
10ኛ ክፍል

የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ

የተማሪ መጽሐፍ

የኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር



ለመጽሐፉ ሊደረግ ስለሚገባው 
የአያያዝ ጥንቃቄ
ይህን መጽሐፍ ብዙ ተማሪዎች ስለሚገለገሉበት በጥንቃቄ 
ሊያዝ ይገባዋል።

የሚከተሉት 10 ነጥቦች መጽሐፉን በጥንቃቄ ይዞ እንዴት 
መጠቀም እንደሚቻል ሃሳብ ይሰጣሉ፡፡

1. የመጽሐፉን ሽፋን በጠንካራ ወረቀት ወይንም በላስቲክ መሸፈን፡፡
2. መጽሐፉን ርጥበት በሌለበት ደረቅ ቦታ ላይ በጥንቃቄ ማስቀመጥ፡፡
3. መጽሐፉን በቆሻሻ እጅ ያለማገላበጥና ገፆቹን ያለመግለጥ፡፡
4. በመጽሐፉ የሽፋንም ሆነ የውስጥ ገፆች ላይ አላስፈላጊ የሆኑ ስዕሎችንና 

ጽሑፎችን ያለመሳልና ያለመጻፍ፡፡
5. ለመጽሐፉ የገጽ መለያ ወይንም የንባብ ማረፊያ የሆነ እልባት በጠንካራ 

ክርታስ ሠርቶ መጠቀም እንጂ የቆሙበትን ቦታ ለማስታወስ ገፆቹን 
ደጋግሞ ያለማጠፍ፡፡

6. ከመጽሐፉ ውስጥ አንድም ገጽ ሆነ ስዕል ገንጥሎ አለማውጣት፡፡
7. መጽሐፉ ቢገነጠል እንኳ በጥንቃቄ መልሶ በማጣበቂያ ማያያዝ፡፡
8. መጽሐፉ ቦርሳ ውስጥ ሲከተት እንዳይታጠፍና እንዳይጨማደድ ጥንቃቄ 

ማድረግ፡፡
9. መጽሐፉን ለሌላ ሰው በውሰት ሲሰጥ የተዋሰው ሰው በጥንቃቄ 

እንዲይዝ መንገር፡፡
10.መጽሐፉን በጥንቃቄ መግለጥ፣ ገፆቹ እንዳይገነጠሉና እንዳይወይቡ 

በጥንቃቄ መያዝ፡፡



የኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር

አዘጋጅ፡- ፕሪን ኢንተርናሽናል አማካሪ ድርጅት

ጸሐፊ፡- አቶ ኪዳኔ አድማሱ

ቴክኒካል አማካሪዎች፡- ዶ/ር ተስፋዬ ባሻ፣ አቶ አንድአርጋቸው ደነቀ፣ አቶ አማረ አያሌው

አርታኢ፡- አቶ የሻው ተሰማ

ምልክት ቋንቋ፡- አቶ አማረ አያሌው

ግራፊክስ ዲዛይን፦ አቶ ፍቃደእግዚአብሄር ከበደ

የምልክት ቋንቋ ስዕል፡- አቶ ፍቃደእግዚአብሄር ከበደ

ሌሎች ስዕሎች፡- አቶ አሰፋ ጉታ

አስተባባሪዎች፡- ዶ/ር ጥላዬ ካሣሁን፣ ዶ/ር ተስፋዬ ባሻ፣ አቶ አንድአርጋቸው ደነቀ
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3አስረኛ ክፍል

መግቢያ

ይህ የአስረኛ ክፍል የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ (የኢምቋ)፣ ትምህርት እንደማንኛውም የቋንቋ 
ትምህርት ተገቢ የሆኑ ይዘቶችንና አቀራረቦችን ተከትሎ የተዘጋጀ  ነው:: የኢምቋ መጽሐፍ 
ዝግጅት ተማሪዎች  ከትምህርት ደረጃቸው ጋር በሚስማማ የኢምቋ ክሂል ማዳበር እንዲችሉና፣ 
ተገቢውን ዕውቀት እንዲያገኙ ማድረግ የመጽሐፉ ዝግጅት ዋና ዓላማ ነው:: የቋንቋ ክሂሎችን 
በሚገባ ለማስተማር የሚረዱ ምንባቦችን፣ መልመጃዎችን፣ ገላጭ ሥዕሎችን፣ ተግባራትን፣ ወዘተ፣ 
በማካተት የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው::

የመጽሐፍ አዘገጃጀት እንደ ቋንቋው ባሕርይ የሚለያይ እንደመሆኑ፣ ለምልክት ቋንቋ የሚዘጋጁ 
መጻሕፍትም የራሳቸው ልዩ ባሕርያት ይኖሯቸዋል። የልሳን ቋንቋዎች ትምህርት አራቱን ዋና-
ዋና ክሂሎች ማለትም መናገር፣ ማዳመጥ፣ ማንበብና መጻፍን እንዲሁም የቋንቋውን የሥነጽሑፍና 
የሥነልሳን ዕውቀትን ማሳደግን መሠረት አድርገው የሚዘጋጁ ናቸው። በምልክት ቋንቋ ትምህርት 
ቋንቋው የዕይታና የአካል እንቅስቃሴ በመሆኑ፣ ትኩረት የሚያደርገው ምልከታና ምልክት አደራረግ 
ላይ ነው። እነዚህም ከልሳን ቋንቋ መናገርና ማዳመጥ ክሂሎች ጋር በአቻነት ሊታዩ የሚችሉ 
ናቸው። ስለሆነም መጽሐፉ የቋንቋውን ምልክቶች የመረዳትንና፣ ምልክት የማድረግ ክሂል ማዳበርን 
ትኩረት ትኩረት አድርጎ የተዘጋጀ ነው። የማንበብና የመጻፍ ክሂላቸውንም ለማሳደግ በዕይታ ላይ 
የተመሠረቱ ምንባቦችንና የጽሕፈት መልመጃዎች ተካተዋል። በዚህም ተማሪዎቹ የቋንቋ ክሂሎችን 
እንዲያዳብሩ፤ የሥነልሳንና የሥነጽሑፍ ዕውቀታቸውም እንዲያሳድጉ ያግዛቸዋል። መምህራንም 
እነዚህን ጉዳዮች መሠረት በማድረግ፣ ሥራውን በተሳሳካ ሁኔታ ለማከናወን እንዲችሉ መጽሐፉ 
ከፍተኛ እገዛ እንደሚያደርግ ይታመናል።

ለዚህም የኢምቋ የአፍ መፍቻቸው ወይም የመጀመሪያ ቋንቋቸው የሆኑ ባለሙያዎችን ተሳታፊ 
በማድረግ የቃላት፣ የሐረግ፣ የዐረፍተ  ነገር እንዲሁም የሰዋስው አወቃቀሮችንና የሌሎች ዕውቀቶች 
ሽግግር እንዲኖር ጥረት ተደርጓል። በመሆኑም መጽሐፉ የኢምቋ ምልክቶችን አሠራር፣ የኢምቋ 
ሥነምልክታዊ ባሕርያትን፣ ኢምቋ ምልክቶችን ምሥረታ የኢምቋ ዐረፍተ ነገር አመሠራረትን፣ 
ወዘተ፣ በማካተት የተዘጋጀ ነው።

መጽሐፉ የኢምቋን ልዩ ባሕርያት መሠረት አድርጎ የተዘጋጀ እንደመሆኑ፣ መማር ማስተማሩም 
ይህንኑ እንዲከተል ይጠበቃል። የኢምቋን ጨምሮ ሁሉም የምልክት ቋንቋዎች ከንግግር ቋንቋዎች 
የሚለዩባቸው ሁለት ዋና-ዋና ባሕርያት አሉ። 1) የምልክት ቋንቋዎች በእጅ የሚሠሩና በዓይን 
የሚደመጡ ናቸው። 2) የምልክት ቋንቋዎች ፊደሎች (የጣት ፊደሎቻቸው) ገና ለጽሑፍ አገልግሎት 
የማዋል ደረጃ ላይ አልደረሱም። 

በአንደኛው የምልክት ቋንቋዎች ባሕርይ ምክንያት ብዙውን ጊዜ የምልክት ቋንቋ መማሪያ 
መጽሐፍ በጽሑፍ ሳይሆን በተንቀሳቃሽ ፊልም መልክ (ቪድዮ)  ቢዘጋጅ ይመረጣል። ይህ ግንዛቤ 
ቢኖርም በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ባለው የአቅምና የልምድ ውስንነት ምክንያት ትምህርቱን 
በቪድዮ ለማዘጋጀት አልተቻለም። ስለዚህ ለጊዜው ትምህርቱን በጽሑፍ ማዘጋጀት እንደ አማራጭ 
ተወስዷል። በሌሎች ሀገሮችም ይህ አማራጭ ጥቅም ላይ ውሏል። 

ሁለተኛው የምልክት ቋንቋዎች ባሕርይም ከግንዛቤ መግባት አለበት። እሱም ኢምቋ ገና ለጽሑፍ 
ያለመብቃቱ ጉዳይ ነው። ምንም እንኳን ኢምቋና አማርኛ ሁለት የተለያዩ ቋንቋዎች ቢሆኑም፣ 
ኢምቋ የራሱ የሆነ የጽሑፍ ሥርዓት ስለሌለው፣ ትምህርቱን የአማርኛን ሥርዓተ ጽሐፈት 
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በመጠቀም ለማብራራት ተምክሯል። በዚህ ምክንያት በችኮላ ለሚያየው ሰው መጽሐፉ የአማርኛ 
መማሪያ መጽሐፍ ሊመስል ይችላል። የኢትዮጵያ የፌድራል መንግሥት የሥራ ቋንቋ አማርኛ 
ስለሆነ፣ አማርኛ ለዚህ መጽሐፍ ዝግጅት እንደ መሣሪያ ተመረጠ እንጂ፣ የጽሑፍ ሥርዓት 
ያለው ማንኛውንም የሀገራችንን ቋንቋ መጠቀም ይቻል ነበር። ስለዚህ ይህ የተማሪዎች መማሪያ 
መጽሐፍ በአማርኛ መዘጋጀቱ የኢምቋ አማርኛ ነው ማለት አይደለም። ይህን ግንዛቤ ይዞ ወደ 
ትምህርቱ መግባት በጣም ጠቃሚ ነው።  
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ምዕራፍ አንድ
የስፖርት ምንነት

ወይም

የሚጠበቁ ውጤቶች፡

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለስፖርት  ምንነት፣ ዓይነቶችና አስፈላጊነት  በምክንያትና በውጤት አስደግፋችሁ 
በኢምቋ ታስረዳላችሁ፤

	ከስፖርት ጋር የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን ከነሥነምልክታዊ ውበታቸው በዕለት-
ተዕለት ተግባቦት ውስጥ ትጠቀማላችሁ፤

	 ከንባብ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሐሳቦችን ትለያላችሁ፤

	ቁልፍ ምልክቶችን በመጠቀም የራሳችሁን ዐረፍተ ነገሮች ትመሠርታላችሁ፤

	 የኢምቋ ጥንድ ምልክቶች በዕለት-ተዕለት ተግባት ውስጥ መጠቀም ትጀምራላችሁ፤

	የኢምቋ ምልክቶችን የሥነምልክት ባሕርያትን መሠረት በማድረግ ትተነትናላችሁ::



ምዕራፍ አንድ የስፖርት ምንነት
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 ቁልፍ ምልክቶች

ክህሎት አእምሮ

አካል ተመልካች

መደበኛ መከናወን ግጥሚያ

ተሸናፊ ማዳበር
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ተሳታፊ ምንነት

ጂምናስቲክ ማሽን

ወይም

ስፖርት

ክፍለ ትምህርት አንድ 

እይታዊ ንባብ

1. የሚከተለውን ሥዕል በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ  አስረዱ።

2. በሥዕሉ ውስጥ የሚታዩትን የስፖርት ዓይነቶች ጥቀሱ።

3. በሥዕሉ ከሚታዩት የስፖርት ዓይነቶች የምትወዱት የትኛውን ነው? ለምን?
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ክፍለ ትምህርት ሁለት 

ንባብ

ቅድመ ንባብ ጥያቄዎች

1. በጣም የምትወዱት የስፖርት ዓይነት ምንድነው?

2. በአካባቢያችሁ የሚዘወተሩ የስፖር ዓይነቶችን ዘርዝሩ፤

3. በትምህረት ቤታችሁ ውስጥ የስፖርት ትምህርት እንደ አንድ የትምህርት ዓይነት ይሰጣል። 
ለምን ይመስላችኋል?

መምህራችሁ የስፖርት ምንነት የሚለውን ንባብ ሲያነቡ፣ ሐሳቡን ለመረዳት ከመሞከር ጎን-ለጎን 
የምልክት አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።
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የስፖርት ምንነትና ጠቀሜታዎቹ

ስፖርት፣ የውድድር መንፈስ የሚታይባቸው፣ በክሂሎትና ብቃት ላይ እንጂ በዕድል ላይ 
ያልተመሠረቱ ማናቸውም አካላዊና አእምሯዊ እንቅስቃሴዎችን ወይም የተለያዩ ስፖርታዊ 
ጨዋታዎችን ያጠቃልላል። ስፖርት ዘረፈ ብዙ ቃል ሲሆን፣ አካላዊ ብቃትንና ክሂሎትን ለመጠበቅ 
ወይም ለማዳበር ተብሎ አልፎ አልፎ ወይም በመደበኛ ሁኔታ የሚካሄዱ እንቅስቃሴዎችን በሙሉ 
ያካትታል። 

ስፖርት በውስጡ ብዙ ንዑስ ክፍሎች አሉት። ስፖርት እንደ ስፖርተኛው ፍላጎት፣ ስፖርቱ 
እንደሚጠይቀው ቅድመ ሁኔታና ስፖርተኛው በስፖርቱ ላይ እንደሚገለገልባቸው የተለያዩ ቁሳቁሶች 
በአራት ዋና-ዋና ክፍሎች ይከፈላል። አንደኛው፣ አካላዊ እንቅስቃሴን የሚጠይቁ ስፖርቶችን 
ይይዛል። እነሱም አትሌቲክስ፣ ራግቢ፣ እግር ኳስ፣ እጅ ኳስ፣ ቅርጫት ኳስ፣ ውኃ ዋና፣ ጂምናስቲክ 
የመሳሰሉት ናቸው። ሁለተኛው፣ የስፖርት ዓይነት በአእምሮ ሥራ ላይ ብቻ የሚያተኩሩትን 
ያካትታል። ቼዝ፣ ዳማ፣ ሰንጠረዥ፣ ወዘተ፣ ዓይነት የቤት ውስጥ ጨዋታዎችን ያጠቃልላል ማለት 
ነው። ሦስተኛው የስፖርት ዓይነት በተሸከርካሪዎች በመታገዝ የሚደርጉ ስፖርቶችን ማለትም 
የመኪና፣ የሞተር ሳይክል፣ የብስክሌት፣ የጀልባ፣ የመሳሰሉ ውድድሮች ያካትታል። አራተኛው፣ 
በእንስሳት በመታገዝ የሚደረጉ ውድድሮችን ያጠቃልል። ለአራተኛው የስፖርት ዓይነት ምሳሌ 
የሚሆኑት  የፈረስ ጉግስና የግመል ግልቢያ ናቸው። 

ስፖርት በግለሰብ ሆነ በቡደን ደረጃ ሲተገበር ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። “ስፖርት፣ ስፖርት፤ 
ስፖርት፤ ለጤንነት፣ ለወዳጅነት፤ ለወንድማማችነት…” እየተባለ የሚዘመረው ለዚህ ነው። በሳይንስ 
እንደተረጋጠው፣ ስፖርት ለአንድ ሰው አካላዊና ሥነልቦናዊ ጤንነት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ 
ነው። ስፖርት የሚያዘወትሩ ታዳጊዎችና ወጣቶች የተስተካካለና ጤናማ እድገት ከማሳየት 
በተጨማሪ፣ መልካም ሥነምግባር በማዳበር ይታወቃሉ። ስፖርት የሚያዘወትሩ ጎልማሶችም 
ስፖርት ከማያዘወትሩ አቻዎቻቸው ጋር ሲነጻጸሩ የተሻለ ጥንካሬና ጤንነት ይታያባቸዋል።

ስፖርት ሁሉን አቀፍ ልምምድ በመሆኑ፣ ለወዳጅነትና ለወንድማማችነት መጠናከር ያለው 
አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ጾታ፣ ዕድሜ፣ ባህል፣ ሃይማኖት፣ ወዘተ፣ ከማይለዩ ተግባራት 
አንዱ ስፖርት ነው። ዓይነቶቹ ቢለያዩም፣ ስፖርት በሁሉም ዕድሜ ክልሎች ውስጥ ባሉ 
ሰዎች፣ ጾታዎች፣ ሀገሮች፣ ባህሎች ወዘተ፣ የሚወደድና የሚዘወተር ተግባር ነው። የአንድን 
ሀገር ሕዝብ በማስተሳስር በኩል የሚጫወተው ሚናም በጣም ከፍተኛ ነው።

ስፖርትን ልዩና ተወዳጅ የሚያደርገው የሚያዝናናው አድራጊዎቹን ብቻ ሳይሆን፣ ተመልካቾቹንም 
ጭምር መሆኑ ነው። ሰዎች በግለሰብና በቡድን ደረጃ የሚወዳደሩበት ዕድል ያመቻቻል። 
አብዛኛውን ጊዜ የስፖርት ውድድር ወይም ግጥሚያ የሚከናወነው በሁለትና ከዚያ በላይ በሆኑ 
ቡድኖች መካከል ነው። በተለያዩ የስፖርት ቡድኖች መካከል  አንድ አሸናፊ ቡድን ለማግኘት 
ሲባል የተለያዩ ውድድሮች ይካሄዳሉ። ብዙዎቹ የተቀናጀ አካባቢውና ሀገር አቅፍ የስፖርት 
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ውድድሮች የሚከናወኑት ወቅትን ጠብቀው በዕቅድ ነው። አንደኛው ቡድን ከሌላኛው የተሻላ ሆኖ 
ለመውጣት የሚያደርገውን ፉክክር መመልከት አዝናኝ በመሆኑ፣ ወቅትን ጠብቀው የሚከናወኑ  
ስፖርቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ ተሳታፊዎች ያገኛሉ። በሀገራችንም ሆነ በዓለምአቀፍ ደረጃ 
የስፖርት ተወዳጅነት በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ የመጣ ሲሆን፣ እየተሰጠው ያለው ትኩረትም 
እየጨመረ ነው።

መልመጃ አንድ

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. በዚህ ምዕራፍ የመጨረሻ ክፍል ከፍ ሲል ከተነበበላችሁ ንባብ ተወስደው ወደ ኢምቋ 
የተተረጎሙ ዐረፍተ ነገሮች ቀርበዋል። የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮቹን በሚገባ ካጠናችሁ በኋላ፣ 
ከምንባቡ ውስጥ አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንድ አንቀጽ ወስዳችሁ በኢምቋ አንብቡ።

2. መጽሐፎቻችሁን ሳትመለከቱ የምንባቡን መልዕክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍሉ 
ውስጥ በኢምቋ አቅርቡ።

መልመጃ ሁለት

የሚከተሉትን ከምንባቡ የወጡ ጥያቄዎች ምንባቡን መሠረት በማድረግ  በክፍል ውስጥ  በኢምቋ መልሱ። 

1. ስፖርትን በተለያዩ ዓይነቶች ለመከፋፍል እንደ መስፈርት የምንጠቀመው ምንድነው?

2. አካላዊ እንቅስቃሴ ከሚጠይቁ የስፖርት ዓይነቶች መካካል አምስት ምሳሌዎች ጥቀሱ።

3. የአእምሮ ተሳትፎ ብቻ የሚጠይቁ የስፖርት ዓይነቶች ምን-ምን ናቸው?

4.  የፈረስ ጉግስ (ግልቢያ) የየትኛው ስፖርት ዓይነት ነው?

5.  “ስፖርት፣ ስፖርት፤ ስፖርት፤ ለጤንነት፣ ለወዳጅነት፤ ለወንድማማችነት…” የሚለው ዜማ 
ምን መልዕክት ያስተላልፋል?

6. በሳይንስ ከተረጋገጡ የስፖርት ጠቀሜታዎች መካካል አንድ ምሳሌ ጠቀሱ።

7. ስፖርት በተለየ ለታዳጊዎች ጤናማ እድገት ያለውን አስተዋጥኦ አስረዱ።
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መልመጃ ሦስት

ዐረፍተ ነገሮች ምሥረታ

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ የተወከሉትን ምልክቶች በመጠቀም 
የራሳችሁን የኢምቋ  ዐረፍተ ነገሮች መሥርቱ።

1. ተሸናፊ

2. ተሳታፊ

3. ጂምናስቲክ

4. ማከናወን

5. ማሽን

መልመጃ አራት

ዐረፍተ ነገሮችን ማጠናቀቅ

የሚከተሉት ዐረፍተ ነገሮች ከምንባቡ የተወሰዱ ናቸው። መምህራችሁ  ዐረፍተ ነገሮቹን በኢምቋ ያቀርቡላችኋል። 
ናንተም ዐረፍተ ነገሮቹን ሙሉ ለማድረግ የሚያስፈልገውን ምልክት/ምልክቶች በክፍል ውስጥ አሳዩ። 

ምሳሌ፡- አብዛኛውን ጊዜ የስፖርት ውድድር ወይም ግጥሚያ የሚከናወነው 
……………………………………….ነው።

መልስ፡ በሁለት ቡድኖች መካከል

1. ስፖርት ተጫዋቾቹን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አጋጣሚዎች ጨዋታውን የሚመለከቱትን 
………………………… የሚያዝናና ነው።

2. አንድ ተወዳዳሪ ከሌሎች በርካታ ተወዳዳሪዎች ጋር ፉክክር ያካሂዳል፤ 
በመጨረሻም…………………….ይኖራል።

3. በተለያዩ የስፖርት ቡድኖች መካከል  ………………………………. ለማግኘት ሲባል 
በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ ውድድሮች ይካሄዳሉ።

4. ስፖርት  አንድ ግለሰብ ከሌላ ግለሰብ ጋር እንዲሁም ……………………. ጋር ፉክክር 
የሚያከናውኑባቸው ናቸው።

5. ዓመትን ጠብቀው የሚከናወኑ ስፖርቶች ………………………………….አሏቸው።
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ክፍለ ትምህርት ሦስት 
የምልክቶች ትንተና

ቀደም ባሉት ክፍሎች በተማራችሁት መሠረት፣ ዋና-ዋና ምልክቶች ትንተና በክፍል ውስጥ 
አሳዩ።

ለምሳሌ፡- አእምሮ     

1. የእጅ ቅርጽ፡                                     የተቆለመመ ጎባጣ 1 ቁጥር የእጅ ቅርጽ

2. የእጅ ቅርጹ የሚያርፍበት ቦታ፡                     ጎን ግንባር አካባቢ

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡                                 ወደ ግራ

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡                                 በስተቀኝ ራስን ሁለቴ መንካት       

5. በእጅ የማይገለጹ ክፍሎች፡                         ነፃ

ክፍለ ትምህርት አራት 

አንድዬ ምልክቶች 

የኢምቋ የምልክት አሠራረር የራሱ ሥርዓት አለው። በኢምቋ አንድ ትርጉም ያለው ምልክት 
ለመመሥረት የእጅ ቅርፅ፣ ምልክቱ የሚደረግበት ቦታ፣ የእጅ እንቅስቃሴ፣ የመዳፍ አቅጣጫ፣ 
የፊት አገላለጽን አንድ ላይ በሥርዓት ማቀናበር ያስፈልጋል።

 

በኢምቋ አንድዬ ምልክቶች የሚባሉት፣ ከላይ ከተገለጹት አምስት የሥነምልክት ክፍሎች በአንዱ 
ልዩነት ያላቸውና በሌሎቹ ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑ፣ ነገር ግን በአንዱ ልዩነት ምክንያት የትርጉም 
ልዩነት ያላቸውን፣ ሆኖም ተመሳሳይ የሚመስሉ ምልክቶችን ናቸው። ከዚህ በታች የተዘረዘሩት 
ምሳሌዎች እንመልከት፡-
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የኢምቋ አንድዬ ምልክቶች በእጅ ቅርፅ ልዩነት

ከታች ምልክቶችን ወክለው በምሳሌነት የተቀመጡት የኢምቋ አንድዬ ምልክቶች በእጅ ቅርፅ 
ልዩነት ሲኖቸው፣ ነገር ግን ምልክቱ በሚደረግበት ቦታ፣ በእጅ እንቅስቃሴና በእጅ መዳፍ አቅጣጫ 
ይመሳሰላሉ። በአንዱ በመለያየታቸውም የትርጉም ልዩነት አላቸው።

ምሳሌ፡- 

- ማዘን - እባክዎ 

- መጠበቅ - ትክክል

- መኩራት - ስሜት

- አህያ - ፈረስ

- ማፈር - ነውር

- ላብ - ጥቁር

- ቀልድ - ዓይጥ

- ረጅም (ለሰው) - እድገት

የኢምቋ አንድዬ ምልክቶች ምልክቱ በሚደረግበት ቦታ ልዩነት

ከታች የተቀመጡት የኢምቋ አንድዬ ምልክቶች ምልክቱ በሚደረግበት ቦታ ልዩነት ሲኖራቸው፣ 
ነገር ግን በእጅ ቅርፅ፣ የመዳፍ አቅጣጫና የእጅ እንቅስቃሴ አቅጠጫ ሥርዓት ተመሳሳይ ናቸው። 
ከዚህም የተነሳ የትርጉም ልዩነት አላቸው።

ምሳሌ፡- 

- አባት - እናት  

- ወንድ - ሴት  

- ዶክተር - ዳይሬክተር

- በጋ - ደረቅ

- መሰልቸት - መራራ

የኢምቋ አንድዬ ምልክቶች በእጅ እንቅስቃሴ አቅጣጫ ልዩነት

ከታች የተቀመጡት የኢምቋ አንድዬ ምልክቶችበእጅ እንቅስቃሴ አቅጣጫ ልዩነት ሲኖራቸው 
ነበር ግን በእጅ ቅርፅ፣ የመዳፍ አቅጣጫና ምልክቱ የሚደረግበት ቦታ ሥርዓት ተመሳሳይ ናቸው። 
የትርጉም ልዩነታቸው በዚህ አማካይነት ይፈጠራል። 



ምዕራፍ አንድ የስፖርት ምንነት

14 አስረኛ ክፍል

ለምሳሌ፡- 

- መብለጥ - ማነስ

- ሄደ - መጣ 

- እኩል - የተመጣጠነ

- ተመሳሳይ - መስማማት

- ነው - እውነት

- ላይ - ታች

- ፌድሬሸን - ድንኳን

የኢምቋ አንድዬ ምልክቶች በእጅ መዳፍ አቅጣጫ ልዩነት

ከታች የተቀመጡት የኢምቋ አንድዬ ምልክቶች በእጅ መዳፍ አቅጣጫ የተለያዩ ሲሆን ነገር 
ግን በእጅ ቅርፅ፣ በእጅ እንቅስቃሴና ምልክቱ በሚደረግበት ቦታ ተመሳሳይ ናቸው። የትርጉም 
ልዩነትም አላቸው። 

ምሳሌ፡- 

- አጭር - ባቡር 

- መለመን - መዳሰስ

- ዱቄት - ሽሮ

- የኔ - ያንተ

መልመጃ አምስት

ከላይ በተሰጠው ምሳሌ መሠረት የሚከተሉት ምልክቶቹ በየትኛው የምልክት ክፍል እንደሚለያዩ ወይም 
እንደሚመሳሰሉ በተግባር በመደገፍ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አሳዩ።

ሀ. መንገድ/ዘዴ

ለ. ነው/እውነት

ሐ. ሥራ/ቡና

መ. መሠረት/ቅርጫት



ምዕራፍ አንድየስፖርት ምንነት

15አስረኛ ክፍል

ሠ. ጫማ/መስበር

ረ. እርሱ/አንተ

መልመጃ ስድስት

ምሳሌውን መሠረት በማድረግ፣ አሥር አንድዬ ምልክቶች መሥርቱና፣ በየትኛው የሥነምልክት 
ባሕርይ እንደሚለያዩ ለክፍል ጓደኞቻችሁ በኢምቋ አሳዩ።

ክፍለ ትምህርት አምስት 

የኢምቋ ሰዋስው ናሙናዎች ልምምድ

ከዚህ በታች የተቀመጡትን ናሙናዎች በጥንቃቄ ከተለማመዳችሁ በኋላ፣ ወደ ምንባቡ በመመለስ በኢምቋ 
አንብቡ።

ኢምቋ፡ ስፖርት ትርጉም ሰፊ  ውስጥ ምን ምን አለ- ልዩ ልዩ ስፖርት  ጨዋታ አካል ፣ 
አእምሮ እንቅስቃሴ ውድድር መደረግ  ሰፖርት ያ

አማርኛ፡ ስፖርት፤ የውድድር መንፈስ የሚታይባቸው፣ በክሂሎትና ብቃት ላይ እንጂ በዕድል 
ላይ ያልተመሠረቱ ማናቸውንም የተለያዩ አካላዊ እንቅስቃሴዎችንና አእምሯዊ 
ጨዋታዎችን ያጠቃልላል።

ኢምቋ፡ ስፖርት ቃል ትርጉም ልዩ ልዩ ውስጥ ማካተት ምን ምን- አካል አቅም ከፍ ማስብ 
ዓላማ ወይም ችሎታ ማሳደግ ዓላማ ነገ ነገ ስፖርት መሥራት ወይም አልፎ አልፎ 
ስፖርት መሥራት ሁሉም መጥራት ምን ስፖርት 

አማርኛ፡  ስፖርት ዘረፈ ብዙ ቃል ሲሆን፣ አካላዊ ብቃትንና ክሂሎትን ለመጠበቅ ወይም 
ለማዳበር ተብሎ አልፎ አልፎ ወይም በመደበኛ ሁኔታ የሚካሄዱ እንቅስቃሴዎችን 
በሙሉ ያካትታል። 

ኢምቋ፡ ስፖርት ስም ጥቅል መጥራት ሰም- አንድ አይደለም  ውስጥ ብዙ ክፍል ክፍል አለ።

አማርኛ፡ ስፖርት ጥቅል ስም ሲሆን በውስጡ ብዙ ንዑስ ክፍሎች አሉት። 

ኢምቋ፡ ስፖርት ክፍል ክፍል ስንት -አራት መስፈርት ምን- አንድ ሰፖርት መሥራት ሰው 
ፍላጎት፣ ሁለት ስፖርት ራስ አስፈላጊ በፊት ዝግጅት፣ ሦስት ስፖርት ራስ  መጠቀም 
መሣሪያ -ሦስት መሠረት ስፖርት ክፈል ክፍል አራት 

አማርኛ፡ ስፖርት እንደ ስፖርተኛው ፍላጎት፣ ስፖርቱ እንደሚጠይቀው ቅድመ ሁኔታና 
ስፖርተኛው በስፖርቱ ላይ እንደሚገለገልባቸው የተለያዩ ቁሳቁሶች በአራት ዋና-ዋና 
ክፍሎች ይከፈላል። 

ኢምቋ፡ ስፖርት ዓይነት አንድ ምን- አካል እንቅስቃሴ መፈለግ ስፖርት

አማርኛ፡ አንደኛ አካላዊ እንቅስቃሴን የሚጠይቁ ስፖርቶች ናቸው። 



16 አስረኛ ክፍል

ምዕራፍ ሁለት
የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት

የሚጠበቁ ውጤቶች

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለየመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነት፣ አሰጣጥ፣ የአተገባበር ደረጃዎች፣ አስፈላጊነትና 
ጠቀሜታዎች ደረጃውን በጠበቀ ኢምቋ ታስረዳላችሁ።

	ከመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ  ጋር የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን ከነሥነምልክታዊ 
ውበታቸው በዕለት-ተዕለት ተግባቦት ውስጥ ትጠቀማላችሁ፤

	ከንባብ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሐሳቦችን ትለያላችሁ፤

	የምዕራፉን ቁልፍ ምልክቶች  በራሳችሁ ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ በተገቢው መንገድ 
መጠቀም ትጀምራላችሁ፤

	የቅጽል ምልክቶችን የኢምቋን ሥርዓት በተከተለ መንገድ በዕለት-ተዕለት ተግባቦት 
ውስጥ መጠቀም ትጀምራላችሁ፤ 

	የኢምቋ ምልክቶችን ሥነምልክታዊ ባሕርያትና ክፍሎችን ትተነትናላችሁ::



ምዕራፍ ሁለትየመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት

17አስረኛ ክፍል

 ቁልፍ ምልክቶች

ድንገት ቀዳሚ

አምቡላንስ ክህሎት

ቁስለት ፕላስተር የመጀመሪያ

ባንዴጅ አስፈላጊነት



ምዕራፍ ሁለት የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት

18 አስረኛ ክፍል

ማገገም

ታሽገው ስቃይ

እርዳታ



ምዕራፍ ሁለትየመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት

19አስረኛ ክፍል

ክፍለ ትምህርት አንድ 

ዕይታዊ ንባብ

1. ሥዕሎቹን በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ በኢምቋ አስረዱ።

ክፍለ ትምህርት ሁለት 

ንባብ

የቅድመ ንባብ ጥያቄዎች

1. በትምህርት ቤታችሁ ውስጥ አደጋ ሲደርስ የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ የምታገኙት 
ከየትና እንዴት ነው?

2. የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ጠቀሜታዎች ምን እንደሆኑ አስረዱ።

3. ከዚህ በፊት በአካል የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ሲሰጥ አይታችሁ ከሆነ ያያችሁትን 
ለክፍል ጓደኞቻችሁ ንገሯቸው። 

ተማሪዎች፣ መምህራችሁ «የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት»  የሚለውን ንባብ ሲያነቡ፣ 
ሐሳቡን ለመረዳት ከመሞከር ጎን-ለጎን፣ የምልክት አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።



ምዕራፍ ሁለት የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት

20 አስረኛ ክፍል

የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት

የሰው ልጆች የተለያዩ ሕመሞችና ድንገተኛ አደጋዎች ሲያጋጥሟቸው፣ ከሕመማቸውና ከጉዳታቸው 
እንዲያገግሙ ብሎም እንዲፈወሱ የተለያየ ደረጃዎች ያሏቸው የሕክምና ዕርዳታዎች ይፈልጋሉ። 
ከእነዚህ የሕክምና ዓይነቶች በቀዳሚነትና በቀላሉ የምናገኘው የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ 
የሚባለውን ነው። የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ማለት፣ ድንገት የታመሙ ወይም አካላዊ ጉዳት 
የደረሰባቸው ሰዎች የተሻለ ሕክምና ሊያገኙ ከሚችሉበት የሕክምና ተቋም እስኪደርሱ ድረስ 
ሕይወት ለማቆየትና ስቃይ ለመቀነስ የሚሰጥ የሕክምና ዕርዳታ ነው።  

የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ለሰዎች የሚሰጠው ሦስት መሠረታዊ ዓላማዎችን  ከግብ ለማድረስ 
ነው። አንደኛው ሕይወትን ማቆየት ነው። ይህ በድንገት የታመሙ ወይም ድንገተኛ አደጋ 
የደረሰባቸው ሰዎች ወደ ሆስፒታል ከመድረሳቸው በፊት ሕይወታቸው እንዳያልፍ ለመከላከል 
የሚሰጥ ሕክምና ነው። ሁለተኛው ዓላማ ተጨማሪ ቁስለቶችን/ጉዳቶችን መከላከል ነው። በድንገት 
የታመሙ ወይም አደጋ የደረሰባቸው ሰዎች ሰዎች የበለጠ እንዳይቆስሉ ወይም እንዳይጎዱ 
ለማድረግ የሚሰጥ የሕክምና ዕርዳታ ነው። ለምሳሌ በአደጋ የተጎዳው ሰው የግድ መንቀሳቀስ 
ካለበት፣ እንቅስቃሴውን በጥንቃቄ በማድረግ ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደረስ መከላከል ይገባል። 
ሦስተኛው ዓላማ፣ ሰዎች ቁስለታቸው እንዳይባባስ ወይም ከጉዳታቸው በፍጥነት እንዲያገግሙ 
መርዳት ነው። ይህም አገልግሎት ለአነስተኛ ቁስል ፕላስተርና ባንዴጅ መጠቀምን ያጠቃልላል።

የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ በሙያው በሠለጠኑም ሆነ ባልሰለጠኑ ሰዎች በቤት ውስጥና ከቤት 
ውጭ ሊሰጥ የሚችል ብዙ ቁሳቁስ የማይጠይቅ ሕክምና ነው። ሆኖም ልምድ ሲታከልበትና 
በመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ መስጫ ቁሳቁሶች ሲደገፍ የተሻለ ውጤት ይገኛል። የመጀመሪያ 
የሕክምና ዕርዳታ ክሂሎች ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሊማራቸውና ሊለምዳቸው የሚችላቸው ናቸው። 
በቀላሉ የሚለመዱ በመሆናቸውም ሰዎች ያለምንም ተግዳሮት ሊያስታውሷቸውና በአደጋ ጊዜ 
ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ።

አደጋ በማንኛውም ቦታና ጊዜ ሊከሰት ስለሚችል፣ ሁሉም ሰው የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ 
ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል። በተጨማሪም የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ መስጫ ሳጥን በቤት ውስጥ፣ 
በመኪና ውስጥና በሥራ ቦታዎች ዝግጁ ሆኖ እንዲቀመጥ ይመከራል።የመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ 
መስጫ ሳጥን ማለት ዕርዳታውን ለመስጠት የሚያስችሉ መሣሪያዎች ታሽገው የሚቀመጡበት 
አነስተኛ ሳጥን መሰል ነገር ነው። ሳጥኑ ፕላስተር፣ ፋሻ፣ የቁስል መጥረጊያ አልኮሆል፣ ጥጥ 
መቀስና የመሳሰሉትን መያዘ ይኖርበታል። ሳጥኑ በቀላሉ ሊገኝ የሚችል ቦታ የሚቀመጥ ነው።
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መልመጃ አንድ

የሚከተሉት ጥያቄዎች ምንባቡን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት እንዲያግዟችሁ ታቅደው የተዘጋጁ ስለሆኑ በክፍል ውስጥ 
በኢምቋ መልሱ። 

1. በዚህ ምዕራፍ የመጨረሻ ክፍል ከፍ ሲል ከተነበበላችሁ ንባብ ተወስደው ወደ ኢምቋ 
የተተረጎሙ ዐረፍተ ነገሮች አሉ። የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮቹን በሚገባ ካጠናችሁ በኋላ፣ 
ከምንባቡ ውስጥ አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንድ አንቀጽ ወስዳችሁ በኢምቋ አንብቡ።

2. መጽሐፎቻችሁን ሳትመለከቱ የምንባቡን መልዕክት በራሳችሁ አቀራረብ በክፍሉ ውስጥ 
በኢምቋ አቅርቡ።

መልመጃ ሁለት

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ምንባቡን መሠረት በማድረግ በኢምቋ መልሱ። 

1. የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ለሰዎች የሚሰጥበት መሠረታዊ ዓላማ ምንድነው?

2.  በአደጋ የተጎዳው ሰው የግድ መንቀሳቀስ ካለበት ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስበት ምን 
መደረግ አለበት?

3. የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ሊሰጥ የሚችለው በማነው?

4. የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል?

5. ሁሉም ሰው የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ አሰጣጥ ክሂሎች ሊያዳብር ይገባል የሚባው 
ለምንድነው?

6. ሁሉም ሰው በቤቱና በሥራ ቦታ ሊኖረው የሚገባ አንድ የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ 
ምንድነው?

7. የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ መስጫ ሳጥን በቀላሉ ሊገኝ የሚችል ቦታ መቀመጥ አለበት 
የተባለው ለምንድነው?

መልመጃ ሦስት

ዐረፍተ ነገሮች ምሥረታ

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

1. ሕክምና
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2. ማገገም

3. ጉዳት

4. ድንገተኛ

5. መታሸግ

ክፍለ ትምህርት ሦስት 
የምልክቶች ትንተና

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተማራችኋቸውን ዋና-ዋና ምልክቶች ትንተና በክፍል ውስጥ አሳዩ።

ለምሳሌ፡- ጉዳት    

1. የእጅ ቅርጽ፡                            /አ/ የእጅ ቅርጽ

2. የእጅ ቅርጹ የሚያርፍበት ቦታ፡            በደረት ትይዩ አየር ላይ                

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡                       ሁለቱም ወደ ውስጥ                              

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡                        ወደ ላይ                              

5. በእጅ የማይገለጹ ክፍሎች፡                ነፃ

ክፍለ ትምህርት አራት 

ቅጽል  ምልክቶች አገባብ

ማስታወሻ 

ቅጽል ምልክቶች የአንድ ነገር ይዘት፣ መጠን፣ ዓይነትና ሁኔታ የምንገልጽባቸው 
ምልክቶች ናቸው። ለምሳሌ ቀይ፣ ቀጭን፣ ትልቅ፣ ሰፊ፣ ወዘተ። በኢምቋ ቅጽል 
አብዛኛውን ጊዜ ከስም በኋላ የሚመጣ ቢሆንም አልፎ-አልፎም ግን ስምን ቀድሞ 
ሊመጣም ይችላል።

ምሳሌዎች

ኢምቋ-  መኪና ቀይ ማየት ጨረሰ። 

አማርኛ- ቀይ መኪና አይቻለሁ።

ኢምቋ-  ቤት ትልቅ የኔ። 
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አማርኛ- ትልቁ ቤት የኔ ነው።

ኢምቋ-  እኔ ሥራ መልካም ማግኘት መፈለግ።

አማርኛ- እኔ መልካም ሥራ ማግኘት እፈልጋለሁ።

ኢምቋ-  እኔ መኪና አዲስ አለ አለ 

አማርኛ- እኔ አዲስ መኪና አለኝ

ኢምቋ-  ቦታ ልዩ ልዩ መጎብኘት ጥቅም አለ።

አማርኛ- የተለያዩ ቦታዎችን መጎበኝት ጥቅም አለው።

ኢምቋ-  እሱ ምግብ ትኩስ መብላት።

አማርኛ- እርሱ ትኩስ ምግብ በላ።

ዐረፍተ ነገሩ ከአንድ በላይ ቅጽል ያለው ከሆነ ከስም በፊት በተከታታይ ይመጣሉ።

ለምሳሌ፡-

ኢምቋ፡ ፊልም ረጅም መሰልቸት መውደድ + አይደለም።

አማርኛ፡ ረጅምና አሰልቺ ፊልም አልወድም።

መልመጃ አንድ

ከታች የተቀመጡት ቃላት ምልክቶችን የሚወክሉ ናቸው። በምሳሌው መሠረት፣ የተዘረዘሩትን ገላጭ ምልክቶች 
በመጠቀም፣ በኢምቋ ዐረፍተ ነገር መሥርቱና ለክፍል ጓደኞቻችሁ አሳዩ።

1. ትንሽ

2. ግማሽ

3. ሙሉ

4. ቅርብ

5. ሩቅ

6. አጭር

7.  ቆንጆ 



ምዕራፍ ሁለት የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት

24 አስረኛ ክፍል

መልመጃ ሁለት

ገላጭ ምልክቶችን በመጠቀም ስለማንነታችሁ በክፍል ውስጥ አቅርቡ።

ምሳሌ፡- 

እኔ ቁመት ረጅም፣ ፊት ቆነጆ፣ ፀጉር ረጅም፣ እግር ቀጭን፣ ዓይን ኮኮብ፣ ሰው ማየት መውደድ። 
ሸሚዝ ቡኒ፣ ሱሪ ጂንስ ጠባብ፣ ጫማ ማድረግ መጓዝ ብዙ ሰው መመለከት። 

ክፍለ ትምህርት አምስት 

የኢምቋ ሰዋስው ናሙናዎች ልምምድ

ከዚህ በታች የተቀመጡትን ናሙናዎች በጥንቃቄ ከተለማመዳችሁ በኋላ፣ ወደ ምንባቡ በመመለስ በኢምቋ 
አንብቡ።

ኢምቋ፡ ሰው ልዩ ልዩ ሕመም ወይም ጉዳት ማጋጠም ጊዜ መፍጠን ሕክምና መስጠት አለ 
ደረጃ ልዩ ዓላማ ምን ቶሎ መሻል ወይም መዳን መረዳት 

አማርኛ፡ የሰው ልጆች የተለያዩ ሕመሞችና ድንገተኛ አደጋዎች ሲያጋጥሟቸው እንዲያገግሙና 
እንዲፈወሱ የተለያየ ደረጃዎች ያሏቸው የሕክምና ዕርዳታዎች ይፈልጋሉ። 

ኢምቋ፡ ልዩ ልዩ ሕክምና አለ ትክክል- ሁሉም መጀመሪያ ማግኘት ቀላል ሕክምና የቱ-
የመጀመሪያ ሕክምና መርዳት

አማርኛ፡ ከእነዚህ የሕክምና ዓይነቶች በቀዳሚነትና በቀላሉ የምናገኘው የመጀመሪያ 

 የሕክምና ዕርዳታ የሚባለውን ነው። 

ኢምቋ፡ መጀመሪያ ሕክምና መርዳት ትርጉም ምን-ማለት ድንገት መታመም ወይም ጉዳት 
መድረስ ሰው ወይም አካል መቁሰል አጋጠመ ሰው ሆስፒታል መድረስ በፊት 
መርዳት መሰጠት ስቃይ መቀነስ ወይም ሕይወት መቆየት ያ ሕክምና መጥራት ምን  
መጀመሪያ ሕክምና መርዳት

አማርኛ፡ የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ማለት፣ ድንገት የታመሙ፣ አካላዊ ጉዳት 
የደረሰባቸውና የቆሰሉ ሰዎች የተሻለ ሕክምና ሊያገኙ የሚችሉበት ቦታ እስኪደርሱ 
ድረስ ሕይወት ለማቆየትና ስቃይ ለመቀነስ የሚሰጥ የሕክምና ዕርዳታ ነው። 

ኢምቋ፡ መጀመሪያ ሕክምና መርዳት ሰው መስጠት ምክንያት ምን- ዓላማ ዋና-ዋና ሦስት 
መሳካት። 

አማርኛ፡ የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ለሰዎች የሚሰጠው ሦስት መሠረታዊ ዓላማዎችን  
ከግብ ለማድረስ ነው። 

ኢምቋ፡  ያ ሕክምና ምን- ድንገት አደጋ መጋጠም ሰው ሕይወት መቆየት ሆስፒታል መድረስ 
ድረስ መስጠት ሕክምና  መረዳት መርዳት



ምዕራፍ ሁለትየመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት

25አስረኛ ክፍል

አማርኛ፡ ይህ በድንገት ለታመሙ ወይም ድንገተኛ አደጋ ለደረሰባቸው ሰዎች ወደ ሆስፒታል 
ከመድረሳቸው በፊት ሕይወታቸውን ለማዳን የሚሰጥ ሕክምና ነው። 



26 አስረኛ ክፍል

ምዕራፍ ሦስት
እኩልነት ምንድነው?

የሚጠበቁ ውጤቶች፡

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለእኩለነት ምንነት፣ መሠረታዊ ባሕርያትና መርሖች ደረጃውን በጠበቀ የኢምቋ 
ታስረዳላችሁ፤

	ከእኩልነት ጋር የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን ከነሥነምልክታዊ ውበታቸው በዕለት-
ተዕለት ተግባቦት ውስጥ ትጠቀማላችሁ፤

	ከንባብ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሐሳቦችን ትለያላችሁ፤

	የምዕራፉን ቁልፍ ምልክቶች  በራሳችሁን ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ በተገቢው መንገድ 
መጠቀም ትጀምራላችሁ፤

	የአያያዥ ምልክቶችን የኢምቋን ሥርዓት በተከተለ መንገድ በዕለት-ተዕለት ተግባቦት 
ውስጥ መጠቀም ትጀምራላችሁ፤ 

	የኢምቋ ምልክቶችን ሥነምልክታዊ ባሕርያትን መሠረት በማድረግ ትተነትናላችሁ::



ምዕራፍ ሦስትእኩልነት ምንድነው

27አስረኛ ክፍል

 ቁልፍ ምልክቶች

ዘር ፆታ ሕግ

ማህበራዊ ኢኮኖሚ ህብረተሰብ

ተሳትፎ ተጠቃሚ

ገጠር አመለካከት



ምዕራፍ ሦስት እኩልነት ምንድነው

28 አስረኛ ክፍል

የተዛባ ስርየሰደደ

አሉታዊ

አቻ መገለል

መሻት ምንድን ነው

እኩልነት አካልጉዳት



ምዕራፍ ሦስትእኩልነት ምንድነው

29አስረኛ ክፍል

ክፍለ ትምህርት አንድ 

ዕይታዊ ንባብ

1. የሚከተለውን ሥዕል በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ አስረዱ።

2. ሥዕሎቹ ስለ እኩልነት ምን ይናገራሉ?

ክፍለ ትምህርት ሁለት 

ንባብ

የቅድመ ንባብ ጥያቄዎች

1. በአካባቢችሁ የነዋሪዎችን ሁሉ እኩልነትን ለማስከበር መንግሥት የወሰዳቸውን 
እርምጃዎች ወይም ያወጣቸውን ሕግጋት ጥቀሱ።

2. በትምህርት ቤታችሁ የሁሉም ተማሪዎች እኩልነት ተከብሯል? መልሶቻችሁን የሚደግፉ 
ምሳሌዎች ጥቀሱ።

3. የክፍል ጓደኞቻችሁን እኩልንት የምታከብሩት በምን መንገዶች እንደሆነ አብራሩ።



ምዕራፍ ሦስት እኩልነት ምንድነው

30 አስረኛ ክፍል

መምህራችሁ «እኩልነት ምንድነው» የሚለውን ንባብ ሲያነቡ፣ ሐሳቡን ለመረዳት ከመሞከር ጎን-
ለጎን የምልክት አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።

እኩልነት ምንድነው?

እኩልነት የሰው ልጆች እስከ መስዋዕትነት ድረስ የታገሉለትና እየታገሉለት ያለ የሰው ልጆች 
መሠረታዊ ጥያቄ ነው። እኩልነት በትርጉምም በአተገባባርም ሊለያይ ይችላል። ለምሳሌ፣ የዕድሜ 
እኩልነት፣ የጾታ እኩልነት፣ ፖለቲካዊ እኩልነት፣ ወዘተ፣ አለ። እኩልነት በተለያዩ አገባቦች 
ውስጥ የተለያዩ ትርጉሞች ስለሚኖሩት፣ አንድ ትርጉም መስጠት ያስቸግራል። ለምሳሌ፣ ከላይ 
የተጠቀሱትን ሦስቱን የእኩልነት ዓይነቶች ብንወስድ፤ የዕድሜ እኩልነት ተመሳሳይ ቁጥር ያለው 
የዕድሜ እርከን ላይ መገኘትን ሲያመለክት፣ የጾታ እኩልነት ደግሞ ወንድና ሴት እኩል መብት 
ሊሰጣቸው እንደሚገባ ያሳያል። ፖለቲካዊ እኩልነት ደግሞ የዜጎች ሁሉ በሕግ ፊት እኩል 
መሆናቸውን የሚጠቁም ነው።  

በሀገራችን እንደአገባባቸው ተተርጉመው በዘልማድና በሕግ እንዲከበሩ የተደረጉ ብዙ እኩልነቶች 
አሉ። የዕድሜ እኩልነት ማለት ሁለት ሰዎች በተመሳሳይ የዕድሜ እርከን ላይ ይገኛሉ ማለት 
ነው። በባህላችን በተለያዩ የዕድሜ እርከኖች ላይ የሚገኙ ሰዎች ሁሉ እኩል ተደርገው እንዲታዩ 
አያበረታታም። ዕድሜን መሠረት ያደረገው እኩልነት በተመሳሳይ የዕድሜ እርከን ላይ ለሚገኙ 
ሰዎች ብቻ ያገለግላል። እነዚህ ሰዎች የዕድሜ እኩዮች ይባላሉ። 

ጾታዊ እኩልነት ማለት ሴቶችም ወንዶችም በሕግ ፊት እኩል ናቸው፤ እኩል ማሕበራዊ፣ 
ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መብቶች አሏቸው ማለት ነው። ወንዶች መማር፣ መሥራት፣ መዝናናት 
ወይም የፈለጋቸውን መርጠው የማግባት መብት እንዳላቸው ሁሉ ሴቶችም ተመሳሳይ መብት 
አላቸው ማለት ነው። ይህ እኩልነት ለዘመናት የተንሰራፋውን ሴቶችን ከወንዶች ዝቅ አደውርጎ 
የማየት ሁኔታን የሚቃረንና፣ ሁለቱም ፆታዎች እኩል የመብት ተጠቃሚ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ 
ነው። ይህም ሴቶችን የወንዶች ብቻ መብቶች እንደሆኑ ተደርገው ሲታዩ ከነበሩ መብቶች ሙሉ 
ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ ላይ ያተኮረ ነው። በዚህ መንገድ ሲታይ በወንዶችና በሴቶች 
መካከል እኩልንተ ሊኖር ይገባል።

ፖለቲካዊ እኩልነት ማለት ሁሉም ዜጎች በብሔር፣ በሃይማኖት፣ በፆታ፣ በዕድሜ፣ በአመለካከት፣ 
በአካል ጉዳት፣ በቋንቋና በመሳሰሉት ልዩነት ሳይደረግባቸው የእኩል መብት ባለቤቶች ናቸው 
ማለት ነው። የኢፌድሪ ሕገመንግሥት ሁሉም ዜጎች በሕግ ፊት እኩል መሆናቸውን ያረጋግጣል። 
ሁሉም ዜጎች የመምረጥና የመመረጥ፣ በነጻነት የመኖር፣ የመሥራት፣ ሀብት የማፍራት፣ የሃይማኖት 
ሥርዓቶችን መፈጸም፣ ቋንቋቸውን የመጠቀም ወዘተ፣ እኩል መብት አላቸው። ለምሳሌ ዓይነ-
ሰሞችና (መስማት የተሳናቸውና) ጆሮ-ሰሞች (መስማት የሚችሉ) እኩል መብት አላቸው ማለት 
ነው። ትምህርት፣ መረጃ፣ ወዘተ፣ ለዓይነ-ሰሞችም ለጆሮ-ሰሞችም እኩል ተደራሽ ማድረግና ሁለቱም 
ተምረውና ሰርተው ለማደግ የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ማድረግ ማለት ነው።
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የእኩልነት መርሖች መከበር ለሕዝቦች ሠላማዊ አብሮነትና ለፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል ቁልፍ 
ሚና አለው። እኩልነት እርስበእርስ መከባበርንና ልዩነትን መቀበልን ስለሚያበረታታ የእርስ 
በእርስ ግጭቶች እንዳይፈጠሩ ይከላከላል። እኩልነት በተከበረበት ሀገር ሰዎች ሐሳባቸውን በነጻነት 
የመግለጽ፣ መብቶቻችውን የመጠየቅ፣ የጋራ ሀብት ተጠቃሚ የመሆን፣ ወዘተ፣ ዕድል ስላላቸው 
በአመጽና በወንጀል ድርጊቶች የመሳተፍ ፍላጎታቸው ዝቅተኛ ይሆናል። 

     

መልመጃ አንድ

የሚከተሉት በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. በዚህ ምዕራፍ የመጨረሻ ክፍል ከፍ ሲል ከተነበበላችሁ ንባብ ተወስደው ወደ ኢምቋ 
የተተረጎሙ ዐረፍተ ነገሮች ተቀምጠዋል። የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮቹን በሚገባ ካጠናችሁ 
በኋላ፣ ከምንባቡ ውስጥ አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንድ አንቀጽ ወስዳችሁ በኢምቋ 
አንብቡ።

2. መጽሐፎቻችሁን ሳትመለከቱ፣ የምንባቡን መልዕክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍሉ 
ውስጥ በኢምቋ አቅርቡ።

መልመጃ ሁለት

የሚከተሉትን ከምንባቡ ውስጥ የወጡ ጥያቄዎች ምንባቡን መሠረት በማድረግ  በክፍል ውስጥ በኢምቋ 
መልሱ። 

1. ፖለቲካዊ እኩልነት ምን ማለት ነው?

2. የዕድሜ እኩልነት ማለት ምን ማለት ነው?

3. ባህላችን ሰዎች ሁሉ እኩል አይደሉም የሚለው ምን መሠረት በማድረግ ነው?

4. በሀገራችን ፖለቲካዊ እኩልነት ለማስፈን ከተወሰዱ እርምጃዎች ውስጥ አንድ ምሳሌ 
ጥቀሱ።

5. ዓይነ-ሰሞችና (መስማት የተሳናቸውና) ጆሮ-ሰሞች (መስማት የሚችሉ) ምሳሌ በማድረግ 
ፖለቲካዊ እኩልንትን አብራሩ።

6. የእኩልነት መርሖች መከበር የእርስ በእርስ ግጭቶች እንዳይፈጠሩ የሚከላከለው እንዴት 
ነው?

7.  እኩልነት በተከበረበት ሀገር ሰዎች በአመጽና በወንጀል ድርጊቶች የመሳተፍ ፍላጎታቸው 
ዝቅተኛ ይሆናል። እንዴት? አብራሩ።
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መልመጃ ሦስት

ዐረፍተ ነገር ምሥረታ

የሚከተሉትን ቃላት የሚወክሉትን ምልክቶች በመጠቀም የተሟሉ ዐረፍተ ነገሮችን በኢምቋ በመመሥረት በክፍል 
ውስጥ አሳዩ።

1. ተሳተፎ 

2. የተዛባ

3. አሉታዊ

4. አመለካከት

5. አካል ጉዳት

6. መገለል ክፍለ ትምህርት ሦስት 

የምልክቶች ትንተና

ቀደም ባሉት ክፍሎች በተማራችሁት መሠረት፣ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተማራችኋቸውን ዋና-ዋና 
ምልክቶች ትንተና በክፍል ውስጥ አሳዩ።

ለምሳሌ፡- ዘር      

1. የእጅ ቅርጽ፡                                      ዘ  የእጅ ቅርጽ                                

2. የእጅ ቅርጹ የሚያርፍበት ቦታ፡                      በባዶ አየር                 

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡                                 ወደ ውስጥ                           

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡                                  በክብ መልክ ወደ ፊት

5. በእጅ የማይገለጹ ክፍሎች፡                          ነፃ
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ክፍለ ትምህርት አራት 

አያያዥ ምልክቶች

አያያዥ ምልክቶች የምንላቸው ምልክቶችን ከምልክቶች፣ ሐረግን ከሐረግና ዐረፍተ ነገርን ከዐረፍተ 
ነገር ለማያያዝ የምንጠቀምባችው ናቸው። 

ምሳሌ

ግን፣ እና፣ ምክኒያቱም፣ እንጂ፣ ስለዚህ፣  

ኢምቋ፡ ወንድ ሴት ሕግ እኩል ተረጋገጠ ጨረሠ ግን አፈፃጸም ችግር 

አማርኛ፡ የወንዶችና የሴቶች እኩልነት በሕግ የተረጋገጠ ቢሆንም የአፈጻጸም ችግር አለ።

ኢምቋ፡ በደንብ ማንበብ ጨረሰ ግን ፈተና ወደቀ 

አማርኛ፡ በደንብ አንብቤያለሁ ነገር ግን ፈተና ወደቅሁ።

ኢምቋ፡ ዛሬ ጠዋት ማታ ቤት ቆየ ምክንያት ምን- ሥራ የለም።

አማርኛ፡ ዛሬ ሥራ ባለመኖሩ ምክንያት ከቤት ዋልኩ።

መልመጃ አንድ

ከላይ በተሰጠው ምሳሌው መሠረት፣ የሚከተሉትን አያያዥ ምልከቶች በመጠቀም፣ በኢምቋ  ዐረፍተ ነገር 
መሥርተችሁ በክፍል ውስጥ አሳዩ።

1. ስለዚህ

2. ግን

3. እና 

4. ምክንያት

5. እንጂ
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ክፍለ ትምህርት አምስት 

የኢምቋ ሰዋስው ናሙናዎች ልምምድ

የተሰጡትን ናሙናዎዎች በጥንቃቄ ከተለማመዳችሁ በኋላ፣ ከላይ ስለእኩልነት የቀረበውን ንባብ በኢምቋ አንብቡ።

ኢምቋ፡  እኩልነት  ሰው ብዙ ዓመት መስዋዕት መሆን ድረስ መታግል መታገል ሰው ዋና 
ጥያቄ 

አማርኛ፡  እኩልነት የሰው ልጆች መስዋዕት እሰከመሆን ድረስ የታገሉለትና እየታገሉለት ያለ የሰው 
ልጆች ዘመን የተሻገረ ጥያቄ ነው። 

ኢምቋ፡  እኩልነት አንድ አይደለም ትርጉም ተግባር ልዩ ልዩ አለ

አማርኛ፡  እኩልነት በትርጉምም በአተገባባርም የተለያየ ዓይነት አለ። 

ኢምቋ፡  እኩልነት ልዩ ልዩ አገባብ ልዩ ልዩ ትርጉም አለ አንድ ትርጉም ብቻ መስጠት ከባድ

አማርኛ፡  እኩልነት በተለያዩ አገባቦች ውስጥ የተለያዩ ትርጉሞች ሊኖሩት የሚችል ቃል ስለሆን አንድ 
ትርጉም መስጠት ያስቸግራል። 

ኢምቋ፡  ዕድሜ እኩል አንድ፣ ፆታ እኩል ሁለት ፖለቲካ እኩል ሦስት ልዩ ልዩ እኩለ አለ

አማርኛ፡  የዕድሜ እኩልነት፣ የጾታ እኩልነት፣ ፖለቲካዊ እኩልነት ወዘተ፣ አለ። 

ኢምቋ፡  እኩል ዕድሜ ማሳየት ምን ተመሳሳይ ዕድሜ ቁጥር ጾታ እኩል ማሳየት ምን ወንድ 
ሴት እኩል መብት አለ 

አማርኛ፡  የዕድሜ እኩልነት ተመሳሳይ ቁጥር ያለው የዕድሜ እርከን ላይ መገኘትን ሲያመለክት የጾታ 
እኩልነት ደግሞ ወንድና ሴት እኩል መብት ሊሰጣቸው እንደሚገባ ያሳያል። 
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ምዕራፍ አራት
ሥነምግባርና የሥነምግባር መርሖዎች

የሚጠበቁ ውጤቶች

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለሥነምግባር ምንነትና የሥነምግባር መርሖዎች ደረጃውን የጠበቀ ኢምቋ በመጠቀም 
ታስረዳላችሁ፤

	መልካም የሆኑና መልካም ያልሆኑ የሥነምግባር ዓይነቶችን  በኢምቋ ታስረዳላችሁ፤ 

	 ከሥነምግባር ጋር የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን ከነሥነምልክታዊ ውበታቸው በዕለት-
ተዕለት ተግባቦት ውስጥ ትጠቀማላችሁ፤

	 ከንባብ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሐሳቦችን ትለያላችሁ፤

	የምዕራፉን ቁልፍ ምልክቶች  በራሳችሁ ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ በተገቢው መንገድ 
መጠቀም ትጀምራላችሁ፤

	በኢምቋ ሥርዓት የተቃራኒና የተመሳሳይ ምልክቶች አጠቃቀምን በዐረፍተ ነገሮች ውስጥ 
በመጠቀም ታሳያላችሁ፤ 

	የኢምቋ ምልክቶችን ሥነምልክታዊ ባሕርያትን መሠረት በማድረግ ትተነትናላችሁ::

 ቁልፍ ምልክቶች
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ቁርኝት በጎ

ሐቅ ጥልቅ

መላበስ ባህሪ

ቁርጠኝነት አስገዳጅ

መተግበር ስግብግብነት
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ጸያፍ እርጋታ

ታጋሽነት

ቻይነት ቸርነት

ጀግንነት የሥነ ምግባር
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ፍትሃዊነት መርሆዎች

ፈላጭቆራጭ

ክፍለ ትምህርት አንድ 

ዕይታዊ ንባብ

1. የሚከተለውን ሥዕል በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ አስረዱ።

2. መልካም ሥነምግባር የሚያሳየው ሥዕል የትኛው ነው? ምን ዓይነት መልካም ሥነምግባር 
ያሳያል?
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ክፍለ ትምህርት ሁለት 

ንባብ

የቅድመ ንባብ ጥያቄዎች

1. ሥነምግባር ምን ማለት ነው?

2. በክፍላችሁ ወይም በትምህርት ቤታችሁ ውስጥ መልካም ሥነምግባር አለው/አላት ብላችሁ 
የምታስቡትን አንድ ተማሪ ወይም መምህር ጥቀሱና ሥነምግባር አለው/አላትለማለት 
ያበቃችሁን ምክንያቶች አስረዱ

3. አንድ ተማሪ መጥፎ ሥነምግባር አለው የሚባለው ምንን መሠረት አድርጎ ነው?

መምህራችሁ «ሥነምግባርና የሥነምግባር መርሖዎች» የሚለውን ንባብ ሲያነቡ፣፣ ሐሳቡን ለመረዳት 
ከመሞከር ጎን-ለጎን፣ የምልክት አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።

ሥነምግባርና የሥነምግባር መርሖዎች

ሥነምግባር ማለት በምንኖርበት ማኅበረሰብና አካባቢ ተቀባይነትን ያገኘ መልካም ባሕርን 
መላበስና መተግበር ማለት ነው። ሥነምግባራችን ከአስተዳደጋችን፣ አኗኗራችንና ከሥነልቡናችን 
ጋር ጥብቅ ቁርኝት ያለው ነው። ሥነምግባር ፍላጎታችንና ምርጫችን፣ በጎና ጸያፍ ሥራዎቻችን 
የሚመነጩበት የማንነት መገለጫ ነው። 

የሰው ልጆች በተፈጥሮው፣ እንደሚኖረው አስተዳደግ ማኅበራዊ ገጠመኝና ተጋልጦዎች መልካም 
ወይም መጥፎ ሥነምግባር ሊላበስ ይችላል። የሰው ልጅ በልጅነት ዘመኑ መልካም የሚባሉ ዓለማዊና 
መንፈሳዊ ሥነምግባሮችን እንዲያውቅና እንዲተገብር በሚያበረታታ ቤተሰብና ማኅበረሰብ ውስጥ 
ካደገ ሐቅንና መልካም ነገርን የመውደድና መጥፎ ነገርን የመጥላት ባሕርይን ያዳብራል። 
መልካም ባሕርይ አንድን ሰው በጎ ተግባራትን ያለማንም አስገዳጅነት እንዲያከናውን ያደርጋል። 
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እንዲህ ዓይነት ባሕርይ  የተላበሰ ሰው የመልካም ሥነምግባር  ባለቤት ነው ሊባል ይችላል። 
ሥነምግባር ከሰው የሚመነጭና ካለማንም አስገዳጅነት የሚፈፀሙ ተግባራት መገለጫ ነው። 
ለምሳሌ ሆደ ሰፊነትና እርጋታ፣ ታጋሽነትና ቻይነት፣ ቸርነትና ጀግንነት፣ ፍትሐዊነትና በጎነት፣ 
ወዘተ፣. የመልካም ሥነምግባር መገለጫዎች ናቸው። 

በተቃራኒው የሰው ልጆች የባሕርይ ማስተካከያ አሊያም የቤተሰብ ክትትል ካልተደረገለት፣ 
ወይም በመጥፎ አስተዳደግ ካደገ፣ መጥፎውን መልካም፣ ቆንጆውን ደግሞ የሚያስጠላ አድርጎ 
የመመልከት ባሕርይ ሊኖረው ይችላል። እንዲህ ዓይነት ሰው አስነዋሪ ተግባራትን ያለምንም 
እፍረት ይተገብራል፤ ይናገራል። አንድ ሰው፣ አንድን መጥፎ ሥራ በንግግርም ሆነ በተግባር 
ያለምንም እፍረት የሚናገርና የሚተገብር ከሆነ፣ መጥፎ ሥነምግባርን የተላበሰ ነው እንለዋለን። 
ከመጥፎ ሥነምግባር መገለጫዎች ውስጥ ተንኮል፣ ሐሰት መናገር፣ ግልፍተኝነት፣ ስግብግብነት፣ 
እብሪተኘነት፣ ተሳዳቢነት፣ ወዘተ፣ ይገኙበታል። 

የሥነምግባር መርሖዎች በጋራ የሚኖሩ ወይም የሚሠሩ ህዝቦች፣ ቡድኖች ወይም ግለሰቦች 
በጋራ የሚመሩበት የሚከተሉትና የሚተዳደሩበት ራሳቸውንና ሥራቸውን ለመቆጣጠር የሚያግዙ 
የሥነምግባር መመሪያዎች ናቸው። የሥነምግባር መርሖዎች እንደ ሀገሩ፣ እንደ ባህሉ፣ እንደ 
ሙያው ወዘተ፣ ሊለያዩ ይችላሉ። ሆኖም በብዙዎቹ ሕዝቦች፣ ባህሎችና ሙያዎች ተቀባይነት 
ያላቸው የተወሰኑ መርሖዎች አሉ። 

መልካም ሥነምግባር ያለው ዜጋ ለሀገር እድገት ቁልፍ ሚና ይጫወታል። ዛሬ የሀገራችንን 
እድገት ወደ ኋላ እየጎተቱ ላሉ እንደ ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት እንዲሁም በስልጣን መባለግ 
ዋንኛ መንሰኤ የሥነምግባር ጉድለት ነው። ለማኅበራዊ ሕወይት ጠንቅ የሆኑ እንደ ሌብነት፣ 
ሱሰኝነት፣ አጭበርባሪነት፣ ስግብግብነተ፣ ከመጠን ያለፈ ራስ ወዳድነት ወዘተ፣ የሥነምግባር 
ጉድለት መግለጫዎች ናቸው። ስለዚህ መልካም ሥነምግባር ያለው ዜጋ ማፍራት ለጤናማ 
ማኅበራዊ ሕይወትና ለሀገር ብልጽግና ከፍተኛ ሚና አለው። እያንዳዱ መልካም ዜጋ መሆን 
የሚፈልግ ሰውም የማኅበረሰቡንና የሙያውን የሥነምግባር መርሖዎች አውቆ ማክበርና መተግበር 
ይጠበቅበታል።

መልመጃ አንድ

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. ከምንባቡ ውስጥ ስለሥነምግባር ምንነት፣ መገለጫዎች፣ መልካም የሆኑና መልካም ያልሆኑ 
ባሕርያትን  በመለየት በኢምቋ አስረዱ።

2. የምንባቡን ዋና-ዋና ነጥቦች ዘርዝሩ። 



ምዕራፍ አራትሥነምግባርና የሥነምግባር መርሖዎች

41አስረኛ ክፍል

3. የምንባቡን ጠቅላላ መልዕክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍል ውስጥ አቅርቡ።

መልመጃ ሁለት

የሚከተሉትን ከምንባቡ የወጡ ጥያቄዎች ምንባቡን መሠረት በማድረግ፣  በክፍል ውስጥ  በኢምቋ መልሱ። 

1. ሥነምግባር ማለት ምን ማለት ነው?

2. የአንድ ሰው ሥነምግባር የዛ ሰው የምን መግለጫ ነው?

3. የአንድን ሰው ሥነምግባር የሚወስኑት ዋና-ዋና ነገሮች ምንድናቸው?

4. የመልካም ሥነምግባር መግለጫዎችን ጥቀሱ

5. የሥነምግባር መርሖዎች ማለት ምን ማለት ነው?

6.  የጋራ የሥነምግባር መርሖዎች ከሚባሉት ውስጥ አምስት ምሳሌዎች ጥቀሱ

7.  መልካም ሥነምግባር ያለው ዜጋ ለሀገር እድገት ቁልፍ ሚና ይጫወታል። አብራሩ

መልመጃ ሦስት

ዐረፍተ ነገሮች ምሥረታ

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ የተወከሉትን ምልክቶች 
በመጠቀም የራሳችሁን የኢምቋ  ዐረፍተ ነገሮች መሥርቱ።

1. ጥልቅ

2. ቁርጠኝነት

3. አስገዳጅ

4. መተግበር

5. ባሕር
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መልመጃ አራት

የምልክቶች ተቃራኒ ማሳየት

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ የተወከሉትን ምልክቶች ተቃራኒ ምልክቶች 
በክፍል ውስጥ አሳዩ።

ምሳሌ፡- ጎበዝ- ሰነፍ

1. ቻይ

2. ቸር

3. ጀግና

4. ታማኝ

5. በጎ

ክፍለ ትምህርት ሦስት 

ከምልክቶች አዳዲስ ምልክቶችን መፍጠር

ምሳሌዎች

ታማኝ + ነት =  ታማኝነት

ታማኝ፡ እምነት ሊሰጠው የሚችል ሰው

ታማኝነት፡ እምንት 

ምሳሌዎቹን መሠረት በማድረግ፣ ከሚከተሉት ምልክቶች አዳዲስ ምልክቶች መሥርቱ

1. ታጋሽ

2. ቻይ

3. ቸር

4. ጀግና

5. ሰው
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ክፍለ ትምህርት አራት

የምልክቶች ትንተና

ቀደም ባሉት ክፍሎች በተማራችሁት መሠረት፣ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተማራችኋቸውን ዋና-
ዋና ምልክቶች ትንተና በክፍል ውስጥ አሳዩ። 

ለምሳሌ፡- ሐቅ      

1. የእጅ ቅርጽ፡                                     አመላክች ጣት                              

2. የእጅ ቅርጹ የሚያርፍበት ቦታ፡                     ከአፍ ፊት                

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡                                ወደ ግራ

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡                                 ወደ ፊት

5. በእጅ የማይገለጹ ክፍሎች፡                          በመጠኑ ኮስተር ያለ ፊት 

ተቃራኒ ምልክቶች

ተቃራኒ ምልክቶች የምንላቸው እርስ በርሳቸው በሀሳብ የሚቃረኑ ምልክቶች ናቸው።  

ምሳሌ፡-  

መስማማት- መቃወም

መሄድ- መምጣት

መልካም- መጥፎ  

ሰፊ - ጠባብ
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መልመጃ ስድስት

ከዚህ በታች ምልክቶችን ወክለው ለቀረቡት ቃላት፣ ከላይ በተሰጠው ምሳሌ መሠረት፣ ተቃራኒ ሠርታችሁ በክፍል 
ውስጥ አሳዩ።

1. ማዘን

2. ማክበር

3. መራራ

4. መርካት

5. ማሻሻል

በትርጉም የተለያዩ ሆነው የሚቀራረቡ የኢምቋ ምልክቶች

አንዳንድ የኢምቋ ምልክቶች በተርጉም የተለያዩ ሆነው፣ በምልክት አደራረግ ተቀራራቢ ናቸው። 
እነዚህ ምልክቶች ሰለሚቀራረቡ ተመሳሳይ ትርጉም ያላቸው ይመስላሉ እንጂ ልዩነት ግን አላቸው።

ለምሳሌ፡- 

- መታመም/በሽታ

- መጠገን/ጫማ

- አፋር/ማበጠሪያ

- ደደብ/ቁጭት

- ኬንያ/ፒያሳ

- መዝናናት/በዓል

መልመጃ ሰባት

ከላይ በተሰጠው ምሳሌ መሠረት፣ ከአሥር ያላነሱ በትርጉም የተለያዩ ሆነው ነገር ግን በአደራረግ ተቀራራቢ የሆኑ 
የኢምቋ ምልክቶች ዘርዝራችሁ አሳዩ።
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ክፍለ ትምህርት አምስት 

የኢምቋ ሰዋስው ናሙናዎች ልምምድ

ከዚህ በታች የተቀመጡትን ናሙናዎች በጥንቃቄ ከተለማመዳችሁ በኋላ፣ ወደ ምንባቡ በመመለስ በኢምቋ 
አንብቡ።

ኢምቋ፡  ሥነምግባር ትርጉም ምን- መኖር ሕዝብ አካባቢ መደገፍ መልካም መልካም  ባሕር 
ማወቅ፣ መከተል፣ ተግባር ማድረግ ማለት

አማርኛ፡  ሥነምግባር ማለት በምንኖርበት ማኅበረሰብ ና አካባቢ ተቀባይነትን ያገኘ መልካም 
ባሕርን መላበስና መተግበር ማለት ነው።

 ኢምቋ፡  ሥነምግባር እኛ መተሳሰር ምን ምን ጋር- አንድ ማደግ ሁኔታ እንዴት አንዴት አደገ 
ሁለት መኖር ሁኔታ ሦስት አእምሮ ሁኔታ- ሦስት መገናኘት ጠንካራ

አማርኛ፡ ሥነምግባራችን ከአስተዳደጋችን፣ አኗኗራችንና ከሥነልቡናችን ጋር ጥብቅ ቁርኝት 
ያለው ነው።

ኢምቋ፡  ሥነምግባር የኛ ምን- እኛ ፍላጎት፣ ምርጫ፣ የኛ መልካም ሥራ ወይም መጥፎ ሥራ  
ምንጭ - እኛ መታወቂያ   

አማርኛ፡ ሥነምግባር ፍላጎታችንና ምርጫችን፣ በጎና ጸያፍ ሥራዎቻችን የሚመነጩበት የማንነት 
መገለጫ ነው።

ኢምቋ፡ ሰው ልዩ ልዩ ምክንያት መልካም ወይም መጥፎ ሥነምግባር መከተል ሊሆን ይቻላል 
ወሳኝ ምን ማደግ ሁኔታ፣ ልምድ ወዘተ፣

አማርኛ፡  የሰው ልጅ በተፈጥሮው፣ እንደሚኖረው አስተዳደግ ማኅበራዊ ገጠመኝና ተጋልጦዎች 
መልካም ወይም መጥፎ ሥነምግባር ሊላበስ ይችላል። 

ኢምቋ፡  አንድ ሰው ልጅ የሆነ ጊዜ ቤተሰብ ማበረሰብ አብሮ መኖር ማደግ በኋላ መሆን ምን 
መልካም ሰው ተመሳሳይ መልካም- መልካም መወደድ መጥፎ መጥላት 

አማርኛ፡  የሰው ልጅ በልጅነት ዘመኑ በመልካም ቤተሰብና ማኅበረሰብ ውስጥ ካደገ፣  መልካም 
መልካም ነገሮችን ይወዳል፤ መጥፎ ነገሮችንም ይጠላል።
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ምዕራፍ አምስት
የማስታወቂያ ጥቅም

የሚጠበቁ ውጤቶች፡

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለ ማስታወቂያ ምንነት፣ ዓይነቶች፣ አስፈላጊነትና ጠቀሜታዎች ደረጃውን የጠበቀ ኢምቋ 
በመጠቀም ታስረዳላችሁ፤

	ከማስታወቂያ ጋር የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን ከነሥነምልክታዊ ውበታቸው በዕለት-
ተዕለት ተግባቦት ውስጥ ትጠቀማላችሁ፤

	 ከንባብ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሐሳቦችን ትለያላችሁ፤

	የምዕራፉን ቁልፍ ምልክቶች  በራሳችሁ ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ በተገቢው መንገድ 
መጠቀም ትጀምራላችሁ፤

	የኢምቋ የጥምር ምልክቶች አጠቃቀምና አፈጣጠር የኢምቋ ሥርዓቶችን በመከተል 
በምሳሌ አስደግፋችሁ ትገልጻላችሁ:: 

	ከነጠላ ምልክቶች ጥምር ምልክቶች እንዲሁም ከጥምር ምልክቶች ነጠላ ምልክቶች 
ትገነባላችሁ፤

	የጥምር ምልክቶች አጠቃቀምና አፈጣጠር በምሳሌ አስደግፋችሁ ታስረዳላችሁ። 

	የኢምቋ ምልክቶችን ሥነምልክታዊ ባሕርያትን ትተነትናላችሁ::
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 ቁልፍ ምልክቶች

ድምጽ ምስል

ሻጭ ምርት

ብዙሃን መገናኛ ማስታወቂያ

አምራች ገዢ
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ጋዜጣ መጽሔት

ቴሌቪዥን አገልግሎት ሙያ

ትርፍ ድርጅት

ማቋቋም ራዲዮ

ደንበኛ መረጃ
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ክፍለ ትምህርት አንድ 

ዕይታዊ ንባብ

1. የሚከተለውን ሥዕል በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ ለክፍል ጓደኞቻችሁ 
አስረዱ።

2. በማስታወቂያዎቹ መካከል የምታዩትን የአቀራረብ ልዩነቶች አስረዱ።

 
 

ክፍለ ትምህርት ሁለት 

ንባብ

የቅድመ ንባብ ጥያቄዎች

1. ውጭ ተሰቅለው ወይም በቴሌቪዥን ሲተላለፉ ከተመለከታችኋቸው ማስታወቂያዎች መካከል 
የወደዳችሁትን ወይም የጠላችሁትን አንድ ማስታወቂያ ምረጡና ለምን እንደወደዳችሁት 
ወይም ለምን እንደጠላችሁት ለክፈል ጓደኞቻችሁ አስረዱ።
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2. ማስታወቂያዎች ጠቃሚ ወይም ጎጂ ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? ለምን? 

መምህራችሁ «የማስታወቂያ ጥቅም» የሚለውን ንባብ ሲያነቡ፣፣ ሐሳቡን ለመረዳት ከመሞከር ጎን-
ለጎን፣ የምልክት አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።

የማስታወቂያ ጥቅም

ማስታወቂያ፣ በድምፅ፣ በምስል ወይም በሁለቱም እየታገዘ የተለያዩ መረጃዎችን፣ አገልግሎቶችንና 
ምርቶችን ለማስተዋወቅ የሚጠቅም የንግድ ወይም የአገልግሎት ማስተዋወቂያ ዘዴ ነው። 
አብዛኛውን ጊዜ ማስታወቂያን የሚያስነግሩት በንግድ ሥራ ላይ የተሰማሩ ናቸው። ማስታወቂያው 
እንዲነገርላቸው የሚያደርጉትም ምርቶቻቸውና አገልግሎቶቻቸው ገዢ እንዲያገኙ ለማድረግ 
ነው። በማስታወቂያ አገልግሎቱንና ምርቱን የሚያስተዋውቀው አካል ለማስታወቂያው ይከፍላል፤ 
በማስታወቂያው መተላለፍ የሚፈልገውንም መልክት ያቀርባል። ማስታወቂያ በተለያዩ የብዙኃን 
መገናኛዎች ላይ ማለትም በጋዜጦች፣ በመጽሔቶች፣ በቴሌቪንና በሬዲዮ እንዲሰራጭ ይደረጋል።

ማስታወቂያ ለአንድ ሀገር ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገት የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ 
ስለሆነ በሀገራችን ራሱን የቻለ ማስታወቂያን የሚመለከት አዋጅ ነሐሴ 21 ቀን 2004 ዓ.ም ወጥቶ 
በሥራ ላይ ይገኛል። ይህ አዋጅ ቁጥር 759/2004 ሲሆን ስለማስታወቂያ የወጣ አዋጅ የሚል 
ስያሜ ተሰጥቶታል። የአዋጁ ዓላማ በመግቢው ላይ እንደተገለጸው ማስታወቂያ በምርት ግብዓት 
ወይም በአገልግሎት አሰጣጥ ረገድ ለሀገራችን ሁሉን አቀፍ እድገት አስተዋፅኦ የሚያበረክት 
በመሆኑ በምንከተለው ገበያ መር ሥርዓት ውስጥ ጤናማ የገበያ ውድድር እንዲኖር አስተዋፅኦው 
የጎላ ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ በሥርዓት ላልተመራ ህብረተሰቡንና የሀገርን ገፅታ ሊጎዳ ስለሚችል 
የሚመራበት ሕግ አስፈላጊ መሆኑን ሕግ አውጪው ስላመነበት ይህን አዋጅ አውጥቷል።

ማስታወቂያ፣ ምርት አቅራቢውንም ሆነ ተጠቃሚውን በከፍተኛ ደረጃ የሚጠቅም ነው። ይኸውም 
በአንድ በኩል፣ አምራቹና አገልግሎት ሰጪው በማስታወቂያ በመታገዝ፣ ስለ ምርቱና አገልግሎቱ 
ጥራት፣ ብቃት፣ አስፈላጊነት፣ ጠቀሜታ እንዲሁም ምርቱና አገልግሎቱ ስለሚገኙበት ስፍራ ጭምር 
ስለሚገለፅ የምርቱን ገዢዎችና የአገልግሎቱን ተጠቃሚዎች ቁጥር ሊያሳድግ ይችላል። በሌላ 
መልኩ፣ በማስታወቂያ አማካኝነት ስለተለያዩ ምርቶችና አገልግሎቶች ስለሚናገር ተጠቃሚው 
የሚጠቅመውን መርጦ እንዲገዛ ዕድሉን ያሰፋለታል።

ማስታወቂያ የሚሠራው ለትርፍ ለተቋቋሙና ለትርፍ ላልተቋቋሙ ሁለት ዓይነት ድርጅቶች 
ነው። ለትርፍ የተቋቋሙ ድርጅቶች ማስታወቂያን የሚጠቀሙት ምርታቸውንና አገልግሎታቸውን 
የሚገዙና የሚጠቀሙ ደንበኞችን በማብዛት ትርፋቸውን ለማሳደግ ነው። ለትርፍ ያልተቋቋሙ 
ድርጅቶች ደግሞ የሚያስተዋውቁት አገልግሎት ለማስተዋወቅና ተያያዥ መረጃዎችን ለማሕበረሰቡ 
ለማድረስ ብቻ ነው። 

በአጠቃላይ ማስታወቂያ ስለ አንድ ምርት፣ አገልግሎት ወይም ስለአንድ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 
ማኅበራዊ ጉዳይና ተግባር ለኅብረተሰቡ መረጃ የሚተላለፍበት ዘዴ ብሎ ማጠቃለል ይቻላል።
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መልመጃ አንድ

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. በዚህ ምዕራፍ የመጨረሻ ክፍል ከፍ ሲል ከተነበበላችሁ ንባብ ተወስደው ወደ ኢምቋ 
የተተረጎሙ ዐረፍተ ነገሮች ተቀምጠዋል። የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮቹን በሚገባ ካጠናችሁ 
በኋላ፣ ከምንባቡ ውስጥ አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንድ አንቀጽ ወስዳችሁ በኢምቋ 
አንብቡ።

2. መጽሐፎቻችሁን ሳትመለከቱ የምንባቡን መልዕክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍሉ 
ውስጥ በኢምቋ አቅርቡ።

መልመጃ ሁለት

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ምንባቡን መሠረት፣ በማድረግ  በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. ማስታወቂያ የሚተላለፍባቸውን መንገዶች ጠቀሱ።

2. አብዛኛውን ጊዜ ማስታወቂያን የሚያስነግሩት እነማናቸው?

3. ማስታወቂያ አስነጋሪዎች ማስታወቂያ እንዲነገርላቸው የሚያደርጉበት ምክንያት ምንድነው?

4. ኢትዮጵያ የማስታወቂያ አዋጅ እንድታወጣ ያሳሳት ምክንያት ምንድነው?

5. ስለማስታወቂያ የወጣው አዋጅ ዓላማ ምንድነው?

6. ሕዝቡ ከማስታወቂያ የሚያገኛቸው ጥቅሞች ምን እንደሆኑ አብራሩ።

7.  አገልግሎት ሰጪዎች ማስታወቂያ በማስነገር የሚያገኟቸውን ጥቅሞች አብራሩ።

 

መልመጃ ሦስት

ዐረፍተ ነገር ምሥረታ

የሚከተሉትን ቃላት የሚወክሉትን ምልክቶች በመጠቀም የተሟሉ ዐረፍተ ነገሮችን በኢምቋ መሥርቱ

1. ብዙን መገናኛ

2. አምራች

3. ገዢ
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4. ድርጅት

5. ደንበኛ 

ክፍለ ትምህርት ሦስት 

ምልከታ

መልመጃ አንድ

የሚታዩ የተለያዩ ማስተወቂያዎችን በማጥናት በምን እንደተላለፉና፣ መልዕክቱን ለማስተላለፍ 
ምን እንደተጠቀሙ አጠር ያለ ዘገባ አዘጋጅታችሁ በክፈል ውስጥ በኢምቋ አቅርቡ ።

የቡድን ሥራ

በቡድን በመሆን፣ የማኅበራዊ ሚዲያና መገናኛ ብዙኃን የሚባሉትን ዝርዝር ለየብቻ ካዘጋጃችሁ 
በኋላ፣ በቡድን ተወካያችሁ በኩል በክፍል ውስጥ  በኢምቋ አቅርቡ።

ክፍለ ትምህርት አራት 

የምልክቶች ትንተና

ቀደም ባሉት ክፍሎች በተማራችሁት መሠረት፣ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተማራችኋቸውን ዋና-ዋና ምልክቶች 
ትንተና በክፍል ውስጥ አሳዩ።

ምሳሌ፡- ድምፅ      

1. የእጅ ቅርጽ፡                                ጎባጣ የእጅ ቅርጽ                                  

2. የእጅ ቅርጹ የሚያርፍበት ቦታ፡                በጎሮሮ አካባቢ       
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3. የመዳፍ አቅጣጫ፡                           ወደ ውስጥ       

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡                            ወደ ፊት       

5. በእጅየማይገለጹክፍሎች፡                     ነፃ         

ክፍለ ትምህርት አምስት 

ጥምር ምልክቶች ምሥረ

ማስታወሻ 

ጥምር ምልክቶች ምሥረታ

ጥምር ምልክት ማለት ሁለት የተለያዩ ምልክቶች በማጣመር የተፈጠረ አዲስ ትርጉም 
ያለው ምልክት ማለት ነው። ጥምር ምለክቶች በሚደረጉበት ጊዜ ተጣመሪ ምልከቶቸ 
ከነባራዊ ባሕርያቸው የተለየ የባሕርይ ለውጥ ይታይባቸዋል። ከነዚህም የእጅ እንቅስቃሴ 
ድግግሞሽ መቀነስ፣ በቀላሉ መዋሐድ፣ የመጀመሪያው ምልክት እንደተጀመረ የሁለተኛው 
ምልክት መኖርና ጥምረት በሚደረግበት ጊዜ በመካከላቸው ያለው ጊዜ አጠር ማለት። 
እንደ ሐረግ ተደርገው የሚወሰዱ ጥምር ምልክቶች አይደሉም።

ምሳሌዎች 

1. ወንድ^ተመሳሳይ (የመስማማት ምልክት) = ወንድም

(ወንድና ተመሳሳይ ምልክቶች ወደ ጥመር ምልከት ሲቀየሩ ተመሳሳይ የእጅ እንቅስቃሴ 
ድግግምሽ ይቀንሳል) 

2. ቀይ^መክተፍ = ቲማቲም ( የሁለቱም ምልክቶች በቀላሉ ይዋህዳሉ)

3. ጥቁር^ከስር/ጎን = ጥላ (ጥቁርና ከስር መካከል አጭር ጊዜ ይኖራል)

4. ሥጋ^መስቀል(አንድ ነገር መስቀል) = ቋንጣ 
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መልመጃ አንድ

ከዚህ በታች የተቀመጡት ቃላት ከሁለት የተለያዩ ምልክቶች የሚሠሩ ጥምር ምልክቶችን የሚወክሉ ናቸው። 
በቃላቱ የተወከሉትን ምልክቶች ተጣመሪያቸውን እየፈለገችሁ በክፍል ውስጥ በኢምቋ አሳዩ።

1. ጠመኔ

2. ሐዋርያ

3. ዘላለም

4. ባል

5. ርካሸ

6. አስፓልት መንገድ 

7. እህት

8. እርጎ

9. አለመስማማት

10. ሚስት

ክፍለ ትምህርት ስድስት 

የኢምቋ ሰዋስው ናሙናዎች ልምምድ

ከዚህ በታች የተቀመጡትን አማርኛ ዐረፍ ተነገሮች ናሙናዎዎች በጥንቃቄ ከተለማመዳችሁ በኋላ፣ ወደ ምንባቡ 
በመመለስ በኢምቋ አንብቡ።

ኢምቋ፡  ማስታወቂያ ትርጉም ምን  ድምፅ ፎቶ ወይም ሁለት መንገድ መጠቀም መረጃ 
ማስተላለፍ ምርት አገልግሎ ማስተዋወቅ መንገድ

አማርኛ፡  ማስታወቂያ፣ በድምፅ፣ በምስል ወይም በሁለቱም እየታገዘ የተለያዩ መረጃዎችን፣ 
አገልግሎቶችንና ምርቶችን ለማስተዋወቅ የሚጠቅም መንገድ ነው። 

ኢምቋ፡  ብዙ ብዙ ጊዜ ማስታወቂያ መንገር መንገር ማ ነጋዴ

አማርኛ፡  አብዛኛውን ጊዜ ማስታወቂያን የሚያስነግሩት በንግድ ሥራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች 
ናቸው። 

ኢምቋ፡   ነጋዴ ማስታወቂያ ምክንያት መንገር መንገር ምክንያት ምን ምርት አገልግሎት 
ማስተዋዋቅ ማስተዋወቅ መግዛት ሰው ማግኘት 

አማርኛ፡  ነጋዴዎች ማስታወቂያው እንዲነገርላቸው የሚያደርጉት ምርቶቻቸውና 
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አገልግሎቶቻቸው ገዢ እንዲያገኙ ነው።

ኢምቋ፡  መንግር ሕግ አለ ምን መጀመሪያ ማስታወቂያ መነገር ፈለገ ሰው ገንዘብ መክፈል 
እንደገና ማስተላለፍ ፈለገ ምን ዝግጅት ዝግጅት መሰጠት አለበት

አማርኛ፡  በማስታወቂያ አገልግሎቱንና ምርቱን የሚያስተዋውቀው አካል ለማስታወቂያው 
ይከፍላል፤ በማስታወቂያው መተላለፍ የሚፈልገውንም መልክት ያቀርባል። 

ኢምቋ፡ ማስታወቂያ ማስተላለፍ መንገድ ልዩ ልዩ አለ ምሳሌ ጋዜጣ መጽሔት ቴሌቭዥን 
ሬዲዮ 

አማርኛ፡  ማስታወቂያ በተለያዩ የብዙኃን መገናኛዎች ላይ ማለትም በጋዜጦች፣ በመጽሔቶች፣ 
በቴሌቪዥንና በሬዲዮ እንዲሰራጭ ይደረጋል።


