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የተገኘው ውጤትም በሁሉም መጽሀፍ ውስጥ የቃላት ትምህርት ተገቢ ትኩረት እንዳገኙ፤የቃላት 

ትምህርት ይዘቶች ተገቢ ትኩረት እንደተሰጣቸውና ወጥነት ባለው መልኩ ከመጽሀፍ መጀመሪያ እስከ 

መጨረሻ እንደቀረቡ፤የቃላት ፍች ከአውዳቸው ለመገመት እንደቻሉና መልመጃዎች ታስበውበት 

እንደተዘጋጁ፤የቃላት ትምህርት አደረጃጀታቸው ተከታታይነት፣ተለጣጣቂነትና ውህድነት ባለው መልኩ 

እንደተደራጁ ጥናቱ ጠቁሟል፡፡የቃላት ፍች፣የቃላት አጠቃቀምና አገባብ እንዲሁም የቃላት ምስረታና 

እርባታ ትኩረት እንደተሰጠው ተስተውሏል፡፡ የከታች ተከታች የፍች ዝምድና ብዙም ትኩረት 

እንዳልተሰጠው ተጠቁሟል፡፡ በሁሉም የክፍል ደረጃ ለቃላት ፍካሬያዊና ዘይቤያዊ ፍች ተገቢ ትኩረት 

እንዳልተሰጠው፤እንዲሁም ፈሊጣዊ ንግግር ከ5ኛ ክፍል ውጪ ተገቢ ትኩረት አልተሰጠውም፡፡  ትምህርቱ 

በቀጥተኛና በኢቀጥተኛ አቀራረብ ከማንበብ፣ከመጻፍ፣ከማዳመጥና ከሰዋስው ትምህርት ጋር ተቀናጅቶ 

እንደቀረበ፤መጽሀፍ አውዳዊ ፍች ተመሳስሎና ተቃርኖ፣የቢጋር ሰንጠረዥ፣ማዛመድ፣የምዕላድ ትንተና 

በገላፃ ወይም በማብራሪያ ስልቶች በጥቅም ላይ እንደዋሉ፤የመዝገበ ቃላት አጠቃቀም ጥበብን እንዲካኑ 

የሚያግዝ ትምህርት በ6ኛ ክፍል በመጠኑም ቢሆን ለማሳየት ሲሞክርም በ5ኛ ክፍል መጽሀፍ ውስጥ ግን 

ሊታይ አለመቻሉ ተስተውሏል፡፡ በመጨረሻም ጥናቱ የመማሪያ መጽሀፍ የቃላት ትምህርት ይዘት 

አደረጃጀትና አቀራረብ ችግሮችን ለመቅረፍ ያስችላሉ ያሏቸውን የሚጠቁሙ አስተያየቶች ተሰንዝረዋል፡፡ 
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ምዕራፍ አንድ፡- መግቢያ 

1.1. የጥናቱ ዳራ 

በኢትዮጵያ የትምህርት ታሪክ አማርኛ ቋንቋን ማስተማር ረዘም ያለ ዕድሜ ያለው ቢሆንም ከ1940 ዓ.ም 

በፊት ስርዓተ ትምህርት ያልተቀረፀለት በመሆኑ ትምህርት ቤቶች የየራሳቸውን ስርዓተ ትምህርት እያሰናዱ 

ሲያስተምሩ ቆይተዋል፡፡በኋላም በ1940 ዓ.ም የ1ኛ ደረጃ በ1944 ዓ.ም ደግሞ የ2ኛ ደረጃ ስርዓተ 

ትምህርት ተቀርፆ ቋንቋው እንደ አንድ የትምህርት አይነት ይሰጥ ነበር(ከበደ እና ሌሎች 1967)፡፡የቃላት 

ትምህርት ከ1940ዎቹ ጀምሮ በነበሩት የቋንቋ የትምህርት ስነ-ዘዴዎች እንደ አንድ የትምህርት ይዘት 

ለብቻው ተነጥሎ ይሰጥ እንደነበር (Larson Freeman 1986) ያመለክታሉ፡፡ 

የቋንቋ መማሪያ መጻህፍት የትምህርቱን አላማ ከግብ ለማድረስ በስፋት ከሚያካትታቸው የቋንቋ 

ትምህርት ይዘቶች ውስጥ ቃላት ተጠቃሽ ናቸው፡፡የሽጥላ (1997)፣ Seal (1991) እና Zhimhong 

(2000)ን ጠቅሶ እንደገለፀው የአንድ ቋንቋ ቃላት በህንፃ ጡብ ይመሰላል፤በእነሱም ላይ በመመስረት 

የቋንቋ እውቀት ይገነባል፡፡መሰረታዊ የቋንቋ አካላት በመሆናቸውም አንድ ሰው በቂ የቃላት እውቀት 

ከሌለው ሀሳቡን በተሳካ ሁኔታ ሊገልጽም ሆነ የሌሎችን ሀሳብ ሊቀበል አይችልም፡፡ 

Richards (1985) የቃላት ትምህርትን በመማሪያ መፅሀፍት በማካተቱ ሂደት የስነ ልሳን፣የስነልቦናዊ 

ስነ ልሳንና የማህበራዊ ስነ ልሳን እውቀቶችን መሰረት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ይጠቁማል፡፡በዚህ ጥናት 

መስክ ምርኩዝነትም የቃላት እውቀት ምንድን ነው? ቃላትን ማስታወስ የሚቻለው እንዴት ነው?የቃላት 

አጠቃቀም ማህበራዊ እይታ ምን ይመስላል?ቃላትን መረዳትና በተፈለጉ ጊዜ አፍልቆ መጠቀም የሚቻለው 

እንዴት ነው? ወዘተ የሚሉ ጥያቄዎች መልስ ከማፈላለግ ጎን ለጎን ተማሪው እንዲኖረው የምንፈልገውን 

የቃላት እውቀት በትምህርት ፕሮግራሙ እንዴት ማስጨበጥ እንደሚቻል በጥናት የተደገፉ መንገዶች 

መቀየስ አስፈላጊ ነው፡፡ 

በመሆኑም የሰዋሰው ወትርጉም እና የማንበብ ዘዴዎችን መሰረት አድርገው በተነደፉት ሞዴል መርሃ 

ትምህርቶች ውስጥ ቃላት አብይ የትምህርት ይዘት ሆነው መጠቀሳቸውን (Larson Freeman 

1986) ያስረዳሉ፡፡ በተለይም በዘመናችን ተቀባይነት ባገኝው ተግባቦታዊ የቋንቋ ማስተማሪያ ዘዴ 

ለአውዳዊ የቃላት ትምህረት አቀራረብ ይበልጥ ትኩረት መስጠቱንም ጨምረው ይገልጻሉ ፡፡ በተመሳሳይ 
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Wallace (1982) እንደሚሉት ቃላትን በአውድ ከማስተማር በተጨማሪም ጽንሰ ሀሳባዊ 

ይዘታቸውን በቀላሉ ለመረዳት የሚያስቸግሩ አንዳንድ ሙያዊና ሳይንሳዊ ቃላትን ከአውድ ውጭ የሆነ 

ቀጥተኛ ፍች በመስጠት ማስተማር አስፈላጊ እንደሆነ መዘንጋት እንደሌለበትም ይመክራሉ ፡፡ ይሁን እንጅ 

ያለ አውድ ማስተማር ተማሪዎች ለቋንቋ እንዲጋለጡና ቃላትን እንዲጠቀሙ እንደሚያበረታታ በመግለጽ 

የሚደገፍ የቃላት ትምህርት አቀራረብ ስልት እንዳልሆነ Ruddle (1997) እንዲሁም (Sehimett 

2000) ገልፀዋል፡፡ 

በአጠቃላይ የቃላት ትምህርት በአውድ እና ከአውድ ውጭ ያላቸውን ፍቺ በመስጠት መዋቅራዊ ቅርቸውን 

በመተንተን፣አገባባዊ ባህሪያቸውንና አጠቃቀማቸውን በተግባር በመለማመድ የሚካሄድ መሆኑን May 

(1990)፣ Harmer (1991) እና Ruddel (1997) ከሰጡት ማብራሪያ መረዳት ይቻላል፡፡ 

Mc Carthy (1990) እንደጠቆሙት የማንኛውም ቋንቋ ትምህርት ግዙፍ አካላት ቃላት ናቸው፡፡ ቃላት 

ፍችን የመሸከም ከፍተኛ ሀይል አላቸው፡፡ ተማሪው የቱንም ያህል ለትምህርት የቀረበለትን ቋንቋ ድምጾችና 

ሰዋሰውን ቢያውቅ የቃላት እውቀት ከሌለው በቋንቋው ተጠቅሞ ስኬታማ ተግባቦታዊ ተግባሮችን 

ለማከናዎን ይሳነዋል፡፡ ይህ ቃላት ፍችን የመሸከም ቁልፍ ሚና በቋንቋ መማር ማስተማር ሂደት የቃላት 

ጥናት ዋነኛ ተተኳሪ ጉዳዩ እንዲሆን አድርጎታል ፡፡  

Wilkins(1978) እንዳስገንዘቡት ተማሪዎች የሚማሩትን ቋንቋ በተሻለና በተቀላጠፈ ሁኔታ 

አንዲገለገሉበት ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጋቸዋል ፡፡ የቋንቋውን ቃላትና ሰዋስው ማወቅና ክሂሎቸን 

በልምምድ ማደበር፤እነዚህ ተግባራት በተናጥል ሳይሆን በቅንጅት የሚካሄዱ ናቸው ፡፡ ይሁን እንጂ 

Morgan እና Mario(1986) እንደገለጹት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይሰጥ የነበረው የቃላት ትምህርት 

የሰዋሰው ተቀጥላ ሆኖ እንጅ የራሱ ይዘትና የማስተማር  ዘዴዎች ተዘጋጅተውለት ክሂሎችን ሊያዳብሩና 

የቋንቋውን አጠቃቀም ሊያበረታታ የሚያስችል ቅንጅት ያለው አልነበረም ፡፡Wilkins (1972) 

እንደገለፁት ደግሞ ያለ ሰዋስው በጣም ጥቂት መልዕክት ሊተላለፍ አይችልም፡፡ቃላት የቋንቋ ዋነኛ አካላት 

እንደሆኑና በቋንቋ መማር ሂደት ከሰዋስው ይልቅ ለቃላት ቅድሚያ ሊሰጣቸው እንደሚገባ አመልክተዋል፡፡ 

Cunning worth (1995) እንደሚገልፁት የቋንቋ መማሪያ መፅሀፍ በጥንቃቄ የተመረጡ እና 

የተደራጁ የቃላት ትምህርት ይዘቶችን ለተማሪዎች ማቅረብ ይችሉ ዘንድ በዝግጅት ወቅት የተለያዩ ስነ 

ልሳናዊ፣ስነ ትምህርታዊ እና ስነ ልቦናዊ ንድፈ ሀሳቦችን እንዲሁም መርሃ ትምህርት ያሉ የትምህርት 
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ሰነዶችን መሰረት እንዲያደርጉ ይመክራል፡፡ከዚህም በተጨማሪ በዝግጅት ወቅትም ይሁን በስራ ላይ ከዋሉ 

በኋላ በተከታታይ ግምገማ ወይም ፍተሻ ሊያደርግባቸው እና ከዚህም በሚገኙ ምላሾች ሊሻሻሉ 

እንደሚገባ ይገልፃሉ፡፡  

Nation (2000) አደረጃጀቱን የተመለከቱ የቋንቋ ማስተማሪያ መርሆችን ሲዘረዝር በቋንቋ ትምህርት 

ውስጥ የቋንቋ አህዶች እድገታቸውን ጠብቀው በትምህርት ሊሸፈኑ ይገባል፤ማስተማርም ለተማሪዎች 

መማር አመች በሆነ መንገድ እጅግ ጠቃሚ የሆነውን የቋንቋ አህዶችን የመከታተያ ስልት መከተል 

አለበት፤የቋንቋ ኮርስ ደግሞ ተማሪዎች መለማመድን አስታውሰው መጠቀም የሚፈልጓቸው የቋንቋ 

አህዶች ትኩረት በመስጠት በተደጋጋሚ በተወሰነ የጊዜ ርቀትና በተለያዩ አውዶች የመማር እድል 

ሊሰጣቸው ይገባል፤የሚል መርሆችን ሰንዝሯል፡፡ከዚህ በተጨማሪ ቃላት በቋንቋ ክንውኖች ውስጥ 

የድግግሞሽ ደረጃቸውንና ተከታታይ እድገታቸውን ጠብቀው መደራጀት እንዳለባቸው ጠቁሟል፡፡ 

ቃላትን ከሚማረው ሰው ተዋህደው እንዲቀርቡ አቀራረባቸው የተደራጀ መሆን አለበት፡፡የተደራጀ አቀራረብ 

እንዲኖር ቃላት በፍች፣በሚያነሱት ርዕሰ ጉዳይ እና በቅርፅ መመሳሰል ማሰባሰብ ይቻላል፡፡ቃላትን በልዩ ልዩ 

መስፈርቶች ከፋፍሎ ማቅረብ ትምህርቱን ተያያዥነት ያለው ከማድረጉም በላይ ተቀራራቢ ፍች ባላቸው 

ቃላት መካከል ያለውን ልዩነት ለማጤን ይረዳል (Gairns & Redman 1986)፡፡ቃላትን ለመማር 

ከመመቻቸታቸው፣ከተፈላጊነታቸው ጉልህ ወይም ረቂቅ ከመሆናቸው አንፃር አደረጃጀቱን ማጤን የቃላትን 

ትምህርት የተቀናበረ ያደርገዋል፡፡ 

ዳዊት (2011) Ridy (1989) ን ጠቅሶ እንደገለፁት ግምገማ የቋንቋ ትምህርት መርሀ ግብር አካል ነው፡፡ 

በመሆኑም ተከታታይ ግምገማዎችን በማካሄድ የግምገማ ውጤቱን ተመርኩዞ ተገቢውን ውሳኔ መስጠት 

የቋንቋ ትምህርት ደካማ ጎኖችን ለማስተካከል እና የትምህርቱን ጥራት ለማስጠበቅ ያስችላል፡፡ስለዚህ 

በየጊዜው የሚታተሙ የቋንቋ መማሪያ መፅሀፍ የሚፈለገውን አላማ ከግብ እንዲያደርሱ ከተፈለገ የይዘት 

አደረጃጀታቸውና አቀራረባቸውን መገምገም ያስፈልጋል፡፡ 

Rudel (1997) የተማሪዎችን የቃላት አጠቃቀም ችሎታ ማጎልበት የሚቻለው ከቋንቋው ክሂሎች ጋር 

ተቀናጅቶና በበቂ ልምምድ ላይ ያተኮረ የቃላት ትምህርት አቀራረብን ተግባራዊ በማድረግ እንደሆነ 

ያስገነዝባሉ፡፡ 
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እንዲሁም የሽጥላ (1997) Elley (1989፣265) ን ጠቅሶ እንዳስረዱት ያለፉ የቋንቋ ትምህርት ደካማ 

ጎናቸውን ለማስተካከልና የትምህርቱን ጥራት ለማስጠበቅ የሚችለው ደግሞ ግምገማን የቋንቋ ትምህርት 

መርሀ ግብር አካል አድርጎ ተከታታይ ግምገማዎችን በማካሄድና ውጤቶቹን ተመርኩዞ ተገቢውን ውሳኔ 

መስጠት ሲቻል ነው፡፡ከዚህ አንፃር ለቋንቋ መማሪያነት እንዲውሉ ታስቦ በየጊዜው የሚታተሙ መጽሀፍትን 

የትምህርት ይዘት አደረጃጀትና አቀራረባቸውን መገምገም የመጽሀፍቱን የትምህርት ለመለወጥ 

ያበረከተው አስተዋፅኦ ወደር የለውም፡፡                     

በአጠቃላይ የቋንቋ መማሪያ መፅሀፍ ሲዘጋጅ የይዘት አደረጃጀትና አቀራረባቸው በከፍተኛ ምርምርና 

ጥንቃቄ ሊካሄድበት ይገባል፡፡የቋንቋ መማር ማስተማር ሂደት ያሳየው ድክመት ለማስተካከል እና 

የትምህርቱን ጥራት ለማስጠበቅ በየጊዜው ግምገማ ማድረግ በመጽሀፉ ውስጥ ሊኖረው የሚችለውን 

ክፍተት ለመሙላት ያስችላል፡፡በመሆኑም በየጊዜው የሚታተሙ የቋንቋ መማሪያ መጽሀፍት የሚፈለገውን 

የቋንቋ ትምህርት ዓላማ ከግብ ለማድረስ እንዲያስችሉ አደረጃጀታቸውንና አቀራረባቸውን መገምገም 

ያስፈልጋል፡፡ከዚህ አንፃር የዚህ ጥናት ትኩረት በአማራ ክልል ለአፈ ፈት ተማሪዎች የተዘጋጀውን የ5ኛ እና 

የ6ኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ መጽሀፍ የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀትና አቀራረብ አጠቃላይ 

ገጽታ መመርመር ነው፡፡  

1.2. የጥናቱ አነሳሽ ምክንያት  
 

የዚህ ጥናት አቅራቢ ይህን ጥናት ለማጥናት ያነሳሱ ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡ ምንም እንኳን 

የቃላት ትምህርት አቀራረብ የተጠና ቢሆንም አደረጃጀቱን ያልዳሰሰው ሆኖ በመገኘቱ፤በአሮጌው ስርዓተ 

ትምህርት የተጠና በመሆኑና አዲሱን ስርዓተ ትምህርት የተገመገመ መፅሀፍ ባለማግኘቱ የተነሳ አጥኝው 

ይህንን ክፍተት ለመሙላት አነሳስቶታል፡፡ 

አንበሴ በቀለ1993 ዓ.ም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነጽሁፍ ክፍል በአማርኛ 

ማስተማር ለማስተርስ ዲግሪ ማሟያ ይሆን ዘንድ በኦሮሚያ ክልል ለ8ኛ ክፍል በተዘጋጀ የአማርኛ ቋንቋ 

መማሪያ መጽሀፍ ውስጥ የቃላት ትምህርት አቀራረብ ትንተና በሚል ርዕስ ጥናቱን አቅርቧል፡፡የጥናቱ ዋና 

ዓላማ በኦሮሚያ ክልል አማርኛን በ2ኛ ቋንቋነት ለሚማሩ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች በተዘጋጀ መማሪያ 

መጽሀፍ ውስጥ የቀረቡ ቃላት አመራረጥና አደረጃጀት ምን እንደሚመስል የይዘት ትንተና የመጽሀፍ 
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መጠየቁን በመጠቀም መመርመር ነበር፡፡በውጤቱም በተተኳሪው መጽሀፍ ቃላት በተገቢው መንገድ 

አለመመረጣቸው፤አለመደራጀታቸውና አዳዲስ ቃላትን በተደጋጋሚ ለማቅረብ አለመቻሉ ተረጋግጧል፡፡ 

የአንበሴ ስራ ከዚህ ጥናት ትኩረት በኦሮሚያ ክልል 8ኛ ክፍል አማርኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ ለሚማሩ 

ታልሞ በተዘጋጀ መጽሀፍ ላይ መሆኑ ሲሆን ይህ ጥናት ግን በሀገር አቀፍ ደረጃ የአማርኛ አፈፈት ለሆኑም 

ተማሪዎች እንዲያገለግሉ በተዘጋጀ የ5ኛ እና የ6ኛ ክፍል የአማርኛ መማሪያ መጽሀፍት ላይ 

ነው፡፡በተጨማሪም ይህ ጥናት በቃላት አደረጃጀት ላይ ብቻ ሳይሆን ለቃላቱ አቀራረብ ሰፋ ያለ ትኩረት 

ሰጥቷል፡፡ 

ሌላው የዚህ ጥናት አቅራቢ በ2009 ዓ.ም ከ5ኛ-8ኛ ክፍል የአማርኛ መማሪያ መፅሀፍ ለመገምገም 

በኢግራ (EGRA) አማካኝነት ያሰልጣኞች ስልጠና ተካፍለዋል፤ሰልጣኙ ስልጠናውን ካጠናቀቁ በኋላ 

የአንደኛ ደረጃ መምህራን ስልጠና አካፍለዋል፡፡በመሆኑም በአካባቢያቸዉ ባሉ ሁለት ትምህርት ቤቶች ላይ 

የዳሰሳ ጥናት አካሂደዋል፡፡የዳሰሳ ጥናቱም መምህራን የሰለጠኑትን ስልጠና በአግባቡ በስራ ላይ 

ማዋላቸውንና አለማዋላቸውን ለመለየት ታስቦ ነበር፡፡ በዚህም ወቅት በመምህራን ላይ ክፍተቶች ተስተ 

ውለዋል፡፡ 

በመማር ማስተማሩ ላይ በየቀኑ የሚተገበሩ ተግባሮች አሉ፡፡እነዚህን ተግባራት እየተገበሩ እንዳልሆነ 

አጥኝው አስተውሏል፡፡ለምሳሌ የቃላት ትምህርት የሚሰጥባቸው ቀናት በ1ኛ ሳምንት 1ኛው እና 2ኛው 

ቀን፣ በ2ኛ ሳምንት 5ኛው ቀን፣በ3ኛው ሳምንት ደግሞ 7ኛውና 8ኛው ቀን ይሰጣል፡፡ ነገር ግን እነዚህን 

ተግባራት መምህራን ሲተገብሩ እንዳልታየ አጥኝው አስተውሏል፡፡ 

ሌላው ልሰራ፣እንስራና ሰሩ የሚባሉ ተግባራት አሉ፡፡እነዚህንም ተግባራት በአግባቡ እየተገበሩና እያስተገበሩ 

እንዳልሆነ በዳሰሳ ጥናቱ ወቅት የታዩ ክፍተቶች ናቸው፡፡በመሆኑም እነዚህን ክፍተቶች በማስተዋሉ የዚህ 

ጥናት አቅራቢ ክፍተቱ የመፅሀፍ ወይስ የመምህራን ችግር ነው? በማለት ይህን ጥናት እንዲያጠና 

አስገድዶታል፡፡ 

ከዚህ አኳያ የዚህ ጥናት አቅራቢ የ5ኛ እና የ6ኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ይዘት አደረጃጀትና 

አቀራረብ ለመገምገም አነሳስቶታል፡፡በመሆኑም ጥናቱ የሚከተሉትን መሠረታዊ ጥያቄዎችን መልስ 

ለመስጠት ጥረት ያደርጋል፡፡   
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አጥኝው አማርኛ እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋ በሚል ተሻሽሎ በቀረበው የ5ኛ እና 6ኛ ከፍል መማሪያ መጻሀፍት 

ውስጥ የተካተቱ የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀትና አቀራረብ መመርመር ነው ፡፡ 

ጥናቱ የሚከተሉትን  መሠረታዊ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ጥረት አድርጓል፡፡ 

 የመማሪያ መጻህፍት የቃላት ትምህርት  ይዘት አደረጃጃት ምን ይመስላል? 

 የመማሪያ መጻህፍት የቃላት ትምህርት አቀራረብ  ምን ይመስላል?  

 

1.3. የጥናቱ ዓላማ 
 

የዚህ ጥናት ዋና ዓላማ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አማርኛ እንደአፍ መፍቻ ቋንቋ በሚል 

ተሻሽለው በቀረቡት የ5ኛና የ6ኛ ከፍል መማሪያ መጽሀፍት ውስጥ የተካተቱ የቃላት ትምህርት ይዘት 

አደረጃጀትእና አቀራረብ መመርመር ነው ፡፡ 

በዚህ መሰረት ጥናቱ የሚከተሉን ዝርዝር ዓላማዎች ይኖሩታል ፡፡  

1. የመማሪያ መጽሀፍ የቃላት ትምህርት  ይዘት አደረጃጃት ምን እንደሚመስል መመርምር፣ 

2. የመማሪያ መጽሀፍ የቃላት ትምህርት አቀራረብ  ምንእንደሚመስል መፈተሸ፣ 

 

       1.4 የጥናቱ አስፈላጊነት 
 

መማሪያ መጽሀፍ ፍጹም የተሟላና የተዋጣላቸው ነው ለማለት አያስደፍርም ፡፡ በመሆኑም በየጊዜው 

እየተፈተሹና እየተገመገሙ፤ ጠንካራና ደካማ ጎናቸው ቢታወቅም  ለመማር ማስተማር ሂደት ወይም ስራ 

አጋዥ ይሆናሉ፡፡ ስለሆነም ይህ ጥናት የሚከተሉትን ጠቀሜታዎች እንዳሉት ይታመናል፡፡  

1. የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በቃላት ትምህርት ይዘት  አደረጃጃትና አቀራረብ  ላይ የሚታዩ ደካማ 

ጎኖችን ተገንዝበው የቃላት ትምህርቱን አሰጣጥ የተሻለ ለማድረግ  መምህራን በተሻለ ዝግጀትና 

አቀራረብ እንዲያስተምር መነሻ ሊሆን ይችላል፡፡ 
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2. ለስርዓተ ትምህርት አዘጋጆች ለወደፊት ተሻሽሎ ለሚቀርበው የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ 

መጽሀፍት ውስጥ የቃላት ትምህርት  ይዘት  አደረጃጀት እና አቀራረብ ምን መሆን እንዳለበት 

ይጠቁማል ፡፡ 

3. ወደ ፊት የአማርኛ ቋንቋ የቃላት ትምህርት  ይዘት  አደረጃጀት እና አቀራረብ  ላይ ሰፊ ጥናት 

ለማካሄድ ለሚፈልጉ ተመራማሪዎች እንደ  ግብዓት ሆኖ ሊያገለግል ይችላል ፡፡ 

 

 

      1.5. የጥናቱ ወሰን 
 

ይህ ጥናት የሚከናወነው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በደቡብ አቸፈር ወረዳ ሲሆን ጥናቱ 

ትኩረት ያደረገው በ2012 ዓ.ም የ5ኛ እና የ6ኛ ከፍል መማሪያ መጽሀፍት ውስጥ የተካተቱ የቃላት 

ትምህርት ይዘት አደረጃጀትና አቀራረብ ለመገምገም ነው፡፡  

1.6 የጥናቱ ውስንነት 

በዚህ የጥናት ርዕስ ላይ የተሰሩ የሀገር ውስጥ የጥናት ውጤቶች እና መሰል ድርሳናት አለመገኘት የጥናቱን 

ውጤት ማነፃፀር አለመቻሉ የጥናቱ ውስንነት ሆኖ አግኝተነዋል፡፡ 

1.7 የቁልፍ ቃላት ብያኔ 

1. የቃላት ትምህርት አደረጃጀት፡-በመማሪያ መጽሀፉ ውስጥ የሚቀርቡ የትምህርት ይዘቶች እንዴት 

ባለ ቅደም ተከተል መቅረብ እንዳለባቸው የትኛው መቅደም እንዳለበት፤የትኛው ደግሞ መከተል እንዳለበት 

የሚያመላክት ነው፡፡ 

2. የቃላት ትምህርት አቀራረብ፡-ለትምህርት የሚቀርቡ የቃላት ትምህርት ይዘቶች በተማሪዎች አእምሮ 

የግንዛቤ አሻራ ሊተው በሚችልበት አኳኋንና ቃላቱን ለመጠቀም በሚያስችሉ ስልቶች (በአውድ፣በፍቺ 

ዝምድና፣በተቃርኖና ተመሳስሎ በመሳሰሉት አጃቢነት ማሰናዳት ማለት ነው፡፡ 
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ምዕራፍ ሁለት፡- የተዛማጅ ጽሁፍ ቅኝት 

2.1 የቃላት ምንነት 

ቃላት ማለት በሰዋሰው ቋንቋ እንደ ባየ (1987) አገላለጽ ትርጉም ያለው እራሱን ችሎ የሚቆም በውስጡ ብዙ ጥገኛ 

ምዕላዶችን ሊይዝ የሚችልና ከቃላት ክፍሎች ውስጥ በአንዱ ሊመደብ የሚችል ቃል ይባላል፤ በማለት ይገልፃሉ፡፡ 

Ur (1996) እንደገለፀው ቃል የሚባለዉ ከድምፆች የተገነባና ፍቺ የሚሰጥ ወይም ከሁለት ቃላት የተገነባና 

በፈሊጣዊ አገላለፃቸው ለየት ያለ ፍቺ የሚሰጥ የድምፆች ቅንጅት ነው፡፡ 

እንደ Harmer (1991፣153) ገለፃ ቃላት የቋንቋ መዋቅር ወይም አካል የሚገነቡ ናቸው፡፡ ከዚህ አባባል 

የምንረዳው ቢኖር ቃላት ለንግግርም ሆነ ለጹሁፍ መሠረት መሆናችውን ነው፡፡ የቋንቋ ሰዋሰዋዊ ስርዓትንና የቋንቋ 

አጠቃቀም ይዘት ወዘተ መግልጽ የሚቻለው በቃላት አማካኝነት ነው ፡፡ የአንድ ስነ-ጹሁፍ ይዘት የሚዳኝው በቃላት 
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አመራረጥና አጠቃቀም ጭምር ነው ፡፡ ተማሪዎች አንደ ሰዋሰው እውቀት ሁሉ የቃላት እውቀት ያስፈለግቸዋል፤ 

ለመግለጽ የሚፈልጉት ነገር ይኖራቸዋል ፡፡ የሚፈለጉትን ጉዳዩ ለመግለጽ ደግሞ የቃላት ዕውቀት ሊኖራቸው ይገባል 

፡፡ ምክንያቱም ሀሳባቸውን መግለጽ የሚችሉትን ቃላትን በማቀናጀት ነው ፡፡ በሌላ አባባል  ሀሳባቸውን የሚገልጹበት 

ዓረፍተ ነገር የሚመሰረቱት የቋንቋው መሠረት ከሆነው ቃላት ማለት ነው፡፡ 

ቃላት ለአፍ መፍቻም ሆነ ለሁለተኛ ቋንቋ ትምህርት የተጋለጠ ተማሪ እዲገነዘባቸውና ለመግባባት እዲገለገልባቸው 

የሚማሯቸው የቋንቋ አካላት ማለትነው ፡፡ቋንቋ ለመግባባት የሚያስችላቸው የእነዚህ አካላት (ቃላት) እውቀትና 

ችሎታ እንጅ የቋንቋውን ስርዓት በብቃት ማወቅ አይደለም፡፡ ይህም ቃላት የተግባቦት መሳሪያ መሆናቸውን 

(Wallace 1982) ገልፀውታል ፡፡ 

2.2 የቃላት ትምህርት አስፈላጊነት 
 

ዘውዱ (2003) Harmer (1991)ን እና Wallace (1982) ን ጠቅሶ እንደገለፀው ለማንኛውም 

ቋንቋ መሠረቱ የድምፆች ቅንጅት የሆኑት ቃላት ናቸው፡፡ቃላት በገሀዱ አለምም ሆነ በምናቡ ዓለም ላሉ 

ግዑዝና ረቂቅ ነገሮች በእሳቤነት የሚቆሙ ናቸው፡፡በመሆኑም ስዋስው የቋንቋ አፅም ሲሆን ቃላት ደግሞ 

ስጋ ወደሙ ናቸው፡፡እንደ Wilkins (1978)አገላለፅ የቋንቋ ስርዓት ብቻ ማወቅ ሀሳቡን ለመግለፅ 

አያስችልም፡፡ቃላትን ማወቅ ግን ስርዓቱ በተፋለሰ መልኩም ቢሆን ውስን ሀሳብን መግለፅ ይቻላል፡፡ 

Ur (1996)እንደገለፀችውም አንድን ምንባብ አንብቦ መረዳት የሚቻለው ዓርፍተ ነገሮች ብሎም 

ምንባቡን የገነቡትን ቃላት ትርጉም መረዳትና መተርጎም ሲቻል ነው፡፡በእርግጥ ቃላትን ማወቅ ሲባል 

የቃሉን ተመሳሳይ ወይም ተቃሪኒ ፍቺ ማወቅ ብቻ አይደለም ፡፡የቃሉን አገባባዊ ፍቺ፣ የቃሉን 

አጠቃቀም፣የንግግር/የቃል/ክፍሉን ፣ቅጥያ አወሳሰዱን ፣ንበቱን፣ጽሁፋዊ ቅርፁን ስዋስዋዊ ባህሪውን 

/ሙያውን ወይም አገባቡን/ሁሉ ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ 

በዚህ የተነሳ ማንኛውም የቋንቋ ተማሪ በአግባቡ ለመግባባት በቂ የሆነ የቃላት እውቀት ሊኖረው 

ይገባል፡፡ቃላትን የማስተማር አስፈላጊነት የሚያጎላውም ይህ መሠረታዊ ሀቅ ነው፡፡ 

Harmer (1991) ይህንኑ ጉዳይ ሲያጠናክር ተማሪዎች እንደ ሰዋስው እውቀት ሁሉ የቃላት እውቀት 

ያስፈልጋቸዋል፡፡ለመግለፅ የሚፈልጉት ነገር ይኖራቸዋል፡፡የሚፈልጉትን ጉዳይ ለመግለፅ ደግሞ የቃላት 

እውቀት ሊኖራቸው ይገባል፡፡ምክንያቱም ሀሳባቸውን መግለፅ የሚችሉት ቃላትን በማቀናጀት ነው፡፡በሌላ 
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አባባል ሀሳባቸውን የሚገልፁበትን ዓርፍተ ነገር የሚመሰረቱት የቋንቋው መሠረት ከሆኑት ቃላት ማለት 

ነው፡፡ 

የቃላት ትምህርት ትኩረት እንዲኖረውና አስፈላጊነቱ እንዲጎላ አስተዋፅኦ ካበረከቱ በርካታ የስነ ልሳን 

ምሁራን መካከል Wilkins ተጠቃሽ ናቸው፡፡ Wilkins (1972)ያለ ስዋስው በጣም ጥቂት መልዕክት 

ሊተላለፍ ይችላል፡፡ ያለ ቃላት ግን ምንም አይነት መልዕክት ሊተላለፍ አይችልም፡፡በማለት ቃላት የቋንቋ 

ዋነኛ አካላት እንደሆኑና በቋንቋ መማር ሂደት ከሰዋስው ይልቅ ቅድሚያ ሊሰጣቸው እንደሚገባ 

አመላክቶአል፡፡ 

በአጠቃላይ የቋንቋ ምሁራን እንደሚሉትም በቋንቋ ለመዳ ሂደት ከስነ አገባብ እውቀት በፊት በቅድሚያ 

የሚዳብረው የቃላት ዕውቀት ነው፡፡ 

 

 

2.3 የቃላት ትምህርት ይዘት 

ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት የሚመጡት መሠረታዊ የሆኑ ለንግግርና ለማዳመጥ የሚያገለግሉ ቃላትን 

ይዘው ነው፡፡እነዚህን መሠረታዊ ቃላት ይዘው ወደ ትምህርት ቤት መጡ ማለት ግን ቃላት መማር 

አያስፈልጋቸውም ማለት አይደለም፡፡የቃላት ትምህርት በተፈጥሮአዊ ክሂሎች(መናገርና ማዳመጥ) 

ከሚያግዙ በርካታ ቃላት ጋር እንዲገናኙ ያስችላል፡፡ ተማሪዎች አንብበው ወይም አዳምጠው እንዲረዱ፣ 

ሀሳባቸውን በንግግር ወይም በፅሁፍ በሚገባ መግለፅ እንዲችሉ የሚረዱ ቃላትን እንዲያገኙ ግብዓት ነው፡፡ 

ይህም የቃላት ትምህርት ፋይዳው የጎላ እንደሆነ (Hithiman1988)ይጠቁማሉ:: 

የቃላት ትምህርት ይዘት ምን ምን ጉዳዮችን ያካትታል?የሚለው ጥያቄ ሲነሳ አንዳንዶቹ ምሁራን ዝርዝር 

የሆኑ ጉዳዮችን ያነሳሉ፡፡ሌሎቹ ደግሞ ጠቅለል አድርገው ይገልፃሉ፡፡ ዝርዝር ጉዳዮችን ከሚያነሱት ምሁራን 

መካከል Gairms & Redman (1986) እና (Allen1983) ይጠቅሳሉ፡፡ በአንፃሩ ተስፋየና 

ማረው(1993)፣ማረው (1998)፣Ur(1996)፣Harmer(1993) እና Wallace(1982)የቃላት 

ትምህርት ይዘቶችን ፍች፣ የቃላት ሰዋስው፣የቃላት አጠቃቀምና የቃላት እርባታ በሚል በአራት አጠቃለው 

ከፍለዋል፡፡ሆኖም ግን በዝርዝርም ሆነ በጥቅል የሚያነሷቸው ጉዳዮች ተያያዥነት አላቸው፡፡ልዩነቱ 
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የመዘርዘርና የመጠቅለል ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ጠቅለል አድርገው የሚያነሱትን ምሁራን አካሄድ በመከተል 

በዝርዝር የሚያነሷቸውን ምሁራን ሀሳብ አስፈላጊ በሆነበት ቦታ በማስገባት እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

2.3.1 የቃላት ፍቺ  

በቃላት ትምህርት ሂደት ውስጥ ተማሪዎች መጀመሪያ ማወቅና መማር የሚገባቸው ቃላት የተለያዩ 

ፍችዎች መያዛቸውን ነው፡፡ ስለዚህ የቃላትን ፍች ለመወሰን አብረዋቸው ካሉት ቃላት ጋር ባላቸው 

ግንኙነትና ቃላቱ የሚገቡበት አውድ የሚኖራቸውን ፍች ለይቶ ማስገንዘብ አስፈላጊ ነዉ (Harmer, 

1993)፡፡ 

በዝቅተኛ ደረጃ ላሉ ክፍሎች እማሪያዊ ፍችን ተጨባጭ በሆነ መልኩ ማቅረብ ይገባል፡፡ በተለይ ለትምህርት 

የሚቀርቡት ቃላት የሚገልፁት ሀሳብ የሚታዩና የሚዳሰስ ቢሆን ተመራጭ ነው፡፡ ምክንያቱም የመማር 

ማስተማሩ ሂደት ውጤታማ የሚሆነው በተለያዩ አካላት ስሜቶች በሚቀርብ መንገድ ሲቀርብ ነው፡፡ ይህ 

ደግሞ ቃላትን እንዲታወሱ ይረዳል፡፡ ተማሪዎች የተማሯቸውን ቃላት አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ ሁሉ 

በማስታወስ ሀሳባቸውን በንግግርም ሆነ በፅሁፍ መግለፅ ይችላሉ፡፡ተማሪዎች የተማሯቸውን ቃላት 

ካላስታወሱና በአግባቡ ካልተጠቀሙ በአግባቡ ያለ መማራቸው ምክንያት ነው፡፡ በተጨማሪም ፈሊጣዊ 

ቃላትን እንደተራ ቃል መፍታት ሌላውየትምህርት አሰጣጥ ጉድለት መግለጫ ነው (Allen1983)፡፡ 

Gairns & Redman(1986)እና(Allen1983)እንደሚሉት የቃላት ፍች የተለያዩ ጉዳዮችን 

ያካትታል፡፡በተመሳሳይ ቃላት መካከል ያለ ልዩነት(ለምሳሌ ስኒ፣ኩባያ፣ባልዲ ሁሉም መያዣዎች ሲሆኑ፣ ስኒ 

ለቡና፣ኩባያ ለውኃ ወይም ለወተት ማቅረቢያ እንዲሁም ባልዲ ለውኃ መያዣ በማገልገላቸው 

እንደሚለያዩ)፣ቃላት ከተለያዩ ጉዳዮች አንፃር የሚኖራቸው ፍች(ለምሳሌ “ራስ ” የሚለውን ቃል ብንወስድ 

ከሰውነት ክፍል አንፃር ከታየ “ ጭንቅላት” ከቅጠል ቅጠል ረገድ ደግሞ “ ዘለላ” እንዲሁም በፍካሪያዊ 

ፍችው ደግሞ “የበላይ” የሚል ፍች ሊኖረው እንደሚችል)፣ የቃላት እርስ በርስ የማይዛመዱ ፍችዎች 

(ለምሳሌ“ ደረሰ” የሚለውን ቃል ብንወስድ ጻፈ፣ መጣ፣ ተዘጋጀ ወዘት የሚሉ የተለያዩ ፍችዎች 

እንዳሉት)፣አንድ አይነት ንበታ ግን አንድ አይነት የአፃፃፍ ስርዓትና ፍች ያላቸውን ቃላት መለየት(ለምሳሌ 

አለ፣ ዋና፣ለጋ፣ አያት፣ወዘተ)የተለያዩ ቃላት ግን ተመሳሳይ ፍች ያላቸውን ቃላት መለየት (ለምሳሌ 

መራዘም፣ መጨመርና መስፋት የሚሉት ቃላት ተመሳሳይ እሳቤዎችን ሊገልፁ እንደሚችሉ)ማስተማር 

ያስፈልጋል፡፡ 
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ከዚህ ሌላ ቃላት ቀጥተኛና ተዛዋሪ ትርጉም ሊኖራቸው ይችላሉ፡፡የቃላት ቀጥተኛ ፍች የቃላት ተዛወታሪ 

ፍች ሲሆን፣ቃሉ ሲጠራ ከመገለጫ ባህሪያቱ ውስጥ(ለምሳሌ ቀለሙ፣መጠኑ፣ተግባሩ ወዘተ) በአዕምሮ 

ፈጥኖ የሚወጣ የፍች ገፅታ ነው፡፡ ፍካሪያዊው ደግሞ ከቃላት ተለምዷቸው ፍች ባሻገር የሚገኝ ድብቅ 

ትርጉም ነው፡፡ለምሳሌ “ መርፌ” ስንል መጀመሪያ የሚታሰበው ቀዳዳ ያለው ሹል የመስፊያ መሳሪያ 

(እማሬያዊ) ይሆናል፡፡ በፍካሪያዊ ፍችው ደግሞ ቀጭን የሚል ትርጉም ይኖረዋል፡፡(Gairns & 

Redman1986 እና Allen1983)፡፡ ይህንንም Gairns & Redman የቃላት ማህበር የቃላት ፍች 

ይሉታል፡፡ 

ሌላው በቃላት ትምህርት ይዘቶች ውስጥ የሚካተተው የፅንሰ ሀሳብ ውክልና ነው፡፡በተለያዩ ቋንቋዎች 

የሚገኙ ቃላት ሁሉ አንዱ ሌላውን ሊተኩ አይችሉም፡፡ለምሳሌ“Corruption” የሚለውን የእንግሊዘኛ 

ቃል እሳቤ “ጉቦ” የሚለው የአማርኛ ቃል ሊተካው አይችልም፡፡ በመሆኑም በአፍ መፍቻ ቋንቋ እና 

በውጭ(ሁለተኛ ቋንቋ) ቃላት መካከል አንድነትና ልዩነት ሊኖር እንደሚችል ማሳየት ያስፈልጋል (Gairns 

& Redman 1986)፡፡ 

በሌላ በኩል ለተማሪዎች ቃላት ተመሳስሎ ሆነ ተቃርኖ እንዳላቸው ማስተማር ያስፈልጋል፡፡ስለቃላት 

ተመሳስሎ ሆነ ተቃርኖ ሲማሩ ቃላት ፍፁም የሆነ ተመሳሳይነትም ሆነ ልዩነት እንደሌላቸው ማስገንዘብ 

ይገባል፡፡ ስለሆነም ተማሪዎች የቃላትን ፍች በዓረፍተ ነገር አውድ በማስገባትም ሆነ ከአውድ ውጪ 

ያላቸውን ተዛምዶና ልዩነት እንዲለዩ መማር አስፈላጊ ነው (Allen1983)፡፡ 

2.3.2 የቃላት አገባብ /ሰዋስው/  

የቃላት አገልግሎት እንደ ሰዋስዋዊ አገባባቸው ይለዋወጣል፡፡ የቃላት ትምህርት ሲቀርብ ሰዋስዋዊ 

ተግባራቸውን አቀናጅቶ ማስተማር ያስፈልጋል፡፡ ምክንያቱም የቃላት አገልግሎት ብቻውን 

አይቆምም፡፡በመሆኑም ተማሪዎች ለተወሰኑ ቃላት ለተወሰኑ ሰዋስዋዊ ስርዓቶች ሚገዙ መሆናቸውን 

መማር ይኖርባቸዋል፡፡ቃላት በዓረፍተ ነገር ውስጥ የታወቀ ቦታ እና ተግባር አላቸው (Harmer 

1993)፡፡ለምሳሌ “ ከበደ” አሜሪካ ሄደ፡፡“ኑሮው በጣም ከበደ” በሚሉት ዓረፍተ ነገር ውስጥ “ከበደ” 

የሚለው ቃል በመጀመሪያውና በሁለተኛው ዓረፍተ ነገር ውስጥ ያለው ቅርፅ ተመሳሳይ ነው፡፡ነገር ግን 

በመጀመሪያ ዓረፍተ ነገር እና በሁለተኛው  ውስጥ ተመሳሳይ አገልግሎት የለውም፡፡በመሆኑም 

በመጀመሪያው ዓረፍተ ነገር ውስጥ የዓረፍተ ነገሩ ባለቤት በሁለተኛው ደግሞ ማሰሪያ አንቀፅ ወይም ግስ 
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በመሆን አገልግሏል፡፡ከዚህ አንፃር Walace(1982)እንደሚሉት ቃላት በዓረፍተ ነገር ውስጥ ሲገቡ 

የሚኖራቸው ተግባር ተመሳሳይ አለመሆኑም ለተማሪዎች በሚገባ ማስተማር ይገባል፡፡ 

2.3.3 የቃላት አጠቃቀም 

Harmer(1993)እንደገለጹት በቋንቋ መማር ማስተማር ሂደት ተማሪዎች ሊማሩ ከሚገባቸው የቃላት 

ይዘቶች ውስጥ አንዱ የቃላት አጠቃቀም ነው፡፡ቃላት ሲለወጡ፣ፍቻቸው ሊሰፋ ወይም ሊጠብ 

ይችላል፡፡የቃላት ፍች የሚወሰነው አብረው ከሚሄዱ ቃላት ጋር ባላቸው ትስስር ነው፡፡የቃላት የፍች 

አጠቃቀም ልዩነት ሊሰፋ ወይም ሊጠብ ይችላል፡፡ይህ የአጠቃቀም ልዩነት የሚመነጨው 

በፍካሬ/እማሬ፣በዘይቤናበፈሊጥ ሊሆን ይችላል፡፡ለምሳሌ“ አንበሳ” የሚለው ቃል ስንሰማ እንስሳውን 

እናስባለን፡፡ነገር ግን “ሰውየው አንበሳ ነው” ሲባል ጀግንነትን ወይም ጥንካሬን እናስባለን፡፡“ እርግብ” 

የሚለው ቃል በቀጥተኛ ፍችው የወፍ ዝርያ መሆኗን ሲያመላክት፣በተለዋጭ “ሴትየዋ እርግብ ናት ”ሲባል 

ደግሞ ሩህሩህነትን ያሳያል፡፡ስለዚህ የቃላት አጠቃቀም ትኩረት ሰጥቶ ማስተማር የተማሪዎችን የቃላት 

አጠቃቀም ዕውቀት ያሰፋል(Harmer1993)፡፡ 

2.3.4 ቃላት ምስረታ/እርባታ/  

ቃላት በርባታና በምስረታ አማካኝነት ሰዋስዋዊ ቅርፃቸውንና ይዘታቸውን ሊቀይሩ ይችላሉ፡፡ለምሳሌ “ 

ክፉ” ቅፅል ሲሆን፣ /-ኛ/የሚል ቅጥያ ምዕላድ ሲጨመርበት (በምስረታ የቅርፅ ለውጥ ሲያደርግ) “ ክፉኛ” 

ይሆናል፡፡በመሆኑም በተጨመረበት ቃል ለዋጭ (መስራች ምዕላድ) የተነሳ ተወሳከ ግስ 

ይሆናል፡፡ሞተ፣ሟች፣ሙት በሚሉት ቤተሰባዊ ቃላት መካከል ያለው ልዩነትም ከዚህ አንፃር የሚታይ 

ነው፡፡በተጨማሪም ተማሪዎች መነሻና መድረሻ ቅጥያዎች እንዴት እንደሚሰሩ እንዲገነዘቡ ማስተማር 

አስፈላጊ ነው፡፡ለምሳሌ“ ሂድ” ብሎ “አልሄድም” ቢል መድረሻ ቅጥያው/-ም/ሲሆን መነሻ ቅጥያው ደግሞ 

/አል/ነው፡፡እነዚህ ቅጥያ ምዕላዶች ትርጉም እና ቦታቸውን ሊቀያየሩ አይችልም፡፡መድረሻ ቅጥያ የነበረው/-

ም/መነሻ ቅጥያ የነበረው /አል-/መድረሻ ቅጥያ ሊሆኑ አይችሉም(Ur, 1996 እናHarmer,1993)ሲሉ 

ገልፀዋል፡፡ 

ተማሪዎች ስለ ቃላት አፃፃፍ እና ንበት መማር ይኖርባቸዋል፡፡የቃላት ንበት ከፍና ዝቅ ማለት የሰዋስው 

ተግባር ለውጥ ሊያመጣ ስለሚችል የቃላትን አንደበታዊ (የንግግር)እና ጽሁፋዊ ቅርጽ ማስተማር 
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ያስፈልጋል፡፡ከዚህ አንፃር የቃላት የምስረታና የእርባታ ስርዓት ቃላት ሲፃፍ ወይም ሲነገሩ ቅርፃቸውን 

የሚለዋውጡባቸውን ሁኔታዎች መረዳት ማለት ነው(Ur, 1996 እናHarmer,1993)፡፡ቃላት 

የራሳቸውን የሆነ መዋቅራዊ ስርዓት አላቸው፡፡ የቋንቋው ተናጋሪ በለመደው መንገድ የሚዋቀር ስርዓትን 

ተከትለው ይፈጥራሉ፡፡ለምሳሌ ባለብዙ ቃላት ግሶች ወይም ጥምር ግሶች(ብቅ አለ፣ጥርግ አደረገ፣ወጣ 

ወረደ፣ወዘተ)፣ፈሊጣዊ አነጋገሮች(ሆደ ቅሪት፣ቄስ ይጥራው፣አፈርገፊ፣ወዘተ)ይጠቀሳሉ( 

Gaims&Redman,1986)፡፡ 

ከዚህም ሌላ ተማሪዎች ቤተሰባዊ ቃላትን መማር ይኖርባቸዋል፡፡ቤተሰባዊ ቃላት ከአንድ ስር የሚወጡ 

ቃላት የተለያዩ ቅርፆች የሚመለከት ነው፡፡ለምሳሌ “ ተኛ ” ከሚለው ግስ መተኛት፣ ተኝቷል፣ይተኛል፣እየተኛ 

ነው፣መቻል፣አለመቻል፣የማይቻል፣ወዘተ የሚሉት ቃላት ሊፈጠሩ ይችላሉ፡፡ይህን መማራቸው ቤተሰባዊ 

ቃላት በቅርፅ የተለያዩ ግን በመሰረታዊ ትርጉማቸው አንድ የሆኑ ቃላት ስለሆኑ በአንድ መጠሪያ አማካኝነት 

ቃሉን የተለያዩ ቅርፆች ለመረዳት ይጠቅማቸዋል፡፡ 

2.4 የቃላት ትምህርት አደረጃጀትና አቀራረብ  

2.4.1 የቃላት ትምህርት አደረጃጀት 
 

የቋንቋ ትምህርት ዓላማን (ቋንቋን በአጠቃላይ ዓላማ፣ ቋንቋን ለተወሰነ ዓላማ) ተመርኩዞ፣ የቃላት 

ምርጫ መስፈርቶችን ተጠቅሞ የቃላት ትምህርት ይዘት መረጣ ከተከናወነ በኋላ የሚቀጥለው ተግባር 

የተመረጡ ቃላት በመማሪያ መጽሀፍ ውስጥ እንዴት ባለ መልኩ ይደራጁ?የሚለውን ጥያቄ መመለስ 

ይሆናል፡፡ማንኛውም የመማሪያ መጽሀፍ ዝግጅት ሂደት በቀጥታም ሆነ በተመላካች መንገድ ይህንን ቁልፍ 

የአደረጃጀት እሳቤ ማንፀባረቁ አይቀርም፡፡ 

Dubin እና Olshatain (1986፣46-47) እንደሚያስረዱት አደረጃጀትን የተመለከቱ የአዳዲስ ርዕሰ 

ጉዳዮች አቀራረብ፣ክትትሎሽና መጠነ ርእይ ውሳኔዎች የሚመሰረቱት በስነ ትምህርታዊና ስነልሳናዊ 

እሳቤዎች እንዲሁም በሚኖረው የመማርና ማስተማር ሂደት ግንዛቤ ላይ ይሆናል፡፡በስነልሳናዊ እሳቤዎች 

መሠረት ብዙውን ጊዜ ቋንቋ ከተነጣጠሉ ቅንጣቶች (ቃላት፣ ሀረጎች፣ ዓረፍተ ነገሮች) የተገነባ ተደርጎ 

ይወሰዳል፡፡በመሆኑም የተነጣጠሉት ቅንጣቶች በጥንቃቄ በሚታቀዱ ተከታታይ ደረጃዎች ተስማሚ 

በሚሆኑበት ስልት ይደራጃሉ፡፡ 



15 
 

በሌላ አንፃር የመማር ትወራዎች የትምህርቱን ክትትሎሽና እድገት ከቀላል የቋንቋ ቅርፆች በመጀመር ወደ 

ከባድ ቅርፆች፣በጣም በተደጋጋሚ በአገልግሎት ላይ ከሚውሉ ቅርፆች በመጀመር አነስተኛ ድግግሞሽ 

ወዳላቸው ቅርፆች፣ተዘውታሪ ከሆኑ ቅርፆች በመጀመር ተዘውታሪ ወዳልሆኑት የሚሄድ አደረጃጀት ሊኖረው 

እንደሚገባ ይጠቁማሉ፡፡ 

2.4.1.1 ትምህርቱን ተከታታይነት፣ ተለጣጣቂነትና ውህድነት ባለው መልኩ 

መጥኖ ማቅረብ 

በቋንቋ ትምህርት ይዘት መዋቅር ሲነሳ ሶስት የአደረጃጀት መስፈርቶችን እንዳሉት የተለያዩ ምሁራን 

ሀሳባቸውን ይገልፃሉ፡፡የቋንቋ ትምህርት ይዘት በሚገባ ተደራጅቷል የሚባለው በውስጡ ተከታታይነት፣ 

ተለጣጣቂነትና ውህደት የሚባሉት የአደረጃጀት መስፈርቶች አካላት ሲገኙ ነው፡፡  

  Yalden (1983፣56) የትምህርት ዓላማዎች ከተነደፉና ይዘቶች ከተመረጡ፣ ቀጣይ ክንውን ይዘቶች 

በቅድም ተከተል በጥንቃቄ እንዲደራጁ መደረግ አለበት በማለት ይገልፃሉ፡፡ ስለዚህ በግልጽ የሠፈረ 

የአደረጃጀት መስፈርት ከሌላ ይዘቶች ውጤታማና ለታለመለት ዓላማ ግብ ሊመታ አይችልም፡፡ እነዚህ 

ከላይ የተዘረዘሩት የአደረጃጀት መስፈርቶች ያሟላ የትምህርት ይዘት ውጤቱ ያማረ እንደሚሆን 

ከምሁራን አገላለፅ መገንዘብ ይቻላል፡፡ ስለዚህ እነዚህ ሶስት የይዘት አደረጃጀት መስፈርቶች ምንነት 

በዝርዝር እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡  

ሀ. ተከታታይነት፡-  

ተስፋዬ ሽዋዬ (1981፣40) ተከታታይነት አስመልክተው እንደሚከተለው ብለዋል፡፡ “ ተከታታይነት ሲባል 

በአንድ የትምህርት ዓይነት ውስጥ እያደገ ግን በተደጋጋሚ የሚመጣ ዓላማ ነው፡፡” በዚህ መሰረት ለምሳሌ 

ድርሰት መፃፍ የሚለው ዓላማ በተለያዩ ክፍል የሚመጣ ዓላማ ሆኖ ሊነደፍ ይችላል፡፡ ሆኖም ራሱን 

የሚደግም ሳይሆን እንደየክፍል ደረጃው እድገት እያሳየ የሚሄድ ነው፡፡ ሰለዚህ ተከታታይነት አንድ 

የእውቀት ዓይነት ወይም ክሂል በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ተደጋግሞ የሚመጡበትና በልምምድ ላይ 

የሚውልበትን ሁኔታ የሚገልፅ ነው፡፡  

ለ. ተለጣጣቂነት፡- 
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በቋንቋ የትምህርት ይዘት ሲቀናጅ (ሲዋሃድ) በተከታታይነት መስጠት አለበት ያልነው የትምህርት እንዳለ 

በመድገም አከታትለህ መስጠት አለበት ማለት ሳይሆን እየሰፋና ጥልቀት ባለው መንገድ መስጠት አለበት 

ለማለት ነው፡፡ ይህም የትምህርት ይዘት ሲቀናጅ የይዘት መስፋት ተለጣጣቂነት ይባላል፡፡  

 ተስፋዬ ሽዋዬ (1981፣41) የተለጣጣቂነት ምንነት ሲገልጽ “ተለጣጣቂነት የጉዳዩ በቀዳማዊ ላይ 

ተመስርቶ በጥልቀትና በስፋት ከቅርብ ወደ ሩቅ፣ ከቀላል ወደ ውስብስብ፣ ከግልፅ ወደ ውስብስብ፣ 

ከሚታወቅ ወደ ማይታወቅ፣ ከሚጨበጥ ወደ ማይጨበጥ በመስኩ የዳበረ እውቀት ለማስጨበጥ 

በሚያስችል መልኩ ተደራጅተው የሚቀርቡበትን መንገድ የሚያመለክት የአደረጃጀት መስፈርት ነው፡፡”  

ሐ. ውሕደት፡-  

 ውህደት በተለያዩ ደረጃዎች መካከል የሚሰጡ የትምህርት ይዘቶች በተከታታይነት ሊሰጡ የነበረው 

መድገም ሳይሆን ከታችኛው ደረጃ የሚሰጠው ይዘት ለቀጣዩ ደረጃ ጥልቀት ባለው መንገድ እየተሰጠ ከሆነ 

በየክፍል ደረጃው የሚሰጥ የትምህርት ይዘት ለቀጣዩ አጋዥ፣ ድጋፍ ሰጭ በሆነ መንገድ መቅረቡ ውህደት 

አለው ይባላል፡፡ 

ተስፋዬ ሽዋዬ (1981፣40) የውህደት ምንነት ሲገልፅ ውህደት የሚባለው በስርዓተ ትምህርት ውስጥ 

ያሉትን የትምህርት ልምዶች መስመራዊ ግንኙነት የሚመለከት ነው፡፡ “ውህደት የትምህርት ልምዶች 

ቅንብር ፣ የትምህርት ልምዶችን የእርስ በእርስ መደጋገፍ፣ የትምህርት ልምዶች አንዱ ሌላውን የማዳበርና 

የማበልፀግ ጉዳይ የሚያተኩር ነው፡፡” በማለት ይገለፃል፡፡  

ሰለዚህ ውህደት ሲባል በአንድ የእውቀት መስክ የተገኘ እውቀት ሌላውን የእውቀት ዘርፍ ተዛማጅ ሆኖ 

ሲቀርብ ውህደት ተብሎ ይጠራል፡፡ 

2.4.2 የቃላት ትምህርት አቀራረብ ማቅረቢያ ዘዴዎች 

አዳዲስ ቃላትን ማስተማር የቃላቱን ዝርዝር በማቅረብ የሚያልቅ ተግባር ሳይሆን ውስብስብ ሂደት 

ነው፡፡ከሁሉ በፊት ለትምህርት የሚቀርቡ ቃላት በተማሪዎች አዕምሮ የግንዛቤ አሻራ ሊተው በሚችሉበት 

አኳኋን ማቅረብ አለባቸው፡፡ከዚህም ሌላ ተማሪዎች እድሜያቸውን፣የትምህርት ዳራቸውን፣የትምህርቱን 

ዓላማ፣ለትምህርት የቀረቡትን የአዳዲስ ቃላት ባህሪ ባገናዘቡና ቃላቱን ለመጠቀም በሚያስችሉ ስልቶች 

በዳበረ የቋንቋ መልመጃዎች ውስጥ ማለፍ ይኖርባቸዋል፡፡ 
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በመማሪያ መጽሀፉ ውስጥ ለትምህርት የሚቀርቡ ቃላት የተማሪዎችን እድሜ፣የትምህርት ደረጃና 

የአዕምሮ ብስለት ያገናዘበ መሆን እንደሚገባቸው የሚገልጽ ነው፡፡ምክንያቱም የቃላት ትምህርት 

ከታችኞቹ (ከ1-4) የትምህርት እርከኖች ጀምሮ እስከ ላይኞቹ የትምህርት እርከኖች (ከ5-8ኛ ክፍል) 

የሚሰጥ ስለሆነ ደረጃውን የጠበቀ የቃላት ምርጫ ያስፈልጋል፡፡ይኸውም በታችኞቹ ክፍሎች የሚቀርቡ 

ቃላት ተማሪዎች የሚያውቋቸው ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች የሚገልጹ የክፍል ደረጃው ከፍ እያለ ሲሄድ ደግሞ 

ተማሪዎች በአስተሳሰባቸው እየበሰሉ ስለሚሄዱ ረቂቅ ነገሮችን የሚገልጹ፣ውስብስብ ጽንስ ሀሳቦችን 

የሚያንጸባርቁ ቃላት በመምረጥ ላይ ማተኮር ተገቢ ነው (Celce-Murcia1991)፡፡ 

በቃላት ትምህርት ውስጥ የሚካተቱ ቃላት በጥንቃቄ መምረጥና ደረጃ በደረጃ መቅረብ 

ይኖርባቸዋል፡፡ደረጃ በደረጃ መቅረብ ደግሞ የተማሪዎችን የቃላት መድበል ቀስ በቀስ ለማሳደግ ብሎም 

የተማሪዎችን ቃላት በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸው እንዲጠቀሙባቸው የሚያስችል መሆን 

ይጠበቅበታል፡፡በመሆኑም የቃላት ትምህርት የሚጠበቀውን ውጤት ለማስገኘት የሚያስችለው 

ከተማሪዎች እድሜና የብስለት ደረጃ ጋር ተጣጥሞ ሲቀርብ ነው(Hunt and Belgar2002)፡፡ 

የቃላት ትምህርት ቃላት እንዴት እንደሚለምዱ በሚያሳዩ ጠንካራ እሳቤዎች ላይ መመስረትና መቅረብ 

አለበት፡፡የመስኩ ምሁራን እንደሚያስረዱት የቃላት ዕውቀት አንድ መስመር ይዞ የሚሄድ ሳይሆን ባለብዙ 

ቅርንጫፍ መሆኑን (Morgan እና Reinulucri 1986፣3)ይገልፃል፡፡ 

ቃላት እንደ ትንንሽ የፍች ኮረጆዎች ያለሀሳብ የሚንጠለጠሉ (የሚጠኑ)ሳይሆን እርስ በርሳቸው የተሳሰሩ፣ 

በትስስሮሹ ሳቢያም የተለያዩ ቅርፆችና ፍችዎችን የሚይዙ ናቸው፡፡ ስለዚህም ተማሪዎች አዳዲሶቹን ቃላት 

ከቀደመ ዕውቀታቸው ጋር እያገናዘቡ፣ የማሰብና የመተንበይ ችሎታቸውን እየተጠቀሙ ቅርፃቸውን 

ከፍቻቸው ጋር ማወቅ በሚችሉበት አኳኋን ሊቀርቡ ይገባል፡፡ 

አዳዲስ ቃላት በተማሪዎች አዕምሮ እንዲሰርጹና ከግንዛቤያቸው እንዲዋሀዱ እንዲሁም ለአፍልቆት 

እንዲውሉ ከተፈለገ በስርዓት የተዋቀረ ትምህርት መስጠት ያሻል፡፡በስርዓት የተዋቀረ ትምህርት ደግሞ 

Scrivenet (1998፣74) እንደሚያስረዱት ተማሪዎች አዲሱን ቃል ፍች እንዲረዱና አጠቃቀሙን 

እንዲለዩ የሚያደርግ፣ የቃሉን አጠቃቀም የሚያለማምድ፣ አዲሱን ቃል ማስታወስ የሚያስችሉ መንገዶችን 

የሚጠቁም፣ የቃሉን ቅርጽ መመርመርና ተዋቃሪዎቹን ከነፍቻቸው ለመለየት የሚያስችል፣በአጠቃላይ 

አዲሱን ቃል ተገቢ በሚሆንበት አውድ ማስታወስና መጠቀም የሚያስችል ነው፡፡ 
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Seal(1991፣301)እንደጠቆሙት የቃላት ትምህርት አቀራረብ የተነጣጠለ ሳይሆን አንዱ ክንውን ቀጥሎ 

ካለው የተቆራኘና ደረጃ በደረጃ የተዋቀረ ሊሆን ይገባል፡፡ይኸውም በመጀመሪያ አዳዲስ ቃላት ለተማሪዎች 

የሚቀርቡበት ሲሆን፣በመረዳት ላይ ያተኩራል፡፡በመቀጠል ተማሪዎቹ አዳዲሶቹን ቃላት መረዳታቸው 

የሚረጋገጥበት ይሆናል፡፡በዚህ ደረጃ መረዳትን የሚፈትሹ መልመጃዎች ሊቀርቡ ይገባል፡፡ከዚያም 

ተማሪዎች አዲሶችን ቃላት የራሳቸው ቃላት ብቻቸውን አይከሰቱም በስነልሳናዊ አውድ ታጅበው(ከሌሎች 

ቃላትና ሀረጋት ጋር አብረው) ማስተላለፍ ለተፈለገው መልዕክት የተስማሚ ቃላት ምርጫም ፍችን 

በመፍጠር የሚመጣ ይሆናል፡፡በመሆኑም Seal(1991)፣ Harmer(1993)እና 

ማረው(1998)የገለጹት የቃላት ማስተማሪያ ስልቶች በማዋሀድ እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡ 

2.4.2.1 ከሰፊ ንባብና ማዳመጥ ጋር አዋህዶ ማቅረብ 

በዚህ ደረጃ ለዕለት ተዕለት ተግባቦት የሚውሉና ለቀጣዩ የቃላት ትምህርት መሠረት የሚጥሉ ቃላት ከሰፊ 

ንባብና ማዳመጥ ጋር ተዋህደው ይቀርባሉ፡፡በመሆኑም እነዚህ ቃላት በአብዛኛው ትምህርታዊ ባልሆኑ 

ጹሁፎች ውስጥ የሚገኙ፣ትምህርታዊ የሆኑ ቃላትን ለመገንዘብ የሚችሉ በመሆናቸው ቀድመው መቅረብ 

ይኖርባቸዋል፡፡በዚህ ጊዜ ቃላትን በገቡበት አውድ የመገንዘብ ተግባር እጅግ ውስብስብና አስቸጋሪ በመሆኑ 

ተማሪዎች በተደጋጋሚ ማለማመድ ያስፈልጋል፡፡ልምምድ ሰፊ ጊዜ የሚጠይቅ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ከመማሪያ 

ክፍሉ ውጪ በሚከናወን መንገድ ሁኔታዎቹ ቢመቻቹ የተሻለ ነው፡፡ለምሳሌ ተማሪዎች የተለያዩ ጽሁፎችን 

በማንበብ ወይም የተለያዩ “የሬድዮ ፕሮግራሞችን” በማዳመጥ አዳዲስ ቃላትን ሲያነቡ ወይም 

ሲያዳምጡ ያልገባቸውን ወደ ክፍል ይዘው እንዲመጡ በማድረግ በክፍል ውስጥ ማወያየት ይቻላል፡፡ 

2.4.2.2 በክፍል ውስጥ የተማሯቸውን ቃላት እንዲጠቀሙባቸው የሚያደርጉት 

ተግባራትን በስፋት መጠቀም 

በዚህ ደረጃ ተማሪዎች በተፈጠረላቸው አውድ በትምህርት ያገኙትን ቃላት ዕውቀትና በዕለት ተዕለት 

ህይወት ያካበቱትን በማጣመር ያለ ማንም እገዛ ሀሳባቸውን ለመግለጽ ጥረት እንዲያደርጉ ማገዝ 

ያስፈልጋል፡፡በመሆኑም የቃላት ትምህርት ተማሪዎች ጽሁፎችን በማንበብ፣ የተለያዩንግግሮችን ወይም 

ሬዲዮ በማዳመጥ፣ንግግር በማድረግና ተለያዩ ጽሁፎችን በመፃፍ ቀጣይነት ባለው መልኩ ልምምድ 

እንዲያደርጉ በሚያመች መልኩ ተደራጅቶ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ 
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የቃላት ዕውቀት የቃላትን ትርጉም ከመረዳት የዘለለ ጽንሰ ሀሳባዊ እሳቤ አለው፡፡በመሆኑም የቃላት 

ዕውቀት የቃላትን ሰዋስዋዊ አገባብ፣ምዕላዳዊ ስርዓት፣የቃላት ቤተሰብ፣ሰዋስዋዊ ቦታ፣የቃላትን 

የቅበላ(በማዳመጥናበማንበብ ሂደት መረዳት)እና የአፍልቆት (በመናገርና በመጻፍ ሂደት በአግባቡ 

መጠቀም)ባህሪያት እንዲገነዘቡና በአግባቡ እንዲጠቀሙባቸው ማስተማር ያስፈልጋል፡፡በመሆኑም 

የተማሪዎች የቃላት ዕውቀት የሚለካው በክፍል ውስጥ የተማሯቸውን ቃላት በዕለት ተዕለት ህይወታቸው 

ሲገለገሉባቸው ነው፡፡ተማሪዎች በትምህርት ያገኟቸውን ቃላት ለተለያዩ ሀሳቦች መገለጫነት 

ይውላሉ፡፡የሚያነቧቸውንና የሚያዳምጧቸውን ሀሳቦች ይረዳሉ፡፡ይህን ለማድረግ መጻህፍት ሲዘጋጁ 

ተማሪዎች የቃላትን ባህሪያት በሚገባ እንዲረዱና እንዲጠቀሙባቸው በሚያስችል መልኩ መዘጋጀት 

ይኖርባቸዋል፡፡ በመሆኑም ተማሪዎች ቃላትን እየተጠቀሙ እንዲማሩ የሚያስችሉ በርከት ያሉ ተደጋጋሚ 

መልመጃዎችን ማካተት ይኖርባቸዋል፡፡ 

ለትምህርት የሚቀርቡ ቃላትንተማሪዎች እንዲጠቀሙባቸዉ የሚያስችሉመልመጃዎች ብዙ አይነት 

ናቸው፡፡ከእነዚህ ውስጥ ጥቂቶቹ ቃላትን ተማሪዎች ሲያዳምጡ ወይም ሲያነቡ በመምህር ለተመረጡ 

አዳዲስ ቃላት የጽንሰ ሀሳብ ካርታ እንዲያዘጋጁ(ተመሳሳይና ተቃሪኒ ፍችን ጨምሮ)እንዲያዛምዱ፣ጥቅል 

ቃላትን በማቅረብ በጥቅል ቃሉ ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ ዝርዝር ቃላትን እንዲጽፉ ለምሳሌ ተሸከርካሪ 

ለሚለው መኪና፣ሳይክል፣ባቡር፣ ወዘተ ተዛማጅ የሆኑ ቃላትን እንዲለዩ (መንጋና ብዙ)፣ከተለያዩ ቃላት ጋር 

በማቧደን ሀረጋትንና ዓርፍተ ነገሮችን እንዲያዋቅሩ ለምሳሌ(ያ ትልቅ ጥቁር በሬ፣ያ ትልቅ ጥቁር በሬ 

ተሸጠ)ክፍት ቦታ አዘጋጅቶ በክፍት ቦታው ውስጥ ተለያዩ አንድ አይነት አገልግሎት ያላቸው ቃላት 

እንደሞሉ ማድረግ (ለምሳሌ “እጅግ በጣም ---------ልጅ”)በሚለው ሀረግ ውስጥ ባለው ክፍት ቦታ በርካታ 

የስም ገላጮችን (ረጅም፣ አጭር፣ ቀይ፣ ትሁት፣ ክፉ፣ ተንኮለኛ፣ ወዘተ) እንዲሞሉ ማድረግ)ይቻላል፡፡ 

ቃላትን አገባባቸውን መረዳት ውስብስብና አስቸጋሪ ተግባር ቢሆንም ተማሪዎች በተገቢው መንገድ 

ማለማመድ፣ራስ አገዝ ተማሪ እንዲሆኑ ይረዳቸዋል፡፡ቃላትን ከአገባባቸው በመገመት ረገድ ተማሪዎች 

ውጤታማ በማድረግ ቃላቱን በቀረበውአውድ ውስጥ ከቀረቡት ቃላት 95% ወይም ከ20ው 19ኙን 

የሚያውቁ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡አለበለዚያ የቃላትን ፍች ከአገባቡ ለመረዳት የሚደረገው ጥረት አስቸጋሪ 

ይሆንባቸዋል፡፡  
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2.4.2.3 የቃላት ትምህርት አቀራረብ በመዝገበ ቃላት አስደግፎ ማቅረብ 

በመዝገበ ቃላት የተደገፈ የቃላት ትምህርትን በተመለከተ Redman (1986፣81)ሲገልጹ በመማር ሁኔታ 

ውስጥ የመዝገበ ቃላት አጠቃቀም ትምህርት የማንኛውም መርሃ ትምህርት ዋና አካል መሆን አለበት 

ይላሉ፡፡ምሁራኑ ይህንን የሰነዘሩት ከምንም ተነስተው ሳይሆን ተማሪዎች መዝገበ ቃላትን ውጤታማ በሆን 

መንገድ መጠቀም ከቻሉ ቃላትን በመረዳትም ሆነ በማመንጨት በኩል አጋዥነቱን ከግምት በማስገባት 

ነው፡፡ 

እነ Biber(1998፣21-24)እንደሚያስረዱት መዝገበ ቃላትን የማሰናዳት ስራ ከሌሎች የስነልሳን ዘርፎች 

በተለየ አኳኋን በውህድ አሀድ ስብስብ ጥናት ላይ ያተኩራል፡፡በዚህም ከአንድ ቃል ጋር የፍች ዝምድና 

ያላቸዉ ቃላት የትኞቹ እንደሆኑ የቃሉ ድግግሞሽ ተዛማጅ ከሆኑ ሌሎች ቃላት ጋር ሲታይ ምን ያህል 

እንደሆነ፣በፍች ተመሳሳይ የሚባሉ ቃላት ስርጭታቸውና አጠቃቀማቸው እስከ ምን ድረስ እንደሆነ ከአንድ 

ቃል ጋር አዘውትሮ አብሮ የሚሰለፍ ቃል የትኛው እንደሆነ ይለያል፡፡ከዚህ በኋላ የቃሉ ፍችና አጠቃቀም 

በግልጽ መታየት በሚችልበት አኳኋን በመዝገበ ቃላት እንዲካተት ይደረጋል፡፡ 

ከላይ በተገለጸው መንገድ በጥንቃቄ የተሰናዳ መዝገበ ቃላት ደግሞ እያንዳንዱን ቃል ሲያቀርብ ከሌሎች 

ቃላት ጋር ያለውን ዝምድና፣የቃሉን ቅርጽና ባህሪ፣ቃሉ በተፈጥሮው የሚከሰትበትን አካባቢ፣ቃሉ በጽሁፍና 

በንግግር ያለውን አጠቃቀም በምሳሌ በማስደገፍ ጭምር መረጃ ይሰጣል፡፡ 

መዝገበ ቃላት በቋንቋ መማር በተለይም ለቃላት ትምህርት የሚያበረክተው ሰፊ አስተዋጽኦ ቢኖረውም 

ስለ ቋንቋ መማር በሚያወሱ መጽሀፍት ውስጥ ሳይነሳ የኖረ ጉዳይ ነው፡፡በቋንቋ መማር የመዝገበ ቃላት 

ሚና እንዲዘነጋ ያደረጉ ምክንያቶችንና ምላሾቻቸውን Summers (1988) ይዘረዝራል፡፡ የመጀመሪያው 

ምክንያት ቃላት በተናጠል ለትምህርት መቅረብ የለባቸውም፤መዝገበ ቃላት ግን ተማሪዎች  ቃላትን 

በተናጠል እንዲያጠኑ ይገፋፋል የሚል ነው፡፡ይሁን እንጂ ተማሪዎች ከሚቀርቡላቸው ውህድ አሀድ 

ተነስተው የማያውቁትን ቃል ፍች መገመት እንደሚችሉ ሁሉ፣በመዝገበ ቃላት ሲጠቀሙም ይህንን 

ማድረግ ይችላሉ፡፡ምክንያቱም መዝገበ ቃላት የአንድን ቃል የተለያዩ አጠቃቀሞች በዓረፍተ ነገራዊ አውዶች 

በምሳሌ ማስደገፍ ያሳያልና ነው፡፡ 
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2.4.2.4 ቃላትን የእርባታ፣ የምስረታና የምዕላድ ሂደታቸውን ተመርኩዞ ማቅረብ 

የቃላት ትምህርት ማቅረቢያ ሌላው ስልት የጎላ ጠቀሜታ እንዳላቸው የሚታመንባቸውን ቃላት የእርባታና 

የምስረታ ሂደታቸውን በመከተል ማቅረብ ነው(Ur 1996፣62 Mc carthy 1990፣99)፡፡ 

በቋንቋ ውስጥ በአንፃራዊ አነጋገር ጥቂት ቁጥር ያላቸውን የቃላት አፈጣጠር ሂደቶች በመከተል ከፍተኛ 

ቁጥር ያላቸውን አዳዲስ ቃላት መፍጠር ይቻላል፡፡በቃል አምድ ላይ ቅጥያዎችን  በመጨመር ቃላትን 

የመፍጠር ሂደት በሁለት መንገድ ሊታይ የሚችል ነው፡፡ባንድ በኩል የእርባታ ቅጥያዎችን በመጠቀም 

የሚከናወን የቃላት እርባታ ሂደት አለ፡፡በሌላ በኩል የምስረታ ቅጥያዎችን በመገልገል የሚከናወን የቃላት 

ምስረታ ሂደት አለ፡፡በሁለቱም ሂደቶች በአገልግሎት ላይ የሚውሉ የእርባታና የምስረታ ቅጥያዎች ቅድመ 

አምድ፣ውስጠ አምድ ወይም ድህረ አምድ ቅጥያዎች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

ባየ(1987፣69 እና 98)እንደሚያስረዳው በአማርኛ ቋንቋ ውስጥ ቃላትን ለማርባትና ለመመስረት 

የሚያስችሉ የተወሰነ ቁጥር ያላቸው ቅጥያዎች አሉ፡፡እነዚህ ቅጥያዎች በሰዋስዋዊ ተግባራቸው መነሻነት 

የእርባታና የምስረታ ቅጥያዎች በመባል በሁለት ይከፈላሉ፡፡የእርባታ ቅጥያዎች በቃል አምድ ላይ 

እየተቀጠሉ ቃሉ ለመደብ፣ ለቁጥር፣ ለሙያ፣ ለእምርነት፣ ወዘተ በመርባት የተለያዩ ቅርጽና ተጨማሪ ፍች 

እንዲኖረው ያደርጋሉ፡፡ይህንን “ልጅ” የሚለውን ቃል እንደ ምሳሌ ወስደን ብንመለከት “ልጅ” ላይ /-

ኡ/የሚል ድህረ አምድ ቅጥያ ብናክልበት “ልጁ” ይሆናል፡፡ይህም “ልጅ” የሚለው ቃል ለእምርነት 

ያደረገውን ለውጥ ያሳያል በፍች ረገድም ማንኛውም ልጅ ሳይሆን ተናጋሪውና አድማጩ የሚያውቁት ልጅ 

መሆኑን ግልጽ ያደርጋል፡፡  

የምስረታ ቅጥያዎችም እንዲሁ በቃል አምድ ላይ በመቀጠል በቃሉ ላይ የቅርጽ ለውጥ ብቻ ሳይሆን 

የነበረበትን የቃል ክፍል ወይም ንኡስ የቃል ክፍል ሊለወጡ ይችላሉ፡፡ለምሳሌ /-ነት/የሚለው ድህረ አምድ 

ቅጥያ ”ሰው” በሚለው ነበር ስም ላይ ሲቀጠል “ሰውነት” የሚለውን ቃል ያስገኛል፡፡ነገር ግን “ሰውነት” 

የሚለው ምስርት ቃል “ሰው” እንደሚለው ነባር ስም ሳይሆን ረቂቅ ስም ነው፡፡ስለዚህ ሂደቱ ከአንድ ቃል 

ሌላ አዲስ ቃል መፈጠሩን ያሳያል፡፡ 

Gairns እና Redman(1986፣48)ሲገልጹ እንዲህ ያለው በቃላት እርባታና የምስረታ ሂደት ላይ ያተኮረ 

ትምህርት ተማሪዎች ቃላትን ለመረዳትም ሆነ ለማፍለቅ እንዲችሉ መሠረት እንደሚጥልባቸው 
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ይጠቁማሉ፡፡ትምህርቱ ከመረዳት ከኪሂሎች አንፃር ሲታይ፣ተማሪዎች የማያውቁትን  ቃል ሲገጥማቸው 

የቃሉን ስነ ምዕላዳዊ አወቃቀር በመመርመር የቃሉን ፍች መመርመር እንዲችሉ ፍንጭይሰጣል፡፡ለምሳሌ 

“ኢ-ፍትዊ” የሚለውን ቃል ፍች መገመት በመነሻ ላይ የምትገኘውን /ኢ-/የተሰኘችው ምዕላድ ቃሏ አፍራሻ 

ወይም አሉታዊ ፍች እንዳለው ስትጠቁም፣በመድረሻ ላይ የሚገኘው /-አዊ/የተሰኘው መስራች ምዕላድም 

ቃሏ ቅጽል መሆኑን ይጠቁማል፡፡ተማሪዎች የዚህን ቃል ስነ ምዕላዳዊ አወቃቀር ከፋፍሎ በማየት “ፍትህ” 

የሚለውን ቃል ባያውቁ እንኳ፣ቢያንስ ቃሏ ቅጽል መሆኑንና በአሉታ የተነገረ መሆኑን ሊረዱ 

ይችላሉ፡፡በሌሎች አውዳዊ ፍንጮች በመታገዝም የቃሉን ሙሉ ፍች ሊደርሱበት ይችላሉ፡፡ 

2.4.2.5 ቃላትን በፍች ዝምድናቸው መነሻነት ማቅረብ  

የቃላት ዝምድና ከሚታይባቸው መንገዶች አንዱና ምናልባትም ዋነኛው ፍች ነው፡፡የቃላት የፍች 

ዝምድና፣ቃላት እርስ በእርሳቸው በፍች እንዴት ይዛመዳሉ፡፡በአንድ ስነልሳናዊ አውድ ተከታትሎ በመሰለፍ 

ፍችን እንዴት ግልጽ ያደርጋሉ? 

የሚሉትን ጥያቄዎች የሚመለከት ነው፡፡ 

Richards (1985፣187) እና Mc carthy (1990፣39)የቀደሙ ጥናቶችን በመጥቀስ 

እንደሚያስረዱት ጀማሪ ተማሪዎች ቃላትን በትውስታ ማህደር የሚያከማቹት በንበት መመሳሰላቸውን 

መሠረት አድረገው ቢሆንም በትምህርታቸው እየገፉ ሲሄዱ ብዙም ሳይቆዩ ሁኔታውን በመለወጥ ፍችን 

መሠረት በማድረግ ያከማቻሉ፡፡በመሆኑም ይህ ነጥብ በመካከለኛና በከፍተኛ ደረጃ ላይ ሳሉ የቋንቋ 

ተማሪዎች ቃላትን በፍች ዝምድናቸው መነሻነት ማቅረብ ውጤታማ ስልት መሆኑን የሚያመለክት ነው፡፡ 

በቃላት እውቀት መብቃት ማለት አንድ ቃል በፍች ከሚመስሉት ሌሎች ቃላት የሚለይበትን ማወቅ፣ቃሉ 

ሊኖሩት የሚችሉ ሌሎች ፍችዎችን መለየት፣ቃሉ በመድብለ ቃላት ውስጥ ከየትኞቹ ቃላት ጋር በአንድ 

ስነልሳናዊ አውድ ማበር እንደሚችል ጠንቅቆ መረዳት ወዘተ ማለት ነው፡፡ተማሪዎችን እዚህ ግብ ለማድረስ 

ደግሞ አዲስ ቃል በትምህርትነት ሲቀርብ ጽንስ ሀሳባዊ ልዩነትና የአጠቃቀም ልዩነትን ለመረዳት 

በሚያስችል አኳኋን ከሌሎች ቃላት ጋር እየተጠቀሰ መቅረብ ይኖርበታል (Ooi እና kim Seoh 

1996፣56)፡፡ 
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ፍችን መሠረት ያደረገ የቃላት ትምህርት አቀራረብ በቃላት ተመሳስሎና ተቃርኖ፣በከታች ተከታች እና 

በአብሮ ተሰላፊ ቃላት ላይ ያተኩራል (Baver 1998፣31-34)፡፡እነዚህ የቃላት ፍች ዝምድናዎች ቀጥሎ 

ባጭር ባጭሩ ቀርበዋል፡፡ 

ሀ. የቃላት ተመሳስሎና ተቃርኖ 

በቃላት መሀል በጣም የታወቀው ትስስሮሽ የቃላት በፍች መመሳሰልና መቃረን ነው፡፡ ሁለት ቃላት በአንድ 

በተወሰነ አውድ ገብተው ተመሳሳይ የሆነ ፍችን ሲያስገኙ ሁለቱ ቃላት ተመሳሳይ ሲባሉ፣በአንፃሩ ሁለት 

ቃላት በፍች ተፃራሪ ሆነው ሲገኙ ተቃራኒ ቃላት ይባላሉ፡፡ 

የተወሰኑ ቃላት ተመሳሳይ ፍች በመሸከማቸው የተነሳ በአንድ አውድ ውስጥ በመለዋወጥ መጠቀም 

ቢችልም በጥልቀት ቢመረመሩ የጽንሰ ሀሳብ ልዩነት ሊያሳዩ ይችላሉ፡፡የዚህ ምክንያቱ ቃላቱ በሁሉም 

ሁኔታዎች ውስጥ በተመሳሳይነት የማገልገል እድላቸው ጠባብ መሆኑ ነው፡፡Gairns እና 

Redman(1986፣23) እንዳስረዱት ሁለት ተመሳሳይ ቃላት ፍጹም በሆነ ተመሳሳይነት ማገልገል የሚችሉ 

ቢሆን ኑሮ በቋንቋው ውስጥ የሚኖራቸው ተፈላጊነት ጥያቄ ውስጥ ይገባ ነበር፡፡ስለዚህም በቋንቋ 

ትምህርት አውድ ተመሳሳይ የሚለውን ቃል ስንጠቀም እየተነጋገርን ያለነው ስለከፊል መመሳሰል መሆኑን 

መረዳት ያስፈልጋል፡፡በሌላ በኩል በአንድ ቋንቋ ውስጥ በቃላት መካከል የተለያዩ የተቃርኖ አይነቶች እንዳሉ 

ይታወቃል፡፡ከነዚህ መካከል Carter እና Mc carthy(1988፣23-24)፣Gairns እና 

Redman(1986፣25-27)የዘረዘሯቸው የሚከተሉት ይገኙበታል፡፡ 

1. ተደራጅ ተቃርኖ፡-ተደራጅ ተቃርኖ የሚባለው እንደ ትንሽ/ትልቅ/የመሳሰሉት ተቃራኒ ግንኙነት 

ያላቸውን ቃላት ይመለከታል፡፡ይህ የተቃርኖ አይነት ደረጃ ሊወጣለት ይችላል፡፡ይህንን በምሳሌ 

ለማመልከት ያህል ግዙፍ፣ በጣም ትልቅ፣ ትልቅ፣ መካከለኛ፣ ትንሽ፣ በጣም ትንሽ፣ እጅግ በጣም 

ትንሽ በማለት ደረጃውን መግለጽ ይቻላል፡፡ 

2. የጥንዶች ተቃርኖ፡- ይህ ጠንከር ያለ የቃላት ተቃርኖ የሚታይበት ነው፡፡በመሆኑም ሁለት ቃላት 

በአንድ ጊዜ ለአንድ ነገር መገለጫነት ሊገቡ አይችሉም፡፡እርስ በእርሳቸውም ትይዩ ናቸው፡፡ለምሳሌ 

አንድ እንስሳ ወንድ ከሆነ፣ያው እንስሳ በተመሳሳይ ጊዜና ሁኔታ በምንም መንገድ ሴት ሊሆን 

አይችልም፡፡ስለዚህም ወንድና ሴት የጥንድ ተቃርኖ ያላቸው ቃላት ናቸው፡፡ 
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3. ተገላባጭ ተቃርኖ፡-የተወሰኑ ተቃራኒ ቃላት ተገላባጭ ተቃርኖ ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ተገልባጭ 

ተቃርኖ ስሙ እንደሚያመለክተው ሁለት ቃላት የተጋላቢጦሽ ሊታይ የሚችል ተቃራኒ ግንኙነት 

እንዳላቸው የሚያሳይ ነው፡፡ለዚህ ባል/ሚስት/የሚሉትን ቃላት መውሰድ ይቻላል፡፡አልማዝ የአበበ 

ሚስት ናት ካልን፤በተገላቢጦሽ አበበ የአልማዝ ባል ነው ማለት እንችላለን፡፡ስለዚህ ባልና ሚስት 

የተሰኙት ቃላት ተገላባጭ ተቃርኖ አላቸው ማለት ነው፡፡ 

4. ባለ አቅጣጫ ተቃርኖ፡-ባለ አቅጣጫ ተቃርኖ የሚባለው እንደ መምጣት 

/መሄድ፣መቀመጥ/መቆም የመሳሰሉ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን አቅጣጫን የመጠቆም ባህሪ 

የሚታይባቸው ተቃራኒ ቃላትን የሚጠቀልል ነው፡፡ 

ከዚህ በላይ የተዘረዘሩትን ሌሎችንም የቃላት ፍች ተቃርኖዎች በጥንቃቄ በሚነደፉ መልመጃዎች 

አማካይነት ማቅረብና ተማሪዎቹ እንዲመረምሯቸው ማድረግ ቃላቱ ያሏቸው የፍች ግንኙነት ገደብ 

እስከ ምን ድረስ እንደሆነ ለመረዳት እንዲችሉ ያግዛቸዋል፡፡በምሁራኑ ሀሳብ መሠረት ሁለት ቃላት 

ፍጹም ተመሳሳይ ወይም ተቃራኒ ሊሆኑ አይችሉም፡፡አንድ ቃል በተለያየ አገባብ የተለያየ ተመሳሳይና 

ተቃራኒ ፍች ሊኖረው ይችላል፡፡ስለዚህም ፍችው ተለይቶ ሊታወቅ የሚችለው ቃሉ በተወሰነ አውድ 

ውስጥ ገብቶ ከታየ በኋላ ይሆናል፡፡የቃላት ተመሳሳይና ተቃራኒ ፍችን ለማስተማር ሲፈለግ ትምህርቱ 

አውዳዊ አቀራረብ የተከተለ ቢሆን ይመረጣል፡፡ይህም ቃላቱ ያላቸውን ተመሳሳይ ወይም ተቃራኒ ፍች 

ከአውዳቸዉ ለመተንበይ እንደሚያስችል ይታመናል(Wallace 1982÷76)፡፡  

 

 

ለ. የቃላት የከታች ተከታች ግንኙነት 

ከፍች አንፃር የቃላት ዝምድና የሚገለጽበት ሌላው መንገድ የቃላት ተዋረዳዊ ቁርኝት ነው፡፡አንድ ቃል 

ሰፋ ያለ ጽንሰ ሀሳብ በመወከሉ የተነሳ በስሩ በርካታ ቃላት የሚኖራቸውን ፍች ሊያቅፍ 

ይችላል፡፡Yule(1996÷119)እንዳስረዳው የአንድ ቃል ፍች በሌላ ቃል ፍች የሚጠቃለል ሆኖ ሲገኝ 

የሁለቱ ቃላት ዝምድና የከታችነትና የተከታችነት የፍች ግንኙነትን ያመለክታል፡፡ለምሳሌ ተክል 

የሚለው ቃል በስሩ ፍራፍሬ የምግብ ሰብል፣አበባ፣ዛፍ የሚሉ ቃላትን ፍች መጠቅለል ይችላል፡፡እነዚህ 
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ቃላት በስራቸው ሌሎች ቃላትን ሊያቅፉ ይችላሉ፡፡ተክል የሚለው ቃል ከታች ቃል ሲሆን የቀሩት 

ፍራፍሬ፣ የምግብ ሰብል፣አበባና ዛፍን እያንዳንዳቸው ተክል በሚለው ቃል ውስጥ ተከታች 

ናቸው፡፡እርስ በእርሳቸው ያላቸው ግንኙነት ደግሞ የአብሮ ተከታችነት ግንኙነት ነው፡፡ሁለት ቃላት 

አብሮ ተከታች ሊባል የሚችሉት አንዱ ለሁለቱም የበላይ የሆነ የጋራ ከታች ቃል የሚኖራው ከሆነ 

ነው፡፡ስለ ከታች ተከታች ቃላት ፍች ዝምድና ሲነሳ አብዛኛውን ጊዜ እንዲህ ያለው የፍች ዝምድና 

የሚታየው በስሞች መካከል ነው፡፡ይሁን እንጅ ልክ እንደ ቃላት ተመሳሳይና ተቃራኒ ትምህርት ሁሉ 

ፍችን መሠረት ያደረገ የቃላት ትምህርት ተደራጅቶ ከሚቀርብባቸው ስልቶች አንዱ ነው፡፡(Carter 

እና Mc carthy1988፣26-27)፡፡ስለዚህ ከታችና ተከታች ቃላትን ባንድ ላይ እያቀረቡ ተማሪዎች 

የቃላቱን የፍች ዝምድና እስከምን ድረስ እንደሆነ እንዲፈትሽ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ይህም ከታች ቃልን 

ሰጥቶ ተማሪዎች በስሩ ተከታች ቃላትን ተጠቅመው ንግግር ወይም ጽሁፍ እንደሚያዘጋጅ የሚጠይቁ 

መልመጃዎችን በመቅረጽና በሌሎችም ስልቶች ሊከናወን ይችላል፡፡ 

ሐ. የቃላት አብሮ ተሰላፊነት  

Mc carthy(1990፣12) እንደሚያስረዳው ውስን ከሆነው የፈሊጦች አገባብና ከሌሎች ሀረጎች የተለየ 

በአንድ ቋንቋ ቃላት መሀል መተሳሰርን የሚፈጥር ሌላው ዝምድና የቃላት አብሮ ተሰላፊነት ነው፡፡ይህ 

የቃላት ዝምድና ዓይነት በማንኛውም ቋንቋ የቃላት ጥናት ውስጥ ቃላትን አደራጅቶ ማቅረቢያ ዋና መርህ 

በመሆን ያገለግላል፡፡ምንም እንኳ ፍች በተለያየ ደረጃ ሊታሰብ የሚችል ቢሆንም የቃላት አብሮ ተሰላፊነት 

በቃላት አውዳዊ ዝምድና ላይ የሚመሠረትና ፍች ሚተላለፍበት አንዱ መንገድ 

ነው፡፡Natunger(1988)የቃላት አብሮ ተሰላፊነት ቃላትን ለመረዳት በጣም ጠቃሚ የሆኑ ሁለት 

ባህሪያትን እንደወረሰ ይጠቁማል፡፡አንደኛው ባህሪ የአንድ ቃል ፍች አዘወትሮ አብሮት ከሚሰለፉ ቃል ፍች 

ጋር በመሆን ሰፋ ያለ ፍች እንደሚያስገኝ ማሳየት መቻሉ ነው፡፡ይህም አብሮ ተሳላፊ ቃላቱን በትውስታ 

ማህደር ለማከማቸት የሚረዳ ከመሆኑም በላይ የአንድ ቃል የፍች አካባቢን ለመበየን ያግዛል፡፡ሁለተኛው 

ባህሪ ደግሞ ተማሪዎች ምን አይነት ቃላት በአንድ ላይ ተሰልፈው መገኘት እንደሚችሉ እንዲለዩና አንድ 

ቃል ሲመጣ ከሱ ጋር አብሮ ሊሰለፍ የሚችል ቃልን እንዲጠብቁ ማስቻሉ ነው፡፡ስለዚህ የቃላት አብሮ 

ተሰላፊነትን ሊያሳዩ የሚችሉ መልመጃዎች በተለያዩ ዘዴዎች ተጠቅሞ መቅረጽ አስፈላጊ ይሆናል፡፡ይህም 

አንዱን ቃል በአውድ ውስጥ በማቅረብ አብሮት የሚሰለፈውን ቁልፍ ቃል ቦታ ክፍት ካደረጉ በኋላ 

ተማሪዎቹ ቃሉን በክፍት ቦታው እንዲሞሉ በማድረግ፣በዓርፍተ ነገራዊ አውድ ተገቢውን አብሮ ተሰላፊ 
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ቃል በሌላ ቃል ተክቶ በማቅረብ ተማሪዎች ዓረፍተ ነገሩን በመመርመርና ተገቢ ያልሆነውን ቃል በመለየት 

በተገቢ ቃል እንዲተኩ በመጠየቅ ወዘተ ሊከናወን ይችላል፡፡ 

በአጠቃላይ ቃላትን በተናጠል ከማቅረብ ይልቅ በፍች ዝምድናቸው መነሻነት ማቅረብ የራሱ የሆነ 

ጠቀሜታ እንዳለው ይታመናል (Seal 1991)፡፡በመጀመሪያ በዚህ ስልት አንድን ቃል በመማር የሌላውን 

ቃል እውቀት ያጠናክራል፡፡ሁለተኛ በፍች ተመሳሳይ የሆኑ ቃላት ተመሳስሎአቸው እስከምን ድረስ እንደሆነ 

ለመለየትና ማይመሳሰሉበትን አውድ ጠንቅቆ ለማወቅ ይረዳል፡፡ሶስተኛ ተማሪዎች የሚማሯቸውን ቃላት 

የሚሸፍኑትን ፍች አካባቢ እንዲለዩ ያግዛል፡፡አራተኛ በዚህ ስልት ለሚቀርቡ ቃላት የመከታተያ ክንውኖችንና 

መልመጃዎችን በቀላሉ ለመንደፍ ያስችላል፡፡ 

2.4.2.6 መጠየቅ  

አልማዝ (2011) (Diamond Gullohn(2006) እና Seal(1991)ን ጠቅሳ እንደገለጸችው ተማሪዎች 

ቃላትን በራሳቸው መንገድ እንዲማሩ ማድረግ በአገኙት አጋጣሚ ሁሉ ሚያጋጥሟቸውን አዳዲስ ቃላትና 

የተለመዱ ቃላት አገባብ ለመረዳት ያስችላቸዋል፡፡ይህ ደግሞ በሁሉም ደረጃ ለሚገኙ ተማሪዎች ደረጃውን 

ጠብቆ ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ስልት ነው፡፡በጀማሪ ደረጃ የሚገኙ ተማሪዎች እንኳን ቢሆኑ አልፎ አልፎ 

የቃላትን ፍች ከመንገር ይልቅ ምን ማለት እንደሆነ በመጠየቅ ፍቻቸውን ለመረዳት እንዲሞክሩ 

ማለማመድ ያስፈልጋል፡፡በተለይ ግን በመካከለኛ እርከን (ከ5-8ኛ ክፍል)ደረጃ ለሚገኙ ተማሪዎች የቃላትን 

ፍች ከመንገር ይልቅ ራሳቸውን እየጠየቁ እንዲማሩ ማድረግ ጥሩ አማራጭ ነው፡፡ምክንያቱም ተማሪዎች 

በዚህ መንገድ ቃላትን እንዲማሩ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ተማሪዎችን መደብል ቃላት በቀላሉ ለማሳደግ 

ያስችላል፡፡ 

2.4.2.7 ማቅረብ  

በአንድ ቋንቋ ውስጥ ሚገኙ ቃላትን በሙሉ ተማሪዎች ፈልገው እንዲያገኙና መስተጋብር በመፍጠር 

እንዲማሩ ማድረግ አስቸጋሪ ነው፡፡ምክንያቱም ተማሪዎች ለሚያደርጉት መስተጋብርና የግል ጥረት 

ለመረዳት የሚያስቸግሩ ቃላት ሊያጋጥማቸው ይችላሉ፡፡በዚህ ጊዜ ቃላትን ለማስተማር ማቅረብ አስፈላጊ 

ይሆናል(Harmer1993)፡፡በመሆኑም Harmer(1993) እንደሚሉት ማቅረብ የተለያዩ ክንውኖችን 

ያካትታል፡፡ይህም ገለፃን በተለይ በመካከለኛና በከፍተኛ ደረጃ ለሚገኙ ተማሪዎች የቃላትን ፍች በገለፃ 
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መልኩ በማስረዳት(5ኛ ክፍልና በላይ)፣መተርጎምን(የቃላትን ትርጉም ወይም ፍች በቀጥታ ወደ አፍ 

መፍቻ ቋንቋ በመመለስ ማስተማር)እውናዊ ቁሳቁሶችን ማቅረብን (ለምሳሌ እንደ እስክርቢቶ፣ እርሳስ፣ 

ማስመሪያ ወዘተ ያሉ)፣ ስዕሎችን ማቅረብ (ስዕሎቹ በጥቁር ሰሌዳ ላይ ሊስሉ፣ የግድግዳ ስዕሎች፣ የጋዜጣ 

ስዕሎች፣ቻርቶችና ፍለሽ ካርዶች ወዘተ መጠቀም)፣ አካላዊ እንቅስቃሴዎች ወይም ምልክቶችን 

በመጠቀም ለማስተማር(ለምሳሌ እንደ ሩጫ፣ እርምጃ፣ ወዘተ ያሉ እቅስቃሴዎች)ማወዳደርና 

ማነፃፀርን(የቃላት ተቃራኒ ወይም ተመሳሳይ ፍች በማቅረብ በማነፃፀር ማስተማር)እና አጠቃላይና 

ዝርዝርን(የተለያዩ ነገሮችን በዝርዝር በመጥቀስ ቃላትን ማስተማር ለምሳሌ የልብስ አይነቶች፣የፍራፍሬ 

አይነቶችና የአትክልት አይነቶችን ወዘተ መጥቀስ)ማስተማር ያካትታል፡፡ 

2.5. የቀደምት ስራዎች ቅኝት 

አንደኛው አንበሴ በቀለ (1993)በኦሮሚያ ክልል ለ8ኛ ክፍል በተዘጋጀ የአማርኛ መማሪያ መጻህፍት 

ውስጥ የቃላት ትምህርት አቀራረብ ትንተና በሚል ርዕስ ለሁለተኛ ዲግሪ ማሟያነት ያቀረቡት ጥናት 

ነው፡፡የጥናቱ ዓላማም በኦሮሚያ ክልል አማርኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ ለሚማሩ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች 

በ1993 ዓ.ም በተዘጋጀው የአማርኛ መማሪያ መፅሀፍ የቃላት ትምህርት አቀራረብ ትንተና ምን 

እንደሚመስል መመርመር ነው፡፡ 

ሁለተኛው የሽጥላ መንግስቴ (1997)የሁለተኛ ደረጃ የመጀመሪያ እርከን የአማርኛ መማሪያ መጻህፍት 

ውስጥ የቃላት ትምህርት አደረጃጀትና አቀራረብ ግምገማ በሚል ርዕስ ለሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ ያቀረቡት 

ጥናታዊ ፅሁፍ ነው፡፡የጥናቱ ዓላማም፤በሁለተኛ ደረጃ የመጀመሪያ እርከን የ9ኛ እና የ10ኛ ክፍል የአማርኛ 

ቋንቋ መማሪያ መጻህፍት ውስጥ የቃላት ይዘት አደረጃጀትና አቀራረብ መገምገም ነው፡፡ 

ሶስተኛው ደግሞ ዳዊት(2011)በደቡብ ክልል በመጀመሪያ ደረጃ ሁለተኛ እርከን የተዘጋጀ የአማርኛ ቋንቋ 

መማሪያ መፅሀፍ የቃላት ትምህርት አደረጃጀትና አቀራረብ ግምገማ በ7ኛ ክፍል ተተኳሪነት ከሚል ርዕስ 

ለሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ ያቀረበው ጥናታዊ ፅሁፍ ነው፡፡የጥናቱ ዓላማም በደቡብ ክልል በመጀመሪያ ደረጃ 

ለሁለተኛ እርከን የተዘጋጀው የ7ኛ ክፍል የአማርኛ መማሪያ መፅሀፍ የቃላት ትምህርት ይዘት 

አደረጀቃጀትና አቀራረብ ቃላትን ከማስተማር አኳያ ያለውን ብቃት መፈተሸ ነው፡፡ 
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ይህ ጥናት ከነዚህ ጥናቶች ጋር የሚያመሳስላቸው ሁሉም በቃላት ትምህርት አደረጃጀትና አቀራረብ ላይ 

ያተኮሩ ሲሆን ልዩነታቸው ደግሞ የአንበሴና የዳዊት ጥናት በኢ-አፈፈት ተማሪዎች ላይ ያተኮረ መሆኑ ነው፡፡ 

የዚህ ጥናት አቅራቢ ግን በአዲሱ ስርዓት ትምህርት ላይ ጥናቱን ያካሂዳል፡፡የሚያመሳስላቸው ነገሮች ቢኖሩ 

ሁለቱም ጥናቶች ማለትም የአንበሴ እና የዳዊት በአንደኛ ደረጃ በሁለተኛ እርከን ከ5ኛ-8ኛ ባሉ ክፍሎች 

የተጠና ሲሆን የየሽጥላ ግን በሁለተኛ ደረጃ በ9ኛና በ10ኛ ክፍል ላይ ጥናቱ ተካሂዷል፡፡ከዚህ በተጨማሪ 

የቀረቡት ጥናቶች በቃላት ትምህርት አደረጃጀትና አቀራረብ ላይ ትኩረት ያደረገ መሆኑን ጥናቱ ተካሂዷል፡፡    

 

 

 

ምዕራፍ ሶስት፡- የጥናቱ ንድፍ እና የአጠናን ዘዴ 

3.1 የጥናቱ ንድፍ 

የዚህ ጥናት ዋና አላማ የ5ኛ እና የ6ኛ ክፍል መማሪያ መጻህፍት ውስጥ የተካተቱ የቃላት ትምህርት ይዘት 

አደረጃጀትና አቀራረብ መገምገም ነው፡፡ ይህንን አላማ ለማሳካትም ጥናቱ ገላጭ የምርምር ስልትን 

ተከትሏል፡፡  

3.2. የመረጃ ምንጮች  

ለዚህ ጥናት ለመረጃ መሰብሰቢያ የሚያገለግል አንደኛው መሳሪያ ሰነድ ፍተሻ ነው ፡፡ ፍተሻ የተደረገው 

የ5ኛ እና የ6ኛ ክፍል በ2007 ዓ.ም የታተሙና በስራ ላይ የዋሉ የመማሪያ መጻህፍት ናቸው፡፡በዚህም 

ውስጥ የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀትና አቀራረብ ምን እደሚመስል መፈተሸ ነው፡፡በሰነድ ምርመራ 

የተሰበሰቡ መረጃዎች የቃላት ትምህርት ይዘቶችን ፣ የማስተማሪያ ስልቶችን፣ የጥያቄ አደረጃጀቱና 

አቀራረቡን ያካተተ ነው ፡፡   
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3.3 የመረጃ አተናተን ዘዴ 

በዚህ ጥናት በዋናነት ከሰነድ ምርመራ የሚገኙ መረጃዎች ማለትም የ5ኛ እና የ6ኛ ክፍል የመማሪያ 

መፅሐፍት ውስጥ የተካተቱ የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጃት ምን እንደሚመስሉ በገላጭ ወይም 

በአይነታዊ ዘዴ መመርመር ነው፡፡ 

ሌላው የመማሪያ መጻህፍት የቃላት ትምህርት አቀራረብ ምን እንደሚመስሉ መፈተሸ ሲሆን እንደቅደም 

ተከተላቸው በገላጭ ወይም በአይነታዊ ዘዴ የተተነተነ ነው፡፡  
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ምዕራፍ አራት፤ የመረጃ ትንተናና የዉጤት ማብራሪያ 

4.1 የመረጃ ትንተና 

በዚህ ምዕራፍ ስር የ5ኛ እና የ6ኛ ክፍል መማሪያ መጽሀፍ የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀት እና 

አቀራረብን በተመለከተ አጥኝው የጥናቱን መሪ ጥያቄዎች መሰረት በማድረግ በሰነድ ፍተሻ በገላጭ 

የትንተና ስልት መረጃዎች ተሰብስበዋል፡፡ 

4.1.1 የመጽሀፍ ዳራና የቃላት ትምህርት ይዘት   

በ2007 ዓ.ም ተዘጋጅቶ ለመማር ማስተማሩ ስራ እያገለገለ የሚገኙት የ5ኛ እና የ6ኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ 

መማሪያ መጽሀፍ የሽፋን ገፆች የ5ኛ ክፍል አረንጓዴ ቀለም ሽፋን ያለው ሲሆን የ6ኛ ክፍል ደግሞ ቢጫ 

ቀለም ሽፋን አለው፡፡ 

በቋንቋ ትምህርት ውስጥ የቋንቋ አሃዶች እድገታቸውን ጠብቀው በትምህርት ሊሸፈኑ ይገባል፤ይህም 

በቋንቋ መማር ማስተማር ሂደት ውስጥ የቋንቋ አሃዶች እድገት ባለው አካሄድ ተማሪዎች ትምህርቱን 

በቀላሉ እንዲማሩ በሚያስችላቸው ሁኔታ የቃላት ትምህርት ማስታዎስን የሚፈልግ መሆኑን በአገናዘበ 

መልኩ በተወሰነ የጊዜ ርቀት በመደጋገምና በተለያዩ አውዶች ለመማር እድል በሚሰጥ መንገድ መደራጀት 

ይኖርባቸዋል፡፡ከዚህም ሌላ ቃላት በቋንቋ ክንውኖች ውስጥ የድግግሞሽ መጠናቸውንና እድገታቸውን 

ማለትም ተከታታይነታቸውን፣ተለጣጣቂነታቸውንና ውህድነታቸውን ጠብቀው መደራጀት 

እንዳለባቸው፤እንዲሁም በተለያዩ አሃዶች ከፋፍሎ ለማቅረብ በሚያነሱት ርዕሰ ጉዳይ እና የቅርጽ 

መመሳሰል በተጨማሪም በሚኖራቸው የፍች ዝምድና ማደራጀት ይገባል፡፡ 

የመማሪያ መጽሀፉ ትምህርት ሳቢና አሳታፊ ለማድረግ የተለያዩ ብልሃቶችን ተጠቅመው ማቅረብ 

ይኖርባቸዋል፡፡የቃላት ትምህርት ማቅረቢያ ብልሃቶችም በርካታ ናቸው፡፡ከዚህ ውስጥ መጽሀፉ በስፋት 

የተጠቀመባቸው ብልሃቶች አውዳዊ ፍች መጠቀምን፣ከሰፊ ምንባብ ጋር አዋህዶ ማቅረብ፣ተማሪዎች 

በክፍል ውስጥ የተማሯቸውን በራሳቸው እንዲማሩ ማድረግ፣ቃላትን በፍች ዝምድና ማለትም ተመሳሳይና 

ተቃርኖ፣ከታች ተከታች እና የቃላት አብሮ ተሰላፊነትን አቀራረቦች እንዲካተቱ ጥናቱ ይጠቁማል፡፡ሆኖም 
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ግን በመጽሀፉ ውስጥ ከቀረቡት የቃላት ማስተማሪያ ስልቶች መዛመድንና ትምህርቱን ከመዝገበ ቃላት 

አጠቃቀም ጋር አቆራኝቶ ማቅረብ ተገቢ ትኩረት እንዳልተሰጠው የጥናቱ ውጤት አመላክቷል፡፡ 

ሰንጠረዥ 1፡- የተተኳሪ መጽሀፍ የቃላትና ሌሎች የቋንቋ ትምህርት ይዘቶች የ5ኛ እና የ6ኛ ክፍል  

ምዕራፍ ሳምንት ቀን የትምህርት ክፍሎች 

 

ከምዕራፍ 1-

10  

 

1ኛ 

1ኛ 

2ኛ 

3ኛ 

-የቃላት ጥናት ማንበብ 

-ቃላትና መጻፍ 

-አቀላጥፎ ማንበብ፣ማዳመጥና ሰዋስው 

2ኛ 4ኛ 

5ኛ 

6ኛ 

-ማንበብ 

-ቃላትና መጻፍ 

-አቀላጥፎ ማንበብ፣መናገርና ሰዋስው 

3ኛ 7ኛ 

8ኛ 

9ኛ 

-የቃላት ጥናትና ማንበብ 

-ቃላትና መጻፍ 

-አቀላጥፎ ማንበብ፣መናገርና ሰዋስው 

 

የቃላት ትምህርት አደረጃጀት እንዲኖረውና አስፈላጊነቱ እንዲጎላ አስተዋጽኦ ካበረከቱት በርካታ የስነ ልሳን 

ምሁራን መካከል Wilkins ተጠቃሽ ናቸው፡፡ያለሰዋስው በጣም ትቂት መልዕክት ሊተላለፍ ይችላል፡፡ያለ 

ቃላት ግን ምንም አይነት መልዕክት ሊተላለፍ አይችልም፡፡ በማለት ቃላት የቋንቋ ዋነኛ አካላት እንዲሆኑና 

በቋንቋ መማር ሂደት ከሰዋስው ይልቅ ቅድሚያ ሊሰጣቸው እንደሚገባ አመላክቷል፡፡ከዚህ አንፃር ሁለቱም 

መማሪያ መጽሀፎች በአስር ምዕራፎች የተከፈሉ ናቸው፡፡እያንዳንዱ ምዕራፍ የ3 ሳምንት ትምህርቶች 

አሉት፡፡እያንዳንዱ ሳምንት ደግሞ በውስጡ የ3 ቀናት ትምህርቶችን አካቷል፡፡1ኛው ሳምንት ከ1-3ኛ ቀን፣ 

2ኛው ሳምንት ከ4-6ኛው ቀንና 3ኛው ሳምንት ከ7-9ኛው ቀን የሚሰጡ ትምህርቶችን ይዟል፡፡በየ ምዕራፉ 

በ1ኛውና በ7ኛው ቀናት የቃላት ጥናትና ማንበብ፣ በ2ኛው፣በ5ኛውና በ8ኛው ቀናት የቃላትና 

የመጻፍ፣በ3ኛው፣በ6ኛው እና በ9ኛው ቀናት አቀላጥፎ ማንበብ፣ የማዳመጥና ሰዋስው ትምህርቶች 

ሰፍረዋል፡፡በመሆኑም የቃላት ትምህርት በየ ምዕራፉ በቀጥታ በ2ኛው፣በ5ኛውና በ8ኛው ቀናት ቀርቧል፡፡ 

በመሆኑም መጽሀፉ የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀት ተገቢ ትኩረት እንደተሰጠ ከተገኘው መረጃ 
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መረዳት ይቻላል፡፡በመቀጠል በሁለቱም የክፍል ደረጃ  ተከታዩ ሰንጠረዥ በመጻፍ ውስጥ የሚገኙ የቃላት 

ትምህርት መልመጃዎችና በውስጣቸው የተካተቱ ጥያቄዎችን ከሌሎች የትምህርትይዘቶች አንፃር 

የተሰጣቸውን ትኩረት ያሳያል፡፡ 

4.1.2 የተተኳሪው መጻህፍት የቃላት ትምህርት አደረጃጀትና አቀራረብ 

4.1.2.1 የተተኳሪው መጻህፍት የቃላት ትምህርት አደረጃጀት 
የዚህ ጥናት የመጀመሪያ መሪ ጥያቄ የ5ኛና 6ኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ የመማሪያ መጽሃፎች የቃላት 

ትምህርት ይዘት አደረጃጀት ምን ይመስላል? የሚል ነው፡፡ 

አደረጃጀትን የተመለከቱ የአዳዲስ ርዕሰ ጉዳዮች አቀራረብ፣ክትትሎሽና መጠነ ርእይ ውሳኔዎች 

የሚመሰረቱት በስነ ትምህርታዊና ስነልሳናዊ እሳቤዎች እንዲሁም በሚኖረው የመማርና ማስተማር ሂደት 

ግንዛቤ ላይ ይሆናል፡፡በስነልሳናዊ እሳቤዎች መሠረት ብዙውን ጊዜ ቋንቋ ከተነጣጠሉ ቅንጣቶች (ቃላት፣ 

ሀረጎች፣ ዓረፍተ ነገሮች) የተገነባ ተደርጎ ይወሰዳል፡፡በመሆኑም የተነጣጠሉት ቅንጣቶች በጥንቃቄ 

በሚታቀዱ ተከታታይ ደረጃዎች ተስማሚ በሚሆኑበት ስልት ይደራጃሉ፡፡ 

ይህን በተመለከተ የተገኙት መረጃዎችም ቀጥለው በተለያየ መንገድ ተተንትነው ቀርበዋል፡፡ 

ሰንጠረዥ 2፡- የተተኳሪ መጻሀፍ የቃላትና ሌሎች የቋንቋ ትምህርት ይዘቶች ተግባራትና ጥያቄዎች ብዛት 

ቃላት የቋንቋ መዋቅር ወይም አካል የሚገነቡ ናቸው፡፡የቋንቋ ሰዋስዋዊ ስርዓትና የቋንቋ አጠቃቀም ይዘት 

ወዘተ መግለጽ የሚቻለው በቃላት አማካኝነት ነው፡፡  

                          የ5ኛ ክፍል 

የትምህርት 

ክፍሎች 

የተግባር ብዛት የትምህርት 

ክፍሎች 

የጥያቄ ብዛት 

 በቁጥር በመቶኛ  በቁጥር በመቶኛ 

ማንበብ 95 25.8% ማንበብ 266 22.9% 

መጻፍ 63 17.1% ቃላት 252 21.7% 

አቀላጥፎ 58 15.8% ሰዋስው 203 17.5% 
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ማንበብ 

ቃላት 44 11.9% መጻፍ 155 13.3% 

ሰዋስው 44 11.9% የቃላት ጥናት 131 11.3% 

ማዳመጥ 28 7.6% አቀላጥፎ 

ማንበብ 

62 5.3% 

መናገር 18 4.9% ማዳመጥ 62 5.3% 

የቃላት ጥናት 17 4.6% መናገር 27 2.3% 

ድምር 367   1158  

                                                    

 የ6ኛ ክፍል 

የትምህርት ክፍሎች የተግባር ብዛት የትምህርት 

ክፍሎች 

የጥያቄ ብዛት 

 በቁጥር በ%  በቁጥር በ% 

ማንበብ 93 25.3% ሰዋስው 351 23.6% 

መጻፍ 80 21.7% ማንበብ 318 21.4% 

ሰዋስው 62 16.8% ቃላት 288 19.4% 

ቃላት 39 10.6% መጻፍ 208 14% 

ማዳመጥ 31 8.4% የቃላት ጥናት 169 11.3% 

የቃላት ጥናት 22 5.9% ማዳመጥ 82 5.5% 

አቀላጥፎ ማንበብ 21 5.7% መናገር 35 2.3% 

መናገር 19 5.1% አቀላጥፎ 

ማንበብ 

23 1.5% 

ድምር 367   1483  
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ሰንጠረዥ ሁለት በተተኳሪው መጻፍ ውስጥ ከቀረቡት የ5ኛ ክፍል የቃላት ትምህርት ተግባራት እና 

የጥያቄዎች ብዛት  ከሌሎች የትምህርት ክፍሎች አንፃር የተሰጣቸውን ደረጃ ይገልፃል፡፡በመሆኑም 

በመማሪያ መጻሀፍ ውስጥ ከተካተቱት 367 ተግባራት /25.8%/ የአንብቦ 

መረዳት፣/17.1%/የመጻፍ፣/15.8%/የአቀላጥፎ ማንበብ፣/11.9%/ቃላትና ሰዋስው፣ 

/7.6%/የማዳመጥ፣ /4.9%/የመናገር፣/4.6%/ ደግሞ የቃላት ጥናት ተግባራት ናቸው፡፡በዚህ ሰንጠረዥ 

የተካተቱ ጉዳዮች በመጻፍ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የቋንቋ ትምህርት ይዘቶች በመልመጃዎች ውስጥ 

የተካተቱ የጥያቄዎች ብዛት ምን ያህል እንደሚሸፍኑ ነው፡፡ በመሆኑም በመጻፍ ውስጥ ከሚገኙ አጠቃላይ 

1158 ጥያቄዎች ውስጥ /22.9%/ የማንበብ፣ 

21.7/የቃላት፣/17.5%/የሰዋስው፣/13.3%/የመጻፍ፣/11.3%/የቃላት ጥናቶች፣ /5.3%/ የአቀላጥፎ 

ማንበብ እና ማዳመጥ፣/2.3%ደግሞ የመናገር ትምህርት ጥያቄዎችን እንደተካተቱ ያሳያል፡፡በመጻፍ 

ውስጥ የተካተቱ የቃላት ትምህርት ጥያቄዎች በርከት ያሉ ናቸው፡፡የ6ኛ ክፍልን የቃላት ትምህርት ተግባራት 

ጥያቄዎች ከሌሎች የትምህርት ክፍሎች አንፃር የተሰጣቸውን ደረጃ ለመዳሰስ እንሞክራለን፡፡ በመሆኑም 

በመማሪያ መጻሀፍ ውስጥ ከተካተቱ 367 ተግባራት /25.3%/ የማንበብ፣ /21.7%/ የመጻፍ፣/16.8%/ 

ሰዋስው፣/10.6%/ የቃላት፣/8.4%/ የማዳመጥ፣/5.9%/ የቃላት ጥናት፣/5.7%/ የአቀላጥፎ 

ማንበብ፣/5.1%/ የመናገር ተግባራት ጥያቄዎች እንደተካተቱ ያሳያል፡፡ 

በዚህ ሰንጠረዥ የተካተቱ ጉዳዮች ደግሞ በመጽሀፍ ውስጥ የሚገኙ የጥያቄ ብዛት ምን ያህል እንደሚሸፍኑ 

ነው፡፡በመሆኑም በመጽሀፍ ውስጥ ከሚገኙ አጠቃላይ 1483 የጥያቄ 

ብዛት/23.6%/የሰዋስው፣/21.4%/የማንበብ፣/19.4%/የቃላት፣/14%/የመጻፍ፣/11.3%/ የቃላት 

ጥናት፣/ 5.5%/ የማዳመጥ፣ /2.3%/የመናገር፣/1.5%/ደግሞ የአቀላጥፎ ማንበብ ትምህርት በመጽሀፍ 

ውስጥ የተካተቱ የቃላት ትምህርት ጥያቄዎች ተካተዋል፡፡ ስለዚህ የሁሉም የክፍል ደረጃ የተግባርና 

የጥያቄዎች ብዛት ስንመለከት በድምሩ የተግባር ብዛት ከ 367 ወደ 367 ተመሳሳይ ወይም ምንም እድገት 

ባያሳይም የጥያቄዎችን ብዛት በድምሩ  ስንመለከት ከ1158 ወደ 1483 እድገት አሳይቷል፡፡ እያንዳንዱን 

የተግባር ብዛት ስንመለከተው መጻፍ ከ 63 ወደ 80፣ ሰዋስው ከ44 ወደ 62፣ማዳመጥ ከ28 ወደ 31፣ 

መናገር ከ18 ወደ 19፣ የቃላት ጥናት ከ17 ወደ 22 ውጤቱ እያደገ እንደሚያሳይና የቃላት ትምህርት 

ይዘት አደረጃጀት እያደገ እንደመጣ ጥናቱ ያሳያል፡፡ ነገር ግን የማንበብ ከ95 ወደ 93፣ የቃላት ከ44 ወደ 
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39 እና የአቀላጥፎ ማንበብ ከ58 ወደ 21 እየቀነሰ መሄዱን በተግባር ብዛቱ ላይ የቃላት ትምህርት 

አደረጃጀት ላይ ክፍተቶች ያሉበት እንደሆነ ጥናቱ ያመላክታል፡፡ 

የጥያቄ ብዛት ስንመለከተው ደግሞ ማንበብ ከ266 ወደ 318፣ቃላት ከ252 ወደ 288፣ሰዋስው ከ203 

ወደ 351፣መጻፍ ከ155 ወደ 208፣ የቃላት ጥናት ከ131 ወደ 169፣ማዳመጥ ከ62 ወደ  82፣ መናገር 

ከ27 ወደ 35 ውጤቱ እያደገ እንደመጣ ያመላክታል፡፡ ስለዚህ የሁለቱም የክፍል ደረጃ ከላይ በፐርሰንት 

እንዳየነው በአብዛኛው ቁጥሩ እየጨመረ መጥቷል፡፡ የተግባር ብዛት መጻፍ፣ ሰዋስው፣ ማዳመጥ፣ መናገር 

እና የቃላት ጥናት ተከታታይነታቸውን ስንመለከት እንደ ክፍል ደረጃው እድገት እያሳየ መምጣቱ የጥናቱ 

ውጤት ያመላክታል፡፡ ነገር ግን ማንበብ፣ ቃላትና የአቀላጥፎ ማንበብ ምንም እድገት አላሳየም፤ማለትም 

ከ5ኛ ወደ 6ኛ ክፍል ቁጥራቸው እየቀነሰ ስለመጣ በነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ ክፍተት እንዳለበት ጥናቱ 

ያሳያል፡፡ 

የጥያቄ ብዛት ስንመለከት ደግሞ የማንበብ፣የቃላት፣ሰዋስው፣መጻፍ፣የቃላት ጥናት፣ማዳመጥ እና መናገር 

ስንመለከተው ከክፍል ክፍል እድገት እያሳዩ የመጡ በመሆናቸው የጥናቱ ተከታታይነት ጥሩ እንደሆነ ጥናቱ 

ይጠቁማል፡፡ ነገር ግን አቀላጥፎ ማንበብ ግን ከ5ኛ ወደ 6ኛ ክፍል እየቀነሰ መምጣቱ ተከታታይነቱ 

የሚጎለው መሆኑ ጥናቱ ያመላክታል፡፡ 

የጥያቄ ብዛት ተለጣጣቂነቱን ስንመለከት ለምሳሌ የ5ኛ ክፍል ምዕራፍ1፣1ኛ ሳምንት፣2ኛ ቀን፣በገጽ4 

ስለቃላት የቀረቡት ተግባር ቃላትና ሐረጋትን ተመሳሳይ ቃላትን ማዛመድ ሲሆን የ6ኛ ክፍል ምዕራፍ1፣1ኛ 

ሳምንት፣2ኛ ቀን፣በገጽ4 ስለቃላት የቀረበው ተግባር ደግሞ ስለከታች ተከታች ተግባር ቀርቧል፡፡ይህ 

የሚያሳየን ተመሳሳይ ቃላትን ከማዛመድ ወደ ከታች ተከታች ተግባራት ያመላክታል፤ማለትም ከቀላል ወደ 

ውስብስብ፣ከግልጽ ወደ ውስብስብ መሆናቸውን ተግባራት ያሳያሉ፡፡በመሆኑም የቀረቡት የቃላት ተግባር 

ተለጣጣቂነትን እንደሚያሳይ ጥናቱ ያመላክታል፡፡ 

ውህደት ፡-ለምሳሌ የ5ኛ ክፍል ምዕራፍ10፣1ኛ ሳምንት፣1ኛ ቀን፣ገጽ 202ኤች አይቪ ኤድስ 

የመድሎና የመገለል ተጽእኖዎች ምንባብ የቀረበ ሲሆን በ6ኛ ክፍል ደግሞ ምዕራ ፍ7፣1ኛ ሳምንት፣1ኛ 

ቀን፣ገጽ136 ኤች አይቪ ኤድስ በኢትዮጵያ መተላለፊያውና መከላከያው የሚል ሲሆን ይህ የሚያሳየን 

የኤድስ የመድሎና የመገለል ተጽእኖዎች ወደ ኤድስ በኢትዮጵያ መተላለፊያና መከላከያ መንገዶች 
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ተግባራት ያመላክታል፡፡የታችኛው የክፍል ደረጃ የሚሰጠው ይዘት ለቀጣዩ ደረጃ ጥልቀት ባለው መልኩ 

እየሰጠ መሆኑን ጥናቱ ያመላክታል፡፡ 

በአጠቃላይ ጥናቱ የተግባራትና የጥያቄዎች ብዛት ተከታታይነታቸውን፣ ተለጣጣቂነታቸውንና 

ውህድነታቸውን በስፋት ያየበትና የዳሰሰበት ሁኔታ ከፍተኛ ነው፤ነገር ግን ማንበብ፣ ቃላት እና አቀላጥፎ 

ማንበብ ክፍተት እንዳለበት አስተውለናል፡፡ በመሆኑም 90 በመቶ የሚሆነው የቃላት ትምህርት ይዘት 

አደረጃጀቱን እንዳሟላ ጥናቱ ይጠቁማል፡፡     

የቃላት ትምህርት ይዘቶች በርካታ ዝርዝር ጉዳዮችን የሚይዙ ቢሆንም፣የቃላት ፍች፣የቃላት 

ሰዋስው/አገባብ/፣የቃላት አጠቃቀምና     የቃላት እርባታ/ ምስረታ/በሚል በአራት ተጠቃለው ሊቀመጡ 

እንደሚችሉ ገልጸዋል፡፡ በመሆኑም በመጽሀፍ ውስጥ የተካተቱ የቃላት ትምህርት ይዘቶች በተመለከተ 

ከምሁራን አከፋፈል አንፃር በሚከተለው መልኩ ቀርቧል፡፡ 

ሰንጠረዥ  3፡- በመጽሀፍ ውስጥ በቀጥታ የቀረቡ የቃላት ትምህርት ይዘቶችና ስርጭታቸው፡፡ 

                                    የ5ኛ ክፍል  

ተ.ቁ የቃላት ትምህርት ይዘቶች የሚገኝበት ምዕራፍ የተግባር ብዛት 

በቁጥር በ% 

1 -የቃላት ፍች- አውዳዊ ፍች ተመሳሳይ 1,2,3,4,5,6,7,8,እና 9 9 19.5% 

           - አውዳዊ ፍች ተቃራኒ 1,3,4,5, እና 9 5 10.8% 

          - ተመሳሳይ ከአውድ ውጪ 4,5 2 4.3% 

 

          - ተቃራኒ ከአውድ ውጪ 

5 1 2.1% 

2 የቃላት አጠቃቀም 4,6,7,8,9 እና 10 6 13% 

3 የቃላት አገባብ/ሰዋስው 1,7 እና 8 3 6.5% 

4 የቃላት ምስረታ/እርባታ 

በየምዕራፉ ሁለት ሁለት ተግባራት አለው 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 እና 

10 

20 43.4% 

ድምር 46 100% 
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                የ6ኛ ክፍል 

ተ.ቁ የቃላት ትምህርት ይዘቶች የሚገኙበት ምዕራፍ የተግባር ብዛት 

በቁጥር በ% 

1 

 

 

 

የቃላት ፍች- አውዳዊ ፍች ተመሳሳይ 1,2,3,4,5,6,7,8,9እና10 10 17.8% 

            -አውዳዊ ፍች ተቃራኒ 2,3 5 3.5% 

-ተመሳሳይ ከአውድ ውጪ 1,2,3,4,5,6,7,8,9እና10 10 17.8% 

            -ተቃራኒ ከአውድ ውጪ 2,3,6,9 4 7.1% 

2 የቃላት አጠቃቀም 1,4,5,6,7,8 እና10 7 12.5% 

3 የቃላት አገባብ/ሰዋስው 1,4,5,6,7 እና 9 6 10.7% 

4 የቃላት ምሰረታ/እርባታ 

በ8ቱ ምዕራፍ ሁለት ሁለት በ9ኛው አንድ ብቻ 

መሆኑ 

1,2,3,4,5,6,7,8 እና 9 17 30.3% 

 

ድምር 

 

56 

 

100 

 

በሰንጠረዥ 3 በመጻሀፍ ውስጥ በቀጥታ የቀረቡት የ5ኛ ክፍል የቃላት ትምህርት ይዘቶችና ስርጭታቸው 

የሚገኙትን ምዕራፍ ይገልፃል፡፡በመሆኑም በመፃሀፍ ውስጥ የተካተቱ 46 ተግባራት ሲኖሩት በዚህ መሰረት 

(19.5%)የቃላት አውዳዊ ፍች ተመሳሳይና (10.8%) አውዳዊ ፍች ተቃራኒ፣ (4.3%)ተመሳሳይ ከአውድ 

ውጪ፣(2.1%)ተቃሪኒ ከአውድ ውጪ፣ (13%) የቃላት አጠቃቀም፣ (6.5%)የቃላት አገባብ(ሰዋስው)፣ 

ሲሆን የቃላት ምስረታ/ እርባታ/43.3% መሆኑን አስተውለናል፡፡የቃላት ትምህርት በጥቅሉ በደረጃ 

ስንመለከታቸው እንደሚከተለው ለማስቀመጥ ተችሏል፡፡የቃላት ፍች፣ የቃላት እርባታ /ምስረታ/፣የቃላት 

አጠቃቀምና የቃላት አገባብ ናቸው፡፡ 

ሌላው ደግሞ የ6ኛ ክፍል ሲሆን የቀረቡ የቃላት ትምህርት ይዘቶችና ስርጭት የሚገኙበት ምዕራፍ 

ይገልፃል፡፡በመሆኑም በመማሪያ መጽሀፍ ውስጥ የተካተቱ 56 ተግባራት ሲኖሩት  (17.8%)የቃላት 
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አውዳዊ ፍች ተመሳሳይ፣(3.5%)የቃላት አውዳዊ ፍች ተቃራኒ፣ (17.8%)የቃላት ተመሳሳይ ከአውድ ውጪ 

(7.1%)የቃላት ተቃራኒ ከአውድ ውጪ (12.5%) የቃላት አጠቃቀም፣(10.7%)የቃላት አገባብ(ሰዋስው) 

ሌላው  የቃላት ምስረታ /እርባታ /30.3% መሆኑ ተስተውሏል፡፡ በደረጃ ሲቀመጡ የቃላት ፍች፣ የቃላት 

እርባታ /ምስረታ/፣ የቃላት አጠቃቀምና የቃላት አገባብ ናቸው፡፡ ስለዚህ በሁለቱም የክፍል ደረጃ ላይ 

የተስተዋለው ተስፋየ ሽዋየ 1981 ተከታታይነትን አስመልክቶ እንደሚከተለው ብለዋል፡፡ተከታታይነት 

ሲባል በአንድ የትምህርት አይነት ውስጥ እያደገ ግን በተደጋጋሚ የሚመጣ ዓላማ ነው፡፡በዚህ መሰረት 

ለምሳሌ ድርሰት ለመጻፍ በሚለው ዓላማ በተለያየ ክፍል የሚመጣ ዓላማ ሆኖ ሊነደፍ ይችላል፡፡ሆኖም 

እራሱን የሚደግም ሳይሆን እንደየክፍል ደረጃው እድገት እያሳየ የሚሄድ ነው፡፡የሁለቱም የክፍል ደረጃ 

የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀት ስንመለከት የቃላት አውዳዊ ፍች ተመሳሳይ ከ9 ወደ 10፣ተመሳሳይ 

ከአውድ ውጭ ከ2 ወደ 10 እና ተቃራኒ ከአውድ ውጭ ከ1 ወደ 4፣ የቃላት አጠቃቀም ከ6 ወደ 7 እና 

የቃላት አገባብ/ሰዋስው/ ከ3 ወደ 6 እንደ ክፍል ደረጃው እድገት እያሳየና የቃላት ትምህርት ይዘት 

አደረጃጀት ተከታታይነታቸው እየጨመረ መሄዱን ያመላክታል፡፡ሌላው አውዳዊ ፍች ተቃራኒ ከ 5 ወደ 2 

እና ፤የቃላት ምስረታ/እርባታ/ ከ 20 ወደ 17 እየቀነሰ መሄዱን የጥናቱ ውጤት አመላክቷል፡፡ 

ተለጣጣቂነቱን ስንመለከት ደግሞ ተስፋየ ሽዋየ እንደገለጸው ከቀላል ወደ ውስብስብ፣ ከቅርብ ወደ ሩቅ፣ 

ከሚታወቅ ወደ ማይታወቅ በመስኩ የዳበረ እውቀት ለማስጨበጥ በሚያስችል መልኩ ተደራጅተው 

የሚቀርቡበትን መንገድ የሚያመላክት የአደረጃጀት መስፈርት ነው፡፡ ስለዚህ የቃላት እርባታና ምስረታ 

በ5ኛ ክፍል ምዕራፍ2፣1ኛ ሳምንት፣1ኛ ቀን፣በገጽ21 የተቀመጡ በመነጠልና በማጣመር ቃላትን 

መመልከት ይቻላል፡፡ 

የ5ኛ ክፍል 

 ነጣጥሎ ማንበብ አጣምሮ ማንበብ 

ሀ ያቀጭጭ-ኣቸው-ኣል ያቀጭጫቸዋል 

ለ ያደርቅ-ኣቸው-ኣል ያደርቃቸዋል 

ሐ የአካባቢ-ኣቸው-ን የአካባቢያችንን 
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መ ስርዓት-ኣቸው-ን ስርዓታቸውን 

ሠ ከ-ፋብሪካ-ዎች ከፋብሪካዎች 

 

የ6ኛ ክፍል 

 ነጣጥሎ ማንበብ አጣምሮ ማንበብ 

ሀ ሱ-ር-ኸ-ስ ሰርከስ 

ለ ሜ-ክ-ስ-ኮ ሜክስኮ 

ሐ ኒ-ሻ-ን ኒሻን 

መ አ-ት-ሌ-ቲ-ክ-ስ አትሌቲክስ 

ሠ ኦ-ሎ-ም-ፒ-ክ ኦሎምፒክ 

ረ ሜ-ዳ-ል-ያ ሜዳልያ 

 

እነዚህን ቃላት ከአፃፃፍና ከአነባብ አንፃር፣ከቁጥር አንፃር፣ከክብደት አንፃር ስንመለከታቸው ከቀላል ወደ 

ውስብስብ፣ከሚታወቅ ወደ ማይታወቅ ስለተደራጁ ወይም ስለተቀመጡ ጥናቱ ተለጣጣቂነቱን 

የሚያመላክት ሆኖ አግኝተነዋል፡፡ 

ሌላው ውህድነት የትምህርት ልምዶች ቅንብር፣ የእርስ በእርስ መደጋገፍ፣ አንዱ ሌላውን የማዳበር እና 

የማበልጸግ ጉዳይ የሚያተኩር ነው፡፡በ5ኛ ክፍል ምዕራፍ 9፣1ኛ ሳምንት፣1ኛ ቀን፣በገጽ180 ስለ ስነ ቃል 

ያወራል፡፡የስራ ዘፈኖች እና የሰርግ ዘፈኖች ይከናወናሉ፡፡በ6ኛ ክፍል ደግሞ ምዕራፍ 8፣1ኛ ሳምንት፣1ኛ 

ቀን፣በገፅ 159 ባህላዊ ክንዋኔዎች ይከናወናሉ፡፡ ለአብነት እንቁጣጣሽ ልጆች አበባዎችን ከእንግጫ ጋር 

እየጎነጎኑ የመልካም ምኞት መግለጫ ይጫወታሉ፡፡ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች የሰርግ ዘፈኖችና የስራ 

ዘፈኖች እንዲሁም የመልካም ምኞት መግለጫዎች ሲከወኑ በግጥማና በዘፈን መልክ ስለሚከወኑ 
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ውህድነትን የታችኛው የክፍል ደረጃ ለቀጣዩ ደረጃ ጥልቀት ባለው መልኩ ስለሚሰጥ ጥናቱ ውህድነት 

እንዳለው ያመላክታል፡፡ 

በአጠቃላይ ጥናቱ ሲታይ የቃላት እርባታና ምስረታ እና የቃላት አውዳዊ ፍች ተቃራኒ ተከታታይነታቸው 

ክፍተት ያለበት ቢሆንም ሌሎች ግን ተከታታይነታቸው፣ ተለጣጣቂነታቸውና ውህድነታቸውን ስንመለከት 

90 በመቶ ከፍተኛ የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀት እንዳስገኙ የጥናቱ ውጤት ይጠቁማል፡፡  

ቃላት ተመሳስሎ ሆነ ተቃርኖ እንዳላቸው ማስተማር ያስፈልጋል፡፡ስለ ቃላት ተመሳስሎ ሆነ ተቃርኖ ሲማሩ 

ቃላት ፍጹም ተመሳሳይነትም ሆነ ልዩነት እንደሌላቸው ማስገንዘብ ይገባል፡፡ስለሆነም ተማሪዎች የቃላትን 

ፍች በዓረፍተ ነገር ዓውድ በማስገባትም ሆነ ከዓውድ ውጭ ያላቸውን ተዛምዶና ልዩነት እንዲለዩ መማር 

አስፈላጊ ነው፡፡ 

ሰንጠረዥ  4፡- የተተኳሪ መጽሀፍ የቃላት ትምህርት ይዘቶችና የመልመጃ ተግባራት 

                 

  የ5ኛ ክፍል   የ6ኛ ክፍል 

                                                    

ተ.ቁ 

          ይዘት  የተግባር ብዛት የተግባር ብዛት 

በቁጥር በ% በቁጥር በ% 

1 ለቃላት አውዳዊ ፍች መስጠት 

                  - ተመሳሳይ ፍች 

 

21 

 

35.5% 

 
 

26 

 
 
35.1% 

                   - ተቃራኒ ፍች 5 8.4% 4 5.4% 

2 ቃላት ከአውዳዊ ውጪ - ተመሳሳይ ፍች 3 5% 8 10.8% 

                      - ተቃራኒ ፍች ---- --- ---- ---- 

3 

 

አገባብናአጠቃቀም (በዓ/ነገር ውስጥ 

ማስገባት፣ክፍት ቦታዎችንበተስማሚ ቃላት 

መሙላት) 

 

10 

 

16.9% 

 
 
19 

 
 
25.6% 

4 ምስረታ(እርባታና የቃላት ጥናት)ንባታ  

  

 

20 

 

33.8% 

 
 
17 

 
 
22.9% 
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                                   ድምር  

59 

 

100 

 
74 

 

100 

                              

ሰንጠረዥ4 በመጽሀፍ ውስጥ የሚገኙ የቃላት ትምህርት ይዘቶችና መልመጃዎች ያሳያል፡፡ በመሆኑም የ5ኛ 

ክፍል በመጽሀፍ ውስጥ ከተካተቱት 59 ተግባራት ሲኖሩት በዚህ መሰረት (43.9%)ለቃላት አውዳዊ 

ፍች(ተመሳሳይና ተቃራኒ)፣(5.1%)ለቃላት ተመሳሳይና ተቃራኒ (ከአውድ ውጪ)በድምሩ 

(48.9%)ሲሆን(16.9%)የቃላትን አገባብና አጠቃቀም፣ (33.8%) የሚሆነው ደግሞ የቃላትን 

ምሰረታ/እርባታ ጥናትና ንበት የሚመለከቱ ናቸው፡፡የቃላት ከአውዳዊ ፍች ውጭ ተቃራኒ ተግባራት 

የሉትም፡፡ሌላው የ6ኛ ክፍል መማሪያ መጽሀፍ ውስጥ የሚገኙ የቃላት ትምህርት ይዘቶችና መልመጃዎችን 

ያሳያል፡፡በመሆኑም በመጽሀፍ ውስጥ ከተካተቱ 74 ተግባራት (40.5%)ለቃላት አውዳዊ ፍች(ተመሳሳይና 

ተቃራኒ)፣ (10.8%)ለቃላት ተመሳሳይና ተቃራኒ ፍች (ከአውድ ውጪ)፣በድምሩ (51.3%) የሚሆነው 

ይዘት በቃላት ፍች፣ (25.6%)፣ የቃላት አገባብና አጠቃቀም (22.9%) የሚሆነው ደግሞ የቃላትን 

ምስረታ(እርባታ፣ጥናትና ንበት) የሚመለከቱ ናቸው፡፡Gairns (1986) እንዳስረዱት ሁለት ተመሳሳይ 

ቃላት ፍጹም በሆነ ተመሳሳይነት ማገልገል የሚችሉ ቢሆኑ ኖሮ በቋንቋ ውስጥ የሚኖራቸው ተፈላጊነት 

ጥያቄ ውስጥ ያስገባ ነበር፡፡ስለዚህ በቋንቋ ትምህርት ተመሳሳይ የሚለውን ቃል ስንጠቀም እየተነጋገርን 

ያለነው ሰለ ከፊል መመሳሰል መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል፡፡በመሆኑም መጽሀፉ ተደራጅ ተቃርኖ፣ 

የጥንዶች ተቃርኖ፣ተገልባጭ ተቃርኖ እና ባላአቅጣጫ ተቃርኖ በተወሰነ መልኩ ቀርቧል፡፡የቃላት አገባብና 

አጠቃቀም እንዲሁም ምስረታና እርባታ በሁሉም የክፍል ደረጃ የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀት 

ከዓውድ ተቃራኒ ፍች ውጭ እንዳሟሉና  ተከታታይነታቸውንም እንዳሳየ ጥናቱ ይጠቁማል፡፡ 

በአጠቃላይ በሁሉም የክፍል ደረጃዎች ለቃላት አውዳዊ ፍች ተመሳሳይ ከ21 ወደ 26፣ ቃላት ከአውዳዊ 

ፍች ውጭ ተመሳሳይ ከ3 ወደ 8፣የቃላት አገባብና አጠቃቀም ከ10 ወደ 19 ከፍ ማለታቸው የቀረቡት 

የመልመጃዎች ተግባር ተከታታይነታቸው እንደ ክፍል ደረጃው እድገት እያሳየ መሄዱ አግባብነቱን 

ያመላክታል፡፡የምስረታ/የእርባታ/ከ20 ወደ 17 እና ለቃላት አውዳዊ ፍች ተቃራኒ ከ5 ወደ 4 ዝቅ ማለቱ 

ተከታታይነቱን ሊያሟላ እንደማይችል ጥናቱ ይጠቁማል፡፡በተጨማሪም ቃላት ከአውድ ውጭ ተቃራኒ ፍች 

በሁለቱም የክፍል ደረጃ እንዳልተካተተ ጥናቱ አመላክቷል፡፡የመልመጃዎች ተግባራት አደረጃጀት እድገት 

እያሳየ መምጣቱ የመልመጃዎች ተግባራት ተከታታይነቱን እንደሚያመላክት ያሳያል፡፡ለአብነት ብንመለከት 
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5ኛ ክፍል ምዕራፍ7፣1ኛ ሳምንት፣2ኛ ቀን፣ገፅ 134፣ ተግባር1 ስንመለከት በ ”ሀ” ረድፍ ለቀረቡት ቃላት 

አውዳዊ ፍች ተመሳሳያቸውን በ ”ለ” ረድፍ በመምረጥ አዛምዳችሁ ፃፉ፡፡ 

           ሀ        ለ 

1. ደን                                     ሀ. ጫካ 

2. ጨሌ                                    ለ. ለምለም ሳር 

3. እጥፍ                                    ሐ. ድርብ 

4. ገረጣ                                    መ. ትልቅ 

5. ግዙፍ                                     ሠ. አመዳማ ሆነ 

የሚሉት ሲሆኑ የ6ኛ ክፍል ደግሞ ምዕራፍ7፣1ኛ ሳምንት፣2ኛ ቀን፣ገፅ 139፣ተግባር1 ብንመለከት 

በሚከተሉት ዓረፍተ ነገሮች የተሰመረባቸውን ቃላትና ሐረጋት በምንባቡ መሰረት ተመሳሳይ 

ቃላትና ሐረጋት ተክታችሁ ፃፉ፡፡ 

ሀ. የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ/ በሽተኛ ቁጥር በየአመቱ እየጨመረ ነው፡፡(አንቀጽ1)  

ለ. ኢትዮጵያ ኤች.አይ.ቪ./ኤድስ/ በፍጥነት ከሚዛመትባቸው ሐገራት አንዷ ናት፡፡(አንቀጽ1) 

ሐ. ኤች.አይ.ቪ ቫይረስ አስተላላፊ ከሆኑ ሰዎች ጋር ወሲባዊ ግንኙነት መፈፀም 

ለኤች.አይ.ቪ./ኤድስ/ ያጋልጣል፡፡(አንቀጽ3) 

መ. በርካታ ወጣቶች የአደንዛዥ ተክል ከተጠቀሙ ራሳቸውን መቆጣጠር አይችሉም፡፡(አንቀጽ6) 

ሠ.ከኤች.አይ.ቪ./ኤድስ/ ቫይረስ ጋር ከሚኖሩ እናቶች የሚወለዱ ህፃናት ረቂቅ ተህዋስ 

እንደሚተላለፍባቸው ተረጋግጧል፡፡(አንቀጽ4) 

ረ. የህክምና ማዕከላት ለኤች.አይ.ቪ./ኤድስ/ ተጠቂዎች ተገቢ ክትትል ማድረግ 

አለባቸው፡፡(አንቀጽ5) 
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የሚሉት ተግባራት ስንመለከት ከቁጥራቸውና ካላቸው የጥያቄ አደረጃገት አንፃር 

ተከታታይነታቸውንና ተለጣጣቂነታቸውን ከቅርብ ወደ ሩቅ፣ከቀላል ወደ ውስብስብ የተደራጁ 

መሆኑን ያመላክታል፡፡ 

ውህድነትን ስንመለከተው የ5ኛ ክፍል ምዕራፍ 3፣ 3ኛ ሳምንት፣7ኛ ቀን፣ገጽ55 ስንመለከት ጎጂ 

ልማዳዊ ድርጊቶች የሚሉ የቃላት ጥናት ላይ የቀረቡ ሲሆን በ6ኛ ክፍል ምዕራፍ8፣ 2ኛ 

ሳምንት፣4ኛ ቀን ጠቃሚ ያልሆኑ ባህላዊ ክንዋኔዎች ቀርበዋል፡፡ይህ የሚያሳየን ጎጂ ልማዳዊ 

ድርጊት እና ጠቃሚ ያልሆኑ ባህላዊ ክንዋኔዎችን ስንመለከት ተያያዥነት ያላቸው የታችኛው ደረጃ 

የሚሰጠው ይዘት ለቀጣዩ ደረጃ አጋዥነት ባለው መንገድ እየሰጠ ያለው ትስስር ጥሩ እንደሆነ 

ጥናቱ ይጠቁማል፡፡ 

በአጠቃላይ የቃላት አውዳዊ ፍች የመልመጃ ተግባራት ተከታታይነታቸውን፣ ተለጣጣቂነታቸውንና 

ውህድነታቸውን ስንመለከት አደረጃጀታቸው መቶ በመቶ ባይሆንም የቃላት ትምህርት ይዘት 

አደረጃጀታቸውን በቁጥር እየጨመረ መሄዱን እና አንዱ ከአንዱ ጋር ያላቸው ትስስር የጎላ 

አስተዋጽኦ እንዳለው የጥናቱ ውጤት ያመላክታል፡፡  

የክፍል ደረጃ በየምዕራፉ ለቃላት አውዳዊ ፍች፣ ተመሳሳይና ተቃራኒ፣ ከአውድ ውጭ ተመሳሳይ፣ የቃላት 

አገባብና አጠቃቀም፣ እንዲሁም የምስረታና የእርባታ ሁኔታ ስንመለከተው በመፅሐፉ ውስጥ እንደተካተቱ 

ያሳያል፤ በ5ኛ ክፍል መጽሀፍ ውስጥ ከቀረቡት ተግባራት በዓረፍተ ነገር ወይም በምንባቡ ውስጥ ለቀረቡት 

ቃላት ተመሳሳይ ፍች እንዲሰጡ የሚጠይቁ ተግባራት በዋናነትበገፅ 11,17, 24, 31, 44, 51, 58, 64, 

72,78,84,93,100,115,124,134,150,168,177,193 እና 199 ይገኛሉ፡፡ለምሳሌ በምዕራፍ አንድ 

2ኛ ሳምንት፣5ኛ ቀን፣በገፅ “11” ቀድም ሲል ተማሪዎች ከአነበቡት “ሐዋና ጓደኞቿ” በሚል ርዕስ ከቀረበው 

ምንባብ ውስጥ ለሚገኙ ቃላት አውዳዊ ፍች እንዲሰጡ የሚጠይቁ አንድ ተግባር የመጀመሪያውና 

በምዕራፍ 2፣1ኛ ሳምንት 2ኛ ቀን በገፅ 24 ተማሪዎች በተለያዩ ዓረፍተ ነገሮች ውስጥ ለገቡ ቃላትና 

ሀረጋት አውዳዊ ፍች እንዲሰጡ የሚጠይቀውን ተግባር በአስረጅነት መውሰድ ይቻላል፡፡ተግባራቱም 

የሚከተሉትን ይመስላል፡፡ተግባር 1 ገጽ 11 ቀጥሎ ለቀረቡት ቃላት ተመሳሳይ ፍች ፃፉ፡፡ 

ሀ. ቀዩ መ. ጉድ 
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ለ. ጓጉቶ                          ሠ. ተረዳ 

ሐ. ሰቀጠጠው                      ረ. አንጋጦ 

ተግባር 1ገጽ 24 ለሚከተሉት ዓረፍተ ነገሮች ለተሰመረባቸው ቃላትና ሀረጋት ፍች ስጡ፡፡ 

ሀ. የውኃ ብክለት ቆሻሻዎች ከንጹህ ውኃ ጋር በሚቀላቀሉበት ጊዜ ይከሰታል፡፡ 

ለ. የውኃ ብክለት እንስሳትን ለልዩ ልዩ በሽታዎች ይዳርጋል፡፡ 

ሐ.የአየር ብክለት የሰዎችን የመተንፈሻ አካላት ይጎዳል፡፡ 

መ. የአየር ብክለት እንስሳትና እፅዋትን ለጉዳት ይዳርጋል፡፡ 

ሠ. የአየር ብክለት የሰዎችን የአተነፋፈስ ስርዓት ያውካል፡፡ 

ከዚህ በላይ ያሉትን ተግባራት አደረጃጀታቸውን ስንመለከት ተከታታይነታቸው፣ እንደየ ክፍል ደረጃው 

እድገት እያሳየ መምጣታቸውን ጥናቱ ያመላክታል፡፡ ተለጣጣቂነታቸውን ስንመለከት ከቀላል ወደ 

ውስብስብ እንደሄደ ይጠቁማል፡፡ ውህደትነታቸውን ስንመለከት ደግሞ የታችኛው የላይኛውን ድጋፍ 

መስጠቱን ጥናቱ ይጠቁማል፡፡ ሌላው የቃላት ፍች በተመለከተ የቀረበው ተማሪዎች ወይም በምንባቡ 

አውድ ውስጥ ለቀረቡት ቃላት ተቃራኒ ፍች እንዲሰጡ የሚጠይቁ ተግባራት ናቸው፡፡ከነዚህ ተግባራት 

በመጽሀፍ ውስጥ በገጽ 11,17,44,84 እና 99 ይገኛሉ፡፡ ለምሳሌ በምዕራፍ አንድ፣2ኛ ሳምንት፣5ኛ ቀን 

በገጽ 24 የሚከተለው ተግባር ቀርቧል፡፡ 

ተግባር 2 በምንባቡ ውስጥ ለተሰመረባቸው ቃላትና ሀረጋት ተቃራኒያቸውን ጻፉ፡፡ 

1. ከመቅጽበት (አንቀፅ 2)           4. መከራ (አንቀጽ 3) 

2. ብልጭ(አንቀጽ 2)               5. አቀረቀረ (አንቀጽ 4)ሲሆን              

3. መካድ(አንቀጽ 3) 

Haremer (1993) እንደገለጹት በቋንቋ መማር ማስተማር ሂደት ተማሪዎች ሊማሩ ከሚገባቸው 

የቃላት ይዘቶች ውስጥ አንዱ የቃላት አጠቃቀም ነው፡፡ቃላት ሲለወጡ ፍቻቸው ሊጠብ ወይም ሊሰፋ 

ይችላል፡፡የቃላት ፍች የሚወሰነው አብረው ከሚሄዱት ቃላት ጋር ባላቸው ትስስር ነው፡፡የቃላት የፍች 



45 
 

አጠቃቀም ልዩነት ሊሰፋ ወይም ሊጠብ ይችላል፡፡ይህ የአጠቃቀም ልዩነት የሚመነጨው በፍካሬ ወይም 

በእማሬ፣በዘይቤ ወይም በፈሊጥ ሊሆን ይችላል፡፡ 

ከተቃራኒ ፍች በተጨማሪ ቃላት የፍች ገፅታዎች አሏቸው፡፡በመሆኑም ቃላት እማሪያዊ፣ፍካሪያዊና 

ዘይቤያዊ ፍች አገባባቸውን ለማስተማር የተማሪዎችን የቃላት ዕውቀት ለማሟላት ጠቃሚ ነው፡፡የእነዚህ 

የፍች ገፅታዎች በተናጠል (ራሳቸውን በማስቻል) በአውዳዊ ፍች ውስጥ ወይም ውጪ በሁለቱም የክፍል 

ደረጃ ትኩረት ተሰጦ የቀረቡ ተግባራት የሉትም ነገር ግን የ5ኛ ክፍል ብቻ በምዕራፍ 10፣1ኛ ሳምንት፣2ኛ 

ቀን በገጽ 206 ተግባር 2 ፈሊጣዊ ንግግሮች በመጠኑ የቀረቡ ሲሆኑ የ6ኛ ክፍል ግን በተግባር ሊካተቱም 

አልቻለም፡፡ 

ለምሳሌ በሚከተሉት ፈሊጣዊ ንግግሮች ፍቻቸውን ስጡ፡፡ 

ሀ. ጀሮ አልሰጠም                       መ. ተስፋ መቁረጥ 

ለ.አመዱ ቡን አለ                         ሠ. ተስፋው ለመለመ  ናቸው፡፡ 

ሐ. ፊት ነሷቸው 

 

ከዚህ በላይ ያሉት ተግባራት ስንመለከት እማሪያዊ፣ ፍካሬያዊ እና ዘይቤያዊ ፍች በተመለከተ 

ተከታታይነታቸውን፣ ተለጣጣቂነታቸውንና ውህደታቸውን ስንመለከት ከምዕራፍ ምዕራፍም ሆነ ከክፍል 

ክፍል እንዳልቀረበ ጥናቱ ያመላክታል፡፡ ሌላው በ5ኛ ክፍል በመጽሀፍ ውስጥ የቃላት ትምህርት ይዘት 

አደረጃጀት የቃላት ምስረታ ወይም እርባታ/የቃላት ጥናት ንበት/በመጽሀፍ ውስጥ 1, 14, 21, 34, 41, 

55, 61, 75, 81, 97, 104, 119,128,145,154,173,180,196,202 እና 220 ይገኛሉ፡፡ 

ለአብነት በምዕራፍ 3፣1ኛ ሳምንት፣1ኛ ቀን በገጽ 41 ተግባር 1 የሚከተሉትን ቃላት እና ሀረጋት 

መምህራችሁ በሚሰጧችሁ መመሪያ መሰረት በመነጣጠልና በማጣመር አንብቡ፡፡ 

 ነጣጥሎ ማንበብ አጣምሮ ማንበብ 

ሀ ከ-ተንተከተከ ከተንተከተከ 
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ለ የ-ዐውድዓመት የዐውዳዓመት 

ሐ አል-አረረ-ብኝ-ም አላረረብኝም 

መ ከ-አ-ቀረበ-ች-ው ካቀረበችው 

ሠ ስለ-ተካንኩ-በት ስለተካንኩበት 

ረ የ-ተ-ወቀጠ-ው-ን የተወቀጠውን 

 

የቃላት ንበት ከፍና ዝቅ ማለት የሰዋስው ተግባር ለውጥ ሊያመጣ ስለሚችል የቃላት አንደበታዊና ጽሁፋዊ 

ቅርጽ ማስተማር ያስፈልጋል፡፡ከዚህ አንፃር የቃላት የምስረታና የእርባታ ስርዓት ቃላት ሲፃፉ ወይም ሲነገሩ 

ቅርጻቸውን የሚለዋወጡባቸውን ሁኔታዎችን መረዳት ማለት ነው፡፡ስለዚህ በዚህ መጽሀፍ ውስጥ 

የቀረበው የእርባታና የምስረታ ቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀት የሰጡት መልስ በሰነድ ፍተሻ የተገኘውን 

ውጤት ተከታታይነታቸውን፣ ተለጣጣቂነታቸውን እና ውህደታቸውን የሚያጠናክር ሆኖ መገኘቱን ጥናቱ 

ይጠቁማል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ በመጽሀፍ ውስጥ የቃላትን ፍች ለማስተማር ከቀረቡት ተግባራት ተማሪዎች ለቃላት 

ከአውድ ውጪ ተመሳሳይና ተቃራኒ ፍች እንዲሰጡ የሚጠይቁ ተግባራት ይገኛሉ፡፡ተመሳሳይ ፍች ከዓውድ 

ውጭ እንዲሰጡ ሚያዝዙት ተግባር በመጽሀፍ ውስጥ በገጽ 78 93 እና 100 ሲሆኑ ነገር ግን ተቃራኒ ፍች 

ከዓውድ ውጭ እንዲሰጡ የሚጠይቁ ቃላት ግን በተግባር እንዳልተካተቱ ጥናቱ ይጠቁማል፡፡ 

ተግባር 2 በምዕራፍ 5፣3ኛ ሳምንት ፣ 8ኛ ቀን፣ በገጽ 78 የቀረቡ ከምንባቡ ውጪ ያላቸውን ፍች 

የሚያሳይ ዓረፍተ ነገር መስርቱ፡፡ 

ሀ. አቅፎ መ. መውሰድ 

ለ. መጠበቅ                     ሠ. ሲያቋርጡ 

ሐ. ማንሳት  ረ. በዘፈቀደ ናቸው 

ሌላው የቃላት ትምህርት ይዘት የቃላት አጠቃቀምና አገባብ ነው፡፡በመሆኑም የቃላት አገባብና አጠቃቀም 

ለማስተማር የቀረቡት ተግባራት በመጽሀፍ ገጽ ውስጥ 17,24, 72, 108,124,142,159,177,193 እና 
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224 ይገኛሉ፡፡ለምሳሌ የሚከተለውን በገጽ 72 የሰፈረውን ተግባር በአስረጅነት መውሰድ ይቻላል፡፡ ተግባር 

2 በምዕራፍ 2፣2ኛ ሳምንት 5ኛ ቀን በገጽ 72 ከሀ-ሰ ከቀረቡት ቃላት እየመረጣችሁ የሚከተሉትን 

የተጓደሉ ዓረፍተ ነገሮችን አሟሉ፡፡ 

ሀ. ችግር በሚፈጠሩበት ገዜ አፋጣኝ ---------------መፈለግ ብልህነት ነው፡፡ 

ለ. ጎበዟ ተማሪ ያነበበችውን ምንባብ ዋና ሀሳብ ለጓደኞቿ------------------፡፡ 

ሐ. ከብዙ ተማሪዎች ጋር ተወዳድሮ----------------ለመሆን ጥረት ማድረግ ይገባል፡፡ 

መ. ------------ተማሪዎች መጽሀፎቻቸውን ሸፍነው ይይዛሉ፡፡ 

ሠ. ለአንድ ሳምንት የሚበቃ------------አዘጋጀች፡፡ 

ረ. በመኪና መንገድ ላይ የሚጓዙ የጋማ ከብቶች-------------በሰዎች ላይ አደጋ ያስከትላሉ፡፡ 

ሰ. በግቢው ውስጥ በርካታ ሰዎች-----------------፡፡ 

ሰለዚህ በዚህ የክፍል ደረጃ የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀት አጠቃቀምና አገባብ በሁሉም የክፍል ደረጃ 

ተከታታይነታቸውን፣ ተለጣጣቂነታቸውንና ወህድነታቸውን እንዳሳየ የጥናቱ ውጤት ይጠቁማል፡፡  

በመጽሀፍ ውስጥ የቃላት ትምህርት ይዘት ቃላት ምስረታ ወይም እርባታ ተግባራት በገጽ 51,134 እና 

206 ይገኛሉ፡፡ በአጠቃላይ አዘጋጁ ስለ መጽሀፍ የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀቶች የሰጡት መልስ 

በሰነድ ፍተሻ የተገኘውን ውጤት የሚያጠናክር ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

በ6ኛ ክፍል መጽሀፍ ውስጥ ደግሞ ከቀረቡት ተግባራት በዓረፍተ ነገር ወይም በምንባቡ ውስጥ ለቀረቡ 

ቃላት ተመሳሳይ ፍች እንዲሰጡ የሚጠይቁ ተግባራት በዋናነት በገጽ 

5,12,19,26,33,40,46,55,85,92,99,106,114,124,132,139,147,155,164,172,180,188,2

02,212,220 እና 230 ይገኛሉ፡፡ ለምሳሌ በምዕራፍ አንድ፣1ኛ ሳምንት፣2ኛ ቀን በገጽ 5 ቀደም ሲል 

ተማሪዎች ከአነበቡት “ሙሽሮች” በሚል ርዕስ ከቀረበው ምንባብ ውስጥ በሚገኙ ቃላት አውዳዊ ፍች 

እንዲሰጡ የሚጠይቁ አንድ ተግባር በተለያዩ ዓረፍተ ነገሮች ውስጥ ለገቡ ቃላትና ሀረጋ አውዳዊ ፍች 
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እንዲሰጡ የሚጠይቀውን ተግባር በአስረጅነት መውሰድ ይቻላል፡፡ተግባራቱም የሚከተሉትን 

ይመስላል፡፡ተግባር2 ገጽ 5 ለሚከተሉት ቃላት በምንባቡ መሰረት አውዳዊ ፍች ስጡ፡፡ 

ሀ. አስተናባሪ             መ. ዳስ                     ሰ. አሰላ 

ለ. ጫጉላ                 ሠ. ተዥጎረጎረ               ሸ. ጋሜ 

ሐ. ማዕድ                 ረ. ሽምግል 

ቃላት በገቡበት አውድ የመገንዘብ ተግባር እጅግ ውስብስብና አስቸጋሪ በመሆኑ ተማሪዎች በተደጋጋሚ 

መለማመድ ያስፈልጋል፡፡ልምምዱ ሰፊ ጊዜ የሚጠይቅ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ከመማሪያ ክፍል ውጭ 

በሚከናወን መንገድ ሁኔታዎቹ ቢመቻቹ መልካም ነው፡፡በዚህም የተነሳ በመጽሀፉ ውስጥ የተካተቱ 

ጥያቄዎች ምንባቡን መሰረት ያደረጉ አውዳዊ ፍች ተግባራት የተካተቱ ለመሆኑ ጥናቱ ይጠቁማል፡፡ 

ሌላው የቃላት ፍች በተመለከተ የቀረበው ተማሪዎች ወይም በምንባቡ አውድ ውስጥ ለቀረቡት ቃላት 

ተቃራኒ ፍች እንዲሰጡ የሚጠይቁ ተግባራት ናቸው፡፡እነዚህ ተግባራት በመጽሀፍ ውስጥ በገጽ 33,40,46 

እና 92 ይገኛሉ፡፡ለምሳሌ የ5ተኛ ክፍል በምዕራፍ 2፣2ኛ ሳምንት፣5ኛ ቀን፣በገጽ 33 የሚከተለው ተግባር 

ቀርቧል፡፡ 

ተግባር 2 በምንባቡ መሰረት በ “ ሀ ” ረድፍ ለቀረቡት ቃላት ተቃራኒያቸውን ከ “ለ” ረድፍ በመምረጥ 

አዛምዱ፡፡ 

“ ሀ ” “ ለ ” 

1. መሀል                                           ሀ. ተቃውሞ 

2. ድጋፍ                                           ለ. አልፎ አልፎ 

3. ፍቅር                                           ሐ. ጥላቻ 

4. ዘወትር                                         መ. የማይታወቅ 

5. ማግሳት                                         ሠ. ዋዜማ 

6. ስመጥር                                         ረ. ሁልጊዜ 

                                                   ሰ. ዳር  
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የቃላት ፍች ከአውድ ውጪ ተመሳሳይና ተቃራኒ ፍች የሚሰጡ ተግባራትን ደግሞ በመጽሀፍ ውስጥ 

ተመሳሳይ በገጽ 63 85 124 133 155 203 212 እና 221 ይገኛሉ፡፡በተቃራኒ ከአውድ ውጪ ተግባራት 

ተካተው አልተገኙም፡፡ለምሳሌ በተመሳሳይ ከአውድ ውጪ የ5ተኛ ክፍል በምዕራፍ 3፣3ኛ ሳምንት፣ 8ኛ 

ቀን፣ በገጽ 63 መመልከት ይቻላል፡፡ 

ተግባር 1 የሚከተሉትን ቃላት ከምንባቡ ውጪ ያላቸውን ፍች የሚያሳይ ዓረፍተ ነገሮችን ስሩና ለክፍል 

ጓደኞቻችሁ አንብቡ፡፡ 

ሀ. ሐረግ ሐ. መድረስ   ሠ. ማንፀባረቅ 

ለ. መንገድ መ. አሻራ  ረ. መጠበቅ 

ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት ተግባራት አደረጃጀታቸው ከተከታታይነት፣ ከተለጣጣቂነት እና ከውህድነት አንፃር 

ስንመለከተው ሁሉንም ነገሮች ያሟላ ሆኖ መገኘቱን ጥናቱ ይጠቁማል፡፡  

ሌላው የቃላት ትምህርት ይዘት የቃላት አገባብና አጠቃቀም ነው፡፡በመሆኑም ቃላት አገባብና አተቃቀም 

ለማስተማር በመጽሀፍ ውስጥ ከቀረቡ ተግባራት በገጽ 4, 12,19, 26, 55, 63, 70, 78, 133, 147, 

155, 164, 173, 181, 188, 196, 202, 220 እና 230 ይገኛሉ፡፡ ለምሳሌ በገጽ 19 የተቀመጠውን 

ተግባር በአስረጅነት ማየት ይቻላል፡፡የ6ተኛ ክፍል በምዕራፍ 1፣ 2ኛ ሳምንት፣8ኛ ቀን ተግባር1 

የሚከተሉትን ቃላት ትክክለኛ ቦታቸውን በመጻፍ ዓረፍተ ነገሩን አሟሉ፡፡ 

ሀ. ባህላዊ ልብሶች የሀገራችንን-----------ስሪዎች ችሎታ አጉልተው ያሳያሉ፡፡ 

ለ. ለወንዶችም ሆነ ለሴቶች ሚዘጋጁት ባህላዊ ልብሶች የየባህሉ--------  አርፎባቸዋል፡፡ 

ሐ. ብሔር ብሄረሰቦች የተለያየ---------ያላቸው የባህል ልብሶች አሏቸው፡፡ 

መ. ባህላዊ ልብሶቻችን ከተፈጥሮ ጥጥ ስለሚዘጋጁ ምቾትና ------------አሏቸው፡፡ 

ሠ. ባህላዊ ልብሶቻችን ከጥልፎችና ከጥበቦች ጋር------------ፈጥነው-----------ይስባሉ፡፡ 

ረ. በዓውዳዓመት ጊዜ ብዙዎቻችን -------------ልብስ መልበስ እንወዳለን፡፡ 
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በቋንቋ መማር ማስተማር ሂደት ተማሪዎች ሊማሩ ከሚገባቸው የቃላት ይዘቶች ውስጥ አንዱ የቃላት 

አጠቃቀም ነው፡፡ቃላት ሲለወጡ ፍቻቸው ሊሰፋ ወይም ሊጠብ ይችላል፡፡የቃላት ፍች የሚወሰነው አብረው 

በሚሄዱ ቃላት ጋር ባላቸው ትስስር ነው፡፡ስለዚህ መጽሀፉ የቃላት አገባብና አጠቃቀም ላይ የተመሰረተ 

መልመጃዎች ተካተው ቀርበዋል፡፡ 

በሁሉም የክፍል ደረጃ ስንመለከተው የተግባራት አደረጃጀት ተከታታይነታቸውን፣ ተከታታይታቸውም 

እንዲሁም ውህድነታቸውም በጥሩ ሁኔታ አሟልቶ እንደተገኘ ጥናቱ ያመላክታል፡፡  

ሌላው በመጽሀፍ ውስጥ የቃላት ትምህርት ይዘትም የቃላት ምስረታ ወይም እርባታ ለማስተማር 

በመጽሀፍ ውስጥ የቀረቡ ተግባራት የ5ተኛ ክፍል በገፅ 119፣ በምዕራፍ 6፣ 3ተኛ ሳምንት፣ 7ኛ ቀን 

ተግባር  1 የሚከተሉትን ቃላት በመነጣጠልና በማጣመር አንብቡ  

ነጣጥሎ ማንበብ  አጣምሮ ማንበብ 

ሀ. ካ-ሎ-ሪ ካሎሪ  

ለ. ፕ-ሮ-ቲ-ን ፕሮቲን  

ሐ. ቫ-ይ-ታ-ሚ-ን ቫይታሚን  

መ. ካ-ል-ሲ-የ-ም ካልሲየም  

ሰ. ካ-ር-ቦ-ሃ-ይ-ድ-ሬ-ት ካርቦሃይድሬት  

 

የ6ተኛ ክፍል በገጽ 1, 16, 23, 37, 43, 60, 67, 81, 89, 103,109,128,136,152,159,177 እና 

184 ይገኛሉ፡፡ 

ለምሳሌ የተቀመጠው ተግባር በአስረጅነት ማየት ይቻላል፡፡በምዕራፍ 4 ፣1ኛ ሳምንት ፣1ኛ ቀን፣ ተግባር1፣ 

በገጽ 67 

የሚከተሉትን ቃላትና ሀረጋት በመነጣጠልና በማጣመር አንብቡ፡፡  

 ነጣጥሎ ማንበብ  አጣምሮ ማንበብ 

ሀ ይጫወቱ-ኣቸው-ኣል ይጫወቷቸዋል 
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ለ ይ-ኣዜሙ-ኣቸው-ኣል ያዜማቸዋል 

ሐ ይዝናኑ-ብ-ኣቸው-ኣል ይዝናኑባቸዋል 

መ ይ-መቱ-ኣቸው-ኣል ይመቿቸዋል 

ሠ ይ-መልሱ-ኣቸው-ኣል ይመልሷቸዋል 

ረ ይ-አስቀምጡ-ኣቸው-ኣል ያስቀምጧቸዋል 

ሰ ይ-አዩ-ኣቸው-ኣል ያዩኣቸዋል 

ሸ ከ-እንቅስቃሴ-ኣቸው ከእንቅስቃሴያቸው 

ቀ አጫዋች-ዋ-ን አጫዋቿን 

የቃላት ንበት ከፍና ዝቅ ማለት የሰዋስው ተግባር ለውጥ ሊያመጣ ስለሚችል የቃላት አንደበታዊና ጽሁፋዊ 

ቅርጽ ማስተማር ያስፈልጋል፡፡ከዚህ አንጻር የቃላት የምስረታና የእርባታ ስርዓት ቃላት ሲጻፉ ወይም ሲነገሩ 

ቅርጻቸውን የሚለዋውጡባቸውን ሁኔታዎች መረዳት ማለት ነው፡፡ 

ከዚህ አንጻር መጽሀፉ የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀት የቃላትን ምስረታና እርባታ ተከታታይነታቸውን፣ 

ተለጣጣቂነታቸውን እና ውህድነታቸውን አሟልቶ እንደተገኘ የጥናቱ ውጤት ይጠቁማል፡፡ 

በአጠቃላይ አዘጋጁ ስለ መጽሀፍ ቃላት ትምህርት ይዘቶች የሰጡት መልስ በሰነድ ፍተሻ የተገኘውን ውጤት 

የሚያጠናክር ሆኖ ተገኝቷል፡፡   

4.1.2.2 የቃላት ትምህርት አቀራረብ ማቅረቢያ ዘዴዎች 

የጥናቱ ሁለተኛ መሪ ጥያቄ የ5ኛ እና የ6ኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ የመማሪያ መጻህፍት የቃላት ትምህርት 

አቀራረብ ምን ይመስላል? የሚል ነው፡፡ 

የቃላት ትምህርት አቀራረብ የተነጣጠለ ሳይሆን አንዱ ክንውን ቀጥሎ ካለው የተቆራኘና ደረጃ በደረጃ 

የተዋቀረ ሊሆን ይገባል፡፡ይኸውም በመጀመሪያ አዳዲስ ቃላት ለተማሪዎች የሚቀርቡበት ሲሆን፣በመረዳት 

ላይ ያተኩራል፡፡ በመቀጠል ተማሪዎቹ አዳዲሶቹን ቃላት መረዳታቸው የሚረጋገጥበት ይሆናል፡፡በዚህ ደረጃ 

መረዳትን የሚፈትሹ መልመጃዎች ሊቀርቡ ይገባል፡፡ከዚያም ተማሪዎች አዲሶችን ቃላት የራሳቸው ቃላት 

ብቻቸውን አይከሰቱም በስነልሳናዊ አውድ ታጅበው(ከሌሎች ቃላትና ሀረጋት ጋር አብረው) ማስተላለፍ 
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ለተፈለገው መልዕክት የተስማሚ ቃላት ምርጫም ፍችን በመፍጠር የሚመጣ ይሆናል፡፡የቃላት 

ማስተማሪያ ስልቶች በማዋሀድ እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡ 

አዳዲስ ቃላትን ማስተማር የቃላቱን ዝርዝር በማቅረብ የሚያልቅ ተግባር ሳይሆን ውስብስብ ሂደት 

ነው፡፡ከሁሉ በፊት ለትምህርት የሚቀርቡ ቃላት በተማሪዎች አዕምሮ የግንዛቤ አሻራ ሊተው በሚችሉበት 

አኳኋን ማቅረብ አለባቸው፡፡ከዚህም ሌላ ተማሪዎች እድሜያቸውን፣ የትምህርት ዳራቸውን፣ የትምህርቱን 

ዓላማ፣ ለትምህርት የቀረቡትን የአዳዲስ ቃላት ባህሪ ባገናዘቡና ቃላቱን ለመጠቀም በሚያስችሉ ስልቶች 

በዳበረ የቋንቋ መልመጃዎች ውስጥ ማለፍ ይኖርባቸዋል፡፡ 

በመማሪያ መጽሀፉ ውስጥ ለትምህርት የሚቀርቡ ቃላት የተማሪዎችን እድሜ፣ የትምህርት ደረጃና 

የአዕምሮ ብስለት ያገናዘበ መሆን እንደሚገባቸው የሚገልጽ ነው፡፡ምክንያቱም የቃላት ትምህርት 

ከታችኞቹ (ከ1-4) የትምህርት እርከኖች ጀምሮ እስከ ላይኞቹ የትምህርት እርከኖች (ከ5-8ኛ ክፍል) 

የሚሰጥ ስለሆነ ደረጃውን የጠበቀ የቃላት ምርጫ ያስፈልጋል፡፡ይኸውም በታችኞቹ ክፍሎች የሚቀርቡ 

ቃላት ተማሪዎች የሚያውቋቸው ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች የሚገልጹ የክፍል ደረጃው ከፍ እያለ ሲሄድ ደግሞ 

ተማሪዎች በአስተሳሰባቸው እየበሰሉ ስለሚሄዱ ረቂቅ ነገሮችን የሚገልጹ፣ውስብስብ ጽንስ ሀሳቦችን 

የሚያንጸባርቁ ቃላት በመምረጥ ላይ ማተኮር ተገቢ ነው፡፡     

የቃላት ትምህርት አቀራረብ የተነጣጠለ ሳይሆን አንዱ ክንውን ቀጥሎ ካለው የተቆራኘና ደረጃ በደረጃ 

የተዋቀረ ሊሆን ይገባል፡፡ 

ሀ/ በቅድሚያ ለተለመዱና ለቃላት ትምህርት መሠረት የሚጥሉ ቃላትን ከሰፊ ምንባብና 

ማዳመጥ ጋር አዋህዶ በማቅረብ፣ 

 በዚህ የቃላት ማደራጃ ስልት በቅድሚያ ትኩረት የሚሰጠው የተለዩ ቃላትን ማቅረብ ነው፡፡ከዚህ አኳያ 

በመጀመሪያው አካባቢ የቀረቡት ቃላት የተለመዱ ናቸው፡፡ምክንያቱም ቃላቱ ተማሪዎች የሚያውቋቸውን 

የተለመዱ ፍችዎች ይዘው መገኘታቸውንና አለመገኝታቸውን ተመሳሳይ ወይም ተቃራኒ ፍች በመስጠት 

እንዲፈተሸ በሚያመች መልኩ ተደራጅተው ቀርበዋል፡፡ለምሳሌ በ5ኛ ክፍል መጽሀፍ ውስጥ ከቀረቡት 

ተግባራት መካከል በምዕራፍ 5 1ኛ ሳምንት ፣2ኛ ቀን፣ በገጽ 84 ተግባር 1 እና 2 የቀረቡትን ሁለት 

መልመጃዎችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ 
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ተግባራት የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

የ5ኛ ክፍል ተግባር1 በሚከተሉት አረፍተ ነገሮች ለተሰመረባቸው ቃላትና ሐረጋት ፍች ስጡ፡፡ 

ሀ. የውሃ ብክለት ቆሻሻዎች ከንፁህ ውሃ ጋር በሚቀላቀሉበት ጊዜ ይከሰታል፡፡ 

ለ. የውሃ ብክለት እንስሳትን ለልዩ ልዩ በሽታዎች ይዳርጋል፡፡   

ሐ.የአየር ብክለት የሰዎች የመተንፈሻ አካል ይጎዳል፡፡ 

መ.የአየር ብክለት እንስሳትንና እጽዋትን ለጉዳት ይዳርጋል፡፡ 

ሠ.የአየር ብክለት የሰዎችን የአተነፋፈስ ስርዓት ያውካል፡፡ 

በ6ኛ ክፍል ደግሞ ምዕራፍ 3፣2ኛ ሳምንት፣5ኛ ቀን በገጽ 55 ተግባር1 ለተሰመረባቸው ቃላትና ሐረጋት 

በፍች የሚመስሏቸውን ቃላት ከግጥሙ ውስጥ በመፈለግ ተከትላችሁ ፃፉ፡፡ 

ሀ. ስራው እንደሬት መሮታል፡፡(ከስንኝ 2-4)  

ለ.ማረሻው ጠንካራ በመሆኑ አይሰበርም፡፡(ከስንኝ5-7) 

ሐ. ረግረግ የሆነ መሬት ለእርሻ አይመችም፡፡(ከስንኝ7-10)  

መ. ከፍየል ቆዳ የሚዘጋጅ አቁማዳ ለእህል መያዣ ያገለግላል፡፡(ከስንኝ10-13) 

ሠ.አርሶአደሮች ብስሉን አጭደው ካነሱ በኋላ ልቅምቃሜውን አሰሱ፡፡(ከስንኝ 10-14) 

ረ. አርሶ አደሩ በማረሻ የነቀለውን የአረም አፈር አራግፎ ዘሩን ዘራ፡፡(ከስንኝ 16-18) 

ሰ. ዘሩን ጨብጦ በእርሻው ላይ በተነው፡፡(ከስንኝ 18-19) 

ሸ. አረም በለጋው ካልተነቀለ ሲያድግ አሜካላ ይሆናል፡፡(ከስንኝ 23-24)  

ስለዚህ ከላይ የቀረቡት ተግባራት ከሰፊ ምንባብ የወጡ ቃላት ናቸው፡፡በመሆኑም ቃላቶቹ ከተማሪዎች 

እድሜና ካላቸው የመልካ ምድር አቀማመጥ መፈተሽ ይገባል፡፡ 
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ከላይ በናሙናነት በቀረቡት ተግባራት ውስጥ የቀረቡት ቃላት በሁለት መልኩ ማየት ይቻላል፡፡አንዳንዶቹ 

በቀላሉ የሚታወቁ ቃላት ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ እንግዳ ሊሆኑባቸው የሚችሉ ቃላት ናቸው፡፡ 

በመማሪያ መጽሀፍ ውስጥ ለትምህርት የሚቀርቡ ቃላት የተማሪዎችን እድሜ የትምህርት ደረጃና 

የአእምሮ ብስለት ያገናዘበ መሆን እንደሚገባው ገልጸዋል፡፡ምክንያቱም የቃላት ትምህርት ከ1-4ኛ እና ከ5-

8ኛ ክፍል የትምህርት እርከኖች ደረጃውን የጠበቀ የቃላት ምርጫ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ስለዚህ መጽሀፉ 

የቃላት ትምህርት ይዘት አቀራረብ መሰረት በማድረግ የተዘጋጀ መሆኑን ጥናቱ ያሳያል፡፡ 

አንዳንዶቹ ከመልካ ምድር አንጻር በከተማና በገጠር ከፍሎ ማየት ይቻላል፡፡በከተማ የሚታወቁ ቃላትን 

ብንወስድ የመተንፈሻ አካል፣ጠንካራ፣ለጉዳት እና የውሃ ብክለት የመሳሰሉት ሲሆኑ በገጠር አካባቢ 

የሚታወቁ ደግሞ ልቅምቃሚ ፣አሜካላ፣አቁማዳ፣ረግረግ   የሚሉት ይታወቃሉ፡፡ሌላው ደግሞ ከተማሪዎች 

የክፍል ደረጃና እድሜ አንጻርም የሚታወቁና የማይታወቁ ሊኖሩ ይችላሉ ፡፡ስለዚህ  በአውድ ተደግፈው 

ስለቀረቡ የቃላትን ፍች በገቡበት አውድ ታግዘው እንዲረዱ የሚያለማምዱ ናቸው፡፡ በመሆኑም የመጽሀፉ 

የቃላት ትምህርት ይዘት አቀራረብ  ተገቢ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ቃላትን በገቡበት አውድ የማስገንዘቡ ስራ እጅግ 

ውስብስብና አስቸጋሪ በመሆኑ ተማሪዎችን በተደጋጋሚ ማለማመድ ያስፈልጋል፡፡ለዚህ እንዲያመች 

መጽሀፍ በየምዕራፍ ለማንበብና ለማዳመጥ የቀረቡት ምንባቦች ጭብጥ ተመሳሳይ እንዲሆኑ ተደርገው 

የተዘጋጁ ናቸው፡፡በመሆኑም በመጀመሪያ የቃላት ጥናት በሚል በሚነበበውም ሆነ በሚደመጠው ጽሑፍ 

ውስጥ ሊገኙ የሚችሉ ውስብስብ ቃላትን ነጥለውና አጣምረው እንዲያነቡ በማድረግ አንደበታዊና 

ጽሁፋዊ ቅርፃቸውን ያለማምዳል፡፡በመቀጠል ምንባቡን እንዲያነቡ ያደርጋል፡፡በቃላት ጥናት ላይ 

የተዋወቋቸውን ቃላት በጽሁፍ ውስጥ ያገኟቸዋል፡፡ በማዳመጥ ትምህርታቸውንም ያዳምጧቸዋል፡፡ 

የማንበብ፣ የማዳመጥ፣ የመጻፍ፣ የመናገርና የቃላት መልመጃዎችን ሲሰሩ ቃላትን ይጠቀሙባቸዋል፡፡  

ደግመው ደጋግመው የቃላትን የተለያዩ የፍች ገጽታዎች አንደበታዊና ጽሁፋዊ ቅርፆች በአውድ ተድግፈው 

ቀርበዋል፡፡ለምሳሌ በምዕራፍ አንድ፣ 1ኛ ሳምንት፣ 1ኛ ቀን፣ በገጽ1 የቀረበው ምንባብ “ጓደኝነት” የሚል 

ሲሆን 2ኛ ሳምንት፣ 4ኛ ቀን ፣ገጽ 8 ደግሞ “ታማኝነት” የሚል ነው፡፡ሁለቱም የቀረቡት ምንባቦች ይዘት 

ከጓደኝነት ጋር የተያያዘ ነው፡፡በመሆኑም በሚያዳምጡበት ጊዜ ሲያነቡ የተመለከቷቸውን ቃላት የማዳመጥ 

ዕድል እንዲያገኙ ያደርጋል፡፡ 
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ከመፃፍ ክሂል ጋርም ቃላቱን በተደጋጋሚ እንዲጠቀሙባቸው ዕድል በሚሰጥ መንገድ ቀርቧል፡፡ለምሳሌ 

በምዕራፍ አንድ በ2ኛው ሳምንት፣ በ5ኛ ቀን፣ በገጽ 11 ላይ የቀረበው ተግባር ተማሪዎች ቃላቱን 

ለመጠቀም የሚያስችል ነው ማለት ይቻላል፡፡ቃላትን ከአገባባቸው መረዳት ውስብስብና ተግባር አስቸጋሪ 

ቢሆንም ትኩረት ሰጥቶ ማለማመድ ተማሪዎች ራስ አገዝ ተማሪ እንዲሆኑ ያግዛቸዋል፡፡ከዚህ አንፃር 

በመጽሀፍ ውስጥ ቃላት አውዳዊ ተመሳሳይና ተቃራኒ እንዲሁም የቃላት አጠቃቀም በሚል 3 አይነት 

አውዳዊ አቀራረቦች ተደራጅተው ቀርበዋል፡፡በመሆኑም በአጠቃላይ በመጽሀፍ ውስጥ ከተካተቱ 42 

የቃላት ትምህርት መልመጃዎች (48.9%)የቀረቡት የቃላትን ፍች በገቡበት አውድ ለመረዳትና በዓረፍተ 

ነገር ውስጥ እንዴት እንደሚጠቀሙባቸው በሚያሳዩ አውዶች ተደግፈው ነው(ሰንጠረዥ 4 ን 

ይመልከቱ)፡፡ቃላትን ከአገባባቸው በመገመት ረገድ ተማሪዎችን ውጤታማ ለማድረግ ቃላቱ በቀረበው 

አውድ ውስጥ ከቀረቡት ቃላት 95% ወይም ከ20 19ኙን የሚታወቁ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡አለበለዚያ 

የቃላትን ፍች ከአገባቡ ለመረዳት የሚደረገው ጥረት አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል፡፡ከዚህ አንፃር በመጽሀፍ 

ውስጥ የቀረቡት ተገቢነት አለው ማለት ያስችላል፡፡ለምሳሌ የሚከተለውን ከምዕራፍ 4፣1ኛ ሳምንት ፣2ኛ 

ቀን፣ ተግባር 1 ገጽ 64 መውሰድ ይቻላል፡፡ 

በሚከተሉት ዓረፍተ ነገሮች ውስጥ ለተሰመሩባቸው ቃላትና ሀረጋት አውዳዊ ፍች ስጡ፡፡ 

ሀ. የእግረኞች መንገድ ከሌላ የመንገዱን ግራ ጠርዝ ይዞ መጓዝ ይገባል፡፡ 

ለ. ተሸከርካሪዎች በሚመላለሱባቸው መንገዶች የሚጓዙ እግረኞች መጠንቀቅ አለባቸው፡፡ 

ሐ. የመኪና መንገድ ለማቋረጥ የሚወሰዱ ጥንቃቄዎች አሉ፡፡ 

መ. መኪኖች  ለእግረኞች ቅድሚያ ሰጥተው መቆማቸውን ማረጋገጥ ይገባል፡፡ 

ሠ. የመንገዱን ግራና ቀኝ በመቃኘት በቅርብ ርቀት መኪና አለመኖሩን አረጋግጦ ማቋረጥ 

ይገባል፡፡   

በዚህ ተግባር ውስጥ ከቀረቡት ዓረፍተ ነገሮች ውስጥ የሚገኙ ቃላት 5 ሲሆኑ የተሰመረው ቃል “ጠርዝ” 

የሚል ነው፡፡በመሆኑም ሌሎች ቃላት ለመረዳት የሚያስቸግሩ አይደሉም፡፡ስለዚህ ከዓረፍተ ነገሩ ውስጥ 

ከሚገኙ ቃላት ከ5ቱ ቃላት ውስጥ 4ቱ የሚታወቁ ስለሆኑ የተሰመረውን ቃል ፍች ለመረዳት 
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አያስቸግሩም፡፡ከዚህም ሌላ የቃሉን ትርጉም ለመረዳት ፍንጪ የሚሰጡ “የመንገዱን ግራ”፣የእግር 

መንገድ”፣እና “ይዞ መጓዝ” የሚሉ ቃላት ስላሉ አውዱ የቃሉን ፍች ለመረዳት አጋዥ ነው ማለት 

ይቻላል፡፡ተማሪዎች አንድን ቃል አገባቡን ለመረዳት አቅማቸውን ለማጎልበት ሂደቶችን መከተል 

ያስፈልጋል፡፡ ለምሳሌ “አለመኖሩን” የሚል ቢሆን ቃሉ ወደ አል- መኖር-ኡ -ን ወደ ሚሉት አራት ክፍልፋዮች 

መከፈል አለመከፈሉን፣የሚከፈል ከሆነ የቅጥያዎችና፣የዋና ቃሉ ለብቻ እና ዋና ቃሉና ቅጥያው በአንድ ላይ 

ያላቸውን ትርጉም እንዲገነዘቡ፣እንዲያነፃፅሩ ማድረግ ይገባል፡፡ በመጨረሻም ወደ አውዱ ተመልሰው 

ለቃሉ መጀመሪያ በግምት የሰጡት ፍች ስሜት መስጠትና አለመስጠቱን ወይም ትክክለኛነቱን 

እንዲያረጋግጡ ማድረግ ይገባል፡፡ ከዚህ አንፃር በመጽሀፍ ውስጥ ተማሪዎች ምንባብ ከማንበባቸው በፊት 

ባለብዙ ምዕላድ ቃላትን ቀድሞ በመለየት አጣምረውና ነጥለው እንዲያነቡ የሚያደርጉ መልመጃዎች 

ከምዕራፍ1-10 ድረስ ይገኛሉ፡፡እነዚህ መልመጃዎች በየምዕራፍ ሁለት ሁለት ቀናት (በ1ኛውና በ7ኛው 

ቀን)በተከታታይ ቀርበዋል፡፡ተማሪዎች አጣምረውና ነጥለው እንዲያነቡ ከተደረገ በኃላ ቀጥለው ምንባቡን 

እንዲያነቡ ስለሚያደርግ በቃላት ጥናት ላይ ስለ ቀረቡት ቃላት ያላቸውን ግንዛቤ በአውድ ውስጥ የበለጠ 

እንዲያጠናክሩት በሚያደርግ መንገድ ቀርቧል፡፡ስለዚህ መጽሀፍ አስፈላጊውን ትኩረት ሰጥቷል ማለት 

ይቻላል፡፡ከዚህም ሌላ ቀደም ሲል በተራ ቁጥር 2.3.4 እንደተገለፀው የቃላት እርባታና ምስረታ ከመጻፍና 

ከሰዋስው ትምህርት ጋር ተቀናጅቶ በመቅረብ የመጽሀፍን ጥንካሬ የሚያጎላ ነው፡፡ 

የ6ኛ ክፍል መጽሀፍ ውስጥ ከቀረቡት ተግባራት መካከል በምዕራፍ 2 ፣2ኛ ሳምንት ፣5ኛ ቀን፣ በገጽ 32 

ተግባር 1 እና 2 መጥቀስ ይቻላል፡፡ተግባር1 በምንባቡ መሰረት በ ”ሀ” ረድፍ ለቀረቡት ቃላት 

ተመሳሳያቸውን ከ”ለ” ረድፍ በመምረጥ አዛምዱ፡፡ 

   ሀ                                            ለ 

1. ሙያ                                   ሀ. ምኞት 

2. ዕቅድ                                   ለ. የስራ ዘርፍ 

3. ተስፋ                                   ሐ. የዓላማ ጥናት 

4. ብቃት                                  መ. ስልጠና 

5. ልምምድ                                ሠ. መርሀ ግብር 

6. ቁርጠኝነት                              ረ. እንዝላልነት 
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                                           ሰ. ችሎታ 

 

 

ተግባር 2 በምንባቡ መሰረት በ ”ሀ” ረድፍ ለቀረቡት ቃላት ተቃሪኒያቸውን ከ ”ለ” ረድፍ በመምረጥ 

አዛምዱ፡፡ 

       ሀ                                             ለ 

1.መሀል                                     ሀ. ተቃውሞ 

2.ድጋፍ                                     ለ. አልፎ አልፎ 

3.ፍቅር                                     ሐ. ጥላቻ 

4.ዘወትር                                    መ. የማይታወቅ  

5.ማግስት                                    ሠ. ዋዜማ 

6.ስመጥር                                    ረ. ሁልጊዜ 

                                                ሰ. ዳር 

አንድ ቃል በተለያየ አገባብ የተለያየ ተመሳሳይና ተቃራኒ ፍች ሊኖረው ይችላል፡፡ ስለዚህም ፍችው ተለይቶ 

ሊታወቅ የሚችለው ቃል በተወሰነ አውድ ውስጥ ገብቶ ከተለየ በኋላ ይሆናል፡፡የቃላት ተመሳሳይና ተቃራኒ 

ፍች ለማስተማር ሲፈለግ ትምህርቱ አውዳዊ አቀራረብ የተከተለ ቢሆን ይመረጣል፡፡ይህም ቃላቱ ያላቸውን 

ተመሳሳይ ወይም ተቃራኒ ፍች ከአውዳቸው ለመተንበይ እንደሚያስችል ይታመናል፡፡  

ከላይ በናሙናነት የቀረቡት ቃላት አንዳንዶቹ የተለመዱና የተዘወተሩ ቃላትን ሊያገኙ ይችላሉ፡፡አንዳንዶች 

ደግሞ ከዕለት ዕለት እንቅስቃሴያቸው ውጪ እንግዳ የሆኑ ሊገጥማቸው ይችላል፡፡ስለዚህ እነዚህን እንግዳ 

የሆኑ ቃላት ቀርበው አውድ በመመልከት የቃላትን ፍች መገንዘብ ይችላሉ፡፡  

ቃላትን በገቡበት አውድ የማስገንዘብ ስራ እጅግ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል፡፡ነገር ግን ተማሪዎች ቃላትን 

በተደጋጋሚ ማለማመድ ይጠበቅባቸዋል፡፡መጽሀፍ ሲዘጋጅ በየምዕራፍ ለማንበብና ለማዳመጥ የቀረቡት 

ጭብጥ አንድ አይነት ተደርገው የተዘጋጀ ነው፡፡ስለዚህ በ5ኛ ክፍል መጽሀፍ እንዳየነው ሁሉ የ6ኛ ክፍልም 
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የመጽሀፉ የቃላት ትምህርት ይዘት አቀራረብ አውዳዊ ተመሳሳይ፣ አውዳዊ ተቃራኒና የቃላት አጠቃቀም 

በሚል ሶስት አይነት አውዳዊ አቀራረቦች ተደራጅተው ቀርበዋል፡፡ ከዚህ አንፃር በመጽሀፍ ውስጥ የቀረቡት 

ቃላት ተገቢነት አለው ማለት ይቻላል፡፡ለምሳሌ “የጠወለገ ልጅነት ሲያብል” በሚል ርዕስ በምዕራፍ 4፣ 2ኛ 

ሳምንት፣ 5ኛ ቀን፣ ተግባር 1፣ በገጽ 78 መውሰድ ይችላል፡፡ 

በሚከተሉት ዓረፍተ ነገሮች ለተሰመረባቸው ቃላትና ሀረጋት በምንባቡ መሰረት አውዳዊ ፍች ስጡ፡፡ 

ሀ. እጅግ አስከፊ የኑሮ ፈተና ገጥሟቸዋል፡፡ 

ለ. ከቤተሰቦቻቸው ቤት አስኮብልለው ወደ አዲስ አበባ ወሰዷቸው፡፡ 

ሐ. ወንድሟን ይዛ ወደ ቤተሰቦቻቸው ለመመለስ ብትመኝም ሳይሳካላት ቀረ፡፡ 

መ. በለጋ ዕድሜያቸው የጉልበት ብዝበዛ ተፈጽሞባቸዋል፡፡ 

ሠ. አፍላ የወጣትነት ጊዜያቸውን በጎዳና ላይ አሳለፉ፡፡ 

ረ. ከእኩዮቻቸው ጋር መቦረቅ አልቻሉም፡፡ 

ሰ. ለምለምና ዘላለም ተስፋ ቢስ ሆነው አልቀሩም፡፡ 

ሸ. የስነ ልቦና ባለሙያ ምክር ተቀብለዋል፡፡ 

ቀ. ከነበሩበት የጎዳና ህይወት ተላቀቁ፡፡ 

በ. ይበልጥ ያሳሰባት የወንድሟ እንግልት ነበር 

በዚህ ተግባር ውስጥ ከቀረቡ ዓረፍተ ነገሮች ውስጥ የተሰመረባቸው ቃላት በገቡበት አውድ ውስጥ 

ትኩረት በመስጠት የቃላትን ፍች /ትርጉም/በቀላሉ መለየትና መገንዘብ ተችሏል፡፡ በአጠቃላይ ለቃላት 

ተመሳሳይና ተቃራኒ ፍች ለማስተማር ሲፈለግ ትምህርቱ አውዳዊ አቀራረብ የተከተለ መሆን እንዳለበት 

ጥናቱ አመላክቷል፡፡ 

ተማሪዎች ስለቃላት አጻጻፍና ንበት መማር ይኖርባቸዋል፡፡የቃላት ንበት ከፍና ዝቅ ማለት የሰዋስው ተግባር 

ለውጥ ሊያመጣ ስለሚችል ቃላትን አውዳዊ/የንግግር/እና ጽሁፋዊ ቅርጽ ማስተማር ያስፈልጋል፡፡ከዚህ 
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አንጻር ቃላት የእርባታና የምስረታ ስርዓት ቃላት ሲጻፉ ወይም ሲነገሩ ቅርጻቸውን የሚለዋውጡባቸውን 

ሁኔታዎች መረዳት ማለት ነው፡፡በመጽሀፍ ውስጥም ምንባቡን ከማንበባቸው በፊት  ውስብስብ ቃላትን 

ቀድሞ በመለየት አጣምረውና ነጥለው እንዲያነቡ የሚያደርጉ መልመጃዎች ከምዕራፍ 1-9 ድረስ 

ይገኛሉ፡፡እነዚህ መልመጃዎች በየምዕራፍ ሁለት ሁለት ቀናት ማለትም በ1ኛው እና በ7ኛው ቀን 

በተከታታይ ቀርበዋል፡፡ለምሳሌ ባህላዊ ልብስ በሚል ርዕስ በምዕራፍ 1 ፣1ኛ ሳምንት፣ በገጽ1 መመልከት 

ይቻላል፡፡ 

ተግባር 1 የሚከተሉትን ውስብስብ ቃላትና ሀረጋት ነጣጥላቸሁና አጣምራችሁ አንብቡ፡፡ 

 ነጣጥሎ ማንበብ   አጣምሮ ማንበብ 

ሀ አንባር-ኦች-ሾ አንባሮችሽ 

ለ እጅጌ-ዎች-ኡ እጅጌዎቹ 

ሐ ተዥጎርጉረው-ኣል     ተዥጎርጉረዋል 

መ ያብለጨልጭ-ኣል-ኡ ያብለጨልጫሉ 

ሠ ተጫምቶ-ኣል ተጫምቷል 

ረ ባት-ኧ- ሁለት ባተሁለት 

ሰ እየ-ተ- ጠቃቀሱ እየተጠቃቀሱ 

ሸ ተንጠልጥሎ-ኣል ተንጠልጥሏል 

                     

ተማሪዎች አጣምረውና ነጥለው እንዲያነቡ ከተደረገ በኋላ ቀጥለው ምንባቡን እንዲያነቡ ስለሚያደርጉ 

በቃላት ጥናት ላይ ስለቀረቡት ቃላት ያላቸውን ግንዛቤ በአውድ ውስጥ የበለጠ እንዲያጠናክሩና የቃላት 

ትምህርት ይዘት አቀራረብ እንደቀረበ ጥናቱ ያመላክታል፡፡ 

ለ/ በክፍል ውስጥ የተማሯቸውን ቃላት እንዲጠቀሙባቸው የሚያደርጉ ተግባራትን በስፋት 

መጠቀም 

የቃላት ዕውቀት የቃላትን ትርጉም ከመረዳት የዘለለ ጽንስ ሀሳባዊ እሳቤ አለው፡፡በመሆኑም የቃላት 

ዕውቀት፣የቃላት ሰዋስዋዊ አገባብ፣ምዕላዳዊ ስርዓት፣ ሰዋስዋዊ ቦታ፣የቃላትን ቅበላ (በማዳመጥና 
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በማንበብ ሂደት መረዳት)እና የአፍልቆት (በመናገርና በመጻፍ ሂደት በአገባቡ መጠቀም) ባህሪያት 

እንዲገነዘቡና በአግባቡ እንዲጠቀሙባቸው ማስተማር ያስፈልጋል፡፡ይህን ለማድረግ ደግሞ መጽሀፍት 

ተማሪዎች ቃላትን እየተጠቀሙ እንዲማሩ የሚያስችሉ በርከት ያሉ መልመጃዎችን ማካተት ይኖርባቸዋል፡፡ 

ከዚህ አንፃር ቀደም ሲል በተራ ቁጥር “ሀ” እንደተገለፀው መጽሀፉ የቃላትን ትምህርት ከአራቱ አበይት 

ክሂሎችና ከሰዋስው ትምህርቶች ጋር ተደራጅተው ቀርበዋል፡፡ትምህርቱና መልመጃዎችም በየ ምዕራፍ 

በቋሚነት በ2ኛው በ5ኛው እና በ8ኛው ቀን ቀርበዋል፡፡በተጨማሪም በማንበብ፣ በመጻፍ፣ በሰዋስውና 

በቃላት ጥናት ውስጥ በርካታ የቃላት ትምህርትን የሚያጠናክሩ ተግባራት እንደተካተቱ ከላይ ስለቃላት 

ትምህርት ይዘት በቀረበው ትንተና ተገልጿል፡፡የቃላት ትምህርት ውጤታማ የሚሆነው ተማሪዎች 

በተፈጠረላቸው አውድ መሠረት በትምህርት ያገኙትን የቃላት ዕውቀትና በዕለት ተዕለት ህይወታቸው 

ያካበቱትን በማያያዝ ያለ ማንም እርዳታና እገዛ ሀሳባቸውን ለመግለጽ ጥረት እንዲያደርጉ የሚረዳ ሲሆን 

ነው፡፡በመሆኑም ተማሪዎች መጣጥፎችን እንዲያነቡ፣ክርክር እንዲያደርጉ፣ሬዲዮ እንዲያዳምጡና የተለያዩ 

ጽሁፎችን በመጻፍ እንዲለማመዱ የሚያግዝ መሆን ይኖርበታል፡፡ከዚህ አንፃር በመጽሀፉ ውስጥ የቀረበው 

የቃላት ትምህርት ይዘት አቀራረብ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋል፡፡ምክንያቱም ተማሪዎች በሚማሯቸው ቃላት 

በሚያነቡትና በሚያዳምጡት ምንባብ ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡እነዚያን ቃላት በምንባቡ አማካኝነት 

ቃላትን ከአውድ የመረዳት ችሎታ ለማዳበር በሚያመች መልኩ፤በምንባቡ ውስጥ ያገኙትን ቃላት ደግሞ 

በመናገር፣በመጻፍና በማዳመጥ ትምህርቶች ላይ አግኝተው ለማዳመጥ፣ለማንበብና ለመናገር ዕድል 

በሚሰጥ መንገድ ቀርበዋል፡፡ለምሳሌ ቀደም ሲል በተራ ቁጥር “ሀ” የተሰጠውን ምሳሌ መመልከት 

ይቻላል፡፡ከዚህ በተጨማሪ የ5ኛ ክፍል በምዕራፍ 1፣ 1ኛ ሳምንት ፣1ኛ ቀን፣ ገጽ1 “ጓደኝነት” በሚል 

የቀረበውን ምንባብ ከማንበባቸው በፊት አጣምረውና ነጥለው የሚያነቧቸው 5 ቃላት በሚቀጥለው 

መልኩ ቀርበዋል፡፡ተግባር 1 የሚከተሉትን ቃላትና ሐረጋት በመነጣጠልና በማጣመር አንብቡ፡፡ 

 ነጣጥሎ ማንበብ አጣምሮ ማንበብ 

ሀ መተላለፍ-ኢያ መተላለፊያ 

ለ በ-መሰንበት-ኣቸው በመሰንበታቸው 

ሐ በ-ሀይማኖት-ኣዊ በሀይማኖታዊ 

መ ለ-ባለ-ስልጣን-ኣት ለባለስልጣናት 
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ሠ በ-መቀጠል-ም በመቀጠልም 

እነዚህን ቃላት አጣምረውና ነጣጥለው ካነበቡት በኋላ ምንባቡን ያነባሉ፡፡ምንባቡን ሲያነቡ ቃላቱን 

ያገኟቸዋል፡፡በመሆኑም ቃላቱ ከአቀላጥፎ ማንበብና ከአንብቦ መረዳት ጋር ተቆራኝተው ስለቀረቡ ቃላቱን 

የበለጠ እንዲያውቋቸውና መረዳታቸውን እንዲፈትሹ በተደጋጋሚ ዕድል ይሰጣል፡፡ከዚህም ሌላ ምዕራፍ 5 

፣2ኛ ሳምንት፣ በ5ኛው ቀን፣ በገጽ 93 በተግባር 1 በምንባቡ ውስጥ 6 ዓረፍተ ነገሮችን በመውሰድ ከግል 

ንጽህና ጋር ግንኙነት ያላቸውን ቃላት በምንባቡ መሰረት ያላቸውን ፍች እንዲያወጡና በተግባር2 ደግሞ 

ከምንባቡ ውጪ ያላቸውን ፍች እንዲያሳዩ አድርጋችሁ ጻፉ፡፡ 

ተግባር 1 በሚከተሉት ዓረፍተ ነገሮች ውስጥ የተሰመረባቸውን ቃላት በምንባቡ መሰረትና ከምንባቡ 

ውጪ ያላቸውን ፍች ጻፉ፡፡ 

ሀ. ፀጉሯን አበጥራ ትጎነጉናለች፡፡ 

ለ.ዝንቦች ይወሩታል፡፡ 

ሐ.አልጋዋን አራግፋ ታነጥፋለች፡፡ 

መ. ልብሷን አጥባ ትተኩሳለች፡፡ 

ሠ. ዘወትር በጠዋት ከምኝታዋ ተነስታ ወደ መጸዳጃ ቤት ትሄዳለች፡፡ 

ረ. ትምህርቱን በሰላም ይከታተል ጀመር፡፡ 

ተግባር 2 ከላይ በተግባር 1 የተሠመረባቸውን ቃላት ከምንባቡ ውጪ ያላቸውን ፍች እንዲያሳዩ 

አድርጋችሁ ዓረፍተ ነገር ስሩባቸው፡፡ 

6ኛ ክፍል በምዕራፍ 3 ፣3ኛ ሳምንት ፣7ኛ ቀን ፣ተግባር1 ገጽ 60 

የሚከተሉትን ቃላትና ሐረጋት ነጣጥላችሁና አጣምራችሁ አንብቡ 

 ነጣጥሎ ማንበብ አጣምሮ ማንበብ 

ሀ አስ-ተማሪ-ነት-ኣቸው አስተማሪነታቸው 
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ለ ገጣሚ-ዎች-ም ገጣሚዎችም 

ሐ ሀብት-ኦች-ኣችን ሀብቶቻችን 

መ ይደረግ-ብ-ኣችሁ-ኣል ይደረግባችኋል 

ሠ የ-ተ-መጠኑ-ት የተመጠኑት 

ረ የ-አስ-ቆጠሩ ያስቆጠሩ 

ሰ የ-ዓውድ-ዓመት ያውዳመት 

ሸ የ-አኗኗር ያኗኗር 

 

እነዚህን ቃላት አጣምሮና ነጥለው ካነበቡ በኋላ ምንባቡን ያነባሉ፡፡ምንባቡን በአግባቡ ሲያነቡ ቃላትን 

ያገኟቸዋል፡፡በመሆኑም ቃላቱ ከአቀላጥፎ ማንበብና ከአንብቦ መረዳት ጋር ተቆራኝተው ስለቀረቡ ቃላቱን 

የበለጠ እንዲያውቋቸውና መገንዘባቸውን እንዲፈትሹ በተደጋጋሚ ዕድል ይሰጣል፡፡በምዕራፍ 6፣ 2ኛ 

ሳምንት ፣5ኛ ቀን ፣ በገጽ 124 ተግባር 1 ቃላትን በመውሰድ “ጓደኞቼ” በሚል ርዕስ ግንኙነት ያላቸውን 

ቃላት በምንባቡ መሰረት ያላቸዉ አውዳዊ ፍች እንዲያሳዩ አድርጋችሁ ፃፉ፡፡ 

ተግባር1 ለሚከተሉት ቃላት “ጓደኞቼ” በሚለው ምንባብ ውስጥ ያላቸውን ዓውዳዊ ፍች ከጻፋችሁ በኋላ 

በምንባቡ ካላቸው ውጪ ዓረፍተ ነገር ስሩባቸው፡፡ 

ሀ. የሚያርፈው(አንቀጽ1)                   መ. መሸለም(አንቀጽ2) 

ለ. ደረጃ (አንቀጽ1)                   ሠ.ነጠላ(አንቀጽ3) 

ሐ. ኮከብ(አንቀጽ3)                         ረ. እንዲውል(አንቀጽ4) 

በመሆኑም የሁለቱም የክፍል ደረጃ መጣጥፎችን በማንበብ እንዲያዳምጡ፣ቃላትን ነጣጥለውና 

አጣምረው እንዲያነቡ፣በምንባቡ መሰረትና ከምንባቡ ውጭ ያላቸውን ሀሳብ እንዲገልጹ ያደረገ መሆንን 

የጥናቱ ውጤት ያመለክታል፡፡ 

የተማሪዎችን የቃላት ዕውቀት ለማጎልበት በአንድ ተግባር ውስጥ የሚቀርቡ ቃላትን መመጠን 

ያስፈልጋል፡፡በመሆኑም በአንድ ተግባር ውስጥ መካተት ያለባቸዉ ቃላት ብዛት በአማካይ ከ5-7 የሚደርሱ 
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መሆን አለበት፡፡የቃላቱ ቁጥር ከበዛ ተማሪዎች ቃላቱን በተለያየ አቅጣጫ ተመልክተው ለማጥናትና 

ለመደጋገመ ዕድል አይኖራቸውም፡፡ተማሪዎቹ ደጋግመው ካላጠኑት ደግሞ የመርሳት አጋጣሚ ሊከሰት 

ይችላል፡፡ይህም የትምህርቱን ዓላማ እንዳይሳካ እንቅፋት ይሆናል፡፡ከዚህ አንፃር በየዕለቱ ለትምህርት 

ከቀረቡት ተግባር ውስጥ የሚገኙ ቃላት ከ4-10 ይደርሳሉ፡፡አማካኙ ሲሰላ ደግሞ በአንድ ተግባር ውስጥ 

የሚገኙ የቃላት ብዛት 7 ናቸው፡፡በመሆኑም መጽሀፍ በየተግባሩ ያቀረባቸው የቃላት ብዛት በሁለቱም 

የክፍል ደረጃዎች ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋል ማለት ይቻላል፡፡ 

የ5ኛ ክፍል በምዕራፍ3፣3ኛ ሳምንት፣እና 8ኛ ቀን፣በገጽ 58 ተግባር1 የቀረበውን ለአብነት መመልከት 

ይቻላል፡፡ 

በ ”ሀ” ረድፍ ለቀረቡት ቃላት ተመሳሳይ ፍቻቸዉን ከ ”ለ” ረድፍ ካሉት በመምረጥ አዛምዱ፡፡ 

    ሀ                                            ለ 

1. በጎ                                      ሀ. እዉቅና 

2. ዝና                                      ለ. እንቅፋት 

3. ማነቆ                                    ሐ. ብልፅግና 

4. ጋብቻ                                    መ. ትዳር 

5. መገለጫ                                  ሠ. ጥሩ 

6. ዕድገት                                   ረ. መታወቂያ 

7. መተሳሰር                                 ሰ. መዛመድ 

የ6ኛ ክፍል ደግሞ በምዕራፍ 5፣2ኛ ሳምንት፣5ኛ ቀን በገጽ 99 ተግባር 1 መመልከት ይቻላል፡፡ 

በሚከተሉት ቃላት ዓረፍተ ነገር በመስራት ዓውዳዊ ፍቻቸውን አሳዩ፡፡ 

ሀ. ትጋት              ሐ. መዛግብት ሠ. ተርታ ሰ. አስተዋፅዖ 

ለ. እምቅ              መ. መስክ ረ. ምንዛሬ 

ከላይ በሁለቱም የክፍል ደረጃ የተገለፁት የቃላት ብዛት በአማካኝ 7 ሆኖ አግኝተነዋል፡፡ 
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በአጠቃላይ በአንድ ተግባር ውስጥ መካተት ያለባቸው የቃላት ብዛት በአማካኝ ከ5-7 መሆን 

አለበት፡፡በመሆኑም በሁሉም የክፍል ደረጃ ከላይ ያሉት ሁለት መልመጃዎች እያንዳንዱን ተግባር 

መስፈርቱን ያሟላ ሆኖ እንዳገኘነው ጥናቱ ይጠቁማል፡፡ 

ሐ/ የቃላት ትምህርት አቀራረብ በመዝገበ ቃላት አስደግፎ ማቅረብ  

በመዝገበ ቃላት የተደገፈ የቃላት ትምህርትን በተመለከተ በመማር ሁኔታ ውስጥ የመዝገበ ቃላት 

አጠቃቀም ትምህርት የማንኛውም መርሃ ትምህርት ዋና አካል መሆን አለበት ይላሉ፡፡ምሁራን ይህንን 

የሰነዘሩት ሀሳብ በምንም ተነስተው ሳይሆን ተማሪዎች መዝገበ ቃላትን ውጤታማ በሆነ መንገድ 

መጠቀም ከቻሉ ቃላትን በመረዳትም ሆነ በማመንጨት በኩል አጋዥነቱን ከግምት በማስገባት ነው፡፡ 

የቃላት ፍች በመዝገበ ቃላት በሰፈሩ የተለያዩ ፍችዎች ጋር ማገናኘት ያስፈልጋል፡፡ በመዝገበ ቃላት ውስጥ 

የቃላት የተለያዩ ቅርፆችና ከቅርፃቸው ጋር በአንፃራዊነት የቀረቡ ፍችዎች አሉ፡፡ 

መዝገበ ቃላት ለቋንቋ መማር በተለይም ለቃላት ትምህርት የሚያበረክተው ሰፊ አስተዋጽኦ ቢኖረውም 

ስለ ቋንቋ መማር በሚያወሱ መጽሀፍት ውስጥ ሳይነሳ የቆየ ጉዳይ ነው፡፡ በቋንቋ መማር የመዝገበ ቃላት 

ሚና እንዲዘነጋ ያደረጉ ምክንያቶችንና ምላሻቸውን ይዘረዝራል፡፡የመጀመሪያው ምክንያት ቃላት በተናጠል 

ለትምህርት መቅረብ የለባቸውም፤መዝገበ ቃላት ግን ተማሪዎች ቃላትን በተናጠል እንዲያጠኑ ይገፋፋል 

የሚል ነው፡፡ስለዚህ ተማሪዎች መዝገበ ቃላት እንዴት እንደሚጠቀሙ ማስተማር በአጠቃላይ ሂደት 

የሚገጥሟቸውን ችግር ለመፍታት ያስችላል፡፡ከዚህ አንፃር በ5ኛ ክፍል መጽሀፍ ውስጥ ተማሪዎች 

በመዝገበ ቃላት ታግዘው የቃላትን ፍች አቀራረብ እንዲረዱ የሚያደርጉ መልመጃዎች አልተካተቱም፡፡በ6ኛ 

ክፍል መማሪያ መጽሀፍት ውስጥ ግን በምዕራፍ 6፣3ኛ ሳምንት፣8ኛ ቀን፣በገጽ133 ተግባር 2 

የሚከተሉትን ቃላት ፍች ከመዝገበ ቃላት በመፈለግ ጻፉ፡፡ 

ሀ. ወለል መ. መወዳጀት ሰ. ማዉሳት 

ለ. ሰበብ ሠ. መወትወት ሸ. መኳተን 

ሐ. ግብር  ረ. ቀብድ ቀ. ጎዳና 

በምዕራፍ 10፣1ኛ ሳምንት፣2ኛ ቀን፣በገጽ 212 ተግባር1 ለሚከተሉት ቃላት የመዝገበ ቃላት ፍች ስጡ፡፡ 

ሀ. አጎዛ   መ. ጠራራ ሰ. ጋሸ 
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ለ. አሻራ   ሠ. መቀርጠፍ ሸ. አያ 

ሐ. ማህተም     ረ. ማፍዘዝ         ቀ. ቡዳ 

የመሳሰሉት ቃላት ተማሪዎች በመዝገበ ቃላት ታግዘው የቃላት ፍች ለማግኘት የቀረቡ መልመጃዎች በ6ኛ 

ክፍል ሁለት ተግባሮች ብቻ መገኘታቸውን ጥናቱ ስለሚያመላክት የ5ኛ ክፍል የቃላት ትምህርት አቀራረብ 

ምንም አይነት መልመጃ እንዳልተካተተ ጥናቱ ያመላክታል፡፡ 

መ/ የቃላት እርባታ፣ምስረታና የምዕላድ ትንተና አቀራረብ 

ተግባር 2 የሚከተሉትን ውስብስብ ቃላትና ሀረጋት በመነጣጠልና በማጣመር አንብቡ፡፡ 

1ኛ ሳምንት፣1ኛ ቀን ገጽ 16  

 ነጣጥሎ ማንበብ አጣምሮ ማንበብ  

ሀ የ-ዕደ-ጥበብ  የዕደ ጥበብ 

ለ እንዲዋብ-ብ-ኣቸው እንዲዋብባቸው 

ሐ ሰርግ-ኧኛ-ኦች-ኣቸው ሰርግኞቻችን 

መ ቱሪስት-ኦች-ም ቱሪስቶችም 

ሠ ተፈጥሮ-ኣዊ-ነት ተፈጥሯዊነት 

ረ ጥልፍ-ኦች-ኣቸው ጥልፎቻቸው 

ሰ ዓለም-አቀፍ-አዊ ዓለምቀፋዊ 

ሸ ኢትዮጵያ-ኣዊ-ነት-ኣችን-ን ኢትዮጵያዊነታችን 

 

በቋንቋ ውስጥ በአንፃራዊ አነጋገር ጥቂት ቁጥር ያላቸውን የቃላት አፈጣጠር ሂደቶች በመከተል ከፍተኛ 

ቁጥር ያላቸውን አዳዲስ ቃላት መመስረት ይቻላል፡፡በቃላት የእርባታና የምስረታ ሂደት ላይ የተመረኮዘ 

ትምህርት ተማሪዎች ቃላትን ለመረዳትም ሆነ ለማፍለቅ እንዲችሉ መሰረት ይጥላል፡፡ትምህርቱን 

ከመረዳት ከኪሂሎች አንፃር ሲታይ ተማሪዎች የማያውቁት ቃል ሲገጥማቸው የቃሉን ስነ ምዕላዳዊ 

አወቃቀር በመመርመር፣የቃሉን ፍች መመርመር እንዲችሉ ፍንጭ ይሰጣል፡፡ 
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በአማርኛ ቋንቋ ዉስጥ ቃላትን ለማርባትና ለመመስረት የሚያስችሉ የተወሰነ ቁጥር ያላቸው ቅጥያዎች 

አሉ፡፡እነዚህ ቅጥያዎች በሰዋስዋዊ ተግባራቸው መነሻነት የእርባታና የምስረታ ቅጥያዎች በመባል በሁለት 

ይከፈላሉ፡፡ የእርባታ ቅጥያዎች በቃል አምድ ላይ እየተቀጠሉ ቃሉ ለመደብ፣ ለቁጥር፣ ለሙያና ለእምርነት 

ወዘተ በመርባት የተለያዩ ቅርጽና ተጨማሪ ፍች እንዲኖረው ያደርጋሉ፡፡ የቃላት እርባታ ወይም ምስረታ 

በቃላት ሰዋስዋዊ ወይም መስራች ቅጥያዎችን በመጨመር ሌላ ቃል መመስረት ሲሆን ከዚህ አንፃር 

በመጽሀፍ ውስጥ የ5ኛ ክፍልም ሆነ የ6ኛ ክፍል መማሪያ መጽሀፍ ውስጥ የሚገኙ የቃላት እርባታም ሆነ 

ምስረታ  መልመጃዎች የቃላት ትምህርት አቀራረብ እንደተካተተ ጥናቱ ያሳያል፡፡በመሆኑም በሁሉም 

የክፍል ደረጃ የርባታና የምስረታ ቅጥያዎች የቀረቡ ሲሆን የ5ኛ ክፍል የተግባር ብዛት በቁጥር 20 ሲሆኑ 

በገጽ 1፣14፣21፣34፣41፣55፣61፣75፣81፣97፣104፣119፣128፣145፣154፣173፣180፣196፣202 

እና220 ሲሆኑ የ6ኛ ክፍል ደግሞ በቁጥር 17 ሲሆኑ በገጽ 1፣ 16፣ 23፣ 37፣ 43፣ 60፣ 67፣ 81፣ 89፣ 

103፣109፣128፣136፣152፣159፣177 እና 184 ሆኖ መገኘታቸውን ጥናቱ ያመላክታል፡፡  

ሠ/ የቃላት ፍች ዝምድና ትምህርት አቀራረብ ትንተና 

የቃላት ፍች ዝምድና በቃላት ተመሳስሎና ተቃርኖ፣ከታች ተከታችና በአብሮ ተሰላፊ ቃላት ዝምድና ላይ 

ያተኩራል፡፡በዚህም ቃላት እርስ በእርሳቸው እንዴት ይዛመዳሉ? በአንድ ስነልሳናዊ አውድ ተከታትሎ 

በመሰለፍ ፍችን እንዴት ግልጽ ያደርጋል? የሚሉ ነጥቦች በትምህርቱ ዝግጅት ትኩረት የሚሰጡ ናቸው፡፡ 

ስለ ተመሳሳይና ተቃራኒ ቃላት ትምህርት ሲነሳ ቃላት ፍጹም ተመሳሳይ ወይም ፍጹም ተቃራኒ 

ስለማይሆኑ አንድ ቃል በተለያየ አውድ ሲገባ የተለያየ ተመሳሳይ ወይም ተቃራኒ ፍች ሊኖረው 

ይችላል፡፡ይህንን ለተማሪዎች ማሳየት ይቻል ዘንድ የቃላት ማስተማሪያ ስልት አውዳዊ መሆን 

እንደሚገባው ምሁራን ያሰምሩበታል፡፡  

ቃላት የተመሳሳይና የተቃራኒ የፍች ዝምድና ብቻ ሳይሆን የከታች ተከታችና በአንድ አውድ አብሮ 

በመሰለፍ የፍችና የአውድ ዝምድናን የማሳየት ባህሪ አላቸው፡፡ከዚህ አኳያ በመማሪያ መጽሀፉ የሚካተት 

የቃላት ትምህርትም የከታችና የተከታች ቃላትን የፍች ዝምድና የሚፈትሽ አንድ ቃል ከየትኛው ቃል ጋር 

ቀድሞ ወይም ተከትሎ ይገባል? 
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የሚለውን የሚያስለይ እንዲሁም በተገቢው አውድ ተገቢውን ቃል መርጦ ለመጠቀም የሚያስችል 

ትምህርት ማቀፍ እንዳለበት ይታመናል፡፡ 

ውስን ከሆነው የፈሊጦች አገባብና ከሌሎች ሀረጎች የተለየ በአንድ ቋንቋ ቃላት መሀል መተሳሰርን 

የሚፈጥር ሌላው ዝምድና የቃላት አብሮ ተሰላፊነት ነው፡፡ይህ የቃላት ዝምድና  አይነት በማንኛውም ቋንቋ 

የቃላት ጥናት ውስጥ ቃላትን አደራጅቶ ማቅረቢያ ዋና መርህ በመሆን ያገለግላል፡፡ምንም እንኳ ፍች 

ለተለያየ ደረጃ ሊታሰብ የሚችል ቢሆንም የቃላትን አብሮ ተሰላፊነት በቃላት አውዳዊ ዝምድና ላይ 

የሚመሰረትና ፍች የሚተላለፍበት አንዱ መንገድ ነው፡፡ 

ከዚህ አንፃር በ5ኛ ክፍልም ሆነ በ6ኛ ክፍል መማሪያ መጽሀፍ ውስጥ ለአብነት ብንመለከት የተመሳሳይና 

የተቃራኒ ሁኔታን በምዕራፍ 2፣ 2ኛ ሳምንት፣5ኛ ቀን፣በገጽ31 ተግባር 1 በ ”ሀ” ረድፍ ለቀረቡት ቃላትና 

ሐረግ ተመሳሳይ ፍቻቸውን በ ”ለ” ረድፍ ካሉት ጋር እያዛመዳችሁ ጻፉ፡፡ 

      ሀ                                              ለ 

1. ጥራጊ                                    ሀ. ሽንት ቤት 

2. ማቃወስ                                  ለ. ፀር 

3. መፀዳጃ ቤት                             ሐ. ሳቢ  

4. ማራኪ                                   መ. የቆሻሻ ውኃ 

5. ጠንቅ                                    ሠ. ደረቅ ቆሻሻ 

6. እጣቢ                                    ረ. ማባዛት  

                                               ሰ. ማስታመም 

ከዚህ ሌላ በምዕራፍ 3፣ 1ኛ ሳምንት፣2ኛ ቀን በገጽ 44 ተግባር 2 በ ”ሀ” ረድፍ ለተዘረዘሩት ቃላትና 

ሐረጋት ተቃራኒ ፍቻቸውን ከ ”ለ” ረድፍ በመምረጥ አዛምዱ፡፡ 

    ሀ                                             ለ 

1. ቸር                                       ሀ. ማራቅ 

2. ጣደ                                       ለ. ቸኮለ 

3. ሰከነ                                      ሐ. አወጣ 
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4. ምርቃት                                   መ. መጥፎ 

5. ማቀራረብ                                  ሠ. ርግማን 

6. ረጋ አለ                                    ረ. ደፈረሰ 

ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት ቃላትና ሀረጋት ፍጹም ተመሳሳይ ፍጹም ተቃራኒ አይደሉም፡፡ከፊል መመሳሰልና 

መቃረን ሊታይባቸው ይችላል፡፡ስለዚህ አንዳንዶቹ ባለ አቅጣጫ ተቃርኖ፣ተደራጅ ተቃርኖ እና ተገልባጭ 

ተቃርኖ ሊያካትቱ ይችላሉ፡፡በመሆኑም መጽሀፉ የቃላት ትምህርት አቀራረብ በመጠኑም ቢሆን እነዚህን 

ነገሮች ያሟላ መሆኑን ተመልክተናል፡፡ 

የአንድ ቃል ፍች በሌላ የቃል ፍች የሚጠቃለል ሆኖ ሲገኝ የሁለቱ የቃላት ዝምድና የከታችነትና የተከታችነት 

የፍች ግንኙነትን ያመለክታል፡፡አንድ ቃል ሰፋ ያለ ጽንሰ ሀሳብ በመወከሉ የተነሳ በስሩ በርካታ ቃላት 

የሚኖራቸውን ፍች ሊያቅፍ ይችላል፡፡ 

የከታች ተከታች ምሳሌን ደግሞ ስንመለከት የ5ኛ ክፍል በምዕራፍ 6 ፣1ኛ ሳምንት፣2ኛ ቀን፣በገጽ 108 

ተግባር 1 

ቀጥሎ የቀረቡትን ዝርዝር ቃላት በሠንጠረዥ ውስጥ በቀረቡት ጥቅል መጠሪያቸዉ ስር መድቡ፡፡ 

ቅርንፉድ    ሰላጣ            ቆስጣ በሶብላ 

አጓት ዶቅማ አይብ እንጆሪ 

አትክልት ፍራፍሬ የወተት ተዋጽኦ ቅመማ ቅመም 

    

 

የ6ኛ ክፍል ምዕራፍ 10፣3ኛ ሳምንት፣8ኛ ቀን በገጽ 229 ተግባር1 የሚከተሉትን የቢጋር ሠንጠረዥ በተገቢ 

ቃላት አሟሉ፡፡ 

 

 



69 
 

 

 

ተቅማጥ 

ሆድ 

ቁርጠት 

 

   

 

 

 

ከላይ የተዘረዘሩት ነገሮች በከታች ተከታች መልኩ የቀረቡ መልመጃዎች ተካተው መገኘታቸውን ጥናቱ 

ያመላክታል፡፡ 

ውስን ከሆኑት የፈሊጦች አገባብና ከሌሎች ሀረጎች የተለየ በአንድ ቋንቋ ቃላት መሀል መተሳሰርን 

የሚፈጥር ሌላው ዝምድና የቃላት አብሮ ተሰላፊነት ነው፡፡ይህም ሁለት ባህሪያት አሉት፡፡አንደኛው ባህሪም 

የአንድ ቃል ፍች አዘውትሮ አብሮ ከሚሰለፍ ቃል ፍች ጋር በመሆን ሰፋ ያለ ፍች እንደሚያስገኝ ማሳየት 

መቻሉ ነው፡፡ሁለተኛው ደግሞ ተማሪዎች ምን አይነት ቃላት በአንድ ላይ ተሰልፈው መገኘት እንደሚችሉ 

እንዲለዩና አንድ ቃል ሲመጣ ከሱ ጋር አብሮ ሊሰለፍ የሚችል ቃልን እንዲጠብቁ ማስቻሉ ሲሆን ይህም 

ደግሞ የአብሮ ተሰላፊነት ሁኔታ አመላካች መሆኑን ያሳያል፡፡  

የ5ኛ ክፍል መማሪያ መጽሀፍ ውስጥ በምዕራፍ 6 ፣3ኛ ሳምንት፣8ኛ ቀን በገጽ 124 ተግባር 1 ቀጥሎ 

የተዘረዘሩትን ቃላትና ሀረጋት በተጓደሉት ዓርፍተ ነገሮች ውስጥ በማስገባት አሟሉ፡፡ 

ህመሞች 

ቁርጥማት 

 

 

ራስ ምታት 
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እንዳይጠቃ የበለፀጉ የዕለት ተዕለት 

ለማዳበር  አሟልቶ ጥንካሬ 

ሀ. -------- ተግባርን ለማከናወን ጤነኛ መሆን ያስፈልጋል፡፡ 

ለ. በማዕድን----------ምግቦች ጤናማና ጠንካራ ያደርጋሉ፡፡ 

ሐ. ወተት ሦስቱን የምግብ አይነቶች--------------የያዘ ምግብ ነው፡፡ 

መ. ሰውነታችን በበሽታ--------ተመጣጣኝ ምግብ መመገብ ያስፈልጋል፡፡ 

ሠ. ካልሲየም ያላቸው ምግቦች መመገብ አጥንት----------እንዲኖረው ያደርጋል፡፡ 

ረ. ዘወትር የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ሰውነትን----------ይጠቅማል፡፡ 

የ6ኛ ክፍል ደግሞ በምዕራፍ1፣3ኛ ሳምንት፣8ኛ ቀን፣ በገጽ 19 ፣ተግባር 1 የሚከተሉትን ቃላት 

በትክክለኛው ቦታቸው በመጻፍ ዓረፍተ ነገሮችን አሟሉ፡፡ 

ሀ. ቀለም              ሐ. ባህላዊ             ሠ. ቀልብ                ሰ. ህብር 

ለ. ውበት             መ. ሸማ ረ. ቁጥር ሸ. አሻራ 

ሀ. ባህላዊ ልብሶች የሀገራችንን----------ሠሪዎች ችሎታ አጉልተው ያሳያሉ፡፡ 

ለ. ለወንዶችም ሆነ ለሴቶች የሚዘጋጁት ባህላዊ ልብሶች የየባህሉ------------አርፎባቸዋል፡፡ 

ሐ. ብሔር ብሔረሰቦች የተለያየ ------------ያላቸው የባህል ልብሶች አሏቸው፡፡ 

መ. ባህላዊ ልብሶቻችን ከተፈጥሮ ጥጥ ስለሚዘጋጁ ምቾትና-----------አላቸው፡፡ 

ሠ. ባህላዊ ልብሶቻችን ከጥልፎችና ከጥበቦች ጋር-----------ፈጥረው-----------ይስባሉ፡፡ 

ረ. በዓወዳመት ጊዜ ብዙዎቻችን -----------ልብስ መልበስ እንወዳለን፡፡ 



71 
 

ከዚህ በላይ የተዘረዘሩ ተግባራት የቀረቡ መልመጃዎች የቃላት አብሮ ተሰላፊነትን እንዳላቸው ጥናቱ 

አመላክቷል፡፡ 

በአጠቃላይ የቃላት ፍች ዝምድና ስንመለከተው መጽሀፉ ተገቢውን ትኩረት እንደሰጠ 

ያመላክታል፡፡ለምሳሌ የ5ኛ ክፍልን የቃላት ተመሳስሎና ተቃርኖ ስንመለከተው በቁጥር 17 በገጽ 

4፣11፣17፣31፣44፣58፣72፣84፣115፣134፣169፣184፣193 እና 199 ሲሆኑ፤ ከታች ተከታች 

ስንመለከተው በቁጥር 15በ ገጽ25፣ 28፣ 35፣ 57፣ 64፣ 65፣ 89፣ 95፣ 102፣ 108፣ 117፣ 118፣ 

127፣135እና 150 ገፆች ይገኛሉ፡፡ 

በአብሮ ተሰላፊነት ስንመለከተው ደግሞ በቁጥር11 ሲሆኑ በገጽ 17፣ 24፣ 64፣ 72፣ 124፣ 142፣ 159፣ 

168፣177እና 193 ገፆች እንደሚገኙ ጥናቱ ይጠቁማል፡፡ 

የ6ኛ ክፍልን ስንመለከተው ደግሞ የቃላት ተመሳስሎና ተቃርኖ በቁጥር 8 ናቸው፡፡በገጽ 32፣ 33፣ 40፣ 

46፣ 92፣139 እና 220 ሲገኙ፤የከታች ተከታች ቁጥር 15 ሲሆኑ በገጽ 5፣6፣ 13፣18፣ 22፣ 

27፣70፣77፣100፣115፣124፣139፣142፣167፣191እና 230 ገፆች ሲገኙ በአብሮ ተሳላፊነት ደግሞ 

በቁጥር 9 በገጽ 12፣19፣55፣78፣133፣139፣173፣203 እና 220 እንደሚገኙ የጥናቱ ውጤት 

ያመላክታል፡፡ 

በመሆኑም የቃላት ትምህርት አቀራረብ የቃላት ተመሳስሎና ተቃርኖ፣የከታች ተከታች እና የአብሮ 

ተሰላፊነት ቃላት ዝምድና ላይ ትኩረት እንዳደረገ ጥናቱ ያመላክታል፡፡ 

ረ/ መጠየቅ 

ተማሪዎች ቃላትን በራሳቸው መንገድ እንዲማሩ ማድረግ በአገኙት አጋጣሚ ሁሉ የሚያጋጥሟቸውን 

አዳዲስ ቃላትና የተለመዱ ቃላት አገባብ ለመረዳት ያስችላቸዋል፡፡ይህ ደግሞ በሁሉም ደረጃ ለሚገኙ 

ተማሪዎች ደረጃውን ጠብቆ ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ስልት ነው፡፡በጀማሪ ደረጃ የሚገኙ ተማሪዎች እንኳን 

ቢሆኑ አልፎ አልፎ የቃላትን ፍች ከመንገር ይልቅ ምን ማለት እንደሆነ በመጠየቅ ፍቻቸውን ለመረዳት 

እንዲሞክሩ ማለማመድ ያስፈልጋል፡፡በተለይ ግን በመካከለኛ እርከን(ከ5-8ኛክፍል)ደረጃ ለሚገኙ 

ተማሪዎች የቃላትን ፍች ከመንገር ይልቅ ራሳቸውን ፈልገው እንዲማሩ ማድረግ ተመራጭ 

ነው፡፡ምክንያቱም ተማሪዎች በዚህ መንገድ ቃላትን እንዲማሩ ሁኔታዎችን ማመቻቸት የተማሪዎችን 
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መድብለ ቃላት በቀላሉ ለማሳደግ ያስችላል፡፡ከዚህ አንፃር የ5ኛ ክፍልም ሆነ የ6ኛ ክፍል በመጽሀፍ ውስጥ 

የቀረቡት ተግባራት በሙሉ ተማሪዎች በራሳቸው እንዲሰሩ የሚጋብዙ ስለሆኑ የቃላት ትምህርት አቀራረቡ 

ተገቢ መሆኑን ጥናቱ አመላክቷል፡፡ 

በአጠቃላይ በሁሉም የክፍል ደረጃ መጠየቅ በአግባቡ እንደቀረበ ያመላክታል፡፡የ5ኛ ክፍል በቁጥር 

ስንመለከተው 29 ሲሆኑ በገጽ 16፣ 23፣ 30፣ 36፣ 43፣ 50፣ 57፣ 63፣ 71፣ 77፣ 83፣ 91፣ 99፣ 107፣ 

115፣ 133፣ 141፣ 148፣ 149፣ 158፣ 168፣ 173፣ 183፣ 188፣ 193፣ 198፣ 208፣ 213 እና 223 

የሚገኙ ሲሆን የ6ኛ ክፍል ደግሞ በቁጥር 23 ሲሆኑ በገጽ 8፣ 12፣ 26፣ 29፣ 39፣ 50፣ 62፣ 70፣ 84፣ 98፣ 

113፣ 123፣ 133፣ 147፣ 149፣ 155፣ 172፣ 180፣ 187፣ 195፣ 211፣ 215 እና 220 እንደሚገኙ 

ያመላክታል፡፡ስለዚህ ተማሪዎች የራሳቸውን እውቀት ለማዳበር አዳዲስ ቃላት ሲያጋጥሟቸው በራሳቸው 

ፈልገው እንዲማሩ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡በመጠየቅ የቃሉን ፍች እንዲያውቁ ያደርጋል፡፡በመሆኑም 

ቃላት ትምህርት አቀራረብ ይህ ታሳቢ ያደረገ መሆኑን ጥናቱ ያመላክታል፡፡ 

ሰ/ ማቅረብ 

በአንድ ቋንቋ ውስጥ የሚገኙ ቃላትን በሙሉ ተማሪዎች ፈልገው እንዲያገኙ መስተጋብር በመፍጠር 

እንዲማሩ ማድረግ አስቸጋሪ ነው፡፡ምክንያቱም ተማሪዎች በሚያደርጉት መስተጋብርና የግል ጥረት 

ለመረዳት የሚያስቸግሩ ቃላት ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ፡፡በዚህ ጊዜ ቃላትን ለማስተማር ማቅረብ አስፈላጊ 

ይሆናል፡፡እንዲሁም ማቅረብ የተለያዩ ክንውኖችን እንደሚያካትት በተለይ በመካከለኛና በከፍተኛ ደረጃ 

ለሚገኙ ተማሪዎች የቃላትን ፍች በገለፃ መልክ በማስረዳት ማቅረብ አስፈላጊ እንደሆነ ይገልጻሉ፡፡ከዚህ 

አንፃር የ5ኛ ክፍልም ሆነ የ6ኛ ክፍል መጽሀፍ  በማቅረብ የገለፃ ስልት ፍፁም ተመሳሳይ እና ተቃራኒ ቃላት 

እንደሌለ ይታመናል፡፡ በመሆኑም የ5ተኛም ሆነ 6ተኛ ክፍል መጽሀፍ በሁሉም ምዕራፎች የቃላት ትምህርት 

አቀራረብ የገለጻ ስልትን የተጠቀመ መሆኑን፤ ጥናቱ አሳይቷል፡፡ 

ማቅረብን በተመለከተ የ5ኛ ክፍል ምዕራፍ 2፣2ኛ ሳምንት፣4ኛ ቀን፣በገጽ 31 ተግባር 1ን ስንመለከት በ 

”ሀ” ረድፍ ለቀረቡት ቃላትና ሐረጋት ተመሳሳይ ፍች በ ”ለ” ረድፍ ካሉት ጋር እያዛመዳችሁ ጻፉ፡፡ 

    ሀ    ለ 

1.ጥራጊ ሀ. ሽንት ቤት 
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2. ማቃወስ ለ. ፀር ሳቢ 

3. መጸዳጃ ቤት ሐ. የቆሸሸ ውሃ 

4. ማራኪ መ. ደረቅ ቆሻሻ 

5. ጠንቅ ሠ. መዛባት 

6. እጣቢ ረ. ሳቢ 

 ሰ. ማስታመም ሲሆኑ  

የ6ኛ ክፍል ምዕራፍ 2፣ 1ኛ ሳምንት፣2ኛ ቀን፣ ገጽ 92፣ ተግባር 1 ስንመለከተው ደግሞ በ ”ሀ” ረድፍ ለተዘረዘሩት 

ቃላት ተቃራኒያቸውን ከ ”ለ” ረድፍ በመምረጥ አዛምዱ፡፡ 

  ሀ                                                 ለ 

1. የብስ                                         ሀ. አስቀያሚ 

2. ከተማ                                        ለ.ቅርብ 

3. ማራኪ    ሐ.ተመሳሳይነት 

4. ልዩነት                                       መ. ሰው ሰራሽ 

5. እንግዳ                                       ሠ. ቤተኛ 

6. ጥንታዊ                                     ረ. ዘመናዊ 

7. ተፈጥሯዊ ሰ. ውሃማ አካል 

8. ጥልቀት ሸ. ገጠር ሲሆኑ 

እነዚህ ከላይ በሁለቱም የክፍል ደረጃ የቀረቡት የማቅረብ ተግባራት ፍጹም ተመሳሳይ ወይም ፍጹም 

ተቃራኒ ቃላት/ሐረጋት/የሉትም፤ነገር ግን ሁለቱም ተግባራት መስራት የሚቻለው በማቅረብ ነው፡፡ስለዚህ 

የ5ኛ ክፍል ተመሳሳይና ተቃራኒ በቁጥር 19 ሲሆኑ በገጽ4፣ 11፣ 17፣ 31፣ 44፣ 58፣ 72፣ 84፣ 100፣ 
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115፣ 134፣ 150፣ 169፣ 184፣ 193፣ 200 እና 224 ሲሆኑ የ6ኛ ክፍል ተመሳሳይና ተቃራኒ በቁጥር 9 

ሲሆኑ በገጽ 33፣ 40፣ 46፣ 55፣ 92፣ 139 እና 220 ውስጥ ይገኛሉ፡፡ 

በአጠቃላይ የሁሉም የክፍል ደረጃ መጽህፍት መልመጃዎች ሲዘጋጁ ፍጹም ተመሳሳይ /ተቃራኒ/ሆነው 

አልቀረቡም፡፡ 

4.2 የውጤት ማብራሪያ  

የዚህ ጥናት ዋና ዓላማ በ2007 ዓ.ም ታትሞ አገልግሎት ላይ እየሰጠ የሚገኘውን የ5ኛ እና የ6ኛ ክፍል 

መማሪያ መጽሀፍ የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀትና አቀራረብ መመርመር ነው፡፡በመሆኑም የጥናቱ 

ዓላማ ከግብ ለማድረስ መረጃዎች በሰነድ ፍተሻ ተሰብስበዋል፡፡ የተሰበሰበው መረጃም በሰንጠረዥ 

በመቶኛና በቃላት አማካኝነት በገላጭ የትንተና ስልት ተተንትነዋል፡፡ያስገኛቸው ውጤቶችም ቀርበዋል፡፡ 

የመጀመሪያው የጥናቱ  መሪ ጥያቄ የመማሪያ መጻህፍት የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀት ምን 

ይመስላል? የሚል ሲሆን ከዚህ አኳያ የቃላት ትምህርት ውጤታማ እንዲሆን መርህን የተከተለ አደረጃጀት 

ሊኖረው ይገባል፡፡በመሆኑም በቅድሚያ ለተለመዱና ለቃላት ትምህርት መሰረት የሚጥሉ ቃላትን 

ተከታታይነት፣ ተለጣጣቂነትና ውህድነት ባለው መልኩ እንዲጠቀሙባቸው በሚረዳ መልኩ አደራጅቶ 

ማቅረብ ያስፈልጋል፡፡ትምህርቱ መርህን ተከትሎ የቀረበ እንዲሆን በተማሪዎች ላይ ተጨባጭ ለውጥ 

ለማምጣት ይረዳል፡፡ከዚህ አንጻር መጽሀፉ ተገቢ አደረጃጀትን እንዲከተል የጥናቱ ውጤት 

አመላክቷል፡፡ምክንያቱም መጽሀፉ ትምህርቱን በቀጥተኛና በኢቀጥተኛ መንገድ ወጥ በሆነ መልኩ 

ተከታታይነቱን ጠብቆ አቅርቧል፡፡የቃላት ትምህርት በዋናነት ተደራጅቶ የቀረበው ከሚነበቡና ከሚደመጡ 

ጽሁፎች ጋር ነው፡፡ 

በየምዕራፉ ለትምህርት የቀረቡ ቃላት ሙሉ በሙሉ የወጡት ከሚነበቡ ጽሁፎች ውስጥ ነው፡፡በመጽሀፉ 

የመናገርና የመጻፍ ተግባራትም እነዚህን ጽሁፎች መሰረት ያደረጉ ናቸው፡፡በየምዕራፉ የሚገኙ 

የሚደመጡና የሚነበቡ ጽሁፎች በርእስ የተለያዩ፤ በጭብጥ ተመሳሳይ ናቸው፡፡ሆኖም ግን የሚደመጡ 

ጽሁፎች ከሚነበቡት ጋር በጭብጥ ተመሳሳይ ስለሆኑ ተማሪዎች ሲያዳምጡ፣ሲያነቡ ያዳመጡትን ሆነ 

ያነበቡትን ጽሁፍ መሰረት አድርገው የተለያዩ መልመጃዎችን ሲሰሩ(ለምሳሌ የመጻፍና የመናገር 

ተግባራትን ሲያከናውኑ) ቃላቱን ያዳምጧቸዋል፤ይመለከቷቸዋል፤በአንደበታቸውም ይጠሯቸዋል፡፡ 
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በንግግርም ሆነ በጽሁፋቸው ውስጥ ይጠቀሙባቸዋል፡፡በመሆኑም የመጽሀፉ የቃላት ትምህርት አደረጃጀት 

በቃላት ትምህርት ውስጥ የሚካተቱ ቃላት በጥንቃቄ መመረጥና ደረጃ በደረጃ መቅረብ 

እንዳለባቸው፤ደረጃ በደረጃ ከቀረቡ ደግሞ የተማሪዎችን የቃላት መድብል ቀስ በቀስ ለማሳደግ ብሎም 

የተማሯቸውን ቃላት በእለት ተእለት እንቅስቃሴያቸው(በመማሪያ ክፍል ውስጥም ሆነ 

ውጭ)እንዲጠቀሙባቸው እንዲያስችል፤ትምህርቱም የሚጠበቀውን ውጤት ለማስገኘት እንደሚረዳ 

ከገለጹት ሀሳብ ጋር የሚጣጣም ነው፡፤ 

ተማሪዎች በየምዕራፉ የሚማሯቸውን ቃላት ተለይተው ይታወቃሉ፡፡በየ ተግባሩ የሚገኙ ቃላት ከ4-10 

በአማካኝ 7 የሚደርሱ ናቸው፡፡መልመጃዎች በሙሉ ተማሪዎች በራሳቸው እንዲሰሩ በሚያዝዙ ግልጽ 

መመሪያዎች አማካኝነት ተደራጅተው የቀረቡ ናቸው፡፡ለእያንዳንዱ ተግባር ለምሳሌ የቢጋር ሰንጠረዥ 

ለመስራትና ለቃላት አውዳዊ ፍች ለመስጠት መልስ የሚያገኙት ምንባቦችን አስሰውና አስታውሰው አረፍተ 

ነገሮችን ፈትሸው ነው፡፡አደረጃጀቱ ተማሪዎች ለትምህርት የቀረቡ የቃላት ፍች እንዲገነዘቡና 

እንዲጠቀሙባቸው የሚያደርግ ነው፡፡ልምምዱም በአንድ ወይም በሁለት ምዕራፍ የተወሰነ 

አይደለም፡፡በሁሉም ምዕራፎች ውስጥ በአግባቡ ተደራጅተው የቀረቡ ናቸው፡፡ 

ሌላው የቃላት ትምህርት በርካታ ጉዳዮችን የሚይዝ ቢሆንም በጥቅሉ ሲታይ በአራት ዋና ዋና ክፍሎች 

ሊመደቡ ይችላሉ፤(የቃላት ፍች፣የቃላት አጠቃቀም፣የቃላት አገባብ/ሰዋስው እና የቃላት 

ምስረታ/እርባታ)ይዘቶችን ያካትታል፡፡በመሆኑም የ5ኛ ክፍል መጽሀፍ ሰፊ ሽፋን የሰጠው የቃላት 

ፍች(ተመሳሳይና ተቃራኒ)ነው፡፡በመጽሀፉ ውስጥ ለቃላት አውዳዊና ከአውድ ውጭ ተመሳሳይና ተቃራኒ 

ፍች የቀረቡት ተግባራት 36.7%፣የቃላት አጠቃቀም 13%፣የቃላት አገባብ/ሰዋስው 6.5% እና የቃላት 

ምስረታ/እርባታ 43.4% መሆኑና የ6ኛ ክፍል ደግሞ የቃላት ፍች ተመሳሳይና ተቃራኒ ከአውድ ውስጥና 

ውጭ 46.2%፣የቃላት አጠቃቀም 12.3%፣የቃላት አገባብ/ሰዋስው 10.7% እና የቃላት ምስረታ/እርባታ 

30.3% ተደራጅተው የቀረቡ መሆናቸውን የጥናቱ ውጤት ያመላክታል፡፡ 

በ2ኛ ደረጃ በጥናቱ የተነሳው መሪ ጥያቄ የመማሪያ መጽሀፉ የቃላት ትምህርት አቀራረብ ምን ይመስላል? 

የሚል ሲሆን የቃላት ትምህርት አቀራረብ ስልቶችን የሚመለከት ነው፡፡በመሆኑም በምዕራፍ 2.4.2 

እንደተገለጸው የመማሪያ መጽሀፉ የቃላት ትምህርት አቀራረብ ሳቢና አሳታፊ ለማድረግ የተለያዩ 

ብልሀቶችን ተጠቅመው ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡የቃላት ትምህርት ማቅረቢያ ብልሀቶችም በርካታ ናቸው፡፡ 
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ከዚህም ውስጥ የቃላት ትምህርት አቀራረብ በመዝገበ ቃላት አስደግፎ ማቅረብ፣ የቃላት እርባታ፣ 

የምስረታ እና የምዕላድ ሂደታቸውን ተመርኩዞ ማቅረብ፣ ቃላትን በፍች ዝምድናቸው መነሻነት ማቅረብ፣ 

በመጠየቅና በማቅረብ እንዲሁም የከታች ተከታች እና የቃላት ተመሳስሎና ተቃርኖ እንደቀረበ የጥናቱ 

ውጤት አመላክቷል፡፡  

ሆኖም ግን በመጽሀፍ ውስጥ ከቀረቡት የቃላት ማስተማሪያ ስልቶች ውስጥ ትምህርቱን ከመዝገበ ቃላት 

አጠቃቀም ጋር አቆራኝቶ አቅርቧል፡፡የ5ኛ ክፍል መማሪያ መጽሀፍ የመዝገበ ቃላት አጠቃቀም፣ የቃላት 

ትምህርት አቀራረብ ተገቢውን ትኩረት እንዳልሰጠ የጥናቱ ውጤት አመላክቷል፡፡ነገር ግን የ6ኛ ክፍል 

መማሪያ መጽሀፍ ግን ትምህርቱ ከመዝገበ ቃላት አጠቃቀም ጋር በተወሰነ መልኩ ተገቢውን ትኩረት 

እንደሰጠ የጥናቱ ውጤት አሳይቷል፡፡  

ሌላው ከሌሎች ጥናቶች ጋር ያለው አንድነትና ልዩነት መመልከት ይቻላል፡፡ የአብይ ይመር (1991) 

ስንመለከተው በአማራ ክልል የመጀመሪያ ደረጃ ሁለተኛ እርከን ከ5ኛ-8ኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ 

መጽሀፍት የቃላት ትምህርት ይዘት ግምገማ ሲሆን ከዚህ ጥናት ጋር የሚያመሳስላቸው ነገር ቢኖር 

በመጀመሪያ ደረጃ ሁለተኛ እርከን መሆኑ ያመሳስለዋል፡፡ሌላው የአፈ ፈት ተማሪዎች ጥናቱ መደረጉን 

ሲያመሳስላቸው፤ይህ ጥናት ግን የቃላት ትምህርት ይዘቶች አደረጃጀትና አቀራረብ የዳሰሰ መሆኑ 

ይለያያቸዋል፡፡ 

የአንበሴ በቀለ(1993)ጥናት በኦሮሚያ ክልል በ8ኛ ክፍል የአማርኛ መማሪያ መጽሀፍት ውስጥ የቃላት 

ትምህርት አቀራረብ ትንተና ሲሆን ከዚህ ጥናት ጋር የሚያመሳስላቸው ሁለቱም በመ.ጀመሪያ ደረጃ 

ሁለተኛ እርከን መሆኑ፤የቃላት ትምህርት አቀራረብ መዳሰሱ፤የሚለያያቸው ነገር ቢኖር በአንድ የክፍል 

ደረጃ መሆኑ፤ይህ ጥናት ደግሞ በሁለት ክፍሎች ያለውን ዝምድና የሚዳስስ መሆኑ፤የአንበሴ ጥናት በኢ- 

አፈፈት ተማሪዎች ሲሆን ይህ ጥናት ደግሞ በአፈፈት ተማሪዎች የዳሰሰ መሆኑ፤ 

የሽጥላ መንግስቴ(1997)ጥናት የሁለተኛ ደረጃ የመጀመሪያ እርከን የ9ኛና የ10ኛ ክፍል የቃላት ትምህርት 

አደረጃጀትና አቀራረብ ሲሆን፤ከዚህ ጥናት ጋር የሚያገናኛቸው ነገር ቢኖር የቃላት ትምህርት አቀራረብና 

አደረጃጀት መገምገማቸው አንድ ሲያደርጋቸው፤ የሚያለያያቸው ግን ክፍል እርከኑ በሁለተኛ ደረጃና 

በአንደኛ ደረጃ መሆኑ ሊያለያያቸው ችሏል፡፡   
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ምዕራፍ አምስት፡- ማጠቃለያ፣መደምደሚያና አስተያየት 

5.1 ማጠቃለያ 

የዚህ ጥናት ዋና ትኩረት የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት የመጀመሪያ ደረጃ 2ኛ እርከን የ5ኛ እና የ6ኛ ክፍል 

መማሪያ መጻህፍት ውስጥ የተካተቱ የቃላት ትምህርት ይዘቶች አደረጃጀትና አቀራረብ መገምገም 

ነው፡፡ጥናቱን ለማካሄድ የትምህርት እርከኑን የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀትና አቀራረብ የተመለከቱ 

ሁለት መሰረታዊ ጥያቄዎችን ይዞ ነው፡፡ 
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1. የመማሪያ መጽሀፉ የቃላት ትምህርት ይዘት አደረጃጀት ምን ይመስላል? 

2. የመማሪያ መጽሀፉ የቃላት ትምህርት አቀራረብ ምን ይመስላል? የሚሉት ሲሆኑ  

ለነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ለማግኘት በሰነድ ፍተሻ የተሰበሰቡ መረጃዎች ተተንትነው ያስገኙት ውጤት 

እንደሚያስረዳው በሁለቱም የጥናቱ ተተኳሪ መጽሀፍ ውስጥ በጠንካራ ጎንነት የሚፈረጁ የቃላት 

ትምህርት ይዘቶች አደረጃትና አቀራረብ ስልቶች የተሰበሰቡ ሲሆኑ የዚያኑ ያህል ድክመቶችም አልታጡም፡፡ 

የመጀመሪያ የጥናቱ መሪ ጥያቄ የመማሪያ መጻህፍት የቃላት ትምህርት ይዘቶች አደረጃጀት ምን 

ይመስላሉ? Yalden(1983)እንደገለጸው የትምህርት ዓላማዎች ከተነደፉትና ይዘቶች ከተመረጡ ቀጣይ 

ክንውን ይዘቶች በቅደም ተከተል በጥንቃቄ እንዲደራጁ መደረግ አለበት በማለት ይገልፃሉ፡፡ስለዚህ ከነዚህ 

ሶስት የአደረጃጀት መስፈርቶች አንጻር መገምገም አስፈላጊ ነው፡፡ስለዚህ ከሰንጠረዥ1፣2፣3 እና 4 

እንደተመለከትነው በሁሉም የክፍል ደረጃ የተተኳሪ መጻህፍት የቃላትና ሌሎች የቋንቋ ትምህርት ይዘቶች 

ተግባራትና የጥያቄ ብዛት፣የቃላት ትምህርት ይዘቶችና ስርጭታቸው እና የተተኳሪው መጻህፍት የቃላት 

ትምህርት ይዘቶችና የመልመጃ ተግባራት ተከታታይነታቸው፣ተለጣጣቂነታቸውንና ውህድነታቸውን 

እንዴት እንደተደራጁ ለማሳየት ተሞክሯል፡፡ የመማሪያ መጽሀፉ ሲዘጋጁ ትኩረት ማድረግ ከሚገባቸው 

የቋንቋ ትምህርት ይዘቶች ውስጥ ቃላት በቀዳሚነት ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ምክንያቱም ቃላት የተግባቦት ዋና 

መሠረት ናቸው፡፡በመሆኑም በየደረጃው የሚዘጋጁ የመማሪያ መጽሀፍ ውስጥ የተማሪዎችን የቃላት 

ዕውቀት ለማዳበር የሚያስችሉ ሆነው መዘጋጀት ይኖርባቸዋል፡፡ 

የመጀመሪያ ደረጃ 2ኛ እርከን አማርኛ መማሪያ መጽሀፍ ውስጥ የቃላት ትምህርት ከሌሎች የቋንቋ ዘርፎች 

አንፃር ሲታይ በቂ ስፍራ እንደተሰጠው በጥናቱ ተረጋግጧል፡፡ከዚህ አንፃር የመማሪያ መጽሀፉ ሲዘጋጅ 

የቃላት ትምህርት ቀጥተኛ በሆነ መንገድ በየምዕራፉ ማለትም በ2ኛው፣ በ5ኛውና በ8ኛው ቀን በተዘዋዋሪ 

መንገድ ደግሞ ከቃላት ጥናት ማለትም በየምዕራፉ በ1ኛውና በ7ኛው ቀን ከማዳመጥ፣ ከመጻፍ፣ 

ከመናገር እና ከሰዋስው ትምህርቶች ጋር አቀናጅቶ በተከታታይ ቀርቧል፡፡ከዚህ አንፃር መጽሀፉ ለቃላት 

ትምህርት ተገቢውን ትኩረት የሰጠ ሆኖ አግኝተነዋል፡፡የትምህርት እርከኑን የቃላት ትምህርት አደረጃጀት 

በተመለከተ ቃላትን በአንድ መልመጃ የሚደራጁ ልዩ ልዩ ስልቶችን ከመጠቀም አንጻር መጻህፍ በአብዛኛው 

የቃላቱን አውዳዊ ዝምድናና የሚያወሱትን ርእሰ ጉዳይ መሰረት በማድረግ እንደተደራጁ ጥናቱ 

ይጠቁማል፡፡ 
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ሌላው የጥናቱ ሁለተኛ መሪ ጥያቄ የመማሪያ መጻህፍት የቃላት ትምህርት አቀራረብ ምን ይመስላል? 

የሚል ሲሆን Seal(1991)እንደገለጸው የቃላት ትምህርት አቀራረብ የተነጣጣለ ሳይሆን አንዱ ክንውን 

ቀጥሎ ካለው የተቆራኘና ደረጃ በደረጃ የተዋቀረ ሊሆን ይገባል፡፡የቃላት ማስተማሪያ ስልቶች በሚከተለው 

መልኩ ሊቀርብ ይችላል፡፡የቃላትን ትምህርት በመዝገበ ቃላት አስደግፎ ማቅረብ ሲሆን በ5ተኛ  የክፍል 

ደረጃ እንዳልተካተተ፤ ነገር ግን በተለይ በ6ተኛ ክፍል ብቻ እንደተካተተ ጥናቱ ይጠቁማል፡፡ሌላው ቃላት 

ከሰፊ ምንባብ ማዳመጥ ጋር አዋህዶ ማቅረብ የሚታወቁና የማይታወቁ ቃላትን እንዴት ማወቅ እንዳለብን 

በመልካ ምድር አቀማመጥ፤በከተማና በገጠር የሚታወቁ ቃላት ሊኖሩ ይችላሉ፡፡በተጨማሪም እንደ 

እድሜ ደረጃቸው ሊከፈሉ ይችላሉ፡፡Colce Murcia(1991)እንደገለጹት በመማሪያ መጽሀፍ 

ለትምህርት የሚቀርቡ ቃላት የተማሪዎችን እድሜ፣የትምህርት ደረጃና የአእምሮ ብስለት ያገናዘበ መሆን 

እንዳለበት ገልጸዋል፡፡ክፍል ውስጥ የተማሯቸውን ቃላት እንዲጠቀሙባቸው የሚያደርግ ተግባር መጠቀም 

በክፍል ውስጥ ክርክር እንዲያደርጉ፣መጣጥፎዎችን እንዲያነቡ፣የተለያዩ ጽሁፎችን እንዲጽፉ በማድረግ፣ 

የቃላት እርባታ/ምስረታ እና የምዕላድ ትንተና አቀራረብ ማድረግ ይጠበቃል፡፡ይህም Gaims & 

Redman(1986)እንደገለጹት የቃላት ምስረታና እርባታ ሂደት ላይ የተመረኮዘ ትምህርት ተማሪዎች 

ቃላትን ለመረዳት እንዲችሉ መሰረት ይጥላል፡፡በመሆኑም የቃሉን ስነ ምዕላዳዊ አወቃቀር በመመርመር 

የቃሉን ፍች ፍንጭ ይሰጣል፡፡የቃላት ፍች ዝምድና ትምህርት አቀራረብ ሲሆን ፍችን መሰረት ያደረገ የቃላት 

ዝምድና በቃላት ተመሳስሎና ተቃርኖ፣ከታች ተከታችና በአብሮ ተሰላፊነት ቃላትን ማወቅ እንደሚቻል 

የጥናቱ ውጤት ያመላክታል፡፡  

5.2 መደምደሚያ 

የጥናቱን ውጤትና ማብራሪያ መሠረት በማድረግ በሚከተሉት መደምደሚያዎች ላይ ድምዳሜ 

ተደርሷል፡፡መጽሀፉ በጥቅሉ ሲታይ ለቃላት ፍች፣የቃላት አጠቃቀም እና ቃላት አገባብ ተገቢ ትኩረት 

ሰጥቷል፡፡በመሆኑም መጽሀፉ የተማሪዎችን የቃላት ዕውቀት በማዳበር በኩል ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው 

የሚል አንድምታ ይኖረዋል፡፡በቃላት ትምህርት ውስጥ የሚካተቱ ቃላት በጥንቃቄ መመረጥና ደረጃ 

በደረጃ መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡ደረጃ በደረጃ ማቅረብ ደግሞ የተማሪዎችን የቃላት መድብል ቀስ በቀስ 

ለማሳደግ ብሎም የተማሪዎችን ቃላት በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸው እንዲጠቀሙባቸው የሚያስችል 

መሆኑ ይጠበቅበታል፡፡መጽሀፉ በጥቅሉ ሲታይ ተገቢና ሳቢ የሆኑ በርካታ የቃላት ማስተማሪያ ስልቶችንና 

ብልሀቶችን ተጠቅሟል፡፡ይህም የመጽሀፉ አቀራረብ ጥንካሬው አጉልቶ የሚያሳይ ነው፡፡በመጽሀፉ ውስጥ 
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የቃላት ፍካሬያዊ፣ፈሊጣዊና ዘይቤያዊ ፍችዎች ተገቢ ትኩረት አልሰጣቸውም፡፡በመሆኑም የተማሪዎችን 

የቃላት አጠቃቀም በማለማመድ ረገድ ጉድለት ታይቶበታል፡፡  

በሁሉም የክፍል ደረጃዎች በመጽሀፉ ውስጥ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ የተከተለው አደረጃጀት 

ተመሳሳይ ነው፡፡ በሌላ በኩል የቃላት ትምህርቱ ከቋንቋ ክሂሎች ጋር በማጣመር የቀረቡበት ደረጃ 

ለሁለቱም መጽሀፍት ሚዛናዊ እንደሆነ ጥናቱ አሳይቷል፡፡ ከዚህም ሌላ ከቃላት ትምህርት የማቅረቢያ 

ዘዴዎች መሀል ተማሪዎች የመዝገበ ቃላት አጠቃቀም ጥበብን እንዲካኑ የሚያግዝ ትምህርት ማቅረብ 

አንዱ ሆኖ ሳለ የ5ኛ ክፍል መጽሀፍ በመዝገበ ቃላት አጠቃቀም ላይ ያተኮረ ትምህርት አለመኖሩን 

ተረጋግጧል፡፡ነገር ግን የ6ኛ ክፍል በመጠኑም ቢሆን በመጽሀፍ ውስጥ ለማሳየት ተሞክሯል፡፡ይህም 

ተማሪዎችን የመምህራቸው ጥገኛ እንዲሆኑና በራሳቸው እንደይተማመኑ በማድረግ አሉታዊ አስተዋጽኦ 

ይኖረዋል፡፡ በሁሉም የክፍል ደረጃ መማሪያ መፅሀፍ ውስጥ የሚገኙ የቃላት እርባታም ሆነ ምስረታ 

መልመጃዎች የቃላት ትምህርት አቀራረብ ላይ እንደተካተቱ ጥናቱ አሳይቷል፡፡ ቃላትን በፍች ዝምድናቸው 

መነሻነት ለማቅረብ በሁሉም የክፍል ደረጃዎች የቃላት ተመሳሳይ እና ተቃርኖ፣ የከታች ተከታች እና የቃላት 

አብሮ ተሰላፊነት ወይም ቃላት ዝምድና ላይ ትኩረት እንዳደረገ ሁሉም ሀሳብ ትስስር ያለው መሆኑን 

ጥናቱ አካቷል፡፡በሁሉም የክፍል ደረጃ በመጽሀፉ ውስጥ የቀረቡት የመጠየቅ ተግባራት ሙሉ በሙሉ 

ተማሪዎች በራሳቸው እንዲሰሩ ወይም እንዲጠይቁ የሚጋብዝ ስለሆነ አቀራረቡ ተገቢ መሆኑን ጥናቱ 

አመላክቷል፡፡ ሌላው ማቅረብ ቃላትን በሙሉ ተማሪዎች ፈልገው እንዲያገኙ መስተጋብር በመፍጠር 

እንዲማሩ ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ (Harmer 1993) ገልፀዋል፡፡ አንድ ቃል ፍፁም ተቃራኒ ወይም 

ተመሳሳይ የለውም በመሆኑም በሁሉም የክፍል ደረጃዎች መጽሀፉ የቃላት ትምህርት በማቅረብ የገለፃ 

ስልትን እንደተጠቀመ ጥናቱ ይጠቁማል፡፡  

5.3 አስተያየት 

ከዚህ በላይ በማጠቃለያው የተገለፁትን የጥናቱን ውጤት መሰረት በማድረግ መቀጠል ያለባቸው 

የመጽሀፉ ጠንካራ ጎኖች መኖራቸው ሳይዘነጋ ችግር በታየባቸው የመጽሀፉ የይዘት፣አደረጃጀትና አቀራረብ 

ላይ አጥኝው የሚከተለውን አስተያየቶች ሰንዝሯል፡፡   
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 መጽሀፉ የ5ኛ ክፍል የቃላት ፍች ገፅታዎች በተለይም ደግሞ ለቃላት አጠቃቀም (ለፍካሬያዊና 

ለዘይቢያዊ ፍች) ተገቢ ትኩረት እንዳልተሰጠ ተስተውሏል፡፡ መምህራንም በሚያስተምሩበት ጊዜ 

ለእነዚህ ነገሮች ትኩረት ሰጠው ቢያስተምሩ መልካም አጋጣሚ ይሆናል፡፡ 

 የ6ኛ ክፍል ግን ሁሉንም ያላካተተ ስለሆነ በመማሪያ መጽሀፉ ተካቶ ቢዘጋጅ፤መምህራንም 

በሚያስተምሩበት ጊዜ ተጨማሪ የማጠናከሪያ ተግባራትን አካተው ቢያስተምሩ፤ የተማሪዎችን 

የቃላት አጠቃቀም ለማሳደግ የሚያግዝ አስተዋጽኦ ቢያበረክቱ መልካም ተግባር ነው፡፡ 

 ሌላው በሁሉም የክፍል ደረጃ የቃላትን ትምህርት ለማቅረብ በጥቅም ላይ ከዋሉ ተግባራት ውስጥ 

የማዛመድ መልመጃዎች ተማሪዎች ወደ ምንባቡ ሳይመለሱ የሚሰሯቸው ሳይሆኑ ደግመው 

ደጋግመው ለምንባቡ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት የሚሰሯቸው ተግባራት ቢሆኑ፤መምህራንም 

በሚያስተምሩበት ወቅት ቀድመው በመዘጋጀት መልመጃዎችን በማሻሻል አመራማሪ የሚያደርግ 

ተግባራትን ማዘጋጀት ቢችሉ፡፡  

 የ5ኛ ክፍል መማሪያ መጽሀፍ የቃላት ትምህርት በመዝገበ ቃላት አስደግፎ ማቅረብ ተማሪዎች 

የቃላትን ፍች፣ንበትና ጽሁፋዊ ቅርጽ ለመገንዘብ ስለሚያግዛቸው ማካተት ቢቻል፤መምህራንም 

ትምህርቱን በሚሰጡ ጊዜ ተማሪዎች መዝገበ ቃላትን እንዲጠቀሙ የሚያደርግ መልመጃዎችን 

አዘጋጅተው ቢጠቀሙ፤የመማሪያ መጽሀፉን ክፍተት ለመሙላት መልካም አጋጣሚ ይሆናል፡፡ 
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       ዋቢ መጻህፍት 

ማረው፡፡ (1987)፡፡ የአማርኛ ቋንቋ ማስተማሪያ ዘዴ ፡፡ ባህርዳር   ዩኒቨርሲቲ፡፡ (ያልታተም) 

ማረው፡፡(1998)፡፡አማርኛ ቋንቋን የማስተማር ዘዴ፡፡አዲስ አበባ፡ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት፡፡ 

ባየ ይማም፡፡(1987)፡፡ የአማረኛ ሰዋሰው፡፡ አዲስ አበባ፣ትመማማድ፡፡ 

ተስፋየና ማረው፡፡(1993)፡፡አማርኛ ቋንቋን በከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የማስተማሪያ 

ዘዴ፡፡(ለልዩ ዲግሪ ፕሮግራም የርቀት ትምህርት የተዘጋጀ)፡፡  

ተስፋየ ሽዋየ፡፡(1981)፡፡ስነ ልሳንና ቋንቋን ማስተማር፡፡አዲስ አበባ፣ ት.መ.ማ.መ.ድ፡፡ 

አንበሴ ዘለቀ፡፡(1993)፡፡በኦሮሚያ ክልል የ8ኛ ክፍል በተዘጋጀው የአማርኛ ቋንቋ መፅሀፍ ውስጥ የቃላት 

ትምህርት አቀራረብ ትንተና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የድህረ ምረቃ ትምህርት ቤት፣በቋንቋዎች 

ጥናት  ተቋም በኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ ፅሁፍ ክፍል አማርኛን በማስተማር ዘዴ ለማስተርስ 

ዲግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናት፡፡(ያልታተመ) 
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ከበደ ደስታና ሌሎች፡፡(1967)፡፡ስለ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የአማርኛ ስርዓተ ትምህርት አጭር 

መግለጫ፡፡In secondary school carriculem development and E.S.L.C.E 

Examaniation Seminar final report(Mimeographed) 

ዘውዱ መብሬ፡፡(2003)፡፡የምርምር ዘገባ አፃፃፍ፡፡ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርስቲ፡፡(ያልታተመ) 

የሽጥላ መንግስቴ፡፡(1997)፡፡የሁለተኛ ደረጃ የሁለተኛ እርከን የ9ኛ እና የ10ኛ ክፍል የአማርኛ የመማሪያ 

መፅሀፍ የቃላት ትምህርት አደረጃጀትና አቀራረብ ግምገማ፡፡ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣በኢትዮጵያ 

ቋንቋዎችና ስነ ፅሁፍ ክፍል ለማስተርስ ዲግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናት፡፡(ያልታተመ) 
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