
33ዘጠነኛ ክፍል

ምዕራፍ አራት
የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች

ከምዕራፍ የሚጠበቁ ውጤቶች 

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፣ 

 » ከትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች ጋር የተያያዙ ምልክቶች 
እውቀታችሁንታዳብራላችሁ፣ 

 » ለትምህርት ጥራት ወሳኝ የሆኑ ነጥቦችን በኢምቋ ታስረዳላችሁ፣ 

 » ከምንባቡ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሃሳቦችን ትለያላችሁ፣ 

 » ከቁልፍ ምልክቶች ውስጥ በተመሳሳይ የእጅ ቅርጽና በማይመሳሰሉ የእጅ ቅርጾች 
የሚሰሩ ምልክቶችን ታሳያላችሁ፣ 

 » የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ትሰራላችሁ፣ 

 » የምልክቶችን ክፍሎች ትተነትናላችሁ፣ 

 » ስርዓት ጠብቃችሁ ትወያያላችሁ፣ 

 » በኢምቋ ሰዋስው ውስጥ ያሉትን ግሶች ታስረዳላችሁ።
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34 ዘጠነኛ ክፍል

ቁልፍ ምልክቶች

የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች

ምዘና ንባብ ድርጅት

ብቃት ያለው መምህር

ቤተመፃህፍት መሳሪያ/የትምህርት



ምዕራፍ አራትየትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች
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ጠንቅቆ ማወቅ

ቤተምርምር ማጠናከር

አዲስ አስተሳሰብ ሳይንስ

የልምድ እርዝማኔ ተማሪ

ሙያን ማዳበር



ምዕራፍ አራት የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች
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ማሻሻል ዕድሜ

ማነፃፀር ውጤት

ጥልቀት ምስክር ወረቀት

ተቋም ስልትና ጥበብ
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ክፍለ ትምህርት አንድ

እይታዊ ንባብ

1. ከላይ የተቀመጡትን ስዕሎች በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ 
አስረዱ።

2. በስዕሎች ላይ የተቀመጡት ነገሮች ለትምህርት ቤቱ የሚያስፈልጉት ለምን ይመስላችኋል?

ቅድመ ምንባብ ጥያቄዎች

ከዚህ በታች የቀረቡትን ጥያቄዎች መምህራችሁ በኢምቋ ያቀረቡላችኃል። መምህራችሁን በጥንቃቄ 
ተከታትላችሁ ለጥያቄዎች በኢምቋ መልስ ስጡ።

1. የአንድ ትምህርት ጥራት ማረጋገጫ  መንገዶች ምን ምን ናቸው ?

2. ከትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች ውስጥ የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው ምንድን ነው?

ክፍለ ትምህርት ሁለት

ምንባብ

ተማሪዎች፤ መምህራችሁ የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች የሚለውን ምንባብ ሲያቀርቡላችሁ 
ሐሳቡን ለመረዳት ከመሞከር ጎን ለጎን፣ የኢምቋ አጠቃቀማቸውን በጥንቃቄ ተመልከቱ።
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የትምህርትን ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች

የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ ወሳኝ ናቸው ተብለው የሚጠቀሱ አንዳንድ ጉዳዮች አሉ። 
የትምህርት ቤቶች ድርጅት መሟላት አንዱ ነው። የትምህርት ቤቶች በቤተ መፃሕፍት፣ 
በቤተ ምርምሮች፣ በበቂ ክፍሎችና በሌሎችም የትምህርት መሳሪያዎች መሟላት 
ለትምህርት ጥራት ያግዛል። እንዲያውም ለትምህርት ጥራትበብዙ አካባቢ እንደመመዘኛ 
ከሚቆጠሩት ጉዳዮች መካከል አንዱ የትምህርት ቤቶች በድርጅት መሟላት ነው። 

የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ በወሳኝነት ከሚጠቀሱ ጉዳዮች መካከል ሁለተኛው የልምድ 
እርዝማኔ ነው። በብዙ አካባቢዎች የረዥም አመታት እድሜ ያሉዋቸው ትምህርት 
ቤቶች የትምህርት ጥራት እንደሚታይባቸው ተደርገው ይገመታሉ። ይህም ያለ ምክንያት 
አይደለም። እነዚህ ትምህርት ቤቶች የረዥም አመታት እድሜያቸው ራሳቸውን በድርጅት 
ለማሟላትና ለማጠናከር እንዲችሉ ይረዳቸዋል። የረዥም አመታት እድሜያቸው ራሳቸውን 
በድርጅት ለማሟላትና ለማጠናከር እንዲችሉ ረድቷቸዋል ሲባል፣ የረዥም አመታት 
እድሜያቸው አሰራራቸውን ለማሻሻልና የተሻሻለውንም ለማጠናከር ልምድም እድልም 
ሰጥቷቸዋል ማለት ነው። 

የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ የሌሎች አገሮች የትምህርት ተቋሞችንም በተነፃፅሮ 
መመልከት እንደ ሦስተኛ ወሳኝ ጉዳይ የሚታይበትም ጊዜ ጥቂት አይደለም። የሌሎች አገሮች 
የትምህርት ተቋሞች ምን እንደሚያስተምሩ፣ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚያስተምሩ፣ የምዘና 
ስልታቸው እንዴት እንደሆነ፣ የምስክር ወረቀታቸው ደረጃ ምን እንደሆነ፣ መመልከቱ 
የራስን ብርታት ወይም ድክመት ለመገመት ያግዛል። እንዲያውም በከፍተኛ የትምህርት 
ተቋሞች መካከል የተማሪዎችና የመምህራን ልውውጥ በሚታሰብበት ወቅት ይህንን 
የመሰለው ንፅፅሮሽ ከባድ ሚዛን የሚሰጠው ሆኖ ይገኛል። ዛሬ በብዙ አገሮች መካከል 
በዚህ ዘርፍ ስምምነት ሲደረግ የተለየ አንቀፅ እየተሰጠው እንድሚጠቀስ ይታወቃል። 
እንግዲህ ስምምነቱ ተግባራዊ ይሁን ከተባለ የራስ ጥንካሬና ጥራት በሚቻል ሁሉ ከሌላው 
እንዲበልጥ እንጂ እንዳያንስ ትኩረት ይደረጋል ማለት ነው። 

እነዚህ ከላይ የጠቀስናቸው የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ ወሳኝነት አላቸው ቢባሉም 
መምህር ከሚጫወተው ሚና ጋር ሲነፃፀሩ ከፍተኛውን ስፍራ አይዙም። ለትምህርት 
ጥራት መረጋገጥ ይበልጥ ወሳኝነት ያለው መምህር ነው። ትምህርት ቤቶች ባገር 
ውስጥም ካገር ውጭም ካሉ ሌሎች የትምህርት ተቋሞች ጋር ራሳቸውን ቢያነፃፅሩ 
ጥራትና ብቃት ያላቸው መምህራን ከሌሏቸው የትምህርት ጥራትሊጠበቅም ሊዳብርም 
አይችልም። ምክንያቱም ለድርጅትም ሆነ ለተቋም ህይወት የሚሰጡትና ሊሰጡትም 
የሚችሉት መምህራን ስለሆኑ ነው። 

ለትምህርት ጥራት መረጋገጥ መምህራን ይህንን ከፍተኛ ሚና ለመጫወት የሞያቸው 
ባህሪይ የሚያስገድዷቸው ዝግጅት አለ። ከእነዚህ ዝግጅቶም አንዱ የሚያስተምሩትን 
ትምህርት ጠንቅቆ ማወቅ ነው። የትምህርት መስክን ጠንቅቆ ማወቅ ሲባልም በዚያ 
መስክና በሌሎም ተዛማጅ መስኮች ምን አዲስ አስተሳሰብ ተጨምሯል? ምን አስተያየትና 
አስተሳሰብ ተሽሯል? ምን ተፅፏል? ወዘተ. ለሚሉት ጥያቄዎች ተገቢ መልስ ማግኘትን 
ይጨምራል። ለእነዚህና ለተመሳሳይ ጥያቄዎች ተገቢ መልስ ለመስጠት የሚቻለው ደግሞ 
ከንባብና ከምርምር ነው። 



ምዕራፍ አራትየትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች
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ሁለተኛው ከመምህራን የሚጠበቅ ያላሰለሰ ዝግጅት ሙያን የማዳበር ጉዳይ ነው። ሙያን 
የማዳበር ጉዳይ ሲባል የማስተማርን ስልትና ጥበብ ከጊዜ ወደ ጊዜ ማሻሻልንና ማዳበርን 
ያጠቃልላል። በብዙ የትምህርት ሊቃውንት ተደጋግሞ እንደተፃፈውና እንደተነገረው 
“ማስተማር ሳይንስም ጥበብም ነው።” በሳይንስነቱ እንደሌሎቹ የሳይንስ ዘርፎች ሁሉ 
ጥናትና ምርምር እየተደረገበት ያረጁና ጠቃሚ ያልሆኑ ግኝቶቹ እየተጣሉ አዳዲስና 
ጠቃሚ የሆኑ ግኝቶቹ ደግሞ ይገለፃሉ። የሌሎች ሳይንስ ዘርፎች ግኝቶችም ለማስተማር 
ሳይንስ በደጋፊነት የሚያበረክቱት ድርሻ ይጠናል። በዚህም ሁኔታ የማስተማር ሳይንስ 
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸሻለና እየዳበረ ስለሚሄድ ይህንን ተገንዝቦ በሙያው የበለጠ መታነፅ 
የመምህራን አንዱ ድርሻ ነው። 

ማስተማር በጥበብነት ባህርዩም እንዲሁ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚያድግና የሚዳብር እንጂ 
ቀጭጮ የሚቀር አይደልም። ከሳይንስነት ባህርዩ በሚገኙ ውጤቶች ላይ በመመስረት 
የጥበብነት ባህርዩ ያድጋል፤ የጥበብነት ባህርዩም ለሳይንሳዊነት ባህርዩ መነሻ ጥናት 
ይሆናል። ማስተማር ጥበብ ነው ሲባል በአንድ በተወሰነ ወቅት ለመማር ለተዘጋጁ 
የተለያዩ ቡድኖች አንድን ትምህርት እስከ ማቅረብ ያለውን ዘዴ ያጠቃልላል። ማስተማር 
በጥበብነቱ እንደተማሪው፣ እንደወቅቱ፣ እንደህብረተሰቡ የእድገት ደረጃ እያደገ እየተሻሻለ 
እየተለወጠ የሚሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህም መምህራን በዚህ ዘርፍ የሚጠበቅባቸው 
የሙያ ዝግጅት ያላሰለሰ መሆን እንደሚገባው ግልፅ ነው። 

ምንጭ፡- የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ መምህራን ማህበር፣ ደወል፣ ቀን የለውም፣ (ተሻሽሎ 
የቀረበ)

መልመጃ አንድ፡-

አይቶ መረዳት

የሚከተሉት ጥያቄዎች በዋናነት በምንባቡ ውስጥ የተማራችኋቸውን ምልክቶች ለመለማመድና 
ከምንባቡ ጋር የተያያዙ ምልክቶችና ዐረፍተ ነገሮች አጠቃቀም ግንዛቤያችሁን ለማስፋት ታስበው 
የተዘጋጁ ስለሆኑ በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. ከምንባቡ ውስጥ የወደዳችሁትን አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንቀጽ መምህሩ ባቀረቡበት 
መንገድ በክፍል ውስጥ በኢምቋ አንብቡ።

2. የምንባቡን ዋና ዋና ነጥቦች ጥቀሱ። 

3. የምንባቡን መልዕክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍል ውስጥ አስረዱ። 
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መልመጃ ሁለት፡-

ስዕላዊ ዕይታን መረዳት

የሚከተሉትን ከምንባቡ የወጡ ጥያቄዎች በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. በምንባቡ መሰረት የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ የመጀመሪያው ጉዳይ ምንድን ነው?

2. የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ የልምድ እርዝማኔ በስንተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል? 

3. ሦስተኛው የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገድ የተባለው ምንድን ነው? 

4. ከፍተኛው የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገድ ምንድን ነው? 

5. የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ ከመምህራን የሚጠበቁ ዝግጅቶች ምን ምን ናቸው? 

የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ ሲባል፣ የማስተማር ሙያን ለማዳበር የሚረዱ ጉዳዮች ምን ምን 
ናቸው? 

ክፍለ ትምህርት ሦስት

የቡድን ስራ

መልመጃ አንድ፡-

በቡድን መስራት
 

መምህራችሁ በቡድን ይከፋፍሏችኋል። በቡድን ከተከፋፈላችሁ በኋላ በእናንተ ትምህርት ቤት 
የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት ላይ ውይይት አድርጉ። የውይይታችሁን 
ውጤት በቡድናችሁ ተወካይ በኩል ለክፍል ጓደኞቻችሁ በኢምቋ አቅርቡ። 
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መልመጃ ሁለት፡-

ዐረፍተ ነገር ምስረታ

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ የተወከሉትን ምልክቶች 
በመጠቀም የራሳችሁን የኢምቋ ዐረፍተነገር ስሩ። 

1. ድርጅቱ 

2. ቤተ መፃህፍት 

3. ቤተ ምርምር 

4. ልምድ 

5. እርዝማኔ 

6. መጠናከር 

7. ምዘና 

8. ወረቀት 

9. መምህር 

10. ትምህርት 

11. ሳይንስ 

12. ጥበብ 

መልመጃ ሦስት፡- 

የሁለት እጆች የእጅ ቅርጽ ምልክቶችን መለየት

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ ከተወከሉት ምልክቶች መካከል 
ተመሳሳይ የእጅ ቅርፅ ያላቸውንና የማይመሳሰሉ የእጅ ቅርጽ ያላቸውን በክፍል ውስጥ ዓሣዩ። 

ምሳሌ፡-

መጽሐፍ፡ ተመሳሳይ የእጅ ቅርጾች አሉት 
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መማር፡ የማይመሳሰል የእጅ ቅርጾች አሉት 

1. ጥልቀት    11. መሟላት

2. ምርምር    12. ሳይንስ 

3. ማጠናከር    13 ማገዝ

4. በቂ     14. መልስ 

5. ማድረግ   15.ጥራት 

6. ዘርፍ     16. ትምህርት 

7. ሁኔታ    17. ድክመት 

8. ተዛማጅ    18. ወሳኝ 

9. መሻር     19. ወቅት 

10. መካከል    20. መጨመር 

 

ክፍለ ትምህርት አራት

የምልክት ትንታኔ

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተማራችኋቸውን ዋና ዋና ምልክቶች ትንተና በክፍል ውስጥ ዓሣዩ። 

ምሳሌ፡- ጥልቀት

1. የእጅ ቅርፅ፡- ሌባ ጣትን ብቻ ወደ ታች መዘርጋት 

2. የእጅ ቅርጽ የሚያርፍበት ቦታ፡- የተዘረጋው እጅ ላይ 

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡- ወደታች 

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡- ከላይ ወደ ታች 

በእጅ የማይገለጹ ክፍሎች፡- ኮስተር ያለ ፊት 



ምዕራፍ አራትየትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች
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ክፍለ ትምህርት አንድ

የኢምቋ ሰዋሰው ግሶች

ከዚህ በታች የቀረቡትን ኢምቋ ሰዋሰው ናሙናዎችን በጥንቃቄ አጥንታችሁ ከናሙናዎቹ ቀጥሎ 
የተሰጠውን መልመጃ ስሩ። 

1. አማርኛ፡- የትምህርት ጥራት የሚፈለግ ጉዳይ ነው። 

ኢምቋ፡- ጥራት ትምህርት መፈለግ ጉዳይ። 

2. አማርኛ፡- ከብዛት ይልቅ ጥራት ይሻላል። 

ኢምቋ፡- ብዛት መሻል ጥራት። 

3. አማርኛ፡- ሳይንስና ጥበብ መምህራንን ያግዛሉ። 

ኢምቋ፡- ሳይንስ ጥበብ ማገዝ መምህር። 

4. አማርኛ፡- ቤተ መፃህፍት መከፈት አለበት። 

ኢምቋ፡- መጽሐፍ ቤት መክፈት። 

5. አማርኛ፡- ተማሪዎች መጽሐፍ ያነባሉ። 

ኢምቋ፡- ተማሪ ማንበብ መጽሐፍ። 

የምልክቶችን ግስ አመላካቾች መለየት

ግስ፣ ስለ ሰው ወይም ስለ እንስሳትና ስለ ዕፅዋት ወይም ስለ አንድ ህይወት ስለሌለው ነገር አንዳች 
ነገር መደረጉን (መሆኑን) ወይም ማድረጉን የሚገልፅ ነው። 

በቡድን በመሆን ከላይ በቀረበው የኢምቋ ናሙና ሰዋሰው ግሶችን ለመምህራችሁ ዓሣዩ።
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