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ምዕራፍ ስድስት
ዓለምአቀፋዊነት ወይስ ብሔራዊነት?

የሚጠበቁ ውጤቶች

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	የዓለምአቀፋዊንትንና የብሔራዊነትን ምንነትና ልዩነቶች ደረጃውን የጠበቀ የኢምቋ 
በመጠቀም ታስረዳላችሁ፤

	ከዓለምአቀፋዊንትንና ከብሔራዊነት  ጋር  የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን በዕለት-
ተዕለት ተግባቦት  ውስጥ ከነሥነምልክታዊ ውበታቸው ትጠቀማላችሁ፤

	በዓለምአቀፋዊንትንና በብሔራዊነት ጥቅሞችና ጉዳቶች ዙሪያ በክፈል ውስጥ በመከራከር 
የግል አቋም ትይዛላችሁ፤ 

	ከምንባቡ ውስጥ የኢምቋ ገላጭ ግሶችን ትለያላችሁ፤

	 የኢምቋ ገላጭ ግሶችን  በዐረፍተ ነገሮች ውስጥ በተገቢው መንገድ ትጠቀማላችሁ፤

	የክርክር መሮሖችን በመከተል፤ ከተቃራኒ አቋሞች አንዱን ደግፋችሁ ትከራከራላችሁ።



ምዕራፍ ስድስትአለምአቀፋዊነት ወይስ ብሔራዊነት?
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 ቁልፍ ምልክቶች

አለምአቀፋዊነት ጽንሰ-ሃሳብ

ምሁራዊ አህጽሮት

ካፒታል ተግዳሮቶች/ተግዳሮት

የአየር ንብረት ለውጥ



ምዕራፍ ስድስት አለምአቀፋዊነት ወይስ ብሔራዊነት?
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የአየር ብክለት ነቃፊዎች/መንቀፍ

ራዕይ ኢንተርኔት

ቴክኖሎጂ አሜሪካ

ሳታላይት የሚጻረሩ/መጻረር

እርምጃ መውሰድ



ምዕራፍ ስድስትአለምአቀፋዊነት ወይስ ብሔራዊነት?
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መታደግ ፈረንሳይ

ፍትሃዊ

ክፍለ ትምህርተ አንድ 

የማነቃቂያ ጥያቄዎች

እይታዊ ንባብ

1. የሚከተሉትን ሥዕሎች በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ 
አስረዱ።

2. ሥዕሎቹን መሠረት በማድረግ ዓለምአቀፋዊነትና ብሔራዊነት የሚሉት ጽንሰሐሳቦችን 
ምን እንደሆኑ ለማስረዳት ሞክሩ።

ዓለምአቀፋዊነት 



ምዕራፍ ስድስት አለምአቀፋዊነት ወይስ ብሔራዊነት?
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ብሔራዊነት 

የቅድመ ምንባብ ጥያቄዎች

1. ለዓለማችን የሚበጃት ሀገሮች ዓለምአቀፍ ራዕይ ይዞ መሥራት ወይስ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ 
ብቻ ማተኮር? ምክንያታችሁን አስረዱ።

2. እያንዳንዱ ሀገር የራሱ ጉዳይ ላይ ብቻ ቢያተኩር በአሁኑ ወቅት የዓለም ስጋት የሆኑ 
ችግሮች፤ ለምሳሌ የአየር ንብረት ለውጥ፣ መፍትሔ የሚያገኝ ይመስላችኋል? ለምን?

ምንባብ

መምህራችሁ ዓለምአቀፋዊነት ወይስ ብሔራዊነት? የሚለውን ምንባብ ሲያነቡ ሃሰቡን ለመረዳት 
ከመሞከር ጎን ለጎን የምልክት አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።

ዓለምአቀፋዊነት ወይስ ብሔራዊነት?

ዓለምአቀፋዊነት እና ብሔራዊነት የዘመናችንን ሁለት አመለካከቶች የሚገልጹ 
ጽንሰሐሳቦች ናቸው። ቀለል ባለ አገላለጽ፣ አለምአቀፋዊነት በአለም ሀገሮችና ህዝቦች 
መካከል ያሉትን ልዩነቶች በማጥበብ አንድ የጋራ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማኅበረሰብ 
ለመፍጠር የሚደረገውን እንቅስቃሴ የሚወክል ቃል ነው። ብሔራዊነት ደግሞ የዚህ 
ተቃራኒ የሚመስል ጠባብ መልከአ-ፖለቲካዊ መዋቅርን የሚያመለክት ነው። 

ምሁራዊ ጽሁፎች ዓለምአቀፋዊነትን፤ ኢኮኖሚያዊ ዓለምአቀፋዊነት፣ ባህላዊ 
ዓለምአቀፋዊነትና ፖለቲካዊ ዓለምአቀፋዊነት በማለት በሦስት ይከፍሉታል። 



ምዕራፍ ስድስትአለምአቀፋዊነት ወይስ ብሔራዊነት?
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የዓለምአቀፋዊነት እንቅስቃሴ ከጀመረ የቆየ ቢሆንም ሰፋ ያለ እውቅና ማግኘት 
የጀመረው እ.ኤ.አ በ1970ዎቹ መጨረሻ ላይ ነው። ከዚህ በኋላ እንቅስቃሴውም የበለጠ 
ጎልቶ መታየት ጀመረ። የዓለምአቀፋዊነት ሂደት በዋናነት ተጽእኖ ያደርጋል ተብሎ 
የሚታመነው በአምስት ዋናዋና ዓለምአቀፋዊ እንቅስቃሴዎች ሲሆን፣ እነሱም፤ ንግድ፣ 
ስራ፣ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ፣ ማህበራዊና ባህላዊ ሀብቶችና ተፍጥሮአዊ አካባቢ 
ናቸው።

የዓለም የገንዘብ ድርጅት የዓለምአቀፋዊነት አካል የሆኑ አራት ጉዳዮችን ለይቶ 
አስቀምጧል። እነሱም የሚከተሉት ናቸው፤ንግድና የገንዘብ ዝውውር፣ ካፒታልና 
ኢንቨስትመነት፣ ፍልሰትና የሀዝቦች ዝውውርና የእውቀት ስርጭት ናቸው። ከእነዚህ 
በተጨማሪም አካባቢያዊ ተግዳሮቶች የሆኑ የአየር ንብረት ለውጥ፣ ድንበር ዘለል 
የውሃና የአየር ብክለት እንዲሁም በውቅያኖሶች ላይ የሚደረግ ከመጠን ያለፈ የአሳ 
ማስገር ከዓለማአቀፋዊነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች እንዲሆኑ ተደርገዋል። 

ዓለምአቀፋዊነትን የሚያራምዱ ወገኖች ሦስት ዋና ግቦች አላቸው። አንደኛው፤ 
በአካባቢያዊና በብሄራዊ ደረጃ የተወሰኑ ጠባብ አመለካከቶችን በማስወገድ ዓለምን ወደ 
አንድ ወጥና ሁሉን አቀፍ የሆነ አመለካከት ማምጣት ነው። ሁለተኛው፤ ሀገሮች እርስ 
በእርስ የሚደጋገፉበት፣ አንዱ ለሌላኛው አስፈላጊ የሚሆንበትና የጋራ ተጠቃሚነትን 
የሚያረጋግጥ ዓለምአቀፋዊ ትስስር መፍጠር ነው። የመጨረሻውና ሦስተኛው ግብ  
ዓለምአቀፋዊ ማኅበረሰብ መመሥረት ነው። ይህ ራዕይ የሚረጋገጠው ደግሞ ሀገሮች 
ብሔራዊ ድንበሮቻቸውን ለነጻ የገንዘብ፣ የእቃዎች፣ የአገልግሎቶች ፣ የሰዎች፣ 
የቴክኖሎጂና የመረጃ ዝውውር ክፍት ሲያደርጉነው። በዚህ ዓለምአቀፋዊ አስተሳሰብ 
ውስጥ “እኛ” እንጂ “እኔ” ቦታ የለውም። ዛሬ በሰዓት ብዙ ሺ ኪሎሜትሮች መጓዝ 
የሚችሉ ፈጣን ባቡሮችና ጄቶች፣ የምድርና የአየር የመጓጓዣ መንገዶችን ለመፍጠር 
የሚደረገው ጥረት የዓለምአቀፋዊነት አካል ነው። እንደ ኢንተርኔት፣ ሳታላይት 
ቴሊቪዥኖች፣ ሞባይሎችና ወዘተ ያሉ ፈጣን የመገናኛ መንገዶችን በሁሉም የዓለም 
ክፍል ዳርቻዎች ለማድረስ የሚደረገው ጥረትም የዚሁ እንቅስቃሴ ውጤቶች ናቸው። 
በተጨማሪም፤ ሀገሮችን በፍጥነት ለማገናኘት ያለሙት ሀገርና አህጉር አቋራጭ የባቡርና 
የአስፓልት መንገዶች በሙሉ ይህንኑ ዓለምን ወደ አንድ ማኅበረሰብ የማምጣትና 
በሀገሮች መካከል ያለውን ልዩነት ለማጥበብ የሚደረገው ጥረት አካል ናቸው። 

የዓለምአቀፋዊነት አቋም ደጋፊዎች  እንቅስቃሴው ውጤት እያመጣና ዓለምን 
ወደ ተሻለ መኖሪያነት እየለወጣት እንደሆነ በማስረዳት የበለጠ ጥረት እንዲደረግ 
እየቀሰቀሱ ነው። በአንጻሩ፣ እንቅስቃሴውን በጥርጣሬ የሚመለከቱና የሚቃወሙት 
አካላት፣ በዓለም ደረጃ እየተከሰቱ ያሉ የተለያዩ አለመረጋጋቶች የዓለምአቀፋዊነት 
እንቅስቃሴ ውጤቶች አድርገው ያቀርባሉ። በዚህ ምክንያትም የተረጋጋ የፖለቲካ 
ስርአትና የበለጸገ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገሮች መረጋጋታቸውንና እድገታቸውን ማስቀጠል 
የሚችሉት በብሄራዊነት ላይ በማተኮርና ይህንኑ የሚደግፉ ፖሊሲዎች በማውጣትና 
በማራመድ ነው ብለው ያምናሉ። ዓለምአቀፋዊነትን ወይም ብሔራዊነትን እንደ 
ተሻለ አማራጭ በማቅረብ መከራከር በብዙ ሀገሮች የምረጡኝ ቅስቀሳዎች ውስጥ 
በጉልህ ታይቷል። በቅርብ በሰሜን አሜሪካና በፈረንሳይ የተደረጉ ምርጫዎችን እንደ 
ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል። በእነዚህ ሁለት ያደጉ ሀገራት ውስጥ የተደረጉ ምርጫዎች 
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በሁለቱ ሀሳቦች ዙሪያ ያጠነጠኑ ነበሩ። እ.ኤ.አ.በ2016 ምርጫ አሸንፈው የአሜሪካ 
ፕሬዘዳንት ለመሆን የበቁት ዶናልድ ትራምፕ ዓለምአቀፋዊነትን ከሚቃወሙት 
መካከል የሚመደቡ ናቸው። የምርጫ መፈክራቸው “አሜሪካን እንደገና ታላቅ 
ማድረግ!” የሚል ብሔራዊ ይዘት ያለው ነበር። በዚሁ አቋማቸው ምክንያት ስልጣን 
እንደጨበጡ ከወሰዷቸው እርምጃዎች መካከል አንዱ ሀገራቸውን ከፓሪሱ ዓለምአቀፍ 
የአየር ንብረት ለውጥ ስምምነት ማውጣት ነበር። አለማቀፋዊነትን የሚጻረሩ ሌሎች 
እርምጃዎችንም ወስደዋል። በተመሳሳይ መንገድም እ.ኤ.አ. በ2017 በፈረንሳይ ምርጫ 
አሸንፈው ስልጣን የጨበጡት አማኑኤል ማክሮን የዓለምአቀፋዊነት ደጋፊ ሲሆኑ፣ ለድል 
ካበቋቸው ቁምነገሮች አንዱ ይሄው አቋማቸው እንደነበረ ይታመናል። ፕሬዘዳንት 
ማክሮን ስልጣን እንደጨበጡ አሜሪካ ብትወጣም የፓሪሱ አለምአቀፍ የአየር ንብረት 
ለውጥ ስምምነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ቃል ገብተዋል። 

የዓለምአቀፍዊነትና የብሔራዊነት ጠቃሚነትና ጎጂነት አሁንም የዓለም ህዝቦችን 
በሁለት ከፍሎ እያከራከረ ያለ ጉዳይ ነው። 

 

መልመጃ አንድ

የሚከተሉት ጥያቄዎች በምንባቡ ውስጥ የተማራችኋቸውን ምልክቶች ለመለማመድና የምንባቡን ሃሳብ 
የተረዳችሁበትን መጠን ለመገምገም ታስበው የተዘጋጁ ስለሆኑ በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. በዚህ ምዕራፍ የመጫረሻ ክፍል ከፍ ሲል ከተነበበላችሁ ምንባብ ተወስደው ወደ ኢምቋ 
የተተረጎሙ ዐረፍተ ነገሮች ተቀምጠዋል። የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮቹን በሚገባ ካጠናችሁ 
በኋላ፣ ከምንባቡ ውስጥ አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንድ አንቀጽ ወስዳችሁ በኢምቋ 
አንብቡ።

2. የምንባቡን መልእክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍሉ ወስጥ አቅርቡ።

መልመጃ ሁለት

የሚከተሉት ጥያቄዎች የምንባቡን ሐሳብ ምን ያህል እንደተረዳችሁ ለመመዘን የቀረቡ ናቸው። 
ጥያቄዎቹን በትክክል ለመመለስ መሞከራችሁ በዓይን የመስማት ብቃታችሁንም ለማዳበር 
ይረዳችኋል። ስለዚህ መምህራችሁ ጥያቄዎቹን በኢምቋ ሲያነቡላችሁ በጥንቃቄ ተመልከቱና፣ 
ተገቢ መልሶችን በኢምቋ አቅርቡ። 

1. ዓለምአቀፋዊነት ምን ማለት ነው?

2. በምሁራዊ ጽሁፎች መሠረት የአለምአቀፋዊነት ዓይቶችን ዘርዝሩ

3. የዓለምአቀፋዊነት ሂደት በዋናነት ተጽእኖ ያደርጋል ተብሎ የሚታመነው ዓለምቀፋዊ 
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ጉዳዮች ምንድናቸው?

4. የዓለም የገንዘብ ድርጅት ያስቀመጣቸው የአለምአቀፋዊነት አካል የሆኑ  እንቅስቃሴዎች 
ምንድናቸው?

5. በምንባቡ መሠረት ዓለምአቀፋዊነትን የሚያራምዱ ወገኖች ዋና ዋና ግቦች ምን እንደሆኑ 
ዘርዝሩ። 

6. ዓለምአቀፋዊነትን የሚያራምዱ ወገኖች የነደፏቸው ዋና ዋና ግቦች ሊሳኩ የሚችሉት 
በዋናነት ሀገሮች ምን አይነት እርምጃ ሲወስዱ ነው?

7. ከዓለምአቀፋዊነትና ከብሔራዊነት ደጋፊ የዓለም መሪዎች ሁለቱን ጥቀሱና ድጋፋቸውን 
ያሳዩበትን መንገዶች አስረዱ።

ክፍለ ትምህርት ሁለት

ገላጭ ግሶች

መልመጃ አንድ

ዓለምአቀፋዊነት ወይስ ብሔራዊነት? ከሚለው ምንባብ ውስጥ  አምስት ገላጭ ግሶችን 
ለይታችሁ አውጡ። በመቀጠለም በአምስቱ ግሶች የኢምቋ ዐረፍተ ነገር መሥርቱ።  

ምሳሌ፡ 

ማጥበብ፡ ልዩ ልዩ ሀሳብ ጠበብ ጠበብ ቀጥሎ አንድ መሆን መቀጠል አስፈላጊ።

(የሐሳብ ልዩነቶችን በማጥበብ በአንድነት መቀጠል አስፈላጊ ነው።)

መልመጃ ሁለት

ዓለምአቀፋዊነት ወይስ ብሔራዊነት? ከሚለው ምንባብ ውስጥ ገላጭ ግሶች የያዙ አምስት 
ዓረፍተ ነገሮች ካወጣችሁ በኋላ ወደ የኢምቋ ተርጉማችሁ አሳዩ።

ምሳሌ፡

ዓለምአቀፋዊነት በዓለም ሀገሮችና ህዝቦች መካከል ያሉትን ልዩነቶች በማጥበብ አንድ የጋራ 
የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማኅበረሰብ ለመፍጠር የሚደረገውን እንቅስቃሴ የሚወክል ጽንሰሐሳብ 
ነው። 

የተሰመረባቸው ምልክቶች ገላጭ ምልክቶች ናቸው።
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ኢምቋ፡ ዓለም ማቀፍ ምን- ማለት ልዩ ልዩ አለም ውስጥ ያለ ሀገር መካከል ልዩ አለ እሱ 
መፍታት  ጠበብ ጠበብ ከዛ አብሮ አንድ ኢኮኖሚ ፖለቲካ ማኅበረሰብ ማድረግ ዓላማ መሳካት 
መንቀሳቀስ እሱ ወኪል ሐሳብ።

መልመጃ ሦስት

ክርክር

የምንባቡ ርዕስ ጥያቄያዊ እንደሆነ ልብ  እንዳላችሁ ይታመናል። በምንባቡ ውስጥም ሁለት 
የሚቃረኑ የሚመስሉ አመለካከቶች ተገልጸዋል። የምትደግፉትን አመለካከት መምረጥ  መብታችሁ  
ነው። ምርጫችሁ ግን በስሜት ላይ ሳይሆን በምክንያትና በመረዳት ላይ የተመሠረተ እንዲሆን 
ይጠበቃል። መምህራችሁ ይህን ለመገምገም እንዲችሉ እንደየ ምርጫችሁ በሁለት ቡድን በመሆን 
በሚከተለው ርዕስ ላይ ተከራከሩ።  

የክርክር ርዕስ

ኢትዮጵያ አሁን አለ ሁኔታ ጠቃሚ መከተል የቱ? መመልከት ዓለም ማቀፍ ወይም መመልከት 
ብሔራዊ  ጥሩ መመልከት የቱ? ለምን መደገፍ ስጥ።

(ለኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጠቃሚ የሆነው የዓለምአቀፋዊነት አመለካከት ነው ወይስ የብሔራዊነት? 
ለምን?)

ክፍለ ትምህርት ሦስት

የኢምቋ ናሙና ሰዋሰው

ከዚህ በታች የተቀመጡት አማርኛ ዐረፍ ተነገሮች በሙሉ ‹‹ዓለምአቀፋዊነት ወይስ ብሔራዊነት›› ከሚለው ምንባብ 
ውስጥ የተወሰዱ ናቸው። ናሙናዎቹን በጥንቃቄ ከተለማመዳችሁ በኋላ ወደ ምንባቡ በመመለስ በኢምቋ አንብቡ።

1. ኢምቋ፡ ዓለም ማቀፍ - ብሔራዊ ሁለት አሁን ዘመን መመልከት ማሳየት ሃሳብ ስም። 

አማርኛ፡ ዓለምአቀፋዊነት እና ብሔራዊነት የዘመናችንን ሁለት አመለካከቶች 
የሚገልጹ ስሞች ናቸው።

2. ኢምቋ፡ ዓለም ማቀፍ ምን- ማለት ልዩ ልዩ ዓለም ውስጥ ያለ ሀገር መካከል ልዩ 



ምዕራፍ ስድስትአለምአቀፋዊነት ወይስ ብሔራዊነት?
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አለ እሱ መፍታት ልዩ ጠበብ ጠበብ ከዛ አብሮ አንድ ኢኮኖሚ ፖለቲካ ማኅበረሰብ 
ማድረግ ዓላማ መሳካት መንቀሳቀስ እሱ ወኪል ሐሳብ።

አማርኛ፡ ዓለምአቀፋዊነት በዓለም ሀገሮችና ህዝቦች መካከል ያሉትን ልዩነቶች 
በማጥበብ አንድ የጋራ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማኅበረሰብ ለመፍጠር የሚደረገውን 
እንቅስቃሴ የሚወክል ጽንሰሐሳብ ነው። 

3. ኢምቋ፡ ዓለም ማቀፍ መመልከት ዓለም ሰዎች ሁሉ ሙሉ መደገፍ አይደለም።

አማርኛ፡ የዓለምቀፋዊነት አመለካከት በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሁሉ በአንድ 
ድምጽ የሚደግፉት አይደለም።

4. ኢምቋ፡ ዓለም ማቀፍ መመልከት መደገፍ ሰው አለ እንደገና መቃወም ሰው 

አለ።

አማርኛ፡ የዓለምቀፋዊነት አመለካከት ደጋፊዎችና ነቃፊዎች አሉት። 

5. ኢምቋ፡ ዓለም ማቀፍ መደገፍ ሰዎች መቀስቀስ መቀስቀስ መቀጠል  አለ ምን- 
እንቅስቃሴ አለም መለወጥ ጥሩ ማድረግ ሂደት ስለዚህ መቀጠል ጥሩ መሻሻል ተጨማሪ 
ሙከራ ሙከራ ማድረግ  አስፈላጊ መብርታት መበርታት።

አማርኛ፡ የዓለምአቀፋዊነት አቋም ደጋፊዎች  እንቅስቃሴው ውጤት እያመጣና 
ዓለምን ወደ ተሻለ መኖሪያነት እየለወጣት እንደሆነ በማሰረዳት የበለጠ ጥረት እንዲደረግ 
እየቀሰቀሱ ነው። 
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ምዕራፍ ስባት
ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር አስከፊ ገጽታ

የሚጠበቁ ውጤቶች

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ምንነትና አሰከፊ ገጽታዎች ደረጃውን በጠበቀ የኢምቋ 
ታስረዳላችሁ፤

	ከሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ጋር  የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን በተለያዩ ምሳሌዎች 
ውስጥ ከሥነምልክታዊ ውበታቸው ትጠቀማላችሁ፤

	ሕገወጥ የሰዎች ዝውውርን አስከፊነት በተመለከተ በግንዛቤ ላይ የተመሠረት አቋም 
ትይዛላችሁ፤

	የኢምቋ አመልካች ግሶችን ባህሪያት በምሳሌ አስደግፋችሁ ታስረዳላችሁ፣ ከምንባቡ 
ውስጥም የኢምቋ አመልካች ግሶችን ትለያላችሁ፤

	ከሚሰጣችሁ ነጠላ ምልክቶች ድርብ ምልክቶችን በመመሠረት የምልክቶች አሠራር 
ብቃታችሁን ትገመግማላችሁ፤
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 ቁልፍ ምልክቶች

ህገ-ወጥ ሽፋን

የሰዎች-ዝውውር

ሚድያ

መጥለፍ ተንኮል



ምዕራፍ ሰባት ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር አስከፊ ገጽታ
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ብዝበዛ ማታለል

በዝባዥ ዛቻ

ተበዳይ

በዳይ

መመልመል መቆጣጠር
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መካከለኛው ምስራቅ

እዳ ሰነዶች

ማዋከብ ሥነ-ልቦናዊ

ኮንትሮባንድ



ምዕራፍ ሰባት ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር አስከፊ ገጽታ
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ኢ-መደበኛ

ክፍለ ትምህርት አንድ 

የማነቃቂያ ተግባር

እይታዊ ንባብ

የሚከተለውን ፎቶ  በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ አስረዱ።

የቅድመ ምንባብ ጥያቄዎች

1. ‹‹ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር›› ሲባል ስትሰሙ ወይም ስታነቡ የምትገነዘቡት ምንድነው?

2. ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖሩ የምታውቋቸው  ኢትዮጵያዊያን ወደ ወጭ ሀገር የሄዱት በምን 
መንገድ ነው?

3. በሕጋዊ መንገድና በሕገወጥ መንገድ ከኢትዮጵያ መውጣት ልዩነቱ ምንድነው? ለምን?
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መምህራችሁ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር አስከፊ ገጽታ የሚለውን ምንባብ ሲያነቡ ሐሰቡን 
ለመረዳት ከመሞከር ጎን ለጎን የምልክት አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።

ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር አስከፊ ገጽታ

የተ.መ.ድ. እ.ኤ.ኤ. በ2000ዓ.ም. ያወጣውና የፓሌርሞ ስምምነት በመባል 
የሚታወቀው ስምምነት በሰዎች መነገድ ወይም ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ለብዝበዛ 
ዓላማ ሰዎችን (በተለይም ሴቶችና ሕፃናትን) በኃይል፣ በዛቻ፣ በተንኮል፣ በማታለል፣ 
በመጥለፍ ወይም በተበዳይ ላይ ኃላፊነት ላለው ሰው ገንዘብ ወይም ሌላ ጥቅም 
በመስጠት መመልመል፣ ማጓጓዝ፣ ማስተላለፍ፣ መደበቅ ወይም መቀበል ማለት እንደሆነ 
ይገልፃል። ሕፃናትን መመልመል፣ ማጓጓዝ፣ ማስተላለፍ፣ መደበቅ ወይም መቀበል 
በራሱ በሰዎች መነገድ ተደርጎ ይወሰዳል። በሴቶችና በልጆች መነገድን የሚከለክለው 
የኢትዮጵያ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 597 እና 635 ላይም ይኸው ትርጉም ተቀምጧል። 
ከዚህ ትርጓሜ መረዳት እንደምንችለው፣ በሰዎች መነገድ በዋነኛነት ሦስት ነገሮችን 
ያጠቃልላል። እነዚህም፤ 1) በኃይል ወይም በማታለል መመልመል፣ (2) በአገር ውስጥ 
ወይም ወደ ሌላ አገር በህጋዊ ወይም በህገ-ወጥ መንገድ ማዘዋወር፣ እና (3) አዘዋዋሪዎች 
ተበዳዮችን የገንዘብ ጥቅም ማግኛ ማድረጋቸው (ብዝበዛ) ናቸው።

የሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ተጠቂዎች ለተለያዩ ጉዳቶች ይጋለጣሉ። ከሚኖሩበት 
አካባቢ ተነስተው ኢ-መደበኛ በሆኑ መንገዶችና በኮንትሮባንድ ንግድ መስመሮች 
የሚያደርጉት አደገኛ ጉዞ፣ በዝውውሩ ሂደት በአዘዋዋሪዎች እጅ የሚደርስባቸው 
ጥቃትና ብዝበዛ፣ በመዳረሻ አገራት የሚያጋጥማቸው አስከፊ የሥራ ሁኔታ ተደማምረው 
በተጠቂዎች ላይ ዘለቄታዊ የአካል፣ የአእምሮ እና ማህበራዊ ቀውስ ያሳድራሉ። ይባስ 
ብሎም በአዘዋዋሪዎች እጅና በተፈጥሮ አደጋ ሕይወታቸውን የሚያጡበት ሁኔታም 
ይፈጠራል።

ከግል ሕይወት አኳያ የሕገወጥ ዝውውር ሰለባ የሆኑ ሰዎች ወጣትነቻውን 
ከቤተሰቦቻቸውና ከማኅበረሰቡ ርቀው በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ ያሳልፋሉ። በመሆኑም 
የተሟላ ሰብእና ለመገንባት የሚችሉበት ጊዜ ይባክናል። ይህም ከሚደርስባቸው 
ብዝበዛና ጥቃት ጋር ተደማምሮ ለተለያዩ የስነልቦና ችግሮች ያጋልጣቸዋል። ከዚያም 
አልፎ የወንጀል ድርጊት ተሳታፊ እና ተጠቂ የመሆን እድላቸውን ያሰፋዋል።

ከማኅበራዊ ሕይወት አንፃር ደግሞ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ተጠቂዎችን 
ከመደበኛው ማህበራዊ ምህዳራቸው በመነጠል ማኅበራዊ ሕይወታቸውን የማዛባት 
እንዲሁም ከማኅበራዊ ድጋፍ በማራቅ ይበልጥ ተጋላጭ እንዲሆኑ የማድረግ ውጤት 
አለው። በተለይም ተጠቂዎች የሚኖሩበት ሁኔታ ከለመዱት በእጅጉ የተለየ ሲሆንና 
መሰረታዊ እምነታቸውን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ድርጊት እንዲፈፅሙ ወይም 
ባልተለመደ ማህበራዊ ሂደት ውስጥ እንዲሳተፉ ሲገደዱ (ለምሳሌ የቀጣሪዎቻቸውን 
እምነት እንዲከተሉ ሲገደዱ) ችግሩ የባሰ ይሆናል። እንዲህ ዓይነቱ ማህበራዊ መገለልና 
ጫና በተጠቂዎች ላይ ዘላቂ ችግር በማድረስ ወደ ማኅበረሰባቸው ሲመለሱ በቀላሉ 
መቀላቀል እንዳይችሉና ገለልተኛ ሆነው እንዲቀጥሉ ያደርጋቸዋል።
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ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር በተጠቂዎች ኢኮኖሚያዊ ሕይወት ላይም የሚያሳድረው 
ጫና ቀላል አይደለም። ከመነሻው ሕገወጥ ደላሎች የሚጠይቁትና በማታለልም ሆነ በግድ 
የሚወስዱት ገንዘብ ከፍተኛ በመሆኑ የተጠቂዎች ቤተሰቦች ለከፍተኛ እዳ ይዳረጋሉ። 
ከዚያም አልፎ ብዙውን ጊዜ ደመወዛቸውን በጊዜውና ሳይቀናነስ የማግኘት እድል 
ስለማይኖራቸው በተመለሱ ጊዜ ለደረሰባቸው ስቃይ ማካካሻ ሊሆን የሚችል ገንዘብ 
አይኖራቸውም። አፍላ የወጣትነት ጊዜያቸውን ለአዘዋዋሪዎች ጥቅም ማሳለፋቸውም 
በዘላቂ ሕይወታቸው ሰርተው የማግኘት እድላቸውን ያጠበዋል።

ከሁሉም በላይ ጎልቶ የሚታየው ችግር ግን በተጠቂዎች ጤና ላይ የሚደርሰው 
ነው። የተለያዩ ጥናቶች እንዳሳዩት የአእምሮ መታወክ፣ አካላዊ ጉዳት እና ሞት 
በተጠቂዎች ላይ በተደጋጋሚ ይደርሳሉ። ተጠቂዎች እጃቸውና እግራቸው ተሰብሮ 
ወይም ባልታወቀ ምክንያት ሞተው ሬሳቸው የሚመጣበት አጋጣሚ በተደጋጋሚ 
ተከስቷል። 

ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ከግል ተበዳዮች አልፎ በሚኖሩበት ማኅበረሰብም ላይ 
ከፍተኛ ኤኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳት ያደርሳል። ችግሩ በአፋጣኝ ካልተፈታም 
ሙስና እና ንቅዘት እንዲስፋፋ ብሎም መንግስት የሕዝብን አመኔታ እንዲያጣ 
ሊያደርግ ይችላል።

ጌታቸው ምትኩ. “በሰዎች መነገድ/ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ምንድነው?”. አብሲኒያለው ድህረ ገጽ. 
ለንባብ እንዲመች ተደርጎ የተዘጋጀ።

መልመጃ አንድ

የሚከተሉት ጥያቄዎች  ምንባቡን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት እንዲያግዟችሁ ታቅደው የተዘጋጁ 
ስለሆኑ በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ።

1. በዚህ ምዕራፍ የመጫረሻ ክፍል ከፍ ሲል ከተነበበላችሁ ምንባብ ተወስደው ወደ ኢምቋ 
የተተረጎሙ ዐረፍተ ነገሮች ተቀምጠዋል። የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮቹን በሚገባ ካጠናችሁ 
በኋላ፣ ከምንባቡ ውስጥ አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንድ አንቀጽ ወስዳችሁ በኢምቋ 
አንብቡ።

2. የምንባቡን መልእክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍሉ ወስጥ አቅርቡ።

መልመጃ ሁለት

የሚከተሉት ጥያቄዎች የምንባቡን ሐሳብ ምን ያህል እንደተረዳችሁ ለመመዘን የቀረቡ ናቸው። 
ጥያቄዎቹን በትክክል ለመመለስ መሞከራችሁ በዓይን የመስማት ብቃታችሁንም ለማዳበር 
ይረዳችኋል። ስለዚህ መምህራችሁ ጥያቄዎቹን በኢምቋ ሲያነቡላችሁ በጥንቃቄ ተመልከቱና፣ 
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ተገቢ መልሶችን በኢምቋ አቅርቡ። 

1. በተ.መ.ድ. ትርጉም መሠረት  ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ምን ማለት ነው?

2. በኢትዮጵያ የወንጀል ሕግ መሠረት በሰዎች መነገድ ምን ማለት ነው?

3. በሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ተጠቂዎች ላይ ዘለቄታዊ የአካል፣ የአእምሮ እና ማኅበራዊ 
ጠባሳ የሚፈጥሩት ምንድናቸው?

4. ከግል ሕይወት አኳያ ሕገወጥ ዝውውር በተጠቂዎቹ ላይ የሚያመጣው ችግር ምንድነው?

5. ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር በተጠቂዎች ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ህይወት ላይ የሚያሳድረው 
ጫና ምንድነው?

6. ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ተጠቂዎች የሚደርስባቸውን የጤና ችግሮች ጥቀሱ

7. ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር የሀገር ስጋት ሊሆን የሚችልባቸውን መንገዶች አስረዱ።

ክፍለ ትምህርት ሁለት

አመልካች ግሶች

አመልካች ግሶች

እነዚህ ግሶች ቋሚ አቅጣጫና እንቅስቃሴ የሌላቸውና በዐረፍተ ነገሮች ውስጥ 
እንዳላቸው አገባብ የሚለዋወጡ ግሶች ናቸው።

እነዚህ ግሶች አመልካች ግሶች የተባሉት በአጠቃቀም ጊዜ ምልክቶቹ

መልእክቱ ወይም ንግግሩ ወደሚመለከተው ሰው ወይም አካል

ስለሚያመለክቱ ነው። ማመልከት ሲባል ዝም ብለው ዐረፍተነገሩ ወደ

ሚመለከተው አካል ይጠቁማሉ ማለት አይደለም። ነገር ግን የምልክቱ

አቅጣጫ መልእክቱ ወደ የሚመለከተው አካል ያሳያል ማለት ነው።

የስምና የተውላጠ ስም ተግባራትን ጨምረው ስለሚሰሩ ብዙውን ጊዜ  እነዚህ

ግሶች ባሉበት ዐረፍተ ነገር ውስጥ የስም ወይም የተውላጠ ስም ምልክቶችን

መጠቀም አያስፈልግም።እነዚህ ግሶች ምልከቱ እንደዚህ ነው ብሎ ማሳየት

የሚቻል  ቋሚ የሆነ አቅጣጫ የላቸውም። እንደ አገባባቸው አቅጣጫቸው
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መለዋወጥ ይኖርበታል።

ምሳሌዎች፡

መበደር፣ መክፈል፣ መስጠት፣ መላክ፤ መምታት ፣ መመለስ፣ መርዳት፣ 

መገልበጥ፣ መጥራት፣ ወዘተ

አጠቃቀም፤

መበደር/ ማበደር

መበደር

ማበደር

ፎቶ፡ በኢ.መ.የ.ብ.ማ. የታተመው መዝገበምልክት

በማበደር ምልክት ላይ እንሚያሳየው የመበደር ምልክት ተመሳሳይ ሆኖ ምልክቱ 

የሚሠራው ወደ ተበደረው ሰው ነው። ተበዳሪው ሦስተኛ አካል ከሆነ ምልከቱ ወደ ጎን 

ይሠራል። 
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ምሳሌ፡ ሰጠ

1. መጽሐፍ አበበ ሰጠ (ወደ ውጭ)። (ለአበበ መጽሐፍ ሰጠሁት።)

2. መጽሐፍ አበበ  ሰጠ (ወደ ውስጥ)። (አበበ መጽሐፍ ሰጠኝ።)

በነዚህ ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ መጽሐፍ ሰጪውና ተቀባዩ የሚታወቀው በግሱ (ሰጠ) አቅጣጫ 
ነው። የግሱ አቅጣጫ ከተናጋሪው ተነስቶ ወደ ውጭ (አበበ በአካባቢው ካለ ወደ እሱ) ስለሚሄድና 
ማን ለማን መጽሐፍ እንደሰጠ ስለሚያሳይ ሰጪው ተናጋሪው ከሆን እኔ ማለት አያስፈልገውም ። 
በሁለተኛው ዐረፍተ ነገር ውስጥ የግሱ አቅጣጫ ከውጭ ተነስቶ ወደ ተናጋሪው ይሄዳል። ይህም 
ተናጋሪው ተቀባይ መሆኑን ያሳይል።

መታመም

1. ዓይን አመመ ( ዓይኔን አሞኛል)

2. እግር አመመ (እግሬን አሞኛል)

3. ራስ አመመ (ራሴን አሞኛል)

በእነዚህ ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ የአመመ ምልክት የሚሠራው በታመመው አካል ላይ በመሆኑ፣ 
ዐረፍተ ነገሩ በአንድ ምልክት ብቻ ይገለጻል። ምልክቱ የታመመውን አካል ስለሚያመለክት 
ምልክቱ የሚያርፍበትን ቦታ መሠረት በማድረግ አድማጩ የታመመው አካል  ምን እንደሆነ 
መረዳት ይቻላል።  

መልመጃ አንድ

ከላይ ስለ አመልካች ግሶች የተሰጠውን ማብራሪያ መሠረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች በአዳዲስ ምሳሌዎች 
እያስደገፋችሁ በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ

1. የኢምቋ አመልካች  ግስ ማለት ምን ማለት ነው?

2. የኢምቋ አመልካች ግሶች ልዩ መለያ ምንድነው?

3. የኢምቋ  አመልካች ግሶች ከገላጭና ከግልጽ ግሶች የሚለዩት በምንድነው?

መልመጃ ሁለት

ከላይ በተሰጠው ምሳሌ መሠረት የሚከተሉት አመልካች ግሶች በተለያየ አገባብ ውስጥ ያላቸውን 
የተለያየ ምልክት በዐረፍተ ነገሮች ውስጥ በመጠቀም አሳዩ።

1. መጥራት
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2. መክፈል

3. መላክ

4. መመለስ

5. መርዳት

መልመጃ ሦስት

ከምንባቡ ውስጥ አምስት አመልካች  ግሶችን ለይታችሁ አውጡና አጠቃቀማቸውን በዐረፍተ 
ነገሮች ውስጥ አሳዩ።

ምሳሌ፡ ዝውውር

ከነጠላ ምልከቶች ድርብ ምልክቶች መመሥረት

በኢምቋ ሁለት ነጠላ ምልክቶችን በማጣመር ከሁለቱም ነጠላ ምልክቶች የተለየ ትርጉም ያለው አዲስ ምልክት 
መፍጠር ይቻላል። አዳዲሶቹ ምልክቶች አንድዬ ምልክቶች እንደሚባሉ ቀደም ባሉት ክፍሎች ተምራችኋል።

ምሳሌ፡

1. ሕግ + መስበር  = ሕገወጥ

2. መንግስት + ቤት = ቤተመንግስት

3. መናገር + ፓርላማ = አፈጉባኤ 

4. ሁሉም + ሚኒስትር = ጠቅላይ ሚኒስትር

5. ማመስገን + የለም = ምስጋናቢስ

መልመጃ

ከላይ በምሳሌዎቹ ውስጥ እንዳያችሁት ከነጠላ ምልክቶች የሚሰሩ አምስት አንድዬ ምልክቶችን 
ፈልጉና በከፍል ውስጥ በኢምቋ አሳዩ።
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ክፍለ ትምህርት ሦስት

የኢምቀ ናሙና ሰዋሰው

ከዚህ በታች የተቀመጡት አማርኛ ዐረፍ ተነገሮች በሙሉ ‹‹ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር አስከፊ ገጽታ›› ከሚለው 
ምንባብ ውስጥ የተወሰዱ ናቸው። ናሙናዎቹን በጥንቃቄ ከተለማመዳችሁ በኋላ ወደ ምንባቡ በመመለስ በኢምቋ 
አንብቡ።

1. ኢምቋ፡ ሕግ መስበር ሰው መውሰድ መወሰድ ትርጉም ምን- የተለያየ ቦታ መቦጥቦጥ ዓላማ 
መሳካት መፈለግ ሰው ግድ ወይም ዋ-ዋ-ዋ- ወይም  ማታለል ወይም ማፈን ወይም ጉቦ 
መሰጠት ምሳሌ አባት አናት ዘመድ መስጠት ከዛ ሰው መውሰድ ሌላ ቦታ ከዛ መጠቀም 
መጠቀም ራስ  መጠቀም።

አማርኛ፡ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ማለት ለብዝበዛ ዓላማ ሰዎችን  በኃይል፣ በዛቻ፣ 
በተንኮል፣ በማታለል፣ በመጥለፍ ወይም በተበዳይ ላይ ኃላፊነት ላለው ሰው ገንዘብ ወይም 
ሌላ ጥቅም በመስጠት መመልመል፣ ማጓጓዝ፣ ማስተላለፍ፣ መደበቅ ወይም መቀበል ማለት 
ነው።

2. ኢምቋ፡ ይሄ ትርጉም ማሳየት ምን- ሰው ንግድ መጠቅለል ምን ሦስት ዋና ዋና 

ነገር።

አማርኛ፡ከዚህ ትርጓሜ መረዳት እንደምንችለው፣ በሰዎች መነገድ በዋነኛነት ሦስት 
ነገሮችን ያጠቃልላል።

3. ኢምቋ፡ ሕግ መስበር መንገድ  ሀገር ውስጥ ወይም ሌላ ሌላ ሀገር መውሰድ መውሰድ።

አማርኛ፡ በሀገር ውስጥ ወይም ወደ ሌላ አገር በህጋዊ ወይም በሕገወጥ መንገድ ማዘዋወር፣

4. ኢምቋ፡ ሕግ መስበር ሰው መውሰድ መውሰድ ሰው መምረጥ ጊዜ ከዛ አንደገና መውሰድ 
መውስድ ጊዜ መቦጥቦጥ ጊዜ መቀጠል ሰው መቆጣጠር መጠቀም ዘዴ ልዩ ልዩ 

አማርኛ፡ ሕገወጥ አዘዋዋሪዎች ሰዎችን በመመልመል፣ በማዘዋወርና በመበዝበዝ ሂደት 
ተጠቂዎችን ለመቆጣጠር የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። 
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5. ኢምቋ፡ ሕግ መስበር ስው ልዩ ልዩ ቦታ መውሰድ መውሰድ ሰው መጅመሪያ እስከ 
መጨረሻ ብዙ መብት መስበር ስቃይ መጋጠም።

አማርኛ፡ተጠቂዎች ከምልመላ ጀምሮ ባሉት ሂደቶች ሰብአዊ መብት ጥሰት ይፈጸምባቸዋል። 
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ምዕራፍ ስምንት
ራስን ማብቃት  

የሚጠበቁ ውጤቶች

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ሰለራስ ማብቃት ምንነትና አስፈላጊነት ደረጃውን በጠበቀ ኢምቋ ታስረዳላችሁ፤

	ራስን ከማብቃት ጋር  የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን በተለያዩ ምሳሌዎች ውስጥ 
ከነሥነምልክታዊ ውበታቸው ትጠቀማላችሁ፤

	ለምትጓጉለት ሙያ ራሳችሁን ለማብቃት የሚረዳ ዝርዝር እቅድ ታወጣላችሁ፤

	ያወጣችሁትን እቅድ ደረጃውን በጠበቀ ኢምቋ ታስረዳላችሁ፤

	ምልክቶችን እንደየ  የንግግር ክፍላቸው ትለያላችሁ፤

	ተገቢ ምልክቶችን በዕለት-ተዕለት ተግባቦት ውስጥ ትጠቀማላችሁ፤

	ጥቅል ገላጭ ምልክቶችን በተግባቦት ውስጥ በተገቢው መንገድ መጠቀም 
ትጀምራላችሁ።



ምዕራፍ ስምንት ራስን ማብቃት

86 አስራ ሁለተኛ ክፍል

 ቁልፍ ምልክቶች

ራስ ማብቃት

ለላቀ አቅም

ሂደት ያዳግታል

ግብ መንደፍ
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ክህሎት እቅድ መገንባት

መስዋዕትነት በዘፈቀደ

መሀንዲስ መሆን ሙያ

መደንገጥ መውደድ
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ክፍለ ትምህርት አንድ 

የማነቃቂያ ተግባር

እይታዊ ንባብ

1. የሚከተሉትን ሥዕሎች በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ አስረዱ።

2. በአራቱ ስዕሎች ውስጥ የሚታዩት ሰዎች ራሳቸውን ለማብቃት እየሞከሩ ያሉት ለምን 
አይነት ሙያዎች እንደሆነ አስረዱ።

የቅድመ ምንባብ ጥያቄዎች

1. በአካባቢችሁ ሰዎች ለመሆን የሚጓጉለት ሙያ ምንድነው? ለዚህ ሙያ ራሳቸውን ለማብቃት 
ምን አይነት ልምምዶች እንደሚያደርጉ አስረዱ።  
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2. አንድ የተለየ ክሂል ለማዳበር  ሞክራችሁ ታውቃላችሁ? የሚያስፈልገውን ብቃት 
ለማዳበር ምን አደረጋችሁ?

መምህራችሁ ራስን ማብቃት የሚለውን ምንባብ ሲያነቡ ሃሰቡን ለመረዳት ከመሞከር ጎን ለጎን 
የምልክት አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።

ራስን ማብቃት

ሰውን ለሰውነት ካበቁት ብቃቶች አንዱ የፈለገውን ለማድረግ የሚያስችለውን 
አቅም የመገንባት ችሎታው ነው። ዛሬ የምንኖርበት ዓለም በብዙ ተግዳሮቶች የተሞላ 
ነው። እነዚህን ተግዳሮቶች ተቋቁሞና አሸንፎ በሕይወት ዘመን ለማሳካት ያቀዱትን 
ከግብ ለማድረስ የተግዳሮቶቹ አቻ የሆነ ወይም የላቀ አቅም መገንባት አስፈላጊ 
ነው። ይህም  ራስን ማብቃት ይባላል። በማንኛውም ደረጃ ቢሆን ራስን በማብቃት 
ሂደት ውስጥ ሊካተቱ የሚገባቸው እርምጃዎች አሉ፤ በመጀመሪያ ራስን ለማብቃት 
በምክንያትና በመረዳት ላይ የተመሠረተ ፍላጎትና መነሳሳት ሊኖር ይገባል። መነሳሳት 
በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ራስን የማብቃ ሂደት አሰልቺ ስለሚሆን ከጫፍ መድረስ 
ያዳግታል።

ሁለተኛው፤ ራስን የማብቃት ዓላማና ግብ መንደፍ ያስፈልጋል። የሮጠ ሁሉ 
ከፈለገበት ቦታ ሊደርስ አይችልም። ለምን እንደሚሮጡና ወዴት እንደሚሮጡ 
ማወቅ አስፈላጊ ነው። ራስን ማብቃት የአንድ ጊዜ እንቅስቃሴ አይደለም ስለዚህ 
ራስን ማብቃት በአንድ ዓላማና ግብ ስር ሊጠቃለል አይችልም ወይም አንድ ሰው 
በድፍኑ ራሴን ለማብቃት ወስኛለሁ ብሎ ወደ ተግባር ሊገባ አይችልም። በሕይወት 
የሚያጋጥሙን ተግዳሮቶች የተለያዩ እንደመሆናቸው መጠን እያንዳንዱን ተግዳሮት 
ለመግጠምና አሸናፊ ሆኖ ለመውጣት የተለያዩ ራስን የማብቃት ዙሮች ልናልፍ ግድ 
የሚልበት ሁኔታ አለ። ግልጽ ዓላማና ግብ የሚያስፈልገውም ለዚህ ነው። ለምሳሌ 
የአንድ ሰው ራስን የማብቃት ዓላማና ግብ በሚፈልገው ሙያ ለመሰማራት ከሆነ 
ሙያው የሚጠይቀውን ክሂል ለማዳበር የሚያስችለውን ትምህርት ወይም ስልጠና 
በአግባቡ በመውሰድ ራሱን ማብቃት ይችላል። ይህ ሰው በሚወደው ሙያ ከመሰማራት 
በተጨማሪ ሌሎች ፍላጎቶች ወይም ተግዳሮቶች ስለሚኖሩበት ለእነዚህ ፍላጎቶች 
ወይም ተግዳሮቶች መልስ የሚሆን ሌላ ራስን የማብቃት ሂደት ውስጥ ሊገባ ይገደዳል። 
ስለዚህ አንድ ራሱን ለማብቃት የተነሳ ሰው ግቡ ምን እንደሆነ በቅድሚያ በግልጽ 
ማስቀመጥ ይኖርበታል። ዓላማዬና ግቤ ምንድነው? ብሎ ራሱን መጠየቅና መልስ 
ማግኘት አለበት። 

ቀጣዩ እርምጃ ግቡ የሚሳካበት እቅድ ማውጣት ነው። ራስን ማብቃት ስኬታማ 
የሚሆነው በእቅድ ሲመራ ነው። እቅዱ በዘፈቀደ የሚሠራ ሳይሆን ግቡ የሚፈልገውን 
ክህሂሎችና ብቃት ለማዳበር የሚያስፈልግውን ጊዜ፡ ጉልበት፣ ገንዘብ፣ መስዋትነት፣ 
ወዘተ አጥንቶ ያካተተ መሆን አለበት። ይህ ካልሆነ ግን እቅዱ ባዶ ህልም ሆኖ ሊቀር 
ይችላል። 
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ሦስተኛው እርምጃ ለእቅዱ አፈጻጸም አስፈላጊ  ቅድመ ዝግጅቶችን ማድረግ 
ነው። ድንገት ብድግ ብለን ልናዳብራቸው የምንችላችው ብቃቶች በጣም ጥቂት ናቸው። 
ለአንዳንድ ግቦች በአጭር ጊዜ ዝግጅት ራሳችንን ልናበቃ የምንችል ቢሆንም ሌሎች  
ብቃቶች በሂደት መከናወን ያለባቸው ብዙ ቅድመ ዝግጅቶች ስለሚያስፈልጋቸው 
እነዚህን ቅድመ ዝግጅቶች በየሂደታቸው አጠናቀን ማለፍ ይኖርብናል። ለምሳሌ 
የሕክምና ዶክተር ወይም መሐንዲስ መሆን የረጅም ጊዜ ቅድመ ዝግጅት የሚያስፈልገው 
ግብ ነው። ምንም ያህል ጥረት ቢያደርግ አንድ ተማሪ የመሰናዶ ትምህርቱን ከጨረሰ 
በኋላ ጀምሮ የሚያሳካው ግብ አይደለም።  ይህን ዓይነት ግብ ያለው ተማሪ ዝግጅቱን 
መጀመር ያለበት ገና ከጠዋቱ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እያለ ነው። በዚህ ደረጃ 
በሳይንስና የሂሳብ ትምህርቶች ጠንክሮ ካልሠራና ጥሩ ውጤት ካላስመዘገበ፣ ይህን 
ህልም ማሳካት እጅግ አዳጋች ሊሆንበት ይችላል።

ወደ ትግበራ መግባት ወሳኙ ደረጃ ነው። ዕቅዶች በራሳቸው የምንፈልግበት ቦታ 
ሊያደርሱን አይችሉም። ራስን ማብቃት እውን ሊሆን የሚችለው ዕቅዶቹ የሚጠይቁትን 
ዋጋና መስዋዕትነት ከፍሎ መተግበር ሲቻል ነው። ራስን ማብቃት ጥረትና ድካም 
ይጠይቃል። ለታለመው ዓላማ ራስን ለማብቃት ለእቅዳችን እራሳችንን ማስገዛትና 
ጠንከረን ልንሠራ ይገባል።

ሌላው ራስን የማብቃት ተግባር ግለግምገማ ነው። ራስን በማብቃት ሂደት 
ውስጥ የስኬት መለኪያዎች አዘጋጅቶ በየሂደቱ ራስን መገምገም በጣም አስፈላጊ ነው። 
ግምገማ በትክክለኛ መንገድ ላይ መሆናችንን፣ የተዘነጉ ክንውኖች አለመኖራቸውን፣ 
እቅዳችንና ዘዴያችን  እየሠራ መሆኑን ወዘተ… ስለሚያሳይን በጊዜ አስፈላጊ የሆኑ 
እርማቶችን፣ ለውጦችንና ማሻሻያዎችን እያደረግን በመሄድ ለስኬት ለመብቃት 
ይረዳናል። 

በመግቢያው ላይ እንደተጠቀሰው ሁሉም ጤናኛ ሰው ራሱን ለማብቃት 
የሚያስፈልገው ተፈጥሮ አለው። ግቡ ቢለያይም ሁሉም ሰው ራሱን ለማብቃት  ጥረት 
እንዲያደርግም ሕይወት የግድ ትላለች። ግለሰቦች ራሳቸውን ሲያበቁ ማኅበረሰቡ የበቃ 
ይሆናል፣ ማኅበረሰብ የበቃ ከሆን ህዝቡ የበቃ ይሆናል፣ ህዝቡ የበቃ ከሆን ደግሞ ሀገር 
የበቃች ትሆናለች። ስለዚህ የሀገር መብቃትና ስኬት የሚጀምረው እያንዳንዱ ሰው 
ራሱን ለማብቃት የበኩሉን ጥረት ሲያደርግ ነው።  

መልመጃ አንድ

የሚከተሉት ጥያቄዎች  ምንባቡን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት እንዲያግዟችሁ ታቅደው የተዘጋጁ 
ስለሆኑ በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ።

1. በዚህ ምዕራፍ የመጫረሻ ክፍል ከፍ ሲል ከተነበበላችሁ ምንባብ ተወስደው ወደ ኢምቋ 
የተተረጎሙ ዐረፍተ ነገሮች ተቀምጠዋል። የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮቹን በሚገባ ካጠናችሁ 
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በኋላ፣ ከምንባቡ ውስጥ አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንድ አንቀጽ ወስዳችሁ በኢምቋ 
አንብቡ።

2. የምንባቡን መልእክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍሉ ወስጥ አቅርቡ።

መልመጃ ሁለት

የሚከተሉት ጥያቄዎች የምንባቡን ሐሳብ ምን ያህል እንደተረዳችሁ ለመመዘን የቀረቡ ናቸው። 
ጥያቄዎቹን በትክክል ለመመለስ መሞከራችሁ በዓይን የመስማት ብቃታችሁንም ለማዳበር 
ይረዳችኋል። ስለዚህ መምህራችሁ ጥያቄዎቹን በኢምቋ ሲያነቡላችሁ በጥንቃቄ ተመልከቱና፣ 
ተገቢ መልሶችን በኢምቋ አቅርቡ። 

1. ራስን ማበቃት ማለት ምን ማለት ነው?

2. በምንባቡ መሠረት ሰውን ለሰውነት ካበቁት ጉዳዮች አንዱ ምነድነው?

3. በማንኛውም ደረጃ ቢሆን ራስን በማብቃት ሂደት ውስጥ ሊካተቱ የሚገባቸው እርምጃዎች 
ምንድናቸው?

4. ራስን በማብቃት ውስጥ ራስን የማብቃት ዓላማና ግብ መንደፍ የሚያስፈልገው ለምንድነው?

5. ራስን የማብቃት ግብ የሚሳካበት እቅድ ሲወጣ መጠናት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች 
ምንድናቸው?

6. እራስን በማብቃት ሂደት ውስጥ የግምገማ ጠቀሜታ ምንድነው?

7. አንድ ራሱን ሲያበቃ ለሀገር የሚኖረው ጠቀሜታ ምንድነው? 

ክፍለ ትምህርት ሁለት

ከምንባቡ የተማራችሁትን መሠረት በማድረግ  ለምትጓጉለት ሙያ ራሳችሁን የማብቃት እቅድ አዘጋጁና በክፍል 
ውስጥ በኢምቋ አቅርቡ። የክፍል ጓደኞቻችሁ በእቅዳችሁ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ አድርጉ። 

መልመጃ አንድ
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ራስን ማብቃት ከሚለው ምንባብ ውስጥ  አምስት ገላጭ ግሶችን ለይታችሁ አውጡ። በመቀጠለም 
በግሶቹ ዐረፍተ ነገር መሥርቱ።  

ምሳሌ፡ መገንባት

መማር አቅም መገንባት ጠቃሚ። (መማር እቅም ለመገንባት ይጠቅማል።)

መልመጃ ሁለት

ራስን ማብቃት ከሚለው ምንባብ ውስጥ ገላጭ ግሶች የያዙ አምስት ዐረፍተ ነገሮች ካወጣችሁ 
በኋላ የኢምቋ አቻ ትርጉማቸውን ስጡ።

ምሳሌ፡ ሰውን ለሰውነት ካበቁት ብቃቶች አንዱ የፈለገውን ለማድረግ የሚያስችለውን አቅም 
የመገንባት ችሎታው ነው። 

ኢምቋ፡ ሰው- መጥራት ሰው ምክንያት ምን - እሱ ሰው ልዩ አደረገ  ችሎታ ወይም መፍጠር ምን- 
ሰው የፈለገ ነገር ማድረግ አስፈላጊ ችሎታ ራስ አቅም መገንባት መቻል

ክፍለ ትምህርት ሦስት

 ገላጭ ምልክቶች ማስተዋወቂያ (ክፍል አንድ)

ገላጭ ምልክቶች ሰፊና የተወሳሰቡ ስለሆኑ እነዚህን ምልክቶች በተመለከተ መማር 
የሚገባችሁን በሙሉ በዚህ የክፍል ደረጃ መሸፈን አይቻልም።  ለወደፊቱ መሠረት ለማስቀመጥ 
በሚቀጥሉት ሦስት ምዕራፎች ውስጥ ከምልክቶቹና ከአጠቃቀማቸው ጋር እንድትትዋወቁ ለማድረግ 
ይሞከራል።

በኢምቋ ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ ከሚውሉ ምልክቶች ውስጥ ገላጭ ምልከቶች ይገኛሉ። 
ኢምቋ በዓይን የሚታይ (የሚደመጥ) ቋንቋ በመሆኑ የገላጭ ምልከቶች ሚና ከፍተኛ ነው። 

ገላጭ ምልክቶች

ከስሞችና ከግሶች ጋር በመምጣት ስሞቹን ወይም ግሶቹን የበለጠ ግልጽ የሚያድርጉና 
ትርጓሜን የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው።  የገላጭ ምልክቶች ትክክለኛ አጠቀቀም 
የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮችን ትርጉም ግልጽ በማድረግ በኩል ያላቸው ሚና ከፍተኛ ነው።

በዐረፍተ ነገሮች ውስጥ ገላጭ ምልክቶች

በ ‹‹ገም›› ይወከላሉ
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ገላጭም ምልክቶች፤

የአንድን ነገር መጠንና ቅርጽ ያሳያሉ፣

አንድን ነገር በመወከል ያሳያሉ፣

የአንድን ነገር እንቅስቃሴ ሁኔታ ያሳያሉ፣

አንድ ነገር ከሌሎች ነገር ጋር ያለውን ግንኙነት ያሳያሉ (ለምሳሌ፡ እርቀቱን)።

የኢምቋ ተጠቃሚዎች አብዛኛውን ጊዜ የአንድን ዐረፍተ ነገር ባለቤት ቅርጽ፣ አቋቋም፣ አቀማመጥ፣ 
ብዛት፣ አያያዝን፣ ወዘተ ለመረዳት የሚችሉት ከገላጭ ምልክቶች ነው። የኢምቋን ገላጮች ልዩ 
የሚያደርጋቸው አንድ ባህሪ በዐረፍተ ነገር ውስጥ ስምና ግስን በአንድ ጊዜ ወክለው በማገልገል 
ቋንቋውን ግልጽና እጥር ምጥን ያለ በማድረግ ለውበቱ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ መሆኑ ነው። 

ገላጭ ምልክቶች ከአምስቱ የምልክት ክፍሎች አንዱ ከሆነው የእጅ ቅርጽ ጋር ተመሳሳይ ቢመስሉም 
በአገልገሎታቸው የተለዩ ናቸው። ገላጭ ምልክቶች የተለያዩ የእጅ ቅርጾችን በመጠቀም የአንድን 
ነገር መጠን፣ ቅርጽ፣  አጠቃቀምና ትርጉም የሚያሳዩ ምልክቶች እንጂ እንደ የእጅ ቅርጽ የአንድ 
ምልክት አምስት ክፍሎች አንድ ክፍል አይደሉም።  

የኢምቋ ገላጭ ምልክቶች አይነቶች

ኢምቋ ገላጭ ምልክቶችን በስፋት እንደሚጠቀም ቢታወቅም እስካሁን በኢምቋ ውስጥ ያሉት 
ገላጭ ምልክቶች ዓይነትና ብዛት ተጠንቶ አልተመዘገበም። እስካሁን በግልጽ ከሚታወቁት ገላጭ 
ምልክቶች ውስጥ የሚከተሉት ይገኙበታል፤ 

      

አንድ ቁጥር  አራት ቁጥር  አምስት ቁጥር  ሦስት ቁጥር

     

ሸ መዳፍ  የተቆለመመ ሸ ጥፍሮ    ያጎነበሰ ሸ
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ግድም ሀ  ጭብጦ 

       

መልመጃ

ከላይ ከተቀመጡት የገላጭ ምልክቶች ውስጥ አጠቃቀማቸውን የምታውቁትን በዐረፍተ ነገር ውስጥ በመጠቀም 
ለክፍል ጓደኞቻችሁ አሳዩ።

ምሳሌ፡አምስት ቁጥር 

አጠቃቀም፡ ተማሪ ። (ተማሪዎቹ ተሰልፈዋል)

ክፍለ ትምህርት አራት

የኢምቀ ናሙና ሰዋሰው

ከዚህ በታች የተቀመጡት አማርኛ ዐረፍ ተነገሮች በሙሉ ‹‹ራስን ማብቃት›› ከሚለው ምንባብ ውስጥ የተወሰዱ 
ናቸው። ናሙናዎቹን በጥንቃቄ ከተለማመዳችሁ በኋላ ወደ ምንባቡ በመመለስ በኢምቋ አንብቡ።

1. ኢምቋ፡ ራስ አቅም ግንባታ ትርጉም ምን- ማለት መጋጠም እንቅፋት እንቅፋት ማሸነፍ 
ከዛ ሃሳብ መሳካት ከዛ የፈለገ ነገር ማግኘት ሕይወት መሳካት አስፈላጊ አቅም መገንባት 
ማለት።  

አማርኛ፡ ራስን ማበቃት ማለት የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችን አሸንፎ ያሰቡትን ለማሳካትና 
የሚፈልጉበት ቦታ ለመድረስ እንዲሁም ለላቀ ስኬት የሚያስፈልገውን አቅም መገንባት 
ማለት ነው።

2. ኢምቋ፡ ሰው መጥራት ሰው መባል ምክንያት ምን - እሱ ሰው ልዩ አደረገ  ችሎታ ወይም 
መፍጠር ምን- ሰው የፈለገ ነገር ማድረግ አስፈላጊ ችሎታ ራስ አቅም መገንባት መቻል

አማርኛ፡ ሰውን ለሰውነት ካበቁት ጉዳዮች አንዱ የፈለገውን ለማድረግ የሚያስችለውን 
አቅም የመገንባት ችሎታው ነው። 

3. ኢምቋ፡ ዓለም እኛ ዛሬ ውስጥ መኖር ሙሉ ሙሉ ምን አለ አንቅፋት ሙሉ።
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አማርኛ፡ ዛሬ የምንኖርበት ዓለም በብዙ ተግዳሮቶች የተሞላ ነው።

4. ኢምቋ፡ ራስ አቅም መገንባት ሂደት አለ- ሂደት ግድ መካተት ምን አንድ ራስ አቅም 
መገንባት ዓላማ ማወቅ ገባ ከዛ ፍላጎት ከፍ ተግባር ተግባር ዝግጁ አስፈላጊ።

አማርኛ፡ በማንኛውም ደረጃ ቢሆን ራስን በማብቃት ሂደት ውስጥ ሊካተቱ የሚገባቸው 
እርምጃዎች አሉ፤ በመጀመሪያ ራስን ለማብቃት በምክንያትና በመረዳት ላይ የተመሰረተ 
ፍላጎትና መነሳሳት ሊኖር ይገባል።

5. ኢምቋ፡ ሕይወት እንቅፋት እንቅፋት  መጋጠም መጋጠም ብዙ አይነት ልዩ ልዩ ሁሉ 
ተመሳሳይ አይደለም አንድ እንቅፋት መግጠም ማሸነፍ አስፈላጊ ምን መግጠም አቅም 
ማለት ልዩ ልዩ እንቅፋት ልዩ ልዩ አቅም መገንባት አስፈላጊ ዙር ብዙ።

አማርኛ፡ በሕይወት የሚያጋጥሙን ተግዳሮቶች የተለያዩ እንደመሆናቸው መጠን 
እያንዳንዱን ተግዳሮት ለመግጠምና አሸናፊ ሆኖ ለመውጣት የተለያዩ ራስን የማብቃት 
ዙሮች ልናልፍ ግድ የሚልበት ሁኔታ አለ። 



96

ምዕራፍ ዘጠኝ
የልማድ አሉታዊ ገጽታ

የሚጠበቁ ውጤቶች

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ልማድ ምን እንደሆነ ደረጃውን በጠበቀ የኢምቋ ታስረዳላችሁ፤

	 የልማድ ጠቃሚነትና ጎጂነትን ታብራራላችሁ፤

	ከልማድ ጋር  የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን በዕለታዊ ተግባቦታችሁ ውስጥ 
ከነሥነምልክታዊ ውበታቸው ትጠቀማላችሁ፤

	አንድ ሰው አሉታዊ ልማዶችን ለማራቅና ጠቃሚ ልማዶችን ለማዳበር መወሰድ 
ስለሚገባው እርምጃዎች በክፍል ውስጥ ተወያይታችሁ የጋራ አቋም ትይዛላችሁ፤

	ሰለልማድ የሚነግሩ ምሳሌያዊ አነጋገሮችን በክፍል ውስጥ ታቀርባላችሁ፣ 

	ምሳሌያዊ አነጋገሮቹን በተግባቦታችሁ ውስጥ መጠቀም ትጀምራላችሁ፤

	የገላጭ ምልክቶችን በተግባቦት ውስጥ በትክክለኛው አጠቃቀም መጠቀም 
ትጀምራላችሁ።



ምዕራፍ ዘጠኝየልማድ አሉታዊ ገጽታ

97አስራ ሁለተኛ ክፍል

 ቁልፍ ምልክቶች

ልማድ አውሮፓ

አውሮፓዊ ጠባይ

ባህር ዳርቻ መጓዝ/በእግር

በጎ ክፉም
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መዘንጋት መከወን

መስጠት/አንተ ለእኔ መስጠት/እኔ ለአንተ

መላክ/አንተ ለእኔ መላክ/እኔ ለአንተ

መፈለግ/እፈልጋለሁ መፈለግ/የጠፋ ነገር

መውሰድ/ልጅ ትምህርት ቤት መውሰድ/አንድን ነገር ከተቀመመጠበት
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መውሰድ/አንድን ነገር ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ አያሌ

ጥንት መጓዝ/በአውሮፕላን

ደመ ነፍስ

ክፍለ ትምህርት አንድ 

የማነቃቂያ ተግባር

እይታዊ ንባብ

ሥዕሎቹን በጥንቃቄ ተመልክታችሁ የሚከተሉትን ጥያቄዎች በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. በሁለቱ ሥዕሎች መካከል የሚታዩት ዋና ዋና ልዩነቶች ምንድናቸው? 

2. ከሁለቱ ልማዶች ጥሩ ወይም መጥፎ የሚባለው የትኛው ነው? ለምን?

3. በሁለቱ ሥዕሎች ውስጥ የሚታዩትን ወጣቶች አካላዊ አቋም በማነጻጸር የጥሩና የመጥፎ 
ልማዶችን ጠቀሜታና ጉዳት አስረዱ።
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የቅድመ ምንባብ ጥያቄዎች

1. የትምህርት ቤታችሁ ኃላፊዎችና መምህራን ጠቃሚ ስለሆኑ እንድታደርጓቸው ወይም 
ጎጂ ስለሆኑ እንዳታደርጓቸው ያዘዟችሁን ልምምዶች ወይም ተግባራት ዘርዝሩ፡

2. የትምህርት ቤታችሁ ኃላፊዎችና መምህራን  ይህን ትእዛዝ የሰጧችሁ ለምን 
ይመስላችኋል?

3.  የትምህርት ቤታችሁ ኃላፊዎችና መምህራንና ትዕዛዝና ምክር ያልተግበሩ ተማሪዎች 
ምን እንዳጋጠማቸው አስረዱ። 

ምንባብ

መምህራችሁ የልማድ ጎጂነት የሚለውን ምንባብ ሲያነቡ ሃሰቡን ለመረዳት ከመሞከር ጎን ለጎን 
የምልክት አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።

የልማድ አሉታዊ ገጽታ
ከአውሮፓ ተረቶች አንዱ እንዲህ ይላል።ከዕለታት አንድ ቀን አንድ አውሮፓዊ 

ገበሬ የጥንት መጽሐፍ አገኘ። መጽሐፉ አያሌ ምሥጢራዊ ነገሮች የተጻፉበት ባለ 
ብዙ ገጽ መጽሐፍ ነበር። ሰውዬው ግን ለማንበብ የቻለው በአንደኛው ገጽ የሚገኘውን 
አንድ አንቀጽ ብቻ ነበር። 

ያም አንቀጽ እንዲህ ይላል። «በጥቁር ባሕር ዳርቻ አንድ ልዩ ድንጋይ ይገኛል። 
ይኼንን ድንጋይ ማንኛውም ነገር ሲነካው የነካውን ነገር ወደ ወርቅነት ይቀይረዋል 
ይላል:: ይህንን ድንጋይ ከሌሎች ተመሳሳይ ድንጋዮች ለይቶ ለማወቅ የሚቻለው 
በመንካት ነው። ድንጋዩ ከተመሳሳይ ድንጋዮች በተለየ ትኩስና ሲነኩትም የሚፋጅ 
ነው» ይላል።
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  ሰውዬው ሳይውል ሳያድር ወደ ጥቁር ባሕር ዳርቻ ተጓዘ። እዚያም ሲደርስ 
የባሕሩ ዳርቻ የተባለውን ድንጋይ በሚመስሉ ድንጋዮች ተሞልቶ አገኘው። አንዱን 
ድንጋይ ያነሣል። ይነካዋል። የሚያቃጥል ካልሆነ በድጋሚ እንዳይሞክረው ወደ ባሕሩ 
ይወረውረዋል። ሌላውንም ድንጋይ ያነሣል። ማቃጠል አለማቃጠሉን ይሞክራል። 
ቀዝቃዛ መሆኑን ሲያረጋግጥ ወደ ባሕሩ ይወረውረዋል።

ቀናት ወደ ሳምንታት፣ ሳምንታት ወደ ወራት፣ ወራትም ወደ ዓመታት 
ተሸጋገሩ። ሰውዬው ባለ መሰልቸት ድንጋዮቹን እየሞከረ ወደ ባሕር ይወረውር ነበር። 
መጀመርያ አካባቢ ማንሣቱ፣ መሞከሩና መወርወሩ ብዙ ጊዜ ይፈጅበት ነበር። እየቆየ 
ግን እየለመደው ሲመጣ ድንጋዩን ሳያይ በፍጥነት አንሥቶ፣ ሞክሮ ይወረውር ጀመር። 
እየሰነበተ ሲሄድም በድካም ላይ ሆኖ እንኳን ቢሆን እየሞከረ መወርወር ቻለ። ከብዙ 
ዓመታት በኋላም ያለ ምንም ሃሳብ ያነሣል፤ ይሞክራል፤ ይወረውራል።

አንዳንዴ እንቅልፍ እያሸለበው እንኳን በቀኝ እጁ ያነሣል፣ በግራው ሙቀቱን 
ይሞክራል፣ መልሶ በቀኙ ወደ ባሕሩ ይወረውረዋል። የሚያነሣቸው ድንጋዮች ሁሉ 
እንደ በረዶ የቀዘቀዙ ናቸው። እንኳን የሚያቃጥልና ትንሽ ሞቅ የሚል ነገር እንኳን 
ሊያገኝ አልቻለም። ብቻ ያነሣል፤ ይነካል፤ ቀዝቃዛ ሲሆን ይወረውራል። ዓመት፣ 
ሁለት ዓመት፣ ሦስት ዓመት፣ አሥር ዓመት፣ አሥራ አምስት ዓመት… ማንሣት፤ 
መንካት፤ ወደ ባሕር መወርወር።

አንድ ቀን ጠዋት «ዛሬ ምንም ውጤት ካላገኘሁ ያ የጥንት ጸሐፊ አታሎኛል 
ማለት ነው። ወደ ሀገሬ እመለሳለሁ» ብሎ አሰበ። በሌሊት ተነሥቶም እንደ ልማዱ 
ድንጋዮቹን እያነሣ፣እየነካ መወርወር ቀጠለ።ድንገት አንድ ድንጋይ ሲያነሣ ትኩስ 
ሆነ። ነገር ግን እጁ መወርወር ስለለመደበት፣ ሳያስበው ያንን የሚፈልገውን ድንጋይ 
ወደ ባሕር ወረወረው።ትዝ ሲለው ለካስ የነካውን ዕቃ ሁሉ ወርቅ የሚያደርገው ድንጋይ 
ያ በልማድ የወረወረው ትኩሱ ድንጋይ ኖሯል። እያዘነ፣ እየተናደደና ባባከነው ጊዜ 
እየተቆጨ ወደ ሀገሩ ገባ።

ልማድ በጎም ነው ክፉም ነው። ልማድን አእምሮ ከተቆጣጠረው ልማድ መልካም 
ነው። አንድን ነገር እንዳንዘነጋው፣ ባለ ማቋረጥም እንድንከውነው፣ ብሎም ለረዥም 
ጊዜ ገንዘብ እንድናደርገው ያስችለናል። ነገሮችን ከምንማርባቸው መንገዶች አንዱ 
ልማድ ነው። አንድን ነገር ልማድ የሚያደርገው ደግሞ ነገሩን ደጋግሞ ማድረግ ነው። 

ችግሩ የሚከሰተው ልማድ አእምሮን ሲመራው ነው። ያን ጊዜ ሰው ባለ አእምሮ መሆኑ 
ይቀርና በደመ ነፍሱ ብቻ ይመራል። ነገሮችን በምክንያት፣ በዓላማ፣ በጠቀሜታ፣ 
በአስፈላጊነት፣ የተነሣ ማድረግ ያቆምና በልማድ ብቻ ያከናውናቸዋል። በተለይም 
ደግሞ የሚያከናውነው ነገር ተመሳሳይና ለብዙ ጊዜያት የሚደረግ ከሆነ አእምሮ 
ለልማድ የመገዛት ዕድሉ ይጨምራል። 

ዘመኑ ሲረዝም፤ ነገሩ ሲደጋገም፤ ይኼም ያም ሲያደርገው፤ እኛም ያለ 
ሃሳብ ተቀብለነው እንዲሁ በደመ ነፍስ የምንፈጽመው ስንት ነገር አለ። ለምን? 
እንዴት? መቼ? የት? ብሎ የሚጠይቅ ጠፍቶ። «ከሰይጣን ይልቅ ልማድን ፍራ» 
ይላል መጽሐፈ መነኮሳት። ሰይጣን በ«በስመ አብ» ይሸሻል። ልማድን ማስቀረት ግን 
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ከባድ ነው። በተለይ ደግሞ ልማድ ጸንቶ ጠባይ ሲሆን። እስኪ ግን እንደው በዘልማድ 
የምንፈጽማቸውን ነገሮች ቆም ብለን እንመርምር። ምክንያት፣ ጥቅም፣ ዋጋ፣ ካላቸው 
ተረድተን እንቀጥላቸው። እንዴው አንድ ሞኝ የተከለውን ሃምሳ ሊቃውንት መንቀል 
አቅቷቸው ከሆነ ግን እናርመው።

ዳንኤል ክብረት. “አጉል ልማድ”.  የዳንኤል ክብረት እይታዎች ድረ ገጽ። ለንባብ እንዲመች ተደርጎ 
የተዘጋጀ

መልመጃ አንድ

የሚከተሉት ጥያቄዎች  ምንባቡን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት እንዲያግዟችሁ ታቅደው የተዘጋጁ ስለሆኑ በክፍል 
ውስጥ በኢምቋ መልሱ።

1. በዚህ ምዕራፍ የመጫረሻ ክፍል ከፍ ሲል ከተነበበላችሁ ምንባብ ተወስደው ወደ ኢምቋ 
የተተረጎሙ ዐረፍተ ነገሮች ተቀምጠዋል። የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮቹን በሚገባ ካጠናችሁ 
በኋላ፣ ከምንባቡ ውስጥ አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንድ አንቀጽ ወስዳችሁ በኢምቋ 
አንብቡ።

2. የምንባቡን መልእክት በአጭሩ በራሳችሁ አረዳድ በክፍሉ ወስጥ አቅርቡ።

መልመጃ ሁለት

የሚከተሉት ጥያቄዎች የምንባቡን ሐሳብ ምን ያህል እንደተረዳችሁ ለመመዘን የቀረቡ ናቸው። 
ጥያቄዎቹን በትክክል ለመመለስ መሞከራችሁ በዓይን የመስማት ብቃታችሁንም ለማዳበር 
ይረዳችኋል። ስለዚህ መምህራችሁ ጥያቄዎቹን በኢምቋ ሲያነቡላችሁ በጥንቃቄ ተመልከቱና፣ 
ተገቢ መልሶችን በኢምቋ አቅርቡ። 

1. ገበሬው ካገኘው የጥንት መጽሐፍ ውስጥ ያነበበው ምሥጢር ምን ነበር?

2. ገበሬው ባነበበው መጽሀፍ ውስጥ የተጠቀሰውን ልዩ ድንጋይ ከሌሎች ተመሳሳይ ድንጋዮች 
ለይቶ ማወቅ የሚቻለው እንዴት ነበር?

3. ሰውዬው የሚፈልገውን ድንጋይ ለማግኘት በግምት ምን ያል ጊዜ ወሰደበት?

4. ሰውዬው «ዛሬ ምንም ውጤት ካላገኘሁ ያ የጥንት ጸሐፊ አታሎኛል ማለት ነው። ወደ ሀገሬ 
እመለሳለሁ» ብሎ እንዲያስብ ያደረገው ምን ነበር?

5. በመጨረሻው ቀን ምን እንደተከሰተ በአጭሩ አብራሩ።

6. በምንባቡ መሠረት ከሰይጣን ይልቅ ልማድ የበለጠ የሚያስፈራው ለምንድነው?

7. ልማድ በጎም ነው ክፉም ነው ሲባል ምን ማለት ነው?
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ክፍለ ትምህርት ሁለት

መልመጃ አንድ

የቡድን ስራ

በቡድን በመከፋፈል አንድ ሰው አሉታዊ ልማዶችን ለማራቅና ጠቃሚ ልማዶችን ለማዳበር 
መወሰድ ስለሚገባው እርምጃዎች ተወያዩና ከአንድ የቡድን አቋም ድረሱ። የቡድን አቋማችሁን 
በክፍል ውስጥ አቅርቡ። የቀረቡትን አቋሞች በማስተያየትም  የጋራ አቋም አዘጋጁ።

መልመጃ ሁለት

ከጎጂ ልማዶች ጋር የተያያዙ በአካባቢያችሁ  የሚነገሩ አስር ምሳሌያዊ አነጋገሮችን በማሰባሰብ ከነትርጉማቸው  
በክፍል ውስጥ በኢምቋ አቅርቡ

ምሳሌ፡

ምሳሌያዊ አነጋር፡ ዲያቆን አደረገ ሴይጣን ቄስ መሆን ድረስ መልቀቅ አይደለም መቀጠል። 
(ያደቆነ ሴይጣን ሳያቀስ አይተውም።)

ትርጉም፡ አንድ መጥፎ መልመድ ጀመረ ሀይለኛ ሱስ እስር ድረስ መለቀቅ አይደለም። (አንድ 
መጥፎ ልማድ ከተጀመረ ሱስኛ ሳያደርግ አይቆምም።)

ክፍለ ትምህርት ሦስት

ገላጭ ምልክቶች ማስተዋወቂያ (ክፍል ሁለት)

ገላጭ ምልክቶች የያዘን አንድ ዐረፍተ ነገር በጽሁፍ ለማስቀመጥ በሚሞከርበት ጊዜ ገላጭ 
ምልክቶቹን በሚከተለው ሁኔታ አሳጥሮ ማስቀመጥ ይቻለል፤

1. ገም፡1  ገላጭ ምልክት አንድ ቁጥር
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2. ገም፡3  ገላጭ ምልክት ሦስት ቁጥር

3. ገም፡4  ገላጭ ምልክት አራት ቁጥር

4. ገም፡5  ገላጭ ምልክት አምስት ቁጥር

5. ገም፡ሸ  ገላጭ ምልክት ሸ መዳፍ

6. ገም፡ሸቆ ገላጭ ምልክት የተቆለመመ ሸ 

7. ገም፡ጥ  ገለጭ ምልክት ጥፍሮ

8. ገም፡ያሸ ገላጭ ምልክት ምልክት ያጎነበሰ ሸ

9. ገም፡ግሀ ገላጭ ምልክት ምልክት ግድም ሀ 

10. ገም፡ ጭ ገላጭ ምልክት ምልክት ጭብጦ

• የአሕጽሮቶቹን አጠቀቃም ከታች በሚሰጡት ምሳሌዎቹ ውስጥ ልብ በሉ።

የገላጭ ምልክቶች አጠቃቀም

1. ገላጭ ምልክት አንድ ቁጥር ( )

ይህ ገላጭ ምልክት በአብዛኛው የሚያገለግለው ለአንድ ሰው እንቅስቃሴ ነው።

ምሳሌ፤ አንድ ሰው ወደ እኔ እየቀረበ በመምጣት ( )

ኢምቋ፡ ጨለማ ትኩር አየ ምን  

ገም፡1።

አማርኛ፡  በጭለማ ውስጥ ትኩር ብዬ ሳይ አንድ ሰው ወደ እኔ ሲመጣ አየሁ።

በዚህ ዐረፍተ ነገር ውስጥ አንድ ቁጥር ገላጭ ምልክት ሰውን፣ መሄድናና አቅጣጫውን ወክሎ 
በማገልገል እነዚህን ሦስት የዐረፍተ ነገሩ መልእክቶች በአንድ ጊዜ ያሳያል። በዚህ ዐረፍተ ነገር 
ውስጥ የሰው ምልክትንም ሆነ የመምጣት ምልክትን ማሳየት አያስፈልግም። የገላጭ ምልክቱን 
የመዳፍ አቅጣጫ በመቀያየር የዐረፍተ ነገሩን ትርጉም መቀየር ይቻላል። ለምሳሌ፤ ከእኔ 
በተቃራኒው ሲሄድ፣ ከእኔ እየራቀ ሲሄድ፣ በፊት ለፊቴ አቋርጦ ሲሄድ፣ ወዘተ። ሁለት እጅን 
በመጠቀም የሁለት ሰዎችን መገናኘት ወይም መለያየት ማሳየትም ይቻላል። 

መልመጃ አንድ
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የገላጭ ምልክት አንድ ቁጥር ( ) የመዳፍ አቅጣጫን በመቀያየርና አንድ ወይም ሁለት እጅ 
በመጠቀም አምስት የኢምቋ  ዐረፍተ ነገሮች በመሥራት በክፈል ውስጥ አሳዩ።

2. ገላጭ ምልክት አራት ቁጥር ( )

ይህ ገላጭ ምልክት በአብዛኛው የሚያገለግለው ከአንድ በላይ ለሆኑ ሰዎች እንቅስቃሴ ነው።

ምሳሌ፤

ኢምቋ፡ ጨለማ ትኩር አየ ምን- ።

  ጨለማ ትኩር አየ ምን- ገም፡4።

አማርኛ፡  በጭለማ ውስጥ ትኩር ብዬ ሳይ አራት ሰዎች በሰልፍ ወደ እኔ ሲመጡ አየሁ። 

በዚህ ዐረፍተ ነገር ውስጥ አራት ቁጥር ገላጭ ምልክት የሰዎችን ፣ መሄድን፣ አካሄዳቸውን፣ 
አቅጣጫቸውን ወክሎ በማገልገል እነዚህን ሦስት የዐረፍተ ነገሩ መልእክቶች በአንድ ጊዜ 
ያሳያል።  ከዚህ በተጨማሪም የሰዎቹን አካሄድም በግልጽ ሊያሳይ ይችላል። የመዳፍ አቅጣጫን 
በመቀያየር የሰዎቹ አመጣጥ እንዴት እንደሆነ ወይም የሚሄዱት ወዴት እንደሆነ ማሳየት ይቻላል።  
የተናጋሪው መዳፍ ወደ ራሱ ከሆነ ሰዎቹ የሚራመዱት ጎን ለጎን ነው፣ መዳፍ ወደ ግራ ከሆነ 
ሰዎቹ አየመጡ ያሉት በሰልፍ ነው፣  መዳፉ ወደ ውጭ ሆኖ እጅ ከተናጋሪው እየራቀ የሚሄድ 
ከሆነ ሰዎቹ ጀርባቸውን ሰጥተውት ከተናጋሪው እየራቁ መሄዳቸውን ያሳያል። 

መልመጃ ሁለት
 

የገላጭ ምልክት አራት ቁጥር ( ) የመዳፍ አቅጣጫን በመቀያየር እና አንድ ወይም ሁለት 
እጅ በመጠቀም አምስት የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮች በመሥራት በክፈል ውስጥ አሳዩ።

3. ገላጭ ምልክት አምስት ቁጥር  ( )

ይህ ገላጭ ምልክት በአብዛኛው የሚያገለግለው ለተሰለፉ ብዙ ሰዎች ነው። በሁለት እጆች ሲሰራ 
ብቻውን ዐረፍተ ነገር መሆን ይችላል፤

ምሳሌ፤

ኢምቋ፡ ።
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     ገም፡5 

አማርኛ፡ ብዙ ሰዎች ተሰልፈው ቆመዋል።

ኢምቋ፡   ።

   ጥገ፡5፡

አማርኛ፡ ብዙ ሰዎች በሰልፍ እየሄዱ ነው።

በዚህ ዐረፍተ ነገር ውስጥ አምስት ቁጥር ገላጭ ሰዎችን፣ መቆምን ወይም መሄድንና አቅጣጫን 
ወክሎ በማገልገል እነዚህን ሦስት የዐረፍ ተነገሩ መልእክቶች በአንድ ጊዜ ያሳያል።  ከዚህ 
በተጨማሪም የእጁ እንቅስቃሴ ሰዎቹ ተሰልፈው ይቁሙ ወይም በሰልፍ እየሄዱ እንደሆነ ማሳየት 
ይችላል።  ከላይ በምሳሌው ውስጥ በቀስት እንደተመለከተው የተናጋሪው እጆች አንዱ ወደፊት 
ሌላው ወደኋላ ከተንቀሳቀሱ ሰዎቹ ተሰልፈው መቆማቸውን ይጠቁማል።  ነገር ግን ሁለቱም 
የተናጋሪው እጆች ወደ አንድ አቅጣጫ ከተንቀሳቀሱ ሰዎቹ በሰልፍ ሆነው እጁ ወደ የሚያሳይበት 
አቅጣጫ በመንቀሳቀስ ላይ መሆናቸውን መረዳት ይቻላል።

እንደ ቁጥር አራት ገላጭ ምልክት የመዳፍ አቅጣጫን በመቀያየር የሰዎቹ አቋቋም ወይም 
አስላለፍ እንዴት እንደሆነ ወይም የሚሄዱት ወዴት እንደሆነ ማሳየት ይቻላል። 

መልመጃ ሦስት

ተማሪዎች፡ የእጆቻችሁን መዳፎች በመለዋወጥ የገላጭ ምልክት አምስት ቁጥር  ( ) የተለያዩ 
ትርጉሞች በኢምቋ ዐረፍተ ነገር ውስጥ በመጠቀም አሳዩ፡ 

4. ገላጭ ሦስት ቁጥር ( )

ይህ ገላጭ በአብዛኛው የሚያገለግለው በጎማ ለሚንቀሳቀሱ ተሽከካሪዎች ነው። ምሳሌ መኪና፣ 
ሞተር/ዶቅዷቄ፣ ብስክሌት ወዘተ። በተጨማሪም በእጅ ተይዘው ፈሳሽ ነገሮችን ለመረጨት 
በሚያገለግሉ መሳሪያዎች ለሚረጩ/ የሚነፉ ነገሮችም ያገለግላል። 

ምሳሌ አንድ፡
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ኢምቋ፡    ግንብመጋጨት።

 ፡ ገም፡3 ግንብ መጋጨት።

አማርኛ፡ መኪናው በኋላ ማርሽ ሲሄድ ከግንብ ጋር ተጋጨ። 

በዚህ ዐረፍተ ነገር ውስጥ ሦስት ቁጥር ገላጭ መኪና፣ መሄድንና አቅጣጫውን ወክሎ በማገልገል 
እነዚህን ሦስት የዐረፍተ ነገሩ መልእክቶች በአንድ ጊዜ ያሳያል። 

ምሳሌ ሁለት፡

ኢምቋ፡ ጠዋት ሥራ መሄድ   ረፈደ።

ጠዋት ሥራ መሄድ ገም-3  ረፈደ። 

አማርኛ፡ ጠዋት ወደ ሥራ ስሄድ ከባድ ትራፊክ ስለነበረ ረፈደብኝ።

ምሳሌ ሦስት፤

ኢምቋ፡  አረም መደሃኒት  አስፈላጊ።

አማርኛ፡  የአረም መድሃኒት መርጨት አስፈላጊ ነው።

5. ገላጭ ሸ መዳፍ ( )

ይህ ገላጭ የሚያገለግለው ለቆሙ ወይም በመሬት ላይ ለተነጠፉ ልሙጥና ዝርግ ነገሮች ነው። 
የመዳፍ አቅጣጫን በመቀያየር ለቆሙ ወይም መሬት ላይ ላሉ ዝርግና ልሙጥ ነገሮች መጠቀም 
ይቻላል።ምሳሌ፡ ጊርጊዳ፣ ልሙጥ ጎን ላላቸው ነገሮች (ምሳሌ ካርቶን፣ ሳጥን፣ ወዘተ) ግርጊዳ ላይ 
ለተለጠፉ ነገሮች፣ ምንጣፍ፣ ጣውላ፣ መጽሐፍት፣ ሞተር ለማይጠቀሙ መጓጓዣች (ፈረስ፣ አህያ፣ 
ብስክሌት) ወዘተ።

ምሳሌ አንድ፤

ኢምቋ፡  ቢሮ መጽሐፍ ። 

   ቢሮ መጽሀፍ ገም፡ሸ።

አማርኛ ፡ ቢሮ ውስጥ መጽሐፎች ተገጥግጠዋል (ቢሮ ውስጥ ብዙ መጽሀፎች አሉ) ።

ምሳሌ ሁለት፤
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ኢምቋ፡  ፊት ፊት  ገም፡ሸ   አለ።

አማርኛ፡  ፊት ለፊት ለሽ ያለ ሜዳ አለ።

ምሳሌ ሁለት፤

ኢምቋ፡  ክፍል ቆንጆ  ገም፡ሸ   ።

አማርኛ፡  የክፍሉ ወለል በቆንጆ ምንጣፍ ተሸፍኗል። 

ክፍለ ትምህርት አራት

የኢምቀ ናሙና ሰዋሰው

ከዚህ በታች የተቀመጡት አማርኛ ዐረፍ ተነገሮች በሙሉ ‹‹የልማድ አሉታዊ ገጽታ›› ከሚለው ምንባብ ውስጥ 
የተወሰዱ ናቸው። ናሙናዎቹን በጥንቃቄ ከተለማመዳችሁ በኋላ ወደ ምንባቡ በመመለስ በኢምቋ አንብቡ።

1. ኢምቋ፡ ዱሮ ዱሮ አንድ ቀን አንድ ገበሬ ሰው አውሮፓ መቆየት መጽሀፍ ማግኘት። 

አማርኛ፡ ከዕለታት አንድ ቀን አንድ አውሮፓዊ ገበሬ የጥንት መጽሐፍ አገኘ። 

2. ኢምቋ፡ ያ መጽሀፍ ምን- ብዙ ምሥጢር ውስጥ አለ ትልቅ ገጽ ገጽ ብዙ። 

አማርኛ፡መጽሐፉ አያሌ ምሥጢራዊ ነገሮች የተጻፉበት ባለ ብዙ ገጽ መጽሐፍ ነበር። 

3. ኢምቋ፡ ያ ሰው ማንበብ ሁሉንም አይደለም ትንሽ መጀመሪያ ብቻ ገጽ አንድ ማንበብ 
ማንበብ አንድ አንቀጽ። ቆመ።

አማርኛ፡ ሰውዬው ግን ለማንበብ የቻለው በአንደኛው ገጽ የሚገኘውን አንድ አንቀጽ 
ብቻ ነበር።

4. ኢምቋ፡ ያ መጽሀፍ አለ ምን አንድ ባሕር አለ ጥቁር ባሕር እዛ ባህር ዳር ምን አለ- 
ድንጋይ አለ- አንድ ድንጋይ ልዩ ድንጋይ ማንኛውም ነገር መገናኘት ነካ  ያ ነገር 
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መለውጥ ወርቅ መሆን ሁሉም ነገር መለወጥ ወርቅ።

አማርኛ፡ መጽሀፉ «በጥቁር ባሕር ዳርቻ አንድ ልዩ ድንጋይ ይገኛል። ይኼንን ድንጋይ 
ማንኛውም ነገር ሲነካው የነካውን ነገር ወደ ወርቅነት ይቀይረዋል ይላል::

5. ኢምቋ፡ ባህር ዳር ድንጋይ ብዙ ያ  ልዩ ድንጋይ መለየት እንዴት- ነካ ነካ ማወቅ። ያ 
ድንጋይ ሌላ ድንጋይ ልዩ እንዴት ልዩ ድንጋይ ትኩስ ነካ ሞቅ ስሜት።

አማርኛ፡ ይህንን ድንጋይ ከሌሎች ተመሳሳይ ድንጋዮች ለይቶ ለማወቅ የሚቻለው 
በመንካት ነው። ድንጋዩ ከተመሳሳይ ድንጋዮች በተለየ ትኩስና ሲነኩትም የሚፋጅ 
ነው» ይላል።
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ምዕራፍ አስር
የፍልስፍና ሚና

የሚጠበቁ ውጤቶች

 ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለ ፍልስፍና  ምንነትና በዓለማችን እድገት ውስጥ ያለውን ሚና ደረጃውን በጠበቀ 
የኢምቋ ታስረዳላችሁ፤

	ከፍልስፍና ጋር  የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን በዕለት-ተእለት ተግባቦታችሁ  ውስጥ 
ከነሥነምልክታዊ ውበታቸው ትጠቀማላችሁ፤

	ስለአንድ ታዋቂ ፈላስፋ መረጃ አስባስባችሁ በክፍል ውስጥ በኢምቋ ታቀርባላችሁ፤

	ስለኢትዮጵያ ቋንቋዎች ግንዛቤ ትጨብጣላችሁ።

	ገላጭ ምልክቶችን በተግባቦት ውስጥ ከቀድሞ በተሻለ ብቃት መጠቀም ትጀምራላችሁ። 
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 ቁልፍ ምልክቶች

ፍልስፍና ሂደት

የሙያ መስክ ህዋ

ፈልፍሎ ሊደመደም

አያሌ መንኮራኩር
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ዝነኛ

ክህሎት ጥበብ

አመክንዮ

መቅረጽ/ለፕሮግራም

መንፈሳዊ
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ፈላስፋ

ደቀመዝሙር

ክፍለ ትምህርት አንድ 

የማነቃቂያ ተግባር

እይታዊ ንባብ

የሚከተለውን ስዕል በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ አስረዱ።

የቅድመ ምንባብ ጥያቄዎች

1. ፍልስፍናን እንዴት ትተረጉሙታላችሁ?



ምዕራፍ አስር የፍልስፍና ሚና

114 አስራ ሁለተኛ ክፍል

2. ፍልስፍና ጠቀሜታ አለው ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ?

ምንባብ

መምህራችሁ የፍልስፍና ሚና የሚለውን ምንባብ ሲያነቡ ሐሳቡን ለመረዳት ከመሞከር ጎን ለጎን የምልክት 
አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።

የፍልስፍና ሚና

ከሁሉም ነገር ጀርባ ፍልስፍና አለ ቢባል ማጋነን አይሆንም። ምክንያቱም ሁሉም 
ነገር የሚጀምረው ደረጃው ከተለያየ ፍልስፍና ነው። አንዳድ ጊዜ ያልገቡንን ነገሮች 
በተመለከተ ለምን ሆነ? እንዴት ሆነ? ወዘተ እያልን ራሳችንን ስንጠይቅና የጥያቄዎቻችን 
መልስ ሊሆኑ ይችላሉ ብለን የምንገምታቸውን መላምቶች የምንደረድርበት ሂደት 
ፍልስፍና ነው። በዚህም ምክንያትም ብዙውን ጊዜ እኛን የማይመለከት ቢመስለንም 
ፍልስፍና በሰው ልጆች ሕይወት ውስጥ ትልቅ ሚና ያለው መስክ ነው። 

ዛሬ የሰው ልጅ ለደረሰበት እውቀትና ቴክኖሎጂ ሁሉ ፍልስፍና ትልቅ ሚና 
ተጫውቷል። ምክንያቱም የተገኘው እውቀትና ቴክኖሎጂ  መሰረቱ ሰው ለምንና 
እንዴት ብሎ መጠየቁና ለእነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ፍለጋ ያደረገው ጥረት ነው። 
ይህ ደግሞ ፍልስፍና ነው። የሰው ልጅ ያሰመዘገባቸውን ስኬቶችም ሆነ በሰው ልጆች 
መካከል የሚስተዋሉትን የሐሳብ ልዩነቶች ብንመረምር ጅምራቸው ፍልስፍና እንደሆነ 
መረዳት እንችላለን። 

የሰው ልጅ በሕዋ ምርምር ያስመዘገባቸውን ስኬቶች እንደ ምሳሌ ብንወስድ ጅምሩ 
ፍልስፍና እንደሆነ እንረዳለን። ሰዎች ሕዋ ውስጥ ምን አለ? ብለው በመጠየቃቸውና 
ለዚህም መልስ ለማግኘት ባደረጉት ጥረት መንኮራኩር ሰርተው ወደ ጨረቃና ማርስ 
በመጓዝ ለተለያዩ ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት ችለዋል። ስለዚህ በህዋ ምርምርና 
እውቀት ዘርፍ ዛሬ አለም ለደረሰችበት ደረጃ መሰረቱ ፍልስፍና ነበር ማለት ነው። 
ሌሎች ስኬቶችንም ብንመረምር በተመሳሳይ ሁኔታ ጅምራቸው ፍልስፍና ነው።

በተመሳሳይ መንገድም በሰዎች ወይም በሀገሮች መካከል የሀሳብ ልዩነቶችን 
የመፈጠሩ እና ይህንኑ ተከትሎ ለሚመጡ አለመግባባቶችና ግጭቶች መሠረታዊ 
ምክንያቱ የፍልስፍና መለያየት ነው። ሁሉም ሀገሮች ከሚከተሉት የፖለቲካ፣ 
የማኅበራዊና የኢኮኖሚ ሥርዓት ጀርባ ፍልስፍና አለ። ይህ የፍልስፍና ልዩነትም 
ዓለማችንን በሁለት ዋናዋና ጎራ ክፍሏታል። እነዚህ ጎራዎችም የምሥራቁና የምዕራቡ 
ዓለም በመባል ይጠቀሳሉ። ይህን ልዩነት የፈጠረው በዋናነት መልከአ-ምድራዊ 
አቀማመጣቸው ሳይሆን፣ በእነዚህ የዓለም ክፍሎች ያሉ ሀገራት የሚከተሉት ፍልስፍና 
ነው።የምዕራቡ ዓለም ፍልስፍና የጀርባ አጥንት አመክንዩ በመሆኑ የማያውቁትን 
ለማወቅ ይመራመራሉ። የሚያምኑትም ሊጨበጥ የሚችል አሳማኝ መረጃ ሲያገኙ ብቻ 
ነው። የምዕራቡ ፍልስፋና በእውቀትና በመረዳት ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ እውቀት 
ማለት በበቂ ምክንያት የተደገፈ እውነተኛ አምነት ነው ብሎ ያስተምራል። ማስረጃ 
ሊቀርብበት የማይችል ነገር ሁሉ ተአሚኒነት የለውም። ምዕራባውያኑ የሚከተሉት 
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የፖለቲካ፣ የማኅበራዊና የኢኮኖሚ ሥርዓትም ይህንኑ መሠረት አደርጎ የተቀረጸ ነው። 

 የምስራቁ ዓለም ፍልስፍና መሰረቱ ዕምነት ነው። ፍልስፍናው የተመሠረተው 
በእውቀት ላይ ሳይሆን ማስረጃ ሊቀርብበት በማይችል እምነት ላይ ነው። 
የምሥራቃውያኑ ፍልስፍና መሠረት ያለዕምነት የሚሆን ነገር ሁሉ ሐጢያት ነው 
የሚል ነው። ለምሥራቃውያኑ ፍልስፍና መሠረት የጥበብ ሁሉ መነሻና መድረሻ ፈጣሪ 
ነው የሚለው መንፈሳዊ አስተምህሮ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት የሚሰተዋለው 
ፍልስፍና ወደ ምሥራቃውያኑ ፍልስፍና ያደላ በመሆኑ አንዳንድ ከእምነታችን ጋር 
የማይሄዱ ትምህርቶችን ወይም ልምዶችን  ምዕራባዊ ነው ሲባል እንሰማለን።

በአጠቃላይ የፍልስፍና ሚና ከፍተኛ ነው። ፍልስፍና ሰዎች እውቀታቸውንና 
መረዳታቸውን እንዲያሳድጉና አዳዲስ ነገሮችን እንዲያገኙ ያግዛል። ፍልስፍና ሰዎች 
ምክንያታዊ እንዲሆኑ ይደግፋል። ይህን የማደርገው ለምንድነው ብሎ ራሱን በመጠየቅ 
የጀመረ ሰው ብዙውን ጊዜ ራሱን በስሜት ከመመራትና ከመሳሳት ሊያድን ይችላል። 
ወጣቶች የፍልስፍናን መርሆዎች በመከተል ለምን? እንዴት?በማለት መጠየቅ ከቻሉ 
ራሳቸውን በስሜት ከመመራትና በስህተት መንገድ ከመሄድ ከማዳን በተጨማሪ 
በአካባቢያቸውና በማኅበረሰባቸው ውስጥ ለሚያስትውሏቸው ችግሮች የመፍተሔ 
ሃሳቦች ማመንጨት ይቻላሉ። ይህ ደግሞ ሀገራችን ለምታልመው ብልጽግናና እድገት 
ጉልህ ሚና ይኖረዋል። 

መልመጃ አንድ

የሚከተሉት ጥያቄዎች ምንባቡን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት እንዲያግዟችሁ ታቅደው የተዘጋጁ ስለሆኑ በክፍል 
ውስጥ በኢምቋ መልሱ።

1. በዚህ ምዕራፍ የመጫረሻ ክፍል ከፍ ሲል ከተነበበላችሁ ምንባብ ተወስደው ወደ ኢምቋ 
የተተረጎሙ ዐረፍተ ነገሮች ተቀምጠዋል። የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮቹን በሚገባ ካጠናችሁ 
በኋላ፣ ከምንባቡ ውስጥ አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንድ አንቀጽ ወስዳችሁ በኢምቋ 
አንብቡ።

2. መጽሀፎቻችሁን ሳትመለከቱ የምንባቡን መልእክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍሉ 
ወስጥ አቅርቡ።
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መልመጃ ሁለት

የሚከተሉት ጥያቄዎች የምንባቡን ሐሳብ ምን ያህል እንደተረዳችሁ ለመመዘን የቀረቡ ናቸው። 
ጥያቄዎቹን በትክክል ለመመለስ መሞከራችሁ በዓይን የመስማት ብቃታችሁንም ለማዳበር 
ይረዳችኋል። ስለዚህ መምህራችሁ ጥያቄዎቹን በኢምቋ ሲያነቡላችሁ በጥንቃቄ ተመልከቱና፣ 
ተገቢ መልሶችን በኢምቋ አቅርቡ። 

1. ከሁሉም ነገር ጀርባ ፍልስፍና አለ የሚባለው ለምንድነው?

2. ዛሬ የሰው ልጅ ለደረሰበት እውቀትና ቴክኖሎጂ ሁሉ ፍልስፍና ትልቅ ሚና አለው 
የሚባለው ለምንድነው?

3. የሰው ልጅ በሕዋ ምርምር ባስመዘገባቸው ስኬቶች የፍልስፍና ሚና ምን እንደሆነ በአጭሩ 
አስረዳ።

4. በምሥራቁና በምዕራቡ ዓለም ፍልስፍናዎች መካከል ያሉት ዋንኛ ልዩነቶች ምንድናቸው?

5. ኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት የሚሰተዋለው ፍልስፍና የትኛው ነው? መልሱን በምሳሌ 

6. ፍልስፍና ሰዎች ምክንያታዊ እንዲሆኑ የሚደግፈው በምን መንገድ ነው ?

7.  “ፍልስፍና ሀገራችን ለምታልመው ብልጽግናና እድገት ጉልህ ሚና ይኖረዋል።” ይህን 
አባባል በምሳሌ አስደግፋችሁ አብራሩ።

ክፍለ ትምህርት ሁለት

 
 

መልመጃ አንድ

ስለአንድ ታዋቂ ፈላስፋ መረጃ አስባስባችሁ በክፍል ውስጥ በኢምቋ አቅርቡ። በምታዘጋጁት 
ታሪክ ውስጥ ከፈላስፋው ፍልስፍናዎች የተወሰኑ ምሳሌዎች አካቱ። በፈላስፋው ፍልስፍናዎች ላይ 
የግል አስተያየታችሁን አክሉበት። 
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ክፍለ ትምህርት ሦስት

ምንባብ ሁለት

በኢትዮጵያ ያሉ ቋንቋዎች

ኢትዮጵያ የብዙ ብሔረሰቦችና የብዙ ቋንቋዎች ሀገር ናት። በኢትዮጵያ ውስጥ ከ80 
በላይ ብሔረሰቦች አሉ። የ1999 የሕዝብና የቤት ቆጠራ ሪፖርት በኢትዮጵያ ውስጥ 
የሚነገሩት ቋንቋዎች ሰባ ያህል እንደሆኑ ቢያሳይም የቋንቋ  አጥኚዎች የኢትዮጵያ 
ምልክት ቋንቋን ጨምሮ ቋንቋዎቹ ዘጠና ያህል እንደሚሆኑ ያምናሉ። እያንዳንዱ 
ክልል የራሱን የሥራ ቋንቋ የመምረጥ ሕገመንግስታዊ መብት አለው። ለብዙ አመታት 
የሥራ ቋንቋ ሆኖ በመቆየቱ በአሁኑ ወቅት በአብዛኛው የሀገራችን ከፍልና በአብዛኛው 
ኢትዮጵያውያን የሚነገረው ቋንቋ አማርኛ ነው። በዚህ ምክንያትም በአሁኑ ወቅት 
የሀገራችን ዋንኛ የሥራ ቋንቋ ሆኖ እያገለገለ ነው። ይህም ኢትዮጵያን የራሳቸውን 
ቋንቋ በሥራ ቋንቋነት ከሚጠቀሙ ጥቂት የአፍሪካ ሀገራት መካከል አንዷ ያደርጋታል። 
ከአማርኛ ሌላ በኢትዮጵያ አፋን ኦሮሞ፣ ሱማልኛ፣ ትግርኛ፣ ሲዳሞኛ፣ ወላይትኛ፣ 
የጉራጌ ቋንቋዎች፣ አፋርኛ፣ ሐድያኛ፣ ጋሞኛ፣ የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ።  

በኢትዮጵያ ውስጥ የሚነገሩት ቋንቋዎች አፍሮ-ኤስያዊ እና ናይሎ ሳህራዊ 
በሚባሉ ሁለት ዋና የቋንቋ ክፍሎች ሊካተቱ ይችላሉ። በአፍሮ-ኤስያዊ የቋንቋ ቤተሰብ 
ውስጥም ኩሻዊ፣ ኦሞአዊ እና ሴማዊ የሚባሉ ንዑስ ክፍሎች አሉ።

የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ብቻ ሳይሆኑ ቋንቋዎቹ ጭምር ረጅም የርስ በርስ 
ትስስር እንዳላቸው ማስረጃዎች ይጠቁማሉ። ሕገመንግስቱ ማናቸውም የኢትዮጵያ 
ቋንቋዎች በእኩልነት የመንግስት እውቅና ይኖራቸዋል ብሎ በመደንገጉ ሁሉም 
ቋንቋዎች በእኩልነት ይታያሉ። ብዙ የሀገራችን ቋንቋዎችም ለቋንቋው ባለቤቶች 
ለመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት መስጫነት እያገለገሉ ነው።

መልመጃ አንድ

ከላይ የተቀመጠውን ምንባብ መሠረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ

1. በኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ቋንቋዎች አሉ ?

2. በኢትዮጵያ ውስት ካሉ ቋንቋዎች ዋና ዋና የሚባሉት ቋንቋዎች የትኞቹ ናቸው?

3. አማርኛ የሥራ ቋንቋ ሆኖ እንዲገለግል የተመረጠበት ምክንያት ምንድነው?
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መልመጃ ሁለት

የክልላችሁን የሥራ ቋንቋ እንዲሁም የየራሳችሁን የአፍ መፍቻ ቋንቋ በተመለከተ አጠር ያለ 
ሪፖርት አዘጋጅታችሁ በክፈል ውስጥ በኢምቋ አቅርቡ። 

ክፍለ ትምህርት አራት

ገላጭ ምልክቶች ማስተዋወቂያ (ክፍል ሦስት)

1. ገላጭ የተቆለመመ ሸ (ገም፡ሸቆ )

ይህ ገላጭ በአብዛኛው የሚያገለግለው መዳፍ ላይ ሊቀመጡ ለሚችሉ ትንሽና ቀላል ነገሮች ነው።

ምሳሌ አንድ፡

ኢምቋ፡ መለመን መለመን መጨረሻ ሰጠ።

  መለመን መለመን መጨረሻ ገም፡ሸቆ ሰጠ።

አማርኛ፡ ለምኜ ለምኜ በመጨረሻ ትንሽ ሰጠኝ።

2. ገለጭ ጥፍሮ (ገም፡ጥ )

ይህ ገላጭ ምልክት በአብዛኛው የሚያገለግለው በቁጥር ለማስቀመጥ ለሚያስቸግሩ በአንድ አካባቢ 
ሰብሰብ ብለው ለሚገኙ ሰዎች ወይም ነገሮች ነው። ምሳሌ፤ ስብሰባ ላይ ያሉ ብዙ ሰዎች፣ 
የስታዲዮም ታዳሚዎች፣ ሜዳ ላይ የተበተነ ሰራዊት ወይም እንሰሶች ወዘተ።

ምሳሌ

 

ኢምቋ፡ ደረስ አካባቢ   ።

                      

ደረሰ አካባቢ ገም፡ጥ።

አማርኛ፡ ስደረስ አካባቢው በሰው ተጥለቅልቆ ነበር።
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ኢምቋ፡ መጣ ህዝብ    

                                        

መጣ ህዝብ ገም፡ጥ።

አማርኛ፡ የመጣው ህዝብ በጣም ብዙ ነው።

3.  ገላጭ ምልክት ያጎነበሰ ሸ (ገም፡ያሸ )

ይህ ገላጭ ምልክት በአብዛኛው የሚያገለግለው መታጠፊያዎችንና አቅጣጫዎችን እንዲሁም 
ማዕዘኖችን ለማሳየት ነው።

ምሳሌ፤

ኢምቋ፡ መሄድ ትንሽ ።

  መሄድ ትንሽ ገም፡ያሸ።

አማርኛ፡  ትንሽ ከሄድክ በኋላ ታጠፍ። 

4. ገላጭ ምልክት ግድም ሀ (ገም፡ግሀ )

ይህ ጥቅል ገለጭ ምልክት የሚያገለግለው ክብ የሆኑ ነገሮች አያያዝን ለማሳየት ነው፡ ለምሳሌ፤ 
ብርጭቆ፣ ጠርሙስ፣ ቱቦዎች ወይም ቱቦ መሰል ነገሮች፣ ግንድ፣ መነጽሮች (የሩቅ መመልከቻ 
መነጽርን ጨምሮ)፣ በመደራራብ ለወፈሩ ነገሮች (ብር፣ ወረቀት፣ ወዘተ) ነው።

ምሳሌ፡

ኢምቋ፡ መኪና    ።

  መኪና ገም፡ግሀ።

አማርኛ፡ መኪናው እንደ ቱቦ ቀጭንና ረዥም ቅርጽ አለው።

በሁለት እጆች በሚሰራት ጊዜ የቆምን ነገር (ምሳሌ፡ ዛፍ ወይም ምሰሶ) ውፍረት ለማሳየት 
ያገለግላል።

5.  ገላጭ ምልክት ጭብጦ (ገም፡ ጭ )

ይህ ገላጭ ምልክት የሚያገለግለው በአብዛኝው ለጠንካራ፣ትልቅና ድቡልቡል ነገሮች፣ ለሚጨበጡ 
ነገሮች (ምሳሌ ጦር፣ ዱላ፣ አካፋ፣ ወዘተ)።
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ምሳሌ፡ 

ኢምቋ፡ ነጭ መውረድ 

  ነጭ መውረድ ገም፡ጭ

አማርኛ፡ በረዶው በጣም ትላላቅ ነው። 

ክፍለ ትምህርት አራት

የኢምቀ ናሙና ሰዋሰው

ከዚህ በታች የተቀመጡት አማርኛ ዐረፍ ተነገሮች በሙሉ ‹‹የፍልስፍና ሚና›› ከሚለው ምንባብ ውስጥ የተወሰዱ 
ናቸው። ናሙናዎቹን በጥንቃቄ ከተለማመዳችሁ በኋላ ወደ ምንባቡ በመመለስ በኢምቋ አንብቡ።

1. ኢምቋ፡ ሁሉም ነገር ኋላ አለ ምን መፈላሰፍ ፍ-ል-ስ-ፍ-ና። ይሄ ትልቅ ማድረግ አይደለም 
ግን እውነት።

አማርኛ፡ ከሁሉም ነገር ጀርባ ፍልስፍና አለ ቢባል ማጋነን አይሆንም። 

2. ኢምቋ፡ አንድ አንድ ጊዜ የሆነ ነገር መረዳት አይደለም ከዛ እኛ ራስ መጠየቅ መጀመር- 
ለምን መሆን- እንዴት መሆን - አሃ- ከዛ መልስ መፈለግ መፈለግ ማሰብ ማሰብ ግምት 
ይሄ ይሄ መዘረዘር  ሂደት ስም ምን መፈላሰፍ ፍ-ል-ስ-ፍ-ና። 

አማርኛ፡ አንዳድ ጊዜ ያልገቡንን ነገሮች በተመለከተ ለምን ሆነ? እንዴት ሆነ? ወዘተ 
እያልን ራሳችንን ስንጠይቅና የጥያቄዎቻችን መልስ ሊሆኑ ይችላሉ ብለን የምንገምታቸውን 
መላምቶች የምንደረድርበት ሂደት ፍልስፍና ነው። 

3. ኢምቋ፡ መፈላሰፍ ፍ-ል-ስ-ፍ-ና መጀመር የት ጥያቄ ውስጥ። ጥያቄ ግን ራስ መሆን 
መቻል ወይም ሌላ ሰው መጠየቅ መቻል።

አማርኛ፡ ፍልስፍና የሚጀምረው ከጥያቄዎች ውስጥ ነው። ጥያቄዎቹ ለራስ ወይም ለሌላ 
ሰው ሊሆኑ ይችላሉ። 
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4. ኢምቋ፡ ሰው ማግኘት ስኬት ሁሉ መመርመር እንደገና ሰው መጋጠም ልዩ መሆን 

መመርመር ማግኘት ምን መጀመር የት- መፈላሰፍ ፍ-ል-ስ-ፍ-ና ማየት ቀላል።

አማርኛ፡ የሰው ልጅ ያሰመዘገባቸውን ስኬቶች ሆነ ያጋጠሙትን ልዩነቶች ብንመረምር 
ጅምራቸው ፍልስፍና እንደሆነ መረዳት እንችላለን።

5. ኢምቋ፡ ምሳሌ ምን ሰው ሰማይ ሰፊ መመርመር ውጤት አገኘ ጀመረ እንዴት- መፈላሰፍ 
ፍ-ል-ስ-ፍ-ና  ምሳሌ መሆን። 

አማርኛ፡የሰው ልጅ በሕዋ ምርምር ያስመዘገባቸውን ስኬቶች እንደ ምሳሌ ብንወስድ ጅምሩ 
ፍልስፍና እንደሆነ እንረዳለን።
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የክለሳ ጥያቄዎች

የኢምቋ የተግባር ትምህርት በመሆኑ ጥያቄዎቹ የሚቀርቡት በተግባር ነው። ከኢምቋ ትምህርት 
ውስጥ በጽሁፍ ቀርበው በማንበብና በመጻፍ መመለስ የሚቻሉ ጥያቄዎች ውስን ናቸው።  ለእነዚህ 
ውስን ጥያቄዎች ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ የተወሰኑ የክለሳ ጥያቄዎች ከዚህ በታች ቀርበዋል። 

1. ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ የኢምቋ ግሶችን ለየት ከሚያደርጓቸው ባህሪያት መካከል 
የሚመደብ አይደለም

ሀ. እንደ አገባቡ ግስ ወይም ስም መሆን መቻል

ለ. እንደ አገባቡ ግስ ወይም ቅጽል መሆን መቻል

ሐ. የጊዜ አመልካች ቅጥያ መቀበል አለመቻል

መ. ሁሉም መልስ ናቸው

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

2. መቀመጥ መውደድ አይደለም። በዚህ የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ውስጥ የመቀመጥ ምልክት 
አገልግሎት ምንድነው?

ሀ. ቅጽል

ለ. ስም

ሐ. ግስ

መ. ተውላጠ ስም

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

3. መቀመጥ የለም። በዚህ የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ውስጥ የመቀመጥ ምልክት አገልግሎት 
ምንድነው?

ሀ. ቅጽል

ለ. ስም

ሐ. ግስ

መ. ተውላጠ ስም

ሠ. መልሱ አልተሰጠም
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4. መቀመጥ መውደድ አይደለም። ከሚከተሉት ዐረፍተ ነገሮች መካከል የዚህ የኢምቋ ዐረፍተ 
ነገር ተቀራራቢ የአማርኛ ትርጉም የትኛው ነው?

ሀ. መቀመጫ የለም

ለ. መቀመጥ አልወድም

ሐ. መቀመጥ ክልክል ነው

መ. መቀመጫ የሚወድ የለም

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

5. ሞት መጥፎ። በዚህ የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ውስጥ የሞት ምልክት አገልግሎት ምንድነው?

ሀ. ቅጽል

ለ. ስም

ሐ. ግስ

መ. ተውላጠ ስም

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

6. ሞት ፍረሃት። በዚህ የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ውስጥ የሞት ምልክት አገልግሎት ምንድነው?

ሀ. ቅጽል

ለ. ስም

ሐ. ግስ

መ. ተውላጠ ስም

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

7. ሞት ፍረሃት ። ከሚከተሉት ዐረፍተ ነገሮች መካከል የዚህ የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ተቀራራቢ 
የአማርኛ ትርጉም የትኛው ነው?

ሀ. ሞት ጨካኝ ነው።

ለ. ሞት ለምን ያስፈራል?

ሐ. ሞት ያስፈራል?
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መ. መሞት ያስፈራል::

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

8. ቆንጆ ቆንጆ ሴት ሴት አየ። በዚህ የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ውስጥ የቆንጆ ቆንጆ  ምልክት 
አገልግሎት ምንድነው?

ሀ. ቅጽል

ለ. ስም

ሐ. ግስ

መ. ተውላጠ ስም

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

9. ቆንጆ ቆንጆ ሴት ሴት አየ። ከሚከተሉት ዐረፍተ ነገሮች መካከል የዚህ የኢምቋ ዐረፍተ 
ነገር ተቀራራቢ የአማርኛ ትርጉም የትኛው ነው?

ሀ. አበበ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች አየ።

ለ. ብዙ ቆንጆ ሴቶች አየሁ።

ሐ. ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ማየት እፈልጋለሁ።

መ. ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች አይተሃል?

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

10.  ቆንጆ ቆንጆ ሴት ሴት አየ። ሴት ሴት ቆንጆ ቆንጆ መውደድ። በሁለቱ ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ 
ቆንጆ ቆንጆ ምልክት ልዩነት ምንድነው

ሀ. በመጀመሪያው ዐረፍ ተነገር ውስጥ አገልግሎቱ ግስ ሲሆን፣ በሁለተኛው ዐረፍተ 

ነገር ውስጥ ግን ቅጽል ነው።

ለ. በመጀመሪያው ዐረፍ ተነገር ውስጥ አገልግሎቱ ቅጽል ሲሆን፣ በሁለተኛው 

ዐረፍተነገር ውስጥ ግን ግስ ነው።

ሐ. በመጀመሪያው ዐረፍተ ነገር ውስጥ መጀመሪያ ሲመጣ በሁለተኛው ዐረፍተ 
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ነገር ውስጥ ግን የመታጣው በመጨረሻ ላይ ነው፡

መ. በመጀመሪያው ዐረፍ ተነገር ውስጥ አገልግሎቱ ስም ሲሆን፣ በሁለተኛው 

ዐረፍተ ነገር ውስጥ ግን ግስ ነው።

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

11. ሴት ሴት ቆንጆ ቆንጆ መውደድ። ከሚከተሉት ዐረፍተ ነገሮች መካከል የዚህ የኢምቋ 
ዐረፍተ ነገር ተቀራራቢ የአማርኛ ትርጉም የትኛው ነው?

ሀ. ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች እወዳለሁ።

ለ. ሴቶች መቆነጃጀት ይወዳሉ።

ሐ. ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ተወዳጅ ናቸው።

መ. ሴቶች ቆንጆ ቆንጆ ነገር ይወዳሉ።

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

12.  በሚከተሉት የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ የተሰመረበት ምልክት አገልግሎት ግስ ነው።

ሀ. መቆም ዝም ጥሩ አይደለም። 

ለ.መቆም ነገር የለም። 

ሐ. ሴት ሴት ቆንጆ ቆንጆ መውደድ። 

መ. ሞት ፍረሃት 

ሠ. ሀ እና ሐ መልስ ናቸው   

13.  ከሚከተሉት አንዱ ‹‹እበላለሁ››ን ይወክላል፤

ሀ. የመብላት ምልክት + በኋላ

ለ. የመብላት ምልክት + ወደፊት

ሐ. የመብላት ምልክት + መጨረስ

መ. ሀ እና ለ መልስ ናቸው

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

14.  ከሚከተሉት አንዱ ያለፈ ክንውንን ይወክላል፤
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ሀ. የመብላት ምልክት + በኋላ

ለ. የመብላት ምልክት + ወደፊት

ሐ. የመብላት ምልክት + መጨረስ

መ. ሀ እና ለ መልስ ናቸው

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

15.  ከሚከተሉት አንዱ የኢምቋ ግስ አይደለም፤

ሀ. ግልጽ ግስ

ለ. አላፊ ግስ

ሐ. አመልካች ግስ

መ. ገላጭ ግስ

16. ከሚከተሉት አንድ እንደ አገባቡ ግስ ወይም ስም ሊሆን ይችላል

ሀ. ማሽተት

ለ. ማየት

ሐ. መስማት

መ. መሽናት

ሠ. ሁሉም

17.  የ‹‹ሀገር›› ምልክትን ወደ ቅጽል ለመቀየር፤

ሀ. የ‹‹መጨረስ›› ምልክት ይጨመራል

ለ. የ ዊ ማሳያ ይጨመራል

ሐ. የ‹‹ወደፊት›› ምልክት ይጨመራል

መ. የ‹‹እኛ›› ምልክት ይጨመራል

ሠ. መልሱ አልተሰጠም።

18.  ከሚከተሉት አንዱ ምሳሌያዊ አነጋገሮችን አይገልጽም፤

ሀ. የሥነቃል አንድ ክፍል ናቸው። 

ለ. ደራሲ የላቸውም፡
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ሐ. ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፉ የመጡ የአንድ ማኅበረሰብ ገጠመኞች ጥርቅም 

ናቸው። 

መ. የአንድ ህዝብ የጋራ ሀብት ናቸው።

ሠ. ሁሉም ምሳሌያዊ አነጋገሮችን ይገልጻሉ።

19. ወዳጅ - ዓይን ሁለቱ ትንሽ ስህተት በቂ። የዚህ ምሳሌያዊ አነጋር ትርጉም፤

ሀ. ወዳጅ ዓይን ተመሳሳይ

ለ.  ወዳጅ ቅሬታ ስሜት ቀላል ስለዚህ ጥንቅቅ ጥንቅቅ አስፈላጊ

ሐ. ወዳጅ ዓይን ስሜት ቀላል ስለዚህ ጥንቅቅ ጥንቅቅ አስፈላጊ

መ. ወዳጅ ዓይን ሁለት አለ

ሠ. መልስ የለም

20.  ‹‹ጨለማ አለ ማብራት፤ መከራ አጋጠም ዘዴ መፈለግ›› የዚህ ምሳሌያዊ አነጋር ትርጉም፤

ሀ. ችግር ማስወገድ እንዴት- ጥበብ ጥቅም ዘዴ መፈጠር አስፈላጊ

ለ. ጨለማ መብራት ሁለት ተመሳሳይ

ሐ. ጨለማ አለ መከራ መምጣት ግድ

መ. መከራ ምክንያት ምን- ጨለማ

ሠ. መልስ የለም

21. ‹‹ክረምት አለፈ- አለቀ ቤት ሥራ ሥራ ያስፈልጋል  አይደለም›› የዚህ ምሳሌያዊ አነጋር 
ትርጉም፤

ሀ. ቤት አስፈላጊ መቼ- ክረምት ብቻ

ለ. አንድ ነገር አለፈ በቃ ቁጭት ቅጭት ስህተት

ሐ. ክረምት አለፈ ቤት መፈለግ መፈለግ ያስፈልጋል አይደለም

መ. ክረምት መምጣት በፊት ቤት መፈለግ መፈለግ አስፈላጊ

ሠ. መልስ የለም

22. ‹‹መሥረቅ ሰው ሱስ ማርካት ማድረግ ምን- አየት አየት ዳቦ እንኳን አገኘ መላስ መላስ 
ዝም›› የዚህ ምሳሌያዊ አነጋር ትርጉም፤

ሀ. መስረቅ ሰው ዳቦ ላስ ላስ መወደድ
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ለ. አንድ ሰው ልማድ አለ መልቀቅ አይደለም ማሰር

ሐ. መስረቀ ሰው ሱስ መጥፎ

መ. መሰረቅ ሰው ዳቦ መወደድ

ሠ. መልስ የለም 

23. ‹‹ልብ እሱ ነጭ ማቡካት ማቡካት›› የዚህ ምሳሌያዊ አነጋር ትርጉም፤

ሀ. ሊጥ መልክ ምን ነጭ

ለ. ምኞት ህልም ብዙ

ሐ. እሱ ነጭ ማቡካት ማቡካት ውድድ

መ. እሱ ጥቁር ማቡካት መውደድ አይደለም

ሠ. መለስ የለም

24. ከሚከተሉት አንዱ የዝናብ ምልክት ቅጽል ምልክት ነው

ሀ. ዝናብ ዝናብ

ለ. ዝናባማ

ሐ. ዝናብ + ወደፊት

መ. ዝናብ + ገና

ሠ መልስ የለም

25. ‹‹ቂመኛ›› ቅጽል ምልክት ነው፣ ከሚከተሉት አንዱ የዚህ ምልክት ‹‹ስም›› ነው

ሀ. ቂሞች

ለ. ቂም

ሐ. ቂም ያዘ

መ. ቂም መጥፎ

ሠ. መልስ የለም

26. ቋሚ አቅጣጫና እንቅስቃሴ ያላቸው በሁሉም ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ በተመሳሳይ መንግድ 
የሚሰሩ ግሶች ምን ተብለው ይጠራሉ?

ሀ. አመልካች ግሶች

ለ. ግልጽ ግሶች

ሐ. ዋና ምልክቶች
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መ. ገላጭ ግሶች

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

27. ከሚከተሉት ምልክቶች መካከል የግልጽ ግሶች ምሳሌ የሆነው ምልክት የትኛው ነው?

ሀ. መብላት

ለ. መጠጣት

ሐ. መጠበቅ

መ. ማሰብ

ሠ. ሁሉም መልስ ናቸው

28. በአንድ ዐረፍተ ነገር ውስጥ የግልጽ ግሶችን ትርጉም መረዳት የሚቻለው እንዴት ነው?

ሀ. ከአቅጣጫቸው

ለ. ከአገባባቸው

ሐ. ከፊት ገለጻና አካላዊ እንቅስቃሴዎች

መ. ሀ እና ሐ

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

29. ግራበማጋባት ላይ የተመሠረቱ ቃላዊ ግጥሚያዎች ናቸው

ሀ. ምሳሌያዊ አነጋገሮች

ለ. እንቆቅልሾች

ሐ. ግልጽ ግሾች

መ. ገላጭ ግሾች

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

30. ከላይ ነፍስ የለም- ሞት ከታች ነፍስ የለም- ሞት መሃል ምን- ነፍስ ማዳን መቻል አለ 
ምን።

ሀ. ዳቦ፣ አትከልት፣ ዳቦ

ለ. ቆርቆሮ፣ ቤት፣ ጊድጊዳ

ሐ. አክንባሎ፣ ምጣድ፣ እንጀራ 

መ. መጽሀፍ፣ ስክሪቢቶ፣ እርሳስ

ሠ. መልሱ አልተሰጠም 
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31. እናት ሆድ መውጣት እንደጋና እናት ራስ መርገጥ ምን

ሀ. ጥጃ

ለ. አህያ ትንሽ

ሐ. የክብሪት እንጨት

መ. ዘነዘና

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

32. የሙያ ምልክት + ባለቤት ምልክት = ---------------------

ሀ. ሙያ ባለቤት

ለ. ባለሙያ

ሐ. ጎበዝ

መ. ሠነፍ

ሠ. ከ መ በስተቀር ሁሉም መልስ ናቸው

33. እንደሚወክሉት ነገር የሚለዋወጡና ቋሚ የሚባል የእጅ ቅርጽም ሆነ አቅጣጫ የሌላቸው 
ግሶች ምን ተብለው ይጠራሉ?

ሀ. አመልካች ግሶች

ለ. ግልጽ ግሶች

ሐ. ዋና ምልክቶች

መ. ገላጭ ግሶች

ሠ. መልሲ አልተሰጠም

34. ቋሚ አቅጣጫና እንቅስቃሴ የሌላቸውና በዐረፍተ ነገሮች ውስጥ እንዳላቸው አገባብ 
የሚለዋወጡ ምን ተብለው ይጠራሉ?

ሀ. አመልካች ግሶች

ለ. ግልጽ ግሶች

ሐ. ዋና ምልክቶች

መ. ገላጭ ግሶች

ሠ. መልሲ አልተሰጠም
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35. ከሚከተሉት የግስ ምልክቶች መካከል ገላጭ ግስ የሆነው የትኛው ነው?

ሀ. መቆም

ለ. መውሰድ 

ሐ. መምታት

መ. መጓዝ

ሠ. ሁሉም መልስ ናቸው

36. ከሚከተሉት የግስ ምልክቶች መካከል የአመልካች ግስ የሆነው የትኛው ነው?

ሀ. መበደር

ለ. መክፈል

ሐ. መቆም

መ. መውሰድ

ሠ. ሀ እና ለ

37.  ይህ ምልክት የሚሠራው በየትኛው አገባብ ውስጥ ነው?

ሀ. መኪና መቆም ክልክል። 

ለ. ሰው መቆም ነውር።  

ሐ. ሥራ መቆም ሕግ ቅጣት። 

መ. በሁሉም ውስጥ

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

38.  ይህ ምልክት የሚሠራው በየትኛው አገባብ ውስጥ ነው?

ሀ. መኪና መቆም ክልክል። 

ለ. ሰው መቆም ነውር።  

ሐ. ሥራ መቆም ሕግ ቅጣት። 

መ. በሁሉም ውስጥ

ሠ. መልሱ አልተሰጠም
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39. ‹‹ምግብ መውሰድ›› በዚህ የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ውስጥ የመውሰድ ምልክት፤

ሀ. እጅ ከታች ተነስቶ እየታጠፈ ይመጣና አፍ አካባቢ ይቆማል

ለ. የ መውሰድ ምልክት

ሐ. የመብላት ምልክት

መ. ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የመውሰድ ምልክት

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

40.  ይህ ምልክት የሚሠራው በየትኛው አገባብ ውስጥ ነው?

ሀ. ላበድርህ

ለ. አበድርሃለሁ

ሐ. አበድረኝ

መ. አላበድርም

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

41.  ይህ ምልክት የሚሠራው በየትኛው አገባብ ውስጥ ነው?

ሀ. ላበድርህ

ለ. አበድርሃለሁ

ሐ. አበድረኝ

መ. ሀ እና ለ

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

42.  የ‹‹ሕግ›› ምልክት + የ‹‹መስበር›› ምልክት = የ_____________ ምልክት

ሀ. ሕግሰባሪ

ለ. ሕገወጥ

ሐ. ሕግአስከባሪ

መ. ወንጀለኛ

ሠ. መልሱ አልተሰጠም
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43. የ‹‹ሁሉም›› ምልክት + የ‹‹ሚኒስትር›› ምልክት = የ_____________ ምልክት

ሀ. ሚኒስትሮች

ለ ጠቅላይ ሚኒስትር

ሐ. መንግሰት

መ. የመንግስት ባለስልጣን

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

44.  ከስሞችና ከግሶች ጋር በመምጣት ስሞቹን ወይም ግሶቹን የበለጠ ግልጽ የሚያድርጉና 
ትርጓሜን የሚያሳዩ ምልክቶች ____________ ይባላሉ። 

ሀ. ገላጭ ምልክቶች

ለ. ግልጽ ግሶች

ሐ. ዋና ምልክቶች

መ. ገላጭ ግሶች

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

45. ከሚከተሉት ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ ስለ ገላጭ ምልክቶች እውነት የሆነው የትኛው ነው

ሀ. የአንድን ነገር መጠንና ቅርጽ ያሳያሉ፣

ለ.አንድን ነገር በመወከል ያሳያሉ፣

ሐ.የአንድን ነገር እንቅስቃሴ ሁኔታ ያሳያሉ

መ.አንድ ነገር ከሌሎች ነገር ጋር ያለውን ግንኙነት ያሳያሉ 

ሠ. ሁሉም መልስ ናቸው

46.  ገም፡3 ማለት ምን ማለት ነው

ሀ. 3 ገላጭ ምልክቶች

ለ. 3ኛው ምልክት

ሐ. ገላጭ ምልክት ሦስት ቁጥር

መ. ግምገማ 3

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

47.  ገም፡ግሀ ምንን ይወክላል

ሀ. ገለጭ ምልክት ጥፍሮ
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ለ.ገላጭ ምልክት ምልክት ያጎነበሰ ሸ

ሐ. ገላጭ ምልክት ምልክት ግድም ሀ 

መ. ገላጭ ምልክት ምልክት ጭብጦ

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

48.  ጨለማ ትኩር አየ ምን  ። ማለት

ሀ. ጨለማ ትኩር አየ ምን- አንድ ሰው

ለ. ጨለማ ትኩር አየ ምን- አንድ ሰው መሄድ

ሐ. ጨለማ ትኩር አየ ምን- አንድ ሰው ወደ እኔ ሲመጣ

መ. ጨለማ ትኩር አየ ምን- አንድ ሰው ቆሞ

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

49. ጨለማ ትኩር አየ ምን-  ።

ሀ. ጨለማ ትኩር አየ ምን- አራት ሰው

ለ. ጨለማ ትኩር አየ ምን- አራት ሰው መሄድ

ሐ. ጨለማ ትኩር አየ ምን- አራት ሰዎች በሰልፍ ወደ እኔ ሲመጡ

መ. ጨለማ ትኩር አየ ምን- አራት ሰዎች ጎን ለጎን እየተራመዱ ወደ እኔ ሲመጡ

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

50. የሚከተለው የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ትርጉም ምንድነው   ።

ሀ. አስር ሰዎች ወደ እኔ ሲመጡ

ለ. ብዙ ሰዎች ተሰልፈው ቆመዋል

ሐ. ብዙ ሰዎች ተሰልፈው እየሄዱ ነው

መ. አምስት ሰዎች ወደ ግራ አምስት ሰዎች ወደ ቀኝ ሲሄዱ

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

51.  የሚከተለው የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ትርጉም ምንድነው?

  ጥገ፡5፡

ሀ. ሰዎች ወደ እኔ ሲመጡ
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ለ. ሰዎች ተሰልፈው ቆመዋል

ሐ. ብዙ ሰዎች በሰልፍ እየሄዱ ነው

መ. አምስት ሰዎች ወደ ግራ አምስት ሰዎች ወደ ቀኝ ሲሄዱ

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

52.  ‹‹   ግንብ መጋጨት›› ማለት _________ ማለት ነው።

ሀ.  ገም፡3 ግንብ መጋጨት

ለ. መኪናው በኋላ ማርሽ ሲሄድ ከግንብ ጋር ተጋጨ

ሐ. መኪናው በፍጠነት እየተሽከረከረ ነው ከግንብ ጋር ተጋጨ

መ. ሀ እና ለ

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

53.  ቢሮ መጽሐፍ ። ማለት፤

ሀ. ቢሮው ውስጥ ሦስት ሰዎች ቆመዋል

ለ. ቢሮው ውስጥ መጽሀፎች አሉ

ሐ. ቢሮ መጽሀፍ ገም፡ሸ

መ. ቢሮ ውስጥ መጽሐፎች ተገጥግጠዋል 

ሠ. ሐ እና መ

54. በኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ቋንቋዎች አሉ?

ሀ. 80  ለ. 90 አካባቢ  ሐ. 15  መ. 100 ሠ. መልሱ የለም

55. አማርኛ የፌድራል መንግስት የሥራ ቋንቋ ሆኖ እንዲገለግል የተመረጠበት ምክንያት 
ምንድነው?

ሀ. ከሌሎች ቋንቋዎች የተሻለ ስለሆነ

ለ. በአብዛኞቹ ክልሎች ውስጥ ስለሚነገር

ሐ. ለብዙ ዓመታት የመንግስት የሥራ ቋንቋ ሆኖ በመቆየቱ

መ. ለ እና ሐ

ሠ. መልሱ አልተሰጠም
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56. በሕገመንግስቱ መሠረት፤

ሀ. ብዙ ተናጋሪ ያላቸው ቋንቋዎች ብቻ እውቅና ያገኛሉ

ለ. ሁሉም ቋንቋዎች በእኩልነት ይታያሉ

ሐ. በቋንቋዎች መካከል መበላለጥ አለ

መ. ከአማርናኛ የተሻለ ቋንቋ የለም

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

57. መለመን መለመን መጨረሻ  --------- ሰጠ። በባዶው ቦታ መግባት የሚገባው ገም፤

ሀ. 

ለ. 

ሐ. 

መ. 

ሠ. መልሱ አልተሰጠም

 

        58.    ። ማለት _________ ማለት ነው።
            

 ሀ. ደረሰ አካባቢ ገም፡ጥ።

 ለ. ስደረስ አካባቢው በሰው ተጥለቅልቆ ነበር።

 ሐ. መቧጥጥ እወዳለሁ

 መ. ሀ እና ለ

 ሠ. መልሱ አልተሰጠም





12ኛ ክፍል

የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ

የተማሪ መጽሐፍ

የኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር


