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                 ምዕራፍ - ዘጠኝ 

               ስኬት 

ስኬት ማሇት በምንሰራው ስራ ሁለ በምንፇሌገው መንገድ ውጤታማ ወይም ካሰብነው የምኞት 
ጣራ በተሟሊ መሌኩ መድረስ ማሇት ሲሆን ስኬታማ ሇመሆን ዯግሞ የሚከተለትን ነገሮች ታሳቢ 
ማድረግ ያስፇሌጋሌ። 

፩. ዓሊማ መኖር፣  

፪. አዯርገዋሇው ብል ራስን ማሳመን፣ 

፫. ጊዜን በአግባቡ መጠቀም፣ 

፬. በመካከሌ በሚያጋጥሙን እንቅፊቶች ተስፊ አሇመቁረጥ፣ 

፭. ሙያን መውዯድ፣ 

፮. አርቆ አሳቢ መሆን፣ 

፯. ከአዋቂ ሰዎች ምክረ ሀሳቦችን መቀበሌ፣ የመሳሰለት ጥቂቶቹ ናቸው። 

                ውይይት 

ውይይት ጊዜና ቦታ ተወስኖሇት በተወሰኑ ርዕሰ ጉዳዮች ሊይ ሁሇትና ከዚያ በሊይ የሆኑ ሰዎች 
ሀሳባቸውን የሚሇዋወጡበትና ወዯ አንድ የመግባባት ዯረጃ የሚዯርሱበት  ክንውን ነው። ውይይት 
በዓሊማ የሚፇፀም ሲሆን ችግሮችን ሇመፍታት ወይም አንድን ተግባር ሇመፇፀም  እቅድ ሇማቀድ 
ወዘተ ሉዯረግ ይችሊሌ። 

               የውይይት አዘገጃጀት መመሪያ 

ውይይት በሚዘጋጅበት ጊዜ የሚከተለትን መመሪያዎች ታሳቢ ማድረግ ያስፇሌጋሌ። 

ሀ. ርዕሱን በሚገባ መረዳት፣ 



ሇ. ስሇ ርዕሱ ትክክሇኛ መረጃ ማግኘት፤ ማሇትም ስሇ ርዕሱ የተፃፈ ፅሑፎችን በማንበብና ሰዎችን 
በመጠየቅ ፍሬ ሀሳቦችን መሰብሰብ፣ 

ሐ. ሀሳባችንን ከታዳሚዎች ግንዛቤ ጋር የሚመጣጠን ማድረግ፣ 

መ. ከላሊ ምንጭ የሰበሰብናቸውን ሀሳቦች ከርዕሱ ጋር ተዛማጅ መሆናቸውን ማረጋገጥና የተዛባ 
ሀሳብ ካሇ ማስተካከ.... 

             የውይይት አቀራረብ መመሪያ 

ውይይት በምናቀርብበት ጊዜ የሚከተለትን መርሆች ሌንከተሌ ይገባሌ። 

ሀ. አሇባበስንና ንፅህናን ጠብቆ መገኘት፣ 

ሇ. ስነ - ምግባራዊ መሆን፤ ማሇትም ተራ ጠብቆ መናገር፣ የላልችን ሀሳብ ማክበር፣ ሀሳብን 
የተመጠነ ማድረግ፣ 

ሐ. የውይይቱን ርዕስና ዓሊማ አጭርና ግሌፅ አድርጎ ማቅረብ፣ 

መ. ሲናገሩ ድምፅን መመጠንና የግዴሇሽነት ፉት አሇማሳየት፣ 

ሠ. የውይይቱን ፍሬ ነገሮች በቅዯም ተከተሌ ማቅረብ፣ 

ረ. ሀሳብን በበቂ ማስረጃ ማቅረብ፣ 

ሰ. አንዯበተ - ርዕቱ መሆንና ተገቢ የሆኑ አገሊሇፆችን መጠቀም፣ 

ሸ. ከታዳሚዎች ሇሚቀርቡ ጥያቄዎች በቂ መሌስ መስጠትና አስተያየቶችን መቀበሌ የሚለት 
ናቸው።   

 

                    

 

 

 

 



                   አዲስ አበባ 
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፩. ከዚህ በታች የቀረቡትን ጅምር ምሳላያዊ ንግግሮች አሟለ። 

1. ከአጋም የተጠጋ ቁሌቋሌ 

2. ከእባብ እንቁሊሌ 

3. አጉሌ ባሌንጀራ 

4. በሚያዚያ ጎመን የዘራ 

5. መንዯር ከዋሇ ንብ 

6. ሌብ ያሰበውን አፍ ይናገረዋሌ፤ ዓይን ያየውን 

7. ሌክን ማወቅ 

8. አረምን መንቀሌ 

9. ሞኝና ወረቀት 

10. ያገሩን ሰርዶ 

፪. ከዚህ በታች የቀረቡትን ቃሊት መዝገበ ቃሊዊ ፍቻቸውን ግሇፁ። 

1. መዳረሻ                                                  5. የነፍስ 
ወከፍ 

2. መድብሌ                                                 6. ውሌ 
ተቀባይ 

3. ንረት                                                       7. እርቃን 

4. ምዝበራ                                                  8. ተጫረተ 


