
66 አስረኛ ክፍል

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?



ምዕራፍ ሰባት የድርሰት ምንነትና ዓይነቶች

72 አስረኛ ክፍል

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። 


