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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። 


