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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? 
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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።


