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ምዕራፍ ስድስት
የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋዎች

የሚጠበቁ ውጤቶች

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለ የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋዎች ደረጃውን የጠበቀ ኢምቋ በመጠቀም ታስረዳላችሁ፤

	ከተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋዎች  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፤

	የመጠይቅ ምልክቶች አጠቃቀምን በምሳሌ አስደግፋችሁታስረዳላችሁ፤ 

	የኢምቋ የመጠይቅ ምልክቶችን በዕለት-ተዕለት ተግባቦት ውስጥ መጠቀም 
ትጀምራላችሁ።

	የኢምቋ ምልክቶችን ሥነምልክታዊ ባሕርያትን ትተነትናላችሁ::
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 ቁልፍ ምልክቶች

መዛባት መከሰት

ድርቅ አውሎነፋስ

ማዕበል

እልቂት
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ግዴለሽ/ችላ ዝቅጠት

አሸባሪ ኒውክለር

የመሬት መንቀጥቀጥ

የተፈጥሮ ሰው ሠራሽ
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ክፍለ ትምህርት አንድ 

ዕይታዊ ንባብ

1. የሚከተሉትን ምስሎች ተመልክታችሁ፣ የተረዳችሁትን ለጓደኞቻችሁ አስረዱ።

2. በምስሎቹ ከምትመለከቷቸው መካከል ሰው ሠራሽና ተፈጥሮ-ወለድ የሆኑትን አደጋዎች 
ለይታችሁ አስረዱ።

ክፍለ ትምህርት አንድ 

ንባብ

የቅድመ ንባብ ጥያቄዎች

1. ቢያንስ አንድ የተፈጥሮ ወይም ሰው ሠራሽ አደጋ አይታችሁ ታውቃላችሁ ተብሎ 
ይታማናል። ያያችሁት አደጋ ያስከተለውን ጉዳትና በግላችሁ የወሰዳችሁትን ትምህርት 
አስረዱ።

2. በሀገራችን ለደረሱ የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋዎች ምሳሌ የሚሆኑ ጥቀሱ።
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መምህራችሁ «የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋዎች» የሚለውን ንባብ ሲያነቡ፣ ሐሳቡን ለመረዳት ከመሞከር 
ጎን-ለጎን የምልክት አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።

የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋዎች

አደጋዎች የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ በመባል በሁለት ዋና-ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ። የተፈጥሮ 
አደጋዎች የሚባሉት፣ በአየር ንብረት መዛባትና በተፈጥሯዊ ሂደቶች ሳቢያ የሚከሰቱ ድንገተኛና 
ከባድ ክስተቶች ናቸው። ከእነዚህ አደጋዎች መካከል የመሬት መንቀትቀጥ፣ አውሎ ንፋስ፣ ጎርፍ፣ 
ወረርሺኝ፣ ድርቅ፣ እሳተ ገሞራ፣ ማዕበል፣ ሰደድ እሳት፣ የአሸዋ ማዕበል፣ የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ። 
እነዚህ አደጋዎች በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ያለማስጠንቀቂያ የሚከሰቱና የተለያየ ደረጃ ያለው 
ጉዳት የሚያስከትሉ ናቸው። 

የተፈጥሮ አደጋ ሰውንና ንብረትን በአስከፊ ሁኔታ የሚጎዳ ነው። አደጋው ጥሎት የሚያልፈው 
ሁለንተናዊ ቀውስ መጠነ ሰፊ ይሆናል። የተፈጥሮ አደጋ በሚከሰትበት ቦታ የነዋሪው መጠን 
አነስተኛ ከሆነ፣ አደጋው የሚያስከትለው ጉዳት መለስተኛ ሊሆን ይችላል። በአንጻሩ ደግሞ፣ 
አደጋው በርካታ ሰዎች በሚኖሩበት ቦታ ሲከሰት እልቂቱ ከፍተኛ ከመሆኑም ባሻገር፣ የአካባቢው 
ማኅበረሰብ እንዲያገግም ለማድረግ በርካታ ዓመታትን መውሰዱ ሊወስድ ይችላል።

ሰው ሠራሽ አደጋ የሚባለው በሰዎች መዘናጋት፣ ግዴለሽነት በግንዛቤ እጥረት፣ ወይም እንዲከሰት 
ታስቦበት የሚፈጠር አደጋ ነው። ሰው ሠራሽ አደጋ ከተፈጥሯዊ አደጋ የሚለየው፣ የሚፈጠረው 
በሰው ልጆች አማካኝነት በመሆኑ ነው። ይህን መሰሉ አደጋ በሰው ሕይወት፣ በንብረትና በአካባቢ 
ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ከመሆኑም በተጨማሪ፣ ችግሩ ለተራዘመ ጊዜ የሚቆይ ሊሆን 
ይችላል። የሰው ሠራሽ አደጋ እየተባሉ የሚጠሩት በርካታ ሲሆኑ፣ ዋና-ዋናዎቹም፤ የእሳት አደጋ፣ 
የአሸባሪዎች ጥቃት፣ ፍንዳታ፣ የደፉ የፋብሪካ ወይም የኬሚካል ዝቃጮችና ጦርነት ወዘተ፣ ናቸው። 

አንዳንድ ጊዜ ሰው ሠራሽ አደጋዎች ለተፈጥሯዊ አደጋዎች መፈጠር እንደ ምክንያት ሊሆኑም 
ይችላሉ። ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ፍንዳታ ለመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ምክንያት ሊሆን ይችላል። 
የዛፎች ጭፍጨፋ ለድርቅ ሊያጋልጥ ይችላል።  

አብዛኛውን ጊዜ ሰው ሠራሽም ሆነ የተፈጥሮ አደጋዎች ሲከሰቱ በሰዎች ላይ የሞትና የአካል 
ጉዳቶች ያጋጥማሉ። ከዚህ በተጨማሪም፣ የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋዎች የሰው ልጆችን 
ሕልውና አጣብቂኝ ውስጥ በማስገባት ለስደት፣ ለበሽታ፣ ለጉስቁልና፣ ለረሃብና ለሌሎች ጠንቆች 
ይዳርጋሉ።  ይህን ከግንዛቤ በማስገባት ግለሰቦች፣ ሕብረተሰብ፣ መንግሥታት የቅድመ መከላከልና 
እቅዶች በማውጣትና በመተግበር እንዲሁም የድህረ አደጋ የመቋቋሚያ እቅዶች በማውጣትና 
በመዘጋጀት ሰው ሠራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች የሚያስከትሉትን ጉዳት ለመቀነስ ይሞከልራሉ። 

የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋዎችን ለመከላከል ሲከሰቱም ጉዳታቸውን ለመቀነስ፣ የአደጋ 
መከላከልና ዝግጁነት አቅም መገንባት ወሳኝ ነው። ተጋላጭነትን ለመቀነስ የሚያስችሉ ዕቅዶችን 
መንደፍና መተግበር አደጋው ከደረሰ በኋላ ጥፋቱን ለመቀነስ ከመሞከር የተሻለ ነው። ለምሳሌ 
በአሁኑ ወቅት በመላ ሀገራችን በሰፊው እየተከናወኑ ያሉ የአካባቢ ጥበቃ ሥራዎች የተራቆቱ 
መሬቶችን በደን በመሸፈን ድርቅ እንዳይከሰት በማድረግ ላይ ያተኮሩ ናቸው። ሰው ሠራሽ 
አደጋዎችን ለመከላከልም መንግሥት የተለየዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው። ለምሳሌ ወደ ሀገሪቱ 
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በሚያስገቡ ኬላዎችና ወደ ሕዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች በሚያስገቡ መግቢያዎች ላይ የሚደረጉ 
ጥብቅ ፍተሻዎች ስው ሠራሽ አደጋዎችን በመከላከል ላይ ያተኮሩ ናቸው። 

የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋዎችን ለመከለካል ሲከሰቱም ጉዳቱን ለመቀነሰ ሁሉም ዜጋ የጋራ 
ኃላፊነት አለፈበት። ስለዚህ ሁሉም ሰው አደጋ እንዳይደረስ መደረግ ሰለሚገባቸው ጥንቃቄዎችና 
አደጋ ሲደር መወሰድ ስለሚገባቸው እርምጃዎች በቂ ግንዛቤ በመያዝ ራሱንና አካባውን መጠበቅ 
የዜግነት ግዴታ ነው። 

(ከተለያዩ ድረገጾች ተተርጉሞ የቀረበ)

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 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  በኢምቋ መልሱ። 

1. በአየር ንብረት መዛባትና በተፈጥሯዊ ሂደቶች ሳቢያ የሚከሰቱ ድንገተኛና ከባድ ክስተቶች 
ምን ተብለው ይጠራሉ?

2. ሰው ሠራሽ አደጋ የሚባለው ምን ዓይነት አደጋ ነው?

3. የሰው ሠራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች የሚያስከትሉትን ጉዳት አስረዱ።

4. ሰው ሠራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች የሚያስከትሉትን ጉዳት ለመቀነስ መወሰድ ከሚገባቸው 
እርምጃዎች መካከል የተወሰኑትን ጥቀሱ።

5. ሰው ሠራሽና አደጋዎች ለተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉት እንዴት ነው?

6. ሰው ሠራሽ አደጋዎችን ለመከላከል መንግሥት እየወሰዳቸው ካሉት እርምጃዎች  አንዱን 
ጥቀሱ።

7.  ተጋላጭነትን ለመቀነስ የሚያስችሉ ዕቅዶችን መንደፍና መተግበር አደጋው ከደረሰ በኋላ 
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ጥፋቱን ለመቀነስ ከመሞከር የተሻለ ነው። አብራሩ።

መልመጃ ሦስት

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

1. ግዴለሽ/ችላ

2. ዝቅጠት

3. አሸባሪ

4. ጦርነት

5. ቁሳዊ

ክፍለ ትምህርት ሦስት 

የቡድን ሥራ

በቡድን በመከፋፈል ሰው ሠራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች የሚያስከትሉትን ችግርና መወሰድ 
የሚገባቸውን እርምጃዎች በተመለከተ በቡድን ተወያዩና፣ የውይይታችሁን ውጤት በቡድን 
ተወካያችሁ በኩል ለክፍል ጓደኞቻችሁ በኢምቋ  አቅርቡ።

ክፍለ ትምህርት አራት 

የምልክቶች ትንተና

ቀደም ባሉት ክፍሎች በተማራችሁት መሠረት፣ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተማራችኋቸውን ዋና-
ዋና ምልክቶችትንተና በክፍል ውስጥ አሳዩ።
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ለምሳሌ፡- ድርቅ     

1. የእጅ ቅርጽ፡                                   የተቆለመመ አንድ ቁጥር                               

2. የእጅ ቅርጹ የሚያርፍበት ቦታ፡                    ጉንጭ ላይ

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡                                ወደ ታች  

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡                                 ወደ ቀኝ  

5. በእጅየማይገለጹክፍሎች፡                           ፊትን ያዝ ማድረግ

ክፍለ ትምህርት አምስት 

የመጠይቅ ምልክቶች

ማስታወሻ 

የመጠይቅ ምልክቶች

የኢምቋ የመጠይቅ ምልክቶች የምንላቸው እንደ፤ ምን፣ የት፣ ማን፣ የቱ፣ እንዴት፣ 
መቼ፣ ለምን፣ ስንት፣ ናቸው። እነዚህን የመጠየቅ ምልክቶች ጥያቄያዊ ዐረፍተ ነገርን 
ለመመሥረት እንጠቀምባቸዋለን። በኢምቋ ዐረፍተ ነገር አጠቃቀም ላይ መጠይቆች 
በመጨረሻ የሚደረጉ ሲሆን፣ የፊት አገላለጽና ከተከሻ በላይ ያለው አካላችን ወደ ፊት 
ወጣ ማለት ይኖርበታል። በኢምቋ ጥያቄ በምንጠይቅበት ጊዜ የዓይን ቅንድቦቻችን 
ይጠጋጋሉ።
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የመጠይቅ ምልክቶች ምሳሌዎች፤

                      

  የት           ምን       የቱ

እንዴት

      በጥያቄ ጊዜ የፊት እንቅስቃሴ

ምሳሌ 1፡- ልዩ ልዩ መጠይቆች

ኢምቋ፡  ቤት ሥራ አልሠራም ለምን 

አማርኛ፡ የቤት ሥራ ለምን አልሠራህም?

ኢምቋ፡ መጣ መቼ 

አማርኛ፡ መቼ መጣህ/ሽ

ኢምቋ፡ ትላንት ፊለም አየ የቱ

አማርኛ፡ ትላንት ያየኸው ፊልም የትኛው ነው?

ኢምቋ፡ ቦርሳ ያንተ ዓይነት ምን

አማርኛ፡ ያለህ ቦርሳ ምን ዓይነት ነው?
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መልመጃ አንድ

ከላይ በተሰጡት ምሳሌዎች መሠረት፣ መጠይቆችን በመጠቀም አሥር  ጥያቄያዊ ዐረፍተ ነገሮችን መሥርታችሁ 
በክፍል ውስጥ በኢምቋ አቅርቡ።

ክፍለ ትምህርት ስድስት 

የኢምቋ ሰዋስው ናሙናዎች ልምምድ

ከዚህ በታች የቀረቡትን ናሙናዎችን በጥንቃቄ ከተለማመዳችሁ በኋላ፣ ወደ ምንባቡ በመመለስ በኢምቋ አንብቡ።

ኢምቋ፡  አደጋ ልዩ ልዩ ግን ክፈል ክፍል ዋና-ዋና ሁለት- አንደ ተፈጥሮ አደጋ ሁለት ሰው 
መሥራት አደጋ

አማርኛ፡  አደጋዎች የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋዎች በመባል በሁለት ዋና-ዋና ክፍሎች 
ይከፈላሉ። 

ኢምቋ፡  ተፈጥሮ አደጋ ትርጉም ምን ምን- ሰው መሥራት አይደለም አየር ለውጥ ራሱ ወይም 
ተፈጥሮ ራሱ መምጣት አደጋ ነው

አማርኛ፡  የተፈጥሮ አደጋዎች የሚባሉት የሰው ልጆች ቀጥተኛ ምክንያት ሳይሆን፣ በአየር 
ንብረት መዛባትና በተፈጥሯዊ ሂደቶች ሳቢያ የሚከሰቱ ድንገተኛና ከባድ ክስተቶች 
ናቸው። 

ኢምቋ፡ ተፈጥሮ አደጋ ምሳሌ ብዙ- ምሳሌ መሬት መንቀጥቀጥ ንፋስ ከባድ፣ ድርቅ፣ እሳተ 
መፈንዳት ውኃ ጎርፍ  አሸዋ መሽከርከር ሰማይ ድረስ   እሳት ብዙ መቀጠል 
ኃይለኛ ወዘተ፣ ናቸው

አማርኛ፡  የተፈጥሮ አደጋዎች እየተባሉ ከሚጠቀሱት መካከል የመሬት መንቀትቀጥ፣ አውሎ 
ንፋስ፣ ጎርፍ፣ ወረርሺኝ፣ ድርቅ፣ እሳተ ገሞራ፣ ማእበል፣ ሰደድ እሳት፣ የአሸዋ ማእበል፣ 
የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ። 

ኢምቋ፡  ተፈጥሮ አደጋ መምጠት ድንገት ሰው ማወቅ አይቻልም መምጣት ድንገት በኋላ 
ጉዳት ማድረስ ከባድ ልዩ ልዩ ጉዳት መምጣት 

አማርኛ፡  እነዚህ አደጋዎች በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ያለማስጠንቀቂያ የሚከሰቱና የተለያየ 
ደረጃ ያለው ጉዳት የሚያስከትሉ አደጋዎች ናቸው። 

ኢምቋ፡   አደጋ  ተፈጥሮ ሰው ሀብት መጉዳት ከባድ 

አማርኛ፡  የተፈጥሮ አደጋ ሰውንና ንብረትን በአስከፊ ሁኔታ የሚጎዳ ነው። 
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ምዕራፍ ሰባት
የድርሰት ምንነትና ዓይነቶች

የሚጠበቁ ውጤቶች፡

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለ ድርስት ምንነትና ዓይነቶች ደረጃውን የጠበቀ ኢምቋ በመጠቀም ታስረዳላችሁ፤

	ከድርሰት  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፤

	ብዙና ነጠላ ምልክቶችን በመጠቀም ጥያቄዎችን ትመልሳላችሁ

	የኢምቋ ብዙ ና ነጠላ  ምልክቶችን በዕለት-ተዕለት ተግባቦት ውስጥ መጠቀም 
ትጀምራላችሁ፤

	የኢምቋ ምልክቶችን ሥነምልክታዊ ባሕርያትን ትተነትናላችሁ፤

	በዕለት-ተዕለት ተግባቦታችሁ ውስጥ አዳዲስ የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮችን መጠቀም 
ትጀምራላችሁ።
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 ቁልፍ ምልክቶች

ርዕስ ማንፀባረቅ

መዋቅር ገላጭ

ተራኪ ስዕላዊ

አመዛዛኝ መግቢያ ጠባይ
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ዋናአካል አንቀፅ

ዝርዝር ደራሲ

ማጠቃለያ ጉዳይ

ድርሰት ምንነት
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ክፍለ ትምህርት አንድ 

ዕይታዊ ንባብ

1. የሚከተለውን ሥዕል በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ 
አስረዱ።

2. በምስሉ ከሚታዩት የኢትዮጵያ ደራስያን መካከል የምታውቋቸውን ስም ተናገሩ።

ክፍለ ትምህርት ሁለት 

ንባብ

የቅድመ ንባብ ጥያቄዎች

1. ድርሰት ምንድነው?

2. በዚህ የክፍል ደረጃ ላይ በዛ ያሉ ድርሰቶችን አንብባችኋል ተብሎ ይገመታል፤ 
ያነበባችሁትን አንድ ድርስት በተመለከተ አስተያየታችሁን ስጡ።

3. የበለጠ የምትወዱት የትኛውን የድርሰት ዓይነት ነው? ምክንያታችሁን አስረዱ። 

መምህራችሁ «የድርሰት ምንነትና ዓይነቶች» የሚለውን ንባብ ሲያነቡ፣ ሐሳቡን ለመረዳት ከመሞከር 
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ጎን-ለጎን የምልክት አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።

የድርሰት ምንነትና ዓይነቶች

ድርሰት በአንድ ርእሰ ጉዳይ ዙሪያ የሚጻፍና የጸሐፊውን ስሜት የሚያንጸባርቅ የብዕር ውጤት 
ነው። በድርሰት ውስጥ አንድን ሐሳብ በተሟላ ሁኔታ ለማስተላለፍ የሚቻለው ሦስቱ የድርሰት 
መዋቅር አካላት ተሟልተው ሲቀርቡ ነው። እነሱም፣ መግቢያ፣ ዋና አካልና መደምደሚያ 
ናቸው። መግቢያ የድርሰቱ የመጀመሪያ ክፍል ሲሆን፣ በድርሰቱ የሚነሳውን ርእሰ ጉዳይ በጥቅሉ 
የሚያስተዋውቅ ነው። ዋና አካል የሚባለው ደግሞ በመግቢያውና በመደምደሚያው መካከል 
የሚመጣው የድርሰቱ ክፍል ሆኖ፣ ርእሰ ጉዳዩን በተለያዩ መረጃዎች በማስደገፍ የሚያብራራ 
ነው። በመጨረሻ የሚገኘው የመደምደሚያ ክፍል የድርሰቱ መቋጫ ይሆናል። እሱም በድርሰቱ 
የተነሳውን ሐሳብ የሚያጠቃልል ክፍል ነው።

የተለመዱ የድርሰት ዓይነቶች አራትናቸው፤ እነሱም ተራኪ ድርሰት፣ ሥዕላዊ ድርሰት፣ አመዛዛኝ 
ድርሰትና ገላጭ ወይም አስረጂ ድርሰትናቸው። 

ተራኪ ድርሰት የሚባለው የአንድን ነገር ክንውን በጊዜ ቅደም ተከተል መጀመሪያ እንዲህ ሆነ፣ 
ከዚያም እንደዚህ ተደረገ፣ … እያለ የሚተርክ የድርሰት ዓይነት ነው። ለምሳሌ ‹‹አፄ ምኒሊክ 
ነሐሴ 13 ቀን፣ 1835 ዓ.ም በአንኮበር ከተማ ከሸዋው ንጉሥ ኃይለ መለኮትና ከወይዘሮ እጅጋየሁ 
ተወለዱ…›› እያለ የሚጽፍ ሰው ሐሳቡን በተራኪ ድርሰት ያስነብበናል ማለት ነው።

ሁለተኛው የድርሰት ዓይነት ሥዕላዊ ድርሰት ነው። ይህ የድርሰት ዓይነት የአንድን ነገር ቅርፅ 
ቀለም፣ እንቅስቃሴና ድምፅ በዓይን እንዳዩት በእጅ እንደዳሰሱት፣ በጆሮ እንደሰሙት አድርጎ 
የሚያቀርብ የድርሰት ዓይነት ነው። ለምሳሌ ‹‹አጭር ፈጣጣ ግንባሩ በትርጉመቢስ መስመሮች 
ታርሷል፣ ግንባሩ ሰው ላይ ያፈጣል፣ የተፈጥሮ ጫካ የመሰለው ጸጉሩ መላ የጠፋው ቃልቻ 
አስመስሎታል፣ ዓይኖቹ ስር ያሉት ቀዳዳዎች ተጨማደዋል፣ የጉንጮቹ አጥንቶች እንደ አለት 
ቆመዋል፣ ቀይ ፊቱ በማዲያት ተዥጎርጉሯል፣ … ዓይነት አገላለጾች የሥዕላዊ ድርሰት መግለጫዎች 
ናቸው።

ሦስተኛው ገላጭ ወይም አስረጂ ድርሰት ነው። ይህ ዓይነቱ ድርሰት የአንድን ነገር መነሻ፣ ጠባይ፣ 
ምንነት፣ መልክ፣ አሠራርና የአጠቃቀም ሁኔታ በዝርዝር የሚያስረዳ የድርሰት ዓይነት ነው። 
ለምሳሌ ‹‹በቤተ መጻሕፍት መጠቀም የሚፈልግ ሰው በመጀመሪያ የጽሑፉን ርእስና የደራሲውን 
ስም ይዞ የመጻሕፍት ማውጫ ካርዶች ወደተቀመጡበት ሳጥን ይሄዳል…›› እያለ የሚያትት 
ጽሑፍ በገላጭ ድረሰት ብልሐት የቀረበ መሆኑ ነው።
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አራተኛው የድረሰት ዓይነት አመዛዛኝ ወይም አከራካሪ ድርሰት ነው። ሁለት ወይም ከዛ በላይ 
የሆኑ ተቃራኒ ሐሳቦችን በማመዛዘን የትኛው እንደሚሻል የሚያሳይ ድርሰት ነው። የሚከተለው 
ጽሑፍ መልካም ለምሳሌ ይሆነናል፤ “… አንድ ደራሲ በአንድ መድኃኒት ቀማሚ ይመሰላል። 
አንድ መድኃኒት ቀማሚ ሳይማርና ልምድ ሳይኖረው መድኃኒት ቀማሚ እሆናለሁ ቢል ማንም 
አይቀበለውም። እንደዚሁም አንድ ደራሲ አንድ ጽሑፍ ከማዘጋጀቱ በፊት የጽሑፉን ሥርዓት 
ጠንቅቆ ማጥናት ይጠበቅበታል።” 

(Academic Writing; 2013)

  

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

1. ሦስቱን የድርሰት መዋቅር አካላት ጥቀሱ።

2. አንድ ድርሰት ውስጥ ዋናውን የድርሰቱን ሐሳብ ጠቅለል ብሎ በአጭሩ  የምናገኘው 
የትኛው የድርሰቱ አካል ውስጥ ነው?

3. የአንድን ነገር ክንውን በጊዜ ቅደም ተከተል መጀመሪያ እንዲህ ሆነ፣ ከዚያም እንደዚህ 
ተደረገ፣ … እያለ የሚተርክ የድርሰት ምን ተብሎ ይጠራል?

4. የሥዕላዊ ድርሰት መለያዎችን ሱ።

5. ገላጭ ወይም አስረጂ ድርሰት የሚባለው ምን ዓይነት ድርሰት ነው?

6. ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ተቃራኒ ሐሳቦችን በማመዛዘን የትኛው እንደሚሻል የሚያሳይ 
ድርሰት ምን ተብሎ ይጠራል?
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7.    “… አንድ ደራሲ በአንድ መድኃኒት ቀማሚ ይመሰላል።” አብራሩ።

መልመጃ ሦስት

ከድርሰት ዓይነቶች መካከል የሚስማማችሁን አንድ ድረስት መርጣችሁ በክፍል  ውስጥ በኢምቋ 
አቅርቡ። 

ክፍለ ትምህርት ሦስት 

ዐረፍተ ነገር ምሥረታ

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ የተወከሉትን ምልክቶች 
በመጠቀም፣ የራሳችሁን የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮች በመሥራት አሳዩ።

1. መዋቅር

2. ተራኪ

3. ስዕላዊ

4. ገላጭ

5. አመዛዛኝ

ክፍለ ትምህርት አራት 

የምልክቶች ትንተና

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

1. የእጅ ቅርጽ፡                                            /ሠ/ የእጅ ቅርጽ                                  

2. የእጅ ቅርጹ የሚያርፍበት ቦታ፡                            ከደረት ፊት ለፊት

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡                                       ትይዩ

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡                              ወደ ፊትና ወደ ኋላ በተራ                           

5. በእጅየማይገለጹክፍሎች፡                          ነፃ       

ክፍለ ትምህርት አምስት 

ብዜት 

ብዜት ብዙ ቁጥር ያላቸው ነገሮችን የምንገልጽበት ሒደት ነው። በኢምቋ ብዜትን ለመግለጽ 
የተለያዩ መንገዶች እንጠቀማለን። የ ”ብዙ” ምልክትን በነጠላ ምልክት ላይ ደርቦ መጠቀም፣ 
ቁጥርን በመጨመር፣ ነጠላ ምልክቱን በመደጋገም ዋና-ዋና-ዋናዎቹ ሲሆኑ የተወሰኑት ምልክቶች 
ደገሞ የእጅ ቅረጽን ከቁጥር ጋር በማድረግ የብዙ ነገሮችን ማሳየት ይቻላል።  ምልከቶቹ 
እንደባሕርያቸው የተለያዩ አማረጮችን ይከተላሉ።

1. የ ”ብዙ”  የሚለውን ምልክት በመጨመር፤

 ምሳሌ፡- 

- መጽሐፍ (ነጠላ) + የ ”ብዙ”  ምልክት = መጽሐፍት/መጽሐፎች 

- ሥራ (ነጠላ)+ የ ”ብዙ”  ምልክት = ሥራዎች

2. ቁጥርን ከምልክቱ ጋር በማመልካት ብዛትን በኢምቋ መግለጽ ይቻላል። 

 ምሳሌ፡- 

- በሬ + ሦስት ቁጥር = ሦስት በሬዎች 

- ደብተር + አሥራ ሁለት ቁጥር = አሥራሁለት ደብተሮች 
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- ህጻን + ስድስት ቁጥር = ስድስት  ህጻናት 

3. ደግግሞሽ በመጠቀም፡  (+++ የምልክቱን መደጋገም ያሳያሉ)

 ምሳሌ፡- 

- ዛፍ+++ = ዛፎች/ጫካ  

- ክፍል+++ = ክፍሎች  

- ቡድን+++ =  ቡድኖች 

4. ምልክቶች የእጅ ቅረጽን ከቁጥር ጋር በማድረግ

- 3 ዓመት

- 4 ቀን

- 2 ሳምንት

መልመጃ አምስት

ከዚህ በላይ በተሰጡት ምሳሌዎች መሠረት የሚከተሉትን ጥያቄዎች በክፍል ውስጥ በኢምቋ አሳዩ።

ሀ. በድግግሞሽ የሚደረጉ አብዢዎች

ለ. ብዙ የሚለውን ምልክት በመጨመር የሚደረጉ አብዢዎች

ክፍለ ትምህርት ስድስት 

የኢምቋ ሰዋስው ናሙናዎች ልምምድ

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

ኢምቋ፡   ድ-ር-ሰ-ት ትርጉም ምን-  አንድ ርዕስ አለ ርዕስ መሠረት ፀሐፊ ሰው ራሱ መፍጠር 
ራሱ ማሰብ ስሜት መገለጽ መጨረሻ ድርሰት

አማርኛ፡  ድርሰት በአንድ ርእሰ ጉዳይ ዙሪያ የሚጻፍና የጸሐፊውን ስሜት የሚያንፀባርቅ 
የብዕር ውጤት ነው። 

ኢምቋ፡  ድ-ር-ሰ-ት መጻፍ ጊዜ  ሐሳብ ማስተላለፍ ትክክል መቻል እንዴት ሦስት ልዩ ልዩ 
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ድርሰት ክፍል ትክክል ሙሉ መቅረብ ጊዜ ብቻ  

አማርኛ፡  በድርሰት ውስጥ አንድን ሐሳብ በተሟላ ሁኔታ ለማስተላለፍ የሚቻለው ሦስቱ 
የድርሰት መዋቅር አካላት ተሟልተው ሲቀርቡ ነው። 

ኢምቋ፡  ድ-ር-ሰ-ት ሦስት ክፍል ምንምን  ማስተዋወቅ፣ መሃል ዋና አካል መደምደሚያ 

አማርኛ፡  የድርስት ሦስት ክፍሎች መግቢያ፣ ዋና አካልና መደምደሚያ ናቸው። 

ኢምቋ፡  ማስተዋወቅ ምን ድ-ር-ሰ-ት ክፈል መጀመሪያ  ርዕስ ማስተዋወቅ ቦታ አጭር አጭሩ 
ሐሳብ ሁሉ 

አማርኛ፡  መግቢያ የድርሰቱ የመጀመሪያ አንቀ ጽ ሲሆን፣ በድርሰቱ የሚነሳውን ርእሰ ጉዳይ 
በጥቅሉ የሚያስተዋውቅ ነው።

ኢምቋ፡   ድ-ር-ሰ-ት ዋና አካል መገኘት የት መሀል ውስጥ ምን ድ-ር-ሰ-ት ዋና ሐሳብ መያዝ 
ሀሳብ መረጃ ልዩ ልዩ ድጋፍ ማብራራት ማብራራት ቦታ

አማርኛ፡  ዋና አካል የሚባለው ደግሞ፣ በመግቢያውና በመደምደሚያው መካከል የሚገኝ የድርሰቱ 
ክፍል ሆኖ፣ ርእሰ ጉዳዩን በተለያዩ መረጃዎች በማስደገፍ የሚያብራራ ነው። 
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ምዕራፍ ስምንት
የውኃ አካላት

የሚጠበቁ ውጤቶች፡

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለ ውኃ አካላት ምንነት፣ ዓይነቶችና ጠቀሜታዎች ደረጃውን የጠበቀ ኢምቋ በመጠቀም 
ታስረዳላችሁ፤

	ከውኃ አካላት  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፤

	የውይይት ሥርዓትን በመጠበቅ ሐሳቦቸውን ትገልጻላችሁ፤

	የምልክቶችን አገባብ የኢምቋ በመጠቀም ታሳያላችሁ፤

	የኢምቋ ምልክቶችን ሥነምልክታዊ ባሕርያትን ትተነትናላችሁ።
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 ቁልፍ ምልክቶች

ኩሬ ውቂያኖስ

ረግረግ አቅጣጫ

ባህር ሐይቅ

መጠራቀም ወንዝ
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መርጋት ቦይ

የውሃ አካላት

ክፍለ ትምህርት አንድ 

ዕይታዊ ንባብ

1. የሚከተለውን ሥዕል በጥንቃቄ ተመልክታችሁ፣ ምን እንደተረዳችሁ አስረዱ።
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ክፍለ ትምህርት ሁለት 

ንባብ

የቅድመ ንባብ ጥያቄዎች

1. የውኃ አካላት የሚባሉት ምን-ምን እንደሆኑ አስረዱ፤

2. የውኃ አካላት ለሰው ልጆች ያላቸው ጥቅም ምንድነው?

3. ለውኃ አካላት ምን ዓይነት ጥንቃቄ መደረግ አለበት ብላችሁ ታስባላችሁ?

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

የውኃ አካላት

የውኃ አካላት የሚለው ቃል በስፋት የሚያመለክተው ትልልቆቹን የውኃ አካላት ማለትም  
ውቂያኖሶችን፣ ባሕሮችን፣ ሐይቆችና ወንዞችን ቢሆንም፣ አነስተኛ ለሚባሉ እንደ ኩሬዎች፣ 
ረግረጋማ ቦታዎች፣ በዝናብ ወቅት የሚጠራቀሙ ውኃዎች የመሳሰሉትንም ያጠቃልላል።

ውቂያኖሶች ከውኃ አካላት መካከል ትልልቆቹ ሲሆኑ፣ በጨዋማ ውኃ የተሞሉ ሰፋፊ የውኃ 
አካላት ናቸው። በዓለማችን ትልቁ ውቂያኖስ የፓስፊክ ውቂያኖስ ነው። ከፓስፊክ ውቂያኖስ 
ቀጥሎ የአትላንቲክ ውቂያኖስና የሕንድ ውቂያኖስ እንደቅደም ተከተላቸው ትልልቆቹ ውቂኖሶች 
ናቸው። ከውቂያኖሶች ቀጥለው ትልቅ የሚባሉት የውኃ አካላት ባሕሮች ናቸው። ባሕር የምንለው 
የተቋሩ ውኃዎችን ሳይሆን፣ በጣም ትልልቅ ሆነው ነገር ግን ከውቂያኖስ የሚያንሱና በአብዛኛው 
በመሬት የተከበቡትን ነው። ለዚህ መልካም ምሳሌ የሚሆነው የቀይ ባሕር ነው። የቀይ ባሕር 
ትልቅ ቢሆንም፣ ከእሱ የሚበልጡ ሌሎች ትልልቅ ባሕሮች አሉ።  በዓለማችን ትልቁ ባሕር 
የቻይና ባሕር ሲሆን፣ የካረቢያን ባሕርና የሜዴትራኒያን ባሕር በሁለተኛና በሦስተኛ ደረጃ ላይ 
ይቀመጣሉ። ሦስተኛው ትልቁ የውኃ አካል ሐይቆች ናቸው። ሐይቆች ሙሉ በሙሉ በመሬት 
የተከበቡ የውኃ አካላት ሲሆኑ፣ ከውቂያኖስ ጋር ባይገናኙም አንዳንድ ጊዜ ባሕር እየተባሉ 
ይጠራሉ። የዓለማችን ትልቁ ሐይቅ የካስፔይን ባሕር ይባላል። ሱፔሪየር ሐይቅና የቪክቶሪያ 
ሐይቅም በትልቅነታቸው ሁለተኛና ሦስተኛ ደረጃ ይይዛሉ። አራተኛው ትልቁ የውኃ አካላት 
ወንዞች ናቸው። ወንዞች ተንቀሳቃሽ የውኃ አካላትናቸው። በዓለማችን ትልቁ ወንዝ የናይል ወንዝ 
ሲሆን ሁለተኛና ሦስተኛዎቹ ደግሞ የአማዞን ወንዝና የቻይናው ቢጫ ወንዝ ናቸው። 

የውኃ አካላት ብዙ ጥቅም አላቸው። ዋንኛ ጥቅማቸው ለአካባቢ አየር የሚያደርጉት አስተዋጽኦ 
ነው። ቀን ቀን የጸሀይ ሙቀትን በመሳብ የአካባቢን ሙቀት በመቆጣጠርና ለኑሮ ምቹ በማድረግ 
በኩል ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ። ለዘመናት የምግብ ምንጭ በመሆንም ለሰው ልጆች ሕልውና 
ከፍተኛ ሚና እየተጫወቱ ነው። እንደ አሳ ያሉ ምግቦችን ከማመንጨት በተጨማሪ ወንዞች ለመስኖ 
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አገልግሎት በመዋል የሰው ልጆች የሚያስፈልጋቸውን ምግብ እንዲያለሙ ድጋፍ ያደርጋሉ። 
የሰው ልጆች ከአውሮፕላንን አስቀድመው ለመጓጓዣነት አገልግሎት መጠቀም የጀመሩት የውኃ 
አካላትን ነበር። እስከዛሬም ድረስ የውኃ አካላት ለመጓጓዣ  በስፋት ጥቅም ላይ እየዋሉ ነው። 
ለምሳሌ ከአፍሪካ ለውጭ ገበያ የሚቀርቡና ወደ አህጉሪቷ ከሚገቡት ሸቀጦች 90 በመቶ የሚሆኑት 
በባሕር የሚጓጓዙ ሲሆን፤ 38 የአፍሪካ አገሮች ደግሞ የባሕር በር ባለቤትናቸው። ስለዚህ የውኃ 
አካላት ለአህጉሪቷ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት አዎንታዊ አስተዋጽዖ እያደረጉ ነው ማለት ነው። 
ሌላው የውኃ አካላት ጥቅም ለቱሪዝም የሚሰጡት ጥቅም ነው። ቱሪዝም ለብዙ ሀገሮች ዋና የገቢ 
ምንጮች አንዱ ሲሆን  የተለያዩ የውኃ አካላት አካላት ከፍተኛ ድርሻ ይይዛሉ። ከሀገራችን ዋና-
ዋና የቱሪዝም መስሕቦች መካከል ሐይቆቻችንና ወንዞቻችን ዋንኞቹ መሆናቸውን ልብ ይሏል።  
ሌላው የውኃ አካላት ጥቅም የሐይል ምንጭ መሆናቸው ነው። ኢትዮጵያን ጨምሮ ብዙ ሀገሮች 
የኤልክትሪክ ኃይል የሚያመነጩት በውኃ ኃይል ነው።  በዐባይ ወንዝ ላይ እየተገነባ ያለውና 
ለሀገራችን ሕዳሴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ የሚጠበቀው ታላቁ የሕዳሴ ግድባችን ለውኃ 
አካላት ጠቀሜታ  አንድ መልካም ምሳሌ ነው።

የውኃ አካላት ለዓለማችን ብሎም ለሰው ልጅ ሕልውና ወሳኝ ናቸው። አግባቡ ጥቅም ላይ ከዋሉ 
ያላቸው ጥቅም በጣም ከፍተኛ ነው። በአንጽሩ ጥበቃና ክብካቤ ካልተደረገላቸው ለሰው ልጅ 
የጥፋት ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እንደማንኛውም የተፈጥሮ ስጦታዎች የውኃ አካላት 
ደህንነት ጥበቃና ክብካቤ ሊደረግላቸው ይገባል።  

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

1. አራቱ ዋና-ዋና የውኃ አካላት ምንድናቸው?

2. ከውኃ አካላት መካከል ትልልቆቹ የትኞቹ የውኃ አካላትናቸው?
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3. ከውኃ አካላት ጥቅሞች ውስጥ አምስት ምሳሌ ጥቀሱ።

4. የውኃ አካላት ለአካባቢ አየር የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ምን እንደሆነ አብራሩ።

5. የውኃ አካላት ለአፍሪካ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ያላቸውን ሚና አስረዱ።

6. በሀገራችን ከውኃ አካላት ጋር የተያያዘው ትልቅ ፕሮጄክት ምን እንደሆነ ጥቀሱና፣ ያመጣል ተብሎ 
የሚጠበቀውን እድገት አስረዱ።

7. ለውኃ አካላት ምን ዓይነት ጥበቃና ክብካቤ ሊደረግላቸው እንደሚገባ አስረዱ።

ክፍለ ትምህርት ሦስት 

ዐረፍተ ነገር ምሥረታ

መልመጃ አንድ

የሚከተሉትን ምልክቶች በመጠቀም፣ በኢምቋ የተሟሉ ዐረፍተ ነገሮችን መሥርቱ።

1. ሐይቅ

2. መጠራቀም

3. መጓጓዣ

4. አቅጣጫ

5. መርጋት

መልመጃ ሁለት

የሚከተሉትን ምልክቶች በትክክለኛ ቦታቸው በማስገባት ዐረፍተ ነገሮቹን አሟሉ። መልሳችሁንም በኢምቋ አሳዩ።

1. ትልልቆቹ የውኃ ዓካላት የሚባሉት           ፣          ፣          እና         
ናቸው፡፡

2.                         ትልልቆቹና በጨዋማ ውኃ የተሞሉ ሰፋፊ የውኃ ዓካላት 
ናቸው፡፡

3.            ሙሉ በሙሉ በመሬት የተከበቡ ሲሆኑ አረንጓዴ ባህር እየተባሉ ይጠራሉ፡፡



ምዕራፍ ስምንት የውኃ አካላት

82 አስረኛ ክፍል

4. ወንዞች                የውኃ ዓካላት ናቸው፡፡

5. የውኃ ዓካላት ዋንኛ ጥቅማቸው                የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ነው፡፡

ክፍለ ትምህርት አራት 

የምልክቶች ትንተና

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

ምሳሌ፡- ባሕር      

1. የእጅ ቅርጽ፡                                  5 ቁጥር ዝርግ እጅ                                  

2. የእጅ ቅርጹ የሚያርፍበት ቦታ፡                  የግራ እጅ መዳፍ    

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡                        የግራ ወደ ቀኝ የቀኝ ወደ ታች                           

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡                             መርገብገብ              

5. በእጅየማይገለጹክፍሎች፡                        ነፃ        

ክፍለ ትምህርት አምስት 

የኢምቋ ሰዋስው ናሙናዎች ልምምድ

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

ኢምቋ፡  ውኃ አካል ስም ጥቅም ዋና ምን ትልቅ ትልቅ ውኃ ሰፊ ስም መምሰል ግን ስም 
ጥቅም ልዩ ልዩ አለ ስፊ ትልቅ ብቻ አይደለም ምሳሌ  ውቅያኖስ ባሕር ሐይቅ ወንዝ 
። ውኃ አካል ትንሽ አለ ምሳሌ ኩሬ ረግራጋማ ዝናብ ውኃ መሰብሰብ ነው ውኃ አካ 
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ስም ሁሉም ጥቅም መቻል

አማርኛ፡  የውኃ አካላት የሚለው ቃል በስፋት የሚያመለክተው ትልልቆቹን የውኃ አካላት 
ማለትም  ውቂያኖሶችን፣ ባሕሮችን፣ ሐይቆችና ወንዞችን ቢሆንም፣ አነስተኛ ለሚባሉ 
እንደ ኩሬዎች፣ ረግረጋማ ቦታዎች፣ በዝናብ ወቅት የሚጠራቀሙ የውኃ አካላትን 
ያጠቃልላል።

ኢምቋ፡  ትልቅ ውኃ አካል አንደኛ ምን -ውቅያኖስ ትልቅ ሰፊ ሙሉ ምን ጨው መቀመስ 
ተመሳሳይ ውኃ 

አማርኛ፡  ውቂያኖሶች ከውኃ አካላት መካከል ትልልቆቹ ሲሆኑ፣ በጨዋማ ውኃ የተሞሉ ሰፋፊ 
የውኃ አካላትናቸው። 

ኢምቋ፡  አለም ሁሉ ውቅያኖስ አንደኛ ማ - ፓ-ስ-ፊ-ክ ውቅያኖስ ነው

አማርኛ፡  በዓለማችን ትልቁ ውቂያኖስ የፓስፊክ ውቂያኖስ ነው።

ኢምቋ፡  ትልቅ ውኃ አካል አንደኛ ምን -ውቅያኖስ ቀጥሎ ምን ባሕር

አማርኛ፡  ከውቂያኖሶች ቀጥሎ ትልቅ የሚባሉት የውኃ አካላት ባሕሮች ናቸው። 

ኢምቋ፡  ቀይ ባሕር ትልቅ እውነት ግን  ሌላ መብለጥ ትልቅ ባሕር ብዙ ብዙ አለ

አማርኛ፡  የቀይ ባሕር ትልቅ ቢሆንም፣ ከእሱ የሚበልጡ ሌሎች ትልልቅ ባሕሮች አሉ። 
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ምዕራፍ ዘጠኝ
የኃይል ምንጮች

የሚጠበቁ ውጤቶች፡

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለ የኃይል ምንጮች ምንነት፣ ዓይነቶች፣ አስፈላጊነትና ጠቀሜታ ደረጃውን በጠበቀ 
በኢምቋ ታስረዳላችሁ፤

	ከኃይል ምንጮችጋር  የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን ከነሥነምልክታዊ ውበታቸው 
በዕለት-ተዕለት ተግባቦት ውስጥ ትጠቀማላችሁ፤

	የኃይል ምንጮችን ለመንከባከብ የሚያስፈልጉ ክሂሎቶችን ታዳብራላችሁ፤

	ከንባብ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሐሳቦችን ትለያላችሁ፤

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

	የኢምቋ የጊዜ አመልካቾችን በተሻላ ጥራት መጠቀም ትጀምራላችሁ፤ 

	የኢምቋ ምልክቶችን ሥነምልክታዊ ባሕርያትን ትተነትናላችሁ፤

	ከፍ ያለ ደረጃ ያለው የኢምቋ ሰዋስው ሥርዓቶችን በመከተል ሐሳባችሁን ትገልጻላችሁ።
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 ቁልፍ ምልክቶች

ህዋ ቴክኖሎጂ

የብስ

እውን ታዳሽ

ኤሌትሪክ ጋዝ
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ቤንዚን ፋብሪካ

መተካት ጂኦተርማል

ሃይድሮፓወር

መራቀቅ የኃይል

ምንጮች
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ክፍለ ትምህርት አንድ 

ዕይታዊ ንባብ

1. የሚከተለውን ሥዕል በጥንቃቄ ተመልክታችሁ፣ ምን እንደተረዳችሁ አስረዱ።

2. በሥዕሎቹ የሚታዩት የኃይል ምንጮች ምን እንደሆኑ አስረዱ።

3. በሥዕሎቹ ከሚታዩት የኃይል ምንጮች በሀገራችን በስፋት የምንጠቀመው የተኞቹን 
እንደሆነ አስረዱ።

ክፍለ ትምህርት ሁለት 

ንባብ

የቅድመ ንባብ ጥያቄዎች

1. በአካባቢያችሁ የኃይል ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ ብላችሁ የምታስቧቸውን ምንጮች ጥቀሱ። 
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2. በዐባይ ወንዝ ላይ እየተገነባ ያለው ታላቁ የሕዳሴ ግድብ ሊያመነጭ ይችላል ተብሎ የሚገመተውን 
የኃይል መጠንና፣ ለሀገራችን ኢኮኖሚ የሚኖረውን አስተዋጽኦ በክፍል ውስጥ ተወያዩበት። 

መምህራችሁ የኃይል ምንጮች የሚለውን ንባብ ሲያነቡ፣ ሐሳቡን ለመረዳት ከመሞከር ጎን-ለጎን የምልክት 
አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።

የኃይል ምንጮች

ማንኛውም በእንቅስቃሴ ውስጥ ያለ ነገር አንዳች የሚያንቀሳቅሰው ኃይል ያስፈልገዋል። ኃይል 
የተለያዩ ሥራዎችን ለመሥራት የሚያስፈልገን ነገር ነው። በየብስ፣ በውኃ አካላት፣ በአየር  እንዲሁም 
በጥልቁ ሕዋ ውስጥ በየዕለቱ የሚዘዋወሩ የተለያዩ ማሽኖችና መሣሪያዎች፣ ሁሉም የሚንቀሳቀሱት 
ኃይል በመጠቀም ነው። ለውጥ ባለበት ሁሉ አንቀሳቃሽ ኃይል ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ 
በምንገኝበት ዘመን ላይ ያለ ቴክኖሎጂ በሙሉ የሚያንቀሳቅሰው ኃይል ይፈልጋል፤ ያለ ኃይል 
ምንጭ የምናያቸው ነገሮች በሙሉ እውን አይሆኑም ነበር። 

ዓለም በዘመናችን በዋናነት የሚጠቀምባቸው አሥር የኃይል ምንጮች አሉ። እነዚህ አሥር 
የኃይል ምንጮች ደግሞ ታዳሽና ታዳሽ ያልሆኑ ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። ታዳሽ ያልሆኑ 
ከሚባሉት መካከል የድንጋይ ከሰል፣ የተፈጥሮ ጋዝ፣ ቤንዚን፣ ፕሮፔንና ዩሬንየም ይጠቀሳሉ። 
እነዚም የኤሌክትሪክ ኃይል ለመፍጠር ቤቶችን ለማሞቅ፣ መኪኖቻችንን ለማንቀሳቀስና የተለያዩ 
ፋብሪካዎች የማምረት ሥራቸውን እንዲያከናውኑ በሰፊው በጥቅም ላይ እየዋሉ ይገኛሉ። እነኝህ 
የኃይል ምንጮች ታዳሽ ያልሆኑ የተባሉበት ምክንያት አንዴ ከባከኑ መልሶ በፍጥነት መተካት 
የማይቻል በመሆኑ ነው። ለምሳሌ ቤንዚን የሚሆነው ብስባሽ ወደዚያ ደረጃ ለመድረስ በመቶ 
ሚልዮኖች የሚቆጠሩ ዓመታት ይፈጅበታል። 
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ታዳሽ ኃይል ከሚባሉት መካከል ከእንጨት ማገዶ የምናገኘው (ባዮማስ)፣ ከእሳተ ገሞራ እንፋሎት 
የሚገኝ (ጂኦተርማል)፣ ግድቦችን በመገንባት የምናገኘው (ኃይድሮ ፓወር)፣ ከፀሐይ ኃይልና ከንፋስ 
የሚገኙት ዋና-ዋናዎቹ  ናቸው። ታዳሽ ኃይል የተባሉበት ምክንያት በአጭር ጊዜ ውስጥ ኃይሉን 
መልሶ መጠቀም ወይም መተካት ስለሚቻል ነው። ለምሳሌ በየቀኑ ፀሐይ ትወጣለች፣ ንፋሱም 
ይነፍሳል፣ ወንዞችም ይፈሳሉ። ይህ ሁኔታ ከነሱ የምናገኘውን ኃይል ቀጣይነት የሚያረጋግጥ 
ነው። ከታዳሽ ምንጮች የሚገኘው ኃይል አብዛኛውን ጊዜ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት 
ያገለግላል።  

“የኤሌክትሪክ ኃይል ታዳሽ ነው ወይ ስአይደለም?” ብለን ብንጠይቅ፣ መልሱ ሁለቱንም አይደለም 
የሚል ይሆናል። ምክንያቱም የኤሌክትሪክ ኃይል ከሌሎች ምንጮች የሚለየው ሁለተኛ የኃይል 
ምንጭ በመሆኑ ነው፤ ይህ ማለት የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት መጀመሪያ ሌላ የኃይል 
ምንጭ ስለሚያስፈልገን ነው።

እንግዲህ ስለጊዜው መዘመን ስናስብ ቴክኖሎጂን የማሳደግ ሥራና ኑሮን ቀላል የማድረግ ነገር 
ከኃይል ጋር ቁርኝት እንዳላቸው ማስተዋል ያስፈልጋል። የቴክኖሎጂ ውጤት እውን ሊሆን 
የቻለው በኃይል ምንጭ ምክንያት ነው። ከኃይል ጋር ያለን ቁርኝት ለአፍታም ቢሆን የሚቋረጥ 
አይደለም። በመሆኑም ለሁሉም ነገር ኃይል ያስፈልገናል።

(ከተለያዩ ምንጮች ተወስዶ የተቀነባበረ)

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 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. ተንቀሳቃሽ ነገሮች ለመንቀሳቀስ ምን ያስፈልጋቸዋል?

2. ኃይል ምንድነው?

3. ዓለም በዘመናችን በዋናነት ከሚጠቀምባቸው የኃይል ምንጮች ውስጥ አምስቱን ጥቀሱ።
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4. ታዳሽ ያልሆኑ የኃይል ምንጮች ምንድናቸው?

5.  ታዳሽ ያልሆኑ የኃይል ምንጮች ታዳሽ ያልሆኑ የተባሉበትን ዋና ምክንያት አስረዱ።

6. የኤሌክትሪክ ኃይል ከታዳሽም ሆነ ታዳሽ ካልሆኑ የኃይል ምንጮች  እንደማይመደብ 
አብራሩ።

7.  የምንባቡ ጸሐፊ ስለ ኃይል ምንጮች ምን ዓይነት አመለካከት እንዳለው አስረዱ።

መልመጃ ሦስት

የሚከተሉትን ሐሳቦች የእውነት ወይም የሐሰት ምልክቶችን በመጠቀም መልሱ። ከዚያም ‹‹እውነት›› ወይም 
ሐሰት ያላችሁበትን ምክንያት በኢምቋ አስረዱ።

1. ከኃይል ጋር ያለን ቁርኝት ለአፍታም ቢሆን የሚቋረጥ አይደለም።

2. ታዳሽ ኃይል የተባሉበት ምክንያት በረጅም ጊዜ ውስጥ ኃይሉን መልሶ መጠቀም ወይም 
መተካት ስለሚቻል ነው።

3. ዓለም በአሁኑ ዘመን በዋናነት የሚጠቀምባቸው የኃይል ምንጮች በሦስት ሊከፈሉ ይችላሉ።

4. ከታዳሽ ምንጮች የሚገኘው ኃይል የጂኦተርማል ኃይል ለማመንጨት ይረዳል።

5. ለማሰብ፣ ሥራ ለመሥራት እንዲሁም ለአካላዊ እድገት መሠረት የሚሆነው ቴክኖሎጂ 
ነው።

መልመጃ አራት

በአካባቢያችሁ የሚገኙ የኃይል ምንጮችን በዝርዝር በከፍል ውስጥ በኢምቋ አቅርቡ።
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ክፍለ ትምህርት ሦስት 

ዐረፍተ ነገር ምሥረታ

መልመጃ አንድ

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

1. የብስ

2. ሕዋ

3. ቴክኖሎጂ

4. እውን

5. ታዳሽ

6. ኤሌክተሪክ 

ክፍለ ትምህርት አራት 

የምልክቶች ትንተና

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

ምሳሌ፡- ጋዝ     

1. የእጅ ቅርጽ                           ሁለት ቁጥር                                           

2. የእጅ ቅርጹ የሚያርፍበት ቦታ           በግራ እጅ             
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3. የመዳፍ አቅጣጫ                     ወደ ግራ            

4. የእጅ እንቅስቃሴ                       ወደ ግራ እጅ             

5. በእጅ የማይገለጹ ክፍሎች              ነፃ              

ክፍለ ትምህርት አምስት 

የጊዜ አገላለጽ በኢምቋ

በኢምቋ የጊዜ አገላለጽ አጠቃቀምን እንደ አማርኛው ቅጥያዎችን በዋና (በግንድ) ቃሉ በመጨመር 
የሚደረግ ሳይሆን የራሱ ሥርዓት ያለው ነው።

  

የአሁን ጊዜ፡- የአሁን ጊዜ በኢምቋ ንግግር እያደረግን የምንጠቀምበት መንገድ ነው። 

አለልፎ አለፎም “አሁን” የሚለውን ምልክት በዐረፍተ ነገር መጀመሪያ በማስቀደም የአሁን ጊዜ 
ድርጊት መሆኑን መግለጽ ይቻላል። 

ለምሳሌ፡-  

 አማርኛ፡ እኔ ወደ ት/ቤት እየሄድኩ ነው። 

 ኢምቋ፡ አሁን እኔ ት/ቤት መሄድ መሄድ 

 አማርኛ፡- የቤት ሥራውን እየሰራሁ ስለሆነ ከቤት መውጣት አልችልም 

 ኢምቋ፡- አሁን እኔ ቤት ሥራ መሥራት መሥራት ቤት ውጭ  አይቻልም

 አማርኛ፡-  ምሳ እየበላ ነው።

 ኢምቋ፡-  አሁን ምሳ መብላት መብላት 

ያለፈ ጊዜ- ያለፈ ጊዜ ድርጊትን ለመግለጽ “ያለፈ” “በፊት ለማስቀደም ያለፈ ነገር/ድርጊት መሆኑን 
ለኢምቋ በመጠቀም ይገለፃል። 

ያለፈ ጊዜን በኢምቋ ለመግለጽ አብዛኛውን ጊዜ “ጨረሰ” የሚለውን ምልክት በዐረፍተ ነገር 
በመጨረሻ ይጨመራል። ይህ ምልክት አንድ ድርጊት ወይም ነገር እንደተደረገ የሚያሳየን ነው። 
ሌላው ደግሞ “ያለፈ” “የነበረ” የሚሉትን ምልክቶች በመጠቀም ነው። 

ለምሳሌ፡- 
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 አማርኛ፡- እኔ ወደ ት/ቤት ሄጃለሁ። 

 ኢምቋ፡-  እኔ ት/ቤት መሄድ 

ከዚህ በተጨማሪም “ጨረሰ” የሚለውን ምልክት ከዐረፍተ ነገሩ መጨረሻ ላይ በመጨመር ያለፈ 
ድርጊት መሆኑን መግለጽ ይቻላል። 

ለምሳሌ፡- 

 አማርኛ፡ እኔ ወደ ት/ቤት ሄጃለሁ። 

 ኢምቋ-፡ እኔ ት/ቤት መሄድ መጨረሰ 

 አማርኛ፡  ትምህርቱ ተጀምሯል።

      ኢምቋ፡  ትምህርት ተጀመረ መጨረስ

የወደፊት ጊዜ፡- የወደፊት ጊዜን በኢምቋ ለመግለጽ አብዛኛውን ጊዜ “ወደፊት” አለፎ አለፎም ቅርብ 
ሚለውን ምልክት በመጠቀም ይከናወናል። አንዳዴም ምልክቶቹን ከሰውነት ወደፊት በማመልከት 
ጊዜን መግለጽ ይቻላል። 

በተጨማሪም፣ ሦስቱንም የጊዜ ሁኔታ የሚያካትት አገላለጽ ሊያጋጥም ይችላል። 

ለምሳሌ፡- 

 አማርኛ፡ ፕሬዝዳንቱ ለጉብኝት ይመጣሉ።

 ኢምቋ፡- ፕሬዝደንት ጉብኝት መምጣት በቅርብ 

መልመጃ አንድ

ከዚህ በታች የቀረቡትን ጥያቄዎች ከላይ በተሰጡት ምሳሌዎች መሠረት ሠርታችሁ፣  መልሳችሁን ለክፍል 
ጓደኞቻችሁ አሳዩ።

ሀ. ከላይ የተጠቀሱትን ምሳሌዎች መሠረት በማድረግ፣ ከምዕራፉ ምንባብ ውስጥ የአላፊ 
ጊዜ፣ የአሁን ጊዜና የወደፊት ጊዜ ድርጊት ገለጭ የሆኑትን ምልክቶች ለይታችሁ ለክፍል 
ጓደኞቻችሁ አሳዩ።
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ለ. የጊዜ አመልካቾችን በመጠቀም አምስት የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮችን መሥርቱ።

ክፍለ ትምህርት ስድስት 

የኢምቋ ሰዋስው ናሙናዎች ልምምድ

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

ኢምቋ፡   መንቀሳቀስ መንቀሳቀስ ነገር ሁሉ መንቀሳቀስ ኃይል አስፈላጊ

አማርኛ፡  ማንኛውም በእንቅስቃሴ ውስጥ ያለ ነገር አንዳች የሚያንቀሳቅሰው ኃይል 
ያስፈልገዋል። 

ኢምቋ፡   ኃይል ምን ሥራ መሥራት ልዩ ልዩ አስፈላጊ ነገር 

አማርኛ፡  ኃይል የተለያዩ ሥራዎችን ለመሥራት የሚያስፈልገን ነገር ነው። 

ኢምቋ፡  መንቀሳቀስ መንቀሳቀስ ነገር ሁሉም ምሳሌ ምድር መንቀሳቀስ፣ ውኃ ውስጥ አየር 
ላይ ህዋ ውስጥ ሁሉ መንቀሳቀስ መቻል መሣሪያ፣ ማሽን በሙሉ መንቀሳቀስ እንዴት 
ኃይል መጠቀም

አማርኛ፡  በየብስ፣ በውኃ አካላት፣ በአየር  እንዲሁም በጥልቁ ሕዋ ውስጥ በየዕለቱ የሚዘዋወሩ 
የተለያዩ ማሽኖችና መሣሪያዎች የሚንቀሳቀሱት ኃይል በመጠቀም ነው። 

ኢምቋ፡   ለውጥ አለ ቦታ ሁሉ መንቀሳቀስ ኃይል አስፈላጊ

አማርኛ፡  ለውጥ ባለበት ሁሉ አንቀሳቃሽ ኃይል ያስፈልጋል።  
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ምዕራፍ አሥር
ሞትና ሕይወት

የሚጠበቁ ውጤቶች

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለ ሞትና ሕይወት ምንነት፣ ጉዳትና ጥቅሞች በኢምቋ ታስረዳላችሁ፤

	ከሞትና ሕይወት ጋር  የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን በዕለት-ተዕለት ተግባቦት ውስጥ 
ትጠቀማላችሁ፤

	ከንባብ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሐሳቦችን ትለያላችሁ፤

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

	ተገቢ የኢምቋ ማነጻጸሪያ ምልክቶችን በመጠቀም ተቃራኒ ሐሳቦችን ታነጻጽራላችሁ፤

	የኢምቋ ምልክቶችን ሥነምልክታዊ ባሕርያትን ትተነትናላችሁ፤
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 ቁልፍ ምልክቶች

መቀየር መዘንጋት

ማራባት ማነፃፀር

መፈተን መክሰስ

ማርካት አረፈ
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ሞት ህይወት

ክፍለ ትምህርት አንድ 

ዕይታዊ ንባብ

1. የሚከተለውን ሥዕል በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ አስረዱ።

2. ሥዕሎቹን መሠረት በማድረግ፣ ሰዎች ሞትና ሕይወትን የሚያስተናግዱበትን መንገድ 
አስረዱ።

    

                                                 

                              



ምዕራፍ አስር ሞትና ሕይወት 

98 አስረኛ ክፍል

ክፍለ ትምህርት ሁለት 

ንባብ

የቅድመ ንባብ ጥያቄዎች

1. ሞትንና ሕይወትን የሚያመሳስላቸውና የሚለያያቸው ነገር ምንድነው?

2. በአካባቢያችሁ ሰዎች ሲሞቱ ምን ዓይነት ሥርዓቶች ይከናወናሉ? ሕፃን ሲወለድስ?

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

ሞትና ሕይወት

በተለያዩ ማኅበረሰቦች ዘንድ፣ ሞት የተለያየ ስያሜና ትርጓሜ ይሰጠዋል። በስያሜ ረገድ አረፈ፣ 
ነፍሱ ከሥጋው ተለየች፣ በሞት ተለየ ወዘተ፣ የሚሉ የተለያዩ አገላለፆች አሉት። በትርጓሜ ረገድ 
ደግሞ፣ አንዳንዶች ሞት ፀጥታ ነው፤ ትርጉም የለሽ የሆነ ነገር ነው፤ ወደ መንፈሳዊ ዓለም 
መሸጋገሪያ ነው ይላሉ። በሒንዱ እምነት ተከታዮች ደግሞ ሞት ወደ ሌላ ሕይወት ወዳለው አካል 
መቀየሪያ ነው። ሒንዱዎች ሰው ከሞተ በኋላ ወደሌላ ዓይነት እንስሳ ይቀየራል ብለው ያምናሉ 
ማለት ነው።

’’ሞት የተገለጠ መጽሐፍ ነው፤ የሚያነበው የለም እንጂ’’ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ሞት ለማንም 
ሰው ግልጽ ቢሆንም፣ ሰው ግን ይዘነጋዋል እንደማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሞትን ከኃጢአትት 
ጋርም ያያይዘዋል። ’’ኃጢአት ደሞዙ ሞት ነው’’ ይላል። ሞት በኃጢአትት አማካኝነት የሚከሰት 
ነገር አድርጎ ይገልጸዋል። ሞት በሁላችንም ፊት የተደቀነ ነገር ቢሆንም፣ ብዙዎቻችን ስለሞት 
ረስተን ዘላለማዊ እንደሆንን አድርገን ነው የምንኖረው። ነገር ግን ሞት ለተራውም ሆነ ለታላላቅ 
ሰዎች አይቀሬ ነው።

ሞት ከሰው ልጆች ጋር ዘላለማዊ የሆነ ነገር ቢሆንም፣ ሕይወትን ከማስቀጠል በላይ የሚያረካና 
የሚያስደስት ምንም ነገር የለም። ሥዩም ወልዴ ’’የሕይወት ጀልባ የምትቀዝፈው በመልካም 
ሰዎች በጎ ክንድነት ነው’’ ይላል። ይህም ሕይወት የምትቀጥለው መልካም ሰዎች በሚሠሩት ሥራ 
ነው እንደማለት ነው። ሕይወት ማለት ለመራባት፣ ለማደግ፣ ለመንቀሳቀስ የሚያስችል ኃይል፣ 
ዕድሜ፣ የኑሮ ዘመን፣ የአኗኗር ሁኔታ እንደሆነ የአማርኛ መዝገበ ቃላት ይገልጻል።

መሞትንና መኖርን ብናነፃፅር በሕይወት ከመኖር ይልቅ መሞት ቀላል መስሎ ይታያል። ለዚህም 
ምክንያቱ አንድ ሰው ለመሞት ከፈለገ ኮረንቲ መጨበጥ ወይም የሚከንፍ መኪና ስር ገብቶ 
ሕይወቱን ማሳጠር ይችላል። በአንጻሩ ግን ለመኖር አንድ ሰው መኖሪያውን፣ የሚመገበውን 
ምግብና ሌሎች ለመኖር የሚያስፈልገውን ማናቸውን ነገሮች ማሟላት ይኖርበታል። መኖር 
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ይበልጥ ፈታኝ ሲሆን፣ በአንጻሩ ግን ሞት ቀላል መስሎ ይታያል። 

አንድ ሰው በዚህ ምድር ማከናወን የሚፈልገውን ነገር ማድረግ የሚችለው በሕይወት እስካለ ድረስ 
ብቻ ነው። የሰራውን ስህተት በሕይወት እስካለ ማስተካከልና ሕይወቱን ወደሚፈልገው አቅጣጫ 
መምራት ይችላል። ከሞተ ግን እነዚህን ሁሉ ማድረግ አይችልም።

(ምንጭ፡- simenehterefe.blogspot.com)

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

1. የተለያዩ ማኅበረሰቦች ስለሞት ካላቸው አመለካቶች ውስጥ ሁለቱን ጥቀሱ።

2. በሒንዱዎች እምነት የሞተ ሰው መጨረሻ ምንድነው?

3. ’’ሞት የተገለጠ መጽሐፍ ነው፤ የሚያነበው የለም እንጂ’’ የሚለውን አብራሩ።

4.  ሞትን የጋራ ጉዳይ የሚያደርገው ባሕርው ምንድነው?

5. በምንባቡ መሠረት ሕይወት ምንድናት?

6. የምንባቡ ጸሀፊ ከሞትና ከሕይወት የቱን የሚደግፍ ይመስላል? መልሱን በምሳሌ አስደግፉ።
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ክፍለ ትምህርት ሦስት 

ዐረፍተ ነገሮች ምሥረታ

መልመጃ አንድ

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

1. መንፈሳዊ

2. አኗኗር

3. ሕይወት

4. መክሰስ

5. ክስተት

4. መክሰስ

5. ክስተት ክፍለ ትምህርት አራት 

የምልክቶች ትንተና

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

ምሳሌ፡- መሞት    

1. የእጅ ቅርጽ፡                          ገ የእጅ ቅርጽ                                          

2. የእጅ ቅርጹ የሚያርፍበት ቦታ፡           ከሰውነት ፊተ ለፊት             

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡                       በተዩዩ አቅጣጫ ወደ ታችና ላይ            



ምዕራፍ አስርሞትና ሕይወት 

101አስረኛ ክፍል

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡                       በተዩዩ አቅጣጫ ወደ ታች             

5. በእጅ የማይገለጹ ክፍሎች፡        ምላስን ነከስ ማድረግና ዓይንን ጨፈን ማድረገ

ክፍለ ትምህርት አምስት 

ስሜት ገላጭ ምልክቶች

ደስታ

ስሜት ገላጭ ምልኮቶች የሚባሉት አንድ ሰው ደስታን፣ ሐዘንን፣ ብሶትን፣ ቁጣንና የመሳሰሉተን 
ስሜት ለመግለጽ የሚጠቀምባቸው ምልክቶች ናቸው። እነዚህን ምልክቶች በምንጠቀምበት ጊዜ 
የፊት እንቅስቃሴ በእጅጉ አስፈላጊ ነው።

ለምሳሌ፡- መደሰት፣ መቆጣት፣ መናደድ፣ ወዘተ። በኢምቋ ገላጭ ምልክቶች ከዋናው ምልክት 
በፊት የሚመጡ ሲሆን፣ አልፎ አልፎ ከዋናው ምልክት በመቀጠል የሚመጡበት ጊዜም አለ።

ለምሣሌ፡- 

ኢምቋ፡ ማልቀስ ሕፃን 

አማርኛ፡ ሕፃኑ አለቀስ።

ኢምቋ፡ መምህር መቆጣት (ጠበቅና ቀስ ብሎ ይረዝማል)  

      አማርኛ፡ መምህሩ በጣም ተቆጥተዋል።

ኢምቋ፡ እሱ መታመም ምክንያት መሞት እኛ ማዘን (ጠበቅና ቀስ ብሎ 
ይረዝማል)  

አማርኛ፡ በሕመም ምክንያት በመሞቱ በጣም አዝነናል።
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መልመጃ አንድ

ለሚከተሉት ስሜት ገላጭ ምልክቶች ተገቢውን የፊት እንቅስቃሴ በመጠቀም፣ ዐረፍተ ነገር መሥርታችሁ በክፍል 
ውስጥ በኢምቋ አሳዩ።

1. መቆጣት

2. ማልቀስ

3. መጨነቅ

4. ማጉረምረም

5. ማፈር

ክፍለ ትምህርት ስድስት 

የንጽጽር አጠቃቀም  በኢምቋ

ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ነገሮችን በኢምቋ በዐረፍተ ነገር ውስጥ ስንጠቀም መከተል የሚገባን 
ሥርዓት አለ። በኢምቋ ነገሮችን ለማነፃፀር ትከሻችን ወደ ግራና ወደ ቀኝ በመፈራረቅ ድረጊቶቹን 
ለይቶ በማብራራት እንጠቀማለን። 

ለምሳሌ፡- 

ኢምቋ፡ ከበደ ቦርሳ ትልቅ አየለ ቦርሳ ግን ትንሽ (ከበደ ቦርሳ ትልቅ በስተቀኝ፣ ከበደ 
ቦረሳ ትንሽ በስተግራ)

አማርኛ፡ የከበደ ቦርሳ ትልቅ ሲሆን የአየለ ግን ትንሽ ነው።

ኢምቋ፡ ሀብታም ሀብታም ገንዘብ አለ ደሃ ደሃ ገንዘብ የለም

አማርኛ፡ ሀብታም ገንዘብ አለው ደሃ ግን ገንዘብ የለውም።

ኢምቋ-፡ አንተ መፈለግ አበሮ መሥራት አለመፈለግ ብቻ መሥራት።

አማርኛ፡ ከፈለግህ አብረህ ሥራ፤ ካለፈለገህ ብቻህን ሥራ።

ኢምቋ-፡ ሰው ሥራ ማክበር መልካም  ሥራ መናቅ መጥፎ

አማርኛ-፡ ሰው ሥራውን ቢያክብር መልካም ነው፤ ግን ሥራውን ቢንቅ መጥፎ ነው። 

ኢምቋ፡ መምህር መስማት ተማሪ ማስተማር ድምጽ መጠቀም መስማት የተሳነው 
መስተማር መጠቀም ምን ምልክት ቋንቋ
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አማርኛ፡ መምህሩ ለሚሳማ ተማሪ በድምፅ ሲያስተምር መስማት ለተሳነቸው ደግሞ 
በምልክት ቋንቋ ያስተምራል።

መልመጃ አንድ

ከላይ የተሰጡትን ምሳሌዎች መሠረት፣ በማድረግ የሚከተሉትን ሁለት ነገሮች በማነጻጸር አምስት የኢምቋ 
ዐረፍተ ነገሮች መሥርቱና በክፈል ውስጥ አሳዩ። 

1. መኖር-መሞት

2. መብላት- መጠጣት

3. መውደድ-መጥላት

4. ወጣትነት-ሽምግልና

5. መገንባት-ማፍረስ

ክፍለ ትምህርት ሰባት 

የኢምቋ ሰዋስው ናሙናዎች ልምምድ

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

ኢምቋ፡  ልዩ ልዩ ማኅበረሰብ መሞት ልዩ ልዩ ስም ትርጉም መስጠት

አማርኛ፡  በተለያዩ ማኅበረሰቦች ዘንድ ሞት የተለያየ ስያሜና ትርጓሜ ይሰጠዋል። 

ኢምቋ፡  ስም በኩል መሞት መጥራት ልዩ ልዩ ስም ምሳሌ አ-ረ-ፈ፣ ነፍስ ሥጋ መለየት፣ ሞት 
ምክንያት መለየት

አማርኛ፡  በስያሜ ረገድ አረፈ፣ ነፍሱ ከሥጋው ተለየች፣ በሞት ተለየ ወዘተ፣ የሚሉ የተለያዩ 
አገላለፆች አሉት። 

ኢምቋ፡  ስም ተመሳሳይ ሞት ትርጉም ልዩ ልዩ አለ ምሳሌ አንድ አንድ ሰው አለ ምን ሞት 
ፀጥታ፣ ሌላ አለ ምን ሞት ትርጉም የለም ነገር ሌላ ደግሞ ሞት ነው መንፈስ ዓለም 
መሻገር መንገድ ማለት

አማርኛ፡  በትርጓሜ ረገድ ደግሞ፣ አንዳንዶች ሞት ፀጥታ ነው፤ ትርጉም የለሽ የሆነ ነገር ነው፤ 
ወደ መንፈሳዊ ዓለም መሸጋገሪያ ነው ይላሉ። 

ኢምቋ፡  ሕንድ ሀገር ሃይማኖት መከተል ሰዎች ማለት ምን ሞት ማለት ወደ ሌላ ሕይወት 
መቀየር ማለት ነው

አማርኛ፡  የሒንዱ እምነት ተከታዮች ደግሞ ሞት ወደ ሌላ ሕይወት ወዳለው አካል መቀየሪያ 
ነው ይላሉ። 
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ኢምቋ፡  ምሳሌ፤ ሕንድ ሀገር ሃይማኖት መከተል ሰዎች ማመን ምን ሰው ሞተ ቀጥሎ መቀየር 
ሆነ ምን -እንስሳት

አማርኛ፡  ለምሳሌ በሒንዱዎች እምነት ሰው ከሞተ በኋላ ወደሌላ ዓይነት እንስሳ ይቀየራል 
ተብሎ ይታመናል።





10ኛ ክፍል

የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ

የተማሪ መጽሐፍ

የኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር


