉም 

ተማሪዎች ተግባራዊ ልምምድ በየጊዜው ማድረግ ሲችሉ እንደሆነ ለመረዳት ይቻላል፡፡ 

የማዳመጥና የመናገር ክሂሎች በቋንቋ ትምህርት በክፍል ዉስጥ ትኩረት ያላገኙበትን ምክንያት 

Sesnan (1997:105) እንደሚከተለዉ ይገልፁታል፡፡ ትምህርት ቤቶች አብዛኛዉን ጊዜ ትኩረት 

የሚያደርጉት በማንበብና በመፃፍ ክሂሎች ላይ ነዉ፡፡ለዚህም ዋነኛ ምክንያት የማዳመጥና 

የመናገር ክሂሎችን በፈተና ለመመዘን አስችጋሪ ነዉ ከሚል እምነት የመነጨ ነዉ፡፡ነገር ግን 

አንድን ቋንቋ በትምህርት ቤትም ሆነ ከትምህርት ቤት ዉጭ ለመገልገል አራቱንም ክሂሎች 

በክፍል ዉስጥና ከክፍል ዉጭ መለማመድና መገልገል በጣም አስፈላጊ እንደሆነና ከነዚህ 

ክሂሎች ዉስጥ ለአንዱ ወይም ለሁለቱ ብቻ ትኩረት ተሰጥቶ ሌሎቹን ክሂሎች ችላ ማለት 

ከቋንቋ ትምህርት አኳያ የሚጠበቀዉን የባህሪ ለዉጥ ለማምጣት እንደማይቻል ነው፡፡ የዚህ 

ጥናትም አብይ ትኩረት በሰሜን ሸዋ ዞን በሞረትና ጅሩ ወረዳ በሚገኙ ሶስት አንደኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤቶች የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በክፍል ውስጥ የመናገር ክሂል 

መልመጃዎች አተገባበር ተገቢነት መፈተሽ በዚህ ጥናት ውስጥ በዝርዝር ይቀርባል፡፡ 

1.2.የጥናቱ አነሳሽ ምክንያት 

አጥኚው ባለው የማስተማር ልምድና ከትምህርት ክፍሉ መምህራን ጋር የእርስ በርስ የልምድ 

ልዉዉጥ በሚያደርግበት ጊዜ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የንግግር ክሂልን  ሲያስተምሩ 

ተማሪዎችን ስላዳመጡት፣ ስላዩትና ስለተሰማቸዉ ነገር በንግግር እንዲያቀርቡ ሲጠየቁ 

ሀሳባቸዉን ዉጤታማ በሆነ ሁኔታ መግለፅ አለመቻላቸዉና ለሚጠየቁት ጥያቄም የሚሰጡት 

ግብረ መልስ አጥጋቢ አለመሆኑን መገንዘቡ፣የንግግር ክሂል የአፍልቆት ክሂል እንደመሆኑ 

መጠን ተማሪዎች ሀሳባቸውን፣ ስሜታቸውን፣ ፍላጎታቸውን፣ ወዘተ… እንዲገልጹ እና ልዩ 

ልዩ ልምምዶችን እንዲያከናውኑ የሚጠይቅ ክሂል እንደመሆኑ መጠን ክሂሉን ለማሻሻል ብዙ 

ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ይህን ለማድረግ ተማሪዎች በክሂሉ ውስጥ ያሉትን  የንግግር 

ይዘት፣ አደረጃጀት፣ ቃላት፣ የቋንቋ አጠቃቀም እና ሥርዓት በተግባር መለማመድ አለባቸው፡፡ 
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በመሆኑም ክሂሉ በትምህርትነት ሲሰጥ ከተማሪዎችም ሆነ ከመምህሩ የሚጠበቁ ልዩ ልዩ 

ተግባራት አሉ፡፡ በተለይም ተማሪዎች ክሂሉን በተሻለ መልኩ ለማዳበር ሰፊ ልምምድ ፣የቃላት 

አጠቃቀም፣ የሀሳብ ተለጣጣቂነት እና ግጥምጥምነት፣ ወዘተ… ማወቅ እና ብዙ ተግባራትን 

ማከናወን ይጠበቅባቸዋል፡፡ ሆኖም ተማሪዎች የመናገር ክሂልን ሲማሩ የተለያዩ ችግሮች 

ይስተዋልባቸዋል፡፡ ባይረነ ስለዚህ ሲገልፁ ተማሪዎች የመናገር ክሂላቸውን እንዳያሻሽሉ እና 

ልዩ ልዩ ችግሮች እንዲፈጠርባቸው ምክንያት የሆኑት የግንዛቤ እና ከቋንቋ ችሎታ አነስተኛነት 

የሚመነጩ ችግሮች ናቸው ብለዋል (Byrne ፣1976) ፡፡እንዲሁም በድሉ (2007፣87) 

እንደተጠቀሱት የመናገር ክሂል አስፈላጊነትን በተመለከተ “አብዛኞቹ ተማሪዎች የከፍተኛ 

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የሚያጠናቅቁት ጥሩ የንግግር ችሎታ ሳያዳብሩ ነው 

(Block,1997) ጠቅሶ እንደገለፀው፡፡ በመሆኑም ከትምህርት ቤት በኋላ ባለው ህይወታቸው 

ያለምንም ችግር ሐሳባቸውን በንግግር ለመግለፅ ይቸገራሉ” የሚል ሃሳብ ያስረዱ በመሆኑም 

የጥናቱን መነሻ ሃሳብ በመደገፉ ይህንን ችግር በማጥናት ለማረጋገጥና የተማሪዎች የመናገር 

ክሂል ብቃት ክፍተት በመናገር መልመጃዎች አተገባበር ችግር ምክንያት የተፈጠረ መሆንና 

አለመሆኑን ለመፈተሽ ጥናቱን በመናገር ክሂል መልመጃዎች አተገባበር ላይ እንዲያደርግ 

አነሳስቶታል፡፡የጥናቱን ዓላማ ለመፈተሽ የሚከተሉት መሰረታዊ ቁልፍ ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡

1.የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ ማስተማሪያ መፅሀፍት ውስጥ ለመናገር ክሂል   

  መልመጃዎች የተሰጠው ትኩርት ምን ይመስላል ?  

2. የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል ስልቶች ወይም መልመጃዎች   

   አተገባበር ጠንካራና ደካማ ጎኖች ምን ምን ናቸው?                              

3. የመናገር ክሂል በመማሪያ ክፍል ዉስጥ ሲተገበር የመምህሩ እና የተማሪው ሚና ምን ምን  

   ነበሩ? 

1.3.የጥናቱ አላማዎች  

የዚህ ጥናት ዋና አላማ በሞረትና ጅሩ ወረዳ በወይራምባ፣በቦሎና በዋቢ አንደኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት በሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በክፍል ዉስጥ የመናገር ክሂል 

መልመጃዎች አተገባበር ተገቢነት  በመገምገም ጠንካራና ደካማ ጎኖችን ለይቶ ጠንካራ ጎኖች 

ተጠናክረው እንዲቀጥሉና ለደካማ ጎኖች ደግሞ የመፍተሄ ሀሳቦችን ለመጠቆም ነዉ፡፡ከላይ 
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የተጠቀሰዉን አብይ አላማ መነሻ በማድረግ ጥናቱ የሚያተኩርባቸዉ የሚከተሉት ዝርዝር 

ዓላማዎች አሉት፡፡ 

1. የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ ማስተማሪያ መፅሀፍት ውስጥ ለመናገር ክሂል   

መልመጃዎች የተሰጠው ትኩርት መፈተሽ፣ 

2. የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል ስልቶች (መልመጃዎች) አተገባበር ጊዜ 

የሚታዩ ጠንካራና ደካማ ጎኖችን መለየት፣ 

3. የመናገር ክሂል በመማሪያ ክፍል ዉስጥ ሲተገበር የመምህሩ እና የተማሪው ሚና ምን ምን 

እንደሆነ ማረጋገጥ የሚሉት ናቸው፡፡ 

1.4.የጥናቱ አስፈላጊነት   

ይህ ጥናት ከተደረገ በኋላ የሚከተሉት ጠቀሜታዎች ይኖሩታል 

1. የ7ኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በክፍል ውስጥ የመናገር ክሂልን ሲያስተምሩ 

የቅድመ ንግግር፣የንግግር ጊዜና የድህረ ንግግር ተግባራትን መቼ እና በምን አይነት 

ሁኔታ መጠቀም እንዳለባቸው ግንዛቤ ይፈጥራል ፡፡     

2. ለወደፊቱ የመማሪያ መጽሐፍ ሲዘጋጅ ስለአተገባበሩና ተጨማሪ የማስተማሪያ ስልቶች 

መካተት እንዳለባቸው ለመማሪያ ማስተማሪያ መሣሪያዎች አዘጋጆች መርጃ በመስጠት 

አቅጣጫ ይጠቁማል፡፡   

3. ለአማርኛ ቋንቋ መምህራን የክፍል ውስጥ የመናገር ክሂል አተገባበርን እየቀረጹ 

በመተንተንና በማንጸባረቅ የመናገር ክሂል አተገባበር ጉድለታቸውን እንዲያስተካክሉ 

ምሳሌ በመሆን ያገለግላል፡፡ በዚህም የመማርና የማስተማር ሂደቱ  ስኬታማነት ከፍ 

እንዲል አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡ 

4. የመናገር ክሂል እንዲሻሻል መምህራን፣መማሪያ ማስተማሪያ መሣሪያዎች አዘጋጆች፣     

ወላጆች እና የማሰልጠኛ ተቋማት ማድረግ ያለባቸውን ጉዳዮች በተመለከተ አቅጣጫ 

ይጠቁማል፡፡ 

5. በተጨማሪም ወደ ፊት በተመሳሳይ ርዕስ ጠለቅ ያለ ጥናት ማጥናት ለሚፈልጉ             

ተመራማሪዎች እንደ መነሻ ሊያገለግላቸዉ ይችላል ተብሎ ይገመታል፡፡ 
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1.5. የጥናቱ ወሰን 

 ይህ ጥናት በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት፣ በሰሜን ሽዋ ዞን በሞረትና ጅሩ ወረዳ 

ውስጥ ከሚገኙ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል   በወይራምባ፣በቦሎና በዋቢ ትምህርት 

ቤቶች ላይ ተካሂዷል፡፡ ከይዘት አኳያ ሲታይም ሰባተኛ ክፍል ገብተዉ የሚያስተምሩ 4 

የአማርኛ ቋንቋ መምህራንን የመናገር ክሂል መልመጃዎች አተገባበር  ተገቢነት መፈተሽ  እንጅ 

አጥኒው በስራ ላይ ሆኖ የሚያጠናው ጥናት በመሆኑ የጊዜ እጥረት የተነሳ  ሌሎቹን ክሂሎችና  

በመማሪያ ማስተማሪያ መሳሪያዎቹ ውስጥ የቀረቡትን የማስተማሪያ መልመጃዎች  አደረጃጀት 

አይመለከትም፡፡ 

1.6. የጥናቱ ውሱንነት  

ይህ ጥናት በሞረትና ጅሩ ወረዳ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ 
መምህራን የመናገር ክሂል የክፍል ውስጥ አተገባበር ፍተሻ  ላይ ብቻ የተገደበ ነው፡፡ ጥናቱ በሦስት 
ትምህርት ቤቶች የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል የክፍል ውስጥ አተገባበር ላይ ትኩረት 
ያደረገ በመሆኑ የተደረሰበት ድምዳሜ ሁሉንም የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላያጠቃልል ስለሚችል 
እንዲሁም የተለያዩ የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎችን በመጠቀም መረጃ ከሰበሰበ በኋላ የጥናቱን መሪ 
ጥያቄዎች ለመመለስ ጥረት አድርጓል፡፡ ይሁን እንጅ ጥናቱ አስራ ሁለት ክፍለ ጊዚያቶችን ብቻ 
በመመልከት በተገኘው መረጃ ላይ ተመስርቶ መረጃ የተተነተነበት እና የጥናቱ ውጤት የተብራራበት 
በመሆኑ በአመቱ ውስጥ ተግባራዊ የሚደረጉ የመናገር ክሂል መማሪያና ማስተማሪያ መልመጃዎች 
አተገባበርን አልፈተሸም፡፡ በመሆኑም በተወሰኑ ክፍለ ጊዚያቶች በተደረገ ምልከታና በተገኘ መረጃ ላይ 
ተመስርቶ የጥናቱን ውጤት ማስቀመጡ እንዲሁም ሁሉንም የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 
አለማጠቃለሉና በመማሪያ ማስተማሪያ መሳሪያዎቹ ውስጥ የቀረቡትን የማስተማሪያ መልመጃዎች  
አደረጃጀት አለመመልከቱ፡፡የዚህ ጥናት ውስንነቶች ተደርገው ይወሰዳሉ፡፡ 

1.7. የቁልፍ ቃላት ፍች 

የመማሪያ  መሳሪያዎች-------የተማሪው መማሪያ መፅሀፍ 

የማስተማሪያ መሳሪያዎች-------የመምህሩ መምሪያ መፅሐፍ እና መርሃ ትምህርት 

-ድጋፍ ማድረግ----ተማሪዎች የመናገር ልምምድ በሚያደርጉበት ጊዜ ያስቸገራቸውን  

               ነገር እንዴት መስራት እንዳለባቸው ማሳየት፣ማገዝ          

-ተማሪ ተኮር --------በመማር ማስተማሩ ጊዜ አብዛኛው ሰአት ተማሪዎች ሲጠቀሙበት 
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ምዕራፍ ሁለት፣ ክለሳ ድርሳናት 
  

የዚህ ምዕራፍ ዋና ዓላማ የጥናቱን ክለሳ ድርሳናት ማቅርብ ሲሆን በዚህ ርዕስ ስር የተለያዩ 

የቋንቋ ምሁራን ሃሳብን በመውሰድ የንግግር ምንነትን፣በንግግር ብቃት ላይ ተፅዕኖ የሚያሣድሩ 

ነገሮችን ፣ የመናገር ክሂል ትምህርት አተገባበር ደረጃዎች፣ በመናገር ክሂል ትምህርት ትግበራ 

ወቅት የመምህሩና የተማሪዎቹ ተግባር ምን ምን እንደሆኑ፣ንግግርን በማስተማር ሂደት 

የሚያጋጥሙ ችግሮችና ችግሮቹን ለማስወገድ የሚረዱ የተለያዩ ተግባራት በዝርዝር ቀርበዋል፡፡ 

የመናገር ክሂል ማስተማሪያ ቴክኒኮችና አተገባበራቸውን የሚመለከት ማብራሪያ ከተሰጠ በኋላ 

ከዚህ ጥናት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ቀደምት ጥናቶች ከዚህ ጥናት ጋር የሚመሳሰሉበትንና  

የሚለያዩበትን ነጥብ የሚያሳይ ማብራሪያ ቀርቧል፡፡ 

2 .1. የመናገር ክሂል ምንነት 
 

መናገር ከአራቱ የቋንቋ ክሂሎች ማለትም ከማዳመጥ፣ ከመናገር፣ ከማንበብና ከመጻፍ መካከል 

አንደኛው ሲሆን ሰዎች ራሳቸዉን፣ፍላጎታቸዉንና አካባቢያቸዉን የሚገልፁበት አስፈላጊ የሆነ 

ክሂል ነው፡፡ በመሆኑም የንግግር ክሂል ልምዱ የሚጀምረው ከቤተሰብና ከማህበረሰቡ ጋር 

በሚደረግ ግንኙነት ሲሆን በትምህርት የሚዳብር ነው፡፡ Ur (1996፡120) ንግግር አእምሯዊ 

ወይም አካላዊ ችግር ከሌለ በስተቀር ማንኛውም ሰብአዊ ፍጡር መግባቢያ መሳሪያ ነው፡፡ 

ይህም ከሌሎች ክሂሎች ማለትም ከማንበብና ከመጻፍ የሚለይ ነው በማለት ይገልጻሉ፡፡ 

ንግግር ሰዎች መልእክታቸውን በሚያስተላልፉበት ጊዜ ስርዓቱን ጠብቀው በብቃትና በጥራት 

ሊገለገሉበት ይገባል ይህንን አስመልክተው፡፡ማረዉ (2003፣105)  

የመናገር ክሂል የሁለት ችሎታዎች ጥምር ዉጤት እንደሆነም ይታመናል 
የማህበራዊና ስነ ልሳናዊ፡፡ክሂሉን ለማዳብር የቋንቋን መዋቅራዊ ክፍልና ማህበራዊ 
አጠቃቀም አጣምሮ መለማመድ ያስፈልጋል ፡፡ቋንቋ መዋቅራዊ ስርአት እንዳለዉ 
ሁሉ ማህበራዊ (አጠቃቀም) ስርአት አለዉ፡፡ማህበራዊ ስርአቱም በመዋቅራዊ 
ስርአቱ ላይ ተፅዕኖ ሊኖረዉ ይችላል፡፡ስለዚህም ተማሪዎች ሁለቱንም ለይተዉ 
እንዲያዉቁ ያሥፈልጋል፡፡የቋንቋዉን ስርአት ጠብቀዉ፣ተጠቃሚዉ እንደሚለዉና 
እንደሚጠቀምበት አድርገዉ ሀሳባቸዉን  

 
መግለፅ ብሎም በሚገባ መግባባት እንዲችሉ ሁለቱን ለይተው መማር  አለባቸው ሲሉ፤ 

ተስፋዬ (1981፡61) ደግሞ መናገር ሲባል ሀሳብ እንደመጣ መቀባጠር ወይም መለፍለፍ 
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አይደለም፡፡ስሜት ያፈለቀውን ፣አይን የተመለከተውን፣ በንባብ የተገኘውን ፣ ውይይትና ጨዋታ 

የወለደውን ጉዳይ መነሻ በማድረግ ሀሳብን ለሌላው የማህበረሰብ ክፍል ወግና ስርአት ባለው 

ዘዴ መግለፅና ለማስደመጥ መሞከር ነው፡፡ አንድ ሰው አፉ ላይ የመጣለትን ሁሉ መናገር 

የለበትም ካልን ደግሞ ከመናገሩ በፊት ምንድን ነው የምናገረው? መቼ ነው የምናገረው? 

እና የመሳሰሉትን ጥያቄዎች በማሰብ ዝግጅት እንዲያደርግ ግድ ይለዋል በማለት 

አብራርተውታል፡፡ 

ከላይ ከምሁራኑ ማብራሪያ ለመረዳት እንደተቻለው ንግግር እለት ተእለት ህይወት ጋር ጥብቅ 

ቁርኝት ያለዉ በመሆኑ ስሜት ያፈለቀውን፣ ዓይን የተመለከተውን ወይም ከንባብና ከማዳመጥ 

የተቀሰመውን ግብዓት መነሻ በማድረግ ሀሳብን ሥርዓት ባለው መንገድ ለሌላ ወገን 

ለማስደመጥ መሞከር ነው፡፡ ንግግር አእምሮአዊ እንቅስቃሴንና ማሰላሰልን የሚጠይቅ ራሱን 

የቻለ የአፍልቆት ክሂል ነው፡፡  ቋንቋው የድምጽ አሰላለፍ በሚፈቅደው ሰዋስዋዊ ሥርዓት 

መሠረት ተቀናብሮ መልዕክት የሚያስተላልፉ ቃላትን በአንደበት አማካይነት አፍልቆ 

በማውጣት ለሌላ ወገን መልዕክት የማስተላለፉም ሂደት የሚጠቃለለው በዚሁ በንግግር ውስጥ 

ነው፡፡ ይህም ቀላል ተግባር ሳይሆን የአንደበትንና የአእምሮን ህብረት የሚሻ ነው ፡፡  

2.2. የመናገር ክሂልን የማስተማር አላማ 
 

የመናገር ክሂል የሚለመደው ከቤተሰብና ከማህበረሰቡ ቢሆንም በትምህርት የሚዳብርበትን 

ሁኔታ በማመቻቸት ተማሪዎቹ አንደበተ ርቱእ በመሆን በክፍል ደረጃው የሚጠብቅባቸውን 

ችሎታ  በማጎልበት፣ በተገቢና በተሻለ መንገድ ለመግባባት፣ ሀሳብን አደራጅቶ በሚፈለገው 

መንገድ ለሌሎች ለማስተላለፍ፣ ፍላጎታቸውን ለመናገር፣ ያዩትን የሰሙትን ለሌሎች 

ለማካፈል፣ በተግባቦት ብቁ ለመሆን፣ እና የአድማጭን ሁኔታ ማእከል ያደረገ ንግግር 

የማድረግ ብቃት ለማዳበር፣ የመናገር ክሂልን መማር አስፈላጊ መሆኑን  በምሁራን ሃሳብ 

ለማጠናከር ተሞክሯል፡፡ይኸዉም ተማሪዎች የመናገር ክሂልን በተግባር ሲማሩ ቃላዊ 

የተግባቦት ብቃታቸውን ያዳብራሉ፣ የተሻለ ማህበራዊ መስተጋብር መፍጠር ይችላሉ፣ አውድን 

መሰረት ያደረገ ንግግር የመጠቀም ልምዳቸውን ያሳድጋሉ፣ በመናገር ክሂል ትምህርት ጊዜ ንቁ 

ተሳታፊ ይሆናሉ፡፡ ይህም በመናገር ክሂል ትምህርት የሚገኝ ጥቅም ነው ብሎ መውሰድ 

ይቻላል፡፡  የመናገር ክሂል ትምህርት ቃላዊ ተግባቦትን ለማዳበር ብቻም ሳይሆን ለሌሎች 

ክሂሎች መዳበርም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡ ምክንያቱም የመናገር ክሂል ሲዳብር 
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የማሰብ፣ የማዳመጥ፣ የማንበብና የመጻፍና ችሎታዎችም በተለያየ መንገድ ስለሚዳብሩ ነው፡፡ 

በመሆኑም የመናገር ክሂል ትምህርት የተማሪዎችን ሁለንተናዊ የቋንቋ ችሎታ በማዳበር ረገድ 

አይነተኛ ሚና የሚጫወት በመሆኑ አስፈላጊና ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ክሂል ነው በማለት  

(Harmer 2007, Nunan 2003, ማረው 2003) ገልጸዋል፡፡ ይህንንም ሀሳብ አስመልክተው 

በድሉ (2007፣87) የመናገር ክሂልን በክፍል ውስጥ የማሰተማር ዋና አላማ ተማሪዎች 

ሀሳባቸዉን በንግግር የመግለፅ፣ መልዕክታቸዉን በምክንያትና ዉጤት የማቀናጀትና የቋንቋውን 

ስርአት ጠብቀው የማቅረብ ችሎታቸውን በማዳበር ተማሪዎች ጥሩ የመናገር ችሎታ 

እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው፡፡እነዚህን ንኡሳን ክሂሎች ለማዳበር ደግሞ የመናገር ክሂል 

ትምህርት አተገባበር ደረጃዎችን ጠብቆ ማስተማር ተገቢ ይሆናል በማለት ገልፀውታል፡፡ 

ከላይ ከቀረበው ሀሳብ መረዳት እንደሚቻለው ተማሪዎች በመናገር ክሂላቸው ብቁ እንዲሆኑና 

አድማጭን መአከል ያደረገ መልእክት ማስተላለፍ እንዲችሉ የንግግር ክሂል የአዘገጃጀትና 

የአቀራረብ መመሪያን መማር እንዳለባቸው መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

2.3. ለውጤታማ ንግግር የሚያግዙ መሰረታዊ መርሆዎች 

በሰዎች ፊት የሚደረግ ንግግር ውጤታማ እንዲሆን ካስፈለገ የሚከተሉ መሰረታዊ መርሆዎች 

በንግግር አቅራቢው ትኩረት ሊደረግባቸዉ ይገባል፡፡“ንግግር እኔን አይመለከተኝም” የሚሉት 

ጉዳይ አይደለም ፡፡ እያንዳንዱ ሰዉ ንግግር እንዲያደርግ የሚገደድባቸዉ ጉዳዮች እጅግ በርካታ 

ናቸዉ፡፡ (ጌታቸው 2004፣ Nunan 2003) የመናገር ክሂልን የማስተማር መርሆችን በሚከተው 

መልክ ዘርዝረዋል፡፡ 

ሀ. አፍ መፍቻ እና ኢ-አፍ መፍቻ የቋንቋ ችሎታ ያላቸው ተማሪዎችን የምናስተምርበት  

    አውድ የተለያየ መሆኑን ማወቅ፣ 

ለ. ለተማሪዎች እኩል የልምምድ እድል በመስጠት በቀላሉና በትክክል መናገር ማስቻል፣ 

ሐ. ለሁሉም ተማሪዎች በተወሰነ የጊዜ ገደብ በቡድንና በጥንድ ውይይት እንዲሳተፉ ማድረግ፣ 

መ. በክፍል ውስጥ ተግባራትን በሚገባ በማቀድ በተዘጋጁ መመሪያዎች አማካኝነት የእርስ     

    በእርስም ሆነ ግለ ገለጻ ማከናወን፣ 

ሠ. በሚያቀርቧቸው ሀሳቦች ላይ ተጨማሪ ጥያቄዎችን በመጠየቅ በሰፊው ማብራራት  

   እንዲችሉ ማድረግ፣ 

ረ. ንግግራቸውን ሲያቀርቡ አለማቋረጥ ማለትም ማስተካከያ በንግግር ማቅረቢያው  
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    ጊዜ አለመስጠት፣ 

ሰ. የመናገር ልምምዳቸውን በክፍል ብቻ ሳይሆን ከክፍል ውጭ በቤተሰብ ውስጥም ማከናወን  

   ማስቻል፣ 

ሸ. ተማሪዎችን በሚገባ በመቆጣጠር ድጋፍ ማድረግና በቡድን ውይይትም  

    ሆነ በግል ተግባር መረዳት፣   

 ቀ. በንግግር ወቅት የአድማጩን ስሜት የሚረብሹ፣ከአድመጭ ዘንድ አመኔታ የሚያሳጡ  

    ቃላትና አጠቃቀሞችን ማለትም ተናጋሪው መጠን ያለፈ አካላዊ እንቅስቃሴ፣ እጅን  

    አላግባብ ማወራጨት፣በመነጋገሪያ መድረኩ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ መንቀሳቀስ፣የአድማጭን  

    አይን ለመሸሽ አቀርቅሮና  ጭንቅላትን እያከኩ መናገር ወዘተ.በስነ-ምግባራዊ ዋጋቸው  

    ያነሱና የአድማጭን ስሜት የሚረብሹ ስለሆኑ ማሶገድ፣ 

በ. ለአለባበስና ለራስ ንፅህና ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ፡፡ 

ተ. የአድማጭን አእምሮ ለመማረክና ንግግሩን በጥሞና እንዲያዳምጡ የንግግርን ጅማሬና 

  ፍፃሜ ማራኪ የሚያደርጉ ስልቶችን መጠቀም ወዘተ.ናቸው በማለት በዝርዝር አቅርበዋል፡፡                      

  ከላይ የቀረቡትን የምሁራኑን ሃሳብ ስንመለከት በመናገር ክሂል ወቅት ተግባራዊ ማድረግ        

 ያለብን መርሆችን በሚገባ የተብራራ በመሆኑ ለውጤታማነት በቀረቡት ዝርዝሮቹ ላይ    

 በመመርኮዝ ትምህርቱን ማቅረብ እንደሚያስፈልግ እና ለተማሪዎች የሚደረግ ድጋፍና    

 ክትትል በምን መልኩ መሆን እንዳለበትና የመምህራንም ሆነ የተማሪዎች ድርሻ በሚገባ  

 ተብራርቶ ቀርቧል፡፡ Harmer (2007:123) የመናገር ክሂል ትምህርት ሲተገበር ተማሪዎች 

በክፍል ውስጥ እንዲናገሩ የምንፈልግባቸውን ሶስት ምክንያቶች እንደሚከተለው ጠቅሰዋል፡፡ 

➢  የመናገር ክሂል ተግባራት የልምምድ እድሎችን ማለትም በእውኑ ዓለም ንግግር 

የሚያገለግል የልምምድ እድል በክፍል ውስጥ ስለሚሰጡ፤  

➢  ተማሪዎች የሚገለገሉባቸው የመናገር ክሂል ተግባራት ለመምህሩም ሆነ ለተማሪዎች 

ምጋቤ ምላሽ በመስጠት ሁሉም ምን ያህል ጥሩ እንደሰሩ፣ ምን ያህል ስኬታማ 

እንደሆኑና ምን አይነት የቋንቋ ችግር እንዳጋጠማቸው ስለሚለዩበት፤  

➢  ተማሪዎች በአእምሯቸው ያከማቿቸውን የቋንቋ ቅርፆችን የመገልገል ችሎታቸው 

ስለሚጨምር ይህም ቃላትና ሀረጋትን ያለምንም ጭንቀት በጥሩ ሁኔታ መገልገል 

ስለሚያስችላቸው ነው፡፡ 
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የመናገር ክሂል ማስተማርን በተመለከተ Harmer (2007:15) ሊገልጹ ተማሪዎች በንግግር 

ሀሳባቸውን መግለጽ እንዲችሉ ዘመናዊ በሆነ የክፍል ውስጥ የማስተማር ዘዴ ትምህርት 

ሊሰጣቸው ይገባል፡፡ በዚህም በቋንቋው የመጠቀም ችሎታቸውን ያዳብሩ ዘንድ አስፈላጊው ሁሉ 

ሊደረግ ይገባል፡፡ በመሆኑም የሚከተሉት ፋይዳዎች ይኖሩታል፡- 

የመናገር ክሂልን በዘመናዊ ስልት ከተማሩ ከሚያገኙት ጥቅሞች መካከል ተገቢ ቃላትን 

በተገቢው ቦታ መጠቀም እንዲችሉ፣አስተያየቶቻቸውን በማስረጃ አስደግፈው ማቅረብ 

እንዲችሉ፣ግላዊ አመለካከቶቻቸውን በንግግር ነጻ ሆነው እንዲገልጹና ኢ-መደበኛ የአነጋገር 

ስልት አስወግደው መደበኛ የአነጋገር ስልት እንዲጠቀሙ ይረዳቸዋል በማለት ገልጸዋል፡፡ 

2 .4. የመናገር ክሂልን መማር 

Harmer (2007:15) የንግግር ክሂል ሀሳባችንን ለመግለጽ፣ ለማስተላለፍ፣ ለማብራራት 

የምንጠቀምበት ክሂል ሲሆን፣ ከማዳመጥ ክሂል ቀጥሎ አብዛኛውን ጊዜያችን የምናጠፋው 

በዚሁ ክሂል መሆኑ ይገልጻሉ፡፡ሰዎች ሁለተኛ ቋንቋቸውን ሲማሩ ማወቅና ይበልጥ መገልገል 

የሚፈልጉት በንግግር ነው፡፡ በመሆኑም በማንኛውም እንቅስቃሴያቸው ውስጥ ሰፊ ቦታ 

የሚሰጠው ሲሆን በተገቢው መንገድና ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ማስተማር ተገቢ ነው፡፡ 

እንዲሁም የንግግር ክሂል የተለያዩ ማህበራዊና ትምህርታዊ ፋይዳዎች እንዳሉት ይጠቅሳሉ፡፡  

 

ከነዚህም ውስጥ፡-በርካታ የቋንቋ እውቀት ለመቅሰም ያስችላል፣በንባብና ጽህፈት ክሂሎች 

እድገት አዎንታዊ አስተዋጽኦ ያመጣል፣ተማሪው የሚማረውን ቋንቋ ንበት፣ ሚና፣ የድምጾችን 

አወጣጥ ለማወቅ እና ከተሻለ ማህበራዊ ደረጃ ላይ ለመድረስ ፋይዳዎች አሉት፡፡ 

Brum Fate (1984) ተማሪዎች የንግግር ክሂልን ሲለማመዱ አንደበት ርቱዕነታቸውን 

በአግባቡ እያሻሻሉ ይሄዳሉ፡፡ በልምምዱ ወቅትም በየመሀሉ ምን ልናገር ብሎ አያቆምም ወይም 

እንዴት ራሱን መግለጽ እንዳለበት አይቸገርም፡፡ ይህ አንደበተ ርቱዕነት መሰረት የሚያደርገው 

የቋንቋውን የቃላት አገባብ ዘዴዎችን በደንብ በመጠቀም በቋንቋው መግባባት ያስችላል፡፡ 

እንዲሁም የአንድ ተማሪ እንደበተ ርቱዕነት የሚለካው ቋንቋን ቶሎ በመናገር እና የቋንቋው 

የቃላት አሰካክ፣ የቋንቋውን ሂደት የመቆጣጠር ብቃት እና የቋንቋ ሰዋስዋዊ አገባብን በአግባቡ 

መጠቀም ሲችል ነው፡፡ እንዲሁም መምህሩም እንደበተ ርቱእነትን ለማሳደግ በልምምድ ወቅት 

የተለያዩ መልመጃዎን በትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል በማለት ገልጸዋል፡፡ 
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2.5. የመናር ክሂል ትምህርት የማስተማር ደረጃዎች 

እንደ ሌሎቹ ክሂሎች ሁሉ የመናገር ክሂል ትምህርትም በአንድ በተወሰነ ጊዜ የሚከናወን 

ሳይሆን የተለያ ንኡሳን ተግባራትን የያዘ ነዉ፡፡ የመናገር ትምህርትን በተገቢዉ መንገድ 

ለመተግበር የሚያስችሉ የተለያዩ ሦስት የአተገባበር ደረጃዎች አሉ፡፡በድሉ (2007፣92) 

እነሱም፡-የቅድመ-ንግግር፣የንግግር ጊዜና የድህረ-ንግግር ተግባራት ተብለዉ በሦስት ይከፈላሉ፡፡ 

2.5.1. ቅድመ- ንግግር ተግባራት 

ቅድመ-ንግግር ተማሪዎችና መምህራን የመናገር ክሂል ትምህርትን በተግባር ከመጀመራቸዉ 

አስቀድመዉ ሊያከናውኗቸዉ የሚገቡ ተግባራትና ቅድመ ዝግጅቶችን የሚመለከት ሲሆን 

ተማሪዎችና መምህራን የሚያከናዉኗቸዉ ቅድመ-ንግግር ተግባራትም የሚከተሉት ናቸዉ፡፡ 

ንግግር የሚደረግበትን ርእስ መምረጥና መወሰን፡-ይህ ቅድመ ንግግር ተገባራት ተማሪዎች 

ንግግር ከማድረጋቸው አስቀድመው ንግግር የሚደርጉበትን ተስማሚ፣ ወቅታዊና ለተማሪዎች 

አቅምና ደረጃ የሚመጥን፣ በተያዘለት ሰአት ውስጥ ሊጠናቀቅ የሚችል፣ አንድ ነጠላ ጭብጥ 

የያዘ (በጣም ሰፊ ሁኖ አድማጭን የማያሰለች) አጭርና ጠባብ ርእስ የሚመረጥበት ነው፡፡ 

በተጨማሪም ይህ ጊዜ ለክፍለ ትምህርቱ በተዘጋጀው ርእስ ንግግር ለማድረግ ዝግጅትና 

ልምምድ የሚደረግበትም ነው፡፡ በመሆኑም ይህ የቅድመ ንግግር ተግባር ለክፍለ ትምህርቱ 

የተመደበውን ሰዓት በአግባቡ ለመጠቀምና በሰአቱ ለማጠናቀቅ እንዲሁም የእለቱን ተግባር 

በአግባቡ ለመተግበር ያስችላል (በድሉ፣ 2007፣92 )  

 
በመሆኑም ንግግር የሚደረግበትን ርእስ አስቀድሞ መወሰንና ማጥበብ በተቻለ መጠን 

ማስተላለፍ የሚፈለገውን ሃሳብ ለአድማጭ ሳይንዛዛ ግልጽ በሆነ አግባብ ለማቅረብ ለንግግሩ 

የተመደበውን ጊዜ በአግባቡ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው፡፡ ይህም አጭርና ግልጽ ሃሳብን 

የማቅረብንና ሰዓትን በአግባቡ የመጠቀም ልምድን እንዲሁም በአጭር ጊዜ ውስጥ ዋና እና 

አስፈላጊ ሃሳቦችን ብቻ መርጦ የማቅረብ ብቃትን ይጨምራል፡፡  

 

ለንግግር በተመረጠው ርእሰ ጉዳይ ዙሪያ መረጃዎችን መሰብሰብ፡-ለተመረጠው ርእስ ሃሳብ 

ማጠናከሪያ የሚሆኑ የተለያዩ መረጃዎችን ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ለምሳሌ፡-ከርእሱ ጋር 

ተዛማጅ ሃሳብ ከያዙ መጻሕፍት፣ መጽሄቶች፣ ጋዜጦች፣ ኢንተርኔት፣ በጉዳዩ ዙሪያ መረጃ 

ሊኖራቸው ይችላል ተብለው ከሚታሰቡ ግለሰቦች ወዘተ ማሰባሰብና ንግግር ለማድረግ 



12 
 

በሚያመች መንገድ በማደራጀት ለንግግር ዝግጁ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ የሚመቻችበት 

ነው፡፡ ይህም ንግግር በሚደረግበት ጊዜ ንግግሩን በመረጃ የተደገፈ ለማድረግ፣ ትክክለኛና 

ተጨባጭ ሃሳብ ለማቅረብ ይረዳል ( Bygate 1987, በድሉ 2007)፡፡  

2.5.2. የንግግር ጊዜ ተግባራት 

እንዲሁም የቅድመ ንግግር ተግባራትን ካጠናቀቁ በኋላ ወደ ንግግር ተግባር ይገባሉ፡፡   

የንግግር ጊዜ ተግባራት የሚባሉት ንግግር የሚያደርገው አካል ንግግር ሲያደርግ ሊተገብራቸው   

የሚገቡ ተግባራት ናቸው ፡፡የሚከተሉት ተግባራት ተማሪዎች በንግግር ሂደት ላይ እያሉ 

ትኩረት ሊያደርጉባቸው ይገባል፡፡ 

 

በንግግሩ መጀመሪያ ርዕሱን ለአድማጭ በሚገባ ማስተዋወቅ፣ የንግግሩን ዓላማ ባጭሩ 

ማስተዋወቅ፣ የአድማጭን ስሜትና ፍላጐት መጠበቅ፣ አድማጭን በዓይን መቃኘት፣የስሙኝ 

ልንገራችሁ ዓይነት አቀራረብን በማስወገድ የአድማጮችን ምላሽ መቀበል፣ መርጃ መሣሪያ 

ካስፈለገን መጠቀም፣ንግግርን ሳቢ አድርጐ ማቅረበ (በድምፅ አወራረድ እና በአካል እንቅስቃሴ 

አድማጭን ለመሳብ ጥረት ማድረግ) ፣ ከአድማጭ የሚመጡ ጥያቄዎችን በቅደም ተከተል 

በማስታወሻ መያዝ፣ ለተጠየቁ ጥያቄዎች ገለፃ መስጠት ፣ ማጠቃለል እና በንግግሩ መጨረሻ 

ምስጋና ማቅረብ ናቸው፡፡በማለት (በድሉ፣2007፣93) ዘርዝረዋቸዋል፡፡ 

 

በአጠቃላይ ንግግር አድራጊው አካል ንግግር በሚያደርግበት ጊዜ ንግግሩን በመረጃ አስደግፎ 

አጠር አድርጎ በማቅረብ አድማጭን ለማሳመን ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ስለዚህ ንግግር 

በሚደረግበት ጊዜ ሁሉ ከዚህ በላይ የተጠቀሱትን ነጥቦች ከግንዛቤ ማስገባት ያስፈልጋል፡፡ 

2.5.3  የድህረ-ንግግር ተግባራት 

የድህረ-ንግግር ተግባር አንድ ንግግር ከአበቃ በኋላ የሚከናወን ተግባር ሲሆን ተናጋሪዎች  

አድማጮቻቸው መልዕክቱን ምን ያህል እንደተረዱት የሚገመግሙበት ነው፡፡ ይህ የተወሰኑትን 

አድማጮች በዘፈቀደ በመምረጥ የንግግሩን ፍሬ ሃሳብ አስመልክቶ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ 

በማድረግ ወይም አጭር መጠቅ በማዘጋጀት መጠይቁን በአድማጮች በማስሞላት በሚገኝ 

መረጃ በእለቱ መተላለፍ የሚገባው መልእክት በአግባቡ መተላለፉን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

ይህም ያለፈዉን የንግግር ሂደት በመገምገም በቀጣይ ለሚደረግ ንግግር የተሻለ ዝግጅት አድርጎ 

ሀሳበን በሚገባ ለማስተላለፍ ይረዳል፡፡ስለዚህ ይህ ተግባር ንግግር አድራጊዎች ንግግራቸዉ 
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ግቡን መምታቱንና አለመምታቱን በመገምገም የመናገር ብቃታቸዉን ማሳደግ የሚችሉበት 

ስልት ነዉ (በድሉ፣2007፣93)፡፡ 

 

ስለዚህ ንግግርን እንደጨረሱ መረጃዎችን ከአድማጮች በመሰብሰብ ችግሮችን ለይቶ በሌላ ጊዜ 

ለሚደረግ ንግግር ስህተት ላለመፈፀም እና የተሻለ ንግግር ለማድረግ ያግዛል ማለት ነዉ፡፡      

2.6. የንግግር መልመጃ አዘገጃጀት  

ንግግር በተናጋሪና በአድማጭ መካከል የሚደረግ የሁለትዮሽ ሂደት ሲሆን ይህንን ክሂል 

ለማዳበር የሚዘጋጁ መልመጃዎች የመማር ማስተማሩን ሂደት ከመምህር መር አቀራረብ 

በማላቀቅ የተማሪዎችን መስተጋብራዊ ግንኙነት የሚያበረታቱ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ ስለሆነም 

ተግባራቱ ተማሪዎችን በጥንድ፣ በሶስትዮሽ፣ በቡድን ወዘተ. የሚያሳትፉና በራስ የመተማመን 

ስሜት በማዳበር ሀሳባቸውን እንዲገልፁ የሚያግዙ ሊሆኑ ይገባል፡፡    

 

ይህንንም አስመልክቶ በድሉ (2007፣91) ገለፃ መናገርን ለማስተማር የሚዘጋጁ መልመጃዎች 

ሁለት መልክ እንዳላቸው እንደሚከተለው ያቀርባሉ፡፡ 

1. ርዕስ ተኮር (Topic centered)፡- ርዕስ ተኮር መልመጃዎች ከተማሪዎች ደረጃና ዳራዊ 

እውቀት ተስማሚ የሆነውን ርዕስ ጉዳይ በመምረጥ የክፍል ውስጥ የንግግር ተግባራት በዚያ 

ዙሪያ እንዲከናወኑ የሚደረግበት ሂደት ነው፡፡ 

2. ተግባር ተኮር (Task centered)፡- ተግባር ተኮር መልመጃዎች ተማሪዎች በመምህራን 

በተዘጋጁ የክፍል ውስጥ ተግባራት እየተሳተፉ ንግግር የሚየደርጉበት ነው፡፡ የሚዘጋጁት 

የክፍል ውስጥ ተግባራት የተማሪዎችን ዳራዊ እውቀት ወይም በመማሪያ ክፍል ውስጥና 

ከመማሪያ ክፍል ውጪ ያደረጉትን ንባብ መሠረት አድርገው ሊዘጋጁ ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም 

እንደ በድሉ (2007፣92) ገለፃ ንግግርን ለማስተማር የሚዘጋጁ መልመጃዎች የሚከተሉት 

ባህሪያት ሊኖሩ እንደሚገባ በዝርዝር አቅርበዋል፡፡ እነሱም ተማሪዎች ብዙ እንዲናገሩ 

የሚያደርጉ፣ሁሉንም ተማሪዎች በእኩል ደረጃ የሚያሳተፉ፣ከፍተኛ ተነሳሽነት የመፍጠር 

ሃይል ያላቸው፣ተማሪዎች ሀሳባቸውን በራሳቸው መንገድ እንዲገልፁ እድል የሚሰጡ መሆን 

እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ 
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እንደ Grant (1987፡800) ገለጻ ለየትኛውም የክፍል ደረጃ ውስጥ መልመጃዎች ሲዘጋጁ 

ተማሪዎች ቋንቋውን በገሃዱ አለም እንዲጠቀሙ የሚረዱ መሆን አለባቸው፡፡ በተጨማሪም 

Grant (1987፡34-35) መማሪያ መፅህፍት ሲዘጋጁ የመናገር ክሂል ለማስተማር ማካተት 

ያለባቸውን ተግባራት  

✓ ድግግሞሽ (Drills):- የአንድን ድምጽ ወይም ቃል አባባልና ሰዋሰውን ተማሪዎች በንግግር 

የሚያጠኑበት ሆኖ አስቸጋሪና ፈታኝ ባልሆነ መንገድ ሁሉም ተማሪዎች ልምምድ 

ሊያደርጉበት የሚችል መሆን አለበት፡፡ 

✓ ተግባቦታዊ ልምምድ Comminicative exercise)፡- የንግግር ክሂልን ለማስተማር 

የተዘጋጁ የቋንቋ መማሪያ መፅሐፍ ሊይዘው የሚገባው ተግባቦታዊ ተግባር ሲሆን 

ከተማሪዎች የሚጠበቀው ቋንቋውን ለመግባቢያነት  በመጠቀም የንግግር ክሂልን ልምምድ 

ማምጣት እንጂ በቋንቋው ህግና ደንብ ላይ የሚተኩር ባለመሆኑ መምህራን ተማሪዎቹ 

መልዕክት ማስተላለፋቸውን ብቻ በቡድን እና ጥንድ ውይይቱ ላይ ቁጥጥር ያደርጉበታል፡  

✓ ተፈጥሮአዊ የቋንቋ አጠቃቀም (Natural language use)፡- ተማሪዎች  በመናገር ክሂል 

ትምህርታቸው ርዕስ ጉዳዩ የሚጠይቀውን አውድ በትክክል ተፈጥሯዊ የሆነውን ልምምድ 

የሚያደርጉበት እና በመምህሩ እገዛ ተጨማሪነት ተግባራዊነቱን ይበልጥ እውነተኛ 

አውዶችን በመፍጠር የሚማሩበት ሂደት መሆናቸውን ያስረዳሉ፡፡ 

 

ከላይ በቀረበው ሃሳብ መሰረት መልመጃዎች ለአንድ ለተወሰነ የክፍል ደረጃ በተወሰነ የጊዜ 

ገደብ በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ተማሪዎቹን በሚመጥን መልኩ በተመረጠው መርሀ 

ትምህርት የተወሰኑትን ዓላማዎች ግባቸውን እንዲመቱ ተደርጎ የሚዘጋጅ ማስፍጥሚያና 

የአደረጃጀት ስልት መሆኑን ያስረዳሉ፡፡  

 

Ur (1996: 120) የመናገር ክሂል ተግባራት እንደሚከተለው አስቀምጠዋል፡፡ 

1.ብዙውን ጊዜ ተማሪዎች እንዲናገሩ ማድረግ፡- በተቻለ መጠን ለንግግር ተግባር የተሰጠው 

ጊዜ በተማሪዎች ንግግር መሸፈን ይኖርበታል፤ ጉዳዩ ግልፅ ሆኖ እያለ ግን የክፍል ውስጥ 

ክንውን አብዛኛውን ጊዜ በመምህሩ ይሸፈናል፡፡ ስለዚህ የመምህሩን ሚና በመቀነስ የተማሪዎች  

 መስተጋብራዊ ግንኙነት ጐልቶ እንዲወጣ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡  
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2. ሁሉን ያማከለ ተሳትፎ፡- የክፍል ውስጥ ክንውን ጥቂት ቁጥር ባለቸው ተማሪዎች ተፅእኖ 

ብቻ መውደቅ የለበትም ሁሉም የክፍሉ ተማሪዎች የመናገር እድል ሊሰጣቸው እና 

ተሳትፎዋቸው የተመጣጠነ ሊሆን ይገባል፡፡  

3. ከፍተኛ ተነሳሽነት፡- ተማሪዎች ለመናገር የሚነሳሱት በተመረጠው ርዕሰ ጉዳይ ከፍተኛ 

ፍላጐት ሲኖራቸው እና ስለ ርዕሰ ጉዳዩ የሚናገሩት አዲስ ሐሳብ ስለሚኖራቸው ነው፡፡ ወይም 

ደግሞ በሂደቱ ተሳትፎ በማድረግ ለንግግር ተግባሩ አላማ መሳካት አስተዋጽኦ ለማበርከት ነው፡

፡ ስለዚህ ተግባራቱ የተማሪዎችን ተነሳሽነት የሚያሳድጉ  ሊሆኑይገባል፡፡  

4. የቋንቋ ቅቡልነት ደረጃ፡- ተማሪዎች ሀሳቦቸውን በንግግር ማለትም ተገቢነት ባለው መንገድ 

እርስ በርሳቸው መግባባት መቻላቸውንና ተቀባይነቱ ከፍ ባለ የቋንቋ ብቃት የመግለፅ አቅም 

ያላቸው መሆኑን ያመለክታል፡፡  

በአጠቃላይ መምህራን ከላይ የተጠቀሱትን የስኬታማ የንግግር ክሂል ባህሪያት እና በቋንቋ 

ትምህርት የክፍል ውስጥ ክንውን ወቅት መተግበር ከቻሉ ተማሪዎች የመናገር ክሂልን በቀላሉ 

ሊያዳብሩ ይችላሉ፡፡ ከላይ በምሁራኑ እንደተጠቀሰው የንግግር ተግባር ሲከናወን መምህራኑ 

ለተማሪዎቹ ግልጽ የሆነ መመሪያ በመስጠት ክፍለ ጊዜውን ተማሪዎቹ በአግባቡ 

እንዲጠቀሙበት በማድረግ ማመቻቸት ይኖርበታል፡፡ 

 

እንዲሁም (Garinger፣2002) የመናገር ክሂል መልመጃዎች የሚከተሉት ማሟልት 

እንዳለባቸው ይገልፃሉ 

ተገቢነት፡- ክሂሉ ተገቢ ትኩረት ማግኘቱን፣ በመማርያ መጽሐፉ የቀረበው የንግግር ትምህርት  

መልመጃ ከተማሪዎች እድሜ፣ ችሎታ እና አካባቢያዊ ሁኔታዎች አንጻር ተገቢ መሆኑን፣

የንግግር ትምህርቱን የማሰተማር አላማ ከማሳካት አንጻር ያለውን ተገቢነት የሚገልፅ ነው፡፡ 

ግልጽነት፡- የመልመጃዎችና የተግባራት አቀራረብ ፣ የቋንቋ አጠቃቀም፣የመመርያ አሰጣጥ አና 

የዓላማ አነዳደፍ ግልጽ መሆን አለበት፡፡ 

ተለጣጣቂነት፡- የቀረቡት የንግግር ትምህርት መልመጃዎች አንዱ ከሌላው የሚቀጥልና 

በየምእራፉ ሲመጡ ተገቢውን የእድገት ሂደት የጠበቁ ማለትም ከተራ ወደ ውስብስብ 

መሸጋገራቸውን፣ተማሪዎች እንዲፍጨረጨሩና እንዲጥሩ የሚገፋፉ፣ ለተጨማሪ ስራ 

የሚያነሳሱ መሆን አለባቸው፡፡ 

ተተግባሪነት፡- ለመናገር ልምምድ የቀረቡት መልመጃዎች ለትግበራ ያላቸው አመቺነት 

ከተማሪዎች አቅምና ችሎታ አንጻር፣ ከመማርያ ክፍል አውድ አንጻር፣ ከመርጃ መሳርያ 
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አጠቃቀም አንጻር፣ ተማሪዎች በእውኑ አለም የሚገጥማቸውን ህይወት እንዲለማመዱ 

የሚያስችሉ መሆናቸውን የምንፈትሽበት ነው፡፡ 

አሳታፊነት፡- በመፅሀፉ ውስጥ የሚገኙት መልመጃዎች ሁሉንም ተማሪዎችን በእኩል ደረጃ 

የሚያሳትፉ መሆን  ይገባቸዋል በማለት ገልፀዋል ፡፡ 

 

መልመጃዎቹ ተማሪዎችን ለዘላቂ መስተጋብር የሚያነሳሱ፣ በየምእራፉ አዳዲስና ሳቢ ስልቶችን 

የሚያካትቱ፣ የንግግር ብቃታቸውን ማለትም የሰዋስውና የማህበራዊ ስነልሳን ብቃት ማበልጸግ 

የሚያስችሉ፣ ተገቢውን የድምጽ አጠቃቀም (ቃና፣ አወራረድ እና ፍጥነት) እንዲያጎለብቱ 

የሚያደርግጉ መሆን አለባቸው፡፡ 

 

ተማሪዎችን ለማለማመድ የተለያዩ ዘዴዎች በመኖራቸው የንግግር ችሎታቸውን መሰረት 

በማድረግ የክሂሉን ብቃት ለማሳደግ ተገቢውን ደረጃ መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ ሃሳብ አንፃር 

Roger (1995፡100-102) የመናገር ኪሂልን ለማስተማር ሶስት መንገዶች መኖራቸውን 

በመጠቆም ሲያስረዱ     

1ኛ.ውሱን ልምምድ፡-አንድን ነገር አይተን ወይም ስምተን ሳንለውጥ መናገር  

    ሲሆን የሚተገበረውም ምልልስና ዝግ የሆኑ መልሶችን በመስጠት ነው፡፡ 

2ኛ መምህር መራሽ ልምምድ፡- መምህሩ በሚሰጣቸው ፍንጭ ላይ ተመርኩዘው  

     ተማሪዎች በረካታ ሀሳቦችን በመግለጽ የሚናገሩበት ዘዴ ነው፡፡ 

3ኛ. ነጻ ተግባቦት፡-ተማሪዎችን ግንዛቤ የሚጠይቅ ሆኖ የመናገር ነጻነት በከፍተኛ  

    ደረጃ የሚሰጥ በመሆኑ ሁሉንም ተማሪዎች ሊያሳትፍ የሚችል ስለሆነ  

    ተግባሩን ሊያስፈፅም የሚችል መመሪያ በመስጠት ይከናወናል በማለት ያስረዳሉ፡፡ 

2.7. በመናገር ክሂል ትምህርት ጊዜ የመምህሩ ተግባር (ሚና)  

የመምህሩ ሚናን በተመለከተ Rivers (1987:9) ሲያስረዱ የመምህሩ ሚና ተማሪዎችን 

በማነቃቃትና በማደረጀት የሚፈለገውን የቋንቋ ትምህርት ውጤታማ ለማድረግ እንዲቻል 

አመቻች በመሆን የእርስ በርስ መስተጋብሩን ከአንድ አቅጣጫ ወደ ሁለትና ሦሰት ማሳደግ 

መቻል አለበት በማለት ሲያብራሩ (ጌታቸው 2004) እንደገለፁት ደግሞ በመናገር ክሂል 

ትምህርት ወቅት መምህራን በዋናነት የአመቻችነትና የአስተባባሪነት ሚና ይኖራቸዋል፡፡ ስለዚህ 
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መምህራን ንግግርን ለማስተማር የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የተለያዩ ተግባራት 

የማከናወን ሃላፊነት አለባቸው በማለት ገልፀዋል፡፡  

 

ስለሆነም በመናገር ክሂል ትምህርት ወቅት መምህራን የተማሪዎቹን አቀማመጥ የመናገር 

ክሂል ትምህርት ማስተማሪያ ቴክኒኮችን ለመተገበር በሚያመች መልክ እንዲቀመጡ ማድረግ፣ 

በእለቱ ተግባራዊ የሚደረጉ የማስተማሪያ ስልቶችን በተመለከተ የተማሪዎችን ትኩረት መሳብ 

የሚችልና ሊያነቃቃ የሚችል መግቢያ መስጠት፣ተማሪዎች ሃሳባቸውን በራሳቸው የአገላለጽ 

ስልት እንዲገልጹና ንግግር እንዲያደርጉ ማበረታታት ፣ለንግግር ሞዴል ሊሆኑ የሚችሉ 

ሰዎችን ወደ ክፍል በመጋበዝ ንግግር እንዲያደርጉላቸውና ተማሪዎቹም ከነዚህ አካላት ልምድ 

እንዲወስዱ በማድረግ ወዘተ የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ለማዳበር መጣር  የመምህራን 

ተግባር ይሆናል ማለት ነው፡፡   

 

በተጨማሪም ተማሪዎች በራሳቸው ግላዊ ፍላጎትና በተለያዩ ጽንሰ ሃሳቦች ዙሪያ የርስ በርስ 

ውይይት እንዲያደርጉ ማበረታታት፣ተማሪዎች በክፍል ውስጥ በሚቀርቡ ልዩ ልዩ የንግግር 

ማለማመጃ ተግባራት በንቃትና በትጋት እንዲሳተፉ ማጠናከርና ማበረታታት፣ድጋፍ 

ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎችም አስፈላጊውን ድጋፍ በመስጠት እንዲሳተፉ ማድረግ 

ይጠበቅባቸዋ፡፡ በተማሪዎች ተግባራዊ የሚደረጉ የመወያያና የመከራከሪያ ርእሶችን ራሳቸው 

ተማሪዎች የሚመርጡበትን እድል መስጠትና በመረጡት ርእስ እንዲወያዩና እንዲከራከሩ 

ማድረግ፣ ተማሪዎች በተለያየ ምክንያት (የሰው ፊት በመፍራት፣ በቸልተኝነት) መግለጽ 

የሚፈልጉትን ጉዳይ ከመግለጽ ወደኋላ እንዳይሉ ማበረታታትና ሃሳበቸውን እንዲገልጹ 

ሁኔታዎችን ማመቻቸት ያስፈልጋል፡፡ የመናገር ክሂል በአንድ ጊዜ ሳይሆን ተከታታይነት 

ባላቸው በክፍል ውስጥና ከክፍል ውጭ በሚከናወኑ ማህበራዊ መስተጋብሮች የሚዳብር 

መሆኑን በማስገንዘብ ተከታታይነት ያለው ልምምድ እንዲያደርጉ አቅጣጫ በማሳየት ወዘተ 

መደበኛ የሆነ የመናገር ብቃታቸውን እንዲያዳብሩና ንግግራቸውን መደበኛ ወደሆነው የቋንቋ 

አጠቃቀም ስርአት እንዲያሳድጉ ጥረት የማድረግ ሃላፊነት ይኖርባቸዋል ( Wimer 2002, 

በድሉ 2007፣ ጌታቸው 2004)፡፡   

 

ተማሪዎችን ለማለማመድ የተለያዩ ዘዴዎች በመኖራቸው የንግግር ችሎታቸውን መሰረት 

በማድረግ የክሂሉን ብቃት ለማሳደግ ተገቢውን ደረጃ መጠቀም ያስፈልጋል፡፡  
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2.8. በመናገር ክሂል ትምህርት ጊዜ የተማሪው ተግባር   

በትምህርት ሂደቱ ዋነኛ ተዋናይ ተማሪው መሆን እንደሚገባው እና በትምህርቱ ሂደት 

የመጠየቅ፣ የመመለስ፣ የመወያየት፣ የመከራከር፣ ውሳኔ የመስጠት በሀሳቡ ላይ ተቃውሞ 

የማቅረብ በአጠቃላይ ማጠቃለያ የመስጠት ነፃነቱ የተማሪው በመሆኑ አብዛኛውን የትምህርት 

ክንውን ተማሪው እንዲተገብር የሚፈቅድ  ነው፡፡ 

የተማሪዎቹን ሚና በተመለከተ Richards Rodgers (1989:23) ምን መምሰል እንዳለበት 

በሚከተሉት ሃሰቦቸ ማለትም “ተማሪዎች ልምዳቸውን በሚገባ የማደራጀት፣ የመመደብ ፣ 

የማነሳሳት፣ ችግር የመፍታትና የማከናወን ተግባርን መወጣት ይጠበቅባቸዋል” በማለት 

ገልፀዋል፡፡  

 

የመናገር ክሂል ትምህርት ትግበራን የሚጠይቅ በመሆኑ ለተማሪዎች የመናገር ክሂል 

መዳበርም ሆነ አለመዳበር መምህራን ብቸኛ ምክንያቶች ሊሆኑ አይችሉም፡፡ ምክንያቱም 

ንግግር በልምምድ የሚዳብር በመሆኑና ተማሪዎች ለመናገር ክሂል ብቃታቸው መዳበር 

የመጀመሪያዎቹ ባለድርሻ አካላት በመሆናቸው ነው (Bygate‚1987) ፡፡  

 

በመሆኑም በመናገር ክሂል ትምህርት ጊዜ ተማሪዎች መምህሩ በሚያደራጇቸው አደረጃጀት 

መሰረት በመደራጀት ንግግርን በተግባር ለመማር ጥረት ማድረግ፣ በቡድን ወይም እርስ በርስ 

መማማር፣በሌሎች ተማሪዎች መማር ላይ እንደ አመቻች፣ ተዋናይ፣ ችግር ፈችና አነሳሽ ሁኖ 

ትምህርቱን የማመቻቸት ተግባር ማከናወንና ማንኛውንም በንግግር እንዲያቀርቡ የሚጠየቁትን 

ተግባር በንግግር ማቅረብ ከተማሪዎች የሚጠበቅ ተግባር ይሆናል፡፡ ተማሪዎች እነዚህን 

ተግባራት በመተግበር ንግግርን በተግባር መማር ሲችሉ ትምህርቱ የሚፈለገውን ውጤት 

ሊያመጣ ይችላል (Nunan 2003, Richards and Rodgars 1989)፡፡  

በጥቅሉ ተማሪዎች ለክሂሉ መዳበር የነሱ ድርሻና ሃላፊነት ትልቅ ዋጋ ያለው መሆኑን 

በመገንዘብ ከመምህራን ጥገኝነት ወጥተው የራሳቸውን ጥረትና ተግባራዊ ልምምድ በማድረግ፣ 

ሌሎችን በማገዝና በመርዳት የነሱንና የሌሎችን ተማሪዎች የመናገር ብቃት ለማሳደግ 

ሃላፊነታቸውንና የማይተካ ሚናቸውን መወጣት የሚጠበቅባቸው መሆኑን ከላይ ከቀረበው 

ሃሳብ መረዳት ይቻላል፡፡ በተጨማሪም መምህራን ሁኔታዎችን የማመቻቸት፣ የማስተባበር፣ 

የመከታተልና ድጋፍ የመስጠት ተግባራትን የማከናወን ሃላፊነት ያለባቸው መሆኑን 

በመገንዘብና ሃላፊነታቸውን ለመወጣትም ጥረት ማድረግ የሚጠበቅባቸው ይሆናል፡፡ በመሆኑም 
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መምህራንና ተማሪዎች የየራሳቸውን  ሚና በአግባቡ ከተወጡ  በተማሪዎች የመናገር ብቃት 

ላይ አወንታዊ ለውጥ ማምጣት ይቻላል፡፡ 

2.9. የመናገር ክሂል የማስተማሪያ ስልቶች 

የመናገር ክሂል የማስተማሪያ ስልቶች በክፍል ውስጥ የመማር ማስተማር ሂደት ተግባራዊ 

የሚደረግ ዝርዝር ተግባራትን የሚመለከት ሲሆን የመናገር ክሂልን ለማስተማር የተለያዩ 

ስልቶች በመኖራቸው የትምህርቱን ዓላማ ከግብ ለማድረስ የሚያስችሉ ስለሆኑ በተማሪዎቹና 

በሚቀርበው ተግባራት መካከል የሚኖረውን ሁኔታ በመረዳት አመቺ የሆነውን በመምረጥ 

ተጠቅሞ ማስተማር አስፈላጊ ነው፡፡ (Brown 2007)   

በንግግር የትምህርት አቀራረብ በውጤታማነታቸው ከሚጠቀሱ ልዩ ልዩ የንግግር ማስተማሪያ 

ስልቶች መካከል የሚከተሉት ስልቶች በተማሪ ተኮር የትምህርት አቀራረብ ጠቀሜታ 

እንዳላቸው በርካታ ምሁራን ይገልፃሉ፡፡ 

ሀ. ቃለ መጠየቅ  

በድሉ (2007፣95) ገለፃ ተማሪዎች አንድን ርዕስ ጉዳይ አስመልከተው ስለ ርእሰ ጉዳዩ መረጃ 

ይኖራቸዋል ብለው የሚያስቧቸውን ሰዎች በቃለ መጠይቅ መረጃ የሚሰበስቡትና ያገኙትን 

መረጃ አቀናብረው በክፍል ውስጥ በንግግር እንዲያቀርቡ በማድረግ ንግግርን ለማስተማር 

የሚጠቀሙበት ስልት ነው፡፡ በዚህ የክፍል ውስጥ ተግባራት ውጤታማነት በቃለ መጠይቁ 

ውስጥ የሚካተቱት ጥያቄዎች ብዛትና ጥራት ከፍተኛ ድርሻ ያበረክታል፡፡  

መምህራን በሚሰጡት ርዕስ ተማሪዎች የተለያዩ ጥያቄዎችን በማዘጋጀት ጉዳዩ 

ከሚመለከታቸው ሰዎች ጋር ቃለ-መጠይቅ በማድረግ መረጃ ከሰበሰቡ በሏላ፣ ከሰበሰቧቸው 

መረጃዎች ውስጥ ለንግግራቸው ርዕስ ይመጥናሉ የሚሏቸውን መረጃዎች ይመርጡና  

በሚመቻቸው ቅደም ተከተል በማደራጀትና በማቀናበር በንግግር ለጓደኞቻቸው እንዲያቀርቡ 

በማድረግ የሚከናወን ነው (Byrne 1987)  
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ለ. ሚና ጨዋታ (Role play) 

ጭውውት የንግግር ክሂልን ለማዳበር አንጻራዊ ተመራጭነት ያለው ዘዴ ነው፡፡ ተማሪዎች 

እንደየክፍል ደረጃቸው አግባብነት የተመረጡ ቅንጫቢዎች በመጠቀም የሚያካሂዱት 

የጭውውት ተግባር እውነተኛ የንግግር ዓውድን ይፈጥራል፡፡ ለጭውውት የሚመረጠው ርዕሰ 

ጉዳይ አግባብነት የሚመዘነው ከርዕስ ጉዳይ ቅለትና ክብደት እንዲሁም ከተማሪዎች ዳራዊ 

እውቀት አንፃር ነው፡፡ 

ከተማሪዎች ደረጃ ጋር ሲነጻጸር ቀላል የሆነ ርዕሰ ጉዳይ የተመረጠ እንደሆነ፣ ተማሪዎች 

ጭውውቱን የሚያካሂዱት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው፣ ስለጉዳዩ ያላቸውን ዕውቀትና አመለካከት 

ለመግለጽ ሳይሆን፣ በመምህሩ ስለታዘዙ ብቻ ይሆናል፡፡ በሌላ በኩል የተመረጠው ርዕሰ ጉዳይ 

ከተማሪዎች ደረጃ በላይ (ከባድ) ከሆነ ደግሞ፣ ተማሪዎቹ ስለጉዳዩ የሚኖራቸው ዕውቀት 

አነስተኛ ስለሚሆን የሚናገሩት እጅግ የተወሰ ነገር ይሆናል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ተማሪዎች 

የሚናገሩት ነገር ላይ ጥርጣሬ እንዲኖራቸውና በራስ የመተማመን ደረጃቸው ዝቅ እንዲል 

ያደርጋል በማለት (በድሉ፣2007፣94) ገልጸዋል፡፡ 

 

ሚና ጨዋታ የሚለው ፅንሰ ሀሳብ ማንኛዉንም እንቅስቃሴ የሚመለከት ሲሆን ተማሪዎች 

ስለአንድ ትምህርት ርዕስ በተጨባጩ ዓለም ያሉ ድርጊቶችን ወደ ክፍል ውስጥ በማቅረብ 

ንግግርን የማስተማሪያ መንገድ ሲሆን በአቀራረቡ ድራማዊ ይዘት ያለው ምልልስ በመሆኑ 

ጥልቅ የሆነ ቁጥጥር እና ተግባራቱን በሚገባ በማጥናት የሚቀርብ ስለሆነ የንግግር ክሂልን 

ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያደርጋል (Byrne   1987, Nunan 1989)   

  ለምሳሌ    ተማሪዎች የአንድን መምህርና ተማሪ ወዘተ. ባህሪ ተክተው የሚያከናውኑት 

ተግባር ሲሆን ተማሪዎች ወክለው የተወኑትን ተግባር እንዲያስተውሉና ከአዳዲስ የቋንቋ  

አገላለፆች ጋር እንዲተዋወቁ ከመርዳቱም በላይ ተማሪዎች የቋንቋ ፍሰት ብቃታቸውን ማሻሻል 

እንዲችሉ ዕድል ይሰጣቸዋል፡፡ መምህሩም የተማሪዎችን ጥንካሬና ድክመት በመለየት እና 

መፍትሄ እንዲፈለግ ይረዳዋል፡፡ Gower R. Phllipes, D, and Walters, S. (1995: 105) 

በማለት የሚና ጨዋታን ፋይዳ ጠቅሰዋል፡፡ እንደ Richard እና Rodgers (1989፡79) ገለፃ 

“የመናገርን ክሂል ለማዳበር ይረዳ ዘንድ በመማሪያ መፅሐፍ ውስጥ ተማሪዎችን ለጭውውት 

የሚጋብዙ፣ ሊያወያዩና ሊያከራክሩ የሚችሉ መልመጃዎችን በማካተት ሀሳብ እንዲሰጡ 

የሚያበረታቱ ተግባራት መኖር አለባቸው” በማለት ያስረዳሉ፡፡  
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ሐ. ውይይት  

Harmer (1989፡207) “ውይይትን መሰረት ያደረገ የንግግር ተግባር ተማሪዎች ሐሳባቸውን 

መግለጽን፣ መደበኛ የሆኑ አገላለጾችን በመጠቀምንና የውይይት ስርዓት መልመድን 

ይማሩበታል ፡፡ በተጨማሪም ውይይት የተማሪዎችን የመናገር ዕድል በከፍተኛ ሁኔታ 

ስለሚፈጥር እርስ በርስ ተቃውሞ፣ አስተያየት፣ አስታራቂ ሐሳብ… ወዘተ የማቅረብ 

ብቃታቸውን ያሳድጋል” በማለት ገልፀዎል፡፡  

 

የቡድን ውይይት ተማሪዎችን አንድ የጋራ የሆነ ድምዳሜ ላይ ለማድረስ የሚያስችል የፊት 

ለፊት ሀሳብ ልውውጥ የንግግር ዘዴ በመሆኑ የጋራ የሆነ አላማ ለማሳካት በተወሰኑ ሰዎች 

መካከል የሚካሄድ እንደሆነ Kyriacou (1998፡77) ይገልፃሉ፡፡  

Long and Poter (1985፡209) የቡድን ውይይት በተመለከተ ሲያብራሩ የተማሪዎችን 

የመናገር ክሂል ብቃት የሚያሳድግ ነው ምክንያቱም በተመሳሳይ ወቅት የሚያሳትፈው 

ብዙዎችን እንደሆነ ጭምር ገልፅዋል፡፡ 

 

ከመምህራን የሚጠበቀው ውይይትን ለንግግር ክሂል ማስተማርያነት እንዴት ማቅረብ 

እንደሚገባቸው ማወቅ ነው፡፡ስለዚህ ዋናው ጉዳይ መሆን ያለበት ለውይይት ተብሎ የሚቀርበው 

ርዕስ የተማሪዎቹን ዕድሜ፣ አካባቢ፣ የትምህርት ደረጃ ወዘተ. ጋር በማጣጣም ተግባራቱን 

መጠቀም እንደሚቻል መምህራን በውል ሊገነዘቡት ይገባል፡፡ አንዲሁም አንድን ተማሪ 

ሳያስበው በክፍል ጓደኞቹ ፊት ቀርበህ ተናገር ከማለት የዝግጅት ጊዜ አስፈላጊ መሆኑን ማጤን 

ያሻል፡፡ይህንኑ በማጠናከር ( Tericia Hedge 1996:277)  መምህራን ብዙን ጊዜ በቡድን 

ያልተዋቀሩ የንግግር ብቃትን የሚያሻሽሉ ተግባራት ያስጨንቃቸዋል፡፡ ምክንያቱም ተማሪዎች 

በተግባራቱ ችግሮቻቸውን ለመፍታት ሊቸገሩ ይችላሉ በማለት ገልጸዋል፡፡ 

 

በተጨማሪም ነፃ ውይይት የንግግር ለዛን ለማዳበር መልካም አጋጣሚዎችን መፍጠር ይችላል፡፡ 

በተለያዩ ጊዜ በነፃ ውይይት ተማሪዎች እንዲሳተፉ በማድረግ በርካታ ርዕስ ላይ ለምሳሌ 

በፍላጐታቸው፣ ሐሳቦች፣ ታሪኮች እና ልምዶቻቸው የንግግር ችሎታቸውን ሊያዳብሩ ይችላሉ፡፡ 

እንዲሁም ቁሳቁሶችንም ሊያዘጋጁ ይችላሉ፡፡ እዚህም ላይ ተማሪዎች የሚስማሙባቸውን እና 

የማይስማሙባቸውን ሐሳቦችን፣ ምርጫቸውን እና ንጽጽር እንዲያደርጉ እድል ሊሰጣቸው 

ይችላል፡፡ ከነፃ ውይይት በተጨማሪ ተማሪዎች ለምልልስ አስፈላጊ የሆነ Harmer (2007:129-
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130) ይህንኑ በማጠናከር የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ማለማመድ የሚችሉ ተግባራትን 

ሲገልፁ፡-  ተማሪዎች የሚፈልጉትን ርዕስ በመምረጥ እርስ በርስ ቃለ መጠይቅ እንዲደራረጉ 

ማድረግ ፣ ተማሪዎች የተለያዩ መረጃዎችን ሰብስበው በማደራጀትና በመለማመድ በክፍል 

ውስጥ እንዲናገሩ ማድረግ ወይም በቤታቸው ያነበቡትን ቅንጫቢ ወይም ሙሉ ስራ በንግግር 

እንዲያቀርቡ ማድረግ፣ ተማሪዎችን በቡድን በመመደብ ከሚደግፉት ሀሳብ አንፃር ወግነው 

እንዲከራከሩ ማድረግ፣ የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ለማዳበር ጥሩ የክፍል ቋንቋ እንዲጠቀሙ 

ያበረታታል በሌላኛው ተናጋሪ ላይ በተወሰነ ጊዜ ምስል እንዲኖረው ያደርጋል፡፡ በርግጥም ነፃ 

ውይይት ከሌሎች ተግባራት የበላይነትን ይይዛል፡፡  

 

ይኸም ለተማሪዎች የርስ በርስ ግንኙነት አጋጣሚ ይፈጥራል፡፡ ከላይ የተገለፁት ተግባራት 

አንድ የአማርኛ ቋንቋ መምህር የመናገርን ክሂል በክፍል ውስጥ ሊተገብር ሲያስብ 

ሊያከናውናቸው የሚገቡ በመሆናቸው እነዚህንም ተግባራት በመጠቀም መምህሩ ተማሪዎቹን 

በሚገባ ማለማመድ ይጠበቅበታል፡፡   

መ. ክርክር 

በአንድ ጉዳይ ላይ የግል አቋምን ማንጸባረቂያ ይዘት በመሆኑ ገለፃው የንግግርን ክሂል 

አዳባሪነቱ አጠያያቂ አይሆንም፡፡ በዚህ የንግግር መለማመጃ አሁንም ለውጤታማነቱ መምህሩ 

የጎላ ሚና አለው፡፡ ክርክርም ሆነ ውይይት ሲካሄድ የመደማመጥ ክሂልም ይዳብራል፡፡ የመናገር 

ክሂልን ለማስተማር ሲታሰብ የተለያዩ የስነ ጽሁፍ ስራዎችን ወደ ክፍል አምጥቶ በማስነበብ 

በስነ ጽሁፍ ስራው ውስጥ ያሉ ገጸ-ባህርያት ወደ ግጭት ከገቡ በኋላ ከግጭት ለመውጣት 

የሚጠቀሙበትን የተለያየ መንገድ መነሻ በማደረግ ፍላጎታቸውን መሰረት ያደረገ ምደባ 

በማድረግ ተማሪዎችን በቡድን በመመደብ የሚደግፉትን ከግጭት የመውጫ መንገድ ደግፈው 

እንዲከራከሩና ምክንያታዊ የመከራከሪያ ሃሳብ እንዲያቀርቡ በማድረግ ንግግርን ማስተማር 

የተሻለ ለውጥ ያመጣል (በድሉ 2007)፡፡  

 

በሌላ በኩል በክርክር ጊዜ ለመከራከሪያነት የሚመረጡ ርእሶች (ሃሳቦች) ተመጣጣኝ ባህርይ 

ሊኖራቸው ይገባል፡፡ ባህርያቸው ተመጣጣኝ ካልሆኑ ግን ተከራካሪዎች አስቀድመው የማሸነፍ 

ወይም የመሸነፍ ስሜት ስለሚሰማቸው ክርክራቸው የሞቀና ከፍተኛ ፉክክር የሚታይበት 

አይሆንም፡፡ ይህም በተማሪዎች የመናገር ክሂል ላይ አወንታዊ ለውጥ ሊያመጣ አይችልም፡፡ 
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በመሆኑም ለመከራከሪያነት የሚመረጡ ርእሰ ጉዳዮች ተመጣጣኝ መሆን ይኖርባቸዋል ሲሉ 

(ጌታቸው 2004) ገልፀዋል፡  

ረ. ቃላዊ ሪፖርት 

ይህ ዘዴ ተማሪዎች ያነበቡትንና ያዳመጡትን ጉዳይ በራሳቸው የቃላት አጠቃቀምና የአገላለጽ 

ችሎታ በንግግር የማያቀርቡበት ነው፡፡ ተማሪዎች ክፍል ውስጥ ቃላዊ ሪፖርት በሚያቀርቡበት 

ጊዜ አመቺ ሁኔታን ለመፍጠር መምህራን የሚከተሉትን ተግባራት ማከናወን ይኖርባቸዋል፡፡ 

እነሱም ፡-ከክፍለ ጊዜው አስቀድሞ ተማሪዎች በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውን ማረጋገጥ፣ለሪፖርቱ 

አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን (የሰው እና የቦታ ስሞችን፣ ቁጥሮች፣ ቀንና ስዓቶችን)ብቻ 

በማስታወሻ እንዲይዙና ሌላውን ጉዳይ በቃል ሪፖርት እንዲያቀርቡ ማድረግ፣ ሪፖርቱ ከቀረበ 

በኋላ አድማጮች ያልገቧቸውን ጉዳይ እንዲጠይቁ ማድረግ፣ አቅራቢው ለተጠየቁ ጥያቄዎች 

መልስ እንዲሰጥ ማድረግ ወዘተ.ናቸው በማለት (በድሉ፣2007፣95) ዘርዝረዋል፡፡ 
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ሰ. ችግር መፍታት (Problem solving)    

ችግርን መፍታት መፍትሄ በሚያስፈልገው አንድ ችግር ዙሪያ ተማሪዎችና መምህሩ ሆን 

ብለውና አቅደው በዓላማ ወደ ተመሳሳይ የመፍትሄ ሃሳብ ለመድረስ የሚጠቀሙት የመናገር 

ክሂል ማስተማሪያ ቴክኒክ ነው:: ይህ የማስተማሪያ ቴክኒክ የቋንቋ ትምህርት ዓላማ መሸምደድ 

ሳይሆን በቋንቋው መግባባትና ተወያይቶ ለችግሮች መፍትሄ መስጠት መቻል ነው፤ የሚለውን 

መነሻ ሃሳብ መሰረት ያደረገ ነው (Johnson 1981)፡፡   

ከዚህ የምንረዳው ይህ የንግግር ማስተማሪያ ዘዴ ተማሪዎቹ እርስ በርሳቸው ተነጋግረው 

ለአንድ ችግር መፍትሔ የሚፈልጉበት ነው፡፡ ነገሮችን በተለያየ አቅጣጫ የመመልከትና 

ምክንያታዊ የመሆን ልምድን ያዳብሩበታል፡፡ በግልም በቡድንም ሊያሳትፍ የሚችል በመሆኑ 

የመደማመጥ ክሂላቸውንም ያጎለብቱበታል፡፡በመሆኑም ችግር የመፍታት ቴክኒክ በአንድ 

መፍትሄ በሚያስፈልገው ርእሰ ጉዳይ ወይም ችግር ዙሪያ ሰፊ ውይይት በማካሄድ ለችግሩ 

የመፍትሄ ሃሳብ የሚሰጥበት በመሆኑ የመናገር ክሂል ትምህርትን ለማስተማር ሲባል 

በመማሪያ ማስተማሪያ መሳሪያዎቹ ውስጥ ተማሪዎች ከጓደኞቻቸው ጋር በመነጋገርና 

በመወያየት መፍትሄ እንዱሰጡባቸው ተብለው በቀረቡት ወይም መምህሩ ተወያይተው 

መፍትሄ እንዲያፈላልጉላቸው በሚሰጧቸው ችግሮች ላይ ተዋያይተው መፍትሄ የሚሰጡበት 

የመናገር ክሂል ትምህርት ማስተማሪያ ቴክኒክ ነው ማለት ይቻላል፡፡   

ሸ. ስለራስ መናገር፡-  

Harmer (2007:129) ስለራሳችንና ስለሌሎች ሰዎች ታሪኮችን በመተረክ የንግግር ችሎታችንን 

ማጎልበት እንችላለን፡፡ ስለሆነም ተማሪዎች በቋንቋቸው ስለራሳቸው መናገር መለማመድ 

አለባቸው በማለት ሂደቱን እንደሚከተለው አቅርበዋል፡፡ ይህ የንግግር ማስተማሪያ ዘዴ ከሌሎቹ 

ቀለል የሚል ነው፡፡ ምክንያቱም ማንም ሰው ቢሆን ስለራሱ መናገር አይከብደውምና ነው፡፡ 

ለምሳሌ ስሙን አስተዋውቆ እንዲጀምር ቢደረግና ስሙ እንዴት እንደወጣለት ፍቺው ምን 

ማለት እንደሆነ፣ ስሙን ለምን እንደሚወደው ወይም እንደሚጠላው እንዲናገር መገፋፋት፡፡

በዚህም ስለቤተሰቡ አኗኗርና መሠል ጉዳዮች ልምድ ሊያካፍል ይችላል፡፡ ዝንባሌን 

በተመለከተም ሙዚቃ ከሆነ የማንን ሙዚቃ ትወዳለህ? እንዴት ልትወደው ቻልክ? የት ሆነህ 

ማዳመጥ ትመርጣለህ? የመሳሰሉትን ጥያቄዎች በማካተት ሌሎችም የክፍሉ ተማሪዎች 

ተሳታፊ እንዲሆኑ የሚያስችል ስልት ነው፡፡ 
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Heaton (1990፡60-61) ከዚህ ቀጥሎ የተዘረዘሩት ተግባራት በመማሪያ መፅሐፍ ውስጥ 

ቢካተቱ የተማሪዎች የንግግር ብቃታቸውን ማሳደግ እንደሚችሉ ገልጸዋል፡፡ እነዚህም  

1ኛ. ታሪኮችን እንደገና መናገር፡- በዚህ ዘዴ ተማሪዎች ጮክ ብለው ከሚያነቡት የበለጠ 

ያተናገሩትን ስለሚያሰላስሉ የመናገር ልምዳቸውን ያሳድጋል፡፡ ስለሆነም የሚቀርቡት ተግባራት 

ትክክለኛነት ወይም ፍሬ ነገር ሳሆን ትኩረት የሚደረግበት የተማሪዎችን መናገር ልምድ 

ማሳደግን አላማ ያደረገ መሆኑ ነው፡፡ 

2ኛ. ስእሎችን መጠቀም፡- መምህሩ ለተማሪዎች የሚቀርቡትን ስዕሎች ወይም ገላጭ 

ቅርፃቅርፆች በሚገባ እንዲመለከቷቸው ካደረገ በኃላ ገለጻ እንዲያደረጉ ማስቻል እና ስለ ስዕሉ 

የተሰማቸውን እርስ በእርስ በመወያየት ሀሳብ እንዲያቀርቡ ማድረግ ተገቢ ነው፡፡ 

3ኛ. ሥዕሎችን በንጽጽር ማቅረብ፡- በዚህ ሂደት ተማሪዎች የሚቀርቡላቸውን ስእሎች ልዩነትና 

አንድነት ለመለየት ውይይት፣ ክርክር፣ ሃሳብ ምልልስ ስለሚያደርጉ የበለጠ አስደሳች በሆነ 

መንገድ ንግግርን ማዳበር ያስችላል ይላሉ፡፡ 

 

ከላይ በዝርዝር የቀረቡትንና ሌሎቹንም መናገርን ለማስተማር የሚያገለግሉ የተለያዩ  ስልቶችን 

ከሚቀርበው ይዘት፣ ከተማሪዎቹ ችሎታና የክፍል ደረጃ  አንፃር ተስማሚውን እየመረጡ 

በክፍል ውስጥ ተግባራዊ በማድረግ የተማሪዎቹን የመናገር ችሎታ ማጎልበት ይቻላል፡፡ 

2.10. የመናገር ክሂል ሲተገበር የሚያጋጥሙ ችግሮች  

የመናገር ክሂል በተማሪዎች የነቃ ተሳትፎ እዉን ሊሆን የሚችልና አሳታፊ ተግባራትን 

የሚፈልግ ሲሆን በመማር ማስተማር ጊዜ በተማሪዎች የሚፈለገውን ውጤት ለማምጣት 

እንዳይችሉ ሊያደናቅፉ የሚችሉ እንቅፋቶች መለየትና ማሶገድ ያስፈልጋል፡፡እንዚህ ችግሮች 

ከመምህራን፣ ከተማሪዎች፣ ከመማሪያ ክፍል ሁኔታ እና ከመማሪያ መፅሃፍት ጋር የሚያያዙ 

ችግሮች በመሆናቸው መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል፡፡ከመምህሩ አኳያ የማስተማር ችሎት 

የብቃት ማነስ፣ የዝግጅት ማነስ፣ የክፍል አመራር ችሎታ ማጣት ወዘተ… ሊጠቀሱ ሲችሉ፣ 

በተማሪዎች በኩል ከሚያጋጥሙ ችግሮች መካከል ደግሞ ዋና ዋናዎቹ መታቀብ፣ የሚናገሩት 

ነገር ማጣትና ዝቅተኛ ወይም ሁሉን የላማከለ ተሳትፎ አለማከናወን ናቸው በማለት Ur 

(1996: 121) ገልፀዋል፡፡  
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2.10.1. ከተማሪዎች ጋር የተያያዙ ችግሮች 

በመማር ማስተማር ጊዜ መምህራንም ሆኑ ተማሪዎች ለንግግር ክሂል ትምህርት ውጤታማ 

መሆን የየራሳቸው ድርሻ ይኖራችዋል፡፡በመሆኑም በመናገር ክሂል ትምህርት ጊዜ በርካታ 

ችግሮች ሲኖሩ ከተማሪዎች ጋር የተያያዙ ችግሮችን እንደሚከተለው ይቀርባሉ፡፡ ይህንን 

አስመልክተው በድሉ (2007፣87) በመማር ማስተማር ጊዜ በተማሪዎች በኩል የሚከሰቱ 

ችግሮችን እንደሚከተለው አቅርበዋል፡፡ 

ሀ. መታቀብ 

የሚናገር ሰው ከሚያዳምጥ፣ ከሚያነብ ወይም ከሚፅፍ ሰው የበለጠ የሌሎችን ትኩረት 

ይስባል፡፡ በመሆኑም ተማሪዎች በክፍል ውስጥ ንግግር በሚያደርጉበት ጊዜ እንሳሳታለን የሚል 

የፍርሃት ስሜት ስለሚያድርባቸው ከመናገር ይቆጠባሉ፡፡ በተጨማሪም ትችትን በመፍራትና 

ንግግራችን የሌሎችን ስሜት መሳብ አይችልም በሚል እምነት ሀሳባቸውን በውስጣቸው 

አምቀው የመያዝ ባህርይ ይታይባቸዋል፡፡ በዚህ የተነሳ በክፍል ውስጥ ለንግግር በሚዘጋጁ 

ተግባራት በፈቃደኘነት አይሳተፉም፡፡ 

 ለ. የሚናገሩት ነገር ማጣት፡-  

ተማሪዎች የመናገር ፍላጐት እያላቸው አንዳንድ ጊዜ ለንግግር ለተመረጠው ጉዳይ በቂ መረጃ 

ስለማይኖራቸው ለመናገር አይደፍሩም፡፡ ተማሪዎቹ ለንግግር በተመረጠው ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ 

በቂ ዳራዊ ዕውቀት ከሌላቸው ለመናገር ግላዊ ፍላጐትና ተነሳችነት እንዳይኖራቸው ያደርጋል፡፡ 

ይህ አይነቱ ሁኔታ በተደጋጋሚ ከተከሰተ ተማሪዎች ለንግግር ስር የሰደደ ጥላቻ ሊያዳብሩ 

ይችላል፡፡ 

ሐ. ዝቅተኛ ወይም ሁሉን ያላማከለ ተሳትፎ  

አብዛኛውን ጊዜ በክፍል ውስጥ በንግግር ተግባራት በአንድ ጊዜ የሚያሳትፉት አንድ ተማሪ ብቻ 

ነው፡፡ በዚህ ዓይነት ሁኔታ በርካታ ተማሪዎች በንግግር ተግባር ላይ ማሳተፍ ለቋንቋ 

ትምህርት ከተመደበው ጊዜ ጋር ሊጣጣም የማይችል ተግባር ነው፡፡ ይህም ሁኔታ የተወሰኑ 

ተማሪዎች የክፍል ውሰስጥ የንግግር ተግባርን በመቆጣጠር የሌሎች ተሳትፎ ውስን እንዲሆን 

ያደርጋል፡፡ 
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መ. የዝግጅት ማነስ  

ማንኛውንም ንግግር ለማድረግና በክፍል ውስጥ በንግግር የሚቀርቡ ተግባራትን ለማቅረብ 

ቅድመ ዝግጅት ማድረግ የተሻለ፣ ተደማጭነት ያለውና ግብ መች ንግግር ለማድረግ 

ይጠቅማል፡፡ ተናጋሪው አካል ይዞት የተነሳውን ዓላማ ለማሳካትም ይረዳዋል፡፡ ነገር ግን 

ያልታሰበበትና ዝግጅት ያልተደረገበት ድንገተኛ ንግግር ማድረግ እንኳንስ ለተማሪዎች ይቅርና 

ንግግር የማድረግ ልምድ ላላቸውም ሰዎች ቢሆን አስቸጋሪ ነው (Bygate 1987, Harmer 

2002, ጌታቸው፣ 2004) ፡፡  

በመሆኑም ተማሪዎች በክፍል ውስጥ ንግግር በሚያቀርቡበት ጊዜና የመናገር ክሂልን 

ለማስተማር የሚረዱ ተግባራትን በሚተገብሩበት ጊዜ በቂ  ዝግጅት ሳያደርጉ ለማቅረብ 

የሚሞክሩ ከሆነ የተሻለ ንግግር ለማድረግ፣ ሃሳባቸውን ለመግለጽና ተገቢ መልእክት 

ለማስተለላለፍ ይቸገራሉ፡፡    

2.10.2. ከመምህራን ጋር የተያያዙ ችግሮች 

በንግግር ክሂል ትምህርት ጊዜ ከሚያጋጥሙ ችግሮች መካከል የተወሰኑት ከመምህራን ጋር 

የተያያዙ ችግሮች ሲሆኑ እነዚህም እንደሚከተለው ይቀርባሉ፡፡ 

ሀ. መምህራን የሚከተሉት የማስተማሪያ ስነ-ዘዴ           

መምህራን ንግግርን ሲያስተምሩ አሳታፊ ዘዴን የማይከተሉ ከሆነና መምህር መር ዘዴን 

የሚከተሉ ከሆነ ዘዴው የተማሪዎችን ተሳትፎ የሚገድብ በመሆኑ ተማሪዎች ንግግርን 

በተግባር እንዳይለማመዱ ተፅእኖ ያሳድራል፡፡ የመናገር ክሂል ትምህርት ደግሞ በተግባራዊ 

ተሳትፎ ካልተተገበረ በስተቀረ ተማሪዎችን ውጤታማ ማድረግ አይቻልም፡፡ በመሆኑም 

መምህር መር የማስተማሪያ ስነ-ዘዴ ተማሪዎች እንዲሳተፉ፣ ሃሳባቸውን እንዲገልጹ፣ በራስ 

የመተማመን ብቃታቸውን እንዲያሳድጉ፣ በሰው ፊት ንግግር ማድረግ ልምዳቸውን 

እንዲያዳብሩና በአጠቃላይ የንግግር ብቃታቸውን እንዲያሻሽሉ እድል የማይሰጥ በመሆኑ 

በተማሪዎች የመናገር ክሂል ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ያሳድራል፡፡ በዚህ ምክንያትም በክፍል 

ውስጥ የመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ ተማሪዎች ከመምህሩ የሚሰጣቸውን መቀበልና 

ማድመጥ ላይ ብቻ የተወሰኑ ይሆናሉ፡፡ ይህም የመናገር ክሂል ትምህርትን ውጤታማ 

እንዳይሆን ያደርገዋል ( Brown and Yule, 1983)፡፡   
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ለ. የመምህራን ማስተካከያ አሰጣጥን በተመለከተ 

መምህራን ተማሪዎች ከስህተታቸው የሚማሩበትን፣ ስህተት ያለማወቅ መገለጫ አለመሆኑን፣ 

ይልቁን ከስህተታቸው ብዙ ነገሮችን መማር እንደሚችሉና ስህተት ለመማር እንደ አንድ ስልት 

ሊሆን የሚችል መሆኑን በማስረዳት ማበረታታት የማይችሉ ከሆነና አሉታዊ ምላሽ 

የሚሰጧቸው ከሆነ ተማሪዎች መምህሮቻቸው የሚሰጧቸውን ማስተካከያና እርማት ተቀብለው 

ለማስተካከል ፈቃደኛ ላይሆኑ ይችላሉ፡፡ የክፍል ውስጥ ተሳትፏቸውም በስጋት ውስጥ 

ስለሚሆን በራስ የመተማመን መንፈስ ኖሯቸው ንግግር የማድረግ ብቃታቸውን ማሳደግ 

ላይችሉ ይችላሉ (Byrne 1987, Rivers 1987)፡፡   

ስለዚህ ለተማሪዎች የመናገር ብቃት መዳበር ከመምህራን የሚሰጥ ምላሽ ወሳኝ ሚና 

የሚጫወት መሆኑን በመገንዘብ መምህራን በመናገር ክሂል ትምህርት ወቅት ተማሪዎች 

ለሚፈጽሟቸው ስህተቶች ተማሪዎችን ለንግግር የሚያበረታታ አወንታዊ በሆነ መልኩ 

ማስተካካያና እርማት በመስጠትና ወደፊት የመናገር ክሂል ማስተማሪያ ስልቶችን በአግባቡ 

በመተግበርና ተግባራትን በንግግር ማቅረብ የሚችሉበትን ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ተሳትፏቸውን 

ለማሳደግ ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው፡፡  

2.11. የመናገር ክሂል ሲተገበር የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለማስወገድ  

      የሚጠቅሙ ተግባራት 

በመናገር ክሂል ትምህርት ጊዜ ከመምህራንና ከተማሪዎች ጋር የተያያዙ በርካታ ችግሮች  

እንደሚያጋጥሙ ከላይ ለመግለጽ የተሞከረ ሲሆን ከችግሮቹ መካከልም የተወሰኑት ከላይ 

የተዘረዘሩት ናቸው፡፡ በመሆኑም እነዚህን ከላይ የተገለጹትንና ሌሎች ችግሮችን ለማስወገድ 

የተለያዩ ተግባራትን ማከናወን አስፈላጊ ይሆናል፡፡ ሊተገበሩ ከሚገቡ ተግባራት መካከልም 

የሚከተሉ ይገኙበታል፡፡  

 

(Ur 1996 ,በድሉ 2007) ንግግርን በማስተማር ሂደት ለሚያጋጥሙ ችግሮች የሚከተሉትን 

ተግባራት በመፍትሄነት የጠቆሙ ሲሆን ተግባራቱም እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡ 

2.11.1. የቡድን ስራ መጠቀም፡-  

የክፍል ውስጥ የንግግር ተግባራትን ተማሪዎች በቡድን ሆነው እንዲያካሂዱ ማድረግ 

በልምምዱ የሚናገሩ ተማሪዎች ቁጥር ይጨምራል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በክፍሉ ተማሪዎች 
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ፊት ቆመው ለመናገር የሚፈሩና የሚያፍሩ ዝምተኛ ተማሪዎች በአራትና በአምስት ተማሪዎች 

አድማጭነት ንግግር እንዲለማመዱ እድል ይሰጣል፡፡  

 

ስለዚህ የሁሉንም ተማሪዎች ተሳትፎ ለማጎልበት መምህራን በቡድን ስራ ተጠቅሞ 

ማስተማርን ትኩረት ሰጥተው ሊጠቀሙበት ይገባል፡፡የተማሪዎችን የንግግር ችሎታ ለማጎልበት 

ተማሪዎች ንግግርን በተግባር ማለማመድ ያስፈልጋቸዋል ፡፡ይህንን ለማድረግ ደግሞ የቡድን 

ስራን መጠቀም እንደ አንድ አማራጭ ሆኖ ያገለግላል፡፡ተማሪዎች በቡድን ሆነው የንግግር 

ተግባራትን በሚያከናውኑበት ጊዜ ሁሉም ተማሪዎች የመናገር እድል ስለሚያገኙ ንግግራቸውን 

የሚያዳብሩበት መልካም አጋጣሚ ያገኛሉ፡፡   

2.11.2. ተግባሩን በቀላል ቋንቋ እንዲቀርብ ማድረግ፡-  

አንዳንድ ጊዜ ተማሪዎች ጥሩ ይናገራሉ ብለው የሚገምቷቸውን ሰዎች ንግግር አስመስሎ 

ለመናገር የሚመከሩበት ሁኔታ አለ ፡፡ይህ ሁኔታው ተማሪዎች ሊገልፁት በሚፈልጉት ጉዳይ 

ላይ ሙሉ ትኩረታቸውን እንዳያሳርፉ እንቅፋት ይሆናል፡፡ በሚናገሩት ሀሳብና በቋንቋ 

አጠቃቀማቸው መካከል ጠንካራ ግንኙነት እንዳይኖርም ያደርጋል፡፡ ተማሪዎች ሀሳባቸውን 

በራሳቸው የቃላት አጠቃቀምና የአገላለፅ ችሎታ ተጠቅመው እንዲያቀርቡ ማድረግ የንግግርን 

ተግባር ከባድ አድርገው እንዳያስቡት ያደርጋል፤ በራስ የመተማመን ደረጃቸውንም ከፍ 

ያደርጋል በማለት (በድሉ፣ 2007፣90) ገልፀዋል፡፡ 

ይህ አገላለፅ ተማሪዎች ከሌላ አካል ጥገኝነት ነፃ ሆነዉ አንድን ነገር በራሳቸው አገላለፅና 

የቃላት አጠቃቀም ተጠቅመው ለመግለፅ ስለሚያችላቸው የንግግር ክሂላቸውን ለማጎለበት 

ከፍተኛ አስተዋፅኦ ይኖረዋል፡፡ 

2.11.3. ፍላጐትን ለማነሳሳት ሳቢና አነቃቂ የመወያያ (ርዕስ) ተግባር መምረጥ፡- 
ለተማሪዎች የክፍል ውስጥ የንግግር ተግባር የሚመረጥ ርዕስ ወይም የሚዘጋጅ መልመጃ 

ግልፅ፣ ሳቢ፣ ተማሪዎችን ለንግግር የሚያነሳሳና ሊያነጋግር የሚችል ሰፊ ሀሳብ የያዘ መሆን 

ይኖርበታል፡፡ ርዕሱ የተመረጠው ወይም መልመጃው የተዘጋጀው የተማሪዎችን ፍላጎት 

መሰረት አድረጎ ከሆነ የተማሪዎች ተሳትፎ ይጨምራል፡፡ ስለዚህ የመናገር ክሂልን የክፍል 

ውስጥ ክንውን ውጤታማ ለማድግ በተማሪዎች የክፍል ውስጥ ተራክቦ ላይ ተፅዕኖ 

የሚያሳድሩ ችግሮችን ለመቀነስ ከላይ በመፍትሔነት የቀረቡትን ነጥቦች ተግባራዊ ማድረግ አሊ 
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የማይባል ጉዳይ መሆኑን መምህራን ሊገነዘቡት ይገባል በማለት (በድሉ፣2007፣90) 

አብራርተዋል፡፡ 

 

በአጠቃላይ የመናገር ክሂል ሲተገበር አብዛኛዎቹ ተማሪዎች በጓደኞቻቸው ፊት ቆመው 

ለመናገር ስለሚፈሩ መምህሩ ይሆናል የሚለውን ዘዴ በመጠቀም ወይም በቡድን በማደራጀት 

በተግባሩ እንዲሳተፉ ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡ በተጨማሪም የሚመረጠው ርዕስ በተማሪው 

የህይወት ገጠመኝ ዙሪያ ቢሆን ይመረጣል፡፡ 

2.12. የቀደምት ስራዎች ቅኝት 

የመናገር ክሂልን በተመለከተ በርካታ ጥናቶች ቢኖሩም በዚህ ርዕስ ስር የሚዳሰሱት ከዚህ 

ጥናት ጋር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ ዝምድና ያላቸውን የአገር ውስጥ ቀደምት 

የጥናት ስራዎች ይሆናሉ፡፡  ከዚህ ጥናት ጋር ዝምድና የሚኖራቸውን በሚከተለው መልኩ 

በማደራጀት ተመሳስሎና ልዩነታቸውን በመረጃ አሰባሰብ፣በቦታ፣ በዘመን እና በትኩረት ነጥብ  

ለማሳየት ተሞክሯል፡፡ከነዚህ ነጥቦች አንፃር የሚከተሉት ስራዎች ተቃኝተዋል፡፡ የዚህ ጥናት 

አጥኚ ከዚህ ጥናት ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን ቀደምት ጥናቶች ለማየት ባደረገው ፍተሻ ሦስት 

የማስተርስ ዲግሪ ማሟያ ጽሁፎችን አግኝቷል፡፡ ከተጠኑትም ውስጥ አንዱ አብርሃም ገ/ዮሀንስ 

“በ(2003) በአፋር ክልል የ8ኛ ክፍል የአማርኛ መምህራን በክፍል ውስጥ የንግግር ክሂልን 

የማስማሪያ ዘዴ ምርጫና አቀራረብ” በሚል የተደረገ ጥናት ነው፡፡ አላማውም አማርኛ ሁለተኛ 

ቋንቋቸው ለሆነው የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በክፍል ውስጥ የንግግር 

ክሂል የማስተማሪያ ስነዘዴ ምርጫና አተገባበራቸው ምን እንደሚመስል መፈተሽ ሲሆን 

የመረጃ መሰብሰቢያውም ምልከታና ለተማሪዎች እና ለመምህራን የፅሁፍ መጠይቅ በማቅረብ 

ነው፡፡ ይህ ጥናት ትኩረቱ የአማርኛ ቋንቋ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ ለሚማሩ ተማሪዎች 

ሃሳባቸውን በንግግር የመግለጽ ችሎታቸውን ለማዳበር ይችሉ ዘንድ የተለያዩ ሥነ ዘዴዎችን 

ቢጠቀሙ እና የቀረቡት መልመጃዎች ለንግግር ክሂል ትምህርት ለመለማመጃነት ሊያገለግሉ 

ቢችሉም በቋንቋ ተጠቅመው ሃሳባቸውን የመግለጽና ተግባቦት የመፍጠር ብቃት የሚያዳብሩ 

እንዳልሆኑ በግኝቱ ላይ አጥኚው ጠቅሷል፡፡ 

 

በሁለተኛ ደረጃ የተቃኘው ጥናት በየነ (1985) አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ለድህረ ምረቃ መረሃ 

ግብር ማሟያነት የተሰራ ጥናት ሲሆን አላማውም “በዘጠንኛ ክፍል የአማርኛ መማሪያ መፅሃፍ 
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ውስጥ የቀረቡት መልመጃዎች የቋንቋውን ክሂሎች የሚያዳብሩ መሆን አለመሆናቸውን 

ለመመዘን ነው፡፡ የጥናቱ ዘዴም ፍተነታዊ ምርምር ሲሆን ከተጠኝዎች መረጃ በተዘጋጁ 

መጠይቆች በመሰብሰብ ትንተና አካሂዶ የተገኘው ውጤትም የቀረቡት መልመጃዎች የቋንቋውን 

ክሂሎች ለማዳበር ብቃት የሌላቸው መሆኑን አሳይቷል፡፡ 

 

እንዲሁም በሦስተኛ ደረጃ የተቃኘው ጥናት መንግስቱ (1997) በአዲስ አበባ መስተዳድር የ9ኛ 

ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት የክፍል ውስጥ የንግግር ክሂል የማስተማር ዘዴ አተገባበር 

ግምገማ በሚል ለሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ ያደረገው ጥናት ነው፡፡ የጥናቱ አቅራቢ በክልል 14 

የሚገኙ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የንግግር ክሂል በማስተማር ጊዜ የሚጠቀሟቸው ሥነ 

ዘዴዎች ምን እንደሚመስሉና የተማሪዎችን የንግግር ክሂል ለማዳበር የተመረጡ ይዘቶችን 

በመጠቀም የተለያዩ የንግግር ማስተማር ዘዴዎችን ተከትለው የትምህርት ሂደቱን ማከናወን 

አለማከናወናቸውን መገምገም ነው፡፡አላማውም የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የንግግር ክሂል 

የማስተማር ስነ ዘዴያቸውን ምን  እንደሚመስል በመገምገም ጥሩ ጎኑ እንዲቀጥል ደካማ ጎኑ 

ደግሞ እንዲሻሻል የመፍተሄ ሃሳብ ማግኘት እንዳለበት መጠቆም ሲሆን  የመረጃ 

መሰብሰቢያውም ምልከታ፣የፅሁፍ መጠይቅና የሠነድ ፍተሻ ነው፡፡ አጥኚው ንግግርን 

በማስተማር ጊዜ የቀረቡት የንግግር ተግባራት የሚከናወኑበት ሥነ ዘዴ የክፍል ውስጥ ትግበራ 

ተማሪዎችን ቀስ በቀስ ነፃ ሆነው እንዲናገሩ የማያበረታታ እና የማስተማሪያ ሥነ ዘዴው 

አመራረጥ ችግር እንዳለበት ከጥናቱ ግኝት ለመረዳት ተሞክሯል፡፡በመሆኑም ከላይ የተጠቀሱት 

ሦስቱ ጥናቶች ከዚህ ጥናት ጋር አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ሁሉም  የመናገር ክሂል 

ትምህርት መሰረት አደርገው መጠናታቸው ሲሆን  ልዩነታቸው ደግሞ እንደሚከተለው 

ቀርቧል፡፡  

የአብርሃም ገ/ዮሀንስ እና የመንግስቱ ታደሰ የጥናት ርዕስ በማስተማሪያ ሥነ ዘዴ ዙሪያ 

የሚያጠነጥን መሆኑ በይበልጥ ከዚህ ጥናት ጋር አንድ የሚያደርጋቸው ሲሆን ልዩነታቸው 

የአብረሀም ጥናት ትኩረት ያደረገው መምህራን የንግግር ክሂልን በክፍል ውስጥ የማስተማር 

ዘዴ ምርጫና የትምህርቱ አቀራረብ በ8ኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ መፅሃፍ ላይ 

ተመስርቶ መምህራን ላይ ትኩርት ያደረገ ሲሆን ያሁኑ ጥናት ትኩረት ደግሞ አማርኛን እንደ 

አፍ መፍቻ ቋንቋ የሚያስተምሩ መምህራን በ7ኛ ክፍል በአማርኛ ቋንቋ መማሪያ መፅሃፍ 

ውስጥ መልመጃዎች አተገባበር እና አደረጃጀት ላይ ያተኮረ በመሆኑ ነው፡፡ እንዲሁም የአሁኑ 

ጥናት ከአብርሃም ጥናት ጋር በክፍል ደረጃ ፣በጥናቱ ቦታ፣ በዘመንና በዓላማ የተለየ ነው፡፡ 
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በሁለተኛ ደረጃ በየነ “በ(1985) በዘጠነኛ ክፍል የአማርኛ መማሪያ መፅሃፍ ውስጥ የቀረቡት 

መልመጃዎች የቋንቋውን ክሂል የሚያዳበሩ መሆን አለመሆናቸውን መመዘን” የሚል ሲሆን 

የበየነ ጥናት አጥኚዉ ከሚያጠናው ጥናት ጋር የሚያለያየው የበየነ ጥናት በአማርኛ መማሪያ 

መፅሃፍ ውስጥ የቀረቡት መልመጃዎች የቋንቋውን ክሂል የሚያዳበሩ መሆን አለመሆናቸውን 

መመዘን ሲሆን የአሁኑ ጥናት ደግሞ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል መልመጃዎች 

አቀራረብና በመማሪያ ማስተማሪያ መፅሀፍ ውስጥ የመልመጃዎች አደረጃጀት ተገቢነት  ፍተሻ 

የሚል ነው፡፡ስለዚህ የበየነ ጥናት ከአሁኑ ጥናት በአጠናን ስልቱ፣ በክፍል ደረጃ፣በቦታ፣

በትኩረት ነጥብ፣ በጊዜና በተጠኝዎች ይለያያል፡፡ የቀዳሚዉ ጥናት ትኩረት በመፅሀፉ ውስጥ 

የቋንቋ ክሂሎችን ለማዳበር የቀረቡት መልመጃዎች ብቃት ያላቸው ወይም የሌላቸው መሆኑን 

ለማወቅ በዘጠነኛ ክፍል ተተኳሪነት የተጠና ሲሆን የአሁኑ ጥናት ትኩረት ደግሞ በሰባተኛ 

ክፍል በአማርኛ ቋንቋ መማሪያ መፅሃፍ ውስጥ የሚገኙ መልመጃዎች አተገባበር ፍተሻ ላይ  

በመሆኑ ይለያያሉ፡፡ ስለዚህ በክፍል ደረጃ፣በቦታ፣በጊዜና በተጠኚዎች መለያየት ለጥናቱ 

ውጤት መለያየት ምክንያት ሊሆን ይችላል፡፡ 

በሦስተኛ ደረጃ ከተጠቀሰው ከመንግስቱ ታደሰ ጥናት አንድነቱ እንዳለ ሆኖ ልዩነቱ የተጠናበት 

ዓመተ ምህረት ነው፡፡ ማለትም የአዲሱ ትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ከመምጣቱ በፊት በ1997 

ዓ.ም የተጠና ሲሆን የአዲሱ የሰባተኛ ክፍል የመማሪያና የማስተማሪያ መፅሀፍ ተዘጋጅቶ 

በስራ ላይ የዋለው በ2007 ዓ.ም ነው የሰባተኛ ክፍል መማሪያና ማስተማሪያ መጽሐፍ 

እንዲሁም የመርሀ ትምህርቱ አቀራረጽ የተለያየ መሆኑ ልዩ ያደርገዋል፡፡ በአጠቃላይ ሁሉም 

ጥናቶች በቦታ፣ በዓመተ ምህረት እና በመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴ የተለያዩ ናቸው፡፡ መንግስቱ 

ለመረጃ መሰብሰቢያነት የተጠቀመው ምልከታና የጽሁፍ መጠይቅ ብቻ ሲሆን አጥኚዉ እሱ 

ከተጠቀማቸው የመረጃ መሰብሰቢያ በተጨማሪ ቃለ መጠይቅና ሰነድ ፍተሻ ለመረጃ 

መሰብሰቢያነት ተጠቅሟል ፡፡ ከላይ በተጠቀሱት ነጥቦች መለያየት ለጥናቱ ውጤት መለያየት 

ምክንያት ሊሆን ይችላል፡፡ በተጨማሪም ጥናቱ ከቀዳሚው ጥናት የሚለየው በዘመን ሲሆን 

የመምህራን ከአሰለጣጠን እድገት ጋር ለውጥ ስለሚያሳይ የማስተማሪያ መሣሪያዎች ማሻሻያ 

በመደረጋቸው በጥናቱ ውጤት ላይ ለውጥ ያመጣል፡፡ስለዚህ በእነዚህ ከላይ በተጠቀሱት ነጥቦች 

አጥኒዉ የሚያጠናው ጥናት  ከላይ ከተዘረዘሩት ሦስት ጥናቶች ይለያል፡፡                  
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ምዕራፍ ሶስት፣የአጠናን ዘዴ 

በዚህ ምእራፍ የጥናቱ ዘዴ፣ የናሙና አመራረጥ፣ የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች እና 

የመረጃ መተንተኛ መንገዶች ተጠቃሽ ናቸዉ ፡፡ ስለሆነም የጥናቱን አላማ መሰረት በማድረግ 

የተሰበሰቡትን መረጃዎች በምን ዓይነት መንገድ እንደተመረጡና እንደተተነተኑ ለመግለፅ 

ተሞክሯል፡፡      

3.1. የጥናቱ ንድፍ 

የዚህ ጥናት ዋና አላማ የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በክፍል ውስጥ የመናገር 

ክሂል መልመጃዎች አተገባበር ተገቢነት ፍተሻ ለማድረግ የሚካሄድ ሲሆን ይህን አላማ ከግብ 

ለማድረስ በክፍል ምልከታ፣ በቃል መጠይቅና በፅሑፍ መጠይቅ እንዲሁም ከሰነድ ፍተሻ 

የተገኙትን መረጃዎች በዋናነት በአይነታዊ በደጋፊነት መጠናዊ የመረጃ መተንተኛ ስልት 

በማቀናጀት ገላጭ የምርምር ንድፍን ተከትሎ ቀርቧል፡፡ ምክንያቱም ገላጭ ምርምር ስሙ 

እንደሚያመለክተው ተመራማሪው አንድ ጉዳይ አንስቶ ችግሩ ምን ያህል አሳሳቢ እንደሆነ 

ያለውን ነባራዊ ሁኔታ መሰረት አድርጎ በትረካዊ መንገድ የሚያቀርብበት ነው፡፡   

3.2. የናሙና አመራጥ 

3.2.1. የጥናቱ ቦታ ናሙና አመራረጥ  

ይህ ጥናት የተካሄደው በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ካሉ ወረዳዎች ውስጥ አመች ንሞና 

ዘዴን በመጠቀም አንዱን የሞረትና ጅሩን ወረዳ በመምረጥ በስሩ ከሚገኙት አንደኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤቶች መካከል የወይራምባ፣የቦሎና የዋቢ አንደኛ ደረጃ ሁለትኛ ሳይክል ትምህርት 

ቤቶች ተካተዋል፡፡ እነዚህን ትምህርት ቤቶች አጥኚው በአመቺ ናሙና የተመረጠበት ምክንያት  

በስራ ላይ ሆኖ የሚያከናውነው ምርምር በመሆኑ ከሚሰራበት ትምህርት ቤት ጋር ቅርበት 

ስላላቸዉ  ከሌሎች ትምህርት ቤቶች ይልቅ ለጥናቱ ጠቃሚ መረጃ ለማግኘት ጊዜና ጉልበትን 

ከመቆጠብ በተጨማሪ ጥናቱን ቀልጣፋና ውጤታማ ያደርገዋል ብሎ ስላሰበ በአመቺ ናሙና 

ዘዴ (Convenience Sampling) ተመርጠዋል ፡፡አመቺ ናሙና የሚባለው ተመራማሪው 

ጥናቱን በቅርበት ባገኛቸውና ጥናቱን ለማከሄድ አመቺ በሆኑለት ሰዎች ወይም ነገሮች ላይ 

ተመርኩዞ ጥናቱን ሲያከሂድ ነው፡፡  
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3.2.2. የክፍል ደረጃ ናሙና አመራረጥ 

በአንደኛ ደረጃ ሁለትኛ ሳይክል ትምህርት ቤት የሚማሩት ተማሪዎች ከአምስተኛ እስከ 

ስምንተኛ ክፍል ሲሆኑ ከነዚህ  መካከል አምስተኛ እና ስድስተኛ ክፍል የሚማሩ ተማሪዎች 

እድሜያቸው አነስተኛ ስለሆነ በቂ መረጃ ላይሰጡ ስለሚችሉና እንዲሁም የስምንተኛ ክፍል 

ተማሪዎች ክልል አቀፍ ፈተና የሚፈተኑ ከመሆናቸው አንፃር የጊዜ እጥረት ስለሚኖር በቂ 

መረጃ ላይገኝ ይችላል በሚል ግምት በጥናቱ አልተካተቱም፡፡  ይሁን እንጂ  በሰባተኛ ክፍል 

መማሪያ መፅሀፍ ውስጥ ለንግግር ክሂል ማስተማሪያ ተመርጠው የቀረቡት ስልቶች 

(መልመጃዎች) በርካታ ስለሆኑ አጠኚው ለጥናቱ አስፈላጊውን መረጃ ሊያገኝባቸው ይችላል 

ብሎ ስላመነ የሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች በዓላማ ተኮር ንሞና ተመርጠዋል፡፡የአላማ ተኮር ንሞና 

ተመራማሪው የጥናቱን ተሳታፊዎች የሚመርጠው ከጥናቱ ዓላማ አንፃር እነማን ብመርጥ 

የሚፈለገው መረጃ ኖሯቸው ሊሰጡኝ ይችላሉ? የትኞቹ የጥናቱ አካላይ አባላት ቢሳተፉ 

አስፈላጊውን መረጃ ላገኝባቸው እችላለሁ በማለት መረጃዎችን የሚመርጥበት ዘዴ ነው  

3.2.3. የመምህራን የናሙና አመራረጥ  

በጥናቱ የሚካተቱት መምህራን የወይራምባ፣የቦሎና የዋቢ አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ 

ሳይክል ትምህርት ቤቶች ሲሆኑ በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚያስተምሩ የአማርኛ 

ቋንቋ መምህራን ብዛት ወንድ 5 ሴት 4 በድምሩ 9 ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥ ሰባተኛ ክፍልን 

የሚያስተምሩ መምህራን ወንድ 3 ሴት 1 በድምሩ 4 ናቸው፡፡ ስለሆነም በጠቅላይ ንሞና ዘዴ 

(Comprehensive Sampling) ሁሉም በጥናቱ ተካተዋል፡፡ጠቅላይ ናሙና የተመረጠበት 

ምክንያትም አጥኝው የጥናቱን አካላዮች ሁሉንም በጥናቱ አካቶ ምርምሩን የሚያካሄድበት ዘዴ 

በመሆኑ ነው፡፡  

3.2.4.የተማሪዎች ናሙና አመራረጥ  

ጥናቱ በሚካሄድባቸዉ ትምህርት ቤቶች በአንድ ክፍል ውስጥ በአማካይ ከ40-50 ተማሪዎች 

ይገኛሉ፡፡በዋቢ 332 ተማሪዎች ፣በወይራምባ 159 እንዲሁም በቦሎ ደግሞ 56 ተማሪዎች 

ሲኖሩ በሶስቱ ትምህርት ቤቶች  በአጠቃላይ 547 ናቸው፡፡ በተመረጠው የክፍል ደረጃ 

የተመረጡት መምህራን ከሚያስተምሩባቸው ክፍሎች መካከል በቀላል የዕጣ ንሞና ዘዴ 

ከወይራ አምባና ከቦሎ ትምህርት ቤት አንድ አንድ ክፍል ከዋቢ ትምህርት ቤት ደግሞ ሁለት 

ክፍል በድምሩ አራት ክፍሎች ተመርጠዋል፡፡ 
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በእነዚህ አራት ክፍሎች የሚማሩ ተማሪዎች ብዛት አንድ መቶ ዘጠና ናቸው፡፡ እነዚህን 

ተማሪዎች በሙሉ መጠይቁን ለማስሞላት አስቸጋሪ በመሆኑ በተመረጡት ክፍሎች ውስጥ 

በሚኖሩት ተማሪዎች ቁጥር እኩል መጠንና አንድ አይነት ቀለም ያላቸው ወረቀቶች 

በማዘጋጀት በእያንዳንዱ ወረቀት ላይ የሚፈለገውን ያህል ቁጥርና ዜሮ በመፃፍ እኩል እኩል 

ከተጠቀለሉ በኋላ በሙሉ በእጣ ማውጫ ኮፍያ ውስጥ በማድረግ ሁሉም ተማሪዎች እየተነሱ 

እጣውን በማውጣት ከሁለቱ ክፍሎች ሰላሳ ሰባት፣ሰላሳ ሰባት ከሁለቱ ክፍሎች ደግሞ ሰላሳ 

ስምንት፣ ሰላሳ ስምንት በቀላል እጣ ንሞና ዘዴ ሰማኒያ ወንድና ሰባ ሴት በደምሩ መቶ ሀምሳ 

ተማሪዎች እኩል እድል በሚሰጠው በቀላል የእጣ ናሙና ስልት ተመርጠው በጥናቱ ተሳታፊ 

እንዲሆኑ ተደርገዋል፡፡ተማሪዎች እኩል እድል በሚሰጠው በቀላል የእጣ ናሙና ስልት 

የተመረጡበት ምክንያት እያንዳንዱ የጥናቱ አካላይ አባል ናሙና ሆኖ ለመመረጥ እኩል እድል 

ስላለው ከሌሎች የናሙና መምረጫ ስልቶች ይልቅ ለሁሉም ተማሪዎች እኩል የመመረጥ 

እድል ስለሚሰጥ ነው፡፡  

3.3. መረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎች 

ቀደም ሲል አንደተገለፀው የዚህ ጥናት ትኩረት በክፍል ውስጥ የመናገር ክሂል መልመጃዎች 

አተገባበርና ተገቢነት መፈተሽ ነው፡፡የጥናቱ ተሳታፊ ከሆኑት መምህራን እና ተማሪዎች 

የሚሰበሰቡት መረጃዎች  አስተማማኝ  ይሆኑ ዘንድ የተለያዩ የመረጃ  መሰብሰቢያ 

መሳሪያዎች መጠቀም አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ ጥቅም ላይ የዋሉት የመረጃ መሰብሰቢያ 

መሳሪያዎች ደግሞ  የሚከተሉት ናቸው፡፡  

3.3.1. የክፍል ውስጥ ምልከታ 

የክፍል ውስጥ ምልከታ ለዚህ ጥናት ዋና የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴ ሲሆን ለዚህም  ዋነኛ 

ምክንያት ጥናቱ የክፍል ውስጥ አተገባበር በመሆኑ የመምህራኑ የመናገር ክሂል አተገባበር 

ምን እንደሚመስል ለመቃኘት ስለሚያስችል ነው፡፡በተጨማሪም ከምልከታ የሚገኙ መረጃዎች 

ለጥናት በተመረጡት ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚስተዋለውን የክፍል ውስጥ የመናገር ክሂል 

መማር ማስተማር ክንውን በቀጥታ ማየት ስለሚቻል በዚህ አይነት መንገድ የሚገኙ መረጃዎች 

ከሌሎቹ የመረጃ ምንጮች ይልቅ የበለጠ ተጨባጭ ስለሚሆኑ ነው፡፡ ምልከታውም የተካሄደው 

የተደራጀ የምልከታ ቅፅ በቅድሚያ በማዘጋጀት ነው፡፡ የመናገር ክሂል በክፍል ውስጥ እንዴት 

ተግባራዊ እንደሚያደርጉት ለመመርመር ሲሆን ምልከታው የተደረገው በሶስቱም ትምህርት 
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ቤቶች የሚያስተምሩ የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በምልከታ ወቅት ትኩረት 

የሚሰጣቸው ነጥቦች መከናወን አለመከናወናቸዉን ለማረጋገጥ ነው፡፡  

ለምልከታ የሚሆኑ ጥያቄዎችም በምዕራፍ ሁለት በተዛማጅ ፅሁፍ ቅኝት ላይ የቀረበውን 

ንድፈ ሀሳብ መነሻ በማድረግ ተዘጋጅተው ለዋናው ጥናት ከመዋላቸው አስቀድሞ ሁለት 

በመማር ማስተማር ልምድ ባላቸው የአማርኛ ቋንቋ መምህራን እንዲገመግሟቸው በማድረግ 

የጥያቄዎቹን ጥንካሬና ድክመት በመለየት ለዚህ ምርምር በሚሆኑ አግባብ ማሻሻያ 

ከተደረገባቸው በኋላ በአማካሪ ተገምግመው ተግባራዊ ተደርገዋል፡፡ መረጃዎቹም በተደራጀው 

ቅፅና በመቅረፀ ምስል ከተሰበሰቡ በኋላ የተገኙ መረጃዎች ተቀናጅተው ወደ ፅሁፍ ተመልሰው 

የእንዳንዱ መምህር የመናገር ክሂል አተገባበር ከተማሪዎች የፅሁፍ መጠይቅና ከመምህራን 

ቃለ መጠይቅ ጋር እየተመሳከረ መረጃው ተተንትኗል፡፡ 

3.3.2. የፅሁፍ መጠይቅ 

የፅሁፍ መጠይቅ ከሌሎች የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎች ጋር ሲነፃፀር ጊዜን፣ ጉልበትን እና 

ገንዘብን ይቆጥባል፡፡ የመላሾችንም ማንነት ስለማይገልፅ መላሾች አስተማማኝ መረጃ እንዲሰጡ 

ያበረታታል ፡፡በመሆኑም አጥኚው በቂ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ይችል ዘንድ ለመቶ ሀምሳ 

ተማሪዎች አስራ አምስት የፅሁፍ መጠይቆች ቀርቦላቸዋል፡፡ የጽሁፍ መጠይቁ መሰረታዊ 

አላማው በተከታታይ የክፍል ውስጥ ምልከታና ከመምህራን ቃለ መጠይቅ ያልተገኙ 

መረጃዎችን ለመሰብሰብና በሌሎች የመረጃ ምንጮች የተገኘውን መረጃ በበለጠ ለማዳበርና 

ትክክለኛነቱን ለማረጋገጥ ስለሚያግዝ ነው ፡፡መጠይቆቹም በመንግስቱ (1997)ና በበየነ (1985) 

የምርምር ስራ ላይ ተግባራዊ የተደረጉ ሲሆን  እኔ ለዚህ ጥናት እንዲሰማማ አድርጌ በማሻሻል 

ወስጀዋለሁ ፡፡ለዚህ ጥናት የዋሉበት ዋነኛ ምክንያት ለዚህ ጥናት ተገቢ ሆነው ስለተገኙና 

ከዚህ በፊት ያጠኑት አጥኒዎች ለምሳሌ በየነ “በዘጠነኛ ክፍል መማሪያ መፅሃፍ ውስጥ 

የቀረቡት መልመጃዎች የቋንቋውን ክሂሎች የሚያዳብሩ መሆን አለመሆናቸውን መመዘን 

በሚል ያጠና ሲሆን የመልመጃዎች አተገባበር ተገቢነትን ባለማየቱ የመልመጃዎችን አተገባበር 

ተገቢነት ለመፈተሽ በዚህ ጥናት በአገልግሎት ላይ እንዲውሉ ተደርገዋል፡፡ ጥያቄዎቹም 

ለዋናው ጥናት ከመዋላቸው አስቀድሞ ሁለት በመማር ማስተማር ልምድ ባላቸው የአማርኛ 

ቋንቋ መምህራን እንዲገመግሟቸው በማድረግ የጥያቄዎቹን ጥንካሬና ድክመት በመለየት ለዚህ 

ምርምር በሚሆኑ አግባብ ማሻሻያ ተደርጎባቸው በተመሳሳይ ክፍል ለሚገኙ በጥናቱ 

ለማይካተቱ 38 ተማሪዎች እንዲፈተኗቸው ከተደረገና ከታረሙ በኋላ አስተማማኝነታቸው 
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በ(Cronbach’s Alpha) የአስተማማኝነት ውጤት መለኪያ ተሰልቶ ውጤቱም 0.81 ሆኗል፡፡

ይህም ከ0.65 በላይ ስለሆነ አስተማማኝ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡በዚህም የጥያቄዎቹን 

ትክክለኛነትና አስተማማኝነት ከፍ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል፡፡ ከዚያም ጥያቄዎቹ በአማካሪ 

ተገምግመው ከጸደቁ በኋላ ተግባራዊ ተደርገዋል ፡፡ የጽሁፍ መጠይቆቹም በጥናቱ የመጨረሻ 

ክፍል በአባሪነት ተያይዘው ቀርበዋል፡፡            

3.3.3. ቃለ መጠይቅ  

ቃለ-መጠይቅ ተመራማሪው ከባለ ጉዳዩ ጋር በግንባር በመገናኘት በቃል የሚያደርገው ውይይት 

ነው፡፡በቃለ መጠይቅ ከአራት መምህራን በዘጠኝ ጥያቄዎች ላይ መረጃዎች ተሰብስበዋል፡፡በቃለ 

መጠይቅ መረጃዎች የተሰበሰቡበት ዋነኛ ምክንያት በዚህ የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴ ናሙናዎች 

በቁጥር ትንሽ ስለሆኑ መረጃዎቹን ለመሰብሰብና ለመተንተን ቀላል ስለሆነና በቃል መጠይቅ 

ጊዜ ተጠያቂው ያልተረዳው ነገር ቢኖር እንኳን ማብራሪያ የሚያገኝበት ሰፊ እድል ስላለ መላሹ 

ትክክለኛና አስተማማኝ መረጃዎችን ለመስጠት ያስችለዋል ፡፡እንዲሁም ቃለ መጠይቁ 

የመምህራን ዳራዊ መግለጫዎችን አካቶ ይዟል፡፡  

ቃለ መጠይቆቹም በበየነ (1985) የምርምር ስራ ላይ ተግባራዊ የተደረጉ ሲሆን ለዚህ ጥናት 

ተገቢ ሆነው ስለተገኙ እኔ ለዚህ ጥናት እንዲሰማማ ማሻሻያ በማድረግ ወስጃቸዋለሁ፡፡ 

ጥያቄዎቹ ለዋናው ጥናት ከመዋላቸው አስቀድሞ ሁለት በመማር ማስተማር ልምድ ባላቸው 

የአማርኛ ቋንቋ መምህራን እንዲገመግሟቸው በማድረግ የጥያቄዎቹን ጥንካሬና ድክመት 

በመለየት መሻሻል ያለባቸው ተሸሽለው መወገድ ያለባቸው ከተወገዱ በኋላ ለዚህ ምርምር 

በሚሆኑ አግባብ ተዘጋጅተዋል፡፡ ከዚያም ጥያቄዎቹ በአማካሪ ተገምግመው ከጸደቁ በኋላ 

ተግባራዊ ተደርገዋል ፡፡ የቃለ መጠይቁ ጥያቄ በጥናቱ የመጨረሻ ክፍል በአባሪነት ተያይዞ 

ቀርቧል፡፡ሁሉም የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች ከተዘጋጁ በኋላ ተገቢነታቸውንና 

ትክክለኝነታቸውን ለማረጋገጥ በመጀመሪያ በሁለት ልምድ ባላቸው የአማርኛ ቋንቋ መምህራን 

የይዘትና የላዕላይ ትክክለኝነታቸውን እንዲገመገሙ ተደርጓል፡፡ በመቀጠል ለተመራማው 

አማካሪ ተሰጥተው ድጋሚ ግምገማ ተደርጎባቸዋል፡፡ ከመምህራኑና ከአማካሪ የተገኘውን መረጃ 

መሠረት በማድረግም መጨመር ያለባቸው ጥያቄዎች ተጨምረዋል፣ መሻሻል ያለባቸው 

ተሻሽለዋል፣ መወገድ ያለባቸው ተወግደዋል፣ የአሻሚነት ባህርይ የታየባቸውን በማብራራት 

ግልፅ የማድረግ ተግባራት ተከናውነዋል፡፡  
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3.3.4. የሰነድ ፍተሻ 
ሰነድ ፍተሻ ለዚህ ጥናት አራተኛው አጋዥ የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያ ሲሆን ሰነዶች 

ተመራማሪው ስላለፈውም ይሁን ስለወቅታዊው ጉዳይ መረጃ ለመሰብሰብ የሚጠቀምባቸው 

ጠቃሚ የመረጃ ምንጮች ናቸው ፡፡ በመሆኑም በዚህ የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያ ፍተሻ 

የተደረጉት ሰነዶች የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ መጽሀፍና የመምህሩ መምሪያ 

ሲሆኑ በመጽሀፎቹ ውስጥ የተካተቱ የመናገር ክሂል መማሪያ ማስተማያ መልመጃዎች 

ተፈትሸውበታል፡፡ የተገኘው መረጃም አስፈላጊው ትንተና ተደርጎበታል ፡፡   

3.4. የመረጃ አተናተን  

የዚህ ጥናት ዋና አላማ የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በክፍል ዉስጥ የመናገር 

ክሂል መልመጃዎች አተገባበር ተገቢነት  መፈተሽ ነው፡፡ 

ይህንን ዓላማ ከግብ ለማድረስም በመጀመሪያ ከመናገር ክሂል ማስተማሪያ ስልቶች ጋር 

ግንኙነት ያላቸው ጥናታዊ ስራዎችን በማፈላለግ መረጃ ለመሰብሰብ ጥረት ተደርጓል፡፡ 

በማስቀጠልም በጽሁፍ መጠይቅና በቃለ መጠይቅ የተሰበሰቡት መረጃዎች እያንዳንዱ መላሽ 

ለእያንዳንዱ ጥያቄ የሰጠውን ምላሽ በምልከታ ወቅት ከተገኘው መረጃ ጋር በማገናዘብ 

መረጃዎቹ ትረካዊ በሆነ መልክ ተብራርው ቀርበዋል፡፡ በተጨማሪም በመማሪያ መጽሐፉ 

ውስጥ የቀረቡት የመናገር ክሂል ይዘት ማቅረቢያ ስልቶች ምን ምን እንደሆኑና በመማር 

ማስተማሩ ሂደት ተግባራዊ መደረግ አለመደረጋቸውን  የሚያሳይ ትንታኔ በዋናነት በአይነታዊ 

በደጋፊነት ደግሞ በመጠናዊ የመረጃ መተንተኛ ስልት ተተንትነው ቀርበዋል፡፡           
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ምዕራፍ አራት፡-የውጤት ትንትና እና የውጤት ማብራሪያ 

በምዕራፍ አንድ ስር እንደተገለጸው የዚህ ጥናት ዋና ዓላማ የመናገር ክሂል መልመጃዎች 

የክፍል ውስጥ አተገባበር ተገቢነት መፈተሽ ሲሆን ይህንን ዓላማ ለማሳካት ከክፍል ውስጥ 

ምልከታ፣ ከሰነድ ፍተሻ፣ ለመምህራን ከቀረበ ቃለ መጠይቅና ለተማሪዎች ከቀረበ የፅሁፍ 

መጠይቅ መረጃዎች ተሰብስበው አገልግሎት ላይ ውለዋል፡፡ በመሆኑም በዚህ ምእራፍ በነዚህ 

የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች የተሰበሰቡት መረጃዎች በጥናቱ መሪ ጥያቄዎች ቅደም 

ተከተል መሰረት ተደራጅተው እንደሚከተለው ተተንትነዋል፤ የጥናቱ ውጤትም ተብራርቷል፡፡  

የመምህራን ዳራ 

ሠንጠረዥ 1፡- የተጠኝ መምህራንን ዳራ የሚያመለክት ሠንጠረዥ 

ተ

. 

ቁ 

መምህራኑ 

የሚገኙባቸው 

ትምህርት ቤቶች 

ስም  

የመም 

ህራን 

ብዛት 

ፆ 

ታ 

 

 

እደሜ 

 

የትምህርት    

ደረጃ          

የሰለጠኑበት 

የት/ትመስክ 

የአገል 

ግሎት 

ዘመን 

የሰራ ላይ 
 
ስልጠና 
አግኝተው 
ያውቃሉ? 
 

 

አብይ ንዑስ 

1 ወይራአምባ 1ኛ 

ደረጃ ት/ቤት 

1 

 

ሴ  ዲፕሎማ አማርኛ - 17 አላገኘሁም 

2  ዋቢ 1ኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት 

2 ወ 52 ዲፕሎማ አማርኛ - 21 አላገኘሁም 

ወ 42 ዲፕሎማ አማርኛ - 18 አላገኘሁም 

3 ቦሎ 1ኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት 

1 ወ  ዲፕሎማ አማርኛ - 15 አላገኘሁም 
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ከላይ ከቀረበው የመምህራን ዳራዊ መግለጫ እንደምንመለከተው በተመረጡት ሶስት የመንግስት 

አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሚያስተምሩ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን ሁሉም 

በአብይ ትምህርት መስክ የተማሩት አማርኛ ቋንቋን ሲሆን በትምህርት ዝግጅታቸውም 

ዲፕሎማ ያላቸው ናቸው ፡፡ የአገልግሎት ዘመናቸውም መካከለኛ ላይ የሚገኙ ናቸው ፡፡ተጠኝ 

መምህራን ሰልጥነው ከወጡበት ተቋምት የመናገር ክሂል ትምህርትን በዘመናዊ ስልት 

ለማስተማር የሚያስችል ስልጠና እንዳላገኙ ገልፀዋል፡፡ እንዲሁም የስራ ላይ ስልጠና ማግኘት 

አለማግኘታቸውን በቃለ መጠይቅ ተጠይቀው ሁሉም ምንም አይነት የስራ ላይ ሰልጠና 

እንዳላገኙ ገልፀዋል፡፡ ይህ ደግሞ ክሂሎችን በክፍል ውስጥ በዘመናዊ መንገድ ለመተግበር 

አሉታዊ ተፅዕኖ እንደሚያሳድርባቸው ለመረዳት ይቻላል ፡፡ነገር ግን ለመምህራኑ አጫጭር 

የስራ ላይ ስልጠና በተለያዩ ጊዜያት የሚያገኙበት ምቹ ሁኔታ ቢፈጠርላቸው የመናገር 

ክሂልንም ሆነ ሌሎቹን ክሂሎች ውጤታማ በሆነ ስልት ለተማሪዎቹ በማቅረብ ተማሪዎች 

ለትምህርቱ ጥሩ ተሳትፎ እንዲኖራቸው በማድረግ በተማሪዎች የመናገር ክሂል ላይ አመርቂ 

የሆነ ውጤት ማምጣት ይቻል ነበር፡፡ 

4.1. የውጤት ትንተና  

4.1.1. የመናገር ክሂል ማቅረቢያ ስልቶችን በተመለከተ 

ሀ. በመማሪያ መፅሀፉ ውስጥ የቀረቡት የመናገር ክሂል ይዘት ማቅረቢያ ስልቶች  

  ምን ምን ናቸው ?  

በሰባተኛ ክፍል አማርኛ የተማሪው መማሪያ መጽሀፍና በመምህሩ መምሪያ ውስጥ የሚገኙ 

የመናገር ክሂል መማሪያ ማስተማሪያ ስልቶች ለመለየት በተደረገው ሰነድ ፍተሻ በመጽሀፎቹ 

ውስጥ የቀረቡት ማስተማሪያ ስልቶች እንደሚከተለው ተዘርዝረዋል፡፡  

በምእራፍ አንድ “ተፈጥሮን ማድነቅ” በሚለው ርዕስ ስር ለንግግር ማስማሪያነት የቀረቡት 

ተግባራት በገጽ 13 ላይ የቀረቡት የመናገር ክሂል ማስተማሪያ ስልቶች ተማሪዎች እስካሁን 

በተለያዩ አጋጣሚዎች አይታችሁ ስላደነቃችኋቸው አካባቢዎች ተወያዩና ለክፍል ጓደኞቻችሁ 

ተናገሩ፣በገፅ 20 ላይ የአፈር ለምነትን ለመጨመር ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያና ከተፈጥሮ 

ማዳበሪያ የተሻለው የተኛው እንደሆነ ለምን አንደተሻለ ከግብርና ባለሙያ ጠይቃችሁ በክፍል 

ውስጥ በንግግር አቅርቡ፣ መስህብ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ተወያይታችሁ መልሱን 
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በቃላችሁ ግለፁ ፣“መስህቦቻችን” ከሚለው ርዕስ በታች ከቀረበው ስዕል ምን እንደተረዳችሁ 

ተወያይታችሁ መልሱን በቃላችሁ ግለፁ በማለት የሚያዙ ናቸው፡፡     

በምእራፍ ሁለት “የቤተሰብ ምጣኔ” በሚለው ርእስ ስር በገጽ 28 ላይ ተማሪዎች “ልጅ በድሉ 

ያድጋል” እና  “ልጅ ሀብት ነው” በሚሉት አባባሎች ላይ ተወያዩ ፣ በገፅ 32 ተማሪዎች ስለ 

ቤተሰብ ምጣኔ ያሉ አሉታዊ አመለካከቶች ከምን የተነሳ ሊመነጩ እንደቻሉ ሰፋ ያሉ 

ማብራሪያ በማቅረብ ተናገሩ፣ በገጽ 39 “የህፃናት እንክብካቤ” የሚል ፅሁፍ ማንበባችሁ 

ይታወቃል ፡፡አሁን ደግሞ በፅሁፉ ውስጥ ሊተላለፍ የተፈለገውን መልዕክት ለክፍል 

ጓደኞቻችሁ በንግግር አቅርቡ በማለት የሚያዙ የመናገር ክሂል ማስተማሪያ ስልቶች 

(ተግባራት) ቀርበዋል፡፡  

በምእራፍ ሶስት “ኤች.አይ. ቪ./ኤድስና ማህበራዊ ቀውሶች” በሚለው ርእስ  መናገር በሚለው 

ክፍል ገጽ 54 ላይ ወጣቶችን ለኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ተጋላጭ የሚያደርጓቸው ምክንያቶች ምን 

ምን እንደሆኑ ተወያዩ ፣ ወጣቶች ከኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ራሳቸውን ለመከላከል ምን ማድረግ 

እንዳለባቸው ተወያዩ፣ የተለያዩ ሱሶች ተገዥ መሆን ምን ጉዳት ያመጣል ብላችሁ 

ታስባላችሁ? መልሳችሁን በቃላችሁ አቅርቡ፣በሚከተለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ተዘጋጅተው ክርክር 

እንዲያደርጉ የሚያዙ ማስተማሪያ ስልቶች (ተግባራት) ቀርበዋል፡፡  

በምእራፍ አራት “ታዋቂ የኪነ ጥበብ ሰዎች” በሚለው ርእስ መናገር በሚለው ስር በገጽ 76 

“የውሎ ማስታወሻ” በሚል ርዕስ የቀረበውን ምንባብ መሰረት በማድረግ ቀጥሎ በቀረበው 

የሀሳብ ቅደም ተከተል መሰረት ንግግር አቅርቡ፣  በገፅ 78 ላይ  በስዕሉ የምታዩአቸው ሰው 

ዕውቅና ያገኙባቸው ስራዎች ምን ምን እንደሆኑ በቃላችሁ  መልስ ስጡ፣ በገፅ 86 ላይ 

በአካባቢያችሁ ታዋቂ ስለሆኑ አንድ ሰው፣ስለሰሯቸው ስራዎች በቡድን ተወያዩና የደረሱበትን 

የጋራ ሀሳብ በንግግር እንዲያቀቡ የሚያዙ ማስተማሪያ ስልቶች (ተግባራት) ቀርበዋል፡፡  

በምዕራፍ አምስት “ውሀና ጥቅሙ” በሚለው ርእስ ስር መናገርን ለማጎልበት በገጽ 93 ላይ 

ውሃ ይገላልም ያድናልም የሚለው በምን ምክንያት እንደሆነ በቃላችሁ ግለፁ፣ገፅ 101 ላይ 

ውሃ ሰዎችን እንዴት ሊጎዳ ይችላል? በሚለው ጥያቄ ላይ በመወያየት የደረሣችሁበትን የጋራ       

ሃሳብ ለክፍል ጓደኞቻችሁ በንግግር አቅርቡ፣ገፅ 107 ላይ ደግሞ በአካባቢያችሁ ያሉትን የውሃ 

አካላት በመጥቀስ ህብረተሰቡ እንዴት አየተገለገለባቸው እንደሆነ በንግግር እንዲያቀርቡ የሚያዙ 

ማስተማሪያ ስልቶች (ተግባራት) ቀርበዋል፡፡  
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በምእራፍ ስድስት “ማህበራዊ ግንኙነት” በሚው ርእስ መናገርን ለማጎልበት በገጽ 117 ላይ  

“ከሞት ጋር ድርድር” በሚል ርዕስ ከቀረበው ምንባብ የምታስታውሷቸውን ምልልሶች 

የገፀባህርያቱን ድምፀት አስመስላችሁ ተናገሩ፣በገፅ 118 ከስዕሉ የተረዳችሁትን ተናገሩ፣በገፅ 

127 መናገር በሚለው ክፍል “በላ ልበልሃ” በሚለው ምንባብ መሰሰረት ከሳሽና ተከሳሽን 

በመወከል የሚና ጨዋታ አቅርቡ፣ በገፅ 133 “ርስበርስ መረዳዳት” በሚል ርዕስ የቀረበውን 

የምልልስ ምንባብ ገፀባህርያቱን በመወከል የሚና ጨዋታ እንዲየቀርቡ  የሚያዙ የማስተማሪያ 

ስልቶች (ተግባር) ቀርበዋል፡፡  

 በምእራፍ ሰባት “ሱስ” በሚለው ርእስ ንግግርን ለማጎልበት የቀረቡ የመስተማሪያ ብልሃቶች 

ገጽ 142 ላይ ሱሰኛ መሆን ምን ምን ችግሮችን እንደሚያስከትል ተናገሩ፣በገጽ 147 ላይ  

“ጫት መቃም ጎጂ ነው ፣ ጫት መቃም ጎጂ አይደለም” በሚሉ ሁለት ተቃራኒ ሀሳቦች ላይ 

መምህሮቻችሁ በሚሰጧችሁ መመሪያ መሰረት ተከራከሩ፣በገጽ 154 ላይ ሱሰኝነት ማህበራዊ 

ተቀባይነትን ያሳጣል ወይስ አያሳጣም? ለምን? የተለያዩ ማስረጃዎችን በመጠቀም ሀሳባቸውን 

በንግግር እንዲያቀቡ  የሚያዙ ማስተማሪያ ስልቶች (ተግባራት) ቀርበዋል፡፡      

በምእራፍ ስምንት “አርበኝነት” በሚለው ርእስ ገጽ 157 ላይ ስለ እተጌ ጣይቱ ብጡል 

የምታውቁትን ታሪክ ለክፍል ጓደኞቻችሁ ተናገሩ፣ በገጽ 171 ላይ ከሚከተሉት መካከል 

አንዱን በመምረጥ ለክፍላችሁ ተማሪዎች በዘፈን፣ በመዝሙር ወይም በንግግር አቅርቡ፡፡      

➢ . ስለሀገር ፍቅር የሚዘፈኑ ዘፈኖች ወይም የሚዘመሩ መዝሙሮች እንዲያቀርቡ 

የሚያዙ ተግባራት ቀርበዋል፡፡ 

በምእራፍ ዘጠኝ “ተላላፊ በሽታዎች” በሚለው ርእስ ስር መናገርን ለማጎልበት በገጽ 187 ላይ 

ስለቫይረስ የምታውቁትን ተናገሩ፣በገፅ 197 ላይ በአንድ ቡድን አራት አባላት በመሆን አንዳችሁ 

እንደጋዜጠኛ፣ ሶስታችሁ እንደጤና ባለሙያ በመሆን ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን በተመለከተ ቃለ 

ምልልስ አካሂዱ፣ገፅ 200 በአካባቢያችሁ በስፋት የሚታወቁ ተላላፊ በሽታዎች በቃላቸው  

እንዲያቀርቡ የሚያዙ  ተግባራት ቀርበዋል፡፡   

በምእራፍ አስር “ቃላዊ ግጥም” በሚለው ርእስ ስር የንግግር ክሂልን ለማጎልበት የቀረቡ 

ተግበራት በገጽ 209 ላይ በተፃፉና ባልተፃፉ ግጥሞች መካከል ምን አይነት አንድነትና ልዩነት 

እንዳላቸው በቃላችሁ መልሱ፣ በገፅ 224 ላይ “ቃላዊ ግጥሞች” በሚል  ርዕስ ከቀረበው 
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ምንባብ ውስጥ የቀረቡትን የቀረርቶና የፉከራ ግጥሞች አንዳችሁ የቀረርቶ  ግጥሞችን 

አንዳችሁ ደግሞ የፉከራ ግጥሞችን በትክክለኛው አከዋወን ስልት በሚና ጨዋታ አቅርቡ፣  

በገጸ 230 ላይ  “ቃላዊ ግጥሞች” ከሚል ርዕስ ስር ከ “ሀ” እስከ “ረ” የቀረቡትን ግጥሞች 

አንዱን በመምረጥ አገላለጹን ጠብቀው በቃላቸው እንዲያቀርቡ  የሚያዙ ማስተማሪያ ስልቶች 

(ተግባራት) ቀርበዋል፡፡  

ከላይ ለመግለፅ እንደተሞከረው በኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስተርና በአማራ ክልል ትምህርት 

ቢሮ በ2007 ለደረጃው በተዘጋጀው የሰባተኛ ክፍል የተማሪው መማሪያ መጽሐፍ ተማሪዎች 

መናገርን እንዲማሩባቸውና በተግባር እንዲለማመዱባቸው ተብለው የቀረቡት የመናገር ክሂል 

መማሪያ ማስተማሪያ መልመጃዎች  ቃላዊ ሪፖርት ሰባት ጊዜ፣ የቡድን ውይይት ሰባት ጊዜ፣ 

የቃል ንግግር ሰባት ጊዜ፣  የቡድን ክርክር ሁለት ጊዜ፣ ቃለ ምልልስ አንድ ጊዜ፣ ስዕልን 

መሰረት አድርጎ ገለፃ ማድረግ ሶስት ጊዜ የሚና ጨዋታ ሶስት ጊዜና ቃለ መጠይቅ አንድ ጊዜ 

ሲሆን በጥቅሉ በአመቱ ውስጥ ሰላሳ ሁለት ጊዜ መናገርን በተግባር የሚማሩባቸው የመናገር 

ክሂል ማስተማሪያ ስልቶች እንደቀረቡ ትንተናው ያመለክታል፡፡  የቀረቡትን የመናገር ክሂል 

መልመጃዎች ስንፈትሽ በአግባቡና በተገቢው መንገድ ከተተገበሩ የተማሪዎችን ተፈላጊ ብቃት 

ለማሰካት ያስችላሉ፡፡  

በዚህ መሰረት ከላይ የተዘረዘሩትና በየምእራፉ መናገርን ለማጎልበት የቀረቡት የመናገር ክሂል 

ማስተማሪያ ስልቶች (መልመጃዎች) ክሂሉን በተግባር ለማስተማርና ለማለማመድ ተገቢና 

ተስማሚ ሆነው ተገኝተዋል፡፡ ይሁን እንጅ ከላይ በምእራፍ 2.9 ላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው 

በመስኩ ምሁራን የመናገር ክሂል ማስተማሪያ ስልቶች ተብለው ከተዘረዘሩት ስልቶች ጋር 

ሲነጻጸር መጽሐፉ  ችግር ፈች ተግባራትን፣ስለራስ መናገርን፣ አስመስሎ ንግግር ማድረግን፣ 

ድራማን፣ ቅርጻ ቅርጾችንና መላምታዊ ሁነቶችን በመጠቀም ማለማመድን ያላካተተ በመሆኑ፣ 

መፅሐፉ ውስጥ የተወሰኑ ስልቶችን ብቻ ደጋግሞ ማቅረቡና የተለያዩ ስልቶችን እየቀያየሩ 

በመጠቀም የመናገር ክሂልን ለማስተማር የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር አንጻር በቂ 

ናቸው ማለት ግን አይቻልም፡፡ በመሆኑም የቀረቡት ስልቶች ተገቢ ቢሆኑም በቂ አለመሆናቸው 

ግን የመጽሀፉ ዝግጅት ለመናገር ክሂል  የሰጠው ትኩረት አናሳ መሆኑን ጥናቱ ያመለክታል፡፡ 
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ለ.   የመናገር ክሂል ይዘት ማቅረቢያ ስልቶች በተመለከተ ከተማሪዎች  የፅሁፍ  

     መጠይቅ  የተገኘ ምላሽ 

ሠንጠረዥ  2 ፡- የመናገር ክሂልን  በተመለከተ ከተማሪዎች  የፅሁፍ መጠይቅ  የተገኘ ምላሽ 

 

 

ከተማሪዎች የፅሁፍ መጠይቅና ከመምህራን ቃለ መጠይቅ የተሰበሰበው መረጃም ከሰነድ ፍተሻ 

ከተሰበሰበው መረጃ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ ተገኝቷል ለምሳሌ የአማርኛ መምህሩ/ሯ የንግግር 

ክሂልን በሚያስተምሩበት ጊዜ ክሂሉን ለማስተማር የሚረዱ የተለያዩ የንግግር ክሂል 

 

 

 

    ጥያቄዎች 

ሁልጊዜ አብዛኛውን 

ጊዜ 

አንዳንድ 

ጊዜ 

 

በጭራሽ 

በቁ

ጥር 

% በቁ

ጥር 

% በቁ

ጥር 

% በቁ

ጥር 

% 

የአማርኛ መምህሩ/ሯ የንግግር ክሂልን 

በሚያስተምሩበት ጊዜ ክሂሉን ለማስተማር የሚረዱ 

የተለያዩ የንግግር ክሂል ማስተማሪያ ስልቶችን 

ተግባራዊ ያደርጋሉ? 
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ማስተማሪያ ስልቶችን ተግባራዊ ያደርጋሉ? ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ  8 (5.3%) ተማሪዎች 

ሁል ጊዜ፣22 (14.6 %) ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ፣75 (50%) ተማሪዎች አንዳንድ ጊዜ ፣45 

(30%) ተማሪዎች  ደግሞ በጭራሽ በማለት መልሰዋል፡፡  

የመናገር ክሂል ትምህርት ዋነኛ አላማ የተማሪዎችን የመናገር ክሂል በማጎልበት ሀሳባቸውን 

በአግባቡ መግለፅ እንዲችሉና በቋንቋው እንዲግባቡ ለማስቻል ነው፡፡ይህንን የተማሪዎችን 

የመናገር ክሂል ለማጎልበትም መምህራን በክፍል ውስጥ በመማር ማስተማሩ ሂደት ከፍተኛ 

ትኩረት በመስጠት በየጊዜው የተለያዩ የመማር ማስተማር ስልቶችን እያቀያየሩ በመጠቀም 

ማስተማር ይገባቸዋል፡፡ይሁን እንጅ አብዛኞቹ 75 (50%) ተማሪዎች እንደገለፁት ብዙውን ጊዜ 

መምህራኑ የሚጠቀሙት ተመሳሳይ የሆነ የማስተማሪያ ስልት እንደሆነ ነው፡፡ 

እንዲሁም መምህራን  ለቀረበላቸው ቃለ መጠይቅ “የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ለማሻሻል 

ምን ምን የማስተማሪያ ስልቶችን ይገለገላሉ?” በሚል  ጥያቄ ቀርቦላቸው የሰጡት ምላሽ 

“ውይይት፣ክርክር፣ጥያቄና መልስ እና አንዳንድ ጊዜ ሚና ጨዋታ ” በማለት መልሰዋል ከዚህ 

የምንረዳው የመምህረኑም ምላሽ ከተማሪዎች ምላሽ ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ ነው ፡፡ ነገር ግን 

በክፍል ውስጥ የመናገር ክሂልን መምህራን በሚያስተምሩበት ጊዜ የተማሪዎችን ፍላጎት ከፍ 

ለማድረግና ይበልጥ ተሳታፊ በመሆን የመናገር ክሂላቸውን ለማጎልበት የተለያዩ የማስተማሪያ 

ስልቶችን መጠቀም ወሳኝ እንደሆነ ለመረዳት ይቻላል፡፡  

ከሰንጠረዥ ሁለት ጥያቄ ቁጥር ሁለት መሰረት “የአማርኛ መምህሩ/ሯ የተያዩ ርዕሶችን 

በመስጠት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ቃለ መጠይቅ በማድረግ ያገኛችሁትን መረጃ በክፍል 

ውስጥ በቃል ሪፖርት እንድታደርጉ ያደርጋሉ?” በሚል ለቀረበው ጥያቄ 7 (4.7%) ተማሪዎች 

አብዛኛውን ጊዜ ፣48 (32 %) ተማሪዎች  አንዳንድ ጊዜ፣95 (63.3%) ተማሪዎች  በጭራሽ 

በማለት መልስ ሰጥተዋል፡፡ 

ቃላዊ ሪፖርት ተማሪዎች ያነበቡትን፣ ያዳመጡትንና ከሌሎች ሰዎች በቃለ መጠይቅ ያገኙትን 

ሀሳብ በራሳቸው የቃላት አጠቃቀምና የአገላለጽ ችሎታ በመናገር የሚያቀርቡበት ነው፡፡ 

ተማሪዎች ክፍል ውስጥ ቃላዊ ሪፖርት በሚያቀርቡበት ጊዜ ሃሳብን የማደራጀትና የማቀናበር 

አንዲሁም አዳምጠውና አንብበው ያገኙትን ሀሳብ በራስ አባባል የመግለፅ ልምዳቸውን 

ያጎለብትላቸዋል፡፡ 
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ነገር ግን አብዘኞቹ 95 (63.3%) ተማሪዎች ከሰጡት ምላሽና ከክፍል ምልከታ ለመረዳት 

እንደተቻለው ተማሪዎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ቃለ መጠይቅ በማድረግ መረጃ 

አሰባስበው አደራጅተውና በሚገባ ልምምድ አድርገው በክፍል ውስጥ በቃል ሪፖርት በማድረግ  

የመናገር ክሂላቸውን አንዲያሳድጉ እየተደረጉ አለመሆኑን ከጥናቱ ውጤት ለመረዳት ተችሏል፡፡  

ከሰንጠረዥ ሁለት ጥያቄ ቁጥር ሶስት መሰረት “የአማርኛ መምህሩ/ሯ ሞዴል ንግግሮችን 

በማቅረብና ተማሪዎች እንዴት መናገር እንዳለባቸው ፍንጭ በመስጠት የቀረበውን ሞዴል 

ንግግር መሰረት አድርገው  ንግግርን ያለማምዳሉ?” በሚል ለቀረበው ጥያቄ 8 (5.3%) 

ተማሪዎች ሁል ጊዜ፣ 20 (13.3%) ተማሪዎች  አብዛኛውን ጊዜ ፣ 37(24.7%) ተማሪዎች 

አንዳንድ ጊዜ፣ 85 (56.7%) ተማሪዎች በጭራሽ  በማለት መልስ ሰጥተዋል፡፡ምንም እንኳን 

ሞዴል ንግግሮችን መሰረት በማደረግ ተማሪዎች የተለያየ የቋንቋ አጠቃቀምና አገላለፅ ስልትን 

ከሞዴል ንግግሮች በመማርና በመጠቀም ፍራቻቸውን በማሶገድ በሰው ፊት የመናገር ልምድን 

ለማዳበር የሚረዳ በመሆኑ የመናገር ክሂልን ለማስተማር እጅግ አስፍላጊ ቢሆንም አብዛኞቹ 85 

(56.7%) ተማሪዎች የሰጡት መረጃ የሚያመለክተው በአብዛኛው ተግባራዊ እንደማይደረግ 

የጥናቱ ውጤት ያሳያል፡፡   

ሐ. የመናገር ክሂል ይዘት ማቅረቢያ ስልቶች በተመለከተ ከመምህራን  

   ቃለ መጠይቅ የተገኘ ምላሽ 

ለጥናቱ ከተመረጡት አራት መምህራን በቃለ መጠይቅ ለቀረበላቸው የመናገር ክሂል ይዘት 

ወይም መልመጃዎችን አተገባበር በተመለከተ “የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ለማጎልበት ምን 

ምን የማስተማሪያ ስልቶችን ይገለገላሉ? እንዴትስ ተግባራዊ ያደርጉታል ? ፣ መናገርን 

ለማስተማር ይጠቅማሉ ተብለው በማስተማሪያ መፅሀፉ ውስጥ ከቀረቡት የማስተማሪያ ስልቶች 

ሌላ ተጠቅመው ያውቃሉ? ቢዘረዝሩልኝ?” ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄዎች አራቱም መምህራን 

የሰጠት መልስ ከማስተማሪያ መፅሀፉ ውስጥ ከተጠቀሱት ውጭ ተጠቅመው እንደማያውቁ 

ሲገልፁ የተማሪዎቹን የመናገር ክሂል ለማጎልበት ምን ምን የመስተማሪያ ስልቶችን 

ትጠቀማላችሁ ? ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ የሰጡት መልስ  ደግሞ የቡድን ስራ፣ የጥንድ 

ውይይት፣ክርክር ፣ጥያቄና መልስ፣አንዳንድዬ ጭውውትና አንድን ነገር አጥንቶ በመምጣት 

በቃል ሪፖርት ማቅረብ ናቸው፡፡በማለት ሲመልሱ እንዴት ተግባራዊ ታደርጉታላችሁ? ተብለው 

ለተጠየቁት ጥያቄ የሰጡት መልስ  
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 የመጀመሪያው ተጠያቂ የመናር ክሂል ማስተማሪያ ስልቶች የተማሪዎችን የነቃ ተሳትፎ 

የሚጠይቁ ናቸው፡፡ነገር ግን ለአማርኛ ቋንቋ ትምህርት የሚመደበው ክፍለ ጊዜ መናገርን 

በተግባር ለማስተማር የሚበቃ አይደለም ከዚህ በተጨማሪ በክፍል ውስጥ ያሉት የመቀመጫ 

ወንበሮት ለማንቀሳቀስ ስለሚያስቸግሩ ምቹ አይደሉም፡፡እንዲሁም በአንድ ክፍል ውስጥ ብዙ 

ተማሪዎች እየተማሩ የመናገር ክሂልን በተግባር ለመተግበር በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆን 

በአብዛኛው በገለፃ መልክ በመተግበር ነው የማልፈው፡፡ይሁን እንጅ አንዳንድ ጊዜ የተማሪዎች 

ቁጥር ብዙ ስለሆነ ሁሉም ተማሪዎች ባይሆኑም በተወሰኑ ተማሪዎች ክርክር አንዲያቀርቡ 

አደርጋለሁ በማለት መልሷል፡፡ 

ሁለተኛው ተጠያቂ የመናገር ክሂልን በአግባቡ ተግባራዊ አድርጋለሁ ብዬ አላምንም 

ምክንያቱም ተማሪዎቹ ተናገሩ ፣ተከራከሩ፣ጭውውት ወዘተ. አቅርቡ ሲባሉ ስለሚፈሩና 

ስለሚያፍሩ ፍቃደኛ አይሆኑም፡፡በመሆኑም ተናገሩ በማለት ጊዜ ስለሚፈጅ መናገርን 

በተለመደው መንገድ ማስተማር ካለሆነ በስተቀር ተማሪዎች መናገርን በተግባር እየተገበሩ 

የመናገር ክሂላቸውን ለማጎልበት የሰአት እጥረትም ስላለ ተግባራዊ ለማድረግ አስቸጋሪ ነው፡፡ 

በማለት መልሷል፡፡ 

መምህር ሶስት የመናገር ማስተማሪያ ስልቶችን የምተገብረው በመጀመሪያ በጥቁር ሰሌዳ ላይ 

ስለማስተማሪያ  ስልቱ ምንነት እና ስለአተገባበሩ ቅደም ተከተል እፅፍላቸውና በደብተራቸው 

ላይ እንዲገለብጡ ካደረገሁ በሏላ ማብራሪያ እሰጣለሁ፡፡ከዚያ በማብራሪያው ላይ ግልፅ 

ያልሆነላቸው ሀሳብ ካለ እንዲጠይቁ እድል በመስጠት ለተጠየቁት ጥያቄ አጭርና ግልፅ 

ማብራሪያ እሰጣለሁ፡፡ ይሁን እንጂ ተማሪዎች የማስተመማሪያ ስልቶቹን በተማሪ ፊት 

ወጥተው በሚና ጨዋታ ፣በክርክርና በውይይት… ለመተግበር የሰው ፊት ስለሚፈሩና ፍላጎት 

ስለሌላቸው ለመተግበር አሰቸጋሪ ነው፡፡አንዳንድ ጊዜ እንኳን ክርክር ለማከራከር ስሞክር 

ተማሪዎቹ ብዙ ሰለሆኑና ጊዜው አጭር ስለሆነ የተወሰኑ ተማሪዎች ብቻ እንደተከራከሩ ክፍለ 

ጊዜው ያልቃል ፡፡ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ስለማስተማሪያው ምንነትና ስለ አተገባበር ቅደም 

ተከተል በማስተመር አልፈዋለሁ፡፡  

መምህር አራት የመናገር ክሂል ማስተማሪያ ስልቶች  ሁሉም በተግባር የሚሰሩና ተማሪዎች 

በጓደኞቸው ፊት ለፊት እንዲያቀርቧቸው የሚፈልጉ ናቸው፡፡ ተማሪዎቹ የገጠር ልጆች 

በመሆናቸው በጣም አይን አፋር ስለሆኑ ለመተግበር ይቸገራሉ፡፡ለመተግበር እንኳን ቢሞከር 
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ሁለት፣ሁለት ቃል እየተናገሩ ቁጭ ስለሚሉ በሉ በሉ በማለት ጊዜው ያልቃል፡፡ስለዚህ 

አብዛኛውን ጊዜ ስለ መናገር ስልቱ ምንነትና አቀራረብ ማስታዎሻ ካፃፍኩ በኋላ ማብራሪያ 

በመስጠትና ያልገባቸው ነገር ካለ ጥያቄ በመቀበል ተማሪዎች ባነሱት ጥያቄ ላይ ማብራሪያ 

በመስጠት እተገብረዎለሁ፡፡አንዳንድ ጊዜ ግን በመፅሐፉ ላይ የመናገር ክሂልን ተግባራዊ አድርጉ 

በማለት በሚያዝ ጊዜ ፍቃደኛ የሆኑ ተማሪዎች ተዘጋጅተው በመምጣት እንዲያቀርቡ 

በማድረግ ተቀምጠው የሚያዳምጡት ተማሪዎች ደግሞ አስተያየት እንዲሰጡ በማድረግ ነው 

የምተገብረው በማለት መልስ ሰጥተዋል፡፡ 

በአጠቃላይ ከላይ ከመምህራኑ ቃለ መጠይቅ መረዳት እንደሚቻለው መምህራኑ የመናገር 

ክሂልን ለማጎልበት የሚጠቀሟቸው የማስተማሪያ ስልቶች ውስን እንደሆኑና እነዚያውም 

ቢሆኑ በአግባቡ እንደማይተገበሩ ጥናቱ ያመላክታል ፡፡ 
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መ. በሰባተኛ ከፍል መማሪያ መፅሀፍ ውስጥ የመናገር ክሂል ከሌሎች ክሂሎች 

ጋር ያላቸውን የይዘት ስብጥር በተመለከተ  

ሠንጠረዥ  3፡- በሰባተኛ ክፍል መማሪያ መጽሀፉ ውስጥ የቀረቡት የመናገር ክሂል ይዘት 

ማቅረቢያ ስልቶች ከሌሎች ክሂሎች ጋር ያላቸዉ የይዘት ስብጥር በተመለከተ በቁጥርና 

በፐርሰንት (%) የሚያሳይ ሠንጠረዥ    

 

 

ከሰንጠረዥ ሶስት መረዳት የሚቻለው የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ መፅሃፍ አስር 

ምዕራፎች ያሉት ሲሆን በእያንዳንዱ ምዕራፍ ውስጥ የሚገኙ ክሂሎች ማለትም የማዳመጥ፣ 

የመናገር፣ የማንበብና የመፃፍ ክሂልን ለመለየት ተሞክሯል፡፡ ስለሆነም የሰባተኛ ክፍል 

የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ መፅሃፍ ውስጥ የተካተቱትን ክሂል ለማስተማር የቀረቡት ተግባራት 

ከላይ በቀረበው ሰንጠረዥ ሶስት የማዳመጥ  22 /8.2%/ ተግባራት፣ የመናገር 32 /13%/፣ 

የማንበብ 120 /49%/ እና የመፃፍ 73 /29.8%/ ተግባራት ሲሆኑ ከዚህ መረዳት የሚቻለው 

ተ.ቁ 

ም
ዕራ

ፍ
 

ማዳመጥ    መናገር       ማንበብ       መፃፍ 

የየ
ም
ዕራ

ፉ
 

ክሂ
ሎ
ች
 

የድ
ም
ር
 

በቁ

ጥር 

% በቁ

ጥር 

% በቁጥር % በቁጥር % 

1 አንድ 2 8.3 3 12.5 10 41.7 9 37.5 24 

2 ሁለት 2 7.7 3 11.5 13 50 8 30.8 26 

3 ሦስት 2 8 4 16 12 48 7 28 25 

4 አራት 2 7.4 3 11.1 15 55.6 7 25.9 27 

5 አምስት 2 7.4 3 11.1 15 55.6 7 25.9 27 

6 ስድሰት 2 7.4 3 11.1 15 55.6 7 25.9 27 

7 ሰባት 2 8.7 3 13 10 43.5 8 34.8 23 

8 ስምንት 2 10 3 15 9 45 6 30 20 

9 ዘጠኝ 2 8 4 16 11 44 8 32 25 

10 አስር 2 9.5 3 14.3 10 47.6 6 28.6 21 

የክሂሎቹ ድምር 20 8.2 32 13 120 49 73 29.8 245 
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በመማሪያ መፅሃፉ ውስጥ ለመናገር ክሂል የተሰጠው ትኩረት ከሌሎቹ ክሂሎች አንፃር ሲታይ 

የማዳመጥ ክሂል የመጨረሻውን ደረጃ ሲይዝ የመናገር ክሂል ደግሞ ከማዳመጥ ክሂል 

በሁለተኛ ደረጃ ዝቅተኛ ነው፡፡ ስለዚህ በመማሪያ መፅሃፉ  ውስጥ የመናገር ክሂልን ለማጎልበት 

የተሰጠው ትኩረት ዝቅተኛ መሆኑን ከጥናቱ የተገኘው መረጃ ያስረዳል ፡፡  

 

ስለዚህ ከሰነድ ፍተሻ ፣ ከተማሪዎች የፅሁፍ መጠይቅና ከመምህራን ቃለ መጠይቅ 

የተሰበሰበው መረጃ እንደሚያመለክተው በመማሪያ ማስተማሪያ መፅሀፎቹ ውስጥ የቀረቡት 

የመናገር ክሂል መማሪያ ማስተማሪያ ስልቶች በቂ አለመሆናቸውና የቀረቡትም ቢሆኑ 

የተማሪዎቹን የመናገር ክሂል ለማዳበር በሚያስችሉበት አግባብ ተግባራዊ እየተደረጉ  

አለመሆናቸውን የጥናቱ ውጤት ያስረዳል ፡፡    

እንዲሁም የመናገር ክሂል ትምህርት በሰባተኛ ክፍል ለማስተማር ከሌሎች ክሂሎች ጋር 

በጥምረት መቅረባቸው ከሰነድ ምርመራው በተገኘ መረጃ ለማየት ተችሏል፡፡ የመናገር ክሂል 

ከንባብ ጋር ተቀናጅቶ መቅረቡ የመናገር ክሂልን ለማሻሻል ጥሩ ቢሆንም መምህራኑ 

በሚተገበሩበት ወቅት ከምልከታ፣ ከተማሪዎች የፅሁፍ መጠይቅና ከመምህራን ቃለ መጠይቅ 

በሁሉም መረጃዎች ለመረዳት እንደተሞከረው አቀናጅቶ ማስተማርንና የቅድመ ምንባብ 

ተግባራት አልፎ አልፎ ካልሆነ ትኩረት የማይሰጧቸው መሆኑን መገንዘብ ተችሏል፡፡በመሆኑም 

የመናገር ክሂል ይዘት መፈፀም ባለባቸው አግባብ መተግበር ባለመቻላቸው የተማሪዎች 

የመናገር ክሂል ማሻሻል እንዳይችል አሉታዊ ተፅዕኖ እንዳሳደረባቸው ጥናቱ ያመላክታል፡፡ 
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4.1.2. የአማርኛ ቋንቋ  መምህራን የመናገር ክሂል መልመጃች አተገባበር ምን ይመስላል? 

ሀ. የቅድመ ንግግር ተግባር ጊዜ 

የመናገር ክሂል የተለያዩ ንኡሳን ተግባራትን የያዘ ሲሆን ጥሩ ንግግር ቅድመ ዝግጅትን 

ይጠይቃል ቅድመ ንግግር ተማሪዎች ወደዋናው ተግባር ከመግባታቸው በፊት የተማሪዎችን 

ፍላጐት በማነሳሳት የማነቃቃት ስራ የሚከናወን ከሆነ የተፈለገውን ዓላማ ከግብ እንዲደርስ 

በጣም ወሳኝ ነው፡፡ መምህራን ተማሪዎችን በተለያዩ መንገዶች መነቃቃት ይችላሉ ከነዚህም 

መካከል ከእለት እለት ህይወታቸው ጋር አብረው የሚሄዱ ተግባራትን በመምረጥ እነሱን 

መሰረት በማድረግ በቀጣዩ ሥራቸው የሚያከናውኑትን ሁኔታ በግልፅ ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው፡

፡እንዲሁም የተመረጠው የትምህርት ይዘት የተማሪዎችን የክፍል ደረጃ፣ባህልና ፍላጎት ያማከለ 

መሆን አለበት ከዚህ በተጨማሪ ተማሪዎች የመናገር ልምምዱን በተገቢው ሁኔታ እንዲተገብሩ 

ከታሰበ ከይዘቱ ጋር የሚሄድ የማስተማሪያ ስልት በመምረጥና በማቅረብ በኩል የመምህራን 

ድርሻ ከፍተኛ ነው፡፡ከዚህ አንፃር በተጠቀሱት ትምህርት ቤቶች እና የክፍል ደረጃ የአማርኛ 

ቋንቋን የሚያስተምሩ የተመረጡ መምህራን በክፍል ውስጥ የመናገር ክሂልን እንዴት 

እንደሚተገብሩት ለማየት በክፍል ውስጥ በተከታታይ ምልከታዎች ተካሂደዋል፡፡በምልከታው 

ጊዜም የታዩትን ጠንካራና ደካማ ጎኖች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡  
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ሠንጠረዥ 4፡- የመናገር ክሂል መልመጃዎች ቅድመ ዝግጅትን  በተመለከተ  

               ከተማሪዎች የፅሁፍ መጠይቅ የተገኘ 

    

         ጥያቄዎች 

ሁልጊዜ         አብዛኛውን ጊዜ        አንዳንድ ጊዜ    በፍፁም  

በቁጥርና %  በቁጥርና %  በቁጥርና % በቁጥርና % 

.የአማርኛ መምህሩ/ሯ መናገርን የተመለከቱ 

መልመጃዎችን ተማሪዎች ከክፍል ውጭ 

ተለማምደው  እንዲመጡ ያዛል/ታዛለች?  

 

- 

 

22(14.7%) 

 

 

105(70%) 

 

23(15.3%) 

የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ የዕለቱን 

የመናገር ክሂል ከመጀመሩ/ሯ በፊት 

ተማሪዎቹን ያነቃቃል/ታነቃቃለች? 

 

- 

 

68(45.3%) 

 

82(54.7%) 

 

- 

የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል 

መልመጃዎችን ከመጀመራቸው በፊት 

መምህሩ/ሯ ስለእለቱ የመናገር ይዘት ለማን  

እንዴት ማቅረብ እንዳለባቸው አጭርና 

ግልፅ መመሪያ ይሰጣል/ ትሰጣለች ? 

 

- 

 

32(21.3%) 

 

24(16%) 

 

94(62.7%) 

 

የተማሪዎችን ቅድመ ዝግጅት በተመለከተ ከሠንጠረዥ አራት ጥያቄ ቁጥር አንድ ላይ 

‹‹የአማርኛ መምህሩ/ሯ መናገርን የተመለከቱ መልመጃዎችን ተማሪዎች ከክፍል ውጭ 

ተለማምደው  እንዲመጡ ያዛል/ታዛለች ?›› የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው 22 (14.7%) ተማሪዎች 

አብዛኛውን ጊዜ፣ 105 (70%) ተማሪዎች አንዳንድ ጊዜ ፣ 23 (15.3%) ተማሪዎች ደግሞ 

በፍፁም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ 

ከላይ ከቀረበው አብዛኞቹ ማለትም 105 (70%) የተማሪዎች ምላሽ መረዳት የሚቻለው 

የአማርኛ መምህሩ/ሯ ተማሪዎች የመናገር ክሂልን ወደ ክፍል ገብተው ከማቅረባቸው በፊት 
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ቀድመው መዘጋጀታቸው ለመናገር ክሂል ትምህርት ይዘትና ተግባራት መከናወን ያለውን ድርሻ 

በማስገንዘብ ተማሪዎች ከክፍል ዉጪ ተግባራትን ሰርተውና ተለማምደው እንዲመጡ 

ከማድረግ አንፃር  አንዳንድ ጊዜ ካልሆነ በሰተቀር አብዛኛውን ጊዜ መምህራን ተማሪዎች 

ቀድመው ርዕሱን አውቀው፣መረጃ ሰብስበውና ተዘገጅተው እንዲመጡ እንደማያደርጓቸው 

አብዘኞቹ ማለትም 105 (70%) የሚሆኑት ተማሪዎች ከሰጡት ምላሽ ለመረዳት ያስችላል፡፡ይህ 

ደግሞ ተማሪዎች ቀድመው ርዕሱን አውቀው፣ መረጃ ሰብስበውና ተጋጅተው አለመምጣታቸው 

ሁሉም ተማሪዎች በትምህርቱ እንዳሣተፉና በራስ የመተማመን ስሜታቸው ከፍ እንዳይል 

ከፍተኛ አሉታዊ ተፅዕኖ ስለሚያሳድር ተማሪዎች የታለመውን አላማ በቀላሉ ከግብ 

እንዳያደርሱ ያደርጋል፡፡  የመምህራን ምላሽም መልመጃዎችን አስቀድመው ለመስጠት ፍላጎት 

ቢኖራቸውም አንዳንድ ጊዜ ካልሆነ በስተቀር ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ከክፍለ ጊዜ ወይም 

ከትምህርት ሰአት ውጭ ተዘጋጅተው እንዲመጡ እንደማያደርጉ ገልፀዋል፡፡እንደ ምክንያት 

ያቀረቡትም ተማሪዎች የግንዛቤ እጥረት ስላለባቸው ቋንቋውን ስለሚናገሩት ብቻ 

እንደሚያውቁት አድርገው ስለሚቆጠሩ  ተለማምደው ለመምጣት ፈቃደኛ አለመሆን ብዙ ጊዜ 

ስለሚታይባቸው ነው በማለት መልሰዋል፡፡በክፍል ምልከታ ወቅት የታየውም ከላይ  

መምህራኑና  ተማሪዎቹ ካቀረቡት ምልሽ ጋር ተመሳሳይ ነው፡፡ 

በክፍል ምልከታ ወቅት ለማየት አንደተቻለው አብዛኞቹ መምህራን የእለቱን ትምህርት 

ካስተዋወቁ በሏላ ስላለፈው ክፈለ ጊዜ አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቅው ከተወሰኑ ተማሪዎች 

ምላሽ ተቀብለው  ምላሹን መነሻ በማድረግ ማብራሪያ ከሰጡ በሏላ ወደ እለቱ ትምህርት ሲገቡ 

አንዳንድ መምህራን ደግሞ በመፅሐፋቸው ላይ የቀረበውን ፅሁፍ በቃል አጥንተው በሚቀጥለው 

ክፍለ ጊዜ  እንዲያቀርቡ በቤት ስራ መልክ ተሰጥቷቸው  በተባሉበት ቀን ንግግር ሲያደርጉ 

ታይተዋል ፡፡በዚህ ጊዜም ቢሆን ሁሉም ተማሪዎች ሲሳተፉ አልታዩም፡፡  

   ከዚህ መረዳት የሚቻለው ሁሉም ተማሪዎች እንዳይሳተፉ ያደረጋቸው ቅድሚያ እንዲዘጋጁ 

አለመደረጋቸው እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል፡፡ የተማሪዎች ተሳትፎ ዝቅተኛ መሆኑ ደግሞ 

ተማሪዎች መናገርን በክፍል ውስጥ እየተለማመዱ የመናገር ክሂላቸውን እንዳያጎለብቱ 

ያደርጋቸዋል፡፡ 

ከሠንጠረዥ አራት ጥያቄ ቁጥር ሁለት ‹‹የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ የዕለቱን የንግግር ክሂል 

ከመጀመሩ/ሯ በፊት ተማሪዎቹን ያነቃቃል/ታነቃቃለች?››የሚል ጥያቄ ለተማሪዎች ቀርቦላቸው 
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68 (45.3%) ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ  የእለቱን ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት 

ተዘጋጅተው በመምጣት ተማሪዎቻቸውን እንደሚያነቃቁ ሲገልፁ ፣82 (54.7%) ተማሪዎች 

ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንደሚያነቃቁ ገልፀዋል፡፡ስለዚህ ከአብዛኞቹ ማለትም 82 (54.7%) 

ከሚሆኑት ተማሪዎች ምላሽ መረዳት የሚቻለው የእለቱ ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት 

መምህራን ተከታታይነት ባለው መንገድ የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም የተማሪዎችን ትኩረት 

ወደ ትምህርቱ ለመሳብ የሚያደርጉት ጥረት ውስን እንደሆነ ያመለክታል፡፡በምልከታ ወቅት 

የታየውም ከተማሪዎች ምላሽ ጋር ተመሳሳይነት አለው ፡፡ 

 ይሁን እንጅ አንድ መምህር የእለቱን ትምህርት ከመጀመሩ በፊት ተማሪዎች እንዲነቃቁና 

ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ የተለያዩ ስልቶችን ተጠቅሞ ተማሪዎችን ለትምህርቱ ዝግጁ 

እንዲሆኑ ማነሳሳት ይጠበቅበታል፡፡ይህንንም ለማድረግ የተለያዩ ስልቶችን መጠቀም ይችላል፡፡ 

ከነዚህም መካከል  ከእለቱ ትእምርት ርእስ ጋር ተያያዥነት የላቸውን ጥያቄዎች በመጠየቅ፣ 

ጫዎታዎችን፣ ገጠመኞችን፣ የህይወት ልምዶችን፣ተሞክሮዎችን፣ቀልዶችን በመንገር፣ክፍሉን 

ምቹና አስደሳች በማድረግ፣ተማሪዎች የእለቱን ትምህርት እንዲገምቱ በማድረግ፣የተለያዩ 

የመማር ማሥተማር ስለቶችን (በጥንድ፣ በቡድን፣እና በጋራ ወዘተ.) በመጠቀም የተማሪዎቹን 

የመማር ፍላጎት በመቀስቀስ የመማር ማስተማር ሂደቱን ማፋጠንና ውጤታማ ማድረግ 

ይቻላል፡፡ 

ይሁን እንጂ በክፍል ምልከታ እንደታየው መምህራኑ ወደ ክፍል እንደገቡ የእለቱን ትምህርት 

ርዕስ ካስተዋወቁ በኋላ ያለፈውን ትምህርት ከልሰው በቀጥታ ወደ እለቱ መማር ማስተማር 

ሲገቡ ለመመልከት ተችሏል፡፡ መምህራን ተማሪዎችን በቀጥታ ወደ ትምህርቱ ከማስገባት 

ይልቅ እነሱን የሚስብ ነገር በማቅረብ ተማሪዎች በጉጉት ያንን ክፍለ ጊዜ እንዲማሩትና 

ተሳትቸውም እንዲጨምር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ፡፡ ነገር ግን ከጅምሩ ተማሪዎች ወደ 

ትምህርቱ እንዳይሳቡ ካደረግናቸው ደግሞ ተማሪዎች ተሳታፊ እንዳይሆኑ ያደርጋቸዋል፡፡ 

ይህም በመሆኑ መማር ማስተማሩ በአብዛኛው የሚሸፈነው በተማሪዎች የነቃ ተሳትፎ ሳይሆን 

በመምህሩ ገለፃ ነው፡፡ይህ ደግሞ የተማሪዎች የመናገር ክሂል ችሎታቸው እንዳይሻሻልና 

ውጤታማ እንዳይሆን ያደርገዋል፡፡  

ሌላው በሠንጠረዥ አራት ለተማሪዎች የቀረበው ሶስተኛው ጥያቄ የመምህራን የመመሪያ 

አሰጣጥን በተመለከተ "የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል መልመጃዎችን በክፍል 



55 
 

ውስጥ ማሰራት ከመጀመራቸው በፊት መምህሩ/ሯ ስለእለቱ የመናገር ይዘት ምንነትና ለማን 

እንዴት ማቅረብ እንዳለባቸው እንዲሁም አላማውንና አስፈላጊነቱን ግልፅ አድርገው ያቀርባሉ 

?" የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው 32 (21.3%) ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ፣ 24 (16%) ተማሪዎች 

ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እና 94 (62.7%) ተማሪዎች ደግሞ በጭራሽ   የሚል ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

መምህራን ወደ እለቱ የመናገር ትምህራት ተግባር ከመግባታቸው በፊት አላማውን፣ 

አሰፈላጊነቱን፣ ጠቀሜታውን በሚመለከት ግልፅና አጭር መመሪያ መስጠት ተማሪዎች ግራ 

የመጋባት ስሜት እንዳይፈጠርባቸውና በዓላማቸው ላይ በመመስረት ክንውኑ በተሳካ ሁኔታ 

እንዲቀጥል ይረዳል፡፡ከዚህ በተጨማሪ ተማሪዎች አጭርና ግለፅ መመሪያ ይዘው ወደ ንግግር 

ተግባር በሚገቡበት ጊዜ አንድን ተግባር በራሳቸው ተነሳሽነትና ሙሉ ፍላጎት በግል፣በቡድን 

ወይም በጥንድ በመሳተፍ በራሳቸው ለመማር ሀላፊነት እንዲወስዱ ስለሚያደርጋቸው 

ተማሪዎቹ የነቃ የእርስ በርስ መስተጋብር በመፍጠር የመሰላቸውን ሀሳብ በነፃነት እንዲገልፅና 

አንዱ ሲናገር ሌላው በማዳመጥ እርስ በርሳቸው መስተጋብር እንዲያደርጉና ግንኙነታቸው 

እንዲጠናከር ያደርጋል፡፡እንዲሁም ያለምንም ጣልቃ ገብነት ሀሳባቸዉን በነፃነት መግለፅ 

የሚችሉበት መንገድ በማመቻቸት የፍርሃት ሰሜታቸውን አሶግደው በራሳቸዉ እንዲተማመኑ 

ያደርጋቸዋል፡፡ በመሆኑም ተማሪዎች በመማር ማስተማሩ ሂደት ከመምህር ወይም ከሌላ አካል 

ጠባቂ  ሳይሆኑ በራሳቸው የጎላ ተሳትፎ የሚማሩ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል፡፡ከአብዛኘቹ 94 

(62.7%) ከሚሆኑት ተማሪዎች ምላሽ መረዳት  የምንችለው የመምህራኑ ግንዛቤና አፈፃፀም 

ተግባሩን በተገቢ ሁኔታ እንዳላከናወኑት ያስገነዝባል፡፡ 

 የክፍል ምልከታውም እንደሚያመለክተው  ተማሪዎች በቡድን በመሆን እርስ በርስ ውይይት 

ማድረግን በተመለከተ ከምልከታው እንደታዘብነው አብዛኞቹ መምህራን የመናገር ልምምዱን 

ተግባር ያከናወኑ ሲሆን ለተማሪዎቹ የቀረበው ርዕስ ጉዳይ ግልጽ ባለመሆኑ ተማሪዎቹ 

የተለያዩ ሀሳቦችን በመሰንዘር ሀሳባቸውን ሲያብራሩ የልምምዱ ተግባር ይከናወን የነበረው 

በተወሰኑ ተማሪዎች ብቻ ነበር፡፡ ይህም የሚያመለክተው አብዛኞቹ መምህራን ለተማሪዎች 

ምንም ዓይነት የቅድመ ዝግጅት እድል ያልሰጡ መሆናቸውን ያሳያል፡፡ 

በተማሪዎችና በመምህሩ ዘንድ ግልፅና እውቅ አላማ ይዞ የመግባት ሁኔታን በተመለከተ  

አብዛኞቹ ማለትም 83.3%  የሚሆኑት መምህራን ከምልከታ እንደታየው ለተማሪዎች አላማን 

ግልፅ አድርጎ የዕለቱን ትምህርቱ ከመጀመር ይልቅ ባለፈው ክፍለ ጊዜ ምን እንደተማሩ ከከለሱ 

በኋላ የዕለቱን ትምህርት ርዕስ በጥቁር ሰሌዳ ላይ በመፃፍ ትምህርቱን ሲጀምሩ 16.7%  ያህሉ 
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ደግሞ ለተማሪዎች ግልጽና ውሱን አላማ ይዘው በመግባት በዕለቱ የሚያስተምሩትን የንግግር 

ተግባራት አስተዋውቀዋል ፡፡ነገር ግን በምልከታ ለማየት እንደተቻለው በሁሉም መምህራን 

እለታዊ እቅድ ውስጥ አላማው በሚገባ ታቅዶ እንደተቀመጠ ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ 

እንደሚታወቀው ማንኛውም መምህር የዕለቱን ትምህርት ከማቅረቡ በፊት  አላማውን፣

አስፈላጊነቱንና ትምህርቱ እንዴት መቅረብ እንዳለበት በዝርዝር ለተማሪዎች ማሳወቅ 

ይጠበቅበታል፡፡ ሆኖም ከዚህ ምልከታ ማየት እንደተቻው የተወሰኑት መምህራን አላማውን 

ሲገልፁ፣ የተወሰኑት መግለፅ አልቻሉም፡፡ በመሆኑም አላማውን በግልፅ አሳውቆ የንግግር 

ተግባር ልምምድ በማቅረብ ረገድ የተሰጠው ትኩረት አናሳ መሆኑን ለመገንዘብ ተችሏል፡፡ 
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ለ. የመናገር ክሂል ትምህርት አቀራረብ ምቹነትን በተመለከተ   

 

ሠንጠረዥ  5፡- ከተማሪዎች የፅሁፍ መጠይቅ የተገኘ ምላሽ 

          ጥያቄ ሁል ጊዜ አብዛኛውን 

ጊዜ 

አንዳንድ  

ጊዜ 

በጭራሽ 

የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ የመናገር ክሂል 

ተግባራትን በክፍል ውስጥ ለማለማመድ 

የሚያስችል አቀማመጥ አስቀምጠዋል? 

12(8%) 

 

46 (30.7%) 

 

84 (56%) 

 

8(5.3%) 

 

የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የተማሪዎችን  ደረጃና 

ፍላጎት መሰረት ያደረጉ የተለያዩ የመናገር 

ተግባራትን አዘጋጅተው በክፍል ውስጥ ያቀርባሉ? 

- 96 (64%)) 54 (36%)) - 

 

የመማሪያ ክፍሎች ሁኔታ የመናገር ክሂልን በክፍል ውስጥ በተገቢው ሁኔታ ለመተግበር 

ተፅዕኖ ከሚያደርጉ ምክንያቶች መካከል አንደኛው ነው፡፡ የመማሪያ ክፍሉ ሁኔታ፣የተማሪዎች 

አቀማመጥና የተማሪዎች ቁጥር ከክፍሉ ስፋት ጋር መጣጣም ሁሉ አተገባበሩን ሊያደናቅፉ 

ወይም ምቹ ሊያደርጉ ይችላሉ ፡፡ 

ይህንን መሰረት በማድረግ በምልከታ፣በፅሁፍ መጠይቅና በቃለ መጠይቅ መረጃዎች በመሰብሰብ 

የመማሪያ ክፍሎች ሁኔታ የመናገር ክሂልን ለመተግበር ያለው አመቺነት እንደሚከተለው 

ቀርቧል ፡፡ከላይ  ከሠንጠረዥ አምስት ጥያቄ ቁጥር አንድ መረዳት እንደሚቻለው የመናገር 

ክሂልን በክፍል ውስጥ ለመተግበር ያለውን ምቹነት በተመለከተ ‹‹መምህሩ/ሯ የመናገር ክሂል 

ተግባራትን በክፍል ውስጥ ለማለማመድ የሚያስችል አቀማመጥ አስቀምጧል/ጣለች?›› የሚል 

ጥያቄ ቀርቦላቸው 8 (5.3%) የሚሆኑት ተማሪዎች የመማሪያ ክፍሉ አደረጃጀት የመናገር 

ክሂልን ለመተግበር  ሁልጊዜ ምቹ መሆኑንና መምህራን ለተማሪዎች እገዛና ክትትል 

እንዲያደርጉ በሚያመች መልኩ የተደራጀ መሆኑን መልሰዋል ፡፡ ከመላሾቹ መካከል 46 
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(30.7%) የሚሆኑት መላሾች ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ እንደሆነ ገልፀዋል ፡፡ 84 (56%) 

የሚሆኑት የፅሁፍ መጠይቁን የሞሉት ተማሪዎች ደግሞ የመማሪያ ክፍሉ አደረጃጀት 

የመናገር ክሂልን ለመተግበርና መምህራን ለተማሪዎች እገዛና ክትትል ለማድረግ የሚያስችል 

አድርገው የሚያደራጁት አንዳንድ ጊዜ ብቻ እንደሆነ ገልፀዋል፡፡84 (56%) ከሚሆኑት      

ተማሪዎች ምላሽ መረዳት እንደሚቻለው የመማሪያ ክፍሉ አደረጃጀት የመናገር ክሂልን  

ለመተግበር አመችነቱ ሁል ጊዜ እንዳልሆነ ያስገነዝባል፡፡ 

  የክፍል ምልከታውም ከተማሪዎቹ ምላሽ ጋር ተመሳሳይ ሆኖተገኝቷል፡፡በክፍል ምልከታ 

የክፍል ሁኔታው የመናገር ክሂልን ለመተግበር ያለውን አመቺነት ለመፈተሸ በተዘጋጀው 

የመከታተያ ቅፅ ያለው ሁኔታ እንደሚከተለው ቀርቧል ፡፡‹‹የአማርኛ መምህሩ/ሯ የንግግር 

ክሂልን በሚያስተምሩበት ጊዜ በክፍል ውስጥ ተማሪዎቹን የመናገር ክሂልን ለማለማመድ 

የሚያስችል አቀማመጥ አስቀምጠዋል? ››የሚለውን ጥያቄ በምንመለከትበት ጊዜ መምህራን 

ለሚያስተምሩበት ክፍል በቂ የማደራጀት ስልትና ችሎታ ሊኖራቸው ይገባል ፡፡ጥሩ የክፍል 

አመራር ምቹ የመማር አውድ መፍጠር ሲሆን ይህ ማለት በክፍል ውስጥ የተማሪዎችን 

አቀማመጥ፣የትምህርት መሳሪያዎችንና የመማር ማስተማር ሚዲያዎችን አቀማመጥ ፣ክፍሉን 

አስደሳችና ምቹ የመማር ማስተማር አካባቢ በማድረግ የተማሪዎቹን የመማር ፍላጎት 

መቀስቀስና የመማር ማስተማሩን ሂደት ምቹ በማድረግ ተማሪዎች ሳይፈሩና ሳይሸማቀቁ 

ሀሳባቸውን በነፃነት በመናገር እንዲገለፁ የሚያበረታታ ስራ ሲሆን ተማሪዎች ጥሩ ተሳትፎ 

እንዲኖራቸው የማድረጊያ አንዱ መንገድ ነው፡፡ምክንያቱም ተማሪዎችን በቡድን አስቀምጦ 

ለማወያየትና ለማሰራት ብሎም እንደ ልብ እየተዘዋወሩ ለመቃኘት ፣ተማሪዎች ሀሳብ ለሀሳብ 

እንዲለዋወጡ ለማድረግ፣በተማሪዎቹ መካከል እርስ በርስ የመረዳዳት ስሜት ለመፍጠር ፣ 

መምህራን የቅርብ ክትትል ለሚሹ ተማሪዎች አስፈላጊውን ክትትልና እገዛ ለማድረግ፣የመማር 

መስተማር ሚዲያዎችን ለሁሉም ተማሪዎች በቅርብ በሚታይና ተጨባጭ በሆነ መልኩ 

ለመጠቀም በተማሪዎች መካከል የዕኩልነት ስሜት ለመፍጠር፣የማይሳተፉ ተማሪዎች በጎበዝ 

ተማሪዎች እንዳይሸፈኑ ለማድረግ ወዘተ. ያስችላል፡፡  

 ከምልከታ እንደታየው አብዛኞቹ ማለትም 66.7% ያህሉ መምህራን ተማሪዎችን ለመናገር 

ክሂል ልምምድ አመቺ በሆነ መንገድ ባለማስቀመጣቸው ተማሪዎች የተሰጣቸውን ተግባራት 

በተለያዩ አደረጃጀት ልምምድ እንዲያደርጉ ምቹ ሁኔታ አልፈጠሩላቸውም ምክንያቱም 

ተማሪዎች የሚማሩት በረድፍ ተቀምጠው ነው፡፡የዚህ አይነት አቀማመጥ ስልት ከፊት ለፊት 
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ያሉ ጥቂት ተማሪዎች ብቻ ለመምህሩ ክትትልና እይታ ቅርበት ሲኖራቸው አብዛኞቹ ግን 

ከፊት ለፊታቸው በቅርበት የሚመለከቱት ከፊታቸው የተቀመጡትን ተማሪዎች ጀርባ ስለሆነ 

የሚፈሩ ተማሪዎች በሌሎቹ ጎበዝ ተማሪዎች እንዲደበቁ ያደርጋቸዋል፡፡ ይህን ችግር 

ለማስወገድ ሁሉንም ተማሪዎች ከመምህሩ ፊት ለፊት ካሉ መቀመጫዎች ላይ በተለያዩ 

የአቀማመጥ ስልቶች ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡ ይሁን እንጂ 33.3% የሚሆኑት መምህራን 

ተማሪዎቹን  በትንንሽ ቡድኖች ፣ ‹‹ሀ›› ቅርፅ፣በጥንድና ፊት ለፊት ወንበርና ወንበራቸውን 

አገናኝተው በማስቀመጥ የሚሰጣቸውን ተግባራት እየተረዳዱ በጋራ ሲሰሩ ለማየት ተችሏል፡፡

ስለዚህ የተማሪዎች አቀማመጥ ምቹ አለመሆን በመናገር ክሂል ልምምድ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ 

ስለሚያሳድር ተማሪዎች በነፃነት የመናገር ክሂል ልምምዳቸውን እንዲያደርጉ መምህራን 

የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም የመማሪያ ክፍሉን ምቹ ማድርግ ይጠበቅባቸዋል፡፡   

ሌላዉ ምቹነትን በተመለከተ ከምልከታ ለመረዳት እንደተሞከረዉ ተማሪዎች የተሰጡትን 

ተግባር በጥንድና በቡድን እንዲወያዩ በቂ ጊዜ መስጠትን በተመለከተ 50% የሚሆኑት 

መምህራን ለተማሪዎቻቸው ለሚወያዩበት፣ለሚከራከሩበት እንዲሁም ለጭውውት በቂ ጊዜ 

ሲሰጡ 50% የሚሆኑት መምህራን ደግሞ ወደ ክፍል እንደገቡ የእለቱን ትምህርት ርዕስ 

በጥቁር ሰሌዳው ላይ በመፃፍ ባለፈው ክፍለ ጊዜ ስለ ምን እንደተማሩ በመጠየቅ ከተወሰኑ 

ተማሪዎች ምላሽ ከተቀበሉ በሏላ  መምህራኑ በተማሪዎች ምላሽ ላይ በመንተራስ ማብራሪያ 

ሰጥተው የእለቱን ትምህርት ርእስ አስተዋውቀው በእለቱ ትምህርት ርዕስ ዙሪያ ተማሪዎች 

ለተወሰነ ጊዜ እንዲወያዩ፣እንዲከራከሩና እንዲጨዋወቱ ካደረጉ በሏላ በቂ ውይይት ፣ክርክርና  

ጭውውት ሳያደርርጉ ወይም በቂ ልምምድ ሳያደርጉ እንዲያቀርቡ በማድረግ መምህራኑ 

የራሳቸውን ገለፃና ማብራሪያ ይሰጣሉ ምንም እንኳን ተማሪዎቹ ውይይት፣ክርክር ፣ጭውውት 

ለተወሰነ ማድረጋቸውና አንዳንድ ተማሪዎች ጥያቄዎችን በመመለስ እየተሳተፉ የነበሩ ቢሆንም 

በመምህራኑም ሆነ ተማሪዎች መናገርን በተግባር ለመማርና ለማስተማር በበቂ ሁኔታ ጥረት 

አለመደረጉን የተማሪዎች ንቁ ተሳትፎ የማይታይበትና በብዛት የመምህራኑ ተሳትፎ የበላይነት 

የሚታይበት የነበረ በመሆኑ ሁሉም ተማሪዎች በተግባር ንግግር የሚያደርጉበትን እድል 

አለማግኘታቸው የመናገር ክሂል ማስተማሪያ ተግባራቱ በአግባቡ እንዳልተተገበር የጥናቱ 

ውጤት ያስረዳል ፡፡                                                                    

  በአጠቃላይ ከምልከታ ፣ከፅሁፍ መጠይቅና ከቃለ መጠይቅ የተሰበሰበው መረጃ፡፡የመማሪያ 

ክፍሉ አደረጃጀት፣በቂ የመለማመጃ ጊዜ መስጠትን በተመለከተ፣የወንበሮቹ አቀማመጥ ፣
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የተማሪ ክፍል ጥምርታው የመናገር ልምምድን ተግባራዊ ለማድረግ አመቺነት እንደሌለው 

ጥናቱ ያስረዳል፡፡ምክንያቱም  በምልከታ ወቅት የታየው በመማሪያ ክፍሎቹ ውስጥ የሚገኙት 

ወንበሮች የተያያዙ በመሆናቸው እንደፈለጉ ለማንቀሳቀስ አመቺ አለመሆናቸውና በመማሪያ 

ክፍል ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች ቁጥር በጣም ብዙ በመሆኑ የመናገር ክሂልን በክፍል ውስጥ 

ለመተግበር ምቹ እንዳልሆነ ለመገንዘብ ተችሏል፡፡ 

 በሠንጠረዥ አምስት ሁለተኛው ጥያቄ ‹‹ለተማሪዎቹ የሚቀርበው ተግባር የተማሪዎችን 

ዳራዊ እውቀት፣ የክፍል ደረጃና ፍላጎት ያገናዘበ ነው?›› የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው 96 (64 %) 

የሚሆኑት ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ በማለት ሲመልሱ 54 (36 %) ) የሚሆኑት ተማሪዎች 

ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በማለት መልሰዋል፡፡ 

ከአብዛኞቹ ማለትም  96 (64 %) ተማሪዎች ምላሽ መረዳት የሚቻለው የሚቀርበው ተግባር 

በአብዛኛው የተማሪዎቹን የክፍል ደረጃ ያገናዘበ እንደሆነ ነው፡፡ነገር ግን በክፍል ምልከታ 

እንደታየው አብዛኞቹ መምህራን በመማሪያ መፅሀፉ ላይ የቀረበውን የመወያያ ርዕስ ተማሪዎች 

በቀጥታ እቤታቸው ተዘጋጅተው በመምጣት ወይም አዚያው እክፍል ውስጥ ንግግር 

እንዲያደርጉ ትእዛዝ ሲሰጡ ታይቷል፡፡በተባሉበት ጊዜ ንግግር እንዲያደርጉ ሲጠየቁ ግን 

አንዳንድ ተማሪዎች በፍላጎት ካልሆነ በስተቀር አብዛኞቹ ተማሪዎች ፍቃደኛ ሆነው ሲያቀረቡ 

አልታዩም፡፡ይህ የሚያመለክተው ተማሪዎች የመናገር ክሂልን እንዲለማመዱበት 

የሚቀርብላቸው የንግግር ማድረጊያ ርዕስ ከተማሪዎች ዳራዊ እውቀት፣የክፍል ደረጃና ፍላጎት 

ጋር ያልተጣጣመ እንደሆነ ያሳያል፡፡ 

ስለዚህ አንድ መምህር የእለቱን ትምህርት ለማስተማር ወደ ክፍል ከመግባቱ በፊት ማንን ነው 

የማስተምረው፣ ምንድነው የማስተምረውና እንዴት ነው የማስተምረው፡፡  በማለት የይዘቱን 

ተገቢነት ከተማሪዎቹ እድሜ፣ የክፍል ደረጃ፣ ዳራዊ እውቀትና ፍላጎት ወዘተ…ከመሳሰሉት 

ጋር የተጣጣመ መሆኑን መፈተሽ ይኖርበታል፡፡  
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ሐ. የመናገር ክሂልን ከሌሎች ክሂሎች ጋር በማቀናጀት መተግበርን በተመለከተ  

ሠንጠረዥ  6፡- ከተማሪዎች የፅሁፍ መጠይቅ የተገኘ ምላሽ 

          

          ጥያቄ 

ሁልጊዜ አብዛኛውን 

ጊዜ 

አንዳንድ 

ጊዜ 

በፍፁም 

የአማርኛ መምህሩ/ሯ ለመናገር ክሂል ትኩረት 

በመስጠት ከሌሎች ክሂሎች ጋር በማቀናጀት 

እንድትለማመዱ ያደርጋል/ታደርጋለች? 

 

- 

 

42 (28%) 

 

81(54%) 

 

27(18%) 

 

በሰንጠረዥ ስድስት የቀረበው ጥያቄ ‹‹የአማርኛ መምህሩ/ሯ ለመናገር ክሂል ተኩረት 

በመስጠት ከሌሎች ክሂሎች ጋር በማቀናጀት እንድትለማመዱ ያደርጋል/ታደርጋለች?›› ተብሎ 

ለቀረበላቸው ጥያቄ 42 (28%) አብዛኛውን ጊዜ የመናር ክሂልን ከሌሎች ክሂሎች ጋር 

በማቀናጀት ያስተምራሉ ሲሉ 81 (54%) የሚሆኑት ተማሪዎች አንዳንድ ጊዜ በማለት 

ሲመልሱ 27 (18%) የሚሆኑት ተማሪዎች ደግሞ በፍፁም በማቀናጀት አያስተምሩም በማለት 

ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ 81 (54%) ከሚሆኑት ተማሪዎች ምላሽ መረዳት የምንችለው መምህራን 

የመናገር ክሂልን አልፎ አልፎ  ካልሆነ በስተቀር ሁል ጊዜ ከሌሎች ክሂሎች ጋር በቅንጅት 

እንደማያስተምሩ ያስገነዝባል፡፡ 

“ የመናገር ክሂል መልመጃዎችን ከሌሎች የቋንቋ ክሂሎች ጋር በማቀናጀት አተገባበርዎ ምን 

ይመስላል?” ተብሎ ለመምህራን ለቀረበላቸው የቃል ጥያቄ ሁሉም መምህራን በማቀናጀት 

እናስተመራለን በማለት የመለሱ ሲሆን ለዚህም የሰጡት ምክንያት ክሂሎችን በተናጠል 

እናስተምር ብንልም ስለማይሆን አብዛኛውን ጊዜ ለአንዱ ክሂል ትኩረት እንስጥ እንጂ 

በተዘዋዋሪ መንገድ ሌሎቹንም ክሊሎች እናስተምራለን ፡፡ ለምሳሌ የመናገር ክሂልን ስናስተምር 

በተዘዋዋሪ መንገድ የማዳመጥ ክሂልንም እንተገብራለን በማለት መልሰዋል፡፡ሌላው ደግሞ 

መፅሀፉ ሁልጊዜም ባይሆን አንዳንድ ጊዜ ክሂሎችን በቅንጅት እንድናስተምር ሆኖ ተዘጋጅቷል፡

፡ለምሳሌ ቅድመ ምንባብን ስናስተምር የመናገር ክሂልንም እናስተምራለን፡፡ይሁን እንጂ በአንድ 

ክፍል ውስጥ ያሉት ተማሪዎች ብዙ ስለሆኑ ሁሉንም ለማሳተፍ አስቸጋሪ ስለሆነ የተወሰኑ 
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ተማሪዎችን ብቻ በማሳተፍ ይታለፋል ፡፡ይህ ደግሞ በተወሰኑ ተማሪዎች ብቻ ልምምድ 

እንዲያደርጉ መደረጉ የተማሪዎቹን የመናገር ክሂል እንዳይሻሻል በከፍተኛ ሁኔታ አሉታዊ 

ተፅዕኖ ያሳድራል፡፡ 

መ. የመምህራን የመናገር ትምህርት የክፍል ውስጥ አተገባበር በተመለከ 

ሠንጠረዥ 7፡- የመናገር ክሂል መልመጃዎች በክፍል ውስጥ አተገባበርን በተመለከተ 

             ከተማሪዎች የፅሁፍ መጠይቅ የተገኘ ምላሽ 

 

     ጥያቄዎች 

ሁልጊዜ 

 

አብዛኛውንጊ

ዜ 

አንዳንድ ጊዜ በጭራሽ 

በቁጥር % 
በቁጥር % በቁጥር % በቁጥር % 

የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ በመማሪያ 

መፅሀፉ ውስጥ የሚገኙትን የመናገር 

ክሂልን ለማለማመድ የሚረዱ ሁሉንም 

መልመጃዎች በማሰራት መናገርን 

እንድትለማመዱ ያደረጋሉ? 
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ከሰንጠረዥ ሰባት ጥያቄ ቁጥር አንድ “የአማርኛ መምህሩ/ሯ በመማሪያ መፅሀፉ ውስጥ 

የሚገኙትን የመናገር ክሂልን ለማለማመድ የሚረዱ መልመጃዎችን ሁሉንም በማሰራት 
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መናገርን እንድትለማመዱ ያደርጋል ወይም ታደርጋለች?” የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው 39 

(26%) የሚሆኑት ተማሪዎች ሁልጊዜ፣ 73 (48.7 %) ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ፣ 38  

(25.3 %) ተማሪዎች ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በማለት መልሰዋል፡፡ 

አብዛኞቹ 73 (48.7%) የሚሆኑት ተማሪዎች ምላሽ መረዳት የሚቻለው መምህራኑ በመማሪያ 

መፅሃፉ ላይ ተመስርተው  የመናገር ክሂል ትምህርት ይዘቶችን በሚያስተምሩበት ወቅት 

የመናገር ክሂል መልመጃዎች የሚሰሩት አልፎ አልፎ እንደሆነ ያስገነዝባል፡፡ መምህሩ የመናገር 

ክሂልን ትምህርት ይዘቶች በሚያስተምሩበት ወቅት ክሂሉን ለማዳበር ያላቸው ተነሳሽነት 

መካከኛ መሆኑን  ያስረዳል፡፡ይህ ደግሞ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂልን 

የተመለከቱ ይዘቶችን ለማስተማር ያላቸው ፍላጎት መካከኛ በመሆኑ በአጠቃላይ ሲታይ 

ለመናገር ክሂል ልምምድ የሚቀረቡት መልመጃዎች በቂ አለመሆናቸውን ያሳያል፡፡ 

ከሠንጠረዥ ስባት የጥያቄ ቁጥር ሁለት “የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ የመናገር ክሂል 

መልመጃዎችን በሚያሰሩበት ጊዜ ለሁሉም ተማሪዎች እኩል የተሳትፎ እድል 

ይሰጣል/ትሰጣለች? ”የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው 35 (23 % ) የሚሆኑት ተማሪዎች ሁልጊዜ፣

61 (40.6 % ) ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ፣ 26 (17% ) የሚሆኑት ተማሪዎች አንዳንድ ጊዜ 

በማለት ምላሽ ሲሰጡ ፣28  (18.7%) ደግሞ በጭራሽ የሚል መልስ ሰጥተዋል፡፡ከዚህ ምላሽ 

መረዳት የሚቻለው መምህሩ የመናገር ክሂልን ትምህርት ይዘቶች በሚያስተምሩበት ወቅት 

በአብዛኛው የተሳትፎ እድል የሚሰጡት ለተወሰኑ ተማሪዎች እንደሆነ ነው ፡፡ይህ ሃሳብ 

በተከታታይ የክፍል ውስጥ ምልከታ ውጤት ጋር ተቀራራቢነት አለው፡፡ 

በክፍል ምልከታው ለማረጋገጥ እንደተቻለው በመማር ማስተማር ሂደቱ የሚሳተፉና 

የማይሳተፉ ተማሪዎችን በእኩል የማሳተፍ ሁኔታዎችን በተመለከተ በመካከለኛ ደረጃ ጥሩ 

ሊባል የሚችል ሁኔታ እንዳለ የምልከታ ነጥቡ ያመለክታል፡፡ይኸውም በሰንጠረዡ ያለውን 

ውጤት በምናይበት ጊዜ 41.7% የሚሆኑት መምህራን ፍርሀት ያለባቸውን ተማሪዎች 

ለማሳተፍ የተለያዩ የማስተማሪያ ስነ-ዘዴዎችን እያቀያሩ በመጠቀም አብዛኞቹን ተማሪዎች 

ሊያሳትፉ የሚችሉና ለተሳትፎ የሚያነሳሱ ጥያቄዎችን አዘጋጅተው በማቅረብ ተማሪዎችን 

ከስህተታቸው እንዲማሩ በማድረግ ሀሳባቸውንና ስሜታቸውን ያለፍርሀት የመግለፅ ልምድ 

እንዲያዳብሩ በመርዳት፣ የቤት ስራ በመስጠት ተዘጋጅተው መጥተው የተለማመዱበትን 

ለጓደኞቻቸው እንዲያቀርቡ በማበረታታት፣በተለያዩ ስልቶች እገዛ ለሚሹ ተማሪዎች 
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አስፈላጊውን እገዛ በማድረግ ያላቸውን ተነሳሽነት ከፍ ለማድረግ ያደረጉት ጥረት ጥሩ ጂምር 

እንዳለ ያሳያል፡፡ ሆኖም ግን በተማሪዎች መካከል ያለውን ልዩነት ችላ በማለት 58.3%  ወይም 

አብዛኞቹ መምህራን ተማሪዎችን ለንግግር በሚጋብዙበት ጊዜ በምልከታው ለማየት እንደ 

ተቻለው የመሳተፍ እድል የሚያገኙት ጥቂት ጎበዝ ተማሪዎች ብቻ በመሆኑ በተወሰኑ 

ተማሪዎች ላይ የማተኮርና አብዛኞቹን የክፍሉን ተማሪዎች የመርሳት ወይም ትኩረት 

ያለመስጠት ችግር በክፍል ምልከታው ወቅት በጉልህ ታይቷል፡፡ይሁን እንጂ ሁሉንም 

ተማሪዎች ተሳታፊ ሳያደርጉ መማር ማስተማሩ በአግባቡ ተግባራዊ ተደርጓል ማለት 

አይቻልም፡፡     

በሠንጠረዥ ሰባት ጥያቄ ቁጥር ሶስት “የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ ተማሪዎች 

የሚያቀርቧቸውን የተለያዩ ተግባራት ትኩረት ሰጥተው በመስማት ተገቢ ክትትል፣ ድጋፍና  

ማስተካከያ ይሰጣሉ?” የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው 23 (15.3%) የሚሆኑት ተማሪዎች 

አብዛኛውን ጊዜ፣97 (64.7% ) ተማሪዎች አንዳንድ ጊዜ፣ 30 (20%) ተማሪዎች ደግሞ 

በጭራሽ የሚል ምላሽ ጥተዋል፡፡ከአብዛኞቹ 97 (64.7%) ተማሪዎች ምላሽ መረዳት የሚቻለው 

መምህራን ለተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ ንግግር የሚያደርጉበት ርዕስ ከሰጡ በኋላ ተማሪዎቹ 

ልምምድ ሲያደርጉ ክትትልና ድጋፍ እንደማያደርጉላቸው ለመረዳት ያስችላል፡፡ከተማሪዎቹ 

ምላሽ በተመሳሳይ ተማሪዎች ልምምድ ሲያደርጉ ስህተታቸው በግልፅ እታየ መምህራን ግን 

በስህታቸው ዙሪያ ክትትል፣ድጋፍና ማስተካከያ በአብዛኛው እንደማይሰጡ በምልከታው ወቅት 

ለማየት ተችሏል፡፡  

ይሁን እንጂ ለተማሪዎች የመናገር ብቃት መዳበር ከመምህራን የሚሰጥ ክትትልና ድጋፍ 

ወሳኝ ሚና የሚጫወት መሆኑን መምህራን በመገንዘብ በመናገር ክሂል ትምህርት ወቅት 

ተማሪዎች ለሚፈጽሟቸው ስህተቶች ለተማሪዎች የሚሰጠው ቃላዊ ምላሽ ከድክመት ይልቅ 

ጥንካሬን መነሻ በማደረግ ለመናገር የሚያበረታታና አወንታዊ በሆነ መልኩ ትኩረት ሰጥቶ 

ክትትል ፣ ድጋፍና ማስተካካያ በመስጠት ተማሪዎች ወደፊት የመናገር ክሂል ማስተማሪያ 

ስልቶችን በአግባቡ በመተግበርና ተግባራትን በንግግር ማቅረብ የሚችሉበትን ምቹ ሁኔታ 

በመፍጠር ተሳትፏቸውን ለማሳደግ መምህራን ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ፡፡ 

   በክፍል ምልከታ ለማረጋገጥ እንደተሞከረው በመማሪያ ክፍል ውስጥ የመናገር ክሂልን 

የሚተገብሩት በአብዛኛው በመምህሩ ገለፃ  እንደሆነ ለመገንዘብ ተችሏል፡፡ነገር ግን መማር 

ማስተማሩ ተማሪን ማእከል ያደረገ መሆን አለበት፡፡ይሁን እንጂ መማር ማስተማሩ በመምህር 



65 
 

ገለፃ ከተያዘ ተማሪዎች የተሳትፎ እድል እንዳያገኙ ያደርጋል፡፡ተማሪዎችን ማእከል ያደረገ 

የመማሪያ ክፍል ከሆነ ግን ተማሪዎች በመማር ማስተማሩ ሂደት የትምህርቱን ዓላማ 

ለማሳካት በግል፣ እርስ በርሳቸውና  ከመምህራቸው ጋር በክፍል ውስጥ ጥያቄ በመጠየቅ፣ 

ለጥያቄ መልስ በመስጠት፣ አስተያየት በመስጠት፣ በመተቸት፣በጥንድና በቡድን በመወያየት 

መስተጋብር እንዲፈጥሩ እድል ይሰጣቸዋል፡፡በመሆንም በመማር ማስተማሩ ሂደት ተማሪዎች 

ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ ስለሚያደርግ የመናገር ክሂል በተማሪዎች ላይ ውጤታማ እንዲሆን  

ወሳኝ ነው፡፡ስለዚህ የቋንቋ መምህራን የተማሪዎችን ንቁ ተሳትፎ ተግባራዊ ማድረግ 

ይጠበቅባቸዋል፡፡ምክንያቱም የመናገር ክሂላቸውን በተግባራዊ ልምምድ እንዲያሻሽሉ ዕድል 

የሚሰጥ በመሆኑ ተማሪዎች የቋንቋውን ክሂል በተግባር እንዲለማመዱ  ያደርጋቸዋል፡፡ 

ይሁን እንጅ መምህራኑ እነዚህን ዘዴዎች ተግባራዊ ሲያደርጉ የሚያጋጥማቸውን ችግሮች 

እንዴት መፍታትና በጥቅም ላይ ማዋል እንደሚገባቸው የሚያስችል የስራ ላይ ስልጠና 

እንዳልወሰዱ ከመምህራኑ ቃለ መጠይቅ ለማወቅ ተችሏል፡፡ በብዛት መምህራን የሚያስተምሩት 

በኮሌጅ ቆይታቸው ባገኙት እውቀት ነው፡፡ ይህ ሁኔታ ደግሞ አዳዲስ የማስተማሪያ ዘዴዎችን 

ተግባራዊ እንዳያደርጉ አሉታዊ ተፅዕኖ ያሳድርባቸዋል፡፡ እንዲሁም መምህራኑ የሚገቡባቸው 

የመማሪያ ክፍሎች ብዛት ለሚያስተምሯቸው ተማሪዎች ከመማሪያ መፅሐፍ ውጭ ሂደው 

ተጨማሪ ነገሮችን እንዳያሰሩ እንቅፋት ሆኖባቸዋል፡፡ እንዲሁም የተጠቀሟቸው የማስተማሪያ 

ስልቶች በተገቢው መልኩ ተግባራዊ አለማድረጋቸው መምህራኑ የንግግር ክሂልን በአግባቡ  

ለመተግበር የማያስችል በቂ እውቀት እንደሌላቸው የሚያመለክት ነው፡፡             

4.1.3. የመናገር ክሂል ማስተማሪያ ስልቶች አተገባበር ሂደት የመምህሩ ሚና 

መናገር የተለያዩ ንኡሳን ተግባራትን የያዘ ሂድት እንጂ በአንድ ውስን ጊዜ የሚከወን ነጠላ 

ተግባር እንዳልሆነ በድሉ(2007) በገፅ 92 ላይ ገልፀዋል ፡፡ ጥሩ ንግግር ቅድመ ዝግጅትን 

ይጠይቃል፡፡ንግግር በሚቀርብበት ጊዜ እና ከንግግሩም በሏላ ሊተኮርባቸው የሚገቡ ተግባራት 

አሉ፡፡እነዚህም የቅድመ ንግግር ፣የንግግር ጊዜ እና የድህረ ንግግር ይባላሉ በማለት ገልፀዋል ፡፡ 

ሀ. በቅድመ ንግግር ተግባር ጊዜ፡-  

በዚህ ቅድመ ንግግር ተግባር ጊዜ መምህራን መናገርን ለማስተማርና ከተፈለገው ግብ ለማድረስ 

ራሳቸውን የሚያዘጋጁበት ሲሆን መምህራኑ ስራቸውን ከመጀመራቸው በፊት ምንድነው 

የማስተ ምረው? ማንን ነው የማስተምረው? መቼ ነው የማስተምረው? እንዴት ነው 
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የማስተምረው? የሚሉትንና መሰል ሀሳቦችን ግምት ውስጥ በማስገባት አስቀደመው 

የሚዘጋጁበት ሲሆን  ተማሪዎችም መናገርን በተግባር ለመማር የሚያስችሉ ተግባራትን 

ለማከናወን ዝግጅት የሚያደርጉበት መሆኑን ከላይ በምእራፍ ሁለት ለመግለጽ ተሞክሯል፡፡  

መምህራን በዚህ በቅድመ መናገር ተግባር መተግበሪያ ወቅት ወደ ክፍል እንደገቡ ጥቁር 

ሰሌዳውን የማፅዳት፣ የእለቱን የትምህርት ርእስ በሰሌዳው ላይ የመጻፍ፣ ባለፈው ክፍለ ጊዜ 

የተማሩትን መሰረት አድርገው ጥያቄዎችን የመጠየቅና መልሱን ተቀብለው ማብራሪያ 

የመስጠት ተግባር ያከናወኑ መሆኑን ከክፍል ምልከታዉ ለማየት ተችሏል፡፡ ይህም የመናገር 

ክሂልን ለማስተማር ከሚደረግ የቅድመ መናገር ተግባር ጋር የሚገናኝ ቅድመ ዝግጅት 

አለማድረጋቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ በመሆኑም የእለቱን የትምህርት ርእስ በጥቁር ሰሌዳው ላይ 

ከመጻፍና ያለፈውን ክፍለ ጊዜ ትምህርት በተመለከተ ጥያቄዎችን ጠይቀው አጭር ማብራሪያ 

ከመስጠት ውጭ የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ሊያሳድግ ከሚያችል ተግባራት መካከል አንዱ 

መምህራን የዕለቱን ትምህርት አላማ በግልፅ ለተማሪዎች ማሳወቅ ይኖርባቸዋል ፡፡ በምልከታ 

ወቅት የታየው ሁሉም መምህራን ወደ መማሪያ ክፍል የያዙትን የትምህርት ይዘት 

ለተማሪዎች ከማቅረባቸው በፊት የትምህርቱን አላማ በግልፅ እንደማያሳውቋቸው ለመገንዘብ 

ተችሏ ፡፡ይህ ደግሞ ተማሪዎች የትምህርቱን አላማ ሳይረዱትና ሳያቁት ወደ እለቱ ትምህርት 

መግባታቸው ተማሪዎቹ አላማውን ለማሳካትና መሳካቱን ለማረጋገጥ በንቃት እንዳይሳተፉ 

ያደርጋቸዋል፡፡ሌላው በቅድመ መናገር ተግባር ጊዜ መምህራን የሚያከናወኑት ተግባራት 

ለተማሪዎች ማነቃቂያ ማቅረብ ነው፡፡ምልከታ በተደረገባቸው የመማሪያ ክፍሎች ውስጥ 

የሚያስተምሩ አብዛኞቹ መምህራን ተማሪዎችን የሚያነቃቁና ወደ ትምህርቱ እንዲሳቡ 

የሚያነሳሱ ጨዋታዎችን፣ገጠመኞችን፣የህይወት ልምዶችን ወይም ተሞክሮዎችን፣ቀልዶችን 

…. ሲያቀርቡ አልተስተዋለም ፡፡ነገር ግን አንዳንድ መምህር ተማሪዎች የእለቱን ትምህርት 

እንዲገምቱ በማድረግ፣ከእለቱ ትእምርት ርእስ ጋር ተያያዥነት የላቸውን ጥያቄዎችን 

በመጠየቅ ተማሪዎች እንዲነቃቁና በእለቱ የመማር ማስተማር ላይ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ 

ሲያደርጉ ታይተዋል፡፡   

ይሁን እንጂ መምህራን ተማሪዎችን በቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት ከማስገባት ይልቅ እነሱን 

የሚስብ ነገር ማቅረብ ተማሪዎች በጉጉት ያንን ክፍለ ጊዜ እንዲማሩትና ተሳትፏቸውም 

እንዲጨምር አስተዋዕኦ ያደርጋል  ፡፡ ከጅምሩ መምህራን ተማሪዎችን ወደ ዕለቱ ትምህርት 
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ተነቃቅተውና ተስበው እንዲገቡ ካላደረጓቸው ደግሞ ተማሪዎች ንቁ ተሳታፊ እንዳይሆኑና 

ተሰላችተው ትምህርቱን እንዲማሩት ያደርጋቸዋል ፡፡ 

እንዲሁም ምልከታ በተካሄደባቸው መምህራን በአብዛኞቹ ክፍለ ጊዜያቶች የመናገር ክሂል 

ማስተማሪያ ስልቶችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ዝግጅት አድርገው አለመምጣታቸውንና 

ተማሪዎችን ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርጉም ምንም ያከናወነት ተግባር የሌለ መሆኑን መረዳት 

ተችሏል፡፡ መምህራኑ ለተማሪዎቹ በዕለቱ የቀረበውን የትምህርት ይዘት በምን አይነት 

የማስተማሪያ ዘዴ ( በቡድን ስራ፣በጥንድ ስራ፣በውይይት፣በግል ስራ፣…..) እንደሚማሩት 

ግንዛቤ ሳይሰጡ በእለቱ ትምህርት ርዕስ ላይ ገለፃ ከሰጡ በኋላ ተማሪዎችን ድንገት ተወያዩ 

ወይም ተከራከሩ ወዘተ. ይሏቸዋል፡፡ ተማሪዎችም ተግብሩ ሲባሉ ፍቃደኛ ሆነው በሙሉ 

ልባቸው እንዳይወያዩ ወይም እንዳይከራከሩ ወዘተ. ሲያደርጋቸው ለማየት ተችሏል ፡፡

ምክንያቱም ተማሪዎቹ ራሳቸውን ዝግጁ ሳያደርጉ ስራውን ድንገተኛና ደራሽ በሆነ የማስተማር 

ዘዴ ተግብሩ ሲባሉ የተነሳሽነት ስሜት ስለማይኖራቸው የመደናገጥና የመረበሽ ስሜት 

ሲፈጠርባቸው ታይተዋል ፡፡ ይህ ሁኔታ እንዳይፈጠር መምህራን የዕለቱን ትምህርት ርዕስ 

ማስተዋወቅ ብቻ ሳይሆን ትምህርቱን በምን አይነት ዘዴ ( በቡድን ስራ፣ በጥንድ ስራ፣ 

በጭውውት፣…..) ሊማሩትና ሊተገብሩት እንደሚችሉ ማስገንዘብ ይኖርባቸዋል ፡፡ከዚህ 

በተጨማሪ ተማሪዎች ያለፈውን የትምህርት ርዕስ ከዕለቱ የትምህርት ርዕስ ጋር ማዛመድን 

በተመለከተ ሁለት መምህራን ብቻ  ያለፈውን የትምህርት ርዕስ ተማሪዎች እንዲከልሱና 

ከእለቱ የትምህርት ርዕስ ጋር እንዲያዛምዱ ሲያደርጉ ሌሎች መምህራን ግን ራሳቸው ከከለሱ 

በሏላ የእለቱን ትምህርት መጀመራቸው ተማሪዎቹ ራሳቸው ለትምህርታቸው ሀላፊነት 

ወስደው እንዲማሩ እድል እንዳያገኙ አድርጓቸዋል ፡፡ በመማር ማስተማር ሂደት ተማሪዎች 

በመማሪያ ክፍል ውስጥ ያለፈውን ትምህርት አስታውሰውና ከቀደመ ዕውቀታቸው ጋር አዲሱን 

የትምህርት ርዕስ አገናኝተው ሀሳብ እንዲሰጡ፣ ጥያቄ እንዲጠይቁ፣ ለሚጠየቁት ጥያቄ መልስ 

እንዲሰጡ፣ አስተያየት እንዲሰጡ፣አዳዲስ ሀሳብ እንዲያፈልቁ፣እንዲወያዩ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

እንዲህ ሲሆን የተማሪዎች ተሳትፎ ጎልቶ እንዲታይና  የመናገር ችሎታቸው እንዲጎለብት 

ያደርጋል ፡፡ 

በአጠቃላይ ከምልከታ የተገኘው ውጤት የመናገር ክሂል ትምህርትን ለማስተማር በሚደረገው 

የቅድመ ንግግር ተግባር ጊዜ የመምህሩ ሚና የሚፈለገውን ያህል አልነበረም ብሎ መናገር 

ይቻላል፡፡ የትምህርቱን አላማ ከማስተዋወቅ፣ተማሪዎች ተዘጋጅተው እንዲመጡ ከማድረግ፣ 
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ማነቃቂያዎችን ከማቅረብ፣የሚማሩበትን ስልት ከማስገንዘብ እና የዕለቱን የትምህርት ርዕስ 

ካለፈው የትምህርት ርዕስ ጋር በማዛመድ ለተማሪዎች ሰፊ እድል ከመስጠት አኳያ ክፍተት 

እንዳለባቸው ለማየት ተችሏል ፡፡  

 ለ. የንግግር ጊዜ ተግባራት፡-  

 በዚህ የትግበራ ጊዜ መምህራን የማስተማሪያ ብልሀቶችን መሰረት አድርገው ተማሪዎች 

ንግግርን እየተገበሩ እንዲማሩ ሲደረግ በመምህሩና በተማሪዎች መካከል ተቀናጅቶ በመስራት 

የተማሪዎችን የመናገር ክሂል የተቃና የመምህራኑና የተማሪዎች ግንኙነት የሰመረ ማድረግ 

ከመምህሩ ይጠበቃል፡፡  ምልከታ በተካሄደባቸው አስራ ሁለት ክፍለ ጊዚያቶች መምህራን 

ትምህርቱን ለተማሪዎች በሚያቀርቡበት ሂደት የዕለቱን ትምህርት ርዕሰ ጉዳይ አስመልክተው 

የተወሰነ ፍንጭ ከሰጡ በኋላ አብዛኛውን ጊዜ የቡድን ስራን እንደሚመርጡ ለማየት ተችሏል ፡፡

በብዛት የቡድን ስራንም ተግባራዊ ሲያደርጉ አንዳንድዬ አብረው በሚቀመጡበት፣ አንዳንድዬ 

ፊትና ኋላ ያሉትን አንድ ላይ በማድረግና ቁጥር በመስጠትና አንድ አይነት ቁጥር የሆኑትን 

አንድ ላይ በማድረግ ተማሪዎችን በተለያዩ መንገዶች  በቡድን አደራጅተው  ለየቡድኑ 

የሚሰሩትን ርዕስ አከፋፍለው ሰጥተው ቡድኖቹ ስራቸውን እንዲያከናውኑ ከማዘዝ ዉጭ 

ቡድኖቹ በተሰጣቸው ርዕስ ዙሪያ መስራት አለመስራታቸውን፣ ሁሉም የየቡድኖቹ አባላት 

እየተሳተፉ መሆን አለመሆናቸውን፣ በየቡድኖቹ መካከል እየተዘዋወሩ ተማሪዎችን ክትትል 

አላደረጉም ፤ እንዲሁም ተማሪዎች ተግባራቱን ሲሰሩ አላበረታቷቸውም ከዚህም በተጨማሪ 

ያልገባቸውን  እንዲጠይቁና እንዴት መስራት እንዳለባቸው ፍንጭ ወይም አቅጣጫ እንዲያገኙ 

አላደረጉም ፡፡ከዚህም በተጨማሪ ተማሪዎች በስነ-ስርዓት መማር እንደሚገባው የሚጠበቅ 

ቢሆንም አልፎ አልፎ እንደተስተዋለው ተማሪዎች በተለያዩ መክንያቶች አላስፈላጊ ጫጫታና 

እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ታይተዋል ይህ ደግሞ ተማሪዎች ትምህርቱን በአግባቡ እንዳይማሩ 

እንቅፋት ስለሚሆንባቸው መምህሩ ተማሪዎችን ከድርጊታቸው አንዲቆጠቡ የተለያዩ ሰልቶችን 

ተጠቅሞ ማስቆም አለበት፡፡   

የመናገር የማስተማሪያ ስልቶች በርካታ ቢሆኑም አብዛኞቹ መምህራን በመማሪያ ክፍል ውስጥ 

አዘውትረው የሚጠቀሙት የቡድን ውይይትን ፣ክርክርን ነው ፡፡መምህራን አዘውትረው 

የተወሰኑ የማስተማሪያ ስልቶችን መጠቀማቸው ተማሪዎችን እንዲሰለቹ አድርጓቸዋል፡፡የተለያዩ 

የመናገር ማስተማሪያ ስልቶችን (የቡድን ስራ፣ክርክር፣የሚና ጨዋታ፣ውይይት፣አንደን ፅሁፍ 
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አንብበውና ተዘጋጅተው በመምጣት በተማሪዎች ፊት በመውጣት በንግግር ማቅረብ …) 

የሚጠቀሙ አንዳንድ መምህራን የመማሪያ ክፍሉን ህይወት ያለውና በተማሪዎች መካከል 

የጓደኝነት ስሜት እንዲፈጠር አድርገውታል፡፡ በመሆኑም መምህራን ትምህርቱን ለተማሪዎች 

በሚያቀርቡበት ወቅት በመማሪያ ክፍል ውስጥ የሚገኙትን ሁሉንም ተማሪዎች ሊያሳትፍ 

በሚችል መልኩ ማስተማር አለባቸው፡፡ ምክንያቱም በመማሪያ ክፍል ውስጥ የምናገኛቸው 

ተማሪዎች ተመሳሳይ የሆነ የትምህርት አቀባበል የሌላቸውና በተለያየ የእድሜ ክልል ውስጥ 

የሚገኙ በመሆኑ ሁሉንም ሊያሳትፍ የሚችል የማስተማሪያ ስልቶችን እያፈራረቁ መጠቀም 

ተማሪዎች በቡድን፣በጥንድ ወይም በጋራ ሲወያዩ ፣ሲጨዋወቱ ፣ሲከራከሩ እርስ በርስ 

የመረዳዳት፣በተለይ የመናገር ፍርሃት ያለባቸው ተማሪዎች ሀሳባቸውን በነፃነት በመናገር 

እንዲገልፁ ያደፋፍራቸዋል፡፡ እንዲሁም የተማሪዎች የመናገር ክሂል ይዳብራል፡፡ 

ምልከታ ከተካሄደባቸው አስራ ሁለት ክፍለ ጊዚያቶች መካከል አንድ መምህር በሁለት ክፍለ 

ጊዚያቶች ተማሪዎች አብረው በተቀመጡበት በቡድን አደራጅተው  በመረጧቸው ርእሶች ዙሪያ 

የተወሰኑት በመቃወም የተወሰኑት ደግሞ በመደገፍ እንዲከራከሩ አድርገዋል፡፡ እንዲሁም አንድ 

ሌላ መምህርት አስፈላጊውን ቅድመ ሁኔታ ሳታሟላና በአግባቡ ሳታደራጅ ከተማሪዎች ፊት  

መቀመጥ ከፈረስና ከበሬ ማንኛው የበለጠ ጥቅም ይሰጣል በሚል ርዕስ ለአንድ ክፍለ ጊዜ 

እንዲከራከሩ ያደረጉ ሲሆን አንድ ሌላ መምህር ደግሞ ለተማሪዎች ቁጥር በመስጠት አንድ 

አይነት ቁጥር የሆኑትን አንድ ላይ በማድረግ  በመጽሀፉ ውስጥ የቀረቡትን የመወያያ ርእሶች 

መሰረት በማድረግ እንዲወያዩ አድርጓል፡፡   

አንድ መምህር ደግሞ በአንድ ክፍለ ጊዜ  ወደ ክፍል እንደገቡ ስለ ነጠላና ድርብ አረፍተ ነገር 

ልዩነት አንዳንድ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ያለፈውን ክፍለ ጊዜ ትምህርት ከከለሱ በኋላ ወደ 

እለቱ ትምህርት ገብተዋል፡፡ የእለቱ የትምህርት ርእስም ‹‹መናገር›› የሚል ነበር፡፡ መምህሩ 

የእለቱን ትምህርት የጀመሩትም የመናገር ምንነትን በመጠየቅና ከተማሪዎች መልስ በመቀበል 

በመልሶቹ ላይ ተመርኩዘው ማብራሪያ በመስጠት ነበር፡፡ በማስቀጠልም የመናገር ምንነትን 

በተመለከተ ማስታወሻ በጥቁር ሰሌዳው ላይ በመጻፍ እንዲገለብጡ አድርገዋል፡፡ እንዲሁም 

በጽሁፍ መልክ የቀረበን ሃሳብ  አጥንተው በቃል መናገርን በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ 

አተገባበሩን በተመለከተም ተማሪዎች ከመናገራቸው አስቀድመው ሃሳቡንና ያቀራረብ ብልሃቱን 

በተመለከተ እንዲያስቡ እንዲሁም ስለሚናገሩት ነገር አስቀድመው እንዲዘጋጁ አጫጭር 

ሃሳቦችን በማስታወሻ ወይም በአእምሯቸው እንዲይዙና ልምምድ እንዲያደርጉ ሁኔታዎችን 
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በማመቻቸት በተዘጋጁት መሰረት አንዲናገሩ በማድረግ መናገርን በተግባር እንዲለማመዱና 

እንዲማሩ ማድረግ እንደሚገባ ገለፃ ሰጥተዋል፡፡   

ይሁን እንጅ በምልከታው ወቅት እንደታየው በመምህሩ መምሪያ በገፅ 79 ላይ እንደሚያዘው 

አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በማድረግ በተማሪው መፅሀፍ ላይ ከገፅ (122-124) “በላ ልበልሃ” 

በሚለው ምንባብ መሰረት ከሳሽና ተከሳሽ በመወከል የቀረበውን ጽሁፍ አጥንተው የሚና 

ጨዋታ ያቅርቡ ፡፡  (ሁሉንም በየተራ በሚያሳትፍ መልኩ በክፍል ውስጥ ወደ ሰሌዳው አካባቢ 

ወጣ በማለት እንዲያቀርቡ ያድርጉ፡፡እንዲሁም ለመናገር የተሰጠው ጊዜ እስኪያበቃ እድሉን 

ይስጧቸው፡፡) በሚል በሚያዘው መሰረት መምህሩ ተማሪዎቹን ምንባቡን አንብባችሁ 

እንድትመጡ በማለት ብቻ ተዘጋግተው እንዲመጡ ሳያደርጉ በቀጥታ ወደ ክፍል ገብተው 

የእለቱን ትምህርት መናገር እንደሆነ ካስተዋወቁና ያለፈውን ክፍለ ጊዜ ትምህርት ከልሰው 

ከክፍል ውስጥ ሁለት ሁለት ተማሪዎችን ወደ ጥቁር ሰሌዳውጋ በማውጣት ከሳሽና ተከሳሽ 

ሆነው እንዲጨዋወቱ አድርገዋል፡፡    

ይህ ደግሞ ተማሪዎቹ ሳይዘጋጁ እንዲናገሩ በመደረጉ አብዛኞቹ ተማሪዎች ፍቃደኛ አልነበሩም 

ፍቃደኛ የሆኑትም ቢሆኑ ያቀረቡት ጭውውት መናገርን በሚያጎለብት መልኩ አልነበረም፡፡ 

በመጨረሻም መምህሩ ስለ መናገር ምንነትና አስፈላጊነት ሰፊ ማብራሪያ በመስጠት የእለቱን 

ትምህርት አጠናቀዋል፡፡ በዚህ ክፍለ ጊዜ ሶስት ተማሪዎች ስለ መናገር ምንነት ለተጠየቁት 

ጥያቄ መልስ የሰጡ ሲሆን አብዛኞቹ ተማሪዎች ግን ምንም አይነት ተሳትፎ አልነበራቸውም፡፡ 

የተናገሩትም ቢሆኑ ለመናገር የሚያስችል ምቹ ሁኔታ አላገኙም ነበር፡፡ በአንጻሩ ግን መምህሩ 

ብዙ የመናገርና የማብራራት እንዲሁም ትምህርቱን በበላይነት የመምራት ሁኔታ 

ታይቶባቸዋል፡፡ በመሆኑም በክፍለ ጊዜው የመናገር ክሂል ማስተማሪያ ብለሀቶች በአግባቡና 

ተማሪዎችን ባሳተፈ መልኩ በተለይ የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ማዳበር በሚቻልበት አግባብ 

ተግባራዊ አልተደረገም፡፡  

ከዚህ ውጭ አራቱም መምህራን በሶስት በሶስት ክፍለ ጊዜያቶች በጥቅሉ ምልከታ 

ከተካሄደባቸው አስራ ሁለት ክፍለ ጊዚያቶች መካከል በአብዛኞቹ ክፍለ ጊዚያቶች መምህራን 

ተማሪዎችን ንግግርን በተግባር እንዲለማመዱ አላደረጉም፡፡ ይልቁንም የትምህርት አሰጣጣቸው 

መምህር ተኮር ሲሆን በጥቁር ሰሌዳ ላይ ማስታወሻ በመጻፍ እንዲገለብጡ ማድረግ፣ ከፃፉ 

በኋላ ማብራሪያ በመስጠትና አንዳንድ ጥያቄዎችን በመጠየቅ እንዲመልሱ ማድረግ ላይ ያተኮረ 
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ስለነበረ የመናገር ጊዜ ተግባራትን በአግባቡ በመተግበር መናገርን በተግባራዊ ልምምድ 

ለማስተማር ጥረት አለመደረጉን ለመመልከት ተችሏል፡፡ እንዲሁም የመናገር ክሂል 

ማስተማሪያ ስልቶች ተግባራዊ በተደረገባቸው ክፍለ ጊዚያቶችም ቢሆን አተገባበሩ የተማሪዎችን 

የመናገር ብቃት ለማሳደግ በሚያስችል አግባብ ሳይሆን እንዲሁ ለማስመሰል የተካሄደ ነበር፡፡ 

በመሆኑም ከላይ እንደተገለጸው መምህራን በዚህ የትግበራ ጊዜ የተማሪዎችን የመናገር ክሂል 

ማዳበር የሚያስችሉ ተግባራትን በአግባቡ በማከናወን እና ተማሪዎች መናገርን በተግባር 

የሚለማመዱበትን ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ያደረጉት ጥረት በቂ ባለመሆኑ ሚናቸው ዝቅተኛ 

ነበር፡፡  

ሐ. በድህረ ንግግር ተግባር ጊዜ፡-  

በድህረ ንግግር ተግባር ጊዜ የመምህራን ሚና ተማሪዎች ከአድማጮች ለሚነሱ ጥያቄዎች 

መልስ የሚሰጡበት፣ አድማጮችን በመጠየቅ ንግግራቸው ግቡን መምታቱን የሚያረጋግጡበት፣ 

አድማጮችን በማመስገን ንግግራቸውን የሚያጠናቅቁበት ፣ተማሪዎች የእለቱን ትምህርት 

ካቀረቡ በኋላ የእለቱን ትምህርት መገንዘብና አለመገንዘባቸውን ለማረጋገጥ የቃል ጥያቄዎችን 

የሚያቀርቡበት፣ ተማሪዎች ለሚነሷቸው ጥያቄዎች ግብረ መልስ የሚሰጡበት፣እርስ በርሳቸው 

ስራቸውን እንዲተራረሙ እድል የሚሰጡበት፣  ትምህርቱን ተማሪዎች በራሳቸው ሀላፊነት 

ወስደው እንዲማማሩ በማድረግ እና የዕለቱን የትምህርት አላማ መጨበጣቸውን 

የሚያረጋግጡበት ቢሆንም ምልከታ በተካሄደባቸው አስራ ሁለት ክፍለ ጊዚያቶች ሁሉም 

መምህራን ይህንን ሚናቸውን አለመወጣታቸውን ለማየት ተችሏል፡፡ በዚህ የድህረ ትግበራ ጊዜ 

ምልከታ የተደረገባቸው ሁሉም መምህራን በእለቱ ትምህርት ዙሪያ አንዳንድ ጥያቄዎችን 

የመጠየቅና ከተማሪዎች መልስ ተቀብሎ ተጨማሪ ማብራሪያና ማስተካከያ የመስጠት፣የእለቱን 

ትምህርት በተመለከተ ማጠቃለያ የመስጠት ሚና የነበራቸው ሲሆን በድህረ ንግግር ተግባር 

ጊዜ ማከናወን የሚገባቸውን አከናውነዋል ማለት ግን አይቻልም፡፡  

በአጠቃላይ መምህራን በመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ የመማር ማስተማር ስራውን 

የማስተባበር፣ የመምራት፣ አቅጣጫ የማስያዝ፣ መመሪያ የመስጠት፣ የመከታተል፣  

የመደገፍ፣ የማነሳሳት፣ የማበረታታት፣ የሚያስተምሩትን ቀድመው በመለየት የመዘጋጀት፣ 

ተማሪዎች እርስ በርስ የሚማማሩበትን ሁኔታ የማመቻቸት ሚና መወጣት የሚጠበቅባቸው 

መሆኑ በክለሳ ድርሳኑ ላይ ተገልጿል፡፡  
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ይሁን እንጅ ምልከታ በተደረገባቸው ባብዛኞቹ ክፍሎች መምህራን ሃላፊነታቸውን በማወቅ 

ከላይ በተገለጸው አግባብ ለመናገር ክሂል ማስተማሪያነት የቀረቡትን ማስተማሪያ ስልቶች 

በአግባቡና በተማሪዎች የመናገር ብቃት ላይ ለውጥ ሊያመጣ በሚችል ሁኔታ ለመተግበር 

ይቻል ዘንድ ተማሪዎች ለአተገባበሩ በሚያመች መልክ እንዲደራጁና እንዲዘጋጁ ማድረግ 

አለመቻላቸውን፣መናገርን የሚለማመዱባቸውን ተግባራት በመስጠት እንዲለማመዱ 

አለመደረጋቸውን፣ ለማስተማሪያ ስልቶቹ ትኩረት በመስጠት ተግባራዊ እንዲያደርጓቸው 

ሁኔታዎችን የማመቻቸት ስራ አለመስራታቸውን፣ እንዲሁም በትግበራው ወቅት 

የማበረታታትና የማነሳሳት በጠቅላላ የማስተማሪያ ስልቶቹ ተግባራዊ የሚደረጉባቸውን 

ማንኛውንም ሁኔታ በማመቻቸት በአግባቡ እንዲተገበሩ የማድረግ ሚናቸውን መወጣት 

አለመቻላቸውን መረዳት ተችሏል፡፡   

4.1.4.  በመናገር ክሂል መማሪያና ማስተማሪያ ስልቶች አተገባበር ሂደት የተማሪዎች ሚና  

ሀ. የቅድመ ንግግር ተግባር ፡- 

 ተማሪዎች በክፍል ውስጥ የንግግር ተግባር ላይ ከመሳተፋቸው አስቀድሞ ሊያከናውኟቸው 

ከሚገቡ ቅድመ ንግግር ተግባራት መካከል ንግግር የሚደረግበትን ርዕስ በሚገባ መገንዘብ፣

በተመረጠው ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ከልዩ ልዩ የመረጃ ምንጮች (ከቤተ-መጻሕፍትና ከባለሙያዎች) 

ፍሬ ሃሳቦችን መሰብሰብ፣ከተሰበሰቡት ፍሬ ሃሳቦች መካከል ለርዕሱ የሚመጥኑትን ብቻ 

መምረጥ፣የተመረጡትን ፍሬ ሃሳቦች በአስተዋፅኦ መልክ መንደፍ፣ንግግርን ለአድማጮች  

ከማቅረብ በፊት ልምምድ ማድረግ ወዘተ. ሲሆኑ ነገር ግን ከምልከታው እንደታየው  

ተማሪዎች ያለፈውን ክፍለ ጊዜ ትምህርት አስመልክቶ ስለምን እንደተማሩ ለሚጠየቁት 

ጥያቄዎች መልስ ከመስጠት፣ መምህሩ ሲከልስ ከማዳመጥና ማስታወሻ ከመያዝ ውጭ  

ውጤታማ ሊያደርግ የሚያስችል ያከናወኑት የቅድመ ዝግጅት ተግባር አልነበራቸውም፡፡ ይህም 

ከላይ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ ለመግለጽ እንደተሞከረው በመናገር ክሂል 

ትምህርት ጊዜ የተሳታፊነትና የዋና ተዋናይነት ሚናቸውን መወጣት የሚያስችላቸውን ቅድመ 

ዝግጅት አድርገው ለትግበራው ማሟላት ያለባቸውን አሟልተውና ተዘጋጅተው የማይመጡ 

መሆኑን ከክፍል ምልከታው ለመረዳት ተችሏል ፡፡  
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ለ. በንግግር ተግባር ጊዜ፡-  

 ተማሪዎች ቅድመ ንግግር ተገባራትን አጠናቀው ከክፍለ ጊዜው አስቀድመው ወይም በቅድመ 

ንግግር ተግባር ወቅት ዝግጅት ባደረጉት አግባብ ተግባራቱን በክፍል ውስጥ በማከናወን 

ንግግርን በተግባር የሚማሩበት ሲሆን ወደ ተግባር በሚገቡበት ጊዜም የንግግራቸውን ርዕስና 

አላማ ለአድማጮች ማስተዋወቅ፣በቅድመ ንግግር ተግባር ጊዜ ያዘጋጁትንና የተዘጋጁበትን 

ጉዳይ በድምፅ አወራረድና በአካል እንቅስቃሴ አድማጮችን በሚማርክ ሁኔታ ማቅረብ፣

አድማጮችን በአይን መቃኘት፣ከአድማጮች የሚነሱ ጥያቄዎችን በቀደም ተከተል በመያዝ 

ለሚጠየቁት ጥያቄዎች አጭርና ግልፅ የሆነ ምላሽ የሚሰጡበት ሲሆን ነገር ግን ምልከታ 

ከተካሄደባቸው አስራ ሁለት ክፍለ ጊዚያቶች ውስጥ በአራቱ ክፍለ ጊዜ ብቻ በተወሰነ መልኩም 

ቢሆን የመናገር ክሂል መልመጃዎችን ለመተግበር በሚያመች መልኩ በተለያዩ አደረጃጀቶች 

በመደራጀት መናገርን በተግባር ለመለማመድ ሙከራ አድርገዋል፡፡ በነዚህ ክፍለ ጊዚያቶችም 

ቢሆን ሁሉም ተማሪዎች ንቁ ተሳትፎ በማድረግ መናገር በተግባር ለመማር ጥረት ማድረግ 

ያልቻሉበት በመሆኑ ሚናቸው ዝቅተኛ ነበር ማለት ይቻላል፡፡ ከዚህ ውጭ በሌሎቹ ስምንት 

ክፍለ ጊዚያቶች መናገርን በተግባር ለመለማመድና ለመማር የሚያስችሉ ተግባራትን ማከናወን 

አለመቻላቸውንና  የዋና ተዋናይነት ሚናቸውን የሚወጡበትን እድል አለማግኘታቸውን 

መረዳት ተችሏል፡፡   

ሐ. በድህረ ንግግር ተግባር ጊዜ፡-  

በድህረ- ንግግር ተግባር ጊዜ ተናጋሪዎች ከአድማጮች ጥያቄና አስተያየት የሚቀበሉበት 

እንዲሁም የንግግሩ ፍሬ ሀሳብ ምን እንደሆነ አድማጮች በመጠየቅ መልዕክቱን ምን ያህል 

እንደተረዱት የሚገመግሙበት ሲሆን አጠቃላይ መልእክቱ ምን እንደሆን በንግግር አንዲያቀርቡ 

በማድረግና  ማጠቃለያ በመስጠት አድማጮችን አመስግኖ የእለቱን ትምህርት ማጠቃለል 

ቢሆንም ተማሪዎች በድህረ ንግግር ተግባር ጊዜ መምህራን የሚሰጡትን ማጠቃለያ 

ከማዳመጥ፣ማስተዋሻ ከመያዝ፣ አንዳንድ ጥያቄዎችን ከመጠየቅና በመምህራን የተጠየቁትን 

ጥያቄዎች ከመመለስ ውጭ ከመናገር ክሂል ትምህርት ድህረ ንግግር ተግባራት ጋር በተያያዘ 

ምንም ያከናወኑት ተግባር አለመኖሩን የጥናቱ ውጤት ያስረዳል፡፡   
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4.2. የውጤት ማብራሪያ፡-  

የዚህ ጥናት ዋና ዓላማ በሞረትና ጅሩ ወረዳ በሚገኙ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች  የመናገር 

ክሂል መልመጃዎች የክፍል ውስጥ አተገባበርና የመልመጃዎች አደረጃጀት ተገቢነት መፈተሽ 

ነበር፡፡ ይህን ዓላማ ከግብ ለማድረስና የጥናቱን መሪ ጥያቄዎች ለመመለስ ይረዳ ዘንድ ከሰባተኛ 

ክፍል የተማሪዎች መማሪያ መጽሃፍ ሰነድ ፍተሻ፣ የክፍል ውስጥ ምልከታ፣ ከመምህራን ጋር 

ከተደረገ ቃለ-መጠይቅና በሰባተኛ ክፍል በሚማሩ ተማሪዎች በተሞላ የጽሁፍ መጠይቅ 

መረጃዎች ተሰብስበው ተተንትነዋል፡፡  

የመጀመሪያው የጥናቱ መሪ ጥያቄ  “የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ ማስተማሪያ 

መፅሀፍት ውስጥ ለመናገር ክሂል መልመጃዎች የተሰጠው ትኩርት ምን ይመስላል ? ” የሚል 

ነበር፡፡በመሆኑም በሰነድ ፍተሻው የተሰበሰበው መረጃ እንዳመለከተው በመማሪያ ማስተማሪያ 

መሳሪያዎቹ ውስጥ የቀረቡት ማስተማሪያ ስልቶች የቡድን ውይይት፣አዳምጦ መናገር፣ ሚና 

ጨዋታ፣ ስዕልን መሰረት አድርጎ መናገር፣አንብበው የተረዱትን በቃል ማቅረብ፣ቃለ ምልልስ፣

የጥንድ ውይይት ፣ክርክር ፣አስመስሎ መናገር ፣በአንድ ነገር ላይ ገለፃ ማቀረብ ፣ቅድመ ንባብ 

ጥያቄዎች ሲሆኑ በምእራፍ ሁለት ላይ የመስኩ ምሁራን ከተዘረዘሩት ስልቶች አንጻር ሲነፃፀሩ 

በቂ አለመሆናቸውና በቁጥር ጥቂት መሆናቸው እንዲሁም የተወሰኑትን ማስተማሪያ ስልቶች 

ብቻ ተደጋግመው መቅረባቸው ተማሪዎች እንዲሰለቹ ስለሚያደርጋቸው በጉጉትና በፍላጎት 

የመናገር ክሂላቸውን በተግባራዊ ልምምድ እንዳያጎለብቱ አሉታዊ ተፅዕኖ እንዳሳደረባቸው  

ጥናቱ አረጋግጧል፡፡  

ስለዚህ በየምእራፉ የመናገር ክሂልን ለማጎልበት የቀረቡት የመናገር ክሂል ማስተማሪያ ስልቶች  

ክሂሉን በተግባር ለማስተማርና ለማለማመድ ተገቢና ተስማሚ ቢሆኑም ውስን በመሆናቸው 

መምህራን የተለያዩ ስልቶችን ተጠቅመው የተማሪዎቹን የመናገር ክሂል ለማስተማርና 

ለማጎልበት በቂ አመሆናቸውን የጥናቱ ውጤት አመልክቷል፡፡ይህን የትናት ውጤት በምናይበት 

ጊዜ ከበየነ (1985) የጥናት ውጤት ጋር ተቃርኖ ያሳያል ምክንያቱም በየነ በመማሪያ 

ማስተማሪያ መፅሀፎቹ ውስጥ የቀረቡት መልመጃዎች የመናገር ክሂልን ለማዳበር ብቃት 

የላቸውም ሲል የአሁኑ ጥናት ደግሞ በየምእራፉ የመናገር ክሂልን ለማጎልበት የቀረቡት 

የመናገር ክሂል ማስተማሪያ ስልቶች (መልመጃዎች) ክሂሉን በተግባር ለማስተማርና 
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ለማለማመድ ተገቢና ተስማሚ እንደሆኑ የጥናቱ ውጤት አመልክቷል፡፡እንዲሁም የመንግስቱ 

(1997) ያቀረበው የጥናት ውጤት ለደረጃው በተዘጋጀው መፅሀፉ ውስጥ ያሉት የንግግር 

ማቅረቢያ ይዘቶች በተገቢው ሁኔታ እንዳልተዘጋጁ ማመልከቱ ከዚህ ጥናት ጋር ተቃርኖ 

ሲያሳይ  በቂ እንዳልሆኑ ማመልከቱ ደግሞ ከዚህ ጥናት ውጤት ጋር ተደጋጋፊነት እንዳለው 

ያስገነዝባል፡፡  

ሁለተኛው መሪ ጥያቄ  “በሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ ማስተማሪያ መፅሐፍት 

ውሰጥ ለመናገር ክሂል ማስተማሪያነት የተዘጋጁት መልመጃዎች አተገባበር ጠንካራና ደካማ 

ጎኖች ምንድ ናቸው? ” የሚል ሲሆን ከምልከታ፣ ከመምህራን ቃለ-መጠይቅና ከተማሪዎች 

የፅሁፍ መጠይቅ ተሰብስቦ ከተተነተነው መረጃ የመምህራንን አተገባበሩ በተመለከተ መምህራን 

ወደ ክፍል ገብተው የእለቱን የመናገር ትምህርት ማስተማር ከመጀመራቸው በፊት  በቅድሚያ 

አቅደውና ተዘጋጅተው ባለመምጣተቸው  የቅድመ ንግግር ፣የንግግር ጊዜና የድህረ ንግግር 

ተግባራትን እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንዳለበቸው አብዛኞቹ መምህራን ቅደም ተከተሉን 

ጠብቀው ተግባራዊ አያደርጉትም ለምሳሌ የእለቱን የመናገር የትምህርት ከመጀመራቸው በፊት 

የትምህርቱን አላማና አስፈላጊነት ለተማሪዎች አጭርና ግልፅ አድርገው አለማስረዳት፣

ተማሪዎችን በተለያዩ ስልቶች በማነቃቃት ተማሪዎች በመናገር ክሂል ላይ በጉጉትና በንቃት 

እንዲሳተፉ አለማድረግ፣ ያለፈውን ትምህርት ተማሪዎች እንዲከልሱ እድል ከመስጠት ይልቅ 

አብዛኛውን ጊዜ መምህራን ራሳቸው ከልሰው የእለቱን ትምህርት መጀመር ፣የመናገር ልምምድ 

እድል የሚያገኙት የተወሰኑ ተማሪዎች ብቻ መሆን፣ የመናገር ክሂልን በሚያስተምሩበት ጊዜ 

የተመደበውን ሰአት ሙሉ ለሙሉ ለንግግር ከማዋል ይልቅ ለሌሎች ክሂሎች ማድላት፣ 

በመማር ማስተማሩ ሂደት ከተማሪዎች ይልቅ የመምህራን የበላይነት መታየት፣ የማስተማሪያ 

ስልቶቹ ሲተገበሩ በመማሪያ ማስተማሪያ መሳሪያዎቹ ውስጥ በቀረቡበት አግባብ አለመሆኑና 

የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ለማዳበር በሚያስችል አግባብ አለመሆኑን ከጥናቱ መረዳት 

ተችሏል፡፡ የመንግስቱ (1997) ንግግርን በማስተማር ጊዜ የቀረቡት የንግግር ተግባራት 

የሚከወኑበት ስነ-ዘዴ የክፍል ውስጥ ትግበራ ተማሪዎች ቀስበቀስ ነፃ ሆነው እንዲናገሩ 

የማያበረታታ እንደሆነ በጥናቱ ግኝት የገለፀው ከዚህ ጥናት ውጤት ጋር የሚመሳሰል ሆኖ 

ተገኝቷል፡፡ 

ሌላው መሪ ጥያቄ በመናገር ክሂል መማሪያና ማስተማሪያ ስልቶች አተገባበር ሂደት የመምህሩ 

እና የተማሪዎቹ ሚና ምን ምን ነበር? የሚል ነበር፡፡ በመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎቹ 
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የተገኘው መረጃ እንዳመለከተው የመናገር ክሂልን ለማስተማር መምህራን ሁኔታዎችን 

የማመቻቸት፣ተማሪዎች ተግባራቱን ለማከናወን በሚያስችል አግባብ እንዲደራጁ የማድረግ፣ልዩ 

ልዩ ተግባራትን በመስጠት ንግግርን በተግባር እንዲማሩ የማድረግ፣ የማስተባበርና አስፈላጊውን 

ድጋፍና ክትትል በማድረግ መናገርን በተግባር እንዲማሩ የማድረግ ሚናቸውን በአግባቡ 

እየተወጡ አለመሆኑ መገንዘብ ተችሏል፡፡ ከዚህ ይልቅ መምህራን አጠቃላይ የመማር 

ማስተማር ሂደቱን በመምራት አብዛኛውን ተግባር ራሳቸው እያከናውኑ የነበረ በመሆኑ 

ማስተማሪያ ስልቶቹን ተማሪዎች ተግበራዊ እንዲያደርጓቸው እድል  መስጠት አለመቻላቸውን 

መገንዘብ ተችሏል፡፡  

የተማሪዎች ሚና በተመለከተም በመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎቹ የተገኘው ውጤት 

እንዳመለከተው ምልከታ በተደረገባቸው ክፍለ ጊዚያቶች ሁሉ የተወሰኑ ተማሪዎች ብቻ 

የተወሰኑትን የማስተማሪያ ስልቶችን በተግባር በማከናወን መናገርን በተግባር ለመማር ጥረት 

ያደረጉ ሲሆን አብዛኞቹ ተማሪዎች ግን ከመምህራን የሚሰጠውን ማብራሪያና ገለጻ 

ከማዳመጥና የሚሰጣቸውን ማስታወሻ ከመጻፍ ውጭ ሌላ ሚና አልነበራቸውም፡፡ ይህ ውጤት 

ከአብረሀም (2003) ውጤት ማለትም መማር ማስተማሩ ሂደት ሁሉም ተማሪዎች በእኩል 

እድል በማግኘት መማርና ሀሳባቸውን በነፃነት መግለፅ አለመቻለቸውን ከሚያስረዳው የጥናቱ 

ውጤት ጋር ተመሳሳይነት ያሳያል፡፡     

በአጠቃላይ በአራቱም የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች አማካይነት የተሰበሰበው መረጃ ውጤት 

እንዳመለከተው የመናገር ክሂል መማሪያና ማስተማሪያ ስልቶች በአግባቡና በማስተማሪያና 

መማሪያ መሳሪያዎቹ ውስጥ ተግባራዊ እንዲደረጉ ተብለው በቀረቡበት አግባብ ተግባራዊ 

ባለመደረጋቸው የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ለማደበር እንደማያስችሉ የጥናቱ ውጤት 

አመላክቷል፡ 
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ምዕራፍ አምስት፣ ማጠቃለያ፣መደምደሚያና አስተያየት 

የዚህ ጥናት ዋና አላማ በሞረትና ጅሩ ወረዳ በሚገኙ ሶስት የመንግስት አንደኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤቶች የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል መልመጃዎች 

አተገባበር ተገቢነት መፈተሽ ሲሆን ከመረጃ መሰብሰቢያዎቹ በመነሣት የጥናቱ ውጤት 

ተተንትኖ ማብራሪያ ተሰጥቶበታል፡፡  

የዚህ ጥናት ዋና አላማም በሞረትና ጅሩ ወረዳ በወይራምባ፣በቦሎና በዋቢ አንደኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት በሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በክፍል ዉስጥ የመናገር ክሂል 

መልመጃዎች አተገባበር ተገቢነት  በመገምገም ጠንካራና ደካማ ጎኖችን ለይቶ ጠንካራ ጎኖች 

ተጠናክረው እንዲቀጥሉና ለደካማ ጎኖች ደግሞ የመፍተሄ ሀሳቦችን ለመጠቆም ነዉ፡፡ከላይ 

የተጠቀሰዉን አብይ አላማ መነሻ በማድረግ ጥናቱ የሚያተኩርባቸዉ የሚከተሉት ዝርዝር 

ዓላማዎች ቀርበዋል፡፡ 

1. የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ ማስተማሪያ መፅሀፍት ውስጥ ለመናገር ክሂል 
መልመጃዎች የተሰጠው ትኩርት መፈተሽ፣ 

2. የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል ስልቶች (መልመጃዎች)     
አተገባበር ጊዜ የሚታዩ ጠንካራና ደካማ ጎኖችን መለየት፣ 

3. የመናገር ክሂል በመማሪያ ክፍል ዉስጥ ሲተገበር የመምህሩ እና የተማሪው ሚና ምን ምን 
እንደሆነ ማረጋገጥ የሚሉት ናቸው፡፡ 

እነዚህን አላማዎች ከግብ ለማድረስም በመጀመሪያ ተጠኚዎችና የመረጃ መሰብሰቢያ 

መሳሪያዎች ተመርጠዋል፡፡ አላመዎቹን ከግብ ለማድረስም የክፍል ውስጥ ምልከታ፣ የፅሁፍ 

መጠይቅ፣ የቃለ መጠይቅ እና የሰነድ ምርመራ የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎች ጥቅም ላይ 

ውለዋል፡፡ተጠኚዎቹ በወረዳው በናሙና በተመረጡ ሶስት የመንግስት  አንደኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤቶች በ2013 ዓ.ም ሰባተኛ ክፍል በማስተማር ላይ ያሉ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን ሲሆኑ 

መምህራኑ በጠቅላይ ናሙና አመራረጥ በተመረጡት ትምህርት ቤቶች ውስጥ በተመረጠው 

የክፍል ደረጃ የሚስተምሩ ሁሉም የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በጥናቱ እንዲካተቱ ተደርጓል፡፡ 

መምህራኑ የመናገር ክሂልን በክፍል ውስጥ ተግባራዊ ሲያደርጉ የክፍል ውስጥ ምልከታ 

በማድረግና መረጃዉ በመከታተያ ቅፅና በመቅረፀ ምስል ተሰብስቧል፣ እንዲሁም የተመረጡ 

ተማሪዎችን የፅሑፍ መጠይቅ እንዲሞሉ በማድረግና ለመምህራን ቃለ-መጠይቅ በማዘጋጀት 

መረጃዎች ተሰብስበዋል፡፡ መረጃዎቹ ከተሰበሰቡና ትንተና ከተደረገባቸው በኋላ ጠንካራና ደካማ 
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ጎኖች በመለየት ጠንካራ ጎኖቹ ይበልጥ ተጠናክረው እንዲቀጥሉና ደካማ ጎኖቹ ደግሞ 

የሚሻሻሉበትን ሁኔታ የሚጠቁሙ ማጠቃለያ፣መደምደሚያና አስተያየቶች ቀርበዋል፡፡ 

5.1.ማጠቃለያ 

Venkantes (1997፣82) እንደሚሉት ቋንቋ የሚባል ነገር ሲነሳ መናገር ቀዳሚውን ስፍራ 

ይወስዳል፡፡ ሰው ሃሳቡን፣ አስተያየቱን፣ ፍላጎቱን ለመግለጽ፣ ማህበራዊ ትስስርን እና 

መወዳጀትን ለመፍጠር መናገርን እንደመሳርያ ይጠቀማል፡፡ተማሪዎች ንግግር ይችላሉ ሲባል 

እራሳቸውን ቃላዊ በሆነ መንገድ የመግለፅ ችሎታ፣ ፍሰትና መቆራረጥ ሳይኖር በተገቢ መንገድ 

መናገር ሲችሉ ነው፡፡ 

የመናገር ክሂል ትምህርት ተማሪዎች በቋንቋ አጠቃቀማቸው አንደበተ ርቱእ እንዲሆኑ የቋንቋ 

አጠቃቀም ብቃታቸው የተሻለ እንዲሆን በተገቢውና በሚፈለገው መጠን መግባባት እንዲችሉ 

ለማድረግ ሲባል የሚሰጥ ነው፡፡ የመናገር ክሂል ትምህርት ተግባራዊ የሚደረግባቸው፣ 

የተማሪዎችን የመናገር ብቃት ሊያሳድጉና ተግባቦታቸውን ሊያፋጥኑ የሚችሉ የተለያዩ 

የመናገር ክሂል ማስተግበሪያ ስልቶች ያሉ ቢሆንም በማስተማሪያ ስልቶቹ አተገባበር ሂደት 

ችግሮች ይስተዋላሉ፡፡ ከነዚህ ችግሮች መካከልም ተማሪዎች መናገርን በተግባር 

እንዲለማመዱና የመናገር ክሂላቸውን እንዲያዳብሩ የሚረዱ ስልቶችን የመተግበር እድል 

አለማግኘታቸው በተማሪዎቹ የመናገር ክሂል ላይ ክፍተት ፈጥሯል ፡፡  

የተማሪዎቹን የመናገር ክሂል በተግባር እንዲለማመዱባቸው ተብለው በመማሪያ መሳሪያዎቹ 

ውስጥ የቀረቡት የማስተማሪያ ስልቶች የቡድን ውይይት፣አዳምጦ መናገር፣ ሚና ጨዋታ፣ 

ስዕልን መሰረት አድርጎ መናገር፣አንብበው የተረዱትን በቃል ማቅረብ፣ቃለ ምልልስ፣የጥንድ 

ውይይት ፣ክርክር ፣አስመስሎ መናገር ፣በአንድ ነገር ላይ ገለፃ ማቀረብና ቅድመ ንባብ 

ጥያቄዎች ሲሆኑ መምህራን ግን አዘውተረው የሚጠቀሙት ክርክርን፣ ውይይትንና ጥያቄና 

መልስን ብቻ በመሆኑ ተማሪዎች ክሂሉን ለመማር የሚያሳዩት ፈላጎት በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ 

በተለያዩ የመረጃ ምንጮች የተገኘው ውጤት ያስረዳል፡፡ 

እንዲሁም በመፅሀፉ ውስጥ የቀረቡት የማስተማሪያ ስልቶች ምእራፍ ሁለት ላይ የመስኩ 

ምሁራን ከዘረዘሯቸው ስልቶች አንጻር ሲነፃፀሩ በቂ አለመሆናቸውና በቁጥር ጥቂት መሆናቸው 

እንዲሁም መምህራን የስራ ላይ ስልጠና ባለማግኘታቸው ለመተግበር የሚመቿቸውን 
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የተወሰኑትን የማስተማሪያ ስልቶች ብቻ ደጋግመው ስለሚጠቀሙ ተማሪዎች እንዲሰለቹ 

ስላደረጋቸው የመናገር ክሂላቸውን በተግባራዊ ልምምድ እንዳያጎለብቱ አሉታዊ ተፅዕኖ 

እንዳሳደረባቸው  ጥናቱ አረጋግጧል፡፡ 

ስልቶቹም ከክፍል ውጭ እና በክፍል ውስጥ የሚተገበሩ ሲሆኑ መምህራንን በቅድሚያ 

ስለመናገር ክሂል ማስተማሪያ ስልቶችና አተገባበር በቂ ግንዛቤ በመያዝ ወደ ክፍል ገብተው 

የመናገር ክሂልን ማስተማር ከመጀመራቸው በፊት በቅድመ ንግግር፣በንግግር ጊዜና በድህረ 

ንግግር ጊዜ ምን ምን ተግባራትን መፈፀም እንዳለባቸው በደንብ መዘጋጀት ያስፈልጋቸዋል፡፡ 

ምክንያቱም መምህራን የማስተማሪያ ክፍሉን ሳቢና ማራኪ የሚያቀርቡት ርእስም ሁሉንም 

ተማሪዎች ያማከለ ካልሆነ በተማሪዎቹ መማር ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ አንደሚፈጥር ከክፍል 

ምልክታው ለመረዳት ስለተቻለ ነው ፡፡     

በአጠቃላይ የጥናቱ ውጤት እንደሚያመለክተው ለክፍሉ ደረጃ የቀረበው መማሪያ መፅሀፍ 

በውስጡ ያካተታቸው መልመጃዎች ተማሪዎች ሃሳባቸውን በንግግር የመግለፅ ችሎታቸውን 

ሊያዳብሩ የሚችሉ ቢሆኑም መምህራን የሚጠቀሙት የተወሰኑትን የማስተማሪያ ስልቶች ብቻ 

በመሆኑ የተማሪዎች የመናገር ክሂል በተፈለገው ደረጃ እንዳይዳብር አሉታዊ ተፅኖ 

አሳድሮባቸዋል ፡፡  

እንዲሁም ተማሪዎችን በተለያዩ መንገዶች በማደራጀት እርስበራሳቸው እንዲረዳዱና 

መስተጋብር እንዳይፈጥሩ የክፍሉ ሁኔታ ለተለያዩ አደረጃጀቶች ምቹ ባለመሆኑ ተማሪዎች 

እንዲሳተፉና ሃሳባቸውን በነፃነት እንዲገልፁ የማበረታታቱ ሁኔታ ትኩረት ያልተሰጠው ሆኖ 

ተገኝቷል ፡፡ይህም የሚያመለክተው የተማሪዎችን የመናገር ችሎታ ለማዳበር መምህራን 

የመናገር ክሂልን በሚፈለገው ሁኔታ ለመተግበር በቂ እውቀት እንደሌላቸውና ባላቸው 

እውቀትም ቢሆን ተገቢ ዝግጅት ስለማያደርጉ ማስተማሩን ከመጀመራቸው በፊት የእለቱን  

ትምህርት አላማ አስተዋውቀው እንደማይጀምሩ የጥናቱ ውጤት አስገንዝቧል፡፡  
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5.2.መደምደሚያ  

የዚህ ጥናት ዋና አላማ የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በክፍል ዉስጥ የመናገር 

ክሂል መልመጃዎች አተገባበና የመልመጃዎች አደረጃጀት ተገቢነት መፈተሽ ነው ፡፡ ከዚህ 

አላማ በመነሳት የጥናቱን ውጤት ትንተና መሰረት በማድረግ በዚህ ጥናት የሚከተሉት 

መደምደሚያ ላይ ተደርሷል፡፡ 

➢ በማስተማሪያ መፅሀፉ ውስጥ የቀረቡት የመናገር ክሂል ማስተማሪያ ስልቶች በቂ 

እንዳለሆኑ ከነዚህም ውስጥ መምህራኑ አዘውትረው ተግባራዊ የሚያደርጉት 

ክርክርን፣የቡድን ውይይትን፣ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ጭውውትን ነው፤ ይሁን እንጂ 

ከነዚህ ውጭ ያሉትን እንደ ችግር መፍታት፣ቃለ ምልልስን፣ድራማ፣ቃለ-መጠይቅ፣

ፓናል ውይይት፣ቃላዊ ሪፖርት ወዘተ…የመሳሰሉ የመተግበሪያ መንገዶችን 

እየለዋወጡ ተግባራዊ እንደማያደርጉ የጥናቱ ውጤት ያስረዳል፣ 

➢  በክፍል ውስጥ የሚገኘው የመቀመጫ ወንበር ተያይዞ የተሰራ ስለሆነ መምህራን 

የመናገር ክሂልን በክፍል ውስጥ ሲያቀርቡ ወንበሮችን እንደፈለጉ በማንቀሳቀስ ቡድን 

ለመመስረት አስቸጋሪ በመሆኑ በተለያዩ አደረጃጀቶች የመናገር ክሂልን በክፍል 

ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ አመቺ እንዳልሆን በክፍል ምልከታው ለማረጋገጥ 

ተችሏል፤ 

➢ መምህራን ወደ ክፍል ገብተው የእለቱን የመናገር ትምህርት ማስተማር 

ከመጀመራቸው በፊት የቅድመ ንግግር ፣የንግግር ጊዜና የድህረ ንግግር ተግባራትን 

እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንዳለበቸው በቅድሚያ አቅደውና ተዘጋጅተው 

ስለማይመጡ የእለቱን የትምህርት ርዕስ ለተማሪዎች ከማቅረባቸው አስቀድመው 

ተማሪዎችን በተለያዩ ስልቶች በማነቃቃት፣ የትምህርቱን አላማና አስፈላጊነት 

ለተማሪዎች አጭርና ግልፅ አድርገው በማስረዳት ተማሪዎች በመናገር ክሂል ላይ 

በጉጉትና በንቃት እንዲሳተፉ እንደማያደርጉ የጥናቱ ውጤት አመልክቷል፡፡    

➢ ያለፈውን የትምህርት ርዕስ አዲስ ከሚቀርበው የትምህርት ርዕስ ጋር ተማሪዎች 

እንዲከልሱ እድል ከመስጠት ይልቅ አብዛኛውን ጊዜ መምህራን ራሳቸው ከልሰው 

የእለቱን ትምህርት እንደሚጀምሩ ለመረዳት ተችሏል፡፡ 

➢ የመናገር ክሂል ልምምዱ በሁሉም ተማሪዎች ተግባራዊ ቢደረግ በተማሪዎች ላይ 

ፈጥኖ የባህሪ ለውጥ እንደሚያመጣ ይታወቃል፤ በዚህ ዙሪያ በተመረጡት ትምህርት 
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ቤቶች በአንድ የመማሪያ ክፍሎች ውስጥ ያሉት ተማሪዎች ቁጥር ብዙ ከመሆናቸው 

የተነሳ  የመናገር ልምምድ እድል የሚያገኙት የተወሰኑ ተማሪዎች ብቻ በመሆናቸው 

የሁሉንም ተማሪዎች የመናገር ክሂል ለማደበር በሚየስችል አግባብ እየተማሩ 

እንዳልሆነ ለማረጋገጥ ተችሏል፣               

➢ የትምህርቱ አቀራረብ በአብዛኛውን ማስታወሻ ማፃፍና በመምህራን ገለፃ የሚሸፈን  

በመሆኑ የተማሪዎችን የመናገር ክሂል በሚያሻሽል አግባብ እንዳልሆነ ጥናቱ 

አመላክቷል ፡፡ 

➢ የመናገር ክሂል በመምህራኑ የቅርብ ክትትልና ድጋፍ እየታገዘ ተማሪዎች ሃሳባቸውን 

ያለምንም ፍርሀት በመናገር መግለፅ እንዲችሉ የማብቃቱ ኃላፊነት የመምህራኑ 

ቢሆንም  በዚህ ዙሪያ ችግር እንዳለ የጥናቱ ውጤት ያመላክታል ፡፡ 

➢ መምህራን የመናገር ክሂልን ለተማሪዎች ሳቢና ማራኪ በሆነ የተለያዩ የማስተማር 

ብልሃት እንደማያቀርቡና የተመደበውን ሰአት ሙሉ ለሙሉ ለንግግር እንደማያውሉ   

በጥናቱ ለመረዳት ተችሏል፡፡ 

➢ ወላጀች ልጆቻቸው በቤት ውስጥ ሃሳብ በሚያቀርቡበት ጊዜ ቀደም ቀደም አትበል 

ወይም አትበይ በማለት እንደሚያሸማቅቋቸውና ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተፅእኖ 

አንደሚያሳድሩባቸው ጥናቱ አመላክቷል ፡፡ 

➢ አንዳንድ ተማሪዎች ራሳቸውን ዝቅ አድርገው እንደሚቆጥሩና ሃሳባቸውን 

አደራጅተው በሰው ፊት ለመግለፅ አንደሚፈሩ በዚህ ጥናት ድምዳሜ ላይ ተደርሷል   

➢ መምህራን የሚያስተምሩት ኮሌጅ በተማሩት እውቀት በመሆኑ የተለያዩ የማስተማሪያ 

ስልቶችን እንዴት ተግባራዊ መደረግ እንዳለባቸው ግንዛቤ የሚያስጨብጡ የስራ ላይ 

ስልጠና እንዳላገኙ ጥናቱ አመልክቷል ፡፡ 

በአጠቃላይ ከላይ የተገለፁትና ሌሎችም ችግሮች ጥናቱ በተካሄደባቸው በሞረትና ጅሩ ወረዳ 

በሚገኙ በተመረጡት ሶስት ትምህርት ቤቶች የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል 

መልመጃዎች ለመተግበር ተፅዕኖ እንዳሳደረባቸው ለመረዳት ተችሏል፡፡  
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5.3. አስተያየት 

ከላይ በቀረበው የመደምደሚያ ሃሳብ ትንታኔ ላይ በመመስረት እና የጥናቱን ውጤት መሰረት 

በማድረግ ከዚህ ቀጥሎ ያሉት አስተያየት በአጥኚው ቀርበዋል፡- 

 

❖ የመማሪያና የማስተማሪያ መፅሀፍት በሚዘጋጁበት ጊዜ ልምድ ያላቸው መምህራን 

እንዲሳተፉ ቢደረግና ሁሉንም ተማሪዎች የሚያሳትፉ፣የተማሪዎችን የመናገር ክሂል 

ሊያሻሽሉ የሚችሉ የተለያዩ የማስተማሪያ ስልቶች ተካተው አራቱ ክሂሎች ተመጣጣኝ 

ሆነው መፅሀፉ ቢዘጋጅ፣    

❖ መምህራኑ አዘውትረው ተግባራዊ የሚያደርጉት ክርክርን፣የቡድን ውይይትንና አንዳንድ 

ጊዜ ጭውውትን ነው፤ ከነዚህ የማስተማሪያ ብልሀቶች በተጨማሪ እንደ ችግር 

መፍታት፣ቃለ ምልልስን፣ድራማ፣ቃለ-መጠይቅ፣ፓናል ውይይት፣ቃላዊ ሪፖርት 

ወዘተ…የመሳሰሉ የመተግበሪያ ስልቶችን እየለዋወጡ ተግባራዊ ቢያደርጉ፣ 

❖ መምህራን ቤታቸው በቅድመ ንግግር ጊዜ ፣በንግግር ጊዜና የድህረ ንግግር ጊዜ 

ተግባራትን እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንዳለበቸው በቅድሚያ እቅድ አዘጋጅተው 

በመምጣት በቅደም ተከተል በአግባቡ ተግባራዊ ማድረግ ቢችሉ ፣ 

❖ መምህራን የእለቱን የትምህርት ርዕስ ለተማሪዎች ከማቅረባቸው አስቀድመው 

ተማሪዎችን በተለያዩ ስልቶች ማለትም  ከእለቱ ትእምርት ርእስ ጋር ተያያዥነት 

የላቸውን ጥያቄዎች በመጠየቅ፣ (ጫዎታዎችን፣ ገጠመኞችን፣ የህይወት ልምዶችን፣

ተሞክሮዎችን፣ቀልዶችን) በመንገር፣ክፍሉን ምቹና አስደሳች በማድረግ፣ተማሪዎች 

የእለቱን ትምህርት እንዲገምቱ ወዘተ. በማድረግ ተማሪዎችን በማነቃቃት  በመናገር 

ክሂል ላይ በጉጉትና በንቃት እንዲሳተፉ ቢደረግ፣    

❖ የመናገር ክሂል ልምምድ ለማድረግ በሚያመች መልኩ ለማንቀሳቀስ በሚችሉ ወንበሮች 

ቢቀየሩና በክፍል ውስጥ ያሉ ወንበሮች በተለያዬ አቀማመጥ ማለትም (በጥንድ፣

በቡድን፣በ‹‹ሀ››ቅርፅ ወዘተ..) ተመቻችተው ቢቀመጡ፣  

❖ መምህራን የእለቱን የመናገር ክሂል ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት የትምህርቱን 

ርዕስ፣አላማና አስፈላጊነት ለተማሪዎች አጭርና ግልፅ አድርገው ቢገልፁላቸው 

የተማሪዎችን ትኩረት በመጨመር ነገሮችን በጥልቀት እንዲያዩ በማድረግ በሚሰሩት 
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ስራ ላይ አፅንኦት ሰጥተው እንዲሰሩ ያደርጋል እንዲሁም ሁሉም ተማሪዎች የመናገር 

ልምምዱን ለሌሎች ተማሪዎች ከመጣል ይልቅ ራሳቸው ሀላፊነት በመውሰድ በተግባሩ 

ላይ ተሳትፏቸው ጎልቶ እንዲታይ ቢያደርጉ፣  

❖ ያለፈውን የትምህርት ርዕስ አዲስ ከሚቀርበው የትምህርት ርዕስ ጋር ተማሪዎች 

እንዲከልሱ እድል ቢሰጣቸው ፣ 

❖ በተማሪዎች ላይ የባህሪ ለውጥ እንዲመጣ መምህራን የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም 

የመናገር ክሂል ልምምዱ በተወሰኑ ተማሪዎች እንዳይያዝ በማደረግ ሁሉም ተማሪዎች  

ልምምድ የሚያደርጉበት እድል እንዲያገኙ ቢያደርጉ፣ 

❖ መምህራን ጥሩ ግንዛቤ ኖሯቸው የመናገር ክሂል ትምህርትን ለተማሪዎች 

በሚያቀርቡበት ጊዜ የተማሪዎችን የመናገር ክሂል በሚያሻሽል አግባብ መተግበር 

እንዲችሉ በቂና ተከታታይነት ያለው የስራ ላይ ስልጠና የሚመለከተው አካል 

ለመምህራን ቢሰጣቸው፣  

❖ ልምድ ያላቸውና የምክር አገልግሎት ሰጭ መምህራን የሚፈሩና የሚያፍሩ ተማሪዎችን  

እንደጎበዞቹ ተማሪዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ በመምከር ለመናገር ክሂል አወንታዊ 

አመለካከት እንዲኖራቸው በማድረግና ተጨማሪ ተግባራትን በመስጠት ከክፍል ውጭ 

መረጃ ሰብስበው ፣አደራጅተውና በቂ ልምምድ አድርገው ሃሳባቸውን በሰው ፊት 

መግለፅ እንዲችሉ ቢያደርጉ፣ 

❖ መምህራን ሁሉንም ተማሪዎች የሚያሳትፉ፣ ሳቢና ማራኪ በሆኑ የተለያዩ 

የማስተማርያ ስልቶች እያቀያየሩ በመጠቀም የመናገር ክሂልን ቢያቀርቡ ፣ 

❖ ወላጀች ለልጆቻቸው ከቤት ጀምረው ሃሳባቸውን መግለፅ የሚችሉበትን ሁኔታ 

በማመቻቸት ድጋፍ ቢያደርጉላቸው ፣ 

❖ አንዳንድ ተማሪዎች ራሳቸውን ዝቅ አድርገው በክፍል ውስጥ ከመናገር እንዳይቆጠቡ   

የምክር አገልግሎት የሚሰጡና ልምድ ያላቸው መምህራን የምክር አገልግሎቱን 

በተጠናከረ መልኩ ለተማሪዎች ቢሰጧቸው፣  

❖ መምህራን የመናገር ክሂልን በሚያስተምሩበት ጊዜ የተመደበው ሰአት ለተለያዩተግባራት 

ከፋፍሎ በማቀድ ሙሉ ለሙሉ ለንግግር አገልግሎት ብቻ እንዲውል ቢደረግ ፣  
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ዋቢ ፅሑፎች 
 

መንግስቱ ታደሰ፡፡ (1997) ፡፡ በአዲስ አበባ መስተዳድር የ9ኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት        

የክፍል ውስጥ የንግግር ክሂል የማስተማር ዘዴ አተገባበር ግምገማ፡፡አዲስ አበባ 

       ዩኒቨርሲቲ ፣ (ያልታተመ)፡፡ 

ማረው አለሙ፡፡ (2003) ፡፡ ዘመናዊ የአማርኛ ማስተማሪያ ዘዴ፡፡ ሁለተኛ ዕትም፣  

       አዲስ አበባ፣ንግድ ማተሚያ ድርጅት፡፡   

በየነ ማሞ፡፡ (1985) ፡፡ በዘጠነኛ ክፍል የአማርኛ መማሪያ መፅሐፍ ውስጥ የቀረቡት    

መልመጃዎች የቋንቋውን ክሂሎች የሚያዳበሩ መሆን አለመሆናቸውን መመዘን ፡፡ አዲስ 

አበባ ዩኒቨርሲቲ ፣ (ያልታተመ)፡፡ 

በድሉ ዋቅጅራ፡፡ (2007) ፡፡ በስነፅሁፍ ቋንቋን ማስተማር፡፡ አዲስ አበባ፣ንግድ ማተሚያ    

ድርጅት፡፡ 

ተስፋዬ ሸዋዬ ፡፡ (1981) ፡፡ “ስነ ልሳንን እና ቋንቋን ማስተማር” የቋንቋዎች እና ጥናት ተቋም፤

አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፡፡ (ያልታተመ)፡፡ 

አለም እሸቱ፡፡ (1995) ፡፡በሁለተኛ ቋንቋ የማስተማሪያ መሳሪያ ዝግጅት ሂደት ውስጥ የክሂሎች 

      አደረጃጀትና ትኩረት የሚሹ ይዘቶች አወቃቀር፡፡አዱስ አበባ፣ስ/ት/ዝ/ጥ/ም/ኤ ለሴሚናር 

ጥናት የቀረበ፡፡        

------፡፡ (1997) ፡፡ መሰረታዊ የምርምርና የዘገባ አፃፃፍ፡፡አዲስ አበባ ፣ንግድ ማተሚያ ድርጅት 

አብርሀም ገ/ዮሀንስ፡፡ (2003) ፡፡ በአፋር ክልል የ8ኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራንበክፍል 

ውስጥ የንግግር ክሂልን የማስተማሪያ  ዘዴ ምርጫና አቀራረብ፡፡ አዲስአበባ ዩንቨርስቲ፣

(ያልታተመ)፡፡ 

ያለው እንዳወቀ፡፡ (2009) ፡፡ የምርምር መሰረታዊ መርሆችና አተገባበር፡፡ 3ኛ እትም፣ ባህርዳር 

ዩንቨርሲቲ፣ ንግድ ማተሚ ድርጅት፡፡ 

ጌታቸው በለጠ፡፡ (2004) ፡፡ የጥበባት ጉባኤ፡፡አዲስ አበባ፣አስቴር ነጋ አሳታሚ ድርጅት፡፡ 
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አባሪ (አንድ) 
ደብረ ብርሀን ዩኒቨርሰቲ  የማህበራዊ ሳይንስና ስነ-ሰብዕ ኮሌጅ  የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-

ጽሑፍ ትምህርት ክፍል በ2013 ዓ.ም በሞረትና ጅሩ ወረዳ አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤቶች የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል መልመጃዎች በክፍል ውስጥ 

አቀራረብ ተገቢነትን በተመለከተ የክፍል ምልከታ ቅጽ አጠቃላይ መግለጫ፡- 

 የትምህርት ቤቱ ስም------------------------------ 

 የክፍል ደረጃ-----------ክፍለ ጊዜ--------------  

 የዕለቱ ትምህርት ርዕስ--------------------------- 

 ምልከታ የተካሄደበት ቀን-------ወር--------ዓመተ ምህረት-------------------------------------  

ከዚህ ቀጥሎ በሰንጠረዥ ለቀረቡት ዝርዝር የክፍል ምልከታ መከታተያ ቅፅ  መልስ ይሆናሉ 

ተብለው የታሰቡ አምስት አማራጮች ተሰጥተዋል፡፡አማራጮቹ በቁጥር እንደሚከተለው 

ተወክለዋል፡፡ 

1. በጣም ከፍተኛ    2. ከፍተኛ    3. መጠነኛ    4. ዝቅተኛ     5. በጣም ዝቅተኛ 

  

 

     የማስተማሪያ ስልት ትግበራን በተመለከተ    1 2 3 4 5 

1. በተማሪዎችና በመምህሩ ዘንድ ግልፅና እውቅ አላማ ይዞ  

   የመግባት ሁኔታ 

     

2. የአማርኛ መምህሩ/ሯ የመናገር ክሂልን በሚያስተምሩበት ጊዜ በክፍል   

ውስጥ ተማሪዎቹን ለማለማመድ የሚያስችል አቀማመጥን በተመለከተ 

     

3. ተማሪዎችን ለማነቃቃት መምህሩ የተለያዩ ዘዴዎችን ተጠቅሟል 

 - ተማሪዎች ስለሚማሩት ጉዳይ እንዲገምቱ በማድረግ 

  -ከርዕሱ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጥያቄዎች በመጠየቅ 

  -ሌላ    

     

4. የአማርኛ መምህሩ/ሯ ፍርሀት ያለባቸውን ተማሪዎች የመናገር ልምምድ 

እንዲያደርጉ የተለያዩ ስልቶችን የመጠቀም ብቃት 

     

5. የአማርኛ መምህሩ/ሯ የመናገር ክሂልን በሚያለማምዱበት ጊዜ 

የተጠቀሟቸው ስልቶች (ክርክር፣ውይይት፣ሚናጨዋታ፣ሌላ)  
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6.የአማርኛ መምህሩ/ሯ ለተማሪዎች የተሰጡትን ተግባር በጥንድና በቡድን 

እንዲወያዩ በቂ ጊዜ የመስጠቱ ሁኔታ    

7. የአማርኛ መምህሩ/ሯ የተያዩ ርዕሶችን በመስጠት ተማሪዎቹ ልምምድ  

ሲያደርጉ በተወሰኑ ተማሪዎች ብቻ እንዳይያዝ የማድረጉ ሁኔታ    

     

            

8. በቅድመ ንግግር ተግባር ጊዜ የተከናወኑ ተግባራት፡-------------------------------------------------

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

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

ሀ/ የመምህሩ ሚና ------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ለ/  የተማሪዎች ሚና ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

9. በንግግር ተግባር ጊዜ የተከናወኑ ተግባራት፡----------------------------------------------------------

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

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

ሀ/የመምህሩ ሚና -------------------------------------------------------------------------------------------

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

 ለ/የተማሪዎች ሚና ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10.በድህረ ንግግር ተግባር ጊዜ የተከናወኑ ተግባራት፡--------------------------------------------------

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

 ሀ/የመምህሩ ሚና ------------------------------------------------------------------------------------------

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

 ለ/የተማሪዎች ሚና ----------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------ 
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አባሪ ሁለት 
 

ደብረ ብርሀን ዩኒቨርሰቲ የማህበራዊ ሳይንስና ስነ-ሰብዕ ኮሌጅ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-

ጽሑፍ ትምህርት ክፍል በ2013 ዓ.ም በሞረትና ጅሩ ወረዳ አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤቶች የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል መልመጃዎች በክፍል ውስጥ 

አቀራረብን በተመለከተ ሰባተኛ ክፍል በሚማሩ ተማሪዎች የሚሞላ የፅሁፍ መጠይቅ ፡፡ የዚህ 

መጠይቅ ዋና ዓላማ የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የመናገር ክሂል መልመጃዎች 

አተገባበርን በመገምገም የታዩትን ችግሮች መርምሮ የመፍትሄ ሃሳብ ለመጠቆም ነው፡፡

ከመጠይቁ የሚገኘው ምላሽ ለተጀመረው ጥናት መሳካት ከፍተኛ እገዛ ያደርጋል ተብሎ 

ይታሰባል፡፡ ጥናቱ የታለመለትን ግብ ይመታ ዘንድ የዕናንተን ድጋፍ የሚጠይቅ ስለሆነ 

እርስዎም ይህንን መጠይቅ በመሙላት የበኩልዎን ድጋፍ ያደርጉልኝ ዘንድ በትህትና 

እጠይቃለሁ    

➢ ማሳሰቢያ፡- በመጠይቁ ላይ ስም መፃፍ አያስፈልግም፡፡ 

 አጥኝው ጥናቱ ከሚፈልገው ግብ እንዲደርስ ተገቢ መረጃዎችን መሰብሰብና ማጠናከር 

ይፈልጋል፡፡ ለዚህም የርስዎ ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን ተረድተው መጠይቆቹን በጥንቃቄ 

በማንበብ ተገቢ መልስ በመስጠት እንዲተባበሩኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ?     

➢ የሚያሰፍሯቸው መረጃዎች በሙሉ መጠይቁ ከተዘጋጀበት የጥናት ዓላማ ውጭ 

ለምንም ነገር አይውለም፡፡   

 ከተነሱት ጥያቄዎች ሌላ ተጨማሪ ሀሳብ ካለዎት በመጠይቁ መጨረሻ ላይ  

     ማሰፈር ይችላሉ፡፡ 

➢ ውድ ጊዜዎን ሰውተው ተገቢውን መረጃ ለመስጠት ፍቃደኛ በመሆንዎ ከልብ 

አመሰግናለሁ፡፡   

ትእዛዝ አንድ፡-ከዚህ በታች ከተራ ቁጥር 1 እስከ 15 በሰንጠረዥ ለተዘረዘሩት ጥያቄዎች መልስ 

ይሆናሉ ተብለው የታሰቡ አራት አማራጮች በቁጥር እንደሚከተለው ተወክለዋል በጥሞና 

ካነበብህ/ሽ በኋላ መልስ ይሆናል ከምትለው/ይው አማራጭ ፊት ለፊት የ‹‹X›› ምልክት 

አድርጊ/ግ፡፡ የአፍ መፍቻ ቋንቋ  ------------------------    ዕድሜ-------------ፆታ ------------------

-            የክፍል ደረጃ------------------------------  የመኖሪያ አድራሻ--------------------- 

1. ሁል ጊዜ     2. አብዛኛውን ጊዜ     3. አንዳንድ ጊዜ     4.በጭራሽ 
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መምህራን የመናገር ክሂል መልመጃዎች አተጋበርን የተመለከቱ ጥያቄዎች 1 2 3 4 

1.የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ መናገርን የሚያለማምዱ ተግባራትን  

  በክፍል ውስጥ ሁል ጊዜ ይሰራል/ትሰራለች? 

2. የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ  የዕለቱን የመናገር ክሂል ተግባር  

  ከመጀመሩ/ሯ በፊት ተማሪዎችን ያነቃቃል/ታነቃቃለች?   

    

3. የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ የመናገር ክሂልን በሚያስተምሩበት  

 ጊዜ ለሁሉም ተማሪዎች እኩል የተሳትፎ እድል ይሰጣል/ትሰጣለች? 

    

4. የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ የመናገር ክሂልን በሚያስተምሩበት ጊዜ  

ክሂሉን ለማስተማር የሚረዱ የተለያዩ የመናገር ክሂል ማስተማሪያ 

ስልቶችን ተግባራዊ ያደርጋሉ? 

    

5. የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ በመማሪያ መፅሀፉ ውስጥ የሚገኙትን 

የመናገር ክሂልን ለማለማመድ የሚረዱ ተግባራትን በማሰራት መናገርን 

እንድትለማመዱ ያደረጋሉ ? 

    

6.የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ ተማሪዎች ለምን፣ ለማንና  

   እንዴት መናገር እንዳለባቸው ግንዛቤ እንዲጨብጡ  ያደርጋሉ? 

    

7.የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ የመወያያ ርእስ በመስጠት 

   በጥንድና በቡድን ሆናችሁ ውይይት እንድታካሂዱ  ያደርጋሉ?  

    

8.የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ የተያዩ ርዕሶችን በመስጠት   ከሚመለከታቸው 

አካላት ጋር ቃለ መጠይቅ በማድረግ ያገኛችሁትን መረጃ በክፍል ውስጥ በቃል 

ሪፖርት እንድታደርጉ ያደርጋሉ ?   

    

9.  የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ ሞዴል ንግግሮችን በማቅረብና  

 ተማሪዎች እንዴት መናገር እንዳለባቸው ፍንጭ በመስጠት  

 የቀረበውን ሞዴል ንግግር መሰረት  አድርገው  መናገርን ያለማምዳሉ? 

    

10. የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ  ለመናገር ክሂል ትኩረት በመስጠት 

ከሌሎች ክሂሎች ጋር በማቀናጀት ልምምድ ላይ ያተኮረ ትምህርት ያቀርባሉ? 

    

11.የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ ተማሪዎች የሚያቀርቧቸውን የተለያዩ 

ተግባራት ትኩረት ሰጥተው በመስማት ተገቢ ክትትልና ድጋፍ ይሰጣሉ? 
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12.የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ ተማሪዎቹ ንግግር ሲያቀርቡ ለቃላት   

አመጠቀማቸው፣ ለሀሳብ አደረጃጀታቸውና አሳማኝ ነጥቦችን ለመዘርዘር 

ችሎታቸው ትኩረትና  ሰፊ ጊዜ ሰጥተው ልምምድ እንዲያደርጉ እገዛና 

ድጋፍ ያደርጋሉ? 

    

13.የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ የመናገር ክሂል የትምህርት አቀራረብ  

  ተማሪዎች  እንዲናገሩ የሚያበረታታ ፣ የሚያነቃቃና የሚስብ ነው? 

    

14.የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ የተማሪዎችን ደረጃና ፍላጎት መሰረት ያደረጉ 

የተለያዩ የንግግር ተግባራትን አዘጋጅተዉ በክፍል ውስጥ ያቀርባሉ? 

    

15.የአማርኛ ቋንቋ መምህሩ/ሯ ተማሪዎችን በክፍል ውስጥ የመናገር  

 ክሂል ተግባራትን  ለማለማመድ በሚያመች አቀማመጥ  አስቀምጠዋል ?
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አባሪ  ሶስት 

ደብረ ብርሀን ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ሳይንስና ስነ-ሰብዕ ኮሌጅ 
የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-ጽሑፍ ትምህርት ክፍል በ2013 ዓ.ም 
በሞረትና ጅሩ ወረዳ አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት  

ቤቶች ሰባተኛ ክፍል ገብተው ለሚያስተምሩ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን 
የተዘጋጀ ቃለ መጠይቅ    

 የመምህሩ የትምህርት ደረጃ--------------------         ፆታ------------- 

 የአገልግሎት ዘመን------------------------              ዕድሜ---------               

1.በማስተማር ሙያ ላይ እያሉ የመናገር ክሂል መልመጃዎች 
(ማስተማሪያ ስልቶችን) አተገባበርን በተመለከተ የስራ ላይ ስልጠና 
አግኝተው ያውቃሉ? አግኝተው ከሆነ ምን ጥቅም አገኙበት?      

2. የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ለማሻሻል ምን ምን የማስተማሪያ 
ስልቶችን ይገለገላሉ? 

3 .የመናገር ክሂል ተግባራትን በክፍል ውስጥ ሲተገብሩ ተማሪዎችን 
በቡድን ያደራጃሉ? የሚያደራጁ ከሆነ ቡድኖቹን በምን አይነት ዘዴ 
ወይም መንገድ ያደራጃሉ? 

4.በመማሪያ መፅሃፉ ውስጥ የተካተቱትን የመናገር ክሂል 
መልመጃዎች ሲተገብሩ ከተማሪዎቹ የክፍል ደረጃ፣ባህልና የመናገር 
ፍላጎት አንፃር ምን ያህል መቹ አድርገው ለመተግበር ጥረት 
ያደርጋሉ?  

5. እርሶ የመናገር ክሂል ተግባራትን በክፍል ውስጥ ሲያቀርቡ 
የአቀራረብ፣የልምምድና የማስተካከያ አሰጣጡን እንዴት ተግባራዊ 
ያደርጉታል ? 
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6. የመናገር ክሂል ይዘትና ተግባራት ከሌሎች የቋንቋ ከሂሎች ጋር 
በማቀናጀት አተገባበርዎ ምን ይመስላ? 

7. መናገርን ለማስተማር ይጠቅማሉ ተብለው በማስተማሪያ መጽሀፉ 
ውስጥ ከቀረቡት (መልመጃዎች) የማስተማሪያ ስልቶች ሌላ ተጠቅመው 
ያውቃሉ?  ቢዘረዝሩልኝ? 

8. ተማሪዎች ሀሳባቸውን በመናገር እንዳይገልፁ የሚያደርጉ አሉታዊ 
ተፅዕኖዎች ምን ምን ናቸው? ለችግሮቹ መፍተሄውስ ምን ሊሆን 
ይችላል? 

9. የመናገር ክሂል መልመጃዎች (ማስተማሪያ ስልቶችቶች) 
አተገባበርን በተመለከተ ምን ቢደረግ ጥሩ ነው ብለው ያስባሉ? 
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አባሪ (አራት) 

ከመቅረጸ ድምጽ ወደ ጽሁፍ የተለወጠ ከመምህራን የተገኘ የቃለ 
መጠይቅ መልስ    

1.በማስተማር ሙያ ላይ እያሉ የንግግር ክሂል ማስተማሪያ ብልሃቶች 
አተገባበርን በተመለከተ የስራ ላይ ስልጠና አግኝተው ያዉቃሉ? 
አግኝተው ከሆነ ምን ጥቅም አገኙበት?   

መ1. ስልጠና አግኝቸ አላውቅም፡፡ በኮላጅና በልምድ ባገኘሁት 
ትምህርትና እውቀት ብቻ ነው የማስተምረው፡፡  

መ2. የስራ ላይ ስልጠና አላገኘሁም፡፡ ስልጠና ቢሰጥ ለኛ ወደ ስራ 
ለመግባት ያመቸን ነበር፡፡ ግን ስልጠና ስለማይሰጥ ለመናገር ክሂል 
ትኩረት እንዳንሰጥ አድርጎናል፡፡  

መ3. የለም አላገኘሁም ፡፡ ለምሳሌ ስልጠና የሚያስፈልጋቸው ቢኖሩም 
በክሂሎች ላይ ትኩረት ያደረገ ስልጠና አላገኘሁም፡፡  

መ4. አላገኘሁም፡፡ እንዲያውም ስልጠና ስለማይሰጥ ይመስለኛል 
በብዛት ለመናገር ክሂል ትኩረት የማይሰጠው ስለዚህ ስልጠና ቢሰጥ 
የተወሰነ ትኩረት መስጠት ይቻል ነበር ብየ አምናለሁ፡፡ ምክንያቱም 
ስልጠና ለአንድ ነገር ትኩረት እንድንሰጥና ስለ አሰራሩ በቂ ግንዛቤ 
እንዲኖረን ስለሚያደርግ ነው፡፡    

2. የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ለማሻሻል ምን ምን የማስተማሪያ 
ስልቶችን ይገለገላሉ? 
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መ1. የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ለማሻሻል የምጠቀማቸው 
የማስተማሪያ ስልቶች የማዳመጥ ምንባብ አዳምጠው የተረዱትን 
በመናገር እንዲያቀርቡ ማድረግ፣እንዲከራከሩ ማድረግ፣ ጥያቄና መልስ 
እንዲያደርጉ ማድረግ፣የፕሮጀችት ሥራ ሰርተው በመምጣት በመናገር 
እንዲያቀርቡ ማድረግ፣ምክንያቱም ከላይ የተጠቀሱት የማስተማሪያ 
ስልቶች የተማሪዎችን ተሳትፎ የሚፈልጉ ናቸው፡፡ ለምሳሌ ክርክርን 
ተግባራዊ ለማድረግ ተማሪዎች በንቃት መከራከርና ለማሳመን ወይም 
ለማሸነፍ ጥረት ማድረግ አለባቸው፡፡ ሌሎቹም ቢሆኑ ተማሪዎቹን ብዙ 
እንዲናገሩ የሚያደርጉ ስለሆኑ የተማሪዎቹን የመናገር ክሂል ለማሻሻል 
ስለሚያስችሉ እጠቀምባቸዋለሁ፡፡ 

መ2. የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ለማሻሻል የምጠቀማቸው 
የማስተማሪያ ስልቶች ክርክር፣ውይይት፣ጥያቄና መልስ አንዳንድ ጊዜ 
ጭውውት እንዲያቀርቡ አደርጋለሁ፡፡ነገር ግን ድራማ ስሩ ብትላቸው 
ለመስራት ፍቃደኛ አይሆኑም፡፡ ትምህርት ቤቱም እንዲህ አይነት 
ተግባራትን ለማከናወን የቁሳቁስ ችግር አለበት፡፡ ስለዚህ ለመተግበር 
ያስቸግራል፡፡  

መ3. የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ለማሻሻል የምጠቀማቸው 
የማስተማሪያ ስልቶች ለተማሪዎች የሚነበብ ነገር በመስጠት 
የተረዱትን በጓደኞቻቸው ፊት እንዲያቀርቡ ማድረግ፣ክርክር፣ 
በቴሌቭዥን ያዳመጡትን በክፍል ውስጥ እንዲያቀርቡ ማድረግ፣
ውይይት፣ እንዳንድ ጊዜ ጭውውት ማስቀረብ ፣ጥያቄና መልስ 
ማስቀረብ ናቸው፡፡ 
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መ4. የተማሪዎችን የመናገር ክሂል ለማሻሻል የምጠቀማቸው 
የማስተማሪያ ስልቶች የቡድን ውይይት፣ክርክር፣ጥያቄና መልስ፣
ስለራሳቸው የህይወት ታሪክ እንዲናገሩ ማድረግ፣የጥንድ ውይይትና 
አንድን ፅሁፍ አንብበው በመምጣት በክፍል ውስጥ በጓደኞቻቸው ፊት 
በቃል ማቅረብ፡፡ 

3 .የመናገር ክሂል ተግባራትን በክፍል ውስጥ ሲተገብሩ ተማሪዎችን 
በቡድን ያደራጃሉ? 

 የሚያደራጁ ከሆነ ቡድኖቹን በምን አይነት ዘዴ ወይም መንገድ 
ያደራጃሉ? 

መ1. አዎ አደራጃለሁ፤  የማደራጀውም አንዳንድ ጊዜ እውቀታቸውን 
መሰረት በማድረግ ሲሆን በሌላ ጊዜ ደግሞ ከፊትና ከኋላ ያሉትን በገራ 
በማደራጀት የፊተኞቹ ፊታቸውን አዙረው ከኋለኞቹ ጋር በመሆን 
ቡድን እንዲመሰርቱ አደርጋለሁ 

መ2. አዎ አደራጃለሁ፤  የማደራጀውም በተቀመጡበት ነው፡፡ 

መ3. አዎ አደራጃለሁ፤  የማደራጀውም አንዳንድ ጊዜ በተቀመጡበት 
አልፎ አልፎ ደግሞ ጎበዝና ደካሞችን እንዲሁም ሴትና ወንዶችን 
በማሰባጠር ነው፡፡ 

መ4. አዎ አደራጃለሁ፤ የማደራጀውም አንዳንድ ጊዜ ቁጥር በመስጠት 
ተመሳሳይ ቁጥር ያላቸውን አንድ ላይ በማድረግ ሲሆን አልፎ አልፎ 
ደግሞ ጎበዝና ደካሞችን እንዲሁም ሴትና ወንዶችን በማሰባጠር 
እንዲሁም በሚቀመጡበት ወንበር አካባቢ ያሉትን ተማሪዎች አንድ 
ላይ በማድረግ አደራጃቸዋለሁ ፡፡ 
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4. በመማሪያ መፅሃፉ ውስጥ የተካተቱትን የመናገር ክሂል 
መልመጃዎች ሲተገብሩ ከተማሪዎቹ የክፍል ደረጃ፣ባህልና የመናገር 
ፍላጎት አንፃር ምን ያህል ምቹ አድርገው ለመተግበር ጥረት 
ያደርጋሉ? 

መ1.እኔ አብዛኛውን ጊዜ መፅሀፉ በሚያዘው መሰረት ተግባራዊ 
አደርጋለሁ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ በአካባቢያቸው ከሚያውቁት 
በመነሳት ወይም ከራሳቸው ህይወት ጋር የተያያዘ ርዕስ በመስጠት 
በዚያ ላይ ተዘጋጅተው በመምጣት በንግግር እንዲያቀርቡ አደርጋለሁ፡፡ 

መ2. አብዛኛውን ጊዜ የምጠቀመው በመፅሀፉ መሰረት ሲሆን አንዳንድ 
ጊዜ እንደ አካባቢው ሁኔታ ርዕሱን እቀይርላቸዋለሁ ለምሳሌ 
በመፅሀፋቸው ላይ የቀረበው ርዕስ የሚከብድ ከሆነ እንደ አካባቢው 
ተጨባጭ ሁኔታ ርዕሱን በመቀየር ተማሪዎቹ በሚያውቁት ነገር ላይ 
በቂ መረጃ በመሰብሰብ በሚገባ እንዲከራከሩ ወይም እንዲወያዩ 
አደርጋቸዋለሁ፡፡ 

መ3. እኔ በመፅሀፉ ውስጥ ያለውን እንዳለ ነው የምተገብረው፡፡ 

መ4. የመናገር ክሂልን የማስተምረው የተማሪው መፅሀፍ በሚያዘኝ 
መሰረት ነው           

5.እርሶ የመናገር ክሂል ተግባራትን በክፍል ውስጥ ሲያቀርቡ 
የአቀራረብ፣ የልምምድና የማስተካከያ አሰጣጡን እንዴት ተግባራዊ 
ያደርጉታል ? 
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መ1. የመናገር ክሂል  ተግባራትን ለማከናወን ተማሪዎች አስቀድመው 
ተግባራቱን ከማቅረባቸው በፊት መለማመድ አለባቸው ነገር ግን 
ተማሪዎች በትርፍ ጊዚያችሁ መጥታችሁ ተለማመዱ ሲባሉ እሽ 
አይሉም፡፡ በክፍለ ጊዜህ አለማምደህ እንዲያቀርቡ ለማድረግ ደግሞ 
በአርባ  ደቂቃ አይቻልም፡፡ ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ስለ መናገር ክሂሉ 
ምንነት በጥቁር ሰሌዳው ላይ በመፃፍና በማስረዳት የተወሰኑ ተማሪዎች 
እንዲለማመዱ በማድረግ አልፈዋለሁ፡፡  

መ2. እኔ የመናገር ክሂል መልመጃዎቹን የምተገብራቸው በክፍል 
ውስጥ በመጀመሪያ በጥቁር ሰሌዳው ላይ ማስታወሻ እጽፍላቸውና 
እንዲገለብጡ አደርጋለሁ፡፡ ከዚያም ማብራሪያና ገለጻ እሰጣለሁ፡፡ ከዚያ 
ያልገባቸው ካለ እንዲጠይቁ እድል በመስጠት ለጥያቄዎቹ መልስ 
በመስጠት የእለቱን ትምህርት አጠናቅቃለሁ፡፡  

መ3. እዚህ ትምህርት ቤት ያለ ተማሪዎች የገጠር ልጆች ስለሆኑ 
ነገሮችን በክፍል ውስጥ ወጥተው በመናገር ከሚያቀርቡ ተቀምጠው 
የሚሰሩ ተግባራት መስራት ነው የሚወደት፡፡ የመናገር ክሂል 
ማስተማሪያ መልመጃዎች ደግሞ ተማሪዎች እንዲተገብሯቸው 
ያስፈልጋል፡፡ ለምሳሌ ክርክር፣ ውይይት፣ የሚና ጨዋታ፣ አስመስሎ 
መስራት፣ ቃላዊ ሪፖርት ወዘተ ሁሉም ማለት ይቻላል በተግባር 
የሚሰሩና ተማሪዎች በጓደኞቻቸው ፊት እንዲያቀርቧቸው ይፈለጋል፡፡ 
ነገር ግን ከላይ እንደገለጽኩልህ ተማሪዎች በጣም አይን አፋር ስለሆኑ 
በተግባር ለማለማመድ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ማስተማሪያ ስልቱ 
ምንነትና ስለ አቀራረብ ስልቱ  እንዴት መቅረብ እንዳለበት ማብራሪያ 
በመስጠትና የተወሰኑ ተማሪዎች ተግባራዊ ካደረጉት በኋላ ይታለፋል፡፡ 
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መ4. በመጀመሪያ ባለፈው ክፍለ ጊዜ የተማሩትን ምን ያህል 
እንደሚያስታውሱ እጠይቃለሁ በተማሪዎቹ መልስ ላይ በመንተራስ 
ማብራሪያ እሰጥና የእለቱን ትምህርት ርዕስ በማስተዋወቅ በእለቱ 
ትምህርት ጥቄ በመስጠት ሲከራከሩ ወይም ሲወያዩ እየተዘዋወርኩ 
እከታተላለሁ ፤አግዛለሁ በመጨረሻ ካቀረቡ በኋላ ማጠቃለያ ሰጥቸ 
አስተያየትና ጥያቄ ካላቸው እድል በመስጠት ጥያቄ ከጠየቁ 
ለጥያቄያቸው አጭርና ግልፅ የሆነ ምላሽ እሰጣለሁ፡፡  

6. የመናገር ክሂል ይዘትና ተግባራት ከሌሎች የቋንቋ ክሂሎች ጋር 
በማቀናጀት አተገባበርዎ ምን ይመስላ? 

መ1. የመናገር ክሂል ተግባራትን ከሌሎች የቋንቋ ክሂሎች ጋር 
በማቀናጀት አስተምራለሁ ለምሳሌ የማዳመጥ ምንባብ አነብላቸውና 
ባዳመጡት መሰረት በምክንያትና ውጤት የያዙትን ማስታወሻ መሰረት 
አድርገው ንግግር እንዲያቀርቡ አደርጋለሁ፡፡ 

መ2. የመናገር ክሂል ተግባራትን ከሌሎች የቋንቋ ክሂሎች ጋር 
በማቀናጀት አዎ አስተምራለሁ ብዙውን ጊዜ አቀናጅቸ የማስተምረው 
ከንባብ ክሂል ጋር ሲሆን አተገባበሩም ተማሪዎቹ    እንዲያነቡ 
በማድረግ  አንብበው የተረዱትን እንዲያቀርቡ በማድረግ ነው፡፡ 

መ3. አዎ የመናገር ክሂል ተግባራትን ከሌሎች የቋንቋ ክሂሎች ጋር 
በማቀናጀት አስተምራለሁ 
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ምክንያቱም አንዱ ክሂል ከሌላው ክሂል ጋር የማይነጣጠል በመሆኑ 
አንዱን ክሂል በማስተምርበት ጊዜ በተዘዋዋሪ መንገድ ሌሎቹንም 
ክሂሎች አስተምራለሁ ለምሳሌ አንድን ምንባብ አንብበው ከምንባቡ 
ለወጡ ጥያቄዎች በቃል እንዲመልሱ ሳደርግ የማንበብና የመናገር 
ክሂልን በቅንጅት አስተማርኩ ማለት ነው ፡፡ 

መ4. አዎ የመናገር ክሂል ተግባራትን ከሌሎች የቋንቋ ክሂሎች ጋር 
በማቀናጀት አስተምራለሁ ምክንያቱም አንድን ክሂል ነጥየ ለብቻው 
ላስተምር ብል ለአንዱ ክሂል ትኩረት ለመስጠት እንጂ ሌሎቹንም 
ክሂሎች በተዘዋዋሪ መንገድ አሰስተምራለሁ፡፡ ለምሳሌ የመናገር ክሂልን 
ሳስተምር በተዘዋዋሪ መንገድ አስተምራለሁ እንዲሁም አንድን ምንባብ 
አንብበው የተረዱትን በቃል እንዲያቀርቡ ሳደርግም የማንበብና 
የመናገር ክሂልን በማጣመር አሰተማርኩ ማለት ነው፡፡ስለዚህ አንድን 
ክሂል ስናስተምር በተዘዋዋሪ መንገድ ሌሎችንም ክሂሎች 
ማስተማራችን አይቀርም፡፡   

7.መናገርን ለማስተማር ይጠቅማሉ ተብለው በማስተማሪያ መጽሀፉ 
ውስጥ ከቀረቡት (መልመጃዎች) የማስተማሪያ ስልቶች ሌላ ተጠቅመው 
ያውቃሉ? ቢዘረዝሩልኝ? 

መ1. እኔ የማስተምረው  በማስተማሪያ መጽሀፉ ውስጥ የቀረቡትን 
መልመጃዎች ወይም የማስተማሪያ ስልቶች ነው ከማስተማሪያ መፅኀፉ 
ውጭ አስተምሬ አላውቅም ፡፡ 

መ2. የማስተምረው  በመጽሀፉ ውስጥ ያለውን መልመጃ ብቻ ነው፡፡  
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መ3. አዎ አልፎ አልፎ እጠቀማለሁ ለአብነት ያህል ቀልዶችን፣
አባባሎችን፣እንቆቅልሾችን ሰብስበውና ተዘጋጅተው በመምጣት በቃል 
እንዲያቀርቡ አደርጋለሁ፡፡ 

መ4. የማስተምረው  በመጽሀፉ ውስጥ ያለውን መልመጃ ብቻ ሳይሆን 
አንዳንድ ጊዜ ከመፅሀፉ ወጣ በማለት ለምሳሌ ስለ ራሳቸው የህይወት 
ታሪክ እንዲናገሩ አደርጋለሁ፡፡  

8. ተማሪዎች ሀሳባቸውን በመናገር እንዳይገልፁ የሚያደርጉ አሉታዊ 
ተፅዕኖዎች ምን ምን ናቸው? ለችግሮቹ መፍተሄውስ ምን ሊሆን 
ይችላል? 

መ1. ተማሪዎች ሀሳባቸውን በመናገር እንዳይገልፁ የሚያደርጉ 
አሉታዊ ተፅዕኖዎች እፍረት፣   እሳሳታለሁ በለው በማሰብ፣በራስ 
አለመተማመን፣ያደጉበት ማህበረሰብና ወላጆቻቸው ልጆች በሰው ፊት 
በሚናገሩበት ጊዜ ቀደም ቀደም አትበይ ወይም አትበል ተብለው ስላደጉ 
የሚል አስተያየት አለኝ፡፡ 

መ2. ተማሪዎች ሀሳባቸውን በመናገር እንዳይገልፁ የሚያደርጓቸው 
ተናግረው ካለማወቅ የተነሳ ፍርሃት፣ተማሪዎች ይስቁብኛል ብሎ 
ማሰብ፣ የመምህራን አቀራረብ፣ ስለርዕሱ የሚናገሩት ማጣት፣
እራሳቸውን ከሌሎች ዝቅ አድርገው መገመት እሳሳታለሁ ብለው ማሰብ 
ናቸው፡፡ 
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መ3.ተማሪዎች ሀሳባቸውን በመናገር እንዳይገልፁ የሚያደርጉ አሉታዊ 
ተፅዕኖዎች የተማሪዎች ለመናገር የተነሳሽነት ችግር ፣በራስ 
አለመተማመን፣ መምህራን ተምህርቱን በሚያቀርቡበት ጊዜ ሁሉንም 
ተማሪዎች በእኩል አይን አለማየትና እናታዊና አባታዊ ሆነው 
አለመቅረብ፣ ተማሪዎች መናገርን በመተግበር ለመማር ዝግጁ 
አለመሆን፣እሳሳታለሁ በማለት ከመናገር መታቀብና ፍርሃት ፣
የሚናገሩት ማጣት፣ከታች ክፍል ጀምረው የመናገር ልምድ አለመኖር 
ወዘተ.ናቸው  

መ4.ተማሪዎች ሀሳባቸውን በመናገር እንዳይገልፁ የሚያደርጉ አሉታዊ 
ተፅዕኖዎች የተማሪዎች የተነሳሽነት ችግር፣ጭንቀት፣ፍርሃት፣በራስ 
መተማመን ማጣት፣ የሀሳብ እጥረት፣የመምህራን አቀራረብ 
ስለሚደጋገም አሰልች መሆን፣ የአካባቢው ማህበረሰብ ባህል ልጆች 
በአዋቂ ፊት እንደ ልባቸው መናገር እንዳየችሉ የሚከለክል ስለሆነ 
ተማሪዎቹ የመናገር ልምድ አለመኖር ናቸው፡፡ 

9. የመናገር ክሂል መልመጃዎች አተገባበርን በተመለከተ ምን ቢደረግ 
ጥሩ ነው ብለው ያስባሉ?   

መ1.የስራ ላይ ስልጠና ቢሰጥ፤ክሂሉ ትኩረት እየተሰጠው አይደለም፡፡ 
ስለዚህ ስርአተ ትምህርቱ ሲዘጋጅ ለክሂሉ ልዩ ትኩረት ቢሰጠው፤
ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ግንዛቤ ቢፈጠር፤በአጠቃላይ የንግግር 
ክሂል ትምህርት ማስተግበሪያ ቴክኒኮች አተገባበር በአማርኛ ቋንቋ 
መምህራን ዘንድ ልዩ ትኩረት ቢሰጠው ጥሩ ነው የሚል አሰተያየት 
አለኝ፡፡  
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መ2. በመጽሀፍ ዝግጅት ጊዜ ለክሂሉ ትኩረት ቢሰጠው፤ አንዳንድ 
ወላጆች ልጆቻቸው በሰው ፊት እንዲናገሩ አይፈቅዱም እንዲያውም 
አንተ ዝም በል ምን ታውቃለህ በማለት ያሸማቅቋቸዋል፡፡ በዚህ 
ምክንያት ልጆች በሰው ፊት ለመናገር ይፈራሉ፤ ስለዚህ ወላጆች 
ልጆቻቸውን መናገር እንዲለማመዱና የሰው ፊት እንዲለምዱ አድርገው 
ቢያሳድጓቸው፤ መምህራን ለመናገር ክሂል ልዩ ትኩረት ሰጥተን 
ብናስተምርና ወደ ተግባር ብንገባ፤ ለአንድ ክፍለ ጊዜ የሚሰጠው ጊዜ 
ሰፋ ያለ ቢሆን፤ተማሪዎች የሚሰጣቸውን ተግባር ትኩረት ሰጥተው 
ቢሰሩ፡፡ እንዲሁም በአንድ ክፍል ውስጥ የሚመደቡ ተማሪዎች ቁጥር 
አናሳ ቢሆን ጥሩ ነው  

መ3. በአንድ ክፍል ውስጥ የሚማሩት ተማሪዎች ቁጥር እንዲያንስ 
ቢደረግ፣በቂ መምህራን መመደብ ቢቻል፣የመጻህፍት ዝግጅት ለመናገር 
ክሂል ትኩረት ቢሰጥ፣መልመጃዎችን በአግባቡ ለመተግበር እንዲቻል 
ለአንድ ክፍለ ጊዜ የሚሰጠው ሰአት ሰፋ ቢል፣መምህራን የመናገር 
ክሂልን በተግባር ለመስጠት ቢጥሩ፣ወላጆች ልጆቻቸው የሰው ፊት 
እንዲለምዱና መናገር  እንዲችሉ ከቤተሰሰባቸው ጋራ መናገር 
እየተለማመዱ እንዲያድጉ ቢያደርጉ  ጥሩ ነው እላለሁ፡  

መ4. ለወላጆችና ለመምህራን በመናገር ክሂል ዙሪያ ግንዛቤ ቢፈጠር ፤
ወላጆች ለጆቻቸው በቤት ውስጥ መናገርን እንዲለማመዱ ቢያደርጉ፤ 
መምህራን የመናገር ስልቶችን ትኩረት በመስጠት ቢተገብሩ ጥሩ ነው 
የሚል እምነት አለኝ፡፡   

ጊዜዎን መስዋእት አድርገው ለቃለ መጠይቁ ስለተባበሩኝና 
አስፈሊጊውን ማብራሪያ ስለሰጡኝ ከልብ አመሰግናለሁ፤ እኔም 
አመሰግናለሁ፡፡     
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