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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።
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 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። 


