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የ2012 ዓ.ም ሇ10ኛ ክፍሌ የተዘጋጀ የአማርኛ ትምህርት ማስታወሻ 

የክርክር ዝግጅትና አቀራረብ መመሪያ 

ክርክር ሁሇት የተሇያየ አቃም ያሊቸው ወገኖች /ቡድኖ ዳኛ በመሰየም የሚያደርጉት 
ስርዓታዊ ሙግት ነው፡፡በክርክር የተከራካሪዎች ግብ በሃሳብ ማሸነፍ ነው፡፡ 

ክርክር ሁሇት ክፍልች አለት እነሱም 

                             ሀ. የክርክር ዝግጅት 

     ሇ. የክርከር አቀራረብ ይባሊለ 

ሀ. የክርክር ዝግጅት መመሪያ 

1. የክርክሩን ርዕስ በሚመሇከት ከተሇያዩ ምንጮች ሃባቦችን መሰብሰብ 

ሇምሳላ፡  

 ከባሇሙያ 
  ከሌዩሌዩ ጽኁፎች 
 ከምናዳምጣቸው ነገሮች 

2. ከተሰበሰቡት መረጃዎች ሇክርክሩ ጠቃሚ የሆኑትን ሃሳቦች በቅደም ተከተሌ 
አስተካክል ማደራጀት 

3. ክርክሩን ሇአድማጮች ከመቅረቡ በፊት ሌምምድ ማድረግ 
ሇ. የክርክር አቀራረብ መመሪያ 
1. ስብዕናን አማሌቶ መገኘት 

 አሇባበስን ማስተካከሌ 
 ንጽህና ጠብቆ መቅረብ 
 ሥርዓት መያዝ 

2. የመከራከሪያ ርእስን ሇአድማጮች ማስተዋወቅ 
3. የክርክር ፍሬ ሃሳቦችን በቅደም ተከተሌ ማቅረብ 
4. ክርክርን በሌበ ሙለነትና ረጋ ባሇመንፈስ ማድረግ 
5.  ከክርክሩ ጋራ የማይስማማ እንቅስቃሴ አሇማድረግ 
6. የተቀናቃኝን ሃሳብ በጥሞና ማዳመጥ ማስታወሻ  መያዝና የተቃወሞ መሌስ 

ማዘጋጀት 
7. የሚቀርበው መረጃ ከአድማጮች  ችልታ ጋር የተመጣጠነ ይሁን 
8. ነጥቦችን በማስታወሻ መያዝ ቢቻሌም እያነበቡ መከራከር አይመከረም 
9. ሇክርክሩ የተሰጠውን የሰዓት  ገደብ ማክበር 
10.  የሚነሱት ሀሳቦች ከርእስ ውጪ እንዳይሆኑ መጠንቀቅ 
11.  በመጨረሻም ክርክሩ ሲያበቃ አድማጮችን ማመስገን 
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የውይይት ዝግጅትና አቀራረብ መመሪያ 

ውይይት ዓሊማ ያሇው የታቀደ በተሇያዩ ወይም ባንድ ርዕሰ ጉዳይ ሊይ የተሇያዩ 
ገጽታዎችን በመዳሰስ ሀሳቦችን ወደአንድ ሇማምጣት የሚቻሌበት የጋራ መድረክ 

ነው፡፡ውይይት ሉቀመንበር፤ እና ቃሇጉባኤ ያዥ ያስፈሌገዋሌ፡፡ 

 ሉቀመንበሩ ምሌዓተ ጉባኤ ሲማሊ ውይይትን በስርዓት የመምራት እና 
ቃሇጉበኤ ያዥ መድቦ የውይይቱ ጭብጥ በአግባቡ እንዲመዘገብ 
ያደርጋሌ፡፡ 

 ቃሇጉበኤ ያዡ የቃሇ ጉበኤ አያያዝ ህግን ተከትል ቃሇ ጉባኤ 
ይመዘግባሌ፡፡ 

ሀ. የውይይት ዝግጅት መመሪያ 

1. ርዕስን በሚገባ ማስተዋሌ  
2. ርዕሱን በሚመሇከት ከተሇያዩ ምንጮች መረጃዎችን መሰብሰብ 
3. የተሰበሰቡትን መረጃዎች በቅደም ተከተሌ ማደራጀት 
4. ዝግጅቱን ከተደራሲያኑ ፍሊጎት ሌምድና እውቀት ጋራ ተመጣጣኝ እንዲሆን መጣር 
5. ዝግጅቱ ተሳታፊዎችን የሚያነቃቃ የሚያሳትፍ መሆኑን ማስተዋሌ 
6. መረጃዎቹ የርዕሰ ጉዳዩን የተሇያዩ ገጽታዎች የሚዳሰስ እና ወቅታዊ  ይሁን  

የውይይት አቀራረብ መመሪያ 
1. ስብእናን አማሌቶ መገኘት/ አሇባበስ፤ ንጸህና፤  ስነምግባር/ 
2. የውይይቱን ዓሇማ መግሇጽ 
3. የውይይቱን ርዕስ መግሇጽ 
4. የውይይቱን ጭብጥ በቅደም ተከተሌ ማቅረብ 
5. ሇተደራሲያን ሉሰማ በሚችሌ ጎሊ በሊድምጽ መናገር 
6. ፍርሃትና ግድ የሇሽነትን በማስወገድ ሀሳብን በስርዓት ማቅረብ 
7. የሚቀርበው ሃሳቡ  በበቂ ማስረጃ እና ምክንያት የታገዘ ይሁን 
8. ውይይቱን በተወሰነ ግዜ ገደብ እንዲያበቃ ማድረግ 
9. ሇአድማጮች የጥያቄና የአስተያየት እድሌ መስጠት 
10.  አድማጮችና ተሳታፊዎችን ማመስገን 
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2012 ዓ.ም ሇ10ኛ ክፍሌ ተማሪዎች የተዘጋጀ  የአማርኛ ቋንቋ  ትምህርት  መሌመጃ 
   ስም-------------------------------ክፍሌ----------------- 
መመሪያ አንድ፤ ቀጥል ሇቀረቡት ሌዩሌዩ ጥያቄዎች ከተሰጡት አማራጮች ትክክሇኛ 
የሆነ መሌስ ምረጡ። 

1. ቃሇጉበኤ ሲጻፍ በመጀመሪያ ሊይ የሚሰፍረው የቱ ነው 
   ሀ. የስብሰባው ቀን        ሇ. የተሰብሳቢዎች ዝርዝር 
   ሐ. የስብሰባው አጀንዳ    መ. የስብሰባው መጠሪያ ርእስ 

2. ሥነቃሌ የግሌ ደራሲ የማይጠቀስሇት ሇምንድነው 
   ሀ. ደራሲ ስሇላሇው     
   ሇ. ደራሲው በሁለም ዘንድ የታወቀ በመሆኑ 
   ሐ. በተሇያየ ጊዜ የሚከወንና ሌዩሌዩ አይነት በመሆኑ    
  መ. ደራሲው በውሌ ባሇመታወቁና የማህበረሰቡ የውሌ ሃብት ስሇሆነ 

3. ከሚከተለት ዓ.ነገሮች መካከሌ የምክንያትና ውጤት ትስስር የሚታይበት የቱ ነው 
  ሀ. የእሇቱን ውይይት የሚያጠቃሌለት ሰብሳቢው ናቸው፡፡ 
  ሇ.አንድ ቃሌ በተሇያዩ አውዶች ሲገባ የተያዩ ፍቺዎች ይኖሩታሌ፡፡ 
  ሐ. አንደበተርቱዕ ሇመሆን ያሊሰሇሰ ጥረትና ሌምምድ ማድረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ 
  መ. ግሪክ የብዙ ባሇቅኔዎችና ፈሊስፎች ምድር ናት፡፡ 

4. እናትየው የሌጃቸው መጠጥ እየቀማመሰ መምጣት አሊምር ቢሊቸው የእኔ ሌጅ 
መጠጥ ወዳጁን አያውቅም አባቶቻችን እንደሚለት-----------------------ሇጊዜው 
አስደሳች ይመስሌሃሌ፡፡ ብሇው መከሩት፡፡ ሇባዶ ቦታው የሚስማማው ተረትና 
ምሳላ 

    ሀ. በሽታውን የደበቀ መድሃኒት የሇውም    ሇ. ውሃ ሲውስድ እያሳሳቀ ነው 
    ሐ. በእንቅርት ሊይ ጆሮ ደግፍ            መ. ከሞኝ ደጅ ሞፈር 
ይቆረጣሌ፡፡ 

5. ከሚከተለት ዓ.ነገሮች መካከሌ የተጠየቅ ችግር የሚታይበት የቱ ነው 
   ሀ. ሁሇት ምሊስ ስሇሆነ በሁለም ዘንድ ተወዳጅ ነው፡፡ 
   ሇ. ኑሮው ከእጅ ወደአፍ በመሆኑ እፎይታ የሇውም፡፡ 
   ሐ. እየፈጩ ጥሬ ስሇሆነብኝ መምከሬን አቁሜያሇሁ፡፡ 
   መ. ዓሳማ ስሇሆነ ያገኘውን አይቀምስም፡፡ 

6. በክርክር አቀራረብ የሚመከረው የቱ ነው 

  ሀ. ቀብረር ብል መቀመጥ     

ሇ. ሇተቃራኒ ወገን ሊይ የስነሌቦና ጫና የሚፈጥር እንቅስቃሴ ማድረግ     

 ሐ. ስብዕናን ጠብቆ መቅረብ    

  መ. ዳኞችን በማግባባት ሇማሸነፍ መጣር 
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7. ከሚከተለት መካከሌ ሇውይይት ጥሩ ርዕስ የሚሆነው የቱ ነው? 

       ሀ. ጅሌ እኮ ምክርም ዱሊም አይመሇሰውም:: 
        ሇ. ስታነብ ጠቃሚ ነጥቦችን ማስታወሻ መያዝ አትርሳ::  
        ሐ. ሴቶችን ከባህሌ ተጽዕኖ ሇማሊቀቅ ምን መደረግ አሇበት? 
       መ. በህይወት ስኬታማ ሇመሆን ዓሊማ ሉኖረን ይገባሌ:: 

8. .ከሚከተለት ውስጥ ሇክርክር አመቺ የሚሆነው የቱ ነው? 

 ሀ. ምቹ ሁኔታ ካገኙ ሴቶች ከወንዶች የበሇጠ ውጤት ያስመዘግባለ:: 

 ሇ. ህዝቡ እንዳይጎዳ የሚፈሌግ መንግስት ዋና ጥረቱ ሌማትን ማስፋፋት ነው:: 

 ሐ. ድርሰት ሌቦሇድና ኢሌቦሇድ በሚባለ ሁሇት አበይት  ዘረፎች ይከፈሊሌ። 

 መ. አንዳንድ ሰዎች ሃሳባቸውን በግሌጽ መስጠት የሚሳናቸው ሇምንድን ነው? 

9. ቡናውን ------------፤------------፤------------------እያሇ ሲያንቃርር ነገር ዓሇሙን 

ረሳው፡፡ በባዶ ቦታዎቹ ሉገቡ የሚችለት ቃሊት በቅደም ተከተሌ የትኞቹ  ናቸው   

       ሀ.  አቦሌ፤ በረካ ፤ቶና       ሇ. በረካ፤ አቦሌ፤ ቶና 

       ሐ. አንደኛ፤ አቦሌ ፤በረካ    መ. አቦሌ ፤ቶና፤ በረካ                                             

10. . ከሚከተለት ተግባራት መካከሌ በውይይት ወቅት የማይመከረው የቱ ነው? 

          ሀ. የራስን ሀሳብ ላልች እንዲቀበለት ተጽእኖ መፍጠር 

   ሇ. የላልችን ሀሳብ ማክበር     
   ሐ. ድምጽን መጥኖ መጠቀም 
    መ. ሃሳብን በቅደም ተከተሌ ማደራጀት 

መመሪያ ሁሇት፤ በሀ ክፍሌ ሇቀረቡት ከሇ ክፍሌ ተመሳሳይ ፍቺ ያሇውን ምረጡ፡፡ 

ተቁ ሀ ሇ 

1 እውር ሲቀናጣ ዘንጉን ወርውሮ 

ፍሇጋ ይገባሌ 

ሀ.ሇሰው ብል ሲያማ ሇኔ ብሇህ ስማ 

2 ሰርቆ ከማሰብ እጅን መሰብሰብ  ሇ.በሬ ካራጁ ይውሊሌ 

3 ትሇብሰው የሊት ትከናነበው 

አማራት 

ሐ. ስራ ያጣ መነኩሴ ቆቡን ቀዶ ይሰፋሌ 

4 ስመሰክርሌህ ዋሌኩ ቢሇው 

ስታዘብህ ዋሌኩ አሇው 

መ. የማያድን ጋሻ ጎን ይሰብራል 
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5. የአህያ ባሌ ከጅብ አያስጥሌም  ሠ. ራት የላሇው ቄስ እንደሌቡ አይቀድስ 

6 ሲያጌጡ ይመሊሇጡ ረ. እራት የሊት ምሳ አማራት 

7 ይገርማሌ አህያ ከጅብ ይከርማሌ ሰ. አገባሻሇሁ ያሇሸ ሊያገባሽ ከባሌሽ ሆድ 

አትባባሽ 

8 የማያጸድቅ ጸልት ሇቅጽበት  ሸ.ሹርባ ሌትሰራ ሄዳ ተነጭታ መጣች 

9. ሺ ዝንብ መግሊሉት አይከፍትም ቀ.የአብዬን እከክ ወደ እምዬ ሌክክ 

10 ፍየሌ በሌታ በበግ አበሰች በ.ተሌባ ቢንጫጫ  ብንድ ሙቀጫ 

11 ጠያቂ ባይኖር ሁለ መምህር ተ. አህያ ከጅብ ሇቅሶ ሄደች 

12 ያፍ ወሇምታ በቅቤ አይታሽም ቸ.እንግዳ ባይመጣ ሁለ ሴት 

13 ሌጅ ሇእናቷ ምጥ አስተማረች ኀ.ከባእድ ጎርሰህ ሇዘመድህ ዋጥ 

14 እሳት ቢያንቀሊፋ ገሇባ ጎበኘው ነ.ሰነፍ ሳይከብር ይሞታሌ 

15.  አህያ ሇአህያ ቢራገጥ ጥርሥ 

አይሳበርም፡፡ 

ኘ. ከማያድሩበት ቤት አያመሻሹበት 

አ. ሇቀባሪው አረዱት 

ከ. አፍ ሲያመሌጥ ራስ ሲመሇጥ አይታወቅም 

 

 

 


