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1አስራ አንደኛ ክፍል

መግቢያ

የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ የተማሪው መጽሐፍ አጠቃላይ ዓላማዎች የተማሪዎችን ሐሳብን 
በኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ የመቀበልና የመግለጽ ክሂሎትን ማዳበር ነው። ይህ የኢትዮጵያ ምልክት 
ቋንቋ የተማሪው መጽሐፍ እነዚህን ዓላማዎች መሠረት በማድረግ የተመረጡ ይዘቶችን አካትቶ 
ቀርቧል።

ይህ መጽሐፉ አሥር ምዕራፎች አሉት። በእያንዳንዱ ምዕራፍ ምንባቦችን፣ ቃለ መጠይቆችን፣ 
አባባሎችን እንዲሁም በሦስቱ የምልክት ቋንቋ ክሂሎቶችና በምልክት ቋንቋ የእውቀት ዘርፎች 
ተለይተው የተሰናዱ ልዩ ልዩ መልመጃዎችን ይዟል። በየምዕራፉ መጨረሻ የቡድን ውይይቶችን 
በማጠቃለያ መልክ ቀርበዋል። የቀረቡት የቡድን ውይይቶች ተማሪዎች የየምዕራፎችን ይዘት ምን 
ያህል እንደተረዱ የሚያመሳክሩባቸው ናቸው።

የመጽሐፉ ይዘት ለቅድመ ኮሌጅ ደረጃ እንዲመጥን ተገቢውን ጥንቃቄ ተደርጎለታል። በመሆኑም 
ተማሪዎችመጸሐፉን ሲጠቀሙ ግር እንዳይሰኙ ግልጽ መመሪያዎች፣ ልዩ ልዩ ማብራሪያዎችና 
አሥረጂዎች እንዲያካትት ተደርጓል። አቀራረቡም ተማሪዎች ግልጽ በሆነ መንገድ የኢትዮጵያ 
ምልክት ቋንቋ ክሂሎታቸውን እንዲያዳብሩ ለማገዝ በሚያስችል መልኩ ነው።

ከዚህም በተጨማሪ መጽሐፉ ለኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ ለመማር ዝንባሌ ላላቸው የመነሻ እውቀት 
ከማስጨበጡ ባሻገር፣ ለኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ ተርጓሚዎች ደግሞ የመተርጎም እውቀታቸውን 
ለማሻሻል ከፍተኛ እገዛ ያደርጋል ተብሎ ይታመናል።

በሌላ በኩል፣ ማንኛውም የመማሪያ መጽሐፍ ታትሞ በመማር-ማስተማሪያነት ሥራ ላይ ከዋለበት 
ቀን አንስቶ፣ በተግባር እየተፈተሸና እየተገመገመ በየጊዜው የሚሻሻል ነው።

 



2 አስራ አንደኛ ክፍል

የመማር-ማስተማር መመሪያ

የአሥረኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና አልፋችሁ  ለመሰናዶ ትምህርት መብቃታችሁ በጣም አስደሳች 
ነው። ይህን እናንተ ያገኛችሁትን ዕድል ያላገኙ በርካታ ተማሪዎች አሉ። በመሆኑም ከዚህ ይበልጥ 
ስኬታማ ትሆኑ ዘንድና በቀጣይ ለዩኒቨርሲቲ ቆይታችሁ ይረዳ ዘንድ ከፊታችሁ ያሉት ሁለት 
የመሰናዶ ዓመታት ወሳኝ ናቸው።

በመሆኑም ለስኬታማነታችሁ ይበልጥ ይረዳ ዘንድ ከእናንተና ከመምህሮቻችሁ ከዚህ በታች 
የተዘረዘሩት ነጥቦችን መተግበር ይጠበቃል።

• መምህራችሁ መደበኛ የቤት ሥራዎችን ይሰጣችኋል።

• የተሰጣችሁን የቤት ሥራዎችን በሰዓቱ ሠርታችሁ ለመምህራችሁ ታቀርባላችሁ።

• ሁልጊዜ የምትማሯቸውን አዳዲስ ምልክቶች በደብተራችሁ ጽፋችሁ ትይዛላችሁ።

• የተማራችኋቸውን አዳዲስ ምልከቶችና የኢምቋ አገባቦችን በክፍል ውስጥና ከክፍል ውጭ 
በመለማመድ የኢምቋ ክሂሎታችሁን ማዳበር ይኖርባችኋል።

• ከወቅታዊ ፈተናዎችና ሙከራዎች  ባሻገር ድንገቴ ሙከራዎች ሊሰጣችሁ ስለሚችል 
ሁልጊዜ ዝግጁ መሆን ይኖርባችኋል። 

• እናንተም (ተማሪዎች)፣  መምህራችሁም በትምህርት ክፍለ ጊዜያት በሰዓቱ ክፍል ውስጥ 
መገኘት ይኖርባችኋል።

• መምህራችሁ፣ ተጋባዥ እንግዳና የተፈቀደለት ተማሪ ወዘተ በኢምቋ ገለጻ ሲያቀርብ፣ መልስ 
ሲመልስ፣ ጥያቄ ሲጠይቅ ወዘተ ሁላችሁም በጽሞና መከታተል ይኖርባችኋል።

• የትምህርቱ ክፍለ ጊዜ ኢምቋ እንደመሆኑ፣ በዚህ ክፍለ ጊዜ ጥያቄ መጠየቅ፣ ገለጻ ማቅረብ፣ 
መልስ መመለስ፣ በቡድንና በጥንድ መወያየት የሚቻለው በኢምቋ ብቻ ነው።


