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የዚሀ ጥናት ዋና አሊማ በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ
ትምህርት

ቢሮ ተዘጋጅተው በቀረቡት የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ

የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች አቀራረብ እና የይዘት ተገቢነት መፈተሽ ነው፡፡ ሇዚህም ጥናት ቅይጥ
የምርምር ዘዳ (አይነታዊ እና መጠናዊ የምርምር ዘዳዎች) ተስማሚ ሆነው በመገኘታቸው ተመራጭ
ሆነዋሌ፡፡ የናሙና አመራረጥ ሂዯቱም ተተኳሪው ክሌሌ እና የክፍሌ ዯረጃ በአሊማ ተኮር አመራረጥ
ዘዳ ክሌሊዊ ፈተናዎቹ ዯግሞ በጠቅሊይ የአመራረጥ ዘዳ ተመርጠው ጥናቱ ተካሂዶሌ፡፡ የመረጃ
መሰብሰቢያ መሳሪያዎቹ የሰነዴ ፍተሻ እና ቃሇ መጠይቅ ሲሆኑ፣ የተተኳሪ ጥያቄዎችን የይዘት
ዝምዴና በተመሇከተ የተገኙ መረጃዎችን በፒርሰን የተዛምድ መሇኪያ ቀመር በማስሊት ወዯመቶኛ
ተቀይረው ሲቀርቡ የጥያቄዎችን አቀራረብ በተመሇከተ የተገኙ መረጃዎች ዯግሞ በቁጥርና በመቶኛ
ተተንትነው ቀርበዋሌ፡፡ ከትንተነው በኋሊ የተገኘው ውጤት እንዯሚያመሇክተው በሁሇቱም ፈተናዎች
ውስጥ የተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች ከመማሪያ መጻህፍቱ ጋር ያሊቸው ዝምዴና ከፍተኛ እና
አዎንታዊ ነው፡፡ ይኸውም በ2010 ዓ.ም. በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ የተካተቱት የሰዋስው
ጥያቄዎች ከመማሪያ መጻህፍቱ ጋር ያሊቸው የይዘት ዝምዴና 44.9 በመቶ ሲሆን በ2011 ዓ.ም.
በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ የተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች ከመማሪያ መጻህፍቱ ጋር ያሊቸው
የይዘት ዝምዴና ዯግሞ 59.3 በመቶ እንዯሆነ ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ ከሽፋን አንጻር ሲታዩ ዯግሞ
በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ ሰፊ ሽፋን ከተሰጣቸው ይዘቶች የተወሰኑ ጥያቄዎች የወጣባቸው ሲሆን፣
ትንሽ ሽፋን ከተሰጣቸው ይዘቶች ዯግሞ ብዙ ጥያቄዎች እንዱወጣባቸው ተዯርጓሌ፡፡ በመሆኑም ይዘቶቹ
በፈተናዎቹ ውስጥ የተሰጣቸው ሽፋን ወይም የትኩረት ዯረጃ ተገቢነት የሊቸውም፡፡ የጥያቄዎቹም
አቀራረብ ከምርጫ ሰጪ ጥያቄ አቀራረብ መርህዎች አንጻር ሲታዩ በ2010 ዓ.ም እና በ2011 ዓ.ም
በተሰጡት ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ ከተካተቱ የሰዋስው ጥያቄዎች መካከሌ እንዯቅዯም ተከተሊቸው
61.5 በመቶ እና 50 በመቶ የሚሆኑት የአቀራረብ ችግር ያሇባቸው ሲሆን፤ 38.5 በመቶ እና 50 በመቶ
የሚሆኑት ጥያቄዎች ዯግሞ በአንጻራዊነት የምርጫ ሰጪ ጥያቄ የአቀራረብ መርህዎችን ተከትሇው
የቀረቡ እንዯሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም አጥኚው የተገኘውን ውጤት መሰረት በማዴረግ በቀጣይ
የሚዘጋጁ ክሌሊዊ ፈተናዎች ከእስካሁኖቹ በተሻሇ ሁኔታ መሰረት በአዯረጓቸው መማሪያ መጻህፍት
ውስጥ ከቀረቡት ይዘቶች ጋር ዝምዴና ያሊቸው፤ ይዘቶቹ በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ በተሰጣቸው
ሽፋን ወይም የትኩረት ዯረጃ መሰረት በፈተናዎቹ ውስጥ ሽፋን እንዱያገኙ እና ጥያቄዎቹ የምርጫ
ጥያቄዎች በመሆናቸው ሲዘጋጁ የምርጫ ጥያቄ አቀራረብ መርሆችን መሰረት ባዯረገ መሌኩ ቢሆን

የተሻለ ፈተናዎችን ማዘጋጀት እንዯሚቻሌ አጥኚው ያምናሌ፡፡
vi

ምእራፍ አንዴ
መግቢያ
1.1 የጥናቱ ዲራ
የቋንቋ ትምህርት መቼ እንዯተጀመረ የሚያመሇክት እርግጠኛ መረጃ ባይገኝም ሇብዙ ዘመናት
ሌክ

እንዯላልች

የትምህርት

የትምህርት

እርከኖች

አይነቶች

እየተሰጠ

ሁለ

መቆየቱንና

መርሃ
አሁንም

ትምህርት
እየተሰጠ

ተዘጋጅቶሇት
እንዯሚገኝ

በሁለም

ይታወቃሌ፡፡

በመሆኑም የቋንቋ ፈተናዎች ይዘውት እንዯተነሱት አሊማ የሚሇያዩ ቢሆንም የአንዴን ቋንቋ
ትምህርት

የሚማሩ

ተማሪዎችን

እውቀት

ሇመሇካት

ሲባሌ

በተሇያዩ

ጊዜያት

ሇተሇያዩ

ተማሪዎች ይሰጣለ፡፡ ይህ ዯግሞ የቋንቋ ትምህርት ካሇ ፈተናም ሉኖር ግዴ እንዯሆነ
ያመሇክታሌ፡፡
የቋንቋ ትምህርት እና ፈተና ግንኙነትን በተመሇከተ የተሇያዩ የመስኩ ምሁራን ማብራሪያ
ሰጥተዋሌ፡፡ ሇአብነት ያህሌ Brown (1994) የቋንቋ ትምህርት እና ፈተና እርስ በርስ
የሚዯጋገፉ እና የማይነጣጠለ የአንዴ ሳንቲም ሁሇት ገጽታዎች ናቸው በማሇት ሲገሌጹ፣
Harrison (1983) ዯግሞ ፈተና በመማር ማስተማር ሂዯት ውስጥ ከሚካሄደ ዋና ዋና
ክንውኖች መካከሌ አንደ እና የተሇያዩ ውሳኔዎችን ሇመስጠት የሚያስችሌ መሳሪያ በመሆኑ
ከመማር ማስተማሩ ሂዯት ነጥል ማየት አይቻሌም በማሇት የሁሇቱ ዝምዴና ጥብቅ መሆኑን
ያስረዲለ፡፡
በዚህ ጥናት ተተኳሪ የሆኑት የሰዋስው ጥያቄዎች የተካተቱባቸው ክሌሊዊ ፈተናዎች አንዴ
ሇትምህርት የቀረበ የትምህርት ይዘት ከተጠናቀቀ በኋሊ ሇተማሪዎች የሚሰጡ በመሆናቸው
የችልታ መሇኪያ (የማጠቃሇያ) ፈተናዎች ይባሊለ፡፡ የእነዚህን አይነት ፈተናዎች ምንነት
Alderson et al. (1995) ሲገሌጹ አንዴን ሇዯረጃው የቀረበን መርሃ ትምህርት እና መማሪያ
መጽሀፍ

መሰረት

አዴርገው

የሚዘጋጁና

ከትምህርቱ

1

መጨረሻ

ሊይ

የሚሰጡ

ናቸው፡፡

መሰረታዊ አሊማቸውም ተማሪዎች ወዯቀጣዩ የክፍሌ ዯረጃ እንዱዘዋወሩ እንዱሁም ባለበት
እንዱቆዩ (እንዱዯግሙ) ሇማዴረግ የሚያስችሌ ውሳኔ መስጠት እንዯሆነ ይገሌጻለ፡፡
ስሇሆነም የቋንቋ ፈተናዎች የታሰበሊቸውን
ይኖርባቸዋሌ፡፡
የተመሰረቱበትን

ይህን
የዯረጃ

አስመሌክተው
መርሃ

አሊማ እንዱያሳኩ በተገቢው መንገዴ መዘጋጀት

Alderson

ትምህርት

ወይም

et

al.

መማሪያ

(1995)

ፈተናዎች

ሲዘጋጁ

መሰረት

ማዴረግ

መጽሀፍ

እንዲሇባቸው ሲገሌጹ፤ Gronlund (1981) ዯግሞ አንዴ ፈተና የታሰበውን አሊማ ከግብ
እንዱያዯርስ እና ትክክሇኛውን መረጃ እንዱሰጥ ከተፈሇገ ተገቢነት ሉኖረው ይገባሌ፡፡ ተገቢነት
በተሇያየ መሌኩ የሚገሇጽ ቢሆንም በዋናነት ግን አንዴ ፈተና በጥያቄነት ያካተታቸው የቋንቋ
ትምህርት ይዘቶች በአይነትም ሆነ በመጠን በመርሃ ትምህርቱ ወይም በመማሪያ መጽሀፉ
ውስጥ ከተሰጣቸው ሽፋን አንጻር ሲታይ ተመጣጣኝ የሆነ ውክሌና ሉኖራቸው እንዯሚገባ
የሚያመሇክት ነው በማሇት ያብራራለ፡፡
ከመርሃ ትምህርቱ ወይም ከመማሪያ መጽሀፉ ይዘት ጋር የጠበቀ ዝምዴና ያሊቸውንም
ፈተናዎች ሇማዘጋጀት የፈተና ይዘት መወሰኛ ሰንጠረዥ (Tabel of Specification) መጠቀም
ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህም ሰንጠረዥ በመርሃ ትምህርቱ የተነዯፉትን የትምህርት አሊማዎች እና
ተማሪዎች የተማሯቸውን የትምህርት ይዘቶች የያዘ ባሇሁሇት ረዴፍ ቻርት በመሆኑ ፈተናዎች
ከመርሃ ትምህርቱ ወይም ከመማሪያ መጽሀፉ ጋር ያሊቸውን የይዘት ዝምዴና የሚያጠናክር
ነው (ዲንኤሌ 2006)፡፡
ፈተናዎች በመርሃ ትምህርቱ እና በመማሪያ መጽሀፉ ውስጥ የቀረቡትን የትምህርት ይዘቶች
ወካይ ከመሆናቸው በተጨማሪ በአቀራረባቸውም ተገቢነት ያሊቸው እና የፈተና አቀራረብ
መርሆችን መሰረት ያዯረጉ ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ የፈተና ማቅረቢያ ስሌቶች በርካታ ሲሆኑ ሇአብነት
ያህሌ ቃሊዊ፣ ዴርሰታዊ፣ አጭር ጽሁፍ፣ ምርጫ ሰጪ የመሳሰለት እንዯሚጠቀሱ ተስፋዬ
(1981፣124) ይገሌጻለ፡፡ ይሁን እንጂ የዚህ ጥናት ተተኳሪ የሆኑት ጥያቄዎች በምርጫ
መሌክ የሚቀርቡ በመሆናቸው በምርጫ ሰጪ የአቀራረብ ስሌት ሊይ ብቻ ትኩረት ተዯርጓሌ፡፡
የምርጫ

ሰጪ

አቀራረብ

ስሌት

በውስጡ

ምርጫ፣

አዛምዴ፣

እውነት

ወይም

ሀሰት፣

የተሰጡትን አማራጮች መሰረት በማዴረግ ስህተትን ማረም፣ ክፍት ቦታን መሙሊት፣
ቃሊትን፣ ሀረጋትንና አረፍተ ነገሮችን ማስተካከሌ እና የመሳሰለትን የሚያካትት በመሆኑ
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በአንዴ ጊዜ በርካታ የትምህርት ይዘቶችን ሇመመዘን ያስችሊሌ (Heaton 1975፣ Kitao and
Kitao 1996፣ Fulcher and Davidson 2007)፡፡
በአጠቃሊይ ከሊይ ከቀረቡት ሀሳቦች መረዲት የሚቻሇው የችልታ (የማጠቃሇያ) ፈተናዎች
በአንዴ መርሃ ትምህርት ውስጥ ሇተወሰነ ጊዜ ተብል የቀረበን የትምህርት ይዘት የዯረጃው
ተማሪዎች

ተምረው

ካጠናቀቁ

በኋሊ

የሚሰጡ

ከመሆናቸው

በተጨማሪ

አንዴን

ውሳኔ

ሇማስተሊሇፍ የሚያስችለ ግብአቶች መሆናቸውን ነው፡፡ ፈተናዎችም የታሇመሊቸውን ግብ
እንዱመቱ እና አሊማቸውን እንዱያሳኩ ከተፈሇገ ከመርሃ ትምህርቱ ወይም ከመማሪያ መጽሀፉ
ጋር

ዝምዴና ያሊቸው፣ ተገቢ የሆኑ የአቀራረብ መርሆችን የተከተለ ሉሆኑ ይገባሌ፡፡

ስሇሆነም የአማርኛ ቋንቋ ፈተናዎችም ሲዘጋጁ የክፍሌ ዯረጃውን መርሃ ትምህርቶች እና
መማሪያ መጻህፍት መሰረት ያዯረጉና ተመጣጣኝ ውክሌና ያሊቸው እንዱሁም የፈተና አቀራረብ
መርሆችን የተከተለ ሉሆኑ ይገባሌ፡፡
Madson

(1983)

ጠቀሜታቸው

የጎሊ

በተገቢው

መንገዴ

የተዘጋጁ

ፈተናዎች

ሲሆን፤

በአንጻሩ

በተገቢው

መንገዴ

ሇመማር

ማስተማሩ

ሂዯት

ያሌተዘጋጁ

ፈተናዎች

ዯግሞ

የሚያስገኙት መረጃ የተዛባ ስሇሚሆን በመማር ማስተማሩ ሂዯት ሊይ አለታዊ ተጽእኖ
እንዯሚያሳዴሩ ይገሌጻለ፡፡ ስሇሆነም በተሇያዩ ፈተናዎች ሊይ ጥናቶችን በማካሄዴ ጠንካራና
ዯካማ ጎኖችን ሇይቶ ጠንካራ ጎኖች ቀጣይነት እንዱኖራቸው፤ ዯካማ ጎኖቹ ዯግሞ ወዯፊት
በሚዘጋጁ ፈተናዎች ሊይ ዲግም እንዲይከሰቱ በማዴረግ የመማር ማስተማሩ ሂዯት አዎንታዊ
ገጽታ እንዱኖረው ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህንን አስመሌክተው Gronlund (1988፣8) አንዴን
ፈተና በተገቢው መንገዴ በመገምገም የትምህርት አሊማዎችን ተገቢነት፣ የመርሃ ትምህርቶችን
እና የመማሪያ መጻህፍቱን አዘገጃጀት እንዱሁም የማስተማሪያ ዘዳዎችን አጠቃቀም ማሻሻሌ
እንዯሚቻሌ ይገሌጻለ፡፡
ሙለጸሀይ (2005)ም በበኩሊቸው Tyler (1969፣121-125)ን ጠቅሰው እንዯገሇጹት በፈተናዎች
ሊይ የሚዯረጉ ጥናቶች ወይም ግምገማዎች ሇመማር ማስተማሩ ሂዯት እና ሇፈተና አዘገጃጀት
ስሌቶች መሻሻሌ ጠቃሚ መረጃዎችን በመስጠት በኩሌ ጉሌህ ሚና አሊቸው፡፡ ከሚናዎቻቸውም
መካከሌ በመርሃ ትምህርቱ የተቀረጹትን ወይም የተነዯፉትን የትምህርት አሊማዎች፣ የይዘቶች
ተተግባሪነት

እና

ተገቢነት

ምን

እንዯሚመስሌ
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ሇመፈተሽ፤

የማስተማሪያ

መሳሪያዎችን

ጠንካራና

ዯካማ

ጎን

ሇማሳወቅ፤

የማስተማሪያ

ዘዳዎችን

ችግሮች

ነቅሶ

በማውጣት

ማስተካከያዎች እንዱዯረጉ ጥቆማ መስጠት የሚለት ይጠቀሳለ ፡፡
ስሇሆነም በተሇያዩ ጊዜያት በሚዘጋጁ ፈተናዎች ሊይ ጥናትና ምርምር ማዴረጉ በመርሃ
ትምህርቶች

እና

በመማሪያ

መጻህፍት

ውስጥ

በቀረቡ

የትምህርት

ይዘቶች

እንዱሁም

በማስተማሪያ ዘዳዎች አጠቃቀም ሊይ የሚታዩ ችግሮችን ሇማሻሻሌ የሚያስችለ ጠቃሚ
መረጃዎችን ከማስገኘቱ በተጨማሪ በተሇያዩ ጊዜያት በሚሰጡ ፈተናዎቹ ሊይ የሚታዩ
ጠንካራና ዯካማ ጎኖችን ሇይቶ ጠንካራ ጎኖቹ እንዱጠናከሩ፤ ዯካማ ጎኖቹ ዯግሞ የሚሻሻለበትን
መንገዴ በመጠቆም ወዯፊት ተተግባሪነት፣ አስተማማኝ፣ ተገቢነት እና ተገቢ የሆነ አቀራረብ
ያሊቸው የፈተና ጥያቄዎች እንዱዘጋጁ ሇማዴረግ ያስችሊሌ፡፡
የዚህ ጥናት አዴራጊም ይህን እና ላልች መሰሌ ሀሳቦችን ከግምት ውስጥ በማስገባት በ2010
ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅተው
በቀረቡት የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱትን የሰዋስው
ጥያቄዎች አቀራረብ እና የይዘት ተገቢነት ሇመፈተሽ ተነሳስቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት አጥኚው
በፈተና ዙሪያ የተሰሩ ቀዯምት ጥናቶችን ሇመዲሰስ ባዯረገው ሙከራ በተሇያዩ የአማርኛ ቋንቋ
ክሌሊዊ ፈተናዎች ሊይ የተካሄደ ጥናቶች እንዲለ ሇማረጋገጥ ችሎሌ፡፡
ሇአብነት ያህሌ አበበች (2004)፣ መሰረት (2005)፣ ሙለጸሀይ (2005)፣ የትምወርቅ (2007)
እና ኤሌሳቤጥ (2009) ያካሄዶቸውን የኤም.ኤ ዱግሪ ማሟያ ጥናቶች መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡
ከእነዚህም ጥናቶች መካከሌ ከዚህ ጥናት ርእሰ ጉዲይ ጋር ቀጥተኛ ዝምዴና ያሊቸውን ጥናት
ሇማየት ብንሞክር አበበች (2004) ከ1998 እስከ 2003 ዓ.ም. በኦሮሚያ ክሌሌ አማርኛን
እንዯሁሇተኛ ቋንቋ ሇሚማሩ የ8ኛ ክፍሌ ተማሪዎች ተዘጋጅተው በቀረቡት ክሌሊዊ ፈተናዎች
ውስጥ የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች የይዘት ዝምዴና የገመገሙ ሲሆን፤ መሰረት (2005)
ዯግሞ ከ1999 እስከ 2004 ዓ.ም. በትግራይ ክሌሌ ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅተው በተሰጡት የ8ኛ
ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የቀረቡትን የሰዋስው ጥያቄዎች የይዘት
ዝምዴና እና አቀራረብ ምን እንዯሚመስሌ ፈትሸዋሌ፡፡

4

ከሊይ የተጠቀሱት ሁሇት ጥናቶች በክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ በተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች
ሊይ በማተኮራቸው የሚመሳሰለ ቢሆንም መሰረት (2005) ከ1999 እስከ 2004 ዓ.ም.
በትግራይ ክሌሌ ትምህርት ቢሮ በተዘጋጁት እና አበበች (2004) ዯግሞ ከ1998 እስከ 2003
ዓ.ም. በኦሮሚያ ክሌሌ ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅተው በተሰጡት የ8ኛ ክፍሌ ክሌሊዊ ፈተናዎች
ሊይ ያተኮሩ በመሆኑ ሌዩነት አሊቸው፡፡ ይህም ጥናት በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦች እና ህዝቦች
ክሌሌ ትምህርት ቢሮ በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. ተዘጋጅተው በቀረቡት የ8ኛ ክፍሌ
የአማርና ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ በተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች ሊይ በማተኮሩ
ከላልች ይሇያሌ፡፡

1.2 የጥናቱ አነሳሽ ምክንያት
አጥኚው በዚህ የጥናት ርእስ ሇማጥናት ያነሳሱት ምክንያቶች ሁሇት ሲሆኑ፣ የመጀመሪያው
ምክንያት የቋንቋ ፈተና ዋና አሊማ የተማሪዎችን የቋንቋ ትምህርት እውቀት መፈተሽ እና
ትምህርቱን በተመሇከተ የሚያስፈሌጉ እንዱሁም ሇውሳኔ የሚያበቁ የተሇያዩ መረጃዎችን
ማስገኘት እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ ስሇሆነም ፈተናዎቹ የታሇመሊቸውን አሊማ ከግብ ማዴረስ
ይችለ ዘንዴ በፈተናዎቹ ውስጥ የሚካተቱ ጥያቄዎች በጥንቃቄ ሉዘጋጁና ብቃታቸውም
በየጊዜው ሉፈተሽ ስሇሚገባ፤
ሁሇተኛው ምክንያት ዯግሞ አጥኚው ከአሁን ቀዯም በአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ዙሪያ
የተሰሩ ጥናቶችን ሇመዲሰስ ባዯረገው ሙከራ በተሇያዩ ክሌልች በተሰጡ ክሌሊዊ ፈተናዎች ሊይ
ያተኮሩ የተሇያዩ የኤም.ኤ ዱግሪ ማሟያ ጥናቶች እንዲለ ሇማረጋገጥ ችሎሌ፡፡ ይሁን እንጂ
አጥኚው በተተኳሪው ክሌሌ ትምህርት ቢሮ በተሇይም በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም.
በተዘጋጁት ክሌሊዊ ፈተናዎች ሊይ ምንም አይነት የተካሄዯ ጥናት ባሇማግኘቱ በክሌለ
በተዘጋጁት ክሌሊዊ ፈተናዎች ሊይ ጥናትና ምርምር ማዴረግ እና ምን ጠንካራና ዯካማ ጎኖች
እንዲሎቸው ማወቁ ጠቀሜታው የጎሊ ሉሆን እንዯሚችሌ በመረዲት ሇናሙናነት የተመረጡትን
የሰዋስው ጥያቄዎች የይዘት ተገቢነት እና የአቀራረብ ሁኔታ ምን እንዯሚመስሌ ሇመፈተሽ
ተነሳስቷሌ፡፡
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1.3 የጥናቱ አሊማ
የዚህ ጥናት ዋና አሊማ በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች
ክሌሌ ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅተው በቀረቡት የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች
ውስጥ የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች አቀራረብ እና የይዘት ተገቢነት መፈተሽ ሲሆን፤
ከዋናው አሊማ የመነጩ የሚከተለት ንዐሳን አሊማዎችም አለት፡፡
 በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. በተሰጡት ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱት
የሰዋስው ጥያቄዎች ተተኳሪ መርሃ ትምህርቶቹን እና መማሪያ መጻህፍቱን መሰረት
ያዯረጉ መሆን አሇመሆናቸውን መፈተሽ፤
 ተተኳሪ የሰዋስው ጥያቄዎች በመርሃ ትምህርቶቹ እና በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ
የቀረቡትን

የሰዋስው

ትምህርት

ይዘቶች

ሽፋን

ከግምት

ውስጥ

ያስገቡ

መሆን

አሇመሆናቸውን መፈተሽ፤
 በተተኳሪ ክሌሊዊ ፈተናዎቹ ውስጥ የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች አቀራረብ
ከምርጫ ሰጪ ጥያቄዎች አቀራረብ መርህ አንጻር መገምገም፤

1.4 የጥናቱ አስፈሊጊነት
የቋንቋ ፈተና ሇቋንቋ ትምህርት መሳካት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲሇው ሁለ በቋንቋ እና በቋንቋ
ፈተናዎች ዙሪያ የሚዯረጉ ጥናቶችም ሇቋንቋ ትምህርት መሻሻሌ፣ መዲበርና ውጤታማ መሆን
የበኩሊቸውን ዴርሻ ያበረክታለ፡፡ በመሆኑም የዚህ ጥናት ውጤትም የሚከተለት ጠቀሜታዎች
ይኖሩታሌ ተብል ይታሰባሌ፡፡
 የክሌሊዊ ፈተናዎችን አቀራረብ እና የይዘት ተገቢነት በመፈተሽ የሚታዩባቸውን
ችግሮች ነቅሶ በማውጣት ወዯፊት ሇሚዘጋጁ ክሌሊዊ ፈተናዎች የሚመሇከታቸው
አካሊት (የክሌለ ትምህርት ቢሮ የስርአተ ትምህርት እና የፈተና ዝግጅት ክፍሌ
ባሇሙያዎች፣ መምህራን፣ የመሳሰለት) ትኩረት እንዱያዯርጉባቸው ጥቆማ ሉያዯርግ
ይችሊሌ፡፡
 በክሌሊዊ ፈተናዎቹ ሊይ ሇሚታዩ ችግሮች የመፍትሄ ሀሳቦችን ያመሊክታሌ፡፡
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 ወዯፊት በዚህ ርእሰ ጉዲይ ዙሪያ በሰፊው ጥናትና ምርምር ሇሚያካሂደ አካሊት
እንዯመነሻ ሀሳብ ሆኖ ሉያገሇግሌ ይችሊሌ፡፡

1.5 የጥናቱ ወሰን
በአሁኑ ጊዜ የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተና በተሇያዩ ክሌልች እየተዘጋጀ
እንዯሚሰጥ ይታወቃሌ፡፡ በመሆኑም የእነዚህን ክሌሊዊ ፈተናዎች የይዘት ተገቢነት፣ የአቀራረብ
ሁኔታ፣ አስተማማኝነት፣ ተተግባሪነት እና በመሳሰለት ሊይ ጥናትና ምርምር ማዴረጉ
ጠቀሜታው የጎሊ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አጥኚው ካሇበት የጊዜና የጉሌበት ውስንነት አንጻር ይህ
ጥናት በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ትምህርት
ቢሮ ተዘጋጅተው በቀረቡት የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱትን
የሰዋስው ጥያቄዎች አቀራረብ እና የይዘት ተገቢነት ብቻ ፈትሿሌ፡፡
በመሆኑም በተተኳሪ ፈተናዎቹ ውስጥ የተካተቱት ላልች የትምህርት ይዘቶች ማሇትም
የቋንቋ ክሂልችን፣ የስነጽሁፍ እውቀት ዘርፎችን፣የመሳሰሌትን በሚመሇከት የወጡ ጥያቄዎች
እንዱሁም የፈተናዎቹ አስተማማኝነት እና ተተግባሪነት የዚህ ጥናት ትኩረት አይዯለም፡፡
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ምእራፍ ሁሇት
ክሇሳ ዴርሳናት
በዚህ ምእራፍ ከጥናቱ ጋር ግንኙነት ያሊቸው እና ጥናቱን ሇማካሄዴ መሰረታዊ የሆኑ ርእሰ
ጉዲዮች ሇጥናቱ አመቺ በሆነ መሌኩ ተቀናጅተው ቀርበዋሌ፡፡ በመሆኑም ምእራፉ ከዚህ ጥናት
ርእሰ ጉዲይ ጋር ተዛማጅነት ያሊቸውን ንዴፈ ሀሳቦችና የቀዯምት ጥናቶችን ዲሰሳ አካትቷሌ፡፡
ንዴፈ ሀሳቦቹም ስሇፈተና አጠቃሊይ ግንዛቤ እና ስሇቋንቋ ትምህርት ፈተና ምንነት፣ አሊማ፣
ጠቀሜታ፣ አይነት፣ ባህርያት፣ የቋንቋ ትምህርትና የፈተና ተዛምድ እንዱሁም ስሇምርጫ
ሰጪ ጥያቄ አቀራረብ መርሆች የተሇያዩ የመስኩ ምሁራን የሰጧቸውን ገሇጻዎች ከጥናቱ ጋር
እንዱስማሙ በማዴረግ ተብራርተው ቀርበውበታሌ፡፡ በዚህ ምእራፍ ስር የተካተቱት ርእሰ
ጉዲዮች ፈተናን የተመሇከቱ በመሆናቸው ቀዯም ብሇው በተጠቀሱት ቀዯምት ጥናቶች ውስጥ
ከቀረቡት ርእሰ ጉዲዮች ጋር ተመሳሳይነት ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ በቀረቡት
አንዲንዴ ዋቢዎች፣ በሀሳብ አገሊሇጽ እና አዯረጃጀት ሌዩነት አሊቸው፡፡
2.1 የፈተና ምንነት
ፈተና ሰዎች ስሇአንዴ ነገር ያሊቸውን እውቀትና ችልታ ሇመፈተሽ እንዱሁም ፍሊጎታቸውንና
ዝንባላዎቻቸውን ሇማወቅ የሚረዲ ነው፡፡ ስሇሆነም ፈተና ማሇት የተወሰኑ ጥያቄዎችን
በማዘጋጀት የተማሪዎችን ወይም የተፈታኞችን እውቀት፣ ችልታ፣ የባህሪ ሁኔታና ሇውጥ
አስመሌክቶ መረጃ ሇማግነት የሚያስችሌ መሳሪያ ነው (Bachman 1990፣ ያሇው 2009)፡፡
Harrison (1983)ም በበኩሊቸው በአንዴ የመማር ማስተማር ሂዯት ውስጥ ከሚካሄደ ዋና ዋና
ክንውኖች መካከሌ አንደ የሆነው ፈተና በትምህርት አሇም ውስጥ ቀጣይነት ያሇው እና
ውሳኔዎችን ሇመስጠት የሚረደ የተሇያዩ መረጃዎችን ሇማግኘት የሚያስችሌ መሳሪያ ስሇሆነ
ፈተናን ከመማር ማስተማር ሂዯት ነጥል ማየት እንዯማይቻሌ ይገሌጻለ፡፡
Alderson et al.(1995) እንዯሚገሌጹት ፈተናዎች እንዯሚሰጡበት አሊማ እና እንዯሚፈሇገው
የመረጃ አይነት የተሇያዩ ናቸው፡፡ ሇምሳላ በትምህርት መርሃ ግብር (በትምህርት መስክ)
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ውስጥ የሚሰጡ ፈተናዎች በላልች መስክ ከሚሰጡ ፈተናዎች ከፍተኛውን ዴርሻ ይወስዲለ፡፡
ምክንያቱም ፈተናዎች ሇአንዴ ትምህርት ጥራት፣ መሳካትና ውጤታማነት ያሊቸው ሚና
ከፍተኛ በመሆኑ ከመማር ማስተማሩ ሂዯት ተነጥሇው የማይታዩ፣ በየትምህርቱ መካከሌና
መጨረሻ ሊይ እየተዯጋገሙ የሚሰጡ ናቸው፡፡ በላልች መስክ የሚሰጡትን ፈተናዎች ስናይ
ግን ቀጣይነት የላሊቸው እና ከአንዴ ጊዜ በሊይ የማይዯገሙ ናቸው፡፡ ሇማስረጃነት ያህሌ
በተሇያዩ

መስሪያ

ቤቶች

ውስጥ

ሰራተኞችን

አወዲዴሮ

ሇመቅጠር

የሚሰጡ

ፈተናዎች

ሇተፈሇገው አሊማ ከዋለ በኋሊ አይዯገሙም፡፡
በአጠቃሊይ ፈተናዎች የአሰጣጣቸው አይነትና ዯረጃ የሚሇያይ ቢሆንም በትምህርት ሙያ
ውስጥም ሆነ ከትምህርት ሙያ ውጪ በሆኑ የስራ መስኮች ተግባራዊ የሚሆኑ እና
ውሳኔዎችን ሇመስጠት እንዯ መረጃ ምንጭነት የሚያገሇግለ ናቸው፡፡
ከሊይ የተዘረዘሩት ማብራሪያዎች አጠቃሊይ የፈተናን ጽንሰ ሀሳብ መሰረት ያዯረጉ ናቸው፡፡
ይሁን እንጂ የዚህ ጥናት ትኩረት በአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱትን
የሰዋስው ጥያቄዎች አቀራረብ እና የይዘት ተገቢነት መፈተሽ ሊይ ብቻ ያተኮረ በመሆኑ ቀጥል
የቋንቋ ትምህርት ፈተና ምንነትን፣ አሊማን፣ ጠቀሜታን እና አይነቶችን አንዴ በአንዴ ሇማየት
እንሞክራሇን፡፡
2.2 የቋንቋ ፈተና ምንነት
በአንዴ የትምህርት መርሃ ግብር ውስጥ የተሇያዩ የትምህርት አይነቶች ይሰጣለ፡፡ ከእነዚህ
የትምህርት አይነቶች መካከሌ አንደ የቋንቋ ትምህርት ነው፡፡ ስሇሆነም በአንዴ የቋንቋ
ትምህርት ውስጥ የቋንቋ ክሂልች፣ የስነጽሁፍና የስነሌሳን የእውቀት ዘርፎች፣ የመሳሰለት
ንኡሳን ርእሰ ጉዲዮች ይካተታለ፡፡ እነዚህም ንኡሳን ርእሰ ጉዲዮች ከታሰበው አሊማና ግብ
መዴረስ አሇመዴረሳቸውን እንዱሁም ተማሪዎች ከትምህርቱ በዯረጃቸው የሚጠበቅባቸውን
እውቀት መገብየታቸውን ሇመረዲት የቋንቋ ፈተና አስፈሊጊ እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ ይህንን
አስመሌክተው Weir (2005) የቋንቋ ፈተና ተማሪዎች ከተማሩት የቋንቋ ትምህርት ወይም
ይዘት መካከሌ ምን ያህለን እንዯተረደትና የቋንቋ ችልታቸው ምን ዯረጃ ሊይ እንዲሇ የሚያሳይ
መሆኑን ያብራራለ፡፡
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Bachman (1990)ም በበኩሊቸው የችልታ መሇኪያ ፈተናን በመጥቀስ የችልታ መሇኪያ ፈተና
ትኩረት የሚያዯርገው በቋንቋ ክሂልችና በእውቀት ዘርፎች ሊይ ሲሆን ዋና አሊማውም
የተማሪዎችን የቋንቋ ችልታ መመዘን እንዯሆነ ያስረዲለ፡፡ ምሁሩ አክሇውም የቋንቋ ፈተና
በተወሰነ

ጊዜ

ሇተወሰነ

አሊማ

ሇተማሪዎች

የሚቀርብን

ትምህርት

መሰረት

በማዴረግ

የተማሪዎችን ተናጠሊዊ ችልታ ሚዛናዊ በሆነ መንገዴ ሇመሇካት የሚያገሇግሌ መሳሪያ
እንዯሆነ ይገሌጻለ፡፡
በአጠቃሊይ የቋንቋ ትምህርት ፈተናዎች የቋንቋ ትምህርት ይዘቶችን (የቋንቋ ክሂልችን፣
የሰዋስውና የስነጽሁፍ የእውቀት ዘርፎችን) በተናጠሌም ይሁን በቅንጅት በማቅረብ ተማሪዎች
ምን

ያህሌ

እንዲዲበሯቸው

ሇመፈተሽ

ከማገሌገሊቸው

በተጨማሪ

የተሇያዩ

ውሳኔዎችን

ሇማስተሊሇፍ የሚረደ ዋና መሳሪያዎች ናቸው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ በዚህም ጥናት ተተኳሪ
የሆኑት

ፈተናዎች

ወዯሁሇተኛ

ዯረጃ

ተፈታኝ

ተማሪዎች

ትምህርት

መዘዋወር

የመጀመሪያ
መቻሌ

ዯረጃ

ትምህርታቸውን

አሇመቻሊቸውን

ውሳኔ

አጠናቀው
ሇመስጠትና

ሇማስተሊሇፍ የሚያስችለ ናቸው፡፡
2.2.1 የቋንቋ ፈተና አሊማ
የቋንቋ ትምህርት ፈተናዎች ሇተሇያዩ አሊማዎች ይዘጋጃለ፡፡ ይህንን አስመሌክተው ተስፋዬ
(1981) ከቋንቋ ትምህርት ፈተና አሊማዎች መካከሌ የተማሪዎችን ቅዴመ ችልታ ሇማወቅ፣
ተማሪዎች በታሊሚው ቋንቋ ያሊቸውን የእውቀትና የችልታ ዯረጃ ሇመገምገም፣ የተማሪዎችን
ጥንካሬና ዴክመት ሇመሇየት፣ የመሳሰለት እንዯሆኑ ይገሌጻለ፡፡ ይህ የሚያሳየው ዯግሞ የቋንቋ
ትምህርት ፈተናዎች የሚዘጋጁት ተማሪዎች ከትምህርት በፊትና በኋሊ ያሊቸውን እውቀት
(ችልታ) ሇመሇካት መሆኑን ነው፡፡
Heaton (1975)ም በበኩሊቸው የቋንቋ ትምህርት ፈተና አሊማ እንዯሚዘጋጁበት ጉዲይ
የሚሇያዩ መሆናቸውን ገሌጸው ሇማስረጃነትም የክፍሌ ውስጥ (ተከታታይ) ፈተናዎች እና
የማጠቃሇያ ፈተናዎች አሊማ የተሇያየ ነው፡፡ ምክንያቱም የክፍሌ ውስጥ ፈተናዎች አሊማ
መምህራን

የተማሪዎችን

የፈተና

ውጤት

መነሻ

በማዴረግ

የማስተማሪያ

ስሌታቸውን

የሚቀይሩበት፣ የሚያሻሽለበትና የሚያጎሇብቱበት፣ ተማሪዎች የትኞቹን የትምህርት ይዘቶች
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በዯንብ

እንዯተረዶቸው

እና

እንዲሌተረዶቸው

በመሇየት

ዴክመታቸውን

ሇማሻሻሌ

ነው፡፡

የማጠቃሇያ ፈተናዎች አሊማ ዯግሞ የትኞቹ ተማሪዎች የተሻሇ ብቃት እንዲሊቸው መሇየት፣
መገምገም፣ መምረጥ፣ ማወዲዯር እና ውሳኔ መስጠት ነው ይሊለ፡፡ ይህም ጥናት ትኩረት
ያዯረገባቸው

ጥያቄዎች

ማጠቃሇያ

በመሆናቸው

ተፈታኝ

ተማሪዎች

በሆኑ

ክሌሊዊ

ወዯሚቀጥሇው

ፈተናዎች
የክፍሌ

ውስጥ
ዯረጃ

ተካተው

የሚገኙ

መዘዋወር

መቻሌ

አሇመቻሊቸውን ሇመወሰን የሚያስችለ ናቸው፡፡
2.2.2 የቋንቋ ፈተና ጠቀሜታ
የቋንቋ ትምህርት ፈተና በአንዴ የትምህርት መስክ ውስጥ ከትምህርት አሰጣጥ ዝግጅት እስከ
ክፍሌ ውስጥ ትግበራ ዴረስ ያሇውን አስፈሊጊ መረጃ ሇመስጠት የሚያገሇግሌ ነው፡፡ ጥንቃቄና
ትኩረት

በተሞሊበት

መሌክ

የሚዘጋጁ

ፈተናዎች

ትምህርቱን

ሇሚከታተለ

ተማሪዎች፣

ሇመምህራን እና ሇተሇያዩ የትምህርት ባሇሙያዎች ከፍተኛ ፋይዲ እንዲሇው የተሇያዩ የመስኩ
ምሁራን ይገሌጻለ፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ ጥናት ተተኳሪ የሆኑት ፈተናዎች አንዴ መርሃ
ትምህርት ከተጠናቀቀ በኋሊ የሚሰጡ በመሆናቸው ተፈታኝ ተማሪዎች ወዯሚቀጥሇው የክፍሌ
ዯረጃ መዘዋወር መቻሌ አሇመቻሊቸውን ውሳኔ ሇመስጠት የሚያስችለ መረጃዎችን ሇማግኘት
የሚያግዙ እንጂ እነዚህ ጠቀሜታዎች አሎቸው ብል ሙለ በሙለ ሇመዯምዯም አያስዯፍርም፡፡
ምክንያቱም ክሌሊዊ ፈተናዎች እነዚህን ጠቀሜታዎች መስጠት አሇመስጠታቸውን ሇማረጋገጥ
ሰፊ ጥናትና ምርምር የሚያስፈሌገው ጉዲይ በመሆኑ ነው፡፡
ሀ. ሇተማሪዎች
በአንዴ የትምህርት ተቋም ውስጥ በሚዯረግ የትምህርት ክንውን ወቅት ተዘጋጅተው የሚሰጡ
የቋንቋ ፈተናዎች ተማሪዎች በቋንቋ ክሂልች እና በእውቀት ዘርፎች ያሊቸውን ችልታ
እንዱገመግሙ፣ እንዱያዲብሩና የመማር ፍሊጎታቸው እንዱነሳሳ ያዯርጋለ በማሇት Madson
(1983) እና Davies (2001) ይገሌጻለ፡፡ እንዯ እነዚህ ምሁራን ገሇጻ ከሆነ የቋንቋ ፈተናዎች
ሇተማሪዎች በሁሇት መሌኩ ጥቅም ይሰጣለ፡፡ አንዯኛው በክፍሌ ውስጥ አዎንታዊ አመሇካከት
እና ግንኙነት እንዱኖር ያዯርጋሌ፡፡ ሁሇተኛው ተማሪዎች የተሇያዩ ፈተናዎችን በተፈተኑ
ቁጥር በተዯጋጋሚ ያጠናለ፤ ይወያያለ፡፡ ይህ በተዯጋጋሚ የሚካሄዴ ጥናትና ውይይት ዯግሞ
11

ተማሪዎቹ በቋንቋው ብቁ እንዱሆኑ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ Heaton (1990)
የተማሪዎችን

የቋንቋ

ችልታ

ሇማወቅ፣

ተማሪዎችን

ሇማበረታታት፣

በትምህርት

ጊዜ

ሉያጋጥማቸው የሚችለትን ነገሮች ሇመሇየት፣ የተማሪዎችን ችልታ ሇመፈተሽ ያገሇግሊሌ
ይሊለ፡፡
በአጠቃሊይ ከሊይ ከተዘረዘሩት ገሇጻዎች መረዲት የሚቻሇው የቋንቋ ፈተና ተማሪዎች ሇፈተና
ሲለ ስሇሚያጠኑ እና ከፈተና በኋሊ በቀረቡሊቸው ጥያቄዎች ሊይ ስሇሚወያዩ የታሊሚውን
ቋንቋ እውቀት እንዱያሻሽለና እንዱጠቀሙበት ስሇሚያስችሌ ሇተማሪዎች ከፍተኛ ጥቅም
አሇው፡፡
ሇ. ሇመምህራን
መምህራን የተተኳሪውን ቋንቋ ትምህርት ሇተማሪዎች ሇማዲረስ የተሇያዩ የማስተማሪያ
ዘዳዎችን ይጠቀማለ፡፡ የተጠቀሙትም ዘዳ ውጤታማ ሉሆንም ሊይሆንም የሚችሌበት
አጋጣሚ

ይኖራሌ፡፡

ውጤታማ

መሆን

አሇመሆኑ

ከሚረጋገጥባቸው

መመዘኛ

መንገድች

መካከሌ የቋንቋ ፈተና ቀዲሚውን ቦታ እንዯሚይዝ የተሇያዩ ምሁራን ይገሌጻለ፡፡
Madson (1983) እና Hughes (1989) እንዯሚገሌጹት የቋንቋ ፈተና መምህራን በተሇያየ
መንገዴ እራሳቸውን ይፈትሹበታሌ፡፡ ይኸውም ያስተማሩት ትምህርት በሚገባ በተማሪዎች
አእምሮ ውስጥ ሰርጿሌ? ያቀዴኩት እቅዴ ከተማሪዎች ችልታ ጋር የሚመጣጠን ነው ወይስ
የማይመጣጠን ነው? ያስተማርሁበት የማስተማሪያ ዘዳ ውጤታማ ነው? እና ላልች መሰሌ
ጥያቄዎችን በመጠየቅ ራሳቸውን እንዱመረምሩ ያስችሊቸዋሌ ሲለ፤ Brown (1994) ዯግሞ
ጥሩ የቋንቋ ትምህርት ፈተናዎች መምህራን ተማሪዎቹ በየትኞቹ የትምህርት ይዘቶች ሊይ
ሇመማር እንዯተቸገሩ በመገምገም በተቸገሩባቸው ይዘቶች ሊይ የበሇጠ ትኩረት ሰጥተው
ሇማስተማር እንዱተጉ ሇማዴረግ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዲሊቸው ይገሌጻለ፡፡
ስሇዚህ የቋንቋ ፈተና የቋንቋ መምህራን የማስተማር ስነዘዳ ተገቢነት ወይም የትምህርት
አቀራረብ እና ውጤታማነት በመፈተሽ መርሃ ትምህርቱን፣ መማሪያ መጽሀፉን እና ላልች
የቋንቋ ትምህርት ማስተማሪያ መሳሪያዎችን ታሳቢ ያዯረገ የማስተማሪያ ዘዳን መርጠው
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እንዱጠቀሙ ያግዛቸዋሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ በላሊ አገሊሇጽ የቋንቋ ፈተና ተማሪዎች በታሊሚው
ቋንቋ ዙሪያ ስሊሊቸው ፍሊጎት እና እውቀት ሉዯረግሊቸው ስሇሚገባ እገዛ በቂ እና ትክክሇኛ
የሆነ መረጃ ሇማግኘት ይጠቅማቸዋሌ፡፡
ሏ. ሇትምህርት ባሇሙያዎች
የቋንቋ ፈተና ሇትምህርት ባሇሙያዎች የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው፡፡ በመሆኑም
የቋንቋ

ፈተና

ሇትምህርት

ባሇሙያዎች

መምህራን

እያከናወኑት

ያሇውን

ተግባራት

በመከታተሌና በመገምገም የትኞቹ ተግባራት መቀጠሌ፣ የትኞቹ ዯግሞ መቀረፍ እንዲሇባቸው
የሚጠቁሙ

መረጃዎችን

የሚጠበቀውን

ከፈተናው

እገዛ እንዱያዯርጉ

እንዱያገኙ፣

እንዱሁም

ሁኔታዎችን

አስፈሊጊውን

እንዱያመቻቹ፣

ውሳኔ እንዱሰጡ

ከእነሱ

ያስችሊቸዋሌ

(Madson 1983)፡፡ Bachman (1990)ም በበኩሊቸው የቋንቋ ፈተና በአንዴ መርሃ ትምህርት
ውስጥ የሚዯረጉ ክንውኖችን ሇመገምገም እና አጠቃሊይ በቋንቋ ጽንሰ ሀሳብ ሊይ ሇሚዯረጉ
ጥናቶች እንዯ መረጃ ምንጭነት ሆኖ ያገሇግሊሌ ይሊለ፡፡
በአጠቃሊይ የቋንቋ ፈተናዎች ተማሪዎች በታሊሚው ቋንቋ የክሂሌ እና የእውቀት ዘርፎች ረገዴ
ያሊቸውን

ችልታ

ሇመፈተሽ፣

የመማር

ፍሊጎታቸውን

ሇማነሳሳት፣

ሇማነቃቃት

እና

ሇማበረታታት እንዱሁም መምህራን እና የትምህርት ባሇሙያዎች የተገበሯቸውን የማስተማሪያ
ዘዳዎች ውጤታማነት ሇመገምገም፣ ውሳኔ ሇመስጠት ወይም ሇማስተሊሇፍ እንዯመነሻ ሀሳብ
በመሆን የሚያገሇግለ ናቸው፡፡
2.2.3 የፈተና አይነቶች
ፈተናዎች የተሇያዩ አሊማዎችን መሰረት በማዴረግ ሉሰጡ ይችሊለ፡፡ የሚሰጡበትም አሊማ
መሇያየት

ሇፈተና

አይነቶች

መሇያየት

ምክንያት

እንዯሆነ

ብዙዎቹ

የመስኩ

ምሁራን

ይስማሙበታሌ፡፡ ሇአብነት ያህሌ Harrison (1983) ፈተናን በአይነት በአይነት ሇመመዯብ
ምክንያት ሉሆኑ የሚችለ ነገሮችን አስመሌክተው ሲገሌጹ ፈተና የምንፈትንበትን ዋና አሊማ
ማወቅ የፈተናውን አይነት እንዴንሇይ ያስችሇናሌ በማሇት ያስረደናሌ፡፡ ያሇው (2009፣19)ም
በበኩሊቸው “የፈተናዎችን ይዘትና በተሇይም አይነት የሚወስነው ዋናው ነገር ፈተናዎቹ
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የተዘጋጁበት አሊማ ነው፡፡” በማሇት ከHarrison (1983) ሀሳብ ጋር ተመሳሳይ በሆነ መሌክ
ይገሌጻለ፡፡
መስፈርቶችን

በዚህም

ምክንያት

በርካታ

መሰረት በማዴረግ

የመስኩ

በተሇያየ ምዴብ

ምሁራን

የፈተና

አይነቶችን

መዴበዋቸው ይገኛለ፡፡

የተሇያዩ

ከዚህ ቀጥል

የተወሰኑትን ሇማየት ተችሎሌ፡፡
Alderson et al. (1995) ፈተናዎች ከአሊማቸው አኳያ የዯረጃ ፈተና (Placement Test)፣
ሂዯታዊ ፈተና (Progressive Test)፣ የብቃት ፈተና (Proficiency Test)፣ የጥንካሬና
ዴክመት መሇኪያ ፈተና (Diagnostic Test) እና የችልታ መሇኪያ ፈተና (Achievement
Test) በመባሌ በአምስት እንዯሚመዯቡ ሲገሌጹ፤ ተስፋዬ (1981)፣ Harrison (1983) እና
Huaghes (1989) ዯግሞ የብቃት መሇኪያ ፈተና (Proficiency Test)፣ የቅዴመ ችልታ
መሇኪያ ፈተና (Appetitude Test)፣ የችልታ መሇኪያ ፈተና (Achievement Test) እና
የጥንካሬና ዴክመት መሇኪያ ፈተና (Diagnostic Test) በማሇት በአራት ይከፍሎቸዋሌ፡፡
ከሚተገበሩበት ወቅት አኳያ ዯግሞ መዯበኛ ፈተና (Formal Test) እና ኢመዯበኛ ፈተና
(Informal Test) በመባሌ በሁሇት ሲከፈለ፤ መዯበኛ ፈተና በውስጡ የብቃት መሇኪያ
(Proficiency) እና የችልታ መሇኪያ (Achievement) ፈተናዎችን ሲይዝ፤ ኢመዯበኛ ፈተና
ዯግሞ የጥንካሬና ዴክመት መሇኪያ (Diagnostic) እና የቅዴመ ችልታ መሇኪያ (Appetitude)
ፈተናዎችን ያካትታሌ በማሇት Heaton (1990) ያስረዲለ፡፡ Carroll (1990)ም በበኩሊቸው
የቅዴመ ትምህርት (የብቃት መሇኪያ እና ቅዴመ ችልታ መሇኪያ)፣ የትምህርት ጊዜ (ጥንካሬና
ዴክመትን መሇኪያ) እንዱሁም የዴህረ ትምህርት ፈተናዎች በማሇት በሶስት ይመዴቧቸዋሌ፡፡
ላሊው መስፈርት ከአቀራረብ አኳያ ሲሆን ፈተናዎች ከአቀራረባቸው አንጻር የምርምር ፈተና
(Subjective Test) እና የምርጫ ሰጪ ፈተና (Objective Test) በመባሌ በሁሇት ይከፈሊለ
(Bachman 1990)፡፡
በአጠቃሊይ ከሊይ ሇማየት እንዯተሞከረው የፈተና አይነቶችን በምዴብ በምዴብ ሇመከፋፈሌ
ብዙዎቹ የመስኩ ምሁራን አሊማን መሰረት ሲያዯርጉ፤ የተወሰኑት ዯግሞ የሚተገበሩበትን ጊዜ
እና የሚቀርቡበት ስሌት መሰረት አዴርገዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ የምሁራኑን አከፋፈሌ ስንመሇከት
የፈተና

አይነቶችን

ጠቅሌል

እና

ዘርዝሮ

ከማቅረብ
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በስተቀር

መሰረታዊ

የሆነ

ሌዩነት

አይታይባቸውም፡፡ በመሆኑም የፈተና አይነቶችን ጠቅሇሌ ባሇ ሁኔታ የብቃት መሇኪያ ፈተና፣
የቅዴመ ችልታ መሇኪያ ፈተና፣ የችልታ መሇኪያ ፈተና እና የጥንካሬና ዴክመት መሇኪያ
ፈተና በመባሌ በአራት ይከፈሊለ ማሇት ይቻሊሌ፡፡
ከሊይ የቀረቡት የፈተና አይነቶች ማንኛውንም የትምህርት አይነት መሰረት ያዯረጉ ሲሆን፤
በተሇያዩ ጊዜያት ሇተሇያዩ አሊማዎች ስራ ሊይ ይውሊለ፡፡ ስሇሆነም በዚህ ጥናት ተተኳሪ
የሆኑት

ክሌሊዊ

ፈተናዎች

በባህሪያቸው

በችልታ

መሇኪያ

ፈተናዎች

ስር

የሚካተቱ

በመሆናቸው ቀጥል በችልታ መሇኪያ ፈተና ሊይ ብቻ በማተኮር ምንነቱን፣ የሚሰጥበትን ጊዜ
እና የይዘት አመራረጡን ሇማየት ተሞክሯሌ፡፡
የችልታ መሇኪያ ፈተና ተማሪዎች አንዴን የቋንቋ ትምህርት ሲማሩ ከቆዩ በኋሊ የተማሩትን
ትምህርት ምን ያህሌ እንዯተረደት ሇማወቅ በአመቱ ወይም በመንፈቅ አመቱ መጨረሻ ሊይ
የሚሰጥ እንዯሆነ የተሇያዩ የመስኩ ምሁራን ይገሌጻለ፡፡ Hughes (1989፣10) ስሇችልታ
መሇኪያ ፈተና ምንነት ሲገሌጹ ተማሪዎች የተማሯቸውን የትምህርት ይዘቶች ምን ያህሌ
እንዯተረዶቸው ሇመፈተሽ የቋንቋውን መርሃ ትምህርት አሊማ መሰረት በማዴረግ የሚዘጋጅ
ነው በማሇት ያስረዲለ፡፡ ምሁሩ አክሇውም የጥንካሬና ዴክመት መሇኪያ ፈተናዎች አሊማ
የተማሪዎችን ጠንካራና ዯካማ ጎኖች በመሇየት ትኩረት የሚያስፈሌጋቸውን የትምህርት
ይዘቶች መፈተሽ መሆኑ ከችልታ መሇኪያ ፈተናዎች የሚሇያቸው ይሁን እንጂ ተማሪዎች
በተማሩት ትምህርት ሊይ መመስረታቸው እና ተማሪዎች የተወሰኑ የትምህርት ይዘቶችን
ተምረው ከአጠናቀቁ በኋሊ የሚሰጡ መሆናቸው ሁሇቱንም የሚያመሳስሎቸው ባህርያት
እንዯሆኑ ይገሌጻለ፡፡
Heaton (1990፣14)ም በበኩሊቸው የችልታ መሇኪያ ፈተናዎች በአንዴ የቋንቋ መርሃ
ትምህርት ወይም መማሪያ መጻህፍ ውስጥ የተካተቱትን እና ተማሪዎች የተማሯቸውን
የትምህርት ይዘቶች ሉወክለ የሚችለ መሆን አሇባቸው፡፡ ስሇሆነም ከላልች የፈተና አይነቶች
ይሌቅ የችልታ መሇኪያ ፈተናዎችን ሇማዘጋጀት እና የትኞቹ የትምህርት ይዘቶች መካተት
እንዲሇባቸው ሇመወሰን ከፍተኛ ጥቃቄን የሚጠይቅ የፈተና አይነት ነው ይሊለ፡፡
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የችልታ መሇኪያ ፈተናዎችን ይዘት አመራረጥ በተመሇከተ Madson (1983፣32) በመርሃ
ትምህርቱ እና በመማሪያ መጽሀፉ ውስጥ ባለት ይዘቶች ሊይ ማተኮር አሇባቸው ሲለ፤
Hughes (1989፣25)፣ Weir (1993፣5)፣ Brown (1994፣259)፣ Bachman (1990፣25) እና
የመሳሰለት ዯግሞ በመርሃ ትምህርቱ እና በመማሪያ መጽሀፉ ውስጥ በተካተቱት አሊማዎች
ሊይ መመስረት እንዲሇባቸው ይገሌጻለ፡፡ ይሁን እንጂ Harrison (1983፣137) እነዚህን ሁሇት
አከራካሪ ሀሳቦች ማስማማት በሚችሌ መሌክ የችልታ መሇኪያ ፈተናዎችን ይዘት ሇመምረጥ
በመርሃ ትምህርቱ እና በመማሪያ መጽሀፉ ውስጥ የተካተቱትን ይዘቶች ተገቢነት መፈተሽ እና
ተማሪዎች እንዱተገብሯቸው የታቀደትን አሊማዎች መሰረት በማዴረግ ጥያቄዎችን ማዘጋጀት
ያስፈሌጋሌ ይሊለ፡፡
በአጠቃሊይ የችልታ መሇኪያ ፈተናዎች ከተወሰነ የመማር ማስተማር ሂዯት በኋሊ የሚሰጥ
ሲሆን፤ ተማሪዎች የተማሯቸውን የቋንቋ ትምህርት ይዘቶች ምን ያህለን እንዯተረዶቸው እና
ከታሰቡት አሊማዎች መካከሌ ምን ያህለ ከግብ እንዯዯረሱ ወይም እንዲሌዯረሱ ሇማወቅ
ይረዲሌ፡፡ ስሇሆነም ፈተናዎቹ ሲዘጋጁ በመርሃ ትምህርቱም ሆነ በመማሪያ መጽሀፉ ውስጥ
የተካተቱትን የትምህርት ይዘቶች በአይነትም ሆነ በመጠን የሚያንጸባርቁ እና የሚወክለ መሆን
አሇባቸው፡፡
2.2.4 የጥሩ ፈተና መመዘኛ መስፈርቶች
የቋንቋ

ትምህርት

ፈተናዎች

አሊማቸውን

ከግብ

እንዱያዯርሱ

በጥንቃቄ

መዘጋጀት

ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህንንም ሇማዴረግ የጥሩ ፈተና መመዘኛ መስፈርቶችን ማወቅና መሰረት
ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ የጥሩ ፈተና መመዘኛ መስፈርቶችን የተሇያዩ ምሁራን በተሇያየ ምዴብ
ሲከፋፍሎቸው

ይስተዋሊለ፡፡

ሇምሳላ

አስተማማኝነት

(Reliability)

እና

ያህሌ

ተገቢነት

Heaton
/ትክክሇኛነት/

(1975)

እና

(Validity)

ያሇው

(2009)

በማሇት

በሁሇት

ሲመዴቧቸው፤ Harrison (1983) እና Brown (1994) ዯግሞ አስተማማኝነት (Reliability)፣
ተገቢነት (Validity) እና ተተግባሪነት (Practicality) በመባሌ በሶስት ይከፈሊለ ይሊለ፡፡ ነገር
ግን ይህ ጥናት በተገቢነት ሊይ ብቻ የሚያተኩር በመሆኑ ቀጥል የተገቢነትን /የትክክሇኛነትን/
ምንነት በዝርዝር ሇማየት ተሞክሯሌ፡፡
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ሀ. የተገቢነት ምንነት እና አይነቶች
ተገቢነት ከፈተና መመዘኛ መስፈርቶች መካከሌ አንደ ሲሆን፤ አንዴ ፈተና በጥራት ተዘጋጅቶ
በመቅረብ ትክክሇኛውን መረጃ እንዱሰጥ ከሚያስችለ ጉዲዮች ውስጥ አንደ እንዯሆነ የመስኩ
ምሁራን ይገሌጻለ፡፡ ተገቢነት የሚሇውን ጽንሰ ሀሳብ ብዙዎቹ ምሁራን ተመሳሳይ በሆነ
መሌኩ ይገሌጹታሌ፡፡ ሇምሳላ Harrison (1989) እና ያሇው (2009) አንዴ ፈተና ተገቢነት
ወይም ትክክሇኛነት አሇው የሚባሇው ሇመሇካት የታሰበውን ነገር በተገቢው ሁኔታ መመዘን
ሲችሌ ስሇሆነ አንዴ ፈተና ሇመሇካት ከታሰበው አሊማ ውጪ መሆን የሇበትም በማሇት
ይገሌጻለ፡፡ ይህንን ሀሳብ ያሇው (2009፣231-232) እንዯሚከተሇው በምሳላ ያስረዲለ፡፡
አንዴ ተመራማሪ የ20 ሌጆችን ቁመት በአንዴ ሜትር በመሇካት የቁመታቸውን ሌኬት አገኘ፡፡
በማጠቃሇያው ሊይ “የሌጆቹ አማካይ ቁመት 140 ሳ.ሜ ሲሆን ይህ የሚያመሇክተው
ክብዯታቸው በመጠን ከፍ ያሇ መሆኑን ነው፡፡” ቢሌ የተነሳበትን አሊማ መሳት ነው፡፡ መሇካት
የተፈሇገው ነገርና ተሇክቶ የተገኘው መረጃ በሚጣጣምና በሚስማማ መሌክ ሉተረጎምና
ሉብራራ ይገባሌ፡፡ ስሇቁመት መረጃ ሰብስቦ ስሇክብዯት መዯምዯሚያ ሊይ መዴረስ አግባብ
አይዯሇም፡፡ በዚህ መሰረት የሚካሄዴ ጥናት የሚጨምረው እውቀትም ሆነ የሚፈታው ችግር
የሇም፡፡

ስሇዚህ ሁለም የፈተና አዘጋጆች የሚያዘጋጁት ፈተና ተገቢነት ያሇው መሆን አሇመሆኑን
ማረጋገጥ ተገቢ ነው፡፡ ምክንያቱም አንዴ ፈተና ተገቢነት ከላሇው የፈተናው ውጤት የተዛባ
ስሇሚሆን የታሰበውን ግብ አይመታም (Alderson et al. 1995):: በአጠቃሊይ አንዴ ፈተና
ተገቢነት አሇው የምንሇው ፈተናው ሇመሇካት የታሰበውን የቋንቋ ትምህርት ይዘት (የቋንቋ
ክሂሌ ወይም የእውቀት ዘርፎች) በትክክሌ መመዘን ሲችሌ ነው፡፡
የተገቢነት አይነቶች ከሚቀርቡበት አሊማ እና ከሚፈሇገው የመረጃ አይነት አንጻር በተሇያዩ
ምዴቦች እንዯሚከፈለ የተሇያዩ ምሁራን ይገሌጻለ፡፡ ሇምሳላ ያሇው (2009፣232) ተገቢነትን
ትክክሇኛነት የሚሌ ስያሜ ሰጥተው ግሌብ ትክክሇኛነት

(Face Validity)፣ ይዘት ተኮር

ትክክሇኛነት (Content Validity)፣ መስፈርት ተኮር ትክክሇኛነት (Criterition Validity) እና
ቲዎሪ ተኮር ትክክሇኛነት (Construct Validity) በማሇት በአራት ሲከፋፍሎቸው፤ Bachman
(1990) እና Alderson et al. (1995) ዯግሞ ይዘት ተኮር ተገቢነት (Content Validity)፣
ቲዎሪ ተኮር ተገቢነት (Construct Validity) እና የመስፈርት አመሌካች ተገቢነት (Criterition
Reference Validity) በማሇት በሶስት ይመዴቧቸዋሌ፡፡
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ይሁን እንጂ Harrison (1983) ከሊይ ከተዘረዘሩት የተገቢነት አይነቶች መካከሌ የቋንቋ
መምህራን ትኩረት የሚሰጧቸው እና የችልታ መሇኪያ ፈተናዎችን ሇመገምገም የሚያገሇግለ
ይዘታዊ ተገቢነት (Content Validity) እና ግሌብ ተገቢነት (Face Validity) የሚለት ናቸው
በማሇት ያብራራለ፡፡ በመሆኑም የዚህ ጥናት ዋና ትኩረት በችልታ መሇኪያ (በማጠቃሇያ)
ፈተናዎች የይዘት ተገቢነት ሊይ በመሆኑ በዚህ ርእሰ ጉዲይ ብቻ ትኩረት ተዯርጓሌ፡፡
አንዴ ፈተና የይዘት ተገቢነት አሇው የሚባሇው ፈተናው ሇታሊሚው የክፍሌ ዯረጃ ከተዘጋጀው
የመርሃ ትምህርት ይዘት ጋር ግንኙነት ሲኖረው ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ፈተናው በጥያቄነት
ያካተታቸው የትምህርት ይዘቶች በመርሃ ትምህርቱ ወይም በመማሪያ መጽሀፉ ውስጥ
ካሊቸው ሽፋን ጋር በአይነትም ሆነ በመጠን ተመሳሳይ የሆነ ውክሌና ሲኖራቸው እና በትክክሌ
ማንጸባረቅ ሲችለ ነው (Gronlund 1981፣ Finocchiaro and Brumfit 1983፣ Harrison
1983)፡፡ ስሇዚህ አንዴ ፈተና የይዘት ተገቢነት ያሇው መሆኑን ሇማረጋገጥ ፈተናው በውስጡ
የያዛቸው ጥያቄዎች በመርሃ ትምህርቱ ከተካተቱት ይዘቶች ጋር ትክክሇኛ ወካይ መሆናቸውን
መፈተሽ ነው፡፡
Hughes (1989) እና Alderson et al. (1995) ፈተናዎች መሰረት በሚያዯርጓቸው መርሃ
ትምህርቶች እና መማሪያ መጻህፍት ውስጥ የቀረቡትን ይዘቶች ወካይ ናሙናዎች ሆነው
የሚቀርቡ ከሆነ የይዘት ተገቢነት አሊቸው ይባሊሌ በማሇት ይገሌጻለ፡፡ ስሇዚህ ተገቢነት
ያሊቸው ፈተናዎች ተማሪዎች እና መምህራን በክፍሌ ውስጥ የሚያካሂደትን የመማር
ማስተማር ተግባር በትክክሌ የሚያንጸባርቁ ስሇሆነ ተማሪዎች የተማሯቸው ሁለም ይዘቶች
እንዯተሰጣቸው የትኩረት ዯረጃ በፈተናው ውስጥ ሉካተቱ ይገባሌ (Brown 1994)::
በአጠቃሊይ የይዘት

ተገቢነት ተፈታኝ ተማሪዎች አንዴን የትምህርት ይዘት በተማሩት

የዴግግሞሽ መጠን መፈተን እንዲሇባቸው እና ጥያቄዎች በመርሃ ትምህርቱ ወይም በመማሪያ
መጻህፉ ውስጥ ሇቀረቡት ይዘቶች ትክክሇኛ ወካይ ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም የይዘት ተገቢነት
ያሇው

የቋንቋ

ፈተና

ሇማዘጋጀት

በመርሃ

ትምህርቱ

እና

በመማሪያ

መጽሀፉ

የተካተቱትን የትምህርት ይዘቶች የተሰጣቸውን ሽፋን መሰረት ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡
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ውስጥ

የአንዴን ፈተና የይዘት ተገቢነት ሇመፈተሽ ዯግሞ የተሇያዩ ስሌቶችን መጠቀም እንዯሚገባ
Alderson et al. (1995) እና Weir (2005) ይገሌጻለ፡፡ ከእነዚህም ስሌቶች መካከሌ
የሚከተለት ይጠቀሳለ፡፡
 በፈተናዎቹ ውስጥ የተካተቱትን ጥያቄዎች ይዘት በመርሃ ትምህርቱ ወይም በመማሪያ
መጻህፍቱ ውስጥ ከቀረቡት ይዘቶች ጋር ማነጻጸር (Alderson et al. 1995፣193)፡፡
 በፈተናው ውስጥ መካተት የሚገባቸው ሁለም የትምህርት ይዘቶች እንዯተካተቱ እና
ተገቢ የሆነ ሽፋን ወይም ውክሌና እንዲገኙ መመርመር (Weir 2005፣25)፡፡
በመሆኑም ይህ ጥናት በተተኳሪ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች የይዘት
ተገቢነት ሇመፈተሽ ከሊይ የቀረቡትን የመፈተሻ ስሌቶች መሰረት አዴርጓሌ፡፡
2.2.5 የቋንቋ ትምህርት እና የቋንቋ ፈተና ተዛምድ
የቋንቋ ትምህርት እና የቋንቋ ፈተና የማይነጣጠለ የአንዴ ቋንቋ የመማር ማስተማር ተግባራት
ናቸው፡፡ በመሆኑም በሁሇቱ መካከሌ ጥብቅ የሆነ ቁርኝነት ወይም ትስስር ሉኖር እንዯሚገባ
በተሇያዩ ምሁራን ዘንዴ ይታመናሌ፡፡
Baker (1989) ፈተና በቋንቋ ትምህርት ሂዯት

ውስጥ አይቀሬ ተግባር ነው፡፡ ምክንያቱም

የተሇያዩ አካሊት በመማር ማስተማሩ ዙሪያ የሚያስፈሌጉ መረጃን ሇማግኘትና የሚከናወኑ
ስራዎችን ሇማረጋገጥ እንዱሁም ሇመገምገም መሰረቱ ፈተናዎች ስሇሆኑ ነው በማሇት
ይገሌጻለ፡፡ Harrison (1983) በበኩሊቸው ትምህርት ካሇ ፈተና አሇ፤ ትምህርት ዯግሞ
ትርጉም የሚኖረው ፈተና ሲኖር በመሆኑ የቋንቋን ትምህርትና የቋንቋን ፈተና ከአንዴ
የመማር

ማስተማር

ተግባር

ሇየብቻ

ነጣጥል

ማየት

አይቻሌም

በማሇት

ያስረዲለ፡፡

Brown (1994) ዯግሞ የቋንቋ ፈተና የቋንቋ መርሃ ትምህርት ቀጣይነት እንዱኖረውና ከጊዜ
ወዯጊዜ እንዱሻሻሌ ወይም እንዱዲብር የሚያዯርግ በመሆኑ የማስተማሩን ስራ መዯበኛ
እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡ ሇዚህም ዋናው ምክንያት አንዴ መርሃ የትምህርት የተሳካ ሆኖ
የተፈሇገው አሊማ ግብ እንዱመታ ሇማዴረግ ፈተና ከፍተኛ ዴርሻ ስሇሇው ነው ይሊለ፡፡ ይህ
19

ሀሳብ ዯግሞ የአንዴን መርሃ ትምህርት አሊማ ሇመሳካት ፈተና እንዯሚያስፈሌግ እና ፈተና
ከላሇ ትምህርት ቀጣይነት ሉኖረው እንዯማይችሌ የሚያመሇክት ነው፡፡
Heaton (1975) የፈተናን እና የትምህርትን ግንኙነት ሲገሌጹ ፈተና የመማር ማስተማሩን
ስራ የሚያጎሇብት ሲሆን፤ የመማር ማስተማሩ ተግባር ዯግሞ የአንዴን ፈተና ውጤታማነት
እንዯሚያረጋግጥ ይገሌጻለ፡፡ ይህም ፈተና እና የመማር ማስተማሩ ተግባር እርስ በርስ
ተዯጋጋፊ መሆናቸውን ያሳያሌ፡፡ ምክንያቱም ሇቋንቋ ትምህርት ፈተና ምንጩ ወይም መሰረቱ
በክፍሌ ውስጥ የሚከናወነው ትምህርት እንዯሆነ ሁለ ፈተና ዯግሞ ሇመማር ማስተማሩ ሂዯት
መሻሻሌ እንዯግብአት ስሇሚያገሇግሌ ነው፡፡ የቋንቋ ትምህርት ፈተናዎች በቅዴመ መማር፣
በመማር ሂዯት እና በዴህረ መማር ጊዜ የሚሰጡ ቢሆንም ተማሪዎች የተማሩትን ትምህርት
መሰረት በማዴረግ የሚሰጡ ፈተናዎች ግን በመማር ሂዯት እና በዴህረ መማር ጊዜ የሚሰጡ
ናቸው (Harrison 1983፣ Hughes 1989፣ Alderson et al. 1995፣ Brown 1996)፡፡
በመሆኑም ይህ አይነቱ ፈተና ተማሪዎች ከተማሩት የትምህርት ይዘት ጋር ያሇው ዝምዴና
የጠበቀ

ሉሆን

ይገባሌ፡፡

ይህንን

አስመሌክተው

ተስፋዬ

(1981)

ፈተና

ተማሪዎች

የተማሯቸውን የትምህርት ይዘቶች ማወቅ አሇማወቃቸውን መሇያ ስሇሆነ መፈተን ያሇባቸውም
የተማሯቸውን የትምህርት ይዘቶች ብቻ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ይገሌጻለ፡፡
በዚህ ጥናት ተተኳሪ የሆኑት በዯቡብ ብሄር ብህረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ትምህርት ቢሮ
የተዘጋጁት የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች በመማሪያ መጽሀፉ ውስጥ በቀረቡት
የትምህርት ይዘቶች አማካኝነት ተማሪዎች ወዯሚቀጥሇው የክፍሌ ዯረጃ መዘዋወር የሚያስችሌ
እውቀት ያሊቸው መሆን አሇመሆናቸውን ሇመሇካት ወይም ሇመመዘን እንዱሁም ውሳኔ
ሇማስተሊሇፍ ታስበው የሚሰጡ ናቸው፡፡
በአጠቃሊይ ከሊይ ሇማየት እንዯተሞከረው የቋንቋ ትምህርት እና የቋንቋ ፈተና የጠበቀ ዝምዴና
ያሊቸው፣ እርስ በርስ የሚዯጋገፉ የአንዴ ሳንቲም ሁሇት ገጽታዎች ናቸው፡፡ ይህ ዯግሞ
ፈተናዎች መሰረት ካዯረጓቸው የመርሃ ትምህርት እና የመማሪያ መጻህፍት ይዘቶች ጋር
ጥብቅ የሆነ ትስስር ሉኖራቸው እንዯሚገባ ይጠቁማሌ፡፡
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Hughes (1989) እንዯሚገሌጹት የቋንቋ ፈተና ይዘቶች በተሇይም የችልታ መሇኪያ ፈተናዎች
መሰረት ከሚያዯርጉት መርሃ ትምህርት እና መማሪያ መጽሀፍ ውስጥ የተውጣጡ መሆን
አሇባቸው፡፡ ምክንያቱም ሇተማሪዎች የሚቀርቡ የትምህርት ይዘቶች ምንጮቻቸው ሇዯረጃው
የተዘጋጁት መርሃ ትምህርት ወይም መማሪያ መጽሀፍ እንዯመሆናቸው መጠን ፈተናዎቹም
መርሃ ትምህርቱንና መማሪያ መጽሀፉን መሰረት ሉያዯርጉ ግዴ ይሊሌ፡፡
ከመርሃ ትምህርቱ ወይም ከመማሪያ መጽሀፉ ጋር የይዘት ዝምዴና ያሊቸውን የፈተና
ጥያቄዎች ሇማዘጋጀት የፈተና ይዘት መወሰኛ ሰንጠረዥ (Tabel of Specification) መጠቀም
ይገባሌ፡፡ የፈተና ይዘት መወሰኛ ሰንጠረዥ የትምህርት ይዘቶችን እና ዝርዝር አሊማዎችን የያዘ
ባሇሁሇት ረዴፍ ቻርት ሆኖ ሇመፈተን የተፈሇገውን የትምህርት ይዘት እና ወካይ ጥያቄዎችን
የያዘ ነው (Gronlund 1981፣ ዲንኤሌ 2006)፡፡
Alderson et al. (1995)ም በበኩሊቸው የፈተና ይዘት መወሰኛ ሰንጠረዥ ከቋንቋ ትምህርት
ይዘቶች መካከሌ የትኞቹን የቋንቋ ይዘቶች ሇመፈተን እንዯተፈሇገ እና ከእያንዲንደ የቋንቋ
ትምህርት ይዘት ምን ያህሌ ጥያቄዎች መካተት እንዯቻለ ያመሇክታሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ
በፈተና

ውስጥ

መካተት

ያሇባቸው

ይዘቶች

ሳይካተቱ

እንዲይቀሩ፤

ጠቃሚና

ትኩረት

በተሰጣቸው የትምህርት ይዘቶች ሊይ እንዱተኮር እንዱሁም አሊስፈሊጊ ዴግግሞሽ እንዲይኖር
ሇማዴረግ ያገሇግሊሌ በማሇት ያብራራለ፡፡
በአጠቃሊይ የፈተና ይዘት መወሰኛ ሰንጠረዥ በመርሃ ትምህርቱ የተነዯፉትን የትምህርት
አሊማዎች እና ተማሪዎች የተማሯቸውን የትምህርት ይዘቶች መሰረት ያዯረጉ የፈተና
ጥያቄዎችን ሇማዘጋጀት፣ ፈተናው በትኞቹ የትምህርት ይዘቶች ሊይ እንዯሚያተኩር ሇመጠቆም
ይረዲሌ፡፡
2.2.6 የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች
ሰዋስው የአንዴን ቋንቋ ስርኣት የሚያሳይ ሳይንስ ሲሆን በውስጡ የተሇያዩ ዝርዝር ይዘቶችን
ያቀፈ ነው፡፡ ይህን አስመሌክተው Bachman (1990) በቋንቋ ፈተና ተማሪዎች በመናገር፣
በማዲመጥ፣ በማንበብና በመጻፍ ክሂልች እንዱሁም በሰዋስው እና በስነጽሁፍ የእውቀት
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ዘርፎች ያሊቸው ችልታ ይመዘናሌ፡፡ ከቋንቋ ችልታዎች (ብቃቶች) መካከሌ አንደ የሆነው
የሰዋስው

ችልታም

የስነዴምጽ፣

የስነምእሊዴ፣

የአረፍተ

ነገር

ስርአት

እና

የስነፍቺ

ችልታዎችን እንዯሚያካትት ይገሌጻለ፡፡
Purpura (2004) ዯግሞ የሰዋስው እውቀት ሰዋስዋዊ ቅርጽ እና ሰዋስዋዊ ፍቺ የሚለትን
ሁሇት ክፍልች የያዘ ነው፡፡ ሰዋስዋዊ ቅርጽ የስነዴምጽ፣ የምእሊድች እና የቃሊት መዋቅራዊ
ቅርጾች ስብስብ ሲሆን፤ ሰዋስዋዊ ፍቺ ዯግሞ በቃሊት፣ በሀረጋት እና በአረፍተ ነገሮች ዯረጃ
ያለ ውህዴ አሃድችን ፍቺ የሚመሇከት እንዯሆነ ያብራራለ፡፡
ሰዋስው የቋንቋ ስርአትን የሚያመሇክት በመሆኑ የሰዋስው ትምህርት ዋና አሊማም የአንዴን
ቋንቋ ስርአት ከዴምጽ አሰካክ አንስቶ እስከ ሀረግ አመሰራረት ዴረስ ያሇውን መዋቅር ማሳየትና
ማሳወቅ ነው (ባየ 1987፣8-9)፡፡ ጌታሁን (2011፣xi)ም በበኩሊቸው ስሇሰዋስው ፍቺ እና
በውስጡ ስሇሚይዛቸው ዘርፎች የሚከተሇውን ብሇዋሌ፡፡
ሰዋስው ከቋንቋ ጥናቶች ውስጥ ስርአትን የሚመሇከተው ክፍሌ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት ሰዋስው
የሚሇው ቃሌ ሁሇት አሻሚ ፍቺዎችን ይዞ ይገኛሌ፡፡ አንዯኛው ፍቺ የሰው ሌጅ
የሚጠቀምበትን ቋንቋ `እውቀት` የሚጠቁመውና በሰው ሌጅ አእምሮ ውስጥ ያሇው ችልታ
ነው፡፡ በዚህ ንዴፈሀሳባዊ እይታ የሰው ሌጅ ቋንቋውን ሉያውቅና ሉጠቀምበት የሚችሇው ይህ
ችልታ ስሊሇው ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ሲታይ ሰዋስው አእምሯዊ እሳቤ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡
ሁሇተኛው ዯግሞ የቋንቋ ተመራማሪዎች ስሇቋንቋ ስርኣትና መዋቅር የሚያዯርጉትን
ከስነዴምጽ እስከ ስነሀረግ ያሇውን ገሇጻ የሚጠቁመው ነው፡፡

በአጠቃሊይ ከሊይ ከተጠቀሱት የመስኩ ምሁራን ሀሳቦች መረዲት የሚቻሇው ሰዋስው ሰፊ
ጽንሰ ሃሳብን የያዘ እና በአንዴ ቋንቋ ውስጥ ካሇ ቅንጣት አሃዴ ጀምሮ እስከ ትሌቁ አሃዴ
ዴረስ ያለትን መዋቅሮች (የስነዴምጽን፣ የስነምእሊዴን፣ የስነአገባብን እና የስነፍቺን)
የአጠቃቀም ስርኣት አስመሌክቶ ትክክሇኛና ሳይንሳዊ ተቀባይነት ያሇውን የቋንቋ አጠቃቀም
የሚተነትን መሆኑን ነው፡፡ ስሇሆነም የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች ስነዴምጽ፣ ስነምእሊዴ፣
ስነአገባብ እና ስነፍቺ የሚለ አራት ዘርፎች ያለት እና እነዚህም አራት ዘርፎች
በውስጣቸው የተሇያዩ ንኡሳን ይዘቶችን ያቀፉ መሆናቸውን ሇመረዲት አያዲግትም፡፡
በዚህ መሰረት የዚህ ጥናት ተተኳሪ በሆኑት መርሃ ትምህርቶች እና መማሪያ መጻህፍት
ውስጥ የቀረቡትን የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች እንዱሁም በክሌሊዊ ፈተናዎቹ ውስጥ
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የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች በመሇየት በአራቱ አበይት የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች
በመከፋፈሌ ተፈትሸዋሌ፡፡
2.2.7 የምርጫ ሰጪ ጥያቄዎች አቀራረብ መርህ
በአንዴ ፈተና ውስጥ የሚካተቱ የጥያቄ ይዘቶች በመርሃ ትምህርቱ እና በመማሪያ መጽሀፉ
ውስጥ የቀረቡትን የትምህርት ይዘቶች ወካይ ስሇሆኑ ብቻ ጥሩ ፈተና ሇማዘጋጀት ተችሎሌ
ሇማሇት አያስዯፍርም፡፡ ምክንያቱም የተማሪዎች የግሌ ባህሪ፣ እዴሜ፣ ጾታ፣ የትምህርት
ዯረጃ፣ ወዘተ. በጥያቄ አቀራረብ ስሌት ሊይ ተጽእኖ ስሇሚያሳዴሩ እነዚህን ነገሮች መሰረት
በማዴረግ የተሇያዩ የቋንቋ ትምህርት ይዘቶችን ሇመፈተን የተሇያዩ የአጠያየቅ ስሌቶችን
መጠቀም ያስፈሌጋሌ፡፡ በዋናነት የሚታወቁት የጥያቄ አቀራረብ ስሌቶች ዴርሰታዊ እና ምርጫ
ሰጪ ሲሆኑ የሰዋስው ጥያቄዎችን ሇመፈተን ግን አብዛኛውን ጊዜ ምርጫ ሰጪ የአቀራረብ
ስሌትን እንዯምንጠቀም Heaton (1975) ያስረዲለ፡፡ ይሁን እንጂ ይህ ጥናት በምርጫ መሌክ
በሚቀርቡ የፈተና ጥያቄዎች ሊይ የሚያተኩር በመሆኑ ቀጥል የምርጫ ሰጪ አቀራረብ
ስሌትን ምንነት ብቻ ሇማየት ተሞክሯሌ፡፡
በምርጫ ሰጪ አቀራረብ ስሌት የሚቀርቡ ጥያቄዎች መሪ ጥያቄውን መሰረት በማዴረግ
ሇጥያቄው መሌስ የሚሆነው አማራጭ እና ላልች አሳሳች አማራጮች ተዋቅረው የሚቀርቡበት
የአቀራረብ ስሌት ነው፡፡ ይህን አስመሌክተው Heaton (1975) እና Weir (2005) የምርጫ
ሰጪ አቀራረብ ስሌት በአንዴ መሪ ጥያቄ እና ሇጥያቄው መሌስ ይሆናለ ተብሇው በሚቀርቡ
አራት ወይም አምስት አማራጮች ተዋቅሮ ትክክሇኛውን መሌስ በመምረጥ የሚመሇስበት
ስሌት እንዯሆነ ያስረዲለ፡፡
የምርጫ ሰጪ አቀራረብ ስሌት ብዙ ጥያቄዎችን አካቶ ከመያዙ ባሻገር በአንዴ ጊዜ የተሇያዩ
ይዘቶችን ሇመመዘን ስሇሚረዲ ጠቀሜታው የጎሊ ነው (Kopriva 2008)፡፡ Fulcher and
Davidson (2007)ም በበኩሊቸው የምርጫ ሰጪ አቀራረብ ስሌት ሇአስተራረም አመቺ በመሆኑ
በማሽን ሇማረም አያዲግትም፡፡ ስሇሆነም ተፈታኞችን ያሇ አዴል ሇመመዘን ይረዲሌ በማሇት
ይገሌጻለ፡፡
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በአጠቃሊይ ከሊይ ከቀረበው ገሇጻ መረዲት እንዯሚቻሇው በምርጫ ሰጪ አቀራረብ ስሌት
የሚቀርቡ ጥያቄዎች አንዴን መሪ ጥያቄ መነሻ በማዴረግ ከተሰጡ አማራጮች መካከሌ
ትክክሇኛውን መሌስ የያዘውን አማራጭ ሇመምረጥ በሚያስችሌ መሌክ የሚቀርቡ መሆናቸውን
ነው፡፡
ከዚህም በተጨማሪ የምርጫ ሰጪ ጥያቄዎች አቀራረብ ስሌት ወይም መርህ ሲባሌ የፈተና
አዘጋጆች አንዴን ጥያቄ በምርጫ መሌክ ሲያዘጋጁ ምን ምን ነጥቦችን መሰረት ማዴረግ
እንዲሇባቸው የሚያመሇክት ነው፡፡ ይህን አስመሌክተው የተሇያዩ የመስኩ ምሁራን የተሇያዩ
መርሆች እንዲለ ይገሌጻለ፡፡ ሇምሳላ Brown (1996፣48) የፈተና ጥያቄዎችን በምርጫ ሰጪ
የአቀራረብ ስሌት ሇማቅረብ ትኩረት ሉዯረግባቸው ከሚገቡ መርሆች ውስጥ የሚከተለትን
ይጠቅሳለ፡፡
 በአንዴ መሪ ጥያቄ ውስጥ ከቀረቡት አራት ወይም አምስት አማራጮች መካከሌ አሳሳች
(Distracters) ሆነው የገቡት አማራጮች ዋናውን መሌስ የማሳሳት አቅም ያሊቸው ሉሆኑ
ይገባሌ፡፡
 ፍጹማዊ የሆኑ ቃሊትን ማሇትም እንዯዘወትር፣ ፈጽሞ፣ አብዛኞቹ፣ ብቻ፣ የመሳሰለ
ቃሊትን አሇመጠቀም፡፡
 የመሪው ጥያቄ ማእከሊዊ ሀሳብ ግሌጽ በሆነ መሌኩ መቅረብ አሇበት፡፡
 በመሪው ጥያቄ ሊይ የሚቀርበው ሀሳብ ነጠሊ የሆነና ወዯ መሌስ የሚያመራ አሊስፈሊጊ
የሆነ ጠቋሚ ሀሳብን ያሌያዘ መሆን አሇበት፡፡
 አማራጮች ተመሳሳይ ይዘት፣ ቅርጽ እና አወቃቀር ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡
 አሊስፈሊጊ የሆነ ዴግግሞሽ መወገዴ አሇበት፡፡
 የግሌ አስተያየትን የሚጠይቁ ጥያቄዎች መቅረብ የሇባቸውም፡፡
 ሁለም መሌስ ናቸው፣ መሌስ አሌተሰጠም፣ ሀ እና ሇ መሌስ ናቸው፣ ወዘተ. የሚለ
አማራጮች እንዲይኖሩ መጠንቀቅ ያስፈሌጋሌ፡፡
 ጥያቄዎቹ ቀዴሞ ወይም ቀጥል ከመጣ ወይም ከሚመጣ ጥያቄ ጋር ተያያዥ መሆን
የሇባቸውም፡፡
 እያንዲንደ የፈተና ጥያቄ አንዴ መሌስ ብቻ ሉኖረው ይገባሌ፡፡
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ይሁን እንጂ የተሇያዩ ቀዯምት ጥናቶች ውጤት እንዯሚያመሇክቱት የተሇያዩ የፈተና አዘጋጆች
የፈተና አቀራረብ መርሆችን ባሇማወቅም ይሁን በቸሌተኝነት ምክንያት አብዛኛውን ጊዜ ከሊይ
የተጠቀሱትን መርሆች ያሟለ ፈተናዎችን ሲያዘጋጁ አይስተዋለም፡፡ ይህ ዯግሞ የፈተናዎቹን
ሳቢነት፣ ግሌጽነት እና ተገቢነት በመቀነስ የታሰበው አሊማ ከግብ እንዲይዯርስ ያዯርጋሌ፡፡
ስሇዚህ ይህንን ችግር ሇመቆጣጠር ማንኛውም በምርጫ መሌክ የሚዘጋጅ ፈተና ከሊይ
የተጠቀሱትን እና ላልች መሰሌ መርሆችን መሰረት ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡
እንዯ Heaton (1975) እና Brown (1996) ገሇጻ በምርጫ ሰጪ አቀራረብ ስሌት የሚቀርቡ
የፈተና ጥያቄዎች መሪ ጥያቄ፣ ትክክሇኛ መሌስ እና አሳሳች አማራጮች የሚባለ ሶስት
ክፍልች አሎቸው፡፡ መሪው ጥያቄዎች በተሟሊ ሀሳብ፣ ባሌተሟሊ ሀሳብ እና በጥያቄ መሌክ
የሚቀርቡ ሲሆን፤ ሉጠየቅ የተፈሇገውን ተግባር በግሌጽ የሚያቀርቡ እና አሊስፈሊጊ የሆነ
ጥቆማ የማይሰጡ ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ ላሊኛው ክፍሌ ትክክሇኛው መሌስ ሲሆን ከአሳሳች
አማራጮቹ ጋር እኩሌ የሆነ ርዝማኔ ያሇው፣ አሻሚ ያሌሆነ እና ሇመሪው ጥያቄ ከላልች
አማራጮች በበሇጠ ሁኔታ መሌስ ሉሆን በሚችሌ ሁኔታ መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ አሳሳች
አማራጮች ዯግሞ ሳቢ፣ ትክክሇኛውን መሌስ የመምሰሌ እና ከትክክሇኛው መሌስ ሇመሇየት
የሚያዲግቱ ሆነው መቅረብ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡
ይህም ጥናት እነዚህን መርሆች መሰረት በማዴረግ በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ
ትምህርት ቢሮ በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. በተዘጋጁ የ8ኛ ክፍሌ ክሌሊዊ ፈተናዎች
ውስጥ የተካተቱ የሰዋስው ጥያቄዎች አቀራረብ ምን እንዯሚመስሌ ሇመፈተሽ ሞክሯሌ፡፡

2.3 የሀገር ውስጥ የቀዯሙ ጥናቶች ዲሰሳ
የዚህ ጥናት አዴራጊ ሇጥናት ከመረጠው ርእሰ ጉዲይ ጋር ተዛማጅነት ያሊቸውን ቀዯምት
ጥናቶች ሇመዲሰስ ሞክሯሌ፡፡ በዲሰሳውም በአማርኛ ቋንቋ ፈተናዎች ዙሪያ የተሰሩ የተሇያዩ
ጥናቶች እንዲለ ተመሌክቷሌ፡፡ ሇአብነት ያህሌ አበበች (2004) “ከ1998 እስከ 2003 ዓ.ም
በኦሮሚያ ክሌሌ አማርኛን እንዯሁሇተኛ ቋንቋ ሇሚማሩ 8ኛ ክፍሌ ተማሪዎች ተዘጋጅተው
በቀረቡ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የቀረቡ የሰዋስው ጥያቄዎች ግምገማ”፣
መሰረት (2005) “በትግራይ ክሌሌ ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅተው ከ1999 እስከ 2004 ዓ.ም
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በተሰጡ የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የቀረቡት የሰዋስው ጥያቄዎች
ይዘትና አቀራረብ ግምገማ”፣ ሙለጸሀይ (2005) “ከ2000 ዓ.ም እስከ 2004 ዓ.ም በ8ኛ ክፍሌ
ሞዳሌ ፈተና እና ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ በተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች መካከሌ ያሇውን
የይዘት አቀራረብ ዝምዴና ፍተሻ”፣ የትምወርቅ (2007) “ከ2004 ዓ.ም እስከ 2006 ዓ.ም
በኦሮሚያ ክሌሌ ተዘጋጅተው የቀረቡትን የ8ኛ ክፍሌ ሞዳሌና ክሌሊዊ ፈተናዎች የይዘት
ተዛምድና ተገቢነት ፍተሻ” እና ኤሌሳቤጥ (2009) “በአፋር ክሌሌ ከ2004 ዓ.ም እስከ 2007
ዓ.ም ሇ8ኛ ክፍሌ የተሰጡት የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ከሞዳሌ ፈተናዎች ጋር
ያሊቸውን የይዘት አቀራረብ ሌዩነት በንጽጽር” በሚለ ርእሶች ጥናቶችን አካሂዯዋሌ፡፡
ከእነዚህም ጥናቶች መካከሌ የሙለጸሀይ (2005)፣ የኤሌሳቤጥ (2005) እና የየትምወርቅ
(2007) ጥናቶች ሇ8ኛ ክፍሌ በተሰጡት የክሌሊዊ እና የሞዳሌ ፈተናዎችን የይዘት ዝምዴና
መሰረት ያዯረጉ ናቸው፡፡ የሙለጸሀይ ጥናት በሞዳሌ እና በክሌሊዊ ፈተናዎች ሊይ መሰረት
ያዯረገ ቢሆንም በተተኳሪ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች ዝምዴና
መገምገም ሊይ ብቻ ያተኮረ ነው፡፡ የአበበች (2004) እና የመሰረት (2005) ጥናቶች ዯግሞ
በክሌሊዊ ፈተናዎቹ ውስጥ በተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች የይዘት ተገቢነትና አቀራረብ ሊይ
ያተኮሩ በመሆናቸው ከዚህ ጥናት ጋር የቀረበ ዝምዴና አሊቸው፡፡
ስሇሆነም አበበች (2004) “ከ1998 እስከ 2003 ዓ.ም በኦሮሚያ ክሌሌ አማርኛን እንዯሁሇተኛ
ቋንቋ ሇሚማሩ 8ኛ ክፍሌ ተማሪዎች ተዘጋጅተው የቀረቡ አማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች
ውስጥ የቀረቡ የሰዋስው ጥያቄዎች ግምገማ” በሚሌ ርእስ በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሇኤም.ኤ
ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናት ነው፡፡ የዚህ ጥናት አሊማ በተጠቀሰው ክሌሌና አመተ ምህረት
በቀረቡት

የአማርኛ

ቋንቋ

ክሌሊዊ

ፈተናዎች

ውስጥ

የሰዋስው

ጥያቄዎችን

አቀራረብ

መመርመር ነው፡፡ በመሆኑም አጥኚዋ ሇጥናቱ በናሙናነት የተወሰደ 154 የሰዋስው ጥያቄዎች
በሙለ መርሃ ትምህርቱን መሰረት ያዯረጉ እና ከተወሰኑ ጥያቄዎች በስተቀር አብዛኞቹ
የፈተና

አቀራረብ

መርሆችን

ተከትሇው

እንዯቀረቡ

ገሌጸዋሌ፡፡

ይሁን

እንጂ

የተወሰኑ

የትምህርት ይዘቶች በፈተናዎቹ ውስጥ ውክሌና እንዲሊገኙ እና የተካተቱትም ይዘቶች ቢሆኑ
በማስተማሪያ መሳሪያዎቹ ውስጥ በተሰጣቸው የትኩረት ዯረጃ መሰረት እንዲሌቀረቡ በጥናቱ
ማጠቃሇያ ሊይ አስፍረዋሌ፡፡
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የመሰረት (2005) ጥናት ዯግሞ “በትግራይ ክሌሌ ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅተው ከ1999 እስከ
2004 ዓ.ም በተሰጡ የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የቀረቡት የሰዋስው
ጥያቄዎች ይዘትና አቀራረብ ግምገማ” በሚሌ ርእስ የቀረበ ሲሆን፤ አጥኚዋ ተተኳሪ በሆኑት
ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች 225 መሆናቸውን

ገሌጸው ከእነዚህ

ጥያቄዎች መካከሌ የተወሰኑት የይዘት ተገቢነት ያሊቸው ቢሆንም አብዛኛዎቹ የሰዋስው
ጥያቄዎች

ግን

የይዘት

ተገቢነት

የላሊቸው

እና

የአቀራረብ

ችግር

ያሇባቸው

እንዯሆኑ

በጥናታቸው አረጋግጠዋሌ፡፡
ምንም እንኳን የአበበች (2004) እና የመሰረት (2005) ጥናቶች በ8ኛ ክፍሌ ክሌሊዊ ፈተናዎች
ውስጥ በተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች ሊይ በማተኮራቸው ምክንያት ከዚህ ጥናት ጋር የቀረበ
ዝምዴና አሊቸው ቢባሌም ይህ ጥናት ተተኳሪ ያዯረጋቸው ክሌሊዊ ፈተናዎች፣ መማሪያ
መጻህፍት፣ ፈተናዎቹ ከተዘጋጁበት ክሌሌና አመተ ምህረት አንጻር ሲታይ ከላልቹ ጥናቶች
ሌዩ ያዯርገዋሌ፡፡
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ምእራፍ ሶስት
የአጠናን ዘዳ

3.1 የጥናቱ ንዴፍ
ቀዯም ሲሌ ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው የዚህ ጥናት ዋና አሊማ በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም.
በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅተው በቀረቡት የ8ኛ ክፍሌ
የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች አቀራረብ እና
የይዘት ተገቢነት መፈተሽ ነው፡፡ የጥናቱን አሊማ ከግብ ሇማዴረስ ቅይጥ የምርምር ዘዳ ወይም
አይነታዊ እና መጠናዊ የምርምር ዘዳዎች ተመራጭ ሆነዋሌ፡፡ ዘዳዎቹም ተመራጭ የሆኑበት
ምክንያት ያሇው (2009፣17-18) እንዯሚገሌጹት መጠናዊ የምርምር ዘዳ መረጃዎች በመጠን
ወይም በቁጥር የሚገሇጹበት እና በስታቲስቲካዊ ዘዳ የሚተነተኑበት ሲሆን፤ አይነታዊ
የምርምር ዘዳ ዯግሞ መረጃዎች በትረካ ወይም በገሇጻ መንገዴ ተተንትነው የሚቀርቡበት
ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ጥናት ዙሪያ የተሰበሰቡ መረጃዎች በቁጥር እና በትረካ ወይም በገሇጻ
መንገዴ ተተንትነው ስሇሚቀርቡ ሁሇቱን ዘዳዎች አጣምሮ መጠቀሙ አመች ሆኖ በመገኘቱ
ነው፡፡

3.2 የጥናቱ መረጃ ምንጮች
ይህ ጥናት በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅተው በቀረቡ የ8ኛ
ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች አቀራረብ
እና የይዘት ተገቢነት ፈትሿሌ፡፡ ጥናቱ ይህንን ተግባር ሇማከናወን የተጠቀማቸው የመረጃ
ምንጮች በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. የቀረቡት የ8ኛ ክፍሌ ክሌሊዊ ፈተናዎች፣ የ7ኛ እና
የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ መርሃ ትምህርቶች እና መማሪያ መጽሀፍት እንዱሁም የክሌለ
ትምህርት ቢሮ የስርአተ ትምህርትና የፈተናዎች ዝግጅት ክፍሌ ሃሊፊ ናቸው፡፡
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3.3 የናሙና አመራረጥ
በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ሇ8ኛ ክፍሌ
በተሰጡት የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች
አቀራረብ

እና

የይዘት

ተገቢነት

ሇመፈተሽ

የጥናቱ

ናሙናዎች

በሚከተለት

ዘዳዎች

ተመርጠዋሌ፡፡
3.3.1 የፈተናዎች ናሙና አመራረጥ
የዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ትምህርት ቢሮ ሇ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ
ፈተናን እያዘጋጀ መስጠት ከጀመረ ከአስር አመታት በሊይ እንዯሆነው ከክሌለ ትምህርት ቢሮ
የስርአተ ትምህርትና የፈተናዎች ዝግጅት ክፍሌ ሃሊፊ የተገኘው መረጃ ያመሇክታሌ፡፡ ይሁን
እንጂ በምእራፍ አንዴ በንኡስ ርእስ 1.5 ስር ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው ይህ ጥናት የቀዯሙት
መርሃ ትምህርቶች እና መማሪያ መጻህፍት በ2007 ዓ.ም. በአዱስ መሌክ ተሻሽሇው ከ2010
ዓ.ም. ጀምረው ስራ ሊይ በመዋሊቸው እና ክሌሊዊ ፈተናዎቹም አዱሶቹን የማስተማሪያ
መሳሪያዎች መሰረት አዴርገው የተዘጋጁ በመሆናቸው ምክንያት በ2010 ዓ.ም. እና በ2011
ዓ.ም. ተዘጋጅተው በቀረቡት የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች በጠቅሊይ የናሙና አመራረጥ
ዘዳ እንዱመረጡ ሆነዋሌ፡፡
3.3.2 የክሌሌና የክፍሌ ዯረጃ ናሙና አመራረጥ
በሀገራችን ከሚገኙ ዘጠኝ ክሌልች ውስጥ ይህ ጥናት ከጊዜ እና ከጉሌበት ውስንነት አንጻር
በአንዴ ክሌሌ ሊይ ብቻ ተወስኖ በ8ኛ ክፍሌ ሊይ አተኩሯሌ፡፡ ተተኳሪው ክሌሌም ሆነ የክፍሌ
ዯረጃ በአመቺ የናሙና አመራረጥ ዘዳ ሉመረጡ ችሇዋሌ፡፡ ምክንያቱም አመቺ ናሙና አጥኚው
ጥናቱን ሇማካሄዴ በሚፈሌገውና በሚመቸው ርእሰ ጉዲይ ሊይ ተመስርቶ የሚመርጥበት
የአመራረጥ ዘዳ በመሆኑ ነው (ያሇው 2009፣135)፡፡
አጥኚው ተተኳሪውን ክሌሌ የመረጠበት ምክንያት የቀዯምት ጥናቶችን ዲሰሳ ባዯረገበት ወቅት
በተሇያዩ ክሌልች በተሇያዩ ጊዜያት በተሰጡ ክሌሊዊ ፈተናዎች ሊይ የተሰሩ ጥናቶች እንዲለ
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ሇማስተዋሌ ቢችሌም በተተኳሪው ክሌሌ በተሰጡ ክሌሊዊ ፈተናዎች ሊይ ግን ምንም አይነት
የተካሄዯ ጥናት ባሇማግኘቱ ነው፡፡ የክፍሌ ዯረጃውን የመረጠበት ምክንያት ዯግሞ በተተኳሪው
ክሌሌ በክሌሌ ዯረጃ የሚዘጋጁ ፈተናዎች የሚሰጡት ሇ8ኛ ክፍሌ ብቻ በመሆኑ ነው፡፡

3.4 የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች
ሇዚህ ጥናት አስፈሊጊና ጠቃሚ መረጃዎችን ሇማሰባሰብ የተመረጡ የመረጃ መሰብሰቢያ
መሳሪያዎች የሰነዴ ፍተሻ እና ቃሇ መጠይቅ ናቸው፡፡
3.4.1 የሰነዴ ፍተሻ
የሰነዴ ፍተሻ የዚህ ጥናት ዋነኛ የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያ ሆኖ አገሌግሎሌ፡፡ ምክንያቱም
እንዯነ Best and Khan (2002) እና Dornyei (2007) ገሇጻ በሰነዴ ፍተሻ የተገኙ መረጃዎች
አብዛኛውን ጊዜ የሚተነተኑት በቃሊት ሲሆን፤ ሇዚህ ዯግሞ የገሊጭ አትንተና ዘዳ ተመራጭ
ነው ፡፡ በመሆኑም ይህ ጥናት ሰነድችን (በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. በዯቡብ ብሄር
ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅተው የቀረቡትን የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ
ክሌሊዊ ፈተናዎች፣ ሇ7ኛ እና ሇ8ኛ ክፍሌ የተዘጋጁትን የአማርኛ ቋንቋ መርሃ ትምህርቶች እና
መማሪያ መጻህፍት) በመረጃ ምንጭነት በመጠቀም መረጃዎችን ስሇሰበሰበ እና የተሰበሰቡ
መረጃዎችም በትረካዊ ወይም በገሇጻዊ መንገዴ ተብራሩ በመሆናቸው የገሊጭ አቀራረብ ስሌትን
ተጠቅሟሌ፡፡
የሁሇቱ ክፍልች መርሃ ትምህርቶች እና መማሪያ መጻህፍት በሰነዴ ፍተሻው የተካተቱበት
ምክንያት ክሌሊዊ ፈተናዎቹ እነሱን መሰረት በማዴረግ እንዯሚዘጋጁ የክሌለ የስርአተ
ትምህርትና የፈተናዎች ዝግጅት ክፍሌ ሃሊፊ በሰጡት መረጃ በመረጋገጡ ነው፡፡ በዚህ መሰረት
ጥናቱ በተተኳሪ ፈተናዎቹ ውስጥ የተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች የአቀራረብ ሁኔታ እና
ከመርሃ ትምህርቶቹ እንዱሁም ከመማሪያ መጻህፍቱ ጋር ያሊቸው የይዘት ተገቢነት ምን
እንዯሚመስሌ ፈትሿሌ፡፡
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3.4.2 ቃሇ መጠይቅ
እንዯ ያሇው (2009፣183) ገሇጻ ቃሇ መጠይቅ በአብዛኛው ውስን ሇሆኑ ተጠያቄዎች ሉቀርብ
የሚችሌና ጥናት የሚካሄዴበትን ርእሰ ጉዲይ አስመሌክቶ ጥሌቅ እና የተብራራ መረጃ
ሇመሰብሰብ የሚያስችሌ ጠቃሚ የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳ ነው፡፡ በዚህ ጥናትም ሇጥናቱ አጋዥ
የሚሆኑ መረጃዎችን ሇመሰብሰብ ሇዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ትምህርት ቢሮ
ሇስርአተ ትምህርትና ሇፈተናዎች ዝግጅት ክፍሌ ሃሊፊ ቃሇ መጠይቅ ተዯርጓሌ፡፡ የቃሇ
መጠይቁም አሊማ የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ፈተና በክሌሌ ዯረጃ መዘጋጀትና
መሰጠት

የጀመረው

መቼ

እንዯሆነ፣

ክሌሊዊ

ፈተናዎቹ

ሲዘጋጁ

የትኞቹን

የትምህርት

መሳሪያዎች እና የክፍሌ ዯረጃዎች መሰረት እንዯሚያዯርጉ እንዱሁም አሁን በስራ ሊይ ያለት
የማስተማሪያ መሳሪያዎች መቼ ስራ ሊይ እንዯዋለ ሇመረዲት ነው፡፡ እነዚህንም መረጃዎች
ሇማግኘት እንዯመነሻ የሚያገሇግለ ሰባት (7) ጥያቄዎች በአጥኚው ተዘጋጅተው ቀርበዋሌ፡፡

3.5 የመረጃ አተናተን ዘዳ
በሰነዴ ፍተሻ እና በቃሇ

መጠይቅ

የመረጃ

መሰብሰቢያ

ዘዳዎች

የተሰበሰቡ መረጃዎች

በአይነታዊ እና በመጠናዊ ዘዳዎች ተተንትነዋሌ፡፡ የትንተናው ሂዯትም በቃሇ መጠይቅ የተገኙ
መረጃዎችን

እንዯአስፈሊጊነታቸው

ጥቅም

ሊይ

በማዋሌ

በመጀመሪያ

በተተኳሪ

መርሃ

ትምህርቶች እና መማሪያ መጻህፍት ውስጥ የቀረቡት የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች ተመሳሳይ
በመሆናቸው በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ የቀረቡትን የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች የዴግግሞሽ
መጠን እና በተተኳሪ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች ብዛት በቁጥርና
በመቶኛ በማስሊት በተናጠሌ የመተንተን ስራ ተሰርቷሌ፡፡
በመቀጠሌ ያሇው (2009) በተሇያዩ ተሇዋዋጮች መካከሌ ያሇውን ዝምዴና ሇማወቅየሚያስችለ
የተሇያዩ

የተዛምድ

መጠን

መሇኪያዎች

እንዲለ

በመግሇጽ

የተዛምድ

መሇኪያ

በሁሇት

ተሇዋዋጮች መካከሌ ያሇውን ዝምዴና ወይም ግንኙነት መጠን እና አቅጣጫ ሇመወሰን የሚረዲ
መሆኑን ያስረዲለ፡፡ በዚህ መሰረት በተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ እና በፈተናዎቹ ውስጥ
በተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች መካከሌ ያሇውን የይዘት ዝምዴና ሇማወቅ ከተዛምድ መጠን
መሇኪያዎች

መካከሌ

አንደ

በሆነው

የፒርሰን
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የተዛምድ

መሇኪያ

ቀመርን

በመጠቀም

ዝምዴናቸው ተሰሌቶ በቁጥር እና በመቶኛ ተተንትኖ ቀርቧሌ፡፡ የፒርሰን የተዛምድ መሇኪያ
ቀመርም የሚከተሇውን ይመስሊሌ፡፡
∑

rxy=
√

∑

∑

∑

∑
∑

rxy= በX እና በY መካከሌ ያሇው የተዛምድ መጠን
N= በጥናቱ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑት ተጠኝዎች ብዛት
∑

= እያንዲንደ ተጠኚ በX ተሇዋዋጭ ሊይ ያገኘው ውጤት ካሬ እየተዯረገ በሙለ
ተዯምሮ የሚገኝ ውጤት

∑

= እያንዲንደ ተጠኚ በY ተሇዋዋጭ ሊይ ያገኘው ውጤት ካሬ እየተዯረገ በሙለ
ተዯምሮ የሚገኝ ውጤት

∑

= ሁለም ተጠኝዎች በX ተሇዋዋጭ ሊይ ያገኙት ውጤት አጠቃሊይ ዴምር

∑

= ሁለም ተጠኝዎች በY ተሇዋዋጭ ሊይ ያገኙት ውጤት አጠቃሊይ ዴምር

∑

= ሁለም ተጠኝዎች በX ተሇዋዋጭ ሊይ ያገኙት ውጤት አጠቃሊይ ዴምር ካሬ
በማዴረግ የሚገኝ ውጤት

∑

= ሁለም ተጠኝዎች በY ተሇዋዋጭ ሊይ ያገኙት ውጤት አጠቃሊይ ዴምር ካሬ
በማዴረግ የሚገኝ ውጤት

∑

= የእያንዲንደ ተጠኚ በሁሇቱ ተሇዋዋጮች ሊይ ያገኛቸው ውጤቶች እየተባዙ የተገኘው
ውጤት በሙለ ተዯምሮ የሚገኝ ውጤት
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0.00 – 0.19= ዝምዴና የሇሽ ወይም በጣም ዝቅተኛ ተዛምድ
0.20 – 0.39= ዝቅተኛ ተዛምድ
0.40 – 0.59= መካከሇኛ ተዛምድ
0.60 – 0.79= ከፍተኛ ተዛምድ
0.80 – 1.00= በጣም ከፍተኛ (ጠንካራ) ተዛምድ እንዯሆነ ያሳያሌ፡፡
(ምንጭ፡- ያሇው 2009)
በፒርሰን የተዛምድ መጠን መሇኪያ ስላት የሚገኝ የተዛምድ መጠን ከ+1 እስከ -1 የተወሰነ
ሲሆን፤ የተዛምድ መጠኑ ከ0 ወዯ+1 እየቀረበ ከመጣ የተዛምድ መጠኑ ጠንካራ፣ አቅጣጫውም
አዎንታዊ እንዯሆነ የሚያሳይ ሲሆን፤ በአንጻሩ የተዛምድ መጠኑ ከ0 ወዯ-1 እየቀረበ ከሄዯ
የተዛምድ መጠኑ ጠንካራ፣ አቅጣጫው ዯግሞ አለታዊ ይሆናሌ (ያሇው 2009፣340)፡፡ ይህንን
መሰረት በማዴረግ የዚህ ጥናት ተተኳሪ የሆኑት መማሪያ መጻህፍት እና የሰዋስው ጥያቄዎች
የይዘት ዝምዴና ምን እንዯሚመስሌ ሇመፈተሽ ተችሎሌ፡፡
በመጨረሻም የተተኳሪ ጥያቄዎች አቀራረብ ከምርጫ ሰጪ ጥያቄዎች አቀራረብ መርህ አንጻር
ምን እንዯሚመስሌ በቁጥርና በመቶኛ በማስፈር በገሇጻ መሌክ ተተንትኖ ቀርቧሌ፡፡
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ምእራፍ አራት
የመረጃ ትንተና
በምእራፍ አንዴ ሊይ ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው የዚህ ጥናት ዋና አሊማ በ2010 ዓ.ም. እና
በ2011 ዓ.ም. በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅተው በተሰጡት
የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች
አቀራረብ እና የይዘት ተገቢነት መፈተሽ ነው፡፡
በዚህ ምእራፍ ዯግሞ የተተኳሪውን ጥናት አሊማ ከግብ ሇማዴረስ በሰነዴ ፍተሻ እና በቃሇ
መጠይቅ የተገኙ መረጃዎች ተተንትነው ቀርበውበታሌ፡፡ በምእራፍ ሶስት ሊይ እንዯተገሇጸው
ይህ ጥናት በመረጃ ምንጭነት ከተገሇገሇባቸው ሰነድች መካከሌ በተተኳሪው ክሌሌ የ7ኛ እና
የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ መርሃ ትምህርቶች እና መማሪያ መጽሀፍት ይገኙበታሌ፡፡ ይሁን
እንጂ በተዯረገው የሰነዴ ፍተሻ በተተኳሪ መርሃ ትምህርቶቹ እና መማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ
የቀረቡት

የሰዋስው

ትምህርት

ይዘቶች

ተመሳሳይ

መሆናቸው

ስሇተረጋገጠ

በተተኳሪ

ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች የይዘት ተገቢነት ሇመፈተሽ በመማሪያ
መጻህፍቱ ውስጥ በቀረቡት የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች ሊይ ብቻ ትኩረት ተዯርጓሌ፡፡
በመሆኑም ከዚህ ቀጥል የተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ አጭር ቅኝት፣ በተተኳሪ ፈተናዎቹ
ውስጥ የተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች ከመማሪያ መጻህፍቱ ጋር ያሊቸው የይዘት ዝምዴና
እና አቀራረብ ምን እንዯሚመስሌ በቅዯም ተከተሊቸው መሰረት ቀርበዋሌ፡፡

4.1 የተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ አጭር ቅኝት
በመማሪያ መጻህፍቱ ሁሇተኛ ሽፋን ሊይ እንዯተገሇጸው በዚህ ጥናት ተተኳሪ የሆኑት የ7ኛ እና
የ8ኛ ክፍልች የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ መጻህፍት በ2007 ዓ.ም. በአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ
መንግስት ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅተው በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ መንግስት
ትምህርት ቢሮ ሇክሌለ በሚስማማ አውዴ መሰረት ተዘጋጅተው ቀርበዋሌ፡፡ መጻህፍቱ በ2007
ዓ.ም. ይዘጋጁ እንጂ ስራ ሊይ የዋለት በ2010 ዓ.ም. እንዯሆነ ከክሌለ ትምህርት ቢሮ የስርአተ
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ትምህርትና የፈተናዎች ዝግጅት ክፍሌ ሃሊፊ ጋር በተዯረገው ቃሇ መጠይቅ ሇማረጋገጥ
ተችሎሌ፡፡ መማሪያ መጻህፍቱ በመግቢያቸው ሊይ የስርአተ ትምህርቱ መሰረታዊ መርሆች፣
ከትምህርት ቤት ውጪ ተማሪዎች ከወሊጆቻቸው ጋር ሉኖሯቸው የሚገቧቸውን ትምህርታዊ
ተግባራት እና በውስጣቸው የሚገኙትን ይዘቶች አዯረጃጀት ያስተዋውቃለ፡፡
የመማሪያ መጻህፍቱን ዋና የትምህርት ክፍሌ አቀራረብ ስናይ ዯግሞ ሁሇቱም መጻህፍት
እያንዲንዲቸው እኩሌ አስር ምእራፎች አሎቸው፡፡ እያንዲንደ ምእራፍ ሶስት ምንባቦችን የያዘ
ሲሆን፤ በአጠቃሊይ በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ ሰሊሳ ምንባቦች ተካተው ይገኛለ፡፡ ምእራፎቹ
በሶስት ሳምንታት እና በዘጠኝ ቀናት የተከፋፈለ ሲሆን፣ ሳምንቶቹ ዯግሞ በሶስት ቀናት
ተከፋፍሇዋሌ፡፡ በሁሇቱም መማሪያ መጻህፍት ውስጥ የቀረበውም አጠቃሊይ የአመቱ ትምህርት
በሰሊሳ ሳምንታት ተከፋፍል ቀርቧዋሌ፡፡
መጻህፍቱ በውስጣቸው ስምንት ዋና ዋና የትምህርት ይዘቶችን አካተው የያዙ ሲሆን፤
ይዘቶቹም የቃሊት ጥናት፣ አንብቦ መረዲት፣ ቃሊት፣ ማዲመጥ፣ መናገር፣ አቀሊጥፎ ማንበብ፣
መጻፍ እና ሰዋስው የሚለት ናቸው፡፡ የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች በሁሇቱም መማሪያ
መጻህፍት ውስጥ በእያንዲንደ ምእራፍ ሶስት ጊዜ የቀረቡ ሲሆን፤ በአጠቃሊይ በአስሩ
ምእራፎች ውስጥ ዯግሞ ሰሊሳ ጊዜ ቀርበዋሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ መጻህፍቱ በመጨረሻ
ገጻቸው ሊይ የቃሊትን ፍቺ የሚያሳይ ሙዲየ ቃሊትን እና ዋቢዎችን አካተዋሌ፡፡
ይሁን እንጂ የሁሇቱ መማሪያ መጻህፍት ገጽ እና በውስጣቸው የያዟቸው የትምህርት
ተግባራት ብዛት የተሇያዩ ናቸው፡፡ በመሆኑም የ7ኛ ክፍሌ መማሪያ መጽሀፍ 237 ገጾች ያለት
ሲሆን፤ በውስጡ 361 አጠቃሊይ የትምህርት ተግባራትን (ጥያቄዎችን) አካቷሌ፡፡ ከእነዚህም
ተግባራት ውስጥ 32ቱ የሰዋስው ትምህርትን መሰረት ያዯረጉ ናቸው፡፡ የ8ኛ ክፍሌ መማሪያ
መጽሀፍ ዯግሞ 255 ገጾች ያለት ሲሆን፤ በውስጡ 419 የትምህርት ተግባራትን (ጥያቄዎችን)
ያካተተ ሲሆን፤ ከእነዚህ ተግባራት ውስጥ 54ቱ የሰዋስው ትምህርትን መሰረት ያዯረጉ
እንዯሆኑ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡
ከሊይ የቀረበው ማብራሪያ የተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱን አጠቃሊይ መረጃ የሚጠቁም ሲሆን፤
ከዚህ ቀጥል ዯግሞ የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች በተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ እና ክሌሊዊ
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ፈተናዎቹ ውስጥ ያሊቸውን የዴግግሞሽ መጠን እናያሇን፡፡ የሰዋስው የትምህርት ይዘቶች
ስነዴምጽ፣ ስነምእሊዴ፣ ስነአገባብ እና ስነፍቺ በመባሌ እንዯሚከፈለ በምእራፍ ሁሇት ሇማየት
ተችሎሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል በተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ እና ክሌሊዊ ፈተናዎቹ ውስጥ
የቀረቡትን የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች ስነዴምጽ፣ ስነምእሊዴ፣ ስነአገባብ እና ስነፍቺ በሚለት
አራት

አበይት

የሰዋስው

ትምህርት

ይዘቶች

በመከፋፈሌ

ያሊቸውን

የዴግግሞሽ

መጠን

ሇመፈተሽ ተሞክሯሌ፡፡ የእነዚህን የሰዋስው ይዘቶች ሌየታና አከፋፈሌ በተመሇከተ ከአማካሪዬ
በተጨማሪ የስራ ባሌዯረቦቼ የሆኑት የኢየሩሳላም መጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት የ7ኛ እና
የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን የማረጋገጥ ስራ እንዱያከናውኑ ተዯርጓሌ፡፡

4.2 የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች በተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ
ቀዯም ሲሌ ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው በ7ኛ እና በ8ኛ ክፍልች መማሪያ መጻህፍት ውስጥ
በእያንዲንዲቸው 30 ምንባቦች ይገኛለ፡፡ በሁሇቱም መማሪያ መጻህፍት ውስጥ ያለትን የተሇያዩ
ምንባቦች እና የትምህርት ይዘቶች መሰረት ያዯረጉ ተግባራት ተካተዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ
ከአማካሪዬ ጋር በመነጋገር በዚህ ጥናት በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ ሰዋስው በሚሇው
የትምህርት ዘርፍ ስር የቀረቡትን የትምህርት ይዘቶች ወይም ተግባራት ብቻ ተተኳሪ ሆነዋሌ፡፡
የተግባራቱን የዴግግሞሽ መጠን የመሇየት ሂዯቱም ከአንዴ ጊዜ በሊይ ዴግግሞሽ ያሊቸው
ተመሳሳይ የሆኑ ተግባራት እንዯአንዴ ተግባር እንዱቆጠሩ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህ መሰረት የሰዋስው
ትምህርት ይዘቶች ከተመረጡ ወይም ከተሇዩ በኋሊ በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ ምን ያህሌ
የትኩረት ዯረጃ እንዯተሰጣቸው በሚከተሇው መሌክ ሇማቅረብ ተችሎሌ፡፡
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በ7ኛ ክፍሌ
ይዘት
ስነዴምጽ

የዴግግሞሽ

በ8ኛ ክፍሌ
በመቶኛ

መጠን
---

የዴግግሞሽ

በመቶኛ

መጠን
---

---

---

ስነምእሊዴ

10

35.7

13

41.9

ስነአገባብ

18

64.3

18

58.1

ስነፍቺ

---

---

---

---

ዴምር

28

100

31

100

ሰንጠረዥ 1፡- በመማሪያ መጻህፍቱ የቀረቡ የሰዋስው ይዘቶችን የዴግግሞሽ መጠን የሚያሳይ
ከሊይ በሰንጠረዥ አንዴ ሊይ ከቀረበው መረጃ ሇመረዲት እንዯሚቻሇው በተተኳሪ መማሪያ
መጻህፍቱ ውስጥ ስነዴምጽ እና ስነፍቺ ምንም አይነት ሽፋን ያሊገኙ የሰዋስው ትምህርት
ይዘቶች ሲሆኑ፤ ስነምእሊዴ እና ስነአገባብ ዯግሞ ሽፋን ያገኙ ይዘቶች ናቸው፡፡
በ7ኛ ክፍሌ መማሪያ መጽሀፍ ውስጥ ከቀረቡት አጠቃሊይ 28 የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች
መካከሌ ስነምእሊዴን መሰረት ያዯረጉ ይዘቶች 10 ጊዜ (35.7 በመቶ) ተዯጋግመው የቀረቡ
ሲሆን፤ ስነአገባብን መሰረት ያዯረጉ ይዘቶች ዯግሞ 18 ጊዜ (64.3 በመቶ) ተዯጋግው
እናገኛቸዋሇን፡፡ በ8ኛ ክፍሌ መማሪያ መጽሀፍ ውስጥ ዯግሞ ከቀረቡት አጠቃሊይ 31 የሰዋስው
ትምህርት ይዘቶች መካከሌ ስነምእሊዴን መሰረት ያዯረጉ ይዘቶች 13 ጊዜ (41.9 በመቶ)
ተዯጋግመው የቀረቡ ሲሆን፤ በስነአገባብ ሊይ ያተኮሩ ይዘቶች ዯግሞ 18 ጊዜ (58.1 በመቶ)
ተዯጋግመው ይገኛለ፡፡
በአጠቃሊይ በሁሇቱ መማሪያ መጻህፍት ውስጥ የቀረቡት የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች ብዛት
ተቀራራቢ ሲሆኑ፤ የስነአገባብ ይዘቶች በሁሇቱም መማሪያ መጻህፍት ውስጥ እኩሌ መጠን
የተሰጣቸው እና ከላልቹ የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች በተሇየ ከፍተኛ ትኩረት ያገኙ ናቸው፡፡
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ከዚህ ቀጥል በ7ኛ እና በ8ኛ ክፍልች መማሪያ መጻህፍት ውስጥ ስነምእሊዴን እና ስነአገባብን
ሇማስተማር ከቀረቡ ተግባራት ወይም መመሪያዎች ውስጥ ሇአብነት ያህሌ የተወሰኑትን
ሇማየት እንሞክራሇን፡፡
ከሊይ

ሇማየት

እንዯተሞከረው

ሰዋስው

በሚሇው

የትምህርት

ይዘት

ስር

ስነምእሊዴን

ሇማስተማር የቀረቡ ተግባራት ወይም መመሪያዎች በ7ኛ ክፍሌ መማሪያ መጽሀፍ ውስጥ 10
ጊዜ የተዯጋገሙ ሲሆን፤ ከእነዚህም ተግባራት መካከሌ በሚከተለት አረፍተ ነገር ውስጥ
ተውሊጠ ስሞችን፣ ጾታን፣ መዯብንና ቁጥርን መሇየት፤ የሚከተለትን አረፍተ ነገሮች የአሁን፣
የሃሊፊ እና የትንቢት ጊዜ በማሇት መሇየት፤ በሚከተለት አረፍተ ነገሮች ውስጥ ያለትን
ተውሳከግሶችና ጊዜ አመሌካቾች በመሇየት አገሌግልታቸውን ግሇጹ የሚለት በገጽ 77፣ 189
እና 207 ሊይ ቀርበዋሌ፡፡
በ8ኛ ክፍሌ መማሪያ መጽሀፍ ውስጥ ዯግሞ 13 ጊዜ ተዯጋግመው ይገኛለ፡፡ ተግባራቱም
የሚከተለትን ቃሊት በ2ኛ እና በ3ኛ መዯብ ብዙ ቁጥር ቅርጻቸው እየሇወጣችሁ ጻፉ፤ በቃሊት
እና በሀረጋት ውስጥ የሚገኙትን ጊዜ አመሌካቾች ሇዩ፤ ቃሊትን በተሇያየ ቅርጽ እያረባችሁ
አዲዱስ ቃሊትን መስርቱ፤ በ ”ሀ” እና በ ”ሇ” ረዴፍ የቀረቡት ቃሊት የሚሇዩባቸውን ቅርጾችና
የቅርጾቹን አገሌግልት አብራሩ፤ የመሳሰለት ሲሆኑ በገጽ 23፣ 60፣ 135 እና 176 ሊይ
ሰፍረዋሌ፡፡
ስነአገባብን ሇማስተማር የቀረቡት ተግባራት ዯግሞ በሁሇቱም መማሪያ መጻህፍት ውስጥ 18
ጊዜ ተዯጋግመው የቀረቡ ሲሆን፤ በ7ኛ ክፍሌ መማሪያ መጽሀፍ ውስጥ የሚከተለትን
አያያዦች በትክክሌ በመጠቀም ጥንዴ ጥንዴ ሆነው የቀረቡትን ነጠሊ አረፍተ ነገሮች ወዯ
ዴርብ አረፍተ ነገር ሇውጡ፤ ጠቋሚ መስተአምሮችንና ስምን እንዯመሙያ የያዙ አረፍተ
ነገሮችን መስርቱ፤ መጠይቃዊ ቃሊትን በመጠቀም መጠይቃዊ አረፍተ ነገሮችን መስርቱ፤
ጥገኛ አረፍተ ነገሮችን አሟሌታችሁ ጻፉ በሚሌ በገጽ 20፣ 62፣ 102 እና 147 ሊይ
ቀርበዋሌ፡፡ በ8ኛ ክፍሌ መማሪያ መጽሀፍ ውስጥም የሚከተለትን አዎንታዊ አረፍተ ነገሮች
ወዯአለታዊ አረፍተ ነገር ሇውጡ፤ የሚከተለትን አረፍተ ነገሮች ግሶቻቸው እንዲያስሩ
በማዴረግ ወዯጥገኛ ሀረግ ሇውጧቸው፤ ቀጥል የቀረቡትን ስማዊ ሀረጎች በመሙያነት
በመጠቀም አረፍተ ነገር መስርቱ፤ አዎንታዊ አረፍተ ነገሮችን ጽፋችሁ ወዯአለታዊ እና
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መጠይቃዊ አረፍተ ነገር ቀይሩ፤ በሚከተለት አረፍተ ነገሮች ውስጥ ያለትን ጥገኛ ሀረጎች
ሇይታችሁ ጻፉ በሚሌ በገጽ 11፣ 77፣ 84፣ 127 እና 202 ሊይ ሰፍረዋሌ፡፡

4.3 የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች በተተኳሪ ፈተናዎቹ ውስጥ
በተተኳሪው

ክሌሌ

በ2010

ዓ.ም.

እና

በ2011

ዓ.ም.

የተሰጡት

ክሌሊዊ

ፈተናዎች

እያንዲንዲቸው 60 ጥያቄዎችን ይዘዋሌ፡፡ የሁሇቱ ፈተናዎች አዯረጃጀት ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ
ሲታይ ከስዴስት እስከ ሰባት በሚዯርሱ መመሪያዎች የታቀፉ ሲሆን፤ መመሪያዎቹም በቋንቋ
ክሂልች፣ በሰዋስው፣ በስነጽሁፍ (በዴርሰት)፣ ቀዴሞ በቀረበው ምንባብ፣ በግጥም፣ በግራፍ
እንዱሁም የቃሊትንና የሀረጋትን (አውዲዊ፣ ተመሳሳይ እና ተቃራኒ) ፍቺ መስጠት ሊይ ያተኮሩ
ጥያቄዎችን የያዙ ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ በሁሇቱ ፈተናዎች ውስጥ ያለት መመሪያዎች እና
በመመሪያዎች ውስጥ የተካተቱት ጥያቄዎች ብዛት የተሇያዩ ናቸው፡፡ ይኸውም በ2010 ዓ.ም.
የቀረበው ክሌሊዊ ፈተና በውስጡ ስዴስት መመሪያዎችን ያቀፈ ሲሆን፤ ቀዴሞ የቀረበውን
ምንባብ፣ የቃሊትንና የሀረጋትን (አውዲዊ፣ተመሳሳይና ተቃራኒ) ፍቺ፣ ሰዋስውን፣ የቋንቋ
ክሂልችን፣ ቀዴሞ የቀረበውን ግጥም እና ስነጽሁፍን (ዴርሰትን) መሰረት ያዯረጉ ጥያቄዎች
እንዯቅዯም ተከተሊቸው ከአንዯኛ እስከ ስዴስተኛ ባለት መመሪያዎች ስር ቀርበዋሌ፡፡
በ2011 ዓ.ም. የቀረበው ክሌሊዊ ፈተና ዯግሞ በውስጡ ሰባት መመሪያዎች ያለት ሲሆን፤
የቃሊትንና የሀረጋትን (አውዲዊ፣ተመሳሳይና ተቃራኒ) ፍቺ፣ ሰዋስውን፣ ቀዴሞ የቀረበውን
ምንባብ፣ ጽህፈትን፣ ቀዴሞ የቀረበውን ግጥም፣ ቀዴሞ የቀረበውን ግራፍ እና ቃሊዊ ክሂልችን
መሰረት ያዯረጉ ጥያቄዎች እንዯቅዯም ተከተሊቸው ከአንዯኛ እስከ ሰባተኛ ባለት መመሪያዎች
ውስጥ ተካተዋሌ፡፡ ምንም እንኳን የጥያቄዎቹ ብዛት የተወሰኑ ቢሆኑም በሁሇቱም ክሌሊዊ
ፈተናዎች ውስጥ የሰዋስው ጥያቄዎች እንዱካተቱ ተዯርጓሌ፡፡ እነዚህም የሰዋስው ጥያቄዎች
በ2010 ዓ.ም. በተሰጠው ፈተና ውስጥ በሶስተኛው መመሪያ ሊይ “ሰዋስውን የሚመሇከቱ
ጥያቄዎች” በሚሌ መመሪያ የቀረቡ ሲሆን፤ በ2011 ዓ.ም. በተሰጠው ፈተና ውስጥ ዯግሞ
በሁሇተኛው መመሪያ ሊይ “ሰዋስዋዊ ጥያቄዎች” ተብሇው ቀርበዋሌ፡፡
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ስሇሆነም አጥኚው በተተኳሪ ፈተናዎቹ ውስጥ በሰዋስው ጥያቄዎች መመሪያ ስር የተካተቱትን
የሰዋስው ጥያቄዎች ብቻ የጥናቱ አካሌ እንዱሆኑ አዴርጓሌ፡፡ የሰዋስው ጥያቄዎቹ በዚህ መሌክ
ከተሇዩና ከተመረጡ በኋሊ ሇመመዘን እንዯቀረቡበት የሰዋስው ትምህርት ዘርፍ ስነዴምጽ፣
ስነምእሊዴ፣ ስነአገባብ እና ስነፍቺ በመባሌ በአራት ክፍልች ተመዴበው ብዛታቸው በሚቀጥሇው
ሰንጠረዥ በቁጥርና በመቶኛ ተገሌጿሌ፡፡
ክሌሊዊ ፈተናዎቹ የተሰጡበት አመተ ምህረት
2010

ይዘት

ሰንጠረዥ

ብዛት

2011

በመቶኛ

በመቶኛ

ስነዴምጽ

---

ስነምእሊዴ

2

15.4

1

16.7

ስነአገባብ

8

61.5

4

66.7

ስነፍቺ

3

23.1

1

16.7

ዴምር

13

100

6

100

2፡-

በፈተናዎቹ

ውስጥ

---

ብዛት
---

የተካተቱትን

የሰዋስው

---

ጥያቄዎች

ብዛት

የሚያሳይ

ከሊይ በሰንጠረዥ ሁሇት ከቀረበው መረጃ እንዯምንረዲው በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም.
በተሰጡት ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ እንዯቅዯም ተከተሊቸው አስራ ሶስት (13) እና ስዴስት (6)
የሰዋስው ጥያቄዎች ተካተዋሌ፡፡ ይህ ዯግሞ የሰዋስው ጥያቄዎቹ በሁሇቱም ክሌሊዊ ፈተናዎች
ውስጥ አነስተኛ ሽፋን እንዯተሰጣቸው ያመሇክታሌ፡፡ ይሁን እንጂ ከሁሇቱ ክሌሊዊ ፈተናዎች
መካከሌ

በ2010

ዓ.ም.

በተሰጠው

ፈተና

ውስጥ

የተሻሇ

ሽፋን

እንዱያገኙ

ሆነዋሌ፡፡

በ2010 ዓ.ም. በቀረበው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ ከተካተቱት አጠቃሊይ 13 የሰዋስው ጥያቄዎች
መካከሌ ስነአገባብን በተመሇከተ 8 ጥያቄዎች የቀረቡ በመሆኑ ስነአገባብ ከቀረቡት አበይት
የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች 61.5 በመቶ ሽፋን በማግኘት ከፍተኛውን ዴርሻ እንዱይዝ
ሆኗሌ፡፡ ስነፍቺን እና ስነምእሊዴን ሇመፈተን ዯግሞ እንዯቅዯም ተከተሊቸው 3 እና 2
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ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን፤ 23.1 በመቶ እና 15.4 በመቶ ሽፋን በማግኘት ሁሇተኛውን እና
ሶስተኛውን የትኩረት ዯረጃ አግኝተዋሌ፡፡
በ2011 ዓ.ም. በቀረበው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ ዯግሞ ከተካተቱት አጠቃሊይ 6 የሰዋስው
ጥያቄዎች መካከሌ ስነአገባብን ሇመፈተን 4 ጥያቄዎች የተካተቱ ሲሆን፤ 66.7 በመቶ ሽፋን
በማግኘት የመጀመሪያውን የትኩረት ዯረጃ ይዘዋሌ፡፡ ስነምእሊዴ እና ስነፍቺ ዯግሞ እኩሌ
ትኩረት ተሰጥቷቸው እያንዲንዲቸውን የትምህርት ይዘቶች በተመሇከተ 16.7 በመቶ ሽፋን
ያሇው 1 ጥያቄ እንዱካተት ሆኗሌ፡፡ ይህ ዯግሞ በፈተናው ውስጥ ስነምእሊዴ እና ስነፍቺ
አነስተኛ ትኩረት እንዯተሰጣቸው ያመሇክታሌ፡፡
ስነዴምጽን በተመሇከተ ግን በሁሇቱም አመታት በተሰጡት ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ ምንም
አይነት ጥያቄ ተካቶ አይገኝም፡፡ ይህ ዯግሞ ሌክ እንዯ መማሪያ መጻህፍቱ ሁለ በክሌሊዊ
ፈተናዎቹም ውስጥ ሽፋን ያሌተሰጣቸው የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች እንዲለ ያስረዲሌ፡፡
ከዚህ በሊይ በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ የቀረቡትን የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች እና በክሌሊዊ
ፈተናዎቹ ውስጥ የተካቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች መጠን ተናጠሊዊ በሆነ መንገዴ ሇማየት
ተሞክሯሌ፡፡ ቀጥል ዯግሞ በተተኳሪ ጥያቄዎቹ እና በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ በቀረቡት
የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች መካከሌ ያሇው የይዘት ተገቢነት ምን እንዯሚመስሌ ተተንትኖ
ቀርቧሌ፡፡

4.4 የመማሪያ መጻህፍቱ እና የሰዋስው ጥያቄዎቹ የይዘት ዝምዴና
በምእራፍ ሁሇት ሊይ እንዯተገሇጸው ፈተናዎች የይዘት ዝምዴና ወይም ተገቢነት እንዱኖራቸው
ሲዘጋጁ መሰረት በሚያዯርጓቸው መርሃ ትምህርቶች እና መማሪያ መጻህፍት ውስጥ ያለትን
የትምህርት ይዘቶች እንዱሁም የተሰጣቸውን የትኩረት ዯረጃ መሰረት ማዴረግ ይኖርባቸዋሌ
(Finocchiaro and Brumfit 1983)፡፡ በመሆኑም ተማሪዎች ሰዋስውን ሲፈተኑ ሇትምህርትነት
የቀረቡትን የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች ብቻ መሰረት ባዯረገ መሌኩ መሆን አሇበት፡፡ ሰዋስው
ዯግሞ ስነዴምጽን፣ ስነምእሊዴን፣ ስነአገባብን እና ስነፍቺን የሚያካትት ነው (Purpura 2004)፡፡
ይህ ዯግሞ የሰዋስው ትምህርት ዘርፎች ስነዴምጽ፣ ስነምእሊዴ፣ ስነአገባብ እና ስነፍቺ በመባሌ
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በአራት አበይት ክፍልች እንዯሚከፈለ እና በውስጣቸውም የተሇያዩ ንኡሳን ይዘቶችን ያቀፉ
እንዯሆኑ ያስረዲሌ፡፡
በዚህም መሰረት ቀጥል በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ የቀረቡትን የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች
እና በተተኳሪው ክሌሌ በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. በተሰጡት ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ
የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች መካከሌ ያሇውን የይዘት ዝምዴና ሇማሳየት በምእራፍ ሶስት
ሊይ ሇመግሇጽ እንዯተገሞከረው የፒርሰን የተዛምድ መጠን መሇኪያ ቀመርን በመጠቀም ግሌጽ
በሆነ መሌኩ ቀርበዋሌ፡፡ ይህንም ሇማዴረግ በቃሇ መጠይቁ ሇማረጋገጥ እንዯተቻሇው ክሌሊዊ
ፈተናዎቹ የ7ኛ እና የ8ኛ ክፍልችን መማሪያ መጻህፍት ትኩረት በማዴረግ በውስጣቸው ካለት
የትምህርት ይዘቶች መካከሌ ከእያንዲንዲቸው 50 በመቶ የሚሆኑትን ይዘቶች በመምረጥ
በፈተናዎቹ ውስጥ እንዱካተቱ ሆነው ይዘጋጃለ፡፡ ስሇሆነም በተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ
ውስጥ የቀረቡትን የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች የዴግግሞሽ መጠን አማካይ ውጤት በመውሰዴ
በፈተናዎቹ ውስጥ ከተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች ብዛት ጋር በሰንጠረዥ ውስጥ ጎን ሇጎን
እንዱሰፍሩ ተዯርጓሌ፡፡
ሇዚህም ያመቺ ዘንዴ በሁሇቱ መማሪያ መጻህፍት ውስጥ የቀረቡትን የሰዋስው ትምህርት
ይዘቶች የዴግግሞሽ መጠን አማካይ ውጤት በ “X” በክሌሊዊ ፈተና ውስጥ የተካተቱትን
የሰዋስው ጥያቄዎች ብዛት ዯግሞ በ “Y” በመወከሌ በሰንጠረዥ በማስፈር በሁሇቱ መካከሌ
ያሇውን ተዛምድ በፒርሰን የተዛምድ መጠን መሇኪያ ቀመር በማስሊት ቀርቧሌ፡፡ በእያንዲንደ
ሰንጠረዥ ውስጥ የሰፈሩትን የአሃዝ መረጃዎች መሰረት ያዯረጉ ትንታኔዎችም ከሰንጠረዡ
ግርጌ ቀርበዋሌ፡፡
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በፈተናዎቹ
ውስጥ የተካተቱት
የሰዋስው ይዘቶች

Χ

ΧΥ

Υ

ስነምእሊዴ

11.5

2

132.3

4

23

ስነአገባብ

18

8

324

64

144

0

3

0

9

0

ስነፍቺ
Ν= 3

∑ =13

∑ =29.5

∑

=456.3

∑

= 77 ∑

=167

ሰንጠረዥ 3፡- በ2010 ዓ.ም. በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ የተካተቱ የሰዋስው ጥያቄዎችና
የመማሪያ መጻህፍቱ ዝምዴናን የሚያሳይ

∑

rxy=

∑

√

=

∑

∑

√

=

√

=

√

=

√

= 0.67
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∑
∑

∑

ያሇው (2009፣340) በሁሇት ተሇዋዋጮች መካከሌ ያሇው ተዛምድ ከዜሮ ወዯአንዴ እየተጠጋ
ወይም እቀረበ የሚሄዴ ከሆነ የተሇዋዋጮቹ ዝምዴና ጠንካራና አዎንታዊ እንዯሆነ ያስረዲለ፡፡
በመሆኑም ከሊይ በሰንጠረዥ ሶስት ሇማየት እንዯተቻሇው በተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ እና
በ2010 ዓ.ም. በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ በተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች መካከሌ ያሇው
ዝምዴና በፒርሰን የተዛምድ መሇኪያ ቀመር እንዯተረጋገጠው 0.67 ወይም 44.9 በመቶ ነው፡፡
ይህ ዯግሞ በፒርሰን የተዛምድ መሇኪያ ቀመር መርህ መሰረት በተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ
እና በሰዋስው ጥያቄዎቹ መካከሌ ከፍተኛ እና ቀጥተኛ የሆነ ዝምዴና እንዲሊቸው ያመሇክታሌ፡፡
በመሆኑም በ2010 ዓ.ም. በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ የተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች
ተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱን መሰረት ያዯረጉ እና አዎንታዊ የሆነ የይዘት ዝምዴና አሊቸው
ማሇት ይቻሊሌ፡፡
ይሁን እንጂ ከሰንጠረዥ አንዴ እና ሁሇት ሇመረዲት እንዯሚቻሇው በተተኳሪ መማሪያ
መጻህፍቱ ውስጥ “ሰዋስው” በሚሇው የትምህርት ይዘት ስር ስነፍቺን በተመሇከተ የቀረቡ
ይዘቶች የለም፡፡ በ2010 ዓ.ም በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ ግን “ሰዋስውን የተመሇከቱ
ጥያቄዎች” በሚሇው መመሪያ ስር ስነፍቺን መሰረት ያዯረጉ 3 ጥያቄዎች ቀርበዋሌ፡፡ ይህ
ዯግሞ በፈተናው ውስጥ የተካተቱት ሁለም የሰዋስው ጥያቄዎች የይዘት ዝምዴና እንዯላሊቸው
የሚያመሇክት ነው፡፡ ጥያቄዎቹም በፈተናው ውስጥ ከተካተቱት አጠቃሊይ የሰዋስው ጥያቄዎች
መካከሌ 23.1 በመቶ ሽፋን አግኝተዋሌ፡፡ በጥያቄ ቁጥር 14፣ 15 እና 23 ሊይ የሚገኙ ሲሆን
በእማሬያዊ እና በፍካሬያዊ ፍቺ ሊይ መሰረት ያዯረጉ ናቸው፡፡
ከዚህም በተጨማሪ በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ የተካተቱ የተሇያዩ ይዘቶች ፈተናው ውስጥ
ምንም አይነት ሽፋን እንዲሊገኙ ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ ከእነዚህም ይዘቶች መካከሌ በአረፍተ
ነገሮች ውስጥ ያለትን ተውሊጠ ስሞች፣ ጾታ፣ መዯብና ቁጥር አመሌካች ቅጥያዎችን
መሇየት፤ በአረፍተ ነገሮች ውስጥ ያለትን ጊዜ አመሌካቶች የአሁን፣ የሃሊፊ እና የትንቢት ጊዜ
በማሇት መሇየት፤ ቃሊትን በአንዯኛ፣ በሁሇተኛ እና በሶስተኛ መዯቦች ማርባት፤ በቃሊትና
በሀረጋት ውስጥ ያለትን ጊዜ አመሌካች ቅጥያዎችን መሇየት፤ ቃሊትን በተሇያ ቅርጽ በማርባት
አዲዱስ ቃሊትን መመስረት፤ ቃሊትን በቅርብ እና በሩቅ ሃሊፊ ጊዜ ማርባት፤ አዎንታዊና
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መጠይቃዊ አረፍተ ነገሮች፣ ጠቋሚ መስተአምሮች፣ ጥገኛ ሀረጎች፣ ስማዊ ሀረጎች የመሳሰለት
ይጠቀሳለ፡፡
ላሊው የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች በመማሪያ መጻህፍቱ እና በፈተናዎቹ ውስጥ የተሰጣቸው
ሽፋን ወይም የትኩረት ዯረጃ ተመጣጣኝ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም በ4.2 እና በ4.3 ንኡስ ርእስ
ስር ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ ሰፊ ሽፋን የተሰጣቸው ይዘቶች
የተወሰኑ ጥያቄዎች እንዱወጣባቸው ተዯርጓሌ፡፡ ይኸውም በ7ኛ እና በ8ኛ ክፍልች መማሪያ
መጽሀፍት ውስጥ እንዯቅዯም ተከተሊቸው 10 እና 13 ጊዜ ተዯጋግመው በመቅረብ 35.4 እና
41.9 በመቶ ሽፋን የተሰጣቸው የስነምእሊዴ ይዘቶች በ2010 ዓ.ም. በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና
ውስጥ 15.4 በመቶ ሽፋን ባሊቸው ሁሇት ጥያቄዎች ተወክሇው የቀረቡ ሲሆን፤ በሁሇቱም
መማሪያ መጻህፍት ውስጥ እኩሌ 18 ጊዜ ተዯጋግመው የቀረቡ የስነአገባብ ይዘቶች ዯግሞ በ8
ጥያቄዎች ብቻ ተወክሇው ቀርበዋሌ፡፡ ተተኳሪ ጥያቄዎቹ ከሽፋን አንጻር ሲታዩ ተገቢነት
እንዯላሊቸው ያመሇክታሌ፡፡
በፈተናዎቹ
ውስጥ የተካተቱ

XY

X

Y

ስነምእሊዴ

11.5

1

132.3

1

11.5

ስነአገባብ

18

4

324

16

72

ስነፍቺ

0

1

0

1

0

N= 3

∑ =29.5

∑ = 6

የሰዋስው ይዘቶች

∑

=456.3

∑

=18

∑

= 83.5

ሰንጠረዥ 4፡- በ2011 ዓ.ም. በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ የተካተቱ የሰዋስው ጥያቄዎችና
የመማሪያ መጻህፍቱ ዝምዴናን የሚያሳይ
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∑

rxy=
√

=

∑

∑

∑

∑
∑

∑

√

=

√

=

√

=

√

= 0.77
ከሊይ በሰንጠረዥ አራት እንዯተገሇጸው በተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ እና በ2011 ዓ.ም.
በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ በተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች መካከሌ ያሇውን ዝምዴና
በፒርሰን የተዛምድ መሇኪያ ቀመር መሰርት ሇመፈተሽ ተችሎሌ፡፡ በመሆኑም በሁሇቱ መካከሌ
ያሇው ዝምዴና 0.77 ወይም 59.3 በመቶ እንዯሆነ ተረጋግጧሌ፡፡ ይህ ዯግሞ በ2011 ዓ.ም.
በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ የተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች ከተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ
ጋር ከፍተኛ እና አዎንታዊ የሆነ ዝምዴና እንዲሊቸው ያመሇክታሌ፡፡
ይሁን እንጂ ከሰንጠረዥ አንዴ እና ሁሇት ሇመረዲት እንዯሚቻሇው በተተኳሪ መማሪያ
መጻህፍቱ ውስጥ “ሰዋስው” በሚሇው የትምህርት ይዘት ስር ስነፍቺን በተመሇከተ የቀረቡ
ይዘቶች የለም፡፡ በ2011 ዓ.ም. በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ ግን “ሰዋስውን የተመሇከቱ
ጥያቄዎች” በሚሇው መመሪያ ስር ስነፍቺን መሰረት ያዯረገ አንዴ ጥያቄ ቀርቧሌ፡፡ ይህ ዯግሞ
ፈተናው ውስጥ የተካተቱት ሁለም የሰዋስው ጥያቄዎች የይዘት ዝምዴና እንዯላሊቸው
የሚያመሇክት ነው፡፡ ይህም ጥያቄ በፈተናው ውስጥ ከተካተቱ አጠቃሊይ የሰዋስው ጥያቄዎች
መካከሌ 16.7 በመቶ ሽፋን ያገኘ ሲሆን፤ በጥያቄ ቁጥር 16 ሊይ ቀርቧሌ፡፡ ጥያቄውም
የአንዴን አረፍተ ነገር ሀሳብ በላሊ ተመሳሳይ ሀሳብ መቀየር ሊይ መሰረት ያዯረገ ነው፡፡
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ከዚህም በተጨማሪ በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ የተካተቱ የተሇያዩ ይዘቶች በፈተናው ውስጥ
ምንም አይነት ሽፋን እንዲሊገኙ ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ ከእነዚህም ይዘቶች መካከሌ በአረፍተ
ነገሮች ውስጥ ያለትን ተውሊጠ ስሞች፣ ጾታ፣ መዯብና ቁጥር አመሌካች ቅጥያዎችን
መሇየት፤ በአረፍተ ነገሮች ውስጥ ያለትን ጊዜ አመሌካቶች የአሁን፣ የሃሊፊ እና የትንቢት ጊዜ
በማሇት መሇየት፤ ቃሊትን በአንዯኛ፣ በሁሇተኛ እና በሶስተኛ መዯቦች ማርባት፤ በቃሊትና
በሀረጋት ውስጥ ያለትን ጊዜ አመሌካች ቅጥያዎችን መሇየት፤ ቃሊትን በተሇያ ቅርጽ በማርባት
አዲዱስ ቃሊትን መመስረት፤ ቃሊትን በቅርብ፣ በሩቅ ሃሊፊ ጊዜ ማርባት፤ ተራ፣ ውስብስብ እና
አዎንታዊ አረፍተ ነገሮች፣ ጥገኛ ሀረጎች፣ አያያዥ ቃሊት፣ የመሳሰለት ይጠቀሳለ፡፡
ላሊው የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች በመማሪያ መጻህፍቱ እና በፈተናዎቹ ውስጥ የተሰጣቸው
ሽፋን ወይም የትኩረት ዯረጃ ተመጣጣኝ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ቀዯም ሲሌ ሇመግሇጽ
እንዯተሞከረው

በመማሪያ መጻህፍቱ

ውስጥ ሰፊ

ሽፋን

የተሰጣቸው

ይዘቶች

በተወሰኑ

ጥያቄዎች እንዱወከለ ተዯርጓሌ፡፡ ይኸውም በ7ኛ እና በ8ኛ ክፍልች መማሪያ መጽሀፍት
ውስጥ እንዯቅዯም ተከተሊቸው 10 እና 13 ጊዜ ተዯጋግመው በመቅረብ 35.4 እና 41.9 በመቶ
ሽፋን የተሰጣቸው የስነምእሊዴ ይዘቶች በ2011 ዓ.ም በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ 16.7
በመቶ ሽፋን ባሇው አንዴ ጥያቄ ብቻ የተወከለ ሲሆን፤ በሁሇቱም መማሪያ መጻህፍት እኩሌ
18 ጊዜ ተዯጋግመው የቀረቡ የስነአገባብ ትምህርት ይዘቶች ዯግሞ በ4 ጥያቄዎች ብቻ
ተወክሇው ቀርበዋሌ፡፡ ይህ ዯግሞ የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ
በተሰጣቸው ሽፋን ወይም የትኩረት ዯረጃ መሰረት በፈተናዎቹ ውስጥ ውክሌና አሇማግኘታቸው
ያመሇክታሌ፡፡
የፈተና አዘጋጆች የፈተና አዘገጃጀትን በተመሇከተ ስሌጠና እንዯሚውስደ፣ የፈተና ይዘት
መወሰኛ ሰንጠረዥን እንዯሚጠቀሙ እና የተዘጋጁት ፈተናዎችም ከተፈታኝ ተማሪዎች ፊት
ከመቅረባቸው

በፊት

በባሇሙያዎች

እንዯሚገመገሙ

በቃሇ

መጠይቅ

የተገኘው

መረጃ

የሚያመሇክት ሲሆን፤ በሰነዴ ፍተሻ ከተገኘው መረጃ ጋር የሚቃረን ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ቃሇ
መጠይቅ የተዯረገሊቸው አካሊት አዎንታዊ የሆኑ ሀሳቦችን ብቻ እንዯሰጡ ወይም የክሌሊዊ
ፈተና አዘጋጆች ክሌሊዊ ፈተናዎችን በሚያዘጋጁበት ወቅት የፈተና አዘገጃጀት መርሆችን ሙለ
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በሙለ ከግምት ውስጥ እንዯማያስገቡ እና የተዘጋጁት ፈተናዎቹ በስርአቱ እንዯማይገመገሙ
የሚያመሇክት ነው፡፡
በአጠቃሊይ አንዴ ፈተና የይዘት ተገቢነት አሇው የሚባሇው በፈተናው ውስጥ የተካተቱ
ጥያቄዎች በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ በቀረቡት ይዘቶች ሊይ የተመሰረቱ መሆን ብቻ ሳይሆን
በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ የቀረቡ ይዘቶችን ሽፋን መሰረት አዴርገው ሲዘጋጁም ጭምር ነው
(Heaton 1975፣161)፡፡ ይሁን እንጂ በተተኳሪው ክሌሌ በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም.
በተሰጡት ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች ከመማሪያ መጻህፍቱ ጋር
ከፍተኛ እና አዎንታዊ የሆነ የይዘት ዝምዴና ያሊቸው ቢሆኑም በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ
የቀረቡትን የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች ሽፋን ወይም የትኩረት ዯረጃ መሰረት ያሊዯረጉ
ናቸው፡፡ ይህ ዯግሞ ተተኳሪ የሰዋስው ጥያቄዎች ሙለ በሙለ የይዘት ተገቢነት አሊቸው
ሇማሇት የማያስዯፍር መሆኑን የሚያመሇክት ነው፡፡

4.5 ከምርጫ ጥያቄዎች አቀራረብ መርህ አንጻር የተተኳሪ ጥያቄዎች አቀራረብ
በምእራፍ ሁሇት ሊይ ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው የምርጫ ሰጪ ጥያቄዎች በሚዘጋጁበት ጊዜ
መሪ ጥያቄዎች ግሌጽ እና ነጠሊ ሀሳብን የያዙ እንዱሁም ጠቋሚ ሀሳቦችን ያሌያዙ፤ አሳሳች
(Distracters) ሆነው የገቡት አማራጮች ዋናውን መሌስ የማሳሳት አቅም ያሊቸው፤ ፍጹማዊ
የሆኑ ቃሊትን (ዘወትር፣ ፈጽሞ፣ አብዛኞቹ፣ ብቻ፣ የመሳሰለ) ያሌተጠቀሙ፤ በአንዴ ጥያቄ
ስር

የሚቀርቡ

ሁለም

አማራጮች

ተመሳሳይ

ይዘት፣

ቅርጽ

እና

አወቃቀር

ያሊቸው፤

ተያየዥነት ያሊቸው ጥያቄዎች ተከታትሇው ያሌቀረቡ፤ አሊስፈሊጊ የሆነ ዴግግሞሽ የላሊቸው፤
የግሌ አስተያየትችን መሰረት ያሊዯረጉ፤ ሁለም መሌስ ናቸው፣ መሌስ አሌተሰጠም፣ ሀ እና ሇ
መሌስ ናቸው፣ ወዘተ. የሚለ አማራጮችን ያሊካተቱ፤ አንዴ መሌስ ብቻ የያዘዙ ሉሆኑ ይገባሌ
(Brown 1996)፡፡
በመሆኑም አጥኚው እነዚህን መርሆች መሰረት በማዴረግ በተተኳሪ ክሌሊዊ ፈተናዎቹ ውስጥ
የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች አቀራረብ ሁኔታ ፈትሿሌ፡፡ በፍተሻውም በሁሇቱ ፈተናዎች
ውስጥ ከተካተቱት 19 የሰዋስው ጥያቄዎች መካከሌ 11ደ (57.9 በመቶ) የሚሆኑት ጥያቄዎች
የአቀራረብ

ችግር

እንዲሇባቸው

ሇማረጋገጥ
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ተችሎሌ፡፡

እነዚህም

ጥያቄዎች

ግሌጽነት

የጎዯሊቸው፣ ወዯ መሌስ የሚያመራ ጠቋሚ ሀሳብ የያዙ፣ ዯካማ የማሳሳት አቅም ያሊቸው
አማራጮችን የያዙ፣ ተያያዥነት ያሊቸው ጥያቄዎች ተከታትሇው የቀረቡ እና አሊስፈሊጊ
ዴግግሞሽ ያሇባቸው እንዯሆኑ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ በመሆኑም አጥኚው እነዚህን የአቀራረብ
ችግር ያሇባቸውን ጥያቄዎች እንዯሚከተሇው በዝርዝር ሇማቅረብ ሞክሯሌ፡፡
ሀ. ከመሪ ጥያቄዎች ግሌጽነት አንጻር
መሪ ጥያቄዎች ሉጠየቅ የተፈሇገውን ጉዲይ በግሌጽና በማያሻማ መንገዴ ማቅረብ እንዲሇባቸው
የመስኩ ምሁራን ያስረዲለ፡፡ ይሁን እንጂ በ2010 ዓ.ም. በተሰጠው ፈተና ውስጥ ከተካተቱት
አጠቃሊይ 13 የሰዋስው ጥያቄዎች መካከሌ 3ቱ (23.1 በመቶ) የሚሆኑት ጥያቄዎች ይህን
መስፈርት ያሊሟለ ናቸው፡፡
አስረጅ 1፡19. ቀጥል ከቀረቡት ውስጥ ስህተት ያሇበት አጻጻፍ የቱ ነው? (2010 ዓ.ም.)

23.

A. የሀይለ እህት አገባች፡፡

C. ረጅሙን ዛፍ ቆረጡት፡፡

B. ይህ ጫማ ተውና ያ አዴርግ፡፡

D. ሻዩ ውስጥ ብዙ ስኳር አሇበት፡፡

"ሀሜሶ

ትምህርቱን

ጨርሶ

እንጀራ

ወጣሇት፡፡"

የሚሇው

ዓረፍተ

ነገር

የተጻፈው

ከሚከተለት በየትኛው አጻጻፍ ነው? (2010 ዓ.ም.)
A. ምንባብ

C. ግጥም

B. ፍካሬያዊ

D. ሀረግ

25. ሱራፌሌ ከአዱስ አበባ ዛሬ ወይም ነገ ይገባሌ፡፡ የተሰመረበት ቃሌ የሚያመሇክተው የቱ
ነው? (2010 ዓ.ም.)
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A. አያያዥ

C. አነጻጻሪ

B. መስተዋዴዴ

D.ገሊጭ

(አባሪ አንዴን ይመሌከቱ)
ከሊይ የተጠቀሱት ጥያቄዎች በ2010 ዓ.ም. በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ በጥያቄ ቁጥር
19፣ 23 እና 25 ሊይ ተካተው የሚገኙ ሲሆን፤ መሪ ጥያቄዎቻቸው ሉጠየቅ የተፈሇገውን
ጉዲይ በግሌጽ የማቅረብ ችግር ይስተዋሌባቸዋሌ፡፡ ይኸውም በጥያቄ ቁጥር 19 ሊይ “ቀጥል
ከቀረቡት ውስጥ ስህተት ያሇበት አጻጻፍ የቱ ነው?” ተብል የቀረበው ጥያቄ ተማሪዎቹ
የሰዋስው ስህተት ያሇበትን አረፍተ ነገር እንዱሇዩ ሇማዴረግ የቀረበ ነው፡፡ ይሁን እንጂ
የጥያቄው አቀራረብ የአጻጻፍ ስርአትን ወይም የስርአተ ነጥብን አጠቃቀም መሰረት ያዯረገ
ስሇሚመስሌ አሻሚነት አሇው፡፡ በመሆኑም መሪው ጥያቄ “ቀጥል ከቀረቡት አረፍተ ነገሮች
ውስጥ የሰዋስው ስህተት ያሇበት የትኛው ነው?” ተብል ቢጠየቅ የተሻሇ ይሆን ነበር፡፡
ላሊው በጥያቄ ቁጥር 23 ሊይ የቀረበው ጥያቄ "ሀሜሶ ትምህርቱን ጨርሶ እንጀራ ወጣሇት፡፡"
የሚሇው አረፍተ ነገር “ሀሜሶ ትምህርቱን በመጨረሱ አሇፈሇት” የሚሌ መሌእክት የሚኖረው
መቼ እንዯሆነ ሇመግሇጽ ታስቦ የቀረበ ነው፡፡ ነገር ግን የጥያቄው አቀራረብ የአጻጻፍ ስሌትን
እንጂ አረፍተ ነገሩ የሚያስተሊሌፈውን መሌእክት የሚጠይቅ አይመስሌም፡፡ ስሇሆነም “ሀሜሶ
ትምህርቱን ጨርሶ እንጀራ ወጣሇት፡፡ በሚሇው አረፍተ ነገር ውስጥ የተሰመረበት ሀረግ
(ፈሉጣዊ አነጋገር) ምን አይነት ፍቺ አሇው? ተብል ቢቀርብ የበሇጠ ግሌጽ ይሆን ነበር፡፡ ይህ
እንኳን ባይሆን በስሩ የተካተቱት አማራጮች ትክክሇኛውን መሌስ የመምሰሌ ወይም የማሳሳት
አቅም ያሊቸው እና ከፍቺ ጋር የተየያዙ ሆነው ቢቀርቡ ጥሩ ነበር፡፡
እንዱሁም በጥያቄ ቁጥር 25 ሊይ “ሱራፌሌ ከአዱስ አበባ ዛሬ ወይም ነገ ይገባሌ፡፡ የተሰመረበት
ቃሌ የሚያመሇክተው የቱ ነው?” በሚሌ የቀረበው መሪ ጥያቄ ሉጠየቅ የተፈሇገውን ጉዲይ
በግሌጽ አያሳይም፡፡ ስሇሆነም “ሱራፌሌ ከአዱስ አበባ ዛሬ ወይም ነገ ይገባሌ፡፡ በሚሇው አረፍተ
ነገር ውስጥ የተሰመረበት ቃሌ አገሌግልት ምንዴን ነው?” ተብል ቢጠየቅ የተሻሇ ያዯርገዋሌ፡፡
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ሇ. መሪ ጥያቄዎች ጠቋሚ ሀሳብን ያሌያዙ ከመሆናቸው አንጻር
መሪ ጥያቄዎች ወዯ መሌስ ሉያመሩ የሚችለ ጠቋሚ ሀሳቦችን ማካተት እንዯላሇባቸው
በምእራፍ ሁሇት ሊይ ከቀረቡት ሀሳቦች መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም በተተኳሪ ፈተናዎች
ውስጥ የተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች መሪ ጥያቄዎቻቸው ወዯመሌስ የሚያመሩ ጠቋሚ
ሀሳቦችን የያዙ መሆን አሇመሆናቸውን ሇማረጋገጥ በተዯረገው ፍተሻ አብዛኞቹ የተሻለ
ቢሆኑም በ2011 ዓ.ም. በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ ከተካተቱት አጠቃሊይ 6 የሰዋስው
ጥያቄዎች መካከሌ 16.7 በመቶ ሽፋን የተሰጠው አንዴ ጥያቄ ይህን መስፈርት መሰረት
ያሊዯረገ እንዯሆነ ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡
አስረጅ 2፡11. ሇሰዎች ወይም ሇነገሮች መጠሪያ (ስያሜ) በመሆን የሚያገሇግሌ የቃሌ ክፍሌ ...............
በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ (2011 ዓ.ም.)
A. ቅጽሌ

C. ስም

B. ግስ

D. መስተዋዴዴ (አባሪ ሁሇትን ይመሌከቱ)

ከምርጫ ሰጪ ጥያቄዎች አቀራረብ መርሆች ውስጥ አንደ አንዴ መሪ ጥያቄ ትክክሇኛውን
መሌስ የሚጠቁሙ ሀሳቦችን ማካተት የሇበትም የሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ከሊይ ሇመግሇጽ
እንዯተሞከረው በ2011 ዓ.ም. በተሰጠው ፈተና ውስጥ በጥያቄ ቁጥር 11 ሊይ በሚገኘው ጥያቄ
ውስጥ የተካተቱት “መጠሪያ (ስያሜ)” የሚለት ቃሊት ሇትክክሇኛው መሌስ ፍንጭ ሰጪ
ናቸው፡፡ ስሇሆነም “መጠሪያ (ስያሜ)” የሚለትን ቃሊት መነሻ በማዴረግ ከተሰጡት አማራጮች
መካከሌ ትክክሇኛው መሌስ የትኛው እንዯሆነ መገመት አያዲግትም፡፡ ስሇሆነም የዚህ ጥያቄ
አቀራረብ አንዴ መሪ ጥያቄ ትክክሇኛውን መሌስ የሚጠቁሙ ሀሳቦች ማካተት የሇበትም
የሚሇውን መርህ ተግባራዊ ስሊሊዯረገ ችግር አሇበት ማሇት ይቻሊሌ፡፡
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ሏ. መሌስ የሚመስለ አሳሳች አማራጮችን ከማቅረብ አንጻር
በምርጫ ጥያቄ አቀራረብ ስሌት በአንዴ ጥያቄ ስር የሚቀርቡ አሳሳች አማራጮች ሇጥያቄው
መሌስ ከሆነው አማራጭ ጋር በቅርጽ እና በክብዯት ዯረጃ ተመሳሳይ በሆነ መሌኩ ወይም
ትክክሇኛውን መሌስ በቀሊለ ሇመምረጥ በሚያዲግት ሁኔታ መቅረብ ይገባቸዋሌ፡፡ ምክንያቱም
ሁለም አሳሳች አማራጮች ሇጥያቄው መሌስ ከሆነው አማራጭ ጋር በቅርጽ እና በይዘት
ከተመሳሰለ ተፈታኝ ተማሪዎች ትክክሇኛውን መሌስ በቀሊለ የሚሇዩት ሳይሆን በዯንብ
እንዱያስቡና እንዱመረምሩ ስሇሚያስችሊቸው ነው፡፡
ይሁን እንጂ በ2010 ዓ.ም. በተሰጠው ፈተና ውስጥ ከተካተቱት 13 የሰዋስው ጥያቄዎች
መካከሌ 2 (15.4 በመቶ) እንዱሁም በ2011 ዓ.ም. በተሰጠው ፈተና ውስጥ ከተካተቱት 6
የሰዋስው ጥያቄዎች መካከሌ ዯግሞ 2 (33.3 በመቶ) ጥያቄዎች ስር የቀረቡት አሳሳች
አማራጮች የማሳሳት አቅማቸው ዝቅተኛ እንዯሆነ ተረጋግጧሌ፡፡
አስረጅ 3፡13. ከሚከተለት ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር የሆነው የቱ ነው? (2010 ዓ.ም.)
A. ወዯ ቤት አሌሄዴም፡፡

C. አየሇ መቼ ትመጣሇህ?

B. አየሇ ምሳህን ብሊ፡፡

D. አየሇ ምን በሊህ?

15. “እርግብ” ሇሚሇው ቃሌ እማሬያዊ ፍቺ የቱ ነው? (2010ዓ.ም.)
A. የዋህ

C. ዴሀ

B. ንፉግ

D. የወፍ ዝርያ

13. “አሇሙ ምሳውን በሊ፡፡” የሚሇው አረፍተ ነገር ወዯ አለታዊ አረፍተ ነገር ሲቀየር ---------ይሆናሌ፡፡ (2011 ዓ.ም.)
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A. አሇሙ ምስውን ይብሊ፡፡

C. አሇሙ ምሳውን አሌበሊም፡፡

B. አሇሙ ምሳውን በሌቷሌ፡፡

D. አሇሙ ምሳውን መቼ በሊ?

14. እነዚያ የታቦርና የአሊሙራ ተራሮች ሇሀዋሳ ከተማ ሞገስ ሆነዋታሌ፡፡ በዚህ አረፍተ ነገር
ውስጥ ጠቋሚ መስተኣምሩ ማነው? (2011 ዓ.ም.)
A. ሞገስ

C. ተራሮች

B. እነዚያ

D. ሀዋሳ ከተማ
(አባሪ አንዴን እና ሁሇትን ይመሌከቱ)

ከሊይ ሇመጥቀስ እንዯተሞከረው በ2010 ዓ.ም. በጥያቄ ቁጥር 13 እና 15 ሊይ በቀረቡት መሪ
ጥያቄዎች ስር የተዘረዘሩት አሳሳች አማራጮች የማሳሳት አቅማቸው ዯካማ ነው፡፡ ይኸውም
በጥያቄ ቁጥር 13 ሊይ በቀረበው መሪ ጥያቄ ስር አማራጭ C እና D

በጥያቄ ምሌክት

ስሇተጠናቀቁ መጠይቃዊ እንጂ ትእዛዛዊ አረፍተ ነገሮች እንዲሌሆኑ በቀሊለ መሇየት ይቻሊሌ፡፡
በመሆኑም የዚህን ጥያቄ ትክክሇኛ መሌስ ሇማወቅ የሚያስፈሌገው አማራጭ Aን እና Bን
ማነጻጸር ብቻ ነው ፡፡ ይህ ዯግሞ በአሳሳችነት የቀረቡት አማራጮች ዋናውን መሌስ የመምሰሌ
አቅማቸው ዝቅተኛ እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡
በጥያቄ ቁጥር 15 ሊይ የቀረበው ጥያቄ ዯግሞ በቃሊት እማሬያዊ ወይም ቀጥተኛ ፍቺ ሊይ
የተመሰረተ ሲሆን፤ በስሩ ከቀረቡት አማራጮች መካከሌ ሶስቱ ማሇትም አማራጭ A፣ B እና
C ቃሊት ከመሆናቸው በተጨማሪ ከቃሌ ክፍልች መካከሌ በቅጽሌ የቃሌ ክፍሌ ውስጥ
የሚመዯቡ ናቸው፡፡ አማራጫ D ግን ሀረግ ሲሆን የቃሌ ክፍለም ቅጽሌ አይዯሇም፡፡ ይህ ሌዩ
የሆነው አማራጭ ዯግሞ የጥያቄው መሌስ በመሆኑ ምክንያት የጥያቄውን መሌስ አሊስፈሊጊ
የሆነ ጥቆማ ይሰጣሌ፡፡ በመሆኑም ጥያቄው ጠንካራ አሳሳቾችን ከማቅረብ አንጻር ዴክመት
ይታይበታሌ፡፡
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ላሊው በ2011 ዓ.ም. በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ በጥያቄ ቁጥር 13 እና 14 ሊይ በቀረቡት
መሪ ጥያቄዎች ስር የተዘረዘሩት አሳሳች አማራጮች የማሳሳት አቅማቸው አናሳ ነው፡፡
በመሆኑም በጥያቄ ቁጥር 13 ሊይ በቀረበው መሪ ጥያቄ ስር አማራጮች C በጥያቄ ምሌክት
ስሇተጠናቀቀ መጠይቃዊ አረፍተ ነገር መሆኑን በቀሊለ መሇየት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የዚህን
ጥያቄ ትክክሇኛ መሌስ ሇመምረጥ የሚያስፈሌገው አማራጭ A፣ B እና Dን ማነጻጸር ብቻ
ነው፡፡ ከእነዚህም አማራጮች መካከሌ ዯግሞ በአማራጭ A በቀረበው አረፍተ ነገር ውስጥ
እንዯማሰሪያ አንቀጽ ሆኖ የገባው ግስ አለታ አመሌካች ቅጥያ ያሇበት ሲሆን፤ በአማራጭ B
እና D በቀረቡት አረፍተ ነገሮች እንዯማሰሪያ አንቀጽ ሆነው በገቡት ግሶች ሊይ ምንም አይነት
አለታ አመሌካች ቅጥያዎች አይገኙም፡፡ ስሇዚህ ከተሰጡት አማራጮች መካከሌ አለታዊ
አረፍተ ነገርን የያዘው አማራጭ A እንዯሆነ በቀሊለ መሇየት ይቻሊሌ፡፡ ይህ ዯግሞ አሳሳች
አማራጮች ዋናውን መሌስ የመምሰሌ አቅም እንዯላሊቸው ያሳያሌ፡፡
በጥያቄ ቁጥር 14 ሊይ ሇቀረበው ጥያቄ ትክክሇኛ መሌስ አሳሳች ሆነው የቀረቡት አማራጮች
ማሇትም አማራጭ A እና C ስሞች ሲሆኑ አማራጭ D ዯግሞ ስማዊ ሀረግ ነው፡፡ በመሆኑም
ስሞች (የተጽእዎ እና የወሌ ስሞች) እንዱሁም ስማዊ ሀረጎች ጠቋሚ መስተኣምር ሉሆኑ
አይችለም፡፡ ስሇሆነም የዚህ ጥያቄ ትክክሇኛ መሌስ አማራጭ C መሆኑን መገመት ከባዴ
አይሆንም፡፡
መ. የሀሳብ ተያያዥነት ያሊቸው ጥያቄዎች ተከታትሇው ከመቅረባቸው አንጻር
በአንዴ ፈተና ውስጥ የሚካተቱ ጥያቄዎች ቀዴመዋቸው ወይም ተከትሇዋቸው ከሚቀርቡት
ጥያቄዎች ጋር ተያያዥነት ያሊቸው መሆን እንዯላሇባቸው የመስኩ ምሁራን ያስገነዝባለ፡፡
ይሁን እንጂ በ2010 ዓ.ም. በተሰጠው ፈተና ውስጥ ከተካተቱት 13 የሰዋስው ጥያቄዎች
መካከሌ 2ቱ (15.4 በመቶ) የሚሆኑት ይህን መርህ መሰረት ያሊዯረጉ ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡
አስረጅ 4፡16. ቀጥል ከቀረቡት ዓረፍተ ነገሮች ውስጥ በተራ ዓረፍተነገር የተገሇጸው የቱ ነው? (2010
ዓ.ም.)
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A. ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ወጡ፡፡

C. ሰራተኞች ገንዘባቸውን ስሇጨረሱ ተቸገሩ፡፡

B. ሇማ ቁርሱን በሌቶ ወዯ ገበያ ሄዯ፡፡

D. አባቱ በመምጣቱ ዯስ አሇው፡፡

17. ከሚከተለት ውስጥ ውስብስብ ዓረፍተ ነገር የሆነው የትኛው ነው? (2010 ዓ.ም.)
A. አበበ እራሱን ስሇ አመመው ወዯ ሀኪም ቤት ሄዯ፡፡ C. ገበሬው ማሳውን አጠረ፡፡
B. ጥበቃው በሩን ዘጋው፡፡

D. ሰፈራቸውን በህብረት አጸደ፡፡
(አባሪ አንዴን ይመሌከቱ)

ከሊይ ሇመጥቀስ እንዯተሞከረው በ2010 ዓ.ም. በተሰጠው ፈተና በጥያቄ ቁጥር 16 እና 17 ሊይ
የቀረቡት ጥያቄዎች እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው ተራ እና ውስብስብ አረፍተ ነገሮችን መሇየት ሊይ
መሰረት ያዯረጉ ናቸው፡፡ ጌታሁን (2011) እንዯሚገሌጹት ተራ እና ውስብስብ አረፍተ ነገሮችን
ሇመሇየት ዋናው መስፈርት በውስጣቸው የያዙትን የግስ ብዛት መሰረት ማዴረግ ይገባሌ፡፡
በመሆኑም አንዴ ተማሪ የተራ አረፍተ ነገርን መዋቅር ሇየ ወይም አወቀ ማሇት በተዘዋዋሪ
የውስብስብ አረፍተ ነገርን መዋቅር መሇየት ይችሊሌ ማሇት ነው፡፡ ስሇሆነም ጥያቄዎቹ
ተያያዥነት እንዲሊቸው መረዲት ይቻሊሌ፡፡
ይሁን እንጂ ተያያዥነት ያሊቸው ጥያቄዎች በአንዴ ፈተና ውስጥ ተከታትሇው መቅረብ
እንዯላሇባቸው የመስኩ ምሁራን ያስረዲለ፡፡

በመሆኑም የሁሇቱ ጥያቄዎች አቀራረብ ከዚህ

መስፈርት አንጻር ሲታዩ ችግር እንዲሇባቸው መረዲት ይቻሊሌ፡፡
ከዚህም በተጨማሪ በጥያቄ ቁጥር 17 ስር የቀረቡትን አማራጮች ቅርጻዊ መዋቅር ስናይ
አማራጭ A ከላልች አማራጮች በተሇየ መሌኩ ረዘም ብል ይታያሌ፡፡ ይህ ሌዩ የሆነው
አማራጭ ዯግሞ የጥያቄው መሌስ በመሆኑ ምክንያት የጥያቄውን ትክክሇኛ መሌስ ይጠቁማሌ፡፡
ስሇሆነም በጥያቄው ስር የቀረቡት አሳሳች አማራጮች የማሳሳት አቅማቸውም ዝቅተኛ ነው
ማሇት ይቻሊሌ፡፡
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ሠ. ከአሊስፈሊጊ ዴግግሞሽ አንጻር
የፈተና ጥያቄዎች በሚዘጋጁበት ወቅት አሊስፈሊጊ ከሆኑ የቃሊት ዴግግሞሽ የጸደ መሆን
እንዲሇባቸው የመስኩ ምሁራን ያስረዲለ፡፡ ይሁን እንጂ ከተተኳሪ ጥያቄዎች ውስጥ በ2010
ዓ.ም. በተሰጠው ፈተና 7.7 በመቶ ሽፋን ያሇው አንዴ ጥያቄ ይህን መስፈርት እንዲሊሟሊ
ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡
አስረጅ 5፡24. ወንዴሜ ገና አሌመጣም፡፡ የተሰመረበት ቃሌ ከሚከተለት የትኛውን ያመሇክታሌ? (2010
ዓ.ም)
A. ሁኔታን አመሌካች

C. ጊዜን አመሌካች

B. ቦታን አመሌካች

D. ብዛትን አመሌካች (አባሪ አንዴን ይመሌከቱ)

በዚህ ጥያቄ ስር በቀረቡት አራቱም አማራጮች ውስጥ “አመሌካች” የሚሇው ቃሌ ተዯጋግሞ
ቀርቧሌ፡፡ ይሁን እንጂ በመሪ ጥያቄው ውስጥ “ያመሇክታሌ” የሚሌ ቃሌ ስሊሇ በአማራጮቹ
ሊይ የሚታየው ዴግግሞሽ አሊስፈሊጊ ከመሆኑ ባሻገር የተፈታኝ ተማሪዎችን ጊዜ ይሻማሌ፡፡
ስሇሆነም ጥያቄው “ወንዴሜ ገና አሌመጣም፡፡ በሚሇው አረፍተ ነገር ውስጥ የተሰመረበት ቃሌ
ከሚከተለት የትኛውን ያመሇክታሌ? A. ሁኔታን

B. ቦታን

C. ጊዜን

D. ብዛትን”

በሚሌ መንገዴ ቢቀርብ የተሻሇ ይሆን ነበር፡፡
በቃሇ መጠይቅ የተገኘው መረጃ የፈተና አዘጋጆች የፈተና አዘገጃጀትን በተመሇከተ ስሌጠና
እንዯሚውስደ እና የተዘጋጁት ፈተናዎችም ከተፈታኝ ተማሪዎች ፊት ከመቅረባቸው በፊት
በባሇሙያዎች እንዯሚገመገሙ ቢያመሇክትም በሰነዴ ፍተሻ ከተገኘው መረጃ ጋር የሚቃረን
እንዯሆነ ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ ይህ ዯግሞ ቃሇ መጠይቅ የተዯረገሊቸው አካሊት አዎንታዊ
የሆኑ

ሀሳቦችን

ብቻ

እንዯሰጡ

ወይም

የክሌሊዊ
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ፈተና

አዘጋጆች

ክሌሊዊ

ፈተናዎችን

በሚያዘጋጁበት

ወቅት

የፈተና

አዘገጃጀት

መርሆችን

ሙለ

በሙለ

ከግምት

ውስጥ

እንዯማያስገቡ እና የተዘጋጁት ፈተናዎቹ በስርአቱ እንዯማይገመገሙ የሚያመሇክት ነው፡፡
በአጠቃሊይ በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ
ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅተው በተሰጡት ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱት አጠቃሊይ 19
የሰዋስው ጥያቄዎች አቀራረብ ከምርጫ ጥያቄዎች አቀራረብ መርህ አንጻር ሲፈተሹ 11ደ
(57.9 በመቶ) የሚሆኑት ጥያቄዎች ችግር ያሇባቸው፤ 8ቱ (42.1 በመቶ) የሚሆኑት ዯግሞ
አንጻራዊ በሆነ መሌኩ የአቀራረብ መርሆችን መሰረት ያዯረጉ እንዯሆኑ በጥናቱ ሇማረጋገጥ
ተችሎሌ፡፡ ይኸውም በ2010 ዓ.ም በተሰጠው ፈተና ውስጥ ከተካተቱ አጠቃሊይ 13 የሰዋስው
ጥያቄዎች መሪ ጥያቄዎቻቸው በግሌጽ ያሌቀረቡ 3 (23.1 በመቶ) ጥያቄዎች፣ የማሳሳት
አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ አማራጮችን የያዙ 2 (15.4 በመቶ) ጥያቄዎች፣ ተያያዥነት
ያሊቸው ጥያቄዎች ተከታትሇው የቀረቡ 2 (15.4 በመቶ) እና አሊስፈሊጊ የሆነ ዴግግሞሽ
ያሇበት 1 (7.7 በመቶ) ጥያቄ እንዱሁም በ2011 ዓ.ም በተሰጠው ፈተና ውስጥ ዯግሞ
አሊስፈሊጊ ጥቆማን የሚሰጥ 1 (16.7 በመቶ) ጥያቄ እና የማሳሳት አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ
አማራጮችን የያዙ 2 (33.3 በመቶ) ጥያቄዎች እንዲለ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡
በአንጻሩ ፍጹማዊ ቃሊትን ካሇመጠቀም፣ አንዴ መሌስ ብቻ ከመያዝ፣ ሁለም መሌስ ናቸው፣
መሌስአሌተሰጠም፣ ሀ እና ሇ መሌስ ናቸው፣ የመሳሰለትን አማራጮች ካሇመያዝ አንጻር
ጠንካራ ጎን እንዲሊቸው ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ በመሆኑም በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም.
በተተኳሪው

ክሌሌ

ትምህርት

ቢሮ

ተዘጋጅተው

በተሰጡት

ክሌሊዊ

ፈተናዎች

ውስጥ

የተካተቱት ጥያቄዎች ዯካማ ጎናቸው የጎሊ ቢሆንም ጠንካራ ጎንም አሊቸው ማሇት ይቻሊሌ፡፡
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ምእራፍ አምስት
ማጠቃሇያ እና የመፍትሄ ሀሳቦች
5.1 ማጠቃሇያ
ይህ ጥናት በዋናነት ይዞት የተነሳው አሊማ በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. በዯቡብ ብሄር
ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅተው በቀረቡት የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ
ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱትን የሰዋስው ጥያቄዎች አቀራረብ እና የይዘት ተገቢነት
መፈተሽ ሲሆን በስሩ ሶስት ንኡሳን አሊማዎችን ይዟሌ፡፡ እነዚህም አሊማዎች ከግብ ሇማዴረስ
ያመቺ ዘንዴ አይነታዊና መጠናዊ የምርምር ዘዳዎች አገሌግልት ሊይ እንዱውለ ተዯርጓሌ፡፡
መረጃዎቹም በሰነዴ ፍተሻ እና በቃሇ መጠይቅ አማካይነት ተሰብስበዋሌ፡፡
በተዯረገው የሰነዴ ፍተሻ በተተኳሪ መርሃ ትምህርቶቹ እና መማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ
የቀረቡት

የሰዋስው

ትምህርት

ይዘቶች

ተመሳሳይ

መሆናቸው

ስሇተረጋገጠ

የተተኳሪ

ጥያቄዎችን የይዘት ተገቢነት ሇመፈተሽ በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ የቀረቡት የሰዋስው
ትምህርት ይዘቶች ብቻ ተተኳሪ ሆነዋሌ፡፡ በመሆኑም በተመረጡት የመረጃ መሰብሰቢያ
መሳሪያዎች የተሰበሰቡ መረጃዎችን መሰረት በማዴረግ በተተኳሪ ፈተናዎቹ ውስጥ የተካተቱ
የሰዋስው ጥያቄዎች እና በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ የቀረቡት የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች
ስነዴምጽ፣ ስነምእሊዴ፣ ስነአገባብ እና ስነፍቺ በመባሌ ተከፋፍሇው ቀርበዋሌ፡፡ በዚህ መሰረት
በተተኳሪ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች ከመማሪያ መጻህፍቱ ጋር
ያሊቸውን ዝምዴና በተመሇከተ የተገኙ መረጃዎችን በፒርሰን የተዛምድ መሇኪያ ቀመር
በማስሊት ወዯመቶኛ ተቀይረው ሲቀርቡ የጥያቄዎችን አቀራረብ በተመሇከተ የተገኙ መረጃዎች
ዯግሞ በቁጥርና በመቶኛ ተተንትነው የቀረቡ ሲሆን፤ የሚከተሇውን ውጤት ሇማግኘት
ተችሎሌ፡፡

58

የይዘት ዝምዴናን በተመሇከተ
 በተተኳሪው ክሌሌ በ2010 ዓ.ም. በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ በተካተቱ በሰዋስው
ጥያቄዎች እና በተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ መካከሌ ያሇውን ዝምዴና በፒርሰን የተዛምድ
መሇኪያ ቀመር በመፈተሽ የተገኘውም ውጤት 0.67 ወይም 44.9 በመቶ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ
በፒርሰን የተዛምድ መሇኪያ ቀመር ህግ መሰረት በተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ እና
የሰዋስው ጥያቄዎቹ መካከሌ ያሇው ተዛምድ ከፍተኛ እና አዎንታዊ መሆኑን የሚያመሇክት
ነው፡፡
 በ2011 ዓ.ም. በተሰጠው ክሌሊዊ ፈተና ውስጥ የተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች እና
በተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ መካከሌ ያሇውን ዝምዴና በፒርሰን የተዛምድ መሇኪያ ቀመር
በመፈተሽ የተገኘውም ውጤት 0.77 ወይም 59.3 በመቶ ነው፡፡ ይህ ማሇት

በተተኳሪ

መማሪያ መጻህፍቱ እና በሰዋስው ጥያቄዎቹ መካከሌ ያሇው ተዛምድ ከፍተኛ እና
አዎንታዊ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡
በአጠቃሊይ በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. በተሰጡት ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ ከተካተቱት
የሰዋስው ጥያቄዎች መካከሌ አብዛኞቹ ከተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ ጋር ከፍተኛና አዎንታዊ
የሆነ የይዘት ዝምዴና ያሊቸው ቢሆኑም የተወሰኑ ጥያቄዎች ግን ከመማሪያ መጻህፍቱ ጋር
ዝምዴና እንዯላሊቸው በጥናቱ ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡
የሰዋስው ትምህርት ይዘቶችን ውክሌና በተመሇከተ
በተተኳሪ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱ የሰዋስው ጥያቄዎች በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ
የቀረቡትን የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች ሽፋን ወይም የትኩረት ዯረጃ መሰረት ያዯረጉ መሆን
አሇመሆናቸውን

ሇማረጋገጥ

በተዯረገው

ፍተሻ

ጥያቄዎቹ

በመማሪያ

መጻህፍቱ

ውስጥ

ሇቀረቡት ይዘቶች ሙለ በሙለ ወካይ ሆነው አሌተገኙም፡፡ ምክንያቱም በፈተናዎቹ ውስጥ
እንዱካተቱ የተዯረጉት ይዘቶች በመማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ ከቀረቡት የሰዋስው ትምህርት
ይዘቶች

መካከሌ

የተካተቱት

በጣም

ይዘቶችም

ጥቂቶቹ

ቢሆኑ

እንዯሆኑ

በመማሪያ

በጥናቱ

መጻህፍቱ
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ተረጋግጧሌ፡፡
ውስጥ

በፈተናዎቹ

የተሰጣቸውን

ሽፋን

ውስጥ
ወይም

የትኩረት ዯረጃ መሰረት ያሊዯረጉ ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡ ይህ ዯግሞ ተተኳሪ ጥያቄዎች ሙለ
በሙለ የይዘት ተገቢነት አሊቸው ብል ሇመዯምዯም አስቸጋሪ ያዯርገዋሌ፡፡
የጥያቄዎቹን አቀራረብ በተመሇከተ
በሁሇቱም ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱት የሰዋስው ጥያቄዎች የምርጫ ሰጪ ጥያቄዎችን
አቀራረብ መርሆች ተከትሇው መዘጋጀት አሇመዘጋጀታቸውን ሇመፈተሽ በተዯረገው ሙከራ
የአብዛኞቹ ጥያቄዎች ዯካማ ጎናቸው የሚያመዝን ቢሆንም ጠንካራ ጎንም እንዲሊቸው በጥናቱ
ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ ይኸውም በ2010 ዓ.ም. እና በ2011 ዓ.ም. በተሰጡት ክሌሊዊ ፈተናዎች
ውስጥ እንዯቅዯም ተከተሊቸው 8 (61.5 በመቶ) እና 3 (50 በመቶ) የሚሆኑት ጥያቄዎች
የአቀራረብ ችግር ያሇባቸው ሲሆን፤ 5 (38.5 በመቶ) እና 3 (50 በመቶ) የሚሆኑት ጥያቄዎች
ዯግሞ በአንጻራዊነት የምርጫ ሰጪ ጥያቄዎችን የአቀራረብ መርህ ተከትሇው የቀረቡ እንዯሆኑ
ተረጋግጧሌ፡፡ በአጠቃሊይ ተተኳሪ ጥያቄዎች ውስጥ መሪ ጥያቄዎቻቸው በግሌጽ ያሌቀረቡ፣
አሊስፈሊጊ ጥቆማን የሚሰጡ፣ የማሳሳት አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ አማራጮችን የያዙ እና
አሊስፈሊጊ

የሆነ ዴግግሞሽ ያሇባቸው

ጥያቄዎች

መካተታቸው

የጥያቄዎቹን

ዯካማ

ጎን

የሚያሳይ ሲሆን፤ በአንጻሩ ፍጹማዊ ቃሊትን፣ ከአንዴ በሊይ የሆኑ መሌሶችን፣ ሁለም መሌስ
ናቸው፣ መሌስ አሌተሰጠም፣ ሀ እና ሇ መሌስ ናቸው፣ የመሳሰለትን አማራጮች ያሊካተቱ
መሆናቸው ዯግሞ ጠንካራ ጎናቸውን ያመሇክታሌ፡፡

5.2 የመፍትሄ ሀሳቦች
የዚህ ጥናት አዴራጊ በጥናቱ የዯረሰበትን ውጤት መሰረት በማዴረግ የሚከተለትን የመፍትሄ
ሀሳቦች አቅርቧሌ፡፡
 ክሌሊዊ ፈተናዎች በባህሪያቸው አንዴ መርሃ ትምህርት ከተጠናቀቀ በኋሊ የሚሰጡ
በመሆናቸው ሲዘጋጁ መሰረት በሚያዯርጓቸው ማስተማሪያ መሳሪያዎች ውስጥ የቀረቡ
ሁለንም

የትምህርት

ይዘቶች

እንዯተሰጣቸው

የሽፋን

መጠን

ማካተት

እንዲሇባቸው

ይታመናሌ፡፡ ይሁን እንጂ የጥናቱ ውጤት እንዯሚያመሇክተው በተተኳሪ ክሌሊዊ ፈተናዎች
ውስጥ የተካተቱ አንዲንዴ የሰዋስው ጥያቄዎች በተተኳሪ መማሪያ መጻህፍቱ ውስጥ ምንም
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አይነት ሽፋን እንዲሌተሰጣቸው እና የተካተቱም የሰዋስው ጥያቄዎች ቢሆኑ በመማሪያ
መጻህፍቱ ውስጥ የቀረቡት የሰዋስው ትምህርት ይዘቶች የተሰጣቸውን ሽፋን ወይም
የትኩረት ዯረጃ መሰረት ያሊዯረጉ እንዯሆኑ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ ይህ ችግር ዯግሞ የፈተና
ጥያቄዎች ሲዘጋጁ መሰረት በሚያዯርጓቸው ማስተማሪያ መሳሪያዎች ውስጥ የቀረቡ አቢይ
እና ንኡስ ይዘቶችን በተገቢው ሁኔታ ካሇመፈተሽ የሚመነጭ ነው፡፡ በመሆኑም ወዯፊት
በሚዘጋጁ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ ሉካተቱ የሚገባቸው ሁለም ይዘቶች እንዱካተቱ እና
መሰረት

በሚያዯርጓቸው

ተመጣጣኝ

የሆነ

ማስተማሪያ

ውክሌና

መሳሪያዎች

እንዱኖራቸው

ውስጥ

ሇማዴረግ

ከተሰጣቸው

የተሇያዩ

ሽፋን

የመስኩ

ጋር

ምሁራን

እንዯሚመክሩት ክሌሊዊ ፈተናዎችን የሚያዘጋጁ አካሊት ጥያቄዎችን ሲያዘጋጁ የፈተና
ይዘት መወሰኛ ሰንጠረዥን (Tabel of Specification) በስርአቱ ቢጠቀሙ የተሻሇ
ይሆናሌ፡፡
 የጥያቄዎችን

አቀራረብ

በተመሇከተ

ደግሞ

ክልላዊ

ፈተናዎች

በምርጫ

መልክ

የሚቀርቡ በመሆናቸው የምርጫ ሰጪ ጥያቄ አቀራረብ መርሆችን መሰረት አድርገው
መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡ ይሁን እንጂ በተተኳሪ ክልላዊ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱ
አንዳንድ የሰዋስው ጥያቄዎች የአቀራረብ ችግር እንዳሇባቸው ጥናቱ ያመሇክታል፡፡
በመሆኑም የክልላዊ ፈተና አዘጋጆች ወደፊት ጥያቄዎችን በሚያዘጋጁበት ወቅት
የምርጫ ሰጪ ጥያቄዎችን የአቀራረብ መርሆች መሰረት ቢያደርጉ ጥሩ ነው፡፡
በአጠቃላይ በዚህ ጥናት የታዩ ችግሮች ወደፊት በሚዘጋጁ ክልላዊ ፈተናዎች ላይ
እንዳይደገሙ ሇማድረግ የፈተና ይዘት መወሰኛ ሰንጠረዥን (Tabel of Specification)
ከመጠቀም እና የምርጫ ሰጪ ጥያቄ አቀራረብ መርሆችን መሰረት ከማድረግ በተጨማሪ
ከእስካሁኑ

በተሻሇ

ሁኔታ

በየአመቱ

ክልላዊ

ፈተናዎችን

ሇማዘጋጀት

ሇሚመረጡ

የትምህርት ባሇሙያዎች ወይም መምህራን ከፈተና ዝግጅት በፊት ስሇፈተና አዘገጃጀት
ስልጠና ቢሰጥ፤ ከፈተና ዝግጅቱም በኋላ ፈተናው ወደተማሪዎች ከመድረሱ በፊት
የተዘጋጁት ጥያቄዎች ተማሪዎች ከተማሩት የትምህርት ይዘት እና ሇፈተናዎቹ ዝግጅት
መሰረት ከሆኑት ማስተማሪያ መሳሪያዎች ጋር ተመጣጣኝ የትኩረት ደረጃ ያላቸው
መሆን

አሇመሆናቸውን

እየተገመገሙ

ማስተካከያዎች

ቢደረጉ

በመቅረፍ የተሻለ ፈተናዎችን ማዘጋጀት እንዯሚቻሌ አጥኚው ያምናሌ፡:
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የፈተናዎቹን

ችግር

ዋቢዎች
መሰረት አሇማየሁ፡፡ 2005 ዓ.ም፡፡ “በትግራይ ክሌሌ ትምህርት ቢሮ ተዘጋጅተው ከ1999 እስከ
2004 ዓ.ም በተሰጡ የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የቀረቡት
የሰዋስው ጥያቄዎች ይዘትና አቀራረብ ግምገማ፡፡” ሇኤም.ኤ.ዱግሪ ማሟያነት የቀረበ
ጥናት፤ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ (ያሌታተመ)፡፡
ሙለጸሀይ ገነት፡፡ 2005 ዓ.ም፡፡ “ከ2001- 2004 ዓ.ም በተሰጡ የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ
ሞዳሌ እና ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ በቀረቡ የሰዋስው ጥያቄዎች መካከሌ ያሇ የይዘት
የአቀራረብ ዝምዴና በአማራ ክሌሌ ት/ቤቶች ናሙናነት፡፡” ሇኤም.ኤ.ዱግሪ ማሟያነት
የቀረበ ጥናት፤አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ (ያሌታተመ)፡፡
በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ መንግስት ትምህርት ቢሮ ስርአተ ትምህርት
ዝግጅት፣ ጥናትና ምርምር መምሪያ፡፡ 2007 ዓ.ም፡፡ አማርኛ መማሪያ መጽሀፍ 7ኛ

ክፍሌ፡፡ አዱስ አበባ፣ አርቲስቲክ ማተሚያ ኢንተርፕራይዝ፡፡
----- 2007 ዓ.ም፡፡ አማርኛ የመምህሩ መምሪያ መጽሀፍ 7ኛ ክፍሌ፡፡ አዱስ አበባ፣
አርቲስቲክ ማተሚያ ኢንተርፕራይዝ፡፡
----- 2007 ዓ.ም፡፡ አማርኛ መማሪያ መጽሀፍ 8ኛ ክፍሌ፡፡ አዱስ አበባ፣ አርቲስቲክ ማተሚያ
ኢንተርፕራይዝ፡፡
------

2007

ዓ.ም፡፡

አማርኛ መምህሩ መምሪያ መጽሀፍ 8ኛ ክፍሌ፡፡ አዱስ አበባ፣
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አርቲስቲክ ማተሚያ ኢንተርፕራይዝ፡፡
ባየ ይማም፡፡ 1987 ዓ.ም፡፡ የአማርኛ ሰዋስው፡፡ አዱስ አበባ፤ ት.መ.ማ.ማ.ዴ፡፡
ተስፋዬ ሽዋዬ፡፡ 1981 ዓ.ም፡፡ “ስነሌሳን እና ቋንቋን ማስተማር፡፡” አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ
(ያሌታተመ)፡፡
አበበች

ገብሩ፡፡

2004

ዓ.ም፡፡

“ከ1998

እስከ

2003

ዓ.ም

በኦሮሚያ

ክሌሌ

አማርኛን

እንዯሁሇተኛ ቋንቋ ሇሚማሩ 8ኛ ክፍሌ ተማሪዎች ተዘጋጅተው የቀረቡ አማርኛ ቋንቋ
ክሌሊዊ

ፈተናዎች

ውስጥ

የቀረቡ

የሰዋስው

ጥያቄዎች

ግምገማ፡፡”

ሇኤም.ኤ.ዱግሪ

ማሟያነት የቀረበ ጥናት፤ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ (ያሌታተመ)፡፡
ኤሌሳቤጥ መንግስቱ፡፡ 2009 ዓ.ም፡፡ “ከ2004- 2007 ዓ.ም የተሰጡት የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ
ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ከሞዳሌ ፈተናዎች ጋር ያሊቸውን የይዘት አቀራረብ ንጽጽር
(በአፋር ክሌሌ በደቡቲ 1ኛ ዯረጃ ት/ቤት ተተኳሪነት)፡፡” ሇኤም.ኤ.ዱግሪ ማሟያነት
የቀረበ ጥናት፤ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ (ያሌታተመ)፡፡
የትምወርቅ ዘውዳ፡፡ 2007 ዓ.ም፡፡ “ከ2004- 2006 ዓ.ም በኦሮሚያ ክሌሌ ተዘጋጅቶ የ8ኛ
ክፍሌ የቀረበው የአማርኛ ቋንቋ የሞዳሌ ፈተና ከክሌሊዊ ፈተና ጋር ያሇው ተዛምድ እና
የይዘት

ተገቢነት

ፍተሻ፡፡”

ሇኤም.ኤ.ዱግሪ

ማሟያነት

የቀረበ

ጥናት፤

አዱስ

አበባ

ዩኒቨርሲቲ (ያሌታተመ)፡፡
ያሇው እንዲወቀ፡፡ 2009 ዓ.ም፡፡ የምርምር መሠረታዊ መርሆችና አተገባባር፡፡ መዯበኛ፣
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ዴህረታዊ፣ መጣኝ፡፡ አዱስ አበባ፤ ኦሜጋ አሳታሚ ዴርጅት፡፡
ዲንኤሌ ዘውዳ፡፡ 2006 ዓ.ም፡፡ በክፍሌ ምዘና አተገባበር ተጨባጭ ስሌቶች፡፡ አዱስ አበባ፤ ቦላ
ማተሚያ ዴርጅት፡፡
ጌታሁን አማረ፡፡ 2011 ዓ.ም፡፡ የአማርኛ ሰዋስው በቀሊሌ አቀራረብ፡፡ አዱስ አበባ፤ (2ኛ እትም)
አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቢ.ኢ. ማተሚያ ቤት፡፡
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አባሪ አንዴ
የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ /8ኛ ክፍሌ/ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተና
የጥያቄ

ብዛት፡-

60

የተሰጠው ሰዓት 60 ዯቂቃ
ሰኔ 2010/2018
መመሪያ አንዴ፡- ከተራ ቁጥር 1እስከ5 ዴረስ ቀጥል የቀረበውን ምንባብ መሰረት ያዯረጉ
ናቸው፡፡ ስሇሆነም ምንባቡን በጥሞና በማንበብ ሇጥያቄዎቹ ከተሰጡት አማራጮች መካከሌ
ትክክሌ የሆነውን መሌስ ምረጥ/ጪ፡፡
ምንባብ
ሰሊም የህይወት ዋስትና ነው፡፡ ሰሊም የእዴገት መሰረት ነው፡፡ የሰው ሌጅ ስጋትን አስወግድ
ተረጋግቶ እፎይታ ያሇው ህይወት ሉኖር የሚችሇው ሰሊም ሲኖር ብቻ ነው፡፡ ከሰሊም ውጪ
የሚታሰብ ህይወት የተናጋ ፣ የተቃወሰና መጨረሻውም ወዴቀት ነው፡፡ ስሇሆነም ሇአንዴ
ግሇሰብ ወይም ሇአንዴ ሀገር ብቻ ሳይሆን ሇሰው ሌጅ በሙለ የኑሮው ዋሌታና ማገር ነው፡፡
ሇመኖር የሚዯረግ እንቅስቃሴ ቀሊሌም ሆነ ከባዴ ከሰሊም ውጪ ዕውን ሉሆን አይችሌም፡፡
ሰርቶ ሇመኖር አግኝቶ ሇመዯሰት ተወሌድ ሇማዯግ ተምሮ በእውቀት በሌጽጎ ራስን ሇመቻሌም
ሆነ ሀገርን ሇመጥቀም የሰሊም መኖር ከሁለ ቀዲሚ ነው፡፡ የሰው ሌጅ የሳይንስና ቴክኖልጂ
ተጠቃሚ ሆኖ ተመራምሮ በዕውቀቱ በሌጽጎ ችግርንና በሽታን አስወግድ የተሻሇና የተዯሊዯሇ
ህይወት ሇመመስረት የሰሊም መኖር የግዴ ነው፡፡ በአጠቃሊይ በሀገርም ሆነ በአሇም አቀፍ ዯረጃ
ጤናማ ግንኙነትን ሇመፍጠርና ህዝቦች እንዱቀራረቡ በማዴረግ ሰሊም ከፍተኛ አስተዋጽኦ
ያዯርጋሌ፡፡
ዓሇም ከጦርነት ተሊቃ የሰሊም ቡቃያ እንዱያብብባት የሁለንም ጥረት ይጠይቃሌ፡፡ የዓሇም
ህዝቦችና መንግስታት ሁለ በአንዴ ሌብ ሇሰሊም መነሳት አሇባቸው፡፡ እውነተኛ ሰሊም ሉገኝ
የሚችሇው በሰሊማዊ መንገዴ፣ ችግሮችን በመግባባትና በውይይት በመፍታት ነው፡፡
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1. የህይወት ዋስትና ሲሌ -------------ማሇቱ ነው፡፡
A. ግንዛቤ

C. እንቅፋት

B. መሰረት

D. እስትንፋስ

2. የሰሊም አሇመኖር መጨረሻው ምንዴን ነው?
A. ውዴቀት

C. ፍርሀት

B. ብሌጽግና

D. ሂዯት

3. "የተሻሇና የተዯሊዯሇ" ሲሌ ምን ሇማሇት ፈሌጎ ነው?
A. የተጣዯፈ

C. የተመቻቸ

B. የዘገየ

D. የቆየ

4. የሰው ሌጅ ስጋትን አስወግድ እና እፎይታ ያሇው ህይወት ሉኖር የሚችሇው ሰሊም ሲኖር
ብቻ ነው ሲሌ፡A. የሰሊም ዋጋው ትንሽ ነው፡፡

C. በስጋት መኖር ተገቢ ነው፡፡

B. ያሇሰሊም መኖር ይቻሊሌ፡፡

D. ሰሊም መረጋጋት የሚሰጥ ነው፡፡

5. ምንባቡ የሚያስተሊሌፈው መሌዕክት፡A. ሰሊም የህይወት ዋስትና ነው፡፡

C. ከሰሊም የሚበሌጠው ብሌጽግና ነው፡፡

B. ያሇሰሊም መኖር ይቻሊሌ፡፡

D. ያሇ ሰሊም ነግድ ማትረፍ ይቻሊሌ፡፡
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መመሪያ ሁሇት፡- ከተራ ቁጥር 6 እስከ 12 ዴረስ ሇቀረቡት ቃሊት ከተሰጡት አማራጮች
ውስጥ ትክክሇኛውን መሌስ ምረጡ፡፡
6. ዓሇሙ በትምህርቱ ጎበዝ ተማሪ ነው፡፡ ነገር ግን ማጥናት አይወዴም፡፡ የተሰመረበት ቃሌ
ምንን

ይገሌፃሌ?
A. ማሰሪያ

C. አያያዥ

B. ተሳቢ

D. ግስ

7. "ባይተዋር" ሇሚሇው ቃሌ ተመሳሳይ የሆነው ከሚከተለት የቱ ነው?
A. ቋሚ

C. ዯምበኛ

B. ነዋሪ

D. እንግዲ

8. ሰሞኑን የሰማሁት ወሬ ምንም ረብ የሇውም፡፡በሚሇው ዓረፍተ ነገር ሇተሰመረበት ቃሌ
ተመሳሳይ ፍቺ የሚሆነው የቱ ነው?
A. የማይሆን

C. የማይስማማ

B. ጥቅም

D. እርባና ቢስ

9. ይፋ ሇሚሇው ቃሌ በፍቺ ተቃራኒ የሆነው የቱ ነው?
A. ገሀዴ

C. ግሌጽ

B. የወፈረ

D. ዴብቅ

10. ባሌዯረባ ሇሚሇው ቃሌ ተመሳሳይ ፍቺ የሆነው ከሚከተለት ውስጥ የቱ ነው?
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A. ባሇጋራ

C. ወንዴም

B. አብሮ የሚሰራ

D. የሀገር ሌጅ

11. ሇጋ የሚሇው ቃሌ ሊሌቶ ሲነበብ የሚሰጠው ፍቺ ከሚከተለት ውስጥ የትኛው ነው?
A. ያሌበሰሇ

C. ሸበሊ

B. መታ

D. ቁመና

12. ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ሰፈሩን አጸዲ፡፡ በሚሇው ዓረፍተ ነገር ከስሩ የተሰመረበት ቃሌ
ተቃራኒ ፍቺ የሆነው፡A. ሁለም

C. በተናጠሌ

B. በሙለ

D. በጠቅሊሊ

መመሪያ ሶስት፡-ከተራ ቁጥር 13 እስከ 25 ዴረስ ሰዋሰውን የሚመሇከቱ ናቸው፡፡ ሇእያንዲንደ
ጥያቄ ከተሰጡት አማራጮች ትክክሇኛውን መሌስ ምረጡ፡፡
13. ከሚከተለት ትዕዛዛዊ ዓረፍተ ነገር የሆነው የትኛው ነው?
A. ወዯቤት
B. አየሇ

አሌሄዴም ፡፡

ምሳህን ብሊ፡፡

C. አየሇ መቼ ትመጣሇህ?
D. አየሇ ምን በሊህ?

14. አሌማዝ ቆቅ ነች፡፡ የተሰመረበት ቃሌ ፍካሬያዊ ፍቺ የሆነው የቱ ነው?
A. ጎበዝ

C. ንቁ

B. የወፍ ዝርያ

D. ፈሪ
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15. "እርግብ" ሇሚሇው ቃሌ እማሬያዊ ፍቺ የቱ ነው?
A. የዋህ

C. ዴሀ

B. ንፉግ

D. የወፍ ዝርያ

16. ቀጥል ከቀረቡት ዓረፍተ ነገሮች ውስጥ በተራ ዓረፍተነገር የተገሇጸው የቱ ነው?
A. ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ወጡ፡፡

C. ሰራተኞች ገንዘባቸውን ስሇጨረሱ ተቸገሩ፡፡

B. ሇማ ቁርሱን በሌቶ ወዯ ገበያ ሄዯ፡፡

D. አባቱ በመምጣቱ ዯስ አሇው፡፡

17. ከሚከተለት ውስጥ ውስብስብ ዓረፍተ ነገር የሆነው የትኛው ነው?
A. አበበ እራሱን ስሇ አመመው ወዯ ሀኪም ቤት ሄዯ፡፡ C. ገበሬው ማሳውን አጠረ፡፡
B. ጥበቃው በሩን ዘጋው፡፡

D. ሰፈራቸውን በህብረት አጸደ፡፡

18. ከሚከተለት በአለታዊ ዓረፍተ ነገር የተጻፈው የቱ ነው?
A. ቁርስህን ብሊ፡፡

C. ዛሬ ሌብሴን አሊጥብም፡፡

B. ወዯ ትምህርት ቤት ሂዴ፡፡

D. ከመቀመጫህ ተነስ፡፡

19. ቀጥል ከቀረቡት ውስጥ ስህተት ያሇበት አጻጻፍ የቱ ነው?
A. የሀይለ እህት አገባች፡፡

C. ረጅሙን ዛፍ ቆረጡት፡፡

B. ይህ ጫማ ተውና ያ አዴርግ፡፡

D. ሻዩ ውስጥ ብዙ ስኳር አሇበት፡፡

20. ረባሹ ተማሪ ከትምህርት ቤት ተባረረ፡፡በሚሇው አረፍተ ነገር የስም ገሊጭ የቱ ነው?
A. ተባረረ

C. ከትምህርት ቤት
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B. ተማሪ

D. ረባሹ

21. ጎበዟ መምህርት ክፉኛ ታማሇች ፡፡በሚሇው ዓረፍተ ነገር የተሰመረበት ቃሌ ከየትኛው
የቃሌ ክፍሌ ይመዯባሌ?
A. ተውሳከ ግስ

C. ስም

B. ቅጽሌ

D. መስተዋዴዴ

22. ተግቶ ያጠና ተማሪ ውጤታማ ይሆናሌ፡፡በሚሇው ዏረፍተ ነገር የግስ ገሊጭ የቱ ነው?

23.

"ሀሜሶ

A. ተግቶ

C. ተማሪ

B. ያጠና

D. ውጤታማ

ትምህርቱን

ጨርሶ

እንጀራ

ወጣሇት፡፡"

የሚሇው

ዓረፍተ

ነገር

የተጻፈው

ከሚከተለት በየትኛው አጻጻፍ ነው?
A. ምንባብ

C. ግጥም

B. ፍካሬያዊ

D. ሀረግ

24. ወንዴሜ ገና አሌመጣም ፡፡የተሰመረበት ቃሌ ከሚከተለት የትኛውን ያመሇክታሌ?
A. ሁኔታን አመሌካች

C. ጊዜን አመሌካች

B. ቦታን አመሌካች

D. ብዛትን አመሌካች

25. ሱራፌሌ ከአዱስ አበባ ዛሬ ወይም ነገ ይገባሌ፡፡ የተሰመረበት ቃሌ የሚያመሇክተው የቱ
ነው?
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A. አያያዥ

C. አነጻጻሪ

B. መስተዋዴዴ

D. ገሊጭ

መመሪያ አራት፡-ከተራ ቁጥር 26 እስከ 33 ዴረስ የክሂሌ ጥያቄዎችን የሚመሇከቱ ናቸው፡፡
ከተሰጡት አማራጮች መካከሌ ይበሌጥ ትክክሌ የሆነውን በመምረጥ በመሌስ መስጫ ወረቀት
ሊይ በማጥቆር መሌሱ፡፡
26. ከሚከተለት አማራጮች ውስጥ ከሰው መሌዕክት መቀበያ መንገዴ የሆነው የትኛው ነው?
A. በዝምታ

C. በሳቅ

B. ኩርፊያ

D. ማዲመጥ

27. አንዴ ሰው ሇላሊኛው ሰው መረጃ ማስተሊሇፍ ቢፈሌግ በየትኛው ዘዳ መጠቀም አሇበት?
A. በማየት

C. በመንካት

B. በመጻፍና በመናገር

D. በመራመዴ

28. አንዴን ሀሳብ በተሟሊ ሁኔታ ሉያስተሊሌፍ የሚችሌ የቃሊት ወይም የሀረጋት ቅንጅት ምን
ይባሊሌ?

29.

A. ዴርሰት

C. ዓረፍተነገር

B. ስነቃሌ

D. ግጥም

ዴምጾችን

ስርዓት

ባሇው መሌክ

በመዯርዯር ትርጉም

ያሇውን

ማስተሊሇፍ ምን ይባሊሌ?
A. ግንኙነት

C. ማዲመጥ
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መሌዕክት

ሇሰዎች

B. መናገር

D. ውይይት

30. ----------- ሁሇትና ከዚያ በሊይ የሆኑ ሰዎች እርስ በርሳቸው የሚያካሂደትና ሀሳብና
ስሜታቸውን የሚገሌጹበት ነው፡፡

31.

ወተት

A. ጭውውት

C. ስኬት

B. ግንኙነት

D. ጓዯኝነት

ከሚሇው

ቃሌ

ወተታም

የሚሌ

ገሊጭ

ቃሌ

ቢወጣ

ሆዴ

ከሚሇው

ቃሌ------ይወጣሌ፡፡
A. ሆዴዬ

C. ሆዲም

B. ሌባም

D. ሆዳን

32. "ችግረኛን መርዲት በህይወት እያሇ ነው" ይህ አባባሌ ምንን ያመሇክታሌ፡፡
A. ችግረኛን መርዲት ሲሞት ነው፡፡

C. ሰው ቢረዲም ባይረዲም ትርጉም የሇውም፡፡

B. ሞት ማንንም አይመርጥም፡፡

D. ችግረኛ ከመሞቱ በፊት መረዲት አሇበት፡፡

33. ንግግርን እንዱዲብር ከሚያዯርጉ አባባልች አንደ የሆነው፡A. ዝምታ ወርቅ ነው፡፡

C. በሇፈሇፉ በአፍ ይጠፉ፡፡

B. ከመናገር ዯጃዝማችነት ይቀራሌ፡፡

D. ዝም አይነቅዝም፡፡

መመሪያ አምስት፡-ከተራ ቁጥር 34 እስከ 39 ዴረስ የቀረቡት ጥያቄዎች ቀጥል በቀረበው
ግጥም ሊይ የተመሰረቱ ናቸው፡፡ ግጥሙን በጥሞና በማንበብ ከተሰጡት አማራጮች መካከሌ
ይበሌጥ ትክክሌ የሆነውን በመምረጥ በመሌስ መስጫ ወረቀት ሊይ በማጥቆር መሌሱ፡፡
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"ቆንጆ ጎበዝ ሀብታም አዋቂ ተብል፣
ያዲምሌጅ በመሬት እንዯ አበባ በቅል፣
አንዴ እንኳን ሳይታይ ከመካከሌ ተርፎ፣
ሁለም ወዲቂ ነው እንዯ አበባ ረግፎ፡፡"
34. ግጥሙ ስንት ስንኞች አለት?
A .6

C. 4

B. 5

D. 3

35. የአራተኛው ስንኝ መዴረሻ ሀረግ የሚሆነው የቱ ነው?
A .ሁለም ወዲቂ ነው

C. ከመካከሌ ተርፎ

B. አዋቂ ተብል

D. እንዯ አበባ ረግፎ

36. የሶስተኛው ስንኝ ቤት መምቻው ቃሌ የሆነው የቱ ነው?
A. ተርፎ

C. በቅል

B. ተብል

D. ረግፎ

37. የአንዯኛው ስንኝ መነሻ ሀረግ የሆነው የትኛው ነው?
A. ቆንጆ ጎበዝ ሀብታም

C. አዋቂ ተብል

B. ያዲም ሌጅ በመሬት

D. ሀብታም አዋቂ

38. ግጥሙ ስንት ሀረጎች አለት?
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A. 6

C. 8

B. 7

D. 9

39. ግጥሙ ስንት መነሻ ሀረጎች አለት?
A. 1

C. 3

B. 2

D. 4

መመሪያ ስዴስት፡-ከተራ ቁጥር 40 እስከ 60 ዴረስ የቀረቡት ጥያቄዎች የስነጽሁፍ

ትምህርት

ሊይ ያተኮሩ ናቸው፡፡ ከተሰጡት አማራጮች መካከሌ ይበሌጥ ትክክሌ የሆነውን በመምረጥ
በመሌስ መስጫ ወረቀት ሊይ በማጥቆር መሌሱ፡፡
40. አንዴን ሀሳብ የሚዘረዝሩና የሚያብራሩ ዓረፍተ ነገሮች ያለት አነስተኛ ጽሁፍ የቱ ነው?
A. ዴርሰት

C. ምንባብ

B. አንቀጽ

D. ቃሊት

41. አንዴ አንቀጽ በውስጡ ከሚይዘው ነገር አንደ የቱ ነው?
A. መንዯርዯሪያ ዓረፍተ ነገር

C. ስነቃሌ

B. ስነ-ጽሁፍ

D. መመሪያ

42. ስሊሇፈው ዴርጊት የሚያትት የዴርሰት አይነት የቱ ነው?
A. ስዕሊዊ ዴርሰት

C. ተራኪ ዴርሰት

B. አከራካሪ ዴርሰት

D. አመዛዛኝ ዴርሰት

43. አስተዋጽኦ መንዯፍ የሚያስፈሌግበት ዋና ዓሊማ ምንዴነው?
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A. የዯራሲውን ችልታ ሇማሳየት

C. የሚጻፈውን ጽሁፍ ሇማስረዘም

B. ከዋናው ሀሳብ ሊሇመውጣት

D. ከላልች ሌዩ ሇመሆን

44. አከራካሪ የሆኑ ጉዲዮችን በመዯገፍም ሆነ በመቃወም የሚጻፍ፤አንባቢን ሇማሳመን
የሚጥር የዴርሰት አይነት ምን ይባሊሌ?
A. ተራኪ ዴርሰት

C. ስዕሊዊ ዴርሰት

B.ገሊጭ ዴርሰት

D. አመዛዛኝ ዴርሰት

45. ቀጥል ከቀረቡት አማራጮች የአጭር ሌብ-ወሇዴ ባህሪ የሆነው የቱ ነው?
A. ጭብጡ ከአንዴ በሊይ ነው፡፡

C. መቼቱ ሰፊ ነው፡፡

B. ታሪኩ በተወሰነ ቦታና ጊዜ ይፈጸማሌ፡፡

D. ከሌዯት እስከ ሞት ያቀርባሌ፡፡

46. አጭር ሌብ-ወሇዴንና ረጅም ሌብ-ወሇዴን አንዴ የሚያዴርጋቸው ከሚከተለት የትኛው
ነው?
A. ምሌሌስን ያስተናግዲለ፡፡

C. በተሇያዩ ጊዜያትና ቦታዎች ይፈጸማለ፡፡

B. በጥዴፊያ ይሞሊለ፡፡

D. በርካታ ግጭቶች ይኖሩታሌ፡፡

47. ኢ-ሌብወሇዴ ከሌብ-ወሇዴ የሚሇየው ቀጥል ከቀረቡት አማራጮች በየትኛው ነው?
A. የማስዋብና የማጋነን ሁኔታ ተፈሊጊነት አሊቸው፡፡
B. የሌብ ወሇዴ አሊባዊያን ይኖሩታሌ፡፡
C. በተጨባጭ የተከናወነ፣ የተዯረገ ዴርጊት ሊይ ያተኩራሌ፡፡
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D. በጽሁፉ ውስጥ ቦታ፣ ባሇታሪክና ሁኔታ በጸሀፊው ቁጥጥር ስር ናቸው፡፡
48. "ሺ ቢታሇብ ያው በገላ አሇች፣ ዴመት፡፡" የሚሇው ሀሳብ የተገሇጸው በየትኛው የዘይቤ
አይነት

ነው ?

A. ተምሳላታዊ ዘይቤ

C. ተሇዋጭ ዘይቤ

B. ግነት ዘይቤ

D. ሰውኛ ዘይቤ

49. "ቀሌብ ገዛ" ሇሚሇው ፈሉጣዊ አባባሌ ፍቺ ሉሆን የሚችሇው የትኛው ነው?
A. ከውካዋ

C. ተጨነቀ

B. አስተዋይ ሆነ

D. ምግብ ገዛ

50. በዓረፍተ ነገር ውስጥ ያለ ዝርዝር ነገሮችን ሇመሇየት የምንጠቀመው ስርዓተ ነጥብ፡A. አራት ነጥብ

C. ነጠሊ ሰረዝ

B. ዴርብ ሰረዝ

D. ቃሇ አጋኖ

51. በትክክሌ የተገሇጸው ዓረፍተ ነገር የቱ ነው?
A. ምግባር መሌካም በትምህርት ቤት ተማሪው አሇበት ማሳየት፡፡
B. በትምህርት ቤት አሇበት ማሳየት ምግባር መሌካም፡፡
C. ማሳየት አሇበት በትምህርት ቤት ምግባር መሌካም፡፡
D. ተማሪው በትምህርት ቤት መሌካም ምግባር ማሳየት አሇበት፡፡
52. የአጻጻፍ ስርዓቱን ጠብቆ የተገሇጸው የቱ ነው?
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A. ተማሪዎች ቢያበሳጩኝም አሌጠሊቸውም፡፡
B. አሌጠሊቸውም ቢያበሳጩኝም ተማሪዎች፡፡
C. አሌጠሊቸውም ተማሪዎች ቢያበሳጩኝም፡፡
D. ቢያበሳጩኝም አሌጠሊቸውም ተማሪዎች፡፡
53. ቀጥል ከቀረቡት አማራጮች ትክክሇኛ አገሊሇጽ የተጻፈው የትኛው ነው?
A. ሀይሇኛ ዝናብ መጥቷሌ ፤ስሇዚህ ወዯቤት ቶልቶል እንሂዴ፡፡
B. ሀይሇኛ ዝናብ መጥቷሌ ! ስሇዚህ ወዯቤት ቶልቶል እንሂዴ፡፡
C. ሀይሇኛ ዝናብ መጥቷሌ፡ ስሇዚህ ወዯቤት ቶልቶል እንሂዴ፡፡
D. ሀይሇኛ ዝናብ መጥቷሌ? ስሇዚህ ቶል ቶል እንሂዴ፡፡
54. ቀጥል ከቀረቡት መካከሌ የማስታወሻ አያያዝ መመሪያ የቱ ነው?
A. የምናዲምጠውን ሁለ ማስታወሻ መያዝ ያስፈሌጋሌ ፡፡
B. ማስታወሻ ሇመያዝ ብዕርና ዯብተር መያዝ አሇብን፡፡
C. ማስታወሻ በውይይት መሌክ መያዝ አሇብን ፡፡
D. ማስታወሻ ሇመያዝ መመሪያ አያስፈሌግም፡፡
55. ቀጥል ከቀረቡት አማራጮች መካከሌ ስርአተ ነጥቡን ጠብቆ የተጻፈው የቱ ነው?
A. መዴሀኒት ከገበያ ሽንኩርት፡ ቡና፡ ዴንች፣ ካሮትና ቀይስር ገዝታ መጣች፡፡
B. መዴሀኒት ከገበያ ሽንኩርት፣ቡና፣ ዴንች፣ ካሮት፤ ቀይስር ገዝታ መጣች፡፡
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C. መዴሀኒት ከገበያ ሽንኩርት፣ ቡና፡ ዴንች፡ ካሮትና ቀይስር ገዝታ መጣች፡፡
D. መዴሀኒት ከገበያ ሽንኩርት፣ ቡና፣ ዴንች፣ ካሮትና ቀይስር ገዝታ መጣች፡፡
56. በአንዴ አንቀጽ ውስጥ የሚገኘውን ሀሳብ አጠቃል የያዘና በሱ ዙሪያ ያለ ላልች ዝርዝር
ዓረፍተ-ነገሮችን የያዘ የጽሁፍ ክፍሌ፡A. ዴርሰት

C. ሀይሇቃሌ

B. ምዕራፍ

D. ሌብ-ወሇዴ

57. በሌብወሇዴ ውስጥ በምክንያትና በውጤት የተሳሰረ የዴርጊቶች ቅዯም ተከተሌ የሆነው የቱ
ነው?
A. ትሌም

C. መቼት

B. ታሪክ

D. ውጤት

58. ሆዴ ሇባሰው -----------ምሳላያዊ አነጋገሩን ሉያሟሊ የሚችሇው ሀሳብ የቱ ነው?
A. ቀሇብ አትስጠው

C. ማጭዴ አታውሰው

B. ፈጥነህ አጉርሰው

D. ምንም አትንገረው

59. "ወይ ጉዴ---" የሰራችሁት ስራ በጣም ይገርመኛሌ፡፡ በባድ ቦታ የሚገባው ስርዓተ ነጥብ፡A. ነጠሊ ሰረዝ

C. ትዕምርተ ስሊቅ

B. የጥያቄ ምሌክት

D. የቃሇ አጋኖ ምሌክት
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60. ከዚህ በታች ቅዯም ተከተሊቸው ተዘበራርቀው የተጻፉት ዓረፍተ ነገሮች በትክክሇኛው
የሀሳብ ቅዯም ተከተሌ ሲጻፍ ከሚከተለት የትኛው ነው?
1. ከጊዜ ውጪ የተዯረገና ሉዯረግ የሚችሌ ነገር የሇም፡፡
2. ይሁንና ይህ ያሌገባቸው ብዙ ሰዎች በጊዜ እየተቀዯሙ የቆሙበት ቀርተዋሌ፡፡
3. ስሇዚህ የጊዜ አጠቃቀም ተገቢ ትኩረት ይጠይቃሌ፡፡
4. ዴርጊት ሁለ የሚከናወነው በጊዜ ተወስኖ ነው፡፡
A. 3፣4፣1፣2
B. 4፣1፣3፣2
C. 4፣2፣3፣1
D. 2፣3፣1፣4

.
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አባሪ ሁሇት
የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ማጠኛቀቂያ አማርኛ እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋ
ክልላዊ ፈተና
የጥያቄብዛት፡- 60
የተሰጠው ሰዓት፡- 60 ደቂቃ
ሰኔ 2011/2019
ክፍሌ አንዴ
የቃሊት ጥያቄዎች
መመሪያ አንዴ፡- ከተራ ቁጥር 1-10 ሇተሰጡት ቃሊት ነክ ጥያቄዎች ትክክሇኛውን መሌስ
በመምረጥበመሌስ መስጫ ወረቀት ሊይ በማጥቆር መሌሱ፡፡
1.

ካሇፈው

የሙከራ

ጥያቄ

22ኛው

ጠጣር

በመሆኑ

ብዙ

ተማሪዎች

አይሰሩትም፡፡

የተሰመረበት ቃሌ አውዲዊ ፍቺ ---------------ነው፡፡
A. ከባዴ

C. ረጃጅም

B. ገራገር

D. ቀሊሌ

2. የዯን መጨፍጨፉ ሇአየር ንብረት መዛባት ከፍተኛ ተጽእኖ ያሳዴራሌ፡፡ ሇተሰመረበት ቃሌ
ተቃራኒ ሉሆን የሚችሌ ቃሌ የቱ ነው?
A. መቁረጥ

C. መንቀሌ

B. ማቃጠሌ

D. መትከሌ

3. ከሚከተለት ቃሊት መካከሌ ቅጽሌ የሆነው የትኛው ነው?
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A. ቶል

C. ትንሽ

B. በሊ

D. እንዯ

4. በመዴረሻው ሊይ “---ነት” የሚሌ ቅጥያ በመውሰዴ ሉመሰረት የሚችሇው የትኛው ቃሌ
ነው?
A. መንገዴ

C. ሀገር

B.

D. ሌጅ

ማህበር

5. በመዴረሻ ሊይ “ኣዊ” የሚሌ ቅጥያ በመውሰዴ ሉመሰረት የሚችሇው የትኛው ቃሌ ነው?
A. ብርዴ

C. ትክክሌ

B. ባህሌ

D. ሆዴ

6. “ሌጅነት” በሚሇው ቃሌ ሊይ - ኣቸው የሚሇው ቅጥያ ሲገባ የሚገኘው ቃሌ የትኛው ነው?
A. ሌጃቸው

C. ሌጅነታቸው

B. ሌጅነቶቻቸው

D. ሌጆቻቸው

7. “አስተማሪዎችን” የሚሇው ቃሌ በዋና ቃሌና በቅጥያ ተተንትኖ ሲጻፍ የትኛው ትክክሌ
ነው?
A. አስ-ተማሪ-ዎች-ን

C. አስተማሪ-ዎች-ን

B. አስተማሪ- ዎችን

D. አስተማሪዎች-ን

8. “ሰበረ” ብል መስበር ካሇ ገዯሇ ብል ------------ ይሊሌ፡፡
A. አስገዯሇ

C. መግዯያ

B. መግዯሌ

D. ግዴያ

9. ቤት ከሚሇው ቃሌ ጋር በመቀናጀት ዴርብ (ጥምር) ቃሌ ሉመሰረት የሚችሇው የቱ ነው?
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A. ሀገር

C. ሰባራ

B. ስውር

D. መጽሀፍ

10. ከሚከተለት ቃሊት መካከሌ በፊዯሌ ተራ ቅዯም ተከተሌ መጀመሪያ ሉሆን የሚችሇው
የትኛው ቃሌ ነው?
A. ላባ

C. ቃጭሌ

B. ባትሪ

D. መብራት

ክፍሌ ሁሇት
ሰዋስውዋዊ ጥያቄዎች
መመሪያ ሁሇት፡- ከተራ ቁጥር 11-16 ሇቀረቡት ሰዋስዋዊ ጥያቄዎች ከቀረቡት አማራጮች
መካከሌ ትክክሇኛውን መሌስ በመምረጥ በመሌስ መስጫ ወረቀት ሊይ በማጥቆር መሌሱ፡፡
11. ሇሰዎች ወይም ሇነገሮች መጠሪያ (ስያሜ) በመሆን የሚያገሇግሌ የቃሌ ክፍሌ--------በመባሌ
ይታወቃሌ፡፡
A. ቅጽሌ

C. ስም

B. ግስ

D. መስተዋዴዴ

12. አቶ ዘሇቀ ታታሪ ገበሬ ናቸው፡፡ በአረፍተ ነገሩ ውስጥ መሙያ ሆኖ ያገሇገሇው ስማዊ ሀረግ
--------- ነው፡፡
A. ታታሪ ገበሬ

C. ታታሪ

B. አቶ ዘሇቀ

D. ገበሬ ናቸው

13. “አሇሙ ምሳን በሊ፡፡” የሚሇው አረፍተ ነገር ወዯ አለታዊ አረፍተ ነገር ሲቀየር -----------ይሆናሌ፡፡
A. አሇሙ ምስውን ይብሊ፡፡

C. አሇሙ ምሳውን አሌበሊም፡፡

B. አሇሙ ምሳውን በሌቷሌ፡፡

D. አሇሙ ምሳውን መቼ በሊ?

14. እነዚያ የታቦርና የአሊሙራ ተራሮች ሇሀዋሳ ከተማ ሞገስ ሆነዋታሌ፡፡ በዚህ አረፍተ ነገር
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ውስጥ ጠቋሚ መስተኣምሩ ማነው?
A. ሞገስ

C. ተራሮች

B. እነዚያ

D. ሀዋሳ ከተማ

15. ቁርሱን ስሊሌበሊ ----------------- ፡፡ ሇባድ ቦታው ተስማሚ ሉሆን የሚችሇው ውጤት
የትኛው ነው?
A. አዙሮት ወዯቀ

C. ፊቱ በራ

B. በርትቶ አጠና

D. ጠነከረ

16. “ስራዬን ባሌጨርስም መሄዳ የማይቀር ነው፡፡” የሚሇው ሀሳብ በላሊ አባባሌ ሲገሇጽ
የትኛውን ይመስሊሌ?
A. ስራዬ ካሌተጠናቀቀ መሄዴ አሌችሌም፡፡
B. የመሄዳ ጉዲይ የሚወሰነው ስራዬ ሲጠናቀቅ ነው፡፡
C. ስራዬን ስሊጠናቀቅሁ መሄዴ አሇብኝ፡፡
D. የስራዬ አሇመጠናቀቅ ከመሄዴ አያግዯኝም፡፡
ክፍሌ ሶስት
የአንብቦ መረዲት ጥያቄዎች
መመሪያ ሶስት፡- ከተራ ቁጥር 17 እስከ 30 ዴረስ ያለት ጥያቄዎች ቀጥል የቀረበውን ምንባብ
መሰረት ያዯረጉ ናቸው፡፡ ሇእያንዲንደ ጥያቄ ከተሰጡት አማራጮች መካከሌ ትክክሇኛውን
በመምረጥ በመሌስ መስጫ ወረቀት ሊይ በማጥቆር መሌሱ፡፡
ምንባብ
አቶቴ ጥሩ ሳር የሚበቅሌበትንመስክና ውሃ የሚፈስበትን አመቺ ቦታ መርጣ ሊም ታረባሇች፡፡
ሰራተኞቿ ሇሊሞቹ መኖ እንዯሌብ ስሇሚያቀርቡሊቸው ጋኖቹ ጢም ብሇው በወተት ይሊለ፡፡
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ከሚታሇበው ወተት ገሚሱ ትኩሱን ሲሸጥ የቀረው በእቃ ተቀምጦ እየረጋ ይናጣሌ፡፡ የረጋውን
ወተት የሚንጥ ላሊ ሰው ተቀጥሮ ቀኑን ሙለ ሲንጥ ይውሊሌ፡፡ ያ ሁለ የተትረፈረፈ ወተት
ምንም ሳይቀር ወዯ ማጠራቀሚያው ይጨመራሌ፡፡ ባድ ሆዲቸውን

ሇስራ የምታሰማራቸው

አሊቢዎች ከትኩሱ ወይ ከእርጎው ቢቀር ከተናጠው እንኳን ሇመቅመስ ስሊሌተፈቀዯሊቸው
ዘወትር እንዯጓጉ ይኖራለ፡፡ ተዯብቆ መጠጣት ቢቻሌ ኖሮ አሊቢዋም የትኩስ ወተት አረፋ
ሲያውዲት ሁሇቴ ጎንጨት ማዴረጓ የማይቀር ነበር፡፡ ናጩም ቅቤውን ካወጣ በኋሊ ከአሬራው
ሁላም ባይሆን አሌፎ አሌፎ አንዴ መጥሇቂያ ያህሌ ቢጠጣ ምን ያህሌ በተዯሰተ! ታዱያ በየት
በኩሌ ሲታሇብ ቆሞ የሚጠብቅ ሰው አቁማሇች፡፡ ጠባቂው ዴንገት ከነሱ ጋር ተማክሮ ወተት
ይጠጣሌ ብሊ እራሷም ቁጥጥር ታዯርጋሇች፡፡ ወተት ታሌቦ ማሇቢያው ሲሞሊ ጠባቂው
እየተከተሊት አሊቢዋ ወስዲ ከትሌቅ እንስራ ውስጥ ትገሇብጣሇች፡፡ ታሌቦ እንዲበቃም አሊቢዋ
ማሇቢያውን አጥቦ ወዯምታጥንበት ቤት ትወስዯዋሇች፡፡ አቴቶም ቅቤ የሚያወጣበትን ጊዜ
በግምት ስሇምታውቀው ከች ትሊሇች፡፡ ቅቤው በአንዴ እቃ ይወጣና አሬራውን በላሊ እቃ
አስጨምራ “በሌ መናጫውን በሚገባ አጥበህ በወይራ እጠነው” የሚሌ ትእዛዝ ሇናጩ
አስተሊሌፋ ትሄዲሇች፡፡
ምንጭ፡- (ወጋየሁ ተበጀ፣ ባሇወተት ገጽ 86-87 ሇፈተና እንዱመች በጥቂቱ የተሻሻሇ)
17. “--- መኖ---” ሇሚሇው ቃሌ አቻዊ ፍቺ ሉሆን የሚችሇው የትኛው ነው?
A. ወተት

C. እረኛ

B. ጥጃ

D. የከብቶች ቀሇብ

18. ምንባቡ ስንት አንቀጽ አሇው?
A. አራት

C. አንዴ

B. ሶስት

D. ሁሇት

19. በምንባቡ መሰረት የወተት ውጤት ቅዯም ተከተሊዊ ሂዯት የሚሆነው የቱ ነው?
A. ማርጋት፣ ማሇብ፣ ቅቤውን ማውጣት፣መናጥ
B. ማሇብ፣ ማርጋት፣ መናጥ፣ ቅቤ ማውጣት
C. ቅቤማውጣት፣ መናጥ፣ ማሇብ፣ ማርጋት
86

D. መናጥ፣ ቅቤ ማውጣት፣ ማሇብ፣ ማርጋት
20. በምንባቡ ውስጥየተጠቀሰችው ሴት ባህሪ ምን አይነት ነው?
A. ንፉግ

C. ሩህሩህ

B.

D. አዛኝ

ሇጋስ

21 አቶቴ ወተት ሲታሇብ ጠባቂ የምታቆመው ሇምንዴነው?
A. ወተት እንዲይዯፋ

C. ሰራተኞቹ እንዲይዯክማቸው

B. ሰራተኞቹ ወተት እንዲይጠጡ

D. ሰራተኞቹን ሇማገዝ

22. ከባሇ ወተቷ ሴት ተግባር ምን መታዘብ ይቻሊሌ?
A. ሰራተኞችን አሇማመን ተገቢ መሆኑን
B. ሇሰራተኞች ነጻነት መስጠት ተገቢ መሆኑን
C. ሰራተኞችን በአግባቡ የመያዝ ችግር እንዲሇባት
D. ስራን ከፋፍል መስጠት ተገቢ መሆኑን
23. በምንባቡ መሰረት “… ከወተቱ ሁሇቴ ጎንጨት ማዴረጓ …” በሚሇው ሃሳብ ውስጥ
የተሰመረበት ቃሌ ተመሳሳይ የትኛው ነው?
A. ፉት

C.

ገመጥ

B. ጎረስ

D.ጭሌፍ

24. “ዘወትር” ሇሚሇው ቃሌ ተቃራኒ ሉሆን የሚችሇው የቱ ነው?
A. እሇት ከእሇት

C. በየቀኑ
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B. ሁሌጊዜ

D. አሌፎ አሌፎ

25. እንዯ ምንባቡ ሀሳብ የሰራተኞቹ የዘወትር ጉጉት ምንዴነው?
A. እረፍት ማዴረግ

C. ከሚያሌቡት ወተት መጠጣት

B. ጠግቦ መብሊት

D. ሀብታም መሆን

26. … አሊቢዎቹ ዘወትር እንዯጓጉ ይኖራለ፡፡ በሚሇው አረፍተ ነገር ውስጥ ግስ የሆነው ቃሌ
የቱ ነው?
A. አሊቢዎቹ

C. ይኖራለ

B. ዘወትር

D. እንዯጓጉ

27. ምንባቡ የተጻፈበት የዴርሰት አይነት --------------- ነው?
A. በተራኪ

C. በአመዛዛኝ

B. በስእሊዊ

D. በገሊጭ

28. “ወተቱን በትሌቁ እንስራ ትገሇብጣሇች፡፡” በአረፍተ ነገሩ ውስጥ የተሰመረበት ቃሌ ጠብቆ
ሲነበብ የሚሰጠው ትርጉም ------------ ነው፡፡
A. እናቅዴ

C. እናውራ

B. እንመዝን

D. እንተግብር

29. አቶቴ ከሰራተኞቿ ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዱኖራት ምን ማዴረግ ይኖርበታሌ?
A. ቅጥጥሯን ማጥበቅ

C. ስራዋን እራሷ መስራት

B. ሰራተኞቿን በፍቅር መያዝ

D. ብዙ ተቆጣጣሪ መመዯብ
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30. “ሆዲቸውን” የሚሇው ቃሌ በስተመዴረሻው ስንት ጥገኛ ምእሊድችን ይዟሌ?
A. ሁሇት

C. አራት

B. ሶስት

D. አምስት

ምእራፍ አራት
የጽህፈት ጥያቄዎች
መመሪያ አራት፡- ከተራ ቁጥር 31 እስከ 44 ሇቀረቡት ጽህፈትን የሚመሇከቱ ጥያቄዎች
ከቀረቡት አማራጮች መካከሌ ትክክሇኛውን መሌስ በመምረጥ በመሌስ መስጫ ወረቀት ሊይ
በማጥቆር መሌሱ፡፡
31. የላሊን ሰው ሀሳብ፣ ንግግር ወይም ጽሁፍ እንዲሇ ወስዯን በጽሁፍ ውስጥ ሇመጠቀም
የሚያገሇግሇን ምን አይነት ነጥብ ነው?
A. ነጠሊ ሰረዝ

C. ቃሇ አጋኖ

B. ትእምርተ ስሊቅ

D. ትእምርተ ጥቅስ

32. ፋጡማ አስናቀ ዯያሶ እና ጸሀይ አብረው ወዯ ትም/ቤት ሄደ፡፡ በስሞች መካከሌ የሚገባው
ስርአተ

ነጥብ

A.

“

B.

!

”

ምንዴነው?

C.

፣

D.

?

33. “የዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ህዝቦች ክሌሊዊ መንግስት” የሚሇው ቃሌ በምህጻረ ቃሌ ሲጻፍ
የትኛው ትክክሌ ነው?
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A. የ.ዯ.ብ.ብ.ህ.ክ.መ

C. የዯ.ብ.ብ.ህ.ክ.መ

B. ዯ.ብ.ብ.ህ.ክ.መ

D. ዯ.ብ.ህ.ክ.መ

34. በትክክሇኛው የስርአተ ነጥብ አገባብ የተጻፈው የትኛው ነው?
A. የቤት ስራህን እስካሁን ሇምን አሌሰራህም፡፡
B. የቤት ስራህን እስካሁን ሇምን አሌሰራህም?
C. የቤት ስራህን እስካሁን ሇምን? አሌሰራህም?
D. የቤት ስራህን እስካሁን “ሇምን አሌሰራህም?”
35. ክፍሊችን በዯንብ ስሇጸዲ ተመሌካችን ይማርካሌ፡፡ ---------- ብዙ ነገሮች ይጎዴለታሌ፡፡
ተገቢው አያያዥ ቃሌ የትኛው ነው?

36.

A. እና

C. ስሇሆነም

B. ወይም

D. ይሁን እንጂ

የፈተና

ጊዜ

ተቃርቧሌ፡፡

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

ተማሪዎች

ተግተው

ማጥናት

ይኖርባቸዋሌ፡፡

ትክክሇኛው አያያዥ ቃሌ የትኛው ነው?
A. ስሇዚህ

C. ወይም

B. ሆኖም

D. ነገር ግን

37. በትክክሇኛው የአጻጻፍ ስርአት የተገሇጸው አረፍተ ነገር የትናው ነው?
A. በጎ በሰራው ስራ አብዯሊ ተዯነቀ፡፡ C. አብዯሊ በሰራው በጎ ስራ ተዯበቀ፡፡
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B. ተዯነቀ አብዯሊ በሰራው በጎ ስራ፡፡ D. በጎ ስራ በሰራው አብዯሊ ተዯነቀ፡፡
38. የቡና አፈሊሌ ሂዯትን በቅዯም ተከተሌ የሚገሌጸው የትኛው ነው?
A. ይታጠባሌ፣ይወቀጣሌ፣ይቆሊሌ ይፈሊሌ፡፡

C. ይቆሊሌ፣ይወቀጣሌ፣ይፈሊሌ፣ይታጠባሌ፡፡

B. ይፈሊሌ፣ይወቀጣሌ፣ይቆሊሌ፣ይታጠባሌ፡፡

D. ይታጠባሌ፣ይቆሊሌ፣ይወቀጣሌ፣ይፈሊሌ፡፡

39. ቀጥል ከቀረቡት አረፍተ ነገሮች ውስጥ ትክክሇኛውን የአረፍተ ነገር አመሰራረት ስርአት
የተከተሇው የቱ ነው?
A. ጊዜ ይፈሌጋሌ ተግባር ማንኛውም

C. ይፈሌጋሌ ማንኛውም ተግባር ጊዜ

B. ማንኛውም ተግባር ጊዜ ይፈሌጋሌ፡፡ D. ማንኛውም ይፈሌጋሌ ጊዜ ተግባር
40. ቀጥል ተዘበራርቀው የተጻፉ አረፍተ ነገሮች ቀርበዋሌ፡፡ በቅዯም ተከተሌ ቢቀመጡ ትክክሌ
የሚሆን የቱ ነው?
1/ በ1982 ዓ.ም በበረራ አስተናጋጅነት ሰሇጠኑ፡፡
2/ ወ/ሮ እላኒ ታዯሰ ግንቦት 24/1963 ዓ.ም ተወሇደ፡፡
3/ አውሮፕሊን አብራሪ የመሆን ዝንባላ አዯረባቸው፡፡
4/ በ1992 ዓ/ም አብራሪ ሇመሆን ወዯ ማሰሌጠኛ ገቡ፡፡
A. 2፣ 1፣ 3፣ 4

C. 4፣ 3፣ 2፣ 1

B. 1፣ 2፣ 3፣ 4

D. 2፣ 1፣ 4፣ 3

41. ከሚከተለት መካከሌ የግሇሰብን ህይወት ታሪክ ስንጽፍ የግዴ ሆኖ የማያስፈሌገን የቱ
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ነው?
A. ስሇ ግሇሰቡ/ቧ/ መረጃ መሰብሰብ፡፡

C. የግሇሰቡ/ቧን የግሌ ሚስጥር መጥቀስ፡፡

B. ማስረጃውን በቅዯም ተከተሌ ማዯራጀት፡፡ D. ስሇ አስተዲዯጓ/ጉ ማተት፡፡
42. በሁሇት ቡዴኖች መካከሌ ዲኛ በመሰየም የሚካሄዴ ስርአታዊ ሙግት -------- ይባሊሌ፡፡
A. ውይይት

C. ጭውውት

B. ክርክር

D. ጭቅጭቅ

43. ከሚከተለት አንደ በክርክር ወቅት ተገቢ አይዯሇም፡፡
A. ተራን ጠብቆ መናገር

C. የዲኛውን ውሳኔ አሇመቀበሌ

B. የመከራከሪያ ርእስን ማወቅ

D. ማስታወሻ መያዝ

44. ስሇ ቃሊዊ ግጥም ትክክሌ የሆነው የትኛው ነው?
A. የሚተሊሇፍበት መንገዴ በቃሌ ነው፡፡

C. በጽሁፍ ሰፍሮ ይገኛሌ፡፡

B. ዯራሲው ተሇይቶ ይታወቃሌ፡፡

D. መተሊሇፊያው በጽሁፍ ነው፡፡

ክፍሌ አምስት
የግጥም ጥያቄዎች
መመሪያ አምስት፡- ከተራ ቁጥር 45 እስከ 51 የቀረቡት ጥያቄዎች ቀጥል በቀረበው ግጥም
ሊይ የተመሰረቱ ናቸው፡፡ ሇጥያቄዎቹ ትክክሇኛውን መሌስ በመምረጥ በመሌስ መስጫ ወረቀት
ሊይ በማጥቆር መሌሱ፡፡
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ንብረት እንዲይወዴም ህዝብ እንዲይጎዲ፣
ሹፌር ተጠንቅቆ በስርአት ተነዲ፣
ይህም ሀገር መውዯዴ መሆኑን ይረዲ፡፡
ዲኛ እውነት ሳይሸጥ ህግን ካስከበረ፣
መምህሩ ሳይታክት ከሌብ ካስተማረ፣
ዯራሲው በብእሩ ሀቅን ካበሰረ፣
ይህ ነው ሀገር መውዯዴ እጅግ የከበረ፡፡
(ከግሌ ማስታወሻ የተወሰዯ)
45. ግጥሙ ስንት ስንኞች አለት?
A. አምስት

C. ስምንት

B. ሰባት

D. አስራ አራት

46. የስንኝ ሶስት መነሻ ሀረግ ምን የሚሇው ነው?
A. ይህም ሀገር መውዯዴ

C. ሀገር መውዯዴ መሆኑን

B. ይህም ሀገር

D. መሆኑን ይረዲ

47. ግጥሙ በጠቅሊሊው ስንት የመዴረሻ ሀረጎች አለት?
A. ስምንት
B. ሰባት

C. አስራ ሶስት
D. አስራ አራት
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48. “ሳይታክት” ሇሚሇው ቃሌ ተመሳሳይ -------------------- ነው፡፡
A. ሳይዯሰት

C. ሳይሰሇች

B. ሳይበሳጭ

D. ሳይዝናና

49. በግትሙ ውስጥ ስንት የቤት መዴፊያ ቃሊት ይገኛለ?
A. ሁሇት

C. አራት

B. ሶስት

D. አምስት

50. “ዲኛ እውነት ሳይሸጥ ህግን ካስከበረ” በሚሇው ስንኝ ውስጥ የመነሻ ሀረጉ ሀሳብ በላሊ
ተመሳሳይ ሀሳብ ቢተካ የበሇጠ ተስማሚው አማራጭ የትኛው ነው?
A. ዲኛ እያዲሊ

C. ዲኛ እያዘነ

B. ዲኛ ሀቅን ይዞ

D. ዲኛ ፊት እያየ

51. የግጥሙ መሌእክት ምንዴን ነው?
A. ሀገርን መውዯዴ የተወሰኑ ሰዎች ኃሊፊነት ነው፡፡
B. ሀገር መውዯዴ በቃሌ ብቻ የሚገሇጽ ነው፡፡
C. ሀገር መውዯዴ የመምህራነ ብቻ ዴርሻ ነው፡፡
D. እያንዲንደ ሰው ሙያውን አክብሮ ከሰራ ሀገሩን ወዶሌ ማሇት ነው፡፡
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መማሪያ ስዴስት
ግራፍን የሚመሇከቱ ጥያቄዎች
መመሪያ ስዴስት፡- የሚከተሇው ግራፍ ከ2004 ዓ/ም እስከ 2008 ዓ/ም ዴረስ የአይን ህሙማን
ህጻናትን ብዛት የሚያሳይ ሀሳባዊ ግራፍ ነው፡፡ ግራፉን መሰረት በማዴረግ ከተራ ቁጥር 52
እስከ 55 ሇቀረቡት ጥያቄዎች ትክክሇኛውን መሌስ በመምረጥ በመሌስ መስጫ ወረቀት ሊይ
በማጥቆር መሌሱ፡፡
የአይን ህሙማንን ብዛት የሚያሳይ
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47

45
40
34

በየአመቱ የሚታከሙ ህሙማን
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2005
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15
10
5
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52. ከ2004 ዓ/ም እስከ 2008 ዓ/ም ባለት አመታት የታከሙ ህጻናት ብዛት ምን ያህሌ ነው?
A. 122

C. 142

B. 134

D. 156
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53. በቁጥር ትንሽ ህጻናት የታከሙት በየትኛው አመተ ምህረት ነው?
A. በ2008 ዓ/ም

C. በ2006 ዓ/ም

B. በ2007 ዓ/ም

D. በ2005 ዓ/ም

54. በ2007 ዓ/ም የታከሙት ህሙማን በ2008 ዓ/ም ከታመሙት ህሙማን በምን ያህሌ
ቁጥር ይበሌጣሌ?
A. 10

C. 14

B. 13

D. 15

55. ከፍተኛ ህሙማን በታከሙበት አመተ ምህረት እና ዝቅተኛ ህሙማን በታከሙበት አመተ
ምህረት መካከሌ ያሇው የህሙማን ቁጥር ሌዩነት ስንት ነው?
A. 28

C. 20

B. 24

D. 18
መመሪያ ሰባት
ቃሊዊ ክሂልችን የሚመሇከቱ ጥያቄዎች

መመሪያ ሰባት፡- ከተራ ቁጥር 56 እስከ 60 ሇቀረቡት የሀሳብ ሌውውጥና ስነቃሊዊ ጥያቄዎች
መሌሶቻቸውን በመምረጥ በመሌስ መስጫ ወረቀት ሊይ በማጥቆር መሌሱ፡፡
56. ገሉሊ፡- ራሴን በጣም አሞኛሌ ምን ባዯርግ ይሻሇኛሌ?
አሌታሞ፡- --------------------------- ፡፡ ሇባድ ቦታው ተገቢ ምሊሽ የሚሆነው የትኛው ነው?
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A. በጣም ዯስ ይሊሌ

C. ችግር የሇውም

B. ወዯ ትምህርት ቤት ሂጂ

D. ሇሀኪም አማክሪ

57. አቶ አባይነህ፡- እዚህ ቤት እንኳን አዯረሳችሁ!
ወ/ሮ ጣይቱ፡- -------------------------- ፡፡ ሇባድ ቦታው ተገቢ ምሊሽ የሚሆነው የቱ ነው?
A. እንኳን አብሮ አዯረሰን!

C. እግዚአብሄር ይስጥሌኝ!

B. እንኳን አብሮ ዯስ አሇን!

D. በአምሊካችሁ!

58. ከስነቃሌ አይነቶች መካከሌ በጠያቂና በተጠያቂ የሚፈጸም ክንውን ምን አይነት ስነቃሌ
ነው?
A. ፉከራ

C. ተረት

B. እንቆቅሌሽ

D. ሙሾ

59. “የኔማ ጌታ የሰጠኝ ሙክት
አንዴ አመት ሞሊኝ እሱን ሳነክት” ይህ ቃሊዊ ግጥም በምን ጊዜ የሚገጠም ነው?
A. የሰርግ

B. በሙሾ

C. በሆያሆዬ

D. በስራ

60. “ትመጫሇሽ ብዬ ሳይ ማድ ሳይ ማድ፣
የሌጅነት አይኔ ------------፡፡ ጅምሩን ቃሊዊ ግጥም ሉያሟሊ የሚችሌ ሀረግ የትኛው ነው?
A. ተጨናብሶ ቀረ

B. ቀረ ተጨማድ

C. እንባ እያፈሰሰ
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D. ሟሟ እንዯበረድ

አባሪ ሶስት
አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ
የዴህረ ምረቃ መርሃ ግብር
የአማርኛ ቋንቋ ስነጽሁፍ እና ፎክልር ትምህርት ክፍሌ
በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ትምህርት ቢሮ ሇፈተናዎች ዝግጅት ክፍሌ ሀሊፊ
የቀረበ ቃሇ መጠይቅ
ይህ ጥናት በ2010 ዓ.ም እና በ2011 ዓ.ም በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ
ተዘጋጅተው በቀረቡት የ8ኛ ክፍሌ የአማርኛ ቋንቋ ክሌሊዊ ፈተናዎች ውስጥ የተካተቱት
የሰዋስው ጥያቄዎች አቀራረብ እና የይዘት ተገቢነት ይፈትሻሌ፡፡ በመሆኑም ይህ ቃሇ መጠይቅ
አጋዥ የመረጃ መሰብሰቢያ በመሆኑ እርስዎ የሚሰጡት መረጃ ጠቀሜታው የጎሊ ነው፡፡ ስሇዚህ
ይህን ጥናት ከግብ ሇማዴረስ ሇሚጠየቁት ጥያቄ ትክክሇኛውን ምሊሽ ይሰጡ ዘንዴ በአክብሮት
እጠይቃሇሁ፡፡
በቅዴሚያ ሇቃሇ መጠይቁ ፈቃዯኛ ስሇሆኑ አመሰግናሇሁ፡፡
1. በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ትምህርት ቢሮ አማርኛ ቋንቋን እንዯአፍ መፍቻ
ሇሚማሩ የ8ኛ ክፍሌ ተማሪዎች ተዘጋጅተው የሚቀርቡ ክሌሊዊ ፈተናዎች መሰረት
የሚያዯርጉት የትምህርት መሳሪያ ምንዴን ነው?
2. ሇ8ኛ ክፍሌ ተማሪዎች ተዘጋጅተው የሚቀርቡ የክሌሊዊ ፈተናዎች ይዘቶች እንዳት
ይመረጣለ?
3. የ8ኛ ክፍሌ ክሌሊዊ ፈተና አዘጋጆች እንዳት ይመረጣለ?
4. ፈተና አዘጋጆች ከአንዴ ጊዜ በሊይ እንዱያዘጋጁ ይዯረጋሌ?
5. የፈተና

አዘጋጆች

የፈተና

አዘገጃጀትን

በተመሇከተ

ሲያዘጋጁስ የሚከተሎቸው መመሪያዎች አለ?
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ስሌጠና

ይወስዲለ?

ፈተናዎቹን

6. የፈተና አዘጋጆች ያወጧቸው ፈተናዎች በባሇሙያዎች ይገመገማለ?
7. በየአመቱ

የሚሰጡ

ክሌሊዊ

ፈተናዎች

በተሇያዩ

አካሊት

ተገምግመው

ታገኛሊችሁ? እናንተስ ጠይቃችሁ ታውቃሊችሁ?
 ስሇክሌሊዊ ፈተናዎች አዘገጃጀት ጨማሪ አስተያየት ካሇዎት?

ስሇትብብርዎ በዴጋሜ አመሰግናሇሁ!
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ግብረ

መሌስ

