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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።
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 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።


