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ምዕራፍ አንድ
የቤተሰብ ሕግ

የሚጠበቁ ውጤቶች፡

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለቤተሰብ ሕግ  ምንነትና አስፈላጊነት  በምክንያትና በውጤት አስደግፋችሁ በኢምቋ 
ታስረዳላችሁ፤

	ከቤተሰብ ሕግ ጋር የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን ከነሥነምልክታዊ ውበታቸው በዕለት 
ተዕለት ተግባቦት ውስጥ ትጠቀማላችሁ፤

	 ከምንባቡ ዋናና ዝርዝር ሐሳቦችን ትለያላችሁ፤

	ከአንድ ምልክት ተጨማሪ ምልክቶችን ትመሠርታላችሁ፤

	ለምልክቶች ተቃራኒ ትሰጣላችሁ፤

	የኢምቋ ግስ ዓይነቶችን ትዘረዝራላችሁ፤

	የግል ሐሳባችሁን ለመግለፅም ግሶቹን ትጠቀማላችሁ፤

	 የግሶቹን ልዩነትነት በምሳሌ አስደግፋችሁ ታስረዳላችሁ፤
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3አስራ ሁለተኛ ክፍል

 ቁልፍ ምልክቶች

ቤተሰብ ሕግ ቀለብ

መሠረት ምሰሶ

ተቋም ከለላ

እንዲዘልቅ/መዝለቅ ትዳር
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4 አስራ ሁለተኛ ክፍል

መተግበር ግላዊ

ተቆጥቧል/መቆጠብ ሹም

አንቀጽ ሞራል ፈቃደኝነት

እውቅና ወጉ/ወግ መርሆች/መርህ

እስካልተቃረነ/መቃረን
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5አስራ ሁለተኛ ክፍል

ቅድመ-ሁኔታ

የፀና/መፅናት ክልከላዎች

ነክ ማህበራዊ

መጋጨት ፍቺ
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6 አስራ ሁለተኛ ክፍል

ክፍለ ትምህርት አንድ 

የማነቃቂያ ተግባር

እይታዊ ንባብ

የሚከተለውን ሥእል በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ከቤተሰብ ጋር የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን 
በመጠቀም ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ በኢምቋ አስረዱ።

የቅድመ ምንባብ ጥያቄዎች

1. በአካባቢያችሁ ወይም በባህላችሁ አንድ ወንድና ሴት ለመጋባት ማሟላት የሚጠበቅባቸው 
መስፈርቶች ምንድናቸው?

2. በአካባቢያችሁ ወይም በባህላችሁ ቤተሰብ እንዳይፈርስ ማሕበረሰቡ የሚከተለውን ሥርአት 
ለክፍል ጓደኞቻችሁ  በኢምቋ አስረዱ።

3. ጋብቻ በምን መልክ ቢመሠረትና ቢመራ የተሻለ ውጤታማ ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ?

ምንባብ

ተማሪዎች፤መምህራችሁ የቤተሰብ ሕግ የሚለውን ምንባብ ሲያነቡ ሃሰቡን ለመረዳት ከመሞከር 
ጎን ለጎን የምልክት አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።
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7አስራ ሁለተኛ ክፍል

የቤተሰብ ሕግ

የአንድ ማኅበረሰብ መሠረት ቤተሰብ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ የማኅበረሰብ 
መሠረት የሆነው ቤተሰብ የሚመሠረተው በተለያየ መልኩ ቢሆንም፣ ዋናው ግን ጋብቻ 
ነው። ቤተሰብ የኅብረተሰቡ ዋና ምሰሶ በመሆኑ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ተቋም ነው። 
ይህ ተቋም ከመቋቋሙ አንስቶ እስከ መጨረሻው ድረስ በሕግና ስርዓት መመራት 
ይኖርበታል። የቤተሰብ መመስርቻ የሆነው ጋብቻ በኅብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ኖሮት 
እንዲዘልቅ ኅብረተሰቡ ባወጣው ሕግ መሠረት መመሠረት ይኖርበታል። በቆይታው 
ጊዜ የሚፈጠሩት ግንኝነቶችና ውጤቶች እንዲሁ የሕግ ከለላ ሊኖራቸው ይገባል። 
ለምሳሌ የልጅ አስተዳደግና አስተዳደር፣ በትዳር ውስጥ ስለሚፈጠሩ ንብረቶች፣ ከትዳር 
በፊት የነበሩ ንብረቶች ጉዳይ በሕግ መመራት ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም፣ በባልና 
ሚስት መሀል የሚፈጠሩ ግንኙነቶች እንዲሁ በሕግ መሠረት መደንገግ ይኖርባቸዋል።

  ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች ይህን የኅብረተሰብ ምሰሶ የሆነውን ትዳር ሊያፈርሱት 
ይችላሉ።ይህ ተቋም መፍረስ ካለበት ህጋዊ በሆነ መልኩ ነው መፍረስ ያለበት። 
ትዳር ሲፈርስ የራሱ የሆነ ውጤት ይኖረዋል። የልጆች ቀለብ፣ በትዳር ዘመን የተገኙ 
ንብረቶች አከፋፈል፣ ወዘተ በሕግ መሠረት መሆን ይኖርበታል። 

የሀገራችን የቤተሰብ ሕግ የጋብቻን ትርጉም በቀጥታ ከመስጠት ተቆጥቧል። 
ነገር ግን ከሕጉ የተለያዩ ድንጋጌዎች የቃሉን ትርጉም ማግኘት ይቻላል። ሕጉ 
የጋብቻን ትርጉም ያላስቀመጠው “ጋብቻ” ለሚለው ቃል ሁሉንም የህበረተሰብ 
ክፍሎችና ዜጎች ሊያስማማ የሚችል ትርጉም ማስቀመጥ ስለማይቻል ነው።  የተሻሻለው 
የቤተሰብ ሕጋችን በዋነኝነት ለሦስት አይነት የጋብቻ ማስፈፃሚያ ስርዓቶች እውቅና 
ሰጥቷል። እነዚህም በክብር መዝገብ ሹም ፊት የሚፈጸም ጋብቻ፣  በኃይማኖት ስርዓት 
መሠረት የሚፈጸም ጋብቻና  በባህል ስርዓት መሠረት የሚፈጸም ጋብቻ ናቸው። ከዚህ 
በተጨማሪም የቤተሰብ ሕጉ በውጭ ሀገር የተፈጸመ ጋብቻ በዛ ሀገር ጋብቻ አፈፃፀም 
ሕግ መሠረት የተፈጸመና የሀገራችንን ባህል የማይቃረን ከሆነ እውቅና ይሰጣል። 

ሕጉ ከላይ በተጠቀሱት ሦስት ስርዓቶች ጋብቻ ቢፈጸምም ሦስቱም ዓይነት 
የጋብቻ መፈጸሚያ  ስርዓቶች በቅድሚያ ሊያሟሏቸዉ የሚገቡ ቅድመ ሁኔታዎች 
ይዘረዝራል። ከእነዚህ ቅድመ-ሁኔታዎች መካከል መሠረታዊ የሚባሉት፤ ፈቃደኝነት፣ 
የተጋቢዎቹ እድሜ፣ ዝምድና፣ በጋብቻ ላይ ጋብቻ እና በብቸኝት ለመኖር የተወሰነ 
ጊዜ ናቸው።  

ተጋቢዎች ሕጉን ጠብቀው እንደተጋቡ ሁሉ፣ ፍቺ የግድ ሲሆን ደግሞ ሕጋዊ 
በሆነ ሁኔታ መፋታት እንዳለባቸው ደንግጓል። ፍቺውን ተጋቢዎች በስምምነት 
ማድረግ እንደሚችሉ ወይም በአንዱ ወይም በሁለቱም ተጋቢዎች ጥያቄ እንደሚሆን 
ሕጉ አስቀምጧል። በተጨማሪም የፍቺው ሕጋዊ ውጤት የእኩልነትን መርህ መሠረት 
አድርጎ መሆን እንዳለበትም ተገልጿል። በመሆኑም በሕጋዊ መንገድ የተመሠረተው 
ጋብቻ በሕጋዊ መንገድ መፍረስ አለበት።ይህ ሕጋዊ ፍቺም ሕጋዊ ውጤት አለው። 

አንድ ኅብረተሰብ እንደ ኅብረተሰብ ቀጣይነት እንዲኖረው ይፈልጋል። ባህሉ፣ 
ቋንቋው፣ ስርዓቱ፣ ወጉ ወዘተ ተጠብቆለት እንዲቀጥል የሁሉም ኅብረተሰብ ምኞትና 
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8 አስራ ሁለተኛ ክፍል

ፍላጎት ነው። ይህ እንዲሆን ለኅብረተሰቡ ምሰሶ የሆነው ቤተሰብ ልዩ የሕግ ጥበቃ 
ሊደረግለት ይገባል። 

እንዳልካቸዉ ወርቁ፣ “የጋብቻ እና ፍቺ ህጋዊ ውጤቶች ከተሸሻለው የቤተሰብሕግ አንፃር” ፌስቡክ፣ 
የካቲት 2007 ዓ.ም.፡ ለምንባብ እንዲመች ተደርጎ የተሻሻለ

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 ዋና ዋና ነጥቦች ጥቀሱ።

3. መጽሀፎቻችሁን ሳትመለከቱ የምንባቡን መልእክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍሉ 
ወስጥ በኢምቋ 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. የቤተሰብ መሠረት የሆነው ጋብቻ በኅብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ኖሮት እንዲዘልቅ በምን 
ሁኔታ መመሥረት አለበት?

2. በጋብቻ ውስጥ የሕግ ከለላ ከሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ውስጥ ሦስት ምሳሌዎች ጥቀሱ።

3. ትዳር ሲፈርስ በሕጋዊ መንገድ መሆን ያለበት ለምንድነው ?

4. የተሻሻለው የኢትዮጵያ የቤተሰብ ሕግ የጋብቻን ትርጉም በቀጥታ ያላስቀመጠው 
ለምንድነው?

5. የተሻሻለው የኢትዮጵያ የቤተሰብ ሕግ እውቅና የሰጣቸው ለሦስት አይነት የጋብቻ 
ማስፈፃሚያ ስርዓቶች ምንድናቸው ?

6. በውጭ ሀገር የተፈጸመ ጋብቻ ሕጋዊ እውቅና የሚሰጠው ምን ሲያሟላ ነው?

7. የኢትዮጵያ የቤተሰብ ሕግ እውቅና የሰጣቸው የጋብቻ መፈጸሚያ  ስርዓቶች በቅድሚያ 
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ሊያሟሏቸው የሚገቡ ቅድመ ሁኔታዎች ምንድናቸው ?

8. የቤተሰብ ሕጉ እነዚህን ሁሉ ዝርዝር ጉዳዮች ለማካተት የሞከረበት ዋና ምክንያት 
ምንድነው?

9.  በኢትዮጵያ የቤተሰብ ሕግ ፍቺ የሚፈቀደው ጥያቄው ከማን ሲመጣ ነው?

10.  የቤተሰብ ልዩ የሕግ ጥበቃ የሚያስፈልገው ለምን እንደሆነ በአጭሩ አስረዱ።

ክፍለ ትምህርት ሁለት

የምልክት ቋንቋ ግሶች

ግስ ድርጊት (ተግባር) ወይም መሆንን የሚገልጽ የቃል ክፍል ወይም ምልክት ነው። በአንድ 
ዐረፍተ ነገር ውስጥ ምን እንደተከናወነ የሚያሳየን ቃል ወይም ምልክት ግስ ይባላል። ሁሉም 
ቋንቋዎች ግስ አላቸው። የኢምቋም ግስ አለው። ሆኖም ድምጽ ከሚጠቀሙ ቋንቋዎች ግስ ጋር 
ሲነጻጸሩ፣ የኢምቋ ግሶች የተለየ ባህሪ ያላቸው ከመሆኑም በላይ፣ የተወሳሰቡና ከሌሎች የኢምቋ 
የሥነምልክት ክፍሎች ለመለየት የሚያስቸግሩ ናቸው። የኢምቋ ግሶችን ለየት ከሚያደርጓቸው 
ባህሪያት ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፤ 

1. አንድ የኢምቋ ምልክት እንደ አገባቡ ግስ ወይም ስም ሊሆን ይችላል

ምሳሌ አንድ፤

1. መቀመጥ መውደድ አይደለም። (መቀመጥ አልወድም።)

2. መቀመጥ የለም። (መቀመጫ የለም።)

ከላይ ባሉት ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ አብሮት ከሚሄደው የፊት ገለጻ በስተቀር የመቀመጥ መሠረታዊ 
ምልክት ተመሳሳይ ነው። ሆኖም በመጀመሪያው ዐረፍተ ነገር ውስጥ አገልግሎቱ የግስ ሲሆን፣ 
በሁለተኛው ዐረፍተ ነገር ውስጥ ግን አገልግሎቱ ስም ነው። ምልክቱ ተመሳሳይ ቢሆንም የኢምቋ 
ተጠቃሚዎች ከአገባቡ መረዳት ይችላሉ።  

ምሳሌ ሁለት፤

1. ሞት መጥፎ (ሞት መጥፎ ነው።)

2. ሞት ፍረሃት (መሞት ያስፈራል።)

በመጀመሪያው ምሳሌ ውስጥ እንደታየው፣ አብሮት ከሚሄደው የፊት ገለጻ በስተቀር የሞት 
መሠረታዊ ምልክቱ በእነዚህ ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ ተመሳሳይ ነው። ይሁንና በመጀመሪያው 
ዐረፍተ ነገር ውስጥ አገልግሎቱ ስም ሲሆን፣ በሁለተኛው ዐረፍተ ነገር ውስጥ ግን ግስ ነው። 

2.አንድ ምልክት እንደ አገባቡ ግስ ወይም ቅጽል ሊሆን ይችላል
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ምሳሌ አንድ፤

1. ቆንጆ ቆንጆ ሴት ሴት አየ። (ብዙ ቆንጆ ሴቶች አየሁ።)

2. ሴት ሴት ቆንጆ ቆንጆ መውደድ። (ሴቶች መቆነጃጀት ይወዳሉ።)

ቆንጆ ቆንጆ በአንድም በሁለትም እጅ ሊሰራ የሚችል ምልክት ነው። አብሮት ከሚሄደው 
የፊት ገለጻ በስተቀር መሠረታዊ ምልክቱ ድግግሞሹን ጨምሮ በሁለቱም ዐረፍተነገሮች ውስጥ 
ተመሳሳይ ነው። ሆኖም በመጀመሪያው ዐረፍተ ነገር ውስጥ አገልግሎቱ ቅጽል ሲሆን፣ በሁለተኛው 
ዐረፍተነገር ውስጥ ግን ግስ ነው። ግስ ወይም ቅጽል መሆኑን ማወቅ የሚቻለው ከአገባቡ ነው።

ምሳሌ ሁለት

1. መቆም ዝም ጥሩ አይደለም። (ዝም ብሎ መቆም ጥሩ አይደለም።)

2. መቆም ነገር የለም።  (ቋሚ ነገር የለም።)  

አብሮት ከሚሄደው የፊት ገለጻ በስተቀር በሁለቱም ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ የመቆም መሠረታዊ 
ምልክት ተመሳሳይ ነው። ይሁንና በመጀመሪያው ዐረፍ ተነገር ውስጥ አገልግሎቱ ግስ ሲሆን፣ 
በሁለተኛው ዐረፍተ ነገር ውስጥ ግን ቅጽል ነው። ግስ ወይም ቅጽል መሆኑን ማወቅ የሚቻለው 
ከአገባቡ ነው።

አንድ ምልክት ብቻውን ሲታይ ግስ፣ ስም ወይም ቅጽል ለሆን ይችላል። ሰለዚህ ብዙውን ጊዜ 
አንድን ምልክት በማየት ብቻ ግስ ወይም ስም ወይም ቅጽል ነው ለማለት ያስቸግራል። የቃል 
ክፍሉን ለመናገር አገባቡን ማጥናት አስፈላጊ ነው።

3. የኢምቋ ግሶች የጊዜ አመልካች ቅጥያ አይቀበሉም 

የኢምቋን እንደ አማርኛ ካሉ ቋንቋዎች ከሚለዩት ባህሪያት አንዱ ግሶቹ የጊዜ አመልካቾችን 
የማይቀጥሉ መሆኑ ነው። በሥነድምጻዊ ቋንቋዎች የግሶች አንድ ተግባር ጊዜ ማሳየት ነው። 

ምሳሌ 

መብላት የሚለውን የአማርኛ ግስ ብንወስድ፣ የግሱን ፊደላት በመቀያር የክንውኑን ጊዜ እንዲያሳይ 
ማድረግ ይቻላል፤

የወደፊት ክንውን፡  እበላለሁ

ያለፈ ክንውን፡  በልቻለሁ

ገና ያልተከናወነ፡  አልበላሁም

እስከዛሬ በተጠኑ የምልክት ቋንቋዎች ውስጥ ግን የምልክት ቋንቋ ግስ የጊዜ አመልካቾችን 
አይወስድም። ይህም ማለት የጊዜ አመልካቾች በግሱ ላይ አይቀጠሉም ማለት ነው። የኢምቋ 
ግሶችም ተመሳሳይ ባህሪ እንዳላቸው እስካሁን የተደረጉ ጥናቶች ይጠቁማሉ። በኢምቋ ግሶች ላይ 
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በአማርኛው “መብላት” ግስ ላይ እንደተደረገው ለማድረግ የቋንቋው ሕግ አይፈቅድም። ቀደም 
ባሉት ክፍሎች እንደተማራችሁት፣ በኢምቋ ዐረፍተ ነገር ውስጥ አንድ ክንውን የተከናወነበትን 
ወይም የሚከናወንበትን ጊዜ ለማሳየት የሚቻለው በግሱ ላይ ጊዜ አመልካች ቅጥያዎችን በመቀጠል 
ሳይሆን፣ እራሱን የቻለ ሌላ ምልክት ከግሱ በፊት ወይም በኋላ በመጠቀም ነው። 

ምሳሌ

ከላይ የአማርኛ ግስ የጊዜ አመልካች ቅጥያዎችን ለማሳያት የተጠቀምነውን የ“መብላት”ን የኢምቋ 
ምልክት  እንደ ምሳሌ ማየት ይቻላል፤

የመብላት ምልክት 

የወደፊት ክንውን፡ የመብላት ምልክት + በኋላ/ወደፊት = እበላለሁ

የመብላት ምልክት +   = እበላለሁ
የወደፊት ክንውን፡ መብላት በኋላ/ወደፊት (እበላለሁ)

ያለፈ ክንውን፡ መብላት መጨረስ (በልቻለሁ)

ያልተከናወነ፡  መብላት ገና/አይደለም ( አልበላሁም)

ከላይ እንደ ምሳሌ በተሰጡት ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ እንደሚታየው በግሱ (የመብላት 

ምልክት ላይ) ላይ ምንም አይነት ቅጥያ አይደረግም። የኢምቋ ግሶች ጊዜ አመልካች 

ቅጥያዎች ስለማይወስዱም የሚከፋፈሉት ድምጽ የሚጠቀሙ ቋንቋዎች ውስጥ በተለመደው 

መሠረት  አላፊ ግስ፣ የወደፊት ግስ፣  ወዘተ፣ በማለት አይደለም። ግሶች የሚከፋፈሉት 

ጊዜን መሠረት አድርገው ሳይሆን ባህሪያቸውን መሥረት አድርጎ ነው። 
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የኢምቋ ግሶች በሦስት ይከፈላሉ፤

1. ግልጽ ግሶች

2. አመልካች ግሶች

3. ገላጭ ግሶች

ግልጽ ግሶች፤ ቋሚ አቅጣጫና እንቅስቃሴ ያላቸው በሁሉም ዐረፍተነገሮች ውስጥ 
በተመሳሳይ መንገድ የሚሰሩ ምልክቶች ናቸው። 

አመልካች ግሶች፡ እነዚህ ግሶች ቋሚ አቅጣጫና እንቅስቃሴ የሌላቸውና በዐረፍተነገሮች 
ውስጥ እንዳላቸው አገባብ የሚለዋወጡ ግሶች ናቸው።

ገላጭ ግሶች፡ እነዚህ ግሶች ምስላዊ ሲሆኑ ግሱ እንደሚወክለው ነገር የሚለዋወጡና 
ቋሚ የሚባል የእጅ ቅርጽም ሆነ አቅጣጫ የሌላቸው ግሶች ናቸው

በቀጣይ ምዕራፎች ውስጥ የሦስቱን ግሶች ምሳሌዎች ከነአጠቃቀማቸው እንመለከታለን።

መልመጃ አንድ
 

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በምሳሌ እያስደገፋችሁ በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ

1. የኢምቋ ግሶች ድምጽ ከሚጠቀሙ ቋንቋዎች ግሶች የሚለዩባቸው ዋና ዋና ባህሪያት 
ምንድናቸው?

2. የኢምቋ ግሶች የጊዜ አመልካች ቅጥያዎችን የማይወስዱት ለምንድነው?

3. የኢምቋ ግሶች በስንት ይከፈላሉ? ምን ምን በመባል? ዘርዝሩ

4. በሦስቱ የኢምቋ ግሶች መካከል ያሉትን ልዩነቶች በአጭሩ አስረዱ

5. የቤተሰብ ሕግ ከሚለው ምንባብ ውስጥ ለእያንዳንዱ የኢምቋ የግስ አይነት ምሳሌ የሚሆኑ 
ሦስት ሦስት ግሶች ፈልጋችሁ አሳዩ።

መልመጃ ሁለት

የሚከተሉት ምልክቶች እንደ አገባባቸው ግስ ወይም ስም ሊሆኑ ይችላሉ። ከላይ በምሌዎቹ ውስጥ እንዳያችሁት 
ግስ ወይም ስም ሊሆኑ እንደሚችሉ በኢምቋና በአማርኛ ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ በመጠቀም አሳዩ።

1. ማሽተት
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2. ማየት

3. መስማት

4. መሽናት

5. መሸጥ 

መልመጃ ሦስት

የቤተሰብ ሕግ ከሚለው ምንባብ ለእያንዳንዱ የኢምቋ ግስ ምሳሌ የሚሆኑ ሦስት ሦስት ግሶችን 
ለይታችሁ አሳዩ።

ምሳሌ፡

    ግስ     አይነት  

1. መመሥረት   ግልጽ ግስ

2. የሚሰጠው  አመልካች ግስ

3. አስተዳደግ  ገላጭ ግስ

ክፍለ ትምህርት ሦስት

ከስሞች ቅጽል ምልክቶችን መመሥረት

መልመጃ አንድ

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ሲሆኑ ስም ናቸው። በቃላቱ ከተወከሉት 
ስሞች ቅጽል ምልክቶች በመፍጠር በክፍል ውስጥ አሳዩ።

ምሳሌ፤ 

የስም ምልክት- ሀገር 

የሀገር ቅጽል - የሀገራዊ ምልክት፡ (ሀገር + የ ዊ ማሳያ)

ሀገር ስም- ሀገራዊ ቅጽል

1.  ባህል



ምዕራፍ አንድ የቤተሰብ ሕግ

14 አስራ ሁለተኛ ክፍል

2. ሕግ

3. እኩል

4. ዘመን

5. ፍትህ

ክፍለ ትምህርት አራት

የኢምቋ፡ ሰዋሰው ናሙናዎች ልምምድ

ከዚህ በታች የተቀመጡት አማርኛ ዐረፍ ተነገሮች በሙሉ ‹‹የቤተሰብ ሕግ›› ከሚለው ምንባብ ውስጥ የተወሰዱ 

ናቸው። ናሙናዎቹን በጥንቃቄ ከተለማመዳችሁ በኋላ ወደ ምንባቡ በመመለስ በኢምቋ አንብቡ።

1. ኢምቋ፡ ማሕበረሰብ መሠረት ምን- ቤተሰብ ይሄ በደንብ ማወቅ ሁሉም።

አማርኛ፡ የአንድ ማኅበረሰብ መሠረት ቤተሰብ እንደሆነ ይታወቃል።

2. ኢምቋ፡ ቤተሰብ ትኩረት ከፍተኛ መስጠት ምክንያት ምን- ሕብረተስብ 

ድጋፍ ዋና ያ።

አማርኛ፡ ቤተሰብ የህበረተሰቡ ዋና ምሰሶ በመሆኑ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው 

ተቋም ነው።

 

3. ኢምቋ፡ ሌላ ሀገር ተመሳሳይ ኢትዮጵያ ሕግ ቤተሰብ አለ። 

አማርኛ፡ በኢትዮጵያም የቤተስብ ሕግ አለ። 

4. ኢምቋ፡ ሀገር የእኛ ሕግ ቤተሰብ  መጋባት ምን-ምን  ማብራራት መስጠት 

የለም፣ ዝም።   

አማርኛ፡ የሀገራችን የቤተሰብ ሕግ የጋብቻን ትርጉም በቀጥታ ከመስጠት 

ተቆጥቧል።

5. ኢምቋ፡ ሀገር የእኛ ሕግ ቤተሰብ- አዲስ ተሸሻለ - ሦስት መጋባት 
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መመሥረት መንገድ ማወቅ መስጠት።  

አማርኛ፡ የተሻሻለው የቤተሰብ ሕግ በዋነኝነት ለሦስት አይነት የጋብቻ 

ማስፈጸሚያ ስርዓቶች እውቅና ሰጥቷል። 


