
                             

 

በዳንዲ ቦሩ 2ኛና መሰናዶ ት/ቤት በ2012 ዓ.ም አራተኛው ሩብ ዓመት ሇ 12ኛ 

ክፍሌ የተዘጋጀ አማርኛ ቋንቋ ት/ት ማስታወሻ - 1 

ክፍሌ -4 ፦ መናገር 

ክርክር 

ክርክር በሁሇት ሰዎች ወይም ቡድኖች መካከሌ በዳኞች ፊት አንዯኛው ላሊኛውን ሇማሸነፍ 

የሚያዯርጉት የሀሳብ ሙግት ነው። በክርክር ጊዜ 3 ዳኞች የሚያስፈሌጉ ሲሆን ስራቸውም 

የተከራካሪወቹን ሀሳብ እያዳመጡ ነጥብ መስጠት ነው። በመጨረሻም የተሻሇ ሇተከራካሪዎቹ 

ውጤቱን የሚያሳውቁ ሲሆን የተሻሇ ነጥብ ያመጣው ግሇሰብ ወይም ቡድንም አሸናፊ ይሆናሌ። 

1. የክርክር አዘገጃጀትና አቀራረብ መመሪያ 

    1.1 የክርክር አዘገጃጀት መመሪያ 

ክርክር በምናዘጋጅበት ጊዜ የሚከተለትን መርሆች መሰረት ማድረግ አሇብን። 

ሀ. ስሇ ርዕሰ ጉዳዩ ከተሇያዩ ምንጮች መረጃ መሰብሰብ፣ ምሳላ፦ ከባሇሙያዎች  በመጠየቅ፣ 

ከመፅሀፍ በማንበብ ወዘተ 

ሇ. የተሰበሰቡ ሀሳቦችን በሀሳብ ቅዯም ተከተሊቸው መሰረት ማዯራጀት፣ 

ሐ. ከማቅረባችን በፊት ሇብቻችን ሁነን ሌምምድ ማድረግ፣   

ሐ. ከአሇባበስ ጀምሮ የተሇያዩ አስፈሊጊ ጉዳዮችንና ስብዕናወችን ማሟሊትና ቅድመ ዝግጅት 

ማድረግ ወዘተ ናቸው። 

1.2  የክርክር አቀራረብ መመሪያ 

ያዘጋጀነውን ክርክር በምናቀርብበት ጊዜ የሚከተለትን መመሪያዎች ተግባራዊ ማድረግ 

ያስፈሌጋሌ።  

ሀ. የመከራከሪያ ርዕሱን ሇአድማጭ ማስተዋወቅ፣ 

ሇ. ፍሬ ሀሳቦችን በቅዯም ተከተሌ ማቅረብ፣ 

ሐ. በተረጋጋ መንፈስ በሌበ ሙለነት ማቅረብ፣ 



ሠ. የተቃዋሚን ሀሳብ በትክክሌ በማዳመጥ አስፈሊጊ ከሆነም ማስታወሻ በመጠቀም 

የተቃውሞ ሀሳብ ማዘጋጀት፣ 

ረ. የምናቀርባቸው ማስረጃዎች ከአድማጮች አቅም ጋር የተመጣጠነ ማድረግ፣ 

ሰ. ጊዜን በአግባቡ መጠቀም፣ 

ሸ. በመጨረሻም ሇአድማጮች ምስጋና ማቅረብ የሚለት ናቸው። 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

     



    ዳንዲ ቦሩ ት/ቤት 

         አዲስ አበባ 

በዳንዲ ቦሩ 2ኛና መሰናዶ ት/ቤት 2012 ዓም  አራተኛው ሩብ ዓመት ሇ 

12ኛ ክፍሌ የተዘጋጀ አማርኛ ቋንቋ ት/ት የመሌመጃ ጥያቄ - 1 

፩. ከዚህ በታች የቀረቡት ዓ. ነገሮች የሰዋሰው ስህተት ያሇባቸው ስሇሆኑ እንዯ 

ገና አስተካክሊችሁ ፃፏቸው። 

1. አቶ ዘውድነህ በጥይት የመታቸው ሰው ባሇመታወቁ ጓዯኞቻቸው ሁለ ተበሳጭተዋሌ። 

______________________________________________________________ 

2. የኮሮና ቫይረስ መከሊከሌ ሁሊችንም ተገቢውን ጥንቃቄ እናድርግ። 

______________________________________________________________ 

3. የጥሩ መምህርን መኖር ተማሪዎችን ጠንክረው እንዲያጠኑ ያዯርጋቸዋሌ። 

______________________________________________________________ 

4. የሀገሬን ሰዎች ኢትዮጵያን አስተምራሇሁ። 

________________________________________ 

5. ሇማንበብ በምፈሌግበት ጊዜ ዓይኔን ያሇ መነፀር ሉያይሌኝ አይችሌም። 

_________________________________________________________ 

፪. ከዚህ በታች ሇቀረቡት ጥያቄዎች አብራርታችሁ ፃፉ። 

1. በአንድ ሀሳብ ሊይ ውሳኔ ሇመ  ስጠት ምን ምን ነገሮችን ታሳቢ ማድረግ ያ 

2. መረጃ ሇመሰብሰብ ከ ቃሇ መጠይቅና ከፅሁፍ መጠይቅ ተሻሇው የትኛው ነው? አብራሩ። 

3. ጠብቀውና ሊሌተው ሲነበቡ ፍች የሚሰጡ ቃሊት ከእማሬያዊና ፍካሬያዊ ፍች ጋር 

ያሊቸውን ሌዩነት ግሇፁ። 

4. የግጥምንና የስነ - ግጥምን ሌዩነት ግሇፁ 

5. ከሊይ በትዕዛዝ ፩ ሊይ "የሰዋሰዋው ስህተት ያሇባቸው ..." ይሊሌ። ሰዋሰዋዊ ስህተት ማሇት 

በራሱ ምን ማሇት ነው 



                             

 


