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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
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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 
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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።



ምዕራፍ ሰባትየምልክት ቋንቋ ሥነ ጽሑፍ

81አስራ አንደኛ ክፍል

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።


