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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።


