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                         ምስጋና 

ይህን ጥናታዊ ጽሁፍ ከዲር ሇማዴረስ ከርዕስ መረጣ ጀምሮ በታሊቅ ትዕግስት በመዯገፍ፣ 

በማረም በማበረታታት እና አቅጣጫ በመስጠት ዕውቀታቸውን እና ውዴ ጊዛያቸውን 

ያሇስስት ሰጥተው ሙያዊ ዴጋፊቸውን ሊዯረጉሌኝ መምህሬ እና አማካሪዬ ድ/ር ከበዯ 

ይመር በቃሊት የማይገሇፅ ሌባዊ ምስጋናዬን አቀርባሇሁ፡፡ 

ሇጥናቱ መረጃ ሇመስጠት ሙለ ፇቃዯኛ በመሆን ሇተባበሩኝ ሇኃይሇማርያም ማሞ እና 

ሇሚሉኒያም ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት የ9ኛ ክፍሌ ተማሪዎች እና የአማርኛ ቋንቋ 

መምህራን በሃሳብ እና በሞራሌ ሇዯገፈኝ የሁሇቱ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህራን 
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ከነገሮች ሁለ በመቅዯም ዴጋፍ ሇሚሆነኝ  ሇሚያበረታኝ ባሇቤቴ ዯረጄ ዴረሴ እና 

ሇውዴ ሌጄ ሄኖን ዯረጄ እንዱሁም ተስፊ እና ጉሌበት ሇሆነኝ ወንዴሜ መሊኩ ዴረሴ 

ዚሬን እንዲይ ስሊዯረጋችሁኝ ከሌብ አመሰግናሇሁ፡፡ 

ሇስራዬ መሳካት ከእኔ ባሊነሰ የሚጨነቁሌኝ እና የሚያግዘኝ ሇወትር አበርቺዬ መምህር 

ገብረሃና ሇቀ እና ያሇመሰሌቸት ሊገኝ መ/ር ክበባቸው ወሌዯመዴህን ትዕግስትን 

ስሇተሞሊው ዴጋፊችሁ ምስጋናዬ ወዯር የሇውም፡፡ 

በመጨረሻም በዙህ ጥናት ወቅት ያገዚችሁኝ ያበረታችሁኝ የዯገፊችሁኝ የስራ 

ባሌዯረቦቼ፣  ጓዯኞቼ እና ቤተሰቦቼ የማመሰግናችሁ ከሌቤ ነው፡፡ 
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አህጽሮተ ጥናት 

የዙህ ጥናት ዋና ዓሊማ በአማርኛ ቋንቋ ክፍሇ ጊዛያት መምህራን እና ተማሪዎች 

የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች መተንተን ነው፡፡ ሇጥናቱ ዓይነታዊ የምርምር ዳ በአገሌግልት 

ሊይ ውሎሌ፡፡ ሇመረጃ ስብሰባው በሰሜን ሸዋ ዝን በዯብረ ብርሃን ከተማ የኃይሇማርያም 

ማሞ እና የሚሉኒየም ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች በአመቺ የናሙና ዳ 

ተመርጠዋሌ፡፡ የ9ኛ ክፍሌ ተማሪዎች በአመቺ የናሙና ዳ እንዱሳተፈ ተዯርጓሌ፡፡ 

በመማር ማስተማር ሂዯቱ በክፍሌ ውስጥ የተከሰተው የመምህራን እና የተማሪዎች የቃሌ 

መስተጋብር በመቅረጸ ምስሌ ከተሰበሰበው መረጃ መካከሌ ስዴስቱ ተመርጠው ወዯ 

ምዜግብ መረጃነት ተቀይረዋሌ፡፡ ምዜግብ መረጃውም የጥናቱን መሰረታዊ ጥያቄዎች 

ሇመመሇስ በሚያስችሌ መንገዴ ተዯራጅቶ በንግግር ሌውውጥ የትንተና ስሌት ከስሌተ 

ትምህርታዊ ምክንያቶች፣ ከጥያቄ ስሌቶች እና ከBloom የግንዚቤ ቀመር አንፃር 

ተተንትነዋሌ፡፡  በትንተናውም የክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎች ከስሌተ ትምህርታዊ ምክንያቶች 

እና ከጥያቄ አቀራረብ ስሌቶች አንፃር ውጤታማ በሆነ መንገዴ ተግባራዊ አሇመዯረጋቸው 

ተረጋግጧሌ፡፡ በBloom የግንዚቤ ቀመር የዜቅተኛ ዯረጃ ጥያቄዎች በተዯጋጋሚ በጥቅም 

ሊይ መዋሊቸውን እና ከከፍተኛ የግንዚቤ ዯረጃዎች መገምገም እና መፍጠር ጥቅም ሊይ 

ያሇመዋሊቸውን የትንተናው ውጤት አመሊክቷሌ፡፡ በጥናቱ ውጤት መሰረት የቋንቋ 

መምህራን የታቀደ እና ተገቢ ስሌትን የተከተለ ጥያቄዎችን በክፍሌ ውስጥ ቢተገብሩ፣  

ሇተማሪዎች ጥያቄዎች እና መሌሶች ተገቢውን የማበረታቻ ግብረመሌስ ቢሰጡ፣  የተሇዩ 

የግንቤ ዯረጃዎችን ከትምህርት ይቶች ጋር አዚምዯው ትምህርቱን ቢያቀርቡ የሚለ 

ጥቆማዎች ተሰጥተዋሌ፡፡ 
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ምዕራፍ አንዴ፦ መግቢያ 

 

በዙህ ምዕራፍ በዋናነት የጥናቱ ርዕስ ተዋውቆበታሌ፡፡ በተጨማሪም ከርዕሱ ጋር 

ተዚማጅነት ያሊቸው ፅንሰ ሀሳቦችን በማንሳት የጥናቱ ዲራ ቀርቧሌ፡፡ አነሳሽ ምክንያቶች 

ተገሌጸዋሌ፡፡ የጥናቱ ዋና ጥያቄዎች ትኩረቱን የጠቆሙ ሲሆኑ ዜርዜር ዓሊማዎችም 

ተካተዋሌ፡፡ እንዱሁም ጥናቱ ከይትና ከቦታ አኳያ ተወስኖ ቀርቧሌ፡፡ በመጨረሻም 

ቁሌፍ ቃሊት ከአገባባዊ ፍቻቸው አንፃር ተበይነዋሌ፡፡ 

1.1 የጥናቱ ዲራ 

የቋንቋ ትምህርት ዋና ዓሊማ ተማሪዎች ስሇቋንቋው እውቀት እንዱኖራቸው ማዴረግ ብቻ 

ሳይሆን አራቱን የቋንቋ ክሂልች እና የዕውቀት ርፎች በማዲበር ወይንም በማጎሌበት 

በታሊሚው ቋንቋ ጥሩ ተጠቃሚ እንዱሆኑ ማዴረግ ነው፡፡ ሇዙህም የተሳካ የክፍሌ ውስጥ 

ተግባቦት ወሳኝ ዴርሻ አሇው፡፡ Ellis (2009) መምህራን ከተማሪዎቻቸው ጋር ያሊቸውን 

ተግባቦት ከሚያጠናክሩባቸው መንገድች አንደ የቃሌ ግብረ መሌስ ነው በማሇት ገሌፀዋሌ፡ 

የቃሌ ግብረ መሌስ በቋንቋ መማሪያ ክፍሌ ውስጥ ተግባቦትን ሇመፍጠር የሚያስችሌ ዋነኛ 

መንገዴ ነው፡፡ በክፍሌ ውስጥ የቃሌ ግብረ መሌስ በተማሪዎችም ሆነ በመምህራን ሉሰጥ 

ይችሊሌ፡፡ ይህም ቀጥተኛም ሆነ ኢ ቀጥተኛ በሆነ መንገዴ ተማሪዎችን ሇማረም እና 

በይቱ ሊይ ግሌፅነትን ሇመፍጠር የሚያስችሌ ተግባር ነው፡፡ ይህ ሂዯትም በመምህራን 

እና በተማሪዎች መካከሌ መስተጋብራዊ ዱስኩር እንዱፇጠር መነሻ ይሆናሌ፡፡ 

ዱስኩር ሇተግባቦት ተግባር ተብል አገሌግልት የሚሰጥ መስተጋብር ነው (Cook፡1989) ፡፡

ዱስኩር በአውዴ ውስጥ የቀረበ የተግባቦት ተግባርን የሚያመሊክት ነው (Nunan፡ 1993)፡፡ 

በላሊ በኩሌ Nunan (1993) Cyrstal (1987)ን በመጥቀስ ዱስኩር በመጠኑ ከዓረፍተ ነገር 

የበሇጠ   ግጥምጥምነት ያሇው ቋንቋ ነው በማሇት ገሌፀዋሌ፡፡ እንዯ Bahnam & Pourian 

(2009) ዯግሞ የክፍሌ ውስጥ ዱስኩር በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ የሚከናወኑ ተግባቦቶችን 

መሰረት የሚያዯርግ ነው፡፡ ይህም በክፍሌ ውስጥ የሚሰጥ ትዕዚዜን፣ ማበረታቻን፣ ጥያቄን፣ 

የጥያቄ መሌስን እና ግብረመሌስን ያካትታሌ፡፡ በመምህራን እና በተማሪዎች መካከሌ 

በጥያቄ እና መሌስ ሂዯት የሚከሰተው መስተጋብር ሇክፍሌ ውስጥ ዱስኩር መከሰቻ  
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ምክንያት ነው፡፡ ይህ ተግባር ከሚከናወንባቸው መንገድች መካከሌ አንደ ጥያቄ ነው፡፡  

በክፍሌ ውስጥ በመምህሩም ሆነ በተማሪው የሚነሱ ጥያቄዎች እና የሚሰጡ ምሊሾች 

በተሇይም በቋንቋ ትምህርት ክፍሌ የትምህርቱን ዓሊማ ከማሳካት አንፃር ከፍተኛ ሚና 

አሊቸው፡፡  

የጥያቄን ምንነት Cotton (2001) Marta (2014)ን በመጥቀስ ሲገሌፁ በመማር ማስተማር 

ሂዯት ማንኛውም ምሊሽን የሚፇሌግ በመጠይቃዊ ቅርፅ የቀረበ ዓረፍተ ነገር ነው በማሇት 

ያስረዲለ፡፡ የጥያቄ እና መሌስ መስተጋብር በየትኛውም የቋንቋ ትምህርት ዯረጃ 

የሚተገበር የትምህርት ሂዯት ነው፡፡ ተማሪዎች ስሇተማሩት ይት  ያሌገባቸውንና ይበሌጥ 

ግሌፅ እንዱሆንሊቸው የሚፇሌጓቸውን ነጥቦች ሇመረዲት ጥያቄዎችን ይጠይቃለ፡፡ 

በአንፃሩም መምህራን ስሇ ተማሪዎቻቸው የቀዯመ ዕውቀት፣ ስሇ ተማሩት ትምህርት 

የግንዚቤ መጠን ሇማወቅ፣ የዕሇቱን ትምህርት ይት ምን ያህሌ እንዯተረደት ሇመገምገም 

እና በሚያገኙትም ግብረመሌስ የተሇያዩ ትምህርታዊ ውሳኔዎችን ሇመስጠት ጭምር 

ጥያቄዎችን ይጠይቃለ፡፡ ጥያቄዎቹም የተማሪዎችን የመማር ፍሊጎት የሚያነቃቁ፣ 

ሇትምህርቱ ይትም ዕውቀት አፍሊቂ የሆኑ፣ የተማሪዎችን የመግሇፅና የማብራራት ችልታ 

ከፍ የሚያዯርጉ መሆን አሇባቸው (Cotton፡ 2001)፡፡  

በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ የሚነሱ ጥያቄዎች የተማሪዎችን የግንዚቤ ዯረጃ ሇማሳዯግ ከፍተኛ 

አስተዋፅኦ አሊቸው፡፡ Cotton (2010) የክፍሌ ውስጥ የቃሌ ጥያቄዎች ከፅሁፍ ጥያቄዎች 

ይሌቅ መማር ማስተማሩን የተነቃቃ ሇማዴረግ ውጤታማ ናቸው በማሇት ገሌጸዋሌ፡፡ 

በላሊ አገሊሇፅ ጥያቄ እንዯ እንዴ የማስተማሪያ ስሌት በመሆን ያገሇግሊሌ (Burden & 

Bysd: 1910) ፡፡ ጥያቄን እንዯ አንዴ የማስተማሪያ ስሌት በክፍሌ ውስጥ ሇመተግበር 

የተሇያዩ የጥያቄ ብሌሀቶችን መምህራን ከግምት ውስጥ ማስገባት አሇባቸው፡፡ አቀራረቡም 

ከተሇያዩ የግንዚቤ ዯረጃዎች፣  ስሌተትምህርታዊ ምክንያቶች እና ስሌቶች አንፃር ሲሆን 

ተገቢ ይሆናሌ ፡፡ 

የጥያቄ ስሌት ከትምህርት የረጅም መናት ታሪክ ጋር የተቆራኘ ነው፡፡ Bahnam & 

Pourian (2009) የክፍሌ ውስጥ ጥያቄ ስሌት ተገቢነት የመማር ማስተማር ሂዯቱን 

ሇማሳካት አስተዋፅኦ አሇው በማሇት ገሌፀዋሌ፡፡ በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ የሚነሱ ጥያቄዎች 

ምሊሽ እና ግብረ መሌስ የማግኘታቸው እዴሌ የሰፊ ነው፡፡ መምህራን ሇሚያቀርቧቸው 
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ጥያቄዎች ተማሪዎች በተሇያየ የትክክሇኛ ዯረጃ ምሊሽ ይሰጣለ፡፡ በተማሪዎች የተሰጠው 

መሌስ የትክክሇኛነት ዯረጃ በመምህራን ታይቶ የማስተካከያ ግብረ መሌስ ይሰጥበታሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ ተማሪዎች በተማሩት የትምህርት ይት ዘሪያ ግሌፅ ያሌሆኑ እና ያሌተብራሩ 

ነገሮችን ሇመረዲት ጥያቄዎችን ያነሳለ፡፡ በቀረበው ጥያቄ ሊይ መምህራን ግብረ መሌስ 

ይሰጡበታሌ፡፡ በዙህ የጥያቄ እና መሌስ መስተጋብር የክፍሌ ውስጥ የቃሌ ተግባቦት እና 

የመማሪያ ክፍሌ ውስጥ ዱስኩር እንዱከሰት መንስዔ ይሆናሌ፡፡  

የክፍሌ ውስጥ ጥያቄ አጠያየቅ በBloom የግንዚቤ ቀመር እና ከጥያቄ ስሌቶች አንፃር እንዯ 

ትምህርቱ ዓሊማ ተገቢ መሆን አሇባቸው (ይመኙ 2012) ፡፡ በAnderson & Krathwohl 

(2001) ተሻሽል እንዯ ቀረበው ቀመር የተሇያዩ የግንዚቤ ዯረጃዎች በጥያቄ አጠያየቅ 

ውስጥ ማካተት  የተማሪዎችን የዕውቀት ርፍ ሇማዲበር ይረዲሌ፡፡ መምህራን በክፍሌ 

ውስጥ የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች የBloom የግንዚቤ ቀመር ከጥያቄ ስሌቶች ጋር በማዋሃዴ 

መምራት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ሇዙህም ተማሪዎች የሚሰጡት ምሊሽ ከየትኛው የዕውቀት ዯረጃ 

የመነጨ እንዯሆነ ሇመረዲት ያስችሊሌ፡፡ 

በመሆኑም የክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎች የአጠያየቅ ስሌታቸው፣ ምሊሽን የመስጠት፣  የመቀበሌ 

ሁኔታቸው እና ግብረመሌሳቸው ተገቢውን የመማር ውጤት ሇማምጣት የሚያግዜ እንዯሆነ 

ሇመረዲት አያዲግትም፡፡ ስሇሆነም በእንዯዙህ ዓይነቱ የመማሪያ ክፍሌ ዱስኩር ሊይ ጥናት 

ማዴረግ እና ማንፀባረቅ የመማር ማስተማር ክንውኑን ሇማሻሻሌ ብልም የትምህርት 

ጥራትን ሇማስጠበቅ ጉሌህ ጠቀሜታ ይኖረዋሌ፡፡ 

1.2 የጥናቱ አነሳሽ ምክንያት 

በቋንቋ ትምህርት ክፍሇ ጊዛ በክፍሌ ውስጥ ጥያቄ የሚነሳው በመምህራን ብቻ እይዯሇም፡፡ 

በተማሪዎችም ጭምር ነው፡፡ በመሆኑም መምህራን በትምህርቱ ሂዯት የሚያነሷቸውን 

ጥያቄዎች ከስሌተ ትምህርታዊ ምክንያታቸው አንፃር የታቀደ፣ የተማሪዎችን የግንዚቤ 

ዯረጃዎች ያዋሃደ እና የጥያቄ ስሌቶችን የተከተለ አዴርገው ማጋጀት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  

Walsh (2011) ጥያቄ መጠየቅ ሇቋንቋ ትምህርት በጣም አስፇሊጊ እና ውጤታማ ስሌት 

መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ ተገቢ ጥያቄዎች ተግባቦትን ሇመፍጠር፣ ተማሪዎችን ሇማነቃቃት፣  

ሇማበረታታት፣  የማሰብ አዴማሳቸውን ሇማስፊት፣  ንቁ ክፍሌ ሇመፍጠር እና የመረዲት 
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መጠናቸውን ሇማወቅ ያስችሊለ ብሇዋሌ፡፡ በአንፃሩ ተገቢ እና ስሌታዊ ያሌሆኑ ጥያቄዎች 

እና ምሊሾች ተግባቦትን እና ግብረ መሌስን ሉያዯናቅፈ ይችሊለ በማሇት አስረዴተዋሌ፡፡  

በቋንቋ ትምህር ክፍሇ ጊዛያት የሚነሱት ጥያቄዎች የተማሪዎችን ዕውቀት ሇመሇካት ብቻ 

ሳይሆን አስተሳሰባቸውን የማስፊት እና የማዲበር ሚናም ሉኖራቸው ይገባሌ Bloom 

(2001) ፡፡ ጥያቄ ነገሮችን በቀሊለ ሇመረዲትና ሀሳብን ሇማፍሇቅ ከፍተኛ ጥቅም አሇው 

Walash (2011), Xuerong (2012) ፡፡ ስሇሆነም እነዙህ የመስኩ ምሁራን በቋንቋ መማሪያ 

ክፍሌ ውስጥ በሚነሱ ጥያቄዎች ሊይ ጥናት ይዯረግ ንዴ ያነሳሳለ፡፡ 

በላሊ መሌኩ ይመኙ (2012) በተሻሻሇው የBloom የግንዚቤ ቀመር መስፇርትነት 

ተማሪዎች በአማርኛ ክፍሇ ጊዛያት የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች ተንትነዋሌ፡፡ አጥኚዋ 

በጥናታቸው በBloom የመረዲት፣ የመተግበር፣ የመተንተን፣ የማቀናጀት እና የመገምገም 

የዕውቀት ዯረጃዎች ጥያቄዎች አሇመመራታቸው እና የመማር ማስተማር መስተጋብሩ 

በዜቅተኛ ዯረጃ ሊይ መመስረቱ የትምህርት ጥራት ክፍተት እንዲመጣ አሳይተዋሌ፡፡ 

እንዱሁም አጥኚዋ የክፍሌ ውስጥ የተማሪዎች እና የመምህራን የጥያቄ ስሌቶች ሰፊ ያሇ 

ጥናት ቢዯረግባቸው ሇርፈ ጠቀሜታ እንዯሚኖረው አመሊክተዋሌ፡፡  

በዙህም መነሻነት ይህ ጥናት በ2013 ዓ.ም በ9ኛ ክፍሌ የተማሪዎች እና የመምህራን 

የአማርኛ ቋንቋ ክፍሇ ጊዛያት የጥያቄ ስሌቶችን በተመሇከተ የሚከተለትን ጥያቄዎች 

የሚመሌስ ይሆናሌ፡፡  

1. የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በአማርኛ ቋንቋ ክፍሇ ጊዛያት ጥያቄ የሚጠይቁባቸው 

ትምህርታዊ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው? 

2. መምህራን በአማርኛ ቋንቋ መማሪያ ክፍሌ ውስጥ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ከጥያቄ 

ቀራረብ ስሌቶች አንፃር ምን ይመስሊለ? 

3. በአማርኛ ቋንቋ ክፍሌ ውስጥ ተማሪዎች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች በየትኛው 

የBloom የግንዚቤ ቀመር ይመዯባለ? የሚለት ናቸው፡፡ 
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1.3 የጥናቱ ዓሊማ 

የዙህ ጥናት ዋና ዓሊማ በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍሇ ጊዛያት መምህራን እና 

ተማሪዎች የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች መተንተን ነው፡፡ ይህንን ዋና ዓሊማ መነሻ በማዴርግ 

የሚከተለት ዜርዜር ዓሊማዎች ተቀምጠዋሌ፡፡  

1. የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በአማርኛ ቋንቋ ክፍሇ ጊዛ ጥያቄ የሚጠይቁባቸው 

ትምህርታዊ ምክንያቶች ምን ምን እንዯሆኑ መግሇፅ፡፡ 

2. መምህራን በአማርኛ ቋንቋ ክፍሌ ውስጥ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ከጥያቄ አቀራረብ 

ስሌቶች አንፃር ምን እንዯሚመስለ መፇተሸ፡፡ 

3. በአማርኛ ቋንቋ ክፍሌ ውስጥ ተማሪዎች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች በየትኛው 

የBloom የግንዚቤ ቀመር እንዯሚመዯቡ መሇየት፡፡ 

1.4 የጥናቱ አስፇሊጊነት 

ይህ ጥናት በቋንቋ ትምህርት መማሪያ ክፍሌ በመምህራን እና ተማሪዎች በሚነሱ 

ጥያቄዎች ሊይ የተሰራ ነው፡፡ ጠቀሜታውን ከተሇያዩ የትምህርት ባሇ ዴርሻ አካሊት አንፃር 

ስንመሇከት፦ 

ሇአማርኛ ቋንቋ መምህራን፦ ይህ ጥናት የክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎች አቀራረብ  ሊይ የተሰራ 

ነው፡፡  በክፍሌ ውስጥ የሚከናወነውን የጥያቄ አጠያየቅ ስሌት በመፇተሸ ክፍተትን 

በማሳየት እና መፍትሄ በማመሊከት  አስተዋፅኦ ያበረክታሌ፡፡ 

ሇመምህራን ማሰሌጠኛ ተቋማት፦ በመምህራን ስሌጠና ወቅት የጥያቄ ስሌቶችንና 

የአተገባበራቸውን ውጤታማነት በተመሇከተ ሇመገምገምና ሇማስተካከሌ የሚያስችሌ 

ክህልትን ሇማስጨበጥ መረጃ ይሰጣሌ፡፡ 

ሇመማሪያ መፃህፍት አጋጆች፦ የመማሪያ መፃህፍት አጋጆች በመማሪያ መፃህፍቱ 

ውስጥ የሚያካትቷቸው የጥያቄ አቀራርብ ተገቢነትን ሇመፇተሽ ግብዓት አዴርገው የዙህን 

ጥናት ውጤት ሉገሇገለበት ይችሊለ፡፡ 

ሇስርዓተ ትምህርት ቀራጮች፦ መርሃ ትምህርት በሚጋጅበት ጊዛ ውጤታማና የተሇያዩ 

የግንዚቤ ዯረጃዎችን መሰረት ያዯረጉ መሌመጃዎች እና ተግባራት እንዱካተቱ የሚያስችሌ 

መነሻ ይሰጣሌ፡፡  
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ሇጥናት አዴራጊዎች፦  በዙህ ጥናት የሚዯረስበት ውጤት ሇጥናት አዴራጊዎች ሀሳብ 

ማግኛ እና መነሻ ሆኖ ሉያገሇግሌ ይችሊሌ፡፡ 

1.5 የጥናቱ ወሰን 

ጥናቱ የተካሄዯበት ቦታ በሰሜን ሸዋ ዝን በዯብረ ብርሃን ከተማ በኃይሇማርያም ማሞ እና 

በሚሉኒየም ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች በ2013 ዓ.ም በ9ኛ ክፍሌ በሚማሩ ተማሪዎች 

ሊይ ነው፡፡ ከይት አንፃርም በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ በአማርኛ ቋንቋ ክፍሇ ጊዛያት 

በመምህራን እና በተማሪዎች የጥያቄ እና መሌስ መስተጋር እና ከብለም ቀመርም 

የግንዚቤ ምዴብ ሊይ ብቻ ትኩረቱን ያዯረገ ነው፡፡ ነገር ግን ይህ ጥናት ከመማሪያ ክፍሌ 

ውጪ ያሇውን መስተጋብር፣  የፆታ እና የትምህርት ቤቶችን ንፅፅራዊ ጥናት አያካትትም፡

፡  

1.6 የጥናቱ ውስንነት  

ይህ ጥናት በኃይሇማርያም ማሞ እና በሚሉኒየም ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህር ቤቶች ሊይ ብቻ 

ትኩረት አዴርጎ የተሰራ በመሆኑ ውጤቱ የላልች ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶችን 

የሚመሇከት አይዯሇም፡፡ እንዱሁም በአማርኛ ቋንቋ ክፍሌ ውስጥ በመምህራን እና 

ተማሪዎች የሚነሱ ጥያቄዎችን እንጂ በክፍሌ ውስጥ በመምህራን እና ተማሪዎች ጥያቄ 

መነሳት እና ያሇመነሳቱን ከነበረው የጊዛ ውስንነት አንፃር አይተነትንም፡፡
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1.7 የቁሌፍ ቃሊት (ፅንሰ ሃሳቦች) ፍቺ 

የዙህ ጥናት ቁሌፍ ቃሊት የመማሪያ ክፍሌ ውስጥ ጥያቄ፣ የጥያቄ ስሌት፣ መስተጋብር፣ 

የመማሪያ ክፍሌ ውስጥ ዱስኩር፣ ግብረ መሌስ ናቸው፡፡ እነዙህ ፅንሰ ሀሳቦች ከዙህ ጥናት 

አንፃር ያሊቸው ብያኔ እና አጠቃቀም እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ 

የመማሪያ ክፍሌ ውስጥ ጥያቄ፦ ማንኛውም በክፍሌ ውስጥ በመምህራን እና በተማሪዎች    

  የሚነሳ፣  መሌስ የሚሻ ዓረፍተነገር ነው (Cotton: 2001) ፡፡ 

የጥያቄ ስሌት፦ የክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎች በመምህራን እና በተማሪዎች ሲነሱ ጥያቄዎቹ  

  የሚቀርብበትን መንገዴ ወይንም ብሌሃት የሚመሇከት ነው (Buden & Byrd: 2010),  

  (Bahnam & Pourian 2009) ፡፡ 

መስተጋብር፦ በክፍሌ ውስጥ በተማሪዎች እና በመምህራን ትጉህ ተሳትፎ የሚከናወን  

   ተግባር ነው (ከበዯ፡ 2009) ፡፡  

ግብረ መሌስ፦ በትምህርት ሰዓት በየትኛውም ጊዛ ሉፇጠር የሚችሌና በመምህራንም ሆነ  

    በተማሪዎች የሚከሰት ተግባር ነው (Ur: 1996) ፡፡ 

የመማሪያ ክፍሌ ውስጥ ዱስኩር፦ በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ የሚከናወን የቃሌ ተግባቦት ሊይ  

   የሚመሰረት ቋንቋ ነው (Nunan: 1993) ፡፡ 

 



8 
 

ምዕራፍ ሁሇት፦ ክሇሳ ዴርሳን 

 

በዙህ ምዕራፍ የጥናቱ ክሇሳ ዴርሳን ቀርቧሌ፡፡ ይህም ክሇሳ በክፍሌ ውስጥ መስተጋብር 

በክፍሌ ውስጥ ተግባቦት በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ ዱስኩር፣ የክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎች እና 

እና በጥያቄ ዓይነቶች ዘሪያ ትኩረት ያዯረገ ነው፡፡ 

2.1 የመማሪያ ክፍሌ ውስጥ መስተጋብር 

እንዯ አዕምሮታውያን ንዴፇ ሀሳብ ቃሊዊ ምሌሌስ የግሇሰቦችን እሳቤ ያንፀባርቃሌ፤ 

ተጨባጭ መረጃም ይሰጣሌ (Kumpulanien & Wary፡ 2009)፡፡ ይህም በሰዎች መካከሌ 

የሚዯረገው የቃሌ ተግባቦት ሰዎች ስሇሚነጋገሩበት ርዕሰ ጉዲይ ያሊቸውን የግንዚቤ ዯረጃ 

ሇማወቅ የሚያስችሌ መሆኑን የሚያስረዲ ነው፡፡ "ምንም እንኳ ቋንቋን የመማር ሂዯት 

ውስብስብ ቢሆንም ተማሪውን ስኬታማ ሇማዴረግ ትምህርታዊ ግብዓት፣ አፍሌቆትና 

ግብረመሌስ መስጠት የሚለ ሶስት አበይት ጉዲዮች ይነሳለ" (ከበዯ 2009፡17)፡፡ ይህ 

የሚያመሊክተው በቋንቋ ትምህርት ሂዯት ውስጥ ትምህርቱን ስኬታማ ሇማዴረግ 

ከሚያስፇሌጉ ነገሮች መካከሌ አፍሌቆት እና ግብረመሌስ መሆናቸውን የሚያስረዲ ነው፡፡ 

አፍሌቆት የቋንቋ ትምህርት ክፍሌ ውስጥ ተገቢነት ያሇው የጥያቄ እና መሌስ ሂዯት 

እንዱኖር ከማዴረግ አንፃር ከፍተኛ ሚና አሇው፡፡ ተማሪዎች በቋንቋ የክፍሌ ውስጥ 

የአፍሌቆት አቅማቸው እንዱያዴግ ከሚያዯርጉ ነገሮች መካከሌ አንደ ከመምህራን እና 

ከክፍሌ ጓዯኞቻቸው ጋር የሚኖራቸው የተሳካ መስተጋብር ነው፡፡ መስተጋብር 

በተሳታፉዎች ትጉህ ተሳትፎ የሚከናወን ተግባር ነው (ከበዯ፣2009)፡፡ ይህም በክፍሌ ውስጥ 

መምህራን እና ተማሪዎች ሇተግባቦቱ ውጤታማነት ከፍተኛ ሚና እንዲሊቸው የሚያመሊክት 

ነው፡፡ ተግባቦት በተሇይም ሇቋንቋ ትምህርት ክፍሌ የቃሌ መስተጋብርን ሇማስፊት ያሇው 

ዴርሻ ከፍተኛ ነው፡፡  

እንዯ መስተጋብራውያን ሇቋንቋ እዴገት እና ሇመማር ማስተማሩ ውጤታማነት 

መስተጋብር አስፇሊጊ ነው፡፡ በማህበራውያን ንዴፇ ሃሳብ ዯግሞ ትምህርት እና አዕምሯዊ 

እዴገት የሚዲብረው በማህበራዊ መስተጋብር ሲሆን በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ መስተጋብር 

የሚፇጠረው በመምህራን እና በተማሪዎች መካከሌ ነው፡፡ (Vygots: 1987) 
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2.2 የመማሪያ ክፍሌ ውስጥ ግብረ መሌስ 

ግብረ መሌስ የመማሪያ ክፍሌ ውስጥ ተግባቦት የሰመረ በማዴረግ ስህተትን በማረም 

እንዱሁም በማበረታታት የመማር ማስተማር ሂዯቱን ውጤታማ ያዯርጋሌ፡፡ ከበዯ (2009) 

እነ (Ellis, 2009; Petchprasert, 2012)ን በመጥቀስ እንዯሚያስረዲው ግብረመሌስ በቋንቋ 

ትምህርት ንዴፇ ሀሳቦች ንዴ ትኩረት የሚሰጠው ፅንሰ ሀሳብ ነው፡፡ በተግባቦታውያን እና 

በመዋቅራውያን ግብረመሌስ ተማሪዎችን ሇማነሳሳት ሇማበረታታት ያገሇግሊሌ፡፡ 

የምሊሾችን ትክክሇኛነትን ሇማረጋገጥ ወይንም ማስተካከከያ ሇመስጠት እንዱሁም 

የተሰጠው ትምህርት ግሌፅ መሆኑን ሇማረጋገጥ ግብረመሌስ ይሰጣሌ፡፡ እንዱሁም የክፍሌ 

ውስጥ ግብረ መሌስ በትምህርት ሰዓት በየትኛውም ጊዛ ሉፇጠር የሚችሌና በመምህራንም 

ሆነ በተማሪዎች የሚከሰት ተግባር ነው (Ur፡1996) ፡፡ 

በትምህርት ወይንም በተሇያዩ ስሌጠናዎች ወቅት ግብረመሌስ እጅግ አስፇሊጊ ተግባር 

ነው፡፡ ግብረ መሌስ ተማሪዎች ወይንም ሰሌጣኞች አቅማቸውን እንዱያዲብሩ የሚያዯርግ፣ 

ጥንካሬያቸውን እንዱያጎሇብቱ፣ ስህተታቸውን እንዱያርሙና ያሌገባቸው ግሌጽ 

እንዱሆንሊቸው የሚያስችሌ ተግባር ነው (Anne፡ 2013) ፡፡  

ከምሁራኑ ሀሳብ የምንረዲው ውጤታማ ግብረመሌስ በተሇይም በቋንቋ መማሪያ ክፍሌ 

ውስጥ ሇሚነሱ ጥያቄዎች የሚሰጡ ምሊሾችን ሇማጠናከር፣ ትክክሌ መሆናቸውን 

ሇማረጋገጥና ስህተት ከሆኑ ሇማረም የሚያገሇግሌ ተግባር መሆኑን ነው፡፡ ይህም በተሇይም 

ሇቋንቋ ክፍሌ ንቁ እና ተግባቦታዊ የመማር ሂዯትን ሇመምራት ከፍተኛ አስተዋፅኦ 

እንዲሇው የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

2.3 የመማሪያ ክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎች 

ጥያቄ መጠየቅ ሇረጅም መናት ሲያገሇግሌ የኖረ እና በጣም የተሇመዯ የክፍሌ ውስጥ 

ተግባቦት ቅርፅ ነው (Filiz፡ 2009)፡፡ ጥያቄ እና መሌስ ተማሪዎች በጥሌቀት እንዱያስቡ 

ሇማዴረግ እና የመማር ሂዯቱን ሇመቃኘት የሚረዲ ስሌት ነው፡፡ ይህ የትምሀርት ሂዯት 

ውጤታማነትም በትምህርት ዓሇም አስተዋፅኦው የሊቀ በመሆኑ ሇረጅም መናት ተጠናክሮ 

ቀጥል ዚሬም ዴረስ እያገሇገሇ ይገኛሌ፡፡ በመሆኑም ጥያቄ ውጤታማና በሁለም 
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የትምህርት ዯረጃ እና ቦታ የሚተገበር እንዯ አንዴ የትምህርት ስነዳ የሚቆጠር ተግባር 

ነው፡፡ 

Filiz (2009) ይህ በትምህርት ዓሇም መናትን የተሻገረው የጥያቄ ስሌትን ያስተዋወቀው 

ሶቅራጠስ መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ በክፍሌ ውስጥ የሚነሱ ጥያቄዎች ከሁሇቱም ከተማሪዎች 

እና ከመምህራን የሚጠየቁ ናቸው፡፡ መምህራን ተገቢ የሆኑ ስሌታዊ ጥያቄዎችን 

በመጠየቅ እና ምሊሾችን በመስጠት ስሇ ተማሪዎች የቀዯመ ዕውቀት መረጃ ያገኛለ፡፡ 

በተጨማሪም የተማሪዎችን ግንዚቤ ዯረጃ ሇመረዲት፣ እንዱሁም የተማሪዎችን ፍሊጎት እና 

ዜንባላ ሇመገንብ ይችሊለ፡፡ በአንፃሩም ተማሪዎች ግሌፅ ያሌሆነሊቸውን ሀሳብ ሇመረዲት 

እና ተጨማሪ እውቀት ሇማግኘት ጥያቄዎችን ይጠይቃለ፡፡ መምህራን በተማሪዎች 

ሇሚሰጡ ምሊሾች እና በተማሪዎች ሇሚጠየቁ ጥያቄዎች ተገቢ ትኩረት እና አዎንታዊ 

ግብረ መሌስ በመስጠት  ማነሳሳት አሇባቸው፡፡ በክፍሌ ውስጥ የጥያቄ ሂዯት መምህራን 

ተማሪዎች ጥያቄ እንዱጠይቁ ማበረታታትና ሇጥያቄዎቻቸውም በተገቢ ሰዓት ተገቢ እና 

ግሌፅ መሌስ በመስጠት የተማሪዎችን በራስ መተማመን እና የጠያቂነት ሌምዴ ማዲበር 

አሇባቸው (Atan Long: 1980) :: 

2.3.1 የክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎች ትምህርታዊ ፊይዲ  

መምህራን እና ተማሪዎች በክፍሌ ውስጥ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች የታቀደ እና ዓሊማ 

ያሊቸው ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ መምህራን በክፍሌ ውስጥ በቀን ውስጥ ከ300-400 የሚዯርሱ 

ጥያቄዎችን እንዯሚጠይቁ የተሇያዩ ጥናቶች ያመሇክታለ (Brualdi፡ 1998) ፡፡ እነዙህም 

ጥያቄዎች ከሚጠየቁባቸው ትምህርታዊ ፊይዲዎች መካከሌ ዋና ዋናዎቹ የትምህርቱን 

ዓሊማ ሇማሳካት፣  ተማሪዎች ትምህርቱን በንቃት እንዱከታተለ ሇማዴረግ፣  ተማሪዎች 

ሀሳባቸውን በነፃነት መግሇፅን እንዱሇማመደ ሇማበረታታት፣  የተማሪዎችን የግንዚቤ ዯረጃ 

ሇመገምገምና አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ የተሇያዩ ማስተካከያዎችን ሇማዴረግ፣  ተማሪዎች 

የክፍሌ ጓዯኞቻቸውን ሃሳብ የማዴመጥና የመረዲት ክህልት ሇማዲበር፡፡  

በላሊ መሌኩ መምህራን በክፍሌ ውስጥ በተሇዩ ምክንያቶች ጥያቄዎችን ይጠይቃለ 

(Lynch፡ 1991) ፡፡ እነሱም ተማሪዎች፣  የሚያውቁትን እንዱገሌፁ ሇማበረታታት፣  

ቀዴመው የሚያውቁትን በቀጣይ ከሚማሩት ጋር እንዱያዚምደ ሇማዴረግ፣  ስሇሚማሩት 

ይት ግንዚቤያቸውን ሇማሳዯግ ናቸው፡፡  
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Lynch (1991) እና Eble (1988) የክፍሌ ውስጥ ጥያቄ ስሌተ ትምህርታዊ ጠቀሜታዎች 

ከአራቱ የትምህርት ሂዯት ዯረጃዎች አንፃር ከፍሇው ያስቀምጣለ፡፡ እነሱም ሇመግቢያ፤፣ 

ሇአቀራረብ ፣ ሇትግበራ እና ሇማጠቃሇያ ናቸው፡፡ 

ሇመግቢያ  

የተማሪውን እና የመምህሩን ግንኙነት ሇማስጀመር፣ የተማሪዎችን የቀዯመ እውቀት 

ሇመረዲት፣ የተማሪዎችን የዕውቀት ክፍተት ተረዴቶም ሇመሙሊት የሚያስችለ ጥያቄዎች 

ይጠየቁበታሌ፡፡ 

ሇአቀራረብ  

በትምህርቱ ሂዯት የተማሪዎችን ትኩረት ሇመያዜ፣ ሇትምህርቱ ያሊቸውን ፍሊጎት 

ሇማሳዯግ፣ በይቱ ሊይ ያገኙትን ዕውቀት ሇማዲበር እና ግንዚቤን ከፍ ሇማዴረግ 

የሚያስችለ ጥያቄዎች ይጠየቁበታሌ፡፡ 

ሇትግበራ  

ተማሪዎች ሇተማሩት ትምህርት ያሊቸውን ትኩረት ሇመሳብ፣ ይቱን ይበሌጥ ግሌፅ 

ሇማዴረግ፣ የመረዲት ዯረጃቸውን ሇመሇካት፣ ይቱን ከተማሩ በኃሊ ያመጡትን ሇውጥ 

ሇመረዲት፣  ግርታን ወይንም ብዥታን ሇማጥፊት እና የተማሩትን ሇመተግበር የሚያስችለ 

ጥያቄዎች ይጠየቁበታሌ፡፡ 

ሇማጠቃሇያ  

ተማሪዎች ተማሩትን ትምህርት በራሳቸው እንዱከሌሱ ሇማዴረግ፣ ምና እና ግምገማ 

ሇማዴረግ፣ የትምህርቱ ዓሊማ መሳካቱን ሇመፇተሸና ሌዩ ሌዩ ውሳኔዎችን ሇመስጠት 

የሚያስችለ ጥያቄዎች ይጠየቁበታሌ፡፡ 

ስሇሆነም እንዯ ምሁራኑ ገሇፃ በመምህራንም ሆነ በተማሪዎች የሚነሱ ጥያቄዎች የክፍሌ 

ውስጥ ተግባቦትን ወይንም ዱስኩርን ሇማሳዯግ፣ የተማሪዎችን ትኩረት ሇመሳብ፣ ንቁ ክፍሌ 

ሇመፍጠር፣ ውጤታማ ትምህርት ሇመስጠት፣ የተማሪዎችን ችግር የመፍታት ችልታ 

ሇማዲበር፣ አስተሳሰብን ሇማስፊት፣  ዓሊማን ሇማሳካት እና አዲዱስ አስተሳሰቦችን ወዯ 

ትምህርቱ ሇማምጣት ሇመሳሰለት ስሌተ ትምህርታዊ ምክንያቶች ይጠየቃለ፡፡  
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ስሇጥያቄዎች ትምህርታዊ ፊይዲ Eble (1988), Lynch (1991) እና Brualdi (1998) 

ካነሱት የጋራ ሀሳብ በመነሳት መምህራን የተሇያዩ የጥያቄ ዓይነቶችን በክፍሌ ውስጥ 

ከሚከተለት ትምህርታዊ ፊይዲዎች አንፃር ይጠይቀለ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ እነዙህ 

ፊይዲዎችም ሇጥናቱ መተንተኛነት አገሌግልት ሊይ ውሇዋሌ፡፡ 

 ጉዲይን ሇማስተዋወቅ እና የተማሪዎችን የግንዚቤ ሌክ ሇመገመት 

 የተማሪዎችን ትኩረት ሇመያዜ እና ግንዚቤያቸውን ሇመጨመር 

 የዕሇቱን ትምህርት በተግባር ሇማከናወን (ወዯ ተግባር ሇመቀየር) 

  የዕሇቱን ትምህርት ሇማጠቃሇሌ 

2.3.2 የጥያቄ ዓይነቶች 

Buden & Byrd (2010) የክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎች እንዯ አንዴ የማስተማሪያ ስሌት 

ይቆጠራለ በማሇት ገሌፀዋሌ፡፡ የጥያቄ አይነቶችንም የዜቅተኛ ዯረጃ ጥያቄዎች እና 

የከፍተኛ ዯረጃ ጥያቄዎች በማሇት በሁሇት ከፍሇዋሌ፡፡  

የዜቅተኛ ዯረጃ 

ጥያቄዎች የተማሪዎችን የማስታወስ ችልታ ብቻ የሚጠይቁ አብዚኛውንም ጊዛ ባሇሁሇት 

አማራጭ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው፡፡  

የከፍተኛ የግንዚቤ ዯረጃ   

የከፍተኛ የግንዚቤ ዯረጃ ጥያቄዎች ዯግሞ የተማሪዎችን በጥሌቀት ማሰብ የሚጠይቁ 

ከፍተኛ የመረዲት እና የግንዚቤ ጥያቄዎች ናቸው ይሊለ፡፡  

ሶስት ዓይነት የጥያቄ ዓይነቶች አለ፡፡ እነሱም ሂዯታዊ፣ ተዯራሽ እና ኢ-ተዯራሽ ናቸው 

(Richards & Lockharts፡ 1994) ፡፡ ጥያቄን በክፍሌ ውስጥ ስንጠቀም  የመማር 

ድሜኖችን መሰረት ያዯረጉ  እና ሁለም የዕውቀት ዯረጃዎችን የሚሇኩ ተዯራሽ እና ኢ 

ተዯራሽ የጥያቄዎችን ከግምት ውስጥ ማስገባት አሇብን (Buden & Byrd፡ 2010)፡፡ የጥያቄ 

አይነቶችን ተዯራሽ፣ ኢ ተዯራሽ እንዱሁም  በአጭር መግሇፅ እና ፍቺ ተኮር ናቸው 

(Bahnam & Pouriran፡ 2009) ፡፡ 
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ተዯራሽ (covergent questions)  

ተማሪዎች በትምህርቱ ዋና ሀሳብ ሊይ ብቻ እንዱያተኩሩ ሚያዯርግ የጥያቄ አይነት ነው፡፡ 

አጫጭር መሌሶች የሚያስገኝ ሲሆን በብዚት የዜቅተኛ የዕውቀት ዯረጃን በመጠቀም ምሊሽ 

ሇመስጠት የሚያስችሌ ነው፡፡   

ኢ ተዯራሽ (Divergent questions) 

የክፍሌ ውስጥ ተግባቦትን ሇማስፊት የሚተገበር ሲሆን መምህራን የተማሪዎቻቸውን ፍሊጎት 

እና የዜንባላ ሌዩነት ሇመሇየት እንዱሁም ሇማወዲዯር የሚጠቀሙበት ነው፡፡     

በአጭር መግሇፅ (Display questions)  

ይህ የጥያቄ አይነት ብዘ ማሰብን የማይጠይቅ አጭር እና ግሌፅ ምሊሽ ያሇው የጥያቄ 

አይነት ነው፡፡ የእነዙህ ጥያቄዎች ምሊሽ በመምህራን የሚገመት ወይም የሚጠበቅ ነው፡፡  

ፍቺ ተኮር (Referential questions)  

በመምህራን የማይገመት ወይንም የማይጠበቅ ምሊሽ ሉኖረው የሚችሌ፤ የተማሪዎችን 

በትኩረት ማሰብና ማጤን የሚጠይቅ፤ ሰፊ የሇ ማብራሪያ መስጠትን የሚጠይቅ የጥያቄ 

አይነት ነው፡፡    

Brown (2001) ሇጥያቄ ንቁ ምሊሾች ሲኖሩት እና ከትምህርቱ ሂዯት ጋር እንዱዚመደ 

ሲዯረግ የትምህርቱ ሂዯት ውጤታማ ይሆናሌ በማሇት ገሌፀዋሌ፡፡ ውጤታማ ጥያቄዎች 

ሉኖራቸው የሚገባ ባህሪያትንም እንዯሚከተሇው አስቀምጠዋሌ፡፡  

 የታቀደ ከትምህርቱ ዓሊማዎች ጋር የተዚመደ ናቸው፡፡ 

 ሇተማሪዎች የተማሩትን ሇማጠናከር ዕዴሌ የሚሰጡ እና መምህራን መረዲታቸውን 

እንዱፇትሹ የሚያዯርጉ ናቸው፡፡ 

 ዜግ እና ክፍት ጥያቄዎችን ያካተቱ ናቸው፡፡ ምክንያቱም  ተጨባጭ ግንዚቤን 

የሚፇጥሩ እና ግንዚቤም እንዱያዴግ የሚያዯርጉ ናቸው፡፡ 

 በቅዯም ተከተሌ የተጋጁ እና የታቀደ ናቸው፡፡  
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እነዙህም ተማሪዎች ጥያቄ እንዱጠይቁ እና መሌስ እንዱሰጡ ያበረታታለ፡፡ እንዱሁም 

ተማሪዎች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች የቀዯመ ዕውቀታቸውን ሇማስታወስ እና ቀጥሇው 

ከተማሩት ጋር ሇማዚመዴ፣ ሇትምህርት ያሊቸውን ፍሊጎት ሇማሳዯግ እና በራስ 

መተማመናቸውን ከፍ ሇማዴረግ ይረዲቸዋሌ፡፡ 

2.3.3 የክፍሌ ውስጥ ጥያቄ አቀራረብ ስሌቶች 

የጥያቄ አቀራረብ ስሌት ሇቋንቋ መማሪያ ክፍሌ ውጤታማ ዳ ነው (Walsh፡ 2011), 

(Xuerong፡2012)፡፡ ጥያቄዎች የተማሪዎችን የመማር ፍሊጎት ሇማነቃቃት ዓይነተኛ 

መሳሪያዎች ናቸው፡፡ በመሆኑም በመማር ማስተማር ሂዯት መምህራን ሇጥያቄ ስሌት 

ከፍተኛ ትኩረት ሉሰጡ ይገባሌ፡፡ የጥያቄ ስሌቶች የክፍሌ ተሳትፎ እንቅስቃሴዎችን 

በብቃት ሇማቀዴ እና ሇመምራት ያገሇግሊለ፡፡ ስሌቶቹ መምህራን የትምህርት ግባቸውን 

ከይቱ ጋር እንዱያጣጥሙ ይረዲቸዋሌ፡፡ ጥያቄ የመጠየቅ ስሌት አንደ ውጤታማ 

የመማር ማስተማር ሂዯትን ሇመምራት የሚያስችሌ ክሂሌ ነው፡፡  በተጨማሪም በቋንቋ 

ትምህርት ሂዯት ጥያቄ መጠየቅ በተማሪዎች እና በመምህራን መካከሌ ተግባቦት 

ሇመፍጠር እና ተግባቦቱንም ሇማዲበር ይረዲሌ፡፡  

በመምህራን የሚጠየቁ ጥያቄዎች ዋነኛ የክፍሌ ውስጥ መስተጋብር 

መከሰቻ አውድች ናቸው፡፡ በመሆኑም የመምህራን ያሊቸው የጥያቄ ክሂሌ 

ሇውጤታማነቱ ከፍተኛ ዴርሻ አሇው፡፡ የተሳካ የክፍሌ የጥያቄ ሂዯትን 

ሇመምራት መምህራን የተሇያዩ የጥያቄ ስሌቶችን መሊመዴና መተግበር 

አሇባቸው፡፡ ውጤታማ ጥያቄዎችን በመጠየቅም ተማሪዎች ስሇትምህርቱ 

ይት በጥሌቀት እንዱያስቡና ሀሳባቸውንም እንዱገሌፁ በማዴረግ 

ተማሪዎችን የግንዚቤ መጠን መረዲት ይችሊለ (Atan Long: 1980) ፡፡ 

ሇውጤታማ የመማር ማስተማር ግብ ውጤታማ ጥያቄዎችን መጠቀም አስፇሊጊ ነው 

(Buden & Byrd፡ 2010) ፡፡ እነሱም፦ 

 ቁሌፍ ጥያቄዎችን ማጋጀት፦ ቁሌፍ ጥያቄ የሚባለት ሇትምህርቱ ይት ፊይዲ 

ያሊቸው ጥያቄዎች ናቸው፡፡ እነዙህ ጥያቄዎች የተማሪዎችን ግንዚቤ ከፍ 

የሚያዯርጉ  ከይቶቹ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያሊቸው ናቸው፡፡ ይህ የክፍሌ ውስጥ 

ጥያቄዎች ቀዴመው የታቀደ መሆን እንዲሇባቸው የሚያሳይ ነው፡፡ 
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 ጥያቄዎችን በግሌፅ  ቋንቋ ወይንም ገሇፃ ማቅረብ፦ መምህራን መጠየቅ የፇሇጉትን 

ሀሳብ ተማሪዎች ሉረደት በሚችለበት መንገዴ በቀሊሌ እና ግሌፅ ቋንቋ ማቅረብ 

ተማሪዎች ተሳታፉ እንዱሆኑ እና ትክክሇኛ ምሊሽ እንዱሰጡ ያበረታታሌ፡፡ 

ግሌፅነት የጎዯሊቸው ጥያቄዎች ተማሪዎችን ሇስህተት እና ሇግራ መጋባት 

ይዲርጋለ፡ 

 የተማሪዎችን ችልታ መሰረት ያዯረገ ጥያቄ መጠየቅ፦ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ተማሪዎችን ችልታ መሰረት ያዯረጉ ከሆኑ የመቅሇሌ ወይንም የመክበዴ ችግር 

አይገጥምም፡፡ ይህ ጥያቄው በተማሪዎች ትኩረት እንዱያገኝ ያስችሊሌ፡፡ 

 ምክንያታዊ ጥቄዎችን በቅዯም ተከተሌ መጠየቅ፦ የሚጠየቁ ጥያቄዎች አሊማ 

ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ በተጨማሪም እንዯ ይቶቹ ቅዯም ተከተሌ እና አወቃቀር 

መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

 ከተሇያዩ የዕውቀት ዯረጃዎች አንፃር መጠየቅ፦ የተማሪዎችን የግንዚቤ ዯረጃ 

መሰረት በማዴረግ ሁለም የዕውቀት ዯረጃዎች መፇተሸ አሇባቸው፡፡ በመሆኑም 

የዜቅተኛ እና የከፍተኛ የዕውቀት ዯረጃዎችን የሚሇኩ ጥያቄዎች በተገቢው መጠን 

መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

 ሇተማሪዎች ምሊሾች ትኩረት መስጠት፦ የተማሪዎችን ምሊሽ ወዯ ትክክሇኛው 

መሌስ የቀረበም ሆነ ያሌቀረበ መምህራን ሇመሌሶቹ ትኩረት በመስጠት 

እይታቸውን መረዲት ጠቃሚ ነው፡፡ 

 ተማሪዎች መሌስ እንዱሰጡ በቂ ጊዛ መስጠት፦ የተጠየቀውን ጥያቄ በትክክሌ 

አስበው በተረደት ሌክ ምሊሻቸውን እንዱያቀርቡ ጊዛ ያስፇሌጋቸዋሌ፡፡ ሇዙህም 

መምህራን ታጋሽ እና አዴማጭ   መሆን አሇባቸው፡፡ 

 የተማሪዎችን ተሳትፎ የሚያበረታቱ ጥያቄወችን መጠቀም፦ ሁለን ተማሪዎች 

ሉያሳትፈ የሚችሌ ግሌፅ እና ሳቢ ጥያቄዎችን መጠየቅ ያስፇሌጋሌ፡፡ ይህ ዯግሞ  

የመማር ፍሊጎትን እና የትምህርት አቀባበሌ ዯረጃን መሰረት ያዯረጉ ጥያቄዎችን 

መጠየቅን የሚመሇከት ነው፡፡ 
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 የተማሪዎችን ጥያቄ ማበረታታት፦ ተማሪዎች መረዲት ስሇሚፇሌጓቸው ጥያቄዎች 

እንዱጠይቁ ማበረታታት ጠቃሚ ነው፡፡ ይህም ሇቋንቋ ትምህርት መስተጋርን 

ሇማሳዯግ ይረዲሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ Atan Long (1980) የጥያቄ ስሌቶችን ከዙህ በሚከተሇው መሌኩ 

አስቀምጠዋሌ፡፡ 

ትኩረት /Attention/  

መምህራን በክፍሌ ውስጥ ያሚያነሷቸው ጥያቄዎች ሇሁለም ተማሪዎች እኩሌ መዴረስ  

አሇባቸው፡፡ ይህም ሇጥያቄው እኩሌ ትኩረት እንዱሰጡት ዯርጋሌ፡፡ ሇዙህም መምህራን 

ጥያቄ ከመጠየቃቸው በፉት የመሊሽ ተማሪዎችን ስም መጥራት ሇባቸውም፡፡ ይህም 

መሌሱን የሚሰጠው ተማሪ ማን እንዯሆነ ስሊማይታወቅ ሁለም ተማሪዎች እንጠየቃሇን  

በማሇት ትኩረት እንዱሰጡት ያዯርጋሌ፡፡ 

ዴምፅ (ዴምፀት) /Voice/  

የክፍሌ ውስጥ ተግባቦት ከሚካሄዴባቸው መንገድች ውስጥ አንደ ዴምፅ ነው፡፡ የዴምፅ 

አወጣጥ ተገቢነት መጓዯሌ ወይን በትክክሌ ያሇመውጣት መሌዕክቱን ሉያዚባ የሚችሌበት 

እዴሌ ሰፉ ነው፡፡ መምህራን ጥያቄዎችን በሚጠይቁበት ጊዛ ዴምፃቸው በግሌፅ የሚሰማና 

ተገቢውን መሌዕክት በተገቢው ሁኔታ የሚያስተሊሌፍ መሆን አሇበት፡፡ይህም ተማሪዎቹ 

በጥያቄው እንዱሳቡ ያዯርጋሌ፡፡ 

መግታት (ማቆም) /Pouse/ 

መምህራን ጥያቄ ከጠየቁ በኃሊ ንግግራቸውን ሇአፍታ በመግታት የክፍለን ተማሪዎች 

በዓይናቸው መቃኘት አሇባቸው፡፡ ይህም ተማሪዎች ስሇጥያቄው ሇማሰብ በቂ ጊዛ 

እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፡፡ 

የጥያቄዎች ይት /Content of questions/ 

መምህራን በክፍሌ ውስጥ የሚጠይቋቸውን ጥያቄዎች ይት ሇመወሰን ቀዴመው 

ጥያቄዎችን ማቀዴ አሇባቸው፡፡ ይህም የተማሪዎችን የትምህርት አቀባበሌ ዯረጃ ከግምት 

ውስጥ በማስገባት ሇጎበዝችም ሆነ ሇዯካማ ተማሪዎች የሚመጥናቸውን ጥያቄ በማጋጀት 

እኩሌ ሇማሳተፍ ከማስቻለም በተጨማሪ እንዯ እውቀት ዯረጃቸው ጥያቄዎችን 

እንዱመሌሱ ያበረታታሌ፡፡ 
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ዕውቀት /Knowledge/ 

መምህራን በክፍሌ ውስጥ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች የተማሪዎችን መረዲት ከሁለም ዕውቀት 

ርፎች አንፃር የሚሇኩ መሆን አሇባቸው፡፡ የከፍተኛ ዯረጃ ጥያቄዎች የተማሪዎችን 

የዜግጅት እና የቤት ስራ ሌምድች ሊይ በጎ ተፅዕኖ ያሳዴራለ፣ የተማሪዎችን የአስተሳሰብ 

አዴማስ ያፊለ፣ የተማሪዎችን ተሳትፎ ያነቃቃለ፣ የቀዯመ ዕውቀታቸውን ከአዲዱስ 

መረጃዎች ጋር እነዱያዚምደ ያዯርጋለ፡፡  

የክፍሌ ውስጥ ጥያቄ እና መሌስ ስሌት ሇተግባቦት ዓሊማ እና የመረጃ ክፍተትን 

ሇመሙሊት ያገሇግሊሌ (Bahnam & Pouriran: 2009) ፡፡ እነዙህ ስሌቶች በተሇይም 

ሇቋንቋ ትምህርት እጅግ አስፇሊጊ እና የተማሪዎችን ግንዚቤ ሇማዲበር ከፍተኛ አስተዋፅኦ 

ያሊቸው ናቸው፡፡ ስሇሆነም መምህራን እንዯ ክፍሌ ዯረጃው፣ ይቱ እና ዓሊማው የተሇያዩ 

የጥያቄ ስሌቶችን ሉጠቀሙ ይገባሌ፡፡  

ተዯራሽ ጥያቄዎችን መጠየቅ (covergent questioning) ፣ ኢ ተዯራሽ ጥያቄዎችን 

መጠየቅ (Divergent questioning) ፣ የግምገማ ጥያቄዎችን መጠየቅ (Evaluating 

questioning) እና ገሊጭ ጥያቄዎች (Reflective questioning) እንዯ የጥያቄ ስሌቶች 

ያገሇግሊለ (Orlich፡ (2007) ፡፡ 

ተዯራሽ ጥያቄዎችን መጠየቅ (covergent questioning)  

በትምህርቱ ዋና ሃሳብ ሊይ የሚያተኩሩ ጥያቄዎችን መጠየቅ የትምህርቱን ውስን ዓሊማ 

ሊማሳካት ታሌሞ የሚጠየቅ ሲሆን በውስን ወይንም ዜርዜር ዓሊማ ሊይ የተማሪዎችን 

ግንዚቤ ሇመፇተሸ ያስችሊሌ፡፡  

ኢ ተዯራሽ ጥያቄዎችን መጠየቅ (Divergent questioning) 

መምህራን በዙህ የጥያቄ ስሌት የተማሪዎችን የከፍተኛ የአስተሳሰብ ዯረጃን መጠየቅ 

ይችሊለ፡፡ ይህንን አይነቱን ጥያቄ ሇመመሇስ ተማሪዎች የትምህርት መሳሪያቸውን ብቻ 

ሳይሆን የተሇያዩ የመረጃ ምንጮችን መፇተሸ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

የግምገማ ጥያቄዎችን መጠየቅ (Evaluating questioning) 
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የግምገማ ጥያቄዎች መምህራን ስሊስተማሩት ትምህርት የተማሪዎቻቸውን ሇውጥ 

ሇመረዲት እንዱሁም ስሇሚያስተምሩት ትምህርት የተማሪዎችን የቀዯመ ዕውቀት 

ሇመሇካት ያገሇግሊለ፡፡ 

ገሊጭ ጥያቄዎች (Reflective questioning) 

የተማሪዎችን የገሇፃ ብቃት ሇማዲበር የሚጠየቁበት ስሌት ነው፡፡ ተማሪዎች ስሇ 

ተማሩት ትምህርት እንዱገሌፁ በማበረታታት ሀሳባቸውን የመግሇፅ ችልታቸው 

እንዱያዴግ ያዯርጋለ፡፡ 

አብዚኛዎቹ ምሁራን መምህራን ውጤታማ የጥያቄና መሌስ ሂዯትን ሇመምራት 

የሚከተለትን የጥያቄ ስሌቶችን መሊመዴና መተግበር እንዲሇባቸው አስቀምጠዋሌ፡፡ 

ከነዙህም ውስጥ (Atan Long (1980), Orlich (2007) እና (Buden & Byrd፣ 2010) 

ይጠቀሳለ፡፡ በመሆኑም ከዙህ በታች የቀረቡት አብዚኛዎቹ ምሁራን የተስማሙባቸው 

የጥያቄ አቀራረብ ስሌቶች ሇዙህ ጥናት መተንተኛነት ውሇዋሌ፡፡ 

 ሇጥያቄ መሌስ የሚሰጡ ተማሪዎችን ስም ከመጥራት በፉት ጥያቄዉን በግሌጽ ቋንቋ 

ማቅረብና  በሁለም ተማሪዎች መዯመጡን ማረጋገጥ፡፡ 

 ተማሪዎች ችልታ መሠረት ያዯረጉና ምክንያታዊ ጥያቄዎች መጠየቅ፡፡ 

 ሁለንም አዕምሮታዊ የግንዚቤ ዯረጃዎችን ያማከለ ጥያቄዎችን መጠየቅ፡፡ 

 ጥያቄ ከተጠየቁ በኃሊ ሇተማሪዎች በቂ የማሰቢያ ጊዛ መስጠት፡፡ 

 ሇጥያቄ መሌስ የሚሰጡ ተማሪዎችን በስም መጥራትና እጃቸውን እያወጡ 

እንዱመሌሱ ማዴረግ፡፡ 

 ሇተማሪዎች ምሊሽ እና ጥያቄ እኩሌ ትኩረትና ማበረታቻ መስጠት፡፡ 

2.4 የትምህርት ምዴቦች 

የBloom የግንዚቤ ቀመር የሰው ሌጅ የዕውቀት ዯረጃዎችን ሇማየት የሚያገሌግሌ የምዯባ 

ስርዓት ነው (Bloom: 1956) ፡፡ በመጀመሪያ የተዋወቀው በ1956 ሲሆን በመማር 

ማስተማር ሂዯት የተማሪዎችን እዉቀት፣ ክህልትና ዜንባላ ሇማጎሌበት የሚያስችሌ 

በመሆኑ ሇውጤታማ የትምህርት ሂዯት ያሇው አስተወፅኦ ከፍ ያሇ ነው፡፡ የBloom የቀዴሞ 

ተማሪ የሆኑት Anderson & Krathwol በ1956ቱ የBloom Taxonomy ሊይ የተወሰነ 
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ማስተካከያ በማዴረግ በአዱስ መሌክ አሳትመዋሌ፡፡ ይመኙ (2012) Anderson & 

Krathwol (2001) ን ዋቢ በማዴረግ የግንዚቤ ዯረጃዎች ትምህርትን ከቀሊሌ ወዯ ከባዴ 

በዉስብስብነት ዯረጃቸዉ ሇማዯራጀት ትሌቅ ጠቀሜታ እንዲሇዉ ገሌጸዋሌ፡፡   

የBloom ቀመሮች /ዯረጃዎች/ መምህራን ሇተማሪዎች የብቃት ፇተና፣ ችልታ 

የመሇኪያ ፇተና ሇማጋጀትና ግብረ መሌስ ሇመስጠትም ያገሇግሊለ፡፡ የብለም 

የግንዚቤ ዯረጃዎች በመማሪያ ክፍሌ ዉስጥ የተሇያየ ፍሊጎትና ችልታ ያሊቸዉን 

ተማሪዎች እንዯፍሊጎታቸዉ ትምህርቱን ሇማቅረብ ያስችሊለ፡፡ በተጨማሪም 

በመማር ማስተማሩ ወቅት መምህሩ ሇተማሪዎች እንዯየችልታቸዉ ተመጣጣኝ 

የሆኑ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ሁለም እኩሌ ተሳታፉ እንዱሆኑ ሇማዴረግ ያግዚለ 

(ይመኙ፡ 2012) ፡፡ 

2.4.1 የBloom የግንዚቤ ቀመር (1956) 

በBloom (1956) የመማር ምዴቦች ማሇትም ክህልት /psychomotor/፣ ዜንባላ/affective/ 

እና አዕምሮአዊ የእዉቀት /cognitive/ ምዴቦች እንዯሚከተሇው በተሇያዩ ንዑሳን ክፍልች 

ተከፊፍሌውሇዋሌ፡፡ 

2.4.1.1 የክህልት ምዴብ / psychomotor Domain/  

የክህልት ምዴብ አካሊዊና እንቅስቃሴን ከአዕምሯዊ እዉቀት ጋር ማስተባበርን የሚጠይቅ 

ነው፡፡ የአካሌ ብቃት እንቅስቃሴ አካሌና አዕምሮን በመጠቀም የሚከናወን ዴርጊት ሲሆን 

እንዯ ጥንካሬና ፍጥነት ያለ ዴርጊቶች መግሇጫ የሆነ አጠቃሊይ ሞተር ነዉ፡፡ ይመኙ 

(2012) Simsson (1972) ን ዋቢ በማዴረግ የክህልት ምዴብ የሚከተለትን መሰረታዊ 

ሀሳቦች ይይዚሌ ሲለ ገሌጸዋሌ፡፡  

ሀሳብን ማመንጨት /organization/፦ አዱስና የተሇየ ሃሳብ በማመንጨት በተፇጠረዉ 

ማንኛዉም ተግባራት ሊይ የመተግበር ክህልት፣  

መሇማመዴ /Adaptation/፦ ማንኛዉም ተግባራት ሇማከናወን የሚያስችሌ የአካሌ ብቃት 

እንቅስቃሴን መሌመዴ  

መተግበር /Complex over response/፦ ዉጤታማ የአካሌ ብቃት እንቅስቃሴ ሇመስራት 

የሚያስችሌ የክህልት ሊይ መዴረስ 
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የአሰራር ዳ / Machanisem/፦ በመካከሇኛ ዯረጃ የሚገኝ የአካሌ ብቃት እንቅስቃሴ 

ሇመስራት የሚስችሌ የክህልት ብቃት መኖር  

በሌምምዴ የሚገኝ የአሰራር መርህ /Guided response/፦ የተሻሇ የአካሌ ብቃት 

እንቅስቃሴ ሇመስራት የሚያስችሌ በሌምምዴ የዲበረ የክህልት ብቃት እና የዲበረ ክህልት 

ብቃት /set/ አዕምሮን እና አካሌን ስሜትን በማስተባበር የሚተገበር ነው፡፡ 

2.4.1.2 የዜንባላ ምዴብ /Affective Domain/ 

ይህ ምዴብ ከስሜት ጋር ተያያዥነት ያሊቸዉ መሰረታዊ ክህልቶች ሇማስተማር እጅግ 

ጠቃሚ ዳ ነው፡፡ የሀሊፉነት ስሜት መኖር፣ ላልችን የማዲመጥ ችልታ፣ ከላልች ጋር 

መስተጋብር መፍጠር፣ የመሳሰለት ክህልት ሇማሳዯግ ጠቃሚ ነዉ፡፡ የዜንባላ ምዴብ 

ከቀሊሌ ወዯ ከባዴ በአምስት ንዑሳን ክፍልች ተመዴበዋሌ፡፡ 

ሀሳብን መቀበሌ /receive phenomena/:- የላልችን ሀሳብ ሇማዲመጥና ሇመቀበሌ የሚታይ 

ፍሊጎት ነው፡፡ 

ንቁ ተሳትፎ /responding phenomena/፦ በትምህርት ሂዯት በሚኖሩ የተሇያዩ የውይይት 

እና የተሳትፎ አውድች የነቃ ተሳትፎ መኖርን ይመሇከታሌ፡፡ 

ዋጋ መስጠት /valuing/፦ የላልችን መብት ማክበርና የችግር ፇቺነትን ሚና የመወጣትን 

ሃሊፉነት ያመሇክታሌ፡፡  

ማህበራዊ ዴርጅትን ማክበር /organization/:- የተሇያዩ ማህበራዊ ተቋማትን ወይንም 

ዴርጅቶችን መጠበቅ እንዱሁም የማህበረሰብን መብት ማክበርን ይመሇከታሌ፡፡ 

የራስን ስብዕና ማዲበር /internalization Value/:- በማህበረሰቡ ውስጥ በመተባበር፣ 

ችግሮችን በመፍታት፣ በመተጋገዜ አብሮ ሇመኖር ፍሊጎት መኖርና በሥነምግባር ምስጉን 

መሆንን ያመሇከታሌ፡፡ 

2.4.1.3 አዕምሯዊ ምዴብ /Cognitive Domain/ 

እንዯ Bloom (1956) አዕምሯዊ ምዴብ የተማሪዎችን የማስታወስ፣ የመገንብ ፣ እንዱሁም 

የይቶችን ቅዯም ተከተሌ የመሇየት ችልታ መዲበር ሊይ ያተኩራሌ፡፡ በመሆኑም 

የተማሪዎች ዕዉቀት መዲበርና የመመራመርና በጥሌቅ የአስተሳሰብ ክህልትን ማዯግን 
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ያመሇክታሌ፡፡ እንዱሁም ከቀሊሌ ወዯ ከባዴ በዉስብስብነት ዯረጃቸዉ በተሇያዩ ንዑሳን 

ክፍልች እንዯሚከተሇዉ ቀርቧሌ፡፡ 

ዕዉቀት /Knowledge/፦ የተማሩትን ትምህርት መሇየትና ማስታወስ መቻሊቸዉን 

ይመሇከታሌ፡ መሇየት፣ መርር፣ ሇቃሊት ትርጉም መስጠት፣ ክፍት ቦታ መሙሊት ስሞችን 

መናገር የመሳሰለትን ይመሇከታሌ፡፡ 

ሀ. መረዲት (መገንብ) /comperehension/፦ መግሇጽ (explain) ፣ በራስ አባባሌ ፣ 

ማብራራት (Describ)፣ ማወዲዯር (Compare) ፣ ማነፃጸር (Contrast) የሚባለትን ፅንሰ 

ሃሳቦች የሚመሇከት ሲሆን ተማሪዎች የተማሩትን ይት መረዲታቸዉን፣ በራስ አባባሌ 

መግሇፃቸውን፣ የተበራረቁትን አስተካክሇዉ መጻፊቸውን የሚመሇከት ነዉ፡፡ እንዱሁም 

የነገሮችን ተመሳሳይነትና ሌዩነት እያወዲዯሩ መግሇጽን እና የቃሊትን አዉዲዊ ፍቺ 

መሇየትን ይመሇከታሌ፡፡ 

ሇ. ትግበራ /Application/፦ በዙህ ዯረጃ መተግበር (Apply) ፣ ማቀዴ (Plan) ፣ መምረጥ 

(Choose) ፣ መፍተሔ ማግኘት (Solve) የሚለ ቁሌፍ ጉዲዮች ሊይ የሚያተኩራ ሲሆን 

ተማሪዎች ነገሮችን በራሳቸው የተግበር ችልታቸው እንዱዲብር ያዯርጋሌ፡፡ ያገኙትን አዱስ 

ዕውቀት በመጠቀምና ቀዴሞ ከሚያውቁት ጋር በናቀናጀት ነገሮችን ሇመተግበርና ችግርን 

የመፍታት ችልታን እንዱያዲብሩ ያዯርካሌ፡፡ 

ሏ. ትንተና /Analysis/፦ መመዯብ (Classify) ፣ ማወዲዯር (Compare) ፣ ማነፃፀር 

(Contrast) የሚለ ፅንሰ ሀሳቦችን የያ ሲሆን ተማሪዎች በዋናነት አንዴን ዋና ሀሳብ 

መሰረት በማዴረግ ዜርዜር ሀሳቦችን እንዱያቀርቡ ይጠበቃሌ፡፡ በተጨማሪም የሀሳቦችን 

ግሌፅና ሚስጥራዊ ፍቺ መረዲት፣ ዋናዉን ሀሳብ ተንትኖ ማቅረብና ዜርዜር ሀሳቦችን 

በዓይነት በአይነታቸዉ በመመዯብ በቅዯም ተከተሌ ማስረዲት መቻሌን የሚሇማመደበት 

ነዉ፡፡ 

መ. ማዚመዴ /Synthesis/፦ መምረጥ (Choose) ፣ መፍተሔ መስጠት (Solve) ማቀዴ 

(Plan) ፣ ማሻሻሌ (Modify) የሚለት የዙህ ዯረጃ ዋና ሀሳቦች ናቸው፡፡ የተሇያዩ መዋቅሮችን 

እና የአሰራር መርሆዎችን የሚያሳይ ንዴፍ ማጋጀት፣ ማጠቃሇያ መስጠት እና 

የተበራረቁ ዴርጊቶችን አስተካክል እንዯገና ማዯራጀት የሚጠይቅ ዯረጃ ነዉ፡፡ 

ግምገማ /Evalution/፦ የዙህ ዯረጃ ዋና ዋና ፅንሰሃሳቦች መገምገም (Evaluate) ፣ መወሰን 

(Judge) ፣ የተሸሇዉን መምረጥ (Select) ጠቃሚ አስተያየትን መሰንር (Recommend) ፣ 

በተሰጠዉ መስፇርት መሰረት ማብራሪያ መስጠት እና የዉሳኔ ሀሳብ ማስቀመጥ መቻሌ 
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ነዉ፡፡ ዴርጊቶችን ፣ ነገሮችን፣ ተመሌክቶ ዉሳኔ መስጠት ፣ ገንቢ የሆነ አስተያየት መስጠት 

የሚሇማመደበት ዯረጃ ናቸው፡፡ 

2.4.2 የተሻሻሇው የBloom አእምሮታዊ ምዴብ (2001) 

Anderson & Krathwol (2001) ወቅታዊ በሆነ መሌኩ አሻሽሇው ያሳተሙት የግንዚቤ 

(አዕምሮታዊ ምዴብ) ከቀዯመዉ እትም የሚሇይበት የግስ ቅርፅ የነበራቸዉን ወዯ ስም ቅርጽ 

መሇወጥ ነው፡፡ በቀዴሞዉ እትም ስዴስተኛ ዯረጃ የነበረዉ ግምገማ በአዱሱ እትም 

አምስተኛ ዯረጃ ሊይ ይገኛሌ፡፡ በአዱሱ እትም መፍጠር በስዴስተኛ ዯረጃ ሆኗሌ፡፡ 

በተሸሻሇዉ እትም የግንዚቤ ዯረጃዎች ማስታወስ ፣መረዲት መተግበር ፣ ዜቅተኛ የግንዚቤ 

ዯረጃ ሲሆን ማዚመዴ ፣ መገመገምና መፍጠር ዯግሞ ከፍተኛ የግንዚቤ ዯረጃዎች ናቸዉ፡፡  

ሀ. ማስታወስ /Remembering/፡- ተማሪዎች አስቀዴመዉ የተማሩትን ይት 

የሚያስታዉሱበት ዯረጃ ነዉ፡፡ መርር፣ ማስታወስ፣ ስሞችን መጥቀስ፣ ፅንሰ ሀሳቦቹ ናቸዉ፡፡ 

ምሳላ፡-  

   ምን ያህሌ….?  

   ያ ማን ነበር…?   

   መቼ ነዉ ይህ የሆነዉ?  

   በታሪኩ ዉስጥ ምን ተከሰተ? 

ሇ. መረዲት / understanding/ 

የተማሩትን የትምህርት በተገቢ ሁኔታ የመረዲትና ና በራሳቸዉ አባባሌ የመግሇጽ 

ችልታቸዉን የሚያሳዩበት ዯረጃ ነዉ፡፡ በራስ አባባሌ መግሇጽ፣ እንዯገና መፃፍ ማዚመዴ 

መሰረታዊ ቃሊት ናቸው፡፡ 

ምሳላ፡-  

ዋናዉ ሀሳብ ምንዴን ነዉ…?  

ሌትገሌጽ ትችሊሇህ…?  

ሀ. መተግበር /Applying/፡- በክፍሌ ዉስጥ የተማሩትን ክህልት በመገሌገሌ በተግባር 

ማሳየት መቻሌ ሲሆን የተማሩትን በመጠቀም በተግባር ሰርቶ ማሳየት የሚሇማመደበት 

ዯረጃ ነዉ፡፡ መሇወጥ፣ መተግበር፣ መጠቀም፣ ማጋጀት ዋና ዋና ሀሳቦቹ ናቸዉ፡፡  

ምሳላ፡-  
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  ሇመፇጸም አስፇሊጊዉ ነገር ምንዴን ነዉ? 

  ቀጥል የሚከናወነዉ ዴርጊት ምንዴን ነዉ? 

መ. መተንተን /Analayzing/፡- የተማሩትን ጽንሰ ሀሳብ ተጠቅመው አንዴን መረጃ 

በተሇያዩ ዜርዜር ሃሳቦች ከፊፍሇዉ ማቅረብ የሚሇማመዴበት ነው፡፡ ይህም የተሇያዩ 

ዜርዜር ነገሮችን ከመዋቅር ወይም ከጠቀሜታቸዉ አንጻር በመምረጥ፣ በመከፊፇሌ 

በማወዲዯርና በማነፃፀር የሚዚመደበት ምክንያት ሇይቶ ማመሌከት የሚችለበት ነዉ፡፡ 

ምሳላ፡-  

 የትኛዉን ክፍሌ ነዉ የበሇጠ የወዯዴከዉ?  

 ምን ችግር አሇበት?  

 ይህ እንዳት ይመሳሰሊሌ/ ይሇያያሌ? ያንን ታስባሇህ እንዯዙያ ታስባሇህ? 

ሠ. መገምገም /Evaluating/፡- በተሰጠዉ መስፇርት ወይም በተቀመጠዉ ዯረጃ መሰረት 

አንዴ ንነገር ወይም ሃሳብ በማስመሌከት ትክከሇኛ ምና ወይንም ዉሳኔ መስጠት መቻሌን 

ያመሇክታሌ፡፡ ይህም ተማሪዎች የተሰጠ መሰፇርትን መነሻ በማዴረግ ውሳኔ መስጠትን፣ 

መገምገምን፣ ማጠቃሇሌን፣ የሚሇማመደበት ነው፡፡  

ሇምሳላ፡-  

የተሻሇውን መፍተሔ መምረጥ…?   

ምንዴን ነዉ ከሁለም ጠቃሚ…;?  

ምን ታስባሇህ?  

ስሇ ታሪኩ ምን ተሰማህ እናሇምን?  

ትስማማሇህ?  

ረ. መፍጠር/creating/፡- ነገሮችን ወይንም ዴርጊቶችን ከተጠቃሜነታቸዉ ወይም 

ከማወቅራቸዉ አንፃር በአዱስ መሌክ ማዯራጀትን የሚመሇከት ነው፡፡ መሰረታዊ ነገሮች 

በአሰራራቸዉ ወይም በአገሌግልታቸዉ አዯራጅቶ በአዱስ መሌክ መንዯፍን፣ በአዱስ 

መሌክ መስራትን፣ መመስረትን፣ መፍጠርና ማሻሻሌን ይሇማመደበታሌ፡፡ 

ችግሮችን መሇየትና የመፍተሔ ሀሳብ ማቅረብንም ይመሇከታሌ፡፡  

ምሳላ፡- ጥያቄዎች  

የተሇየ አጨራረስ ይኖራሌ ብሇህ ታስባሇህ?  

የካምፓኒ አሰራር የሚያሳይ መመርመሪያ አጋጁ?  
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በራስ ተነሳሽት ማሳብ፣  

እንዳት ሌትነዴፍ ትችሊሇች…?  

በመሆኑም ተማሪዎች የሚማሩትን ትምህርት ከሚኖሩት ህይወት ጋር አዋህዯው በተግባር 

ይኖሩት ንዴ ነገሮችን የመገንብ፣ ሀሳባቸውን የመግሇፅ፣ የመረዲት፣ ምክንያታዊ የመሆን፣ 

ችግርን የመፍታትና በጥሌቀት የማሰብ አቅማቸውን እንዱያዲብሩ ሉታገዘ ይገባሌ፡፡  

ይህ የተሻሻሇው እትም ሇዙህ ጥናት በተሻሇ ሁኔታ ያገሇግሊሌ ተብል ስሇታመነ 

ሇመተንተኛነት ተወስዶሌ፡፡  

2.5 የቀዯምት ጥናቶች ቅኝት 

ከዙህ ጥናት ርዕስ ጋር ተዚማጅነት ያሊቸው የሀገር ውስጥ እና የውጪ ቀዯምት ጥናቶች 

ዲሰሳ ተዯርጓሌ፡፡ በርካታ ተዚማጅ የሆኑ የውጪ ጥናቶች አለ፡፡ ከዙህ ርዕስ ጋር 

የተዚመደ እና በሀገር ውስጥ በአማርኛ ቋንቋ ተሰርተው የተገኙ ጥናቶች ቁጥር እጅግ አናሳ 

ነው፡፡  

ከውጪ ጥናቶች መካከሌ Lenin & Long (1981) በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ባዯረጉት 

ጥናት መምህራን በቀን ውስጥ ከ300-400 የሚዯርሱ ጥያቄዎችን እንዯሚጠይቁ 

አረጋግጠዋሌ፡፡ ይህ የሚያመሇክተው አብዚኛው የመማር ማስተማር ሂዯት የሚመራው 

በጥያቄ ስሌት መሆኑን ነው፡፡ ጥሩ ጥያቄ ንቁ ክፍሌ የመፍጠር ከፍተኛ አስተዋፅኦ 

እንዲሇውም የጥናቱ ውጤት አመሊክቷሌ፡፡ 

Brown (2001) ውጤታማ እና ውጤታማ ያሌሆኑ የጥያቄ ስሌቶች ሊይ ባዯረጉት ጥናት 

ውጤታማ መምህራን ውጤታማ ካሌሆኑት ይሌቅ በርካታ የከፍተኛ ዕውቀት ዯረጃ መሇኪያ 

ጥያቄዎችን እንዯሚጠይቁ አሳይተዋሌ፡፡ በአብዚኛው መምህራን የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች 

ዜቅተኛ የዕውቀት ዯረጃን የሚሇኩ እንዯሆኑም አረጋግጠዋሌ፡፡ ከክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎች 

መካከሌ ከ70-80 በመቶ የሚሆኑት ቀሊሌ እና ተጨባጭ ምሊሽ የሚያስፇሌጋቸው 

መሆናቸውን እና ከ20-30 የሚሆኑት ተማሪዎች ዯግሞ እንዱያብራሩ እንዱሳተፈ ማጠቃሇያ 

እንዯሰጡበት የሚያዯርጉ መሆኑን አሳይተዋሌ፡፡ በመሆኑም ተማሪዎች የከፍተኛ 

የአስተሳሰብ ችልታቸውን እንዱጠቀሙ የሚጠየቁ ጥያቄዎች አናሳ መሆናቸውን እና 

አብዚኛዎቹ መምህራን ጥያቄዎችን በክፍሌ ውስጥ የሚጠቀሙበት ምክንያት ተማሪዎች 

ማነቃቃትን ዓሊማ ያዯረገ እንዯሆነ አረጋግጠዋሌ፡፡ 
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የአሁኑ ጥናት ከቀዯሙት ጋር ያሇው ተመሳስል የክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎች በመማር 

ማስተማር ሂዯት ውስጥ ያሇውን ርፇ ብዘ ተዚምድን የሚያረጋግጥ መሆኑ ነው፡፡ ጥያቄ  

በመማር ማስተማር አተገባበር ከፍተኛ ሚና ያሇው መሆኑን የሚያሳዩ መሆናቸው 

ያመሳስሊቸዋሌ፡፡ በክፍሌ ውስጥ በመምህራን የሚጠየቁ ጥያቄዎች ከግንዚቤ ዯረጃዎች 

አንፃር ውስንነታቸውን በማሳየታቸው ይመሳሰሊለ፡፡ በተጨማሪም የክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎች 

የክፍሌ ውስጥ መስተጋብር እንዯመሆናቸው ጥናቶቹ የመረጃ መሰብሰቢያ ስሌት እና 

የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያ ያመሳስሊቸዋሌ፡፡  ነገር ግን የቀዯሙት ጥናቶች በመምህራን 

ጥያቄዎች ሊይ መሰረት ያዯረጉ ናቸው፡፡ የአሁኑ ጥናት  የመምህራን እና ተማሪዎችን 

የጥያቄ ስሌቶች እና ምሊሽ የሚዲስስ መሆኑ ከቀዯሙት ጋር ይሇያያሌ፡፡ በተጨማሪም 

ጥናቱ በተዯረገበት ቦታ፣ በተተኳሪዎች እና ጥናቱ በተካሄዯበት የክፍሌ ዯረጃ  ይሇያያለ፡፡ 

ይመኙ (2012) ተማሪዎች በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍሇ ጊዛያት የሚያነሷቸው 

ጥያቄዎች ከBloom የግንዚቤ ዯረጃዎች አንፃር በ11ኛ ክፍሌ ተተካሪነት ጥናት 

አዴርጋሇች፡፡ በመማር ማስተማር መስተጋብር ተማሪዎች ያነሷቸው ጥያቄዎች በነበረው 

የመማር ማስተማር ሂዯት ውስጥ ሙለ በሙለ ሳይሆን በከፉሌ ጥቅም ሊይ መዋሊቸውን 

የጥናቱ ውጤት ጠቁሟሌ፡፡ በመሆኑም የመማር ማስተማር መስተጋብሩ ዜቅተኛ የግንዚቤ 

ዯረጃ ሊይ መመሥረቱ የትምህርት ጥራት ክፍተት እንዯሆነ በጥናቷ ውጤት አሳይታሇች፡፡ 

በተጨማሪም ሇቀጣይ አጥኒዎች የክፍሌ ውስጥ ጥያቄ ስሌቶችን መነሻ ያዯረገ ጥናት 

ቢያዯርጉ ሇቋንቋ ትምህርት ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንዯሚኖረው አመሊክታሇች፡፡ 

የአሁኑ ጥናት ከቀዯመው ጥናት ጋር የሚያመሳስሇው ሁሇቱም ተማሪዎች በአማርኛ ቋንቋ 

ክፍሌ ውስጥ የተማሪዎችን ጥያቄ ከBloom የግንዚቤ ቀመር አንፃር ተንትነው በብዚት 

የአገሌግልት ሊይ የዋሇውን በጥናቶቹ ውጤት ማረጋገጣቸው ነው፡፡ እንዱሁም በክፍሌ 

መስተጋብር ሊይ የተመሰረቱ በመሆናቸው በመረጃ መሰብበሰቢያ ስሌት እና መሳሪያ 

ይመሳሰሊለ፡፡ ነገር ግን የቀዯመው ጥናት ሙለ ጥኩረቱን በተማሪዎች ጥያቄዎች ሊይ 

አዴርጎ በአንዴ ትምህርት ቤት ውስጥ የተካሄዯ ነው፡፡ የአሁኑ ጥናት የመምህራንን እና 

የተማሪዎችን የክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎች ከስሌት አንፃር በሁሇት ትምህርት ቤቶች 

የሚፇትሽ በመሆኑ ይሇያያሌ፡፡ እንዱሁም ከጥናቱ ተተኳሪዎች እና የክፍሌ ዯረጃ አንፃር 

ይሇያያሌ፡፡ 
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ከበዯ ይመር (2009) የመማሪያ ክፍሌ ዴርዴር ዱስኩር መንስኤ፣ ብሌሃት እና መፍትሄ 

በአጠቃሊይ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች ተተኳሪነት ተንትኖ በአማርኛ ቋንቋ 

ትምህርት ክፍሇ ጊዛያት የተዯረገው የዴርዴር ዱስኩር ትንተና የመማሪያ ክፍለ 

መስተጋብር ጠንካራ እና ዯካማ ጎኖች እንዲለትም አሳይቷሌ፡፡ በዙህም የተማሪዎች 

መስተጋብር ክፍተት እንዲሇበት አረጋግጧሌ፡፡ ሇችግሩ መፍትሄ የሆኑ ሃሳቦችንም 

አመሊክቷሌ፡፡ 

ይህ ጥናት ከከበዯ (2009) ጋር ያሇው ተመሳስል ሁሇቱም የክፍሌ ውስጥ ውጤታማ 

መስተጋብር ሇቋንቋ መማር ማስተማር ያሇው አስተዋፅኦ ከፍተኛ መሆኑን የሚያሳዩ ሲሆኑ 

የክፍሌ ውስጥ ዱስኩር ዯግሞ መስተጋብርን ሇማጠናከር የሚያገሇግሌ መሆኑን ማሳየታቸው 

ነው፡፡ በተጨማሪም የዱስኩር ምክንያቶች በክፍሌ ውስጥ የሚዯረጉ የቃሌ መስተጋብር 

መሆኑና ጥናቶቹ ይህንን መተንተናቸው እንዱመሳሰለ ያዯርጋቸዋሌ፡፡  እንዱሁም 

ሁሇቱም የንግግር ትንተና በመሆናቸው የመረጃ መሰብሰቢያ ስሌት እና የመረጃ 

መሰብሰቢያ መሳሪያ ያመሳስሊቸዋሇሌ፡፡የቀዯመው ጥናት የክፍሌ ውስጥ በሙለ ዴርዴር 

ዱስኩርን የሚተነትን ነው፡፡ የአሁኑ ጥናት የክፍሌ ውስጥ ዱስኩር አንደ መነሻ ከሆነው  

ጥያቄ እና መሌስ ስሌት ትንተና ሊይ በመመስረቱ ይሇያሌ፡፡  

በዋናነት የአሁኑ ጥናት ከቀዯሙት ጋር የሚያመሳስሇው በክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎች እና 

የክፍሌ ውስጥ ዱስኩር ሊይ መመስረቱ ነው፡፡ በሊቀ ዯረጃ የሚያሇያየው ዯግሞ የተማሪዎች 

እና የመምህራን የጥያቄ እና ምሊሽ ስሌቶች ሊይ ያተኮረ መሆኑ ነው፡፡
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ምዕራፍ ሦስት፦ የጥናቱ ዳ 

 

ይህ ምዕራፍ የምርምሩ ዳ የቀረበበት ነው፡፡ ጥናቱ የተካሄዯበት ዳ እና በሂዯቱም 

የተከናወኑ ዜርዜር ተግባራት ተገሌፀውበታሌ፡፡ የናሙና አመራረጥ፣ የመረጃ አሰባሰብ 

እና የመረጃ አተናተን ዳ ቀርቧሌ፡፡ 

3.1  የጥናቱ ዳ 

የዙህ ጥናት ትኩረት መምህራንና ተማሪዎች በአማርኛ ቋንቋ መማሪያ ክፍሌ ውስጥ 

የሚያነሷቸው ጥያቄዎች መፇተሸ ነው፡፡ በዙህም መሰረት ጥናቱ የሚከተሇው ዓይነታዊ 

የጥናት ዳን ነው፡፡ ይህ ዳ የተመረጠበት ምክንያት የጥያቄ አጠያየቅ እና ምሊሽ 

አሰጣጥ ብሌሃቶች በንግግር ሌውውጥ የሚመዯቡና መረጃውም የተሰበሰበው በዓይነታዊ 

ዳ በመሆኑ ነው፡፡ የመረጃ ምንጩም የአማርኛ ቋንቋ መምህራንና ተማሪዎች 

በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ የሚያዯርጉት የቃሌ መስተጋብር ነው፡፡ 

በቅዴሚያ በመማር ማስተማር አውዴ ወይንም በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ በመገኘት 

ሙለ የመማር ሂዯቱን በመቅረፅ የቅዴመ ትንተና ስራው የተከናወነ ሲሆን 

በመቀጠሌም በመቅረፀ ምስሌና ዴምፅ የተገኘውን መረጃ ወዯ ምዜግብ መረጃነት 

የመቀየር ስራም ተሰርቷሌ፡፡ በማስከተሌም የጥናቱን ጥያቄዎች መሰረት በማዴረግ 

አሀድችን ተንትኖ ማዯራጀትና መተንተን በመጨረሻም ጥናቱን የመፃፍ ስራው 

ተፇፅሟሌ፡፡  

ቀጣዩ የጥናቱ አቀራረብ ሞዳሌ ከበዯ (2009፡ 62) የRymes (2000) (Ten Heve 

(2007) አሻሽሇው የተጠቀሙበት ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

እውነተኛውን የመማሪያ ክፍሌ ዱስኩር መቅረፅ 

መረጃውን መመሌከት እና ቅዴመ ትንተና ማዴረግ 
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 ከከበዯ (2009፡62) ሊይ የተወሰዯ የአከዋወን ሞዳሌ፡፡ 

 

3.2. የናሙና አመራረጥ 

ይህ ጥናት በ2013 ዓ.ም በ9ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን እና ተማሪዎች 

በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አቀራረብ ከስሌት አንፃር የሚተነትን 

ነው፡፡ አጥኚዋ የበጀት እና የጊዛ አቅምን ከግምት ውስጥ በማስገባት የትምህርት ቤት 

እና የጥናቱን ተሳታፉዎች ናሙና አወሳሰዴ እንዯሚከተሇው አቅርባሇች፡፡ 

3.2.1 የትምህር ቤት አመራረጥ 

ይህ ጥናት የሚካሄዯው በአማራ ክሌሌ ሰሜን ሸዋ ዝን ዯብረ ብርሃን ከተማ ነው፡፡ 

በዯብረ ብርሃን ከተማ በጥናቱ ወቅት  አራት የመንግስትና ሁሇት የግሌ አጠቃሊይ 

ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች አለ፡፡ ከጊዛ እና ከበጀት ውስንነት አንፃር ይህ ጥናት   

በኃይሇማርያም ማሞ እና በሚሉኒየም ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች ተካሂዶሌ፡፡ 

እነዙህ ትምህርት ቤቶች ሇጥናት የተመረጡበት ምክንያት በቅርበት በመገኘታቸው 

የተነሳ በተዯጋጋሚ ሇመገኘት አመቺ ስሇሆኑ ነው፡፡ ስሇሆነም በአመቺ የንሞና ዳ 

ትምህርት ቤቶቹ በጥናቱ ተካተዋሌ፡፡ 

ምዜግብ መረጃ ማጋጀት 

ከምዜግብ መረጃው 

 መምህራንና ተማሪዎች የሚያነሱዋቸውን ጥያቄዎች እና የሚሰጡ 
መሌሶችን መምረጥ 

 የጥናቱን ጥያቄዎች መመሇስ በሚያስችሌ መሌኩ ማዯራጀት 
 መተንተን 

 
                         ጥናቱን መፃፍ 
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3.2.2 የክፍሌ ዯረጃ አመራረጥ 

ሇጥናቱ የተመረጡት የ9ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን እና ተማሪዎች ናቸው፡፡

ይህም የሆነበት ምክንያት 9ኛ ክፍሌ አጠቃሊይ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህር ቤት 

የትምህርት ዯረጃ የመጀመሪያው እና ከአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት እርከን ማብቂያ 

ስሇሆነ ነው፡፡ ይህም ሇቀጣይ የከፍተኛ ዯረጃ ትምህርት ክፍልች መነሻ ስሇሆነ የጥናቱ 

ውጤት ሇትምህርት ስራው ያበረክተዋሌ ተብል የሚታሰበው አስተቀዋፅኦ ሇቀጣይ 

ክፍልች ጭምር እንዱረዲ ታስቦ የተመረጠ ነው፡፡  

3.2.3 የመምህራን አመራረጥ 

ሇጥናቱ ከተመረጡት ሁሇት ት/ቤቶች የኃይሇማርያም ማሞ ከፍተኛ መሰናድና 

አጠቃሊይ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት በ9ኛ ክፍሌ በማስተማር ሊይ የሚገኙ 

የአማርኛ ቋንቋ መምህራን ሦስት ናቸው፡፡ ከሦስቱ መምህራን አንዯኛው በጥናቱ 

ወቅት በግሌ ጉዲይ ምክንያት በስራ ሊይ አሌነበሩም፡፡ ሁሇቱ መምህራን በወሳኝ 

ናሙና ዳ ተመርጠዋሌ፡፡ በሚሉኒየም አካዲሚ በ9ኛ ክፍሌ የሚያስተምሩ መምህራን 

ብዚት ሁሇት ነው፡፡ ሇጥናቱ አስተማማኝነት ሲባሌ ሁለም 9ኛ ክፍሌ የሚያስተምሩ 

የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በጠቅሊይ ንሞና ዳ በጥናቱ እንዱሳተፈ ተዯርጓሌ፡፡ 

3.2.4 የክፍሌ ምዴብ አመራረጥ 

ኃይሇማርያም ማሞ አጠቃሊይ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት በ9ኛ ክፍሌ በ10 

የመማሪያ ክፍልች  በአንዴ ክፍሌ  42 በዴምሩ 420 ተማሪዎች ይገኛለ፡፡ በት/ቤቱ 

ካለት የ9ኛ ክፍሌ የመማርያ ክፍልች ሇጥናቱ የተመረጡት መምህራን ከሚገቡባቸው  

ክፍልች ስዴስቱ በአመቺ የናሙና ዳ የጥናቱ ተሳታፉ ተዯርገዋሌ፡፡ እንዱሁም 

በሚሉኒየም አካዲሚ ያለት የ9ኛ ክፍሌ መማሪያ ክፍልች አራት ናቸው፡፡ በመሆኑም 

ካሇው ክፍሌ ቁጥር ውስንነት አንፃር አራቱም ክፍልች በጠቅሊይ የንሞና ዳ በጥናቱ 

ተካተዋሌ፡፡ 
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3.3 መረጃ አሰባሰብ እና አተናተን ዳ 

የመምህራን እና የተማሪዎች የጥያቄ አጠያየቅ እና መሌስ አሰጣጥ ሂዯትን ከተፇጥሮ 

ቦታው በመገኘት መመሌከት ትክክሇኛ መረጃ ከአውዴ ሇማግኘት የሚያስችሌ በመሆኑ 

ምሌከታ የጥናቱ ዋነኛ የመረጃ መሰብሰቢያ ዳ ነው፡፡ ሇጥናቱ ሇተመረጡ መምህራን 

ቅዴሚያ ስሇጥናቱ ዓሊማ በአጥኚዋ ገሇፃ ተዯርጎ ፇቃዯኛ መሆናቸው ሲረጋገጥ 

ምሌከታው ተከናውናሌ፡፡  

3.3.1 መረጃ አሰባሰብ 

ሇመረጃ መሰብሰቢያነት የዋሇው መቅረፀ ምስሌ ነው፡፡ የመምህራን የክፍሌ ውስጥ 

ጥያቄ ስሌተትምህርታዊ ጠቀሜታ፣ የጥያቄ ስሌቶች፣ የተማሪዎች ጥያቄዎች እና 

የሚሰጡት ምሊሽ በትክክሌ ሇማግኘትም ምሌከታው በመቅረፀ ምስሌ ተከናውኗሌ፡፡ 

በሁሇቱም ትምህርት ቤት በጥናቱ በተካተቱ መምህራን በእያንዲንደ የሙከራ ቀረፃን 

ጨምሮ አራት አራት ጊዛ ምሌከታዎች ተዯርገዋሌ፡፡  ሇጥናቱ ውጤታማ የሆኑት 

ተመርጠው ሇትንተና ውሇዋሌ፡፡  

የትምህርት 

ቤት ስም 

የመምህራን 

መሇያ 

የክፍሌ  

ምዴብ 

ክፍሇ ጊዛ ፇረቃ ምሌከታ 

ቀን 

የቀረፃው 

አይነት 

ኃ/ማሞ ሀ F 7፡15-7፡55 2 19/8/2013 ዋና  

ሀ C 8፡40-9፡20 2 19/8/2013 ዋና  

ሀ D 7፡15-7፡55 2 12/8/2013 ሙከራ  

ሀ C 8፡40-9፡20 2 12/8/2013 ሙከራ  

ሇ B 10፡5-10፡45 2 16/8/2013 ዋና  

ሇ A 8፡00-8፡40 2 15/8/2013 ሙከራ  

ሇ E 10፡5-10፡45 2 15/8/2013 ሙከራ  

ሇ A 8፡00-8፡40 2 16/8/2013 ዋና  

ሚሉኒየም ሀ A 8፡30- 9፡10 2 28/8/2013 ዋና  

ሀ B 5፡40-6፡20 1 28/8/2013 ዋና  

ሀ A 8፡30- 9፡10 2 18/8/2013 ሙከራ  

ሀ B 5፡40-6፡20 1 19/8/2013 ሙከራ  
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ሇ C 5፡40-6፡20 1 29/8/2013 ዋና  

ሇ D 8፡30- 9፡10 2 29/8/2013 ዋና  

ሇ D 5፡40-6፡20 1 2/9/2013 ሙከራ  

ሇ C 8፡30- 9፡10 2 2/9/2013 ሙከራ  

ሥዕሊዊ መግሇጫ 1፦ የቀረፃ መርሃ ግብር  

3.3.2 የምዜግብ መረጃ አገጃጀት 

በምሌከታ ወቅት በመቅረፀ ምስሌ የተሰበሰበው ምስሌ ወዯ ፅሁፍ የመቀየር ተግባር 

በቀጣይ ተከናው•ሌ፡፡ መረጃውን ወዯ ፅሁፍ ሇመቀየር አገሌግልት ሊይ የዋለት 

ዯንቦች እና ምሌክቶች ከበዯ (2009) Jeffrson (2004) ን ዋቢ በማዴረግ 

የተጠቀመባቸው ሲሆኑ ሇዙህም ጥናት አመቺ በመሆናቸው ሇጥናቱ እንዱመቹ 

ተዯርገው አገሌግልት ሊይ ውሇዋሌ፡፡ የምዜግብ መረጃ አገጃጀት ዯንብና ምሌክቶቹም 

በሰንተረዥ እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡ 

ምሌክቶች መግሇጫ 

01 

02 

03… 

የመናገር ተራን ይገሌፃለ፡፡ 

መ/ር 

ተ 

ተህ 

 

 እነዙህ አህፅሮተ ቃሊት ሲሆኑ 

"መ/ር" ንግግሩ የመምህር መሆኑን፣"ተ" ንግግሩ የተማሪ መሆኑን፣ "ተህ" 

ተማሪዎች በጋራ የመሇሱት መሆኑን ያመሇክታለ፡፡ 

 

ተ1 

ተ2 

ተ3 …  

እነዙህ ከአሃዜ ጋር የተጣመሩ አህፅሮተ ቃሊት ተሇይተው የታወቁ 

ተማሪዎችን ተማሪ አንዴን  

(ተ 1)፣ ተማሪ ሁሇትን (ተ 2)፣ ተማሪ ሶስትን (ተ 3) … በማሇት 

ሇማመሌከት የገቡ ናቸው፡፡ 

---›  ይህ ነጠብጣብ ቀስት በትንተና ጊዛ የሚተኮርበትን ጉዲይ ይጠቁማሌ፡፡ 

(  ) እነዙህ ምሌክቶች የንግግር ዴርርቦሽን ሇይተው የሚያሳዩ ሲሆን በግራ 
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በኩሌ ያሇው መነሻውን በቀኝ በኩሌ ያሇው መጨረሻውን ያመሇክታለ፡፡ 

- ሰረዘ ተጀምሮ በዴንገት የተቋረጠ ዓረፍተ ነገር መኖሩን ያመሇክታሌ፡፡ 

ኸኸኸ ሳቅን ያመሇክታሌ፡፡ 

+ የመዯመር ምሌክቱ ጊዛው ያሌተገሇፀ በጣም አጭር ዜምታን ያመሇክታሌ፡፡ 

++ ዴርብ መዯመር ምሌክቶቹ ጊዛው ያሌተገሇፀ ረም ያሇ ዜምታን 

ያመሇክታለ፡፡ 

… ነጠብጣቡ ሆን ተብል በአጥኚዋ የተተወ ዓረፍተነገር መኖሩን ያመሇክታሌ፡

፡ 

( ? ) በቅንፍ ውስጥ ያሇው የጥያቄ ምሌክት ያሌተዯመጠ ወይንም ሇማዲመጥ 

አዲጋች የሆነ ዓረፍተ ነገር መኖሩን ያመሇክታሌ፡፡ 

((  )) እነዙህ ዴርብ ቅንፎች ቃሌ አሌባ የሆኑእንቅስቃሴዎችን ያመሇክታለ፡፡  

ሥዕሊዊ መግሇጫ 2፦ የምዜግብ መረጃ አገጃጀት ዯንብና ምሌክቶች ከበዯ (2009) 

Jeffrson (2004) ን ዋቢ በማዴረግ ከተጠቀመባቸው ሇዙህ ጥናት በሚመች መሌኩ 

ተሸሽል የተወሰዯ፡፡ 

3.3.3 የመረጃ መተንተኛ ዳ፣ ስሌትና ሞዳሌ 

ይህ ጥናት የሚከናወነው በዓይነታዊ የምርምር ዳ እንዯሆነ ቀዯም ብል በዙህ 

ምዕራፍ መግቢያ ያሌ ተገሌጧሌ፡፡ የዓይነተዊ ዳ መተንተኛ ከሆኑት መካከሌ 

የንግግር ሌውውጥ ትንተና ስሌት ሇዙህ ጥናት ተግባራዊ ተዯርጓሌ፡፡ የንግግር 

ሌውውጥ ትንተናው ከመስተጋብሩ ውስጥ መምህራን እና ተማሪዎች የሚያነሷቸውን 

ጥያቄዎች መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ ይህም መምህራን እና ተማሪዎች የሚያነሷቸውን 

ጥያቄዎች እና የሚመሌሷቸውን  መሌሶች ከንግግር ሌውውጡ መካከሌ በመሇየት 

ከሊይ በቀረበው ሞዳሌ መሰረት የጥናቱን ጥያቄዎች ተራ በተራ በማንሳት  

ተተንት•ሌ፡፡  

በምሌከታ የተገኘው መረጃ ወዯ ምዜግብ መረጃነት ተቀይሮ ቀርቧሌ፡፡ በንግግር 

የቀረበው በጽሁፍ ከቀረበው ጋር መመሳሰለ ተገናዜቦ የንግግር ሌውውጥ መተንተኛ 

ስሌትን በስሌተ ትምህርታዊ ምክንያቶች፣ በጥያቄ ስሌቶች እና በBloom የግንዚቤ 

ዯረጃ ሞዳልች (ተሻሽል በቀረበው) መሰረት ተተንት•ሌ፡፡ ትንተናውም ከጥናቱ 
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ጥያቄዎች አኳያ በንዑሳን ክፍልች በመከፊፇሌ ቀጥል በተገሇፀው መሰረት 

ተከናው•ሌ፡፡  

የምርምር ጥያቄ አንዴ፦ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በአማርኛ ቋንቋ ክፍሇ ጊዛ ጥያቄ 

የሚጠይቁባቸው ትምህርታዊ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው? 

የዙህን ጥያቄ ምሊሽ ሇማግኘት በክፍሌ ውስጥ ከነበሩ የንግግር ሌውውጦች መካከሌ 

በመምህራን የተነሱት ጥያቄዎችን በመሇየት የነበራቸውን ፊይዲ ከጥያቄ ስሌተ 

ትምህርታዊ ምክንያቶች አንፃር ተተንትኖ ቀርቧሌ፡፡ 

የምርምር ጥያቄ ሁሇት፦ መምህራን በአማርኛ ቋንቋ በክፍሌ ውስጥ የሚያነሷቸው 

ጥያቄዎች ከጥያቄ አቀራረብ ስሌቶች አንፃር ምን ይመስሊለ? ይህን ጥያቄ ሇመመሇስ 

በክፍሌ ውስጥ በመምህራን የተነሱ ጥያቄዎች ከጥያቄ ስሌቶች አንፃር ተተንትነው 

ቀርበዋሌ፡፡ 

የምርምር ጥያቄ ሶስት፦ በአማርኛ ቋንቋ ክፍሌ ውስጥ ተማሪዎች የሚያነሷቸው 

ጥያቄዎች በየትኛው የBloom የግንዚቤ ቀመር ይመዯባለ የሚሇውን ምርምሩ ጥያቄ 

ሇመመሇስ ከንግግር ሌውውጡ የተማሪዎች ጥያቄዎች በመውሰዴ ከBloom የግንዚቤ 

ቀመር አንፃር በየትኛው እንዯሚመዯቡ በመተንትን ቀርቧሌ፡፡ በመጨረሻም ምዜግብ 

መረጃውን አንባብያን በቀሊለ ማግኘት እና ማመሳከር ይችለ ንዴ በአባሪነት ተያይዝ 

ቀርቧሌ፡፡ 
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ምዕራፍ አራት፦ የመረጃ ትንተና እና የውጤት ማብራሪያ 

የዙህ ጥናት ዋና ዓሊማ በአማርኛ ትምህርት ክፍሇ ጊዛያት መምህራን እና ተማሪዎች 

የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች ከስሌተትምህርታዊ ፊይዲ፣  ከጥያቄ ስሌት እና ከBloom 

የግንዚቤ ምዴብ አኳያ መተንተን ነው፡፡ ትንተናውም የጥናቱን ጥያቄዎች መሰረት 

በማዴረግ ተከናውኗሌ፡፡ 

4.1. የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በአማርኛ ቋንቋ ክፍሇ ጊዛ ጥያቄ 

የሚጠይቁባቸው ትምህርታዊ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው? 

መምህራን በክፍሌ ውስጥ ሇተሇያዩ ትምህርታዊ ምክንያቶች ጥያቄዎችን 

እንዯሚጠይቁ በምዕራፍ ሁሇት በቀረበው ክሇሳ ዴርሳን ተመሌክተናሌ፡፡ ከመማሪያ 

ክፍሌ በምሌከታ የተገኙት መረጃዎች እንዯሚከተሇው ተተንትነው ቀርበዋሌ፡፡ 

4.1.1 ርዕሰ ጉዲይን ሇማስተዋወቅ እና የተማሪዎችን የግንዚቤ ሌክ ሇመገመት 

በምሌከታ የተገኘው መረጃ ሲተነተን መምህራን በየክፍሇ ጊዛዎቹ መጀመሪያ 

የሚከተሇውን አይነት ዱስኩር ተግብረዋሌ፡፡ ከዙህ በታች የቀረቡት ምሳላዎች 

ሲተነተኑ እንመሌከት፡፡  

ምሳላ 1 (ቀ 1) 

   1 መ/ር ዚሬ የምንማረው ስሇሌቦሇዴ ነው፡፡ 
--->   ሌቦሇዴ ምንዴን ነው? ++ 
    2 ተ 1 የአንዴ ሰዉ ረጅም የህይወት ታሪክ፡፡             
---> 3 መ/ር ላሊ? + 
    4 ተ 2  ሰዎች በምናባቸዉ የሚያስቡት ታሪክ፡፡  

    ---> 5 መ/ር እሺ! ተጨማሪ? + 
         6 ተ 3 ሌቦሇዴ በዯራሲዉ አእምሮ ዉስጥ የተፇጠረ ነዉ፡፡ ዯራሲዉ ገፀ ባህሪያትን 

በመወከሌ የሚያቀርብሌን፡፡ 
---> 7 መ/ር አጭር እና ረጅም ተብል ሇምን የተከፇሇ ይመስሊችኋሌ? ++ 

            8 ተ 4 አጭር ወይም ረጅም እንዱባለ ያዯረጋቸዉ የታሪክ አያያዚቸዉ መጠን ነዉ፡፡ 
---> 9 መ/ር እሺ! ላሊ? + 
 

በምሳላ 1 እንዯቀረበው፣ በመናገር ተራ 1 መምህርቷ የጠየቁት ሌቦሇዴ ምን ማሇት 

እንዯሆነ እንዱመሇስሊቸው ነው፡፡ ተማሪዎችም በባሇፇው ክፍሇጊዛ የተማሩትንና ከዙህ 

ቀዯም የሚያውቁትን አስታውሰው ምሊሽ ሇመስጠት ጥረት አዴርገዋሌ፡፡  
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በመናገር ተራ 3፣ በመናገር ተራ 5 እና በመናገር ተራ 9 ቀዴሞ ሇተመሇሰው መሌስ 

ተጨማሪ እንዱሰጣቸው ወይንም በላልች ተማሪዎች ይበሌጥ ተብራርቶ እንዱገሇፅ 

እዴሌ ሰጥተዋሌ፡፡ 

እንዱሁም በመናገር ተራ 7 የተጠየቀው ላልች ከመሇሱት መሌስ የተሇየ ያሇው ካሇ 

ምሊሽ እንዱሰጥ የሚያዯርግ ነው፡፡ ሇዙህ ጥያቄ መሌስ እንዱሰጡ ዕዴሌ የተሰጣቸው 

አራት ተማሪዎች የሰጡት መሌስ መምህርቷ ቀጥሇው ሇሚመሩት የትምህርት ሂዯት 

ወይንም የዕሇቱ ትምህርት ይት መረጃ ሰጪ ነው፡፡ ምክንያቱም ተማሪዎች ስሇይቱ 

ያሇቸውን ግንዚቤ ሇመረዲት ያገሇግሊሌ፡፡  

ምሳላ 2 (ቀ 2) 

1 መ/ር በባሇፇዉ ክፍሇ ጊዛ ስሇ ሌቦሇዴ አሊባውያን ተምረን ነበር! + 
--->   የሚያስታዉሰኝ አሇ? መጀመሪያ ሌቦሇዴ ምንዴነዉ አሌን? 

2 ተ 1  ሌቦሇዴ በዯራሲዉ ምናብ የተፇጠረ የገሀደ አሇም ነፀብራቅ ነዉ፡፡  
----> 3 መ/ር  በጣም ጥሩ! ሌቦሇዴን በስንት ከፍሇን አይተን ነበር? 

 4 ተ ህ  በሁሇት 
---> 5 መ/ር  ምንና ምን ብሇን? + 

 6 ተ 2  አጭር እና ረጅም 
---> 7 መ/ር  በጣም ጥሩ! ከሌቦሇዴ አሊባውያን ያየነዉ እነማንን ነበር? 

 8 ተ 1  ታሪክ 
---> 11 መ/ር ጥሩ! እህ? + 

 12 ተ 4  ሴራ ወይንም ትሌም   

 

በምሳላ 2 እንዯቀረበው፣  በመናገር ተራ 1 መምህርቷ በባሇፇው ክፍሇ ጊዛ 

የተማሩትን ትምህርት አስታውሰው ተማሪዎች እንዱረዜሩ ጠይቀዋሌ፡፡ በመናገር 

ተራ 7 በጣም ጥሩ! በስንት ከፍሇን አይተን ነበር? የሚሇው ተማሪዎች የባሇፇውን 

ክፍሇ ጊዛ ትምህርት እንዱያብራሩ የሚያዯፊፍር ነው፡፡  

በመናገር ተራ 9 እና በመናገር ተራ 11 ተጨማሪ ማብራሪያ እንዱኖርና ተጨማሪ 

ተማሪዎችም እንዱሳተፈ ያዯርጋሌ፡፡ በመናገር ተራ 13 መምህርቷ የጠየቁት የዕሇቱን 

የትምህርት ርዕስ ማሇትም "መቼት ምን እንዯሆነ" እንዱያብራሩ ነው፡፡ ይህም 

ተማሪዎች ስሇይቱ ቀዴሞ የነበራቸውን የዕውቀት ክፍተት ሇማወቅ የሚያገሌግሌ 

ነበር፡፡ 
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ምሳላ 3 (ቀ 3) 

1 መ/ር  ከዙህ በፉት ከምታዉቁት፤ አንብቡና ኑ ብያችሁም ስሇነበር  
           ሌቦሇዴ ምንዴን ነዉ ትሊሊችሁ? +  

--->   ሌቦሇዴ ምንዴን ነዉ? 
2 ተ 1  ሌቦሇዴ ከገሀደ አሇም የተወሰዯ የሰዉን ህይወት ሌዩ ሌዩ መሌኮች የሚያሳይ በቁሙ 

እዉነት ያሌሆነ የኪነ ጥበብ ስራ ነዉ፡፡ 
3 መ/ር  በጣም ጥሩ! በጣም ጥሩ!  

--->   እስኪ ላሊ? 
4 ተ 2  ሌቦሇዴ ማሇት የገሀደን አሇም ሉያንፀባርቅ የሚችሌ ምናባዊ የሆነ… 
5 ተ 2 ምናባዊ የሆነ የፇጠራ ስራ ነዉ፡፡ + 

--->   የተሇየ አሇ? እሺ!  
6 ተ 3  ሌቦሇዴ ማሇት ዯራሲዉ በገሀደ አሇም እዉነታ ሊይ ተንተርሶ አእምሮዉ 

የሚያመነጨዉ ውበት ባሇዉ ቋንቋ የሚያቀርበዉ የስነ-ፅሁፍ ስራ ነዉ፡፡ 
7 መ/ር  በጣም ጥሩ!  

--->   የተሇየ ሀሳብ ያሇዉ?+ +   
ስሇዙህ የመጀመሪያዉ ሁሊችንንም የሚያስማማዉ ምን አሇ? የፇጠራ ስራ ነዉ፡፡ ወጥ 
የሆነ የፇጠራ ስራ ነዉ፡፡  

--->   በማን አማካኝነት የሚጋጅ? 
8 ተ ህ  በዯራሲዉ  

---> 9   የሰዉ ሌጅ የህይወት ገጠመኝ ሲባሌ ምን ማሇት ነዉ?  
10 ተ 4  በህይወት መኑ የሚያሌፇዉ  

በመናገር ተራ 1 መምህሩ በዕሇቱ የሚያስተምሩትን ትምህርት ቀጥታ በጥያቄ 

ጀምረዋሌ፡፡ አቀራረቡም ተማሪዎችም የቀዯመ ዕውቀትና ዜግጅታቸውን ተጠቅመው 

እንዱመሌሱ የሚያስችሌ ነው፡፡ በመናገር ተራ 3፣ በመናገር ተራ 5  እና በመናገር 

ተራ 3 እና 7 ሊይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዱሰጡ የሚያዯርጉ ጥያቄዎችን 

ተጠቅመዋሌ፡፡ ጥያቄዎቹ ከተማሪዎች ጋር ተግባቦትን እና መስተጋብርን በቀሊለ 

ሇማስጀመር ያስችሊለ፡፡ የቀዯመ ዕውቀታቸውን ሇመረዲትና ክፍተታቸውን ሇመሙሊት 

ይረዲሌ፡፡  

ምሳላ 4 (ቀ 4) 

1 መ/ር  እንዯምን ዋሊችሁ! በባሇፇዉ ክፍሇ ጊዛ ምን ተማርን? ++  
--->   የሚያስታዉሰኝ ማነዉ? + +  

እየሰማችሁኝ ነዉ? የባፇውን ክፍሇ ጊዛ ሚያስታውሰኝ? 
2 ተ 1  ስሇ አጭር ሌብ ወሇዴ ምንነት እና ስሇ አጭር ሌቦሇዴ ባህሪያት፡፡  

---> 3 መ/ር  እነዚ የአጭር ሌቦሇዴ ባህሪያት ምን ምን ነበሩ?  
የሚነግረኝ አሇ እጅ አዉጥቶ? እነዙህን የአጭር ሌቦሇዴ መሰረታዊ ባህሪያት ምን ምን  
ነበሩ? የሚነግረኝ?  

4 ተ     ቁጥብ ነዉ  
5 መ/ር ላሊ!  
6 ተ 3  ጥዴፉያ ይስተዋሌበታሌ  

---> 7 መ/ር  በጣም ጥሩ ላሊስ? + +  
8 ተ 4  ጭብጡም ነጠሊ ነዉ  

---> 9 መ/ር  እና እነዙህ ቃሊት ሇምን ይጠቅማለ? ምን ጥቅም አሊቸዉ?  
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እነዙህ የመሸጋገሪያ ቃሊት የሚለት ምን ጥቅም አሊቸዉ? (ያጥ) እነዙህ የመሸጋገሪያ 
ቃሊት እና ሀረጋት ምንዴን ናቸዉ? 

10 ተ 2  ዓረፍተ ነገርን ከአረፍተ ነገር ሇማያያዜ  

 

በምሳላ 4 እንዯቀረበው በመናገር ተራ 1 መምህሩ ከሰሊምታ ቀጥል የባሇፇው ክፍሇ 

ጊዛ ትምህርት ምን እንዯነበር በመጠየቅ ከተማሪዎች ጋር የዕሇቱን መስተጋብር 

ጀምረዋሌ፡፡ በመናገር ተራ 3 የባሇፇው ትምህርት እንዱያስተውለ ብቻ ሳይሆን 

እንዱያብራሩም እዴሌ ሰጥተዋሌ፡፡ በተጨማሪም በተራ ቁጥር 9 ጥያቄዎችን 

በተከታታይ በመጠየቅ ተማሪዎች ስሇዕሇቱ ትምህርት ቀዯሞ የነበራቸውን እውቀት 

ሇመረዲት ጥረት አዴርገዋሌ፡፡ በተጨማሪ በመናገር ተራ 3፣ በመናገር ተራ 5 እና 

በመናገር ተራ 7 ሊይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዱሰጡ የሚያዯርጉ ጥያቄዎች 

ተጠይቀዋሌ፡፡ 

ርዕሰ ጉዲይን ሇማስተዋወቅ እና የተማሪዎችን የግንዚቤ ሌክ ሇመገመት የሚጠየቁ 

ጥያቄዎች የመምህራን እና የተማሪዎችን መስተጋብር ሇማስጀመር፣ የተማሪዎችን ነባር 

ዕውቀት ሇመረዲት፣ የዕውቀት ክፍተታቸውን ተረዴቶም በመማር ማስተማሩ ሂዯት 

ሇመሙሊት የሚያስችለ ናቸው፡፡ እነዙህ ጥያቄዎች ተማሪዎች በባሇፇ ክፍሇጊዛ 

የተማሩትን እንዱያስታውሱና አዱስ ስሇሚማሩት ርዕስም ቀዴመው የሚያውቁትን 

እንዱገሌፁ የሚዯረግበት ነው፡፡ ስሇሆነም ርዕሰ ጉዲይን ሇማስተዋወቅ እና 

የተማሪዎችን የግንዚቤ ሌክ ሇመገመት የሚያስችለ ጥያቄዎች ተጠይቀዋሌ፡፡ 

  4.1.2 የተማሪዎችን ትኩረት ሇመያዜ እና ግንዚቤያቸውን ሇመጨመር  

መምህሩ የዕሇቱን ትምህርት በሚያቀርብበት ዋና የማስተማር ሂዯት የሚጠየቁ 

ጥያቄዎች ናቸው፡፡  በሚከተለት ምሳላዎች ይህንን የሚያስረደ ናቸው፡፡ 

ምሳላ 5 (ቀ 1) 

---> 41 መ/ር ግሌፅ ነው + 
 43 መ/ር    ገጸባህሪያት ምንዴ ናቸው? 
---> 44 መ/ር  ላሊ + 
---> 47 መ/ር  በጣም ጥሩ! እሺ! ግጭት ምንዴን ነው? ግጭት ባይኖርስ? 
---> 57   የጊዛ ቅዯም ተከተሌን የሚያመሇክተን አሊባ የቱ ነው? 
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በምሳላ 5 መሠረት በመናገር ተራ 41 መምህሩ የእሇቱን ትምህርት እያቀረቡ ባለበት 

ሂዯት ትምህርቱ እየገባቸው መሆኑን ሇማወቅ የተጠየቀ ነው፡፡ በመካከሌ ተማሪዎች 

እየተከታተለዋቸው እንዯሆነና እየተረደ መሆኑን ሇማረጋገጥ የቀረበ ነው፡፡ እንዱሁም 

በመናገር ተራ 43 በመናገር ተራ 47 በመናገር ተራ 49 በመናገር ተራ 44 የተጠየቀው 

በተገቢ ሁኔታ መረዲታቸውን ተጨማሪ መረጃ ሇማግኘት ታስቦ የተጠየቀ ነው፡፡ 

ምሳላ 6 (ቀ 2) 

---> 27 መ/ር  አሁን ምን አሌን ሶስት ዯረጃ ሰጠነው አይዯሌ? ሇግጭት የመጀመሪያውን 
ዯረጃ ምን አሌን? 

29 መ/ር   ውስብ! ከዚስ + 
---> 31 መ/ር  ጡት! ብዚት ከዚስ + 
---> 46 መ/ር  ስንት ዯረጃዎች አለት ግጭት እ! 
---> 48 መ/ር  ምን ምን ናቸው 
---> 50 መ/ር  እስኪ አብራራሌኝ ምን ምን ናቸው፡፡ ውስብ ምንዴን ነው? በብዚት  ምንዴ 

ነው ? ሌቀት ምንዴ ነው? 
---> 53 መ/ር  ከእኔ ጋር ናችሁ? 

 

ከምሳላ 6 እንዯተረዲነው በመናገር ተራ 27 ሊይ መምህርቷ የእሇቱን ትምህርት 

እያስተማሩ ባለበት ሂዯት የተናገሩትን መሌሰው አሁን ምን አሌን በማሇት 

እንዱዯግሙሊችሁ ጠይቀዋሌ፡፡ የግጭትን ሶስት ዯረጃዎች በማስተማር ሊይ እንዲለ 

ተማሪዎች መሌሰው በአፍታ ሌዩነት እንዱነገሯቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ይህም ተማሪዎች 

ምን ያህሌ እየተከታተለ መሆናቸውን ሇማረጋገጥ፣ ግንዚቤያቸውን ሇማሳዯግ፣ ግሌጽ 

ያሌሆነ ነገር ካሇም ይበሌጥ ግሌጽ ሇማዴረግ የተጠቀሙት ነው፡፡ 

በመናገር ተራ 31 እና በመናገር ተራ 46 እንዱሁም 48 እና 50ም ተማሪዎች የበሇጠ 

እንዱያብራሩ ተጠይቀዋሌ፡፡ እነዙህም የሰዋስው መፍሰስ እውቀታቸው እንዱሰፊ 

የመከታተሌ ፍሊጎታቸው እንዯጨምር የሚያግዘ ናቸው፡፡ በመናገር ተራ 53 

ተማሪዎች እየተከታተለ መሆኑን ሇማረጋገጥ ሞክረዋሌ፡፡ 

ምሳላ 7 (ቀ 3) 

---> 25 መ/ር  ሌቦሇዴ በቁሙ እውነት አይዯሇም፡፡ እውነት አይዯሇም አይዯሌ እንዳ በዙህ 
እንስማማ፡፡ ሌቦሇዴ በቁሙ እውነት አይዯሇም! እውነት? ሀሰት? 

---> 27 መ/ር  እውነት! ሇምን? 
29 መ/ር   ግሌጽ ነው! ገጸ ባህሪያት ከአጭር ሌቦሇዴ አንፃር ምን ብሇናሌ? 
---> 33 መ/ር  እስኪ የረጅም ሌቦሇዴ ምሳላ የሚሆን መጽሏፍ ንገሩኝ! የረጅም ሌቦሇዴ 

ምሳላ የሚሆን መጽሏፍ የምታውቁት? የምታነቡት? ወይንም ያነበባችሁት? 
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የሇም? እስኪ ፍቅር እስከ መቃብርን ያነበበ? የሇም? እሺ የሰማ? ገጸባህርያቱ 
ብዘ ናቸው ትንሽ (ያጥ)፡፡ እነሰብሇ ወንጌሌ እነ ገደ ካሳ የመሳሰለት አለበት 
አይዯሌ? 

 

በምሳላ 7 የተመሇከትናቸው በመምህሩ የተነሱ ጥያቄዎች በትምህርት አቀራረብ ሂዯት 

የቀረቡ ናቸው፡፡ መምህሩ ስሇ ሌቦሇዴ ሲያስተምሩ በመናገር ተራ 25 ሌቦሇዴ በቁሙ 

እውነት  መሆን ያሇመሆኑን ተማሪዎች እንዱያረጋግጡሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ 

የተማሪዎችን ትኩረት ሇመሳብ የተጠየቀ ሲሆን መሌሱ በመምህሩ በራሳቸው ቀዯሞ 

ተሰጥቷሌ፡፡ መምህራን ጠይቀው ራሳቸው የሚመሌሷቸው ጥያቄዎች የተማሪዎችን 

ሃሳብ ሰብስቦ በመያዜ ረገዴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አሊቸው፡፡ በመናገር ተራ 27  

ምክንያት እንዱሰጡ የሚያዯርገው ጥያቄ  በይቱ ሊይ ያገኙትን እውቀት ሇማዲበርና 

ግንዚቤያቸውን ሇማስፊት ይረዲሌ፡፡ 

በተጨማሪም በመናገር ተራ 33 መምህሩ የተማሪዎችን መረዲት ሇማሳዯግ ከተማሩት 

ትምህርት ጋር ቀዯም ብሇው የሚያውቁትን ሇማዚመዴ የሌቦሇዴ ምሳላ የሚሆን 

መጽሏፍ እንዱነግሯቸው ጠይቀዋሌ፡፡ የረጅም ሌቦሇዴ ምሳላ የሚሆን ያነበቡት 

ወይንም እያነበቡት ያሇ ካሇ እንዱናገሩ አዴርገዋሌ፡፡ ይህ የግንዚቤ ዯረጃቸውን ከፍ 

የሚዯርግ ቢሆንም ሉመሌሱት አሌቻለም፡፡ ይህ ጥያቄ ተማሪዎች ያሇባቸውን ክፍተት 

አይተው ውሳኔ እንዱሰጡበት የሚያግዜ ቢሆንም መምህሩ ምንም ግብረመሌስ 

አሌሰጡበትም፡፡  

ምሳላ 8 (ቀ 4) 

---> 43 መ/ር  የአንዴን ቃሌ ትክክሇኛ ትርጉም ወይንም ፍቺ የምናገኘው መቼ ነው ቢባሌ! 
ምን ትሊሊችሁ 

---> 45 መ/ር  እጅ አውጡና አይሻሌም!  እሺ? 
---> 47 መ/ር  በግጥምስ ቢሆን? በግጥም ውስጥ ቢሆን የት ውስጥ ሲገኝ ነው? ++ (ያጥ) 

እማሬ ማሇት ምን ማሇት ነው? እማሬያዊ ፍቺ ስንሌ?  አንዴ? 
---> 49 መ/ር  ትክክሇኛ? 
---> 51 መ/ር  እሱ ነው የሚሻሇው! ቀጥተኛ ፍቺ ምን ማሇት ነው? ቀጥተኛ ፍቺ ማሇት? 

 

በምሳላ 8 መሠረት በመናገር ተራ 43 ስሇቃሊት ፍቺ  መምህሩ እያስተማሩ የአንዴ 

ቃሌ ትክክሇኛ ትርጉም ወይንም ፍቺ የሚገኘው መቼ እንዯሆነ ጠይቀዋሌ፡፡ በመናገር 

ተራ 45 ሊይ  በመናገር ተራ 43 የቀረበውን ጥያቄ ተማሪዎች በጋራ ሲመሌሱ በተራ 

እንዱመሌሱ ሇማዴረግ የጠየቁት ነው፡፡ በተመሳሳይ በመናገር ተራ 47፣ በመናገር ተራ 
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49 እና በመናገር ተራ 51 የተጠየቁት ጥያቄዎች በትምህርቱ ተማሪዎች ያገኙትን 

ግንዚቤ ማሳዯግ ወይንም ማስፊት የሚያስችለ ናቸው፡፡  

ምሳላ 9 (ቀ 6)  

---> 1 መ/ር  እንዳት ሁሇት ኃይሇ ቃሌ! በአንዴ አንቀጽ ውስጥ ሉኖር ይችሊሌ? እስኪ 
ሞክሩ?..... ስሇዙህ ስሇ ሁሇት ዋና ነገር እያወራን ነው ማሇት ነው? እስኪ? 

---> 3 መ/ር  እንዯ ማጠቃሇያ መጠቀም! እሺ ላሊ ምሊሽ ካሇ? ግሌጽ እሌሆነሊችሁም? + 
 

በምሳላ 9 መሠረት በመናገር ተራ  1 የቀረበው ጥያቄ ኃይሇቃሌ መገኛ የት የት 

እንዯሆነ በሚስተምሩበት ሂዯት ተማሪዎች የበሇጠ እንዱመራመሩ እንዱሁም 

እንዱያውቁ የሚዯረግ ነው፡፡ በመናገር ተራ እና በመናገር ተራ 3 በመናገር ተራ 1 

የተሰጠው ምሊሽ በላልች ተማሪዎች ይበሌጥ እንዱከብራራ የተጠየቀ ነወ፡፡ 

የተማሪዎችን ትኩረት ሇመያዜ እና ግንዚቤያቸውን ሇመጨመር የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ሇትምህርቱ ያሊቸውን ፍሊጎት ሇማሳዯግ እንዱሁም በይቱ ሊይ ያገኙት እውቀት 

ሇማዲበር ስሇ ይቱ ይበሌጥ ግሌፅነት ሇመፍጠር እና ግንዚቤያቸውን ከፍ ሇማዴረግ 

የሚያስችለ ናቸው፡፡ በምሳላዎቹ እንዯ ቀረበው መምህራን በትምህርት መካከሌ 

ጥያቄዎችን የሚጠይቁ ቢሆንም ከተማሪዎች ሇሚሰጡ የዕውቀት ወይንም የትኩረት 

ክፍተትን የሚያሳዩ ምሊሾች በቂ ማስተማመኛ ሲሰጡ አይስተዋሌም፡፡ 

4.1.3 የዕሇቱን ትምህርት በተግባር ሇማከናወን (ወዯ ተግባር ሇመቀየር)  

የዕሇቱን ትምህርት በተግባር ሇማከናወን እና ግንዚቤያቸውን ሇመረዲት የሚጠየቁ 

ጥያቄዎችን በተመሇከተ ምሳላዎች እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡  

ምሳላ 10 (ቀ 3)  

---> 33 መ/ር  እስኪ የረጅም ሌቦሇዴ ምሳላ የሚሆን መጽሀፍ ንገሩኝ! የረጅም ሌቦሇዴ ምሳላ 
የሚሆን መጽሀፍ የምታውቁት? የምታነቡት? ወይንም ያነበባችሁት? የሇም? 
እስኪ ፍቅር እስከ መቃብርን ያነበበ? የሇም? እሺ የሰማ? ገጸባህርያቱ ብዘ 
ናቸው ትንሽ (ያጥ)፡፡ እነሰብሇ ወንጌሌ እነ ገደ ካሳ የመሳሰለት አለበት 
አይዯሌ? + 

በዙህ ምሳላ እንዯቀረበው በመናገር ተራ 33 መምህሩ ሇተማሪዎች ስሇረጅም እና 

አጭር ሌቦሇዴ አስተምረው ተማሪዎች በተረደት መጠን ምሳላ እንዱሰጡ 

ተጠይቀዋሌ፡፡ በአጭር እና ረጅም ሌቦሇዴ መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ከተማሩ በኃሊ 
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ግንዚቤያቸውን ተጠቅመው በተግባር እንዱሇዩ ተጠይቀዋሌ፡፡ ተማሪዎች ግን መሌስ 

መስጠት አሌቻለም፡፡ 

ምሳላ 11 (ቀ 4) 

53 መ/ር  ቀጥተኛ ፍቺ ማሇት ከእኔ ጋር ሁኑ፡፡ ቃለ በቀጥታ ሲጠራ ወዯ አእምሮ የሚመጣ ፍቺ 
ማሇት ነዉ፡፡ እሱን ነዉ ቀጥተኛ ፍቺ የምንሇዉ፡፡ ሌክ ቃለ ሲጠራ አሇሽሚያ ቀጥታ 
ወዯ አዕምሯችን የሚመጣዉን የመጀመሪያ ፍቺ እሱን ቀጥተኛ ፍቺ እንሇዋሊን፡፡  

--->  ሇምሳሴ እባብ! እባብ የሚሇውን ቃሌ ስንጠራ ወዯ አዕምሯችሁ ቀጥታ የሚመጣው ፍቺ 
ምንዴን ነው? ++ 

            54 ተ ህ  በዯረቱ ሚሳብ  
           ---> 55 መ/ር  እባብ በዯረቱ የሚሳብ፣ ተስሇክሊኪ፣ መርዚማ እንስሳ የሚሇዉ ነዉ ወዯ አእምሯችሁ 

የሚመጣዉ፡፡ እሱ ፍቺ ምንዴነዉ ማሇት ነዉ? እማሬያዊ ፍቺ ነዉ፡፡ እማሬያዊ ፍቺ 
ቀዴሞ ወዯ አዕምሯችን የሚመጣ ፍቺ ሳያመራምረን ይህንኑ ቃሌ ከጠራን በኋሊ ማን? 
እንዳት? የሚሌ ሀሳብ ጭምር ኖሮት  ገና ተመራምራችሁ አዉጥታችሁ አዉርዲችሁ 
የምታመጡት ላሊ ፍቺ አሇ፡፡ እሱ ዯግሞ ምንዴን ነዉ? አቤት! በትርጉም ምንዴን 
ነው? እሱ እባብ ነው ብንሌ?+ 

            56 ተ ህ  ተንኮሇኛ 
            57 መ/ር አዎ! ተንኮሇኛ ወይን መጥፎ የሚሇዉ ፍቺ ወዯ አዕምሯችሁ ይመጣሌ፡፡ እሱ ምንዴን 

ነዉ? ቀጥተኛ ፍቺ አይዯሇም አይዯሌ? እሱ ዯግሞ ምንዴን ነዉ?  ተዯራቢ ነዉ፡፡ 
ከመጀመሪያዉ ተቀጥሊ ፍቺ ነው፡፡  

በምሳላ 11 እንዯቀረበው በመናገር ተራ 53 እና በመናገር ተራ 55 ስሇ እማሬያዊ እና 

ፍካሬያዊ ፍቺ አስተምረው ተማሪዎች የተማሩትን በተግባር የመፇጸማቸውን ዯረጃ 

ሇማወቅና ከፍ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ጥያቄ እባብ የሚሇውን ቃሌ እማሬያዊና 

ፈካሬያዊ ፍቺ እንዱያወጡ አዴርገዋሌ፡፡ ይህም ተማሪዎች የተማሩትን እማሬያዊ እና 

ፍካሬያዊ ትርጉም መፇሇግን በተግባር እንዱሞክሩ አዴርጓሌ፡፡ በተማሪዎች የተሰጠው 

ምሊሽም ይህንን ያሳያሌ፡፡ 

ምሳላ 12 (ቀ 5) 

9 መ/ር  በጣም ጥሩ! አሁን በቀጥታ የምንሄዯዉ ወዯ ፃፊችሁት አንቀፅ ነዉ… አሁን ማቅረብ 
ትጀምራሊችሁ እየጠራሁ እዴሌ እሰጣችኋሇሁ ታነባሊችሁ፡፡ --->እሺ!   

10 ተ 4  የጥናት ፕሮግራም ማዉጣት 

የጥናት ፕሮግራም ማዉጣት ጊዛያችንን በአግባቡ ሇመጠቀምና ወዯ ምንፇሇገዉ 
ዓሊማ ሇመዴረስ ያገሇግሊሌ፡፡ አንዲንዴ ተማሪዎች የጥናት እቅዴ ያወጡ እና እቅደን 
ሇመፇፀም ግን ሲቸገሩ እንመሇከታሇን፡፡ ነገር ግን ሇእያንዲንደ ትምህርት ጊዛና 
ሰዓት በመስጠት የጥናት እቅዴ በማዉጣት ዉጤታማ መሆን ይቻሊሌ፡፡ ሇዙህም 
ስኬት የወሊጆች እና የመምህራን ዴጋፍ እና ክትትሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

11 መ/ር  በጣም ጥሩ  
12 ተ 5  ማርፇዴ 

ማርፇዴ ማሇት አንዴ ቦታ ሊይ ግይተን ስንዯርስ ማርፇዴ እንሇዋሇን የሰዉ ሌጆች 
ከተሇያዩ   ቦታዎች ያረፍዲለ፡፡ ሇምሳላ ተማሪዎች ከት/ቤት ያረፍዲለ ሰራተኞች 
ከስራ ቦታ ያረፍዲለ፡፡ እንዱሁም ሀገሪቷ መዴረስ ከሚገባት ቦታ ሌታረፍዴ 
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ትችሊሇች የአንዴ ሀገር ህዜቦች መገኘት ከሚገባቸዉ ቦታ ሲያረፍደ ሀገር መዴረስ 
ከሚገባት ቦታ ታረፍዲሇች፡፡ ስሇዙህም ሰዓታችንን አክብረን የተሻሇ ቦታ መዴረስ 
አሇብን፡፡ 

በዙህኛው የትምህርት ሂዯት ዯረጃ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ሇሚማሩት ትምህርት 

ተማሪዎች ያሊቸውን ትኩረት ሇመሳብ፣ ይቱን ይበሌጥ ግሌጽ ሇማዴረግ፣ የተማሩትን 

ትምህርት ተጠቅመው ተግባራትን ሇማከናወን እንዱሞክሩ የሚዯረግበትና የትምህርቱን 

ዓሊማ ሇማሳካት ተብል የሚጠየቅ ነው፡፡ በዙህ ዯረጃ በዋናነት ተማሪዎች ይቱን 

ከተማሩ በኋሊ በአመሇካከት፣ በክህልት እና በዕውቀት ያመጡትን ሇውጥ ሇመረዲትና 

ግርታን ወይንም ብዥታን ሇማጥፊት  የሚያስችለ ጥያቄዎች ይጠየቃለ፡፡  

በመሆኑም ተማሪዎች የተማሩትን ትምህርት በተገቢ ሁኔታ መረዲታቸውን 

የሚያረጋግጡ በምሳላው እንዯቀረበው መመህርቷ በመናገር ተራ 9 ስሇ አንቀፅ 

ካስተማሩ በኃሊ አንቀፅ እንዱፅፈ በማዴረግ እንዱያነቡሊቸው አዋሌ፡፡ ይህም 

ተማሪዎች የተማሩትን ትምህርት መሰረት በማዴረግ በተሰጣቸው መመሪያ መሰረት 

በራሳቸው ነገሮችን እንዱያከናውኑ የሚያበረታታቸው ነው፡፡ ነገር ግን ቤታቸው 

ፅፇውት የመጡት በመሆናቸው ስሇመምከራቸው በርግጠኛ መሆን አይቻሌም፡፡  

  4.1.4 የዕሇቱን ትምህርት ሇማጠቃሇሌ  

መምህራን የዕሇቱን ትምህርት ሲጨርሱ ጥያቄዎችን ይጠይቃለ፡፡ የዙህን አተገባበር 

ማሳያ የሆኑ ምሳላዎች እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡  

ምሳላ 13 (ቀ 1) 

---> 69 መ/ር  ጥያቄ ካሊችሁ እነሱና እንወያይ! አሁን የእናንተ ተራ ነው! ጥያቄ አሊችሁ? 
70 ተ 3   ቲቸር! ትሌም ወይንም ሴራ የግጭት ምክንያት ነዉ ማሇት ነዉ? 
---> 71  መንስኤ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ መንስዔ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ሉቀዴም ወይንም ሉከተሌ 

ይችሊሌ፡፡ ላሊስ ፣ ላሊስ እስኪ ጠይቁ፡፡ እኔ ስጠይቅ አትመሌሱም ወይንም 
እናንተ አትጠይቁም ግሌፅ ነዉ ሁለም? ሌጠይቅ ነዉ፡፡ 
እሺ አንተ! ከሌቦሇዴ አሊባውያን ውስጥ ያየናቸውን አንደን ወስዯህ 
አብራራሌን? 

72 ተ 11  ንጉሱ ሞተ ከዚም ንግስቲቷ ሞተች ይሄ ቅዯም ተከተሌን ያመሇክታሌ ታሪክ   ነዉ፡፡  
---> 73 መ/ር       ታሪክ ማሇት ምን ማሇት ነው 
74 ተ 3   ታሪክ ማሇት እ. . . . . 

---> 75 መ/ር  የሇም! ++ እሺ ላሊ? 

    76 ተ 2  ተዯርጎ ያሇፇ ነገር ሲሆን አንዴን ነገር ሇማስተማር የሚሆን 

---> 77 መ/ር  ግን እናንተ ታሪክን እንዳት ነው የምትገሌጹት? እስኪ በዯንብ  

                    የሚያብራራሌን? 
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78 ተ 3  ታሪክ ማሇት በጊዛ ቅዯም ተከተሌ ተሰናስል እየተዯጋገፇ የሚቀርብ የሌቦሇዴ 
አሊባ ነዉ፡፡ 

79 መ/ር  በጣም ጥሩ፡፡ እሺ ሇማንኛውም መፅሀፊችሁ ሊይ የተሰጠዉን መሌመጃ ስሩ፡፡ 

አሁን ስሇተማርናቸዉ ይቶች አጭር ማስታወሻ እሰጣችኋሇሁ ፃፈ፡፡ የእሇቱ 

ት/ት ግን በዙህ ተጠናቋሌ፡፡ 

በምሳላ 13 እንዯቀረበው መምህርቷ በክፍሇ ጊዛው ማብቂያ ተማሪዎች ያሌገባቸውን 

እንዱጠይቁ በመናገር ተራ 69ኛ እና በመናገር 71ኛ ሊይ ጠይቀዋሌ፡፡ በመናገር ተራ 

70 ተማሪዋ ትሌም ወይንም ሴራ የግጭት መነሻ መሆን እና ያሇመሆኑ ግሌጽ  

እንዱሆንሊት ጠይቃሇች፡፡ ነገር ግን መምህርቷ በቂ ምሊሽ አሌሰጡበትም፡፡ እንዱሁም 

በመናገር ተራ 71 ተማሪዎች ያሌገባቸውን እንዱጠይቁ ወይንም እርሳቸው ሲጠይቁ 

ምሊሽ እንዱሰጡ ቁጣ ባሇ የንግግር ቃና ጠይቀዋሌ፡፡  እንዱሁም ከክፍለ አንዴ 

ተማሪ አንተ አብራራሌን በማሇት ከእሇቱን ት/ት የገባውን እንዱያጠቃሌሌ 

ቢያዯርጉም በመናገር ተራ 72 የተጠየቀው ተማሪ ትክክሇኛውን ምሊሽ መስጠት 

አሌቻሇም፡፡ በመናገር ተራ 73 ሊይ ስሇታሪክ ምንነት እንዱገሌፅ በመናገር ተራ 72 

የተጠየቀው ሌጅ ጥያቄ ተጨምሮሇታሌ፡፡ ነገር ግን አሁንም ተማሪው ተገቢ መሌስ 

አሌሰጠም፡፡ በመናገር ተራ 75 ላሊ ተማሪ እንዱመሌስ የተዯረገ ቢሆንም እሱም በቂ 

መሌስ ሉሰጥ አሌቻሇም፡፡ ይህ የሚያመሇክተው በዕሇቱ የተሰጠውን ትምህርት በበቂ 

ያሌተረደ ተማሪዎች እንዲለ ቢሆንም መምህርቷ ግን የዕሇቱን ትምህርት በዙሁ 

አጠናቀዋሌ፡፡  

ምሳላ 14 (ቀ 3)  

---> 35 መ/ር  ሇዚሬ በዙሁ ይበቃናሌ፡፡ ጥያቄ ጠይቁ፡፡ ያሌገባችሁ ካሇ ጠይቁ፡፡ 
36 ተ 4   ሁሇቱም የሌቦሇዴ አይነቶች ከምለዕነት አንፃር ሌዩነት የሊቸውም ማሇት ምን 

ማሇት ነው + 
37 መ/ር   ጥሩ ጥያቄ ነው! የሚመሌስሇት አሇ? እስኪ እሱ የጠየቀውን ጥያቄ 

የሚመሌስሇት አሇ? + 
38 ተ1   ከምለዕነት አንፃር አንዴ ናቸው ማሇት የሚያስተሊሌፈት ሀሳብ ሙለ ነው 

ማሇት ነው፡፡ 
39 መ/ር   እጅግ በጣም ጥሩ! … ላሊ ጥያቄ? 
40 ተ 3   ቲቸር! ሁለም ሰዉ ሌቦሇዴ መፃፍ ይችሊሌ?  
41 መ/ር   እሺ ላሊ ተማሪ ጥያቄ ያሇዉ  
42 ተ 5   መምህር! አጭር ሌቦሇዴ ሇምን ይፃፊሌ? 
---> 43 መ/ር  በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸዉ የተነሱት፡፡ ላሊ ተጨማሪ ጥያቄ ካሇ 

አንሱና አንዴ ሊይ ሌመሌስ፡፡  
ጥሩ ከላሇ እንግዱህ ሌቦሇዴ እንዯ ዜርዉ በተራ ቃሊት የሚሰዯር አይዯሇም፡፡  
የራሱ የሆነ ዉበት ያሇዉ ክህልትን! መሰጠትን የሚጠይቅ ጥበብ ነዉ፡፡  
ሌቦሇዴ ሇመፃፍ የግዴ ትምህርትና ተሰጥኦ ሉኖር ይገባሌ፡፡ ይህ ማሇት ግን 
በሌምዴ አይዲብርም ማሇት አይዯሇም፡፡  
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ሁሇተኛዉ ጥያቄ ምን ነበር?  
44 ተ 5   አጭር ሌቦሇዴ ሇምን ይፃፊሌ  

በመናገር ተራ 35 መ/ሩ ተማሪዎች የዕሇቱን ትምህርት እንዱያተቃሌለ ሳይሆን 

ያሌገባቸውን እንዱጠይቁ እዴሌ ሰጥተዋሌ፡፡ እንዱሁም በመናገር ተራ 37 በተማሪዎች 

የተነሳውን ጥያቄ ተማሪዎች ራሳቸው እንዱመሌሱ ጠይቀዋሌ፡፡  

የማጠቃሇያ ጥያቄዎች የተማሩትን ትምህርት በራሳቸው እንዱያጠቃሌለ ሇማዴረግ፣ 

ምናና ግምገማ ሇማዴረግ፣ የትምህርቱ ዓሊማ መሳካቱን ሇመፇተሸና ሌዩ ሌዩ 

ውሳኔዎችን ሇመስጠት የሚያስችለ ናቸው፡፡ ሇጥያቄው በሚሰጡት ምሊሽም መምህሩ 

ምን ያህሌ እንዯተረደ እና እንዲሌተረደ ሇማወቅ እና ግሌጽ ያሌሆነሊቸው ካሇም 

ቀጣይ መፍትሄ ሇመውሰዴ የሚረዲ ነው፡፡ በምሳላዎቹ እንዯቀረበው ከማጠቃሇያ 

ጥያቄ አንፃር በተገቢ ሁኔታ ተግባራዊ አሌተዯረገም፡፡ 

እንዯ አጠቃሊይ መምህራን በክፍሌ ውስጥ በርካታ ጥያቄዎችን ጠይቀዋሌ፡፡ ከጥያቄ 

ስሌተ ትምህርታዊ ጠቀሜታዎች አንፃር ሙለ ሇሙለ ውጤታማ ነበሩ ሇማሇት ግን 

አይቻሌም፡፡ ምክንያቱም ሇትምህርት መግቢያና ሇትምህርት አቀራረብ የተጠየቁ 

ጥያቄዎች በተማሪዎች ምሊሽ የተሰጠባቸው ቢሆንም አቀራረባቸው ፍዜና ምሊሻቸውም 

ውጤታማ አሌነበረም፡፡ በተጨማሪም በተማሪዎች ሇተሰጡት ምሊሾችም በቂ ትኩረትና 

ግብረመሌስ ተሰጥቶባቸው ሲጠቃሇለ አሌተስተዋሇም፡፡ ሇትምህርት ትግበራና 

ማጠቃሇሌ ዓሊማ የተጠየቁ ጥያቄዎችም በቂና ዓሊማቸውን ያሳኩ አሌነበሩም፡፡  

4.2 መምህራን በአማርኛ ቋንቋ ክፍሌ ውስጥ የሚያነሷቸው 

ጥያቄዎች ከጥያቄ አቀራረብ ስሌቶች አንፃር ምን ይመስሊለ? 

የመምህራን ዉጤታማ የጥያቄና መሌስ ሂዯት መከተሌ ሇመማር ማስተማር ሂዯቱ 

በርካታ ጥቅሞች አለት፡፡ ሇዙህም የተሇያዩ የጥያቄና መሌስ ስሌቶችን ተግባራዊ 

ማዴረግ እንዯሚገባ በምዕራፍ ሁሇት ተመሌክተናሌ፡፡ 

4.2.1 ሇጥያቄ መሌስ የሚሰጡ ተማሪዎችን ስም ከመጥራት በፉት ጥያቄዉን በግሌጽ 

ቋንቋ ማቅረብ በሁለም ተማሪዎች መዯመጡን ማረጋገጥ፡፡ 
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በምሌክታ ወቅት ይህንን ሉያሳይ የሚችሌ ዱስኩር  ከዙህ በመቀጠሌ በምሳላ 

ቀርቧሌ፡፡ 

ምሳላ 15 (ቀ 1) 

---> 57 መ/ር  የጊዛ ቅዯም ተከተሌን የሚመሇከት አሊባ የቱ ነዉ? + 
---> 61 መ/ር  ከዚ ቀጥሇንስ! እሺ አንተ?+ 
---> 71 መ/ር  እሺ አንተ! ከሌቦሇዴ አሊባዉያን ዉስጥ ያየናቸዉን አንደን ወስዯህ 

አብራራሌን? 
---> 73 መ/ር  ታሪክ ማሇት ምን ማሇት ነዉ መሌስሌኝ! + 
---> 75 መ/ር  የሇም! ++ እሺ! ላሊ? 

በመናገር ተራ 57 የተማሪዎችን ስም ሳይጠራ ጥያቄዉ ሇሁለም ተማሪዎች እኩሌ 

ተጠይቋሌ፡፡ ነገር ግን በመናገር ተራ 61 በመናገር ተራ 71 ሊይ ሊይ ዯግሞ ተማሪዉ 

ቅዴሚያ አንተ በማሇት በመ/ርቷ ተጠርቶ ጥያቄዉ ተጠይቋሌ፡፡ እንዱሁም በመናገር 

ተራ 73 እና 75ም እንዱሁ  በመናገር ተራ 71 ከሌቦሇዴ አሊባዉያን ዉስጥ 

ያየናቸዉን አንደን ወስዯህ አብራራሌኝ ተብል ተማሪው የታሪክን ምንነት እንዱመሌስ 

ተጠይቋሌ፡፡ በመሆኑም ጥያቄዎቹ የግሌጽነት ችግር ያሌተስተዋሇባቸው ቢሆንም 

መሊሽ ተማሪዎች ቀዴመው በመጠራታቸው እና ሁለም ተማሪዎች ጥያቄውን 

እንዲዯመጡ የሚያረጋግጥ ጠgሚ ስሇላሇ በዙህ ምሳላ ስሌቱ በውጤታማነት 

ተተግብ[ሌ ማሇት አይቻሌም፡፡  

ምሳላ 16 (ቀ 2) 

---> 13 መ/ር  እስኪ በእናንተ አረዲዴ መቼት ምንዴን ነዉ? መቼት ማሇት ምን ማሇት 
ይመስሊችኋሌ? 

14 ተ 1   ታሪክ የተፇጠረበት ቦታ  
---> 15 መ/ር  ላሊስ? ላሊስ? ሁሊችሁም ሰምታችኃሌ? እሺ! 
16 ተ 4   ታሪክ ማሇት በሌቦሇዴ ዉስጥ የገፀባህሪያቱ ኑሮ ዉጣ ዉረዴ ይመስሇኛሌ  
---> 23 መ/ር  ግጭትን የሚፇጠሩት ገፀባህሪያት ናቸዉ! እነዙህን ገፀባህሪያት ከማን ጋር 

ይጋጫለ ወይንም ስንት ዓይነት የግጭት አይነቶች አለ? 
24 ተ 1   ገፀ ባህሪያቱ ከገፀ ባህሪያት ጋር  
36 መ/ር   እስኪ ጮክ በይና ንገሪኝ ማን ትፇሪያሽ 
---> 37 መ/ር  ሰሊም! እስኪ ንገሪኝ! ግዴ እንትና እንትና መባሌ አሇበት? እስከ አሁን 

ካወራናቸዉ ስሇ አንደ ንገሪኝ! 
38 መ/ር   ታዱያ ንገሪኛ 
39 ተ 1   (…) 
40 መ/ር  ተሰምታችኋሌ አይሰማም! እኔ በግዴ እንዯምንም ነዉ የሰማኋት፡፡ እሺ፣ እሺ! 

ቁጭ በይ! ላሊ? ዲዊት 
41 ተ 5  ገፀባህሪ ማሇት ታሪኩን በገሀደ ዓሇም ታሪኩን ወክሇዉ የሚጫወቱ የሚወክለ፡፡ ታሪኩን 
ሚወክለ  
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--->42  ታሪክ! እ ! እ! አንተ! ምንዴን ነዉ የምታወራዉ በሌ መሌስሌኝ (ኸኸኸ) እሺ! እስኪ 
አብራራሌኝ? አንተን እኮ ነዉ! ግጭት ምንዴን ነዉ? (?) እሽሽ! ወሬ አሌፇሌግም! 
እ…….. 

43 ተ 7  የመጀመሪያዉን ነዉ  
---> 44 መ/ር እህ! ++ በሊ! እስኪ አብራራሌኝ? +  

ምንዴን ናቸዉ? + ዉስብ ምንዴን  ነዉ? + ጡት ምንዴን ነዉ? ++ ሌቀት ምንዴን 
ነዉ? ++ 

በመናገር ተራ 13፣ በመናገር ተራ 15 እና 23 መ/ርቷ ጥያቄዉን ሇሁለም እንዱዯርስ 

በግሌፅ ቋንቋ የተማሪዎችን ስም ቀዴመዉ ሳይጠሩ አቅርበዋሌ፡፡ በላሊ መሌኩ 

በመናገር ተራ 37 ተማሪዋን ሰሊም በማሇት በስም ከጠሩ በኋሊ እስከ አሁን ከተማሩት 

አንደን እንዴትገሌፅ ጠይቀዋሌ፡፡ እንዱሁም በመናገር ተራ 42 ከጥያቄዉ ቀዴሞ 

"አንተ" በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ በመናገር ተራ 23 ግጭትን የሚፇጠሩት ገፀባህሪያት  

እንዯሆኑና እነዙህን ገፀባህሪያት ከማን ጋር እንዯሚጋጩ እንዱሁም  ስንት ዓይነት 

የግጭት አይነቶች እንዲለ ሁሇት ዓይነት ጥያቄዎች በአንዴ ዓረፍተ ነገር ውስጥ 

የተጠየቁ በመሆኑ ተማሪዎች የትኛውን ጥያቄ ቀዴመው መመሇስ እንዲሇባቸው ግራ 

እንዱገባቸውና በቀሊለ እንዲይመሌሱ አዴርጓቸዋሌ፡፡  

ምሳላ 17 (ቀ 3) 

---> 23 መ/ር  ከጓዯኞቻሁ ጋር ወዯ ጎን የተወያያችሁበትን የጋራ እናዴርግ፡፡ እስኪ 
የተወያያችሁበትን የሚነግረኝ? 

24 ተ 3  ታሪክ ከጅማሬ እስከ ፍፃሜ በጊዛ ቅዯም ተከተሌ የሚቀርብ የሌብወሇዴ 
የህሌዉና መሰረት ነዉ  

---> 25 መ/ር  ሌቦሇዴ ዯረቅ እዉነት አይዯሇም! ወይንም ዯግሞ ወጥ የሆነ የፇጠራ ስራ ነዉ 
ስንሌ ምን ይመስሊችኋሌ? በቁሙ እዉነት አይዯሇም!.. ግን ምን ብሇናሌ? 
የገሃደ አሇም ማንፀባረቂያ ነዉ፡፡ ግን በቁሙ እዉነት አይዯሇም! ምን 
ማሇታችን ነዉ? ሌቦሇዴ በቁሙ እዉነት አይዯሇም! አይዯሌ እንዳ? በዙህ 
እንስማማ! ሌቦሇዴ በቁሙ እዉነት አይዯሇም፡፡ እዉነት? ሀሰት? 

26 ተህ   እዉነት  
---> 33 መ/ር  እስኪ የረጅም ሌቦሇዴ ምሳላ የሚሆን ንገሩኝ? የረጅም ሌቦሇዴ ምሳላ የሚሆን 

መጽሏፍ? የምታዉቁት? የምታነቡት? ወይንም ያነበባችሁት? የሇም? እስኪ 
ፍቅር እስከ መቃብርን ያነበበ? የሇም? እሺ የሰማ? ገፀ ባህሪያቱ ብዘ ናቸዉ 
ትንሽ? (ያጥ) እነ ሰብሇ ወንጌሌ እነበዚብህ፣ እነ ጉደ ካሳ የመሳሰለት አለበት 
አይዯሇ? 

34 ተ ህ   አዎ  

በምሳላ 17 በመናገር ተራ ቁጥር 23 የቀረበዉ ጥያቄ የተማሪዎች ከጎናቸዉ ካሇ 

ጓዯኛቸዉ ጋር ተወያይዉ ምሊሽ እንዱሰጡ የተዯረገበት ነዉ፡፡ በመናገር ተራ 25 

እና በመናገር 33 የቀረበዉ ጥያቄ በአንዴ ጊዛ ስሇ አንዴ ጉዲይ በተሇያዬ መሌኩ 
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በርካታ ጥያቄዎችን ተማሪዎች እንዱመሌሱ የተጠየቀበት ምሳላ ነዉ፡፡ በምሳላው 

ሇመረዲት እንዯሚቻሇው ተማሪዎች አንደን ጥያቄ ተጠይቀዉ ሳይመሌሱ በተከታታይ 

ላልች ጥያቄዎች ተጠይቀዋሌ፡፡ ይህ በጥያቄዎቹ ሊይ የግሌጽነት ችግር እንዲሇ 

የሚያሳይ ነው፡፡ ጥያቄ የማቅረብ ሇዚውም ሳቢና የሚያነቃቃ አይዯሇም ፍዜ በመሆኑ 

ሁለም ተማሪዎች ትኩረት እንዱሰጡት የሚጋብዜ አይዯሇም፡፡ 

ምሳላ 18 (ቀ 4) 

---> 9 መ/ር  እነዙህ የመሸጋገሪያ ቃሊትና ሀረጋ የሚባለት ምን ጥቅም አሊቸዉ? ++ (ያጥ) 
እነዙህ የመሸጋገሪያ ቃሊትና ሀረጋት ምንዴን ናቸዉ? በቋንቋ ስንፅፍና ስንናገር 
ሇመሸጋገሪያ የምንጠቀማቸዉ ማሇት ነዉ፡፡ እና እነዙህ ቃሊት ሇምን 
ይጠቅማለ? ምን ጥቅም አሊቸዉ?+ 

10 ተ 2   ዓረፍተ ነገርን ከአረፍተ ነገር ሇማያያዜ  
---> 34 መ/ር  ቃሊት ምንዴን ናቸዉ? +  
እ! ++  ቃሌ ምንዴን ነዉ ? + ወይንም ቃሊት ምንዴን ናቸዉ ?+ እ! ++ ምን 

እንበሇዉ ? + ቃሌ ምንዴን ነዉ ቢባሌ ምን መሌስ አሊችሁ ? ++ እሺ አዱስ 
እጅ? ++  

35 ተ 12   የፉዯሊት ቅንጅት 

በመናገር ተራ 34 መምህሩ የቃሌን ትርጉም ሇመጠየቅ በተሇያየ ገሇፃ አቅርበዋሌ፡፡ 

በመናገር ተራ 9 ስሇ መሸጋገሪያ ቃሊት ምንነት ሲጠይቁ ጥያቄውን ያቀረቡት 

በተወሳሰበ መንገዴ ነው፡፡  

ይህ ስሌት  ሇጥያቄ መሌስ የሚሰጡ ተማሪዎች ስም ከመጥራት በፉት ጥያቄዉን 

በግሌጽ ቋንቋ ማቅረብና ሇሁለም ተማሪዎች መዴረሱን ማረጋገጥን የሚመሇከት ነው፡፡   

በምሳላዎቹ እንዯቀረበው በትክክሌ ተተግብ[ሌ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ምክንያቱም 

ከጥያቄ በፉት ተማሪዎች አንተ አንቺ ተብሇው ተጠርተው ተጠይቀዋሌ፡፡ የግሌፅነት 

ችግር የተስተዋሇባቸው ጥያቄዎችም ነበሩ፡፡   

  4.2.2 የተማሪዎችን ችልታ መሠረት ያዯረጉና ምክንያታዊ ጥያቄዎችን መጠየቅ 

ይህ ስሌት በክፍሌ ዉስጥ የሚነሱ ጥያቄዎች ምክንያት ሉኖራቸዉ እንዯሚገባ 

የሚያሳይ ነው፡፡ የዙህን ስሌት አተገባር የሚያሳይ ዱስኩር ምሳላ እንዯሚከተሇዉ 

ተተንት•ሌ፡፡ 

ምሳላ 19 (ቀ 2) 

---> 9 መ/ር  እነዙህ የመሸጋገሪያ ቃሊት የሚባለት ምን ጥቅም አሊቸዉ? 
10 ተ 2   ዓረፍተ ነገርን ከአረፍተ ነገር ሇማያያዜ  
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11 ተ 3   ማቀናጀት 
14 መ/ር  አዎ! በጣም ጥሩ! ((ሰላዲ ሊይ እየፃፈ)) አንዴን ሀሳብ ወዯ ላሊ ያሻግራለ 

ላሊስ?  
15 ተ 2   የሀሳብን ዉህዯት ያመጣለ 
--->16 መ/ር  ሇምሳላ “እና” ብንሌ! እና የሚሇዉን አያያዥ ብንወስዴ! ብዘ ጊዛ እና ምንን 

ከምን የሚያሸጋግር ይመስሊችኋሌ? 
17 ተ ህ   ሀረግን ከሀረግ  
--->መ/ር  ሀረግን ከሀረግ ወይንም ቃሊትን ከቃሌ የሚያገናኙ ናቸዉ፡፡ ቃሌን ከቃሌ 

ወይም ሀረግን ከሀረግ የሚያገናኙ ናቸዉ፡፡ ሆኖም ግን ፣ ይሁን እንጂ፣ 
ብንሌስ? 

18 ተ ህ  ዓረፍተ ነገርን ከዓረፍተ ነገር የሚያያይዘ ናቸዉ፡፡ ጠቅሊሊዉን እነዙህ 
አያያዥ ወይንም የመሸጋገሪያ ቃሊት የምንሊቸዉን ስንመዴባቸዉ ተጨማሪ 
ሀሳብ ሰጪ የሆኑ አለ፡፡ ከእነሱ ዉስጥ እስኪ ጥቂቶቹን ተጨማሪ ሀሳብ 
የሚሰጡ  

19 ተ 2   ምክንያቱም  
--->20 መ/ር  ምክንያቱም፡፡ ምክንያትን የሚዯረዴሩ ላሊ፡፡ ተጨማሪ ሀሳብን የሚያመጡ 

ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ ይሁን እንጂ ብንሌ የተቃርኖ ሀሳብ ነዉ አይዯሇ! ሆኖም ግን፣ 
ቢሆንም፣ ስሇዙህ ካሌንስ? 

21 ተ 6   ሀሳብን መጨመር  

በመናገር ተራ 9 እና በመናገር ተራ 16 የቀረቡት ጥያቄዎች ትምህርታዊ ፊይዲ 

ያሊቸው አብዚኛዎቹ ተማሪዎች የሚያውቋቸውን እንዱረዜሩ የሚያዯርጉ ናቸው፡፡ 

በመናገር ተራ 17 እና በመናገር ተራ 20 የተማሪዎችን በመጠኑ ማሰብ የሚጠይቁ 

ጥያቄዎች ናቸው፡ በአጠቃሊይ በአብዚኛዎቹ ተማሪዎች ሉመሇሱ የሚችለ ብዘም 

ማገናብን የማይጠይቁ ጥያቄዎች ተጠይቀዋሌ፡፡ እነዙህ ጥያቄዎም በማስታወስ ብቻ 

ሉመሇሱ የሚችለ ናቸው፡፡ ተማሪዎች የተማሩትን ተጠቅመው የበሇጠ 

እንዱመራመሩና እንዱተገብሩ የሚጋብዘ አሌነበሩም፡፡ በመሆኑም የትምህርት 

አቀባበሌ ዯረጃቸው ከፍተኛ ሇሆኑ ተማሪዎች ፊይዲ ያሇው ጥያቄ አይዯሇም፡፡  

ምሳላ 20 (ቀ 5) 

---> 1 መ/ር  እንዯምን ዋሊችሁ ተማሪዎች! ዯብተርና መጽሏፊችሁን አዉጡ! በባሇፇዉ 
ክፍሇ ጊዛ ምን ተማርን የሚያስታዉሰኝ? ++ ምን ነበር የተማርነዉ? እሺ! 

  ---> 2. ተ 1  ባሇፇዉ ክፍሇ ጊዛ የተማርነዉ ስሇ አንቀፅ ነዉ፡፡  
አንቀፅ ስሇ አንዴ መሰረታዊ ነገር የሚያወሩ ዓረፍተ ነገሮች ስብስብ ነዉ፡፡ 
አንቀፅ ሁሇት ክፍልች አለት፡፡ እነሱም ሀይሇ ቃሌ እና መርዜር ነዉ፡፡ 
የሀይሇ ቃለ አቀማመጥ በአራት ይከፇሊሌ፡፡ እንዯኛዉ ሀይሇቃለ ከመጀመሪያ 
ሊይ ሲሆን ነዉ፡፡ ይህ የአንቀፅ አይነት ሀይሇ ቃለን ከመጀመሪያ ሊይ 
ያስቀምጥና ከዚ ሰፊ እያዯረገ መርዜራዊ ዓረፍተ.ነገሮችን እየጨመረ የሚሰፊ 
ነዉ፡፡ …. 

---> 3 መ/ር  በጣም ጥሩ! ((ጭብጨባ))  
አብዚኛዉን ገሌፃዋሇች፡፡ የሚጨምር አሇ? እስኪ ትንሽ የሚጨምር? 

---> 7 መ/ር  አይ! ዴረሰት ዉስጥ አሌሄዴንም አንቀፁን ብቻ? +  
ስሇ እንቀጽ ምን ተማርን? + 
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መ/ር በቃ! እሺ ላሊ ? 

በምሳላ 20 መምህሩ በመናገር ተራ 1 የባሇፇዉ ክፍሇ ጊዛን ሇማስታወስና የክፍሌ 

መስተጋብርን ሇማስጀመር የሚያስችሌ ጥያቄ ጠይቀዋሌ፡፡ ሇጥያቄው መሌስ ሰጠችው 

ተማሪ ማስታወሻዋን እየተመሇከተች በዜርዜር መሌስ ሰጥታሇች፡፡ ተማሪዋ መሌሱን 

የመሇሰችው ማስታወሻዋን እየተመሇከተች መሆኑ ሇጥያቄው ተገቢ መሌስ ሰጥታሇች 

ሇማሇት አያስችሌም፡፡ በመናገር ተራ 3 መሌስ የሰጠችዉን ተማሪ በማበረታታት እና 

ሞራሌ በመስጠት ላልች ተጨማሪ ማብራሪያ እንዱሰጡ ጠይቀዋሌ፡፡ በመናገር ተራ 

5 ምሊሽ እንዱሰጥ እዴሌ የተሰጠዉ ተማሪ ከተጠየቀዉ ይት ዉጭ ሲወጣ ወዯ ይቱ 

በመመሇስ መሌስ እንዱሰጥ የተዯረገበት ነዉ፡፡ በመናር ተራ 7 ሇላሊ ተማሪ እዴሌ 

ሇመስጠትና ተጨማሪ ማብራሪያ በላልች ተማሪዎች ሇመስጠት ሚያስቸሌ ጥያቄ 

ተጠይቋሌ፡ የተጠየቁት ጥያቄዎች አብዚኛዎቹ ተማሪዎች በማስታወስ ሉመሌሱት 

የሚችለት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ሁለንም ተማሪዎች ያሳተፇ ነው ሇማሇት አያስዯፍርም 

ምክንያቱም ከፍተኛ የትምህርት አቀባበሌ ሊሊቸው ተማሪዎች የሚመጥን ጥያቄ 

አሌተካተተም፡፡ 

ምሳላ 21 (ቀ 6) 

---> 1 መ/ር  እንዳት ሁሇት ኃይሇ ቃሌ በአንዴ አንቀጽ ውስጥ ሉኖር ይችሊሌ? ++ እስኪ 
ሞክሩ?++ ቀዴማችሁ ስሇፃፊችሁ ማስታወሻውን ካነበባችሁ! ሁሇት ኃይሇ ቃሌ 
አሇ፡፡ ስሇዙህ ስሇ ሁሇት ዋና ነገር እያወራን ነዉ ማሇት ነዉ? ++ እስኪ? ++ 

2 ተ 1   ኃይሇ ቃለን እንዯ ማጠቃሇያ መጠቀም ማሇት ነዉ 
---> 3 መ/ር  እንዯ ማጠቃሇያ መጠቀም! ++ እሺ ላሊ ምሊሽ ካሇ! ++ ግሌፅ 

አሌሆነሊችሁም? ++ ላሊ ምሊሽ ያሇዉ? ++ 
4 ተ 2  በአንቀፅ ዉስጥ ሁሇት ኃይሇ ቃሌ መኖር ካሌተቻሇ! ሇምን ሀይሇ ቃሌ አንደ 

ኃይሇ ቃሌ ሁሇቴ ይዯገማሌ? 
5 መ/ር   ጥሩ ጥያቄ ነዉ! የሚመሌስሊት አሇ? የሚያብራራሊት? 
6 ተ 3  ከሊይ በኃይሇ ቃሌ ተገሌፆ በዜርዜር ዓ.ነገር የተብራራዉ ሀሳብ የበሇጠ 

ሇማጉሊት ወይንም ሇማጠቃሇሌ  
7 መ/ር   ላሊ! ላሊ ጥያቄ ያሇዉ? 

መምህርቷ በመናገር ተራ 1 እና በመናገር ተራ 3 በሚያስተምሩት ትምህርት መካከሌ 

የተማሪዎች ትኩረት ሇመያዜ ይችለ ንዴ ስሇ ኃይሇ ቃሌ መገኛ ቦታዎች በተሇይም 

ሁሇት ኃይሇ ቃሌ አንዴ አንቀጽ ዉስጥ ሲገኝ ምን ማሇት እንዯሆነ እንዱመሌሱሊቸዉ 

(እንዱብራሩሊቸዉ) ጠይቀዋሌ፡፡ እንዱሁም በመናገር ተራ 5 እና በመናገር ተራ 9 

ተማሪዋ ሇጠየቀችዉ ጥያቄ ላልች ተማሪዎች መሌስ እንዱሰጧት ጠይቀዋሌ፡፡ 
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በዙህኛው ጥያቄ ከፍተኛ የትምህርት አቀባበሌ ሊሊቸው ተማሪዎች የተጠየቀ ቢሆንም 

ተገቢ እና በቂ ምሊሽ ከተማሪዎች ሉያገኝ አሌቻሇም፡፡ መምህሩም በተገቢ መጠን 

ግሌፅ አዴርገው አሊብራሩትም፡፡ 

ሶስት አይነት የትምህርት አቀባበሌ ዯረጃ እና የመማር ስሌት ያሊቸው ተማሪዎች 

በአንዴ ክፍሌ ውስጥ እንዯሚገኙ ይታወቃሌ፡፡ ይህም ስሌት የተማሪዎች ችልታ 

መሠረት ያዯረጉና ምክንያታዊ ጥያቄዎች መጠየቅ ሊይ ያተኩራሌ፡፡ ሇዙህም 

የማህራዊ፣ ስነሌቦናዊና ትምህርታዊ ፊይዲቸዉን መሠረት ያዯረጉ ጥያቄዎች ሉጠየቁ 

ይገባሌ፡፡ እንዱሁም በክፍሌ ዉስጥ ከፍተኛ፣ መካከሇኛና ዜቅተኛ የትምህርት አቀባበሌ 

ችልታ ሊሊቸዉ ተማሪዎች ሇሁለም እንዯ ዯረጃቸዉ አሳታፉ የሆኑ ጥያቄዎች 

መጠየቃቸዉ የተማሪዎችን እኩሌ ተሳትፎ ከማሳዯጉም በተጨማሪ የሁለንም 

ተማሪዎች ትኩረት ሇመያዜና ንቁ ክፍሌን ሇመፍጠር ይረዲሌ፡፡ የተጠየቁት 

ጥያቄዎች በአብዚኛዎቹ ተማሪዎች የተመሇሱ ነበሩ፡፡ ከፍተኛ የትምህርት አቀባበሌ 

ሊሊቸው ተማሪዎች የተጠየቁ ጥያቄዎች ተገቢ ምሊሽ አሊገኙም፡፡ መምህራንም ተገቢ 

ትኩረት ሲሰጡበት አሌተስተዋሇም፡፡  

  4.2.3 የዜቅተኛና የከፍተኛ የዕዉቀት ዯረጃ ጥያቄዎችን መጠየቅ 

ከአዕምሮታዊ የግንዚቤ ዯረጃዎች የዜቅተኛ እና የከፍተኛ የእዉቀት ዯረጃ ጥያቄዎች 

እንዱጠየቁ የሚያዯርግ ስሌት ነው፡፡ ይህንን ስሌት በተመሇከተ የነበረዉን ሂዯት 

ሇማሳየት የሚከተለት ምሳላዎች ቀርበዋሌ፡፡ 

ምሳላ 22 (ቀ 1)  

 ---> 15 መ/ር  ፍሬ ነገሮች ያሌናቸዉ! ምንዴን ናቸዉ? ++ 
 ---> 17 መ/ር  ታሪክ ትክክሌ! ላሊስ? + 
 ---> 19 መ/ር  ላሊስ! + 
 ---> 21 መ/ር  ጥሩ! እህ? + 
 ---> 23 መ/ር  ላሊስ! +  
---> 27 መ/ር  ትሌም! እሺ? + 
 30 መ/ር   ላሊ! ተጨማሪ አሇ? 
 --->3 2 መ/ር  ታሪክ ምንዴን ነዉ? ታሪክ ምን ይመስሊችኋሌ? 
 ---> 38 መ/ር  በጣም ጥሩ! በጊዛ ቅዯም ተከተሌ በሌቦሇዴ ዉስጥ የሚቀርብ ነዉ፡፡ ላሊ ሀሳብ 

ያሇዉ? + 
 ---> 43 መ/ር  ገፀባህሪያትስ! ምንዴን ናቸዉ? ++ 
 ---> 47 መ/ር  በጣም ጥሩ! ግጭት ምንዴን ነዉ? + 
    ግጭት ባይኖርስ? 
---> 57 መ/ር  የጊዛ ቅዯም ተከተሌን የሚያመሇክተን አሊባ የቱ ነዉ? 
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---> 77 መ/ር  ግን እናንተ ታሪክን እንዳት ነዉ የምትገሌፁት እስኪ በዯንብ 
የሚያብራራሌኝ? ++ (ያጥ) 

ምሳላ 22 መሠረት መምህርቷ ተማሪዎች የተማሩትን አስታዉሇዉ እንዱመሇሱ 

የሚያስችለ በርካታ ጥያቄዎች ጠይቀዋሌ፡፡ መናገር ተራ 15፣17፣19፣21፣23፣27፣30፣32፣

38፣43፣47፣57 ሊይ ተማሪዎች በእሇቱ የተማሩትን አስተዉሰዉ እንዱናገሩና የሌቦሇዴ 

አሊባውያንን በስም እንዱረዜሩ ተጠይቀዋሌ፡፡ በመናገር ተራ 77 ዯግሞ ስሇ ታሪክ 

ተማሪዎች እንዱያብራሩሊቸዉ ጠይቀዋሌ፡፡ እነዙህ ጥያቄዎች የተማሪዎችን ዜቅተኛ 

አዕምሮታዊ የግንዚቤ ዯረጃ የሚጠይቁ ናቸው፡፡ 

ምሳላ 23 (ቀ 3) 

---> 1 መ/ር  ሌቦሇዴ ምንዴን ነዉ? ++ 
ስንት ዓይነት የሌቦሇዴ ዓይነቶች አለ? + 
ሇምንስ ይመስሊችኋሌ የተከፇለት? + 
ሇምን ይሇያያለ? በምንስ ይመሳሰሊለ + 

--->    የሌቦሇዴ አሊባዉያን እነማን ናቸዉ? ++ 
እስኪ የመጀመሪያዉን ጥያቄ መሌሱ ? ሌቦሇዴ ምንዴን ነዉ ትሊሊችሁ? 

--->    ሌቦሇዴ ምንዴን ነዉ? 
2 ተ 1  ሌቦሇዴ ከገሀደ አሇም የተወሰዯ የሰዉን ህይወት ሌዩ ሌዩ መሌኮች የሚያሳይ 

በቁሙ እዉነት ያሌሆነ የኪነ ጥበብ ስራ ነዉ፡፡ 
መ/ር   በጣም ጥሩ! በጣም ጥሩ! እስኪ ላሊ?  

  4 ተ 2   ሌቦሇዴ ማሇት የገሀደን አሇም ሉያንፀባርቅ የሚችሌ ምናባዊ የፇጠራ ስራ  
5 መ/ር   ምናባዊ የሆነ የፇጠራ ስራ ነዉ፡፡ በጣም ጥሩ! የተሇየ አሇ? እሺ!  
6 ተ 3  ሌቦሇዴ ማሇት ዯራሲዉ በገሀደ አሇም እዉነታ ሊይ ተንተርሶ አእምሮዉ 

የሚያመነጨዉን ዉበት ባሇዉ ቋንቋ የሚያቀርበዉ የስነ-ፅሁፍ ስራ ነዉ፡፡ 
7 መ/ር  በጣም ጥሩ! የተሇየ ሀሳብ ያሇዉ? ስሇዙህ የመጀመሪያዉ ሁሊችንንም 

የሚያስማማዉ ምን አሇ? የፇጠራ ስራ ነዉ፡፡ ወጥ የሆነ የፇጠራ ስራ ነዉ፡፡ 
7 መ/ር  በጣም ጥሩ! የተሇየ ሀሳብ ያሇዉ? ስሇዙህ የመጀመሪያዉ ሁሊችንንም 

የሚያስማማዉ ምን አሇ? የፇጠራ ስራ ነዉ፡፡ ወጥ የሆነ የፇጠራ ስራ ነዉ፡፡  
በማን አማካኝነት የሚጋጅ?   

8 ተ ህ     በዯራሲዉ  
---> 11 መ/ር  ሌቦሇዴ በስንት ይከፇሊሌ 
12 ተ 5  በሁሇት  
13 መ/ር   ሌቦሇዴ በሁሇት ይከፇሊሌ! ስማቸዉ? 
15 መ/ር   መሠረታዊ ሌዩነታቸዉ ምንዴን ነዉ ትሊሊችሁ  

በሁሇቱ መካከሌ አንዴ መሠረታዊ ሌዩነት ተዯርጎ ምን ሉወሰዴ ይችሊሌ? 
---> 24 መ/ር  ሌቦሇዴ በቁሙ እዉነት አይዯሇም፡፡ እዉነት? ሀሰት? + 
---> 33 መ/ር  ከረጅም ሌቦሇዴ አንፃርስ! በርካታ ናቸዉ  በጣም ጥሩ፡፡ እስኪ የረጅም 

ሌቦሇዴ ምሳላ የሚሆን ንገሩኝ?  
የረጅም ሌቦሇዴ ምሳላ የሚሆን መፅሀፍ የምታዉቁት?  
የምታነቡት ወይንም ያነበባችሁት የሇም?  
እስኪ ፍቅር እስከመቃብርን ያነበበ? የሇም?  እሺ የሰማ? ገፀባህሪያቱ ብዘ 
ናቸዉ ትንሽ? (ያጥ) እነሰብሇ ወንጌሌ ፣ እነበዚብህ፣ እነጉደ ካሳ የመሳሰለት 
አለበት አይዯሇ?  

34 ተ ህ   አዎ!   
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በምሳላው መሰረት በመናገር ተራ 1 እና 11 መምህርሩ ተመሪዎች የሌቦሇዴን ምንነት 

እንዱገሌጹ፤ ስንት ዓይነት የሌቦሇዴ ዓይነቶች አንዲለ እንዱናገሩና የሌቦሇዴ 

አሊባውያንን እንዱረዜሩ ጠይቀዋሌ፡፡ ጥያቄዎቹ ተማሪዎች ከዙህ በፉት 

የሚያውቁትን ወይንም የተማሩትን አስታውሰው የሚመሌሷቸው ናቸው፡፡ በዙሁ 

በመናገር ተራ 1 የሌቦሇዴ ዓይነቶች የመከፇሊቸው ምክንያት እንዱሁም አንዴነት እና 

ሌዩነት እንዱያብራሩ ሲጠየቁ ምክንያታዊነትንና የማወዲዯርና የማነፃፀር ክሂሌን 

ተጠቅመው እንዱመሌሱ የሚያዯርግ ጥያቄ ነው፡፡ 

እንዱሁም በመናገር ተራ 24 ሌቦሇዴ በቁሙ እውነት አይዯሇም እውነት ሀሰት በማሇት 

መምህሩ ባሇሁሇት ምርጫ የዜቅተኛ የዕውቀት ዯረጃ ጥያቄን ጠይቀዋሌ፡፡ በላሊ 

መሌኩ በመናገር ተራ 33 ስሇ አጭርና ረጅም ሌቦሇዴ አንዴነት እና ሌዩነት 

አስተምረው ከጨረሱ በኃሊ የረጅም ሌቦሇዴ ምሳላ የሚሆን መፅሃፍ እንዱነግሯቸው 

ጠይቀዋሌ ይህ የተማሪዎችን በጥሌቀት ማሰብና ማገናብ ሚጠይቅ የከፍተኛ ዯረጃ 

ጥያቄ ነው፡፡ ነገር ግን ተማሪዎቹ ሉመሌሱት አሌቻለም፡፡ በአንፃሩ በዜቅተኛ 

የዕውቀት ዯረጃ የተጠየቁ ጥያቁዎች በተማሪዎች ትክክሇኛውን ምሊሽ ሲያገኙ 

ይስተዋሊሌ፡፡ 

ምሳላ 24 (ቀ 4) 

---> 22 መ/ር አስተዋፅኦ ምንዴን ነዉ?  

      አስተዋፅኦ ምንዴን ነዉ ትሊሊችሁ?   

23 ተ7   አስተዋፅዖ አንዴ ፅሁፍ ሇመፃፍ መንገዴ ቀያሽ ነዉ፡፡  
24 መ/ር  መንገዴ ቀያሽ ጉዲያችን ከጽሕፇት ጋር ነዉ አይዯሌ! በጽሕፇት ቋንቋ 

ተግባቦት እንዱኖር ስናዯርግ አስተዋፅኦ እንገዴፊሇን፡፡ … ስሇዙህ አስተዋፅኦ 
ምንዴን ነዉ የመጀመሪያዉ? ምን ማዴረግ አሇብን? እጅ አዉጡ እና! 
አስተዋፅኦ ምንዴን ነዉ ትሊሊችሁ? 

25 ተ 7   መንገዴ ቀያሽ፡፡  

26 መ/ር  መንገዴ ቀያሽ ነዉ አይዯሇ! ሇምኑ! ሇዴርሰቱ፡፡ ጉዲያችን ዴርሰቱ ስንፅፍ 
ነዉ፡፡ ዴርሰት ስንፅፍ መንገዴ በመምራት ያገሇግሇናሌ፡፡ ላሊስ! እጅ 
አዉጡና? መንገዴ ቀያሽ ነዉ ላሊ? (ያጥ) ትሌም ነዉ፡፡ መነሻ ነዉ፡፡ ማሇት 
ነዉ፡፡ አስተዋፅኦ ዴርሰት ስንፅፍ ትሌም ነዉ፡፡ መንገዴ ቀያሽ ነዉ፡፡ ይሄ 
የአስተዋፅኦን ምንነት የሚመሇከት ነዉ፡፡ ጥቅሞቹስ? ጥቅም? እጅ 
እያወጣችሁ! 

27 ተ 8   ዓሊማን ግሌፅ ሇማዴረግ  
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---> 34 መ/ር  ቃሊት ምንዴን ናቸዉ? እ! ቃሌ ምንዴን ነዉ? ወይም ቃሊት ምንዴን ናቸዉ? 
እ! ምን እንበሇዉ? ቃሌ ምንዴን ነዉ ቢባሌ ምን መሌስ አሊችሁ፡፡ እሺ አዱስ 
እጅ 

35 ተ 12   የፉዯሊት ቅንጅት 

---> 43 ተ ህ  ተመሳሳይ ፍቺ ላሊስ ተቃራኒ ፍቺ ላሊ የመዜገበ ቃሌ ፍቺ ከማሇት ምን 
ቢባሌ ጥሩ ነዉ? እማሬያዊ ፍቺ እና ፍካሬያዊ ፍቺ ዋና ዋናወቹ ናቸዉ፡፡ 
ብል መዉሰዴ ይቻሊሌ፡፡  

የአንዴን ቃሌ ትክክሇኛ ትርጉም ወይንም ፍቺ የምናገኘዉ መቼ ነዉ ቢባሌ 
ምን ትሊሊችሁ?  

44 ተ ህ   በአዉደ  
 ---> 47 መ/ር  እማሬ ማሇት ምን ማሇት ነዉ? እማሬያዊ ፍቺ ስንሌ? አንዴ!  

62 መ/ር   እዚ ሊይ የምታገኙት የቃሊት ፍቺ አንዴ ብቻ ነዉ እንዳ  
63 ተ ህ   አይዯሇም  

66 መ/ር   ግዴግዲ እና ጣሪያ ያሇዉ መጠሇያ ነው አይዯሌ  

ግዴግዲና ጣሪያ ያሇዉ ሇሰዉ ሌጅ ወይም ሇእንስሳት በመጠሇያነት ሉያገሇግሌ 
የሚችሌ፡፡ እሱ ቀጥተኛ ፍቺዉ ነዉ፡፡ ቀጥተኛ ፍቺዉ ነዉ፡፡ ተዯራቢ 
ፍቺዉስ? ኧ!  እሺ? 

በመናገር ተራ 22 የአስተዋፅኦን ምንነት ወይንም ትርጉም እንዱገሌፁ ተራ 34 

የቃሊትን ትርጉም እና ምንነት እንዱናገሩ እንዱሁም በመናገር ተራ 47 የእማሬን 

ትርጉም እንዱናገሩ ተጠይቀዋሌ፡፡ በመናገር ተራ 43 የቃሌን ትክክሇኛ ትርጉም 

መገኛ ተማሪዎች እንዱመሌሱ ተጠይቀዋሌ፡፡ እነዙህ ጥያቄዎች ዜቅተኛ የግንዚቤ 

ዯረጃን የሚጠይቁ ናቸው፡፡ 

ምሳላ 25 (ቀ 4) 

---> 9 መ/ር  በጣም ጥሩ፡፡ ሶስት ርዕስ ሰጥተናሌ፡፡ ማርፇዴ፣ ከት/ቤት መቅረት እና የጥናት 
መርሀ ግብር በሚሌ እናንተ በሚመቻችሁ ሀሳብ በምታገኙበት ርዕስ አንዴ 
መርጣችሁ አንቀፅ ፅፊችሁ እንዯመጣችሁ ነዉ የሚጠበቀዉ፡፡ ማርክ 
ስሇሚኖረዉ አሁን ማቅረብ ትጀምራሊችሁ እየጠራሁ እዴሌ እሰጣችኋሇሁ 
ታነባሊችሁ፡፡ እሺ!   

10 ተ 4   የጥናት ፕሮግራም ማዉጣት 
የጥናት ፕሮግራም ማዉጣት ጊዛያችንን በአግባቡ ሇመጠቀምና ወዯ 
ምንፇሇገዉ ዓሊማ ሇመዴረስ ያገሇግሊሌ፡፡ አንዲንዴ ተማሪዎች የጥናት እቅዴ 
ያወጡ እና እቅደን ሇመፇፀም ግን ሲቸገሩ እንመሇከታሇን፡፡ ነገር ግን 
ሇእያንዲንደ ትምህርት ጊዛና ሰዓት በመስጠት የጥናት እቅዴ በማዉጣት 
ዉጤታማ መሆን ይቻሊሌ፡፡ ሇዙህም ስኬት የወሊጆች እና የመምህራን ዴጋፍ 
እና ክትትሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

11 መ/ር   በጣም ጥሩ!  
12 ተ 5   ማርፇዴ 

ማርፇዴ ማሇት አንዴ ቦታ ሊይ ግይተን ስንዯርስ ማርፇዴ እንሇዋሇን፡፡ 
የሰዉ ሌጆች ከተሇያዩ ቦታዎች ያረፍዲለ፡፡ ሇምሳላ ተማሪዎች ከት/ቤት 
ያረፍዲለ ሰራተኞች ከስራ ቦታ ያረፍዲለ፡፡ እንዱሁም ሀገሪቷ መዴረስ 
ከሚገባት ቦታ ሌታረፍዴ ትችሊሇች የአንዴ ሀገር ህዜቦች መገኘት ከሚገባቸዉ 
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ቦታ ሲያረፍደ ሀገር መዴረስ ከሚገባት ቦታ ታረፍዲሇች፡፡ ስሇዙህም 
ሰዓታችንን አክብረን የተሸሇ ቦታ መዴረስ አሇብን፡፡ 

13 መ/ር   ጥሩ ነው! እሺ! 
14 ተ 6   የጥናት መርሃ ግብር ማዉጣት 

የጥናት መርሃ ግብር ማዉጣት ማሇት አንዴን ሰዉ በተሇያዩ ቀናት ምን 

ዓይነት ትምህርት ከስንት ሰዓት ጀምሮ ማጥናት እንዲሇበት የማያሳይ 

ፕሮግራም ነዉ፡፡ በወጣዉ ፕሮግራም መሰረት በትክክሌ ተግባራዊ ካሊዯረገ 

ተማሪዎች ዉጤታማ ይሆናለ ማሇት ነዉ፡፡ ምክንያቱም ዚሬ የተማርነዉን 

ዚሬ፣ ነገ የምንማረዉን ነገ የምናነብ ከሆነ ጥሩ ዉጤት እናመጣሇን ማሇት 

ነዉ፡፡ በሚወጣዉ መርሃ ግብር መሰረት በሳምንት ዉስጥ ባለት ቀናት 

ከት/ት ሰዓት ዉጪ ከ11 ጀምሮ እስከ አንዴ ሰዓት ያሇዉን ሰዓት ጠዋት 

ዯግሞ ከ12፡00 ጀምሮ እስከ 1 ሰዓት የጥናት ፕሮግራም ማዉጣት ይቻሊሌ፡፡  

መምህርቷ የተማሩትን የአንቀፅ ዳ ተጠቅመው አንቀፅ ፅፇው እንዱመጡ 

በቀዯመው ክፍሇ ጊዛ ጠይቀው ነበር፡፡ ተማሪዎቹም ፅፇው ያመጡትን በየተራ 

አንበዋሌ፡፡ ይህ ጥያቄ ተማሪዎች ይቱን ከተማሩ በኃሊ ያገኙትን ዕውቀት 

ተጠቅመው በተግባር እንዱያሳዩ የሚያዯርግ የከፍተኛ ዕውቀት ጥያቄ ነው፡፡ ነገር 

ግን በዕሇቱ ክፍሇ ጊዛ የተጠየቀ ጥያቄ አይዯሇም፡፡ ይህም ተማሪዎቹ ራሳቸው 

መስራታቸውን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ 

ይህ ስሌት የዜቅተኛና የከፍተኛ የግንዚቤ (አዕምሮታዊ) ዯረጃ ጥያቄዎችን መጠየቅን 

ይመሇከታሌ፡፡ የዜቅተኛ ዯረጃ ጥያቄዎች የተማሪዎችን ማስታወስ ችልታ ብቻ 

የሚጠይቁ፣ አብዚኛዉንም ጊዛ ባሇ ሁሇት አማራጭ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸዉ፡፡ 

የከፍተኛ የግንዚቤ ዯረጃ ጥያቄዎች ዯግሞ የተማሪዎችን በጥሌቀት ማሰብ የሚጠይቁ 

ከፍተኛ የመረዲትና የግንዚቤ ጥያቄዎች ናቸዉ፡፡ እነዙህ የጥያቄ ዓይነቶች 

ማብራራትን፣ መተንተንን፣ መተግበርን (በተግባር ማሳየት) ይጠይቃለ፡፡   

  4.2.4 ጥያቄ ከተየቁ በኋሊ ሇተማሪዎች በቂ የማሰቢያ ጊዛ መስጠት 

ተማሪዎች የተጠየቁትን ጥያቄ በትክክሌ አስበውና ተረዴተው መሌስ እንዱሰጡ 

ጥያቄውን አዴምጠው የሚያስቡበት ወይንም የሚያጤኑበት ጊዛ መስጠትን 

የሚመሇከት ስሌት ነው፡፡ የተሰጠውን ጊዛ በምሌከታ መሇካት ሚያስቸግር ቢሆንም 

ከጥያቄ በኃሊ ከነበረው የጊዛ ርዜመት አንፃር በሚከተለት ምሳላዎች የተተገበረው 

ዱስኩር ቀርቧሌ፡፡  
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ምሳላ 26 (ቀ 2)  

13 መ/ር  መሌካም ስሇባሇፇው ይህንን ካሌን፡፡ ዚሬም ቀሪ አሊባዉያንን እናያሇን፡፡ 
በእናንተ የክፍሌ ዯረጃ በዯንብ እንዴታዉቁ የሚፇሇገዉ ታሪክ እና መቼትን 
ነዉ እነሱን እናያሇን ማሇት ነዉ፡፡  

--->  እስኪ በእናንተ አረዲዴ መቼት ምንዴን ነዉ? + መቼት ማሇት ምን ማሇት 
ይመስሊችኃሌ?+  

14 ተ 1   ታሪክ የተፇጠረበት ቦታ  

---> 15 መ/ር   እስኪ! ታሪክ ምንዴን ነዉ? አሊችሁ? ታሪክ በሌቦሇዴ ዉስጥ ምንዴን ነዉ? 
ተመሳሳይ  

          እጅ ነዉ የማየዉ፡፡ እሺ እሱጋ እ!  

---> 46 መ/ር  ስንት ዯረጃዎች አለት ግጭት እ! 

47 ተ 7    ሶስት  

--->48 መ/ር  ምን ምን ናቸዉ ++ 

49 ተ 7   ዉስብ ፣ ጡት ሌቀት  

50 መ/ር  እስኪ አብራራሌኝ! ምን ምን ናቸዉ ዉስብ ምንዴን ነዉ? ጡት ምንዴን 
ነዉ? ሌቀት ምንዴን ነዉ? 

በምሳላዎቹ እንዯቀረበው በመናገር ተራ 13፣15፣46 እና 48 ሇተማሪዎች ማሰቢያ ጊዛ 

ሇመስጠት ሆን ተብል ጊዛ ሲሰጥ አሌተስተዋሇም፡፡ 

ምሳላ 27 (ቀ 2)  

--- >51 ተ 7  እሱን አሌሰማሁትም 

53 መ/ር  ሇምሳሴ እባብ! እባብ የሚሇውን ቃሌ ስንጠራ ወዯ አዕምሯችሁ ቀጥታ 
የሚመጣው ፍቺ ምንዴን ነው?++ 

             54 ተ ህ   በዯረቱ ሚሳብ  

             55 መ/ር  ይህንኑ ቃሌ ከጠራን በኋሊ ማን እንዳት የሚሌ ሀሳብ ጭምር ኖሮት  ገና 
ተመራምራችሁ አዉጥታችሁ አዉርዲችሁ የምታመጡት ላሊ ፍቺ አሇ+  

እሱ ዯግሞ ምንዴን ነዉ? አቤት! በትርጉም ምንዴን ነው? እሱ እባብ ነው 
ብንሌ?+ 

61 ተ ህ   አዎ  

62 መ/ር   እዚ ሊይ የምታገኙት የቃሊት ፍቺ አንዴ ብቻ ነዉ እንዳ +  

63 ተ ህ   አይዯሇም  

---> 64 መ/ር  ቤት የሚሇዉ ቃሌ እማሬያዊ ፍቺዉ ምንዴን? ነዉ ፍካሬያዊ ፍቺዉስ?  

65 ተ 7   ግዴግዲና ጣሪያ ያሇዉ  

  66 መ/ር   ተዯራቢ ፍቺዉስ ኧ!  እሺ? 

             67 ተ 13   አንዴ ሰዉ የሚኖረዉ ኑሮ፡፡ 
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በምሳላ 27 መምህሩ የተሇያዩ አይነት ጥያቄዎችን ከተሇያዩ ምክንያቶች አንጻር 

በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ ሲጠይቁ ከጥያቄዎቹ መጨረሻ ሇተማሪዎች የማሰቢያ ጊዛ 

ይሁነኝ ብሇው ሲሰጡ እንብዚም አሌተስተዋሇም፡፡ በመናገር ተራ 13 በመናገር ተራ 

51 እና በመናገር ተራ 64 የተዯራረቡ ጥያቄዎች ቶል ቶል የተጠየቁ ሲሆን በቂ ጊዛ 

ያሌተሰጠባቸው ይሌቁንም ጥዴፉያን የተሞለ ናቸው፡፡  

ምሳላ 28 (ቀ 5) 

---> 1 መ/ር  እንዯምን ዋሊችሁ ተማሪዎች፡፡ ዯብተር እና መፅሀፊችሁን አዉጡ፡፡ በባሇፇዉ 
ክፍሇ ጊዛ ምን እንዯተማርን የሚያስታዉሰኝ?  
ምን ነበር የተማርነዉ?+ 

2 ተ1  ባሇፇዉ ክፍሇ ጊዛ የተማርነዉ ስሇ አንቀፅ ነዉ፡፡ አንቀፅ ስሇ አንዴ መሰረታዊ 
ነገር የሚያወሩ ዓረፍተ ነገሮች ስብስብ ነዉ፡፡ አንቀፅ ሁሇት ክፍልች አለት፡፡ 
እነሱም ሀይሇ ቃሌ እና መርዜር ነዉ፡፡ የሀይሇ ቃለ አቀማመጥ በአራት 
ይከፇሊሌ፡፡ እንዯኛዉ ሀይሇቃለ ከመጀመሪያ ሊይ ሲሆን ነዉ፡፡ … 

---> 3 መ/ር  በጣም ጥሩ ((ጭብጨባ)) አብዚኛዉን ገሌፃቸዋሇች፡፡ የሚጨምር አሇ? እስኪ 
ትንሽ የሚጨምር?+ 

4 ተ2   በትሊንትናዉ ዕሇት የተማርነዉ ስሇ ዴርሰት ነዉ፡፡  
5 መ/ር   አይ ዴርሰት ዉስጥ አሌሄዴንም አንቀፁን ብቻ!  
6 ተ   አንዴ ጉዲይ ይዝ በአንዴ ርዕሰ ጉዲይ ሊይ ሚያወራ ነው፡፡  
7 መ/ር   በቃ! እሺ ላሊ? +  
8 ተ3  ትሊንትና የተማርነዉ ስሇአንቀፅ ነዉ፡፡ አንቀፅ ማሇት ዋና ሀሳብ ያሇዉ ስሇ 

አንዴ ሀሳብ ብቻ የሚያወራ አንቀፅ እንሇዋሇን፡፡ አንቀፅ ሀይሇ ቃሌ እና 
መርዜራዊ ዓ.ነገሮች ይዝ ይገኛሌ እንዱሁም ዯግሞ አንቀፅ ዋና ጠቀሜታዉ 
አንዴ አንባቢ ዴርሰቶችን ወይንም በአንቀፅ የተቀናጁትን ሇማንበብ ሲፇሌግ 
ሙለ እረፍት እያገኘ እንዱያነብ ስሌሚያዯርግ … 

በመናገር ተራ 1 እና መምህርቷ ተማሪዎችን የጠየቋቸው ጥያቄዎች የባሇፇውን ክፍሇ 

ጊዛ እንዱያብራሩ ነው፡፡ ጥያቄው መጀመሪያ እንዯመሆኑ ሆን ተብል ሇሁለም 

ተማሪዎች የተሰጠ የጊዛ አፍታ የሇም፡፡ በመናገር ተራ 3 እንዱሁ በመናገር ተራ 1 

የተጠየቀውን ጥያቄ በሰፉው ያብራራችው ተማሪ ምሊሽ የሰጠችው ተጋጅታ የቆየች 

በሚመስሌ መሌኩ በጣም በፍጥነት ነው፡፡ እንዱሁም በተማሪዋ መሌስ ሊይ ተጨማሪ 

በላልች ተማሪዎች እንዱሰጡ ቢጠየቁም በመጀመሪያውና በሁሇተኛው ጥያቄ መካከሌ 

ያሇው የጊዛ ሌዩነት እኩሌ ጥዴፉያ የተሞሊበት ነው፡፡ 

ምሳላ 29 (ቀ 6) 

--->1 መ/ር  … እንዳት! ሁሇት ኃይሇ ቃሌ በአንዴ አንቀፅ ሊይ ሉኖር ይችሊሌ? እስኪ 
ሞክሩ፡፡ ቀዴማችሁ ስሇፃፊችሁ ማስታወሻውን ካነበባችሁ፡፡ ሁሇት ሀይሇ ቃሌ 
አሇ ስሇዙህ ስሇሁሇት ነገር እየተወራ ነዉ ማሇት ነዉ? እስኪ! + 
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2 ተ1   ኃይሇ ቃለን እንዯ ማጠቃሇያ መጠቀም ማሇት ነዉ፡፡ 
---> 3 መ/ር  እንዯ ማጠቃሇያ መጠቀም! እሺ! ላሊ! ምሊሽ ካሇ?+  

ግሌፅ አሌሆነሊችሁም? ላሊ ምሊሽ ያሇዉ?  
---> 5 መ/ር  የሚመሌስሇት! ጥሩ ጥያቄ ነዉ! እስኪ የሚረዲዉ? እሺ! + 
6 ተ3  ከሊይ በሀይሇ ቃሌ ተገሌፆ በዜርዜር ዓ.ነገር የተብራራዉ ሀሳብ የበሇጠ 

ሇማጉሊት ወይንም ሇማጠቃሇሌ  
---> 7 መ/ር  በጣም ጥሩ! ከአንቀፅ መግቢያ እና መጨረሻ ሀይሇ ቃሌ የሚቀመጠዉ 

የአንቀፁን ዋና ሀሳብ ይበሌጥ ሇማጉሊት እና ሀሳቡን ሇማጠቃሇሌ ነዉ፡፡ 
መሌካም፡፡ ላሊ? ላሊ ጥያቄ ያሇዉ?++ 

            በምሳላ 29 እንዯተገሇፀው በአብዚኛዎቹ ጥያቄዎች ተመሳሳይ የጊዛ ቆይታ ተሰጥቶ 

ይስተዋሊሌ፡ 

           ተማሪዎች የተጠየቁትን ጥያቄ በትክክሌ አስበውና ተረዴተው መሌስ እንዱሰጡ 

ጥያቄውን አዴምጠው የሚያስቡበት ወይንም የሚያጤኑበት ጊዛ መስጠትን 

የሚመሇከት ስሌት ነው፡፡ በመሆኑም መምህራን በክፍሌ ውስጥ የተሇያዩ ጥያቄዎችን 

ከጠየቁ በኃሊ የማሰቢያ ጊዛ ሇመስጠት መታገስ አሇባቸው፡፡ በምሳላዎቹ እንዯቀረው 

ከጥያቄዎች በኃሊ ሆን ብልሇተማሪዎች የማሰቢያ ጊዛ ከመስጠት አንፃር ክፍተት 

እንዲሇ ያሳያሌ፡፡ 

  4.2.5 ሇጥያቄ መሌስ የሚሰጡ ተማሪዎችን በስም መጥራትና እጃቸውን እያወጡ 

እንዱመሌሱ ማዴረግ 

ሇጥያቄ መሌስ የሚሰጡ ተማሪዎችን በስም መጥራት ውጤታማ እንዯሚያዯርግ 

የሚያሳይ ስሌት ነው፡፡ ሇዙህ ስሌት ማሳያ የሚከተለትን ምሳላዎች እንመሌከት፡ 

ምሳላ 30 (ቀ 1) 
43 መ/ር  ገፀባህሪያትስ! ምንዴን ናቸዉ?+ + 

      44 ተ 9  መተወን  
      45 መ/ር  ላሊ + 
      46 ተ 3  በሌቦሇዴ ዉስጥ ያሇዉን ታሪክ ተሊብሰዉ የሚኖሩ ወይንም ዴርጊቱን የሚፇፅሙ 

ናቸው፡፡ ገፀባህሪያት ከላሇ ሌቦሇዴ ሉኖር አይችሌም፡፡ 
     47መ/ር  በጣም ጥሩ ነዉ! እሺ! ግጭት ምንዴን ነዉ? ግጭት ባይኖርስ?  
     48 ተ 2  ግጭት የሌቦሇዴ የጀርባ አጥንት ነዉ ፡ ገፀባህሪያት መካከሌ የሚፇጠር አሇመግባባት፡፡  

49 መ/ር  እርስ በእርስ ብቻ ነዉ እንዳ! የሚጋጩት? ገፀባህርያት ከገፀባህሪያት ጋር ብቻ ነው 
እንዳ! የሚጋጩት? (ያጥ) ገፀባህሪያት ከተፇጥሮ ጋርና ከላልች ገፀባህሪያት ጋር 
የሚያዯርጉት ገፀባህሪያት ከማህበረሰቡ፣ ከአካባቢዉ ወግ፣ባህሌ፣ሌምዴ ጋር ይጋጫለ 
አይዯሌ እንዳ? + 

---> 50 ተ ህ  አዎ  
61 መ/ር  ከዚ! ቀጥሇንስ? እሺ! አንተ? + 
66 ተ 6  ገፀባህሪ ከገፀባህሪ ጋር  
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67 መ/ር  ላሊስ  
68 ተ 3  ገፀባህሪ ከራሱ ጋር 

ተማሪዎችን በስም ጠርቶ ሇጥያቄዎች መሌስ እንዱሰጡ ከማዴረግ ስሌት አኳያ 

ምሳላውን ስንመሇከት በመምህርቷ አሌተተገበረም፡፡ በመናገር ተራ 61 ሊይ እሺ 

አንተ! በማሇት ተማሪው መሌስ እንዱሰጥ ጠይቀዋሌ ይህ የሚያመሇክተው መምህሩ 

የተማሪውን ስም አሇማወቃቸውን ነው፡፡ ተማሪዎች እጃቸውን አውጥተው እንዱመሌሱ 

ከማዴረግ አንፃር መምህርቷ እጃቸውን እያወጡ እንዱመሌሱ ትዕዚዚ ሲያስተሊሌፈ 

ባይዯመጥም ተማሪዎች እጃቸውን እያወጡ ምሊሽ መስጠታቸው ግን የተሇመዯ እና 

አብዚኛውን ጊዛ የሚተገበር መሆኑን ያመሊክታሌ፡፡ በመናገር ተራ 50 ተማሪዎች 

በጋራ መሌስ የሰጡ ቢሆንም የተዯጋገመ ግን አይዯሇም፡፡ 

ምሳላ 31 (ቀ 2) 

3 መ/ር  በጣም ጥሩ! ሌቦሇዴን በስንት ከፍሇን አይተን ነበር? 
4 ተ ህ  በሁሇት 
5 መ/ር  ምን እና ምን ብሇን + 
6 ተ 2  አጭር እና ረጅም  
7 መ/ር  በጣም ጥሩ! ከሌቦሇዴ አሊባውያን ያየነዉ እነማንን ነበር?  
8 ተ 1  ታሪክ  
9 መ/ር  ላሊ!  
10 ተ 3  ገፀ ባህሪያት  
27 መ/ር  ከዚ በኋሊ! ጫፍ ከነካ በኋ!ሊ ምን ይሆናሌ? እየበረዯ! እየበረዯ! ሌቀት ይመጣሌ ማሇት 

ነዉ፡፡ አሁን ምን አሌን? ሶስት ዯረጃ ሰጠነዉ አይዯሌ ሇግጭት መጀመሪያ ምን 
አሌን? 

28 ተ 1  ዉስብ  
29 መ/ር  ዉስብ ከዚ + 
30 ተ 5  ጡት  
---> 31 መ/ር ጡት ከዚስ + 
32 ተ 2  ሌቀት 
33 ተ 3  ሌቀት  

---> 34 መ/ር  እስኪ! ማነዉ አሁን የሚያብራራሌኝ እነዙህን? አዱስ እጅ ነዉ የምፇሌገዉ፡፡   
ገብቷችኋሌ ስሊችሁ አዎ ብሊችኋሌ አይዯሌ? ስሇዙህ እስኪ ንገሩኝ?  ስሊችሁ መናገር 
አሇባችሁ፡፡ እስኪ 
ንገሩኝ?  

--->  ሰሊም! ግዴ  እንትና!  እንትና! መባሌ አሇበት? እስከ አሁን ካወራናቸዉ ስሇ አንደ  
ነገሪኝ?  እ! 

35 ተ 6  ገፀባህሪያት ማሇት በሌቦሇደ ውስጥ ያሇውን ታሪክ (…) 
---> 40 መ/ር  ተሰምታችኋሌ? አይሰማም እኔ በግዴ እንዯምንም ነዉ የሰማኋት፡፡ እሺ፡፡ እሺ ቁጭ  
             በይ!  
 
 

ላሊ? ዲዊት ገጸባህሪያት ምንዴን ናቸው?  
41 ተ 5  ገፀባህሪ ማሇት ታሪኩን በገሀደ ዓሇም ታሪኩን ወክሇዉ የሚጫወቱ የሚወክለ፡፡ ታሪኩን 

ሚወክለ  
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42 መ/ር  ታሪክን! እ! እ ! አንተ ምንዴን ነዉ የምታወራዉ? በሌ መሌስሌኝ (ኸኸኸ) እሺ! እስኪ 
አብራራሌኝ አንተ! እሽ ወሬ አሌፇሌግም! እ?  

43 ተ 7  የመጀመሪያዉን! ነዉ?  
44 መ/ር  እህ! ++ በሊ! አብራራሌኝ? ++ ምንዴን ናቸው? ውስብ ምንዴንነው? + ጡት ምንዴን 

ነው? +  ሌቀት ምንዴን ነው? ++ 
45 ተ 7  ግጭት ማሇት በታሪኩ ዉስጥ አሇመግባባት  
46 መ/ር  ስንት ዯረጃዎች አለት ግጭት እ! 
47 ተ 7  ሶስት  

በአብዚኛው የጥያቄና መሌስ ሂዯት ተማሪዎችን በስም ጠርቶ ጥያቄ እንዱጠይቁ 

ማዴረግ በምሳላው አሌተመሇከትንም፡፡ ነገር ግን በመናገር ተራ 34 እና 40 ሰሊም 

እና ዲዊት የሚባለ ተማሪዎች በመምህርቷ በስማቸው ተጠርተው ጥያቄ እንዱመሌሱ 

ተጠይቀዋሌ፡፡ በመናገር ተራ 42 ዯግሞ "አንተ" በማሇት ሲያወራ የነበረ ተማሪ ጥያቄ 

እንዱመሌስ ተዯርጓሌ፡፡ በላሊ መሌኩ በመናገር ተራ 34 መምህርቷ አዱስ እጅ 

በማሇት የተማሪዎችን ተሳትፎ ጠይቀዋሌ፡፡ ይህም ተማሪዎቹ እጃቸውን እያወጡ 

ጥያቄዎችን እንዯሚመሌሱ ማሳያ ይሆና፡፡ በመሆኑም አብዚኛውን ጊዛ የሚጠየቁ 

ጥያቄዎች ተማሪዎች በስም ተጠርተው እንዱመሌሱ ያዯረጉ አሌነበረም፡፡  

ምሳላ 32 (ቀ 4) 

3 መ/ር  እነዚ የአጭር ሌቦሇዴ ባህሪያት ምን ምን ነበሩ የሚነግረኝ እጅ አዉጥቶ! እነዙህን 
የአጭር ሌቦሇዴ መሰረታዊ ባህሪያት ምን ምን ነበሩ የሚነግረኝ?  

4 ተ 2  ቁጥብ ነዉ  
12 መ/ር  ሀሳብን ያቀናጃለ፡፡ አንዴ! ያዋህዲለ! ላሊስ?  
13 ተ 6  ከአንዴ ሀሳብ ወዯ ላሊ ያሻግራለ  
20 መ/ር ምክንያቱን! ምክንያትን የሚዯረዴሩ ላሊ! ተጨማሪ ሀሳብን የሚያመጡ ሉሆኑ 

ይችሊለይሁን እንጂ ብንሌ የተቃርኖ ሀሳብ ነዉ አይዯሌ? ሆኖም ግን፣ ቢሆንም፣ ስሇዙህ 
ካሌንስ? 

21 ተ 6  ሀሳብን መጨመር  
32 መ/ር  አዎ! ሀሳብ እንዲንሇቅ፣ ከዋናዉ ሀሳብ እንዲንወጣ፣ እንዲናፇነግጥ ይረዲሌ፡፡ ከተነሳንበት 

ከዋናዉ ሀሳብ እንዴንወጣ እንዲናፇነግጥ ይረዲሌ፡፡ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ እሺ?  
33 ተ 11  መሌዕክት ሇማስተሊሇፍ እንዯ ዋና መሳሪያ በመሆን ያገሇግሊሌ 
34 መ/ር  ቃሊት ምንዴን ናቸዉ እ! ቃሌ ምንዴን ነዉ? ወይም ቃሊት ምንዴን ናቸዉ? እ! ምን 

እንበሇዉ? 
--->  ቃሌ ምንዴን ነዉ ቢባሌ ምን መሌስ አሊችሁ፡፡ እሺ አዱስ እጅ?  
35 ተ 12  የፉዯሊት ቅንጅት  
36 መ/ር  የፉዯሊት ቅንጅት ነዉ፡፡ ሰምታችኋታሌ፡፡ የሆህያት ቅንጅት ነዉ እሺ  
37 ተ 3  ትርጉም ያሇዉ የሆህያት ቅንጅት 

---> 43 ተ ህ  ተመሳሳይ ፍቺ ላሊስ ተቃራኒ ፍቺ ላሊ የመዜገበ ቃሌ ፍቺ ከማሇት ምን ቢባሌ ጥሩ 
ነዉ?  
የአንዴን ቃሌ ትክክሇኛ ትርጉም ወይንም ፍቺ የምናገኘዉ መቼ ነዉ ቢባሌ ምን 
ትሊሊችሁ?  

    44 ተ ህ  በአዉደ  
    ---> 45 መ/ር  እጅ አዉጡ እና አይሻሌዎ? እሺ?  
    ---> 46 ተ ህ    በዓረፍተ ነገር ዉስጥ ሲገኝ  
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    47 መ/ር  ግን! ምን የሆነ? የተቀራረበ፡፡   
       እማሬ ማሇት ምን ማሇት ነዉ እማሬያዊ ፍቺ ስንሌ? አንዴ!  
    48 ተ ህ  ትክክሇኛ ፍቺ  
    49 መ/   ትክክሇኛ  
    ---> 50 ተ ህ  ቀጥተኛ  

      በምሳላ 32 መሰረት ተማሪዎችን በስም ጠርቶ ጥያቄዎችን እንዱመሌሱ የማዴረግስሌት 

በመምህሩ ተግባራዊ የተዯረገበት አጋጣሚ የሇም፡፡ በመናገር ተራ 43፣46፣48 እና 50 

ተማሪዎች ጥያቄዎችን በጋራ ወይንም በጅምሊ የመሇሱ ሲሆን በመናገር ተራ 34 እና 

45 ግን መምህሩ እጃቸውን እያወጡ ምሊሽ እንዱሰጡ አበረታተዋሌ፡፡   

      ይህ ስሌት ተማሪዎች በመምህሮቻቸው በስማቸው መጠራታቸው በራስ የመተማመን 

ክህልታቸውን እንዱጨምር ማዴረጉን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ተማሪዎች በስማቸውን 

ሲጠሩ በመምህሬ እታወቃሇሁ፣ መምህሬ ሇእኔ ትኩረት ይሰጠኛሌ የሚሌ ስሜትን 

በውስጣቸው እንዱያዴግ ያዯርጋሌ፡፡ ራሳቸውን ሇመግሇፅ ሃሳባቸውን ሇማጋራትና 

የሚፇሌጉትን ሇመናገር ጭምር ከመምህሮቻቸው ጋር ቅርብ የመሆን ስሜት 

እንዱሰማቸው ያዯርጋሌ፡፡ የሚኖራቸው መስተጋብር እና ተግባቦት እነዱዲብርም 

የሚያግዜ በመሆኑ ስሌቱ ውጤታማ  ነው፡፡ በምሳላዎቹ እንዯቀረበው መምሀራን 

ተማሪዎቻቸውን በስም ጠርተው ጥያቄ እንዱመሌሱ ወይንም እንዱጠይቁ ስሌቱን 

በውጤታማነት ሲተገብሩ አይስተዋሌም፡፡፡ 

 

  4.2.6 ሇተማሪዎች ምሊሽ እና ጥያቄ እኩሌ ትኩረትና ማበረታቻ መስጠት 

ተማሪዎች ሇሚሰጡት መሌስ እና ሇሚያነሱት ጥያቄ እኩሌ ትኩረትና ማበረታቻ 

መስጠትን ይመሇከታሌ፡፡ ይህንን ስሌት አስመሌክቶ ምሳላ ቀጥል ይቀርቧሌ፡፡ 

ምሳላ 33 (ቀ 1) 

15 መ/ር    የሌቦሇዴ ፍሬ ነገሮች ያሌናቸዉ ምንዴን ናቸዉ ++  
16 ተ 3   ታሪክ 
---> 17 መ/ር ታሪክ ትክክሌ! ላሊስ ! 
18 ተ 2   ገፀ ባህሪያት  
---> 21 መ/ር  ጥሩ! እህ! + 
22 ተ 7   ግጭት  
30 መ/ር   ላሊ! ተጨማሪ አሇ 
31 ተ 5   የትረካ አንፃር  
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--->32 መ/ር  በጣም ጥሩ! ሇዚሬ ታሪክን ገፀ ባህሪያትን፣ ግጭትን፣ ትሌም ወይንም ሴራን 
እናያሊንከዚ የሚቀጥሇዉን ሇሚቀጥሇዉ ጊዛ እናያሇን፡፡ ሇመሆኑ ታሪክ ምንዴን 
ነዉ? ታሪክ ምን ይመስሊችኋሌ 

     33 ተ 3   አንዴ ሰዉ የህይወት ታሪኩን ፅፎ የሚያስቀምጠዉ  
 73 መ/ር   ታሪክ ማሇት ምን ማሇት ነዉ 
 74 ተ 3   ታሪክ ማሇት እ. . . . .  
 75 መ/ር   የሇም እሺ ላሊ 
 76 ተ 2   ተዯርጎ ያሇፇ ነገር ሲሆን አንዴን ነገር ሇማስተማር የሚሆን  
 77 ተ 3  ታሪክ ማሇት በጊዛ ቅዯም ተከተሌ ተሰናስል እየተዯጋገፇ የሚቀርብ የሌቦሇዴ 

አሊባ ነዉ፡፡ 

በመናገር ተራ 17 መምህሩ በተማሪ የተሰጠውን ምሊሽ ትክክሌ በማሇት ተቀብሇዋሌ፡፡ 

በመናገር ተራ 21፣ በማናገር ተራ 32 በጣም ጥሩ የሚለ የማበረታቻ ቃሊትን 

ተጠቅመዋሌ፡፡ ጥያቁዎቹን የመሇሱትን ተማሪዎች ምሊሽ ስንመሇከት ሁሇቱም በእኩሌ 

የትክክሇኛኛነት መጠን ምሊሽ ሰጥተዋሌ መምህሩ እንዱረዜሩ የፇሇጉት የሌቦሇዴ ፍሬ 

ነገሮችን ነው፡፡ ሁሇቱም ተማሪዎች የተሇያዩ ፍሬ ነገሮች የተባለ መሌሶችን 

ሰጥተዋሌ፡፡ መምህሩም ትክክሌ መሆናቸውን አረጋግተዋሌ፡፡ የሰጡት የማበረታቻ 

ቃሌ ግን ተመሳሳይ አይዯሇም፡፡ 

ምሳላ 34 (ቀ 3) 

1 መ/ር  እንዯምን ዋሊችሁ ተማሪዎች በባሇፇዉ ክፍሇ ጊዛ የቤት ስራ ተሰጥቷችሁ ነበር፡፡ 
እርሱን መጨረሻ ሊይ የማይ ይሆናሌ፡፡ ሇዚሬ የምንማረዉ ግን ስሇ ሌብወሇዴ ነዉ፡፡ 
ወዯ ትምህርቱ ከመሄዲችን በፉት ከዙህ ቀጥል ሇሚሰጣችሁ ጥያቄዎች መሌሱ 
ከአናንተ ይጠበቃሌ፡፡ ((ሰላዲ ሊይ እየፃፈ))  
የመጀመሪያዉ ጥያቄ ሌቦሇዴ ምንዴን ነዉ? 
ስንት ዓይነት የሌቦሇዴ ዓይነቶች አለ? 
ሇምንስ ይመስሊችኋሌ የተከፇለት?  
በምን ይሇያያለ?  
የመጨረሻው የሌቦሇዴ አሊባዊያን እነማን ናቸዉ? ((ጥያቄዎን ሰላዲ ሊይ ይፊለ)) 
እስኪ የመጀመሪያዉን ጥያቄ መሌሱ?  
ከእዙህ በፉት ከምታዉቁት አንብቡና እና ኑ ብያችሁም ስሇነበር ሌቦሇዴ ምንዴን 
ነዉ? ትሊሊችሁ? ሌቦሇዴ ምንዴን ነዉ? 

2 ተ1  ሌቦሇዴ ከገሀደ አሇም የተወሰዯ የሰዉን ህይወት ሌዩ ሌዩ መሌኮች የሚያሳይ በቁሙ 
እዉነት ያሌሆነ የኪነ ጥበብ ስራ ነዉ፡፡ 

---> 3 መ/ር በጣም ጥሩ! በጣም ጥሩ፡፡ እስኪ ላሊ?  
4 ተ 2  ሌቦሇዴ ማሇት የገሀደን አሇም ሉያንፀባርቅ የሚችሌ ምናባዊ የሆነ የፇጠራ ስራ ነዉ 
5 መ/ር  ምናባዊ የሆነ የፇጠራ ስራ ነዉ፡፡ የተሇየ አሇ እሺ!  
6 ተ 3  ሌቦሇዴ ማሇት ዯራሲዉ በገሀደ አሇም እዉነታ ሊይ ተንተርሶ አእምሮዉ 

የሚያመነጨዉ ዉበት ባሇዉ ቋንቋ የሚያቀርበዉ የስነ-ፅሁፍ ስራ ነዉ፡፡ 
---> 7 መ/ር በጣም ጥሩ! የተሇየ ሀሳብ ያሇዉ? ስሇዙህ የመጀመሪያዉ ሁሊችንንም የሚያስማማዉ 

ምን አሇ? የፇጠራ ስራ ነዉ፡፡ ወጥ የሆነ የፇጠራ ስራ ነዉ፡፡  
በማን አማካኝነት የሚጋጅ?  

17 መ/ር  በጣም ጥሩ! ((የተጠቀሱትን ሰላዲ ሊይ እየፃፈ)) እሺ ላሊ  
18 ተ 6  መቼቱ ጠባብ ነዉ ጭብጡም ነጠሊ ነዉ ፣ ታሪኩ የሚከወንበት ቦታ ዉስን ነዉ፡፡ 

  ---> 21 መ/ር በጣም ጥሩ! መቼት ታሪክ የሚከናወንበት ጊዛ እና ቦታ የሚመሇከተዉ ነዉ፡፡ መቼ  
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  እና የት ሌንሇዉ እንችሊሇን፡፡ ጎበዝች! ጭብጥ ምንዴን ነዉ? ጭብጥ 
22 ተ 5  በሌቦሇዴ ዉስጥ የሚተሊሇፍ መሌዕክት  
25 መ/ር  ሌቦሇዴ ዯረቅ እዉነት አይዯሇም! ወይም ዯግሞ ወጥ የሆነ የፇጠራ ስራነዉ ስንሌ ምን 

ማሇታችን ይመስሊችኋሌ?  በቁሙ እዉነት አይዯሇም  ሌቦሇዴ በቁሙ እዉነት 
አይዯሇም፡፡ ግን ምን ብሇናሌ? የገሀደ አሇም ማንፀባረቂያ ነዉ፡፡ ብሇናሌ፡፡ ግን 
በቁሙ እዉነት አይዯሇም፡፡ ምን ማሇታችን ነዉ?  ሌቦሇዴ በቁሙ እዉነት አይዯሇም 
አይዯሌ እንዳ? በዙህ እንስማማ ሌቦሇዴ በቁሙ እዉነት አይዯሇም፡፡ እዉነት? ሀሰት?  

26 ተ ህ  እዉነት 
 

በመናገር ተራ 3፣ 7 እና 21 ሇጥያቄዎች መሌስ ሇሚሰጡ ተማሪዎች መምህሩ 

ሇአብዚኛው ተማሪዎች በጣም ጥሩ በማሇት አበረታተዋሌ፡፡ በተቸማሪም በመናገር ተራ 

21 ጎበዝች በማሇት ሇሁለም ተማሪዎች የማበርቻ ቃሌ ተጠቅመዋሌ፡፡  

ምሳላ 35 (ቀ 4) 

---> 7 መ/ር  በጣም ጥሩ! ላሊስ? + + 
8 ተ 4   ጭብጡም ነጠሊ ነዉ  
9 መ/ር   እነዙህ የመሸጋገሪያ ቃሊት የሚባለት ምን ጥቅም አሊቸዉ 
    (ያጥ) እነዙህ የመሸጋገሪያ ቃሊት እና ሀረጋት ምንዴን ናቸው? …  

እና እነዙህ ቃሊት ሇምን ይጠቅማለ? ምን ጥቅም አሊቸዉ?  
10 ተ 2   ዓረፍተ ነገርን ከአረፍተ ነገር ሇማያያዜ  
11 ተ 3   ማቀናጀት 
--->12 መ/ር  ሀሳብን ያቀናጃለ አንዴ፡፡ ያዋህዲለ ላሊስ?  
13 ተ 6   ከአንዴ ሀሳብ ወዯ ላሊ ያሻግራለ  
---> 14 መ/ር  አዎ! በጣም ጥሩ! ((ሰላዲ ሊይ እየፃፈ)) አንዴን ሀሳብ ወዯ ላሊ ያሻግራለ 
ላሊስ?  
15 ተ2   የሀሳብን ዉህዯት ያመጣለ  
22 መ/ር  አስተዋፅኦ ምንዴን ነዉ አስተዋፅኦ ምንዴን ነዉ ትሊሊችሁ … እሺ! አስተዋፅኦ 

ምንዴን ነዉ? 
23 ተ 7   አስተዋፅዖ አንዴ ፅሁፍ ሇመፃፍ መንገዴ ቀያሽ ነዉ፡፡  
26 መ/ር መንገዴ ቀያሽ ነዉ አይዯሇ! ሇምኑ? ሇዴርሰቱ፡፡ ጉዲያችን ዴርሰቱ ስንፅፍ 

ነዉ፡፡ ዴርሰት ስንፅፍ መንገዴ በመምራት ያገሇግሇናሌ፡፡ ላሊስ፡፡ እጅ 
አዉጡና፡፡ መንገዴ ቀያሽ ነዉ ላሊ? (ያጥ) ትሌም ነዉ፡፡ መነሻ ነዉ፡፡ ማሇት 
ነዉ፡፡ አስተዋፅ ዴርሰት ስንፅፍ ትሌም ነዉ፡፡ መንገዴ ቀያሽ ነዉ፡፡ ይሄ 
የአስተዋፅኦን ምንነት የሚመሇከት ነዉ፡፡ ጥቅሞቹስ? ጥቅም? እጅ 
እያወጣችሁ፡፡ 

27 ተ 8   ዓሊማን ግሌፅ ሇማዴረግ  
34 መ/ር  ቃሊት ምንዴን ናቸዉ እ! ቃሌ ምንዴን ነዉ? ወይም ቃሊት ምንዴን ናቸዉ? 

እ! ምን እንበሇዉ? ቃሌ ምንዴን ነዉ ቢባሌ ምን መሌስ አሊችሁ፡፡ እሺ አዱስ 
እጅ  

35 ተ 12   የፉዯሊት ቅንጅት 

በመናገር ተራ 7 መምህሩ በጣም ጥሩ የሚሌ የማበረታቻ ቃሌ ተጠቅሟሌ፡፡ ላልች 

መሌሶች ሊይ ግን አሌተስተዋሇም፡፡ ይህም የማበረታቻ ቃሊትን መጠቀም ሚሇውን 

የጥያቄ ስሌት አገሌግልት ሊይያሇመዋለን ያሳያሌ፡፡ 



63 
 

ተማሪዎች በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ  በመምህሮቻቸው እኩሌ ትኩረት ማግኘትን 

ይሻለ፡፡ የተሇያየ አይነት አመሇካከት የት/ት አቀባበሌ ዯረጃ እና የመማር ስሌት 

ያሊቸው ተማሪዎች በእኩሌ ትኩረት በመስጠት እነዱሳተፈ ማዴረግ ይገባሌ፡፡ 

እንዱሁም ተማሪዎች በክፍሌ ውስጥ ጥያቄ ሲጠይቁም ሆነ ምሊሽ ሲሰቱ ማበረታቻ 

ይፇሌጋለ፡፡ ይህ ማበረታቻ  በተመሳሳይ ሁኔታ ሇሁለም ተማሪዎች በተገቢ ሲሰጥ 

ተማሪዎች ሀሳባቸውን ሇመግሇጽ እንዱዯፊፍሩና በራስ መተማመናቸው እንዱበረታ 

ከፍተኛ አስተዋፅኦን እንዯሚያበረክት በምዕራፍ አንዴ ሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ 

በምሳላዎቹ እንዯቀረበው  መምህራን ይህንን ስሌት በመተግበር በኩሌ ጥረት 

የሚዯረግ ቢሆንም በሚፇሇገው ሌክ ውጤታማ አሌነበረም፡፡ ተማሪዎችን ሇማበረታታት 

የሚዯረጉ ሙከራዎች አለ፡፡ ሇተማሪዎች ጥያቄዎች እና መሌሶች ተገቢ ትኩረት እና 

ግብረመሌስ መስጠት ሊይ ግን  ወጥ የሆነ አተገባበር አይስተዋሌም፡፡ 

4.3 በአማርኛ ቋንቋ ክፍሌ ውስጥ ተማሪዎች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች 

በየትኛው የBloom የግንዚቤ ቀመር ይመዯባለ? 

የBloom የግንዚቤ ቀመር የሰው ሌጆችን የዕውቀት ዯረጃዎች ሇማየት የሚያገሌግሌ 

የምዯባ ስርዓት መሆኑን በምዕራፍ ሁሇት ተመሌክተናሌ፡፡ በተማሪዎች የተነሱ 

ጥያቄዎች ከእነዙህ ዯረጃዎች አንፃር በሚከተሇው መሌኩ ቀርበዋሌ፡፡ 

4.3.1 ማስታወስ    

ምሳላ 36 (ቀ 1) 

---> 79 ተ 2  ገፀባህሪያት ሇምን ይጋጫለ 
80 መ/ር   ታሪኩን ሇማስቀጠሌ እና ሌቦሇደ እንዱኖር ገጸባህሪያት ይጋጫለ፡፡ 
    ላሊ ጥያቄ ያሇው? እሺ! 
---> 81 ተ 5  ንጉሱ ሞተ ከዚ ንግስቲቱ ሞተች፡፡  

ይህ እንዳት ታሪክ ይሆናሌ አጭር አይዯሌ? 
82 መ/ር  ንጉሱ ሞተ ከዚም ንግስቲቱ ሞተች ይህ ታሪክ የሚሆነው የጊዛ ቅዯም 

ተከተሌን ተከትል ዴርጊት ስሇተከናወነበት ነው፡፡ 

ይህ ዯረጃ ተማሪዎች አስቀዴመዉ የተማሩትን ይት የሚያስታዉሱበት ዯረጃ ነዉ፡፡ 

ቁሌፍ ቃሊት የሚባለት መርር፣ ማስታወስ፣ ስሞችን መጥቀስ፣ ናቸዉ፡፡ በምሳላው 

እንዯቀረበው በመናገር ተራ 79 ተማሪዋ ገፀባሀሪያት ሇምን እንዯሚጋጩ ጠይቃሇች፡፡ 

ይህ ጥያቄ በማስታወስ ብቻ በቀሊለ ሉመሇስ የሚችሌ ጥያቄ ነው፡፡  በመናገር ተራ 

81 የንጉሱ እና የንግስቲቱ ተከታትል መሞት አጭር ከመሆኑ አንጻር እንዳት ታሪክ 
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መሆን ይችሊሌ በማሇት ላሊ ተማሪ ጠይቋሌ፡፡ ይህ ጥያቄ ታሪክ ረጅም እንዯሆነ ያሇን 

አመሇካከት የሚያንጸባርቅ ነው፡፡ በመሆኑም በማስታወስ ውስጥ የሚካተት ነው፡፡ 

በአንጻሩ ጥያቄዎቹ የማስታወስ ጥያቄዎች ቢሆኑም በመምህርቷ የተሰጡት መሌሶች 

ሇጥያቄዎቹ በበቂ ዯረጃ ግሌፅነት የፇጠሩ አይዯለም፡፡ 

4.3.2 መረዲት   

ምሳላ 37 (ቀ 4) 

 ---> 69 ተ 5   እንዳት የቃሊትን እማሬያዊና ፍካሬያዊ ፍቺ ከመዜገበ ቃሊት ሊይ እናገኛሇን 
            70 መ/ር   በመዜገበ ቃሊት ሊይ የሁለም ቃሊት ፍቺ ተመዜግቦ ስሇሚገኝ ነው፡፡ 
                ጥሩ ጥያቄ ነው እስኪ ላሊ? 

---> 71 ተ 3  ቲቸር በዓረፍተ ነገር ውስጥ እንዳት የቃሊትን ትርጉም እንሇያሇን? 
  72 መ/ር   በአገባቡ እናገኛሇን ተናጋሪው ሉሌ ከፇሇገው በመነሳት፡፡ 
 ---> 73 ተ 2        አስተዋፅኦ መንዯፍ ከሚፃፇው ጽሁፍ በምን ይሇያሌ ምን ጥቅምስ አሇው 

74 መ/ር አስተዋፅኦ የምንነዴፇው ስርዓት ያሇው አሊማውን ተበቀ ወጥ ፅሁፍ ሇመፃፍ ነው፡፡ 

በመናገር ተራ 69 ተማሪው የቃሊት እማሬያዊ እና ፍካሬያዊ ፍቺ እንዳት መዜገበ 

ቃሊት ሊይ ሁሇቱም እንዯሚገኝ ጠይgሌ፡፡ በመናገር ተራ 71 እንዱሁ በዓረፍተ ነገር 

ውስጥ እንዳት የቃሊትን ፍቺ እንሇያሇን በማሇት ይሄው ተማሪ ጠይgሌ፡፡  በመናገር 

ተራ 73 አስተዋፅኦ መንዯፍ ከሚፃፇው ጽሁፍ በምን ይሇያሌ ምን ጥቅምስ አሇው 

በማሇት ተጠይgሌ፡፡ እነዙህ ጥያቄዎች ተማሪዎች ስሇተማሩት ትምህርት ይበሌጥ 

ሇመረዲት የጠየgቸው ጥያቄዎች ናቸው፡፡ 

ምሳላ 38 (ቀ 6) 

---> 4 ተማሪ 2  በአንቀፅ ዉስጥ ሁሇት ሀይሇ ቃሌ መኖር ካሌተቻሇ! ሇምን አንዴ 
ኃይሇ ቃሌ ሁሇቴ ይዯግማሌ? 

በመናገር ተራ 4 የጠየቀችው ይበሌጥ የመረዲት ጥያቄ ነው፡፡ ይህም ሇተማረችው 

ትምህርት ይበሌጥ መረጃ ሇማግኘትና የተሸሇ ሇመረዲት ያስችሊታሌ፡፡  

ይህ ዯረጃ የተማሩትን የትምህርት በተገቢ ሁኔታ የመረዲትና እና በራሳቸዉ አባባሌ 

የመግሇጽ ችልታቸዉን የሚያሳዩበት ዯረጃ ነዉ፡፡ በራስ አባባሌ መግሇጽ፣ እንዯገና 

መፃፍ ማዚመዴ ትኩረት የሚያዯርግባቸው ናቸው፡፡ 

4.3.3 መተግበር    
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ምሳላ 39 (ቀ 3) 

---> 40 ተ3   ሁለም ሰዉ ሌቦሇዴ መፃፍ ይችሊሌ 
41 መ/ር   እሺ ላሊ ተማሪ ጥያቄ ያሇዉ 
---> 42 ተ5   አጭር ሌቦሇዴ ሇምን ይፃፊሌ፡፡ 
43 መ/ር  በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸዉ የተነሱት፡፡ ላሊ ተጨማሪ ጥያቄ ካሇ 

አንሱና አንዴ ሊይ ሌመሌስ፡፡ ጥሩ ከላሇ እንግዱህ ሌቦሇዴ እንዯ ዜርዉ በተራ 
ቃሊት የሚሰዯር አይዯሇም፡፡ 
የራሱ የሆነ ዉበት ያሇዉ ክህልትን! መሰጠትን የሚጠይቅ ጥበብ ነዉ፡፡  
ሌቦሇዴ ሇመፃፍ የግዴ ትምህርትና ተሰጥኦ ሉኖር ይገባሌ፡፡ ይህ ማሇት ግን 
በሌምዴ አይዲብርም ማሇት አይዯሇም፡፡ ሁሇተኛዉ ጥያቄ ምን ነበር? 

44 ተ5   አጭር ሌቦሇዴ ሇምን ይፃፊሌ 
45 መ/ር  አጭር ሌቦሇዴና ረጅም ሌቦሇዴ መፃፍ የሚወስነዉ በዯራሲ ፍሊጎት ወይንም 

ይት ነዉ፡፡ ሉያስተሊሌፍ የፇሇገዉ መሌእክት ጭብጥ ዉስንና ታሪኩ ነጠሊ 
ከሆነ ገፀ ባህሪያቱ ዉስን አዴርጎ በአጭር ሌቦሇዴ ይሰዴረዋሌ ማሇት ነዉ፡፡ 
እሺ፡ ጥሩ ፡ ላሊ ጥያቄ አሊችሁ፡፡ ከላሇ የትሊን የቤት ስራችሁን አውጡ፡፡ 

በክፍሌ ዉስጥ የተማሩትን ክፍልች ሇመጠቀም በገሀደ አሇም መተግበር መቻሌ እና 

የተማሩትን መርህ በመጠቀም በተግባር ሰርቶ ማሳየት የሚሇማመደበት ዯረጃ ነዉ፡፡ 

መሇወጥ፣መተግበር፣ማሳየት፣ መጠቀም፣ማጋጀት ትኩረት የሚያዯርግባቸው ናቸዉ፡፡ 

በቀረበው ምሳላ መሰረት በመናገር ተራ 40 ተማሪዋ ሁለም ሰው ሌቦሇዴ መጻፍ 

መቻለን ጠይቃሇች፡፡ ይህም ተማሪዋ በተማረችው ሌክ ሌቦሇዴ ሇመፃፍ ፍሊጎት 

እንዲዯረባት ያሳያሌ፡፡ ይህ የተማረችውን ወዯ ተግባር ሇመሇወጥ ያሊትን ፍሊጎት 

የሚያመሊክት ጥያቄ ነው፡፡ በመናገር ተራ 45 ላሊ ተማሪ ሌቦሇዴ ሇምን እንዯሚፃፍ 

ጠይቃሇች ይህም ተማሪዎች ሌቦሇዴ ሇመፃፍ ፍሊጎት እንዲዯረባቸው የሚያሳይ ነው፡፡ 

 

4.3.4 መተንተን  

ምሳላ 40 (ቀ 4) 

---> 69 ተ 5  እንዳት የቃሊትን እማሬያዊና ፍካሬያዊ ፍቺ ከመዜገበ ቃሊት ሊይ ሉገኝ 
ይችሊሌ? አገባቡን እንዳት በመዜገበ ቃሊት ማግነት ይቻሊሌ፡፡ 

             70 መ/ር   በመዜገበ ቃሊት ሊይ የሁለም ቃሊት ፍቺ ተመዜግቦ ስሇሚገኝ ነው፡፡ 
              ጥሩ ጥያቄ ነው እስኪ ላሊ? 

---> 71 ተ 3  ቲቸር በዓረፍተ ነገር ውስጥ እንዳት የቃሊትን ትርጉም እንሇያሇን? 
72 መ/ር   በአገባቡ እናገኛሇን ተናጋሪው ሉሌ ከፇሇገው በመነሳት፡፡ 
---> 73 ተ 2   አስተዋፅኦ መንዯፍ ምን ጥቅም አሇው? 

  74 መ/ር            አስተዋፅኦ የምንነዴፇው ስርዓት ያሇው አሊማውን ተበቀ ወጥ ፅሁፍ ሇመፃፍ  
                   ነው፡፡ 
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በመናገር ተራ 69 ተማሪው የቃሊት እማሬያዊ እና ፍካሬያዊ ፍቺ እንዳት መዜገበ 

ቃሊት ሊይ ሁሇቱም እንዯሚገኝ ጠይgሌ፡፡ በመናገር ተራ 71 እንዱሁ በዓረፍተ ነገር 

ውስጥ እንዳት የቃሊትን ፍቺ እንሇያሇን በማሇት ይሄው ተማሪ ጠይgሌ እነዙህ 

ጥያቄዎች በጉዲዩ ሊይ ተጨማሪ መረጃ ሇማግኘት እና ሇማብራራት እንዱችለ 

የሚያዯርግ ነው፡፡ እንዱሁም በመናገር ተራ 73 የአንቀፅን ጥቅም ሇመተንተን 

የሚያስችሌ ጥያቄ በተማሪዋ ተጠይgሌ፡፡ በመምህሩ ግን ተገቢ እና በቂ ምሊሽና 

ማብራሪያ አሌተሰጠም፡፡ 

ምሳላ 41 (ቀ 3) 

---> 36 ተ 4  ሁሇቱም የሌቦሇዴ አይነቶች ከምለዕነት አንፃር ሌዩነት የሊቸውም ሲባሌ ምን 
ማሇት ነው፡፡ 

---> 37 መ/ር  ጥሩ ጥያቁ ነው የሚመሌስሇት አሇ  
እስኪ እሱ የጠየቀውን ጥያቄ የሚመሌስ? 

38 ተ 1  ከምለዕነት አንፃር አንዴ ናቸው ማሇት የሚያስተሊሌፈት ሀሳብ ሙለ ነው 
ማሇት ነው፡፡ 

ተማሪዎች በተማሩት መሰረት አንዴን መረጃ በተሇያዩ ዜርዜር ሃሳቦች ከፊፍሇዉ 

ማቅረብ የሚሇማመደበትና ዜርዜር ነገሮች ከመዋቅር ወይም ከጠቀሜታቸዉ አንጻር 

የሚዚመደበት ምክንያት ሇይቶ ሇማመሌከት የሚቻሌበት ነዉ፡፡ መምረጥ፣መከፊፇሌ፣ 

ማወዲዯር እና ማነፃፀርትኩረት የሚያዯርግባቸው ናቸው፡ 

በምሳላው እንዯቀበው በመናገር ተራ 36 ተማሪዋ የሌቦሇዴ አይነቶች ከምለዕነት 

አንፃር ምን ማሇት እንዯሆነ ጠይቃሇች ይህ ጥያቄ ይቱ ይበሌጥ እንዱብራራ 

የሚያዯርግ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ተማሪዋ በቂ እውቀት አግኝታ በጥሩ ሁኔታ ሇመተንተን 

የሚያስችሌ ነው፡፡ በመምህር የተሰጠው መሌስ ግን በቂ ግንዚቤ የሚሰጥ አይዯሇም፡፡ 

4.3.5   መገምገም 

አንዴን ሃሳብ ወይም ቁሳቁስ ተመሌክቶ ትክከሇኛ ምና መስጠት መቻሌ ነዉ 

ማሇትም በተሰጠዉ መስፇርት ወይም በተቀመጠዉ ዯረጃ መሰረት ዉሳኔ መስጠት 

መቻሌን ያመሇክታሌ፡፡ ማረጋገጥ፣ መገምገምእና  ማጠቃሇሌ በዙህ ዯረጃ ትኩረት 

ይዯረግባቸዋሌ፡፡ ሇዙህ ዯረጃ ምሳላ የሚሆን በተማሪዎች የተጠየቀ ጥያቄ የሇም፡፡ 
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4.3.6   መፍጠር 

መሰረታዊ ነገሮች ከተጠቃሜነታቸዉ ወይም ከማወቅራቸዉ አንፃር በአዱስ መሌክ 

ማዯራጀት የሚሇማመዴበት ነዉ፡፡ መሰረታዊ ነገሮች በአሰራራቸዉ ወይም 

በአገሌግልታቸዉ አዯራጅቶ በአዱስ መሌክ መንዯፍን የሚሇማመደበትን ነዉ፡፡ 

ችግሮችን መሇየትና የመፍተሔ ሀሳብ ማቅረብንም ይመሇከታሌ፡፡ መንዯፍ፣በአዱስ 

መሌክ መስራት፣ መፍጠር እና ማሻሻሌ ትኩረት የሚዯረግባቸው ናቸው፡፡   

ሇመፍጠር ዯረጃ ምሳላ መሆን የሚችሌ በተማሪዎች የተጠየቀ ጥያቄ የሇም፡፡ 

Bloom የግንዚቤ ቀመር የሰው ሌጆችን የዕውቀት ዯረጃዎች ሇማየት የሚያገሌግሌ 

የምዯባ ስርዓት መሆኑን በምዕራፍ ሁሇት ተመሌክተናሌ፡፡ ይህ ማሕቀፍ በመማር 

ማስተማር ሂዯት የተማሪዎችን እዉቀት፣ ክህልትና ዜንባላ ሇማጎሌበት የሚያስችሌ 

በመሆኑ ሇውጤታማ የትምህርት ሂዯት ዓይነተኛ አበርክቶ አሇው፡፡ በBloom የግንዚቤ 

ቀመር ዯረጃዎች (ተሸሽል በቀረበው) ከሊይ ከቀረቡት ምሳላዎች ሇመረዲት 

እንዯሚቻሇው በተማሪዎች የተጠየቁ ጥያቄዎች በማስታወስ፣በመረዲት፣በመተግበር እና 

በመተንተን ዯረጃዎች የሚመዯቡ ናቸው፡፡ በመገምገም እና በመፍጠርን የግንዚቤ 

ዯረጃ የሚመዯቡ ጥያቄዎች በተማሪዎች በክፍሇ ጊዛዎቹ አሌተጠየቁም፡፡
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4.4 የጥናቱ ውጤት ማብራሪያ 

ጥያቄ መጠየቅ ሇቋንቋ ክፍሌ በጣም አስፇሊጊ እና ውጤታማ ስሌት ነው፡፡ የክፍሌ 

ውስጥ ግብረመሌስ የተማሪዎችን የቋንቋ አጠቃቀም ችልታ እና የተግባቦት ዯረጃ 

ሇማሳዯግ ከፍተኛ ጠቀሜታ አሇው (Walsh፡ 2011) ፡፡ ተገቢ ጥያቄዎች ተግባቦትን 

ሇመፍጠር፣ ተማሪዎች ሇማነቃቃት እና ሇማበረታታት የማሰብ አዴማሳቸውን 

ሇማስፊት እና ንቁ ክፍሌ ሇመፍጠር እንዱሁም የመረዲት መጠናቸውን ሇማወቅ 

ያስችሊለ፡፡ በመምህራንም ሆነ በተማሪዎች የሚሰጡ ግብረ መሌሶች የትምህርቱን 

ዓሊማ ማሳካት የሚያስችለ እና ተማሪዎች ጥንካሬያቸውን እንዱያዲብሩ ስህተታቸውን 

ዯግሞ እንዱያርሙ የሚያስችለ ናቸው፡፡ ይህም መምህራን እና ተማሪዎች በአማርኛ 

ቋንቋ ክፍሇ ጊዛያት የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች መተንተን አስፇሊጊ የሆነበት ምክንያት 

ነው፡፡ የተሳካ የጥያቄ አጠያየቅ ስሌት በክፍሌ ውስጥ መተግበር ውጤታማ የመማር 

ማስተማር ሂዯት እንዱኖር ያዯርጋሌ፡፡ የክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎችን ከስሌት አንጻር 

የሚፇሇገውን ያህሌ ጥናት ያሇመዯረጉ እና የርፈ ምሁራን አስተያየት የዙህ ጥናት 

መነሻ ነው፡፡ በጥናቱ ሉመሇሱ ታስበው የተቀመጡ መሪ ጥያቄዎችም የሚከተለት 

ነበሩ፡፡ 

 የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በአማርኛ ቋንቋ ክፍሇ ጊዛያት ጥያቄ 

የሚጠይቁባቸው ትምህርታዊ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው? 

 መምህራን በአማርኛ ቋንቋ መማሪያ ክፍሌ ውስጥ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች 

ከጥያቄ አቀራረብ ስሌቶች አንፃር ምን ይመስሊለ? 

 በአማርኛ ቋንቋ ክፍሌ ውስጥ ተማሪዎች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች በየትኛው 

የBloom የግንዚቤ ቀመር ይመዯባለ?  

እነዙህን ጥያቄዎች በመመሇስ የጥናቱን ዓሊማ ሇማሳካት በሰሜን ሸዋ ዝን በዯብረብርሃን 

ከተማ በኃይሇማርያም ማሞ እና በሚሉኒየም ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች 9ኛ 

ክፍሌ በሚማሩ ተማሪዎች ሊይ ሇስዴስት ክፍሌ ጊዛያት ምሌከታ ተዯርጎ መረጃው 

በመቅረፀ ምስሌ ተወስዶሌ፡፡ በቀረፃው የተገኙ መረጃዎችም ወዯ ፅሁፊዊ መረጃነት 

ተቀይረው ሇትንተና ጥቅም ሊይ ውሇዋሌ፡፡ በትንተናው የተገኘው ውጤትም 

በሚመሇከተው መሌኩ ቀርቧሌ፡፡ 
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በዙህ ጥናት መምህራን የክፍሌ ውስጥ ጥያቄ የሚጠይቁባቸው ስሌተትምህርታዊ 

ጠቀሜታዎች ርዕሰ ጉዲይን ሇማስተዋወቅ እና የተማሪዎችን የግንዚቤ ሌክ ሇመገመት፣ 

የተማሪዎችን ትኩረት ሇመያዜ እና ግንዚቤያቸውን ሇመጨመር፣ የዕሇቱን ትምህርት 

በተግባር ሇማከናወን እና የግንዚቤያቸውን ዯረጃ ሇማወቅ እንዱሁም የዕሇቱን 

ትምህርትን ሇማጠቃሇሌ ናቸው፡፡ ምሌከታ በተዯረገባቸው ስዴስት ክፍሇ ጊዛያት 

በመምህራን እና ተማሪዎች መካከሌ በተዯረገው መስተጋብር መምህራን ርዕሰ ጉዲይን 

ሇማስተዋወቅ እና የተማሪዎችን የግንዚቤ ሌክ ሇመገመት እንዱሁም የተማሪዎችን 

ትኩረት ሇመያዜ እና ግንዚቤያቸውን ሇመጨመር የሚያስችለ ጥያቄዎችን በስፊት 

ጠይቀዋሌ፡፡ 

ትምህርቱን ሇማጠቃሇሌ ተብሇው የተጠየቁት የጥያቄዎቹ ይትም ሆነ የተሰጣቸው 

ግብረመሌስ በሚጠበቀው ሌክ ውጤታማ አሌነበረም፡፡ የዕሇቱን ትምህርት በተግባር 

ሇማከናወን እና የተማሪዎችን ግንዚቤ ዯረጃ ሇማወቅ የሚያስችለ በቂ ጥያቄዎች 

በክፍሇ ጊዛዎቹ  አገሌግልት ሊይ እንዲሌዋለ በጥናቱ ተረጋግጧሌ፡፡  

የትግበራ ጥያቄዎች ተማሪዎች የተማሩትን ትምህርት በተማሩት ስሌት መሰረት ወዯ 

ተግባር እንዱሇውጡ ሇማዴረግ የሚጠየቁ ናቸው፡፡ ነገር ግን ምሌከታ ከተዯረገባቸው 

ስዴስት ክፍሇ ጊዛያት በአምስቱ ያሇመተግበሩ በትምህርት ሂዯቱ ሊይ ክፍተት 

እንዯነበረ በጥናቱ ተረጋግጧሌ፡፡  

Lenin & Long (1981) በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ባዯረጉት ጥናት መምህራን 

በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ በርካታ ጥያቄዎችን እንዯሚጠይቁ እና አብዚኛውን ትምህርት 

በጥያቄ እንዯሚመሩ በጥናታቸው ውጤት ገሌፀዋሌ፡፡ ጥናቱ ከዙህ ጥናት ጋር 

ተመሳሳይነት አሇው፡፡ በዙህ ጥናት መምህራን በክፍሇ ጊዛያቸው በርካታ ጥያቄዎችን 

ያነሳለ ነገር ግን ጥያቄዎቹ ከተጠየቁባቸው ምክንያቶች አንፃር ተገቢነት 

እንዯሚጎዴሊቸው በጥናቱ ውጤት አሳይቷሌ፡፡  

በዙህ ጥናት የአማርኛ ቋንቋ ክፍሌ ውስጥ የጥያቄ  ስሌቶች ሇጥያቄ መሌስ የሚሰጡ 

ተማሪዎችን ስም ከመጥራት በፉት ጥያቄዉን በግሌጽ ቋንቋ ማቅረብና  ሇሁለም 

ተማሪዎች መዴረሱን ማረጋገጥ፣ የተማሪዎችን ችልታ መሠረት ያዯረጉና ምክንያታዊ 

ጥያቄዎችን መጠየቅ፣ የዜቅተኛና የከፍተኛ የዕዉቀት ዯረጃ ጥያቄዎችን መጠየቅ፣ 
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ጥያቄ ከተጠየቁ በኋሊ ሇተማሪዎች በቂ የማሰቢያ ጊዛ መስጠት፣ ሇተማሪዎች ምሊሽ 

እና ጥያቄ እኩሌ ትኩረትና ማበረታቻ መስጠት እና ሇጥያቄ መሌስ የሚሰጡ 

ተማሪዎችን በስማቸው በመጥራት እጃቸውን እያወጡ እንዱመሌሱ ማዴረግ ናቸው፡፡  

በመሆኑም መምህራን በርካታ ጥያቄዎችን እንዯሚጠይቁ ከክፍሌ ምሌከታው የተገኘው 

የመረጃ ትንታኔ ጠቋሚ ነው፡፡ በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ ጥያቄዉን በግሌጽ ቋንቋ 

ማቅረብ፣ ሇጥያቄ መሌስ የሚሰጡ ተማሪዎችን ስማቸውን በመጥራት እና 

በማበረታታት ምሊሽ እንዱሰጡ ማዴረግ እንዱሁም ንቁ እና የተማሪዎች ተሳትፎ 

የሚበረታታበት ክፍሌ መፍጠር ሊይ ክፍተት መኖሩን የመረጃው ትንታኔ አሳይቷሌ፡፡ 

ከበዯ ይመር (2009) የመማሪያ ክፍሌ ዴርዴር ዱስኩር መንስኤ፣ ብሌሃት እና 

መፍትሄ በአጠቃሊይ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች ተተኳሪነት ተንትኖ በአማርኛ 

ቋንቋ ትምህርት ክፍሇ ጊዛያት የተዯረገው የዴርዴር ዱስኩር ትንተና የመማሪያ ክፍለ 

መስተጋብር ጠንካራ እና ዯካማ ጎኖች እንዲለትም አሳይቷሌ፡፡ በዙህም የተማሪዎች 

መስተጋብር ክፍተት እንዲሇበት አረጋግጧሌ፡፡ ይህ ጥናት ከአሁኑ ጋር ተመሳሳይነት 

አሇው፡፡ በዙህ ጥናት በክፍሌ ውስጥ የተካሄዯው ዱስኩር የራሱ የሆኑ ጥንካሬዎች እና 

ክፍተቶች የተስተዋለበት ነው፡፡  

በዙህ ጥናት የBloom አዕምሮታዊ የግንዚቤ ዯረጃዎች በአዱሱ እትም ማስታወስ፣ 

መረዲት፣ መተንተን፣ መገምገምና መፍጠር ናቸው፡፡ ምሌከታው በተዯረገባቸው 

ስዴስት ክፍሇ ጊዛያት በነበረው በመምህራንና ተማሪዎች መስተጋብር ተማሪዎች 

የጠየቋቸው ጥያቄዎች የማስታወስ፣ የመረዲት የመተንተን ዯረጃን የሚያመሇክቱ 

መሆናቸው በጥናቱ ተረጋግጧሌ፡፡ የመገምገምና የመፍጠር ዯረጃዎች ጥቅም ሊይ 

እንዲሌዋለ ታይቷሌ፡፡ ይህ የተማሪዎች የከፍተኛ ዯረጃ ጥያቄዎችን ያሇመጠየቅ 

የመማር ማስተማሩ ሂዯት ሇዯረጃው የሚመጥን የከፍተኛ የዕውቀት ዯረጃ 

ያሌተካተተበት ወይንም ተግባራዊ ያሌተዯረገበት መሆኑን አረጋግጧሌ፡፡  

Brown (2001) ውጤታማ እና ውጤታማ ያሌሆኑ የጥያቄ ስሌቶች ሊይ ባዯረጉት 

ጥናት ውጤታማ መምህራን ውጤታማ ካሌሆኑት ይሌቅ በርካታ የከፍተኛ ዕውቀት 

ዯረጃ መሇኪያ ጥያቄዎችን እንዯሚጠይቁ አሳይተዋሌ፡፡ ይህ ጥናት ከአሁኑ ጥናት ጋር 

ተመሳሳይነት አሇው፡፡  
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ምዕራፍ አምስት፦ ማጠቃሇያ እና ጠቋሚ አስተያየት 

 

የዙህ ጥናት ዋና ዓሊማ በአማርኛ ትምህርት ክፍሇ ጊዛያት መምህራን እና ተማሪዎች 

የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች ከትምህርታዊ ፊይዲቸው፣  ከጥየቄ አቀራረብ ስሌቶች እና ከ 

Bloom አዕምሮታዊ የግንዚቤ ምዴቦች  አንፃር መተንተን ነው፡፡ በአማርኛ ክፍሇ ጊዛያት 

የሚያነሱ ጥያቄዎች ትንተናን የሚመሇከቱ ብዘ ጥናቶች ያሇመኖራቸውና በመማሪያ 

ክፍሌ ውስጥ በሚታዩ መስተጋብራዊ ችግሮች ሊይ የተሰጡ የምሁራን ሀሳቦች መነሻነት 

ጥናቱ ሉጠና ተችሎሌ፡፡ በጥናቱም ዓይነታዊ የምርምር ዳና የንግግር ሌውውጥ 

ትንተና ጥቅም ሊይ ውሇዋሌ፡፡ በመቅረጸ ምስሌ የተገኙ መረጃዎች መሇያ ቁጥር 

ተሰጥቷቸው ወዯ ፅሁፍ መረጃ  ከተቀየሩ በኋሊ ትንተናው ተከናውኗሌ፡፡ በትንተናው 

የተገኘው ውጤትም እንዯሚከተሇው ከዜርዜር ዓሊማዎቹ ጋር ተጣምሮ ቀርቧሌ፡፡ 

5.2 ማጠቃሇያ 

ከጥናቱ ዜርዜር ዓሊማዎች መካከሌ የመጀመሪያው መምህራን በክፍሌ ውስጥ ጥያቄ 

የሚጠይቁባቸውን ትምህርታዊ ምክንያቶችን ምን ምን እንዯሆኑ መግሇፅ ነው፡፡ 

በምዜግብ መረጃው ትንታኔ መሰረት አጥኒዋ የጠየቁዋቸው የጥያቄ ምክንያቶች ርዕሰ 

ጉዲይን ሇማስተዋወቅ እና የተማሪዎችን የግንዚቤ ሌክ ሇመገመት፣ የተማሪዎችን 

ትኩረት ሇመያዜ እና ግንዚቤያቸውን ሇመጨመር፣ የዕሇቱን ትምህርት በተግባር 

ሇማከናወን እና የመረዲት ዯረጃቸውን ሇማወቅ እንዱሁም የዕሇቱን ትምህርትን 

ሇማጠቃሇሌ ናቸው፡፡ 

በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ በትንተናው መሰረት ጥቅም ሊይ ውሇው በጥናቱ ውጤት 

ከተጠቀሱት ምክንያቶች ርዕሰ ጉዲይን ሇማስተዋወቅ እና የተማሪዎችን የግንዚቤ ሌክ 

ሇመገመት እንዱሁም የተማሪዎችን ትኩረት ሇመያዜ እና ግንዚቤያቸውን ሇመጨመር 

የሚያስችለ ጥያቄዎች በስፊት ጥቅም ሊይ እንዯዋለ የጥናቱ ውጤት አሳይቷሌ፡፡ 

ትንተናው ሲከናወን የዕሇቱን ትምህርት በተግባር ሇማከናወን እና የግንዚቤያቸውን 

ዯረጃ ሇማወቅ እንዱሁም የዕሇቱን ትምህርትን ሇማጠቃሇሌ ምክንያት ጥያቄዎች 

በተገቢ ሁኔታ ጥቅም ሊይ ያሇመዋሊቸውን ውጤቱ አሳይቷሌ፡፡ በመሆኑም መምህራን 

በክፍሌ ውስጥ ጥያቄዎችን ከጥያቄ ስሌተትምህርታዊ ምክንያቶች አንፃር በመማር 
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ማስተማር ሂዯት ውስጥ ሙለ ሇሙለ ሳይሆን በከፉሌ ጥቅም ሊይ ማዋሊቸውን የጥናቱ 

ውጤት ጠቁሟሌ፡፡ ይህም የመማር በማስተማር መስተጋብሩ የተጠየቁበትን ምክንያት 

ያሳኩ ጥያቄዎች ባሇመጠየቃቸው በትምህርቱ ጥራት ወይንም ውጤታማነት ሊይ 

ክፍተት እንዲሇ በጥናቱ ውጤት ተመሊክቷሌ፡፡ 

በመምህራን የሚነሱ ጥያቄዎችን ከጥያቄ አጠያየቅ ስሌቶች አንፃር ምን እንዯሚመስለ 

መፇተሽ የሚሇው የጥናቱ ሁሇተኛው ዜርዜር ዓሊማ ነው፡፡ በትንተናው መሰረት 

በመምህራን በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ ጥያቄዉን በግሌጽ ቋንቋ ማቅረብ እና ሇጥያቄ 

መሌስ የሚሰጡ ተማሪዎችን በስም በመጥራትና በማበረታታት ንቁና የተማሪዎች 

የተሳትፎ ዯረጃ ከፍ ያሇበት ክፍሌ መፍጠር ሊይ ክፍተት መኖሩን የመረጃው ትንታኔ 

ውጤት አሳይቷሌ፡፡  

ስሇሆነም ጥናቱ በመምህራን ተገቢውን የጥያቄ ስሌት ተግባራዊ ያሇመዯረጉን 

ጠቁሟሌ፡፡ ይህም በመማር ማስተማር ሂዯቱ በተገቢው የጥያቄ ስሌቶች ሊይ 

የተመሰረተ የጥያቄና መሌስ መስተጋብር መፍጠር ሊይ ክፍተት መኖሩን ከመረጃው 

ትንተና የተገኘው የጥናቱ ውጤት አመሊክቷሌ፡፡ 

በአማርኛ ቋንቋ ክፍሌ ውስጥ ተማሪዎች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች በየትኛው የBloom 

የግንዚቤ ቀመር እንዯሚመዯቡ መሇየት ሶስተኛው የጥናቱ ዜርዜር ዓሊማ ነው፡፡

ምሌከታው በተዯረገባቸው ስዴስት ክፍሇ ጊዛት በነበረው በመምህራንና ተማሪዎች 

መስተጋብር ተማሪዎች የጠየቋቸው ጥያቄዎች የማስታወስ፣ የመረዲት እና የመተንተን 

ዯረጃን የሚያመሇክቱ መሆናቸው በጥናቱ ተረጋግጧሌ፡፡ የመገምገም እና የመፍጠር 

ዯረጃዎች ጥቅም ሊይ እንዲሌዋለ አሳይቷሌ፡፡ ስሇዙህ ተማሪዎች እንዯ ክፍሌ 

ዯረጃቸው በትምህርቱ ሊይ ያሊቸውን የግንዚቤ ዯረጃ ዜቅተኛ መሆኑን ከመረጃው 

ትንታኔ የተገኘው ውጤት ጠቁሟሌ፡፡ 

 

              5.2 ጠቋሚ አስተያየት 

ከዙህ ጥናት ውጤት በመነሳት ጠንካራ ጎኖችን በመውሰዴ ሇመማር ማስተማር 

አስተዋጽኦ እንዱያበረክቱ፤ ክፍተቶችን በማየት ሇማስተካከያነት እንዱጠቅሙ ተብሇው 

የታሰቡ አስተያቶችን ሇባሇዴርሻ አካሊት እንዯሚከተሇው ሇመጠቆም ተሞክሯሌ፡፡ 
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 ሇቋንቋ መምህራን፡- በዙህ ጥናት የመምህራን እና የተማሪዎች የአማርኛ 

ክፍሇጊዛያት ጥያቄዎች ተተንትነው ከጥያቄ ትምህርታዊ ምክንያቶች፣  ከጥያቄ 

ስሌቶች እና ከBloom የግንዚቤ ዯረጃዎች አንፃር አተገባበራቸው ክፍተት 

እንዲሇበት ተጠቁሟሌ፡፡ እንዱሁም መምህራን በተማሪዎች ሇሚጠየቁ 

ጥያቄዎች እና መሌሶች በቂ ትኩረት እንዯማይሰጡ ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም  

በመማር ማስተማር ሂዯት በክፍሌ ውስጥ የሚከውኑትን መስተጋብር ውጤታማ 

በማዴረግ የትምህርትን ግብ ሇማሳካት በሚተገብሩት የጥያቄ እና መሌስ ሂዯት  

ሊይ ትኩረት ቢያዯርጉ ተጠቁሟሌ፡፡ 

 ሇመማሪያ መጻህፍት አጋጆች፡- በዙህ ጥናት መምህራን እና ተማሪዎች 

የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ተተንትነው ከጥያቄ ትምህርታዊ ምክንያች እና ከጥያቄ 

አቀራረብ ስሌቶች አንፃር አተገባበራቸው ተገቢ እንዲሌሆነ ተመሊክቷሌ፡፡ 

ከዙህም በመነሳት የመማሪያ መፃህፍት አጋጆች በዜግጅት ወቅት ከተሇያዩ 

ስሌቶች አንፃር የተጋጁ ጥያቄዎችን በትክክሇኛ ስሌተትምህርታዊ 

ምክንያታቸው በመሌመጃዎች ቢያካትቱ የተማሪዎችን ግንዚቤ ዯረጃ ሇማሳዯግና 

ሇትምህርቱ ውጤታማነት አይነተኛ ሚና ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 

 ሇመርሃትምህርት ቀራጮች፡- በጥናቱ ተማሪዎች የሚያነሳቸው ጥያቄዎች በ 

Bloom የግንዚቤ ዯረጃዎች መሰረት የመረዲት እና የመተንተን ዯረጃዎች 

ያሌተካተቱበት  መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም መርሃ ትምህርት አጋጆች 

በዜግጅት ወቅት የተሇያዩ የክፍሌ ውስጥ ተግባራትንና ምናዎችን ሲቀረፁ 

የተማሪዎችን የከፍተኛ እና የዜቅተኛ የግንዚቤ ዯረጃዎች በማቀናጀት ቢነዯፍ 

የተማሪዎችን የግንዚቤ ዯረጃ በተገቢው ሇመገንባትና ውጤታማም ሇማዴረግ 

አስተዋፅኦ ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 

 ሇመምህራን ማሰሌጠኛ ተቋም፡- በዙህ ጥናት መምህራን እና ተማሪዎች 

የሚጠቋቸው ጥያቄዎች ተተንትነው ከጥያቄ ስሌቶች እና ከጥያቄ  ትምህርታዊ 

ምክንያቶች አንፃር አተገባበራቸው ውጤታማ እንዲሌሆነ ተመሊክቷሌ፡፡ 

በተጨማሪም ተማሪዎች የሚያነሱዋቸው ጥያቄዎች በBloom የግንዚቤ ዯረጃዎች 

መሰረት የመረዲት እና የመተንተን ዯረጃዎች ያሌተካተቱበት  መሆኑ 

ተረጋግጧሌ፡፡ እንዱሁም መምህራን በተማሪዎች ሇሚሰጡ ጥያቄዎች እና 

መሌሶች በቂ ትኩረት እንዯማይሰጡ ተጠቁሟሌ፡፡ በርካታ ቁጥር ያሊቸው 
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ጥያቄዎች በመማር ማስተማር ሂዯት የሚጠየቁ ቢሆንም ዓሊማቸው እና 

ስሌቶቻቸው እጅግ ተመሳሳይ እንዯሆነም በጥናቱ ታይቷሌ፡፡ 

በመሆኑም በመምህራን ስሌጠና ወቅት መምህራን የተሇያዩ የጥያቄ ስሌቶችን 

በመተግበር ውጤታማ እንዱሆኑ የሚያስችሌ፤ ችግሮችን በመሇየት መፍትሄ 

እንዱሰጡ የሚያዯርግ፤ በተግባር ተፇትሾ የተረጋገጠ ክህልት መሊበሳቸው 

የሚረጋገጥበት ስሌት ተግባራዊ ቢዯረግ የተማሪዎችን ውጤታማነት ሇማሳዯግ 

አስተዋፅኦ ሉኖረው ይችሊሌ፡፡  

 ሇጥናት አዴራጊዎች፡- በዙህ ጥናት መምህራን እና ተማሪዎች የሚጠይቋቸው 

የጥያቄ ስሌቶች ተፇትሸው ውጤቱ ተጠቁሟሌ፡፡ 

 ተማሪዎች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ከመማር ብሌሃቶች አንፃር ሰፊ ያሇ 

ጥናት ቢዯረግበት ሇርፈ ከፍ ያሇ ጠቀሜታ ሉያስገኝ ያችሊሌ፡፡ 

 የመምህራን ማበረታቻዎች ሇተማሪዎች ንቁ ተሳትፎ ያሇው አስተዋፅኦ 

ሊይ ጥናት ቢዯረግ የክፍሌ ውስጥ መስተጋብርን ሇማሳዯግ ከፍተኛ 

አስተዋፅኦ ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 
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ቀረፃ አንዴ 

መምህር ሀ 

ክፍሇ ጊዛ አንዴ 

ትምህርት ቤት አንዴ 

መምህርቷ ወዯ ክፍሌ ገብተው ከተማሪዎች ጋር ሰሊምታ ተሇዋውጠዋሌ፡፡ 

ተማሪዎችም ከመቀመጫቸው ተነስተው ተቀብሇዋቸዋሌ፡፡፡ በመቀጠሌም ሰላዲውን 

በተማሪዎች አፀዴተው የዕሇቱን ትምህርት ጀምረዋሌ፡፡ 

1 መ/ር  ዚሬ የምንማረዉ ሌብ ወሇዴ ነዉ፡፡  

--->   ሌብወሇዴ ማሇት ምን ማሇት ነዉ? + 

3 ተ 1  የአንዴ ሰዉ ረጅም የህይወት ታሪክ፡፡ 

3 መ/ር  ላሊ! + 

4 ተ 2  ሰዎች በምናባቸዉ የሚያስቡት ታሪክ፡፡+   

---> 5 መ/ር  እሺ! ተጨማሪ? + 

6 ተ 3  ሌቦሇዴ በዯራሲዉ አእምሮ ዉስጥ የተፇጠረ ነዉ፡፡ ዯራሲዉ ገፀ 

ባህሪያትን በመወከሌ የሚያቀርብሌን፡፡ 

---> 7 መ/ር  በጣም ጥሩ ነዉ! ተማሪዋ እንዲሇችው ሌብወሇዴ በዯራሲዉ አእምሮ 

ዉስጥ የተፇጠረ ነዉ፡፡ ዯራሲዉ ገፀባህሪያትን ፇጥሮ ሇእኛ 

የሚያቀርብሌን ነዉ ብሊናሇች ይህ ትክክሇኛ ሀሳቡ ነዉ፡፡ ምክንያቱም 

ሌቦሇዴ ማሇት በዯራሲዉ ምናብ በሚፇጠሩ ገፀ ባህሪያት የሚወከሌ፤ 

የሰዉን ህይወት መሌካምና መጥፎ ገጠመኝ በገፀ ባህሪያቱ አማካኝነት 

የሚያሳይ የሰዉ ሌጅ ህይወት የሚታይበት ኪናዊ ፅሁፍ ነዉ፡፡ በቀጣይ 

የምንመሇከተዉ የሌብወሇዴ ዓይነቶችን ነዉ፡፡ 

ሌቦሇዴን ከመጠን አጭር እና ረጅም ሌቦሇዴ ብሇን በሁሇት ከፍሇን 

እናያሊን፡፡ በዙህ ክፍሌ በትኩረት እንዴናይ የተፇሇገዉ አጭር ሌቦሇዴን 

ነዉ፡፡ በቅዴሚያ ግን የሌቦሇዴ አሊባዊያንን ማወቅ አሇብን፡፡ 
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ምክንያቱም የአጭርና የረጅም ሌቦሇዴ ሌዩነትን ሇማወቅ አሊባዊያንን 

ማወቅ አስፇሊጊ ስሇሆነ ነዉ፡፡  

አጭር እና ረጅም ተብል ሇምን የተከፇሇ ይመስሊችኋሌ?+ + 

8 ተ 4  አጭር ወይም ረጅም እንዱባለ ያዯረጋቸዉ የታሪክ አያያዚቸዉ መጠን 

ነዉ፡፡ 

9 መ/ር  እሺ! ላሊ?+ 

10 ተ 3  ዉስጡ ባሇው ፍሬ ሀሳብ መርምና ማጠር ነዉ፡፡ 

11 መ/ር  አጭር ሌቦሇዴ ከረጅም ሌቦሇዴ አያንስም ሁለም አሊባዊያን 

በረጅምሌቦሇዴ ዉስጥ ያለ በአጭር ሌቦሇዴ ዉስጥም አለ፡፡ ስሇ አጭር 

ሌቦሇዴ ስናወራ ሌዩነቱ የእንጀራ እና የእንጆቻ አይነት ሆኖ 

እናገኘዋሇን፡፡ ሁለም አስፇሊጊ ነገሮች በሁሇቱም ዉስጥ አለ በመጠን 

ይሇያያለ፡፡ በመጠን ስሇሚሇያዩ ግን ሇአጭር ሌቦሇዴ ከእነዙህ 

አሊባዉያን ይቀነሳለ ማሇት አይዯሇም ፡፡ 

12 ተ 5  የሌቦሇዴ አሊባውያን ምንዴን ናቸዉ + + 

13 መ/ር  የሚመሌስ እስኪ ጥያቄውን የሚመሌስ 

14 ተ 5  ፍሬ ነገር   

---> 15 መ/ር  ፍሬ ነገሮች ያሌናቸዉ ምንዴን ናቸዉ + +  

16 ተ 3 ታሪክ 

---> 17 መ/ር ታሪክ ትክክሌ! ላሊስ?+  

18 ተ 2  ገፀ ባህሪያት  

---> 19  መ/ር ላሊስ 

20 ተ 6  መቼት 

--->21 መ/ር ጥሩ! እህ? +   

22 ተ 7  ግጭት  

---> 23 መ/ር ላሊስ+ 

24 ተ 4  ጭብጥ 

25 መ/ር  ላሊስ 

26 ተ 7  ትሌም  

---> 27 ተ 4  ትሌም +    
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28 ተ 8  ቋንቋ 

29 ተ 5  ዴርጊት 

30 መ/ር  ላሊ ተጨማሪ አሇ 

31 ተ 5  የትረካ አንፃር  

---> 32 መ/ር በጣም ጥሩ ሇዚሬ ታሪክን፣ ገፀ ባህሪያትን፣ ግጭትን፣ ትሌም  

ወይንም ሴራን እናያሇን፡፡ ከዚ የሚቀጥሇዉን ሇሚቀጥሇዉ ጊዛ እናያሇን፡

ሇመሆኑ ታሪክ ምንዴን ነዉ ታሪክ ምን ይመከሊችኋሌ + + 

 

33 ተ 3  አንዴ ሰዉ የህይወት ታሪኩን ፅፎ የሚያስቀምጠዉ  

34 ተ 7 ተከናዉኖ ያሇፇ ነገር  

35 መ/ር  ላሊ 

36 ተ 5  ከትዉሌዴ ወዯ ትዉሌዴ የሚተሊሇፍ  

37 ተ 3  በጊዛ ቅዯም ተከተሌ በሌቦሇዴ ዉስጥ የሚቀርብ  

---> 38 መ/ር በጣም ጥሩ! በጊዛ ቅዯም ተከተሌ የሚቀርብ ነዉ ብሊናሇች፡፡ ላሊ ሀሳብ  

  ያሇዉ የሌቦሇዴ መሰረት ነዉ፡፡ በጣም ጥሩ፡፡  

39 ተ 2  አንዴ ሌቦሇዴ አንበን ስንጨርስ የምንናገረዉ  

40 መ/ር  በጣም ጥሩ! አንዴን ሌቦሇዴ አንብበን መጀመሪያ እንዱህ ሆነ ከዚ 

እንዯዙህ ሆነ ብሇን በጊዛ ቅዯም ተከተሌ የምናስቀምጠዉ ታሪክ ነዉ፡፡ 

ታሪክ ከላሇ ሌቦሇዴ የሇም ያሇዉን ታሪክ በገፀባህሪያት አማካኝነት 

መቅረብ አሇበት፡፡ያሇበሇዙያ ሌቦሇዴ ሉሆን አይችሌም፡፡ እንግዱህ 

ታሪክ መጀመሪያ እና መጨረሻ እንዱሁም ሂዯትም አሇዉ ማሇት ነዉ፡፡ 

---> 41 መ/ር  ግሌፅ ነው + 

42 ተ ህ   አዎ! 

---> 43 መ/ር  ገፀባህሪያትስ ምንዴን ናቸዉ + + 

---> 44 ተ 9  መተወን  

45 መ/ር ላሊ! + 

46 ተ 3  በሌቦሇዴ ዉስጥ ያሇዉን ታሪክ ተሊብሰዉ የሚኖሩ ወይንም ዴርጊቱን 

የሚፇፅሙ ናቸዉ፡፡ ገፀባህሪያት ከላሇ ሌቦሇዴ ሉኖር አይችሌም፡፡ 

---> 47 መ/ር  በጣም ጥሩ ነዉ! እሺ ግጭት ምንዴን ነዉ? ግጭት ባይኖርስ!? +   
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48 ተ 2  ግጭት የሌቦሇዴ የጀርባ አጥንት ነዉ፡፡ ገፀባህሪያት መካከሌ 

የሚፇጠር አሇመግባባት  

---> 49 መ/ር  እርስ በእርስ ብቻ ነዉ የሚጋጩት? +  

ገፀባህርያት ከገፀባህሪያት ጋር ብቻ ነው እንዳ የሚጋጩት?  

(ያጥ) ገፀባህሪያት ከተፇጥሮ ጋርና ከላልች ገፀባህሪያት ጋር 

የሚያዯርጉት ገፀባህሪያት ከማህበረሰቡ፣ ከአካባቢዉ ወግ፣ባህሌ፣

ሌምዴ ጋር ይጋጫለ አይዯሌ እንዳ?  

---> 50 ተ ህ  አዎ  

51 መ/ር  ላሊስ ገፀ ባህሪያት ከራሳቸዉ ጋር ይጋጫለ እኮ አንዴን ነገር 

መወሰን ያቅታቸዋሌ፡፡ አንዴን ነገር ሊዴርግ አሊዴርግ ሌወስን 

አሌወስን በብዘ ምክንያት ሉጋጩ ይችሊለ፡፡ መጀመሪያ ሊይ ግን 

ሇግጭት መንሰኤ ያስፇሌጋሌ፡፡ መጀመሪያ ሇግጭት መንሰኤ 

ይኖራሌ ማሇት ነዉ፡፡ ላሊው ትሌም ነው፡፡ ትሌም ማሇት ሴራ 

ነዉ ካሌን አንዲንዴ ጊዛ ሴራ ይቀዴምና ግጭት ሉከተሌ 

ይችሊሌ አንዲንዴ ጊዛ ዯግሞ ሴራ ሉቀዴም ይችሊሌ ዋናዉ ሀሳብ 

ገፀባህሪያት ሲጋጩ የግጭት መንሰኤ እንዯሚያስፇሌጋቸዉ 

ማወቅ ነዉ፡፡  

      ዜም ብሇዉ ገፀባህሪያት ይጋጫለ እንዳ? 

52 ተ ህ   አይጋጩም  

53 መ/ር  ገፀባህሪያት! አንዴ ነገር አሇ ማሇት ነዉ፡፤ አንዴ መንስኤ አሇ፡፡ ይህ 

የሚጣለበት ነገር ከትንሽ ይነሳና እያዯገ ይመጣሌ፡፡ ነገሩ እየጨመረ 

ይሄዲሌ፡፡ ይወሳሰባሌ ማሇት ነዉ፡፡ አንዴ ዯረጃ ከፍ ይሊሌ፡፡ ዉስብ 

ዯረጃ ይዯርሳሌ ማሇት ነዉ፡፡ ዉስብ ምንዴን ነዉ? ቀሊሌ የነበረዉ ነገር 

እየተወሳሰበ እየተወሳሰበ ነገሩ እየፇጠነ ይሄዲሌ፡፡ ከዉስብ በኋሊ ወዯ 

ጡት ዯረጃ ይሄዲሌ፡፡ በዙህ ዯረጃ ገፀባህሪያት በገጠማቸዉ ግጭት 

እርስ በእርስ ሉገዲዯለ ይችሊለ ግጭቱ ወዯ ከፍተኛ ዉጥረት 

ይሇወጣሌ፡፡ ግጭቱ ጡት ዯረጃ ሊይ ከዯረሰ በኋሊ ብዘ ነገር እዙህ 

ዯረጃ ሊይ ሉፇፀም ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን ከዙህ በኋሊ ነገሩ ምንም ይሁን 

ምን አሸናፉም ማንም ይሁን ምን ወዯ ምን ይመጣሌ? ወዯ ሌቀት 
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ይመጣሌ፡፡ ግዴ ነዉ ይሄ የግጭት ባህሪ ነዉ፡፡ መጀመሪያ የተጋጩበት 

መንሰኤ ነበራቸዉ፡፡ ከዚ በኋሊ ምን ይሆናሌ ያ የተጋጩት ነገር 

ይወሳሰባሌ ከዚ በኋሊ ግጭቱ ወዯ ከፍተኛ ዯረጃ ዯርሶ ይጦዚሌ 

በመጨረሻም ተዯባዴቦ ይሁን አሸናፉና ተሸናፉ ኖሮም ይሁን ወዯ የት 

ያመራሌ ማሇት ነዉ? ወዯ ሌቀት ያመራሌ፡፡ ይህን እንዯዙህ ካሌን  

      ትሌም ወይንም ሴራ የምንሇዉ ዯግሞ አንዴን ጥያቄ የሚመሌስ ነዉ፡፡ 

     ምን ሇምን ሆነ? ይሊሌ፡፡ ምን ሇምን ሆነ?  ሇምሳላ ፡- ((ሰላዲ 

አጥንፍዉ))  

  "ንጉስ ሞተ፡፡  ንግስቲቷ ሞተች፡፡ "  

  " ንጉስ ሞተ በዙህ ምክንያት ንግስቲቷም ሞተች፡"፡ ብሇን ካሌን 

እነዙህ ሁሇት አረፍተነገሮች ይሇያያለ፡፡ 

  አይዯሌ? ንጉሱ ሞተ 

  ቀጥልስ ማን ሞተ?  

54 ተ ህ  ንጉሱ  

55 መ/ር  ምንን ያመሇክታሌ 

56 ተ 9  የጊዛ ቅዯም ተከተሌን ያመሇክታሌ  

---> 57 መ/ር የጊዛ ቅዯም ተከተሌን የሚያመሇከተን አሊባ የቱ ነዉ + 

58 ተ ህ  ታሪክ  

59 መ/ር  ታሪክ ነዉ፡፡ ታሪክ ነዉ፡፡ 

ምክንያቱም ንጉሱ ሞተ፡፡ ከዚ በኋሊ ንግስቲቷ ሞተች፡፡ ቅዯም ተከተሌን 

ነዉ የሚያመሇክተዉ መጀመሪያ ንጉሱ መሞቱን ከዚ በኋሊ ንግስቲቷም 

መሞቷን ነዉ የሚያመሇክተዉ፡፡ 

እዙህ ሊይ ግን ንጉሱ ሞተ በዙህ ምክንያት ንግስቲቷም ሞተች 

የሞተችበት ምክንያት ምንዴን ነዉ ማሇት ነዉ? የሞተችበት ምክንያት 

የንጉሱ መሞት ነዉ ማሇት ነዉ፡፡ ምን ሇምን ሆነ? ንግስቲቷ ሇምን 

ሞተች? ብሇን ስንጠይቅ ምን እንሊሇን ንጉሱ ስሇሞተ ንግስቲቷም 

ሞተች፡፡ ሇምን ሲባሌ የንጉሱ ሞት ምክንያት ሆኖ ይመጣሌ ማሇት 

ነዉ፡፡ ይሄ ሴራ/ትሌም/ ይባሊሌ ማሇት ነዉ፡፡ 
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ስሇዙህ የሁሇቱንም ሌዩነት ያወቃችሁ ይመስሇኛሌ፡፡ ታሪክ እዙህ ጋር 

አሇ ታሪክ በጊዛ ቅዯም ተከተሌ እየተሰናሰሇ ሰንሰሇታዊ ሂዯትን ጠብቆ 

አንደ ከአንደ እየተያያ የሚቀጥሌ ነዉ፡፡  

በታሪኩ ዉስጥ የተገሇፀዉ ነገር ምንዴን ነዉ? የሆነዉስ ሇምዴንነዉ? 

የሚሇዉን ጥያቄ የሚመሌስ ነዉ፡፡  

ስንት አሊባ አየን ማሇት ነዉ? ሰንት አየን?  

ታሪክን አይተናሌ አይዯሌ? 

60 ተ 3  አዎ  

61 መ/ር  ከዚ ቀጥሇንስ 

62 ተ ህ  ስሇ ገፀ ባህሪያት  

63 መ/ር  ከዚስ 

64 ተ 10  ስሇ ግጭት  

65 መ/ር  ግጭት፡፡ ገፀባህሪያት ከምን ጋር 

66 ተ 6  ገፀባህሪ ከገፀባህሪ ጋር  

67 መ/ር  ላሊስ 

68 ተ 3  ገፀባህሪ ከራሱ ጋር  

---> 69 መ/ር ሌበሌ አሌበሌ! ሊዴርግ አሊዴርግ! ሌፇፅም አሌፇፅም! ብል ከራስ ጋር  

  ይሟገታሌ፡፡ በጣም ጥሩ ሇዚሬ ይሄ ይበቃናሌ፡፡  

ጥያቄ ካሊችሁ አንሱና እንወያይ፡፡ አሁን የእናንተ ተራ ነዉ፡፡ 

70 ተ 3  ቲቸር ትሌም ወይንም ሴራ የግጭት ምክንያት ነዉ ማሇት ነዉ 

71 መ/ር  መንሰኤ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ መንሰኤ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ሉቀዴም ወይንም 

ሉከተሌ ይችሊሌ፡፡ 

ላሊስ ፣ላሊስ እስኪ ጠይቁ፡፡ እኔ ስጠይቅ አትመሌሱም ወይንም እናንተ 

አትጠይቁም ግሌፅ ነዉ ሁለም? ሌጠይቅ ነዉ፡፡ እሺ አንተ ከሌቦሇዴ 

አሊባዊያን ዉስጥ ያየናቸዉን አንደን ወስዯህ አብራራሌን፡፡  

72 ተ 11  ንጉሱ ሞተ ከዚም ንግስቲቷ ሞተች ይሄ ቅዯም ተከተሌን ያመሇክታሌ 

ታሪክ ነዉ  

---> 73 መ/ር ታሪክ ማሇት ምን ማሇት ነዉ መሌስሌኝ + 

74 ተ 3  ታሪክ ማሇት እ. . . . .  
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---> 75 መ/   የሇም! እሺ ላሊ? 

76 ተ 2   ተዯርጎ ያሇፇ ነገር ሲሆን አንዴን ነገር ሇማስተማር የሚሆን  

---> 77   መ/ር እየተዯረገ ያሇም ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

--->  ግን እናንተ ታሪክን እንዳት ነዉ የምትገሌፁት እስኪ በዯንብ 

የሚያብራራሌኝ  

---> 78 ተ 3  ታሪክ ማሇት በጊዛ ቅዯም ተከተሌ ተሰናስል እየተዯጋገፇ 

የሚቀርብ የሌቦሇዴ አሊባ ነዉ፡፡ ++ 

78 መ/ር  በጣም ጥሩ፡፡ እሺ ሇማንኛውም መፅሀፊችሁ ሊይ የተሰጠዉን 

መሌመጃ በዯንብ ስሩ፡፡ ጥያቄ ካሊችሁ ጠይቁ፡፡ 

---> 79 ተ 2  ገፀባህሪያት ሇምን ይጋጫለ 

80 መ/ር  ታሪኩን ሇማስቀጠሌ እና ሌቦሇደ እንዱኖር ገጸባህሪያት 

ይጋጫለ፡፡ 

    ላሊ ጥያቄ ያሇው? እሺ! 

---> 81 ተ 5  ንጉሱ ሞተ ከዚ ንግስቲቱ ሞተች፡፡  

ይህ እንዳት ታሪክ ይሆናሌ አጭር አይዯሌ? 

82 መ/ር  ንጉሱ ሞተ ከዚም ንግስቲቱ ሞተች ይህ ታሪክ የሚሆነው የጊዛ 

ቅዯም ተከተሌን ተከትል ዴርጊት ስሇተከናወነበት ነው፡፡ 

ላሊ ጥያቄ ያሇው ካሇ! የሇም? እሺ! አሁን ስሇተማርናቸዉ 

ይቶች አጭር ማስታወሻ እሰጣችኋሇሁ ፃፈ፡፡ የእሇቱ ትምህርት 

ግን በዙህ ተጠናቋሌ፡፡ 
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ቀረፃ ሁሇት 

መምህር  ሀ 

ክፍሇ ጊዛ ሁሇት 

ትምህርት ቤት አንዴ 

መምህርት ወዯ ክፍሌ ገብተው ከተማሪዎች ጋር ሰሊምታ ተሇዋውተዋሌ፡፡ ተማሪዎችም 

ከመቀመጫቸው ተነስተው ተቀብሇዋሌ፡፡ በመቀጠሌም ሰላዲ አፀዴተው የዕሇቱን 

ትምህርት ጀምረዋሌ፡፡ 

1 መ/ር  በባሇፇዉ ክፍሇ ጊዛ ስሇየሌቦሇዴ አሊባውያን ተምረን ነበር! እስኪ! 

የሚያስታዉሰኝ አሇ መጀመሪያ ሌቦሇዴ ምንዴነዉ አሌን? +  

---> 2 ተ 1   ሌቦሇዴ በዯራሲዉ ምናብ የተፇጠረ የገሀደ አሇም ነፀብራቅ ነዉ፡  

---> 3 መ /ር  በጣም ጥሩ! ሌቦሇዴን በስንት ከፍሇን አይተን ነበር 

4 ተህ   በሁሇት 

---> 5 መ/ር   ምን እና ምን ብሇን + 

6 ተ 2   አጭር እና ረጅም  

---> 7 መ/ር   በጣም ጥሩ! ከሌቦሇዴ አሊባውያን  ያየነዉ እነማንን ነበር?  

8 ተ 1   ታሪክ  

---> 9 መ/ር   ላሊ 

10 ተ 3   ገፀ ባህሪያት  

---> 11 መ/ር  ጥሩ እህ + 

12 ተ 4   ሴራ ወይንም ትሌም  

13 መ/ር  መሌካም ስሇባሇፇው ይህንን ካሌን! ዚሬም ቀሪ አሊባዉያንን 

እናያሇን በእናንተ የክፍሌ ዯረጃ በዯንብ እንዴታዉቁ የሚፇሇገዉ 

ታሪክ እና መቼትን ነዉ፡፡ እነሱን እናያሇን ማሇት ነዉ፡፡  

--->    እስኪ በእናንተ አረዲዴ መቼት ምንዴን ነዉ? 

መቼት ማሇት ምን ማሇት ይመስሊችኃሌ?  
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14 ተ 1   ታሪክ የተፇጠረበት ቦታ  

 15 መ/ር  መሌካም! ሌቦሇዴ ዉስጥ የተቀመጠዉ ታሪክ የተፇጠረበት 

ወይንም  የተፇፀመበት ቦታ ነው፡፡ ላሊስ? ላሊስ? ጥሩ መቼት 

እንግዱህ መቼና የት ከሚለ ሁሇት መጠይቃዊ ቃሊት ተዋቅሮ 

መቼት በማሇት የተሰዯረ የሌቦሇዴ አሊባ ነዉ፡፡  ይህም መቼ 

በሌቦሇዴ ዉስጥ የተፇጠሩ ታሪኮች በገፀ ባህሪያቱ አማካኝነት 

የተፇፀሙበትን ጊዛ የሚመሇከት ሲሆን የት ዯግሞ እናንተም 

እንዲነሳችሁት ታሪክ የተፇፀመበትን ቦታ የሚያስረዲ ነዉ፡፡ 

በመሆኑም መቼት በዴርሰት ወይንም በሌቦሇዴ ታሪክ ዉስጥ 

ታሪኩ የተፇፀመበትን ወቅት እና ስፍራ የሚገሇፅት የጊዛና የቦታ 

ጥምረት ነዉ ማሇት ይቻሊ፡፡ በጣም ጥሩ በመቀጠሌ 

የምንመሇከተዉ ታሪክ ነዉ በባሇፇዉ ክፍሇጊዛ በተነጋገርነዉ 

መሰረት ቀዴማችሁ መፅሀፊችሁን እያነበባችሁ ኑ ባሌኩት 

መሰረት እያነበባችሁ እንዯምትመጡ ተሳትፊችሁ ማሳያ ነዉ፡፡  

--->  እስኪ ታሪክ ምንዴን ነዉ አሊችሁ? ታሪክ በሌቦሇዴ ዉስጥ 

ምንዴን ነዉ? ተመሳሳይ እጅ ነዉ የማየዉ፡፡ እሺ እሱ? እ!  

---> 16 ተ 4 ታሪክ ማሇት በሌቦሇዴ ዉስጥ የገፀባህሪያቱ ኑሮ ዉጣ ዉረዴ   

  ይመስሇኛሌ  

17 መ/ር  የገፀባህሪያቱ የኑሮ ዉጣ ዉረዴ፡፡ እሽ ላሊ 

18 ተ 5  አንዴ ሰዉ በህይወቱ የፇፀመዉ ወይም የሰራዉ ስራ  

19 መ/ር  ጥሩ ታሪክ በሌብ ወሇዴ ዉስጥ በጊዛ ቅዯም ተከተሌ ተሰናስል 

የሚቀርብ የሌቦሇዴ ዋና አካሌ ነዉ፡፡ ታሪክ ከላሊ ሌቦሇደ መኖር 

አይቻሌም፡፡ በሁሇቱም ዓይነት ሌቦሇድች ዉስጥ ማሇትም በአጭር እና 

በረጅም ሌቦሇዴ ዉስጥ ታሪክ መኖር አሇበት፡፡ ሌዩነቱ በአጭር ሌቦሇዴ 

ዉስጥ የሚኖረዉ ታሪክ አንዴ ዋና ታሪክ ብቻ ሲሆን በረጅም ሌቦሇዴ 

ዉስጥ አንዴ ዋና ጉዲይ ቢኖርም በርካታ ዯጋፉ ታሪኮች ይኖራለ ማሇት 

ነው፡፡  

ግጭት ምን ይመስሊችኋሌ? ስንት ዓይነት የግጭት አይነቶች አለ? 

የግጭት ዯረጃዎችስ? ማነዉ የማስረዲን? እሺ!  
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20 ተ 5  ግጭት አሇማስማማት ነዉ  

21መ/ር  በሌቦሇደ ዉስጥ የማይስማሙት ወይንም የሚጋጩት እነማን 

ይመስሎችኋሌ 

22 ተ 3  ገፀ ባህሪያት  

23 መ/ር  በጣም ጥሩ፡፡ ገፀ ባህሪያት ይጋጫለ፡፡ እናንተ እንዲሊችሁት ነዉ፡፡ 

ግጭት በሌቦሇዴ ዉስጥ በገፀ ባህሪያት የሚፇጠር አሇመግባባት ወይንም 

አሇመስማማት ነዉ፡፡ ግጭት የሚፇጠሩት ገፀ ባህሪያት ናቸዉ፡፡ 

--->  እነዙህ ገፀባህሪያት ከማን ጋር ይጋጫለ? ወይንም ስንት ዓይነት የግጭት 

አይነቶች አለ? 

24 ተ 1  ገፀ ባህሪያቱ ከገፀ ባህሪያቱ ጋር  

25 መ/ር  ጥሩ! ገፀ ባህሪያት ከገፀ ባህሪያት ጋር ይጋጫለ፡፡ ሌክ ነዉ ላሊስ! 

ገፀባህሪያት ከገፀ ባህሪያት ጋር ይጋጫለ፡፡ ሌክ ነዉ ላሊስ? 

26 ተ 6  ገፀ ባህሪያት ከህይወት ጋር  

---> 27 መ/ር አዎ! ገፀ ባህሪያት ከአካባቢዉ ማ/ሰብ ባህሌ ወግ ሌምዴ፣ ሃይማኖት፣  

ስርዓት፣ ዯንብ ጋር ይጋጫለ በጣም ጥሩ ነዉ፡፡ ላሊስ ተጨማሪ፡፡ 

ላሊስ? (ያጥ)  

ገፀ ባህሪያት ከራሳቸዉ ጋር፡፡ አንዴን ነገር ሇማዴረግ ይጨነቃለ  

ከራሳቸዉ ጋር ይፊሇማለ፡፡ ላሊዉ ገፀባህሪያት ከተፇጥሮ ጋር 

የሚያዯርጉት ግጭት ነዉ፡፡ ገፀባህሪያት ተፇጥሮ የሰጠችዉን የአኗኗር 

ስርዓት በመቃወን እና ሇምን በማሇት  ግጭትን ይፇጥራለ፡፡  

የግጭት ዯረጃዎችን ስንመሇከት የመጀመሪያዉ ግጭቱ ነዉ፡፡ ግጭቱ 

ይፇጠራሌ ይሄ ግጭት በተፇጠረባቸዉ አካሊት መካከሌ እየተባባሰ ሄዯ 

ወዯ ዉስብ ዯረጃ ያዯርጋሌ፡፡ በዙህ ዯረጃ ነገሮች ይዉሰበሰባለ፡፡ 

አንባቢያን መቼ ነው ችግሩ የሚፇታው እያለ መጨረሻዉን የሚናፍቁ 

ይሆናሌ፡፡ ችግሩን ሇመፍታት ጥረት ሲዯረግ ይታያሌ ነገር ግን ጡት 

ሊይ ነገሮች በጣም ይከራለ፡፡ የተጣለ ሰዎች በጣም ፀባቸዉ ፅንፍ 

ይረግጣሌ፡፡ ሇህይወታቸዉ ሇኑሮአቸዉ አስጊ እስኪሆን ዴረስ በጣም 

ጥሌቅ የሆነ ነገር ይፇጠራሌ ማሇት ነዉ በመሀሊቸዉ፡፡ ከዚ በኋሊ ነዉ 
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ጫፍ ከነካ በኋሊ ምን ይሆናሌ? እየበረዯ እየበረዯ ሌቀት ይመጣሌ 

ማሇት ነዉ፡፡ 

አሁን ምን አሌን? ሶስት ዯረጃ ሰጠነዉ አይዯሌ ሇግጭት መጀመሪያ 

ምን አሌን?! 

28 ተ 1  ዉስብ  

29 መ/ር  ዉስብ ከዚ  

30 ተ 5  ጡት  

---> 31 መ/ር  ጡት ከዚስ  

33 ተ 2  ሌቀት  

34 መ/ር  ሌቀት ናቸዉ፡፡ ከሌቀት በኋሊ ሰሊም ይወርዲሌ ማሇት ነዉ፡፡ ሰሊም 

ይወርዲሌ፡፡ ከሌቀት በኋሊ ወይንም ሌቀት ዯረጃ ከዯረስን መፍተሄ አሇ 

ማሇት ነዉ፡፡ እንዱህ እያሇ ነዉ እንግዱህ ሌቦሇዴ እዴገቱን ጨርሶ 

ሇአንባብያን ይዯርሳሌ ወይንም አንባቢ ጆሮ የሚዯርሰዉ፡፡  

ላልች የቀሩ ነገሮች አለ እንግዱህ በአንዴ ፔሬዴ የምንነጋገርባቸዉ ቀስ 

ብሇን እየተነተናቸው የምንሄዲቸዉ ነገሮች አለ፡፡ ግን አሁን ታሪክ፣ 

ገፀባህሪያት፣ ግጭት እንዱሁም ሴራ ምን ምን እንዯሆኑ ገብቷችኋሌ? 

እስኪ ንገሩኝ?  

ሴራ አንዲንዴ ጊዛ ትሌም በመባሌ ይታወቃሌ፡፡  

እስኪ ማነዉ አሁን የሚያብራራሌኝ እነዙህን? አዱስ እጅ ነዉ 

የምፇሌገዉ፡፡ ገብቷችኋሌ ስሊችሁ አዎ ብሊችኋሌ አይዯሌ! ስሇዙህ እስኪ 

ንገሩኝ ስሊችሁ መናገር አሇባችሁ፡፡ ሰሊም እስኪ ንገሪኝ፡፡  

--->   ግዴ  እንትና  እንትና መባሌ አሇበት? እስከ አሁን ካወራናቸዉ ስሇ 

አንደ ነገሩኝ፡፡  እ! 

35 ተ 6  ገፀ ባህሪያት ማሇት በሌቦሇዴ ዉስጥ ያሇዉን ታሪክ የሚሊበሱ ተዋንያኖች 

ማሇት ነዉ  

---> 36 መ/ር  እ! እ! እ! እስኪ ጮክ በይና ንገረኝ ማን ትፇሪያሇሽ? 

37 ተ 6   ማንንም  

38 መ/ር   ታዱያ ንገሪና 

39 ተ6   ገፀባህሪያት ማሇት በሌቦሇዴ ዉስጥ ያሇዉን ታሪክ የሚሰሩ (…) 
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40 መ/ር  ተሰምታችኋሌ አይሰማም እኔ በግዴ እንዯምንም ነዉ የሰማኋት፡፡ 

እሺ! እሺ ቁጭ! በይ ላሊ?  

41 ተ 5  ገፀባህሪ ማሇት ታሪኩን በገሀደ ዓሇም ታሪኩን ወክሇዉ የሚጫወቱ 

የሚወክለ፡ ታሪኩን ሚወክለ  

42 መ/ር  ታሪኩን! እ! እ ! አንተ ምንዴን ነዉ የምታወራዉ በሌ መሌስሌኝ 

(ኸኸኸ) እሺ እስኪ አብራራሌኝ አንተን እኮ ነው! ግጭት ምንዴን 

ነው? እሽሽ! ወሬ አሌፇሌግም፡፡ እ! (?)  

43 ተ 7   መጀመሪያዉን ነዉ! 

---> 44 መ/ር  እህ! በሊ! እስኪ አብራራሌኝ? + ምንዴን ናቸው? + ውስብ 

ምንዴን ነው? + ጡት ምንዴን ነው? + ሌቀት ምንዴን ነው? 

++ 

45 ተ 7   ግጭት ማሇት በታሪኩ ዉስጥ አሇመግባባት  

---> 46 መ/ር  ስንት ዯረጃዎች አለት ግጭት እ! 

47 ተ 7   ሶስት  

---> 48 መ/ር   ምን ምን ናቸዉ ++ 

49 ተ 7   ዉስብ ፣ ጡት፣ ሌቀት  

---> 50 መ/ር  እስኪ አብራራሌኝ! 

    ምን ምን ናቸዉ?  

በዉስብ ምንዴን ነዉ?  

በጡት ምንዴን ነዉ?  

ሌቀት ምንዴን ነዉ? 

---> 51 ተ 7  እሱን አሌሰማሁትም  

52 መ/ር   በሌ ፉትህን አዘርና ቁጭ ብሇህ ተከታተሌ፡፡ እ!  

---> 53 ተ 3  ታሪክ ማሇት በሌብወሇዴ ዉስጥ ያሇ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ 

ያሇ ሲሆን ገፀባህሪያት ማሇት ዯግሞ ሇሌብ ወሇዴ ዉስጥ ያሇን 

ታሪክ ተሊብሰዉ የሚኖሩ ሰዎች ገፀባህሪያት ይባሊለ፡፡ ግጭት 

ማሇት ዯግሞ በሌብወሇዴ ዉስጥ ያሇ ያሇመግባባት ሲሆን በዚ 

ዉስጥም ዯረጃዎች አለ፡፡ የመጀመሪያ ሴራ፣ ከዚ ግጭት በግጭት 

ዉስጥም ዉስብ፣ ጡት እና ሌቀት ናቸው፡፡ ዉስብ በገፀባህሪያቱ 
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መካከሌ ያለት ግጭቶች ዉስብስብ ይሆናለ ጡት ማሇት 

መጨረሻ ሊይ ነገሩ ሲከብዴ ሌቀት ዯግሞ ወዯ መፍተሄ 

የሚሄዴበት ማሇት ነዉ፡፡ ++  

ከእኔ ጋር ናችሁ? ++ 

54 መ/ር  ጡት ማሇት ነገሩ የሚከርበት! መጨረሻ ዯረጃ ሊይ የሚዯርስበት 

ነዉ፡፡ ከጡት በኋሊ ወዯ መፍተሄ የሚሄዴበት ቦታ ዯግሞ ምን 

ይባሊሌ? ሌቀት ይባሊሌ፡፡ በጣም ጎበዜ! ጎበዜ፡፡  

እሺ ይህንን ካሌን እ! ላልችም ቀሪ አሊባዊያን አለ፡፡ ሇምሳላ 

የትረካ አንፃር የሚካተቱ ናቸዉ፡፡ እዙህ ዴረስ አይሄዴም 

ሇእናንተ የተሰጣቸሁ፡፡ ሁሇቱን ብቻ ነዉ መፅሀፍ ሊይ 

የተሰጣችሁ፡፡ እንዱሁ እንዴታዉቁት ያህሌ ነዉ፡፡  

እንግዱህ ዋናዉ ሀሳብ ምንዴን ነዉ የሌቦሇዴ ዜርያዎች ሁሇት 

መሆናቸዉን አጭር እና ረጅም መሆናቸዉን ሇዙህ ክፍሌ 

እንዴታዉቁ የተፇሇገዉ የትኛዉን ነዉ? አጭር ሌቦሇዴን ነዉ፡፡ 

እነዙህ እዙህ ጋር ያየናቸዉ በሙለ በሁሇቱም ዉስጥ አለ፡፡ 

በረጅም ዉስጥ በአጭሩም ዉስጥ የሚካተቱ ናቸዉ፡፡ ያሇበሇዙያ 

ሌቦሇዴ ሉኖር አይችሌም 

ግን አሁን አጭር ሌቦሇዴ ባህሪያት ምን ምን ናቸዉ? ምን ባህሪ 

ቢኖረዉ ነዉ አጭር ተብል የተሇየዉ የሚሇዉን ነገር በመስፊት 

እና በመጥበብ ብቻ ሳይሆን ላልች እዙህ ዉስጥ ሚካተቱ ነገሮች 

ስሊለ እሱን በሚቀጥሇዉ ክፍሇ ጊዛ ነዉ የምናየዉ፡፡ እ!  

አሁን በአጠቃሊይ እነዙህ ያወራናቸዉን ነገሮች ግሌፅ 

ያሌሆነሊችሁ ነገር ካሇ ምናሌባት?  

ሌቦሇዴ የምንሇዉ በቁሙ እዉነት ባይሆንም ግን ምንዴን ነዉ?  

ጠሌቀን ስናየዉ የነባራዊዉ ዓሇም ነፀብራቅ መሆኑን ነዉ፡፡ 

የእኛን ህይወት ሚገሌፅ መሆኑን ማወቅ አሇባችሁ፡፡ ረጅም 

ሌቦሇዴ እና አጭር ሌቦሇዴ ሙለ ነዉ የሚሇያየዉ በመጠን ነዉ፡

ሌክ እንዯ ትሌቅ እንጀራ እና እንዯ እንጎቻ፡፡ በመጠን ይሇያያለ 

ማሇት ነዉ፡፡  
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እስከ አሁን ካወራችሁ ዉስጥ ያሌገባችሁ ካሇ ጠይቁ! 

   ግሌፅ ያሌሆነ ካሇ? 

   ጥያቄ አሊችሁ? 

እስኪ ጠይቁ? 

   ያሌገባዉ?  

ገብቷችኋሌ ወይ  

55 ተ ህ  አዎ! 

እስኪ መሌሱሌኝ ስትባለ ዯግሞ ዜም፡፡ ይሄ ራሱ መፍተሔ 

ያስፇሌገዋሌ፡፡ እሺ ምንም የሊችሁም፡፡ እ! ሰዓታችንም አሌቋሌ ትንሽ 

ዯቂቃ ነዉ ያሇን፡፡ ጥያቄ ካሊችሁ ጠይቁና ይህችኑ የምትመሇከት አጭር 

ነገር አፅፊችኋሇሁ፡፡ እስከ አሁን ያወራናትን፡፡ ዯብተራችሁን አዉጡ፡፡ 

((ኖት ይፅለ)) ሇዚሬ በዙሁ ይበቃናሌ፡፡  
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ቀረፃ ሦስት 

መምህር ሇ 

ክፍሇ ጊዛ አንዴ 

ትምህርት ቤት አንዴ 

መምህሩ ወዯ ክፍሌ ገብተው ሰላዲ ራሳቸው ካፀደ በኃሊ የዕሇቱን ትምህርት በሰሊምታ 

ሌውውጥ ጀምረዋሌ፡፡ 

1 መ/ር  እንዯምን ዋሊችሁ ተማሪዎች በባሇፇዉ ክፍሇ ጊዛ የቤት ስራ 

ተሰጥቷችሁ  

ነበር፡፡ እርሱን መጨረሻ ሊይ የማይ ይሆናሌ፡፡ ሇዚሬ የምንማረዉ ግን 

ስሇ ሌብወሇዴ ነዉ፡፡ ወዯ ትምህርቱ ከመሄዲችን በፉት ከዙህ ቀጥል 

ሇሚሰጣችሁ ጥያቄዎች መሌሱ ከአናንተ ይጠበቃሌ፡፡ ((ጥያቄዎቹን 

ሰላዲ ሊይ እየፃፈ))   

--->   የመጀመሪያዉ ጥያቄ ሌቦሇዴ ምንዴን ነዉ? ++ 

ስንት ዓይነት የሌቦሇዴ ዓይነቶች አለ? + 

ሇምንስ ይመስሊችኋሌ የተከፇለት? + 

በምን ይሇያያለ? በምንስ ይመሳሰሊለ?  + 

የመጨረሻው የሌቦሇዴ አሊባውያን እነማን ናቸዉ? ++ 

እስኪ የመጀመሪያዉን ጥያቄ መሌሱ፡፡ ከዙህ በፉት ከምታዉቁት 

አንብቡና እና ኑ ብያችሁም ስሇነበር  

--->   ሌቦሇዴ ምንዴን ነዉ? ትሊሊችሁ? ሌቦሇዴ ምንዴን ነዉ? + 

2 ተ 1  ሌቦሇዴ ከገሀደ አሇም የተወሰዯ የሰዉን ህይወት ሌዩ ሌዩ መሌኮች 

የሚያሳይ በቁሙ እዉነት ያሌሆነ የኪነ ጥበብ ስራ ነዉ፡፡ 

---> 3 መ/ር  በጣም ጥሩ! በጣም ጥሩ!  

እስኪ ላሊ? 
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4 ተ 2  ሌቦሇዴ ማሇት የገሀደን አሇም ሉያንፀባርቅ የሚችሌ ምናባዊ የሆነ የፇጠራ 

ስራ ነዉ 

5 መ/ር  ምናባዊ የሆነ የፇጠራ ስራ ነዉ፡፡  

--->   የተሇየ አሇ? እሺ!  

6 ተ 3  ሌቦሇዴ ማሇት ዯራሲዉ በገሀደ አሇም እዉነታ ሊይ ተንተርሶ አእምሮዉ 

የሚያመነጨዉ ዉበት ባሇዉ ቋንቋ የሚያቀርበዉ የስነ-ፅሁፍ ስራ ነዉ፡፡ 

---> 7 መ/ር  በጣም ጥሩ! 

የተሇየ ሀሳብ ያሇዉ? ++ 

ስሇዙህ የመጀመሪያዉ ሁሊችንንም የሚያስማማዉ ምን አሇ? የፇጠራ 

ስራ ነዉ፡፡ ወጥ የሆነ የፇጠራ ስራ ነዉ፡፡ በማን አማካኝነት የሚጋጅ  

8 ተ ህ  በዯራሲዉ  

---> 9 መ/ር  የሰዉን ሌጅ የህይወት ገጠመኝ ማንፀባረቅ ሊይ መሰረት ያዯረጋሌ፡፡ 

ወጥ የሆነ የፇጠራ ስራ ነዉ፡፡ በአንዴ ወይንም በላሊ ቅዴም በመሇሱሌን 

ተማሪዎች የቀረበዉ እነዙህን ይመሇከታሌ፡፡ 

ወጥ የሆነ የፇጠራ ስራ ነዉ ፣ የዯራሲዉ አማካኝነት የሚጋጅ ነዉ፣ 

የሚያዉሰዉ የሚናገረዉ የሰዉን ሌጅ የህይወት ገጠመኝን ነዉ፡፡  

የሰዉ ሌጅ የህይወት ገጠመኝ ሲባሌ ምን ማሇት ነዉ?  

10 ተ 4  በህይወት መኑ የሚያሌፇዉ  

---> 11 መ/ር  አዎ በህይወት መኑ የሚያሌፇዉን ዉጣ ዉረዴ ይመሇከታሌ፡፡ 

ዯስታ፣ ሀን፣ማግኘቱን፣ ማጣቱን፣ መጥገቡን መራቡን ወተ በጥቅሱ 

ሰዉ ሰዉ በመሆኑ ከማህበረሰቡ ጋር ህይወቱን ሲጋራ ሉያጋጥሙት 

ወይንም ሉኖር የሚችሇዉ ችግር ወይንም የህይወት ገጠመኝ በሙለ 

መሰረት ያዯረገ ነዉ ማሇት ነዉ፡፡ 

   ሌቦሇዴ በስንት ይከፇሊሌ? 

12 ተ 5  በሁሇት  

13 መ/ር  ሌቦሇዴ በሁሇት ይከፇሊሌ፡፡  

ስማቸዉስ? 

14 ተ 5  አጭር ሌቦሇዴ እና ረጅም ሌቦሇዴ፡፡ 

15 መ/ር  መሰረታዊ ሌዩነታቸው ምንዴን ነዉ ትሊሊችሁ 
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   በሁሇቱ መካከሌ እንዯ መሰረታዊ ሌዩነት ተዯርጎ ምን ሉወሰዴ ይችሊሌ? 

16 ተ 4  አጭር ሌቦሇዴ የምንሇዉ መጠኑ አጭር የሆነ ነዉ፡፡ ትንሽ የሆነ፡፡ ባሇ 

ታሪኮቹም ጥቂት ናቸዉ፡፡ በቁጥር ጥቂት ናቸዉ ከረጅም ሌቦሇዴ ጋር 

ሲነፃፀር ታሪኩ አጭር ነዉ፡፡ 

17 መ/ር  በጣም ጥሩ! (የተጠቀሱትን ሰላዲ ሊይ እየፃፈ ) እሺ! ላሊ!  

18 ተ 6  መቼቱ ጠባብ ነዉ ጭብጡም ነጠሊ ነዉ ፣ ታሪኩ የሚከወንበት ቦታ 

ዉስን ነዉ፡፡ 

19 መ/ር  በጣም ጥሩ ጭብጡም ነጠሊ ነዉ፡፡ 

   በሌዩነት ዯረጃ ስንመሇከተዉ ረጅም ሌቦሇዴን ምን ማሇት ይቻሊሌ?  

አሁን እነርሱ እንዯነገሩን ከዙህ አንፃር ብዘ የታሪክ ቅርንጫፎች ያለት፣ 

ገፀ ባህሪያቱ በርካታ ናቸዉ፣ ባሇታሪኮቹ ብዘ ናቸዉ መጠኑ ሰፉ ነው 

ታሪኩ ሰፉ ነዉ፡፡ መቼቱ  ሰፉ ነዉ፡፡ 

በነገራችን ሊይ መቼት ማሇት ምን ማሇት ነዉ? መቼት!  

20 ተ 7  መቼ እና የት  

---> 21 መ/ር በጣም ጥሩ! መቼት ታሪኩ የተከናወነበትን ጊዛና ቦታ 

የሚመሇከት ነዉ፡መቼ እና የት ሌንሇዉ እንችሊሇን፡፡ ጎበዝች! 

ጭብጥ ምንዴን ነዉ? ጭብጥ?  

22 ተ 5   በሌቦሇዴ ዉስጥ የሚተሊሇፍ መሌዕክት  

23 መ/ር  በጣም ጥሩ፡ በሌብ ወሇዴ ዉስጥ የሚተሊሇፇዉ መሌእክት ወይም ፍሬ 

ሀሳብ ወይም በሌቦሇዴ የተሊሇፇ ዋና መሌእክት ነዉ፡፡ ጭብጥ በአጭር 

ሌቦሇዴ ነጠሊ ነዉ ብሇናሌ፡፡ በረጅም ሌቦሇዴ ከአንዴ በሊይ ንዑሳን 

ጭብጦች ሉኖሩ ይችሊለ፡፡ እንዯፀሀፉዉ ሉወሰን ይችሊሌ የሚሇዉን 

ከያዚችሁ ጥሩ ነዉ፡፡ 

ታሪክ እና የትረካ አንፃር የሚበለት ምንዴናቸዉ ሇትንሽ ዯቂቃ 

ከጎናችሁ ካለት ጓዯኞቻችሁ ጋር ተወያዩና ትነግሩኛሊችሁ፡፡ ጎን ሇጎን 

ዉይይት አዴርጉ፡፡ 

++ ከጓዯኞቻችሁ ጋር ወዯ ጎን የተወያያችሁበትን የጋራ እናዴርግ፡፡  

--->   እስኪ የተወያያችሁበትን የሚነግረመኝ?  
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---> 24 ተ 3  ታሪክ ከጅማሬ እስከ ፍፃሜ በጊዛ ቅዯም ተከተሌ የሚቀርብ 

የሌብወሇዴ የህሌዉና መሰረት ነዉ  

25 መ/ር  የህሌዉና መሰረት ነዉ፡፡ ስሇዙህ ታሪክ የምንሇዉ ነገር በሌቦሇዴ 

ዓሇም ዉስጥ በዯራሲዉ አማካኝነት ገፀባህሪያት ተስሇዉሇት፣ 

ጊዛና ቦታ ተወስኖሇት በጊዛና በቦታ ቅዯም ተከተሌ 

የተከናወኑትን እዉነቶች ወይም ዴርጊቶች በቅዯም ተከተሌ 

የምናይበት የሌብወሇዴ የህሌዉና መሰረት ነዉ፡፡  

ታሪክ ከላሇ ሌቦሇዴ መኖር አይችሌም ማሇት ነው፡፡ ይህ ታሪክ 

የምንሇዉ ነገር በዯረቁ እዉነት አይዯሇም፡፡ 

ሌቦሇዴ ዯረቅ እዉነት አይዯሇም ወይም ዯግሞ ወጥ የሆነ 

የፇጠራ ስራ ነዉ ስንሌ ምን ማሇታችን ይመስሊችኋሌ?  

---> በቁሙ እዉነት አይዯሇም  ሌቦሇዴ በቁሙ እዉነት አይዯሇም፡፡ 

ግን ምን ብሇናሌ? የገሀደ አሇም ማንፀባረቂያ ነዉ ብሇናሌ፡፡ ግን 

በቁሙ እዉነት አይዯሇም፡፡ 

ምን ማሇታችን ነዉ?  

ሌቦሇዴ በቁሙ እዉነት አይዯሇም አይዯሌ እንዳ? በዙህ 

እንስማማ ሌቦሇዴ በቁሙ እዉነት አይዯሇም፡፡ 

--->    እዉነት? ሀሰት?  

26 ተ ህ   እዉነት  

27 መ/ር   እዉነት! 

      ሇምን? 

28 ተ 5   ምክንያቱም በሌቦሇዴ የሚቀርብ ታሪክ እዉነት ስሊሌሆነ  

29 መ/ር  መሌካም! በሌቦሇዴ ዉስጥ የተገሇፁ ገፀ ባህሪያትን በገሀደ አሇም 

ብንፇሌጋቸዉ በጊዛዉና በቦታዉ ስሇማናገኛቸዉ፤ ዯራሲዉ 

በምናቡ የፇጠራቸዉ ስሇሆኑ ነዉ፡፡ ግሌፅ ነዉ? 

30 ተ ህ   አዎ  

31 መ/ር   በመቀጠሌ የምንመሇከተዉ ገፀ ባህሪያትን ነው፡፡  

    ከአጭር ሌቦሇዴ አንፃር ምን ብሇናሌ? 

ገፀባህሪያቱ ዉስን ናቸዉ ብሇናሌ አይዯሌ?  
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32 ተ ህ   አዎ  

---> 33 መ/ር  ከረጅም ሌቦሇዴ አንፃርስ በርካታ ናቸዉ በጣም ጥሩ፡፡ 

እስኪ የረጅም ሌቦሇዴ ምሳላ የሚሆን ንገሩኝ? 

የረጅም ሌቦሇዴ ምሳላ የሚሆን መፅሀፍ የምታዉቁት የምታነቡት 

ወይንም ያነበባችሁት የሇም?  

እስኪ ፍቅር እስከመቃብርን ያነበበ? የሇም?  እሺ የሰማ? 

ገፀባህሪያቱ ብዘ ናቸዉ ትንሽ (ያጥ) እነሰብሇ ወንጌሌ ፣ 

እነበዚብህ፣ እነጉደ ካሳ የመሳሰለት አለበት አይዯሇ?  

34 ተ ህ   አዎ  

---> 35 መ/ር  መሌካም ስሇዙህ በረጅም ሌቦሇዴ ባሇታሪኮቹ ወይንም ገፀባህሪያቱ 

በርካታ ናቸዉ ማሇት ነዉ፡፡ ስሇዙህ አጭር ሌቦሇዴ በሚይው 

ጭብጥ፣ በገፀባህሪቱ ብዚት፣ በመቼቱ ስፊት በመሳሰለት ውስን 

ቢሆንም ሇሚያስተሊሌፇው መሌዕክት ግን ምለዕ ነው፡፡ ረጅም 

ሌቦሇዴ ዯግሞ በአንፃሩ አሁን ባነሳናቸው ፍሬ ነገሮች ሊይ ሰፉ 

ነው ማሇት ነው፡፡ ሌዩነታቸውም ከመጠን አንፃር እንጂ 

ከምለዕነት አንፃር መሆኑን ማወቅ ያስፇሌጋሌ፡፡ ሇዚሬ በዙሁ 

ይበቃናሌ፡፡ ጥያቄ ጠይቁ! ያሌገባችሁ ካሇ ጠይቁ፡፡ 

36 ተ 4  ሁሇቱም የሌቦሇዴ አይነቶች ከምለዕነት አንፃር ሌዩነት የሊቸውም! 

ማሇት ምን ማሇት ነው? + 

37 መ/ር   ጥሩ ጥያቁ ነው የሚመሌስሇት አሇ  

እስኪ እሱ የጠየቀውን ጥያቄ የሚመሌስ? + 

38 ተ 1  ከምለዕነት አንፃር አንዴ ናቸው ማሇት የሚያስተሊሌፈት ሀሳብ 

ሙለ ነው ማሇት ነው፡፡ 

39 መ/ር  እጅግ በጣም ጥሩ! ሇሚያስተሊሌፈት መሌዕክት ወይንም 

ሇሚያነሱት ፍሬ ሀሳብ ወይንም ጭብጥ ተገቢ መረጃ 

የመስጠታቸው አቅም እኩሌ ነው ማሇት ነው፡፡ ይህም ማሇት 

አጭር ሌቦሇዴ አጭር ስሇሆነ ከጭብጥ አንፃር የማይቋጨው 

ወይንም በእንጥሌጥሌ የሚያስቀረው መሌእክት አይኖርም ማሇት 

ነው፡፡ ላሊ ጥያቄ? 
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---> 40 ተ 3  ሁለም ሰዉ ሌቦሇዴ መፃፍ ይችሊሌ 

41 መ/ር   እሺ ላሊ ተማሪ ጥያቄ ያሇዉ 

---> 42 ተ 5   አጭር ሌቦሇዴ ሇምን ይፃፊሌ፡፡ 

---> 43 መ/ር  በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸዉ የተነሱት፡፡ ላሊ ተጨማሪ 

ጥያቄ ካሇ አንሱና አንዴ ሊይ ሌመሌስ፡፡ ጥሩ ከላሇ እንግዱህ 

ሌቦሇዴ እንዯ ዜርዉ በተራ ቃሊት የሚሰዯር አይዯሇም፡፡ 

የራሱ የሆነ ዉበት ያሇዉ ክህልትን! መሰጠትን የሚጠይቅ ጥበብ 

ነዉ፡፡  ሌቦሇዴ ሇመፃፍ የግዴ ትምህርትና ተሰጥኦ ሉኖር 

ይገባሌ፡፡ ይህ ማሇት ግን በሌምዴ አይዲብርም ማሇት አይዯሇም፡

ሁሇተኛዉ ጥያቄ ምን ነበር? 

44 ተ 5 አጭር ሌቦሇዴ ሇምን ይፃፊሌ 

45 መ/ር  አጭር ሌቦሇዴና ረጅም ሌቦሇዴ መፃፍ የሚወስነዉ በዯራሲ 

ፍሊጎት ወይንም ይት ነዉ፡፡ ሉያስተሊሌፍ የፇሇገዉ መሌእክት 

ጭብጥ ዉስንና ታሪኩ ነጠሊ ከሆነ ገፀ ባህሪያቱ ዉስን አዴርጎ 

በአጭር ሌቦሇዴ ይሰዴረዋሌ ማሇት ነዉ፡፡ እሺ፡ ጥሩ ፡ ላሊ 

ጥያቄ አሊችሁ፡፡ ከላሇ የትሊን የቤት ስራችሁን አውጡ፡፡ 

((መምህሩ እየዝሩ ዯብተር ያያለ)) አይተው ከጨረሱ በኃሊ አጭር 

ማስታወሻ እሰጣችኋሇሁ ፃፈ፡፡ ((ኖት ፅፇዉ የሇቱ ት/ት 

ተጠናቋሌ))   
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                          ቀረፃ አራት 

መምህር ሇ 

ክፍሇ ጊዛ ሁሇት 

ትምህርት ቤት አንዴ 

መምህሩ ወዯክፍሌ ገብተው ሇተማሪዎች ሰሊምታ ሰጥተዋሌ፡፡ በመቀጠሌም ሰላዲውን 

ራሳቸው አጥፍተው የዕሇቱን ትምህርት ጀምረዋሌ፡፡ 

1 መ/ር  እንዯምን ዋሊችሁ! በባሇፇዉ ክፍሇ ጊዛ ምን ተማርን? ++  

--->   የሚያስታዉሰኝ ማነዉ? ++  

እየሰማችሁኝ ነዉ? የባፇውን ክፍሇ ጊዛ ሚያስታውሰኝ? 

2 ተ 1   ስሇ አጭር ሌብ ወሇዴ ምንነት፡፡ እና ስሇ አጭር ሌቦሇዴ ባህሪያት፡፡  

---> 3  መ/ር ስሇ አጭር ሌቦሇዴ ትርጉም እና መሇያ ባህሪያት ተምረናሌ፡፡ 

በጣም ጥሩ! በመፀሀፊችሁ ሊይ የሚገኘዉን የአጭር ሌቦሇዴ ቅንጫቢ 

አንብበን ስሇ አጭር ሌቦሇዴ መሰረታዊ ባህሪያት አይተን ነበር፡፡ 

እነዚ የአጭር ሌብ ወሇዴ ባህሪያት ምን ምን ነበሩ የሚነግረኝ?  

እጅ አዉጥቶ እነዙህን የአጭር ሌቦሇዴ መሰረታዊ ባህሪያት ምን ምን 

ነበሩ፡፡ የሚነግረኝ?  

4 ተ 2   ቁጥብ ነዉ  

5 መ/ር  ላሊ  

6 ተ 3  ጥዴፉያ ይስተዋሌበታሌ  

---> 7 መ/ር በጣም ጥሩ! ላሊስ! ++ 

8 ተ 4  ጭብጡም ነጠሊ ነዉ  

9 መ/ር  ጭብጡም ነጠሊ ነዉ የሚለት ዋና ዋናዎቹ የአጭር ሌቦሇዴ ባህሪያት 

እንዯሆኑ ተመሌክተናሌ፡፡ ባሇፇዉ ትምህርታችን አይተን የነበረዉ 

እነዙህን ዋና ዋና ርዕሶች ነበር፡፡ 
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ዚሬ የምናየዉ የመሸጋገሪያ ቃሊት አያያዥ እና የመሸጋገሪያ ቃሊት 

የሚሇዉን ይሆናሌ፡፡ አያያዦች እና የመሸጋገሪያ ቃሊት በሚሇዉ ነዉ 

የምንጀምረዉ፡፡ 

--->   እነዙህ የመሸጋገሪያ ቃሊት የሚለት ምን ጥቅም አሊቸዉ? (ያጥ)  

እነዙህ የመሸጋገሪያ ቃሊት እና ሀረጋት ምንዴን ናቸዉ? በቋንቋ ስንፅፍ 

እና ስንናገር ሇመሸጋገሪያ የምንጠቀምባቸዉ ማሇት ነዉ፡፡ 

--->   እና እነዙህ ቃሊት ሇምን ይጠቅማለ ምን ጥቅም አሊቸዉ  

10 ተ 2 ዓረፍተ ነገርን ከአረፍተ ነገር ሇማያያዜ  

11 ተ 5  ላሊ  

--->12 መ/ር ሀሳብን ያቀናጃለ አንዴ፡፡ ያዋህዲለ ላሊስ  

13 ተ 6  ከአንዴ ሀሳብ ወዯ ላሊ ያሻግራለ  

14 መ/ር  አዎ በጣም ጥሩ ((ሰላዲ ሊይ እየፃፈ)) አንዴን ሀሳብ ወዯ ላሊ ያሻግራለ 

ላሊስ  

15 ተ 2  የሀሳብን ዉህዯት ያመጣለ  

16 መ/ር  በጣም ጥሩ ምን ማሇት እንችሊሇን የሀሳብን ዉህዯት እና ጥምረት 

ይፇጥራሌ፡፡ እነዙህ ሀሳቦች በአንዴም ወይም በላሊ የሚመሳሰለ 

ይመስሊለ፡፡ ነገር ግን ሌዩነት በመካከሊቸዉ አሇ፡፡ ተግባራዊ 

ስናዯርጋቸዉ ነዉ ሌዩነታቸዉን በዉሌ መመሌከት የምንችሊቸዉ፡፡ 

ስሇዙህ አያያዥ ወይንም የመሸጋገሪያ ቃሊት የምንሊቸዉ ሀሳብን 

ያቀናጃለ፡፡ ከአንደ ሀሳብ ወዯ ላሊዉ ያሻግራለ ላሊዉ ዯግሞ ዉህዯት 

እና ጥምረት ይፇጥራለ፡፡ እነዙህ አብይ የሚባለት ወይም አብይ 

የአያያዥ እና የመሸጋገሪያ ቃሊት ተግባራት ናቸዉ፡፡  

--->  ሇምሳላ “እና” ብንሌ እና የሚሇዉን አያያዥ ብንወስዴ ብዘ ጊዛ እና 

ምንን ከምን የሚያሸጋግር ይመስሊችኋሌ? 

17 ተ ህ  ሀረግን ከሀረግ  

መ/ር  ሀረግን ከሀረግ ወይንም ቃሊትን ከቃሌ የሚያገናኙ ናቸዉ፡፡ ቃሌን 

ከቃሌ ወይም  

--->   ሀረግን ከሀረግ የሚያገናኙ ናቸዉ፡፡ ሆኖም ግን ፣ ይሁን እንጂ፣ ብንሌስ? 
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18 ተ ህ  ዓረፍተ ነገርን ከዓረፍተ ነገር የሚያያይዘ ናቸዉ፡፡ ጠቅሊሊዉን እነዙህ 

አያያዥ ወይንም የመሸጋገሪያ ቃሊት የምንሊቸዉን ስንመዴባቸዉ ፤ 

ተጨማሪ ሀሳብ ሰጪ የሆኑ አለ፡፡ ከእነሱ ዉስጥ እስኪ ጥቂቶቹን 

ተጨማሪ ሀሳብ የሚሰጡ  

19 ተ 2  ምክንያቱም  

20 መ/ር  ምክንያቱም! ምክንያትን የሚዯረዴሩ፡፡ ላሊ! ተጨማሪ ሀሳብን 

የሚያመጡ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ ይሁን እንጂ ብንሌ የተቃርኖ ሀሳብ ነዉ 

አይዯሌ ሆኖም ግን፣ ቢሆንም፣ ስሇዙህ ካሌንስ? 

21 ተ 6  ሀሳብን መጨመር  

---> 22 መ/ር ሀሳብ መጨመር ነዉ አይዯሌ   ሀሳብ ማከሌን ይመሇከታሌ፡፡ 

እና ሁለም አያያዥ ወይንም የመሻገሪያ ቃሊት ተመሳሳይ እና አንዴ 

አይነት  ምን የሊቸዉም ማሇት ነዉ? ጥቅም የሊቸዉም ብል መዉሰዴ 

ይቻሊሌ፡፡ መማሪያ መፅሀፊችሁ ሊይ ከጊዛ አንፃር እየተጣዯፍን ነዉ ገፅ 

64 እና ገፅ 65 ሊይ መሌመጃዎች ጭምር አለት፡፡ በዯንብ አሁን 

የተነጋገርንበት ገፅ 64 ሊይ አሇ እሱን እዩት አንብቡትም፡፡ ገፅ 65 ሊይ 

ስትሄደ ዯግሞ የሚከተለትን አጣማሪዎች ወይም አያያዦችን በመጠቀም 

ተጨማሪ አረፍተ ነገሮችን መሰረቱ ይሊሌ፡፡ ነገር ግን፣ ስሇዙህ፣ በዙህም 

ሳቢያ የሚለ አለ፡፡ ባሇፇዉ እንዯተረጋገነዉ ሇመማር ያሊቸዉን 

ዜግጁነት የምናየዉ እነዙህ እነዙህ ዓይነቶችን መሌመጃዎች ስትሰሩ 

ነዉ፡፡ ኮከብ ምሌክት ታረጉ እና በእነዙህ ሶስት አጣማሪ ወይንም 

አያያዦች የምትፅፏቸዉን ዓረፍተ ነገሮች የሚያመሇክት ዯብተራችሁ 

ሊይ እንዱኖር ታዯርጋሊችሁ፡፡ ሳትረሱ ስሩ ማሇት ነዉ፡፡  

ቀጥል የምናየዉ አሁን አስተዋፅኦ የሚሌ ነዉ፡፡ ((ሰላዲ ሊይ እየፃፈ)) 

አስተዋፅኦ ምንዴን ነዉ? አስተዋፅኦ ምንዴን ነዉ ትሊሊችሁ?  የቤት 

ስራውን ሰርታችሁ በሚቀጥሇዉ ክፍሇ ጊዛ የተወሰኑ ነገሮች እናነሳና 

ዯብተራችሁ ሇማየት እሞክራሇለ፡፡ እሺ አስተዋፅኦ ምንዴን ነዉ 

23 ተ 7  አስተዋፅዖ አንዴ ፅሁፍ ሇመፃፍ መንገዴ ቀያሽ ነዉ፡፡  

24 መ/ር  መንገዴ ቀያሽ ጉዲያችን ከፅህፇት ጋር ነዉ አይዯሌ በፅሀፇት ቋንቋ 

ተግባቦት እንዱኖር ስናዯርግ አስተዋፅ እንገዴፊሇን፡፡  
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አስተዋፅኦ የምንገዴፇዉ ግን ምን ስናዯርግ ነዉ? (ያጥ) አርስት ስንፅፍ 

ነዉ አይዯሌ? ዴርሰት ስንፅፍ አንዴ ሀሳብ ሇማስተሊሇፍ ስናስብ ነዉ፡፡ 

ስሇዙህ አስተዋፅኦ ምንዴን ነዉ የመጀመሪያዉ፡፡ ምን ማዴረግ አሇብን 

የሚቀጥሇዉ ነዉ እጅ አዉጡ እና አስተዋፅኦ ምንዴን ነዉ ትሊሊችሁ፡፡ 

25 ተ 7  መንገዴ ቀያሽ  

26 መ/ር  መንገዴ ቀያሽ ነዉ አይዯሇ ሇምኑ! ሇዴርሰቱ፡፡ 

ጉዲያችን ዴርሰቱ ስንፅፍ ነዉ፡፡ ዴርሰት ስንፅፍ መንገዴ በመምራት 

ያገሇግሇናሌ፡፡ ላሊስ፡፡ እጅ አዉጡና፡፡ መንገዴ ቀያሽ ነዉ ላሊ? (ያጥ) 

ትሌም ነዉ፡፡ መነሻ ነዉ፡፡ ማሇት ነዉ፡፡ አስተዋፅ ዴርሰት ስንፅፍ 

ትሌም ነዉ፡፡ መንገዴ ቀያሽ ነዉ፡፡ 

ይሄ የአስተዋፅኦን ምንነት የሚመሇከት ነዉ፡፡ ጥቅሞቹስ? ጥቅም? እጅ 

እያወጣችሁ፡፡ 

27 ተ 8  ዓሊማን ግሌፅ ሇማዴረግ  

28 መ/ር  ዓሊማን ግሌፅ ያዯርጋሌ፡፡ እሱን እንያዜ፡፡ ዓሊማን ግሌፅ ያዯርጋሌ፡፡ 

ላሊ  

29 ተ 9  ዴርሰቱን ከመፃፍ በፉት የሀሳብ ቅንጅት እንዱፇጠር ያዯርጋሌ 

30 መ/ር  የሀሳብ ቅንጅት ይፇጥራሌ፡፡ በጣም ጥሩ፡፡ እሱ ጋ!  

31 ተ 10  ፅሁፍ የሚፃፍበት ጊዛ ከዋናዉ ሀሳብ እንዱወጣ ይረዲሌ 

32 መ/ር  አዎ! ሀሳብ እንዲንሇቅ፡፡ ከዋናዉ ሀሳብ እንዲንወጣ ፣ እንዲናፇነግጥ 

ይረዲሌ፡ ከተነሳንበት ከዋናዉ ሀሳብ እንዴንወጣ እንዲናፇነግጥ ይረዲሌ፡

ማሇት ይቻሊሌ፡፡ እሺ፡፡  

33 ተ 11  መሌዕክት ሇማስተሊሇፍ እንዯ ዋና መሳሪያ በመሆን ያገሇግሊሌ 

34 መ/ር  ጥሩ መሌዕክት ሇማስተሊሇፍ እንዯ ዋና መሳሪያ በመሆን ያገሇግሊሌ፡፡ 

መሌዕክት ሇማስተሊሇፍ እንዯ ዋና መሳሪያ በመሆን ያገሇግሊሌ፡፡ ስሇዙህ 

አንዴ ዴርሰት ከመፃፊችን በፉት ሁሌ ጊዛ ሁሇተኛ ሀሳብ ቅንጅት 

ይፇጥርሌናሌ፡፡ ላሊዉ ተጨማሪ መሌዕክትን ሇማስተሊሇፍ እንዯ ዋና 

መሳሪያ በመሆን ያገሇግሊሌ የሚሌ ነዉ፡፡ መፅሀፊችሁ ዉስጥ በይበሌጥ 

ተካቶ ይገኛሌ በትኩረት እዮብ እና የራሳችሁ ማስታወሻ አጠራችሁ 
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ሇመያዜ ሞክሩ፡፡ ላሊ ቀጥሇን የምናየዉ፡፡ የቃሊት ፍቺ የሚሌ ነዉ፡፡ 

ትኩረታችን ግን የቃሊት እማሬያዊ እና ፍካራዊ ፍቺ ሊይ ነዉ፡፡  

--->  የመጀመሪያዉ ግን እስኪ መነሻ እንዱሆን ቃሊት ምንዴን ናቸዉ? እ! 

ቃሌ ምንዴን ነዉ? ወይም ቃሊት ምንዴን ናቸዉ? እ! ምን እንበሇዉ? 

  ቃሌ ምንዴን ነዉ ቢባሌ ምን መሌስ አሊችሁ፡፡ እሺ አዱስ እጅ!  

35 ተ 12  የፉዯሊት ቅንጅት  

36 መ/ር  የፉዯሊት ቅንጅት ነዉ፡፡ ሰምታችኋታሌ፡፡ የሆህያት ቅንጅት ነዉ እሺ  

37 ተ 3  ትርጉም ያሇዉ የሆህያት ቅንጅት 

38 መ/ር  አዎ! ቃሌ የምንሇዉ እንዯተባሇዉ ሆህያት ወይም የዴምፆች ስዴረት 

ነዉ ቅንጅት ነዉ፡፡ አዎ፡፡ የሆህያት ወይም የቋንቋዉ የተመረጡ 

ዴምፆች ቅንጅት ነዉ፡፡ የዴምፅ ቅንጅት ነዉ፡፡ ሁሇተኛ እሷ ያሊቸዉ 

ምንዴን ነዉ? ትርጉም አሌ ነዉ፡፡ ላሊ፡፡ ተጨማሪ የሚሆነዉ 

በቋንቋዉ የቃሌ ክፍሌ ዉስጥ በአንደ ሉመዯብ የሚችሌ ሲሆን ቃሌ 

እንሇዋሇን ማሇት ነዉ፡፡ የቃሊት ፍቺ የምታዉቋቸዉ የቃሊት ፍቺዎች? 

አቤት! አንዴ  

39 ተ 3  አዉዲዊ ፍቺ  

40 መ/ር  አዉዲዊ ፍቺ  እዉነት ነዉ፡፡  

41 ተ 10  አገባባዊ ፍቺ  

42 መ/ር  አቤት! አገባባዊ አዉዲዊ ፍቺ ብሇን! አገባባዊ ፍቺ እንበሌ እንዳ?  

አዉዴ ማሇት እኮ አገባብ ማሇት ነዉ፡፡ መቼ ማሇት ነዉ አረፍተ ነገር 

ዉስጥ ወይንም ስንኝ ዉስጥ ስናገኘዉ፡፡ እሺ አዉዲዊ ፍቺ ካሌን እ! 

ላሊ 

43 ተ ህ ተመሳሳይ ፍቺ ላሊስ! ተቃራኒ ፍቺ ላሊ የመዜገበ ቃሌ ፍቺ ከማሇት ምን    

ቢባሌ ጥሩ ነዉ? እማሬያዊ ፍቺ እና ፍካሬያዊ ፍቺ እና ዋናወቹ 

ናቸዉ፡፡ ብል 

መዉሰዴ ይቻሊሌ፡፡  

---> የአንዴን ቃሌ ትክክሇኛ ትርጉም ወይንም ፍቺ የምናገኘዉ መቼ ነዉ 

ቢባሌ ምን ትሊሊችሁ  

44 ተ ህ  በአዉደ  
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---> 45 መ/ር  እጅ አዉጡ እና አይሻሌም! እሺ!  

---> 46 ተ ህ  በዓረፍተ ነገር ዉስጥ ሲገኝ  

--->47 መ/ር በዓረፍተ ነገር ዉስጥ ሲገኝ፡፡ አንዴን ቃሌ የማያሻማ የማያወሊዲ 

የማያሻማ ትክክሇኛ ትርጉሙን የምናገኘዉ አንዴ አረፍተ ነገር 

ዉስጥ ሲገኝ ነው፡፡ በግጥምስ ቢሆን፡፡ በግጥም ዉስጥ ቢሆን የት 

ዉስጥ ሲገኝ ነዉ፡፡ (ያጥ) ++ ስንኝ ዉስጥ ሲገኝ፡፡ ስሇዙህ 

በጥቅለ የአንዴ ቃሌ ትክክሇኛ ትርጉም የማያሻማ ሇሁሊችን 

የማያከራክር ሇሁሊችን አንዴ አይነት መሌስ ሉሆን የሚችሌ 

የምናገኘዉ ቃለን አንዴ፦ ዓረፍተ ነገር ዉስጥ ሁሇት፦ ዯግሞ 

በግጥም ስንኝ ዉስጥ ስናገኘዉ ነዉ፡፡ ያኔ አያከራክርም፡፡ ስሇዙህ 

የቃሊት ትክክሇኛ ፍቺ አዉዴ ዉስጥ ሲገኝ የበሇጠ አያከራክርም 

አንዴ እና የማያወሊዲ ፍቺ ይኖረዋሌ ብል መዉሰዴ ይቻሊሌ፡፡ 

ተመሳሳይ ፍቺም የሆነ ተመሳሳይ ቃሌ ሇአንዴ ቃሌ ማግኘት 

አይቻሌም፡፡ ግን ምን የሆነ? የተቀራረበ፡፡  የተቀራረበ ይገኛሌ፡፡ 

ተቃራኒም እንዯዙያዉ፡፡ ትኩረታችን አሁን እኛ እማሬያዊ እና 

ፍካሬያዊ ፍቺ የሚሇዉ ነዉ፡፡ 

      እማሬ ማሇት ምን ማሇት ነዉ እማሬያዊ ፍቺ ስንሌ? አንዴ!  

48 ተ ህ   ትክክሇኛ ፍቺ  

---> 49 መ/   ትክክሇኛ! 

---> 50 ተ ህ   ቀጥተኛ  

---> 51 መ/ር  እሱ ነዉ የሚሻሇዉ! ቀጥተኛ ፍቺ ምን ማሇት ነዉ?  

ቀጥተኛ ፍቺ ማሇት?  

52 ተ ህ  በቀጥታ ትርጉም  

53 መ/ር  ቀጥተኛ ፍቺ ማሇት ከእኔ ጋር ሁኑ፡፡ ቃለ በቀጥታ ሲጠራ ወዯ 

አእምሮ የሚመጣ ፍቺ ማሇት ነዉ፡፡ እሱን ነዉ ቀጥተኛ ፍቺ 

የምንሇዉ፡፡ ሌክ ቃለ ሲጠራ አሇሽሚያ ቀጥታ ወዯ አዕምሯችን 

የሚመጣዉን የመጀመሪያ ፍቺ እሱን ቀጥተኛ ፍቺ እንሇዋሊን፡፡  

--->  ሇምሳሴ እባብ! እባብ የሚሇውን ቃሌ ስንተራ ወዯ አዕምሯችሁ 

ቀጥታ የሚመጣው ፍቺ ምንዴን ነው? ++ 
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54 ተ ህ   በዯረቱ ሚሳብ  

55 መ/ር  እባብ! በዯረቱ የሚሳብ ተስሇክሊኪ መርዚማ እንስሳ የሚሇዉ ነዉ፡

ወዯ አእምሯችሁ የሚመጣዉ፡፡  

እሱ ፍቺ ምንዴነዉ ማሇት ነዉ? እማሬያዊ ፍቺ ነዉ፡፡ 

እማሬያዊ ፍቺ ቀዴሞ ወዯ አዕምሯችን የሚመጣ ፍቺ 

ሳያመራምረን፡፡ ይህንኑ ቃሌ ከጠራን በኋሊ ማን? እንዳት? 

የሚሌ ሀሳብ ጭምር ኖሮት  ገና ተመራምራችሁ አዉጥታችሁ 

አዉርዲችሁ የምታመጡት ላሊ ፍቺ አሇ፡፡  

እሱ ዯግሞ ምንዴን ነዉ? አቤት!  

--->   በትርጉም ምንዴን ነው? እሱ እባብ ነው ብንሌ?+ 

56 ተ ህ   ተንኮሇኛ 

57 መ/ር  አዎ! ተንኮሇኛ ወይንም መጥፎ የሚሇዉ ፍቺ ወዯ አዕምሯችሁ 

ይመጣሌ፡፡  እሱ ምንዴን ነዉ? ቀጥተኛ ፍቺ አይዯሇም 

አይዯሌ? እሱ ዯግሞ ምንዴን ነዉ?  ተዯራቢ ነዉ 

ከመጀመሪያዉ ተቀጥሊ ፍቺ ነው፡፡ በላሊ አነጋገር ቀጥተኛ ፍቺ 

ከሆነ በአንፃራዊነት ምንዴን ነዉ? ቀሊሌ ነዉ ማሇት ነዉ፡፡ 

በተሇይ በአፍ መፍቻ ቋንቋችን በምናዉቀዉ ስያሜ ከሆነ ቀጥታ 

ወዯ አእምሯችን ቀዴሞ ይመጣሌ፡፡ 

ፍካሬያዊ ከሆነ ግን ያመራምራሌ፡፡ የሚያመራምረዉ ምንዴን 

ነዉ ተዯራቢ ፍቺ ስሇሆነ ነዉ አይዯሌ? ተዯራቢ ፍቺ ስሇሆነ 

ጊዛ ይወስዲሌ፡፡ ያመራምራሌ፡፡ ከቀጥተኛ ፍቺዉ በተቀጥሊነት 

የሚመጣ ጭምር ነዉ ብሇን እንወስዲሇን፡፡ እማሬያዊ ፍቺ 

ቀጥተኛ ፍቺ ነዉ ካሌን ፍካሬያዊ ፍቺ ዯግሞ ተዯራቢ ፍቺ ነዉ 

ካሌን ማንኛዉም መዜገበ ቃሊዊ ፍቺ ታዱያ?++ 

58 ተ ህ   እማሬያዊ  

59 መ/ር  እስኪ እማሬያዊ ነዉ የምትለ እጃችሁን አዉጡ ((ሁለም 

እጃቸውን አዉጡ))  

60 መ/ር  አዉርደ! ፍካሬያዊ ነዉ የሚሌስ? ሁሇቱንም የሚሌስ? አንዴም 

የሇም? መዜገበ ቃሌ የአማርኛ መዜገበቃሌ አይታችሁ 
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ታዉቃሊችሁ? አገሊብጣችሁ የቃሊትን ትርጉም ሇማወቅ? (ያጥ) 

እሺ እንግሉኛስ አይታችሁ አታዉቁም? የእንግሉኛ ዱክሽነሪ? 

ታዉቃሊችሁ አይዯሌ  

61 ተ ህ   አዎ  

62 መ/ር   እዚ ሊይ የምታገኙት የቃሊት ፍቺ አንዴ ብቻ ነዉ እንዳ + 

63 ተ ህ   አይዯሇም  

64 መ/ር  አይዯሇም፡፡ አሁን በቀጥታ አማርኛ መዜገበ ቃሊት ሊይ ሄዲችሁ 

እባብ ሇሚሇው ቃሌ   ፍቺ ፇሌጉ ብትባለ ተስሇክሊኪ በዯረቱ 

የሚሳብ መርኛ እንሰሳ የሚሌ አንዴ ትርጉም ታገኛሊችሁ፡፡ 

ዜቅ ስትለ ዯግሞ ምን ይሊሌ እዚ ሊይ ምን ይሊሌ? ተንኮሇኛ 

እርጉም ባህሪዉ መጥፎ ምንምን የሚሌ ትርጉም ሌታገኙ 

ትችሊሇችሁ፡፡ ስሇዙህ መዜገበ ቃሊዊ ፍቺ መዜገበ ቃሌ ሊይ 

እማሬ ፍካሬም ስሇሚገኝ፡፡ ብዘ ጊዛ በተሇየም ግን ቀጥተኛ ፍቺ 

መዜገበ ቃሊዊ ፍቺ ነዉ ብሊችሁ የነበረው፡፡ አሁን ግን መዜገበ 

ቃሊዊ ፍቺ እማሬ ሲዯመር ፍካሬያዊ ፍቺ ሲሆን መዜገበ ቃሊዊ 

ፍቺ ነዉ፡፡ ምክንያቱም መዜገበ ቃሌ ሊይ ስሇሚገኙ በቋንቋዉ 

የመዜገበ ቃሊት መዴብሌ ዉስጥ ስሇሚገኙ፡፡ እሱን ከወሰዴን 

እስኪ ቤት የሚሇዉን ስም በእማሬ እና በፍካሬ ትርጉም ሇዩሌኝ፡

፡ ተነጋገሩና ከመቀመጫ ጓዯኞቻችሁ ጋር የትም ሳትሄደ 

በመቀመጫችሁ ብቻ፡፡ እማሬ እና ፍካሬያዊ ፍቺዉ ቤት፡፡ 

ሇአንዴ ዯቂቃ ብቻ ተነጋገሩበት፡፡ ሇአንዴ ዯቂቃ ብቻ፡፡ 

((ተማሪዎች በመቀመጫቸው እርስ በእርስ ተወያይተዋሌ)) 

ይሄንኑ ያወራችሁትን አሁን በጋራ እናዴርገዉ፡፡ ወዯዙህ አንዴ 

ሊይ፡፡  

--->   ቤት የሚሇዉ ቃሌ እማሬያዊ ፍቺዉ ምንዴን ነዉ ፍካሬያዊ ፍቺዉስ? 

እዙህ  

65 ተ 7   ግዴግዲና ጣሪያ ያሇዉ  

66 መ/ር  ግዴግዲ እና ጣሪያ ያሇዉ! መጠሇያ አይዯሇ! 
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ግዴግዲና ጣሪያ ያሇዉ ሇሰዉ ሌጅ ወይም ሇእንስሳት በመጠሇያነት 

ሉያገሇግሌ የሚችሌ፡፡ እሱ ቀጥተኛ ፍቺዉ ነዉ ማሇት ነው፡፡ ቀጥተኛ 

ፍቺዉ ነዉ፡፡ ተዯራቢ ፍቺዉስ? ኧ!  እሺ? 

67 ተ 13  አንዴ ሰዉ የሚኖረዉ ኑሮ  

68 መ/ር  በቃ! ቤት ስንሌ ኑሮ ፣ ትዲር አይዯሇም ሙለ የህይወት ገፅታን 

ይመሇከታሌ፡፡ ስሇዙህ ቤት ሚሇዉ በቀጥተኛ ፍቺዉ ሲታይ ጣሪያ 

ግዴግዲ ያሇዉ ከተሇያዩ ቁሶች ተቀናብሮ ሉሰራ የሚችሌ መጠሇያ 

የሰዎች በተሇይ የሰዎች መጠሇያ ሚሇዉን ይመሇከታሌ፡፡ ቤት 

በተዯራቢ ፍቺዉ ስናየዉ ዯግሞ ኑሮ ህይወት የአንዴ ሰዉ አጠቃሊይ 

ማንነቱ ህይወቱ ትዲሩ ኑሮዉ እሱን ይመሇከታሌ ብል መዉሰዴ 

ይቻሊሌ፡፡ እና አሁን ይሄ መዜገበ ቃሊዊ ፍቺ ያሌነዉ አስቀዴሞ 

በአእምሯችሁ ያሇዉን መዜገበ ቃሊዊ ፍቺ ቀጥተኛ ፍቺ የሚሇዉን 

ታወጡና አንዴ ሊይ እማሬ ሲዯመር ፍካሬያዊ ፍቺ በሁለም በሁለም 

የቋንቋ መዴብሌ መዜገበ ቃሊት ዉስጥ ሚገኝ በሚሌ ትይዚሊችሁ፡፡ 

በተረፇ መማሪያ መፅሀፊችሁ ገፅ 67 ሊይ ትሄደና፤ ገፅ 67 ሊይ 7 ቃሊት 

አለ፡፡ እማሬያዊ እና ፍካሬያዊ ፍቻቸዉን ስጡ ነዉ የሚሇዉ እሷን 

ትሰራሊችሁ የቅዴሙንም እንዲትረሱ፡፡  

ጥያቄ  አሊችሁ? 

---> 69 ተ 5 እንዳት የቃሊትን እማሬያዊና ፍካሬያዊ ፍቺ ከመዜገበ ቃሊት ሊይ 

እናገኛሇን አገባቡን እንዳት በመዜገበ ቃሊት ማግነት ይቻሊሌ፡፡ 

70 መ/ር  በመዜገበ ቃሊት ሊይ የሁለም ቃሊት ፍቺ ተመዜግቦ ስሇሚገኝ ነው፡፡ 

 ጥሩ ጥያቄ ነው እስኪ ላሊ? 

---> 71 ተ 3  ቲቸር በዓረፍተ ነገር ውስጥ እንዳት የቃሊትን ትርጉም 

እንሇያሇን? 

72 መ/ር  በአገባቡ እናገኛሇን ተናጋሪው ሉሌ ከፇሇገው በመነሳት፡፡ 

---> 73 ተ 2 አስተዋፅኦ መንዯፍ ሇከሚፃፇው ጽሁፍ በምን ይሇያሌ? 

   ምን ጥቅምስ አሇው? 
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74 መ/ር  አስተዋፅኦ የምንነዴፇው ስርዓት ያሇው አሊማውን ተበቀ ወጥ ፅሁፍ 

ሇመፃፍ ነው፡፡ ላሊ ጥያቄ ካሊችሁ ጠይቁ! ከላሇ ሇዚሬ ይበቃናሌ 

ይበሌጥ ግሌፅ እንዱሆን ማስታወሻችሁን አንቡ፡፡ 

  ((የዕሇቱ ት/ት ተጠናቋ)) 
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                                ቀረፃ አምስት 

መምህር ሏ 

ክፍሇ ጊዛ አንዴ 

ትምህርት ቤት ሁሇት 

መምህርት ከተማሪዎች ጋር ሰሊምታ ተሇዋውጠው የዕሇቱን ትምህርት ጀምረዋሌ፡፡ 

---> 1 መ/ር  እንዯምን ዋሊችሁ ተማሪዎች! ዯብተር እና መፅሀፊችሁን አዉጡ! 

በባሇፇዉ ክፍሇ ጊዛ ምን እንዯተማርን ሚያስታዉሰኝ! ++ 

ምን ነበር የተማርነዉ? 

---> 2 ተ 1   ባሇፇዉ ክፍሇ ጊዛ የተማርነዉ ስሇ አንቀፅ ነዉ፡፡  

አንቀፅ ስሇ አንዴ መሰረታዊ ነገር የሚያወሩ ዓረፍተ ነገሮች 

ስብስብ ነዉ፡፡ አንቀፅ ሁሇት ክፍልች አለት፡፡ እነሱም ሀይሇ 

ቃሌ እና መርዜር ነዉ፡፡ የሀይሇ ቃለ አቀማመጥ በአራት 

ይከፇሊሌ፡፡ 

እንዯኛዉ ሀይሇቃለ ከመጀመሪያ ሊይ ሲሆን ነዉ፡፡ ይህ የአንቀፅ 

አይነት ሀይሇ ቃለን ከመጀመሪያ ሊይ ያስቀምጥና ከዚ ሰፊ 

እያዯረገ መርዜራዊ ዓ.ነገሮችን እየጨመረ የሚሰፊ ነዉ፡፡  

ሁሇተኛዉ የአንቀፅ አይነት ዯግሞ ኃይሇቃለ ከመጨረሻ ሊይ 

ሲሆን ጠቅሇሌ አዴርጎ በሀይሇ ቃለ ወይንም የአንቀፅ 

መንዯርዯሪያ ዓረፍተ ነገሩ በመካከሌ ሊይ ሲገኝ ነዉ መጀመሪያ 

ሊይ ርር ያለ ዓረፍተ ነገሮች ይይዚሌ መካከሌ ሊይ ሀይሇ 

ቃለን ያዯርግና ከዚ ዯግሞ ሰፊ ያሇ ማብራሪያ የሚሰጥ ነዉ፡፡ 

ላሊው የአንቀፅ አይነት ዯግሞ መጀመሪያ እና በመጨረሻ ሊይ 

ሀይሇ ቃለ ሲገኝ ነዉ፡፡ መሀሌ ሊይ ርር ያለ መረጃዎችን 

የሚሰጠን ነዉ ማሇት ነዉ፡፡ በዙህ የአንቀፅ አይነት አንቀፅ ስሇ 
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አንዴ ሀሳብ የሚያወራ ነዉ ተብሎሌ እዙህ ጋ ግን አንዴ 

መጀመሪያ እና መዯምዯሚያ ሆኖ ነዉ እንጂ የሚያገሇግሇዉ 

ሁሇት የተሇያየ አይነት ሀይሇ ቃሌ ኖሮት አይዯሇም፡፡ 

ላሊዉ አንቀፅ ከላልች የስነፅሁፍ ርፎች የሚሇይበት የራሱ የሆነ 

ባህሪያት አለት፡፡ አንዴነት፣ ዉህዯት እና ወጥነት ናቸዉ፡፡ 

አንዴነት ይህ የአንቀፅ ባህሪ አንዴ መሰረታዊ ሀሳብን ብቻ 

መሆኑን ይገሌፃሌ፡፡ ስሇ አንዴ አንቀፅ ስናወራ አንዴ መሰረታዊ 

ሀሳብ ብቻ ይን ነዉ የምናወራዉ፡፡ ላሊዉ ዉህዯት አንቀፁ 

የተገነባባቸዉ ዓረፍተ ነገሮችን ያሊቸዉ የእርስ በእርስ ትስስር 

እንሊቸዋሇን፡፡ አንዴነት እና ዉህዯት በአንዴ ሊይ ግጥምጥምነት 

በማሇት እንገሌፃሇን ላሊዉ ወጥነት ነዉ አንቀፁ የተገነባባቸዉ 

ዓ.ነገሮች ያሊቸዉ ተጠየቃዊ ቅዯምተከተሌ የምንሇዉ ነዉ ማሇት 

ነዉ፡፡  

---> 3 መ/ር  በጣም ጥሩ ((ጭብጨባ)) አብዚኛዉን ገሌፃቸዋሇች፡፡ 

 የሚጨምር አሇ? እስኪ ትንሽ የሚጨምር? 

4 ተ 2   በትሊንትናዉ ዕሇት የተማርነዉ ስሇ ዴርሰት ነዉ  

5 መ/ር  አይ ዴርሰት ዉስጥ አሌሄዴንም አንቀፁን ብቻ 

6 ተ 2  አንቀፅ ማሇት አንዴ ኃይሇ ቃሌ ያሇዉ አንዴ ርዕሰ ጉዲይ ይዝ 

በአንዴ ርዕሰ ጉዲይ ሊይ ሚያወራ ነው  

---> 7 መ/ር በቃ! እሺ! ላሊ?  

8 ተ 3  ትሊንትና የተማርነዉ ስሇአንቀፅ ነዉ፡፡ አንቀፅ ማሇት ዋና ሀሳብ 

ያሇዉ ስሇ አንዴ ሀሳብ ብቻ የሚያወራ አንቀፅ እንሇዋሇን፡፡ 

አንቀፅ ሀይሇ ቃሌ እና መርዜራዊ ዓ.ነገሮች ይዝ ይገኛሌ 

እንዱሁም ዯግሞ አንቀፅ ዋና ጠቀሜታዉ አንዴ አንባቢ 

ዴርሰቶችን ወይንም በአንቀፅ የተቀናጁትን ሇማንበብ ሲፇሌግ 

ሙለ እረፍት እያገኘ እንዱያነብ ስሌሚያዯርግ ነዉ፡፡   

እንዱሁም ዯግሞ ፀሀፉዉ በቅዯም ተከተሌ ሀሳቡ ሳይበታተንበት ሇመፃፍ 

ይጠቅመዋሌ ማሇት ነዉ፡፡ ኃይሇ ቃሌ የምንሇዉ በፅሁፍ ዉስጥ ዋና 

ሀሳቡን ነዉ፡፡ 
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መርዜራዊ ዓ.ነገሮች ዯግሞ ኃይሇ ቃለን የሚገሌፁት ዓ.ነገሮች 

መርዜራዊ ዓ.ነገሮች እንሊቸዋሇን፡፡ የሚገኘዉም መጀመሪያ ፣ 

መጨረሻ፣ መካከሌ ሊይ እንዱሁም መጀመሪያና መጨረሻ ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

አንቀፅ ባህሪያት አለት አንዴነት ፣ዉህዯት፣ወጥነት፣ እና ዯግሞ 

አፅንኦትነው፡፡  

አፅንዖት የምንሇዉ ሀሳቡ በአንቀፅ ዉስጥ የተጠቀሰዉ ሀሳብ ጎሌቶ 

እንዱታይ የሚያዯርገዉ ነዉ፡፡ በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ ሀይሇ ቃለን 

ሇመዯገፍ አፅኦትን መመስረት ይቻሊሌ፡፡  

9 መ/ር  በጣም ጥሩ፡፡ 

በጣም እናመሰግናሇን! ((ጭብጨባ)) በጣም እናመሰግናሇን እንዲትረሱት 

ሇማስታወስ ያክሌ ነዉ፡፡ ትሊንትና በስፊት ተመሌክተናሌ፡፡  

የአንቀፅ ምንነት ፣ ባህሪያትና የሀይሇ ቃሌ መገኛ ቦታ ብሇን ማሇት ነዉ፡፡ 

መዯጋገም እንዲይሆን አንቀፅ ከግራ ህዲግ ገባ ብል የሚጀመር አንዴ ፍሬ 

ሀሳብ በዉስጡ የሚይዜ ስሇአንዴ ሀሳብ ብቻ የሚያወራ የዴርሰት መዯበኛ 

አካሌ ነዉ፡፡ እንግዱህ የአንቀፅ መሰረታዊ ባህሪያት አለት፡፡ 

መሰረታዊ ባህሪያቱም አንዴነት ፣ ዉህዯት፣ አፅንኦት ናቸው ይሄ ያሇዉ ነዉ 

ብሇናሌ፡፡ መገኛ ቦታዎችም እናንተ እንዲብራራችሁት አራት ቅርፅ አሇዉ፡ 

ኃይሇ ቃለ ከአንቀፅ መነሻ ሊይ ሲገኝ ፣ ኃይሇ ቃለ ከአንቀፅ መጨረሻ ሊይ 

ሲገኝ፣ ኃይሇ ቃለ መካከሌ ሊይ ሲገኝ እና ኃይሇ ቃለ መጀመሪያና 

መጨረሻ ሊይ ሲገኝ አራት ዓይነት ቅርፅ ይኖረዋሌ፡፡ ስዕሊዊ መግሇጫም 

እያየነዉ ነበር ትሊንትና፡፡ 

  

ስሇዙህ ይሄንን ካጠቃሇሌነዉ አሁን በቀጥታ የምንሄዯዉ ወዯ ፃፊችሁት 

አንቀፅ ነዉ የምንሄዯዉ፡፡ ሶስት ርዕስ ሰጥተናሌ፡፡ ማርፇዴ፣ ከት/ቤት 

መቅረት እና የጥናት መርሀ ግብር በሚሌ እናንተ በሚመቻችሁ ሀሳብ 

በምታገኙበት ርዕስ አንዴ መርጣችሁ ፅፊችሁ  እንዯመጣችሁ ነዉ 

የሚጠበቀዉ፡፡ ማርክም ስሇሚኖረዉ አሁን ማቅረብ ትጀምራሊችሁ 

እየጠራሁ እዴሌ እሰጣችኋሇሁ ታነባሊችሁ፡፡ እሺ!   

10 ተ 4  የጥናት ፕሮግራም ማዉጣት 
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የጥናት ፕሮግራም ማዉጣት ጊዛያችንን በአግባቡ ሇመጠቀምና ወዯ 

ምንፇሇገዉ ዓሊማ ሇመዴረስ ያገሇግሊሌ፡፡ አንዲንዴ ተማሪዎች የጥናት 

እቅዴ ያወጡ እና እቅደን ሇመፇፀም ግን ሲቸገሩ እንመሇከታሇን፡፡ ነገር 

ግን ሇእያንዲንደ ትምህርት ጊዛና ሰዓት በመስጠት የጥናት እቅዴ 

በማዉጣት ዉጤታማ መሆን ይቻሊሌ፡፡ ሇዙህም ስኬት የወሊጆች እና 

የመምህራን ዴጋፍ እና ክትትሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

11 መ/ር  በጣም ጥሩ!  

12 ተ 5  ማርፇዴ 

ማርፇዴ ማሇት አንዴ ቦታ ሊይ ግይተን ስንዯርስ ማርፇዴ እንሇዋሇን 

የሰዉ ሌጆች ከተሇያዩ   ቦታዎች ያረፍዲለ፡፡ ሇምሳላ ተማሪዎች 

ከት/ቤት ያረፍዲለ ሰራተኞች ከስራ ቦታ ያረፍዲለ፡፡ እንዱሁም ሀገሪቷ 

መዴረስ ከሚገባት ቦታ ሌታረፍዴ ትችሊሇች የአንዴ ሀገር ህዜቦች 

መገኘት ከሚገባቸዉ ቦታ ሲያረፍደ ሀገር መዴረስ ከሚገባት ቦታ 

ታረፍዲሇች፡፡ ስሇዙህም ሰዓታችንን አክብረን የተሸሇ ቦታ መዴረስ 

አሇብን፡፡ 

13 መ/ር  ጥሩ ነው! እሺ! 

14 ተ 6  የጥናት መርሃ ግብር ማዉጣት 

የጥናት መርሃ ግብር ማዉጣት ማሇት አንዴን ሰዉ በተሇያዩ ቀናት ምን 

ዓይነት ትምህርት ከስንት ሰዓት ጀምሮ ማጥናት እንዲሇበት የማያሳይ 

ፕሮግራም ነዉ፡፡ በወጣዉ ፕሮግራም መሰረት በትክክሌ ተግባራዊ 

ካሊዯረገ ተማሪዎች ዉጤታማ ይሆናለ ማሇት ነዉ፡፡ ምክንያቱም ዚሬ 

የተማርነዉን ዚሬ፣ ነገ የምንማረዉን ነገ የምናገብ ከሆነ ጥሩ ዉጤት 

እናመጣሇን ማሇት ነዉ፡፡ በሚወጣዉ መርሃ ግብር መሰረት በሳምንት 

ዉስጥ ባለት ቀናት ከት/ት ሰዓት ዉጪ ከ11 ጀምሮ እስከ አንዴ ሰዓት 

ያሇዉን ሰዓት ጠዋት ዯግሞ ከ12፡00 ጀምሮ እስከ 1 ሰዓት የጥናት 

ፕሮግራም ማዉጣት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የጥናት ፕሮግራሙን 

ተማሪዎች ተግባራዊ እንዱያዯርጉ የወሊጆች ሀሊፉነት አሇባቸዉ፡፡ 

15 መ/ር  መሌካም  

16 ተ 7  ማርፇዴ 
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ማርፇዴ ሲባሌ በተገቢዉ ቦታ ወይንም በስራ ቦታ በሰዓቱ አሇመገኘት 

ነዉ፡፡ ሰዎች በተሇያየ ምክንያት ሉያረፍደ ይችሊለ፡፡ በትምህርት ቤት 

ዉስጥ ማርፇዴ በብዚት ይስተዋሊሌ፡፡ ተማሪዎች በተሇያየ ምክንያት እና 

ምንም ምክንያት ሳይኖራቸዉ ያረፍዲለ፡፡ ነገር ግን መገኘት ባሇብን 

ጊዛ መገኘት፣ የማርፇዴን ጉዲት መረዲት እና ሰዓትን በአግባቡ 

መጠቀም ያስፇሌጋሌ፡፡ 

17 መ/ር  መሌካም 

18 ተ 8  የጥናት ፕሮግራም 

የጥናት ፕሮግራም ማዉጣት ስንሌ ጊዛያችንን በተገቢዉ ሇመጠቀም 

የጥናት እቅዴ ማዉጣት ማሇት ነዉ፡፡ቢሆንም አንዲንዴ ተማሪዎች 

የጥናት ፕሮግራም ወይንም እቅዴ ብቻ በማዉጣት ወዯ ተግባር 

ሇመቀየር ወይንም ሇመፇፀም ይቸገራለ፡፡ ነገር ግን ጊዛ እና ሰዓት 

በመስጠት የጥናት ዕቅዴ በማዉጣት ካሰቡበት መዴረስ ይቻሊሌ፡፡ 

በመሆኑም እቅዲችንን በመጠቀም ተግባራዊ ማዴረግ አሇብን በአጠቃሊይ 

የጥናት ፕሮግራም ራሳችንን ሇመሇወጥ ይረፍዲሌ፡፡ 

መ/ር  በጣም ጥሩ አሁን ያግባባችሁትን እና እያንዲንዲችሁ የፃፊችሁትን 

ሇጓዯኞቻችሁ አንብቡ እና ሀይሇ ቃለን እና ዜርዜር ሀሳቦቹን ሇዩ፡፡ 

((የቡዴን ዉይይት ከ10 ዯቂቃ በኋሊ)) ይበቃችኋሌ፡፡ በቀጣይ 

ካቆምንበት እንቀጥሊሇን፡፡ መፅሀፊችሁ ሊይ ገፅ 46 ስርዓተ ነጥብ 

የተፃፇዉን አንብባችሁ ኑ ሇዚሬ ይሄ ይበቃናሌ፡፡  
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ቀረፃ ስዴስት  

መምህር መ 

ክፍሇጊዛ አንዴ 

ትምህርት ቤት ሁሇት 

መምህሯ ከተማሪዎች ጋር ሰሊምታ ተሇዋውጣ ሰላዲ ካፀዲች በኃሊ የዕቱን ትምህርት 

ጀመራሇች፡፡ 

--->1 መ/ር  እሺ ተማሪዎች እንዯምን ዋሊችሁ የዚሬዉ የትምህርት ርዕሰ 

አንቀፅ የሚሌ ነዉ፡፡  

የአንቀፅ ምንነት፣ የአንቀፅ ባህሪያት እና አንቀፅ ቅርፅ ወይንም 

ኃይሇ ቃሌ የት የት ቦታ ይገኛሌ የሚሇዉን የምናይ ይሆናሌ፡፡ 

የፃፊችሁት ማስታወሻ ስሊሇ እሱን ይዚችሁ መከታተሌ ነዉ፡፡ 

አንቀፅ ምንዴን ነዉ? የሚሇዉን ስናይ አንቀፅ ማሇት ከግራ ህዲግ 

ገባ ብል የሚጀምር አንዴ ፍሬ ሀሳብ ብቻ በዉስጡ የሚይዜና 

ከላልች ዜርዜር ዓረፍተ ነገሮች የሚዋቀር የዴርሰት ክፍሌ 

ወይንም የዴርሰት ዜርያ ነዉ ማሇት እንችሊን፡፡ + 

  

አንዴ ሀይሇ ቃሌ እና ላልች ዜርዜር ዓረፍተ ነገሮች ስንሌ 

የሚያስተሊሌፍ መሌዕክት አንዴ ብቻ ስሇሆነያንን ማዕከሊዊ 

መሌዕክት ስብሰብ አዴርጎ የያ እሱም ሀይሇ ቃሌ፣ መንዯርዯሪያ 

ዓረፍተ ነገር ዋና ሀሳብ ወይም የአንቀፅ ጭብጥ ያሇበት በማሇት 

በተሇያየ ስያሜ ሲሰየም ይችሊሌ፡፡ ይህንን ሉያብራሩ የሚገቡ 

ዯግሞ ላልች ዜርዜር ዓረፍተ ነገሮች ይኖራለ እነዙህም ዜርዜር 

ዓ.ነገሮች የምንሊቸዉ መርዜር ዓረፍተ ነገሮች ሇዚ ሇሀይሇቃለ 

ወሳኝነት ያሊቸዉ ዓረፍተነገሮች ናቸዉ፡፡ ወሳኝነት ያሊቸዉ 

ዓረፍተ ነገሮች ናቸዉ፡፡ ምክንያቱም ያ ዋና ሀሳብ በዙያ ዓረፍተ 
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ነገር ተሰብስቦ ወይንም ተቃጥል ከተቀመጠ በኋሊ መሌዕክቱ 

የበሇጠ ሇመረዲት እንዴንችሌ ዯግሞ ላልች ዜርዜር ዓረፍተ 

ነገሮች ይኖራለ፡፡ ተሰብስቦ ተጠቃል የሚመጣዉን 

ስሇሚያብራራሌን ወሳኝም አስረጅም እንሊቸዋሇን፡፡ አንቀፅ 

ይህንን የመሰሇ ባህሪ ካሇዉ፡፡ ወዯ ባህሪያቱ ስንመጣ አንዴነት ፣ 

ግጥምጥምነት፣ ዉህዯት ናቸዉ፡፡ ይህንን ስንሌ አንዴነት ሇምሳላ 

ስሇ አንዴ ፍሬ ሀሳብ ብቻ የሚያወራ በአንዴ አንቀፅ 

የሚተሊሇፇዉ አንዴ ሀሳብ ብቻ ስሇሆነ ማሇት ነዉ፡፡ 

ሀሳብ ብቻ የሚያወራ የሚያብራራ ከሆነ አግባብነት የሇዉም፡፡ 

ምክንያቱም አንዴነቱን የጠበቀ መሆን መቻሌ አሇበት፡፡ ዉህዯት 

ስንሌ ሌናስተሊሌፍ የምንፇሌገዉ መሌዕክት ወይንም ሀይሇቃለን 

ተከትሇዉ የሚመጡ ዓረፍተ ነገሮች ያንን ተከትሇዉ ሚመጡ ፣ 

የሚያብራሩ፣ በሀሳብ ሊቂነት ወጥነት ያሊቸዉ መሆን መቻሌ 

አሇባቸዉ፡፡  

 

ይህንንም ሇማሳየት ተገቢ የሆነ አያያዥ ቃሊት ስሇሆነም፣ ስሇዙህ፣ 

በተጨማሪም እያሌን የምንጠቀምባቸዉ አያያዥ ቃሊት ያንን 

የሚያብራሩ፣ የሚያዋህደ፣ ሚያጣምሩ መሆን መቻሌ አሇባቸዉ፡፡ 

እንዱሁም ቀጣይ የሆኑ ቃሊት ቢሆኑም፣ ሲሆኑ፣ ያ፣ ያቺ፣ 

የመሳሰለትን ስንጠቀም መስጠት ነዉ፡፡ አፅንኦት ሰንሰሌ 

ሉያስተሊሌፍ የፇሇገዉ ሀሳብ ሊይ ብቻ ትኩረት ማዴረግ ማሇት 

ነዉ፡፡ በመዯርዯሪያ አረፍተ ነገሩ ወይንም ሇሀይሇ ቃለ 

ያነሳነዉን ሀሳብ የበሇጠ ትኩረት እንዱሰጠዉ እያዯረገ እና እንዯ 

ማጠቃሇያ  ዲግም  ራሱ ተጠቅሞ አፅንኦት የሚሰጥ መሆን 

መቻሌ አሇበት፡፡ ይሄ ካሌሆነ ግን፣ ግጥምጥምነት ከላሇዉ፣ 

ወጥነት ከላሇዉ አንዴነት ከላሇዉ ግን የተዚባ መሌክ ነዉ 

የሚኖረዉ፡፡ ይህንን ሇማዴረግ ዯግሞ በመጀመሪያ ከመፃፊችን 

በፉት አስተዋፅኦ መንዯፍ የተሸሇ ይሆናሌ፡፡ ምክንያቱም በአንቀፅ 

አንዴ የማስተሊሇፍ መሌዕክት ምንዴን ነዉ? በአንቀፅ አንዴ 
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ሇማስተሊሇፍ የፇሇኩት መሌዕክት ይሄ ነዉ፡፡ ወዯ አንቀፅ ሁሇት 

እንዲንሄዴ ይገዴበናሌ፡፡ 

 

አንቀፅ ሁሇት ሊይ ሊስተሊሌፍ የፇሇግኩት መሌዕክት ወዯ አንቀፅ 

አንዴ እንዲይመጣ ግዚሌ፡፡ ይረዲሌ፡፡ በዙያ መሌኩ ተጋጅተን 

አንቀፃችንን ሌንፅፍ እንችሊሇን ማሇት ነዉ፡፡ እንግዱህ የአንቀፅ 

ባህሪ የምንሇዉ አንዴነት፣ ግጥምጥምነት፣ ዉህዯት ፣ ሊቂነት 

ወጥነት እያሌን ሌናብራራ እንችሊሇን እንዯዙሁም አፅንኦት 

መስጠት መቻሌ አሇብን ማሇት ነዉ፡፡ ይህንን የመሰለ ባህሪያት 

አለት፡፡ አንቀፅ ሁሇት ክፍልች ይኖሩታሌ፡፡ አንዴ ሀይሇ ቃሌ 

እና ላልች ዜርዜር የሆኑ ማሇት ነዉ፡፡ እነዙህ በአንቀፅ ዉስጥ 

የምናካትታቸዉ  ዓረፍተ ነገሮች ዋናዉን መሌዕክት ሰብስቦ 

የያዉ ዓረፍተ ነገር ሀይሇ ቃሌ ሲሆን ይንን ሉያብራሩ የሚገቡ 

ዜርዜር ዓረፍተ ነገሮች ይኖራለ፡፡  

 

ሀይሇ ቃሌን ተከትል የሚመጣዉ ላሊኛዉ ኣረፍተ ነገር፣ ከዙያ 

ቀጥል የሚመጣዉ ላሊኛዉ ዓረፍተ ነገር ፣ ከዙያ ቀጥል 

ሚመጣዉ ዯግሞ አስረጂ አያሌን የምናብራራቸዉ የምንገሌፃቸዉ 

እንችሊሇን፡፡ ይህንን ካሌን አንቀፅ ከቅርፅ አንፃር ሀይሇ ቃለ 

ከሚቀመጥበት ስንት አይነት አይነት ቅርፅ ይኖረዋሌ? አራት 

አይነት፡፡ (ስዕለን ሰላዲ ሊይ እየሳለ) በስዕሊዊ መግሇጫ 

ስናስቀምጠዉ  በተዯጋጋሚ ስትማሩ እንዯምታዉቁት አራት 

አይነት ቅርፅ ይኖረዋሌ፡፡ የመጀመሪያዉ ከአጠቃሊይ ወዯ 

ዜረዜር የሚካሄዴ ነዉ፡፡ እንዯምትመሇከቷት ከሊይ ጠባብ ብሊ 

እየሰፊች ትሄዲሇች፡፡ አንዴ ዓረፍተ ነገር ሀይሇ ቃለ ሲሆን ከሊይ 

የምንገኘዉ ዓረፍተ ነገር ሀይሌ ቃሌ ነዉ ያንን ተከትሇዉ ወሳኝ 

ሆነዉ አስረጅ ሆነዉ የሚገቡት ዓረፍተ ነገሮች ዯግሞ እየሰሩ 

እበዘ ሚሄደ እንዯሆነ የሚያሳይ ነዉ፡፡ ስሇዙህ በዙህ ከአንቀፅ 

ቅርዜ ከዜርዜር የሚጀምር ነዉ፡፡ በዙህኛዉ ስሌት ከዙህኛዉ 



116 
 

የአፃፃፍ ስሌት ስንፅፍ ከዜርዜር እንጀምራሇን ማሇት ነዉ፡፡ 

ከዜርዜር ወዯ አጠቃሊይ ሀሳብ ወይንም ሀይሇ ቃሌ የሚሄዴ 

ከዜርዜር ወዯ አጠቃሊይ ፣ እንዯገና ከአጠቃሊይ ወዯ ዜርዜር 

ዓረፍተ ነገር ይሄዲሌ ማሇት ነዉ፡፡ ሇላሊ አረፍተ ነገር የአንቀፅ  

ሀይሇ ቃሌ ስብስብ አዴርጎ የያዉ ዓረፍተ ነገር መሀሌ ሊይ 

ይገኛሌ፡፡ ከአንቀፅ መሀሌ ሌናገኘዉ እንችሊሇን፡፡ ይህንን 

ስንመሇከት፤ በዜርዜር ጀምረን ዜርዜር ዓረፍተ ነገሮችን 

አስቀምጠን እንዯገና መሀሌ ሊይ አጠቃሊይ የሆኑ ሀሳቦችን 

የያዉን ሀይሇ ቃሌ አስቀመጥን፡፡ 

 

እንዯገና መሌስን በዜርዜር ቋጨነዉ፡፡ በዜርዜር ዓረፍተ ነገር 

ተቋጭቶ ሲያሌቅ የሚያሳይ ነዉ፡፡ ወዯዙህኛዉ ስንሄዴ ዯግሞ 

ከአጠቃሊይ ወይንም ዯግሞ ሀይሇ ቃለ መነሻ ሇ፤ይ ይኖራሌ፤ 

ዜንዯገና ዜርዜር ዓ.ነገሮች ይኖራለ፡፡ ከዜርዜር ዓረፍተ ነገር ወዯ 

አጠቃሊይ ይሄዲሌ፡፡ ይሄኛዉ ሀይሇ ቃለ ሇአንቀፁ መነሻ እና 

መዴረሻ ሊይ ይገኛሌ፡፡ በላሊ አነጋገር ሀይሇ ቃሌ፣ ዜርዜር 

ዓረፍተ ነገር፣ እንዯገና ሀይሇ ቃሌ ማሇት ነዉ፡፡ እንዳት ሉሆን 

ይችሊሌ? እስኪ የሚመሌስሌኝ? እንዯ አንቀፅ አንዴ ፍሬ ነገር 

ብቻ ነዉ ያሇዉ ብሇናሌ፡፡ እዙህኛዉ ቅርፅ ሊይ ስንመጣ ዯግሞ 

አንዴ ሀይሇ ቃሌ አሇ፣ እንዯገና  ዜርዜር ዓረፍተ ነገሮች አለ፡፡  

 

እንዯገና ዯግሞ ላሊ ሀይሇ ቃሌ አሇ ማሇት ነዉ፡፡ እንዳት ሁሇት 

ሀይሇ ቃሌ ሇአንዴ አንቀፅ ሊይ ሉኖር ይችሊሌ? እስኪ ሞክሩ፡፡ 

ቀዴማችሁ ስሇፃፊችሁ ማስታወሻን እንዯዉ ካነበባችሁ፡፡  

ሁሇት ሀይሇ ቃሌ አሇ ስሇዙህ ስሇሁሇት ነገር እየተወራ ነዉ 

ማሇት ነዉ? እስኪ!  

    2 ተ 1   ኃይሇ ቃለን እንዯ ማጠቃሇያ መጠቀም ማሇት ነዉ 

   ---> 3 መ/ር  እንዯ ማጠቃሇያ መጠቀም! እሺ ላሊ ምሊሽ ካሇ?  

        ግሌፅ  አሌሆነሊችሁም?  
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ላሊ ምሊሽ ያሇዉ? ትክክሌ ነዉ፡፡ መግቢያ ሊይ ያሇዉ ወይንም 

አንቀፁ መጀመሪያ ሊይ የነበረዉን ሀይሇ ቃሌ እንዯ መንዯርዯሪያ 

አዴርገን ዜርዜር ዓ.ነገሮችን እያብራራን ከቆየን በኋሊ መጨረሻ 

ሊይ ያን ከመነሻ ነበረዉን ኃይሇ ቃሌ እንዯ ማጠቃሇያ  አዴርገን 

ስሇምንጠቀም ነዉ እንጂ ተሇያየ ሀሳብ ያሊቸዉን ፍሬነገሮችን 

የያዘ ሀይሇቃልች ይኖራለ ማሇት አይዯሇም፡፡ 

ይህንን እንዯዙህ ካሌን ወዯ መፅሀፊችሁ ሊይ ተመሌሰን 

መሌመጃዎችን ከመስራታችሁ በፉት ጥያቄ ያሇዉ ተማሪ ካሇ 

እዴሌ እሰጣሇሁ፡፡ ያሌገባችሁ፡፡ እስከ አሁን ከተማርነዉ ግሌፅ 

ያሌሆነ ካሇ  

---> 4 ተ 2  በአንቀፅ ዉስጥ ሁሇት ኃይሇ ቃሌ መኖር ካሌተቻሇ! ሇምን ሀይሇ 

ቃሌ አንደ ኃይሇ ቃሌ ሁሇቴ ይዯገማሌ? 

---> 5 መ/ር   የሚመሌስሇት? 

 ጥሩ ጥያቄ ነዉ! እስኪ የሚረዲዉ? እሺ!  

6 ተ 3   ከሊይ በሀይሇ ቃሌ ተገሌፆ በዜርዜር ዓ.ነገር የተብራራዉ ሀሳብ 

የበሇጠ ሇማጉሊት ወይንም ሇማጠቃሇሌ  

--->7 መ/ር  በጣም ጥሩ! ከአንቀፅ መግቢያ እና መጨረሻ ኃይሇ ቃሌ 

የሚቀመጠዉ የአንቀፁን ዋና ሀሳብ ይበሌጥ ሇማጉሊት እና ሀሳቡን 

ሇማጠቃሇሌ ነዉ፡፡ መሌካም፡፡ ላሊ? ላሊ ጥያቄ ያሇዉ? ++ 

8 ተ 4   በአንዴ አንቀፅ ዉስጥ ኃይሇቃሌን የምንሇየዉ እንዳት ነዉ 

9 መ/ር  በጣም ጥሩ ጥያቄ ነዉ! የሚመሌስሊት! የሚያብራራሊት? እሺ 

ቅዯም እንዯተነጋገርነዉ አንዴ አንቀፅ ስሇ አንዴ ፍሬ ሀሳብ 

ያብራራሌ ብሇናሌ፡፡ ያንን ፍሬ ሀሳብ ጠቅሇሌ አዴርጎ በመያዜ 

የሚገኘዉ ሀይሇ ቃሌ ነዉ፡፡ እንግዱህ ኃይሇቃሌን ከዜርዜሩ 

ሇማየት የአንቀፅን ፍሬ ሀሳብ መረዲት እና ይህንንም ዋና ሀሳብ 

ጠቅሇሌ አዴርጎ የያዉን ዓ.ነገር በመምረጥ ቅዯም  ካሌነዉ 

የአንቀፅ ቅርፅ አኳያ በማየት መሇየት ይቻሊሌ፡፡ 



118 
 

የአንቀፁን ሀይሇ ቃሌ ስንሇይ ምኑን አወቅን ማሇት ነዉ? የአንቀፁን 

ቅርፅ፡፡ ወይንም ኃይሇ ቃለ የሚገኝበትን ቦታ እግረ መንገዲችንን 

እንሇያሇን ማሇት ነዉ፡፡  

ላሊ ጥያቄ ያሇዉ አሇ? ግሌፅ ነዉ? ላሊ ጥያቄ?  

ከላሊችሁ አሁን ከተነጋገርናቸዉ ፍሬ ነገሮች አኳያ የየራሳችሁን አንቀፅ 

ትፅፊሊችሁ፡ርዕስም የጥናት ፕሮግራም፣ ማርፇዴ እና ከት/ቤት መቅረት 

ይሆናሌ፡፡ አንደን መርጣችሁ በአንደ ሊይ አንቀፅ ፅፊችሁ ትመጣሊችሁ 

አሁን ጥቂት ዯቂቃዎች አለ፡መጀመር ትችሊሊችሁ፡፡ ሇዚሬ ይበቃናሌ፡፡   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


