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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።



ምዕራፍ ስምንትየውኃ አካላት

77አስረኛ ክፍል

 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፡፡
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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። 


