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ኮሌጅ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-ጽሑፍ ትምህርት 

ክፍል የድኅረ ምረቃ መርሀ ግብር

ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት 
ማስተማር የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀት እና የመጻፍ ክሒል 

ለማዳበር ያለው ውጤታማነት

(በሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ተተኳሪነት)

በውበቱ በዛብህ

ደብረ ብርሀን

መስከረም/2011 ዓመተ ምህረት
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ምረቃ መርሃ ግብር

በተግባራዊ ስነልሳን አማርኛ ቋንቋን ማስተማር ለሁለተኛ 
ዲግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናት

በውበቱ በዛብህ

የጥናቱ አማካሪ

ክበበ ፀሐይ (Phd.)

ደብረ ብርሃን

መስከረም/2011 ዓመተ ምህረት
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ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ

የማህበራዊ ሳይንስና ስነ-ሰብ ኮሌጅ

የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-ጽሑፍ ትምህርት ክፍል

የድኅረ ምረቃ መርሃ ግብር

«በአማርኛ ቋንቋ ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት 
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ውጤታማነት፤ በሰባተኛ ክፍል ተተኳሪነት» በሚል ርዕስ በተግባራዊ ሥነልሳንና 

የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን ማስተማር የሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ በውበቱ በዛብህ የሱፍ 

የቀረበው ይህ ጥናት የዩኒቨርሲቲውን የጥራትና የወጥነት መስፈርት ስለማሟላቱ 

በፈታኞች ተረጋግጦ ተፈርሟል፡፡ 

የፈተና ቦርድ አባላት፡-

አማካሪ  ፊርማ  ቀን

የውስጥ ፈታኝ ፊርማ  ቀን

የውጭ ፈታኝ ፊርማ  ቀን
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ክፍል የድኅረ ምረቃ መርሃ ግብር በተግባራዊ ሥነልሳንና የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን 

ማስተማር የሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ ያቀረብኩት ይህ ጥናት ከዚህ በፊት በማንኛውም 

አካል ያልተሰራ የራሴ ወጥ ስራ መሆኑንና የተጠቀምኩባቸው ድርሳናትም በትክክል 

ዋቢዎች የተደረጉና ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲም የጥናቱ ህጋዊ የባለቤትነት መብት 

ያለው መሆኑን በፊርማዬ አረጋግጣለሁ፡፡ 

ስም

ፊርማ

ቀን
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ምስጋና

ከሁሉም በማስቀደም የሆነው ሁሉ እንዲሆን ለፈቀደው ልዑል እግዚአብሔር ያለኝን 

ከፍተኛ ክብርና ምስጋና መግለፅ የሚችል አንደበት ባይኖረኝም የውስጤን ሁሉ 

መርምሮ የሚያውቅ አምላክ በመሆኑ ምስጋናዬ ከውስጤ ይድረሰው፡፡ በመቀጠል 

ለመምህሬና አማካሪዬ ክበበ ፀሐይ (Phd.) ያለኝ አክብሮትና ምስጋና ከፍ ያለ 

ነው፡፡ ዶክተር ከመጀመሪያ አመት መምህርነትህ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ላደረክልኝ 

ቀና ምክርና አስተያየት ከልቤ አመሰግናለሁ፡፡ እንዲሁም ከመጀመሪያ ዓመት 

የትምህርት ወቅት ጀምረህ አጠቃላይ ስለቋንቋ ማስተማርም ሆነ ስለምርምር ሒደት 

የነበረኝን ግልብ እውቀት በንባብ እንዳዳብር መንገዱን ለመራኸኝ መምህሬ ከበደ 

ይመር (Phd.) የአክብሮት ምስጋናዬ ይድረስህ፡፡ በመቀጠል አራት አመት ሙሉ 

መረጃዎችን ውሻ እያነፈነፍክ ያገኘኸውን መረጃ ያለምንም ስስት መስጠት 

የምታውቅበት አደም ሐሰን (ጢኖ) በትምህርት አለም ብቻ  ሳይሆን በአጠቃላይ 

ህይወት ደግነትንና ቀናነትን ስላስተማርከኝ ፈጣሪ የእጅህን  ይስጥህ፡፡ የሙከራ 

ትምህርቱን እንድታስተምርልኝ ስጠይቅህ ከማንገራገር ይልቅ በደስታ ተቀብለህ 

ስራዬን  ከጠበኩት በላይ ላከናወንክልኝ ለመምህር ባሳዝነው ሞገስ ምስጋናዬ ላቅ 

ያለ ነው፡፡ ያዘጋጀሁትን የሙከራ ትምህርት ማስተማሪያ መጽሐፍ እና የቅድመና 

ድህረ ፈተናን በቀናነት በመገምገም ገንቢ አስተያየት ለሰጣችሁኝና ክፍተቴን 

እንዳስተካክል ላደረጋችሁኝ የስራ ባልደረቦቼ መምህርት ዳግማዊት ዋጋዬ፣ መምህር 

አዲሱ፣ መምህርት መሠለች፣ መምህርት መሰረት፣ መምህር ሸጋው፣ መምህርት 

እቴነሽ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፡፡ ትምህርቱን  ከጀመርኩበት ዓመት ጀምሮ እስከ 

ፍፃሜው ያለምንም መሰልቸት የሞራል እና የቁሳቁስ ድጋፍ ላደረጋችሁልኝ 

እንዲሁም በቂ ጊዜ አለመስጠቴን በመረዳት ለተንከባከባችሁኝ ቤተሰቦቼ ባለቤቴ 

ወይዘሮ ራሔል ዘውዴ፣ ልጄ አሜን ውበቱ (ምስጢሬ)፣ ወንድሜ አንዱዓለም በዛብህ  

(ባባ)፣ እህቴ ዓለምፀሐይ  ተፈራ (ቲቲ)፣ ወንድሜ ወንዳለ ኑርዬ (ወንዴ)፣ ወንድሜ 

ሚካኤል አንዱዓለም (ቡቡ) እና እህቴ ኑኃሚን አንዱዓለም (ጥጥሬ) ለዚህ ጥናት 

ከዳር መድረስ ድርሻችሁ ከፍተኛ ስለሆነ ከልቤ አመሰግናችኋለሁ፡፡ በመጨረሻም 

ብዙ ህልም እያለህ ህልምህን እውን ሳታደርግ በአጭር ለተቀጨኸው ወንድሜ ዘሩ 

ተፈራ (ሉሉ) ሁሌም ከውስጤ አትወጣም፤ በህይወቴ ላይ ያለህ የማይለቅ አሻራ 

ዘልአለም በልቤ ታትሞ ይኖራል፡፡
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1

ምዕራፍ አንድ፤ መግቢያ

1.1. የጥናቱ ዳራ (Background of the study)

በኢትዮጵያ ስርዓተ ትምህርት ከተካተቱት የትምህርት አይነቶች ውስጥ የአማርኛ 

ቋንቋ ትምህርት አንዱ ነው፡፡ የትምህርት አይነቱ ካካተታቸው ይዘቶች ውስጥ 

የመጻፍ ክሒል ይገኝበታል (ትምህርት ሚኒሰቴር፣ 1970)፡፡ ተስፋዬ (1981፣ ገፅ 59) 

እንደገለፀው የመጻፍ ክሒል በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት የተካተተበት ዋና ዓላማ 

ተማሪዎች የቋንቋውን ስርአት ጠብቀው ሀሳባቸውን በጽሑፍ እንዲገልፁ ማስቻል 

ነው፡፡ ይሁን እንጂ የመጻፍ ክሒል ትምህርት የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት አንዱ 

ይዘት ሆኖ መሰጠት ከጀመረ ረጅም ጊዜ እንደማስቆጠሩ የተማሪዎች የመጻፍ 

ክሒል በሚጠበቀው ደረጃ እንዳልሆነ የተለያዩ የዘርፉ ባለሙያዎችና ጥናት ያካሄዱ 

ሰዎች ይገልፃሉ፡፡ ለአብነት የአምላክስራ (2008) የተማሪዎች የመጻፍ ክሒል 

ከሚጠበቀው በታች እንደሆነ በጥናቱ አረጋግጧል፡፡

የተማሪዎች የመጻፍ ክሒል ችግር በዝቅተኛ የክፍል ደረጃ ከሚማሩ ተማሪዎችም 

አልፎ እስከ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ድረስ የዘለቀ ነው (ባዬ፣ 1987፤ ተስፋዬ፣ 1981፤ 

Rechards, 1974)፡፡ ይህንን ሀሳብ Rechards እንደሚከተለው ገልፆታል፡፡ 

«…ብዙዎቹ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እንኳን በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

በተማሩት መሰረት ጥሩ ጽሑፍ ሲጽፉ አይታዩም» (1974, p. 100)፡፡ የRechards 

ሀሳብ እንደሚያመለክተው የተማሪዎች የመጻፍ ክሒል ችግር እስከ ዩኒቨርሲቲ 

ድረስ የሚቀጥል ነው፡፡ 

የተማሪዎች የመጻፍ ክሒል ችግር በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል፡፡ 

ከምክንያቶቹ ውስጥ ትልቁን ድርሻ የሚይዘው የተማሪዎቹ የሰዋስው እውቀት ማነስ 

እንደሆነ የተለያዩ ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ Tuan, L. T. (2012) በቬትናም 

ሆቺሚኒህ ከተማ ፋይናንስ ማርኬቲንግ ዩኒቨርሲቲ ከሰራው ሙከራዊ ጥናት 

ያገኘውን ውጤት መሰረት አድርጎ እንደገለፀው ለተማሪዎች የመጻፍ ክሒል ችግር 

ዋናው ምክንያት የተማሪዎቹ የሰዋስው እውቀት ማነስ ነው፡፡ Trong በጥናቱ 

ውጤት እንዳረጋገጠው ተማሪዎች ሲጽፉ ከሚፈጽሟቸው ስህተቶች ውስጥ 75% 

የሚሆነው የሰዋስው ስህተት ነው (2012, p. 493)፡፡ 
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በተጨማሪም Bush (2006, p. 77) በሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ ካኪያሄደው ጥናት 

ያገኘው ውጤት እንደሚያሳየው የመጻፍ ክሒል እንዲዳብር ከተፈለገ የሰዋስው 

እውቀትን ማሳደግ ተገቢ ነው፡፡ ምክንያቱም ሰዋስው የመጻፍ ክሒል ተፈጥሯዊ 

አካል በመሆኑ ተማሪዎች ሰዋስዋዊ እውቀት ከሌላቸው ወይም እውቀታቸው ዝቅተኛ 

ከሆነ በጽሑፍ ማስተላለፍ የሚፈልጉትን ሀሳብ አንባቢዎች ሊረዱት በሚችሉት 

መንገድ መግለፅ አይችሉም፡፡

ከሀገር ውስጥ ጥናቶችም የአምላክ ስራ (2008፣ ገፅ 38) ተማሪዎች የቋንቋን 

ውስብስብ ሰዋስዋዊ መዋቅር ባለመገንዘባቸው ሲጽፉ ስህተት እንደሚፈፅሙ 

ያስረዳል፡፡ የአምላክ ስራ በአዲስ አበባ በሚገኙ ሁለት የሁለተኛ ትምህርት ቤቶች 

የሚማሩ ተማሪዎች ሲጽፉ የሚፈፅሟቸውን ስህተቶች በተነተነበት ጥናቱ ያገኘውን 

ውጤት እንደገለፀው ተማሪዎች ሲጽፉ ከሚፈፅሟቸው ስህተቶች ውስጥ ከ50% በላይ 

የሚሆኑት ሰዋስዋዊ ስህተቶች ናቸው፡፡ 

በአጠቃላይ ከላይ የተጠቀሱት ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የተማሪዎች የመጻፍ 

ክሒል በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡ ይህም ከሆነባቸው ምክንያቶች ውስጥ ዋናው 

የሰዋስው እውቀታቸው ዝቅተኛ መሆን ነው፡፡ ስለዚህ የተማሪዎች የመጻፍ ክሒል 

እንዲያድግ ከተፈለገ የሰዋስው እውቀታቸው ማደግ አለበት፡፡ የተቀናጀ የሰዋስው 

ትምህርት (integrated grammar teaching) ተግባቦታዊ ብቃትን ማሳደግ 

እንደሚችል እንደ Syosoyev (1999)፣ Thornsbury (1999) እና Azar (2007) 

የመሳሰሉ ባለሙያዎች ይገልፃሉ፡፡ ይሁን እንጂ የዚህ ጥናት አቅራቢ ባደረገው 

አሰሳ ይህንን ሀሳብ የሚደግፍ የአማርኛ ቋንቋ ጥናት አላጋጠመውም፡፡ በመሆኑም 

በአማርኛ ቋንቋ አፋቸውን የፈቱ ተማሪዎችን የአማርኛ ቋንቋ የሰዋስው እውቀት 

እና የመጻፍ ክሒል ለማሳደግ የተቀናጀ የሰዋስው ትምህርት ውጤታማ መሆን 

አለመሆኑን ለማረጋገጥ ይህ ጥናት ተኪያሂዷል፡፡

1.2. የጥናቱ አነሳሽ ምክንያት (Statement of the study)

ቀደም ሲል እንደተገለፀው የተማሪዎች የመጻፍ ክሒል ዝቅተኛ እንደሆነ የተለያዩ 

ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ የተማሪዎችን የመጻፍ ክሒል ዝቅ ካደረጉት ምክንያቶች 

ውስጥ ዋናው የተማሪዎቹ የሰዋስው እውቀት ማነስ እንደሆነ የዘርፉ ምሁራን 
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ይገልፃሉ፡፡ በተጨማሪም አጥኝው በነበረው የአማርኛ ቋንቋ መምህርነት ቆይታ 

የተማሪዎች የመጻፍ ክሒል ከሚጠበቀው በታች እንደሆነና በተማሪዎች የሚጻፉት 

ብዙዎቹ ጽሑፎች የቋንቋውን ሰዋስዋዊ ህግ ያልጠበቁ መሆናቸውን ታዝቧል፡፡ 

ይህም የተማሪዎችን የመጻፍ ክሒል ለማዳበር የሰዋስው እውቀታቸው ማደግ 

እንዳለበት እንዲያምን አድርጎታል፡፡

የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀት በማሳደግ የመጻፍ ክሒላቸውን ለማዳበር 

የሚያግዘው የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የትኛው እንደሆነ በጥናት ማረጋገጥ ተገቢ 

ነው፡፡ አጥኝው ባደረገው አሰሳ ይህንን በማስመልከት የተሰሩ የእንግሊዝኛ ቋንቋ 

ጥናቶች አጋጥመውታል፡፡ ጥናቶቹ እንዳመለከቱት የተቀናጀ የሰዋስው ትምህርት 

ከሌሎቹ ዘዴዎች የበለጠ ውጤታማ ነው (Abraham, 2008; Worede, 1986; 

Dkhissi, 2014; Kheider, 2015):: ይሁን እንጂ እነዚህን ጥናቶች የሚደግፉ 

የአማርኛ ቋንቋ ጥናቶች ማግኘት አልተቻለም፡፡ አጥኝው ይህንን ጥናት 

ለማኪያሄድ ያነሳሳው ምክንያትም ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት 

በማሰብ ነው፡፡

1. ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ማስተማር እንደ 

እንግሊዝኛ ቋንቋ ሁሉ በአማርኛ ቋንቋም የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀት 

ማሳደግ ይችላል? 

2. ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ማስተማር እንደ 

እንግሊዝኛ ቋንቋ ሁሉ በአማርኛ ቋንቋም የተማሪዎችን የመጻፍ ክሒል 

ለማዳበር ውጤታማ ነው? 

1.3. የጥናቱ ዓላማዎች (Objectives of the study)

የዚህ ጥናት ዋና ዓላማ ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙ እና ከአገልግሎቱ ጋር 

በማቀናጀት ማስተማር የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀት እና የመጻፍ ክሒል 

ለማዳበር ማገዝ አለማገዙን መገምገም ነው፡፡ ይህንን ዓብይ ዓላማ ለማሳካት 

የነበረው ሂደት የሚከተሉትን ንዑሳን ዓላማዎች አሳክቷል፡፡
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 ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ማስተማር 

በመጻፍ ተግባር የተማሪዎችን የቃላት ምርጫ ብቃት ማሳደግ አለማሳደጉን 

መመርመር፤

 ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ማስተማር 

የተማሪዎችን የአንቀፅ አወቃቀር ብቃት ማሳደግ አለማሳደጉን መመርመር

 ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ማስተማር 

በመጻፍ ሒደት የተማሪዎችን የሀሳብ ፍሰት ብቃት ማሳደግ አለማሳደጉን 

መመርመር

1.4. የጥናቱ መላምቶች (Hypotheses of the study)

ከላይ የተገለፁት ዓላማዎች መሳካታቸው ይረጋገጥ ዘንድ ቀጥሎ የቀረቡት 

መላምቶች በመነሻነት አገልግለዋል፡፡

 ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር አቀናጅቶ ማስተማር 

የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀት  እና የመጻፍ ክሒል አያሳድግም፡፡ (Ho)

 ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር አቀናጅቶ ማስተማር 

የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀት እና የመጻፍ ክሒል ያሳድጋል፡፡ (H1)

1.5. የጥናቱ አስፈላጊነት (Importance of the study)

ከዚህ ጥናት ውጤት የአማርኛ ቋንቋ መምህራን፣ አጥኝዎች እና የመርሃ ትምህርት 

እና የመማሪያ መጽሐፍ አዘጋጆች ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሎ ይታመናል፡፡ 

የአማርኛ ቋንቋ መምህራን ሰዋስውን ለተማሪዎቻቸው በምን አይነት ዘዴ 

በማስተማር ሰዋስዋዊ እውቀታቸውን እና የመጻፍ ክሒላቸውን ማዳበር እንደሚችሉ 

በመገንዘብ ውጤታማ የማስተማር ሂደት እንዲያከናውኑ እድል ይፈጥርላቸዋል፡፡ 

የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በሚያደርጉትም ውጤታማ የሰዋስው ትምህርትም 

የተማሪዎች ሰዋስዋዊ እውቀትና የመጻፍ ክሒል ያድጋል፡፡ በተመሳሳይ ርዕሰ ጉዳይ 

ጥናት ለማኪያሄድ የሚያስቡ ሰዎች ጥናቱን እንደ መነሻ ሀሳብና የመረጃ ምንጭ 

ይጠቀሙበታል፡፡ በመጨረሻም የመርሃ ትምህርት እና የመማሪያ መጽሐፍ 
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አዘጋጆች ውጤታማ የሰዋስው ትምህርት ማስተማሪያ ዘዴን በመርሃ ትምህርቱ 

ለማካተት እንደ ግብአት ሊጠቀሙበት ይችላሉ፡፡

1.6. የጥናቱ ወሰን (Scope of the study)

የዚህ ጥናት ዋና ትኩረት የተቀናጀ የሰዋስው ትምህርት የተማሪዎችን የሰዋስው 

እውቀት እና የመጻፍ ክሒል ማሳደግ አለማሳደጉን መመርመር ነው፡፡ በዚህም 

መሰረት የጥናቱ ወሰን የተማሪዎች የሰዋስው እውቀት እና የመጻፍ ክሒል ላይ 

ነው፡፡ ከሰዋስዋዊ እውቀቶች ውስጥ ተውላጠ ስሞችን በመደብ፣ በቁጥር፣ በፆታና 

በአይነት መመደብ እና የተለያዩ የዓረፍተነገር አይነቶችንና የዓረፍተነገር ስልቶችን 

በትክክለኛው ሰዋስዋዊ ስርአት ማዋቀር ላይ ብቻ ያተኩራል፤ ከእነዚህ ውጭ 

ያሉትን ሰዋስዋዊ እውቀቶች አያጠቃልልም፡፡ እንዲሁም በመጻፍ ተግባር ሂደት 

በሚኖር የቃላት ምርጫ፣ የአንቀፅ አወቃቀር እና የሀሳብ ፍሰት ላይ ብቻ 

የሚያተኩር ሲሆን ከእነዚህ ውጭ ያሉትን የመጻፍ ክሒሎች አያካትትም፡፡

ጥናቱ የተኪያሄደው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ፣ በንፋስ ስልክ 

ላፍቶ ክፍለ ከተማ፣ በወረዳ ሁለት በሚገኘው ህብር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት 

ቤት ነው፡፡ በትምህርት ቤቱ ከሚገኙት ተማሪዎች የጥናቱ ትኩረት የሆኑት በ2010 

ዓመተ ምህረት በሰባተኛ ክፍል የሚማሩ ስልሳ ተማሪዎች ናቸው፡፡ 

1.7. የጥናቱ ውስንነት (Limitation of the study)

ይህ ጥናት ከተለያዩ ናሙናዎች አንፃር የወካይነት ውስንነት ሊኖረው ይችላል፡፡ 

ይህ ጥናት የተኪያሄደው በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ በሚማሩ የሰባተኛ ክፍል 

ተማሪዎች ላይ ነው፡፡ በመሆኑም ከጥናቱ የተገኘው ውጤት በሌሎች አካባቢዎች 

የሚገኙ እንዲሁም በሌሎች የክፍል ደረጃዎች የሚገኙ ተማሪዎችን ላይወክል 

ይችላል፡፡ በተጨማሪም ጥናቱን ለማኪያሄድ ከነበረው የጊዜ ማነስ አንፃር በሙከራ 

ትምህርቱ የተካተቱት ሰዋስዋዊ ትምህርቶች ጥቂቶች ናቸው፡፡ ይህም የሌሎችን 

ሰዋስዋዊ ትምህርቶች ውጤት ያለመወከል ችግር እንዲያጋጥም ሊያደርግ ይችላል፡፡ 
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1.8. የቁልፍ ጽንሰ-ሀሳቦች አጠቃቀም

ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ማስተማር 

(Integrated garammar approach)፡- የአንድን ሰዋስዋዊ ቅንጣት አወቃቀር ካለው 

ትርጉምና ከሚሰጠው አገልግሎት ጋር በማቀናጀት ማስተማርን ያመለክታል፡፡

መዋቅራዊ የሰዋስው ትምህርት (Structural grammar teaching):- አንድን ሰዋስዋዊ 

አላባ ቅርፁ (አወቃቀሩ) ላይ ብቻ በማተኮር የሚሰጥ የሰዋስው ትምህርትን 

ያመለክታል፡፡

የሙከራ ቡድን (Experimental group):- ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና 

ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት የተማሩትን ተማሪዎች ያመለክታል፡፡

የቁጥጥር ቡድን (Control group):- ሰዋስውን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 

ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅቶ ከ2007 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተግባር ላይ ያዋለው 

የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ መጽሐፍ በሚከተለው የሰዋስው 

ማስተማሪያ ዘዴ የተማሩትን ተማሪዎች ያመለክታል፡፡

የመጻፍ ክሒል (Writing skill):- ሀሳብን በተስተካከለ ጽሕፈት የመግለፅ ብቃትን 

ያመለክታል፡፡

ሰዋስዋዊ እውቀት (Grammatical knowledge):- የአማርኛ ቋንቋ ከቃላት 

አመሰራረት እስከ ዓፍተነገር አሰካክ ያለውን ህግ የማወቅ ችሎታን ያመለክታል፡፡ 
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ምዕራፍ ሁለት፤ ክለሳ ድርሳናት

በምዕራፍ አንድ እንደተገለፀው የዚህ ጥናት ትኩረት የተቀናጀ የሰዋስው ትምህርት 

የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀትና የመጻፍ ክሒል ለማዳበር መርዳት አለመርዳቱን 

መገምገም ነው፡፡ ይህንን ለማረጋገጥ ከሚደረገው ጥናት ቀደም ብሎ ከምሁራን 

ሀሳብና ከቀደምት ተመሳሳይ ጥናቶች መረጃዎችን መዳሰስ ተገቢ ነው፡፡ በዚህም 

መሰረት በዚህ ምእራፍ ሁለት ጉዳዮች ይዳሰሳሉ፡፡ በመጀመሪያው ክፍል ከመጻፍ 

ክሒልና ከሰዋስው ትወራዎች ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ይቀርባሉ፡፡ በሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ ከዚህ ጥናት ጋር ግንኙነት ያላቸው ጥናቶች ይዳሰሳሉ፡፡

2.1 የመጻፍና የሰዋስው ትወራዎች

2.1.1 የመጻፍ ምንነት

የመጻፍን ምንነት በማስመልከት የተለያዩ የዘርፉ ምሁራን ብያኔዎችን ሰጥተዋል፡፡ 

የምሁራኑ ብያኔዎች አገላለፃቸው የተለያየ ይሁን እንጂ በፅንሰ ሐሳብ ደረጃ 

ተመሳሳይነታቸው ይጎላል፡፡ Byrne (1988) እንደገለፀው መጻፍ አንባቢው ሊረዳው 

በሚችል መልኩ ለድምፆች ውክልና በተሰጣቸው ትዕምርቶች አማካኝነት ሀሳብን 

መግለፅ መቻል ነው፡፡ Nunan (1999) ደግሞ መጻፍን እንደሚከተለው ገልፆታል፡፡ 

«መጻፍ ለተወሰነ የልምምድ ጊዜ የሚቆይና የተረጋጋ የማሰላሰልን ብቃት 

የሚጠይቅ ውስብስብ አእምሯዊ ሒደት ነው» (p. 273)፡፡ የNunan ገለፃ 

እንደሚያመለክተው የመጻፍ ሂደት ውስብስብ በመሆኑ በቂ የልምምድ ጊዜ 

ይፈልጋል፡፡ 

Flower and Hayes (1977) የNunanን ሀሳብ ይደግፋሉ፡፡ Flower and Hayes 

እንደሚሉት መጻፍ በአንድ ጊዜ የሚከወን ተግባር ሳይሆን ለመተግበር በቂ 

የመለማመጃ ጊዜ የሚፈልግ ተግባር ነው፤ በመለማመጃ ሂደቱም ጸሐፊው በጽሑፉ 

ማስተላለፍ የፈለገውን ሀሳብ በሚገባና በትክክለኛው ሰዋስዋዊ መዋቅር መጠቀምን 

ያሰላስልበታል፡፡  

Zamel (1983) «መጻፍ ሀሳብን በሚነበብ መልኩ የማፍለቅ፣ የማደራጀትና የመግለፅ 

ሂደት ነው» (p.165):: በማለት የFlower and Hayesን ሀሳብ ይደግፋል፡፡ 
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በተጨማሪም መጻፍ ጸሐፊው/ዋ በዙሪያው/ዋ ያሉትን ክንውኖች በሙሉ ለሌሎች 

የሚያንፀባርቅበት/የምታንፀባርቅበት ሒደት እንደሆነ Zamel ይገልፃል፡፡ አያይዞም 

መጻፍ በጸሐፊና በአንባቢ መካከል ተግባቦት እንዲፈጠር ስለሚያደርግና የተላለፈን 

ውሳኔ ሰንዶ ለማስቀመጥ ስለሚጠቅም ለጸሐፊም ሆነ ለአንባቢ እውቀት 

እንደሚያስገኝ ያስረዳል፡፡

ከላይ የተገለፁት ምሁራን ሀሳብ እንደሚያመለክተው መጻፍ ሀሳብን የማስተላለፊያ 

አንዱ መንገድ ነው፡፡ ይህ መልእክት የማስተላለፊያ መንገድ በትምህርት የሚገኝ 

ክሒል ከመሆኑም በተጨማሪ አተገባበሩ የራሱ ሂደቶች አሉት፡፡ ይህም ሲባል 

ሀሳብን የማፍለቅ፣ የማሰላሰል፣ የመግለፅ ወዘተ. የመሳሰሉት ሂደቶች በመጻፍ ተግባር 

አይቀሬ ጉዳዮች ናቸው፡፡ ለዚህም ነው ተማሪዎች ጥሩ ጸሐፊዎች እንዲሆኑ በቂ 

የልምምድ ጊዜ ሊኖራቸው እንደሚገባ የሚገለፀው፡፡   

ከዚህ በተጨማሪ Celce - Murcia and Olshitain (2000) ጥሩ ጽሑፍ ጽሑፉን 

ለመገንዘብ የሚያስችሉ ሁለት ገፅታዎች እንዳሉት ይጠቁማል፡፡ እነሱም ውህደት 

ወይም ፍሰት (coherence) እና ጥምረት (cohesion) ናቸው፡፡ ውህደት የጽሑፉን 

ትክክለኛ ገፅታና ከባህል እና ከዲስኩሮች አጠቃቀም አንፃር ተቀባይነት ያለው 

አደረጃጀትን ያመለክታል፡፡ እንዲሁም ጥምረት ጽሑፉ ውህደት እንዲኖረው 

ለማድረግ የሚያስችለውን ትክክለኛ ስነ ልሳናዊ አወቃቀር ያመለክታል፡፡

ይህ ሀሳብ በዚህ ጥናት አቅራቢ ተቀባይነት አለው፡፡ የምሁራኑ የመጀመሪያ ሀሳብ 

ከጽሑፍ ውህደት ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ አንድ ጸሐፊ ከአንባቢው ባህላዊ 

ዳራ አንፃር ተቀባይነት ያለው እና ሀሳቡን በትክክል ሊገልፁ የሚችሉ ዲስኩሮችን 

ተጠቅሞ ጽሑፉን ካልጻፈ የአንባቢውን የማንበብ ፍላጎት የሚያነሳሳ እና ለመረዳት 

የማያስቸግር ጽሑፍ መጻፍ አይችልም፡፡ ይህም ጽሑፉን ተነባቢነት እንዳያገኝ 

ያደርገዋል፡፡ ሁለተኛው የምሁራኑ ሀሳብ ደግሞ ከጽሑፍ ጥምረት ጋር የተገናኘ 

ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ደግሞ ጸሐፊው መግለፅ ለፈለገው ሀሳብ ተገቢ የሆነውን ስነ 

ልሳናዊ መዋቅር ካልመረጠ ማስተላለፍ የፈለገውን ሀሳብ በሚገባ ማስተላለፍ 

አይችልም፡፡ በመሆኑም እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች አንድን ጽሑፍ 

ለመገምገም እንደ መሰረታዊ መስፈርቶች ሊወሰዱ ይችላሉ፡፡
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በአጠቃላይ መጻፍ ሀሳብን የመግለጫ አንዱ ክሒል ሲሆን በውስብስብ አእምሯዊ 

ሂደት የሚከናወን ተግባር ነው፡፡ ክሒሉ መልእክትን በቋሚነት ለማስተላፍም 

ከፍተኛ ጥቅም አለው፡፡ የመጻፍ ክሒል ትምህርትን በቋንቋ ትምህርት ማካተት 

ያስፈለገውም ተማሪዎች ሀሳባቸውን በጽሑፍ የመግለፅ ችሎታ እንዲጎናፀፉ 

ለማድረግ ነው፡፡    

የመጻፍ ክሒል ምንነት ከላይ የተገለፀውን ይመስላል፡፡ Sperling and Freedman 

(2001, p. 370) በተለያየ የክፍል ደረጃ የሚገኙ ተማሪዎች እንዲጽፉ 

የሚጠበቅባቸው የጽሑፍ አይነቶች እንዳሉ በማስታወስ በአንደኛ ደረጃ ያሉ 

ተማሪዎች ብዙውን ጊዜ እንዲጽፉ የሚጠበቀው ግላዊ ትረካዎች (personal 

narratives) እና አካባቢያዊ ገለፃዎች (environmental explanations) እንደሆኑ 

ይገልፃሉ፡፡ ይህም የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ማከናወን ያለባቸውን የመጻፍ 

ተግባር አመላካች በመሆኑ የዚህ ጥናት ተሳታፊ ተማሪዎች በየእለት ተእለት ሂደት 

የሚያከናውኗቸውን ተግባራት እና የህይወት ታሪኮች በተራኪ ድርሰት፤ እንዲሁም 

ከአካባቢያቸው ስለሚታዘቧቸው ጉዳዮች ያላቸውን አመለካከት በገላጭ እና 

በአከራካሪ ድርሰት እንዲጽፉ ተደርጓል፡፡  

2.1.2 የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴዎች

የሰዋስውን ትምህርት በቋንቋ ትምህርት መካተት አለመካተትን እና ትምህርቱ 

የሚቀርብበትን መንገድ በተመለከተ በዘርፉ ምሁራን መካከል ስምምነት የለም፡፡ 

Petrovltz (1997) እንደገለፀው የምሁራኑ አለመስማማት የሚመነጨው ሰዋስዋዊ 

ህጎች ካላቸው ውስብስብነትና መለያየት ነው፡፡ ይህም ሲባል ሰዋስዋዊ ህጎች በጣም 

ብዙ እና ውስብስብ ናቸው፡፡ በመሆኑም ሁሉንም ሰዋስዋዊ ህጎች ማስተማር 

የሚያስችል ወጥ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የለም፡፡ በዚህም ምክንያት የተለያዩ 

የሰዋስው ማስተማሪያዎችን መጠቀም እንደ አማራጭ ሆኗል፡፡ በዚህ ክፍል በብዛት 

የሚዘወተሩትን ሶስት ዘዴዎች፣ ማለትም ግልፅ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ (Explicit 

gammar teaching instruction)፣ ሽፍን የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ (Implicit 

gammar teaching instruction) እና የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ 

(integrated grammar teaching approach) የተለያዩ የዘርፉ ምሁራንን በማጣቀስ 

ይቀርባል፡፡
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2.1.2.1 ግልፅ የሰዋስው ማስተማሪያ (Explicit gammar teaching 
instruction)

ግልፅ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ሰዋስዋዊ ህግጋትን ለተማሪዎች በግልፅ በማቅረብ 

ምሳሌዎችን የሚያስከትል እንደሆነ Lock (1996)፣ Fortune (1992)፣ Thonsbury 

(1999) የመሳሰሉት የዘርፉ ባለሙያዎች ይገልፃሉ፡፡ ግልፅ የሰዋስው ማስተማሪያ 

ዘዴን Harmar (1987) እንደሚከተለው ይገልፀዋል፡፡ «ግልፅ የሰዋስው ማስተማሪያ 

ማለት መምህሩ ሰዋስዋዊ ህጎችን ለተማሪዎች በሚገባ የሚያስተዋውቅበትና 

መረጃዎች በግልፅ የሚቀርቡበት ዘዴ ነው» (p. 4):: 

በግልፅ ሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ቅድሚያ የሚሰጠው የቋንቋ ቅርፅ (form) 

ስለሚሆን ትርጉም ብዙ ትኩረት አይሰጠውም፡፡ ግልፅ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴን 

ተከትለው የሚቀርቡት መልመጃዎች ትክክለኛነት ላይ ያተኩራሉ፡፡ ዘዴውን 

የማይደግፉት እንደ Seed House (1997) እና Elis et. Al (2001) የመሳሰሉት 

የዘርፉ ምሁራን የቋንቋ ቅርፅ ላይ ብቻ የሚያተኩር የሰዋስው ትምህርት ብቻውን 

ተግባቦታዊ ብቃትን ለማሳደግ በቂ አለመሆኑን ይገልፃሉ፡፡ ከቋንቋው ቅርፅ 

በተጨማሪ ተማሪዎች ሀሳባቸውን ሲገልፁ ለሚፈፅሙት ሰዋስዋዊ ስህተት ሳይጨነቁ 

እንዲገልፁ ለሚያደርጓቸው ፍሰት ተኮር (fluency-oriented) ተግባራት ትኩረት 

መስጠት ተገቢ እንደሆነ ምሁራኑ ያሳስባሉ፡፡ ይህ ማለት ግን ግልፅ የሰዋስው 

ማስተማሪያ ዘዴ ከቋንቋ ማስተማር ጋር ምንም ግንኙነት የሌለውና ሰዋስዋዊ 

እውቀትን ለማሳደግ አይጠቅምም ማለት አይደለም፡፡ ዘዴው ሰዋስዋዊ እውቀትን 

ለማሳደግ ትልቅ ጥቅም እንዳለው የተለያዩ ምሁራን ይገልፃሉ፡፡

Azar (2007)፣ Thonsbury (1999)፣ Ellis (1993)፣ Harmar (1987) እና የመሳሰሉት 

የዘርፉ ምሁራን እንደገለፁት ግልፅ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ በተማሪዎች የቋንቋ 

ለመዳ ሒደት አስፈላጊና መሰረታዊ የሆነውን ሰዋስዋዊ እውቀት ለማደራጀት 

ከፍተኛ አስተዋፅኦ አለው፡፡ እንደ ምሁራኑ ሀሳብ ዘዴው አስፈላጊ የሚሆንበት 

ምክንያት ተማሪዎች ቃላትን ትርጉም አዘል ወደ ሆነ የቋንቋ ክፍል ማደራጀት 

የሚያስችል የስነ ልሳን እውቀት ከሌላቸው ትርጉም ተኮር የቋንቋ ማስተማርን 

ማከናወን ስለማይቻል ነው፡፡ ሰዋስዋዊ እውቀት መሰረት ሊይዝ የሚችለውም 

ሰዋስዋዊ ህግጋትን ለተማሪዎች በመግለፅ ነው፡፡ በተጨማሪም Fotos (1998) 
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እንደሚገልፀው ግልፅ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ታላሚውን መዋቅር ለተማሪዎች 

ለማስገንዘብና ትክክለኛ አጠቃቀማቸውን ለማሳደግ ጠቃሚ ነው፡፡ 

ከዚህም በተጨማሪ Krashen (1982 p. 89-90) እንደገለፀው ግልፅ የሰዋስው 

ትምህርት ለተግባቦት ምንም ባይጠቅምም ለቁጥጥር ትልቅ ጥቅም አለው፡፡ እንደ 

ምሁሩ ገለፃ ተማሪዎች ሰዋስዋዊ ህግጋትን በግልፅ ካልተማሩ በቀር ከሚናገሩት 

ንግግር ላይ ሰዋስዋዊ ህግጋትን ማውጣት አይችሉም፡፡ ቁጥጥሩ በተለይ በዝግጅት 

ለሚደረግ ንግግርና ለመጻፍ ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንዳለው ምሁሩ ይገልፃል፡፡ ከዚህ 

ሀሳብ ጋር በማያያዝ Krashen እንደገለፀው ግልፅ የሰዋስው እውቀት ወደ ሽፍን 

የሰዋስው እውቀት ሊቀየር ስለማይችል የሰዋስው ትምህርቱ ሰዋስዋዊ ህግጋትን 

መንገር ላይ ብቻ ያተኮረ ከሆነ ተማሪዎች ተግባቦት ለማድረግ የሚያስችል ችሎታን 

አያዳብሩም፡፡

የKrashenንን ሀሳብ Ellis (1993) ይቃወማል፡፡ እንደ Ellis አመለካከት ግልፅ 

የሰዋስው እውቀት በልምምድ ወደ ሽፍን የሰዋስው እውቀት ሊቀየር ይችላል፡፡ 

እንዲሁም Ellis (1993) እና Thornsbury (1999) እንደሚገልፁት ግልፅ የሰዋስው 

እውቀት በቋንቋ ለመዳ ሂደት ተማሪዎች የሰዋስውን ቅርፅ እና ትርጉም ግንኙነት 

እንዲገነዘቡ ይረዳል፡፡

ከእነዚህ ሁለት አመለካከቶች የKrashen ሀሳብ ሚዛን የሚደፋ ይመስላል፡፡ ግልፅ 

ሰዋስዋዊ እውቀት በጽሑፍ ሂደትና በዝግጅት ለሚደረግ ንግግር መጥቀሙ እርግጥ 

ነው፡፡ ይሁን እንጂ በቀጥታ ተግባቦታዊ ብቃትን ለመጨመር አያገለግልም፡፡ ሽፍን 

የሰዋስው ትምህርት ያስፈለገበት ምክንያትም ግልፅ የሰዋስው ትምህርት ብቻውን 

በቂ ባለመሆኑና ወደ ሽፍን የሰዋስው እውቀት በቀላሉ መቀየር ስለማይችል ነው፡፡ 

በተጨማሪም ብዙ የቋንቋ መምህራን ብዙ ጊዜ ግልፅ የሰዋስው ትምህርትን 

በመጠቀም ሲያስተምሩ ይስተዋላሉ፡፡ ይሁን እንጂ የተማሪዎቻቸው ተግባቦታዊ 

ብቃት ከመጨመር ይልቅ ሰዋስዋዊ ህግጋትን የመሸምደድ ልምድ ሲያዳብሩ 

ይስተዋላሉ፡፡ በመሆኑም ግልፅ የሰዋስው ትምህርት ብቻውን የተማሪዎችን 

ተግባቦታዊ ብቃት በቀጥታ ማዳበር አይችልም ማለት ይቻላል፡፡ 
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ግልፅ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ጥቅሞች ይኑሩት እንጂ ድክመትም አለበት፡፡ 

ይኸውም እያንዳንዱን ሰዋስዋዊ ህግ የሚያቀርበው መምህሩ ነው፡፡ ይህም የመማር 

ማስተማር ሂደቱን መምህር-መር ያደርገዋል፡፡ Thornsbury (1999) እንደገለፀው 

ዘዴው በሰዋስው አቅርቦቱ ወቅት መምህሩ የመማር ማስተማር ሒደቱን 

እንዲመራው ስለሚያበረታታ መምህሩ ከተማሪዎች የሚበልጠውን ጊዜ ይወስዳል፡፡ 

ይህም የተማሪዎች ተግባቦታዊ ብቃት እንዳይሻሻል ሊያደርግ ይችላል፡፡

2.1.2.2 የተሸፈነ የሰዋስው ማስተማሪያ (Implicit gammar 

teaching instruction)

በተሸፈነ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ እንደግልፅ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ሰዋስዋዊ 

ህጎችና ቅርፆች ለተማሪዎች በግልፅ አይቀርቡም፡፡ በዚህ ፋንታ አዲሱን ሰዋስዋዊ 

ቅርፅ ወይም ህግ ያካተቱ የተለያዩ ምሳሌዎች በሚነበብ ጽሑፍ (text)፣ በምልልስ 

(dialogue) እና በንግግር (conversation) መልክ ለተማሪዎች ይቀርባሉ፡፡ 

በትምህርቱ መጀመሪያ የተማሪዎቹ ትኩረት የተሰጣቸው ጽሑፍ፣ ምልልስ ወይም 

ንግግር ሰዋስዋዊ መዋቅር ላይ ሳይሆን ትርጉሙ ወይም መልእክቱ ላይ ይሆናል፡፡ 

በዚህም ምክንያት ይህ ዘዴ Cunningworth (1984)፣ Fortune (1992)፣ Thornsbury 

(1999) እና Ellis (1993) የመሳሰሉት ምሁራን ህግ ማግኛ ወይም በልምድ መማር 

(rule-descovery, or learning through experiance) እንደሚባል ይገልፃሉ፡፡

Harmar (1987) የሚከተለውን ተመሳሳይ ሀሳብ ይገልፃል፡፡ 

የተሸፈነ የሰዋስው ማስተማሪያ ምንም እንኳን ተማሪዎች ቋንቋውን 

እየተማሩት ቢሆንም ሰዋስዋዊ እውነታዎችን በመደበቅ የሚቀርብበት 

ዘዴ ነው፡፡ በሌላ አገላለፅ ክፍተቶችን የመሙላት ተግባራትን እንዲሰሩ 

ወይም አዲስ ሰዋስዋዊ መዋቅር የተካተተበት ጽሑፍ እንዲያነቡ 

ሊታዘዙ ይችላሉ፡፡ ነገር ግን የተማሪዎቹ ትኩረት የተሰጣቸው ጽሑፍ 

ላይ እንጂ ሰዋስዉ ላይ አይሆንም (p. 4)::

በዚህ ዘዴ ከግልፅ ሰዋስው ማስተማሪያ በተቃራኒ ብዙውን ጊዜ የሚወስዱት 

ተማሪዎች ናቸው፡፡ Thompson (1996) እንደገለፀው የማስተማሪያ ዘዴው 

ከመምህር ተኮር ሰዋስው ተማሪዎች ሰዋስዋዊ ህግጋትን በራሳቸው ወደሚያገኙበት 
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የሰዋስው ትምህርት (learner discovering grammar) ይቀየራል፡፡ ምሁሩ 

እንደሚገልፁት የዘዴው ቁልፍ ጉዳይ ሰዋስዋዊ ህግጋትን በራሳቸው ፈልገው 

በማግኘት መማር ነው፡፡ የተማሪዎች ተሳትፎ ከፍ እንዲል የሚደረገውም ተማሪዎቹ 

በራሳቸው የሚያገኟቸውን ህጎች እንዳይረሷቸውና ትርጉም ባለው መልኩ 

በአገልግሎት ላይ እንዲያውሏቸው ስለሚፈለግ ነው፡፡

ከዚህ በተጨማሪ Thornsbury (1999) እና Harmar (1987) እንደሚገልፁት 

ተማሪዎች በቡድንና በጥንድ በሚሰሩ ችግር የመፍታት ተግባራት (problem 

solving activities) እንዲሳተፉ እድል ከተፈጠረላቸው ተግባቦታዊ ብቃታቸውን 

ማሳደግ የሚችሉበትን ሰፊ ጊዜ ታላሚውን ቋንቋ በመለማመድ ያሳልፉታል፡፡ ይህ 

ተግባርም ለተማሪዎች ነፃነት በመስጠት ረገድ አዎንታዊ ተፅዕኖ አለው፡፡ 

ሽፍን የሰዋስው ትምህርት ከላይ የተገለፁት ጠቀሜታዎች ቢኖሩትም ድክመትም 

አለበት፡፡ ለዘዴው አመች የሆኑ የተለያዩ ጽሑፎች፣ ምልልሶችና ንግግሮች 

የመሳሰሉትን ማስተማሪያዎች ለማዘጋጀት የክፍል ውስጥ መምህሩ አስቸጋሪ 

ይሆንበታል፡፡ በተጨማሪም መሳሪያዎቹን ለማዘጋጀት እረጅም ጊዜ መፍጀቱ 

የዘዴው ደካማ ጎኖች ናቸው፡፡

በአጠቃላይ ከገለፃዎቹ መገንዘብ እንደሚቻለው ሙሉ በሙሉ ውጤታማና እንከን 

የለሽ የሰዋስው ማስተማሪያ ግልፅ ወይም ሽፍን ነው ለማለት አያስደፍርም፡፡ 

Thornsbury (1999) እንደሚገለፀው ውጤታማ የተባለው የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ 

ይህኛው ነው ብለው የሚደመድሙ ጥናቶች የሉም፡፡ በዚህም ምክንያት እንዳሉት 

ነባራዊ ሁኔታዎችና እንደሚቀርቡት ስነ ልሳናዊ ቅንጣቶች ከሁለቱ ዘዴዎች 

አመቺውን መጠቀም ውጤታማ እንደሚያደርግ Thornsbury (1999)፣ 

Cunningsworth (1984) እና Lock (1996) የመሳሰሉት ምሁራን ይገልፃሉ፡፡ 

በተመሳሳይ መልኩ Azar (2007) እንደሚገልፀው ሁሉም ስነ ልሳናዊ ቅርፆች 

የየራሳቸው መልኮች ስላሏቸው ግልፅና ሽፍን የሰዋስው ማስተማሪያን ማቀናጀት 

ተገቢ ነው፡፡ 
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2.1.2.3 የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ (integrated 

grammar teaching approach)

የተቀናጀ ሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ሰዋስው ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር 

በመቀናጀት የሚቀርብበት ዘዴ ነው፡፡ የሰዋስውን ቅርፅ፣ ትርጉምና አገልግሎት 

አቀናጅቶ ማስተማር ተመራጭ ከሆነባቸው ምክንያቶች ውስጥ ዋናው የሚመነጨው 

ከሰዋስው ባህርይ እና ሰዋስው ለተግባቦት ካለው ሚና ነው፡፡ ይህም ማለት በአንድ 

ቋንቋ ውስጥ የተለያዩ ባህርያት ያላቸው ሰዋስዋዊ ቅንጣቶች አሉ፡፡ ሁሉንም 

ሰዋስዋዊ ቅንጣቶች በተመሳሳይ ዘዴ ማስተማር ስለማይቻል የተለያዩ ዘዴዎችን 

እንዳስፈላጊነታቸው እያቀናጁ ማስተማር ተገቢ ነው፡፡ 

Dickins and Woods (1988) እንደሚያስረዱት አንድ ሰው አንድን ቋንቋ 

ያውቀዋል የሚባለው ሰዋስዋዊ ተቀባይነት ያላቸው ዓረፍተነገሮችን በብቃት 

በማዋቀርና ሁኔታዎች ከሚፈልጉት ትክክለኛ ቅርፅ ጋር በማጣመር ለተግባቦት 

የመጠቀም ብቃት ሲኖረው ነው፡፡ ይህ ሀሳብ የሰዋስው ትምህርት በተቀናጀ ዘዴ 

መቅረብ እንዳለበት ያመለክታል፡፡

Thornsbury (1999) እንደገለፀው ሰዋስው አንድ ሰው ማስተላለፍ የፈለገውን 

መልእክት በጽሑፍም ሆነ በንግግር እጥር ምጥን አድርጎ (precisely) ማቅረብ 

እንዲችል ያደርገዋል፡፡ በመሆኑም የሰዋስው ትምህርት ከሰዋስዋዊ ትክክለኛነት 

በተጨማሪ ለሰዋስዋዊ መዋቅሩ ትርጉም የመስጠት አቅም መገንባትንም ከግምት 

ውስጥ ማስገባት አለበት፡፡ ምሁሩ ይህንን ሀሳብ እንደሚከተለው ገልፆታል፡፡

ተማሪዎች መማር ያለባቸው ትክክለኛ የሆኑትን እና ያልሆኑትን ቅርፆች 

ብቻ ሳይሆን ምን አይነት ቅርፆች ምን አይነት ትርጉሞችን (መልእክቶችን) 

ይገልፃሉ? የሚለውንም ጭምር መሆን አለበት፡፡ ከዚህ አንፃር ሰዋስው 

ትርጉም የሚፈጠርበት መሳሪያ ነው፡፡ ይህም የተማሪዎች ትኩረት የቋንቋው 

ቅርፅ ላይ ብቻ ሳይሆን ቅርፁ ያለው ትርጉም ላይም ጭምር መሆን 

እንዳለበት ለቋንቋ መምህራን ጥቆማ ይሰጣል (p. 4)፡፡

ከዚህ በተጨማሪ Syosoyev (1999) እንደሚያሳስበው ቅርፅ ተኮር መመሪያን 

ከትርጉም ተኮር መመሪያ ጋር ማጣመር የተግባቦት ችግር እንዳይፈጠር እንደ 
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መፍትሄ ሊያገለግል ይችላል፡፡ ይህንን ሀሳብ Thornsbury (1999) ይደግፈዋል፡፡ 

ምሁራኑ እንደሚሉት ተማሪዎች ሰዋስውን መማር የሚፈልጉት ለተግባቦት ወይም 

ብዙ ጊዜ የተማሯቸውን ሰዋስዋዊ ህግጋት ለመተግበር ሊሆን ይችላል፡፡ በመሆኑም 

ሁለቱንም የተማሪዎች ፍላጎቶች ለማሟላት አመችው መንገድ ቅርፅ ተኮርና 

ትርጉም ተኮር ዘዴን በማጣመር ሰዋስውን ማስተማር ነው፡፡ 

Azar (2007) እና Larson-Freeman (1992) ተመሳሳይ ሀሳብ አላቸው፡፡ Azar 

እንዳለው ሰዋስውን መሰረት ያደረገ ትምህርት ቅርፅን፣ ትርጉምን፣ በመዋቅሩ 

የተላለፈውን መልእክት እና ትክክለኛውን የመዋቅሩን አጠቃቀም አስመልክቶ 

ግንዛቤ መፍጠር የሚያስችል መሆን አለበት፡፡ የሰዋስው ቅርፅ ላይ ብቻ ማተኮር 

ትምህርቱን የተሟላ አያደርገውም፡፡ Larson-Freeman በበኩሏ የሚከተለውን 

ተመሳሳይ ሀሳብ ሰንዝራለች፡፡ «…የሰዋስውን ውስብስብነት ለማቃለል መጣመር 

(መዋሀድ) ያለባቸው ሶስት የቋንቋ ገፅታዎች (dimensions) አሉ፤ ቅርፆቹ 

(መዋቅሮቹ)፣ ፍቺዎቻቸው እና አገልግሎቶቻቸውን የሚቆጣጠሩ ተግባራዊ 

ሁኔታዎች ናቸው» (1992, p. 280)::

በዚህ ገለፃ ቅርፅ የሚያመለክተው አንድ ሰዋስዋዊ መዋቅር የሚደራጅበትን መንገድ 

ነው፤ ትርጉሙ ደግሞ የቀረበው ሰዋስዋዊ መዋቅር የሚሸከመውን ትርጉም 

(መልእክት) ያመለክታል፤ እንዲሁም አገልግሎት የቀረበው ስነ ልሳናዊ ቅርፅ 

ማህበራዊና ዓውዳዊ አገላለፆችን ጨምሮ መቼ እና ለምን መጠቀም ተገቢ እንደሆነ 

ያመለክታል፡፡

በአጠቃላይ ከላይ ከሰፈሩት የምሁራን እሳቤዎች መገንዘብ እንደሚቻለው ሰዋስውን 

በግልፅ እና በሽፍን ማስተማር ይቻላል፡፡ ይሁን እንጂ የቋንቋ ሰዋስዋዊ ህግጋትና 

መዋቅሮች በጣም ውስብስብ በመሆናቸው አንደኛውን ዘዴ ብቻ መጠቀም አዋጭ 

አይደለም፡፡ በመሆኑም እያንዳንዱ ሰዋስዋዊ መዋቅር እንደሚፈልገው የሰዋስው 

ማስተማሪያ ዘዴ እያቀናጁ ማስተማር ተገቢ ነው፡፡ ይህም የሚያመለክተው 

ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት የማስተማር ዘዴን 

ተገቢነት ነው፡፡
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2.2. የተዛመጅ ጥናቶች ቅኝት

የሰዋስው እውቀት ማደግ ለመጻፍ ክሒል መዳበር ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንዳለው 

በምዕራፍ አንድ ተገልጿል፡፡ ታዲያ ይህ ከሆነ «የተማሪዎችን ሰዋስዋዊ እውቀት 

በማሳደግ የመጻፍ ክሒላቸውን ለማዳበር ሰዋስውን በምን አይነት የሰዋስው 

ማስተማሪያ ዘዴ ቢማሩ ይመረጣል?» የሚለው ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም፡፡ አጥኝው 

ባደረገው አሰሳ ይህንን ጥያቄ የሚመልሱ የአማርኛ ቋንቋ ጥናቶች ማግኘት 

ባይችልም በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተሰሩ የተለያዩ ጥናቶች አግኝቷል፡፡ በዚህ ንዑስ 

ርእስ ከዚህ ጥናት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ጥናቶች ይዳሰሳሉ፡፡

ለተለያዩ ዓላማዎች በተለያዩ መንገዶች የተሰሩ የተለያዩ ጥናቶች 

እንደሚያመለክቱት መዋቅራዊ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ (የሰዋስው ቅርፅ ላይ ብቻ 

የሚያተኩር ዘዴ) የተማሪዎችን ሰዋስዋዊ እውቀትም ሆነ ተግባታዊ ብቃት 

ለማሳደግ ያለው ሚና በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡ በአንፃሩ ደግሞ የተቀናጀ የሰዋስው 

ማስተማሪያ ዘዴ የተማሪዎችን ሰዋስዋዊ እውቀት ብቻ ሳይሆን እንደ መጻፍ 

የመሳሰሉ ክሒሎችንና አጠቃላይ ተግባቦታዊ ብቃትን ያሳድጋል፡፡ 

የመጀመሪያው ጥናት Abraham (2008) እንግሊዝኛ ሁለተኛ ቋንቋቸው በሆኑ 

የዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች ላይ ያካሄደው ነው፡፡ የAbraham ጥናት ዓላማ 

ከመዋቅራዊ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴና ከተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ 

የተማሪዎችን ሰዋስዋዊ እውቀትና ተግባቦታዊ ብቃት የሚያዳብረው የትኛው 

እንደሆነ መገምገም ነው፡፡ ከጥናቱ ያገኘው ውጤት እንደሚያመለክተው የተቀናጀ 

የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ከመዋቅራዊ የሰዋስው ማስተማያ ዘዴ ይልቅ ውጤታማ 

ነው፡፡ Abraham በጥናቱ ውጤት ማብራሪያ ክፍል እንደገለፀው በተቀናጀ የሰዋስው 

ማስተማሪያ ዘዴ የተማሩት ተማሪዎች ሰዋስዋዊ እውቀታቸው ከማደጉም በተጨማሪ 

ተግባቦታዊ ብቃታቸው ከፍ ብሏል፤ ሰዋስዋዊ እውቀታቸውንም ለተግባቦት 

ተጠቅመውበታል፡፡ በአንፃሩ ደግሞ በመዋቅራዊ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ 

የተማሩት ተማሪዎች በሰዋስዋው እውቀታቸውም ሆነ በተግባቦታዊ ብቃታቸው 

ያመጡት ለውጥ ከተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ አንፃር በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡ 

(p. 41)፡፡ ከጥናቱ ውጤት በመነሳትም የቋንቋ መምህራን የተቀናጀ የሰዋስው 
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ማስተማሪያ ዘዴን በመጠቀም ሰዋስውን ቢያስተምሩ የተማሪዎቻቸውን ሰዋስዋዊ 

እውቀትና ተግባቦታዊ ብቃት ማሳደግ እንደሚችሉ አስተያየት ሰጥቷል (p. 46)፡፡ 

ሌላው Werede (1986) ያካሄደው ጥናት መዋቅራዊ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴን 

ቅርፅና አገልግሎትን በማጣመር ሰዋስውን ከማስተማሪያ ዘዴ (form-function 

approach) ጋር ያነጻጽራል፡፡ Werede ከጥናቱ ያገኘውን ውጤት ተመርኩዞ 

እንደገለፀው የሰዋስውን ቅርፅ ከአገልግሎቱ ጋር በማጣመር ሰዋስውን ማስተማር 

በመዋቅራዊ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ከማስተማር የበለጠ ውጤታማ ነው፡፡ 

በመሆኑም የሰዋስው ትምህርት ሲሰጥ ቅርፁን ከአገልግሎቱ ጋር አቀናጅቶ 

ማስተማር ተመራጭ እንደሆነ ጠቁሟል፡፡

Dkhissi (2014) በMorocco, Chouaib Doukkali University እንግሊዝኛን እንደ 

ውጭ ቋንቋ በሚማሩ ተማሪዎች ላይ የሚስተዋለውን የሰዋስው እውቀት እና 

ተግባቦታዊ ብቃት ማነስ ምክንያቶች ለመፈተሽና የመፍትሄ ሀሳብ ለመጠቆም 

ጥናት አካሂዷል፡፡ ከጥናቱ ውጤት በመነሳት ተማሪዎች በንግግርም ሆነ በጽሑፍ 

የሚፈፅሟቸው ሰዋስዋዊ ስህተቶች የሚፈጠሩት ሰዋስውን በመዋቅራዊ ዘዴ 

በመማራቸው እንደሆነ ገልጿል፡፡ አያይዞም መዋቅራዊ ዘዴ ተግባቦታዊ ብቃትን 

ከመጨመር ይልቅ ተማሪዎችንም ሆነ መምህራንን ያሰለቻል፡፡ በመጨረሻም 

የሰዋስውን ትምህርት ቅርፁ ላይ ብቻ በማተኮር ከመስጠት ይልቅ ቅርፁን 

ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ማስተማር የተማሪዎችን ሰዋስዋዊ 

እውቀትም ሆነ ተግባቦታዊ ብቃት እንደሚያሳድግ ገልጿል፡፡ (p. 154) 

Kheider (2015) ባደረገው ጥናት የDkhissiን የጥናት ውጤት የሚደግፍ ሀሳብ 

ገልጿል፡፡ Kheider የተቀናጀ ሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ በአልጀሪያው University of 

Biskra የሚማሩ የሁለተኛ ዓመት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎችን የመጻፍ ክሒል 

ለማሳደግ ያለውን ሚና ለመገምገም ጥናት አካሂዷል፡፡ ከጥናቱ ውጤት በመነሳትም 

የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ያለውን ጥቅም እንደሚከተለው ይገልፃል፡፡ 

…የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ውጤታማ ዘዴ ነው፡፡ ዘዴው 

በዓረፍተነገር ደረጃ የሚፈጠር ስህተትን በማስወገድ ሽፍን የሰዋስው 

ማስተማሪያ ዘዴን ሲደግፍ፣ የቋንቋ ህግጋትን በማስተማር ደግሞ 
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ግልፅ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴን ያበረታታል፡፡ በዚህም ምክንያት 

ተማሪዎች በመጻፍ ተግባር ሂደታቸው የሰዋስዉን ቅርፅ እና ይዘት 

(መልእክት) እንዲያመዛዝኑ ያደርጋቸዋል» (p. 1)፡፡ 

የKheider ሀሳብ እንደሚያመለክተው ሰዋስውን በተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ 

ማስተማር የግልፅ ሰዋስው የማስተማሪያ ዘዴን እና የሽፍን ሰዋስው የማስተማሪያ 

ዘዴን ጠንካራ ጎኖች በአንድ ላይ ያስገኛል፡፡ እንዲሁም በአንድኛው የሰዋስው 

ማስተማሪያ ዘዴ የሚስተዋሉትን ደካማ ጎኖች በሌላኛው የሰዋስው ማስተማያ ዘዴ 

ማስወገድ ይቻላል፡፡ ይህም የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴን መጠቀም ጠቃሚ 

እንደሆነ ያመለክታል፡፡ 

በተጨማሪም የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ዓላማ የተማሪዎችን የሰዋስው 

እውቀት ከፍ ማድረግና በመጻፍ ተግባራቸው ሰዋስዋዊ እውቀታቸውን ተጠቅመው 

ጥሩ ጽሑፍ እንዲጽፉ ማድረግ እንደሆነ Kheider ይገልፃል፡፡ ከመጻፍ ሂደት 

ባህርይ አንፃር የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ለመጻፍ ክሒል መዳበር 

ጠቃሚና ተመራጭ ነው፡፡ እንደ Kheider (2015, p. 31) ገለፃ የመጻፍ ተግባር 

ሰዋስዋዊ ቅርፅና የሚጻፈው ይዘት ላይ ማተኮርን ይፈልጋል፡፡ ሰዋስዋዊ ቅርፅ ሲባል 

እያንዳንዱ ዓረፍተነገር ትክክለኛ ሰዋስዋዊ ስርአትን ተከትሎ መጻፍ እንዳለበት 

ያመለክታል፡፡ እንዲሁም ይዘት ሲባል ለማስተላለፍ የታሰበው ጉዳይ (መልእክት) 

በተገቢው መንገድ መገለፅ እንዳለበት ያሳያል፡፡ በመሆኑም እነዚህን ሁለት 

መሰረታዊ የመጻፍ ሒደት ተግባራታት በጥሩ ሁኔታ ለመተግበር የተቀናጀ የሰዋስው 

ማስተማሪ ዘዴ ውጤታማ እንደሆነ Kheider ያስረዳል፡፡            

Kheider (2015, p. 49) በተጨማሪ እንደገለፀው የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ 

ዘዴ ተማሪዎች በሚጽፉበት ወቅት ትክክለኛ የቋንቋ አጠቃቀምን ለሚገለፀው ዓውድ 

ከሚመቸው ሁኔታ ጋር የማጣመር እድል ስለሚሰጥ ተመራጭ ዘዴ ነው፡፡ ለዚህም 

በማሳያነት የሚያነሳው ከጥናቱ ያገኘውን ውጤት ነው፡፡ የጥናቱን ውጤት 

በሚያብራራበት ክፍል እንደገለፀው በተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪ ዘዴ የተማሩት 

ተማሪዎች በቅድመ ፈተናው ካስመዘገቡት የሰዋስውና የመጻፍ ክሒል ውጤት 

የበለጠ በድህረ ፈተናው አስመዝግበዋል፡፡ በአንፃሩ ደግሞ በመዋቅራዊ የሰዋስው 
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ማስተማሪያ ዘዴ የተማሩት ተማሪዎች በቅድመ ፈተናው ያስመዘገቡት ውጤት 

አልተሻሻለም (p. 116)፡፡

የKheider ውጤት ትንተና እንደሚያመለክተው የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ 

የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀት በማሳደግ ሰዋስዋዊ እውቀታቸውን በሚጽፉት 

ጽሑፍ ውስጥ እንዲጠቀሙበት ያደርጋል፡፡ በአንፃሩ ደግሞ መዋቅራዊ የሰዋስው 

ማስተማሪያ ዘዴ የተማሪዎቹን የሰዋስው እውቀትም ሆነ የመጻፍ ክሒል ለማሳደግ 

ምንም አልጠቀመም፡፡ ይህ ሀሳብ አድሏዊነት የሚታይበት ይመስላል፡፡ የተቀናጀ 

የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀትም ሆነ የመጻፍ ክሒል 

እንደሚያሳድግ እርግጥ ነው፡፡ ይህ ማለት ግን መዋቅራዊ የሰዋስው ማስተማሪያ 

ዘዴ ምንም ጥቅም የለውም ማለት አይደለም፡፡ የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ 

ከሚተገብራቸው የክፍል ውስጥ ትግበራዎች አንዱ ሰዋስዋዊ ህጎችን በግልፅ መንገር 

ነው፡፡ ይህም የመዋቅራዊ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ አንዱ መገለጫ ነው፡፡ በዚህም 

ምክንያት መዋቅራዊ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ በተማሪዎቹ የሰዋስው እውቀት 

መጨመርም ሆነ የመጻፍ ክሒል መዳበር የራሱ የሆነ አስተዋፅኦ አለው ማለት 

ይቻላል፡፡ በመሆኑም ምንም እንኳን በተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የተማሩት 

ተማሪዎች በመዋቅራዊ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ከተማሩት ተማሪዎች የበለጠ 

ሰዋስዋዊ እውቀታቸውና የመጻፍ ክሒላቸው ቢያድግም በመዋቅራዊ የሰዋስው 

ማስተማሪያ ዘዴ የተማሩት ተማሪዎች ከሙከራ ትምህርቱ በፊት ከነበራቸው 

የቅድመ ፈተና ውጤት መሻሻሉ አይቀርም ማለት ይቻላል፡፡

ከላይ የተብራሩት አራት ጥናቶች ከዚህ ጥናት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው፡፡ 

Abraham (2008) እና Werede (1986) ሀገር ውስጥ የተሰሩ ጥናቶች ሲሆኑ 

የAbraham ጥናት በዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች ላይ የተሰራ ሲሆን የWerede ጥናት 

ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ የተሰራ ነው፡፡ ሁለቱም ጥናቶች ተመሳሳይ 

ውጤቶችን ያመለክታሉ፡፡ አጥኝዎቹ እንደገለፁት የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ 

ዘዴ ከመዋቅራዊ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የበለጠ የተማሪዎችን ሰዋስዋዊ እውቀት 

እና ተግባቦታዊ ብቃት ያሳድጋል፡፡ 

እነዚህ ጥናቶች ከዚህ ጥናት ጋር የሚገናኙበት ጉዳይ የተቀናጀ የሰዋስው 

ማስተማሪያ ዘዴ የተማሪዎችን ሰዋስዋዊ እውቀት ማሳደግ አለማሳደጉን 
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ለመመርመር የተሰሩ መሆናቸው ነው፡፡ የሚያለያያቸው ጉዳይ ደግሞ ሁለቱም 

ጥናቶች የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ለሰዋስው እውቀትና ተግባታዊ ብቃት 

ያለውን ሚና የሚገልፁ ሲሆኑ ይህ ጥናት ግን ዘዴው ለሰዋስዋዊ እውቀትና ለመጻፍ 

ክሒል ያለው አስተዋፅኦ ላይ ብቻ ማተኮሩ ነው፡፡ እንዲሁም ሌላው ልዩነታቸው 

ሁለቱ ጥናቶች እንግሊዝኛ አፍ መፍቻ ቋንቋቸው ባልሆኑ የዘጠነኛ ክፍል እና 

የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ የተሰሩ ሲሆኑ ይኸኛው ጥናት ግን በአማርኛ ቋንቋ 

አፋቸውን የፈቱ የሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ላይ የተሰራ መሆኑ ነው፡፡ 

በመሆኑም ይህ ጥናት በሁለቱም ጥናቶች የታዩ ሁለት ክፍተቶችን የሞላ ጥናት ነው 

ተብሎ ይታሰባል፡፡ የሁለቱ ጥናቶች የመጀመሪያው ክፍተት የተቀናጀ የሰዋስው 

ማስተማሪያ ዘዴ አፈ ፈት ለሆኑ ተማሪዎች ያለውን ውጤታማነት አለመግለፁ 

ሲሆን ሁለተኛው ክፍተት ደግሞ ዘዴው ለአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ያለውን 

አስተዋፅኦ አለማመልከቱ ነው፡፡ ይህ ጥናት ደግሞ አፈ ፈት በሆኑ የሰባተኛ ክፍል 

ተማሪዎች ላይ የተሰራ በመሆኑ ሁለቱም ጥናቶች መዳሰስ ያልቻሏቸውን ጉዳዮች 

በመዳሰስ ክፍተታቸውን አሟልቷል፡፡ 

በሶስተኛ ደረጃ በዚህ ጥናት የተዳሰሰው የDkhissi (2014) ጥናት ነው፡፡ የDkhissi 

ጥናት ከዚህ ጥናት ጋር የሚያመሳስለው የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ላይ 

መሰራቱ ነው፡፡ ጥናቶቹ የሚለያዩት ደግሞ የDkhissi ጥናት የተቀናጀ የሰዋስው 

ትምህርት እንግሊዝኛን በውጭ ቋንቋነት የሚማሩ የዩንቨርሲቲ ተማሪዎችን 

ተግባቦታዊ ብቃት ለማሳደግ ያለውን ሚና የሚዳስስ መሆኑ ነው፡፡ በዚህም ምንም 

እንኳን መጻፍ የተግባቦት አንዱ መተግበሪያ መንገድ ቢሆንም ብቸኛው ባለመሆኑ 

የመጻፍ ክሒልን ነጥሎ ካለመዳሰሱም በተጨማሪ ዘዴው የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎችን 

ለማስተማር ያለውን ውጤታማነት አላመለከተም፡፡ በመሆኑም አፈ ፈት የሆኑ 

የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች በተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ቢማሩ የሰዋስው 

እውቀታቸውና የመጻፍ ክሒላቸው ያድጋል ወይም አያድግም የሚለው የDkhissi 

ጥናት ክፍተት በዚህ ጥናት ተሞልቷል፡፡ 

በመጨረሻም ይህ ጥናት ከKheider (2015) ጥናት ጋር ተመሳሳይ ነው፡፡ ሁለቱም 

የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ መንገድ ለተማሪዎች ሰዋስዋዊ እውቀትና የመጻፍ 

ክሒል መዳበር ያለውን አስተዋፅኦ ለመመርመር የተካሄዱ ናቸው፡፡ የKheider 
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ጥናት ከዚህ ጥናት ጋር የሚለየው አፈ ፈት ባልሆኑ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ 

መሰራቱ ነው፡፡ በመሆኑም የKheider ጥናት ከላይ እንደተገለፁት ጥናቶች ሁሉ 

የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ አፈ ፈት ለሆኑ የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች 

ውጤታማ መሆን አለመሆኑን አለመጠቆሙ የጥናቱ ክፍተት ነው፡፡ ይህ ጥናት ግን 

አፈ ፈት በሆኑ የሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ላይ በመሰራቱ የKheider ጥናት 

የታየበትን ክፍተት ሞልቷል፡፡    

በአጠቃላይ ከላይ የተዳሰሱት ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የተቀናጀ የሰዋስው 

ማስተማሪያ ዘዴ የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀትም ሆነ አጠቃላይ ተግባቦታዊ 

ብቃት ለማሳደግ ጠቃሚ ዘዴ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የተዳሰሱት ጥናቶች በሙሉ 

የእንግሊዝኛ ጥናቶች ከመሆናቸውም በተጨማሪ አፈ ፈት ባልሆኑ ተማሪዎች ላይ 

የተሰሩ ናቸው፡፡ ይህ ጥናት ግን የተካሄደው የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ 

ኢ-አፈፈት ለሆኑ ተማሪዎች እንዳገዘው ሁሉ አፈ ፈት የሆኑ ተማሪዎችን ሰዋስዋዊ 

እውቀትና የመጻፍ ክሒል ለማዳበር ማገዝ አለማገዙን ለመመርመር ነው፡፡ 
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ምዕራፍ ሶስት፤ የአጠናን ዘዴ

ይህ ጥናት ሁለት ዓላማዎችን ለማሳካት እንደተካሄደ በምዕራፍ አንድ (1.3) 

ተገልጿል፡፡ ዓላማዎቹን ለማሳካትም ሙከራዊ ጥናት (Experimental research) 

ተካሂዷል፡፡ በሙከራዊ ምርምሩ የተከናወኑት ተግባራትና የጥናት ሒደቶች በዚህ 

ክፍል ተዳስሰዋል፡፡

3.1 የናሙናዎች አመራረጥ፣ አመዳደብ፣ ቋሚዎች እና ተለዋዋጮች

3.1.1 የናሙናዎች አመራረጥ እና አመዳደብ

ቀደም ሲል በጥናቱ ወሰን (1.6) ላይ እንደተገለፀው ጥናቱ የተካሄደው በአዲስ አበባ 

ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ፣ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በወረዳ ሁለት 

በሚገኘው ህብር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲሆን ትኩረቱም በ2010 ዓመተ 

ምህረት በትምህርት ቤቱ የሚማሩ የሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው፡፡ ትምህርት 

ቤቱም ሆነ የክፍል ደረጃው የተመረጡት በወሳኝ ንሞና (non-probability sampling) 

ነው፡፡ ትምህርት ቤቱ የተመረጠበት ምክንያት የአጥኝው የስራ ቦታ በመሆኑ 

ጥናቱን በቅርበት ለመከታተልና ናሙና ተማሪዎችንና የሙከራ ትምህርቱን 

የሚያስተምር መምህር ለመምረጥ ያመች ዘንድ ነው፡፡ 

የክፍል ደረጃው የተመረጠው ደግሞ የWelish Assembly Government (2010) 

ምክረ ሀሳብን መሰረት በማድረግ ነው፡፡ እንደ Welish Assembly Government 

(2010, p. 8) ገለፃ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ተማሪዎች የመጻፍ ክሒላቸውን ማዳበር 

ያለባቸው ከሰባት እስከ አስራ አራት ዓመት ድረስ ባለው እድሜያቸው ነው፡፡ በዚህ 

የእድሜ ክልል ከሚገኙ ተማሪዎች ውስጥ የሰባተኛ እና የስምንተኛ ክፍል 

ተማሪዎች ለጥናቱ አመች ናቸው፡፡ ምክንያቱም ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል 

የተማሯቸውን የተለያዩ የዓረፍተነገር አወቃቀር ስልቶች በመጠቀም ሀሳባቸውን 

በተስተካከለ ጽሑፍ የሚገልፁበት የክፍል ደረጃ ላይ እንደሆኑ በመማሪያ 

መጽሐፎቻቸው ላይ የተገለፁት ተግባራት ያመለክታሉ፡፡ ከሰባተኛ እና ከስምንተኛ 

ክፍል ተማሪዎች የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች ክልላዊ ፈተና ተፈታኞች ስለሆኑና 

ለክፍል ውጤቱ ትኩረት ስለማይሰጡ ለጥናቱ የሚጠቅሙ የተለያዩ ስራዎች 

ሲሰጧቸው መስራት በሚጠበቅባቸው ደረጃ ላይሰሩ ይችላሉ ተብሎ ስለተሰጋ 
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ከጥናቱ ውጪ ተደርገዋል፡፡ በአንፃሩ ደግሞ የሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ክልላዊ 

ፈተና ስለማይፈተኑ የሚሰጧቸውን ተግባራት በሚገባ ይሰራሉ ተብሎ በመታመኑ 

ለጥናቱ ተመርጠዋል፡፡ 

በ2010 የትምህርት ዘመን በትምህርት ቤቱ በሰባተኛ ክፍል የሚማሩትን ተማሪዎች 

የመጀመሪያ መንፈቀ ዓመት የአማርኛ ቋንቋ ውጤት መሰረት በማድረግ ስልሳ 

ተማሪዎች ለጥናቱ ተመርጠዋል፡፡ ተማሪዎቹን ለመምረጥ በመጀመሪያ በትምህርት 

ቤቱ የሚማሩት ሶስት መቶ ስልሳ አራት የሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች በአማርኛ ቋንቋ 

ውጤታቸው መሰረት በሶስት ቦታ (ከፍተኛ፣ መካከለኛና ዝቅተኛ የትምህርት 

አቀባበል ያላቸውን ተማሪዎች ለየብቻ በማድረግ) ከተመደቡ በኋላ ከእያንዳንዱ 

ምድብ ለጥናቱ አመች የሆኑ ተማሪዎች ተመርጠዋል፡፡ በዚህም መሰረት ከ75 በላይ 

ውጤት ካላቸው ተማሪዎች አስር፣ ከ55 እስከ 74 ውጤት ካላቸው ተማሪዎች አርባ 

እንዲሁም ከ55 በታች ውጤት ካላቸው ተማሪዎች አስር በድምሩ ስልሳ ተማሪዎች 

ተመርጠዋል፡፡ 

በዚህ መንገድ ስልሳዎቹ ተማሪዎች ከተመረጡ በኋላ ለሁለት ቡድን በመክፈል 

ሰላሳዎቹ ተማሪዎች በሙከራ ቡድን (Experimental group) ቀሪዎቹ ሰላሳ 

ተማሪዎች ደግሞ በቁጥጥር ቡድን (Control group) ተመድበዋል፡፡ በሁለቱም 

ቡድን የተመደቡት ተማሪዎች ተመጣጣኝ እድሜ፣ ፆታና የትምህርት አቀባበል 

ደረጃ እንዲኖራቸው ተደርገዋል፡፡ የትምህርት አቀባበላቸው ተቀራራቢ መሆኑን 

ለማረጋገጥ የተማሪዎቹን የመጀመሪያ መንፈቀ ዓመት ውጤት ከመፈተሽ 

በተጨማሪ ቅድመ ፈተና ተሰጥቶ በውጤታቸው መሰረት በመመደብ የሁለቱም 

ቡድን ተማሪዎች ተመጣጣኝ ሰዋስዋዊ እውቀት እና የመጻፍ ክሒል ያላቸው 

እንዲሆኑ ጥረት ተደርጓል፡፡

የሙከራ ትምህርቱን የሚያስተምር አንድ መምህር በወሳኝ ንሞና ተመርጧል፡፡ 

መምህሩ በወሳኝ ንሞና የተመረጠው ከትምህርት ዝግጅት እና ከማስተማር ብቃት 

አንፃር ለጥናቱ ተገቢ የሆነውን መምህር ለመምረጥ እንዲቻል ነው፡፡ በዚህም 

በአማርኛ ቋንቋ የመጀመሪያ ዲግሪ ያለውና በአማርኛ ቋንቋ መምህርነት ለአስራ 

ስድስት አመት ያገለገለ አንድ መምህር ተመርጧል፡፡ 
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የሙከራ ትምህርት ያስተማረው መምህር ማስተማር ከመጀመሩ በፊት የሙከራ 

ቡድኑንና የቁጥጥር ቡድኑን የሚያስተምርበትን መንገድ በአጥኝው ስልጠና 

ተሰጥቶታል፡፡ በተሰጠው ስልጠና መሰረትም የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎችን የአዲስ 

አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ያዘጋጀውን የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ 

መመሪያ መጽሐፍ በመጠቀም ሰዋስውን አስተምሯል፡፡ የሙከራ ቡድን ተማሪዎችን 

ደግሞ ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት 

አስተምሯቸዋል፡፡ ትምህርቱን ለማመቻቸት ሰዋስውን በቅንጅት የማስተማሪያ ዘዴ 

መርሆዎችን የተከተለ የሰዋስው ትምህርት ይዘት ተዘጋጅቶ ለተማሪዎቹ 

ተሰጥቷቸዋል፡፡ የማስተማር ሒደቱ ለጥናቱ አመች በሆነ መንገድ እየተካሄደ 

መሆኑን ለማረጋገጥ በአጥኝው ምልከታ ተደርጓል፡፡ ይህም ትምህርቱ በሚገባ 

እየተሰጠ መሆኑን በመገምገም ማስተካከያ ለመስጠት ጠቅሟል፡፡

3.1.2 የጥናቱ ቋሚዎች እና ተለዋዋጮች (constants and Variables)

ቀደም ሲል እንደተገለፀው የዚህ ጥናት ትኩረት ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና 

ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ማስተማር የሰዋስው እውቀትን በማሳደግ የመጻፍ 

ክሒልን ለማዳበር ያለውን ውጤታማነት ማረጋገጥ ነው፡፡ ይህንን ለማረጋገጥም 

የሙከራ ቡድን ተማሪዎች በተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ሲማሩ የቁጥጥር 

ቡድን ተማሪዎች ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ባዘጋጀው 

የአማርኛ ቋንቋ መጽሐፍ ተምረዋል፡፡ በዚህም መሰረት ሰዋስውን ከቅርፁ፣ 

ከትርጉሙ እና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ማስተማር እና ሰዋስውን የአዲስ 

አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ባዘጋጀው የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ 

መጽሐፍ በቀረበው ዘዴ ማስተማር (የሰዋስው ቅርፅ ላይ ያተኮረ ዘዴ) የጥናቱ ነፃ 

ተለዋዋጮች (independent variables) ናቸው፡፡ እንዲሁም የሰዋስው ማስተማሪያ 

ዘዴዎቹ ሲለዋወጡ አብረው እንደሚለዋወጡ የሚገመቱት የተማሪዎቹ የሰዋስው 

እውቀት እና የመጻፍ ክሒል ደግሞ ጥገኛ ተለዋዋጮች (dependent variable) 

ናቸው።

በሌላ በኩል ደግሞ በሁለቱም ቡድኖች ዘንድ ያልተለዋወጡ ቋሚዎች አሉ፡፡ 

ቋሚዎቹ በሁለቱም ቡድኖች ተመሳሳይ እንዲሆኑ ተደርገዋል፡፡ የተማሪዎቹ ፆታ፣ 

እድሜ፣ የትምህርት አቀባበል ችሎታ፣ የትምህርት ክፍለ ጊዜ ብዛት እና 
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የሚያስተምረው መምህር የጥናቱ ቋሚዎች ናቸው፡፡ እነዚህ ጉዳዮች በሁለቱም 

ቡድኖች ተመሳሳይ መደረጋቸው በተቀናጀ ትምህርት ሰዋስውን ማስተማር 

ለተማሪዎቹ የመጻፍ ክሒል መዳበር ያለውን ውጤታማነት ለማረጋገጥ ጠቅሟል፡፡

3.2. የማስተማሪያ መሳሪያ ዝግጅት

ይህ ጥናት ሙከራዊ ጥናት በመሆኑ ለሙከራ ቡድን ተማሪዎች የሰዋስው 

ማስተማሪያ ማንዋል መዘጋጀት ይጠበቃል፡፡ በመሆኑም ለሙከራ ቡድን ተማሪዎች 

የሰዋስው ትምህርት ማስተማሪያ ማንዋል ተዘጋጅቷል፡፡ ማንዋሉ ሲዘጋጅ ሰዋስውን 

በማቀናጀት የማስተማር መርሆዎች ትኩረት ተሰጥቷቸዋል፡፡ በዚህም መሰረት 

ለሙከራ ቡድን ተማሪዎች የቀረበላቸው የሰዋስው ትምህርት የሰዋስውን ቅርፅ፣ 

ትርጉምና አገልግሎት በማቀናጀት በአጥኝው ተዘጋጅቷል፡፡ ማስተማሪያ ማንዋሉ 

ከተዘጋጀ በኋላ ለረጅም አመታት አማርኛ ቋንቋ እና እንግሊዝኛ ቋንቋ 

የማስተማርና የመማሪያ መጻሕፍትን የመገምገም ልምድ ባላቸውና በቋንቋ 

ትምህርት የማስተርስ ዲግሪ በመማር ላይ ባሉ መምህራን በማስገምገም ማስተካከያ 

ተደርጎበታል፡፡ ለቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 

ትምህርት ቢሮ ያዘጋጀው የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ማስተማሪያ መጽሐፍ 

ለሰዋስው ማስተማሪያነት አገልግሏል፡፡

3.3. የክፍል ውስጥ የመማር ማስተማር ሒደት

ከላይ እንደተገለፀው ለሙከራ ቡድን ተማሪዎች ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና 

ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት የማስተማር መርሆዎችን የተከተለ የሰዋስው 

ማስተማሪያ ማንዋል ተዘጋጅቷል፡፡ ለቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች ደግሞ መደበኛው 

የማስተማሪያ መጽሐፍ በጥቅም ላይ ውሏል፡፡ እነዚህን የማስተማሪያ መሳሪያዎች 

በመጠቀም የመማር ማስተማር ሂደቱ ለተከታታይ ስድስት ሳምንታት (ለአስራ 

ስምንት ክፍለ ጊዜዎች) ተካሂዷል፡፡ የሁለቱም ቡድኖች የመማር ማስተማር 

ሒደቶች የተለያዩ ናቸው፡፡ ቡድኖቹ የነበሯቸው የመማር ማስተማር ሒደቶች 

ቀጥሎ ቀርበዋል፡፡ 
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3.3.1. የሙከራ ቡድን የክፍል ውስጥ የመማር ማስተማር ሒደት

ለሙከራ ቡድን ተማሪዎች ትምህርቱ የተሰጠው ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና 

ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ነው፡፡ ቀደም ሲል እንደተገለፀው የዚህ ቡድን 

የክፍል ውስጥ የመማር ማስተማር ሒደት የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ 

የሚከተላቸውን መርሆዎች መሰረት ያደረገ ነው፡፡ በዚህም መሰረት በሙከራ ቡድን 

ተማሪዎች ክፍል የነበረው የመማር ማስተማር ሂደት የሚከተለውን ይመስላል፡፡

 የተለያዩ ሰዋስዋዊ ርዕሶችን (ስለ ተውላጠ ስሞች መደብ፣ ፆታ እና ቁጥር፤ 

የተውላጠ ስም አይነቶች፤ የዓረፍተነገር ስልቶች እና የዓረፍተነገር አይነቶች) 

በማንሳት ስለቅርፆቹ ምንነት ገለፃ ተደርጓል፡፡ ከገለፃዎቹ በኋላ የቅርፆቹ 

(forms) ትርጉምና ለተግባቦት ያላቸው አገልግሎቶች በተለያዩ ምሳሌዎች 

በማስደገፍ ተብራርተዋል፡፡ ተማሪዎቹ ሰዋስዋዊ ቅርፆቹን ለምንና መቼ 

መጠቀም እንዳለባቸው እንዲገነዘቡና በተግባር እንዲጠቀሙባቸው 

ተደርገዋል፡፡ ተማሪዎቹ ሰዋስዋዊ ይዘቶቹን መገንዘባቸውን ለመፈተሽም 

የተለያዩ መልመጃዎች በክፍል ስራና በቤት ስራ መልክ ተሰጥቷቸዋል፡፡

 ብዙውን የመማር ማስተማር ጊዜ የሸፈኑት ተማሪዎች ናቸው፡፡ ይህም 

የተደረገበት ምክንያት ተማሪዎች የተገለፁላቸውን አዳዲስ ሰዋስዋዊ 

ቅንጣቶች የመለማመጃ በቂ ጊዜ እንዲያገኙ ለማድረግ ነው፡፡

 የተማሯቸውን ሰዋስዋዊ ትምህርቶች (ለምሳሌ የዓረፍተነገር ስልቶችና 

አይነቶችን) በመጠቀም በጥንድና በቡድን ተግባቦታዊ ውይይት እንዲያደርጉ 

ተደርጓል፡፡ በተግባቦታዊ ውይይቱ ወቅት ተማሪዎች የፈፀሟቸው ስህተቶች 

በቀጥታ አልታረሙም፡፡

 በአፍልቆት ጊዜው ተማሪዎች ስህተት ላለመፈፀም ሳይፈሩ የተማሯቸውን 

ሰዋስዋዊ ቅንጣቶች ተጠቅመው የራሳቸውን ዓረፍተነገሮች እንዲመሰርቱ 

ተደርገዋል፡፡

 የቀረቡት ሰዋስዋዊ ቅንጣቶች ያሏቸውን ቅርፆች፣ ትርጉምና አገልግሎት 

የሙከራ ትምህርት መምህሩ ሲገልፅላቸው የገለፃ ጊዜው አጭር እንዲሆን 

ተደርጓል፡፡ ተማሪዎች ሰርተው ከጨረሱና ወደ አዲስ ሰዋስዋዊ መዋቅር 
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ለመሸጋገር መቻላቸው ከተረጋገጠ በኋላ ርእሰ ጉዳዩን በመከለስ ወደ ቀጣይ 

ርእስ ሽግግር ተደርጓል፡፡

 የሙከራ ትምህርት መምህሩ ከላይ ከተገለፁት በተጨማሪ ክፍል 

የመቆጣጠር፣ የማመቻቸት ወይም ለሚሰጣቸው ተግባራት ሞዴል የመሆንና 

አስፈላጊ በሆነበት ቦታ የማማከርና ግብረ መልስ የመስጠት ሚና ነበረው፡፡

 የመማር ማስተማር ሒደቱን የተሳካ ለማድረግ ለሙከራ ቡድን 

ማስተማሪያነት የተዘጋጀው የማስተማሪያ ማንዋል ተባዝቶ ለሁሉም የሙከራ 

ቡድን ተማሪዎች ተሰጥቷቸዋል፡፡ 

3.3.2. የቁጥጥር ቡድን የክፍል ውስጥ የመማር ማስተማር ሒደት

ትምህርቱ ለቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች የቀረበው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 

ትምህርት ቢሮ ያዘጋጀው የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት መማሪያ 

መጽሐፍ በሚያዘው መሰረት ነው፡፡ በዚህ ክፍል የነበረው የመማር ማስተማር 

ሒደት የሚከተለውን ይመስላል፡፡ 

 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ አዘጋጅቶ ከ2007 ዓመተ 

ምህረት ጀምሮ በተግባር ላይ ያዋለው የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ 

መጽሐፍ ለዚህ ቡድን ተማሪዎች በሰዋስው ትምህርት ማስተማሪያ 

መሳሪያነት አገልግሏል፡፡ 

 የመማር ማስተማር ዘዴው የተከናወነው የተመረጡትን ሰዋስዋዊ ቅንጣቶች 

ለተማሪዎች በግልፅ በማቅረብ ነው፤

 ለተማሪዎች የተሰጧቸው ገለፃዎችም ሆኑ መልመጃዎች ቅርፅ (አወቃቀር) 

ላይ ያተኮሩ ናቸው፤

 በሰዋስው ትምህርት ሒደቱ አፅንኦት የተሰጠው መርህ «አንድን ስነ ልሳናዊ 

ቅንጣት በአንድ ጊዜ ከተገነዘቡ በኋላ ወደ ሌላው መሸጋገር» የሚል ነበር፤

 ብዙዎቹ መልመጃዎች ትክክለኛነት ላይ ያተኮሩ (accuracy focused) 

ስለሆኑ ተማሪዎች የፈፀሟቸው ሰዋስዋዊ ስህተቶች ወዲያውኑና በቀጥታ 

እርማት ተሰጥቷቸዋል፤

 በመማር ማስተማር ሒደቱ ብዙውን ጊዜ የሸፈነው መምህሩ በመሆኑ 

ለተማሪዎች የተሰጣቸው ጊዜ አጭር ነበር፤
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3.4. የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎች

ለዚህ ጥናት ዋና የመረጃ ምንጭ ሆኖ ያገለገለው ፈተና ነው፡፡ ይህም የሙከራ 

ትምህርቱ በተማሪዎች የሰዋስው እውቀትና የመጻፍ ክሒል ያመጣውን ለውጥ 

ለመገምገም ጠቅሟል፡፡ በተጨማሪም የተማሪዎችን የተለያዩ ዳራዎች (የተማሪዎች 

እድሜና የትምህርት ብቃት) ለማወቅ የትምህርት ቤቱ ሪከርድና ማህደር 

ተፈትሿል፡፡ እንዲሁም የሙከራ ትምህርቱ በተገቢው መንገድ መሰጠቱን 

ለማረጋገጥና ማስተካከያ ለመስጠት ምልከታ ተደርጓል፡፡ በዚህ ክፍል ለዚህ ጥናት 

ውጤት ግብዓት የሆነው ፈተና ይቀርባል፡፡

3.4.1. ፈተና (test)
ቀደም ሲል እንደተገለጸው የጥናቱን ውጤት የሚያመለክቱ መረጃዎች የተሰበሰቡት 

በፈተና ነው፡፡ ፈተናው የተሰጠው ሁለት ጊዜ ነው፡፡ የመጀመሪያው የሙከራ 

ትምህርቱ ከመሰጠቱ በፊት (ቅድመ ፈተና (pretest) ሲሰጥ፣ ሁለተኛው ደግሞ 

ትምህርቱ ተሰጥቶ ከተጠናቀቀ በኋላ (ድህረ ፈተና (posttest) ተሰጥቷል፡፡ 

ከፈተናዎቹ የተገኙት መረጃዎችና አገልግሎታቸው ቀጥሎ ይቀርባሉ፡፡

3.4.1.1. ቅድመ ፈተና (pretest)
ከድርሳን ፍተሻ በተገኘው መረጃ መሰረት ስልሳ ናሙና ተማሪዎች ከተመረጡ በኋላ 

ቅድመ ፈተና ተሰጥቷል፡፡ ቅድመ ፈተና መስጠት ያስፈለገበትም ምክንያት 

በሁለቱም ቡድኖች ውስጥ የተካተቱት ተማሪዎች ተመጣጣኝ የሰዋስው እውቀት እና 

የመጻፍ ክሒል እንዳላቸው ለማረጋገጥ ነው፡፡ የፈተና አስተራረሙን አስተማማኝ 

ለማድረግ ፈተናው በጥናቱ ምንም አይነት ተሳትፎ በሌላቸው የአማርኛ ቋንቋ 

የመጀመሪያ ዲግሪ ባላቸውና የእረጅም አመት የማስተማር ልምድ ባላቸው ሶስት 

መምህራን ታርሟል፡፡ ለጥናቱ ትንተናም የሶስቱ አራሚዎች አማካይ ውጤት 

ተወስዷል፡፡

በቅድመ ፈተናው አምስት የጥያቄ አይነቶች የተካተቱ ሲሆን አራቱ የተማሪዎችን 

ሰዋስዋዊ እውቀት የሚመዝኑ፣ ቀሪው አንድ የፈተና አይነት ደግሞ የመጻፍ 

ክሒላቸውን የሚመዝን ነው፡፡ የሰዋስው እውቀትን የሚመዝኑት የጥያቄ አይነቶች 

ተውላጠ ስምን ከመደብ፣ ከፆታና ከቁጥራቸው ጋር ማዛመድ፤ በአንቀፅ ውስጥ 
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የተጓደሉ ቃላትን መሙላት፤ የተዘበራረቁ ቃላትን በማስተካከል ሰዋስዋዊ 

ስርአታቸውን የጠበቁ ዓረፍተነገሮችን መመስረት እና ምርጫ ሲሆኑ ሀያ አምስት 

ነጥብ አላቸው፡፡ የመጻፍ ክሒልን ለመመዘን የተዘጋጀው የጥያቄ አይነት አምስት 

ጥያቄዎችን የያዘው ሀሳብን በተስተካከለ ጽሑፍ መግለፅ ሲሆን ሀያ አምስት ነጥብ 

አለው፡፡ ከፈተናው የተገኘው ውጤት በቡድናዊ ገላጭ ስታቲስቲክ እና በባእድ 

የናሙናዎች ቲ-ቴስት ተተንትኗል፡፡ የውጤት ትንተናው የተደረገው ተማሪዎች 

የሰዋስው እውቀትን የሚመዝኑትን እና የመጻፍ ክሒል የሚመዝኑትን ጥያቄዎች 

ውጤት ለየብቻ በመውሰድ ነው፡፡ 

3.4.1.2  ድህረ ፈተና (posttest)

ድህረ ፈተናው የተሰጠው የሙከራ ትምህርቱ ለተከታታይ ስድስት ሳምንታት 

(ለአስራ ስምንት ክፍለ ጊዜዎች) ከተሰጠ በኋላ ነው፡፡ የድህረ ፈተናው ዋና ፋይዳ 

የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የሙከራ ቡድን ተማሪዎችን የሰዋስው እውቀት 

እና የመጻፍ ክሒል ማዳበር አለማዳበሩን ለመገምገም ነው፡፡ በመሆኑም ፈተናው 

ሀምሳ ነጥብ የያዙ  ሰዋስዋዊ እውቀትን እና የመጻፍ ክሒልን የሚመዝኑ 

ጥያቄዎችን አካትቷል፡፡ 

ድህረ ፈተናው በስድስት መመሪያዎች የቀረበ ሲሆን የሰዋስው እውቀትንና የመጻፍ 

ክሒልን ለመመዘን የቀረቡ የጥያቄ አይነቶችን ያካተተ ነው፡፡ የሰዋስው እውቀትን 

ለመመዘን የተዘጋጁት የጥያቄ አይነቶች ምርጫ፣ የተዘበራረቁ ቃላትን ቅደም 

ተከተል በማስተካከል ሰዋስዋዊ ስርአታቸውን የጠበቁ ዓረፍተነገሮችን መመስረት፣ 

የዓረፍተነገር ስልቶችን ማዋቀር እና የነጠላ ዓረፍተነገሮችን ግሶች እንዳያስሩ 

በማድረግ ወደ ውስብስብ ዓረፍተነገሮች ማስፋፋት ናቸው፡፡ እነዚህ የጥያቄ 

አይነቶች ሀያ ነጥብ ይዘዋል፡፡ የመጻፍ ክሒልን ለመመዘን የተዘጋጁት የጥያቄ 

አይነቶች ደግሞ ሀሳብን በተገቢ የዓረፍተነገር ስልቶች መግለጽ እና በበተለያዩ 

ርእሰ ጉዳዮች ላይ ድርሰት መጻፍ ሲሆኑ ሰላሳ ነጥብ አላቸው፡፡ እነዚህ የጥያቄ 

አይነቶች በድምሩ ሀምሳ ነጥብ ይዘዋል፡፡ ሁሉም የጥያቄ አይነቶች የየራሳቸው 

ዓላማዎች ነበሯቸው፡፡ እያንዳንዱ የጥያቄ አይነት የያዟቸው የጥያቄ ቁጥርና 

ዓላማዎቻቸው ቀጥሎ ይቀርባሉ፡፡
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ሀ. ምርጫ፡- ይህ የጥያቄ አይነት አምስት ሰዋስዋዊ ጥያቄዎችን የያዘ ሲሆን 

እያንዳንዱ ጥያቄ አንድ ነጥብ በድምሩ አምስት ነጥብ ይዟል፡፡ የዚህ ጥያቄ አይነት 

ዓላማም ተማሪዎች ከሚሰጧቸው አማራጮች መካከል ትክክለኛ ሰዋስዋዊ ስርአት 

የተከተለውን እና ያልተከተለውን መዋቅር የመለየት አቅማቸውን መለካት ነው፡፡

ለ. የተዘበራረቁ ቃላትን ቅደም ተከተል በማስተካከል ሰዋስዋዊ ስርዓታቸውን 

የጠበቁ ዓረፍተነገሮችን መመስረት፡- በዚህ የጥያቄ አይነት አምስት ጥያቄዎች 

ሲካተቱ እያንዳዱ ጥያቄ አንድ ነጥብ በድምሩ አምስት ነጥብ ይዟል፡፡ የእነዚህ 

ጥያቄዎች ዓላማም ተማሪዎች ከሙከራ ትምህርቱ ባገኙት ሰዋስዋዊ እውቀት 

የዓረፍተነገሮችን ሰዋስዋዊ ስህተቶች ነቅሶ በማውጣት ቃላትን የአማርኛ ቋንቋ 

ሰዋስዋዊ ስርአት በሚፈቅደው የቃላት አሰዳደር ስርዓት የማስተካከል ብቃታቸውን 

መለካት ነው፡፡

ሐ. የዓረፍተገር ስልቶችን ማዋቀር፡- ይህ የጥያቄ አይነት አምስት ጥያቄዎችን 

ያካተተ ሲሆን ተማሪዎች በተሰጧቸው ቃላት የተለያዩ የዓረፍተነገር ስልቶችን 

እንዲመሰርቱ የሚያዙ ጥያቄዎች ናቸው፡፡ አምስቱ ጥያቄዎች እያንዳንዳቸው አንድ 

አንድ ነጥብ በድምሩ አምስት ነጥብ ይዘዋል፡፡ የጥያቄዎቹ ዓላማ ተጠኚዎቹ 

ሰዋስዋዊ ስርዓታቸውን የጠበቁ የተለያዩ የዓረፍተነገር ስልቶችን ማዋቀር 

መቻላቸውን መመዘን ነው፡፡  

መ. ነጠላ ዓረፍተነገሮችን ወደ ውስብስብ ዓረፍተነገሮች መቀየር ፡- ይህ ክፍል 

አምስት ነጠላ ዓረፍተነገሮችን በመስጠት ተጠኚዎች የነጠላ ዓረፈተነገሮቹን ግሶች 

እንዳያስሩ በማድረግና ሌሎች ነጠላ ዓረፍተነገሮችን በመጨመር ወደ ውስብስብ 

ዓረፍተነገሮች እንዲቀይሩ ማድረግ ነው፡፡ የጥያቄ አይነቱ አምስት ጥያቄዎችን 

የያዘ ሲሆን እያንዳንዱ ጥያቄ አንድ ነጥብ በድምሩ አምስት ነጥብ አለው፡፡ 

የጥያቄዎቹ ዓላማ ተማሪዎቹ ሰዋስዋዊ ስህተት ሳይፈፅሙ ዓረፍተነገሮችን አስፋፍቶ 

የመጻፍ ችሎታን መመዘን ነው፡፡

ሠ. ሀሳብን በተገቢ የዓረፍተነገር ስልቶች መግለጽ፡- ይህ የጥያቄ አይነት የተለያዩ 

ሀሳቦችን የሚጠይቁ አምስት ጥያቄዎችን ያካተተ ሲሆን  ጥያቄዎቹ ተማሪዎች 

እንደጥያቄዎቹ ባህርያት በተለያዩ የዓረፍነገር ስልቶች እንዲገልፁ የሚጠይቁ 
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ናቸው፡፡ አምስቱ ጥያቄዎች እያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት ነጥቦችን በድምሩ አስር 

ነጥቦችን የያዙ ናቸው፡፡ የዚህ የጥያቄ አይነት ዓላማ ተማሪዎች ሀሳባቸውን 

በትክክለኛ የዓረፍተነገር ስልቶች በጽሑፍ መግለፅ መቻላቸውን መመዘን ነው፡፡

ረ. በተለያዩ ርእሰ ጉዳዮች ላይ ድርሰት መጻፍ፡- ይህ የጥያቄ አይነት አምስት 

ጥያቄዎችን ያካተተ ሲሆን ጥያቄዎቹ ተማሪዎቹ በተለያዩ ርእሰ ጉዳዮች ድርሰት 

እንዲጽፉ የሚያደርጉ ናቸው፡፡ አምስቱ ጥያቄዎች እያንዳንዳቸው አራት አራት 

ነጥብ በድምሩ ሀያ ነጥብ ይዘዋል፡፡ የዚህ የጥያቄ አይነት ዓላማ በአንድ ርእሰ 

ጉዳይ ለመረዳት የማያስቸግር ጽሑፍ መጻፍ መቻላቸውን ለመመዘን ነው፡፡  

3.5 የመረጃ አተናተን
ቀደም ሲል እንደተገለጸው የሙከራ ትምህርቱ ያመጣው ለውጥ የተመዘነው በድህረ 

ፈተና ነው፡፡ ድህረ ፈተናው ለሁለቱም ቡድኖች ከተሰጠ በኋላ በእርማት ጊዜ 

አድሏዊነት እንዳይፈጠር በዚህ ጥናት ሒደት ምንም አይነት ተሳትፎ ያልነበራቸው፣ 

በአማርኛ ቋንቋ የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸውና የረጅም አመት አማርኛ ቋንቋ 

የማስተማር ልምድ ያላቸው ሶስት መምህራን እንዲያርሙት ተደርጓል፡፡ 

በዚህ መሰረት ፈተናዎች ከታረሙና የሶስቱም አራሚዎች ውጤቶች ከተመዘገቡ 

በኋላ አማካይ ውጤት ለትንተና ተወስዷል፡፡ በውጤታቸው መሰረትም በሁለቱ 

ቡድኖች መካከል ጉልህ የአማካይ ውጤት ልዩነት መኖር አለመኖሩን ለማረጋገጥ 

በባእድ የናሙና ቲ-ቴስት (idependent sample t-test) ተተንትኗል፡፡ እንዲሁም 

ስታቲስቲካዊ ገለፃ (Descriptive statistics) በተጨማሪ መረጃ መተንተኛነት 

አገልግሏል፡፡

የውጤት ትንተናው በሁለት ክፍሎች ተኪያሂዷል፡፡ የመጀመሪያው የትንተና ክፍል 

ተማሪዎቹ ሰዋስውን ለመመዘን በቀረቡት የጥያቄ አይነቶች ያገኙትን ውጤት 

በመውሰድ የተካሄደ ሲሆን ሁለተኛው የትንተና ክፍል ደግሞ ተማሪዎቹ የመጻፍ 

ክሒልን ለመመዘን በቀረቡት የጥያቄ አይነቶች ያገኙትን ውጤት በመውሰድ 

ተካሂዷል፡፡ በተጨማሪም በእያንዳንዱ የፈተና አይነት ተማሪዎች ያስመዘገቡትን 

ውጤት በተናጠል በመውሰድ ለየብቻቸው ትንተናና ማብራሪያ ተደርጎባቸዋል፡፡ 
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ይህም የተደረገበት ምክንያት የጥናቱ ዓላማዎች የሆኑትን የሰዋስው እውቀትና 

የመጻፍ ክሒል መሰረት ያደረገ ትንተና ለማካሄድ እንዲያመች ነው፡፡
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ምዕራፍ አራት፤ የመረጃ ትንተና እና የውጤት ማብራሪያ

ቀደም ሲል እንደተገለፀው ይህ ጥናት የተካሄደው ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና 

ከአገልግሎቱ ጋር አቀናጅቶ ማስተማር የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀት በማሳደግ 

የመጻፍ ክሒላቸውን ማዳበር መቻል አለመቻሉን ለመገምገም ነው፡፡ ይህንን 

ለማረጋገጥም በምዕራፍ ሶስት በተገለፀው መንገድ ጥናቱ ተካሂዷል፡፡ የጥናቱን 

ውጤት የሚያሳዩ መረጃዎችም በፈተና አማካይነት ተሰብስበዋል፡፡ በዚህ ምዕራፍም 

ከቅድመ ፈተናውና ከድህረ ፈተናው የተገኙት መረጃዎች ተተንትነዋል፤ 

ትንተናዎቹ ያመላከቱት ውጤትም ተብራርቷል፡፡

4.1 የመረጃ ትንተና

4.1.1 የቅድመ ፈተና ውጤት ትንተና

በምዕራፍ ሶስት (3.4.1.1) እንደተገለፀው ቅድመ ፈተናው የተማሪዎችን የሰዋስው 

እውቀትና የመጻፍ ክሒል ለመመዘን በአምስት የጥያቄ አይነቶች የተዘጋጁ ሀያ 

አምስት ጥያቄዎችን ይዟል፡፡ አራቱ የጥያቄ አይነቶች የተለያዩ ሰዋስውን 

የመመዘኛ ጥያቄዎች ይዘዋል፡፡ አንዱ የጥያቄ አይነት ደግሞ የመጻፍ ክሒልን 

የሚመዝኑ አምስት የመጻፍ ጥያቄዎችን ይዟል፡፡ ቅድመ ፈተናው ሀምሳ ነጥብ የያዘ 

ሲሆን የሰዋስው እውቀትን የሚመዝኑት ጥያቄዎች ሀያ አምስት ነጥብ፣ እንዲሁም 

የመጻፍ ክሒልን የሚመዝኑት ደግሞ ሀያ አምስት ነጥብ ይዘዋል፡፡ በዚህ ንዑስ 

ርዕስ ስር በእያንዳንዱ የጥያቄ አይነት ተማሪዎች ያስመዘገቡትን ነጥብ በመተንተን 

ሁለቱ ቡድኖች ያላቸው የሰዋስው እውቀትና የመጻፍ ክሒል ተነፃፅሯል፡፡

4.1.1.1 የሰዋስው እውቀት መመዘኛ የቅድመ ፈተና ጥያቄዎች 

ውጤት ትንተና

ቀደም ሲል እንደተገለፀው የሰዋስው እውቀት መመዘኛ የቅድመ ፈተና ጥያቄዎች 

በአራት የጥያቄ አይነቶች የቀረቡ ናቸው፡፡ በእነዚህ የሰዋስው ጥያቄዎች የሙከራ 

ቡድን ተማሪዎችና የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች ያስመዘገቡት የቅድመ ፈተና 

ውጤት ቀጥሎ በቡድናዊ ገላጭ ስታቲስቲክስ እና በባእድ የናሙናዎች ቲ-ቴስት 

ተተንትኖ ቀርቧል፡፡
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ሰንጠረዥ 1፡ የቅድመ ፈተና የሰዋስው እውቀት መመዘኛ ጥያቄዎች ውጤት ቡድናዊ ገላጭ 
ስታቲስቲክስ 

የፈተና አይነት ቡድን ናሙና አማካይ 

ውጤት

መደበኛ 
ልይይት

መደበኛ 
የስህተት 
አማካይ

ተውላጠ ስሞችን 
ከመደብ፣ ከፆታና 
ከቁጥራቸው ጋር 
የማዛመድ ጥቄዎች 
(5%)

ሙከራ ቡድን 

ቁጥጥር ቡድን

30

30

2.6667

2.6667

.71840

.80872

.13116

.14765

በአንቀፅ ውስጥ 
በሚገኙ ክፍት 
ቦታዎች ተስማሚ 
ቃላትን በመምረጥ 
የማሟላት ጥያቄዎች 
(5%)

ሙከራ ቡድን

ቁጥጥር ቡድን

30

30

3.2667
3.1000

.63968

.66176

.11679

.12082

የምርጫ 
ጥያቄዎች (5%)

ሙከራ ቡድን

ቁጥጥር ቡድን

30

30

3.9333
3.9333

.86834

.94443

.15854

.17243

ተዘበራርቀው 
የተደረደሩ ቃላትን 
በትክክለኛ 
አሰዳደራቸው 
በመደርደር ትክክለኛ 
ዓረፍተነገሮችን 
መመስረት (10%)

ሙከራ ቡድን

ቁጥጥር ቡድን

30

30

5.0000
5.2000

1.64002

1.78885

.29942

.32660

የቅድመ ፈተና 
አጠቃላይ የሰዋስው 
እውቀት መመዘኛ 
ጥያቄዎች ድምር 
ውጤት (25%)

ሙከራ ቡድን

ቁጥጥር ቡድን

30

30

15.1667

15.2000

3.66350

3.46808

.55932

.63318

በሰንጠረዥ አንድ የሰፈረው የቡድናዊ ገላጭ ስታቲስቲክስ እንደሚያመለክተው 

ተውላጠ ስሞችን ከመደብ፣ ከፆታና ከቁጥራቸው ጋር በማዛመድ እና በምርጫ 

ጥቄዎች የሙከራ ቡድንና የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች እኩል አማካይ ውጤት 

አስመዝግበዋል፡፡ በአንቀፅ ውስጥ በሚገኙ ክፍት ቦታዎች ተስማሚ ቃላትን መርጦ 

በማሟላት ጥያቄዎች የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች የበለጠ 

አማካይ ውጤት አግኝተዋል፡፡ ተዘበራርቀው የተደረደሩ ቃላትን በትክክለኛ 

የአሰዳደር ስርዓታቸው በመደርደር ትክክለኛ ዓረፍተነገሮችን መመስረት በሚለው 

የጥያቄ አይነት የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች ከሙከራ ቡድን ተማሪዎች የበለጠ 

አማካይ ውጤት አምጥተዋል፡፡ አራቱም የፈተና አይነቶች ተደምረው ተማሪዎች 

ባስመዘገቡት የቅድመ ፈተና የሰዋስው ጥያቄዎች ውጤት የቁጥጥር ቡድን 



35

ተማሪዎች ከሙከራ ቡድን ተማሪዎች በጥቂት የበለጠ አማካይ ውጤት 

አስመዝግበዋል፡፡

ይሁን እንጂ የቡድኖቹን አማካይ ውጤት በመመልከት ብቻ በሁለቱ ቡድኖች 

መካከል ጉልህ የሰዋስው እውቀት ልዩነት መኖር አለመኖሩን ማረጋገጥ አይቻልም፡፡ 

በመሆኑም ይህንን ለማረጋገጥ ሁለቱ ቡድኖች በእያንዳንዱ ሰዋስው የመመዘኛ 

ጥያቄ አይነት ያመጡትን ውጤት በባእድ የናሙናዎች ቲ-ቴስት መተንተን 

አስፈላጊ በመሆኑ ቀጥሎ ባለው ሰንጠረዥ ተተንትኗል፡፡
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ሰንጠረዥ 2፡ የቅድመ ፈተና የሰዋስው እውቀት መመዘኛ ጥያቄዎች ውጤት የባእድ ናሙናዎች ቲ-
ቴስት

የሌቨኔ 
የልይይቶች 
እኩልነት 
መሞከሪያ

                            የአማካይ እኩልነት ቲ-ቴስት  

95% የምናልባት 
ስህተት መተማመኛ

የልይ
ይት 
ዋጋ 
(f)

ጉልህ
ነት
(sig.)

የቲ 
ዋጋ 
(t)

የነጻነ
ት 
ደረጃ 
(D/f)

ጉልህነት 
(ባለ 
ሁለት 
ጫፍ)

የአማካይ 
ልዩነት 

መደበኛ 
የስህተት 
ልዩነት ዝቅተኛ ከፍተኛ

እኩል 
ልይይት 
ይኖራል

.000 58 1.000 .0000 .19749 -.39533 .39533ተውላጠ 
ስሞችን 
ከመደብ፣ 
ከፆታና 
ከቁጥራቸው 
ጋር 
የማዛመድ 
ጥቄዎች

እኩል 
ልይይት 
አይኖርም

.228 .635

.000 57.21 1.000 .0000 .19749 -.39544 .39544

እኩል 
ልይይት 
ይኖራል

.992 58 ..325 .16667 .16804 -.16970 .50304በአንቀፅ 
ውስጥ 
በሚገኙ 
ክፍት 
ቦታዎች 
ተስማሚ 
ቃላትን 
በመምረጥ 
የማሟላት 
ጥያቄዎች

እኩል 
ልይይት 
አይኖርም

.062 .629

.992 57.59 ..325 .16667 .16804 -.16971 .50304

እኩል 
ልይይት 
ይኖራል

.0000 58 1.000 .0000 .23423 -.46887 .46887የምርጫ 
ጥያቄዎች

እኩል 
ልይይት 
አይኖርም

.236 .629

.0000 57.59 1.000 .0000 .23423 -.46894 .46894

እኩል 
ልይይት 
ይኖራል

-.451 58 .653 -.2000 .44308 -1.08693 .68693ተዘበራርቀው 
የተደረደሩ 
ቃላትን 
በትክክለኛ 
አሰዳደራቸው 
በመደርደር 
ትክክለኛ 
ዓረፍተነገሮች
ን መመስረት  

እኩል 
ልይይት 
አይኖርም

.179 .674

-.451 57.57 .653 -.2000 .44308 -1.08707 .68707

እኩል 
ልይይት 
ይኖራል

-.039 58 .969 -.03333 .84484 -1.72446 1.65780የቅድመ 
ፈተና 
አጠቃላይ 
የሰዋስው 
እውቀት 
መመዘኛ 
ጥያቄዎች 
ድምር 
ውጤት

እኩል 
ልይይት 
አይኖርም

.419 .520

-.039 57.13 .969 -.03333 .84484 -1.72501 1.65835

የቲ-ሰንጠረዥ ዋጋ= 2.000
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በሠንጠረዥ ሁለት የሌቨኔ የልይይቶች እኩልነት መሞከሪያ ላይ የተገለፀው 

የጉልህነት ደረጃ (significant level) በሁሉም የጥያቄ አይነቶችና በሰዋስው እውቀት 

መመዘኛ ድምር ውጤት ከ0.05 ይበልጣል፡፡ የባዕድ የናሙናዎች ቲ-ቴስትን 

ለመተንተን እነዚህን መረጃዎች መሰረት ማድረግ ተገቢ ነው፡፡ እንደሚታወቀው 

በተሰጠው የነፃነት ደረጃ (degree of freedom) የቲ ዋጋ ከቲ-ሰንጠረዥ ዋጋ ከበለጠ 

ወይም እኩል ከሆነ፣ በሁለቱ ቡድኖች መካከል ጉልህ ልዩነት መኖሩን 

ያመለክታል፡፡ በአንፃሩ ደግሞ የቲ ዋጋ ከቲ-ሰንጠረዥ ዋጋ የሚያንስ ከሆነ በሁለቱ 

ቡድኖች መካከል ጉልህ ልዩነት አለመኖሩን ያመለክታል፡፡ በተመሳሳይ የ‹p› (ባለ 

ሁለት ጫፍ ጉልህነት) ዋጋ ከ0.05 (መደበኛ የጉልህነት ደረጃ) የሚያንስ ከሆነ 

በሁለቱ ቡድኖች አማካይ ውጤት መካከል ጉልህ ልዩነት አለ ማለት ነው፡፡ በሌላ 

በኩል ደግሞ የ‹p› ዋጋ ከ0.05 የሚበልጠ ከሆነ በቡድኖቹ መካከል ጉልህ ልዩነት 

አለመኖሩን ያመለክተል፡፡

በእዚህ እሳቤ መሰረት በሰንጠረዥ ሁለት የሰፈረው የባዕድ የናሙናዎች ቲ-ቴስት 

እንደሚያመለክተው በአራቱ የፈተና አይነቶችም ሆነ በሁሉም የጥያቄ አይነቶች 

ድምር ውጤት ትንተና በ58 የነፃነት ደረጃ (degree of freedom) የቲ ዋጋ ከቲ-

ሰንጠረዥ ዋጋ ያንሳል፡፡ እንዲሁም የባለ ሁለት ጫፍ ጉልህነት ዋጋ ከ0.05 

ይበልጣል፡፡ ይህም በሁለቱ ቡድኖች መካከል ጉልህ የሰዋስው እውቀት ልዩነት 

እንደሌለ ያመለክታል፡፡ በመቀጠል ደግሞ የተማሪዎችን የመጻፍ ክሒል ለመመዘን 

በተዘጋጁት ጥያቄዎች የሁለቱ ቡድኖች ውጤት ትንተና ቀርቧል፡፡

4.1.1.2. የመጻፍ ክሒል መመዘኛ የቅድመ ፈተና ጥያቄዎች 
ውጤት ትንተና

በቅድመ ፈተናው የተካከተቱት የመጻፍ ክሒል ጥያቄዎች አምስት ሲሆኑ 

እያንዳንዳቸው አምስት አምስት ነጥብ በድምሩ ሀያ አምስት ነጥብ የያዙ ናቸው፡፡ 

ከአምስቱ ጥያቄዎች ሶስቱ ገላጭ (አስረጂ) ድረሰት እንዲጽፉ የሚያዙ ናቸው፡፡ 

እንዲሁም አንዱ ጥያቄ ተራኪ ድርሰት አንዱ ደግሞ አከራካሪ ድርሰት እንዲጽፉ 

የሚያዙ ናቸው፡፡ በእነዚህ ጥያቄዎች የሙከራ ቡድንና የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች 

ያስመዘገቧቸው ውጤቶች በቡድናዊ ገላጭ ስታቲስቲክስና በባእድ የናሙናዎች ቲ-

ቴስት ቀጥሎ ተተንትነዋል፡፡
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ሰንጠረዥ 3፡ የቅድመ ፈተና የመጻፍ ክሒል መመዘኛ ጥያቄዎች ውጤት ቡድናዊ ገላጭ 
ስታቲስቲክስ

የፈተና አይነት ቡድን ናሙና አማካይ 

ውጤት

መደበኛ 
ልይይት

መደበኛ 
የስህተት 
አማካይ

የመጻፍ ክሒል 
መመዘኛ 
ጥያቄዎች (25%)

ሙከራ ቡድን

ቁጥጥር ቡድን

30

30

14.6667

14.6667

2.24888

2.24888

.41059

.41059

በሰንጠረዥ ሶስት የሰፈረው ቁጥራዊ መረጃ እንደሚያመለክተው የመጻፍ ክሒልን 

ለመመዘን በቀረቡት ጥያቄዎች የሁለቱም ቡድን ተማሪዎች እኩል አማካይ ውጤት 

አስመዝግበዋል፡፡ ይህም በቡድኖቹ መካከል እኩል የመጻፍ ክሒል እንዳለ 

ያመለክታል፡፡ ይህንንም ቀጥሎ የቀረበው የባእድ ናሙናዎች ቲ-ቴስት ትንተና 

አረጋግጧል፡፡ 

ሰንጠረዥ 4፡ የቅድመ ፈተና የመጻፍ ክሒል መመዘኛ ጥያቄዎች ውጤት ናሙናዎች ቲ-ቴስት

የሌቨኔ 
የልይይቶች 
እኩልነት 
መሞከሪያ

                            የአማካይ እኩልነት ቲ-ቴስት  

95% የምናልባት 
ስህተት መተማመኛ

የልይ
ይት 
ዋጋ 
(f)

ጉልህ
ነት
(sig.)

የቲ 
ዋጋ 
(t)

የነጻነ
ት 
ደረጃ 
(D/t)

ጉልህነት 
(ባለ 
ሁለት 
ጫፍ)

የአማካይ 
ልዩነት 

መደበኛ 
የስህተት 
ልዩነት ዝቅተኛ ከፍተኛ

እኩል 
ልይይት 
ይኖራል

.000 58 1.000 .0000 .58066 -1.16232 1.16234የመጻፍ 
ክሒል 
መመዘኛ 
ጥያቄዎች እኩል 

ልይይት 
አይኖርም

.000 1.00

0

.000 58.00 1.000 .0000 .58066 -1.16232 1.16234

የቲ-ሰንጠረዥ ዋጋ = 2.000

በሰንጠረዥ አራት የቀረበው ሰታቲስቲካዊ መረጃ እንደሚያመለክተው የመጻፍ 

ክሒልን ለመመዘን በቀረቡት ጥያቄዎች በ58 የነፃነት ደረጃ (degree of freedom) 

የቲ ዋጋ ከቲ-ሰንጠረዥ ዋጋ ያንሳል፡፡ እንዲሁም የባለሁለት ጫፍ ጉልህነት ዋጋ 

ከ0.05 ይበልጣል (የቲ ዋጋ = 0.000፣ p = 1.000):: ከዚህ መረጃ መገንዘብ 

እንደሚቻለው በሙከራ ቡድን ተማሪዎችና በቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች መካከል 

ጉልህ የመጻፍ ክሒል ልዩነት የለም፡፡ 
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በአጠቃላይ ከላይ የቀረበው የቅድመ ፈተና ውጤት ትንተና እንደሚያመለክተው 

የሙከራ ትምህርቱ ከመሰጠቱ በፊት በሙከራ ቡድንና በቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች 

መካከል ጉልህ የሰዋስው እውቀትና የመጻፍ ክሒል ልዩነት የለም፡፡ 

4.1.2. የድህረ ፈተና ውጤት ትንተና

ቀደም ሲል እንደተገለፀው የሙከራ ትምህርቱ ከመሰጠቱ በፊት የሁለቱ ቡድን 

ተማሪዎች ተመጣጣኝ የሰዋስው እውቀትና የመጻፍ ክሒል እንዳላቸው በቅድመ 

ፈተና ውጤት ትንተና ተረጋግጧል፡፡ የቡድኖቹ መመጣጠን ከተረጋገጠ በኋላ 

ሁለቱም ቡድኖች የሰዋስውን ትምህርት በተለያዩ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴዎች 

ለስድስት ሳምንታት (ለአስራ ስምንት ክፍለ ጊዜዎች) ተምረዋል፡፡ የሙከራ ቡድን 

ተማሪዎች የሰዋስው ትምህርቱን በተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ሲማሩ 

የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ 

አዘጋጅቶ ከ2007 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በስራ ላይ ያዋለው የሰባተኛ ክፍል 

የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ መጽሐፍ የሰዋስው ትምህርትን ባቀረበበትና ቅርፅ ላይ 

በሚያተኩረው የሰዋስው ማስተማሪያ መንገድ ተምረዋል፡፡

ትምህርቱ ተሰጥቶ ከተጠናቀቀ በኋላ ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ 

ጋር በማቀናጀት ማስተማር የሙከራ ቡድን ተማሪዎችን የሰዋስው እውቀትና 

የመጻፍ ክሒል ማሳደግ አለማሳደጉን ለመገምገም የሰዋስው እውቀትንና የመጻፍ 

ክሒልን የሚመዝኑ ጥያቄዎችን ያካተተ ድህረ ፈተና በማዘጋጀት የሁለቱም ቡድን 

ተማሪዎች ተፈትነዋል፡፡ 

ፈተናው የታረመው በሁለት ክፍሎች ሲሆን በመጀመሪያው ክፍል ሰዋስዋዊ 

እውቀቶችን የሚመዝኑ ጥያቄዎች ለብቻ ታርመዋል፡፡ በሁለተኛው ክፍል ደግሞ 

የመጻፍ ክሒልን ለመመዘን የቀረቡት ጥያቄዎች ታርመዋል፡፡ ይህ እንዲሆን 

ያስፈለገበትም ምክንያት የዚህ ጥናት ዓላማዎች ከሰዋስው እውቀት እና ከመጻፍ 

ክሒል ጋር የተያያዙ በመሆናቸው የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማያ ዘዴ በሁለቱ 

ጉዳዮች ያመጣውን ለውጥ ለየብቻ ለመተንተን ያመች ዘንድ ነው፡፡ በዚህ ክፍልም 

የሁለቱ ቡድኖች ተማሪዎች በሰዋስው እውቀትና በመጻፍ ክሒል መመዘኛ 

ጥያቄዎች ያመጡት ውጤት ለየብቻቸው ይተነተናሉ፡፡
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4.1.2.1. የሰዋስው እውቀት መመዘኛ የድህረ ፈተና ጥያቄዎች 

ውጤት ትንተና

በጥናቱ ዘዴ እንደተገለፀው የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀት የሚመዝኑ አራት 

የጥያቄ አይነቶች በድህረ ፈተናው ሲኖሩ ሀያ ነጥብ አላቸው፡፡ ቀጥሎ የሙከራ 

ቡድን ተማዎችና የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች በእያንዳንዳቸው የጥያቄ አይነቶች 

እና በድምር የሰዋስው እውቀት መመዘኛ ጥያቄዎች ያመጡት ውጤት በቡድናዊ 

ገላጭ ስታቲስቲክ እና በባእድ የናሙናዎች ቲ-ቴስት በተከታታይ ተተንትነዋል፡፡
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ሰንጠረዥ 5፡ የሰዋስው እውቀት መመዘኛ የድህረ ፈተና ጥያቄዎች ውጤት ቡድናዊ ገላጭ 
ስታቲስቲክስ

የፈተና አይነት ቡድን ናሙና አማካይ 

ውጤት

መደበኛ 
ልይይት

መደበኛ 
የስህተት 
አማካይ

የምርጫ 
ጥያቄዎች (5%)

ሙከራ ቡድን

ቁጥጥር ቡድን

30

30

3.9000

3.6333

.80301

.71840

.14661

.13113

ተዘበራርቀው 
የተደረደሩ 
ቃላትን 
በትክክለኛ 
አሰዳደራቸው 
በመደርደር 
ትክክለኛ 
ዓረፍተነገሮችን 
መመስረት (5%)

ሙከራ ቡድን

ቁጥጥር ቡድን

30

30

4.3333
3.8333

.75810

.74664

.13841

.13632

በተሰጣቸው ቃላት 
የተለያዩ 
የዓረፍተነገር 
ስልቶችን ማዋቀር 
(5%)

ሙከራ ቡድን

ቁጥጥር ቡድን

30

30

4.1667
3.6667

.79148

.80230

.14450

.14648

የነጠላ 
ዓረፍተነገሮችን 
ግሶች እንዳያስሩ 
በማድረግ ወደ 
ውስብስ 
ዓረፍተነገር 
ማስፋፋት (5%)

ሙከራ ቡድን

ቁጥጥር ቡድን

30

30

4.0667
3.4333

.86834

1.00630

.15854

.18372

የድህረ ፈተና 
የሰዋስው እውቀት 
መመዘኛ 
ጥያቄዎች ድምር 
ውጤት (20%)

ሙከራ ቡድን

ቁጥጥር ቡድን

30

30

16.4667

14.5667

2.23966

2.44503

.40890

.44640

በሰንጠረዥ አምስት የሰፈሩት ስታቲስቲካዊ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት 

በአራቱም የፈተና አይነቶችም ሆነ በአጠቃላዩ በሰዋስው መመዘኛ ጥያቄዎች ድምር 

ውጤት የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች የበለጠ አማካይ 

ውጤት አስመዝግበዋል፡፡ ይህ ውጤት የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር ቡድን 

ተማሪዎች የበለጠ ውጤት እንዳላቸው ያሳያል፡፡ ይሁን እንጂ በቅድመ ፈተና 

ውጤት ትንተና ክፍል እንደተገለፀው የቡድኖቹን አማካይ ውጤት በመመልከት 

ብቻ በቡድኖቹ መካከል ጉልህ የችሎታ ልዩነት አለ ወይም የለም ማለት 
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አይቻልም፡፡ በመሆኑም በሁለቱ ቡድን ተማሪዎች መካከል ጉልህ የሰዋስው እውቀት 

ልዩነት መኖር አለመኖሩን ለማረጋገጥ ቡድኖቹ በእያንዳንዱ የጥያቄ አይነትና 

በድምር የሰዋስው መመዘኛ ጥያቄዎች ያመጡት ውጤት በባእድ የናሙናዎች ቲ-

ቴስት ቀጥሎ ተተንትኗል፡፡   
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ሰንጠረዥ 6፡ የሰዋስው እውቀት መመዘኛ የድህረ ፈተና ጥያቄዎች ውጤት የባእድ ናሙናዎች ቲ-
ቴስት

የሌቨኔ 
የልይይቶች 
እኩልነት 
መሞከሪያ

                            የአማካይ እኩልነት ቲ-ቴስት  

95% የምናልባት 
ስህተት መተማመኛ

የልይ
ይት 
ዋጋ 
(f)

ጉልህ
ነት
(sig.)

የቲ 
ዋጋ 
(t)

የነጻነ
ት 
ደረጃ 
(D/t)

ጉልህነት 
(ባለ 
ሁለት 
ጫፍ)

የአማካይ 
ልዩነት 

መደበኛ 
የስህተት 
ልዩነት ዝቅተኛ ከፍተኛ

እኩል 
ልይይት 
ይኖራል

1.356 58 .180 .26667 .19672 -.12710 .66044የምርጫ 
ጥያቄዎች 
(5%)

እኩል 
ልይይት 
አይኖርም

.006 .938

1.356 57.29 .180 .26667 .19672 -.12721 .66054

እኩል 
ልይይት 
ይኖራል

2.574 58 .013 .50000 .19427 .11113 .88887ተዘበራርቀው 
የተደረደሩ 
ቃላትን 
በትክክለኛ 
አሰዳደራቸው 
በመደርደር 
ትክክለኛ 
ዓረፍተነገሮች
ን መመስረት 
(5%)

እኩል 
ልይይት 
አይኖርም

.324 .572

2.574 57.99 .013 .50000 .19427 .11113 .88887

እኩል 
ልይይት 
ይኖራል

2.430 58 .018 .50000 .20576 .08813 .91187በተሰጣቸው 
ቃላት 
የተለያዩ 
የዓረፍተነገር 
ስልቶችን 
ማዋቀር (5%)

እኩል 
ልይይት 
አይኖርም

.462 .499

2.430 57.99 .018 .50000 .20576 .08813 .91187

እኩል 
ልይይት 
ይኖራል

2.610 58 .012 .6333 .24267 .14758 1.11909የነጠላ 
ዓረፍተነገሮች
ን ግሶች 
እንዳያስሩ 
በማድረግ ወደ 
ውስብስ 
ዓረፍተነገር 
ማስፋፋት 
(5%)

እኩል 
ልይይት 
አይኖርም

1.848 .179

2.610 56.78 .012 .6333 .24267 .14735 1.11939

እኩል 
ልይይት 
ይኖራል

3.139 58 .003 1.9000 .60537 .68822 3.11178የድህረ ፈተና 
አጠቃላይ 
የሰዋስው 
እውቀት 
መመዘኛ 
ጥያቄዎች 
ድምር 
ውጤት 
(20%)

እኩል 
ልይይት 
አይኖርም

.443 .509

3.139 57.55 .003 1.9000 .60537 .68802 3.11198

የቲ-ሰንጠረዥ ዋጋ፡ 2.000
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ሰዋስውን ለመመዘን ከቀረቡት የጥያቄ አይነቶች ውስጥ ከምርጫ ጥያቄዎች ውጭ 

ባሉት የፈተና አይነቶችና በድምር የሰዋስው መመዘኛ ጥያቄዎች በሙከራ ቡድንና 

በቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች መካከል ጉልህ የችሎታ ልዩነት እንዳለ በሰንጠረዥ 

ስድስት የቀረቡት ቁጥራዊ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ 

አምስት ነጥብ በያዙት የምርጫ ጥያቄዎች በሁለቱ ቡድን ተማሪዎች መካከል 

የ0.26667 የአማካይ ውጤት ልዩነት አለ፡፡ ይህም ማለት የሙከራ ቡድን ተማሪዎች 

ያስመዘገቡት አማካይ ውጤት የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች ካስመዘገቡት አማካይ 

ውጤት በ0.26667 ይበልጣል ማለት ነው፡፡ ይሁን እንጂ የቲ ዋጋ የቲ-ሰንጠረዥ 

ዋጋ ከሆነው 2.000 አንሶ 1.356 ሆኗል፡፡ እንዲሁም ባለ ሁለት ጫፍ ጉልህነት 

ከ0.05 በልጦ 0.180 ሆኗል፡፡ ይህም ሰዋስውን ለመመዘን በቀረቡት የምርጫ 

ጥያቄዎች በሙከራ ቡድን ተማሪዎች እና በቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች መካከል 

ጉልህ የችሎታ ልዩነት አለመኖሩን ያመለክታል፡፡ ይህም ማለት በምርጫ 

ጥያቄዎች የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች የበለጠ አማካይ 

ውጤት ቢኖራቸውም በሁለቱ ቡድን ተማሪዎች መካከል የጥያቄ አይነቱን 

የመስራት ጉልህ የሆነ የችሎታ ልዩነት የለም ማለት ነው፡፡

ከምርጫ ጥያቄ በመቀጠል በድህረ ፈተናው የሰፈረው የሰዋስው እውቀትን 

የመመዘኛ የጥያቄ አይነት አምስት ነጥቦችን የያዘው «የተዘበራረቁ ቃላትን 

በማስተካከል ትክክለኛ የዓረፍተነገር የአወቃቀር ስርዓትን የተከተሉ ዓረፍተነገሮችን 

ማዋቀር» የሚለው ነው፡፡ በዚህ የጥያቄ አይነት የሙከራ ቡድን ተማሪዎች አማካይ 

ውጤት ከቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች አማካይ ውጤት በ0.5000 ይበልጣል፡፡ 

እንዲሁም የቲ ዋጋ ከቲ-ሰንጠረዥ ዋጋ ሲበልጥ፣ ባለ ሁለት ጫፍ ጉልህነቱ ደግሞ 

ከ0.05 (መደበኛ የጉልህነት ደረጃ) ያንሳል (ቲ= 2.574፣ የ‹p› ዋጋ= 0.013)፡፡ በዚህ 

የትንተና ውጤት መሰረትም የተዘበራረቁ ቃላትን በማስተካከል ትክክለኛ 

የዓረፍተነገር የአወቃቀር ስርዓትን የተከተሉ ዓረፍተነገሮችን ማዋቀር የሚለውን 

የጥያቄ አይነት በመስራት በሙከራ ቡድን ተማሪዎች እና በቁጥጥር ቡድን 

ተማሪዎች መካከል ጉልህ የችሎታ ልዩነት አለ፤ የሙከራ ቡድን ተማሪዎች 

ከቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች የበለጠ የጥያቄ አይነቱን የመስራት አቅም አላቸው፡፡   
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ሶስተኛ የሰዋስው እውቀት መመዘኛ የድህረ ፈተና የጥያቄ አይነት አምስት ነጥብ 

የያዘ ሲሆን የተሰጧቸውን ቃላት በመጠቀም የተለያዩ የዓረፍተነገር ስልቶች 

መመስረትን የሚጠይቅ ነው፡፡ በዚህ የጥያቄ አይነት በሁለቱ ቡድን ተማሪዎች 

አማካይ ውጤት መካከል የ0.50000 ልዩነት አለ፡፡ ከአማካይ ውጤት በተጨማሪ 

የቲ ዋጋ የቲ-ሰንጠረዥ ዋጋ ከሆነው 2.000 በልጦ 2.430 ሲሆን ባለ ሁለት ጫፍ 

ጉልህነቱ ደግሞ ከ0.05 አንሶ 0.018 ሆኗል፡፡ ይህም የሚያሳየው የተለያዩ 

የዓረፍተነገር ስልቶችን በመመስረት የጥያቄ አይነት በሙከራ ቡድን ተማሪዎችና 

በቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች መካከል ጉልህ የችሎታ ልዩነት መኖሩንና የሙከራ 

ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች የበለጠ የዓረፍተነገር ስልቶችን 

የማዋቀር አቅም እንዳላቸው ነው፡፡  

የመጨሻው የሰዋስው መመዘኛ የጥያቄ አይነት አምስት ነጥብ የያዘ ሲሆን 

ተማሪዎች የተሰጧቸውን ነጠላ ዓረፍተነገሮች ግሳቸው እንዳያስር በማድረግ ወደ 

ውስብስብ ዓረፍተነገሮች እንዲያስፋፉ የሚጠይቅ ነው፡፡ በዚህ የፈተና አይነት 

የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች ያስመዘገቡት አማካይ ውጤት የሙከራ ቡድን 

ተማሪዎች ካስመዘገቡት አማካይ ውጤት በ0.6333 ያንሳል፡፡ በዚህ የፈተና አይነት 

የቲ ዋጋ ከቲ ሰንጠረዥ ዋጋ ከመብለጡም በተጨማሪ ባለ ሁለት ጫፍ ጉልህነቱ 

ከ0.05 ያንሳል (ቲ= 2.610፣ p= 0.012)፡፡ ይህ ቁጥራዊ ውጤት የሚያመለክተው 

የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች የበለጠ ነጠላ ዓፍተነገሮችን 

በማስፋፋት ወደ ውስብስብ ዓረፍተነገሮች የመቀየር አቅም እንዳላቸው ነው፤ 

በቡድኖቹ መካከል ያለውም የችሎታ ልዩነት ጉልህ ነው፡፡

ከላይ የተብራሩት የሰዋስው እውቀትን ለመመዘን የተዘጋጁ አራት የፈተና አይነቶች 

የያዟቸው ውጤቶች ሲደመሩ ሀያ ነጥብ አላቸው፡፡ ይህም ይህ ጥናት በሰዋስው 

እውቀት ያካለለውን ወሰን ያካተቱ ጥያቄዎችን ድምር ውጤት ያሳያል፡፡ ከላይ 

በእያንዳንዱ የፈተና አይነት የተብራሩትን ነጠላ ውጤቶች በአንድ ላይ በመደመር 

የተገኘው አጠቃላይ የሰዋስው እውቀት መመዘኛ የድህረ ፈተና ድምር ውጤት 

ማብራሪያ ቀጥሎ ይቀርባል፡፡ 

በሰንጠረዥ ስድስት የሰፈረው የባእድ ናሙናዎች ቲ-ቴስት እንደሚያመለክተው ሀያ 

ነጥብ በያዘው አጠቃላይ የሰዋስው መመዘኛ ጥያቄዎች ውጤት የሙከራ ቡድን 
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ተማሪዎች ያስመዘገቡት አማካይ ውጤት የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች ካስመዘገቡት 

አማካይ ውጤት በ1.9000 ይበልጣል፡፡ እንዲሁም የቲ ዋጋ የቲ-ሰንጠረዥ ዋጋ 

ከሆነው 2.000 በልጦ 3.139 ሲሆን ባለ ሁለት ጫፍ ጉልህነቱ ከ0.05 አንሶ 0.003 

ሆኗል፡፡ በሙከራ ቡድን ተማሪዎችና በቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች መካከል ጉልህ 

የሰዋስው እውቀት ልዩነት እንዳለ እነዚህ ስታቲስቲካዊ መግለጫዎች ያመለክታሉ፡፡ 

ከዚህም በመነሳት የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከሙከራ ትምህርቱ በኋላ የሰዋስው 

እውቀታቸው አድጓል ማለት ይቻላል፡፡

በአጠቃላይ የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀት ለመመዘን ከተዘጋጁት አራት የጥያቄ 

አይነቶች በሶስቱ በተናጠል እና በአራቱ የጥያቄ አይነቶች ድምር ውጤት 

የተደረጉት ትንተናዎች እንደሚያመለክቱት የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር 

ቡድን ተማሪዎች የበለጠ የሰዋስው እውቀት አላቸው፡፡ ይህንንም የሰዋስው እውቀት 

ልዩነት ያመጣው ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት 

ማስተማር ነው፡፡ ቀጥሎ ደግሞ የመጻፍ ክሒል ውጤት ትንተና ይቀርባል፡፡

4.1.2.2. የመጻፍ ክሒል መመዘኛ የድህረ ፈተና ጥያቄዎች ውጤት 

ትንተና

የመጻፍ ክሒል መመዘኛ ጥያቄዎች በሁለት የጥያቄ አቀራረብ መንገዶች የተዘጋጁ 

ሲሆኑ ሰላሳ ነጥብ አላቸው፡፡ የመጀመሪያው የመጻፍ ክሒል መመዘኛ የጥያቄ 

አይነት አጠቃላይ የሆኑ ጉዳዮችን የሚጠይቁ አምስት ጥያቄዎችን የያዘ ሲሆን 

ለተጠየቋቸው ጉዳዮች ተስማሚ የሆኑ የዓረፍተነገር ስልቶችን በመጠቀም 

እንዲመልሱ የሚጠይቁ ናቸው፡፡ በዚህ የጥያቄ አይነት ስር የተካተቱት 

እያንዳንዳቸው ጥያቄዎች ሁለት ሁለት ነጥብ በድምሩ አስር ነጥብ ይዘዋል፡፡ 

ሁለተኛው የጥያቄ አይነት ደግሞ የተለያዩ ዓውዶችን በተለያዩ የድርሰት አይነቶች 

መግለፅን የሚሹ አምስት ጥያቄዎችን ይዟል፡፡ በዚህ የጥያቄ አይነት ስር የቀረቡት 

ተግባራት እያንዳንዳቸው አራት አራት፣ በድምሩ ሀያ ነጥብ አላቸው፡፡ በዚህ ክፍል 

የሙከራ ቡድን እና የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች በሁለቱ የጥያቄ አይነቶችና 

በድምር የመጻፍ ክሒል ጥያቄዎች ያስመዘገቡት ውጤት በቡድናዊ ገላጭ 

ስታቲስቲክስና በባእድ የናሙናዎች ቲ-ቴስት ተተንትነው ቀርበዋል፡፡
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ሰንጠረዥ 7፡ የመጻፍ ክሒል መመዘኛ የድህረ ፈተና ጥያቄዎች ውጤት ቡድናዊ ገላጭ 
ስታቲስቲክስ

የፈተና አይነት ቡድን ናሙና አማካይ ውጤት መደበኛ ልይይት መደበኛ የስህተት 
አማካይ

ሀሳብን በተለያዩ 
የዓረፍተነገር ስልቶች 
የመግለፅ ጥያቄዎች 
ውጤት (10%)

ሙከራ ቡድን

ቁጥጥር ቡድን

30

30

7.5667

5.533

1.73570

1.45586

.31689

.26580

ዓውዶችን በተለያዩ 
የድርሰት አይነቶች 
የመግለፅ ጥያቄዎች 
ውጤት (20%)

ሙከራ ቡድን

ቁጥጥር ቡድን

30

30

14.1000
10.9667

2.96537

2.37056

.54107

.43280

የድህረ ፈተና የመጻፍ 
ክሒል መመዘኛ 
ጥያቄዎች ድምር 
ውጤት (30%)

ሙከራ ቡድን

ቁጥጥር ቡድን

30

30

21.667
16.5000

3.71700

3.23505

.67863

.59064

በሰንጠረዥ ሰባት የሰፈረው ቡድናዊ ገላጭ ስታቲስቲክስ እንደሚያመለክተው 

የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች የበለጠ ውጤት አላቸው፡፡ 

ይህም ሲባል መጻፍን ለመመዘን በተዘጋጁት ሁለት የፈተና አይነቶችም ሆነ በሁለቱ 

የፈተና አይነቶች ድምር ውጤት የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር ቡድን 

ተማሪዎች የበለጠ አማካይ ውጤት አላቸው፡፡ ይህ የአማካይ ውጤት ልዩነት 

በሁለቱ ቡድኖች መካከል ጉልህ የመጻፍ ክሒል ልዩነት መኖር አለመኖሩን 

ለማረጋገጥ ስለማያስችል ቀጥሎ የቡድኖቹን ውጤት በመውሰድ በባእድ 

የናሙናዎች ቲ-ቴስት ተተንትኗል፡፡
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ሰንጠረዥ 8፡ የመጻፍ ክሒል መመዘኛ የድህረ ፈተና ጥያቄዎች ውጤት የባእድ ናሙናዎች ቲ-
ቴስት

የሌቨኔ 
የልይይቶች 
እኩልነት 
መሞከሪያ

                            የአማካይ እኩልነት ቲ-ቴስት  

95% የምናልባት 
ስህተት መተማመኛ

የልይ
ይት 
ዋጋ 
(f)

ጉልህ
ነት
(sig.)

የቲ 
ዋጋ 
(t)

የነጻነ
ት 
ደረጃ 
(D/t)

ጉልህነት 
(ባለ 
ሁለት 
ጫፍ)

የአማካይ 
ልዩነት 

መደበኛ 
የስህተት 
ልዩነት ዝቅተኛ ከፍተኛ

እኩል 
ልይይት 
ይኖራል

4.916 58 .000 2.0333 .41361 1.20540 2.86126ሀሳብን 
በተለያዩ 
የዓረፍተነገ
ር ስልቶች 
የመግለፅ 
ጥያቄዎች 
ውጤት 
(10%)

እኩል 
ልይይት 
አይኖርም

.829 .366

4.916 57.56 .000 .0000 .41361 1.20487 2.86180

እኩል 
ልይይት 
ይኖራል

4.522 58 .000 3.1333 .69288 1.74639 4.52027ዓውዶችን 
በተለያዩ 
የድርሰት 
አይነቶች 
የመግለፅ 
ጥያቄዎች 
ውጤት 
(20%)

እኩል 
ልይይት 
አይኖርም

2.705 .105

4.522 55.33 .000 3.1333 .69288 1.74497 4.52170

እኩል 
ልይይት 
ይኖራል

5.743 58 .000 5.1667 .89966 3.36856 6.96753የመጻፍ 
ክሒል 
መመዘኛ 
ጥያቄዎች 
ድምር 
ውጤት

እኩል 
ልይይት 
አይኖርም

1.549 .218

5.743 56.92 .000 5.1667 .89966 3.36507 6.96826

የቲ-ሰንጠረዥ ዋጋ 2.000

በሰንጠረዥ ስምንት የቀረበው መረጃ እንደሚያመለክተው የመጻፍ ክሒልን 

ለመመዘን በቀረቡት ሁለት የጥያቄ አይነቶችም ሆነ በሁለቱ የጥያቄ አይነቶች 

ድምር ውጤት በሙከራ ቡድን ተማሪዎችና በቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች መካከል 

ጉልህ የመጻፍ ክሒል ልዩነት አለ፡፡ የባእድ ናሙናዎች ቲ-ቴስት ትንተናው 

የሚያመለክተው ውጤት እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

የመጀመሪያው የመጻፍ ክሒልን ለመመዘን የተዘጋጀው የድህረ ፈተና የጥያቄ 

አይነት ሀሳብን በተለያዩ የዓረፍተነገር ስልቶች መግለፅ ሲሆን አስር ነጥብ ያላቸው 

አምስት ጥያቄዎችን አካቷል፡፡ በዚህ የጥያቄ አይነት ውጤት የተደረገው ትንተና 
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እንደሚያመለክተው የሙከራ ቡድን ተማሪዎች አማካይ ውጤት ከቁጥጥር ቡድን 

ተማሪዎች አማካይ ውጤት በ2.0333 ይበልጣል፡፡ የቲ ዋጋ ከቲ ሰንጠረዥ ዋጋ 

በልጦ 4.916 ሲሆን የባለ ሁለት ጫፍ ጉልህነት p ዋጋ ደግሞ ከ0.05 አንሶ 0.000 

ሆኗል፡፡ በዚህ ውጤት መሰረትም በሁለቱ ቡድን ተማሪዎች መካከል ጉልህ የችሎታ 

ልዩነት አለ ማለት ይቻላል፡፡ ይህም ማለት አንድን ሀሳብ በተገቢው የዓረፍተነገር 

ስልት በመግለፅ የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች የበለጠ 

አቅም አላቸው ማለት ነው፡፡

ሁለተኛው የመጻፍ ክሒልን መመዘኛ የድህረ ፈተና የጥያቄ አይነት ሀያ ነጥብ 

የያዙ አምስት ጥያቄዎችን ያካተተው «ዓውዶችን በተለያዩ የድርሰት አይነቶች 

መግለፅ» የሚለው ነው፡፡ በዚህ የጥያቄ አይነት በሁለቱ ቡድን ተማሪዎች መካከል 

የ3.1333 የአማካይ ውጤት ልዩነት አለ፡፡ ይህም ማለት የሙከራ ቡድን ተማሪዎች 

አማካይ ውጤት ከቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች አማካይ ውጤት በ3.1333 ይበልጣል 

ማለት ነው፡፡ እንዲሁም በጥያቄ አይነቱ የተደረገው የባእድ ናሙናዎች ቲ-ቴሰት 

ትንተና እንደሚያመለክተው የቲ ዋጋ ከቲ-ሰንጠረዥ ዋጋ ሲበልጥ፣ ባለ ሁለት ጫፍ 

ጉልህነቱ ከ0.05 ያንሳል (ቲ= 4.916፣ p= 0.000)፡፡ ከዚህም መገንዘብ 

እንደሚቻለው በሙከራ ቡድን ተማሪዎች እና በቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች መካከል 

ጉልህ ድርሰት የመጻፍ ልዩነት እንዳለና የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር 

ቡድን ተማሪዎች የበለጠ ዓውዶችን በተለያዩ የድርሰት አይነቶች የመግለፅ አቅም 

አላቸው፡፡

ከላይ የተገለፁት ሁለት የመጻፍ ክሒል መመዘኛ የጥያቄ አይነቶች ተደምረው ሰላሳ 

ነጥብ አላቸው፡፡ ከሁለቱ የጥያቄ አይቶች የተገኘው ድምር ውጤት ትንተና 

እንደሚያመለክተው የመጻፍ ክሒልን ለመመዘን በተዘጋጀው የድህረ ፈተና የጥያቄ 

ክፍል የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከሙከራ ቡድን ተማሪዎች አማካይ ውጤት 

በ5.16667 ይበልጣል፡፡ በተጨማሪም በመጻፍ ክሒል መመዘኛ ጥያቄዎች የቲ ዋጋ 

ከ2.00 በልጦ 5.743 ሲሆን ባለ ሁለት ጫፍ ጉልህነቱ ደግሞ ከ0.05 አንሶ 0.000 

ሆኗል፡፡ ይህም በሙከራ ቡድንና በቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች መካከል ጉልህ 

የመጻፍ ክሒል ልዩነት መኖሩን ያሳያል፡፡ በዚህም መሰረት የሰዋስው ትምህርትን 
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በተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የተማሩት የሙከራ ቡድን ተማሪዎች የመጻፍ 

ክሒላቸው አድጓል ማለት ይቻላል፡፡ 

በአጠቃላይ የድህረ ፈተናው ውጤት የጥናቱን ሁለት ዓላማዎች መሰረት በማድረግ 

ተተንትኗል፡፡ የውጤት ትንተናው አንደሚያመለክተው ምንም እንኳን ከሙከራ 

ትምህርቱ በፊት በሁለቱ ቡድን ተማሪዎች መካከል ጉልህ የሰዋስው እወቀትና 

የመጻፍ ክሒል ልዩነት ባይኖርም ከሙከራ ትምህርቱ በኋላ በሁለቱ ቡድኖች 

መካከል ጉልህ የሰዋስው እውቀትና የመጻፍ ክሒል ልዩነት ተፈጥሯል፡፡ ይህም 

የሙከራ ቡድን ተማሪዎችን ለማስተማር በጥቅም ላይ የዋለው የተቀናጀ የሰዋስው 

ማስተማሪያ ዘዴ የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀትም ሆነ የመጻፍ ክሒል 

እንደሚያሳድግ ያሳያል፡፡     

4.2. የጥናቱ ውጤት ማብራሪያ

ቀደም ሲል እንደተገለፀው ይህ ጥናት የተካሄደው አራት መላምቶችን ፈትሾ ለሁለት 

ጥያቄዎች መልስ በመስጠት ሁለት ዓላማዎችን ለማሳካት ነው፡፡ በተካሄደው 

ጥናትም ሁለቱ መላምቶች ውድቅ መሆናቸውና ሁለቱ ደግሞ ትክክል መሆናቸው 

ተረጋግጦ ሁለቱ ጥያቄዎች መልስ ስላገኙ ዓላማዎቹ ተሳክተዋል፡፡ ለጥያቄዎቹ 

መልስ የሰጡት መረጃዎች የተገኙት ከድህረ ፈተናው ውጤት ትንተና በመሆኑ 

ትንተናውን መሰረት ያደረገው የውጤት ማብራረያ ቀጥሎ ይቀርባል፡፡

የዚህ ጥናት ጥያቄዎች «ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር 

አቀናጅቶ ማስተማር የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀት ምን ያህል ያሳድጋል?» እና 

«ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር አቀናጅቶ ማስተማር 

የተማሪዎችን የመጻፍ ክሒል ለማሳደግ ሊያግዝ ይችላል?» የሚሉ ናቸው፡፡ ለእነዚህ 

ጥያቄዎች መልስ ለማግኘትም የሙከራ ትምህርቱ ከመካሄዱ በፊት ለሁለቱም 

ቡድን ተማሪዎች የሰዋስው እውቀትን እና የመጻፍ ክሒልን የሚመዝኑ ጥያቄዎችን 

ያካተተ ቅድመ ፈተና ለሁለቱም ቡድን ተማሪዎች ተሰጥቷል፡፡ የቅድመ ፈተና 

የውጤት ትንተናው እንዳመለከተውም በሁለቱ ቡድኖች ተማሪዎች መካከል ጉልህ 

የሰዋስው እውቀትም ሆነ የመጻፍ ክሒል ልዩነት የለም፡፡ 
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በሁለቱ ቡድኖች መካከል ጉልህ የሰዋስው እውቀት እና የመጻፍ ክሒል ልዩነት 

እንደሌለ ከተረጋገጠ በኋላ የሙከራ ትምህርቱ ለስድስት ሳምንታት (ለአስራ ስምንት 

ክፍለ ጊዜዎች) ተሰጥቷል፡፡ ከሙከራ ትምህርቱ በኋላ የጥናቱን ዓላዎች መሰረት 

በማድረግ የተዘጋጁ ጥያቄዎችን ያካተተ ድህረ ፈተና ተሰጥቶ ውጤቱን በመውሰድ 

የድህረ ፈተና ውጤት ትንተና ተካሂዷል፡፡ የውጤት ትንተናው እንዳመለከተውም 

በሙከራ ቡድን ተማሪዎችና በቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች መካከል ጉልህ የሰዋስው 

እውቀትና የመጻፍ ክሒል የአቅም ልዩነት አለ (p<0.05)፡፡

ከሰዋስው እውቀት መመዘኛ የድህረ ፈተና ጥያቄዎች እና ከመጻፍ ክሒል መመዘኛ 

ጥያቄዎች የተገኘው ውጤት ለየብቻ ተተንትኗል፡፡ ሰዋስውን ለመመዘን የተዘጋጁት 

ጥያቄዎች በአራት የጥያቄ አይነቶች የተዘጋጁ ሲሆን ሀያ ነጥብ አላቸው፡፡ 

የመጀመሪያው የሰዋስው እውቀት መመዘኛ የድህረ ፈተና የጥያቄ አይነት የምርጫ 

ጥያቄ ሲሆን በዚህ የጥያቄ አይነት በሙከራ ቡድን ተማሪዎችና በቁጥጥር ቡድን 

ተማሪዎች መካከል ጉልህ የችሎታ ልዩነት አልታየም፡፡ በዚህ የጥያቄ አይነት 

በቡድኖቹ መካከል ጉልህ ልዩነት ያልታየበት ምክንያት የምርጫ ጥያቄዎች ካላቸው 

ባህርይ ሊሆን ይችላል፡፡ ይህም ማለት ከአፍልቆት የፈተና አይነቶች አንፃር ሲታይ 

የምርጫ ጥያቄ ለግምት አመች ከመሆኑም በተጨማሪ የተዘነጋን ነገር ለማስታወስ 

ቀላል ነው፡፡

ይህንን ጉዳይ Abraham (2008, p. 40) ያደረገው የጥናት ውጤት ማብራሪያ 

ያመለክታል፡፡ Abraham እንደገለፀው በመዋቅራዊ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ 

የሚማሩ ተማሪዎች ህጎችን የመሸምደድ ልምድ ያዳብራሉ፡፡ ይህም በምርጫ 

የሚቀርቡ ጥያቄዎችን በቀላሉ ለመስራት ያስችላቸዋል፡፡ በዚህ ጥናትም በምርጫ 

ጥያቄ ምንም እንኳን የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች የበለጠ 

አማካይ ውጤት ቢኖራቸውም ጉልህ የችሎታ ልዩነት አልታየም፡፡ ይህም የሆነበት 

ምክንያት Abraham የገለፀው ሊሆን ይችላል፡፡ 

የመጀመሪያው ጉልህ የአማካይ ውጤት ልዩነት የታየው «የተዘበራረቁ ቃላትን 

ቅደም ተከተል በማስተካከል ሰዋስዋዊ ስርዓታቸውን የጠበቁ ዓረፍተነገሮችን 

መመስረት» በሚለው የሰዋስው እውቀት መመዘኛ የጥያቄ አይነት ሲሆን አምስት 

ነጥብ አለው፡፡ የዚህ ጥያቄ አይነት ዓላማ የዓረፍተነገሮችን ሰዋስዋዊ ስህተቶች ነቅሶ 
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በማውጣት ቃላትን በትክክለኛ ሰዋስዋዊ ቅደም ተከተላቸው አስተካክሎ የማስቀመጥ 

አቅማቸውን መለካት ነው፡፡ የፈተና አይነቱ አማካይ ውጤት እንደሚያመለክተው 

የሙከራ ቡድን ተማሪዎች 4.333 ሲሆን የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች ደግሞ 3.8333 

ነው፤ የአማካይ ውጤት ልዩነታቸውም 0.5000 ነው፤ እንዲሁም የቲ ዋጋ 2.574 

ሲሆን ባለሁለት ጫፍ ጉልህነት ደግሞ 0.013 ነው (p<0.05)፡፡ 

በዚህ የፈተና አይነት የተደረገው የውጤት ትንተና Dkhissi (2014, p. 154) 

ከገለፀው ሀሳብ ጋር ይስማማል፡፡ Dkhissi እንደገለፀው ተማሪዎች የሰዋስው 

ትምህርትን ቅርፅ ላይ ብቻ ባተኮረ ዘዴ የሚማሩ ከሆነ በንግግርም ሆነ በጽሑፍ 

ሀሳባቸውን ሲገልፁ ሰዋስዋዊ ስህተት ይፈፅማሉ፤ የሚፈፅሟቸው ሰዋስዋዊ 

ስህተቶችም የሚመነጩት ከቅርፅ ተኮር የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ነው፡፡ ምንም 

እንኳን በዚህ ጥናት በቅርፅ ተኮር የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የተማሩት ተማሪዎች 

በሚናገሩበት ወቅት የሚፈፅሟቸው ሰዋስዋዊ ስህተቶች ባይዳሰሱም በሚጽፏቸው 

ጽሑፎች የሚፈፅሟቸው ሰዋስዋዊ ስህተቶች እና ሰዋስዋዊ ስህተቶችን ነቅሶ 

የማውጣት አቅማቸው በዚህ የፈተና አይነት ተገምግመዋል፡፡ በውጤቱ መሰረትም 

የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች ሰዋስዋዊ ስህተቶችን ነቅሰው የማውጣት አቅማቸው 

ዝቅተኛ ከመሆኑም በተጨማሪ ሰዋስዋዊ ስርአታቸውን የጠበቁ ዓረፍተነገሮችን 

የማዋቀር አቅማቸው ከሙከራ ቡድን ተማሪዎች ያነሰ ነው፡፡ በመሆኑም ሰዋስውን 

ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት የተማሩት የሙከራ ቡድን 

ተማሪዎች በቅርፅ ተኮር የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ከተማሩት የቁጥጥር ቡድን 

ተማሪዎች የበለጠ ሰዋስዋዊ ስህተቶችን ነቅሶ የማውጣትና የማስተካከል አቅም 

አላቸው ማለት ይቻላል፡፡

ሁለተኛው ጉልህ የውጤት ልዩነት የታየበት የሰዋስው እውቀት መመዘኛ የፈተና 

አይነት «በተሰጧቸው ቃላት የተለያዩ የዓረፍተነገር ስልቶችን ማዋቀር» የሚለው 

ነው፡፡ የዚህ የፈተና አይነት ዓላማም ሰዋስዋዊ ስርዓታቸውን የጠበቁ የተለያዩ 

የዓረፍተነገር ስልቶችን የማዋቀር አቅማቸውን መመዘን ነው፡፡ በዚህም የፈተና 

አይነት በሁለቱ ቡድን ተማሪዎች መካከል ሰፊ የአማካይ ውጤት ልዩነት 

ታይቷል፡፡ የውጤት ትንተናው እንደሚያመለክተው የሙከራ ቡድን ተማሪዎች 

አማካይ ውጤት 4.1667 ሲሆን  የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች አማካይ ውጤት ደግሞ 
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3.6667 ነው፤ በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለው የአማካይ ውጤት ልዩነትም 0.5000 

ነው፤ እንዲሁም ባለሁለት ጫፍ ጉልህነቱ 0.018 ነው (p<0.05)፡፡ 

ከዚህ የጥያቄ አይነት ውጤት የተገኘው ትንተና Werede (1986) ቅርፅ ተኮር 

የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የተማሪዎችን ሰዋስዋዊ እውቀት የማሳደግ አቅሙ 

ዝቅተኛ እንደሆነ ከገለፀው ሀሳብ ጋር ይስማማል፡፡ የጥያቄ አይነቱ ሰዋስዋዊ 

ስርአታቸውን የጠበቁ ዓረፍተነገሮች ማዋቀርን የሚጠይቅ ነው፡፡ ይሁን እንጂ 

በቅርፅ ተኮር የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የተማሩት የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች 

በተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የተማሩት የሙከራ ቡድን ተማሪዎች 

ያዋቀሯቸውን ያክል ከሰዋስዋዊ ስህተቶች የፀዱ ዓረፍተነገሮች ማዋቀር 

አልቻሉም፡፡ ከዚህም በመነሳት የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ከመዋቅራዊ 

የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የበለጠ የተማሪዎችን ሰዋስዋዊ ስህተት የሌለባቸው 

የዓረፍተነገር ስልቶች የመመስረት ችሎታ ያሳድጋል ማለት ይቻላል፡፡  

ሶስተኛውና ጉልህ የውጤት ልዩነት የታየበት የሰዋስው እውቀት መመዘኛ የድህረ 

ፈተና የጥያቄ አይነት «የነጠላ ዓረፍተነገሮችን ግሶች እንዳያስሩ በማድረግ ወደ 

ውስብስብ ዓረፍተነገሮች ማስፋፋት» የሚለው ሲሆን ዓላማው ተማሪዎች ነጠላ 

ዓረፍተነገሮችን ያለምንም ሰዋስዋዊ ስህተት አስፋፍተው ውስብስብ ዓረፍተነገር 

ማድረግ መቻላቸውን መመዘን ነው፡፡ በዚህ የጥያቄ አይነት የሙከራ ቡድን 

ተማሪዎች አማካይ ውጤት ከቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች አማካይ ውጤት በ0.6333 

ይበልጣል፡፡ እንዲሁም ባለሁለት ጫፍ ጉልህነቱ 0.012 ነው (p<0.05)፡፡ 

ይህ የውጤት ትንተና Abraham (2008, p. 40) ከገለፀው ሀሳብ ጋር ይስማማል፡፡ 

Abraham እንደገለፀው የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀት ለማሳደግ ከመዋቅራዊ 

የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ይልቅ የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የተሻለ 

ነው፡፡ በዚህ ጥናት ነጠላ ዓረፍተነገሮችን ያለሰዋስዋዊ ስህተት በማስፋፋት 

ውስብስብ ዓረፍተነገሮችን በመመስረት የጥያቄ አይነት የተደረገው የውጤት ትንተና 

እንዳመለከተውም የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች የበለጠ 

አቅም አላቸው፡፡ በዚህም ምክንያት ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ 

ጋር አቀናጅቶ ማስተማር ተማሪዎች የነጠላ ዓረፍተነገሮችን ግሶች እንዳያስሩ 
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በማድረግ ከሰዋስዋዊ ስህተቶች የፀዱ ውስብስብ ዓረፍተነገሮችን የመመስረት ችሎታ 

እንዲኖራቸው ያደርጋል የሚል ድምዳሜ መስጠት ይቻላል፡፡

ከሰዋስው መመዘኛ ጥያቄዎች በተጨማሪ የተማሪዎቹን የመጻፍ ክሒል ለመመዘን 

ሁለት የጥያቄ አይነቶች እንደተዘጋጁ ቀደም ሲል ተገልጿል፡፡ በእነዚህ ሁለት 

የመጻፍ ክሒል መመዘኛ የጥያቄ አይነቶች የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር 

ቡድን ተማሪዎች የበለጠ አማካይ ውጤት አስመዝግበዋል፤ በቡድኖቹ መካከልም 

ጉልህ የችሎታ ልዩነት አለ፡፡ የመጀመሪያው የመጻፍ ክሒል መመዘኛ የድህረ 

ፈተና የጥያቄ አይነት «ሀሳብን በተገቢ የዓረፍተነገር ስልቶች መመለስ» የሚለው 

ነው፡፡ የዚህ የጥያቄ አይነት ዓላማ ተጠኝዎች ሀሳባቸውን በተገቢ የዓረፍተነገር 

ስልቶች መግለፅ መቻላቸውን መመዘን ነው፡፡ በዚህ የጥያቄ አይነት የሙከራ ቡድን 

አማካይ ውጤት ከቁጥጥር ቡድን አማካይ ውጤት በ2.0333 ከመብለጡም 

በተጨማሪ ባለ ሁለት ጫፍ ጉልህነቱ ከ 0.05 ያንሳል (p<0.05)፡፡ ይህም በቡድኖቹ 

መካከል ጉልህ የችሎታ ልዩነት መኖሩን ያመለክታል፡፡ 

ይህ የውጤት ትንተና Abraham (2008, p. 41) እና Kheider (2015, p. 31) 

የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ከመዋቅራዊ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የበለጠ 

ሰዋስዋዊ እውቀትን ከማሳደጉም በላይ ሰዋስዋዊ እውቀትን በጽሑፍ ለመጠቀም 

እንደሚያስችል ከገለፁት ሀሳብ ጋር ተስማሚ ነው፡፡ በመሆኑም ሰዋስውን በተቀናጀ 

የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ማስተማር የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀት በማሳደግ 

ሀሳባቸውን በትክክለኛው የዓረፍተነገር ስልት የመግለፅ ችሎታ ያዳብራል ማለት 

ይቻላል፡፡

ሁለተኛው የመጻፍ ክሒል መመዘኛ የድህረ ፈተና የጥያቄ አይነት «አውዶችን 

በተለያዩ የድርሰት አይነቶች መግለፅ» የሚለው ሲሆን ዓላማው ዓውዶችን በተገቢ 

የድርሰት አይነቶች መግለፅ መቻልን መመዘን ነው፡፡ በዚህ የጥያቄ አይነት 

የሙከራ ቡድን ተማሪዎች አማካይ ውጤት ከቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች አማካይ 

ውጤት በ5.2 ይበልጣል፡፡ እንዲሁም የቲ ዋጋ ከቲ-ሰንተረዥ ዋጋ ሲበልጥ የባለ 

ሁለት ጫፍ ጉልህነቱ ደግሞ ከ0.05 ያንሳል፡፡ ይህም በሙከራና በቁጥጥር ቡድን 

ተማሪዎች መካከል ጉለህ የድርሰት መጻፍ ችሎታ ልዩነት እንዳለ ያመለክታል፡፡ 



55

በድርሰት መጻፍ የፈተና ውጤት የተደረገው ትንተና Kheider (2015, p. 49) 

የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ተማሪዎች በሚጽፉበት ወቅት ትክክለኛ የቋንቋ 

አጠቃቀምን ለሚገለፀው ዓውድ ከሚመቸው ሁኔታ ጋር የማጣመር እድል 

እንደሚፈጥር ከገለፀው ሀሳብ ጋር ይመሳሰላል፡፡ የዚህ ጥናት የውጤት ትንተና 

እንዳመለከተው በተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የተማሩት የሙከራ ቡድን 

ተማሪዎች ቅርፅ ላይ ብቻ በሚያተኩር የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ከተማሩት 

የቁጥጥር ቡድን ተማሪዎች የበለጠ ዓውዶችን በተገቢ የድርሰት አይነቶች የመግለፅ 

አቅም አላቸው፡፡ የአቅም ልዩነቱን ያመጣውም የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ 

ነው፡፡

በአጠቃላይ ከላይ የተገለፀው የውጤት ማብራሪያ እንደሚያመለክተው ሰዋስውን 

ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት የተማሩት የሙከራ ቡድን 

ተማሪዎች በመደበኛው የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ከተማሩት የቁጥጥር ቡድን 

ተማሪዎች የበለጠ የሰዋስው እውቀታቸው እና የመጻፍ ክሒላቸው ዳብሯል፡፡ 

በመሆኑም የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ የተማሪዎችን የሰዋስው እውቀትና 

የመጻፍ ክሒል ያዳብራል ማለት ይቻላል፡፡ 

ከዚህ ጥናት የተገኘው ውጤትም በምእራፍ ሁለት ከተገለጹት ጥናቶች ውጤት ጋር 

ይስማማል፡፡ Abraham (2008)፣ እና Werede (1986) በሀገር ውስጥ በሰሩት ጥናት 

እንደገለፁት ሰዋስውን በተቀናጀ ዘዴ ማስተማር የተማሪዎችን ሰዋስዋዊ እውቀትም 

ሆነ ተግባቦታዊ ብቃት ይጨምራል፡፡ እንዲሁም Dkhissi (2014) እና Kheider 

(2015) እንግሊዝኛን እንደ ውጭ ቋንቋ በሚማሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ 

ባደረጉት ጥናት እንደገለፁት ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር 

በማቀናጀት ማስተማር የተማዎችን ሰዋስዋዊ እውቀትና የመጻፍ ክሒል ያሳድጋል፡፡ 

ከዚህ ጥናት የተገኘው ውጤት እንዳመለከተውም በተቀናጀ ዘዴ ሰዋስውን የተማሩት 

ተማሪዎች ሰዋስዋዊ እውቀታቸው አድጓል፤ እንዲሁም የተግባቦት አንዱ 

መተግበሪያ የሆነው የመጻፍ ክሒላቸውም በከፍተኛ ሁኔታ ዳብሯል፤ የተማሯቸውን 

የተለያዩ ሰዋስዋዊ ትምህርቶች በመጠቀመምም ጥሩ ጽሑፍ መጻፍ ችለዋል፡፡ 

በመሆኑም አፈ ፈት የሆኑ ተማሪዎችን የሰዋስው እውቀትና የመጻፍ ክሒል 

ለማሳደግ የተቀናጀ የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ ከመዋቅራዊ የሰዋስው ማስተማሪያ 
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ዘዴ የተሻለ እንደሆነው ሁሉ አፈ ፈት የሆኑ ተማሪዎችንም ያሳድጋል ብሎ 

መደምደም ይቻላል፡፡  
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ምዕራፍ አምስት፤ የጥናቱ ማጠቃለያ እና አስተያየት

5.1  ማጠቃለያ
ይህ ሙከራዊ ጥናት ትኩረት ያደረገው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳድር፣ በንፋስ 

ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ 02 በሚገኘው ህብር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት 

ቤት በ2010 ዓመተ ምህረት በሰባተኛ ክፍል ከሚማሩ ተማሪዎች ውስጥ ለጥናቱ 

በተመረጡ ስልሳ ተማሪዎች ላይ ነው፡፡ ጥናቱ በሰዋስው እውቀትና በመጻፍ ክሒል 

ላይ ያተኮረ በመሆኑ ከመጻፍ ክሒል ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው የሰዋስው 

ትምህርቶች (የተውላጠ ስም መደብ፣ ፆታና ቁጥር፣ የተውላጠ ስም አይነቶች እና 

የዓረፍተነገር ስልቶችና አይነቶች) ተመርጠው ለተከታታይ ስድስት ሳምንታት 

(ለአስራ ስምንት ክፍለ ጊዜዎች) ተሰጥተዋል፡፡ የሙከራ ትምህርቱ የቀረበው 

ለሁለቱም ቡድኖች በተለያዩ መንገዶች ነው፡፡ የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ሰዋስውን 

ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ሲማሩ የቁጥጥር ቡድን 

ተማሪዎች ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ከ2007 ዓመተ 

ምህረት ጀምሮ በስራ ላይ ያዋለው የሰባተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ 

መጽሐፍ የሰዋስው ትምህርትን ባቀረበበት ቅርፅ ተኮር የሰዋስው ማስተማሪያ ዘዴ 

ተምረዋል፡፡

ትምህርቱ ከመሰጠቱ በፊት በሁለቱ ቡድን ውስጥ የተካተቱት ተማሪዎች 

ተመጣጣኝ የሰዋስው እውቀት እና የመጻፍ ክሒል እንዲኖራቸው ለማድረግ 

የሰዋስው እውቀትን እና የመጻፍ ክሒልን የሚመዝኑ ጥያቄዎችን ያካተተ ቅድመ 

ፈተና ተሰጥቷል፡፡ ከቅድመ ፈተና የተገኘው ውጤት በቡድናዊ ገላጭ ሰታቲስቲክስ 

እና በባእድ የናሙናዎች ቲ-ቴስት (ከሰንጠረዥ አንድ እስከ ሰንጠረዥ አራት 

ይመልከቷል) ተተንትኗል፡፡ ትንተናው እንዳመለከተውም በሁለቱ ቡድን ተማሪዎች 

መካከል ጉልህ የሰዋስው እውቀት እና የመጻፍ ክሒል ልዩነት የለም፡፡

የሙከራ ትምህርቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ለሁለቱም ቡድን ተማሪዎች አንድ አይነት 

ድህረ ፈተና በመስጠት የተቀናጀ የሰዋስው ትምህርት በሙከራ ቡድን ተማሪዎች 

የሰዋስው እውቀት እና የመጻፍ ክሒል ላይ ያመጣው ለውጥ ተገምግሟል፡፡ ከድህረ 

ፈተናው የተገኙት የሰዋስው እውቀት እና የመጻፍ ክሒል መመዘኛ ጥያቄዎች 
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ውጤቶችም ለየብቻቸው በቡድናዊ ገላጭ ስታቲስቲክስ እና በባእድ የናሙና ቲ-

ቴስት ተተንትኗል፡፡ በውጤቱም የሙከራ ቡድን ተማሪዎች ከቁጥጥር ቡድን 

ተማሪዎች የተሻለ የሰዋስው እውቀትና የመጻፍ ክሒል ማዳበራቸው ተረጋግጧል፡፡ 

የቡድን ስታቲስቲካዊ ገለፃው (ሰንጠረዥ አምስትንና ሰንጠረዥ ሰባትን 

ይመልከቷል) እና ነፃ የናሙናዎች ቲ-ቴስት (ሰንጠረዥ ስድስትንና ሰንጠረዥ 

ስምንትን ይመልከቷል) እንዳመለከቱት በሁለቱ ቡድኖች መካከል ሰታቲስቲካዊ 

ጉልህ ልዩነት (statistically significant difference) አለ፡፡ በመሆኑም ሰዋስውን 

ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ማስተማር የተማሪዎችን 

የሰዋስው እውቀት እና የመጻፍ ክሒል ያዳብራል የሚል ድምዳሜ ላይ ተደርሷል፡፡

5.2  አስተያየት

ተማሪዎች ለትምህርታዊ ጥያቄዎች ተገቢ መልስ ለመስጠትም ሆነ በአጠቃላይ 

ህይወታቸው ሀሳባቸውን በተገቢ ጽሑፍ ለመግለፅ የመጻፍ ክሒላቸው ትልቅ ድርሻ 

አለው፡፡ ሆኖም ግን የተማሪዎች የመጻፍ ክሒል በሚጠበቀው ደረጃ የዳበረ 

እንዳልሆነ ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ ይህ ጥናት የተካሄደውም ሰዋስውን ከቅርፁ፣ 

ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ማስተማር የተማሪዎችን የሰዋስው 

እውቀት በማሳደግ የመጻፍ ክሒል ማዳበር መቻል አለመቻሉን ለመመርመር ነው፡፡ 

የጥናቱን ግኝቶች መሰረት በማድረግም የሚከተሉት ስነ ትምህርታዊ አስተያየቶች 

እና ተጨማሪ የምርምር አቅጣጫዎች ተጠቁመዋል፡፡

የአማርኛ ቋንቋ መምህራን ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር 

አቀናጅተው ቢያስተምሩ የተማሪዎች የሰዋስው እውቀትና የመጻፍ ክሒል 

ይዳብራል፡፡ ይህም ተማሪዎች ሀሳቦቻቸውን በተስተካከሉ ጽሑፎች እንዲገልፁና 

መግለፅ ለሚፈልጓቸው ሀሳቦች ተገቢ የሆኑትን ሰዋስዋዊ ቅርፆች እንዲጠቀሙ 

ያደርጋቸዋል፡፡ ይህንን ለማድረግ ደግሞ የዘርፉ ባለሙያዎች በተቀናጀ ዘዴ 

ሰዋስውን ማስተማርን በተመለከተ ለአማርኛ ቋንቋ መምህራን ተከታታይ የስራ ላይ 

ስልጠናዎች ሊሰጧቸው ይገባል፡፡

ከዚህም በተጨማሪ የስርዓተ ትምህርት፣ የመርሃ ትምህርት እና የመማሪያና 

የማስተማሪያ  መጻሕፍት አዘጋጆች የሰዋስው ትምህርትን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና 
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ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ማስተማር ላይ ትኩረት በመስጠት ቢያቀርቡት 

ይመረጣል፡፡ ይህም የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የተማሪዎቻቸውን ሰዋስዋዊ እውቀት 

በማሳደግ የመጻፍ ክሒላቸውን እንዲያዳብሩ ለማድረግ ያስችላቸዋል፡፡

ከእነዚህ ስነ ትምህርታዊ አስተያየቶች በተጨማሪ የዚህ ጥናት ግኝት ከዚህ የሰፋ 

አንድምታ እንዲኖረው ሌሎች አጥኝዎች ተጨማሪ ጥናቶች ቢያካሂዱ መልካም 

ነው፡፡ ተጨማሪ ጥናቶች መካሄዳቸው የዚህን ጥናት ውስንነት በመቅረፍ የውጤቱን 

አንድምታ ያሰፈዋል፡፡ መጀመሪያ የሚጠቆመው የጥናት አቅጣጫ በዚህ ጥናት 

ሊኖር የሚችልን የወካይነት ችግር ለመቅረፍ የሚያስችል ነው፡፡ ይህም ሲባል 

ጥናቱ በአንድ ትምህርት ቤት ከሚገኙ የሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ስልሳዎቹን ብቻ 

በመምረጥ የተካሄደ በመሆኑ ሁሉንም የክፍል ደረጃዎች ያለመወከል ውስንነት 

ሊኖረው ይችላል፡፡ በመሆኑም ሌሎች አጥኝዎች ሌሎች የክፍል ደረጃዎችን 

በመምረጥና የናሙናዎችን ቁጥር በመጨመር የተቀናጀ የሰዋስው ትምህርት 

የተማሪዎችን የመጻፍ ክሒል ለማዳበር ማገዙን ቢፈትሹት ጥሩ ነው፡፡

በተጨማሪም በዚህ የሙከራ ጥናት የተካተቱት ሰዋስዋዊ ይዘቶች በጣም ውስን 

ናቸው፡፡ በመሆኑም ሌሎች አጥኝዎች በርካታ ሰዋስዋዊ ይዘቶችን በሙከራ 

ትምህርታቸው በማካተት ጥናት ቢያካሂዱ ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና 

ከአገልግሎቱ ጋር በማቀናጀት ማስተማር የተማሪዎችን የመጻፍ ክሒል ለማዳበር 

ስላለው ሚና የበለጠ ግንዛቤ ይገኛል፡፡ እንዲሁም ይህ ጥናት ያተኮረው የመጻፍ 

ክሒል ላይ እንደመሆኑ የተቀናጀ የሰዋስው ትምህርት ከመጻፍ ክል ውጭ ላሉት 

ሌሎቹ ክሒሎች መዳበር ያለው ሚና አልተፈተሸም፡፡ ስለሆነም የተቀናጀ የሰዋስው 

ትምህርት ሌሎች ክሒሎችን ለማሳደግ ያለው ፋይዳ ቢመረመር ስለዘዴው የሰፋ 

እውቀት ይገኛል፡፡

በመጨረሻም ይህ ጥናት የተከናወነው በአማርኛ ቋንቋ እንደመሆኑ የሌሎች ሀገራዊ 

ቋንቋዎችን ውጤት ላይወክል ይችላል፡፡ በመሆኑም በሌሎች ሀገራዊ ቋንቋዎች 

ተመሳሳይ ጥናት ቢካሄድ ሰዋስውን ከቅርፁ፣ ከትርጉሙና ከአገልግሎቱ ጋር 

በማቀናጀት ማስተማር የተማሪዎችን የመጻፍ ክሒል በማዳበር በኩል ያለውን 

የቋንቋ ወሰን ተሻጋሪነት መገንዘብ ይቻላል፡፡ 
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ማጣቀሻ ጽሑፎች

ባዬይማም (1987)፡፡ የአማርኛ ሰዋስው፡፡ አዲስአበባ፣ 

ት.መ.ማ.ማ.ድ፡፡

ተስፋዬሸዋዬ (1981)፡፡ ስነልሳን እና ቋንቋን ማስተማር፡፡ (ያልታተመ)፡፡

ትምህርት ሚኒስቴር (1970)፡፡ የሁለተኛ ደረጃ የአማርኛ ቋንቋ ሥርዓተ ትምህርት 

ከ7-12ኛ ክፍል፡፡ (ያልታተመ ሥርዓተ ትምህርት እና ሱፐርቪዥን መምሪያ 

በአማርኛ ትምህርት ቡድን የተዘጋጀ)፣ አዲስአበባ ፡፡

የአምላክ ስራ ሕይወት (2008)፡፡ የአማርኛ አፈ-ፈት ተማሪዎች በአማርኛ ጽሑፍ ላይ 

የሚፈፅሟቸው ስህተቶች እና የስህተት ምንጭ ትንተና፣ በአዲስ አበባ ከተማ 

በተመረጡ ሁለት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በ9ኛ ክፍል ተማሪዎች 

ተተኳሪነት፡፡ ለተግባራዊ ስነልሳን አማርኛን ለማስተማር ኤም.ኤ. ዲግሪ 
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አባሪዎች

አባሪ አንድ፣ ቅድመ ፈተና
ቅድመ ፈተና

በህብር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ለ7ኛ ክፍል ስልሳ ተማሪዎች ሰዋስዋዊ 

እውቀታቸውን እና የመጻፍ ክሒላቸውን ለመመዘን የተሰጠ ቅድመ ፈተና

የመፈተኛ ቦታ                    ለፈተናው የተሰጠው ጊዜ 1፡20 

የተፈታኝ መለያ ቁጥር            ፆታ፡- ወንድ    ሴት  

አጠቃላይ መመሪያ፡- ይህ ፈተና የሰዋስው እውቀትን እና የመጻፍ ክሒል 

ለመለካት የቀረበ ነው፡፡ ጥያቄዎቹም በአምስት ክፍሎች የቀረቡ ናቸው፡፡ 

የመጀመሪያው ክፍል አምስት ጥያቄዎችን የያዘ ሲሆን ይዘቱም ተውላጠ ስሞችን 

ከመደብ፣ ፆታና ቁጥር ጋር ማዛመድ ነው፡፡ ሁለተኛው ክፍል ደግሞ በምንባብ 

ውስጥ የቀረቡትን ክፍት ቦታዎች ከምንባቡ ቀደም ብሎ ከተሰጡት ቃላትና 

ሐረጋት ተገቢዎቹን በመምረጥ ማሟላት ነው፡፡ ሶስተኛው የጥያቄ አይነት 

የተዘበራረቁ ቃላትን በማስተካከል ሰዋስዋዊ ስርዓታቸውን የጠበቁ ዓረፍተነገሮችን 

ማዋቀር ነው፡፡ አራተኛው የጥያቄ አይነት የምርጫ ጥያቄ ሲሆን የተለያዩ ሰዋስዋዊ 

ይዘቶችን ያካተቱ አምስት ጥያቄዎችን ይዟል፡፡ የመጨረሻው የጥያቄ አይነት 

የመጻፍ ክሒልን የሚመዝኑ አምስት የድርሰት መጻፍ ጥያቄዎችን የያዘ ነው፡፡ 

ሁሉንም ጥያቄዎች ለመመለስ የተሰጠው ጊዜ አንድ ሰዓት ከሀያ ደቂቃ ሲሆን 

የሚታረመውም ከ50% ነው፡፡ ሁሉንም ጥያቄዎች የተሰጧችሁን መመሪያዎች 

መሰረት በማድረግ መልሶቻችሁን በተሰጣችሁ የመልስ መስጫ ወረቀት አስፍሩ፡፡ 

ፈተናውን ከመጀራችሁ በፊት አራት ገጾች መኖሩን አረጋግጡ፡፡

መልካም ፈተና!
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መመሪያ አንድ፡- በ «ሀ» ስር ለተዘረዘሩት ተውላጠ ስሞች በ «ለ» ስር 

ከተዘረዘሩት መደብ፣ ፆታ እና ቁጥር የሚስማሟቸውን በመምረጥ አዛምዱ፡፡ 

(5%)

ሀ ለ

1. አንተ ሀ. ሶስተኛ መደብ፣ ብዙ ቁጥር

2. አንቺ ለ. ሁለተኛ መደብ፣ ነጠላ ቁጥር፣ሴት ፆታ

3. እናንተ ሐ. ሶስተኛ መደብ፣ ነጠላ ቁጥር፣ሴት ፆታ

4. እነሱ መ. አንደኛ መደብ፣ ብዙ ቁጥር

5. እሱ ሠ. ሁለተኛ መደብ፣ ብዙ ቁጥር

ረ. ሁለተኛ መደብ፣ ነጠላ ቁጥር፣ወንድ ጾታ

ሰ. ሶስተኛ መደብ፣ ነጠላ ቁጥር፣ወንድ ፆታ

መመሪያ ሁለት፡- ቀጥሎ ያሉትን ቃላት እና ሐረጋት ከስር ባለው አንቀፅ ውስጥ 

ለሚገኙት ባዶ ቦታዎች ተስማሚ የሆኑትን በመምረጥ አንቀፁን አሟሉ፡፡ (5%)

ጉዞ
የክረምት ወቅት ነው፡፡ ዝናቡ ያዝ ለቀቅ እያደረገ ሲያስቸግር ውሏል፡፡ ፀሐይም 

በተራዋ (6)  እያለች ቆይታ በመካከሉ ጭራሹን ተሸሽጋለች፡፡ ወጨፎ ያዘለው 

ንፋስም ደረስ መለስ እያለ ሰው ማወኩን ተያይዞታል፡፡ ወደ ሀገሯ ለመሄድ ያሰበችው 

መንገደኛ ያንን አስቸጋሪ በረሀ በጠራራ ፀሐይ ከማቋረጥ በ(7) መጓዝእንደሚሻል 

ሲያወሩ ሰምታለች፡፡ በየስራው ቦታ(8) ስትል ኖራ ባጠራቀመችው ገንዘብ 

የገዛችውን አዲስ ልብስ ለብሳ በቄንጠኛ አረማመድ(9) እያለች ጉዞዋን 

ቀጠለች፡፡ እስከ ውድቅት ከተጓዘች በኋላ ቅስፍ የሚያደርግ ውጋት ስለተሰማት 

እርምጃዋን ቀነሰች፡፡ የልብ ትርታዋ ጨምሯል፤ ትንፋሿ በዝቷል፤ ድካሙ  ልቧን ፍስስ 

እያደረገ ስላስቸገራት ትንፋሿን  ለመሰብሰብ አረፍ አለች፡፡ ትንፋሿ(10)

ቀና ብላ ብታይ የክረምት ሌሊት አይመስልም፤ ከዳር እስከ ዳር ፍንጥቅጥቅ 

ያሉት ክዋክብት ለዚያ ድቅድቅ ጨለማ ፀዳል ሰጥተውታል፡፡ ባጠራቀመችው አዲስ 

ጉልበት ዳገቱን ጨርሳ አውላላ ሜዳ ላይ ደረሰች፡፡ ወዲያው ከየት እንደመጡ ሳይታወቅ 

ሰበር ሰካ ብቅ ጥልቅ መለስ ሲል ጠፍ ጨረቃ ደፋ ቀና
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ለቁጥር የሚያዳግቱ አውሬዎች ከበቧት፡፡ በድንጋጤ ላብ አጥምቋት ብንን ስትል ለካስ 

ይህ ሁሉ የሚሆነው በህልሟ ኖሯል፡፡

መመሪያ ሶስት፡- ለሚከተሉት ጥያቄዎች ከተሰጡት አራት አራት ምርጫዎች 

ውስጥ ትክክለኛ መልስ የያዘውን ሆሄ በመምረጥ መልሱ፡፡ (5%)

11. ከሚከተሉት ዓረፍተነገሮች ውስጥ አሉታዊ የሆነው የትኛው ነው

     ሀ. ደበበ ወደቤቱ አልሄደም፡፡                ለ. ዘላለም በጣም ከፍቶታል፡፡            

     ሐ. ዛሬ ማታ ጨዋታ አለ፡፡                 መ. ፈተናው ቀላል ነው፡፡

12. ከሚከተሉትውስጥ ጥያቄያዊ ዓረፍተነገርየሆነውየትኛውነው

     ሀ. ወንድሜ መቼ መጣ                 ለ. አባቴ ቶሎ ይመጣል፡፡

     ሐ. እህትህ ቶሎ ትመጣለች፡፡            መ. ከዚህ ቤት ውጣ

13. ከሚከተሉት ውስጥ አዎንታዊ ዓረፍተነገር የሆነው የትኛው ነው

     ሀ. የከተማ ኑሮ አይመችም፡፡           ለ. ጠንካራ ሰራተኛ ይሸለማል፡፡   

     ሐ. ወንድሜ ስራ አይበዛበትም፡፡መ. ዝሆን ሰዋችን አይተናኮልም፡፡

14. ከሚከተሉት ውስጥ ነጠላ ዓረፍተነገር የሆነው የትኛው ነው?

     ሀ. ዘሩ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው፡፡ ለ. ሰሚራ ተሸልማ መጣች፡፡

ሐ. ሳራ በማሸነፏ ተሸለመች፡፡ መ. ሙሉ ተወዳድራ ተሸነፈች፡፡ 

15. ከሚከተሉት ውስጥ ውስብስብ ዓረፍተነገር የሆነው የትኛው ነው?

ሀ. ሰአዳ ገበያ ውላ መጣች፡፡ ለ. ሰይፉ ለበዓል በግ ገዛ፡፡

ሐ. ስምዖን መጽሐፍ አነበበ፡፡ መ. ሜሮን በጧት ተነሳች፡፡

መመሪያ አራት፡- ቀጥሎ የቀረቡትን በትክክለኛው የአማርኛ ቋንቋ ሰዋስዋዊ ስርአት 

ያልተሰደሩ ቃላት በትክክለኛው የአማርኛ ቋንቋ ሰዋስዋዊ ስርአት አስተካክላችሁ 

ጻፉ፡፡ (10%)
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16. ስመጥር በርካታ በሀገራችን ይገኛሉ ገጣሚዎች

17. አለባቸው ተማሪዎች ትምህርታቸውን ጥሩ ደረጃ እንዲደርሱ ወደፊት በርትተው
    ማጥናት

18. ማክበር ነውከሀገር አንዱ መውደድ ባህልን መገለጫዎች ውስጥ

19. በመልካም ስነ ምግባር ከፍተኛውንኮትኩቶ ለማሳደግ ወላጆች ህጻናትን ድርሻ
    ይይዛሉ

20. የተከበረ መምህርነት ነው ሙያ 

መመሪያ አምስት፡- ቀጥሎ ለቀረቡት የተለያዩ ጥያቄዎች ያላችሁን ሀሳብ ሰዋስዋዊ 

ስርዓታቸውን በጠበቁና ተገቢዎቹን ስርዓተ ነጥቦች ባሟሉ ጽሑፎች አብራርታችሁ 

ጻፉ፡፡ (25%)

21.ዘወትር ቅዳሜና እሁድ የምታከናውኗቸውን ተግባራት በቅደም ተከተል
   አብራርታችሁ በአንድ አንቀፅ ጻፉ፡፡

22. ከሁሉም የቤት እንስሳት ውስጥ ለሰው ልጆች የበለጠ ጠቃሚ ነው የምትሉትን
    በመምረጥ ጥቅሙ የሚበልጥባቸውን ምክንያቶች አብራርታችሁ ጻፉ፡፡

23. አንድ መልካም ስነ ምግባር ያለው ተማሪ ሊያከናውናቸው የሚችሏቸውን
    ተግባራት አብራርታችሁ ጻፉ፡፡

24. ከገጠር ኑሮ እና ከከተማ ኑሮ ለሰው ልጆች የሚመቸው የትኛው እንደሆነ
    ማስረጃ በማስደገፍአብራርታሁ ጻፉ፡፡

25. "የውሀ ጥቅም" በሚል ርእስ ከሶስተ አንቀፅ ያልበለጠ ጽሑፍ ጻፉ፡፡
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አባሪ ሁለት፣ ድህረ ፈተና
በህብር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ለ7ኛ ክፍል ስልሳ ተማሪዎች ሰዋስዋዊ 

እውቀታቸውን እና የመጻፍ ክሒላቸውን ለመመዘን የተሰጠ ድህረ ትምህርት ፈተና

የመፈተኛ ቦታ                        ለፈተናው የተፈቀደው ጊዜ 

2:00

የተፈታኝ መለያ ቁጥር            ፆታ፡- ወንድ     ሴት 

አጠቃላይ መመሪያ፡- ይህ ፈተና የሰዋስው እውቀትን እና የመጻፍ ክሒልን 

ለመለካት የቀረበ ነው፡፡ ጥያቄዎቹ በስድስት መመሪያዎች ተከፋፍለው ቀርበዋል፡፡ 

የመጀመሪያው ክፍል አምስት የተለያዩ ሰዋስዋዊ የምርጫ ጥያቄዎችን ይዟል፡፡ 

ሁለተኛው ክፍል አምስት ጥያቄዎችን የያዘ ሲሆን በአማርኛ ቋንቋ ሰዋስዋዊ ስርዓት 

ያልተሰደሩ ቃላት ሲኖሩ ቃላቱን በትክክለኛ አሰዳደራቸው በማስቀመጥ ሙሉ ሀሳብ 

ሊገልፁ የሚችሉ ዓረፍተገሮችን በመመስረት የሚመለሱ ናቸው፡፡ በሶስተኛው ክፍል 

የተሰጡትን አምስት ቃላት በመጠቀም የተለያዩ የዓረፍተነገር ስልቶችን የማዋቀር 

ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡ በአራተኛው ክፍል አምስት ነጠላ ዓረፍተነገሮችን ወደ 

ውስብስብ ዓረፍተነገሮች የመቀየር ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡ አምስተኛው ክፍል 

የተለያዩ ዓውዶችን በተገቢ ዓረፍተነገሮች መግለፅን የሚጠይቁ አምስት ጥያቄዎችን 

ይዟል፡፡ የመጨረሻው ክፍል ስለተለያዩ ጉዳዮች ያላችሁን ሀሳብ ሰዋስዋዊ 

ስርዓታቸውን በጠበቁና በተስተካከሉ ጽሑፎች መግለፅን የሚጠይቁ አምስት 

ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡ ሁሉንም ጥያቄዎች ለመመለስ የተሰጠው ጊዜ ሁለት ሰዓት 

ሲሆን የሚታረመውም ከ50% ነው፡፡ መልሶቻችሁን በተሰጣችሁ የመልስ መስጫ 

ወረቀት ሊነበብ በሚችል ጽሑፍ መልሱ፡፡ መልሶቻችሁ ሰዋስዋዊ ስርአታቸውን 

በጠበቁ ዓረፍተነገሮችና ተገቢ በሆኑ ስርዓተ ነጥቦች መገለፅ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

ፈተናው አራት ገጾች መኖሩን ቀድማችሁ አረጋግጡ፡፡

መልካም ፈተና!
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መመሪያ አንድ፡- ከጥያቄ ቁጥር 1 እስከ 5 ለቀረቡት ልዩ ልዩ ጥያቄዎች 

ከተሰጡት አማራጮች መካከል ትክክለኛ መልስ የያዘውን ሆሄ በመምረጥ 

መልስ ስጡ፡፡ (5 ነጥብ)

1. «አርፍዶ ስለመጣ መምህሩ አላስገቡትም፡፡» ለሚለው ዓረፍተነገር ባለቤት 
ሊሆን የሚችለው ተውላጠ ስም የትኛው ነው?
ሀ. እሱ ለ. እኛ ሐ. እናንተ   መ. እሳቸው

2. ከሚከተሉት ዓረፍተነገሮች ውስጥ በዓረፍተነገሩ ባለቤትና ግስ የቁጥር 
አለመስማማት ችግር የማይታይበት ዓረፍተነገር የትኛው ነው?
ሀ. ፖሊሶቹ ሌቦቹን እጅ ከፍንጅ ያዟቸው፡፡

ለ. ፖሊሶች ሌቦቹን እጅ ከፍንጅ ያዛቸው፡፡

ሐ. ፖሊሶቹ ሌቦቹን እጅ ከፍንጅ ያዙት፡፡

መ. ፖሊሶቹ ሌቦቹን እጅ ከፍንጅ ያዘ፡፡

3. «ወይኔ ተቃጠልኩ!» የሚለው ዓረፍነገር በየትኛው የዓረፍተነገር ስልት 
የተዋቀረ ነው?
ሀ. በትእዛዛዊ     ለ. በአጋናኝ      ሐ. በሐተታዊ       መ. በመጠይቃዊ

4.  ከሚከተሉት ውስጥ ነጠላ ዓረፍተነገር የሆነው የትኛው ነው?

       ሀ. ታላቅ ወንድሜ በትናንቱ አውሮፕላን ወደ ውጭ ሐገር ሄደ፡፡         

       ለ. ለገና በዓል የተጣለው ጠጅ ተጠጥቶ አይጠገብም፡፡

       ሐ. አርቆ አሳቢ የሆኑ ሰዎች የማመዛዘን ችሎታ አላቸው፡፡                   

       መ. ወንዝ ተሻግሮ የመጣ ጠላት ሳይገድል አይመለስም፡፡

5.  ከሚከተሉት ውስጥ ባለንብረትነቱ የእሱ መሆኑን የሚያመለክተው ግስ
 የትኛው ነው?

ሀ. ቤትህ ለ. ቤትሽ ሐ. ቤቷ መ. ቤቱ 

መመሪያ ሁለት፡- ከተራ ቁጥር 6 እስከ 10 የቀረቡትን ተዘበራርቀው የተቀመጡ 

ቃላት በትክክለኛ ቅደም ተከተላቸው በማስቀመጥ የአማርኛ ቋንቋ ሰዋስዋዊ 

ስርዓትን የጠበቁ ዓረፍተነገሮችን መስርቱ፡፡ (5 ነጥብ)

6.  ጊዜ ይመጣል የነበረው ውጭ ከነገ ወዲያ ለረጅም ሀገር ወንድሜ

7.  ማንኛውም ይጠበቅበታል ተማሪ ህግ ማክበር የትምህርት ቤቱን
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8.  ውስጥ አንዷ በአፍሪካ ናት ቀንድ ከሚገኙ ኢትዮጵያ ሀገራት

9.  ተማሪዎች መለያ ማጥናት የጎበዝ በርትቶ ነው

10. የስልጣኔ ቀጠሮ ነው ማክበር ምልክት

መመሪያ ሶስት፡- ከተራ ቁጥር 11 እስከ 15 የቀረቡትን ቃላት በመጠቀም ሰዋስዋዊ 

ስርአታቸውን የጠበቁና ተገቢ ስርዓተ ነጥቦችን ያሟሉ አንድ አንድ ሐተታዊ፣ 

ጥያቄያዊ፣ ትእዛዛዊ፣ አጋናኝ፣ አዎንታዊ እና አሉታዊ ዓረፍተነገሮች መስርቱ፡፡ (5 

ነጥብ)

11.እንዴት (ጥያቄያዊ)

12. እኮ (አጋናኝ)

13.ብርቱካን (ትእዛዛዊ)

14.ወፍ (ሐተታዊ/አዎንታዊ)

15.ዘመናዊ (ሐተታዊ/አሉታዊ)

መመሪያ አራት፡- ከተራ ቁጥር 16 እስከ 20 በቀረቡት ነጠላ ዓረፍተነገሮች 

ውስጥ የሚገኙትን ግሶች እንዳያስሩ በማድረግ ሌሎች ነጠላ ዓረፍተነገሮችን 

ጨምራችሁ ሰዋስዋዊ ስርአታቸውን የጠበቁ ውስብስብ ዓረፍተነገሮች 

መስርቱ (5 ነጥብ)

16.ሰለሞን ጎበዝ ተማሪ ነው፡፡

17. ስናፍቅሽ ጠንካራ ሰራተኛ ናት፡፡

18. ልጁ በስራው ተደሰተ፡፡

19. ሰሚራ ልብሷን አጠበች፡፡

20. ሳሙኤል ብዙ ጓደኞች አሉት፡፡

መመሪያ አምስት፡- ከተራ ቁጥር 21 እስከ 30 ለቀረቡት ልዩ ልዩ 

ጥያቄዎችያሏችሁን ሀሳቦች ሰዋስዋዊ ስርአታቸውን በጠበቁና ተገቢ ስርዓተ ነጥቦችን 

ባሟሉ ዓረፍተነገሮች መልሱ፡፡ (10 ነጥብ)

21.በህብር ትምህርት ቤት ለስንት አመታት ተማራችሁ?

22.ወደ ሱቅ ሄዳችሁ የሚሸጥ እስክርቢቶ መኖሩን ወይም አለመኖሩን 

ለማረጋገጥ ብትፈልጉ ባለሱቁን ምን ትሉታላችሁ?
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23.አንድ መንገደኛ የማታውቁትን ሰው ቤት እንድትጠቁሙት ቢጠይቃችሁ 

ሰውዬውን እንደማታውቁት የምትገልፁለት ምን ብላችሁ ነው?

24.የቡድናችሁን አባላት ስም ዝርዝርን እየጻፋችሁ እያለ «ዳንኤል» የሚባለው 

ተማሪ ላይ ስትደርሱ የአባቱ ስም ቢጠፋባችሁ የአባቱን ስም እንዲነግራችሁ 

ምን ትሉታላችሁ?

25.ለአንድ ጓደኛችሁ የፈተና ጊዜ ስለደረሰ በርትቶ እንዲያጠና ለማሳሰብ 

ብትፈልጉ ምን ትሉታላችሁ?

መመሪያ ስድስት፡- ከተራ ቁጥር ከ26 እስከ 30 የቀረቡትን ዓውዶች በጥሞና 

ካነበባችሁ በኋላ አውዶቹን መሰረት በማድረግ ለእያንዳዱ ዓውድ ያሏችሁን 

ሀሳቦች ሰዋስዋዊ ስርዓታቸውን በጠበቁ እና ተገቢ ስርዓተ ነጥቦችን ባሟሉ 

አንቀፆች ግለፁ፡፡ (20 ነጥብ)

26.ትናንትና ማታ ከመተኛታችሁ በፊት ጀምሮ ዛሬ ጥዋት ወደ ትምህርት ቤት 

እስከመጣችሁበት ጊዜ ድረስ ያከናወናችኋቸውን ተግባራት ቅደም 

ተከተላቸውን ጠብቃችሁና ተገቢ የሆኑ አያያዥ ቃላትን ተጠቅማችሁ 

ግለፁ፡፡

27.መረጃዎችን በዝርዝር ለማግኘት ከሬዲዮ፣ ከቴሌቪዥን እና ከጋዜጣ የበለጠ 

አመች የሆነውን መርጣችሁ በአሳማኝ ማስረጃዎች በማስደገፍ በሶስት 

አንቀፆች አብራርታችሁ ጻፉ፡፡

28.በህይወት ዘመናችሁ ከተደሰታችሁባቸው ቀናት ውስጥ እና በጣም 

ካዘናችሁባቸው ቀናት ውስጥ አንድ አንድ በመምረጥ የተደሰታችሁበትንና 

ያዘናችሁበትን ምክንያቶች በሁለት አንቀፆች አብራርታችሁ ጻፉ፡፡

29.በሰዎች እና በእንስሳት መካከል ያለውን አንድነትና ልዩነት በሶስት አንቀፅ 

አብራርታችሁ ጻፉ፡፡

30.የህይወት ታሪካችሁን በሶስት አንቀፅ ጻፉ፡፡(ስም፣ የትውልድ ዘመን፣ ቦታ፣ 

ክፍል ደረጃ፣ ፍላጎት፣  ወዘተ.)
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አባሪ ሶስት፣ የሙከራ ቡድን የማስተማሪያ ማንዋል

ክፍለ ትምህርት አንድ

ባህል

የክፍለ ትምህርቱ ዐበይት ዓላማዎች፡

ተማሪዎች ከዚህ ክፍለ ትምህርት በኋላ፡-

 ተውላጠ ስሞችን በመደብ፣ በፆታና በቁጥር ትዘረዝራላችሁ

 ምድብ ተውላጠ ስምንና አገናዛቢ ተውላጠ ስምን ትገልፃላችሁ

 ከዓረፍተገሮች ውስጥ ምድብ ተውላጠ ስሞችንና አገናዛቢ ተውላጠ ስሞችን 

ታወጣላችሁ

 ምድብ ተውላጠ ስሞችንና አገናዛቢ ተውላጠ ስሞችን በመጠቀም 

ዓረፍተነገሮችን ታዋቅራላችሁ

 በዓረፍተነገሮች ውስጥ የገቡ ምድብ ተውላጠ ስሞችን እና አገናዛቢ 

ተውላጠ ስሞችን አገልግሎት ታብራራላችሁ

 የምድብ ተውላጠ ስምንና የአገናዛቢ ተውላጠ ስምን አንድነትና ልዩነት 

ታብራራላችሁ፡፡

 ሀሳቦቻችሁን በተሟሉና ሰዋስዋዊ ስርዓታቸውን በጠበቁ ዓረፍተነገሮች 

በጽሑፍ ትገልፃላችሁ

 ስለተለያዩ ጉዳዮች ያሏችሁን አመለካከቶች ለመረዳት በማያስቸግር ጽሑፍ 

ትገልፃላችሁ፡፡

የአባቶችን ባህል መጠበቅ
… የኦሞ ወንዝ ቆሞ ያውቃል ውሀ ታግዶ ይቆማል የአባት ደንብም እንደዚያው 

ነው፤ ግድቡ ሁሌም ከልጅ ልጅ በሽማግሌዎች እየተከፈተ፣ ከላይ እየወረደ የመጣው 

ወደሚቀጥለው ትውልድ እየተንዶለዶለ ይፈሳል፡፡ ለዚህ ነው ከስኬ ሲጫር ውሀ፣ 

የእኛ ልብ ሲቆፈር ደግሞ ያባት ደንብና ባህል የሚያፈልቅ ደረቅ ካለ ግን ከጠላት 

የተወረወረብን ድንጋይ ስለሆነ አምዘግዝገን መወርወር፣ ከአካባቢያችን ማጥፋት 
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ይኖርብናል፡፡ ተናጋሪው ሽማግሌ ንግግራቸውን ገትተው የተናገሩትን ንግግር 

እንደገና በህሊናቸው አጣጣሙት፡፡

ወንድሞቼ የአባቶቻችሁ መንፈስ ከእኛ ጋር ነው፤ የምንሰራውን እነሱ ካቆዩት 

ደንብ ጋር ካላመዛዘንነው እንደዱር ጉንዳን ማን እንደቆመብን ሳይታወቅ፤ 

ምንነታችንም ሳይጠየቅ፤ አውራ እነደሌለው፣ የሚያስተባብረው እንዳጣ ንብ 

በየጥሻው እንበተናለን፡፡እንጨት ቆርጠን፣ ሳር አጭደን ለንብ ቀፎ እየሰራን፣ እኛ 

ግን ተሰርቶ የቆየንን የአባት ደንብ ደህንነቱን በመጠበቅ ለልጅ ልጆቻችን 

ማስተላለፍን ዘንግተናል፡፡ ከጉንዳን፣ ከንብ አንሰን የአባት ደንብ እየሻርን ነው፤ 

ትብብራችን እየላላ ነው፤ ወኔያችን ተሸቀንጥሮ ንፋስ እየገባው ነው… እንደገና 

ተሰብሳቢውን በዝምታ ቃኙት፡፡

…አውሬ ይሁን ወፍ የማይታይ ጉድ በአራት እግሩ መንደራችን እየመጣ ሲቆም፣ 

በሰፊው ሆዱ ሴቶቻችንን እየሸፋፈነ፤ እያቀፈ ሲወስድና ሲመልስ፤ ሴት ልጅ ወንድ 

የዘራውን ማብቀል ሲሳናት፤ እኛ አልተቃወምንምረ ተው የተቀበልነውን 

የማናቀብል ጅብ አንሁን፡፡ ጅብ የሚኖረውና የሚሞተው ለሆዱ ነው፡፡ የአባት 

ደንብ የለው፤ ለልጅ ማለት አያውቅ፤ አፍንጫው ጥንብ እንዳሸተተ፤ ሆዱ ለመብላት 

እንደተስገበገበ ኖሮ ይሞታል፡፡ የተናጋሪውን ሀሳብ ከሚያዳምጡት መካከል አንዱ 

ሽማግሌ የዘርሲዎች አለቃ በተናገሩ ቁጥር ህም-ህም ይላሉ፡፡ በሀመር የስብሰባ 

ደንብ አንዱ ሲናገር ሌላው ህም-ህም ካለ «ልቀጥል? ልናገር?» ማለት ስለሆነ 

የሽማግሌዎቹ አለቃ የንግግሩን እድልና ተናጋሪው የሚይዘውን ጦር ለእሳቸው 

አቀበሏቸው፡፡

ጥሩነው፤ የቀጋ ፍሬ ከሾላ ዛፍ የለቀመ ማን ነው ሾላና ቀጋን ደባልቆ የሚበላ ግን 

አስተዋይ ነው፡፡ ይህ ሰው የተፈጠረው ደግሞ እዚህ እኛ ዘንድ ቡስካ ተራራ ላይ 

ነው፡፡ ያ ሰው እሳት አንድዶ የሚፈልጋቸውን መልካም መልካም ሰዎች በእሳት 

ብርሀን ከየአካባቢው ጠራቸው፡፡ እንግዲህ አያቶቻችን የባኮሞሮንን እሳት እያዩ 

ከየአቅጣጫው የተሰበሰቡ ናቸው፡፡…

(ምንጭ፡- ፍቅረ ማርቆስ ደስታ፣ የዘርሲዎች ፍቅር፣ 2002፣ ገፅ 9-12)
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መልመጃ አንድ

ከላይ የቀረበውን ምንባብ መሰረት በማድረግ ለሚከተሉት ጥያቄዎች 
ትክክለኛ መልስ የያዘውን ሆሄ በመምረጥ መልሱ፡፡

1. «ይህ ሰው የተፈጠረው ደግሞ እዚህ እኛ ዘንድ…» (አንቀፅ 4 መስመር 2) 

በሚለው ሐረግ «እኛ» የሚለው ተውላጠ ስም የሚያመለክተው እነማንን 

ነው?

ሀ. የጽሑፉን ደራሲ ለ. እሳት የሚያበራውን ሰውዬ

ሐ. የቡስካ አካባቢ ሰዎችን መ. አያቶቻቸውን

2. «የምንሰራውን እነሱ ካቆዩት ደንብ ጋር ካላመዛዘንነው…» (አንቀፅ 2 

መስመር 1) በሚለው ሐረግ «እነሱ» የሚለው ተውላጠ ስም የሚያመለክተው 

እነማንን ነው?

ሀ. ጠላቶቻቸውን  ለ. የሰፈሩን ሰዎች

ሐ. ወንድሞቻቸውን  መ. የአድማጮቹን አባቶች

3. «…ሆዱ ለመብላት እንደተስገበገበ ኖሮ ይሞታል፡፡»(አንቀፅ 3 መስመር 5) 

ለሚለው ሐረግ ባለቤት ሊሆን የሚችለው ተውላጠ ስም የትኛው ነው?

ሀ. እሱ ለ. እኔ ሐ. አንተ መ. እነሱ

4. «…በየጥሻው እንበተናለን፡፡» (አንቀፅ ሁለት፣ መስመር ሶስት) ለሚለው 

ሐረግ ባለቤት መሆን የሚችለው ተውላጠ ስም የትኛው ነው?

ሀ.እሳቸው ለ. እናንተ ሐ. እነሱ መ. 

እኛ

5. «ሾላና ቀጋን ደባልቆ የሚበላ ግን አስተዋይ ነው፡፡» (አንቀፅ 4 መስመር 1) 

የሚለውን ዓረፍነገር ባለቤት ሊሆን የሚችለው ተውላጠ ስም የትኛው ነው? 

ሀ.እኛ ለ. እሷ ሐ.እሱ መ. እናንተ 

የተውላጠ ስሞች መደብ፣ ፆታና ቁጥር

ተውላጠ ስም የሚባለው ስምን የሚተካ መዋቅር ነው፡፡ ምድብ ተውላጠ ስምና 

አገናዛቢ ተውላጠ ስም የሚባሉ የተውላጠ ስም አይነቶች አሉ፡፡ የእነዚህ ተውላጠ 

ስሞች ምንነት እና አገልግሎት ቀጥሎ ይቀርባል፡፡
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1. ምድብ ተውላጠ ስም

ምድብ ተውላጠ ስም የሚባለው በዓረፍተገር ውስጥ ስምን በመተካት በባለቤትነትና 

በተሳቢነት የሚገባ ነው፡፡ ተውላጠ ስሞች በሶስት መደቦች የተከፋፈፈሉ ሲሆኑ 

በሶስቱም መደቦች የሚካተቱት ተውላጠ ስሞች አስር ናቸው፡፡ በእያንዳንዱ መደብ 

ያሉት ተውላጠ ስሞች ከቁጥርና ከፆታ አንፃር የሚከተሉትን ይመስላሉ፡፡

ምድብ ተውላጠ ስሞችን በመደብ፣ በቁጥርና በፆታ የሚያሳይ ሰንጠረዥ

ተውላጠ ስሞች መደብ ቁጥር ፆታ

እኔ 1ኛ መደብ ነጠላ አይለይም

እኛ 1ኛ መደብ ብዙ አይለይም

አንተ 2ኛ መደብ ነጠላ ወንድ

አንቺ 2ኛ መደብ ነጠላ ሴት

እናንተ 2ኛ መደብ ብዙ አይለይም

እርስዎ (ለአክብሮት) 2ኛ መደብ ነጠላ አይለይም

እሱ 3ኛ መደብ ነጠላ ወንድ

እሷ 3ኛ መደብ ነጠላ ሴት

እነሱ 3ኛ መደብ ብዙ አይለይም

እሳቸው (ለአክብሮት) 3ኛ መደብ ነጠላ አይለይም

ማስታወሻ፡- የምድብ ተውላጠ ስም ዋና አገልግሎት በአንቀፅ ውስጥ ተደጋግሞ 

ሊጠራ የሚችልን ስም በመተካት ድግግሞሹን ማስወገድ ነው፡፡

ምሳሌ፡-ለማጎበዝ ተማሪ ነው፡፡ ለማ ዘወትር ያጠናል፡፡ ለማ ጥሩ ውጤት አመጣ፡፡ 

በሚሉት ዓረፍተነገሮች ውስጥ «ለማ» የሚለው ስም ሶስቱም ቦታዎች ላይ ይገኛል፡፡ 

ይህም ድግግሞሽን አስከትሏል፡፡ ድግግሞሹን ለማስወገድም በሁለተኛውና 
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በሶስተኛው ዓረፍተገሮች የሚገኙትን ተመሳሳይ ስሞች «እሱ» በሚለው ተውላጠ 

ስም መተካት ይቻላል፡፡ 

መልመጃ ሁለት

ቀጥሎ የቀረቡት ዓረፍተነገሮችና ሐረጎች ቀደም ሲል ከቀረበው ምንባብ የወጡ 

ናቸው፡፡ ሐረጎቹና ዓረፍተነገሮቹ ያካተቷቸውን ተውላጠ ስሞች ካወጣችሁ በኋላ 

በምንባቡ ውስጥ የሚገኙባቸውን ቦታዎች በደንብ በመገንዘብ አገልግሎቶቻቸውን 

አብራርታችሁ ግለፁ፡፡

ምሳሌ፡- …የንግግሩን እድልና ተናጋሪው የሚይዘውን ጦር ለእሳቸው አቀበሏቸው፡፡ 

(አንቀፅ ሶስት፣ መስመር ስምንት)

መልስ፡- ተውላጠ ስሙ «እሳቸው» የሚለው ሲሆን በገባበት ቦታ ያለው አገልግሎት 

በአንቀፅ ሶስት መስመር ስድስት «አንዱ ሽማግሌ» ተብሎ የተገለፀው ሐረግ 

እንዳይደገም ማድረግ ነው፡፡ 

1. «የምንሰራውን እነሱ ካቆዩት ደንብ ጋር …» (አንቀፅ ሁለት፣ መስመር አንድ)

2. እኛ ግን ተሰርቶ የቆየንን የአባት ደንብ…» (አንቀፅ ሁለት፣ መስመር አራት)

3. እኛ አልተቃወምንም(አንቀፅ ሶስት፣ መስመር ሶስት)

4. የአባቶቻችሁ መንፈስ ከእኛ ጋር ነው፡፡ (አንቀፅ ሁለት፣ መስመር አንድ)

መልመጃ ሶስት
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ቀጥሎ በቀረቡት ሐረጎችና ዓረፍተነገሮች የተሰመረባቸውን ቃላትና ሐረጋት ሊተኩ 

የሚችሉ ምድብ ተውላጠ ስሞችን በመግለፅ ተውላጠ ስሞቹን የመረጣችሁባቸውን 

ምክንያቶች  አብራሩ፡፡

ምሳሌ፡- ተናጋሪው ሽማግሌ ንግግራቸውን ገትተው…(አንቀፅ አንድ፣ መስመር 

አምስት)

«ተናጋሪው ሽማግሌ»የሚለውን ሐረግ ሊተካው የሚችለው ምድብ ተውላጠ ስም 

«እሳቸው» የሚለው ሲሆን ተውላጠ ስሙ የተመረጠበት ምክንያትም «ንግግራቸውን 

ገትተው» የሚለው ግሳዊ ሐረግ ሶስተኛ መደብ፣ ነጠላ ቁጥር፣ አክብሮትን 

ስለሚያመለክት ነው፡፡ 

1. ወንድሞቼ የአባቶቻችሁ መንፈስ ከእኛ ጋር ነው፡፡ (አንቀፅ ሁለት፣ መስመር 

አንድ)

2. ለልጅ ልጆቻችን ማስተላለፍን ዘንግተናል፡፡ (አንቀፅ ሁለት፣ መስመር አምስት)

3. ሴት ልጅ ወንድ የዘራውን ማብቀል ሲሳናት… (አንቀፅ ሶስት፣ መስመር ሁለት)

4. በሰፊው ሆዱ ሴቶቻችንንእየሸፋፈነ… (አንቀፅ ሶስት፣ መስመር ሁለት)

5. ይህሰውየተፈጠረውደግሞእዚህእኛዘንድ… (አንቀፅ 4 መስመር 2)

6. እንግዲህአያቶቻችንየባኮሞሮንንእሳትእያዩ… (አንቀፅ 3 መስመር 5) 

7. ግድቡ ሁሌም ከልጅ ልጅ በሽማግሌዎች እየተከፈተ… (አንቀፅ 1 መስመር 2) 
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መልመጃ አራት

ለሚከተሉት ሐረጎችና ዓረፍተነገሮች ባለቤት ሊሆኑ የሚችሉ ምድብ ተውላጠ ስሞችን በመግለፅ የተውላጠ ስሞቹን 

መደብ፣ ጾታ እና ቁጥር ጻፉ፡፡ 

ተ.

ቁ

ዓረፍተነገር ተውላጠ 

ስም

መደብ ፆታ ቁጥር

ም

ሳ

ሌ

ተሰብሳቢውን በዝምታ ቃኙት፡፡ (አንቀፅ ሁለት፣ መስመር ስድስት) እሳቸው 3ኛ 

መደብ

አይለይም ነጠላ

1 መንደራችን እየመጣ ሲቆም… (አንቀፅ ሶስት፣ መስመር አንድ)

2 ረ ተዉ… (አንቀፅ ሶስት፣ መስመር ሶስት)

3 እንደተስገበገበ ኖሮ ይሞታል፡፡

4 የሚፈልጋቸውን መልካም መልካም ሰዎች በእሳት ብርሀን ከየአካባቢው ጠራቸው፡፡ 
(አንቀፅ አራት፣ መስመር ሶስት)

5 ሾላና ቀጋን ደባልቆ የሚበላ ግን አስተዋይ ነው፡፡ (አንቀፅ አራት፣ መስመር አንድ)

6 ከንብ አንሰን የአባት ደንብ እየሻርን ነው፡፡ (አንቀፅ ሁለት፣ መስመር አምስት)

7 ከአካባቢያችን ማጥፋት ይኖርብናል፡፡ (አንቀፅ አንድ፣ መስመር አምስት)  

8 እያቀፈ ሲወስድና ሲመልስ…(አንቀፅ ሶስት፣ መስመር አራት)

9 የተቀበልነውን የማናቀብል ጅብ አንሁን፡፡ (አንቀፅ ሶስት፣ መስመር ሶስት)
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2.አገናዛቢ ተውላጠ ስም

አገናዛቢ ተውላጠ ስም የሚባለው አንድ ነገር የማን ንብረት እንደሆነ የሚያመለክት 

ነው፡፡ ይህ ተውላጠ ስም የሚመሰረተው ምድብ ተውላጠ ስም ላይ «የ-» የሚል 

ቅድመ ግንድ ቅጥያ በመጨመር ነው፡፡ አገናዛቢ ተውላጠ ስም እንደ ምድብ 

ተውላጠ ስም ሁሉ ሶስት መደቦች ሲኖሩት ሶስቱም መደቦች በድምሩ አስር ተውላጠ 

ስሞችን ያካትታል፡፡ አገናዛቢ ተውላጠ ስምን በመደብ፣ በፆታ እና በቁጥር ቀጥሎ 

ባለው ሰንጠረዥ ቀርቧል፡፡

አገናዛቢ ተውላጠ ስሞችን በመደብ፣ በቁጥርና በፆታ የሚያሳይ ሰንጠረዥ

አገናዛቢ ተውላጠ 

ስሞች

መደብ ፆታ ቁጥር

የእኔ 1ኛ መደብ አይለይም ነጠላ

የእኛ 1ኛ መደብ አይለይም ብዙ

የአንተ 2ኛ መደብ ወንድ ነጠላ

የአንቺ 2ኛ መደብ ሴት ነጠላ

የእናንተ 2ኛ መደብ አይለይም ብዙ

የእርስዎ (ለአክብሮት) 2ኛ መደብ አይለይም ነጠላ

የእሱ 3ኛ መደብ ወንድ ነጠላ

የእሷ 3ኛ መደብ ሴት ነጠላ

የእነሱ 3ኛ መደብ አይለይም ብዙ

የእሳቸው (ለአክብሮት) 3ኛ መደብ አይለይም ነጠላ

ማስታወሻ፡- የአገናዛቢ ተውላጠ ስም አገልግሎት አንድ ንብረት ወይም ነገር የማን 

እንደሆነ ማመልከት ነው፡፡  

ምሳሌ፡- 1. ይህ ቤት የእኔ ነው፡፡ «የእኔ» የሚለው አገናዛቢ ተውላጠ ስም ቤቱ 

የማን ንብረት እንደሆነ  ያመለክታል፡፡
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2. አየለ የለበሰው ሸሚዝ የአንተ ነው? «የአንተ» የሚለው አገናዛቢ ተውላጠ ስም 

ሸሚዙ የማን ንብረት እንደሆነ ያመለክታል፡፡
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መልመጃ አምስት

በሚከተሉት ሐረጎችና ዓረፍተነገሮች ውስጥ የተሰመረባቸውን ሐረጋት ሊተኩ የሚችሉ አገናዛቢ ተውላጠ ስሞች 

ከገለፃችሁ በኋላ የአገናዛቢ ተውላጠ ስሞቹን መደብ፣ ፆታና ቁጥር ግለፁ፡፡

ተ
.
ቁ

ዓ/ነገር (ሐረግ) በአገናዛቢ 
ተውላጠ ስም 
የተገነባው 
ሐረግ

አገናዛቢ 
ተውላጠ 
ስም

መደብ ፆታ ቁጥር

ም

ሳ

ሌ

የቆየንን የአባት ደንብ… (አንቀፅ ሁለት፣ መስመር አራት) የእነሱ ደንብ የእነሱ 3ኛ አይለይም ብዙ

1 የአባቶቻችሁ መንፈስ ከእኛ ጋር ነው፡፡ (አንቀፅ ሁለት፣ መስመር አንድ)

2 የተናጋሪውን ሀሳብ ከሚያዳምጡት መካከል… (አንቀፅ ሶስት፣ መስመር 

አምስት)

3 አንዱ ሽማግሌ የዘርሲዎች አለቃ በተናገሩ ቁጥር… (አንቀፅ ሶስት፣ 

መስመር ስድስት)

4 አፍንጫው ጥንብ እንዳሸተተ… (አንቀፅ ሁለት፣ መስመር አራት)

5 ትብብራችንእየላላ ነው፡፡(አንቀፅ ሁለት፣ መስመር ስድስት)

6 ወኔያችን ተሽቀንጥሮ ንፋስ እየገባው ነው፡፡(አንቀፅ ሁለት፣ መስመር 

ስድስት)

7 በአራት እግሩ መንደራችን እየመጣ ሲቆም(አንቀፅ 3፣ መስመር 1)

8 የተናገሩትን ንግግር እንደገና በህሊናቸው አጣጣሙት፡፡
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መልመጃ ስድስት

በሚከተሉት ዓረፍተነገሮች ውስጥ የሚገኙትን አገናዛቢ ተውላጠ ስሞች ካወጣችሁ 

በኋላ  አገልግሎታቸውን አብራርታችሁ ግለፁ፡፡

ምሳሌ፡- የእኛ ቤት በጣም ሰፊ ነው፡፡ በዚህ ዓረፍተነገር የሚገኘው አገናዛቢ 

ተውላጠ ስም «የእኛ» የሚለው ሲሆን አገልግሎቱም ቤቱ የማን ንብረት እንደሆነ 

መግለፅ ነው፡፡

1. የአንተ ውጤት ከኃይሉ የተሻለ ነው፡፡

2. የእኛ ሀገር ባህል በጣም ያኮራል፡፡

3. የእኔ ህይወት የተስተካከለ እንደሚሆን እምነት አለኝ፡፡

4. እንግዶቹን ያስደሰታቸው የአንች መስተንግዶ ነው፡፡

5. ባለፈው ቶሎ የመጣሁት የእሱን ዝግጅት ለማድመቅ ነው፡፡

6. የእናንተ አካባቢ ሰዎች የዋሆች ናቸው፡፡

7. የእርስዎ ግርማ ሞገስ እንደ ንጉስ ነው፡፡

8. ለምለም የእሷን ፍላጎት ታውቃለች፡፡

9. የገጠማቸው ችግር የእነሱን አቅም ይፈታተናል፡፡

10. ማንም ሰው የእሳቸውን ክብር መንካት አይችልም፡፡
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መልመጃ ሰባት

በሚከተሉት ዓረፍተገሮች ውስጥ ያሉትን ተውላጠ ስሞች ለይታችሁ በማውጣት 

ምድብ ተውላጠ ስም ወይም አገናዛቢ ተውላጠ ስም መሆናቸውን ግለፁ፡፡

ምሳሌ፡- እሳቸው የእኛ መምህር ናቸው፡፡ በእዚህ ዓረፍተነገር ውስጥ ያሉት ተውላጠ 

ስሞች «እሳቸው» እና «የእኛ» የሚሉት ሲሆኑ «እሳቸው» የሚለው ምድብ ተውላጠ 

ስም፣ እንዲሁም «የእኛ» የሚለው አገናዛቢ ተውላጠ ስም ነው፡፡

1. የአንተ ጉዳት የእኔም ነው፡፡

2. ይህ ስራ የአንተ ስለሆነ በጥንቃቄ መስራት ይጠበቅብሀል፡፡

3. የእሳቸው ተግባር ስራውን ማስጀመር ብቻ ነው፡፡

4. አንች እውነተኛ ሰው ነሽ፡፡

5. አብሮ መብላት የእኛ ሀገር ባህል ነው፡፡

6. እሷ መቼ እንደምትመጣ ማወቅ የእሱ ጉዳይ አይደለም፡፡

7. የእረስዎ ችሎታ በጣም አስገራሚ ነው፡፡
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መልመጃ ስምንት

በዚህ ክፍለ ትምህርት መጀመሪያ ያነበባችሁትን ምንባብ እንደገና በግል ካነበባችሁ 

በኋላ ቀጥሎ ምንባቡን መሰረት ላደረጉ ጥያቄዎች ያላችሁን ሐሳብ ሰዋስዋዊ 

ስርዓታቸውን በጠበቁ ዓረፍተነገሮች ግለፁ፡፡

ምሳሌ፡- ንግግር የሚያደርጉት ሽማግሌ የተናደዱት ለምንድን ነው?

መልስ፡- ንግግር የሚያደርጉት ሽማግሌ የተናደዱት የአባቶቻቸው ባህል 

ስላልተጠበቀ ነው፡፡

1. የምንባቡ ባለታሪኮች የየት አካባቢ ኗሪዎች ይመስሏችኋል? እንዴት ማወቅ 

ይቻላል?

2. የአባቶችን ባህል መጠበቅ ምን ይጠቅማል? በቡድን በመወያየት ሀሳቦቻችሁ 

በጽሑፍ በማስፈር በተወካያችሁ አማካይነት ለክፍል ጓደኞቻችሁ አቅርቡ፡፡

3. እንደተናጋሪው ሰውዬ አመለካከት የሚሰሩትን አባቶቻቸው ካቆዩላቸው ባህል 

ጋር ካላዋሀዱት ምን ይሆናሉ? በሰውዬው አመለካከትስ ትስማማላችሁ? 

ለምን?
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4. የሰውዬውን ንግግር ሲያዳምጡ የነበሩት ሰዎች ሀሳባቸውን የሚቀበሏቸው

   ይመስላችኋል? ለምን?

5. ኢትዮጵያን ከሌሎች ሀገር ዜጎች ከሚለዩባቸው ባህሎች ውስጥ በጣም 

የምትወዱትን አንድ ባህል ከገለፃችሁ በኋላ የወደዳችሁባቸውን ምክንያቶች 

በአንድ አንቀፅአብራርታችሁ ጻፉ፡፡
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ክፍለ ትምህርት ሁለት

ችግርን የማሸነፍ ብልሐት
የክፍለ ትምህርቱ ዐበይት ዓላማዎች፡ 

ተማሪዎች ከዚህ ክፍለ ትምህርት በኋላ፡-

 የዓረፍተገር ስልቶችን ትዘረዝራላችሁ፡፡

 የእያንዳንዱን የዓረፍተነገር ስልት አወቃቀር ትገልፃላችሁ፡፡

 የእያንዳንዱን የዓረፍተነገር ስልት አገልግሎት ታብራራላችሁ፡፡

 በእያንዳንዱ የዓረፍተነገር ስልት መካከል ያለውን እድት ልዩነት 

ታብራራላችሁ፡፡

 የተለያዩ ስሜቶችን መግለፅ የሚያስችሉ የዓረፍተነገሮች አይነቶችንና  

የዓረፍተነገር ስልቶችን በመጠቀም ሀሳባችሁን በጽሑፍ ትገልፃላችሁ፡፡

 የዓረፍተነገር አይነቶችን ትዘረዝራላችሁ፡፡

 የእያንዳንዱን የዓረፍተነገር አይነት አወቃቀር ትገልፃላችሁ፡፡

 የእያንዳንዱን የዓረፍተነገር አይነት አገልግሎት ታብራራላችሁ፡፡

 በነጠላ ዓረፍተነገርና በውስብስብ ዓረፍተነገር መካከል ያለውን አንድነትና 

ልዩነት ታብራራላችሁ፡፡

 በዓረፍተነገር ስልቶችና በዓረፍተነገር አይነቶች መካከል ያለውን አንድነትና 

ልዩነት ታስረዳላችሁ፡፡

የድንጋይ ሾርባ (ክፍል አንድ)

አንድ በጣም የተራበና ረጅም መንገድ በመጓዝ የደከመ ሰውዬ ወደ ሩቅ ሀገር 

እየሄደ መንገዱ በቀላሉ አላለቀለትም፤ በመጨረሻ ግን አይደረስ የለም እንደምንም 

አንድ መንደር ደረሰ፡፡ መጀመርያ ከድካሙ ለመላቀቅ በመንደሩ መካከል ከበቀለ 

ዋርካ ሥር ጋደም አለ፡፡ ሆድ ባዶ ከሆነ እንቅልፍም ባዶ ይሆናል መሰል 

የድካሙን ያህል ሊተኛ አልቻለም፤ ተነሣና ወደ መንደርዋ ቤቶች ተጠጋ፡፡ 

የሚያሳዝን ፊቱን እያሳየ፣ የደከመ እጁን እያርገበገበ፣ በሰለለ ድምፁ ቁራሽ ለመነ፤ 

ማንም ሰው ሊሰጠው ፈቃደኛ አልሆነም፡፡ ቤቶቹን ሁሉ አዳረሰና ተመልሶ ዋርካው 

ሥር ተጋደመ፡፡ ያለው ሁለት ነገር ብቻ ነው፤ ነፋስ እና ብረት ድስት፡፡ 
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ከተሠወሩበት እንደ ገጠር መብራት ብልጭ ባሉት ዓይኖቹ አንዳች ነገር አየ፤ 

የሚወርድ የምንጭ ውኃ፡፡ እየተጎተተ ሄዶ በብረት ድስቱ ቀድቶ መጣ፡፡ አንድ 

ያልደረሰበት የእርሱ ቢጤ መንገደኛ አንዳች ነገር ጥዶበት የነበረ ምድጃ አጠገቡ 

አለ፡፡ እንጨቶቹን ቆስቆስ አደረገና የብረት ድስቱን ውኃ ጣደው፡፡ በሚፍለቀለቀው 

ውኃ መዝናናት ጀመረ፡፡ ብረት ድስቱ ውስጥ ምን ያድርግበት? አንዱን ድንጋይ 

ላድርገው? ብሎ ለራሱ አልጎመጎመ፤ አነሣና ብረት ድስቱ ውስጥ ጨመረው፡፡ 

ድንጋዩ፣ ውኃ እና ብረት ድስቱ እየተጋጩ በሚፈጥሩት ዜማ ረሃቡን ለመርሳት 

አሰበ፡፡ «አሁን ይህንን ስራዬን ሰው ቢያይ ምን ይለኛል?» በማለት በሚያደርገው 

ነገር ተገርሞ ድስት ድስቱን አይቶ ድንገት ቀና ሲል የሚያደርገውን አንድ ሰው 

በአግራሞት እያየው ነበር፡፡ 

«ምን እየሠራህ ነው ጃል!» አለው ሰውዬው፡፡ 

«የድንጋይ ሾርባ እየሠራሁ ነው»  

«የድንጋይ ሾርባ እየሰራሁ!» ሰውዬው ተገረመ፡፡ 

«አዎ ከድንጋይኮ ምርጥ ሾርባ ይሠራል፡፡ በተለይማ ድንች ቢገባበት ኖሮ!» 

«አሁን ያጣኸው ድንች ነው?»

«አዎ ጌታው ድጋይማ ጥሩ ጥሩውን መርጬ እየቀቀልኩ አያዩትም?»

«ድንች ባመጣ ጣፋጭ ሾርባ እንደምትሰራ እርግጠኛ ነህ?»  

«መቶ በመቶ እርግጠኛ ነኝ!» 

«ቆይ እኔ ድንች አመጣለሁ» አለና መንገደኛው ተጓዘ፡፡

የእርሱ እግር እንደለቀቀ መንገደኛው ዓይኑን ጨፈነ፡፡ ምንም ያህል ጊዜ 

አልቆየም፤ «ጌታው!» የሚል ድምፅ ቀሰቀሰው፡፡ 

«እርስዎም እንግዳ ነዎት፤ የሚሠሩትም ነገር አያምርም፡፡» አለ የቆመው ሰው፡፡ 

«እንዴት ማለት?» ጠየቀ መንገደኛው፡፡ 

«ውኃ ውስጥ ድንጋይ ጨምረው ምን ሊሠሩ ነው?» 
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«ሾርባ ነዋ!» 

«የምን ሾርባ ነው የሚሰሩት?» 

«የድንጋይ ሾርባ!» 

«የድንጋይ ሾርባ ደግሞ ከምን ከምን ነው የሚሠራው?» 

«ከድንጋይ፣ ከሥጋ፣ ከድንች፣ ከካሮት፣ ከጨው፣ ከሽንኩርት፣ ከዘይት እና ከሩዝ» 

«አሁን የማየው ድንጋዩን ብቻኮ ነው!» 

«ሌላው ነገርማ የለኝም፤ ቢኖረኝ ኖሮ ያዩት ነበር!» 

«እነዚህን ነገሮች ቢያገኙ ጥሩ ሾርባ ይሰራሉ?»

«አሳምሬ ነዋ የምሰራው!»

«ይህንን እንግዳ ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ! እኔ ካሮት እና ጨው ላመጣልዎት 

እችላለሁ!»

«መልካም፣ እኔ ደግሞ አዲስ ሞያ ላሳይዎት እችላለሁ»

ሁለተኛው መንደርተኛ በጥድፊያ ወደ ቤቱ ሄደ፡፡ የእርሱን መጓዝ ተከትሎ ሌላም 

መንደርተኛ መጣ፡፡ ያም ዘይት፣ ሥጋ እና የማቅረቢያ ሰሐን ሊያመጣ ተጓዘ፡፡ 

ሌላው ደግሞ ዳቦ ሊያመጣ መንደር ገባ፡፡ እንዲህ እንዲህ እያሉ ሰባት ሰዎች 

ለሾርባ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ሁሉ አመጡ፡፡ መንገደኛውም በሚያውቀው ሞያ 

እያዋሐደ ሾርባውን መሥራት ጀመረ፡፡ «አሁን ድንጋዩ አያስፈልግም፡፡» አለና 

ሾርባውን አወጥቶ በየሰሐኑ አቀረበላቸው፡፡ በጣም ከመጣፈጡ የተነሳ ማንኪያውንም 

ጨምረው ሊውጡት ነበር፡፡ «ይህንን ሾርባ አሰራር ያስተማረችዎት ሚስትዎት 

ናት?» በማለት መንገደኛውን በጥያቄ ያጣድፉት ጀመር፡፡

(ምንጭ፡- የዳንኤል ክብረት እይታዎች፣ የተወሰነ ማሻሻያ  ተደርጎበት የተወሰደ)

መልመጃ አንድ
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ቀደም ባሉት የክፍል ደረጃዎች የተማራችኋቸውን የሰዋስው ትምህርቶች መሰረት 

በማድረግ ለሚከተሉት ጥያቄዎች አጭር መልስ ስጡ፡፡

1. የመንደሩ ሰዎች ከመንገደኛው ጋር የተነጋገሩት በየትኛው የዓረፍተነገር ስልት 

ነው?

2. የመንደሩ ሰዎች መገረማቸውን ለመግለፅ የተጠቀሙት የዓረፍተነገር ስልት 

ምንድን

ነው?

3. የመጀመሪያው መንደርተኛ ድንች እንደሚያመጣ የገለፀው በየትኛው

   የዓረፍተነገር ስልት ነው?

4. ሁለቱም መንደርተኞች መንገደኛው ምን እንደሚሰራ ለማወቅ የተጠቀሙት

   የትኛውን የዓረፍተነገር ስልት ነው?

ዓረፍተነገር 

ዓረፍተነገር ማለት ሙሉ ሀሳብን ማስተላለፍ የሚችልና ቃላት ተሰባስበው 

የሚመሰርቱት የቋንቋ መዋቅር ነው፡፡ አንድ ዓረፍተነገር ሙሉ ሀሳብ 

እንዲያስተላልፍ በውስጡ ቢያንስ ባለቤት እና ግስ ማካተት አለበት፡፡ ባለቤትና ግስ 

ከማካተቱም በተጨማሪ ቃላቱ የቋንቋውን መዋቅራዊ ህግ በጠበቀ መልኩ መሰደር 

አለባቸው፡፡ በዚህም መሰረት የአማርኛ ቋንቋ አወቃቀር የሚከተለውን ይመስላል፡፡

ዓረፍተነገር= ባለቤት + ተሳቢ + ግስ
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ምሳሌ፡-  

  ባለቤት   ተሳቢ       ግስ

የዓረፍተነገር ስልቶች

የዓረፍተነገር ዋና አገልግሎቱ አንድ ሰው ማስተላለፍ የፈለገውን ሀሳብ ማስተላለፍ 

ማስቻል ነው፡፡ በዚህም መሰረት ዓረፍተነገር በሚሰጣቸው አገልግሎቶች በአራት 

መክፈል ይቻላል፡፡ እነሱም ሐተታዊ ዓረፍተነገር፣ ጥያቄያዊ ዓረፍተነገር፣ ትእዛዛዊ 

ዓረፍተነገር እና አጋናኝ ዓረፍተነገር ናቸው፡፡

1. ሐተታዊ ዓረፍተነገር

ሐተታዊ ዓረፍተነገር ስለአንድ ነገር ወይም ድርጊት አዎንታዊ ወይም አሉታዊ 

አስተያየት ወይም ሀሳብ የሚሰጥበት የዓረፍተነገር ስልት ነው፡፡ አዎንታዊ 

ዓረፍተነገር ስለ አንድ ነገር ወይም ሁነት ወይም ክስተት የሚገልፅ ወይም 

የሚያትት ዓረፍተነገር ሲሆን አሉታዊ ዓረፍተነገር ደግሞ አንድን ነገር በማፍረስ 

ወይም በመቃረን የሚያቀርብ ዓረፍተነገር ነው፡፡ 

አወቃቀር፡- ሐተታዊ ዓረፍተነገር የሚዋቀረው በአዎንታዊ ወይም በአሉታዊ ቅርፅ 

ነው፡፡ አዎንታዊ በሆነ ቅርፅ ሲቀርብ ግሱ ድርጊትን ወይም ሁኔታን አያፈርስም፡፡ 

በአንፃሩ ደግሞ በአሉታዊ ቅርፅ ሲቀርብ ግሱ ድርጊትን ወይም ሁኔታን ያፈርሳል 

(ይቃረናል)፡፡ የአሉታዊ ዓረፍተነገር ግስ አንድን ድርጊት ለማፍረስ አብዘሀኛውን 

ጊዜ «አል-» የሚል ቅድመ ግንድ እና «-ም» የሚል ድህረ ግንድ ቅጥያ 

ይጨምራል፡፡ 

አገልግሎት፡- የሐተታዊ ዓረፍተነገር አገልግሎት ስለአንድ ድርጊት ወይም ጉዳይ 

አዎንታዊ ወይም አሉታዊ በሆነ መንገድ መግለፅ ወይም ማተት ነው፡፡

ምሳሌ፡-

1. አስቴር ዛሬ መጣች፡፡ (አዎንታዊ ዓረፍተነገር)

2. አስቴር ዛሬ አልመጣችም፡፡ (አሉታዊ ዓረፍተነገር)

ከላይ ከተገለፁት ሁለት ዓረፍተነገሮች የመጀመሪያው አዎንታዊ ዓረፍተነገር ሲሆን 

ሁለተኛው ደግሞ አሉታዊ ዓረፍተነገር ነው፡፡ በመሆኑም የመጀመሪያው ዓረፍተነገር 

አየለ ምሳውን በላ
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ሲዋቀር ግሱ ሳያፈርስ እንዳለ «መጣች» ተብሎ ሲቀመጥ የሁለተኛው ዓረፍተነገር 

ሲዋቀር ደግሞ በአዎንታዊ ቅርፅ በቀረበው ግስ ላይ«አል-» የሚል ቅድመ ግንድ 

እና «-ም» የሚል ድህረ ግንድ በመጨመር«አልመጣችም» የሚል ቅርፅ ይዟል፡፡ 

ሁለቱ ዓረፍተነገሮች የሰጡት አገልግሎትም የመጀመሪያው አስቴር መምጠቷን 

እንዲሁም የሁለተኛው አስቴር አለመምጣቷን መግለፅ ነው፡፡

መልመጃ ሁለት

ከላይ በቀረበው ገለፃ መሠረት ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ዓረፍተነገሮች አዎንታዊ 

ወይም አሉታዊ መሆናቸውን ከለያችሁ በኋላ አዎንታዊዎቹን ወደ አሉታዊ፣ 

አሉታዊዎቹን ደግሞ ወደ አዎንታዊ በመቀየር ጻፏቸው፡፡

ምሳሌ፡- ለምለም ምሳዋን በላች፡፡

መልስ፡- ዓረፍተነገሩ አዎንታዊ ሲሆን ወደ አሉታዊ ዓረፍተነገር ሲቀየር «ለምለም 

ምሳዋን አልበላችም» ይሆናል፡፡

1. መንገደኛውበሚያውቀውሞያእያዋሐደሾርባውንመሥራትጀመረ፡፡

2. የድንጋይሾርባእየሠራሁነው፡፡

3. የድካሙንያህልሊተኛአልቻለም፡፡

4. ሌላውነገርማየለኝም፡፡ 

5. ከድንጋይኮምርጥሾርባይሠራል፡፡

6. የሚሠሩትእንግዳነገርነው፡፡

7. የሚሠሩትምነገር አያምርም፡፡
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8. ምንምያህልጊዜ አልቆየም፡፡

9. የሚያደርገውን አንድሰውበአግራሞትእያየውነበር፡፡

10.መንገዱ በቀላሉ አላለቀለትም፡፡

መልመጃ ሶስት

በቡድን ከተወያያችሁ በኋላ አምስት አዎንታዊና አምስት አሉታዊ 

ዓረፍነገሮች መስርታችሁ የያንዳንዱን ዓረፍተነገርአገልግሎትለክፍል 

ጓደኞቻችሁ ግለፁ፡፡

አዎንታዊ ዓረፍተነገር

1.

2.

3.

4.

5.

አሉታዊ ዓረፍተነገር

1.

2.

3.

4.

5.

2. ጥያቄያዊ ዓረፍተነገር

ጥያቄያዊ ዓረፍተነገር ስለአንድ ጉዳይ ወይም ድርጊት መረጃ ለማግኘት (ለማወቅ) 

ጥያቄ የሚቀርብበት የዓረፍተነገር ስልት ነው፡፡ 

አወቃቀር፡- ጥያቄያዊ ዓረፍተነገር በሁለት መንገድ ሊዋቀር ይችላል፡፡ እነሱም 

መጠይቃዊ ቃላትን (መቼ፣ ምን፣ ማን፣ የት፣ ወዘተ.) በመጠቀም እና ያለ 

መጠይቃዊ ቃላት ናቸው፡፡ መጠይቃዊ ቃላትን በመጠቀም የሚዋቀረው መጠይቃዊ 
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ዓረፍተነገር ዘርዘር ባለ ማብራሪያ የሚመለስ ሲሆን ያለመጠይቃዊ ቃላት 

የሚመሰረት መጠይቃዊ ዓረፍተነገር ደግሞ «አዎ» ወይም «አይደለም» በማለት 

ብቻ የሚመለስ ነው፡፡ 

አገልግሎት፡- መጠይቃዊ ቃላትን በመጠቀም የሚመሰረተው ጥያቄያዊ ዓረፍተነገር 

የሚያገለግለው አንድ ጉዳይ መቼ እንደሚፈፀም (እንደተፈፀመ)፣ የት እንደሚፈፀም 

(እንደተፈፀመ)፣ ምን እንደሚፈፀም (እንደተፈፀመ)፣ ወዘተ ለማወቅ ነው፡፡ እንዲሁም 

ያለ መጠይቃዊ ቃላት የሚመሰረተው ጥያቄያዊ ዓረፍተነገር የሚያገለግለው አንድ 

ጉደይ መፈፀሙን ወይም የሚፈፀም መሆኑን ለማረጋገጥ ነው፡፡

ምሳሌ፡-

1. ሲሳይ መቼ ይመጣል? 

2. ሲሳይ መጥቶ ነበር?

በእነዚህ ምሳሌዎች የመጀመሪያው ጥያቄያዊ ዓረፍተነገር «መቼ»የሚለውን 

መጠይቃዊ ቃል በመጠቀምየተመሰረተ ሲሆን የዓረፍተነገሩ አገልግሎትም ሲሳይ 

የሚመጣበትን ጊዜ ለማወቅ የቀረበነው፡፡ የሁለተኛው መጠይቃዊ ዓረፍተነገር 

ደግሞ ያለመጠይቃዊ ቃል፣በሐተታዊ ዓረፍተነገር መጨረሻ ጥያቄ ምልክትን 

በመጨመር የተመሰረተ ሲሆን (በንግግር ወቅት የድምፅ ቅላፄ የጥያቄ ምልክቱን 

ተግባር ይፈፅማል) አገልግሎቱም የሲሳይን መምጣት ወይም አለመምጣት 

ለማረጋገጥ ነው፡፡ 

መልመጃ አራት

ቀጥሎ በቀረቡት ጥያቄዊ ዓረፍተነገሮች ላይ በቡድን በመወያየት በመጠይቃዊ ቃል 

እና ያለመጠይቃዊ ቃል የተመሰረቱትን ለይታችሁ ካመለከታችሁ በኋላ 

እያንዳንዳቸው ዓረፍነገሮች ያላቸውን አገልግሎቶች ለክፍል ጓደኞቻችሁ ግለፁ፡፡

1. ውኃ ውስጥ ድንጋ ይጨምረው ምን ሊሰሩ ነው?

2. የድንጋይ ሾርባ ከምን ከምን ይሰራል?



94

3. እርግጠኛ ነህ? 

4. አሁን ያጣኸው ድንች ነው?

5. ብረት ድስቱ ውስጥ ምንያድርግበት?

6. አንዱን ድንጋይ ላድርገው?

7. እነዚህን ነገሮች ቢያገኙ ጥሩ ሾርባ ይሰራሉ?

8. ስራዬን ሰው ቢያይ ምን ይለኛል?

9. ይህንን ሾርባ አሰራር ያስተማሩዎት ሚስትዎት ናቸው?

10.የምን ሾርባ ነው የሚሰሩት?

መልመጃ አምስት

ምሳሌውን መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ሐተታዊ ዓረፍተገሮች ወደ 
መጠይቃዊ ዓረፍነገሮች ቀይራችሁ ጻፏቸው፡፡

ምሳሌ፡- በእምነት ለእህቷ አዲስ ጫማ ገዛችላት፡፡ (ሐተታዊ ዓረፍተነገር)

ጥያቄያዊ ዓረፍተነገሮች፡- በእምነት ለእህቷ ምን ገዛችላት?

    በእምነት ለማን አዲስ ጫማ ገዛች?

    በእምነት ለእህቷ አዲስ ጫማ ገዛችላት?

1. አዲስ ሞያ ላሳይዎት እችላለሁ፡፡

2. መንደርተኛው በጥድፊያ ወደ ቤቱ ሄደ፡፡
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3. ሰባት ሰዎች ለሾርባ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ሁሉ አመጡ፡፡

4. መንገደኛው በሚያውቀው ሞያ እያዋሐደ ሾርባውን መሥራት ጀመረ፡፡

5. አሁን ድንጋዩ አያስፈልግም፡፡

6. ሾርባውን አወጥቶ በየሰሐኑ አቀረበላቸው፡፡

7. ያም ዘይት፣ ሥጋ እና የማቅረቢያ ሰሐን ሊያመጣ ተጓዘ፡፡

8. ሌላው ደግሞ ዳቦ ሊያመጣ መንደር ገባ፡፡

9. አስካለ የድንጋይ ሾርባ ትወዳለች፡፡

10.በጣም ከመጣፈጡ የተነሳ ማንኪያውንም ጨምረው ሊውጡት ነበር፡፡

መልመጃ ስድስት

በቡድን በመወያየት መጠይቃዊ ቃላትን በመጠቀም አምስት እንዲሁም 

ያለመጠይቃዊ ቃላት አምስት ዓረፍተነገሮች ካዋቀራችሁ በኋላ 

እያንዳንዳቸውዓረፍተነገሮችያሏቸውን አገልግሎቶች ለክፍል ጓደኞቻችሁ ግለፁ

ምሳሌ፡- 1.በኢትዮጵያ ስንት ሀይቆች አሉ?«ስንት» የሚለውን መጠይቃዊ ቃል 

በመጠቀም የተዋቀረ ሲሆንአገልግሎቱም በኢትየጵያ የሚገኙትን የሀይቆች ብዛት 

ለመጠየቅ ነው፡፡

2. ሂሩት ዋና ትችላለች? ያለመጠይቃዊ ቃል የተዋቀረ ዓረፍተነገር ሲሆን 

አገልግሎቱም የሂሩትን ዋና መቻል ወይም አለመቻል ለማረጋገጥ ነው፡፡

በመጠይቃዊ ቃላት የተመሰረቱ ጥያቄያዊ ዓረፍተነገሮች
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1.

2.

3.

4.

5.

ያለ መጠይቃዊ ቃላት የተመሰረቱ ዓረፍተነገሮች

1.

2.

3.

4.

5.

መልመጃ ሰባት

የሚከተሉት ጥያቄዎች ስለሚጠይቋቸው ጉዳዮች ያላችሁን ሀሳብ ሰዋስዋዊ 

ስርዓታቸውን በጠበቁና ሙሉ ሀሳብ በሚያስተላልፉ አንድ አንድ ዓረፍተነገሮች 

በጽሑፍ ግለፁ፡፡ 

ምሳሌ፡- ሰለሞን የተባለን ልጅ እድሜ ለማወቅ ብትፈልጉ ምን ትሉታላችሁ?

መልስ፡- ሰለሞን፣ እድሜህ ስንት ነው?

1. በሆነ ነገር ታዋቂ የሆነና የምታደንቁትን አንድ ሰው ህብር ትምህርት ቤት 

ለጉብኝት ቢመጣ ምን  ትጠይቁታላችሁ?

2. እግር ኳስ ጨዋታ አለመቻላችሁን መግለፅ ብትፈልጉ ምን ብላችሁ 

ትገልጻላችሁ?

3. የአንድን ሰው ስም ለማወቅ ብትፈልጉ ሰውዬው እድሜውን እንዲነግራችሁ 

ምን ትሉታላችሁ?
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4. ፈተና የሚጀምርበትን ቀን መምህራችሁ እንዲነግሯችሁ ብትፈልጉ ምን 

ብላችሁ ትጠይቋቸዋላችሁ?

5. ለአንድ ጓደኛችሁ የስነ ዜጋ ክፍለ ትምህርትን ከሁሉም ትምህርቶች የበለጠ 

እንደምትወዱት ለመግለፅ ብትፈልጉ ምን ብላችሁ ትገልፁለታላችሁ?

የድንጋይ ሾርባ (ክፍል ሁለት)
መንገደኛው ባላሰበው መልኩ ዝናው በስፋት ናኜ፡፡ ስለአዲሱ የድንጋይ ሾርባ ጣዕም 

የሰሙ የተለያዩ መንደርተኞችም የድንጋይ ሾርባ እንዲሠራላቸው ጠየቁት፤ እርሱም 

ሠራ፡፡ ዜናው ለሌሎች መንደሮች ሁሉ በመዳረሱ መንገዱን ትቶ ሾርባ እየሠራ 

ይሸጥ ጀመር፡፡ በዚህም ስራ ብዙ ትርፍ በማግኘት የታወቀ ሀብታምና የትልቅ 

ሆቴል ባለቤት ለመሆን  በቃ፡፡ ሀብቱም ዝናን አስገኘለት፡፡ ዝናውን ተከትሎም 

ለሌሎች ልምዱን ቢያጋራ መልካም ነው በማለት ጋዜጠኞች መጥተው ጠየቁት፡፡  

«ድንጋዩ ለሾርባው ምኑ ነው?» አሉት፡፡  

«ምኑም አይደለም!»  

«ታድያ ለምን ትጨምርበታለህ?» 

«ታሪኩ ረዥም ነው! ሁሉም ሰው ያለውን ነገር ይወቅ! ያለውን ነገርም 

ይጠቀምበት!» አለና በዚያች በተራበ ሰዓት ያደረገውን ነገራቸው፡፡  

«እና ያኔም ድንጋዩ ምንም አልነበረም ማለት ነው?» አሉት፡፡ 

«አሁን ታሪኩን ትቼ የተማርኩትን ልንገራችሁ፡፡ እኔ ከዚያ ሁኔታ ብዙ 

እንደተማርኩ ሁሉ ሁሉም ሰው በእኔ ታሪክ ይማር፡፡ መንገደኛ ሆኜ ወደዚች 

መንደር ስመጣ ያጣሁ፣ የነጣሁ ድኻ የሆንኩ መስሎኝ ነበር፡፡ ስሕተቴ ከዚህ 

ይጀምራል፡፡ ምንም ነገር የሌለው ሰው የለም፡፡ ያለውን የማያውቅ እና እንዴት 

መጠቀም እንዳለበት የማያውቅ ሰው ግን ሞልቷል፡፡ ችግሩ የሚጀመረው 

ከአቆጣጠራችን ነው፡፡ እኛ ቁጥር መቁጠር የምንጀምረው ከሌለን ነገር ነው፡፡ ተስፋ 

የምንቆርጠውም ከሌለን ነገር ስለምንጀምር ነው፡፡ ወዳጄ ሆይ ካለህ ነገር ተነሣ፡፡ 
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ምን አለህ? ጉልበት፣ ዕውቀት፣ ጤና፣ መልካም ትዳር፣ ጥሩ ልጆች፣ ደስተኛ ቤተሰብ፣ 

እምነት፣ ነገር የማቅለል ችሎታ፣ ጥበብ፣ ትምህርት፣ ልምድ፣ ገንዘብ…፡፡ ምን ጊዜም 

ካለህ ነገር ጀምር፡፡ ተአምር የማይሠራበት ነገር በዓለም ላይ የለም፡፡»  

«እኔ በዚያ ጊዜ ውኃ፣ ድስት እና ድንጋይ ነበረኝ፡፡ የድንጋይ ሾርባ ለመሥራት 

ባልነሣ ኖሮ ማን ዘወር ብሎ ያየኝ ነበር? ድንቹ፣ ካሮቱ፣ ጨዉ፣ ዘይቱ፣ ሩዙ፣ 

ዳቦው፣ ሁሉንም ያመጣቸው ድንጋዩ ነው፡፡ ያ ድንጋይ እዚያ ቦታ ላይ ስንት ዘመን 

ኖሯል፡፡ ስንት ሰው ተደባድቦበታል! ስንት ሰው ተቀምጦበታል! ስንቱን ሰው 

እንቅፋት ሆኖ መትቶታል! ስንቱ ሰውስ ተጫውቶበታል!» 

«እኔ ግን ሾርባ ሠራሁበት፡፡ ወዳጄ አንተም አጠገብህ ባለው፣ በቀላሉ ልታገኘው 

በምትችለው ነገር ጠቃሚ ነገር ስራ፤ ፈጣሪ በነጻ ባደለህ ነገር በርሱ ሾርባ 

ለመሥራት ተነሣ! የሌለህን ሥጋ፣ ድንች፣ ካሮት፣ ሩዝ፣ እያሰብክ ለምን ትናደዳለህ? 

ለምንስ ታዝናለህ? ለምንስ ተስፋ ትቆርጣለህ? ለምንስ ራስህን ድኻ ታደርጋለህ?» 

«ሀብታም ነህ ወዳጄ! እግዜር የሰጠህን ስላላወቅከው እንጂ ካለህ ከጀመርክ ሀብታም 

ነህ፡፡ ከሌለህ ከጀመርክ ያለህን ታጣለህ፡፡ ካለህ ከጀመርክ ግን የሌለህንም 

ታመጣዋለህ፡፡ ድንጋይ ሾርባ አይሆንም፤ ካሰብክበት ግን ድንጋይ ሾርባ 

ያመጣል፡፡» 

«በልመና የምታገኘው የበታችነትን ብቻ ነው፡፡ የምትለምን ከሆነ ተለማኞቹ 

ይንቁሃል፡፡ ተወው አትለምን! አንተ ራስህ ባለህ ነገር ጀምር፡፡ ያን ጊዜ 

የምትለምናቸው በተራቸው አንተን ይለምናሉ፡፡»  

«ባዶ እጅህን አትቁም፤ ሰዎች የሚለግሱህ አንተ ዘንድ አንዳች ነገር መኖሩን ካወቁ 

ብቻ ነው፡፡ አንተ ደግሞ ያ ነገር አለህ፡፡ ጥያቄው አንድ ብቻ ነው፤ ያለህን ነገር 

ታውቀዋለህን? ይህንን ከመለስክ የድንጋይ ሾርባ መሥራት ትችላለህ፡፡»

ይህንን ሲጨርስ ጋዜጠኞቹ ጋዜጠኛ መሆናቸውን ረስተው እንደ ተመልካች 

አጨበጨቡ፡፡ በቀጣዩ ቀን ጋዜጦቹ ሁሉ «የድንጋይ ሾርባ» የሚል ተመሳሰይ 

ርዕስይዘው ወጡ፡፡

(ምንጭ፡- የዳንኤል ክብረት እይታዎች የተወሰነ ማሻሻያ  ተደርጎበት የተወሰደ)
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መልመጃ ስምንት

የሚከተሉትን ጥያቄያዊ ዓረፍተነገሮች ወደ ትእዛዛዊ ዓረፍተነገር ቀይሯቸው፡፡

1. ያለህን ነገር ታውቀዋለህን?
2. ለምን ራስህን ድኻ ታደርጋለህ?
3. ለምን ተስፋ ትቆርጣለህ?
4. ለምን ታዝናለህ?
5. እያሰብክ ለምን ትናደዳለህ?
6. የድንጋይ ሾርባ ለመሥራት ባልነሣ ኖሮ ማን ዘወር ብሎ ያየኝ ነበር?
7. ምን አለህ?
8. ድንጋዩ ምንም አልነበረም ማለት ነው?

3. ትእዛዛዊ ዓረፍተነገር

ትእዛዛዊ ዓረፍተነገር አንድ ድርጊት ወይም ተግባር እንዲከናወን ወይም እንዲፈፀም 

ትእዛዝ የሚተላለፍበት የዓረፍተነገር ስልት ነው፡፡ 

አወቃቀር፡- ትእዛዛዊ ዓረፍተነገር በሁለት መልኩ ሊዋቀር ይችላል፡፡ የመጀመሪያው 

ቀጥተኛ (ርቱዕ) በሆነ መንገድ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢ-ቀጥተኛ (ኢ-ርቱዕ) በሆነ 

መንገድ ነው፡፡ በቀጥተኛ መንገድ በሚዋቀረው ትእዛዛዊ ዓረፍተነገር ትእዛዙን 

እንዲያከናውን የሚነገረው አካል የትእዛዝ አስተላላፊውን መልእክት የሚያዳምጠው 

(2ኛ መደብ) ሲሆን፣ በኢ-ቀጥተኛ መንገድ በሚቀርበው ትእዛዛዊ ዓረፍተነገር ደግሞ 

ትእዛዙን የሚያከናውነው የትእዛዝ አስተላላፊውን ንግግር የሚያዳምጠው አካል 

ሳይሆን ሌላ ሶስተኛ አካል (3ኛ መደብ) ነው፡፡ 

አገልግሎት፡- ትእዛዛዊ ዓረፍተነገር አንድ ድርጊት ወይም ተግባር እንዲፈፀም 

ትእዛዝ ለማስተላለፍ የሚያገለግል የዓረፍተነገር ስልት ነው፡፡

ምሳሌ

1. አንተ በጊዜ እንድትመጣ፡፡ (በቀጥተኛ ትእዛዝ የቀረበ)

2. አለሙ (እሱ) በጊዜ እንዲመጣ፡፡ (በኢ-ቀጥተኛ ትእዛዝ የቀረበ)

ከላይ በተገለፁት ሁለት ዓረፍተነገሮች ትእዛዝ ተላልፏል፡፡ የመጀመሪያው 

ዓረፍተነገር የተዋቀረው በቀጥተኛ መንገድ ሲሆን የሁለተኛው ዓረፍተነገር ደግሞ 

በኢ-ቀጥተኛ መንገድ ነው፡፡ በመሆኑም በመጀመሪያው ዓረፍተነገር ትእዛዙን 



100

የሚያዳምጠው አካል በጊዜ እንዲመጣ የተላለፈ መልእክት ሲሆን በሁለተኛው 

ዓረፍተነገር ደግሞ ትእዛዙ ሲተላለፍ በቦታው ያልነበረ አካል በጊዜ እንዲመጣ 

የተላለፈ መልእክት ነው፡፡ 

መልመጃ ዘጠኝ

በቡድን በመወያየት የሚከተሉት ትእዛዛዊ ዓረፍተነገሮች በቀጥተኛ መንገድ ወይም 

በኢ-ቀጥተኛ መንገድ የቀረቡ መሆናቸውን ከለያችሁ በኋላ የዓረፍተነገሮቹን 

አገልግሎቶች ግለፁ

ምሳሌ፡- ካለህነገርተነሣ፡፡

መልስ፡- በቀጥተኛ መንገድ የቀረበ ትዕዛዛዊ ዓረፍተነገር ሲሆን አገልግሎቱም 

የሰውየውን ንግግር የሚያዳምጠው ሰው ካለው ነገር እንዲነሳ ተረእዛዝ ማስተላለፍ 

ነው፡፡

1. ፈጣሪ በነጻ ባደለህ ነገር ሾርባ ለመሥራት ተነሣ፡፡

2. አንተ ራስህ ባለህ ነገር ጀምር፡፡

3. የሌለህን በማሰብ አትናደድ፡፡

4. በቀላሉ ልታገኘው በምትችለው ነገር ጠቃሚ ነገር ስራ፡፡

5. ሁሉም ሰው ያለውን ነገር ይወቅ፡፡ 

6. ሁሉም ሰው ያለውን ነገር ይጠቀምበት፡፡

7. ባዶ እጅህን አትቁም፡፡

8. የሌለህን ሩዝ እያሰብክ አትቀመጥ፡፡
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9.  ችሎታህን በአግባቡ ተጠቀምበት፡፡

መልመጃ አስር

የሚከተሉትን ሐተታዊ ዓረፍተነገሮች ወደ ትእዛዛዊ ዓረፍተነገር ቀይሯቸው

ምሳሌ፡-

1. አንተ ጥሩ ልጅ ነህ፡፡ (ሐተታዊ ዓረፍተነገር)

አንተ ጥሩ ልጅ ሁን፡፡ (ትእዛዛዊ ዓረፍተነገር)

2. አየለ የቤት ስራውን ሰራ፡፡ (ሐተታዊ ዓረፍተነገር)

አየለ የቤት ስራውን ይስራ፡፡ (ትእዛዛዊ ዓረፍተነገር)

1. ጋዜጠኞቹ አጨበጨቡ፡፡

2. የምትለምን ከሆነ ተለማኞቹ ይንቁሃል፡፡

3. ሀብቱም ዝናን አስገኘለት፡፡

4. መንገደኛው ባላሰበው መልኩ ዝናው በስፋት ናኜ፡፡

5. ምንም ነገር የሌለው ሰው የለም፡፡

6. ያለህን ነገር ታውቀዋለህ፡፡

7. ሁሉም ሰው በእኔ ታሪክ ተምሯል፡፡

8. ጋዜጠኞቹ ተመሳሳይ ርዕስ ያለው ጋዜጣ ይዘው ወጡ፡፡

9. ችግሩ የሚጀምረው ከአቆጣጠራችን ነው፡፡
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10.እኛ ቁጥር መቁጠር የምንጀምረው ከሌለን ነገር ነው፡፡

መልመጃ አስራ አንድ

ጥንድ ጥንድ በመሆንበቀጥተኛ ትእዛዝ የቀረቡ አምስት እንዲሁም በኢ-ቀጥተኛ 

ትእዛዝ የቀረቡ አምስትትእዛዛዊ ዓረፍተነገሮች ከጻፋችሁ በኋላ የእያንዳንዳቸውን 

ዓረፍተነገሮችአገልግሎቶችለክፍል ጓደኞቻችሁ አንብቡላቸው፡፡

በቀጥተኛ ትእዛዝ የቀረቡ ትእዛዛዊ ዓረፍተነገሮች

1.

2.

3.

4.

5.

በኢ-ቀጥተኛ ትእዛዝ የቀረቡ ትእዛዛዊ ዓረፍተነገሮች

1.

2.

3.

4.

5.

4. አጋናኝ ዓረፍተነገር

አጋናኝ ዓረፍተነገር አንድ ነገር ወይም ጉዳይ ስሜታዊ በሆነ መልኩ የሚቀርብበት 

የዓረፍተነገር ስልት ነው፡፡ 

አወቃቀር፡- አጋናኝ ዓረፍተነገር የሚዋቀረው መገረምን፣ መደሰትን፣ መናደድን፣ 

ማዘንን፣ መቆጣትን ወዘተ. የሚያመለክቱ የተለያዩ ዲስኩሮችን (እንዴ፣ ውይ፣ 
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እሰይ፣ እንኳን ወዘተ.) በመጠቀም ሲሆን እነዚህን ስሜቶች ለማመልከት ትዕምርተ 

አንክሮ በጥቅም ላይ ይውላል፡፡ 

አገልግሎት፡- አጋናኝ ዓረፍተነገር መደሰት፣ ማዘን፣ መቆጣት፣ መገረም፣ መደንገጥ 

ወዘተ. የመሳሰሉትን ስሜቶች ለመግለፅ የሚያገለግል የዓረፍተነገር ስልት ነው፡፡

ምሳሌ፡-

1. ውይ!  አስደነገጥከኝ እኮ!

2. በድየሀለሁ እባክህ ይቅር በላኝ!

3. እንዴ! እስኪ አትረብሸኝ!

4. እሰይ! ልጄ በሰላም መጣ!

ከላይ የተገለፁት አራት ዓረፍተነገሮች በተከታታይ የመደንገጥ፣ የማዘን፣ የመናደድ 

እና የመደሰት ስሜቶችን ለማመልከት ያገለግላሉ፡፡

መልመጃ አስራ ሁለት

የሚከተሉት አጋናኝ ዓረፍተነገሮች ያላቸውን አገልግሎቶች ግለፁ፡፡

ምሳሌ፡- እንዴት ታምራለች! መገረምን ለመግለፅ የሚያገለግል ዓረፍተነገር ነው፡፡

1. ውይ! እንዴት መጣሽ!

2. ሁለተኛ አጠገቤ እንዳትደርስ!

3. አቤት ማማሩ!

4. አፍሽን ዝጊ!

5. በቃ የኔ መጨረሻ እንዲህ ሁኖ ቀረ!

6. እባክህ አትጨክንብኝ!

7. ካሁን በኋላ በየሳምንቱ የአቋም መለኪያ ውድድር ይካሄዳል!

8. ኧረ ልቤን አታንሸራተው!

9. እንዳትጠጋኝ!

10.ሰው በራሱ ጊዜ ይቃጠላል!

            መልመጃ አስራ ሶስት
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«የድንጋይ ሾርባ» በሚል ርዕስበሁለት ክፍሎችየቀረቡትን ምንባቦች በቡድን 

እንደገና በማንበብ በሁለቱም ክፍሎች የተካተቱትን አጋናኝ ዓረፍተነገሮች 

አውጥታችሁ ከጻፋችሁ በኋላ በምንባቡ ውስጥ የገቡባቸውን አገልግሎቶች 

ግለፁ፡፡

መልመጃ  አስራ አራት

በቡድን በመወያየት መናደድን፣ መደሰትን፣ ማዘንን፣ መቆጣትን እና 

መገረምን የሚገልፁ ሁለት ሁለት አጋናኝ ዓረፍተነገሮችን በመጻፍ 

በተወካያችሁ አማካይነት ለክፍል  ጓደኞችቻችሁ አንብቡላቸው፡፡

መልመጃ  አስራ አምስት

ለሚከተሉት ጥያቄዎች ያላችሁን ሐሳብ ሰዋስዋዊ ስርዓታቸውን በጠበቁና 

ሙሉ ሀሳብ በሚያስተላልፉ አንድ አንድ የዓረፍተነገር ስልት ግለፁ፡፡

1. የክፍል ስራ እየሰራችሁ እስክርቢቷችሁ ቢያልቅባችሁና ጓደኛችሁ ደግሞ 

ትርፍ እስክርቢቶ ቢኖረው ትርፉን እስክርቢቶ እንዲያውሳችሁ ምን 

ትሉታላችሁ?

2. መሞቱን የምታውቁት ሰው ጋር በመልክ የሚመሳሰል ሰው ድንገት 

ብትመለከቱ መደንገጣችሁን የምትገልፁት ምን በማለት ነው?

3. በአንድ ተውኔት ውስጥ ስላለችገፀ ባህርይ አሳዛኝነት ለጓደኛችሁ መንገር 

ብትፈልጉ ስሜታችሁን ምን ብላችሁ ትገልፁላታችሁ?

4. በክፍል ውስጥ በማጥናት ላይ እያላችሁ ከፍተኛ ንፋስ በመስኮት እየገባ 

ጥናታችሁን ቢረብሻችሁ መስኮቱ አጠገብ የተቀመጠችው ተማሪ 

መስኮቱን እንድትዘጋው የምትነግሯት ምን በማለት ነው?

መልመጃ  አስራ ስድስት
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ለሚከተሉት ጥያቄዎች መረጃዎችን ከተለያዩ ሰዎች በመሰብሰብ ሰዋስዋዊ 

ስርአታቸውን በጠበቁ እና ተገቢ ስርዓተ ነጥቦችን ባሟሉ አንቀፆች በጽሁፍ 

ግለፁ፡፡

1. የስነ ዜጋና ስነ ምግባር መምህራችሁን በመጠየቅ በኢትዮጵያ ስንት ጊዜ ህገ 

መንግስት እንደተዘጋጀና በሁሉም ህገ መንግስቶች ላይ የሚስተዋሉትን 

አንድነቶችና ልዩነቶች እያወዳደራችሁና እያነጻጸራችሁ አብራርታችሁ ጻፉ፡፡

2. ሰዎችን በመጠየቅ ስለአባይ ግድብ አጠቃላይ መረጃ (የግድቡን ስፋት፣ 

እርዝመት፣ የተጀመረበትዓመተ ምህረት፣ የሚገኝበትን አካባቢ ወዘተ.) 

በአራት አንቀጾች አብራርታችሁ ግለፁ፡፡

3. የባዮሎጂ መምህራችሁን በመጠየቅ በአጥቢ እንስሳትና በማያጠቡ እንስሳት 

መካከል ያለውን አንድነትና ልዩነት በሶስት አንቀፆች አብራርታችሁ ጻፉ፡፡

የዓረፍተነገር አይነቶች

ዓረፍተነገር በሚሰጠው አገልግሎት ሐተታዊ፣ ጥያቄያዊ፣ ትእዛዛዊ እና አጋናኝ 

በሚሉ የዓረፍተነገር ስልቶች እንደሚከፈል ቀደም ሲል ተገልጿል፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ ዓረፍተነገር በውስጡ በሚይዘው የድርጊት ወይም የግስ ብዛት ሁለት 

የዓረፍተገር አይነቶች አሉ፡፡ እነሱም ነጠላ (ተራ) ዓረፍነገር እና ውስብስብ 

ዓረፍተነገር ናቸው፡፡

1. ነጠላ (ተራ) ዓረፍተነገር

ነጠላ (ተራ) ዓረፍተነገር የሚባለው በውስጡ አንድ ግስ ብቻ የያዘ የዓረፍተነገር 

አይነት ነው፡፡ ይህ የዓረፍተነገር አይነት የሚያስተላልፈው ሀሳብ ነጠላ (አንድ) ብቻ 

ነው፡፡ 

አወቃቀር፡- ነጠላ ዓረፍተነገር የሚዋቀረው በአማርኛ ቋንቋ የሰዋስው ህግ መሰረት 

(ባለቤት + ተሳቢ + ግስ) ሲሆን ግሱ አንድ ብቻ ይሆናል፡፡ 

አገልግሎት፡- የነጠላ ዓረፍተር አገልግሎት አንድን (ነጠላ) ሀሳብ መግለፅ ነው፡፡

ምሳሌ፡-
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1. አለሙ መጣ፡፡

2. ፋጡማ ውሃ ጠጣች፡፡

3. አልማዝ ክፉኛ ተጎዳች፡፡

ከላይ ባሉት ዓረፍተነገሮች በተከታታይ «መጣ»፣ «ጠጣች» እና «ተጎዳች» የሚሉት 

የዓረፍነገሮቹ ግሶች ሲሆኑ በየዓረፍተነገሮቹ የተከናወኑትን ድርጊቶች ያመለክታሉ፤ 

ተጨማሪ ድርጊቶችን የሚገልፁ ሌሎች ግሶች ባለመያዛቸው ነጠላ ዓረፍተነገሮች 

ናቸው፡፡

2. ውስብስብ ዓረፍተነገር

ውስብስብ ዓረፍተነገር ሁለትና ከዚያ በላይ ግሶች ያሉት የዓረፍተነገር ዓይነት 

ነው፡፡ በዚህ ዓረፍተነገር የሚተላለፈው ሀሳብ ከአንድ በላይ ነው፡፡ 

አወቃቀር፡- ውስብስብ ዓረፍተነገር የሚዋቀረው ከአንድ በላይ በሆኑ ግሶችን 

(ድርጊቶችን) በአንድ ላይ በማድረግ ነው፡፡ ነጠላ ዓረፍተነገር ወደ ውስብስብ 

ዓረፍተነገር የሚቀየረው ግሱን እንዳያስር አድርጎ ሌላ ነጠላ ዓረፍተነገር ላይ 

በማስጠጋት ነው፡፡

አገልግሎት፡- የውስብስብ ዓረፍተነገር አገልግሎት ሁለትና ከዚያ በላይ ድርጊቶችን 

በአንድ ላይ መግለፅ ነው፡፡

ምሳሌ፡-

1. ልጁ ወድቆ ተሰበረ፡፡

2. በላይ ጥሩ ውጤት በማምጣቱ ቤተሰቦቹ ተደሰቱ፡፡

ከላይ ያሉት ዓረፍተነገሮች እያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት ድርጊቶች 

ተከናውነውባቸዋል፡፡ ድርጊቶቹን የሚገልፁም ሁለት ሁለት ግሶች አሏቸው፡፡ 

ከመጀመሪያው ዓረፍተነገር «ልጁ ወደቀ፡፡» እና «ልጁ ተሰበረ፡፡» የሚሉ ሁለት 

ነጠላ ዓረፍተነገሮች አሉት፡፡ እንዲሁም ሁለተኛው ዓረፍተነገር «በላይ ጥሩ ውጤት 

አመጣ፡፡» እና «የበላይ ቤተሰቦች ተደሰቱ፡፡» የሚሉ ሁለት ነጠላ ዓረፍተነገሮች 
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አሉት፡፡ የእነዚህ ሁለት ዓረፍተነገሮች አገልግሎትም እያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት 

ሀሳቦችን በአንድ ጊዜ መግለፅ ነው፡፡

መልመጃ  አስራ ሰባት

ከሚከተሉት ዓረፍተነገሮች ውስጥ ነጠላ ዓረፍተነገርና ውስብስብ ዓረፍተነገር 

የሆኑትን በመለየት ከገለፃችሁ በኋላ ነጠላ ወይም ውስብስብ ያስባላቸውን ምክንያት 

አብራሩ፡፡

ምሳሌ፡-

1. ሰብለ ቤተሰቦቿን ታከብራለች፡፡ 

መልስ፡- ነጠላ ዓረፍተነገር ነው፡፡ ምክንያቱም በዓረፍተነገሩ የተላለፈው 

አንድ ሀሳብ ብቻ ሲሆን ሀሳቡን የሚገልፀውም «ታከብራለች» የሚለው ግስ 

ነው፡፡

2. ባልቻ እጁን ታጥቦ ምሳውን በላ፡፡ 

መልስ፡- ውስብስብ ዓረፍተነገር ነው፡፡ ምክንያቱም በዓረፍተነገሩ የተላለፉት 

ሀሳቦች የባልቻ እጁን መታጠብና ምሳውን መብላት ሲሆኑ ሁለቱን ድርጊቶች 

የሚገልፁም «ታጥቦ» እና «በላ» የሚሉ ሁለት ግሶች አሉት፡፡

1. ሳሙኤል ጎበዝ ተማሪ ነው፡፡

2. ከበደ በርግጎ ተነሳ፡፡ 

3. ብሔራዊ ቡድኑ አሸንፎ ተመለሰ፡፡

4. በቡድኑ መሸነፍ ደጋፊው በጣም አዘነ፡፡

5. አስካለ ከገበያ በፍጥነት መጣች፡፡ 

6. ጌታቸው ጥሩ ግጥም አነበበ፡፡ 
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7. አጎቴ ከነገ ወዲያ በመኪና ከጎንደር ይመጣል፡፡

8. እኛ ሰፈር ትልቅ ቤት ተሰራ፡፡ 

9. ሻሽቱ ቤተክርስትያን ሄዳ ተመለሰች፡፡

10. ዮሀንስ ለቤተሰቦቹ ደብዳቤ ጻፈ፡፡ 

መልመጃ አስራ ስምንት

ቀጥሎ በቀረበው ምሳሌ መሰረት የተሰጧችሁን ነጠላ ዓረፍተነገሮች በማጣመር 
ውስብስብ ዓረፍተነገሮች መስርቱ፡፡

ምሳሌ፡-ሀ. አህመድ ጎበዝ ተማሪ ነው፡፡    አህመድ ጎበዝ ተማሪ በመሆኑ ቤተሰቦቹ ይኮራሉ፡፡
ለ. የአህመድ ቤተሰቦች ይኮራሉ፡፡                                

1. ሀ. አለሙ አዲሱን ሱሪ አገላበጠው፡፡ ሐ. አለሙ አዲሱን ሱሪ ገዛው፡፡

ለ. አለሙ አዲሱን ሱሪ አየው፡፡

2. ሀ. ላቀች ከመኝታዋ ተነሳች፡፡ ሐ. ላቀች ቁርሷን በላች፡፡

ለ. ላቀች ፊቷን ታጠበች፡፡ መ. ላቀች ወደ ትምህርት ቤት ሄደች፡፡

3. ሀ. ዳኛቸው ጎበዝ ተማሪ ነው፡፡ ለ.ዳኛቸው ብዙ ጊዜ ከትምህርት ቤት ይቀራል፡፡

4. ሀ. ሰናይት ኳስ ተጫወተች፡፡ ሐ. ሰናይት ክፉኛ ተጎዳች፡፡

ለ. ሰናይት ወደቀች፡፡

5. ሀ. ሰብስቤ አርፋጅ ተማሪ ነው፡፡ ለ. ሰብስቤ ፈተና አመለጠው፡፡

6. ሀ. የቤቴልሄም አባት ትጉህ ሰራተኛ ናቸው፡፡

ለ. የቤቴልሔም አባት የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች በሙሉ ያከብሯቸዋል፡፡
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7. ሀ. አክሱም ጥንታዊ ከተማ ናት፡፡

ለ. የአክሱም ሐውልቶች የከተማዋን ጥንታዊነት ያሳያሉ፡፡

8. ሀ. ሀጎስ ድንቅ ስራ ሰርቷል፡፡

ለ. ሀጎስ የሰሞኑ መነጋገሪያ ሆነ፡፡

9. ሀ. ሀገር ምትክ የላትም፡፡

ለ. ሁሉም ሰው ሀገሩን መንከባከብ አለበት፡፡

ሐ. ሁሉም ሰው ሀገሩን መውደድ አለበት፡፡

10. ሀ. ጉዲና ጥሩ መጽሐፍ ጻፈ፡፡

 ለ. ጉዲና የጻፈውን መጽሐፍ በርካታ አንባቢዎች ወደዱት፡፡

 ሐ. ጉዲና በአጭር ጊዜ ታዋቂ ደራሲ ሆነ፡፡ 

መልመጃ አስራ ዘጠኝ

ቀጥሎ ባሉት ውስብስብ ዓረፍተነገሮች ውስጥ የሚገኙትን ነጠላ ዓረፍነገሮች 

በማውጣት በተሰጠው ምሳሌ መሰረት ለየብቻ ጻፏቸው፡፡

ምሳሌ፡-ውስብስብ ዓረፍተነገር- የተለያዩ መንደርተኞች ስለአዲሱ የድንጋይ 

ሾርባ ጣዕም ሲሰሙ እንዲሠራላቸው ጠየቁት፡፡

ነጠላ ዓረፍተነገሮች፡-

ሀ. የተለያዩ መንደርተኞች ስለአዲሱ የድንጋይ ሾርባ ጣዕም ሰሙ፡፡

ለ. የተለያዩ መንደርተኞች አዲሱን የድንጋይ ሾርባ እንዲሰራላቸው ጠየቁት፡፡

1. እግዜር የሰጠህን ስላላወቅከው እንጂ ካለህ ከጀመርክ ሀብታም ነህ፡፡

2. ያለውን የማያውቅ እና እንዴት መጠቀም እንዳለበት የማያውቅ ሰው ግን 
ሞልቷል፡፡
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3. ተስፋ የምንቆርጠውም ከሌለን ነገር ስለምንጀምር ነው፡፡

4. ዜናው ለሌሎች መንደሮች ሁሉ በመዳረሱ መንገዱን ትቶ ሾርባ እየሠራ ይሸጥ
ጀመር፡፡

5. አሁን ታሪኩን ትቼ የተማርኩትን ልንገራችሁ፡፡

6. እኔ ከዚያ ሁኔታ ብዙ እንደተማርኩ ሁሉ ሁሉም ሰው በእኔ ታሪክ ይማር፡፡

7. መንገደኛው ድስት ድስቱን አይቶ ድንገት ቀና ሲል የሚያደርገውን አንድ ሰው
   እያየው ነበር፡፡

8. መንገደኛው እየተጎተተ ሄዶ በብረት ድስቱ ቀድቶ መጣ፡፡

9. መንገደኛው እንጨቶቹን ቆስቆስ አደረገና የብረት ድስቱን ውኃ ጣደው፡፡

10. አንድ በጣም የተራበና ረጅም መንገድ በመጓዝ የደከመ ሰውዬ ወደ ሩቅ ሀገር
    እየሄደ መንገዱ በቀላሉ አላለቀለትም፡፡

መልመጃ ሀያ

በሚከተሉት ነጠላ ዓረፍተነገሮች የሚገኙትን ግሶች እንዳያስሩ በማድረግና ሀሳባቸው 

ተያያዥ የሆኑ ሌሎች ተጨማሪ ነጠላ ዓረፍተነገሮችን በመጨመር ወደ ውስብስብ 

ዓረፍተነገሮች ቀይሯቸው፡፡
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ምሳሌ፡- ነጠላ ዓረፍተነገር፡- ጣይቱ የቤት ስራ አልሰራችም፡፡

ውስብስብ ዓረፍተነገር፡- ጣይቱ የቤት ስራ ባለመስራቷ መምህሩ ገሰጿት፡፡

1. ኢትዮጵያውያን ሰው አክባሪዎች ናቸው፡፡

2. ፈተናው በጣም ቀላል ነው፡፡

3. የተማረ ዜጋ ለአንድ ሀገር አስፈላጊ ነው፡፡

4. መምህሩ ሀናንን መከሯት፡፡

5. ገመቹ ቤተሰቦቹን ያከብራል፡፡

6. ወንድምነህ ስራ በዝቶበታል፡፡

7. አብዱ አስቂኝ ልጅ ነው፡፡

8. እሱባለው አስደናቂ የስዕል ችሎታ አለው፡፡

9. ሙላቷ ትሁት ልጅ ነች፡፡

10.መሠለች በጥዋት ተነሳች፡፡

መልመጃሀያ አንድ

በቡድን በመወያየት አምስት ነጠላ ዓረፍተነገሮችን እና አምስት ውስብስብ 

ዓረፍተነገሮችን በመመስረት ዓረፍተነገሮቹ ያላቸውን አገልግሎቶች 

አብራርታችሁ ግለፁ

ነጠላ ዓረፍተነገሮች

1.
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2.

3.

4.

5.

ውስብስብ ዓረፍተገሮች

1.

2.

3.

4.

5.

መልመጃሀያ ሁለት

ለሚከተሉት ጥያቄዎች መረጃዎችን ከተለያዩ አካላት በመሰብሰብ ወይም 

የቀደመ እውቀታችሁን በመጠቀም ሰዋስዋዊ ስርአታቸውን በጠበቁና 

ትክክለኛ የስርዓተ ነጥብ አይነቶችን በመጠቀም በአንቀፆች ከፋፍላችሁ 

ጻፉ፡፡

1. የህብረተሰብ መምህራችሁን በመጠየቅ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ የቱሪስት 

መዳረሻዎች ውስጥ ሁለቱን ወስዳችሁ ስለመዳረሻዎቹ አጠቃላይ መረጃዎች 

በአራት አንቀፆች አብራርታችሁ ጻፉ፡፡

2. የህብረተሰብ መምህራችሁን በመጠየቅ በኢትዮጵያ ብቻ ከሚገኙ ብርቅዬ 

እንስሳት ውስጥ ስለ አንዱ አጠቃላይ መረጃ መስጠት የሚችል ባለሶስት 

አንቀፅ ጽሑፍ አዘጋጅታችሁ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አንብቡላቸው፡፡

3. የፊዚክስ መምህራችሁን በመጠየቅ አይዛክ ኒውተን ስለሚባል ተመራማሪ 

የህይወት ታሪክ ከአራት እስከ ስድስት በሚደርሱ አንቀፆች ጻፉ፡፡

4. ከሚከተሉት አንዱ በመምረጥ የአዘገጃጀቱን ሂደት ተገቢውን ስርአተ ነጥብና 

አያያዥቃላት በመጠቀም በሁለት አንቀፆች ግለፁ፡፡

ሀ. የቡ አፈላል ሂደት

ለ. የጠላ አጠማመቅ ሂደት

ሐ. የጠጅ አጣጣል ሂደት

መ. የአረቂ አወጣጥ ሂደት
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አባሪ አራት፣ የፈተናዎች ውጤት
ሀ. የሙከራ ቡድን የቅድመ ፈተና የተማሪዎች ውጤት

ተ.ቁ ተውላጠ 
ስሞችን 
ከመደብ፣ 
ፆታና 

ቁጥር ጋር 
ማዛመድ
(5%)

በአንቀፅ 
ውስጥ 
በሚገኙ 
ክፍት 
ቦታዎች 
ተስማሚ 
ቃላትን 
በመምረጥ 
የማሟላት 
ጥያቄዎች 
(5%)

የምርጫ 
ጥያቄዎች 
(5%)

ተዘበራርቀው 
የተደረደሩ 
ቃላትን 
በትክክለኛ 
አሰዳደራቸው 
በመደርደር 
ትክክለኛ 
ዓረፍተነገሮችን 
መመስረት 
(10%)

የቅድመ 
ፈተና  
የሰዋስው 
እውቀት 
መመዘኛ 
ጥያቄዎች 
ድምር 
ውጤት 
(25%)

ድርሰት 
መጻፍ 
(25%)

አጠቃላይ 
ድምር 
ውጤት
(50%)

1 4 5 5 6 20 15 35
2 3 3 5 8 19 15 34
3 4 4 5 10 23 15 38
4 3 3 4 4 14 20 34
5 3 3 4 6 16 15 31
6 3 3 3 6 15 20 35
7 3 4 5 6 18 15 33
8 4 4 5 8 21 15 36
9 4 3 5 6 18 10 28
10 2 3 3 4 12 15 27
11 4 3 3 4 14 15 29
12 4 3 4 4 15 15 30
13 3 3 4 4 14 15 29
14 3 3 5 4 15 15 30
15 2 3 4 4 13 15 28
16 3 3 3 4 13 15 28
17 3 3 3 6 15 15 30
18 2 3 3 4 12 15 27
19 3 4 4 4 15 15 30
20 3 3 4 4 14 15 29
21 2 4 5 4 15 15 30
22 2 2 3 4 11 15 26
23 4 4 4 6 18 10 28
24 3 3 4 6 16 10 26
25 3 3 4 4 14 15 29
26 2 4 3 4 13 15 28
27 2 2 4 4 12 10 22
28 2 3 3 4 12 15 27
29 3 3 2 2 10 15 25
30 3 4 5 6 18 15 23

አማካይ 
ውጤት

2.6667 3.2667 3.933 5.00 15.1667 14.667 29.5



115

ለ. የቁጥጥር ቡድን የቅድመ ፈተና የተማሪዎች ውጤት
ተ.ቁ ተውላጠ 

ስሞችን 
ከመደብ፣ 
ፆታና 

ቁጥር ጋር 
ማዛመድ
(5%)

በአንቀፅ 
ውስጥ 
በሚገኙ 
ክፍት 
ቦታዎች 
ተስማሚ 
ቃላትን 
በመምረጥ 
የማሟላት 
ጥያቄዎች 
(5%)

የምርጫ 
ጥያቄዎች 
(5%)

ተዘበራርቀው 
የተደረደሩ 
ቃላትን 
በትክክለኛ 
አሰዳደራቸው 
በመደርደር 
ትክክለኛ 
ዓረፍተነገሮችን 
መመስረት 
(10%)

የቅድመ 
ፈተና  
የሰዋስው 
እውቀት 
መመዘኛ 
ጥያቄዎች 
ድምር 
ውጤት 
(25%)

ድርሰት 
መጻፍ 
(25%)

አጠቃላይ 
ድምር 
ውጤት
(50%)

1 5 4 5 8 22 15 37
2 4 4 5 8 21 15 36
3 3 4 5 10 22 15 37
4 4 4 5 10 23 15 38
5 3 3 4 4 14 20 34
6 3 3 3 6 15 20 35
7 2 2 3 4 11 15 26
8 4 4 5 4 17 15 32
9 3 3 5 6 17 10 27
10 3 3 4 6 16 15 31
11 3 3 3 4 13 15 28
12 4 4 4 4 16 15 31
13 2 2 3 4 11 15 26
14 3 3 5 6 17 15 32
15 2 3 4 4 13 15 28
16 3 3 5 4 15 15 30
17 2 3 3 6 14 15 29
18 2 4 4 6 16 15 31
19 3 3 3 4 13 15 28
20 2 3 4 4 13 15 28
21 2 3 4 4 13 15 28
22 3 3 4 4 14 15 29
23 2 2 2 4 10 15 25
24 3 3 4 4 14 15 29
25 3 3 3 4 13 15 28
26 4 3 5 4 16 15 31
27 4 4 5 6 19 10 29
28 3 3 4 6 16 10 26
29 3 2 3 4 12 10 22
30 2 2 2 4 10 15 25

አማካይ 
ውጤት

2.6667 3.1000 3.933 5.200 15.200 14.6667 29.87
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ሐ. የሙከራ ቡድን የተማሪዎች የድህረ ፈተና ውጤት

ተ.ቁ የምርጫ 
ጥያቄዎ
ች (5%)

የተዘበራ
ረቁ 
ቃላትን 
ማስተካል
(5%)

በተሰጣቸ
ው ቃላት 
የተለያዩ 
የዓረፍተነገ
ር 
ስልቶችን 
ማዋቀር 
(5%)

የነጠላ 
ዓረፍተነገሮች
ን ግሶች 
እንዳያስሩ 
በማድረግ ወደ 
ውስብስ 
ዓረፍተነገር 
ማስፋፋት 
(5%)

የሰዋስ
ው 
ድምር 
ውጤት
(20%)

ሀሳብን 
በተለያ
ዩ 
የዓፍተነ
ገር 
ስልቶች 
መግለፅ
(10%)

ዓውዶችን 
በተለያዩ 
የድርሰት 
አይነቶች 
የመግለፅ 
ጥያቄዎች 
ውጤት 
(20%)

የመጻፍ 
ክሒል 
መመዘኛ 
ጥያቄዎ
ች 
ድምር 
ውጤት 
(30%)

አጠቃላ
ይ 
ድምር 
ውጤት
(50%)

1 5 4 5 5 19 10 19 29 48
2 5 5 5 5 20 10 15 25 45
3 5 5 4 3 17 10 18 28 45
4 5 5 4 5 19 8 18 26 45
5 5 4 5 5 19 8 17 25 44
6 5 4 4 5 18 8 18 26 44
7 5 3 5 4 17 8 18 26 43
8 4 5 4 4 17 8 12 20 37
9 4 5 5 5 19 8 14 22 41
10 4 5 4 5 18 10 12 22 40
11 4 4 4 3 15 8 16 24 39
12 4 5 4 4 17 8 15 23 40
13 3 5 4 5 17 8 16 24 41
14 3 5 5 4 17 8 15 23 40
15 4 4 4 4 16 6 17 23 39
16 4 5 4 5 18 8 14 22 40
17 4 4 5 4 17 6 17 23 40
18 4 5 5 4 18 8 13 21 39
19 4 5 5 5 19 10 13 23 42
20 3 4 4 3 14 8 13 21 35
21 4 3 4 3 14 10 8 18 32
22 3 4 3 4 14 6 12 18 32
23 2 3 3 5 13 6 10 16 29
24 4 5 4 3 16 6 12 18 34
25 4 5 3 3 15 6 13 19 34
26 4 4 4 4 16 4 16 20 36
27 3 3 3 4 13 8 10 18 31
28 3 5 5 3 16 5 10 15 31
29 3 4 5 4 16 6 10 16 32
30 3 3 2 2 10 4 12 16 26
አማካ
ይ 
ውጤት

3.900 4.333 4.6667 4.0667 16.5 7.57 14.10 21.7 38.13
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መ. የቁጥጥር ቡድን የተማሪዎች የድህረ ፈተና ውጤት

ተ.ቁ የምር
ጫ 
ጥያቄ
ዎች 
(5%)

የተዘበራ
ረቁ 
ቃላትን 
ማስተካ
ል
(5%)

በተሰጣቸው 
ቃላት 
የተለያዩ 
የዓረፍተነገ
ር ስልቶችን 
ማዋቀር 
(5%)

የነጠላ 
ዓረፍተነገሮ
ችን ግሶች 
እንዳያስሩ 
በማድረግ 
ወደ ውስብስ 
ዓረፍተነገር 
ማስፋፋት 
(5%)

የሰዋስው 
ድምር 
ውጤት
(20%)

ሀሳብን 
በተለያዩ 
የዓፍተነገ
ር 
ስልቶች 
መግለፅ
(10%)

ዓውዶችን 
በተለያዩ 
የድርሰት 
አይነቶች 
የመግለፅ 
ጥያቄዎች 
ውጤት 
(20%)

የመጻፍ 
ክሒል 
መመዘኛ 
ጥያቄዎ
ች 
ድምር 
ውጤት 
(30%)

አጠቃላ
ይ 
ድምር 
ውጤት
(50%)

1 4 5 5 5 19 6 12 18 37
2 5 4 5 4 18 8 15 23 41
3 5 5 5 4 19 8 16 24 43
4 5 5 4 5 19 6 16 22 41
5 4 5 5 5 19 8 15 23 42
6 4 5 3 5 17 8 15 23 40
7 4 3 4 2 13 6 12 18 31
8 4 4 3 4 15 6 10 16 31
9 4 4 4 2 14 4 12 16 30
10 4 5 4 4 17 6 8 14 31
11 4 3 3 3 13 6 10 16 29
12 4 4 5 3 16 6 10 16 32
13 4 4 4 3 15 4 10 14 29
14 4 4 3 4 15 4 10 14 29
15 3 3 3 2 11 4 12 16 27
16 3 4 4 3 14 6 8 14 28
17 3 3 3 3 12 6 10 16 28
18 3 3 4 3 13 6 10 16 29
19 3 4 4 3 14 6 10 16 30
20 4 4 4 2 14 6 10 16 30
21 3 3 3 2 11 6 10 16 27
22 4 3 3 5 15 6 8 14 29
23 2 3 3 4 12 4 10 14 26
24 3 4 3 2 12 6 10 16 28
25 3 4 4 4 15 6 8 14 29
26 3 3 3 3 12 4 12 16 28
27 3 4 2 4 13 4 10 14 27
28 3 3 3 4 13 2 12 14 27
29 4 4 3 3 14 4 10 14 28
30 3 3 4 3 13 4 8 12 25
አማካይ 
ውጤት

3.63 3.63 4.07 3.43 14.57 5.53 10.97 16.5 31.1


