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3. መቃወስ

የኢኮኖሚ ቀውስ እንዳይፈጠር የሀገር መሪዎች ጠንክረው መሥራት አለባቸው። 

አልማዝ ወንድሟን “ቀውስ” ብላ ሰደበችው።

በቅኝ ግዛት የተያዙ ሀገራት ዜጎች ማንነታቸው ተቃውሷል።

4. ግጭት

የእርስ በርስ ግጭቶች መከሰት ለዜጎች ደኅንነት አደገኛ ነው። 

ሁለት መኪኖች ተጋጭተው  መንገዱን ዘጉት። 

5. ማጠቃለል

ይህን ርእስ ከማጠቃለላችን በፊት ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ

“ይህ ዕቅድ ጠቅላላ ወጪውን ማጠቃለል ስላልቻለ አስተካክለህ አምጣው” ብለው አዘዙት። 

ክፍለ ትምህርት አራት

የኢምቋ ተቃራኒና ተመሳሳይ ምልክቶችን መተንተን

የኢምቋ ተቃራኒና ተመሳሳይ ምልክቶችን ለመለየት በቅድሚያ የምልክት ክፍሎችን መለየት ያስፈልጋል። 
ምልክት ቋንቋ አምስት ክፍሎች አሉት። የምልክት ቋንቋ ክፍሎች የሚባሉት የእጅ ቅርጽ፣ የመዳፍ 
አቅጣጫ፣ ምልክቱ የሚሠራበት ቦታ፣ የእጅ እንቅስቃሴና የፊት አገላለጽ (እንቅስቃሴ) ናቸው። በዚህ 
መሠረት አንድ ምልክት የሌላኛው ምልክት ተቃራኒ ነው ለማለት በየትኛው የምልክት ክፍሎች 
እንደተቃረነ መለየት ያስፈልጋል። በሌላ በኩል አንድ ምልክት ከሌላው ምልክት ጋር ተመሳሳይ ነው 
የሚባለው ሁለቱ ምልክቶች የያዙት ሐሳብ የተለያየ ሆኖ በተመሳሳይ ምልክት የሚገለጹ ከሆነ ነው። 

ሀ. የኢምቋ ተቃራኒ ምልክቶች

በእጅ ቅርጽ ብቻ የሚቃረኑ ምልክቶች ምሳሌ

ጋምቤላ          ልምምድ       ማዘን

ጥቁር            ሙያ                   ጠባይ

በመዳፍ አቅጣጫ ብቻ የሚቃረኑ ምልክቶች ምሳሌ

መቀመጥ                                ውርጃ 

ስም                                      ኮፒ
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በእጅ እንቅስቃሴ ብቻ የሚቃረኑ ምልክቶች ምሳሌ

ስም   ባቡር    መርዳት

አጭር   መቀመጥ   መረዳት

ምልክቱ በሚሠራበት ቦታ ብቻ የሚቃረኑ ምልክቶች ምሳሌ

  በጋ   እናት    ሎሚ

  ደረቅ   አባት    አሰልቺ

በፊት አገላለጽ (በፊት እንቅስቃሴ) ብቻ የሚቃረኑ ምልክቶች ምሳሌ

ላይብረሪ                   ግን

አጋጣሚ                   ልዩ

ለ. የኢምቋ ተመሳሳይ ምልክቶች

የኢምቋ ተመሳሳይ ምልክቶች የሚባሉት በይዘት ወይም በሚገልጹት ነገር የተለያዩ ሆነው ሳለ 
በተመሳሳይ ምልክት የሚገለጹ ናቸው።

ምርጫ                               አማራ                   ላብ

ፖስታ                               አማርኛ                   በጋ

ሐ. በይዘትም በምልክትም የሚቃረኑ ምልክቶች

በይዘትም በምልክትም የሚቃረኑ ምልክቶች የሚባሉት ከአምስቱ የምልክት ቋንቋ ክፍሎች በአንዱ 
ወይም በሁሉም የሚቃረኑ ሆነው በተመሳሳይ በሚገልጹት ሐሳብ ተቃራኒ የሆኑ ምልክቶች ናቸው።

ላይ                                ምዕራብ                  መውጣት

ታች                               ምስራቅ                  መውረድ

መ.በይዘትም በምልክትም የሚመሳሰሉ ምልክቶች

በይዘትም በምልክትም የሚመሳሰሉ ምልክቶች የሚባሉት ከአምስቱ የምልክት ቋንቋ ክፍሎች በአንዱ 
ወይም በሁሉም የሚመሳሰሉ ሆነው በተመሳሳይ በሚገልጹት ሐሳብ ተመሳሳይ የሆኑ ምልክቶች 
ናቸው።

  መጠጋት                      ሽብር                  እርኩስ

  መቅረብ                       ረብሻ                  ሰይጣን
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መልመጃ ሦስት

ከዚህ በላይ የቀረቡትን ምሳሌዎች መሠረት በማድረግ የሚከተሉት ጥያቄዎች በደብተራችሁ ላይ 
ሠርታችሁ በኢምቋ ለመምህራችሁ አሳዩ።

1. አምስት በእጅ ቅርጽ የሚለያዩ ምልክቶችን ፈልጋችሁ ምልክቶቻችውን ለመምህራችሁ አሳዩ። 

2. አምስት ጥንድ ጥንድ በመዳፍ አቅጣጫ የሚለያዩ ምልክቶችን ፈልጋችሁ ምልክቶቻችውን 
ለመምህራችሁ አሳዩ።

3. ሁለት ጥንድ ምልክቱ በሚሠራበት ቦታ የሚለያሉ ምልክቶችን ፈልጋችሁ ምልክቶቻችውን 
ለመምህራችሁ አሳዩ።

4. አምስት በጥንድ እጅ እንቅስቃሴ የሚለያዩ ምልክቶችን ፈልጋችሁ ምልክቶቻችውን 
ለመምህራችሁ አሳዩ።

5. ሁለት ጥንድ በፊት እንቅስቃሴ የሚለያዩ ምልክቶችን ፈልጋችሁ ምልክቶችን ለመምህራችሁ 
አሳዩ።

6. ጥንድ ጥንድ የሆኑ ሦስት በተመሳሳይ ምልክቶች የሚገለጹ ምልክቶችን ፈልጋችሁ 
ምልክቶቹን ለመምህራችሁ አሳዩ።

ክፍለ ትምህርት አምስት

ሐሳብን በኢምቋ የመግለጽና የመቀበል ክሂል

የኢምቋ ተጠየቅ(እንቆቅልሽ)

ተጠየቅ አብዛኛውን ጊዜ እንደ መዝናኛ የሚያገለግል፣ ከፍተኛ ምርምርን የሚጠይቅ፣ ውስስብነት 
የሚስተዋልበት ቃላዊ ግጥሚያ ነው። ይህ ትውፊታዊ ጥበብ አስቸጋሪና አስገራሚ የሆነ ጥያቄን 
በማቅረብ፣ እግረ መንገዱንም ነገሮችን እርስ በርስ የማዛመድ ችሎታን የሚያዳብር “የአእምሮ 
ጅምናስቲክ” ነው። እንደ ቋንቋዎች ባሕርይ፣ እንደ የኅብረተሰቡ የአኗኗር ዘይቤ  የአጠያየቁም ሥልት 
የተለያየ ነው። ይህም በመሆኑ በአንዱ ቋንቋ ማራኪ፣ አስገራሚና አመራማሪ የሆነ የተጠየቅ ጥያቄ 
በሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች ዘንድ ስሜት ላይሰጥ ይችላል። 

የአማርኛውን የተጠየቅ ጥያቄዎች በኢምቋ መጠየቅ ብዙውን ጊዜ ውጤታማ አይደለም።

ለምሳሌ፣ “ቢሄድ ቢሄድ ቢሄድ የማደክመው ምንድን ነው?” ብለን መስማት የተሳነውን ሰው ብንጠይቀው፣ 
ምናልባት ጥያቄው የተፈለገውን ግብ ላይመታ ይችላል። ይህም በመሆኑ መስማት ለተሳናቸው ወገኖች 
የሚቀርበው የተጠየቅ ጥያቄ የልሳን ቋንቋ ለሚናገሩ ሰዎች ከሚቀርበው በእጅጉ የተለየ ነው።
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በኢምቋ ተጠየቅ የሚቀርበው መስማት የተሳናቸው ሰዎች ከራሳቸው ወይም ከጓደኞቻቸው ገጠመኝ 
በመነሳት ነው። የሚያቀርቡትንም ገጠመኝ ሙሉ ለሙሉ አይተርኩትም የገጠመኙን ከፊል ክፍል 
ከተረኩ በኋላ አድማጮች የተተረከላቸውን መነሻ በማድረግና ያላቸውን ልምድ በመጠቀም ቀሪው 
የገጠመኙ ክፍል ምን ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን ይናገራሉ። 

ምሳሌ፡-

ከዕለታት አንድ ቀን ባልና ሚስትበሠርጋቸው ሰሞን የጫጉላ ሽርሽር ለማድረግ ወደ ጎረቤት ከተማ 
በመኪና ተጓዙ። ከረዥም የመኪና ጉዞ በኋላ አንድ ሆቴል አልጋ ይዘው ለማደር ይወስኑና ወደ ሆቴሉ 
አመሩ። የገቡበት ሆቴል በጣም ትልቅ ፎቅ ሆኖ በርካታ አልጋዎች ያሉት ነበር። ይሁን እንጂ ሆቴሉ 
አልጋ እንጂ ምግብ ስላልነበረው፣ ባልየው ሚስቱን የተከራዩት ሆቴል መኝታ ክፍል እንድታርፍ 
አድርጎ እርሱ ምግብ ፍለጋ በመኪና ይወጣል፤ ነገር ግን ባልየው ምግብ በቀላሉ ሊያገኝ ስላልቻለ ለብዙ 
ሰዓታት ምግብ ፍለጋ በመኪና ይንከራተታል። ከብዙ ፍለጋ በኋላ ከአንድ ሱፐርማርኬት የሚፈልገውን 
ምግብ ገዝቶ ይመለሳል። ባልየው ሲመለስ ግን ሆቴሉ ውስጥ ያሉ ተከራዮች ሚስቱን ጨምሮ በሙሉ 
መብራት አጥፍተው ተኝተው ይደርሳል። እንግዳ ተቀባዮችም ቆልፈው ሄደዋል። ባልየው ሚስቱ 
ያረፈችበት ክፍል ቁጥር አያስታውሰውም፣ የባልው ሞባይል ደግሞ የሚስቱ ቦርሳ ውስጥ ነው። አሁን 
ባልየው የሚስቱን ክፍል ለማግኘት ምን ዓይነት ዘዴ መጠቀም አለበት?

ሌሎች ተጠየቅ ምሳሌዎች፣

አንድ መስማት የተሳነው ጓደኛህ ቤት ውስጥ በር ቀርቅሮና መብራት አጥፍቶ ቢተኛና የቤቱን በር 
እንዲከፍትል ህብት ፈልግ ምን ታደርጋለህ?

       አንድ መስማት የተሳናት እናት እንደተኛች ሕጻን ልጅዋ ቢያለቅስ እንዴት ልታውቅ

  ትችላለች?

      ሁለት መስማት የተሳናቸው ግለሰቦች በጨለማ ውስጥ እንዴት መግባባት ይችላሉ?

መልመጃ አምስት

1. ከዚህ በላይ የቀረቡትን የኢምቋ ተጠየቅ ምሳሌዎችልምድ ያላቸው መስማት የተሳናቸውን 
ጠይቃችሁ መልስ ሥሩላቸው።

2. በምሳሌው  ከተጠቀሱት ሌላ እናንተ የምታውቋቸውን ወይም  መስማት የተሳናቸውን ጠይቃችሁ  
የኢምቋ ተጠየቆችን በክፍል ውስጥ አቅርቡ። 
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ክፍለ ትምህርት ስድስት

የመወያያ ጥያቄዎች

በቡድን ሆናችሁ በትምህርት ዙሪያ የተነገሩ አባባሎች፣ መፈክሮች የቅስቀሳ ማስታወቂያዎችን ፈልጋችሁ 
በማምጣት ወይም የራሳችሁን አባባሎች፣ መፈክሮች፣ ቀስቃሽ የሆኑ ማስታወቂያዎችን በመፍጠር 
በትልቅ ወረቀቶች፣ ባነሮች፣ ካርቶኖች ወዘተ፣ በማዘጋጀት ለክፍል ተማሪዎች በኢምቋ አቅርቡ። 
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ምዕራፍ ስድስት
የውኃ አጠቃቀም

ከምዕራፍ የሚጠበቁ ውጤቶች

ከዚህ ትምህርት በኋላ ተማሪዎች፣

* የውኃ አካላትን በኢምቋ ትዘረዝራላችሁ፤

* በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ወንዞች ስሞችን በኢምቋና በጣት ፊደላት ታሳያላችሁ፤

* ውኃ በአግባቡ አለመጠቀም የሚያስከትላቸውን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችን 
በኢምቋ ትዘረዝራላችሁ፤

* በውኃ አጠቃቀም ጉድለት ሳቢያ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ትገልጻላችሁ፤

* የኢምቋ ምልክቶች አፈጣጠር ያላችሁን ክሂሎት ታዳብራላችሁ::
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ቁልፍ ምልክቶች

/

ውኃ በዘፈቀደ

ወንዝ ሐይቅ

ኩሬ ባህር

ውቂያኖስ የተውሶ
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የ ከርሰ ምድር ውኃ

ዝናብ ፏፏቴ

ባላገር

መጥበስ መድፈር

አጠቃቀም



ምዕራፍ ስድስትየውኃ አጠቃቀም

69አስራ አንደኛ ክፍል

ክፍለ ትምህርት አንድ

መመልከትና መግለጽ

ከዚህ በታች የቀረበውን ሥዕል ተመልክታችሁ፣ ከሥዕሉ በታች የቀረቡትን ጥያቄዎች በኢምቋ 
መልሱ።

1. ከዚህ በላይ የምትመለከቱት ሥዕል የሚያስተላልፈው መልዕክት ምንድን ነው?

2. የውኃ አጠቃቀም ማለት ምን ማለት ነው?

3. ውኃን በአግባቡ አለመጠቀም ምን-ምን ችግሮችን ሊስከትል ይችላል?

4. ውኃን በአግባቡ ለመጠቀም ከተማሪዎች ምን ይጠበቃል?

ክፍለ ትምህርት ሁለት

አንብቦ መረዳት

ከዚህ በታች ወኃን እንዴት በአግባቡ መጠቀም ይቻላል በሚል ርእስ የቀረበውን ምንባብ በአንቀጽ 
ተከፋፍላችሁ ካነበባችሁ በኋላ የአንቀጾችን ፍሬ ሐሳብ ለክፍል ተማሪዎች በኢምቋ አቅርቡ።

ውኃን እንዴት በአግባቡ መጠቀም ይቻላል?

ምድራችን የሕይወት መገኛ የሆነችው ውኃ ስላላት ነው። ይብዛም ይነስም በዚህች ምድር ከውቅያኖስ 
እስከ ጠብታ ድረስ ውኃ አለ። ችግሩ በምድራችን በተለያዩ ቦታዎች የሚገኘው የውኃ መጠን መለያየትና 
ከሁሉም በላይ ደግሞ ለአገልግሎት የሚውል ንጹህ ውኃ የማግኘት ጉዳይ ነው።
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ኢትዮጵያ የአፍሪካ የውኃ ማማ ትባላለች። ምክንያቱም 122 ቢሊየን ኪዩቢክ ሜትር ውኃ የሚያፈሱ 
12 ወንዞች አሏት። 2.6 ቢሊየን እስከ 6.5 ቢሊየን ኪዩቢክ ሜትር የከርሰ ምድር ውኃ ያላት ሀገር 
ናት የሚል ግምትም አለ። ከነዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያ ከሎሎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በተሻለ 
ሁኔታ ዝናብ ስለሚዘንብባት የዝናብ ውኃ ተጠቃሚ ናት።

የአጠቃቀም ጉዳይ ሲነሳ ግን እኤአ 2010 የተባበሩት መንግሥታት መረጃ መሠረት 86 በመቶ የውኃ 
ሀብቷን ከኢትዮጵያ  የሚፈሰው የዓባይ ወንዝ የምታገኘው ግብጽ ለዜጎቿ 99 በመቶ የንጹህ ውኃ 
መጠጥ ስታደርስ፣የውኃ ማማ የተባለችው ኢትዮጵያ ግን በአማካይ ለ65 በመቶ ለሆኑ ዜጎቿ ብቻ ነው 
ንጹህ የመጠጥ ውኃ የምታቀርበው።

ኢትዮጵያ በምስራው አፍሪካ የውኃ ማማ ትሁን እንጂ፣ ከሌሎች የውኃ ሀብት ካላቸው ሀገራት ጋር 
ሲነጻጸር አጥጋቢ የውኃ ሀብት የላትም። ይልቁንም ያላትንም የውኃ ሀብት በአግባቡ ሳትጠቀምበት 
የተራበ ሕዝቦቿን ሳትመግብና የተጠማ ሕዝቦቿን ሳታጠጣ ለዘመናት ኖራለች። ከላይ እንዳየነው፣ 
ኢትዮጵያ የውኃ ሀብት ችግር አምባዛም የለባትም፤ ሕዝቦቿ ለዘመናት የውኃ ችግር የሚጋትማቸው 
ከአጠቃቀም ጉድለት ተነሳ ነው።

ዋና ዋና የኢትዮጵያ ወንዞች ድንበር ተሻጋሪ በመሆናቸውና፣ ኢትዮጵያም እነዚህን ወንዞች ለመስኖና 
ለልዩ ልዩ አገልግሎቶች ስለማትጠቀምባቸው፣ በበርካታ የሀገሪቱ ክፍሎች የውኃ ችግር ያጋጥማል። 
ውኃ በበቂ ሁኔታ የሚዳረስባቸው አካባቢዎች እንኳ ውኃውን በአግባቡ ስለማይጠቀሙበት ከፍተኛ 
የሆነ የውኃ ሀብት ብክነት ይከሰታል።

የውኃ ብክነት በልዩ ልዩ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። ከነዚህም መካከለል ድንበር ተሻጋሪ የሆኑ 
ወንዞችን በአግባቡ አለመጠቀም፤ የዝናብ ውኃን ለልዩ ልዩ የልማት ሥራዎች መዋል አለመቻል፤ 
ሐይቆችንና ወንዞችን መንከባከብ አለመቻል በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው። 

በአዲስ አበባ በርካታ ፋብሪካዎችና ኢንዱስትሪዎች ይገኛሉ። አብዛኞቹ ፋብሪካዎችና ኢንዱስትሪዎች 
የተገነቡት ከወንዞች አቅራቢያ ነው። የፋብሪካዎች ዝቃጭ ወደ ወንዞች እንዲፈስ ስለሚደረግ በአዲስ 
አበባ የሚገኙ አብዛኞቹ ወንዞች የተበከሉ ናቸው። ብክለቱ በሌላ ገጽታው የውኃ ብክነት መገለጫም 
ነው ማለት ይቻላል።

ሌላው ለውኃ ብክነት መንሰኤ ከሆኑ ነገሮች መካከል ዛፎችንና ልዩ ልዩ ዕፀዋትን አለመንከባከብ ነው። 
ዛፎችንና ዕፀዋትን መንከባከብ ወቅቱን የጠበቀ ዝናብ ለማግኘት ያለው ጠቃሜታ ከፍተኛ ነው። ዛፎችና 
ዕፀዋት የአፈር መሸርሸርን ስለሚከላከሉ አረንጓዴ አካባቢ ለመፍጠርና የአፈርና በመሬት ውስጥ 
የሚገኙ ማዕድናትን ለመጠበቅና በትነት አማካይነት የሚፈጠረውን የውኃ ብክነት ለመከላከል በእጅጉ 
ይጠቅማሉ። 

ለተማሪዎች አገልግሎት የተሠሩ በትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኙ ቧንቧዎች ተማሪዎች በአግባቡ 
ስለማይጠቀሙባቸው ለውኃ ብክነት ራሱ አሉታዊ ስለሆነ፣ አሉታዊ የሚል ገላጭ አይከተውም። 
እነዚህም ቧንቧዎችን ከመጠን በላይ በመክፈት ውኃ አላግባብ እንዲፈስ ማድረግ፣ የተጠቀሙባቸውን 
ቧንቧዎች ሳይዘጉ መሄድ፣ የቧንቧ ጡቶችንና እጀታዎችን ማበላሸት ውኃን በአግባቡ ከመጠቀም 
ችግሮች ጋር ሊካተቱ ይችላሉ። 

ተማሪዎች ለፋብሪካና ለኢንዱስትሪ ባለቤቶች፣ ለቀበሌ ኃላፊዎች፣ ለትምህርት ቤት ጓደኞቻቸው ስለ 
ውኃ አጠቃቀም ግንዛቤ በማስጨበጥ ያላግባብ የሚባክኑ ውኃዎችን መታደግና ወንዞች፣ ኩሬዎች፣ 
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ሐይቆችን ከብክነትና ከብክለት ሊታደጉዋቸው ይችላሉ። 

(ዳኛው ገብሩ፣በሰላም ውስጥ ያለ ጦርነት ከሚለው መጽሐፍ ለዚህ ጽሑፍ እንዲስማማ ተደርጎ 
የተወሰደ።)

መልመጃ አንድ

በምንባቡ መሠረት ከዚህ በታች ለቀረቡት ጥያቄዎች ያሉትን ክፍት ቦታዎች ምልክቶችን በሚወክሉ 
ቃላት ከሞላችሁ በኋላ ምልክቶችን ለመምህራችሁ አሳዩ። 

1. ምድራችን የሕይወት መገኛ የሆነችው ---------------------------ስላላት ነው።

2. ለውኃ ብክነት መንሰኤ ከሆኑ ነገሮች መካከል -------------------------ና ልዩ ልዩ 
--------------------አለመንከባከብ ነው። 

3. ኢትዮጵያ ከ ---------------------- እስከ  ----------------------- ኪዩቢክ ሜትር የከርሰ ምድር ውኃ 
ያላት ሀገር ናት ተብሎ ይታመናል። 

4. ተማሪዎች የ-------------------------- ከመጠን በላይ በመክፈት ውኃ አላግባብ እንዲፈስ በማድረግና 
የተጠቀሙባቸውን ቧንቧዎች ሳይዘጉ መሄድ ---------------------- ብክነት አሉታዊ አስተዋጽዖ 
ያደርጋሉ።

5. ተማሪዎች ለፋብሪካና ለኢንዱስትሪ ባለቤቶች፣ ለቀበሌ ኃላፊዎችና ለትምህርት ቤት ጓደኞቻቸው 
ስለ ውኃ አጠቃቀም ----------------- በመስጠት ያለ አግባብ የሚባክኑ ውኃዎችን መታደግ 
ይችላሉ። 

6. የኢትዮጵያ ዋና ዋና ወንዞች  ድንበር ተሸጋሪ በመሆናቸው እነዚህን ወንዞች ለ ----------------
----ና ልዩ ልዩ ----- አልተጠቀመችባቸውም።

7. የተለያዩ የፋብሪካና የኢንዱስትሪ -------------------------- ወደ ወንዞች፣ ሐይቆች፣ ኩሬዎችና 
ባሕሮች ስለሚፈሱ  ከነዚህ የውኃ አካላት የሚገኘውን ውኃ መጠቀም አልተቻለም።
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ክፍለ ትምህርት ሦስት

ውይይት

ውኃ አባካኟ ሴት 

እየሩስ፡ ምናለበት ባልዲው ከሞላ በኋላ ቧንቧውን ብትዘጊው?! ውኃው እኮ እየፈሰሰ ነው።

ዙበይዳ፡ የኛ ተቆርቋሪ ውኃው የፈለገ ቢፈስ አንቺ የምትከፍይ መሰለሽ ?

እየሩስ፡እኔ የማልከፍልበት ቢሆንም ሌሎች ሰዎች ሊጠቀሙበት የሚችሏቸውን ነገሮች ብንቆጥባቸው 
ዞሮ ዞሮ ጥቅሙ ለኛው ነው።

ዙበይዳ፡ የኛ ፈላስፋ። አሁን አንድ ጣሳ የማይሞላ ውኃ ፈሰሰ ብለሽ ያዙኝ ልቀቁኝ የምትይው ምን 
ለመሆን ነው?

እየሩስ፡ እንኳን አንድ ጣሳ ለምን አንድ ሲኒ አይሆንም ያለ አግባብ ለምን ይፈሳል!?

ዙበይዳ፡ የፈሰሰ ውኃ አይታፈስ ሲሉ አልሰማሽም፡ እንግዲህ የፈሰሰው ውኃ ይጠቅምሽ እንደሆነ 
እፈሽው።

እየሩስ፡ ቧንቧውን መዝጋት እየቻልሽ ያላግባብ ሲፈስ ቆመሽ ስታዪ ነው እንጂ የፈሰሰውን እፈሺው 
ያለሽ ማንም የለም።

ዙበይዳ፡ እሺ ለወደፊቱ እንዳይፈስ እጠነቀቃለሁ። 

እየሩስ፡ በጣም ደስ ይላል፤ ይህንን ውኃ አጥተው ብዙ ሰዎች እንደሚሰቃዩ ማሰብ ያስፈልጋል። 
የሚበቃንን ያህል ውኃ ከተጠቀምን በኋላ ለሌሎች እንዲደርስ በማድረግ ኃላፊነታችንን መወጣት 
አለብን።

ዙበይዳ፡ በጣም አመሰግናለሁ፣ ይህን ነገር ከዚህ ቀደም አስቤው አላውቅም።

እየሩስ፡ ለወደፊቱ አንቺም ለሌሎች በመንገር የውኃ አጠቃቀም ባሕላችንን ማጎልበት ይኖርብናል።

ዙበይዳ፡ እውነት ነው። ልጄም ያላግባብ ይህን ሲያደርግ ቆይቷል። ከልጄ መጀመር አለብኝ። አንዳንድ 
ጊዜ ውኃ ሲጠፋ የመንግሥት ችግር እንጂ የኛ ችግር አይመስለኝም ነበር።

እየሩስ፡ አዎ፣ እኛ እዚህ ውኃ ስናፈስ ለሌሎች ሊዳረስ የነበረው ውኃ እጥረት ያጋጥመዋል። ስለዚህ 
ጥንቃቄ ማድረግ አለብን።

ዙበይዳ፡ እሺ በድጋሚ አመሰግናለሁ።

እየሩስ፡ እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም ዋይ።
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መልመጃ ሁለት

ከመምህራችሁ ጋር ሆናችሁ ከዚህ በላይ የቀረበውን ውይይት በሚገባ ካነበባችሁ በኋላ፣ 
የሚከተሉትን ጥያቄዎች በኢምቋ መልሱ።

1. የእየሩስና የዙበይዳ ጭቅጭቅ የተፈጠረው በምን ምክንያት ነው?

2. ዙበይዳ ውኃ የምታባክነው በምን ምክንያት ነበር?

3. ‹‹የፈሰሰ ውኃ አይታፈስም›› ማለት ምን ማለት ነው?

4. የእየሩስና የዙበይዳ ውይይት የተጠናቀቀው በምን ዓይነት ሁኔታ ነው?

5. ዙበይዳ ከልጄ መጀመር አለብኝ ያለችው ምንድን ነው?

6. ከዚህ በላይ ካለው ውይይት እንደተረዳችሁት፣ ለሌሎች ሊዳረስ የተፈለገው ውኃ እጥረት 
የሚያጋጥመው በምን ምክንያት ነው ?

7. ዙበይዳ ከዚህ በፊት አስቤው አላውቅም ያለችው ምንድን ነው?
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ክፍለ ትምህርት አራት

የኢምቋ ምልክቶች አፈጣጠር

ከመምህራችሁ ጋር በመሆን የምልክቶችን አፈጣጠር በጥንቃቄ ካጠናችሁ በኋላ፣ ሌሎች የምታውቋቸው 
የምልት አፈጣጠር ሥልቶች ካሉ ለክፍል ተማሪዎች በኢምቋ አቅርቡ።

በልሳን ቋንቋ ከሳንባ የሚወጣ አየር ከተለያዩ የአንደበት ክፍሎች ጋር ሲጋጭ ድምጽ ይፈጥራል፣ 
ድምጾች በሥርዓት ተቀናጅተው ኆኄ ይፈጥራሉ፤ ኆኄያት በሥርዓት ተቀናጅተው ቃል ይፈጥራሉ፤ 
የቃላት በሥርዓት መዋቀር ደግሞ ሐረግ ይመሠርታል፣ ሐረጋት በሥርዓት ሲቀናጁ ዓረፍተ ነገር 
ይመሠርታሉ ሁለትና ከሁለት በላይ ዓረፍተ ነገሮች በሥርዓት መዋቀር ወይም መቀናጀት ደግሞ 
አንቀጽ ይፈጥራል፤ የአንቀጾች ድምር ድርሰትን ይመሠርታል። ከድምጽ ጀምሮ እስከ ድርሰት ያለው 
በጽሑፍ ካልሰፈረ በአንደበት ተፈጥሮ በጆሮ የሚሰማ ነው።

በምልክት ቋንቋ የእጅ ቅርጽ፣ የመዳፍ አቅጣጫ፣ ምልክቱ የሚሠራበት ቦታ፣ የእጅ እንቅስቃሴ፣ 
የሰውነትና የፊት አገላለጽ በሥርዓት መዋቀር ምልክት ይፈጥራል። የተለያዩ ምልክቶች በሥርዓት 
ሲቀናጁ ምልክት ቋንቋን በመፍጠር ጆሮ ሰም ባልሆኑ የኅብረተሰብ ክፍሎችና ምልክት ቋንቋ በሚችሉ 
ጆሮ ሰም በሆኑ ሰዎች መግባቢያ ይሆናል። ይህ መግባቢያ በፊት በእጅና በሰውነት እንቅስቃሴ 
ይመሠረታል ተቀባዩ ይህን መልእክት የሚረዳው በማየት ነው።

ከላይ እንደጠቀስነው በልሳን ቋንቋ ከሳንባ የሚወጣ አየር የተለያዩ ድምጾችን ለመፍጠር ከተለያዩ 
የአንደበት ክፍሎች (ጉሮሮ፣ ትናጋ፣ ድድ፣ ምላስ፣ ጥርስ፣ ከከናፍር) ጋር መጋጨት አለባቸው። 
ለምሳሌ የከናፍር ድምጾች፣ /ብ/ /ፕ/ /ጵ/ /ም/ /ው/ የድድ  የሚባሉት/ት/ /ድ/ /ጥ/ /ስ/ /ዝ/ /ፅ/ /ን/ 
/ል/ ር/፣ የላንቃ ድምጾች፣ /ሽ/ /ዥ/ /ች/ /ጅ/ /ጭ/ /ኝ/ /ይ/ የማንቁርት ድምጾች፣ /ዕ/ /ህ/ ናቸው።

በምልክት ቋንቋ የተለያዩ ምልክቶች በስድስት ዋና-ዋና መንገዶች ሊፈጠሩ ይችላሉ፤ እነዚህንም ቀጥሎ 
እንመልከት።

1. ሥዕላዊ (ገላጭ ምልክቶች)

ሥዕላዊ ምልክቶች የምንላቸው አንድ በምልክት ቋንቋ መግባባት የማይችል ወይም ምልክት ቋንቋን 
እንደ ሁለተኛ ቋንቋ የሚማር ግለሰብ የተገለጸውን ምልክት ተመልክቶ በቀላሉ ምን ለማለት እንደተፈለገ 
ሊረዳው የሚችላቸው ምልክቶች ናቸው። አራት ማዕዘን፣ ሦስት ማዕዘን፣ ክብ፣ ዶሮ፣ ሞባይል፣ 
ስልክ፣ ሽማግሌ፣ ምግብ፣ በሬ፣ አሳ፣ ማይክራፎን፣ እባብ፣ ካሜራ፣ አሮጊት(የቆዳ መጨማደድ 
በማሳየት የሚገለጽ በመሆኑ በከፊል ሥዕላዊ ነው) መተኛት፣ ዛፍ፣ መነጽር፣ መስቀል፣ ቃሪያ፣ 
አውሮፕላን ወዘተ

2. አሠራራቸውን/አደራረጋቸውን/ ወይም አጠቃቀማቸውን በማሳየት የሚፈጠሩ ምልክቶች

አደራረጉን ወይም አሠራሩን (የሚሠራበትን መንገድ ወይም አጠቃቀሙን) በማሳየት የሚፈጠሩ 
ምልክቶች የምንላቸው ከላይ እንደተገለጸው በኢምቋ መግባባት የማይችል ወይም ቋንቋውን በመማር 
ላይ ያለ ግለሰብ ሊገለጽ የተፈለገው ነገር አሠራር ወይም አጠቃቀም በማየት በቀላሉ ሊረዳቸው 
የሚችላቸው ምልክቶች ናቸው።  ለምሳሌ ለአንድ የኢምቋ ተማሪ ሙዝ እንዴት እንደሚላጥ በኢምቋ 
ብናሳየው ድርጊቱን ተመልክቶ ልናስተምረው ወይም ልናሳየው የፈለግነው ምልክት ሙዝ ወይም ሙዝ 
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መላጥ መሆኑን በቀላሉ ሊለይ ይችላል። ሌሎች አደራረጋቸውን ወይም አጠቃቀማቸውን በማሳየት 
ሊገለጹ የሚችሉ ምልክቶች የሚከተሉት ናቸው። እንጀራ/እንጀራ መጋገር/፣ ኮምፒውተር/በኮምፒውተር 
መጻፍ/፣ መጽሐፍ/መጽሐፍ መዘርጋት/፣ መጥረግ፣ እንጨት/እንጨት በመጋዝ መቁረጥ/ ፣ መሮጥ፣ 
መክተፍ፣ መቁረጥ (ተስፋ መቁረጥን ሳይጨምር እንደ ሚቆረጠው ነገር የተለያዩ ምልክቶችን በድርጊት 
በማሳየት ምልክቶቹን ማሳየት ይቻላል)፣ መቅደድ፣ መጻፍ (የእጅ ጽሑፍ)፣ መዋኘት፣ ፓፓያ፣ ሻይ፣ 
ሳንቲም፣ ወጥ፣ ሻወር፣ አሞራ፣ መኪና፣ ዥዋዝዌ፣ ዘፈን መዝፈን፣ እስክስታ መውረድ፣ ዳስተር፣ /
በዳስተር ማጥፋት/፣ መቅጣት፣ ዊልቸር (በዊልቸር መሄድ ወይም ዊልቸር መጠቀም) ናቸው።

3. ቃሉ ወይም ምልክቱ የሚገለጽበት የመጀመሪያ ኆኄ በመጠቀም የሚፈጠሩ ምልከቶች

ሊገለጽ ተፈለገው ቃል ወይም ምልክት የመጀመሪያውን ኆኄ በመጠቀም የተለያዩ ምልክቶች ይፈጠራሉ። 
ይህ ማለት ምልክቱ የልሳን ቋንቋ ግልባጭ ነው ማለት አይደለም። እነዚህ ምልክቶች በብዛት መስማት 
የተሳናቸው ተማሪዎች በሚማሩባቸው ትምህርት ቤቶችና ሌሎች መስማት የተሳናቸው ወገኖች 
በሚገለገሉባቸው የአምልኮ ቦታዎች ለመግባቢያነት ጥቅም ላይ ይውላሉ። ሊገለጽ ተፈለገው ቃል 
ወይም ምልክት የመጀመሪያውን ኆኄ በመጠቀም ሚፈጠሩ ምልክቶች በርካታ ናቸው።

ሀ

ሀገር፣ ሁኔታ፣ ሆሳዕና (የሆሳዕና በዓልንና ሆሳዕና ከተማን ለመግለጽ ሁለት የተለያዩ ምልክቶች 
አሉ)፣ ሀሞት. . . . . 

ለ

ለስላሳ መጠጥ፣ ሉክ፣ ላሊበላ፣ ለምለም፣ ሉዓላዊ፣ ሊቅ፣ ሉቃስ(ወንጌላዊ)፣ ላብራቶሪ፣ ልሳን፣ ሉል 
. . . . . . 

ሐ

ሕግ፣ ሐሙስ፣ ሐምሌ፣ ሐይቅ፣ ሐረር፣ ሐመልማል፣ ሕይወት፣ 

መ

መጋቢት፣ ሚያዝያ፣ ሙያ፣ መልመጃ፣ ምዕራፍ፣ መዝሙር፣ መጽሔት፣ መስከረም፣ መደበኛ፣ 
መረቅ፣ ሚዜ፣ ምስክር፣ መቅደስ፣ . . . . . . . 

ሠ

ሥብከት፣ ሥጋ፣ 

ረ

ሬሳ፣ ረብዕ፣ ረመዳን፣ ራት፣ ረቂቅ( ጽሑፍ ለማዘጋጀት የሚዘጋጅ ንድፍ)፣ . . . . . . .

ሰ

ሰኞ፣ ሰሜን፣ ሱስ፣ ሰበታ፣ ሰሊሆም፣ ስንዴ፣ ሠራዊት፣ ሳይንስ፣  
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ሸ

 ሸዋ፣ ሻሸመኔ፣ ሻዕቢያ፣ መርካት፣ ጎጆ

ቀ

ቀበሌ፣ ቀላዋጭ፣ ቁርአን፣ ቅዱስ፣ ቄስ፣ ቁርስ፣ ቀጭኔ፣ ቅዳሜ፣ ቅንጬ፣ ቁርባን፣ ቀውስ፣ ቀንዲል. 
. . . . . 

በ

በጀት፣ ቡድን፣ ቤተሰብ፣ ብሎኬት፣ ቢሮ፣ ቤኒሻንጉል፣ ብልሕ/ብልጥ/፣ ብሔር፣ ባህል፣ ብሔረሰብ፣ 
. . . . . . ቢሊዮን፣ . . . . 

ተ

ተግባር፣ ተቋም፣ ታሪክ፣ ቲዮሪ . . . . . . . . 

ቸ

ቸር

ኃ

ማማተብ

ነ

ንግድ፣ ንፋስ፣ ነጻ

አ

አዲስ አባባ፣ እምቢ ማለት፣ አሜን፣ አልኮል መጠጥ፣ ኢሊባቡር፣  

ከ

ከፍተኛ፣ ከተማ፣ ካቶሊክ፣ ክረምት፣ ከምባታ፣ ካድሬ፣ ኮንዶሚኒየም፣ ክልል፣ ኮንዶም፣ ክፍል፣ ካህን

ኸ

አዝማች (መዝሙር ሲዘመር አኸ የሚለውን አዝማች ለመግለጽ ያገለግላል)

ወ

ወንጌል፣ ወንጀል፣ ወገን፣ ወላጅ፣ ውጤት፣ ወረዳ፣ ወሎ፣ ወባ፣ ወቅት፣ ውቅኖስ፣ ውኃ፣ ወርቅ፣ 
ዋልያ፣ ወረብ. . . . . . 

ዘ
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ዘመናዊ/ዘመን/፣ ዘመድ፣ ዘር፣ ዜና፣ ዘመቻ፣ ዘንድ፣ መዝሙር፣ ዘንዶ፣ ዘዴ፣ ዙፋን፣ ዝውውር( 
ለሥራና ለትምህርት ቦታ)፣ ዜማ  . . . . . .

የ

ዩኒቨርሲቲ፣ ዩኒፎርም፣ ይሁዳ

ደ

ደቡብ፣ ደላላ፣ ደሴ፣ ዲያቆን፣ ተውኔት ፣ ደሴት፣ ዲግሪ (በትምህርት ለሚገኝ ማዕረግ)፣ ዲፕሎማ፣ 
ድል፣ ድርጅት፣ ዲሞክራሲ፣ ዱርዬ፣ ድንግል፣ ድሬዳዋ . . . . . 

ጀ

ጅማ፣ ጅል፣ ጂቡቲ፣ ጅብ፣ ጅግጅጋ፣ ጂን. . . . .

ገ

ገዳም፣ ጉልላት፣ ገጠር፣ ግምገማ፣ ግብጽ፣ ጎንደር፣ ጎጃም፣ ጋምቤላ፣ ገሊላ፣ ገነት፣  ጋቢ፣ ለደብተር)፣  
መልአክ፣ ግጥም፣    ገብስ፣  ገና(ለበዓል) ገብርኤል . . . . . 

ጠ

ጥራጥሬ፣ ጥበብ፣ ጣጣ፣ ጣኦት፣ ጠበቃ፣ ጤፍ . . . . . . 

ጨ

ጨጓራ፣ ጫረታ፣ ጨው፣ ጪስ፣ ጭማቂ፣  . . . . . . .

ጰ

ጳጳስ፣ ጳጉሜ፣ ጴጥሮስ፣ ጳውሎስ

ጸ

ጾም፣ 

ፀ

ፅድቅ፣ ፆታ

ፈ

ፍራፍሬ፣ ፈውስ፣ ፋሲካ፣ ፍትሕ . . . . . . 

ፐ

ፕሮግራም፣ ፓርላማ፣ ፓስተር፣ ፖለቲካ፣ ፓትርያርክ፣ ፕሮፌሰር፣ ፖተንሺል (አንዳንድ ጊዜ አቅም 
ለማለት ‘’ፖተንሺያል’’ የሚሉ ግለሰቦች ስላሉ ይህ ምልክት በይበልጥ ለምልክት ቋንቋ ተርጓሚዎች 
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ይጠቅማል።)፣ ፐርም፣ ፕላዝማ፣ ፖርቹጋል፣ ፒያሳ፣ ፐርፌክት . . . . . . . .

4. በዘፈቀደ የሚፈጠሩ ምልክቶች

በዘፈቀደ የሚፈጠሩ ምልክቶች የምንላቸው ምልክቶቹ ሊገለጽ ከተፈለገው ነገር ጋር ምንም ዓይነት 
ዝምድና የሌላቸው ናቸው።  “ግን” ለሚለው ምልክት ለምን ይህ ምልክት ተሰጠው ቢባል ምልክቱ 
የተፈጠረው በዘፈቀደ ስለሆነ መልስ መስጠት ሊያስቸግር ይችላል።

በዘፈቀደ ከተፈጠሩ በርካታ ምልክቶች ጥቂቶቹን እንመልከት፣

ብረት፣ ቅርጫት፣ ቀለማት (ነጭ፣ ቀይ፣ ጥቁር፣ ቢጫ፣ ሰማያዊ፣ አረንጓዴ፣ ሮዝ፣ ሐምራዊ፣ 
ወዘተ)፣ የብዙ ሀገራት ስም (ቱርክ፣ ግብጽ፣ ሳኡዲ አረቢያ ወዘተ) ወይም፣ አዎ፣ እሺ፣ እምቢ፣ ጥያቄ 
ለመጠየቅ የሚያገለግሉ ምልክቶች (ለምን፣ የት፣ የትኛው፣ መቼ፣ ምን፣ እንዴት፣ ማን ወዘተ)፣ 
ወረቀት፣ ድንጋይ፣ ከባድ፣ ቀላል፣ መቻል፣ አይቻልም፣ ሰው . . . . . . .

5. ከሌላ ሀገር ምልክት ቋንቋ በተውሶ የምንጠቀምባቸው

መዋዋስ ከቋንቋ ባሕርያት አንዱ ነው። ይህም በመሆኑ በተለያዩ ምክንቶች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው 
በኢምቋ ለመግባቢያነት እያገለገሉ ያሉ በርካታ ምልክቶች አሉ።  ለአብነት ጥቂቶቹን እንመለከታለን።

አሜሪካ፣ እና፣ መቆጣት፣ እንስሳ፣ መልስ (ለጥያቄ የሚሰጥ መልስ ብቻ)፣  እናት፣ አባት፣ ፈጣን፣ 
ስሜት፣ አበባ፣ እሳት፣ አሳ፣ ሞኝ፣ መጨመር፣ መስማማት፣ ጠቅላላ/ሁሉም/፣ ፖም፣ ማንኛውም፣ 
መንቃት፣ አክስት፣ ጥሩ፣ መጥፎ፣ ቆንጆ፣ መካከል፣መጥራት፣ መግዛት፣ አይቻልም፣ መምረጥ፣ 
መዝጋት(ለበርና ለመስኮት)፣ ቤተ ክርስቲያን፣

6. ሊገለጽ የተፈለገውን ነገር በመንካት ወይም በመጠቆም የሚፈጠሩ ምልክቶች

ተውለጠ ስሞች (ይህ፣ ያኛው፣ አንተ፣ አንቺ፣ እነሱ፣ እኛ፣ እሷ፣ እሱ ወዘተ)፣ የሰውነት ክፍሎች 
(ውጪያዊ የሰውነት ክፍሎች አብዛኞቹ በመንካት ወይም በመያዝ የሚፈጠሩ ናቸው። ለምሳሌ አፍ፣ 
አፍንጫ፣ ዐይን፣ ጆሮ፣ ግንባር፣ እጅ፣ ቅንድብ፣ ጥርስ፣ ምላስ፣ ጣት፣ ክንድ፣ ትከሻ፣ አንገት፣ ጸጉር፣ 
ራስ ወዘተ) አቅጣጫ ጠቋሚ ምልክቶች (ላይ፣ ታች) . . . . . . 

7. የተፈጥሮ ወይም ዓለም አቀፍ  ምልክቶች

ቻው፣ ና!፣ ሃሎ፣ መውደድ፣ ዞር በል! . .  ፣ ወዘተ፣ ።

8. ምልክቶችን በመለወጥ

በልሳን ቋንቋ በጊዜ ርዝመት ወይም በአጠቃቀም ስህተት ምክንያት አንዳንድ ቃላትና ሐረጋት ነባር 
ትርጉማቸውን እንደሚለውጡ ሁሉ በምልክት ቋንቋም በተለያየ ምክንያት አንዳንድ ምልክቶች ቀድሞ 
የነበራቸውን ትርጉም ይለወጥና አዳዲስ ምልክቶች ይፈጠራሉ።

የአማርኛ ቋንቋ ምሳሌ  

ባላገር (ገጠር የሚኖር ባለ ሀገር የሚለው ትርጉም አሁን ያልሰለጠነ ወይም ያልተማረ የሚል ትርጉም 
ሲሰጠው ይታያል)

መጥበስ፣(ሥጋ ወይም በቆሎ በደረቁ ማብሰል የሚለውን ይዘት አሁን ለሴቷ ወንድን ወንዱ ደግሞ 



ምዕራፍ ስድስትየውኃ አጠቃቀም

79አስራ አንደኛ ክፍል

ሴትን ማታለል ለሚለው ሐሳብ ጥቅም ላይ ሲውል ይታያል።)

መድፈር፣(አንድ ነገር ለማድረግ መወሰን የሚለው ይዘት አሁን ወንዱ ሴትን ሴት ደግሞ ወንድን 
አስገድዶ የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፈጸም ለሚለው ሐሳብ ጥቅም ላይ ሲውል ይታያል።)

በኢምቋ በጊዜ ሂደት ነባር ትርጉማቸው የተለወጡ ምልክቶች ምሳሌ

አሥራ ሰባት፣ ቁጥሩን ከመግለጽ ባሻገር የራስህ/ሽ ጉዳይ የሚለውን ሐሳብ ለመግለጽ ያገለግላል።

ማቁሰል/ኦፕራሲዮን፣ አሁን በብልጠት የሰውን ገንዘብ መበዝበዝ ለሚለውም ያገለግላል።

መልመጃ ሦስት

ከዚህ በላይ የቀረበውን የምልክቶች አፈጣጠር ምሳሌ ተመልክታችሁ የሚከተሉትን ጥያቄዎች 
መልሱ

1. አምስት ሥዕላዊ ምልክቶችን በደብተራችሁ ጽፋችሁ ምልክቶችን ለመምህራችሁ አሳዩ።

2. አምስት በድርጊት የሚፈጠሩ ምልክቶችን በደብተራችሁ ጽፋችሁ ምልክቶችን ለመምህራችሁ 
አሳዩ።

3. አምስት የቃሉን የመጀመሪያ ኆኄ በመጠቀም የሚፈጠሩ ምልክቶችን በደብተራችሁ 
ጽፋችሁ፣ ምልክቶችን ለመምህራችሁ አሳዩ።

4. አምስት በዘፈቀደ የሚፈጠሩ ምልክቶችን በደብተራችሁ ጽፋችሁ፣ ምልክቶችን ለመምህራችሁ 
አሳዩ።

5. አምስት የተውሶ ምልክቶችን በደብተራችሁ ጽፋችሁ፣ ምልክቶችን ለመምህራችሁ አሳዩ።

6. ሦስት ምልክቶችን በመለወ የተፈጠሩ ምልክቶችን በደብተራችሁ ጽፋችሁ፣ ለመምህራችሁ 
አሳዩ።

7. አምስት የተፈጥሮ/ዓለም አቀፍ ምልክቶችን በደብተራችሁ ጽፋችሁ፣ ምልክቶቻቸውን 
ለመምህራችሁ አሳዩ።
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መልመጃ አራት

ከዚህ በላይ የቀረበውን የምልክቶች አፈጣጠር በሚገባ አንብባችሁ፣ ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክለኛ 
መልስ ምረጡ

1. ከሚከተሉት ምልክቶች መካከል በመጠቆም ወይም በመንካት የሚገለጽ ምልክት የትኛው ነው?

ሀ. ሆድ ለ. ና  ሐ.  እኔ   መ. ሀ እና ሐ መልስ ናቸው።

2. ከሚከተሉት ምልክቶች መካከል ልዩ የሆነው የትኛው ነው?

ሀ. ሀገር  ለ. ሀብት ሐ. ሆሳዕና         መ. መስቀል

3. ከሚከተሉት ምልክቶች መካከል የተለየ የእጅ ቅርጽ ያለው ምልክት የትኛው ነው?

ሀ. ጋምቤላ ለ. ገበሬ ሐ. ገነት           መ. ግጥም

4. ምልክቱ በሚሠራበት ቦታ ከሚለያዩ ምልክቶች መካከል ልዩ የሆነው የትኛው ነው?

ሀ. እናት/አባት  ለ. ገዳም/ገነት  ሐ. ሩስያ/ምክንያት        መ. ጋምባላ/ ገነት

5. የምልክቶችን የትርጉም ልዩነት ሊያስከትል የሚችለው ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው?

ሀ. የፊት እንቅስቃሴ      ለ. ምልክቱ የሚሠራበት ቦታ       ሐ. የመዳፍ አቅጣጫ    
መ. የእጅ ቅርጽ        ሠ. ሁሉም መልስ ናቸው።

6. ከሚከተሉት ጥንድ ምልክቶች መካከል በሰውነት እንቅስቃሴ ብቻ የትርጉም ልዩነት ሊያስከትል 
የሚችለው የትኛው ነው?

ሀ. መዝናናት/በዓል  ለ. በጋ/ደረቅ  ሐ. እናት/አባት         መ.  ኢትዮጵያ/ኤርትራ   

7. አንድ ሰው ሃሳቡን በኢምቋ መግለጽ አልቻለም ሲባል--------------------------ማለት ነው።

ሀ. ኢምቋ የተሟላ ቋንቋ አይደለም    ለ.  ሰውየው ኢምቋ በሚገባ አያውቅም

ሐ. አንዳንድ ሐሳቦችን ለመግለጽ የምልክቶች እጥረት አለ     መ. ሁሉም መልስ ናቸው

8. ከሚከተሉት ምልክቶች መካከል እንደ አገባቡ የተለያየ ምልክት ያለው የትኛው ነው?

ሀ. መውረድ  ለ. ምክንያት    ሐ. መሳቅ               መ. ፕሮግራም

9. ከሚከተሉት ምልክቶች መካከል አንዱ በዘፈቀደ የሚፈጠር ምልክት ነው።

ሀ. አዲስ አበባ  ለ. አዎ  ሐ. አበባ                   መ. ፅድቅ

10. አሠራራቸውን ወይም አጠቃቀማቸውን በማሳየት ከሚፈጠሩ ምልክቶች መካከል ትክክል 
የሆነው የትኛው ነው?

ሀ. እንጀራ  ለ. እንጨት           ሐ. መሮጥ            መ. ሁሉም መልስ ናቸው።
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ክፍለ ትምህርት አምስት

ሐሳብን በኢምቋ የመቀበልና የመግለጽ ክሂል

ከዚህ በታች የቀረቡትን ጥያቄዎች በቡድን ከተወያያችሁ በኋላ፣ የውይይታችሁን ዋና ዋና ሐሳቦችን 
ለክፍል ተማሪዎች በኢምቋ።

1. ቡድን አንድ፣ በውኃ ሳቢያ ጦርነቶችና ግጭቶች ሊከሰቱ ይችላሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? 
እንዴት?

2. ቡድን ሁለት፣ የዓለማችን ሦስት አራተኛው በውኃ የተሸፈነ ሆኖ ሳለ፣ በብዙ ቦታዎች የውኃ 
እጥረት የሚከሰተው ለምንድን ነው?

3. ቡድን ሦስት፣ ለውኃ ብክነት ተጠያቂ ናቸው የምትሏችውን ድርጅቶች፣ ፋብሪካዎች፣ 
ግለሰቦች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ወዘተ፣ በቅደም ተከተል ከዘረዘራችሁ በኋላ በምክንያት 
አስደግፋችሁ አቅርቡ።

4. ቡድን አራት፣ የሦስቱን ቡድኖች ገለጻ ተከታትላችሁ የሦስቱንም ቡድኖች ገለጻ ጠንካራና 
ደካማ ጎኖች ሪፖርት አቅርቡ።
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ምዕራፍ ሰባት
የምልክት ቋንቋ ሥነጽሑፍ

ከምዕራፍ የሚጠበቁ ውጤቶች 

ከዚህ ምዕራፍ በኋላ ተማሪዎች፣

* ምልክት ቋንቋ ሥነጽሑፍ ምንነት በኢምቋ ትገልጻላችሁ፤

* የምልክት ቋንቋ ሥነጽሑፍ ዓይነቶችን ትዘረዝራላችሁ፤

* የምልክት ቋንቋ ሥነጽሑፍ ከልሳን ቋንቋ ሥነ ጽሑፍ ያለውን ተመሳሳይነትና ልዩነት 
ታብራራላችሁ፤

* የምልክት ቋንቋ ሥነጽሑፍ ለመስማት የተሳናቸው ማኅበረሰብ የሚያበረክተውን 
አስተዋጽዖ ትገልጻላችሁ፤

* ስለ ኢምቋ ግጥሞችና ዘፈኖች ያላችሁን ክሂሎት ታዳብራላችሁ።
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ቁልፍ ምልክቶች

ምልክት ቋንቋ የልሳን ቋንቋ ሙዚቃ

ጭውውት ገጠመኝ

ግጥም መዝሙር

ገጣሚ ዘፈን
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ቲያትር ተዋናይ ትረካ

ትወና ሲኒማ

ተራኪ ድራማ

መድረክ ስነ-ምልክት
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ክፍለ ትምህርት አንድ

መመልከትና መግለጽ

ከዚህ በታች የረቡትን ጥያቄዎች መምህራቸችሁ በኢምቋ ያቀርቡላችኋል፤ መምህራችሁን በጥንቃቄ 
ተከታትላችሁ ለጥያቄዎች በኢምቋ መልስ ስጡ።

1. ሥነጽሑፍ ምንድን  ነው?

2. ከላይ በሥዕሉ የምትመለከቱት ወጣት ምን እያደረገ ነው?

3. የምልክት ቋንቋ ሥነጽሑፍ እንዴት ይቀርባል?

4. ከላይ ያለውን ሥዕል በመመልከት የተረዳችሁት ምንድን ነው?

ምልክት ቋንቋም ሆነየልሳን ቋንቋ ሥነጽሑፋዊ ሥራዎች፣ ግልጽና ማራኪ በሆነ መንገድ፣ አንድን 
መልዕክት ለሌሎች የምናካፍልባቸው የተግባቦት መንገዶች ናቸው። በዚህም መሠረት አንድነት 
እንዳላቸው ሁሉ ከባሕርያቸው የሚመነጭ ልዩነትም አላቸው። 

ክፍለ ትምህርት ሁለት

የቡድን ውይይት

ከዚህ በታች በቀረቡት የመወያያ ጥያቄዎች በቡድን ከተወያያችሁ በኋላ፣ በተወካዮቻችሁ አማካይነት 
ለክፍል ተማሪዎች በኢምቋ አቅርቡ። 

1. የምልክት ቋንቋ ሥነጽሑፍ ስንል ምን ማለታችን ነው? 



ምዕራፍ ሰባት የምልክት ቋንቋ ሥነ ጽሑፍ

86 አስራ አንደኛ ክፍል

2. የምልክት ቋንቋ ሥነጽሑፍ እንዴት ይገለጻል? 

3. የምልክት ቋንቋ ሥነጽሑፍ ከልሳን ቋንቋ ሥነ ጽሑፍ ያለው ተመሳሳይነት ምንድን ነው?

4. የምልክት ቋንቋ ሥነጽሑፍና የልሳን ቋንቋ ሥነ ጽሑፍ ያላቸው ልዩነት ምንድን ነው?

5. የምልክት ቋንቋ ሥነጽሑፍ እንደ አቅራቢው የአቀራረብ ችሎታ ሊሰምርም ሊበላሽም ይችላል 
የሚባለው ለምንድን ነው? 

6. ከዚህ በላይ የቀረበው ሰንጠረዥ ዋና መልዕክቱ ምንድን ነው?

ክፍለ ትምህርት ሦስት

አንብቦ መረዳት

ከዚህ በታች የቀረበውን ምንባብ በአንቀጽ ተከፋፍላችሁ ለክፍል ተማሪዎች በኢምቋ አንብቡ።

ፊት ለፊት

መስማት የተሳናቸው ማኅበረሰቦች ስንል ከልሳን ቋንቋ ይልቅ በምልክት ቋንቋ የሚግባቡ ማኅበረሰቦች 
ማለታችን ነው። በዓለማችን ጎልቶ የሚነገረው ወይም ሰፊ ታሪክ የያዘው፣ ብዙ ተናጋሪዎችና በርካታ 
የሥነጽሑፍ ውጤቶች ያለው የልሳን ቋንቋ ነው። መስማት የተሳናቸው ማኅበረሰብ የልሳን ቋንቋ 
ተናጋሪዎች በሚኖሩባቸው ልዩ ልዩ አካቢዎች ተበታትነው ስለሚኖሩ፣ የመስማት የተሳናቸው 
ማኅበረሰብ ታሪካቸው፣ ትውፊታቸው፣ ትረካዎቻቸውና ግጥሞቻቸው ጎልተው ሊወጡ አልቻሉም።

በአሜሪካ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት፣ ዘጠና በመቶ የሚሆኑት መስማት የተሳናቸው ልጆች 
የሚወለዱት ከጆሮ ሰም የኅብረተሰብ ክፍሎች በመሆኑ፣ አብዛኞቹ የልሳንና ምልክት ቋንቋ ተናጋሪዎች 
ናቸው። እነሱም ትምህርት ቤት እስከሚገቡ ከቤተሰባቸውና ከአካባቢያቸው የሚማሩት የልሳን ቋንቋና 
በትምህርት ቤት መስማት ከተሳናቸው ወገኖቻቸውና ከመምህራን የሚማሩት የምልክት ቋንቋ ናቸው።

መስማት የተሳናቸው ወገኖች የሚግባቡት በምልክት ቋንቋ ነው። ምልክት ቋንቋ እንደ ልሳን ቋንቋ 
በጽሑፍ መልዕክት ማስተላለፍ የሚያስችል ባለመሆኑ፣ በምልክት ቋንቋ ለመግባባት የግድ ፊት ለፊት 
መገናኘት ያስፈልጋል። ይህም በመሆኑ መስማት በተሳናቸው ማኅበረሰቦች ዘንድ የጽሑፍ ቋንቋ 
አምባዛም አልዳበረም።  የምልክት ቋንቋ የሚጠቀሙ የኅብረተሰብ ክፍሎች የልሳን ቋንቋ በሚናገሩ 
የኅብረተሰብ ክፍሎች ተካተው የሚኖሩ በመሆኑና፣ ብዙውን ጊዜ የሥነጽሑፍ ሥራ አበላጫውን 
የኅበረተሰብ ክፍል ስለሚወክሉት፣ መስማት የተሳናቸው ማኅበረሰብ የሥነጽሑፍ ሥራዎች ጎልተው 
ሊወጡ አልቻሉም።

የምልክት ቋንቋ ሥነጽሑፍ በጽሑፍ ለማቅረብ አዳጋች በመሆኑና፣ አብዛኛውን ጊዜ በመድረክ ላይ 
ፊት ለፊት የሚቀርብ በመሆኑ ተመድራኪ ነው። በየትኛውም ቦታ መስማት በተሳናቸው ማኅበረሰቦች 
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ውስጥ ታሪክ መናገር፣ ገጠመኝ ማቅረብ፣ ግጥም መግጠም፣ ትረካ መተረክ፣ መዝሙር መዘመር፣ 
ጭውውትና ተውኔት በመድረክ ላይ መተወን፣ ወዘተ፣ የተለመደ ክስተት ነው፤ ይሁን እንጂ ሁሉም 
መስማት የተሳናቸው ተመሳሳይ የሆነ የአተራረክ፣ ገጠመኝ የማቅረብ፣ ግጥም የመግጠምና ታሪክ 
የመተረክ ችሎታ አላቸው ማለት አይደለም። አንድን ክስተት ልብ በሚነካና መስማት የተሳነውን 
ተደራሲ ትኩረት በሚስብ መልኩ ለማቅረብ የሥነምልክት ክሂሎት ሊኖር ያስፈልጋል። ማራኪ የሆነ 
የአተራረክ፣ ገጠመኝ የማቅረብ፣ ግጥም የመግጠም፣ ዘፈን የመዝፈን፣ ወዘተ፣ ክሂል ያላቸው በርካታ 
መስማት የተሳናቸው ወገኖች አሉ። 

በልሳን ቋንቋ ግጥም የሚገጥም ወይም ትረካ የሚያቀርብ ግለሰብ፣ ማራኪ የሆነ አንደበት ያለው ወይም 
አንደበተ ርቱዕ መሆን እንደሚጠበቅበት እሙን ነው። አንድ ደራሲም በጽሑፍ መልዕክት ለማስተላለፍ 
ቢፈልግ የቃላት አመራረጡ፣ የዓረፍተ ነገር አሰካኩ፣ የዘይቤ አጠቃቀሙ፣ የምሳሌያዊ አነጋገሮች 
እውቀቱ ወዘተ፣ አስፈላጊ ግብአቶች ናቸው። መስማት በተሳናቸው ማኅበረሰብ አባላትደግሞ ማራኪ 
የሆነ የምልክት ቋንቋ ፍሰት እንዲኖርና መልዕክቱ የታለመለትን ግብ እንዲመታ የእጅ አጣጣል፣ የፊት 
አገላለጽ፣ የሰውነት እንቅስቃሴ፣ አቋቋምና ቦታ አመራረጥእጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው።

በመሆኑም ብቁ የምልክት ቋንቋ ገጣሚዎች፣ ተራኪዎች፣ ገጠመኝ አቅራቢዎች የምንላቸው ከዚህ 
በታች ያለውን የምልክት ቋንቋቸውን ባሕርያትን በአቀራረባቸው የሚያካትቱ ናቸው። ግልጽና በቀላሉ 
የሚታይ ምልክት የሚጠቀሙ። ልዩ የመግለጽ ክሂል ያላቸውና በሰውነት እንቅስቃሴያቸው መልዕክት 
ማስተላለፍ የሚችሉ።ከምልክት ቋንቋ በተጨማሪ የአካባቢያቸውን ማኅበረሰብ ባህልና ቋንቋ የሚያውቁ። 
መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ የምልክት አገላለጾችን በሚገባ የሚያውቁ። ተገቢና ምክንያታዊ የሆነ የፊት 
እንቅስቃሴ የሚጠቀሙ። ምልክቶችን አቀነባብረው መልዕክት ማስተላለፍ የሚችሉ/percussion sign-
ers/። ምናቢዊ የሆኑ ምልክቶችን/classifiers/ በተገቢው መንገድ መጠቀም የሚችሉ። ሁኔታውን፣  
ቅርጹን፣ ድርጊቱን፣  ምልክቱን፣ ቦታውን፣ አጣጥመው መጠቀም የሚችሉ ወዘተ፣ ናቸው።
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በልሳንም ሆነ በምልክት ቋንቋየሚቀርብ ሥነጽሑፍ ለተዝናኖት ተብሎ የሚቀርብና እግረ መንገዱንም 
መልዕክት የሚያስተላልፍ የተደራስያኑን ልብ ነክቶ ምናባዊ ፍስሓን የሚሰጥ ነው። ይህ ችሎታ 
የሚገኘው ደግሞ ሀሳብን ወይም አንድ ገጠመኝ እንደ ዘወትራዊ ቋንቋ በተራ ሁኔታ በመጠቀም ሳይሆን 
ላቅ ባለና በተመረጠ ቋንቋ በማቅረቡ ነው። ላቅ ባለ የምልክት ቋንቋ በሚመስጥ መልኩ መልዕክትን 
ለማስተላለፍ ደግሞ ከላይ የተዘረዘሩት ነጥቦች መሟላታቸውን ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል።

(ምንጭ፣ በተርዎርዝና ፍሎዲን “the pocket dictionary of signing” ከሚለው መጽሐፍ 
ተተርጉሞና ተሻሽሎ የተወሰደ።)

መልመጃ አንድ

ከመምህራችሁ ጋር ሆናችሁ ከዚህ በላይ ቀረቡትን ጥያቄዎች ካነበባችሁ በኋላ የሚከተሉት 
ጥያቄዎቹ በኢምቋ መልሱ። 

1. መስማት የተሳናቸው ማኅበረሰቦች ማለት ምን ማለት ነው?

2. በአሜሪካ ሀገር የተደረገው ጥናት እንደሚያሳየው አብዛኞቹ መስማት የተሳናቸው ወገኖች 
የሁለት ቋንቋ ባለቤት የሆኑት ለምንድን ነው?

3. በምልክት ቋንቋ ለመግባባት የግድ ፊት-ለፊት መገናኘት የሚያስፈልገው ለምንድን ነው?

4. በምልክት ቋንቋና በልሳን ቋንቋ ግጥም አቀራረብ መካከል ያለው ተመሳሳይነት ምንድን ነው?

5. ማራኪ የሆነ የምልክት ቋንቋ ግጥም ለመግጠም፣ ትረካ ለመተረክ፣ ገጠመኝ ለማቅረብ ምን-
ምን ነገሮች ያስፈልጋሉ?

6. በምልክት ቋንቋም ሆነ በልሳን ቋንቋ ሥነጽሑፍ የሚቀርብበት ዓላማ ምንድን ነው?

7. በመስማት የተሳናቸው ማኅበረሰብ ጽሑፍ ቋንቋ አምባዛም ያልዳበረው ለምንድን ነው?

8. መስማት የተሳናቸው ማኅበረሰብ የሥነጽሑፍ ሥራዎች ጎልተው ያልወጡት ለምንድን ነው?

9. ምናባዊ ምልክቶች የሚባሉት ምንድን ናቸው?

10. በልሳን ቋንቋ ግጥም የሚያቀርብ ወይም ትረካ የሚተርክ ሰው ምን-ምን ነገሮችን ማሟላት 
አለበት?
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መልመጃ ሁለት

ከዚህ በታች በቀረቡት ምልክቶች አጫጭር ዓረፍተ ነገሮችን  ሠርታችሁ ለመምህራችሁ በኢምቋ 
ግለጹ።

ምሳሌ   

ሥነምልክት  ማራኪ በሆነ የአቀራረብ ሥልት በምልክት ቋንቋ ተውኔት  መሥራት፣ ትያትር 
ማቅረብ፣ ወዘተ፣ ማለት ነው። 

ሥነጽሑፍ በተመረጡ ቃላት ተዝናኖታዊ ፋይዳ ያለውና አስተማሪ የሆነ ጽሑፍ ማቅረብ ማለት 
ነው።  

1. ጭውውት

2. ገጠመኝ

3. ግጥም

4. ሙዚቃ

5. መዝሙር

6. ሲኒማ

7. ተውኔት 

8. ታሪክ

9. አፈታሪክ

10. ትያትር

መልመጃ ሦስት

በቡድን ሆናችሁ ከዚህ በታች በቀረቡትጥያቄዎች ዙሪያከተወያያችሁ በኋላ፣ የውይይታችሁን ፍሬ 
ሐሳብ በቡድን ተወካዮቻችሁ አማካይነት ለክፍል ተማሪዎች በኢምቋ አቅርቡ።

1. አጭር ተውኔት  ሠርታችሁ በክፍል ውስጥ በኢምቋ ከውኑ?

2. መስማት የተሳናቸው ማኅበረሰብ ዘፈን እንዴት እንደሚቀርብ ሰዎችን ጠይቃችሁ ወይም 
ከሌሎች ምንጮች ፈልጋችሁ ያገኛችሁትን ዘፈን በክፍል ውስጥ ከውኑት?

3. ከቡድናችሁ መካከል በዚህ ወር የተሻለ ሊያስተምር ወይም ሊያዝናና የሚችል ገጠመኝ 
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ያለውን መርጣችሁ ለክፍል ተማሪዎች አቅርቡ?

4. የተለያዩ ግጥሞችን ሰብስባችሁ በኢምቋ እንዴት እንደሚቀርብ ለክፍል ተማሪዎች አሳዩ?

5. በሥነ ጽሑፍና በሥነምልክት መካከል ያለውን ተመሳሳይነትና ልዩነት ከጻፋችሁ በኋላ፣ 
ለክፍል ተማሪዎች አቅርቡ።

መልመጃ አራት

ከዚህ በታች የቀረቡትን ጥንድ ምልክቶች በኢምቋ እንዴት እንደሚገለጹ ለመምህራችሁ አሳዩ። 

1. ታሪክ/ትረካ

2. ጨዋታ/ጭውውት

3. ዘፈን/ዘፋኝ

4. ተውኔት/ተዋናይ

5. መዝሙር/ሙዚቃ

6. ግጥም/ገጣሚ

7. ትያትር/ሲኒማ

8. ሥነ ጽሑፍ/ሥነ ምልክት

መልመጃ አምስት

ከዚህ በላይ የቀረቡትን ጥምር ምልክቶችን ምሳሌ መሠረት በማድረግ፣ አምስት ጥምር ምልክቶችንና 
አምስት ጥምር ቃላትን ከጻፋችሁ በኋላ፣ በኢምቋ እንዴት እንደሚገለጹ ለመምህራችሁ አሳዩ።

ክፍለ ትምህርት አራት

የመስክ ሥራ

የታዋቂ መስማት የተሳናቸው ሰዎች ግለታሪኮችን ጠይቃችሁ በማምጣት በምን በምን መስኮች 
ታዋቂ እንደሆኑ ለክፍል ተማሪዎች በኢምቋ አቅርቡ።
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ምዕራፍ ስምንት
ድህነት

ከምዕራፍ የሚጠበቁ ውጤቶች

ከዚህ ምዕራፍ በኋላ ተማሪዎች፣

* ስለ ድህነት ምንነት በኢምቋ ትገልጻላችሁ፤

* ድህነት የሚያስከትላቸውን ማኅበራዊ፣ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ቀውሶችን ትዘረዝራላችሁ፤ 
የድህነት መንሰኤዎችን ትለያላችሁ፤

* ከድህነት ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን የኢምቋ ምልክቶች ትተነትናላችሁ፤

* የፊትአገላለጽና የአካል እንቅስቃሴ የሚያስከትሉትን የትርጉም ልዩነት ትተነትናላችሁ።
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ቁልፍ ምልክቶች

ድህነት ሀብት

አስከፊ ድህነት ቦሊቪያ

ማህበራዊ ቀውሶች

ጦም ማደር ሶማሊያ
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ጊንጥ መነደፍ

ወባ

ሩዋንዳ ሞዛምቢክ

ዘይቤ አገም ጠቀም

ዝርው ዘይቤ
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ትሁታዊ ዘይቤ

አሽሙር ዘይቤ

አያዎ ዘይቤ

ሰውኛ ዘይቤ

ገላጭ ዘይቤ ግነት ዘይቤ
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ተነጻጻሪ ዘይቤ

ተለዋጭ ዘይቤ

ክፍለ ትምህርት አንድ

መመልከትና መግለጽ

ከዚህ በታች የቀረበውን ሥዕልተመልክታችሁ፣ከሥዕሉበታች የቀረቡትን ጥያቄዎች በኢምቋ መልሱ። 
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1. ከሥዕሉ የተረዳችሁትን ለክፍል ተማሪዎች በኢምቋ አቅርቡ። 

2. የድህነት መንሰኤ ምንድን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ?

3. ከድህነት ሕይወት ለመውጣትምን መደረግ አለበት ትላላችሁ?

ክፍለ ትምህርት ሁለት

አንብቦ መረዳት

ከዚህ በታች የቀረበውን ምንባብ በአንቀጽ ተከፋፍላችሁ ካነበባችሁ በኋላ የአንቀጾችን ፍሬ ሐሳብ 
ለክፍል ተማሪዎች በኢምቋ አቅርቡ።

አስከፊ ድህነት ሲባል ምን ማለት ነው?

ድህነት አሻሚ የሆነ ቃል በመሆኑ፣ አንድ ወጥ ትርጉም መስጠት አዳጋች ነው። በአንዳንድ ሀገራት 
በቀን ከአምስት የአሜሪካ ዶላር በታች ገቢ ያላቸው ሰዎች በድህነት ውስጥ እንደሚኖሩ ተደርገው 
ይታሰባሉ። በአንዳንድ ሀገራት ደግሞ ልብስና ምግብ ሳይቸግራቸው መጠለያ የሌላቸው ሰዎች በድህነት 
ይፈረጃሉ። በአስከፊ ድህነት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች  ደግሞ የዕለት ጉርስ፣ የዓመት ልብስ፣ መጠለያ፣ 
የመጠጥ ውኃ፣ የትምህርት ዕድልና የህክምና አገልግሎት ማግኘት የማይችሉ ሰዎች ናቸው። አስከፊ 
ድህነት ለሕይወት አስጊነው። በአስከፊ ድህነት ውስጥ መኖር የእርስ በርስ ጦርነት፣ ስርቆት፣ አካል 
ጉዳተኝነት፣ ስደት፣ ተላላፊ በሽታ፣ ሙሰኝነት፣ ዘረኝነት ወዘተ፣ ሊያስከትል እንደሚችል ይታመናል። 

በአሁኑ ጊዜ አንድ ቢሊዮን የሚያህሉ ሰዎች እንዲህ ባለ ድህነት ውስጥ ይኖራሉ። ይህ ቁጥር ከአፍሪካ 
ሕዝብ ብዛት ጋር እኩል ነው። ያም ሆኖ በምዕራብ አውሮፓና በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ አብዛኞቹ 
ሰዎች በአስከፊ ድህነት ውስጥ መኖር ሲባል ምን ማለት እንደሆነ አያውቁም። እስቲ እንዲህ ባለ 
ድህነት ውስጥ የሚኖሩ የአራት ቤተሰቦችን ሕይወት እንመልከት።

አምባሩ ሺማ ባለትዳርና የአምስት ልጆች አባት ነው። ነዋሪነቱ አፍሪካ ውስጥ በምትገኘው በሩዋንዳ 
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ነው። ስድስተኛ ልጁ በወባ በሽታ ሞቶበታል። እንዲህ በማለት ተናግሯል፣ “አባቴ መሬቱን፣ እኔን 
ጨምሮ ለስድስት ልጆቹ ማከፋፈል ነበረበት። የእኔ ድርሻ በጣም ትንሽ ስለነበር ቤተሰቤን ይዤ ከተማ 
ገብቼ መኖር ግድ ሆነብኝ። እኔና ባለቤቴ ድንጋይና አሸዋ በመሸከም ቤተሰባችንን እናስተዳድራለን። 
ቤታችን መስኮት የለውም። ውኃ የምንቀዳው ከቤታችን ራቅ ብሎ ከሚገኝ ጉድጓድ ነው። ብዙውን 
ጊዜየምንመገበው በቀን አንዴ ሲሆን፣ ሥራ ከሌለ ግን ጦማችንን እናድራለን። የሚላስ የሚቀመስ 
በሌለበት ቀን ልጆቹ ርቧቸው ሲያለቅሱ ማየት ስለማያስችለኝ ከቤት ወጥቼ እግሬ ወደ መራኝ 
እሄዳለሁ።”

ቪክቶርና ካርመን የሚተዳደሩት ጫማ በማደስ ነው። እነዚህ ባልና ሚስት ከአምስት ልጆቻቸው 
ጋር የሚኖሩት ቦሊቪያ ውስጥ በሚገኝ የገጠር መንደር ነው። የተከራዩት አንድ ክፍል ቤት ጣራው 
የሚያፈስ ከመሆኑም በላይ መብራት የለውም። ትምህርት ቤቱ በተማሪዎች የተጨናነቀ ከመሆኑ 
የተነሳ፣ ቪክቶር ልጁ ከትምህርት ገበታ ላይ እንዳትቀር ዴስክ መሥራት ግድ ሆኖበታል። ባልና ሚስቱ 
ምግብ ለማብሰልና የመጠጥ ውኃ ለማፍላት የሚያስፈልጋቸውን ማገዶ ለመልቀም አሥር ኪሎሜትር 
ያህል ርቀት በእግር መጓዝ አለባቸው። ካርመን እንዲህ ብላለች፣ “መጸዳጃ ቤት የለንም። ስለዚህ ወደ 
ወንዙ መውረድ ይኖርብናል፤ ሰዎችም ገላቸውን የሚታጠቡትና ቆሻሻ የሚጥሉት ከዚህ ወንዝ ውስጥ 
ነው። በዚህ የተነሳ ልጆቹ ብዙ ጊዜ ይታመማሉ።”

ፍራንሲስኮና ኤሌዲያ የሚኖሩት ሞዛምቢክ ውስጥ በሚገኝ አንድ ገጠራማ አካባቢ ነው። ከአምስት 
ልጆቻቸው ውስጥ አንዱ ወባ ይዞት ስለነበር፣ ተኝቶ ለመታከም የሄደበት ሆስፒታ ልሳይቀበለው 
በመቅረቱ ሞተ። ባልና ሚስቱ ባሎቻቸው አነስተኛ መሬት ላይ ሩዝና ስኳርድንች ያመርታሉ፤ ሆኖም 
ይህ የሚያቆያቸው ለሦስት ወር ያህል ብቻ ነው። ፍራንሲስኮ እንዲህ ይላል፦ “አንዳንድ ጊዜ ዝናብ 
ሳይጥል ይቀራል ወይም ሌቦች ምርታችንን ከማሳው ላይ ይሰርቁብናል፤ ስለዚህ ትንሽ ገንዘብ ለማግኘት 
ቀርከሃ እሸጣለሁ። በተጨማሪም በእግር ሁለት ሰዓት ከሚያስኬድ ጫካ ለማገዶ የሚሆን እንጨት 
እንቆርጣለን። እኔና ባለቤቴ እያንዳንዳችን አንድ አንድ ሸክም ይዘን በመምጣት አንዱን ለሳምንት ያህል 
ምግብ ለማብሰልእንጠቀምበታለን፤ ሌላውን ደግሞ እንሸጠዋለን።”

ፋርሃንና ሶፍያ ይኖሩ የነበረው ሶማሊያ ውስጥ በምትገኝ ዘወትር በጦርነት በምትታመስ ከሞቃዲሾ 
ሰማንያ ኪሎሚትር ርቀት ላይ በምትገኝ የገጠር መንደር ነው። ፋርሃንና ባለቤቱ በአካባቢው የሚደረገው 
ጦርነትና ሽብር ተረጋግተው ኑሮአቸውን ለመምራት ስላላስቻላቸው ያደጉበትን  ሥፍራ ለቀው ለስደት 
ተዳረጉ። ፋርሃን የስደት ቆይታውን ሲያስታውስ እንዲህ ይላል። “ከባለቤቴ ጋር ካደግንበት ሥፍራ 
ተነስተን የሊብያ በረሃን አቋርጠን ስንጓዝ የደረሰብን መከራ በፊልም የሚታይ እንጂ በእውኑ ዓለም 
ያለ ክስተት ነው ብሎ ለመቀበል ያስቸግራል። የውኃ ጥሙ ጉሮሮ ይሰነጥቃል። አዘዋዋሪዎች እኔንና 
ባለቤቴን ለያይተው በመውሰድ ባለቤቴን ደፍረዋታል፣ ሁለት ጊዜ እግሬን በጊንጥ ተነድፌያለው፣ 
በሊብያ በረሃ ያለው ማዕበል አንድ ጊዜ ተነስቶ አሸዋ ውስጥ ቀብሮን ከሞት ጋር ትንቅንቅ አድርገን 
ለጥቂት ነው የተረፍነው። ይህን ሁሉ ካለፍን በኋላ የባሕር ላይ ጉዞው በትንሽ ጀልባ ብዙ ሆነን 
ተጠቅጥቀን ስንጓዝ ማዕበልና አሳነባሪ ተፈታትነውናል። የሰዎች በድን እንደ ቆሻሻ ባሕር ውስጥ ሲጣል 
ደጋግመን ተመልክተናል። ይህን ሁሉ መከራ አልፈን ጣልያን ብንገባም ባለቤቴ ብዙም አልቆየችም፤ 
በሞት ተለይታኛለች::” ይላል።

ከሰባት ሰዎች መካከል አንዱ ከአምባሩ ሺማ፣ ከቪክቶር፣ ከፍራንሲስኮና ከፋርሃን ጋር በሚመሳሰል 
ሁኔታ ሲኖር በቢሊዮን የሚቆጠሩ በሰሜን አሜሪካ፣ በአውስትራሊያና በምዕራብ አውሮፓ የሚኖሩ ሰዎች 
ግን የተንደላቀቀ ሕይወት ይመራሉ። ብዙዎች በዓለም ላይ የሚታየው ይህ ሁኔታ ግራ የሚያጋባቸው 
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ከመሆኑም በላይ፣ ፍትሕ እንዳልሆነም ይሰማቸዋል። እንዲያውም አንዳንድ በጎ አድራጊ ግለሰቦችና 
ማኅበራት ይህን ያልተመጣጠነ ሁኔታ ለማስተካከል የተለያዩ ሙከራዎችን እያደረጉ ይገኛሉ።

(አሹ፣ 2009፣ ድረገጽ ላይ ከለጠፈው ተሻሽሎ የተወሰደ።)

መልመጃ አንድ

ከዚህ በታች የቀረቡትን ጥያቄዎችበምንባቡ መሠረት በኢምቋ መልሱ።

1. ድህነት ማለት ምን ማለት ነው?

2. በአስከፊ ድህነት ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮች ምን-ምን ናቸው?

3. ፋርሃንና ሶፍያ ለስደት የተዳረጉበት ምክንያት ምንድን ነው?

4. በአሁኑ ጊዜ ምን ያህል ሰዎች በአስከፊ ድህነት ውስጥ ይኖራሉ?

5. በምንባቡ ውስጥ የቀረቡት ባለታሪኮች በአስከፊ ድህነት ውስጥ ሊኖሩ የቻሉባቸው ምክንያቶች 
ምንድን ናቸው?
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መልመጃ ሁለት

የሚከተሉትን በተመሳሳይ ምልክት የሚገለጹ ቃላትን ካዛመዳችሁ በኋላ፣ ለመምህራችሁ በኢምቋ 
አሳዩ። 

ሀ      ለ

1. ሌብነት         ሀ.ሽንት ቤት    

2. በሽታ     ለ. መኖሪያ ቤት

3. መጠለያ                       ሐ. ምግብ ሳይበሉ መተኛት

4. ጦም ማደር    መ.ስርቆት

5. መጸዳጃ ቤት              ሠ. መጥፎ

6. አስከፊ                         ረ.ሕመም

መልመጃ ሦስት

በቡድን ሆናችሁ ከዚህ በታች በቀረቡት ጥያቄዎች ዙሪያከተወያያችሁ በኋላ፣ የውይይታችሁን 
ውጤት በቡድን ተወካዮቻችሁ አማካይነት ለክፍል ተማሪዎች በኢምቋ አቅርቡ።

1. ብዙ ልጆችን መውለድ ለድህነት መንሰኤ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ?

2. አንዳንድ ግለሰቦችና ድርጅቶች በበጎ አድራጎት ተግባራት የሚሳተፉት ለምንድን ነው?

3. በበጎ አድራጎት ተግባራት ዝርዝር ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ ተግባራት ምን-ምን ናቸው?

4. በመንገድ ላይና በአምልኮ ቦታዎች የሚለምኑ ሰዎችን መርዳት ድህነትን ያስወግዳል ወይስ 
ያስፋፋል? ለምን?
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5. በዓለም ላይ የሚኖሩ ሰዎች በእኩልነት ጤናማ፣ የተረጋጋና ሰላማዊ ኑሮ እንዲኖሩ ምን 
መደረግ አለበት?

ክፍለ ትምህርት ሦስት

ዘይቤያዊ ምልክቶችን መግለጽ

ከዚህ በታች የቀረቡትንየዘይቤ ዓይነቶችን በአንቀጽ ተከፋፍላችሁ ካነበባችሁ በኋላ፣ የአንቀጾችን ፍሬ 
ሐሳብ ለክፍል ተማሪዎች በኢምቋ አቅርቡ።

የዘይቤያዊ ምልክቶች ምንነትና አጠቃቀም

የማንኛውም ቋንቋ ተናጋሪዎች ቋንቋቸውን ለማጎልበት እንዲሁም ንግግራቸውን ይበልጥ ግልጽ 
ለማድረግ አውቀውም ይሁን ሳያውቁ አንድን ነገር ከሌላው ጋር ያመሳስላሉ፣ ያዛምዳሉ፣ ያወዳድራሉ፣ 
እንዲሁም የአንዱን ነገር ጠባይ፣ ድርጊት፣ ሁኔታ፣ ወዘተ ሙሉ ለሙሉ ወይም በከፊል በመውሰድ 
ሊገለጽ ለተፈለገው ነገር ያጎናጽፋሉ። በዚህ ሁኔታ ዘይቤያዊ አነጋገር ይፈጠራል።

ምልክት ቋንቋ መስማት በተሳናቸው ዘንድ ዋና መግባቢያና ጆሮ ሰም የሆኑ የኅብረተሰብ ክፍሎችም 
በስፋት እየተማሩትና እየተግባቡበት ያለ ቋንቋ ነው። በመሆኑም በምልክት ቋንቋ የሚግባቡ የኅብረተሰብ 
ክፍሎች ሃሳባቸውን ይበልጥ ግልጽ ለማድረግ፣ ለማነጻጸር፣ በተለዋጭ ለማቅረብ ወዘተ ዘይቤያዊ 
ምልክቶችን (Figurative Signs) ይጠቀማሉ። ዘይቤ የሙያ ቃል ነው። ዘይቤአዊ ምልክቶች የሚለውን 
እንዲተካ የተደረገው የእንግሊዝኛውን Figurative Signs ነው። 

ዘይቤያዊ ምልክቶች የምንላቸው ለተከታዩ ቅርበት ባላቸው ስሜትንና ኃይልን በተላበሱ ምልክቶች፣ 
በንጽጽር፣ በተለዋጭ፣ በግነት፣ ወዘተ፣ መልዕክት ለማሳተላለፍ ጥቅም ላይ የሚውሉ ምልክቶች 
ናቸው። ይህም ማለት ድብቅ ወይም ግልጽ ያልሆነ ሐሳብን ግልጽና ብሩህ አድርጎ የማቅረቢያ መንገድ 
ነው። የዘይቤያዊ ምልክትዓይነቶች ከዚህ ቀጥሎ እንመለከታቸዋለን።

ሀ. ዝርው ዘይቤ 

ዝርው ዘይቤ የምንለው ምንም ቅጥል የሌለው፣ ከምንም ነገር ጋር በንጽጽር ያልቀረበ፣ ሊገለጽ 
የተፈለገውን ሐሳብ የማያንኳስስ ወይም የማያጋንን የዘይቤ ዓይነት ነው። ይህም ማለት ዝርው ዘይቤ 
የዘይቤዎች ሁሉ መነሻና መድረሻ ነው። 

በዝርው ዘይቤ ምሳሌዎች

ሰፊ

ጠባብ 
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ጥቁር 

ነጭ

ከዚህ በላይ እንደተገለጸው ዝርው ዘይቤ የዘይቤዎች ሁሉ መነሻ ነው ብለናል በመሆኑም በኢትዮጵያ 
ምልክት ቋንቋ ሌጣ ዘይቤ የምናስተምረው ለምልክት ቋንቋ ጀማሪዎች ነው። ጀማሪ የኢምቋ አጥኚዎች 
ስለ ቋንቋው መሠረታዊ እውቀት ሳይኖራቸው አንዱን ከሌላው ጋር ሊያነጻጽሩ፣ የአንዱን ባህሪ ወይም 
ድርጊት ለሌላው ሊያላብሱ፣ ወይም በግነትና በኩሸት ሊገልጹ አይችሉም። በመሆኑም የኢትዮጵያ 
ምልክት ቋንቋ ተማሪዎች በቅድሚያ ዝርው ዘይቤ በሚገባ ሊማሩ ያስፈልጋል። ከዚህ በኃላ ነው 
ነገሮችን በንጽጽር፣ በግነት፣ በኩሸት፣ ወዘተ ሊገልጹ የሚችሉት።

ለ. ትሑታዊ ወይም አላዝቤ ዘይቤ

ይህ ዘይቤ የአነጋገር ትሕትናን ለመግለጽ የሚያገለግል ነው። ለንግግር የሚከብደውንና ለጆሮ 
የማይጥመውን ሐሳብ በሌላ አገላለጽ አለዝቦ ወይም ንዴት፣ ብስጭት፣ ቁጣ፣ ድንጋጤ ወዘተ ሊያስከትሉ 
ይችላሉ ተብለው የሚታሰቡ ሐሳቦችን አለዝቦ/ በትሑታዊ አገላለጽ በመግለጽ አድማጩን ከንዴት 
ከብስጭት፣ ከድንጋጤ፣ ከቁጣ የምንታደግበት /ስማቱን የምናለዝብበት የአገላለጽ መንገድ ነው።

ይህ የዘይቤ አይነት ነገሮችን ዘለዝቦ ወይም በትሑታዊ አገላለጽ የሚያቀርብ በመሆኑ በኢትዮጵያ 
ምልክት ቋንቋ እንዴት መግለጽ እንዳለብን ጠንቅቀን ካላወቅን አንዳንድ ጊዜ ሊገለጽ የተፈለገውን ሐሳብ 
ለአድማጩ/ለተቀባዩ በትክክል ሳናስተላልፍ ልንቀር እንችላለን።

ለምሳሌ፣አባትህ ሞተዋል ለማለት አባትህ አርፈዋል ወይም አባትህ አልፈዋል ብለን ብንገልጽ አድማጩ 
አባቱ ከሥራ፣ ከጉዞ ወዘተ ማረፋቸውን ወይም በየት በኩል እንዳለፉ ወይም ከምን እንዳለፉ እንጂ 
መሞታቸውን ላይረዳ ይችላል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በትሑታዊ ወይም በአለዝቤ ዘይቤ የተገለጸው 
ሐሳብ የተፈለገውን መልዕክት ላያስተላልፍ ይችላል።

በመሆኑም በኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ አንድን ሐሳብ በአለዝቤ/ትሑታዊ/ ዘይቤ ለመግለጽ የፊት 
አገላለጽ ወሳኙን ሚና ይጫወታል።

ለምሳሌ፣ ባለፈው ዓመት በኤች አይ ቪ/ኤድስ በርካታ ሰዎች ሞተዋል ለማለትና የቅርብ ወዳጃችን 
ለሆነ ሰው የአባቱን/የእናቱን፣ የቅርብ ዘመዱን/ሞት የምናረዳበት/ ሞተዋል ብለን የምንነግርበት/ 
መንገድ የተለያየ ነው፤ ለዚህም የተለያየ የፊት አገላለጽ መጠቀም ያስፈልጋል። 

ሐ. አሽሙር/አግቦ

በነገር፣ በተንኮል፣ በአሽሙር ሌሎችን ሰዎች የመንኪያ፣ የመልከፊያ ወይም የመስደቢያ ሥልት 
ነው። ይህ የዘይቤ ዓይነት እንደ ሀሜት ይቆጠራል ነገር ግን ከሀሜት የሚለየው የሚታማው ወይም 
የሚሰደበው ሰው እዚያው በቦታው መኖሩ ነው።
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ምሳሌ፣ ሀ፣ ለ፣ እና ሐ፣ የሚባሉ ሦስት ሰዎች አሉ። ሀ እና ለ ይዋደዳሉ ጓደኛሞችም ናቸው፤ ለ 
እና ሐ እንደዚያው ይዋደዳሉ ጓደኛሞችም ናቸው። ሀ እና ሐ ግን አይግባቡም። ሀ ሐ ን ለመዝለፍ 
ወይም በነገር ለመተንኮስ ቢፈልግ የሚሳደበው ወይም የሚዘልፈው በቀጥታ ሐ ን ሳይሆን ለ ን ነው። 
ለ ለምን ተዘለፍኩ ወይም ተሰደብኩ ብሎ አይናደድም ይልቁንም የሚበግነው/የሚናደደው/ ሐ ነው። 
የዚህ ዓይነት ዘይቤን ነው አሽሙር ወያም አግቦ የምንለው።

በኢምቋ ይህ የዘይቤ ዓይነት በአማርኛ ቋንቋ ካለው አገላለጽ ብዙም የተለየ አይደለም። በአማርኛ ቋንቋ 
ተናጋሪው ስድቡን የሚሳደበው ወይም ዝልፊያውን የሚያወርደው በድምጽ ነው። ተሰዳቢው ወይም 
ተዘላፊው እዚያው ሆኖ ሊሰማው ይችላል። በኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ ግን ሀ የተባለው ግለሰብ ለ 
ን የሚሰድበው ሐ ን የጎሪጥ እያየ ነው። ሐ የተባለው ግለሰብ እየተሰደበ መሆኑን የሚያውቀው 
ሀ የተባለውን ግለሰብ የእጅ እንቅስቃሴ ተመልክቶ ሳይሆን ሀ የተባለው ግለሰብ የዐይን እንቅስቃሴ 
ተመልክቶ ስድቡ ወይም ዝልፊያው ለእሱ መሆኑን በቀላሉ ሊረዳ ይችላል። 

በልሳን ቋንቋ የድምጽ ቅላጼ (የድምጽ አወጣጥ) መልዕክቱን ሊቀይር እንደሚችል ሁሉ በምልክት 
ቋንቋ የፊት አገላለጽ፣ የምላስ አወጣጥ፣ የዐይን በጣም መከፈትና መጥበብ፣ ወዘተ መልዕክቱን 
የመቀየር ኃይል አላቸው። በመሆኑም በዚህ የዘይቤ ዓይነት መልዕክቱን ወደተፈለገው ለማድረስ የዐይን 
እንቅስቃሴ ወሳኙን ድርሻ ይይዛል።

መ. አገም ጠቀም 

ጥሩና መጥፎ፣ የምስጋናና የወቀሳ፣ ድክመትና ትንካሬ፣ ተቻችለው የሚመጡበት(የሚነገሩበት) የዘይቤ 
ዓይነት ነው። 

ምሳሌ፣ ጫማሽ ሸፋፋ ነው እንጂ ባተ መልካም ነሽ።

         አታፈጥንም እንጂ ጥሩ ትሠራለህ።

ይህ ዘይቤ በኢምቋ አለ ሆነ ምን  የለም ሆነ ምን ከሆነ ምን አልሆነም ምን የሚሉትንና የመሳሰሉትን 
ምልክቶች ችግር ፈጥሮዋል (ወይም ለድክመቱ ምክንያት ነው ብለን ከምናስበው ነገር  ወይም ይህ 
ባይከሰት ኖሮ ብለን) ከምናስበው ነገር ለጥቆ በመጠቀም ሊገለጽ የተፈለገው ነገር ድክመትና ጥንካሬ፣ 
ወይም ሃሳቡን ለማፍረስና ለማጠናከር የምንጠቀምባቸው በአገም ጠቀም ዘይቤ ዓይነት የሚመደቡ 
ናቸው።

በዚህ የዘይቤ ዓይነት የፊት እንቅስቃሴ በተለይ የግንባር ከፍና ዝቅ ማለት ወይም የግንባር ቆዳ 
መሸብሸብና መዘርጋት ከፍተኛ አስተዋጽዖ አለው። አንድን ሐሳብ ለማፍረስ ወይም ለማጎልበት ወይም 
አንድን ነገር ለመደገፍ ወይም ለማንኳሰስ የምንጠቀምበት አገላለጽ ቀጥተኛ አይደለም በመሆኑም 
ሊስተካከል የፈለግነው ነገር አስቀድመን በመግለጽ ነገሩ ከተስተካከለ በኋላ የሚገኘውን ውጤት ቀጥለን 
እንገልጻለን። በሌላ በኩል ይህ ባይኖር ኖሮ እንዲህ ይሆን ነበር እንደምንለው ዓይነት ነው።

ምሳሌ     ቦርጭ የለም ሆነ ምን አቋም ቆንጆ (ቦርጭ ባይኖርበት አቋሙ ያምራል ለማለት)

           ምናልባት ማንበብ ችሎታ ኖረ ምን? ጭንቅላት (አእምሮ) በላይ (ማንበብ 

አይችልም እንጂ ጥሩ ጭንቅላት/የአስተሳሰብ ችሎታ/ አለው ለማለት)
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ሠ. ንጽጽር

ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ነገሮች በመካከላቸው ያለውን ተመሳሳይነት  አንዱን በሌላው አጉልቶ 
በማውጣት ወይም አንዱን ከሌላው ጋር በማነጻጸር በመካከላቸው ያለውን ተመሳሳይነት የምንገልጽበት 
የዜቤ ዓይነት ነው።

ምሳሌ     እርኩስ እንደ እባብ

           የዋህ እንደ እርግብ

           ዛፉ ሰማዩን ቀድዶ የገባ ይመስላል

በኢምቋ ሊገለጽ የተፈለገው ነገር ገላጩን እንደሚመስል ወይም አነጻጻሪው ተነጻጻሪውን እንደሚያክል 
ለመግለጽ ከአነጻጻሪውና ከተነጻጻሪው ምልክት ለጥቆ ተመሳሳይ የሚለውን ምልክት እናሳያለን።

ምሳሌ    ከበደ ቁመት አባት ቁመት ተመሳሳይ/እኩል/ (ከበደና አባቱ በቁመት እኩል ናቸው ለማለት)

አልማዝ መልክ እናቷ መልክ ተመሳሳይ /perfect/ (አልማዝ ቁርጥ እናቷን

ትመስላለች ለማለት)

እሱና እባብ ተንኮል ተመሳሳይ። (እሱ እንደ እባብ ተንኮለኛ ነው ለማለት)

መልመጃ አምስት

ከላይ የቀረበውን ዘይቤያዊ ምልክቶች አንብባችሁ፣ ለሚከተሉት ጥያቄዎች አጫጭር መልሶች 
በደብተራችሁ ሠርታችሁ ለመምህራችሁ በምልክት ቋንቋ ግለጹ።

1. አምስት የዝርው ዘይያዊ ምልክቶች በደብተራችሁ ጽፋችሁ በኢምቋ እንዴት እንደሚገለጹ 
ለመምህራችሁ አሳዩ።

2. አምስት አላዝቤያዊ ምልክቶች በኢምቋ እንዴት እንደሚገለጹ ለመምህራችሁ አሳዩ።

3. አምስት የአሽሙር ዘይቤያዊ ምልክቶችን ሠርታችሁ በኢምቋ እንዴት እንደሚገለጹ 
ለመምህራችሁ አሳዩ።

4. አምስት የአገም ጠቀም ምልክቶችን በደብተራችሁ ጽፋችሁ በኢምቋ እንዴት እንደሚገለጹ 
ለመምህራችሁ አሳዩ።

5. አምስት ንጽጽር የሚገልጹ ምልክቶችን በደብተራችሁ ጽፋችሁ በኢምቋ እንዴት እንደሚገለጹ 
ለመምህራችሁ አሳዩ።
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ከዚህ በላይ የቀረቡትን የኢምቋ ዘይቤዎች ምሳሌ በማድረግ ለሚከተሉትን ጥያቄዎች መልስ 
በደብተራችሁ ከጻፋችሁ በኋላ በኢምቋ ለመምህራችሁ ግለጹ። 

1. አሽሙር ዘይቤ

2. ገላጭ ዘይቤ

3. ተነጻጻሪ ዘይቤ

4. ግነት ዘይቤ
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ምዕራፍ ዘጠኝ
ቀይ መስቀል/ቀይ ጨረቃ

ከምዕራፍ የሚጠበቁ ውጤቶች 

ከዚህ ምዕራፍ በኋላ ተማሪዎች፣

* ቀይ መስቀል/ቀይ ጨረቃ ምንነት በኢምቋ ትገልጻላችሁ፤

* የተለያዩ የቀይ መስቀል አገልግሎቶችን በኢምቋ ትዘረዝራላችሁ፤

* የቀይ መስቀል/የቀይ ጨረቃ አገልግሎት ለሀገር እድገት ያለው አስተዋጽዖ በኢምቋ 
ታብራራላችሁ፤

* ከሕክምናና መድኃኒት ጋር ተዛማጅነት ያላቸው የተለያዩ ምልክቶችን ትዘረዝራላችሁ፤

* የተለያየ ይዘት ኖሯቸው በተመሳሳይ ምልክት የሚገለጹ ምልክቶችን በተለያዩ ምልክቶች 
የመግለጽ ክሂሎት ታዳብራላችሁ።
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ቁልፍ ምልክቶች

ቀይ መስቀል አምቡላንስ

ቀይ ጨረቃ መድኃኒት

ኦክስጂን መርፌ

ሽሮፕ ቀዶጥገና
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አልኮል

ጥጥ ፋሻ

የቁስል ፕላስተር የዐይን ጠብታ

ፋርማሲስት መቀስ

ወረንጦ
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ጉሉኮስ ጓንት

የቁስል ቅባት

ነርስ ፋርማሲ

ክፍለ ትምህርት አንድ

መመልከትና መግለጽ

ተማሪዎች ከዚህ በታች የቀረበውን ሥዕልተመልክታችሁ፣ ለሚከተሉት ጥያቄዎች በኢምቋ መልሱ።

1. በሥዕሉ ላይ ምን-ምን ነገሮችን ተመለከታችሁ?

2. በሥዕሉ ላይ የምትመለከቷቸው ቁሳቁሶች አገልግሎታቸውምንድን ነው? በኢምቋ ዘርዝሩ።

3. በሥዕሉ ላይ የምትመለከቷቸው ቁሳቁሶች በአብዛኛው የሚገኙት የት ነው?
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ክፍለ ትምህርት ሁለት

አንብቦ መረዳት

ከዚህ በታች የቀረበውን ምንባብ በአንቀጽ ተከፋፍላችሁ፣ ካነበባችሁ በኋላ የአንቀጾችን ፍሬ ሐሳብ 
ለክፍል ጓደኞቻችሁ በኢምቋ አቅርቡ።

የቀይ መስቀል/ቀይ ጨረቃ አገልግሎት

ከቀይ መስቀል/ቀይ ጨረቃ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል የመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ 
አገልግሎት አንዱ ነው። የመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ ለማድረግ በቅድሚያ የሚያስፈልጉ መሣሪያዎችን 
መለየት ይገባል። ለመጀመሪያ ሕክምና የሚያስፈልጉ መሣሪያዎች ቀለል ላሉ ጉዳቶችና ከባድ ጉዳት 
ለደረሰባቸው ተጎጂዎች ወደ ሐኪም ቤት እስኪወሰዱ ድረስ የደረሰባቸው ጉዳት እንዳይባባስና፣ ለከፋ 
ጉዳት እንዳያጋልጣቸው የምንጠቀምባቸው የዕርዳታ ዓይነቶች ናቸው። ለመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ 
የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ተዘርዝረው በቀላሉ ለማንቀሳቀስ በሚያስችል ሁኔታ መዘጋጀት አለባቸው።

አብዛኛውን ጊዜ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ ይወድቃሉ። በመውደቃቸውም ልዩ ልዩ የአካል 
ክፍላቸው የመላላጥ ወይም የመሰበር ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል። ሊፈነከቱ ወይም በእሳት ወይም 
በፈላ ውኃ ሊቃጠሉ ይችላሉ፤  መርዛማ በሆኑ ነፍሳት ሊነደፉ ወይም በኤሌክትሪክ ሊያዙ የሚችሉበት 
አጋጣሚም አለ። ራሳቸውን ስተው ሊወድቁ ይችላሉ፤ ነስር ሊያጋጥማቸው ይችላል። በአጠቃላይ 
ተማሪዎች ልዩ ልዩ ከባድና ቀላል ጉዳት ሊደርስባቸው ስለሚችል፣ በትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኝ 
የቀይ መስቀል ክበብ ወይም የትምህርት ቤቱ ክሊኒክ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ለመጀመሪያ ሕክምና 
ዕርዳታ የሚያስፈልጉ መሣሪያዎችን በንጽሕና አዘጋጅቶ ማስቀመጥ ይኖርበታል።

በመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ ሳጥን ውስጥ ሊኖሩ የሚገባቸው መሣሪያዎች የሚከተሉት ናቸው። 
ጥጥ፣ለስላሳ ወረቀት (ለቁስል ማጽጃ)፣ አልኮል(ኮፒ)፣ መለጠፊያ ፕላስተር (ትንንሽ ቁስለቶችን መሸፈኛ)፣ 
የጥጥ ጨርቅ (የቁስል ፋሻ) ረዘም ላለ ጊዜ ቁስልን ሊሸፍን የሚችል፣ የተለያዩ ስፋትና ጥንካሬ ያላቸው 
ፋሻዎች ( ቁስለቱ በአንድ ቦታ እንዲጸና ለማድረግና ስብራትን ለመጠገን) የሚያገለግል፣ መርፌ ቁልፍ 
(የተጠቀለለውን ፋሻ ማያያዣ)፣ መቀስ (ለፕላስተርና ለፋሻ መቁረጫ)፣ ባለ ወንጭፍ ሻርፕ (የተጎዳ 
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ክንድ መደገፊያ)፣ ወረንጦ (ሰውነት በስተው የገቡ ሹል ነገሮችን ማስወገጃ)፣ የዐይን ጠብታ (ዐይን 
ውስጥ የገቡ ተሕዋስያንና ቆሻሻ ለማስወገድ) የሚያገለግል፣ የአደጋ ጊዜ ቅባት (በእሳት ወይም በፀሐይ 
ቃጠሎ ለተሰነጣጠቀ ቆዳ ወይም በነፍሳት ለተነደፈ ቆዳ የሚቀቡ)፣የፕላስቲክ ጓንት/ግሎቭ/ (በሕክምና 
ላይ በደም ንክኪ የሚመጣ በሽታን ለመከላከል)፣የሚወገድ ከረጢት (የተጠቀምንባቸውን የጽዳት 
ዕቃዎችን ማስወገጃ)፣ ሳሙናና ንጹሕ ውኃ ይጠቀሳሉ።

የመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ የሚያስፈልጋቸው አደጋዎች የሚባሉት፣ በስለታም ነገሮች መቆረጥ፣ 
በመውደቅና በመንሸራተት የሰውነት መላላጥና መጋጋጥ፣ የቁስል መድማት፣ የቆዳ መበለዝ ወይም 
ሰንበር ማውጣት፣ ነስር፣ በምግብ መታነቅ፣ በኤሌክትሪክ መያዝ፣ የአጥንት ስብራትና የአጥንት 
መሰንጠቅ፣ በዐይን ውስጥ ቆሻሻና ልዩ ልዩ ተሕዋስያን መግባት፣ በመርዛማ ነፍሳት መነደፍ፣ በፈላ 
ውኃ መቃጠል ወዘተ ናቸው።

ለአነስተኛ መቆረጥና የቆዳ መላላጥ በንጹሕ ውኃና በንጹሕ ጨርቅ በሳሙና በመታጠብ አነስ ባለች 
ንጹሕና ደረቅ ፎጣ ጫን ጫን እያሉ ቁስሉን በማድረቅ በፋሻ መሸፈን ያስፈልጋል። ያጋጠመው 
መቆረጥ ከባድ ከሆነ ደሙ እንዳይፈስ የተቆረጠውን ቦታ ከፍ አደርጎ በመያዝ በአፋጣኝ ወደ ሐኪም 
ቤት መውሰድ ያስፈልጋል።

ሰንበር ወይም የቆዳ መበለዝ የሚፈጠረው በተሰነጠቀ ቆዳ ስር በሚታመቅ ደም ምክንያት በመሆኑ 
ሰንበር ያለበት ቦታን ጠንከር አድርጎ ጫን ጫን በማድረግ ሰንበሩን ማስወገድ ይቻላል። ሰንበሩ ወይም 
መበለዙ አስከፊ ከሆነ በበረዶ ወይም በቀዝቃዛ ውኃ በተነከረ ንጹሕ በማሸት መበለዙን ማጥፋት 
ይቻላል።

ነስር በልጆችና ወጣቶች ዘንድ የተለመደ ነው። ነስር በሚያጋጥምበት ወቅት ግለሰቡን ከጭንቅላቱ 
ወደፊት ዘንበል ብሎ እንዲቀመጥ በማድረግ ለአሥር ጊዜ ያህል አፍንጫውን ቆንጠጥ ቆንጠጥ 
(በአውራ ጣትና በአመልካች ጣት አፍንጫውን ይዞ ጫን ጫን) ማድረግ ነው። በዚህ ጊዜ መድማቱ 
ካልቆመ በአፋጣጥ ወደ ሐኪም ቤት መላክ ያስፈልጋል። 

ልጆች በምግብ የመታነቅ አደጋ ሲያጋጥማቸው ከላይ ወደታች በመዘቅዘቅ ከሦሰት እስከ አራት ጊዜ 
ጀርባቸውን መታ መታ ማድረግ ያስፈልጋል። በምግብ የመታነቅ አደጋ ያጋጠማቸው በዕድሜ ከፍ 
ያሉ ሰዎች ከሆኑ ቀጥ ብለው እንዲቆሙ በማድረግ፣ ወገባቸውን ከደረታችን ጋር አስጠግተን በሁለት 
እጆቻችን ደረታቸውን ጫን በማድግ በቀላሉ በምግብ የመታነቅ አደጋን መከላከል ይቻላል። 

የአጥንት ስብራትና መሰንጠቅ ሲያጋጥም የተሰበረውን ቦታ በራጅ /X-RAY/ በመለየት አስፈላጊውን 
ሕክምና እንዲያገኙ ማድረግ ይገባል። ዐይናችን ውስጥ ቆሻሻና ተህዋስያን ሲገቡ በመታጠብና የዐይን 
ጠብታ በማድረግ ዐይናችን ውስጥ የገባውን ቆሻሻና ተሕዋስያን ማስወገድ ይቻላል።

ልጆች በመርዛማ ነፍሳት ሲነደፉ ለሕመም ማስታገሻ ቅባት በመቀባት ወዲውኑ ሐኪም ቤት መውሰድ 
ያስፈልጋል። ሳማ ሲለበልባቸውና ንብ ሲነድፋቸው ግን ፀረ-መለብለብ ቅባት መቀባት ብቻ በቂ ነው።
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(የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር፣ 2015፣ ካዘጋጀው ጽሑፍ ለዚህ ጽሑፍ እንዲስማማ ተሻሽሎ 
የተወሰደ።)

መልመጃ አንድ

ለሚከተሉት ጥያቄዎች በምንባቡ መሠረት አጫጭር መልስ በጽሑፍ ከመለሳችሁ 
በኋላ፣ለመምህራቸሁ በኢምቋ ግለጹ።

1. ለመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ዘርዘሩ።

2. የመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ የሚያስፈልጋቸው ጉዳቶች ምን-ምን ናቸው?

3. የመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ የሚያስፈልገው ለምንድን ነው?

4. ሰንበር ወይም የቆዳ መላላጥ የሚያጋጥመው በምን ምክንያት ነው?

5. በፈላ ውኃ መንፈርና በእሳት የመቃጠል አደጋ ሲያጋጥም የሚደረገው የመጀመሪያ ሕክምና 
ዕርዳታ ምን ዓይነት ነው?

6. ልጆችና በእድሜ ከፍ ያሉ ሰዎች በምግብ የመታነቅ አደጋ ሲያጋጥማቸው የሚደረግ 
የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምን-ምን ናቸው?

7. በምንባቡ መሠረት በልጆችና በወጣቶች የተለመደ የጉዳት ዓይነት ምንድን ነው?

8. የራጅ ምርመራ የሚያስፈልገው ለምን ዓይነት ጉዳት ነው?

9. የፀረ-መነደፍ ወይም የፀረ-መነደፍ ቅባት ጠቃሜታ ዘርዝሩ::

ክፍለ ትምህርት ሦስት

ውይይት

በቀይ መስቀል/ቀይ ጨረቃ አገልግሎት ዙሪያ በመምህርና በተማሪዎች መካከል የተደረገ ውይይት።

መምህር፡ ቀይ መስቀል/ቀይ ጨረቃ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ምን-ምን ናቸው?

አልማዝ፡ በጦርነት፣ በመሬት መንቀጥቀጥ፣ በጎርፍ፣ በረሃብ፣ በተላላፊ በሽታዎች፣ ወዘተ፣ ምክንያት 
የተጎዱ ሰዎችን እንደ ጉዳታቸው ዓይነት ድጋፍ ማድረግና መርዳት።

መምህር፡ አልማዝ ለሰጠችው መልስ በምሳሌ ግልጽ ሊያደርግ የሚችል ካለ?

ሙፍሪያ፡ በጦርነት ምክንያት የተለያዩ ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች የሕክምና አገልግሎት ይሰጣል፣ 

ወንድወሰን፡ በተለያዩ ሰው ሠራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት መጠለያ ላጡ ሰዎች መጠለያና 
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ምግብ እንዲገኙ ያደርጋል።  

መምህር፡ በጣም ጥሩ ! ሌላስ?

ዑመር፡ረሃብና ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የተራቡ ሰዎችን መመገብ። 

መምህር፡ቀይ መስቀል/ቀይ ጨረቃ ከላይ የዘረዘሯችኋቸውን ድጋፎች ለማድረግ የገንዘብና የቁሳቁስ 
ድጋፍ የሚያደርግለት ማነው

አብርሃ፡ በጎ አድራጊ ግለሰቦች፣ ድርጅቶችና መንግሥታት።

መምህር፡ በጣም ጎበዝ ! እነዚህ በጎ አድራጊ ግለሰቦች፣ ድርጅቶችና መንግሥታት እንዴት ነው ድጋፍ 
የሚያደርጉት

ኦኮክ፡ የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋዎች ሲከሰቱ በአካል በመገኘት በግላቸው ድጋፍ ማድረግ፣ ሰዎች 
ድጋፍ እንዲያደርጉ በማስተባበር፣ ድርጅቶች ለዚህ ተግባር የተመደበ በጀት ካላቸው በመለገስ ወዘተ 

መምህር፡ ኦኮክ የሠጠውን መልስ በምሳሌ የሚያስረዳ ካለ

ቢራራ፡ በ1977 ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ረሃብ ተከስቶ ማይክል ጃክሰንን ጨምሮ ታዋቂ የዓለም 
አርቲስቶች የሚዚቃኮንሰርት በማዘጋጀት ከፍተኛ ገቢ አሰባስበው በረሃብ የተጎዱ ወገኖችን ረድተዋል።

ዮሚፍ፡ ጃፓን በተደጋጋሚ በተከሰትባት የተፈጥሮ አደጋዎች ሳቢያ ኢትዮጵያን ጨምሮ ብዙ የዓለም 
ሀገራት ድጋፍ አድርገውላታል።

መምህር፡ ግለሰቦች፣ ድርጅቶችና መንግሥታት በተለያዩ ምክንያቶች ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ድጋፍ 
ለማድረግ የሚያነሳሳቸው ምንድን ነው

መሠረት፡ሰብዓዊነታቸው። መልካም ሰብዓዊነት ካለ ሁሉም ከመረዳዳት ወደ ኋላ አይልም።

መምህር፡ በውይይታችን መሠረት ቀይ መስቀል/ቀይ ጨረቃ ማለት በሰዎች በጎ ፍቃድ የተመሠረተ፣ 
በግለሰቦች፣ በድርጅቶችና በመንግሥታት የሚደገፍ በጎ አድራጊ ድርጅት ነው ብለን ልንገልጸው 
እንችላለን።

መምህር፡ ሁላችሁም ጥሩ ተሳትፎ አድርጋችኋል። በውይይቱ ስለ ቀይ መስቀል/ቀይ ጨረቃ ግንዛቤ 
አግኝታችኋል። እኛም በሰብዓዊነት መረዳዳት እንዳለብን ተምረናል። ለዛሬ ውይይታችንን በዚህ 
እንቋጫለን። 
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መልመጃ ሁለት

ከዚህ በላይ የቀረበውን ውይይት መሠረት በማድረግ፣ ለሚከተሉት ጥያቄዎች አጫጭር መልሶች 
በኢምቋ ለመምህራችሁ ግለጹ። 

1. ቀይ መስቀል/ ቀይ ጨረቃ እንዴት ሊገለጽ ይችላል?

2. ቀይ መስቀል የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ምን-ምን ናቸው?

3. ቀይ መስቀል ቀይ ጨረቃ ድጋፍ የሚያደርግበትን የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ የሚያደርግለት 
ማነው?

4. በውይይቱ ውስጥ የተጠቀሱ ድጋፍ የተደረገላቸው ሁለት ሀገራት ማንና ማን ናቸው?

5. ግለሰቦች፣ ድርጅቶችና መንግሥታት ለቀይ መስቀል ድጋፍ እንዲያደርጉ የሚያነሳሳቸው 
ምንድን ነው?

ክፍለ ትምህርት አራት

የተለያየ ይዘት ኖሯቸው በተመሳሳይ ምልክት የሚገለጹ ምልክቶችን  መተንተን።

ቀይ መስቀል፣ የሚለው ምልከት በተለያዩ አገባቦችያሉትየተለያዩምልክቶች፣

1. አንተነህ በአንገቱ ቀይ መስቀል አስሯል። 

2. የሥጋ ቤቱ በር ላይ ትልቅ መስቀል በቀይ ቀለም ተስሏል።

3. ቀይ መስቀል ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች ድጋፍ ያደርጋል።
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ቀይ ጨረቃ፣ የሚለው ምልክት በተለያዩ አገባቦች ያሉት የተለያዩ ምልክቶች፣

1. ዛሬ ምሽት የወጣችው ጨረቃ ቀይ ናት።

2. ቀይ ጨረቃ የተለያዩ ድጋፎችን የተለያየ ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች ያደርጋል

3. በአብዛኞቹ የሙስሊም ሥጋ ቤቶች በር ላይ የቀይ ጨረቃ ምልክት ይደረጋል።

መልመጃ ሦስት

ከላይ የቀረበውን ምሳሌ መሠረት በማድረግ፣ ለሚከተሉት ምልክቶችን የሚወክሉ ቃላት ያላቸውን 
የተለያዩ ምልክቶች ለመምህራችሁ አሳዩ።

1. ኦክስጂን

ጓደኛዬ በጣም ስለታመመ ሐኪሙ ኦክስጂን እንዲደረግለት አዘዘ።

ወደሰውነታችን የምናስገባው አየር ኦክስጂን ይባላል።

2. መርፌ

አልማዝ የተቀደደ ቀሚሷን በመርፌ ጠቀመች።

አበበች ጉንፋን ስለያዛት ሁለት መርፌ ተወጋች

3. አልኮል

አልኮል አብዝቶ መጠጣት ለጤና ጠንቅ እንደሆነ ሐኪሞች ይናገራሉ

ቁስል ላይ አልኮል ማድረግ ቁስሉ ቶሎ እንዲደርቅ ያደርጋል።

4. ጥጥ

እናቴ ሁልጊዜ ጥጥ ትፈትላለች።

ነርሷ የበሽተኛውን ቁስል በጥጥ ጠረገችለት።

5. መቀስ

      አትክልተኛው የተከለውን ጥድ በመቀስ ከርክሞ አስተካከለው።

      መቀስ፣ ዳቦ ቆሎ ለመቁረጥ፣ ጨርቅ ለመቁረጥ፣ ጸጉር ለማስተካከል ይጠቅማል።
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መልመጃ አራት

ከዚህ በታች ለቀረቡት ምልክቶችን ለሚወክሉ ቃላትና ሐረጋት ትክክለኛ የኢምቋ 
አጠቃቀማቸውን ለመምህራችሁ አሳዩ።

1. ኪኒን

2. መድኃኒት

3. ሐኪም ቤት/ሆስፒታል

4. ፋርማሲ

5. ፋርማሲስት

6. ቀዶ ጥገና (ለተለያዩ ቦታዎች የሚደረጉ ቀዶ ጥገናዎች የተለያዩ ምልክቶችን አሳዩ)

7. ነርስ

8. ሐኪም

9. ጤና ጣቢያ

10. ሽሮፕ

ክፍለ ትምህርት አምስት

የመስክ ሥራ

ከጋዜጣ፣ ከኢንተርኔት፣ ከመጽሔት፣ ወዘተ፣ የቀይ መስቀል/ቀይ ጨረቃ አመሠራረት፣ 
የተመሠረተበት ዓመት፣ ሀገር፣ በአሁኑ ወቅት ዋና ጽ/ቤቱ የት ሀገር እንደሚገኝ አፈላልጋችሁ 

በማምጣት ለክፍል ጓደኞቻችሁ በኢምቋ አቅርቡ።
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ምዕራፍ አሥር
ኮምፒውተር

ከምዕራፍ የሚጠበቁ ውጤቶች

ከዚህ ምዕራፍ በኋላ ተማሪዎች፣

* የኮምፒውተር ምንነት ትገልጻላችሁ፤

* ኮምፒውተር ለለሀገር እድገት ያለው ሚና በኢምቋ ታብራራላችሁ፤

* የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ መስማት ለተሳናቸው ማኅበረሰብ ያለው አስተዋጽዖ በኢምቋ 
ትዘረዝራላችሁ፤

* የኮምፒውተር አዎንታዊና አሉታዊ ጎኖችንትለያላችሁ፤

* አዳዲስ ምልክቶችን ትገልጻላችሁ፤

* ምልክቶችን እንደ አገባባቸው የመጠቀም ክሂሎታችሁን ታዳብራላችሁ።
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ቁልፍ ምልክቶች

ኮምፒውተር ላፕቶፕ

ዴስክቶፕ

ማውዝ

ኪቦርድ
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ሶፍት ኮፒ ኬብል

ሃርድ ኮፒ ኮምፓክት ዲስክ/ሲዲ

ሚሞሪ ስፒከር

ፕሪንተር

ዳታ
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የኮምፒውተር ቫይረስ

ፕሮሰሰር/CPU ሞባይል

ፍላሽ ስክሪን

ክፍለ ትምህርት አንድ

መመልከትና መግለጽ
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ከዚህ በላይ የቀረበውን ሥዕል ተመልክታችሁ የሚከተሉትን ጥያቄዎች በኢምቋ መልሱ።

1. ከሥዕሉ ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ በኢምቋ ግለጹ።

2. ከላይ በሥዕሉ ላይ የምትመለከቷቸውን ነገሮች አገልግሎታቸውን በኢምቋ ግለጹ።

3. በሥዕሉ ላይ የምትመለከቷቸውን ነገሮች የኢምቋ መጠሪያዎቻቸውን ለመምህራችሁ አሳዩ። 

ክፍለ ትምህርት ሁለት

አንብቦ መረዳት

ከዚህ በታች የቀረበውን ምንባብ በአንቀጽ ተከፋፍላችሁ በማንበብ፣ የአንቀጾችን ፍሬ ነገር በኢምቅ 
ለክፍል ተማሪዎች  አቅርቡ።

ኮምፒውተር መስማት ለተሳናቸው ወገኖች ያለው ጠቃሜታ

ኮምፒውተር የተፈለሰፈው እኤአ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በእንግሊዛዊ የሒሳብ ሊቅ ቻርለስ ባቤግ 
ነው። ቻርለስ ባቤግ  “መተንተኛ ማሽን” በሚል የፈበረከው ንድፍ በአሁኑ ጊዜ ለምንጠቀምባቸው 
የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ውጤቶች መሠረት ጥሏል። ኮምፒውተር በኤሌክትሮኒክስ 
ወይም በዲጂታል መረጃ ለመያዝ፣ መረጃ ለመፈለግ፣ መረጃ ለማስገባት የሚጠቅም ዘመናዊ መሣሪያ  
ነው። 

ጠቅለል ባለ መልኩ፣ ኮምፒውተር ሁለት ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው የኮምፒወተር ክፍል ሃርድ 
ዌር /hard ware/ የሚባለው ሲሆን፣ ይህም የኮምፒውተር ውጪያኛውን ክፍሎች የሚያጠቃልል 
ነው። በዚህ የኮምፒውተር የውጪያኛው ክፍል የሚጠቃለሉትማውዝ/mouse/፣ ኪቦርድ /keybord/፣ 
ሞኒተር/monitor/፣ ስፒከሮች/speakers/፣ ፕሪንተር/printer/፣ ኮመፓክት ዲስክ(ሲዲ) /compact 
disk (CD)/፣ ስክሪን /screen/ ናቸው። 

ሁለተኛው የኮምፒውተር ክፍል ሶፍት ዌር /soft ware/ ይባላል። ይህ የኮምፒውተር ክፍል የኮምፒውተሩን 
ውስጣዊ ክፍሎችን የሚያጠቃልል ነው። ፕሮሰሰር/processor/፣ በሌላ አገለለጽ የኮምፒውተር አእምሮ 
/computer brain/ በመባል የሚታወቅ ሲሆን፣ የኮምፒውተሩን  ተግባራት የሚያከናውን ክፍል 
ነው። ማዘር ቦርድ/mother board/፣ የሚባለው የኮምፒውተር ክፍል  ለመዝናኛነት የሚያገለግሉ 
የተለያዩ ጨዋታዎችን/games/ የሚይዝ ክፍል ነው። ግራፊክስ ፕሮሰስ ዩኒቲ/graphics processing 
unit/፣ ካርታ ለማጥናት፣ አቅጣጫ ለመለየት፣ የቦታዎችን አቀማመጥ ለማወቅ የሚያገለግል ክፍል 
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ነው። ማከማቻ/storage/፣ አጠቃላይ የኮምፒውተሩን ሶፍት ዌሮችን/soft wares/ አጠቃሎ የሚይዝና 
የምናስገባቸውን መረጃዎች፣ ካርታዎች፣ ፎቶዎች ወዘተ የሚያጠራቅም ክፍል ነው።

ኮምፒውተር ፈርጀ ብዙ ጠቃሜታዎች አሉት። ኮምፒውተር ፈጣንና ቀላል በሆነ፣ መንገድ የሒሳብ 
ስሌቶችን ለመሥራት፣ መረጃ ለመላክና ለመቀበል፣ ሥዕሎችን፣ ፎቶዎችን፣ መረጃዎችን ለማስቀመጥ፣ 
ወዘተ፣ የሚያገለግል መሣሪያ  ነው።

በአሁኑ ወቅት ያለ ኮምፒውተር እገዛ በርካታ ተግባራትን ለመተግበር አዳጋች እየሆነ ነው። ነጋዴው ስለ 
ንግዱ መረጃ ለማግኘት፣ ንግዱን ለማስተዋወቅ፣ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ግብይቶችን ለመፈጸም፣ 
ፈጣንነ ቀላል በሆነ መንገድ ገንዘብ ለመላክና ለመቀበል ኮምፒውተር ያስፈልገዋል። ተማሪዎች 
ትምህርታቸውን ለማጥናት፣ ከጥናታቸው ጋር ተዛማጅ የሆኑ መረጃዎችን ለማግኘት፣ የጥናት 
ውጤቶቻቸውን ለሌሎች ለማዳረስና ከሌሎች ሰዎች መረጃ ለማግኘት ኮምፒውተር ወሳኝ ሆኗል። 
መምህሩ ለሚያስተምረው ትምህርት መረጃ ለማግኘት ኮምፒውተር ያስፈልገዋል። ሰዎች ሩቅ ካለ 
ወዳጃቸው ጋር በጽሑፍም ሆነ ፊት ለፊት ተገናኝተው ለማውጋት ኮምፒውተር ከፍተኛ ሚና አለው።

ጆሮ ሰም ከሆኑት ይበልጥ መስማት ለተሳናቸው ኮምፒውተር እጅግ አስፈላጊ ነው። ጆሮ ሰም 
የሆኑ ሰዎች ከሬዲዮ፣ ከቴሌቪዥንና መገናኛ ብዙኃንዎች ተጠቃሚዎች ናቸው። እነዚህ መረጃዎች 
ለመስማት የተሳናቸው ተዳራሽ ባለመሆናቸው በመስማት የተሳናቸው ወገኖች ተመራጭ የመረጃ 
ማግኛ መንገድ ኮምፒውተር ነው። አንድ ጆሮ ሰም የሆነ ሰው ስልክ በመደወል ሩቅ ያለ ዘመዱን 
ለመጠየቅና መረጃምለማግኘት ይችላል። መስማት የተሳነው ግለሰብ ደግሞ ይህን ለማድረግ የግድ 
ረዥም መንገድ ተጉዞ የሚፈልገውን ሰው በአካል ማግኘት አሊያም የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ የግድ 
ያስፈልገው ነበር። አሁን ግን የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂው እያደገና እየተስፋፋ ስለመጣ 
መስማት የተሳናቸው በሞባይል መልዕክት፣ በስካይፒ፣ በኢሞ፣ በዋትስ ሃፕ፣ በሚሴንጀር፣ ወዘተ፣ 
በየትኛውም የዓለም ክፍል ካለ ወዳጃቸው ጋር ፊት ለፊት ተገናኝተው ማውራት የሚችሉበት ደረጃ 
ላይ ተደርሷል።

ዐይነ ስውራን ጃውስ የተባለ የኮምፒውተር ሶፍትዌር በመጠቀም እንደ ማንኛውም ሰው በኮምፒውተር 
መረጃ መላክ፣ መረጃ መቀበል፣ መረጃ ማስቀመጥ፣ ወዘተ፣ ይችላሉ። በመሆኑም ኮምፒውተር 
ለሁሉም የኅብረተሰብ ክፍሎች ተዳራሽ የሆነ ልዩ ልዩ ዓይነት መጠን፣ ቅርጽ፣ አቀማመጥና አጠቃቀም 
ያለው መሣሪያ  ነው ማለት ይቻላል።

መልመጃ አንድ

ከዚህ በላይየቀረበውን ምንባብ ከመምህራችሁ ጋር ሆናችሁ በማንበብ ለሚከተሉት ጥያቄዎች በኢምቋ 
መልስ ስጡ።

1. ኮምፒውተር ምንድን ነው?

2. ኮምፒውተር ጆሮ ሰም ከሆኑ ይልቅ መስማት ለተሳናቸው ይጠቅማል የምንለውለምንድን 
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ነው?

3. ዐይነ ስውራን የሚጠቀሙበት የኮምፒውተር ሶፍትዌር ምን ይባላል?

4. ከኮምፒውተር ጠቃሜታዎች መካከል አምስቱን ዘርዝሩ?

5. በኮምፒውተር የውጪያኛው ክፍሎች /hardware/ የሚካተቱት ምን-ምን ናቸው?

6. በኮምፒውተር የውስጣዊ ክፍሎች /software/ የሚካተቱት ምን-ምን ናቸው?

7. ደብዳቤ ጽፎ ውጪ ሀገር ላለ ሰው መላክ ታሪክ የሆነው በምን ምክንያት ነው?

8. ነጋዴዎች ኮምፒውተር የሚያስፈልጋቸው ለምንድን ነው?

9. ኮምፒውተርን ማን ፈለሰፈው?

10. ኮምፒውተር ሲፈለሰፍ የመጀመሪያ መጠሪያው ምን ነበር?

በብዙ ቦታዎች በሚዘወተሩ የኢምቋ  አገባብ፣ ከላይ በመልመጃ አንድ የቀረቡት ጥያቄዎች 
እንደሚከተለው ይገለጻሉ።

1. ኮምፒውተር ማለት ምን?

2. ኮምፒውተር ጆሮ ሚሰማ በላይ/የበለጠ ጥቅም መስማት የተሳናቸው ነው ማለት ምክንያት 
ምን?

3. ዐይነ ስውራን ጥቅም ኮምፒውተር ሶፍትዌር ስም ምን?

4. ኮምፒውተር ጥቅም አምስት ስም ስም ጻፍ።

5. በኮምፒውተር ውጪያኛው ክፍሎች /hardware/ ስም ስም ምን?

መልመጃ ሁለት

ከዚህ በላይ የቀረበውን የኢምቋ አገባብምሳሌ መሠረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎችበኢምቋ 
እንዴት እንደሚገለጹ ለመምህራችሁ አሳዩ።

1. በኮምፒውተር የውስጣዊ ክፍሎች /software/ የሚካተቱት ምን-ምን ናቸው?

2. ደብዳቤ ጽፎ ውጪ ሀገር ላለ ሰው መላክ ታሪክ የሆነው በምን ምክንያት ነው?

3. ነጋዴዎች ኮምፒውተር የሚያስፈልጋቸው ለምንድን ነው?

4. ኮምፒውተርን ማን ፈለሰፈው?
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5. ኮምፒውተር ሲፈለሰፍ የመጀመሪያ መጠሪያው ምን ነበር?

ክፍለ ትምህርት ሦስት

ማራኪ የሆነ የኢምቋ አጠቃቀም ሥልቶችን ለመተግበር ከመምህራችሁ ጋር ሆናችሁ ከዚህ በታች 
በቀረበው መመሪያ ተለመማመዱ። 

1. በእጅ እንቅስቃሴ የማይገለጹ የምልክት ክፍሎችን መለየት

የዐይን መጨፈንና መከፈት፣ የቅንድብ ከፍና ዝቅ ማለት፣ የጉንጭ መወጠርና መሰርጎድ፣ የትከሻ 
ከፍና ዝቅ ማለት፣ የሰውነት ወደ የተለያዩ አቅጣጫዎች ማጋደል፣ ወዘተ፣ ሚናቸውን መለየት ማራኪ 
ለሆነ የምልክት አጠቃቀም ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይም በኢምቋ ትረካ ለመተረክና ግጥም 
ለመግጠም፣ እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው። በምልክት ቋንቋ እያንዳንዱ የእጅና የሰውነት እንቅስቃሴ 
መልዕክት ማስተላለፍ የሚችል የቋንቋው አካል ነው። 

በእጅ እንቅስቃሴ የማይገለጹ የምልክት ክፍሎች አንድን ነገር አጉልቶ ለመግለጽ ከፍተኛ ጠቃሜታ 
አላቸው። በልሳን ቋንቋ ያሉት ተውላጠ ስሞች፣ ስላቅና አጋኖዎች፣ ዘይቤዎችና ፈሊጣዊ ንግግሮች፣ 
ወዘተ፣ የሚገለጹት በእጅ እንቅስቃሴ በማይገለጹ የምልክት ክፍሎች ነው። የዐይን በጣም መከፈት 
መደነቅንና መገረምን ይገልጻል። የቅንድብ ወደ ላይ ከፍ ማለት ጥያቄ መጠየቅን ይገልጻል። የቅንድብ 
ወደታች ዝቅ ማድረግ ተቃራኒ ሐሳብን ወይም መጠራጠርን ይገልጻል። የተለያዩ የምላስና የከንፈር 
እንቅስቃሴዎች የየራሳቸው ሚና አላቸው።

2. የሰውነት ማጋደል

ሰውነት ወደፊት ያጋደለ (ያዘነበለ) እንደሆነ አዎንታዊ ሐሳቦችበን የሚያመለክት ሲሆን በተጨማሪም 
ጥያቄ ጠይቆ መልስ የመጠበቅ ሁኔታ ይገልጻል። በሌላ በኩል ተናጋሪው ራሱን ወደኋላ ያጋደለ 
(ያዘነበለ) እንደሆነ፣ ያለመስማማት ወይም የመቃወም ሁኔታን ያመለክታል። ወደ ግራና ወደ ቀኝ 
ማዘንበል አብሮነትን፣ ጓደኝነትን፣ ወዘተ፣ ይገልጻል።

3. ክላሲፋየሮች/ Classifiers/

ክላሲፋየሮች የሚባሉት፣ የሰዎች እንቅስቃሴ፣ የቦታ አቀማመጥ፣ የእንስሳትንና የተሸከርካሪዎችን 
እንቅስቃሴና ድርጊት፣ ወዘተ የሚወክሉ የምልክት ክፍሎች ናቸው።

 ለምሳሌ፡ ሁለት ሰዎች እኔ ከቆምኩበት አቅጣጫ አለፉ።

  ጄቱ እየተገለባበጠ በረረ።

  አልማዝ አያና ከሷ ጋር የሚሮጡትን በሙሉ ጥላቸው ተፈተለከች።

  ወታደሩ አየር ላይ ሦስት ጊዜ ተገለባበጠ።
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4. በጣት ፊደላትና በቁጥሮች ታሪክ መፍጠር  

በመስማት የተሳናቸው ትምህርት ቤቶች በጣት ፊደላት ቅደም ተከተልና በቁጥሮች አሠፋፈር የተለያዩ 
ታሪኮችን ማቅረብ የተለመደ የማስተማሪያ ሥልት ነው። በጣት ፊደላትና በቁጥሮች ቅደም ተከተል 
ታሪኮችንና ገጠመኞችን ለማቅረብ በቅድሚያ በእያንዳንዱ የጣት ፊደል ወይም ቁጥር ሊመሠረቱ 
የሚችሉ ምልክቶችን መለየት ያስፈልጋል፤ በመቀጠል ታሪኩን ለማቅረብ ተስማሚ የሆኑ ምልክቶችን 
እንደ የጣት ፊደል ወይም የቁጥር አሰፋፈራቸውና ቅደም ተከተላቸው በምልክት ቋንቋ ማቅረብ ይገባል።

በአንድ ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ የኢምቋ ምልክቶችና ዓረፍተ ነገሮች ምሳሌ፣ 

በአንድ ቁጥር የእጅ ቅርጽ የሚመሠረቱ ምልክቶች፣

ዛሬ፣ ትላንት፣ ነገ፣ አይቻልም መሄድ፣ መምጣት፣ ሐሺሽ፣ ጥቁር፣ ውሸት፣ እውነት፣ ማሰብ፣ ነው፣ 
ልዩ፣ ግን፣ ኃጢአት፣ መናገር፣ ታክሲ፣ ጓደኛ፣ ቀይ፣ እንኳን፣ ዕቅድ፣ መቼ፣ ትክክል፣ስብሰባ፣ 
እዚህ፣ አንድ ብር፣ አንድ ቀን፣መስማማት፣ መቃወም፣ እስከ፣ ዕቅድ፣ ዓላማ፣ ሁልጊዜ፣ ላይ፣ ታች፣ 
መራራ፣ እብድ፣ ጸጥታ፣ ወዘተ፣

በአንድ ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ የኢምቋ ዓረፍተ ነገሮች፣

እኔ እውነት ተናገርኩ።

ዛሬ ስብሰባ ነው።

እነሱ ያሉት ትክክል ነው።

እኔ ዛሬ በታክሲ ሜክሲኮ ሄጄ መጣሁ።

በሁለት ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ የኢምቋ ምልክቶችና ዓረፍተ ነገሮች ምሳሌ፣

በሁለት ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ የኢምቋ ምልክቶች

ማየት፣ መመልከት፣ መጎብኘት፣ መቆም፣ መውደቅ፣ በእግር መሄድ፣ ሌባ፣ መቀስ፣ ፋራ፣ መደነስ፣ 
ሲጋራ ማጨስ፣ ድንኳን፣ በጣም፣ ድልድይ፣ ዐይነ ስውር፣ ቪዛ፣ ቪዲዮ፣ ሁለት ብር፣ ሁለት ቀን፣ 
ሁለታችን፣ መልስ ማሳጣት፣ ድምጽ፣ ወዘተ፣ 

በሁለት ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ የኢምቋ ዓረፍተ ነገሮች ምሳሌ፣

ዐይነ ስውሩ ድልድዩ ላይ ቆሟል።

ሌባው ሲሰርቅ አየሁት።

ቪዛ ለማስመታት በእግር ስሄድ ሌባ ሁለት ብር ሰረቀኝ።

በሦስት ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ የኢምቋ ምልክቶችና ዓረፍተ ነገሮች ምሳሌ፣ 

በሦስት ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ የኢምቋ ምልክቶች 

ክፉ፣ ወሬ ማነፍነፍ፣ ዴንማርክ፣ ሦስት ብር፣ አሥራ ሦስት፣ሦስት ቀን፣ የከንፈር ንባብ፣ ሰይጣን፣ 
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እንሸራሪት፣ በዐይን ማዳመጥ፣ ወዘተ

በሦስት ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ የኢምቋዓረፍተ ነገሮች ምሳሌ፣ 

የከንፈር ንግግሩን በዐይኔ አዳመጥኩት

ሰይጣን ክፉ ነው።

በአራት ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ የኢምቋ ምልክቶችና ዓረፍተ ነገሮች ምሳሌ በአራት 
ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ የኢምቋ ምልክቶች

ጸጉር ማበጠር፣ ሰንጠረዥ፣ እስር ቤት፣ መፈልሰፍ፣ አራት ብር፣ አሥራ አራት፣ ቆሻሻ፣ ወዘተ፣

በአራት ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ የኢምቋዓረፍተ ነገሮች ምሳሌ፣ 

እስር ቤቱ ቆሽሿል።

አራት ብር ከፈልኩ።

በአምስት ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ የኢምቋ ምልክቶችና ዓረፍተ ነገሮች ምሳሌ፣

በአምስት ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ የኢምቋ ምልክቶች

ቻዎ፣ እናት፣ አባት፣ ሴት አያት፣ ወንድ አያት፣ ማጨብጨብ፣ ሠርግ፣ ዝናብ፣ ብዥታ፣ መረበሽ፣ 
ዳመና፣ አሜሪካ፣ መንደድ፣ ሳር፣ ቀላል፣ የትራፊክ መጨናነቅ፣ ፊልም፣ ምልክት ቋንቋ፣ ሰውነት 
መታጠብ፣ ማጀብ፣ ሰልፍ፣ የጣት ፊደል፣ ከለር፣ ወዘተ፣

በአምስት ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮች ምሳሌ፣

ዝናቡ ሠርጋቸውን ረበሸው።

ወንድ አያቴና ሴት አያቴ ሠርጉን በጭብጨባ አደመቁት።

ሴት አያቴ ወንድ አያቴን ገላቸውን አጠቧቸው።

መልመጃ አራት

ከዚህ በላይ የቀረቡትን የኢምቋ ምሳሌዎች መሠረት በማድረግ፣ ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክለኛ 
መልስ ምረጡላቸው።

1. ፊልም እያየሁ ነው። የሚል የኢምቋ ዓረፍተ ነገር ለመመሥረት የሚያስፈልጉ የእጅ 
ቅርጾችየትኞቹ ናቸው?

ሀ. የ 5 ቁጥረ፣ የ 2 ቁጥርና የ 1 ቁጥር የእጅ ቅርጾች

ለ. የ 3 ቁጥር፣ የ 4 ቁጥርና የ 2 ቁጥር የእጅ ቅርጾች
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ሐ. የ 1 ቁጥር፣ የ 2 ቁጥርና የ 5 ቁጥር የእጅ ቅርጾች 

መ. የ 6 ቁጥር፣ የ 5 ቁጥርና የ 4 ቁጥር የእጅ ቅርጾች

2. እልልታ የሚለውን ምልክት ለመመሥረት የሚያስፈልገው የእጅ ቅርጽ የትኛው ነው?

ሀ. 2 ቁጥር የእጅ ቅርጽ        ሐ አራት ቁጥር የእጅ ቅርጽ      

ለ. ሦስት ቁጥር የእጅ ቅርጽ         መ. አምስት ቁጥር የእጅ ቅርጽ

3. አሰልቺ የሚለውን ምልክት ለመሥራት ትክክለኛ የእጅ ቅርጽ ከሚከተሉት መካከል የትኛው 
ነው?

ሀ. 1 ቁጥር የእጅ ቅርጽ    ሐ. ሦስት ቁጥር የእጅ ቅርጽ     

ለ. ሁለት ቁጥር የእጅ ቅርጽ         መ. አራት ቁጥር የእጅ ቅርጽ

4. ከሚከተሉት የኢምቋ ዓረፍተ ነገሮች በክላሲፋየር  የተገለጸው የትኛው ነው?

ሀ. ተማሪዎቹ ተሰልፈው ወደ ክፍል ገቡ።  ለ.  መምህሩ እያስተማረ ነው።

ሐ. አውሮፕላኑ በዝግታ አረፈ።   መ. ከጓደኛዬ ጋር ምሳ አብረን በላን::

5. ከሚከተሉት የኢምቋ የሰውነት እንቅስቃሴዎች መቃወም ወይም ያለመስማማት የሚያመለክተው 
የትኛው ነው?

ሀ. ሰውነትን ወደ ፊት ማዘንበል                ለ. ሰውነትን ወደ ኋላ ማዘንበል

ሐ. ሰውነትን ወደ ግራ ማዘንበል   መ. ሰውነትን ወደ ቀኝ ማዘንበል

መልመጃ አምስት

ከላይ የቀረበውን ምንባብ ካነበባችሁ በኋላ፣ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ሥሩ።

1. በአንድ ጣት ብቻ (በአመልካች ጣት) የሚመሠረቱ ምልክቶችን ወይም ክላሲፋየሮችን 
ከሰበሰባችሁ በኋላ አንድ ታሪክ፣ ገጠመኝ ወይም ግጥም ሠርታችሁ አቅርቡ።

2. በአምስት ቁጥር የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ ምልክቶችን ወይም ክላሲፋየሮችን 
ከሰበሰባችሁ በኋላ አንድ ታሪክ፣ ገጠመኝ ወይም ግጥም ሠርታችሁ አቅርቡ።

3. በ ገ የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ ምልክቶችን ወይም ክላሲፋየሮችን ከሰበሰባችሁ በኋላ 
አንድ ታሪክ፣ ገጠመኝ ወይም ግጥም አቅርቡ።

4. በ  ሠ የእጅ ቅርጽ ብቻ የሚመሠረቱ ምልክቶችን ወይም ክላሲፋየሮችን ከሰበሰባችሁ በኋላ 
አንድ ታሪክ፣ ገጠመኝ ወይም ግጥም አቅርቡ።
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5. በ ሀ የእጅ ቅርጽየሚመሠረቱ ምልክቶችን ወይም ክላሲፋየሮችን ከሰበሰባችሁ በኋላ አንድ 
ታሪክ፣ ገጠመኝ ወይም ግጥም አቅርቡ።

መልመጃ ስድስት

በቡድን ሆናችሁ ከዚህ በታች በቀረቡት ጥያቄዎች ላይ ከተወያያችሁ በኋላ በውይይታችሁ 
ያገኛችሁትን ውጤት ለክፍል ተማሪዎች በኢምቋ አቅርቡ።

1. አዎንታዊና አሉታዊ የኮምፒውተር አጠቃቀም የምትሏቸውን በሰንጠረዥ ዘርዝራችሁ ለክፍል 
ተማሪዎች በኢምቋ አቅርቡ።

2. ኮምፒውተር ባይፈበረክ ይህች ዓለም ምን ልትመስል እንደምትችል ከተወያያችሁ በኋላ 
ለክፍል ተማሪዎች በኢምቋ አቅርቡ።

3. ከኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ያገኛችኋቸውን ጠቃሜታዎች ዘርዝራችሁ ለክፍል 
ተማሪዎች በኢምቋ አቅርቡ።

4. ኮምፒውተር የሰዎችን የአስተሳሰብ አድማስ ያሰፋል ወይስ ያጠባል? በምሳሌ አስደግፋችሁ 
ግለጹ።

5. ኮምፒውተር እጅግ በጣም ያስፈልገዋል የሚባለው የሥራ ዘርፍ ምንድን ነው? ለምን?

ክፍለ ትምህርት አራት

የማስታወስ ክሂሎትን ማዳበር

ከዚህ በታች የቀረበውን ምሳሌ መሠረት በማድረግ፣ጥንድ በመሆን የማስታወስ ክሂሎታችሁን 
ለማዳበር የሚረዱ መልመጃዎችን በኢምቋ ሥሩ።

ምሳሌ አንድ፣ በአቀማመጡ ቴሌቪዥን ይመስላል፣

ኪቦርድ አለው፣

የተለያዩ መረጃዎችን ለመያዝና ለመላክ ያገለግላል፣

ይህ መሣሪያ  ምንድን ነው?
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ግምታዊ መልስ፣      ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል።

ምሳሌ ሁለት፣       ሞተር አለው፣

ሰውን፣ እንስሳትንና ቁሳቁስ ለማጓጓዝ ያገለግላል፣

ይህ መሣሪያ  ምንድን ነው?

ግምታዊ መልስ፣     መኪና፣ አውሮፕላን፣ ኤሌኮፕተር፣ ጄት ወይም ባቡር ሊሆን ይችላል።

1. ባትሪ ድንጋይ ወይም ኤሌክትሪክ ይጠቀማል፣

ማብሪያና ማጥፊያ አለው፣

ይህ መሣሪያ  ምንድን ነው?

መልስ፣ ---------------------------------- ወይም ---------------------------------ሊሆን ይችላል።

2. የድምጽ መቀበያ አለው፣

ሩቅ ቦታ ካሉ ሰዎች ጋር ለመግባባት እንጠቀምበታለን፣

ይህ መሣሪያ  ምንድን ነው?

መልስ፣ -------------------------------------------- ወይም --------------------------------------- ሊሆን 
ይችላል።

3. የጽሑፍ መልዕክት ለማስተላለፍ እንጠቀምበታለን፣

መልዕክቱን በፍጥነት ያደርሳል፣

ይህ መሣሪያ  ምንድን ነው?

መልስ፣ -------------------------------------- ወይም ---------------------------------- ሊሆን ይችላል።
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4. ምግብ ለማብሰል እንጠቀምበታለን፣

ሙቀት ይሰጠናል፣

ይህ መሣሪያ  ምንድን ነው?

መልስ፣ --------------------------------------- ወይም --------------------------------- ሊሆን ይችላል።

5. በመጠኑ ትንሽ ነው፣

በኮምፒውተር ስንጽፍ የምንፈልገውን ቦታ ለመጠቆም እንጠቀምበታለን፣

ጭራ አለው፣

ይህ መሣሪያ  ምንድን ነው?

መልስ፣ -------------------------------------------- ሊሆን ይችላል።







11ኛ ክፍል

የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ

የተማሪ መጽሐፍ

የኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር


