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ምዕራፍ አምስት
ኢትዮጵያዊነት

ከምዕራፍ የሚጠበቁ ውጤቶች 

ከዚህ ምዕራፍ በኋላ ተማሪዎች፣ 

* የኢትዮጵያዊነት ምንነት በኢምቋ ትገልጻላችሁ፤ 

* ስለ ብሔር ብሔረሰብ ሕዝቦች እኩልነት በኢምቋ ትዘረዝራላችሁ፤

* የብሔር ብሔረሰብ ስሞችን በኢምቋና በጣት ፊደላት፤

* የሥራ ቋንቋና የብሔረሰብ ቋንቋ ሚና ትለያላችሁ፤

* የቋንቋዎችን እኩልነት በኢምቋ ትገልጻላችሁ፤

* የአዳዲስ ምልክቶች አጠቃቀም ክሂሎታችሁን ታዳብራላችሁ::
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ቁልፍ ምልክቶች

ኢትዮጵያዊነት አርበኛ

ማንነት እንቆቅልሽ

ጀግንነት ድፍረት

ቅኝ ግዛት
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መከባበር ቅድመ አያት

አመለካከት ጣልቃ ገብነት

ሃይማኖተኛ

ክፍለ ትምህርት አንድ

መመልከትና መግለጽ

ከዚህ በታች የቀረቡትን ጥያቄዎች መምህራችሁ በኢምቋ ያቀርቡላችኋል መምህራችሁን በጽሞና 
ተከታትላችሁ ለጥያቄዎቹ በኢምቋ መልስ ስጡ።

1. ኢትዮጵያዊነት ማለት ምን ማለት ነው?

2. ኢትዮጵያዊነት የሚገለጽባቸው መንገዶች ምን-ምን ናቸው?

3. ከዚህ በታች ያለው ሥዕል የሚያስተላልፈው መልዕክት ምንድን ነው?
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ክፍለ ትምህርት ሁለት

ውይይት

መምህር፡ ተማሪዎች ዛሬ ስለ ኢትዮጵያዊነት ምንነትና ጠቃሜታው እንወያያለን፤ ውይይቱን 

የሚደረገው በጥያቄና መልስ ስለሆነ የነቃ ተሳትፎ  እንድታደርጉ ይጠበቃል።

ተማሪዎች፡ እሺ መምህር በማለት በአንድ ድምጽ መለሱ።

መምህር፡ ኢትዮጵያዊነት ማለት ምን ማለት ነው?

እንዳለ፡ ኢትዮጵያዊነት ማለት እርስ በርስ መዋደድና መከባበር ከመሆኑ በተጨማሪ 

የማንነታችን መገለጫ ነው።

መምህር፡ እንዳለ የሰጠው ሐሳብ ግልጽ የሚያደርግልኝ አለ?

ሙሉነሽ፡ ኢትዮጵያዊነት ማለት እርስ በርስ መዋደድ ነው ሲባል ያለውን ማካፈል፣  አብሮ 

መብላትንና መጠጣትን፣በችግርና በደስታ ጊዜ መረዳዳትን ወዘተ የሚያጠቃልል 
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ነው። 

በርሔ፡ የማንነታችን መገለጫ ነው ሲባል ደግሞ የራሳችን የሆነ ልዩ ልዩ ቋንቋዎች፣ 

ትውፊትና አመለካከት ያለን ዜጎችመሆናችን የሚገልጽ ነው።

መምህር፡ በጣም ጥሩ!! መከባበር ሲባልስ?

ሙራድ፡ መከባበር በዕድሜ ታላላቅ የሆኑትን ከማክበር የሚጀምር ሲሆን በመቀጠል 

ማንኛውንም ሰው በዕድሜው፣ በጾታው፣ በብሔሩ፣ በሃይማኖቱ ባለበት የአካል ጉዳት፣ ወዘተ፣ 
መገለልና መድልዖ ሳይደረግበት በመከባበር አብሮ መኖርን የሚገልጽ ነው። 

መምህር፡ ሌላ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ የሚነግረኝ አለ ?

ሀወኒ ፡ የሀገርን ክብር መጠበቅና ሀገርን ከጥቃት መከላከል የኢትዮጵያዊነት መገለጫዎች ናቸው።

ቢኒያም፡ ሀወኒ ከመለሰችው በተጨማሪ የሀገር ድንበርን መጠበቅና ማስከበር የኢትዮጵያዊነት 

መገለጫዎች ናቸው።

መምህር፡ እንዴት ?

አኖሌ፡ ኢትዮጵያ ሉአላዊነቷን/ክብሯን/፣ በሀገሪቷ የሚነገሩ ልዩ ልዩ ቋንቋዎቿ ተከብረውና 

ተጠብቀው የኖሩት ሕዝቧ ከጥንት ጀምሮ ባለው ብሔራዊ ስሜት ምክንያት ነው።

መምህር፡ እንደዚህ ዓይነት ሀገራዊ ፍቅር በሌሎች ሀገሮች የለም ወይ?

ጫላ፡ የለም!! እንኳን በአፍሪካ ሀገራት አሁን በኃያልነቷ የምናውቃት አሜሪካ ለበርካታ ዓመታት 

በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስትማቅቅ ኖራለች።

መምህር፡ አሜሪካንን ጨምሮ አብዛኞቹ የዓለም ሀገራት በቅኝ ግዛት የመገዛታቸው ምክንያት 

ምንድን ነው?

ጫልቱ፡ የሀገር ፍቅር አለመኖር ይመስለኛል። ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው መስዋዕት መሆን 

እንደመታደል ስለሚያዩት ለነፍሳቸው አይሣሱም።

መምህር፡ ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት አለመያዟ ምን-ምን ፋይዳዎችን አስገኝቶላታል 

አዚዛ፡ አሁን የምንግባባበት ቋንቋ ጨምሮ ባህላችን፣ አመለካከታችን፣ ትውፊታችን፣ ታሪካችን

እንዲጠበቅ በየትኛውም ሀገር ኮራ ብለን እንድንሠራና እንድንኖር አስችሎናል።

መምህር፡ የሀገር ፍቅር አለመኖር የሚያስከትለው ጉዳት ምንድን ነው?

ግሩም፡ የሀገር ፍቅር አለመኖር ለውጭ ጠላቶች በማጋለጥ በኢኮኖሚ፣ በባህል፣ በማኅበራዊ

ኑሮ፣ በአመለካከትና በአስተሳሰብ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል።
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ክፍሎም፡ በአጠቃላይ የሀገር ፍቅር አለመኖር ማንነትን ያቃውሳል። በቅኝ ግዛት የተያዙ 

አብዛኞቹ ሀገራት የራሳቸው ቋንቋ፣ባህልና አመለካከት ስለሌላቸው ማንነታቸው

ተቃውሶ በማንነት ፍለጋ ላይ ናቸው።

መምህር፡ ይህን የመሰለ የሀገር ፍቅር ሀገራችን ይበልጥ እንድታድግ እንዴት ልንጠቀምበት 

እንችላለን

እጅጋየሁ፡ ያለን የሀገር ፍቅር ይበልጥ በሥራ መዳበር አለበት።

አክሎግ፡ የኅብረተሰቡን ባህል፣ ሃይማኖት፣ እምነትና አመለካከት ማጥናትና በምርምር ማሳደግ

መስከረም፡ በጎሳ፣ በሃማኖት፣ በብሔር፣ በፖለቲካ የእርስ በርስ ግጭቶችን እንዳይፈጠሩ 

በማስተማር 

ኦኮክ፡ በተሰማራንበት የሥራ መስክ በታማኝነት በማገልገልና ሙሰኛ ባለመሆን።

መምህር፡ እጅግ በጣም ጥሩ!! በኢትዮጵያዊነት ርዕስ የጀመርነውን ውይይት ከማጠቃለላችን 

በፊት የምትጨምሩት ሐሳብ ካለ?

ፍልይቲ፡ ከውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነት ሀገራችንን መከላከልና መጠበቅ።

ነስሩ፡ የውጭ ሀገራት ባህሎችና አስተሳሰቦች የሀገራችንን ባህልና አስተሳሰብ እንዳይበክሉ ወጣቶችን 
ማስተማር ኢትዮጵያዊነታችንን ለመጠበቅ ለመጪው ትውልድ ለማስተላለፍ ከፍተኛ አስተዋጽዖ 
አለው።

መምህር፡ በጣም ጥሩ ተሳትፎ አድርጋችኋል። ኢትዮጵያዊነታችን ተጠብቆና ተከብሮ እንዲቀጥ

የሁላችንም ድርሻ የጎላ ነው።

መልመጃ አንድ

ከዚህ በላይ የቀረበውን ውይይት መሠረት በማድረግ የሚከተሉትን  ጥያቄዎች በኢምቋ መልሱ።

1. በውይይቱ ውስጥ ከቀረቡት የሀገር ፍቅር መገለጫዎች ሦስቱን ዘርዝሩ። 

2. የሀገር ፍቅር ወይም የኢትዮጵያዊነት ስሜት አለመኖር ምን-ምን ጉዳቶችን ያስከትላል?

3. ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት እንዳትያዝ ያደረጓት ምክንያቶች ምን-ምን ናቸው?

4. ከውይይቱ እንደተረዳችሁት ኢትዮጵያን ከሌሎች ሀገራት ለየት የሚያደርጋት ምንድን ነው?

5. ኢትዮጵያ ቋንቋዎቿ፣ ባህሏ፣ ድንበሯ፣ ወዘተ፣ ተከብሮና ተጠብቆ የኖረው በምን ምክንያት 
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ነው?

6. ለውይይቱ የራሳችሁን ርእስ ስጡት?

7. የሀገር ፍቅርና ኢትዮጵያዊነትን ተጠብቆና ተከብሮ እንዲቆይና ለትውልድ እንዲተላለፍ ምን 
መደረግ አለበት?

ክፍለ ትምህርት ሦስት

 የኢምቋ አገባባዊ አገላለጽ

ከምንባቡ የተውጣጡ ቁልፍ ምልክቶች እንደ አገባባቸው ሲገለጹ።

ምሳሌ አንድ አንድ ድምጽ

1. ተማሪዎቹ እሺ መምህር በማለት በአንድ ድምጽ መለሱ።

2. በሀገራዊ ምርጫ ወቅት አንድ ሰው መስጠት የሚችለው አንድ ድምጽ ብቻ ነው።

ምሳሌ ሁለት ማለት

1. “ኢትዮጵያዊነት ማለት ምን ማለት ነው?”  በማለት መምህሩ ተማሪዎችን ጠየቁ።

2. “እኔ ማለት የፈለኩት ተማሪዎች  በጣም ጎበዞች ናቸው።” ብሎ ንግግሩን አስተባበለ።

መልመጃ ሁለት

ከዚህ በላይ የቀረበውን ምሳሌ መሠረት በማድረግ ከዚህ በታች የቀረቡትን ቃላትና ሐረጋት በተለያየ 
ዓረፍተ ነገር ውስጥ ያላቸውን የተለያየ ምልክቶች ለመምህራችሁ አሳዩ::

1. ማስደፈር

ሴቶች ክብረ ንጽሕናቸውን ማስደፈር የለባቸውም።

ሉዓላዊነታችንን አለማስደፈር የኢትዮጵያዊነታችን መገለጫ ነው። 

2. መገዛት

በቅኝ ግዛት መገዛት ቋንቋና ባህልን በመደባለቅ ማንነትን ያሳጣል። 

ለአምላካችሁ መገዛት ዕድሜአችሁን ያረዝመዋል። 
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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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