
9ኛ ክፍል

የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ

የተማሪ መጽሐፍ

የኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር



ለመጽሐፉ ሊደረግ ስለሚገባው 
የአያያዝ ጥንቃቄ
ይህን መጽሐፍ ብዙ ተማሪዎች ስለሚገለገሉበት በጥንቃቄ 
ሊያዝ ይገባዋል።

የሚከተሉት 10 ነጥቦች መጽሐፉን በጥንቃቄ ይዞ እንዴት 
መጠቀም እንደሚቻል ሃሳብ ይሰጣሉ፡፡

1. የመጽሐፉን ሽፋን በጠንካራ ወረቀት ወይንም በላስቲክ መሸፈን፡፡
2. መጽሐፉን ርጥበት በሌለበት ደረቅ ቦታ ላይ በጥንቃቄ ማስቀመጥ፡፡
3. መጽሐፉን በቆሻሻ እጅ ያለማገላበጥና ገፆቹን ያለመግለጥ፡፡
4. በመጽሐፉ የሽፋንም ሆነ የውስጥ ገፆች ላይ አላስፈላጊ የሆኑ 

ስዕሎችንና ጽሑፎችን ያለመሳልና ያለመጻፍ፡፡
5. ለመጽሐፉ የገጽ መለያ ወይንም የንባብ ማረፊያ የሆነ እልባት 

በጠንካራ ክርታስ ሠርቶ መጠቀም እንጂ የቆሙበትን ቦታ 
ለማስታወስ ገፆቹን ደጋግሞ ያለማጠፍ፡፡

6. ከመጽሐፉ ውስጥ አንድም ገጽ ሆነ ስዕል ገንጥሎ አለማውጣት፡፡
7. መጽሐፉ ቢገነጠል እንኳ በጥንቃቄ መልሶ በማጣበቂያ ማያያዝ፡፡
8. መጽሐፉ ቦርሳ ውስጥ ሲከተት እንዳይታጠፍና እንዳይጨማደድ 

ጥንቃቄ ማድረግ፡፡
9. መጽሐፉን ለሌላ ሰው በውሰት ሲሰጥ የተዋሰው ሰው በጥንቃቄ 

እንዲይዝ መንገር፡፡
10.መጽሐፉን በጥንቃቄ መግለጥ፣ ገፆቹ እንዳይገነጠሉና እንዳይወይቡ 

በጥንቃቄ መያዝ፡፡



የኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር

አዘጋጅ፡- ፕሪን ኢንተርናሽናል አማካሪ ድርጅት

ጸሐፊ፡- አቶ ዓባይ ተስፋዬ

ቴክኒካል አማካሪዎች፡- ዶ/ር ተስፋዬ ባሻ፣ አቶ አንድአርጋቸው ደነቀ፣ አቶ አማረ አያሌው

አርታኢ፡- አቶ የሻው ተሰማ

ምልክት ቋንቋ፡- አቶ አማረ አያሌው

ግራፊክስ ዲዛይን፦ አቶ ፍቃደእግዚአብሄር ከበደ

የምልክት ቋንቋ ስዕል፡- አቶ ፍቃደእግዚአብሄር ከበደ

ሌሎች ስዕሎች፡- አቶ አሰፋ ጉታ

አስተባባሪዎች፡- ዶ/ር ጥላዬ ካሣሁን፣ ዶ/ር ተስፋዬ ባሻ፣ አቶ አንድአርጋቸው ደነቀ

የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ
የተማሪ መጽሐፍ

9ኛ ክፍል



ማውጫ            ገጽ

ምዕራፍ አንድ:

 የምልክት ቋንቋ ምልዑነት---------------------------------------------------------------------- 2

ምዕራፍ ሁለት፡ 

 የምግብ ምንጮች ------------------------------------------------------------------------------- 12

ምዕራፍ ሦስት፡

 የአውራ አምባ ማህበረሰብ እሴቶች --------------------------------------------------------- 22

ምዕራፍ አራት፡

 የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች ---------------------------------------------------- 33

ምዕራፍ አምስት፡ 

 መስማት የተሳናቸው ባህል መገለጫ ባሕርያት ------------------------------------------- 44

ምዕራፍ ስድስት፡ 

 ባህላዊና ዘመናዊ መጓጓዣ መንገዶች ------------------------------------------------------ 54

ምዕራፍ ስባት፡ 

 ውጤታማ የአጠናን ዘዴ ----------------------------------------------------------------------- 63

ምዕራፍ ስምንት፡

 የከተሞች ታሪካዊ ጠቀሜታ ------------------------------------------------------------------ 73

ምዕራፍ ዘጠኝ፡

 የንብ አካል ክፍሎችና ተግባራቸው ------------------------------------------------------- 82

ምዕራፍ አስር፡ 

 የመረጃ አስተማማኝነት የሚረጋገጥባቸው መንገዶች ------------------------------------ 91



መግቢያ 

ለዚህ መጽሐፍ ዝግጅት መነሻ ምክንያት የሆነው የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ (ኢምቋ) በሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤቶች በትምህርት መልክ እንዲሰጥ የታሰበው ሃሳብ ነው። ይህም መጽሐፍ የዘጠነኛ ክፍል 
ተማሪዎች ኢምቋን እንዲማሩ በመማሪያነት እንዲያገለግል ነው።

ይህ መጽሐፍ የተዘጋጀው በአስር ምዕራፎች ተከፋፍሎ ነው። እያንዳንዱ ምዕራፍ በቁልፍ ምልክቶች 
ይጀምርና፣ በመቀጠል አምስት ክፍለ ትምህርቶችን ይይዛል። የቁልፍ ምልክቶች ዓላማ፣ ተማሪዎች 
ወደ ምንባቦችና መልመጃዎች ከመምጣታችሁ በፊት፣ ቁልፍ ምልክቶችን አውቃችሁ እንደ መሸጋገሪያ 
ድልድይ እንድትጠቀሙባቸው ለማገዝ ነው። 

ከቁልፍ ምልክቶች ቀጥሎ ክፍለ ትምህርት አንድ ተቀምጧል። የዚህ ክፍለ ትምህርት ዋነኛ ዓላማ 
ደግሞ ተማሪዎች የየምዕራፉን አጠቃላይ ጭብጥ በስዕላዊ ገለፃ መልክ እንድትረዱት ለመርዳት 
ይሆናል። 

ከዚያም ክፍለ ትምሀርት ሁለት ይከተላል። ይህ ክፍለ ትምህርት፣ ምንባቦችንና የምንባቦችን 
መልመጃዎች ይዟል። የየምንባቦቹ መልመጃዎች የትኩረት አቅጣጫ ተማሪዎች የምንባቦችን ፍሬ ነገሮች 
እንድትረዱትና፣ በራሳችሁ የኢምቋ አጠቃቀም አማካኝነት የተረዳችሁትን እንድትገልጹ በማስቻል ላይ 
ነው። ክፍለ ትምህርት ሦስት የቡድን መልመጃዎች የተካተቱበት ነው። 

ተማሪዎች ከምንባቡ በተወጣጡ ምልክቶች ላይ ተመስርታችሁ የራሳችሁን ዐረፍተ ነገር እንድትሰሩ 
ነፃነት ይሰጣችኋል። እንዲሁም ተማሪዎች ከምንባቡ ጋር በተያያዙ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ በቡድን 
ሆናችሁ የክፍል ውስጥ ውይይት እንድታካሂዱ የውይይታችሁን ውጤት እንድታቀርቡ ያስችላችኋል። 
ቀጥሎም ክፍለ ትምህርት አራት ይቀርባል። 

ምልክቶች ሲሰሩ በዘፈቀደ ሳይሆን በመሰረታዊ የምልክቶች ባህርያት ላይ ተመስርታችሁ መሆን 
እንዳለበት የግንዛቤ አቅጣጫ እንዲሰጥ ነው። 

በጨረሻም ክፍለ ትምህርት አምስት የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ምስረታ በሚል ልምምድና መልመጃዎች 
የያዘ ነው። የዚህ ክፍለ ትምህርት አስፈላጊነትም ተማሪዎች በንግግር ቋንቋና በኢምቋ መካከል ያለውን 
የዐረፍተ ነገር ሰዋስዋዊ አወቃቀር ልዩነት ግንዛቤ ማሳደግ ይሆናል። ይህ ምዕራፍ ተማሪዎችን በኢምቋ 
ዐረፍተ ነገር ውስጥ ያሉትን ባለቤቶች፣ ግሶች፣ ተሳቢዎች፣ ቅጽሎች፣ ተውሳከ ግሶችና መስተዋድዶች 
የመለየት ክሂሎት እንድታዳብሩ ይረዳችኋል። ከዚህ በተጨማሪ የተለያዩ ኢምቋዐረፍተ ነገሮችን 
ትለያላችሁ። ገላጭ ዐረፍተ ነገር፣ ትዕዛዛዊ ዐረፍተ ነገር፣ ጥያቄያዊ ዐረፍተ ነገር እና የመሳሰሉት 
ምን መልክ እንዳላቸው መሰረታዊ ግንዛቤ እንድትጨብጡ መንገድ ይከፍትላችኋል። 



2 ዘጠነኛ ክፍል

ምዕራፍ አንድ
የምልክት ቋንቋ ምልዑነት

ከምዕራፍ የሚጠበቁ ውጤቶች 

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፣ 

 » ከምልክት ቋንቋ ጋር የተያያዙ ምልክቶች እውቀታችሁን ታዳብራላችሁ፣

 » በምልክት ቋንቋ ለመግባባት ወሳኝ የሆኑ ነጥቦችን በኢምቋ ታስረዳላችሁ፣ 

 » ከምንባቡ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሃሳቦችን ትለያላችሁ፣ 

 » ከቁልፍ ምልክቶች ውስጥ በአንዱ እሴት ብቻ የሚለያዩትን ታሳያላችሁ፣ 

 » የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ትሰራላችሁ፣ 

 » ስርዓት ጠብቃችሁ ትወያያላችሁ።

 



ምዕራፍ አንድየምልክት ቋንቋ ምልዑነት

3ዘጠነኛ ክፍል

ቁልፍ ምልክቶች

ምልክት ቋንቋ የእጅ ቅርፅ

የመዳፍ አቅጣጫ ምላስ

የእጅ እንቅስቃሴ ድግግሞሽ

እጅ የሚያርፍበት ቦታ
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በእጅ የማይገለጹ እንቅስቃሴዎች

ከንፈር መዘርጋት

ወደ ቀኝ ድምጽ

መታጠፍ መቆለፍ ጥርስ

ወደ ውጭ
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ወደ ውስጥ ፊትለፊት

ወደታች ወደላይ

ወደግራ

ሃይል የፊት እንቅስቃሴ
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ክፍለ ትምህርት አንድ

እይታዊ ንባብ
 

 

 

ቅድመ ምንባብ ጥያቄዎች

1. ከላይ የተቀመጡትን ሥዕሎች በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ 
አስረዱ። 

2. በስዕሎቹ ላይ የተመለከቱትን ነገሮች ልንጠቀምባቸው የምንችለው እንዴት ነው ብላችሁ 
ታስባላችሁ?

 

ከዚህ በታች የቀረቡትን ጥያቄዎች መምህራችሁ በኢምቋ ያቀርቡላችኃል። መምህራችሁን በትኩረት 
ተከታትላችሁ ለጥያቄዎች በኢምቋ መልስ ስጡ።

1. ምልክት ቋንቋ ከንግግር ቋንቋ የሚለየው በምንድን ነው?

2. ምልክት ቋንቋ የተJላ ቋንቋ መሆኑን የምናውቀው እንዴት ነው?
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ክፍለ ትምህርት ሁለት

ምንባብ 

ተማሪዎች፤ መምህራችሁ የምልክት ቋንቋ ምልዑነት የሚለውን ምንባብ ሲያቀርቡላችሁ ሐሳቡን 
ለመረዳት ከመሞከር ጎን ለጎን፣ የኢምቋ አጠቃቀማቸውን በጥንቃቄ ተመልከቱ።

የምልክት ቋንቋ ምልዑነት
ምልክት ቋንቋ እንደማንኛውም ቋንቋ ራሱን የቻለ ቋንቋ ነው። ማንኛውም ቋንቋ 
ትርጉም ሊኖረውና ለዕርስ በርስ መግባቢያነት ሊያገለግል የሚችለው፣ ስርዓት ሲኖረውና 
ተጠቃሚዎችም ይህን ስርዓት በትክክል ሲከተሉ ብቻ ነው። በንግግር ቋንቋ ውስጥ ከእነዚህ 
ስርዓቶች አንዱ ስርዓተ ድምፅ ነው። የከንፈር፣ የምላስ፣ የጥርስ፣ የድድ፣ የላንቃ፣ 
የትናጋ፣ ወዘተ፣ እንቅስቃሴዎችን ስርዓት ባለው መንገድ በመለዋወጥና በማቀናጀት 
የተለያዩ የቋንቋ አሐዶች ይፈጠራሉ። የምልክት ቋንቋም የራሱ የሆነ የ“ድምፅ አወጣጥ” 
ሥርዓት አለው። ሥርዓቱ የሚገለፀው ግን በድምጽ ሳይሆን በእጅ ነው። የኢትዮጵያ 
ምልክት ቋንቋን ጨምሮ ሁሉም የምልክት ቋንቋዎች፣  ከሚከተሉት አምስት መሰረታዊ 
ክፍሎች የተገነቡ ናቸው። 

የመጀመሪያው ክፍል የእጅ ቅርጽ የሚባለው ነው። ይህም ምልክቱ በሚሰራበት ጊዜ 
በእጅና በጣቶች ላይ የሚታየው የመዘርጋት፣ የመተጣጠፍ፣ የመቆለፍ፣ ወዘተ፣ ሂደት 
የሚፈጥረው ቅርጽ ነው። ይህም ቅርጽ ለምልክቶቹ ትርጉም ይሰጣል። 

ሁለተኛው ክፍል የመዳፍ አቅጣጫ ነው። ይህ ማለት ምልክቶቹ በሚሰሩበት ጊዜ መዳፍ 
የሚያመላክተው አቅጣጫ ነው። ምልክቶች በሚሰሩበት ጊዜ መዳፍ ወደ ሰባት መሰረታዊ 
አቅጣጫዎች ያመላክታል። እነሱም ወደ ውጭ፣ ወደ ውስጥ፣ ወደ ታች፣ ወደ ላይ፣ ወደ 
ቀኝ፣ ወደ ግራና እርስ በርሱ የመተያየት ናቸው። የመዳፍ አቅጣጫ መለወጥ ለምልክቶቹ 
ትርጉምና ልዩነት ይሰጣል። 

ሦስተኛው ክፍል የእጅ እንቅስቃሴ ነው። ይህም ሲባል ምልክቶቹ በሚሰሩበት ጊዜ እጆች 
የሚያደርጉትን ስርዓት የያዘ እንቅስቃሴ ነው። ይህ እንቅስቃሴም ለምልክቱ ትርጉም 
ይሰጣል። ምልክቶች በሚሰሩበት ወቅት እጆች ወደ አካል ሊመጡ ወይም ከአካል ሊርቁ፣ 
ወደ ታች ወይም ወደ ላይ ወይም ወደ ሌላ ወደተፈለገው አቅጣጫ ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ። 
የእጆች እንቅስቃሴ ዓይነት፣ አቅጣጫ፣ ድግግሞሽ፣ ሃይልና መጠን አለው። የእነዚህም 
መለዋወጥ የትርጉም ለውጥ ይፈጥራል። 

አራተኛው ክፍል እጅ የሚያርፍበት ቦታ ነው። ምልክቶች በሚሰሩበት ጊዜ እጆች መነሻና 
መድረሻ እንዲሁም አቅጣጫ አላቸው። እነዚህ መለዋወጥም የትርጉም ለውጥ ይፈጥራል። 
እጅ የሚያርፍበትን ቦታ ለመናገር የሚታየው የእጅ ቅርጽ፣ ከተናጋሪና ፊት ለፊት ካለው 
ባዶ ቦታ (አየር) ውስጥ ተነስቶ ያረፈበት የአካል ክፍል ነው። 

የመጨረሻው ክፍል በእጅ የማይገለጹ እንቅስቃሴዎች የሚባለው ነው። ከላይ የተገለጹት 
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አራት የምልክት ቋንቋ ምልክቶች መሰረታዊ ክፍሎች ውስጥ የማይካተቱ ነገር ግን 
የሁሉም አካል የሆኑና ለምልክቶች ትርጉም የሚሰጡ ብዙ የጥያቄ፣ የስሜት፣ ወዘተ፣ 
መግለጫዎች የሆኑ የፊትና የአካል እንቅስቃሴዎች አሉ። እነዚህ ክፍሎች በምልክት ቋንቋ 
አጠቃቀም ወቅት አንድ ሰው የሚናገራቸውን ምልክቶችት በመጎተት፣ በማርዘም፣ በዝግታ 
ወይም በፍጥነት በማወጣት፣ በመጮህ፣ ለስለስ ባለ ሁኔታ በመናገር፣… የሚፈጥረው 
ዓይነት ያመጣሉ።

ምንጭ፡- ጳወሎስ፣ 2007 የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ ማስተማሪያ መመሪያ፣ (ተሻሽሎ 
የቀረበ) 

መልመጃ አንድ፡-

አይቶ መረዳት

የሚከተሉት ጥያቄዎች በዋናነት በምንባቡ ውስጥ የተማራችኋቸውን ምልክቶች ለመለማመድና 
ከምንባቡ ጋር የተያያዙ ምልክቶችና ዐረፍተ ነገሮች አጠቃቀም ግንዛቤያችሁን ለማስፋት ታስበው 
የተዘጋጁ ስለሆኑ በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. ከምንባቡ ውስጥ  የወደዳችሁትን አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንቀጽ መምህሩ ባቀረቡበት 
መንገድ በክፍል ውስጥ በኢምቋ አንብቡ።

2. የምንባቡ ዋና ዋና ነጥቦች ጥቀሱ። 

3. የምንባቡን መልዕክት በአጭሩ በራሳችሁ አገላለጽ አስረዱ። 

መልመጃ ሁለት፡-

የማስታወስ ችሎታ

የሚከተሉትን ከምንባቡ የወጡ ጥያቄዎች በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. በምንባቡ መሰረት ቋንቋ ለዕርስ በርስ መግባቢያነት ሊያገለግል የሚችለው ምን ሲሆን ነው?

2. ምልክት ቋንቋ ከንግግር ቋንቋ የሚለየው በምንድን ነው?

3. በምልክት ቋንቋ ስርዓት መሰረት የእጅ ቅርጽ የሚሰራው እንዴት ነው?

4. በምልክት ቋንቋ ስርዓት መሰረት የመዳፍ አቅጣጫ የሚሰራው እንዴት ነው?
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5. በምልክት ቋንቋ ስርዓት መሰረት የእጅ እንቅስቃሴ የሚሰራው እንዴት ነው?

6. በምልክት ቋንቋ ስርዓት መሰረት እጅ የሚያርፍባቸው ቦታዎች ምን ምን ናቸው?

7. በምልክት ቋንቋ ስርዓት መሰረት በእጅ የማይገለጹ እንቅስቃሴዎች የምናሳይባቸው መንገዶች 
ምን ምን ናቸው?

ክፍለ ትምህርት አንድ

የቡድን ስራ

 
መልመጃ አንድ፡-

በቡድን መስራት

መምህራችሁ በቡድን ይከፋፍሏችኋል። በቡድን ከተከፋፈላችሁ በኋላ የአምስቱ መሰረታዊ የምልክት 
ቋንቋ ክፍሎች በተወሰኑ ምልክቶች ላይ መለዋወጥ በትርጉም ላይ ለውጥ እንደሚያመጣ ተወያዩ። 
የውይይታችሁን ውጤት በቡድናችሁ ተወካይ በኩል ለክፍል ጓደኞቻችሁ በኢምቋ አቅርቡ። 

መልመጃ ሁለት፡-

ዐረፍተ ነገር ምስራታ

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው።በቃላቱ የተወከሉትን ምልክቶች 
በመጠቀም የራሳችሁን የኢምቋ ዐረፍተነገር ስሩ። 

1. ቋንቋ 

2. ምልክት ቋንቋ 

3. ከንፈር 

4. ጥርስ 

5. ምላስ 

6. እጅ 

7. መዳፍ 
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8. ቦታ 

9. እንቅስቃሴ 

10. አቅጣጫ 

11. ቅርጽ 

12. ፊት

መልመጃ ሦስት፡-

የሚመሳሰሉትን እሴቶች መለየት

የሚከተሉት ትይዩ ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በትይዩ ቃላት የተወከሉት 
ምልክቶች በአንዱ እሴት ብቻ የሚለያዩ ናቸው። የሚለያዩበትን እሴት በክፍል ውስጥ ዓሣዩ። 

ምሳሌ አንድ፡- 

መብላት- መጠጣት 

መልስ፡- በእጅ ቅርጽ ይለያያሉ 

ምሳሌ ሁለት፡-

አባት- እናት 

መልስ፡- በቦታ ይለያያሉ 

ምሳሌ ሦስት

ት/ቤት- ወረቀት 

መልስ፡- በእንቅስቃሴ ይለያያሉ 

ምሳሌ አራት፡- 

ስም - መቀመጥ 

መልስ፡- በመዳፍ አቅጣጫ ይለያያሉ 

1. ቡና - ስራ 

2. ማግባት- መፍታት 

3. አበባ- መሳም (ለሰላምታ) 
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4. ቅናት- መራራ 

5. ይቅርታ- ንጹሕ 

6. ድብርት - እንኳን 

7. ቀልድ - አይጥ 

8. ጥሩ - መጥፎ 

9. በጋ- ደረቅ 

10. ጤና - ሰላምታ 

11. ባቡር - አጭር (ለነገር) 

12. ስም - አጭር (ለነገር) 

 

ክፍለ ትምህርት አራት

የምልክቶች ትንታኔ

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተማራችኋቸውን ዋና ዋና ምልክቶች ትንተና በክፍል ውስጥ ዓሣዩ። 

ምሳሌ፡- ጥርስ

1. እጅ ቅርጽ፡- አመልካች ጣት 

2. የእጅ ቅርጽ የሚያርፍበት ቦታ፡- በጥርስ ላይ 

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡- ወደ ሰውነት 

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡-  ከሰውነት ወደ ጥርስ አቅጣጫ 

5. በእጅ የማይገለጹ ክፍሎ፡- ፈታ ያለ ፊት 
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ምዕራፍ ሁለት
የምግብ ምንጮች

ከምዕራፍ የሚጠበቁ ውጤቶች

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፣ 

 » ከምግብ ጋር የተያያዙ ምልክቶች እውቀታችሁን ታዳብራላችሁ፣ 

 » የምግብ ምንጮችንና ክፍሎችን በኢምቋ ታስረዳላችሁ፣ 

 » ከምንባቡ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሃሳቦችን ትለያላችሁ፣ 

 » ከቁልፍ ምልክቶች አዳዲስ ምልክቶችን ትሰራላችሁ፣ 

 » የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ትሰራላችሁ፣ 

 » የምልክቶችን ክፍሎች ትተነትናላችሁ፣ 

 » ሥርዓት ጠብቃችሁ ትወያያላችሁ፣ 

 » ኢምቋና በአማርኛ ሰዋስው መካከል ያለውን ልዩነት ታስረዳላችሁ። 
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ቁልፍ ምልክቶች

የምግብ ምንጫችን ፍራፍሬ

እንስሳት ሸንኮራ

አትክልት አዝርዕት

ስጋ ዓሳ

/
ስኳር
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ሃይልና ጉልበት ሰጪ

ስጋ ወለድ ቫይታሚን

ስብ ማዕድን

ባቄላ መለስተኛ

አተር ሽምብራ
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ሙቀት ሰጪ

ዕፅዋት ብርድ ተከላካይ

/ /
እንቁላል

ክፍለ ትምህርት አንድ

እይታዊ ንባብ
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1. ከላይ የተቀመጡትን ስዕሎች በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ 
አስረዱ። 

2. በስዕሉ መሰረት የምግብ ምንጮች ሊባሉ የሚችሉት ምን ምን ናቸው? 

 

ቅድመ ምንባብ ጥያቄዎች

መልመጃ፡-

ስዕላዊ ዕይታን መረዳት

ከዚህ በታች የቀረቡትን ጥያቄዎች መምህራችሁ በኢምቋ ያቀረቡላችኋል። መምህራችሁን በጥንቃቄ 
ተከታትላችሁ ለጥያቄዎቹ በኢምቋ መልስ ስጡ።

1. ዋና ዋና የምግብ ምንጮች ምን ምን ናቸው?

2. ከምግባችን የምናገኛቸው ንጥረ ነገሮች ምንድን ናቸው?

ክፍለ ትምህርት ሁለት

ምንባብ

ተማሪዎች፤ መምህራችሁ የምግብ ምንጮች የሚለውን ምንባብ ሲያቀርቡላችሁ ሐሳቡን ለመረዳት 
ከመሞከር ጎን ለጎን፣ የኢምቋ አጠቃቀማቸውን በጥንቃቄ ተመልከቱ። 

የምግብ ምንጮች 

ምግብ ሰውነታችንን ለመገንባት፣ ጤናችንን ለመጠበቅ፣ የተጎዳ አካላችንን ለመጠገንና 
ጉልበት ለማግኘት በአፍ ወይም በሌላ መንገድ ወደ ሰውነታችን የምንወስደው ነገር ነው። 
ዋናው የምግብ ምንጫችን አዝርዕት እንስሳትና አትክልቶች ናቸው። 

ምግብ በሁለት ታላላቅ ክፍሎች ይከፈላል። የመጀመሪያው ክፍል “ትልቁ ምግብ” (ማክሮ 
ፉድ) ይባላል። ይህም የምግባችንን ዋናውን ክፍል የያዘ ሲሆን፣ ሃይልና ጉልበት ሰጪ 
(ካርቦሃይድሬት)፣ ስጋ ወለድ (ፕሮቲን) እና ስብ (ፋት) የያዘ ነው። ሁለተኛው የምግብ 
ክፍል ደግሞ መለስተኛ (ማይክሮ) የሚባለው ነው። እሱም ቫይታሚንና ማዕድንን የያዘ 
ነው። ይህ የምግብ ክፍል ከበሽታ ተከላካይና አካልን ገንቢ ነው። 

የሃይልና ጉልበት ሰጭው ምግብ ዋና ምንጩ ዕፅዋት ነው። ከእንስሳትም በመጠኑ 
ይገኛል። ቀላል ስኳርና ውስብስብ ስኳር ከሃይልና ጉልበት ሰጪው ምግብ ይመደባሉ። 
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ቀላል ስኳር ከፍራፍሬ፣ ከሸንኮራ፣ ከማርና ከወተት ይገኛል። ውስብስብ ስኳር ከእህል፣ 
ከስራስሮችና ከተለያዩ የዕፅዋት ክፍሎች ይገኛል። ቀላል ስኳር ሰውነት ውስጥ ገብቶ 
ሃይል ለመስጠት ብዙ ጊዜ አይወስድም። ውስብስብ ስኳር ግን ወደ ሰውነታችን ገብቶ ወደ 
ቀላል ስኳር ከተለወጠ በኋላ ነው ስራውን የሚጀምረው። 

ፕሮቲን ከእንስሳት ተዋፅኦና ፍሬያቸውን በእንቡጥ ከሚሸከሙ አዝርዕት ይገኛል። ፕሮቲን 
የተሟላና ያልተሟላ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። የተሟላ የሚባለው ከእንስሳት የሚገኝ 
አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን አሟልቶ የያዘ ነው። ያልተሟላ የሚባለው ከአዝርዕት 
የሚገኘው ሲሆን፣ አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን አሟልቶ አይዝም። የእንሰስሳት ፕሮቲን ከስጋ፣ 
ከዓሣ፣ ከእንቁላል፣ ከወተት ተዋፅኦ ይገኛል። የአትክልት ፕሮቲን ከባቄላ፣ ከአተር፣ 
ከሽምብራ፣ ከአደንጓሬ፣ ከምስርና፣ ከመሳሰሉት ይገኛል። 

ስብ ኃይል ተከማችቶ የሚቀመጥበት የምግብ ክፍል ነው። ስብ ዋና ስራው ሙቀት 
መስጠትና ሰውነትን ከብርድ መከላከል ሲሆን ቫይታሚንን ተሸክሞ በሰውነታችን ውስጥ 
ወደሚፈለጉበት ያደርሳል። የስብ ምንጭ እንስሳትና ዕፅዋት ናቸው። ከእንስሳት ጮማና 
ቅቤ ይገኛል። ዕፅዋት ደግሞ የዘይት ምንጮች ናቸው። 

ምንጭ፡- የኢትዮጵያ ምግብ ጥናት መጽሄት፣ 2007 ዓ/ም (ተሻሽሎ የቀረበ) 

መልመጃ አንድ፡-

አይቶ መረዳት

የሚከተሉት ጥያቄዎች በዋናነት በምንባቡ ውስጥ የተማራችኋቸውን ምልክቶች ለመለማመድና 
ከምንባቡ ጋር የተያያዙ ምልክቶችና ዐረፍተ ነገሮች አጠቃቀም ግንዛቤያችሁን ለማስፋት ታስበው 
የተዘጋጁ ስለሆኑ በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. ከምንባቡ ውስጥ የወደዳችሁትን አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንቀጽ መምህሩ ባቀረቡበት 
መንገድ በክፍል ውስጥ በኢምቋ አንብቡ።

2. የምንባቡ ዋና ዋና ነጥቦች ጥቀሱ። 

3. የምንባቡን መልዕክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍል ውስጥ አስረዱ። 
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መልመጃ ሁለት፡-

የማስታወስ ችሎታ

የሚከተሉትን ከምንባቡ የወጡ ጥያቄዎች በኢምቋ መልሱ። 

1. በምንባቡ መሰረት የምግብ ጠቀሜታ ምንድን ነው?

2. ዋና የምግብ ምንጮች የተባሉት ምንድን ናቸው? 

3. ሃይልና ጉልበት ሰጪ ምግቦች እነማን ናቸው? 

4. የእንስሳት ፕሮቲን የሚባሉት ምግቦች የትኞቹ ናቸው? 

5. ሃይል ተከማችቶ የሚቀመጥበት የምግብ ክፍል ምንድን ነው? 

 ክፍለ ትምህርት ሦስት

የቡድን ስራ

መልመጃ አንድ፡-

በቡድን መስራት

መምህራችሁ በቡድን ይከፋፍሏችኋል። በቡድን ከተከፋፈላችሁ በኋላ በስዕሉ ውስጥ የሌሉ 
ሆኖም እናንተ የምታውቋቸውን ምግቦች ተወያይታችሁ በአይነት በአይነት መድቧቸው። ከዚያም 
የውይይታችሁን ውጤት በቡድናችሁ ተወካይ በኩል ለክፍል ጓደኞቻችሁ በኢምቋ አቅርቡ። 

መልመጃ ሁለት፡-

ዐረፍተ ነገሮች ምስረታ

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ የተወከሉትን ምልክቶች በመጠቀም 
የራሳችሁን የኢምቋ ዐረፍተነገር ስሩ። 

1. እንስሳት 

2. አትክልት 
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3. ስኳር 

4. ፍራፍሬ 

5. ሸንኮራ 

6. ማር 

7. ወተት 

8. ስጋ 

9. ዓሣ 

10. እንቁላል 

11. ጮማ 

12. ቅቤ 

 
መልመጃ ሦስት፡-

የምልክቶች ርባታ

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ ከተወከሉት ምልክቶች አዳዲስ 
ምልክቶችን በመፍጠር በክፍል ውስጥ ዓሣዩ። 

ምሳሌ፡- እንስሳ 

ርባታ፡- እንስሳት 

1. ፍሬ 

2. ቅጠል 

3. ቅመም 

4. ስር 

5. ተክል 
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ክፍለ ትምህርት አራት

የምልክት ትንታኔ

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተማራችኋቸውን ዋና ዋና ምልክቶች ትንተና በክፍል ውስጥ ዓሣዩ። 

ምሳሌ፡-

ስኳር 

1. የእጅ ቅርጽ፡- ሸ 

2. የእጅ ቅርጹ የሚያርፍበት ቦታ፡- አገጭ ላይ 

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡- ወደ ውስጥ 

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡- ወደታች ሆኖ ይጋደማል 

5. በእጅ የማይገለጹ ክፍሎች፡- ነፃ 

ክፍለ ትምህርት አምስት

የኢምቋ ሰዋስው ናሙና

ከዚህ በታች የቀረቡትን የኢምቋ ሰዋስው ናሙናዎችን በጥንቃቄ አጥንታችሁ ከናሙናዎቹ ቀጥሎ 
የተሰጠውን መልመጃ ስሩ። 

1. አማርኛ፡- እኔ ማር እወዳለሁ። 

ኢምቋ፡- እኔ መውደድ ማር። 

2. አማርኛ፡- ሽማግሌው ለውዝ ጠየቀኝ። 

ኢምቋ፡- ሽማግሌ ጠየቀ ለውዝ። 

3. አማርኛ፡- ፍራፍሬ ለሰውነት ይስማማል። 

ኢምቋ፡- ፍራፍሬ መስማማት ሰውነት። 

4. አማርኛ፡- ሕፃኑ ወተት ይፈልጋል። 

ኢምቋ፡- ሕፃን መፈለግ ወተት። 
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5. አማርኛ፡- ዓሣ ከውሃ አካላት ይገኛል። 

ኢምቋ፡- ዓሣ መገኘት ውስጥ ውሃ። 

 ሰዋስው መለየት 

በቡድን በመሆን ከላይ በቀረበው በኢምቋ ሰዋሰው እና በአማርኛ ሰዋሰው መካከል ለማየት የቻላችሁትን 
ልዩነት ለመምህራችሁ ዓሣዩ። 



22 ዘጠነኛ ክፍል

ምዕራፍ ሦስት
የአውራ አምባ ማህበረሰብ እሴቶች  

ከምዕራፉ የሚጠበቁ ውጤቶች፣

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፣ 

 » ከአውራ አምባ ማኅበረሰብ ጋር የተያያዙ ምልክቶች እውቀታችሁንታዳብራላችሁ፣ 

 » የአውራ አምባ ማኅበረሰብ አሁን ያለበትን ሁኔታ በኢምቋ ታስረዳላችሁ፣ 

 » ከምንባቡ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሃሳቦችን ትለያላችሁ፣ 

 » ከቁልፍ ምልክቶች ተቃራኒ ምልክቶችን ትሰራላችሁ፣ 

 » የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ትሰራላችሁ፣ 

 » የምልክቶችን ክፍሎች ትተነትናላችሁ፣ 

 » ስርዓት ጠብቃችሁ ትወያያላችሁ፣ 

 » በኢምቋ ናሙና ሰዋስው ውስጥ ያሉትን የባለቤት ምልክቶች ታስረዳላችሁ።
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ቁልፍ ምልክቶች

አድሏዊ አሰራር ማህበራዊ

ክብር ኢኮኖሚያዊ

ፈጠራ እኩልነት

ከሃይማኖት ነፃ
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የህፃናት እኩልነት ትምህርት

ቁጠባ የቀለም ትምህርት

የፆታ እኩልነት ሽብርተኝነት

የአካል ጉዳተኞች እኩልነት

ዲሞክራሲያዊ
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አክራሪነት ንግድ

ተግባር መተዛዘን

መረዳዳት

ሽመና

ሃቀኛ
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ክፍለ ትምህርት አንድ

እይታዊ ንባብ

1. ከላይ የተቀመጠውን ምስል በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ሰውየው ማን እንደሆነ ለመምህራችሁ 
አስረዱ። 

2. በምስሉ ላይ ያያችሁትን ሰውዬ ታዋቂ ያደረገው ምንድን ነው?

 ቅድመ ምንባብ ጥያቄዎች

ከዚህ በታች የቀረቡትን ጥያቄዎች መምህራችሁ በኢምቋ ያቀረቡላችኃል። መምህራችሁን በጥንቃቄ 
ተከታትላችሁ ለጥያቄዎች በኢምቋ መልስ ስጡ።

1. የአውራ አምባ ማህበረሰብ የት ይገኛል?

2. የአውራ አምባ ማህበረሰብ እሴቶች የሚባሉት ምን ምን ናቸው?
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ክፍለ ትምህርት ሁለት

ምንባብ

ተማሪዎች፤ መምህራችሁ የአውራ አምባ ማኅበረሰብ እሴቶች የሚለውን ምንባብ ሲያቀርቡላችሁ 
ሐሳቡን ለመረዳት ከመሞከር ጎን ለጎን፣ የኢምቋ አጠቃቀማቸውን በጥንቃቄ ተመልከቱ። 

የአውራ አምባ ማህበረሰብእሴቶች

የአውራ አምባ ማህበረሰብ በአማራ ክልል፣ በደቡብ ጎንደር አስተዳደር ዞን፣ በፎገራ ወረዳ 
በወጅ አርባ አምባ ቀበሌ የሚገኝ ነው። ክቡር ዶ/ር ዙምራ ኑሩ የማህበረሰቡ መስራች 
ናቸው። 

የአውራ አምባ ማህበረሰብ የተመሰረተበት ዋነኛ ምክንያት በማህበረሰቡ አባላት ውስጥ 
የሚፈጠሩ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት ነው። ማህበረሰቡ ከተጎራባች  
ህብረተሰብ ለየት ባለ መልኩ ለሥልጣኔና ለዘመናዊ የአኗኗር ፍልስፍና ራሱን ያዘጋጀ 
ማህበረሰብ ነው። 

ማህበረሰቡ በ1964 ዓ.ም ሲመሰረት፣ ጀምሮ ይዟቸው የተነሳና ቀስ በቀስ ከጊዜና ሥልጣኔ 
አንፃር ያዳበራቸው መልካም እሴቶች አሉት። ማህበረሰቡ ከተመሰረተባቸው ፍልስፍናዎች 
አንዱ “እኩልነት”ን ማረጋገጥ ነው። እኩልነት የአውራ አምባ ማህበረሰብ መሰረታዊ 
መርህና የአባላቱ የረጅም ጊዜ እሴት ነው። የህፃናት እኩልነት፣ የፆታ እኩልነት፣ የአካል 
ጉዳተኞች እኩልነት፣ የሰው ልጆች እኩልነት በዓለም ዙሪያ ለማስፈን ዓላማው አድርጎ 
የተመሰረተ ማህበረሰብ ሲሆን፣ ዲሞክራሲያዊነት የማህበረሰቡ መገለጫ ነው። 

ዓለም በሽብርተኝነት፣ በአክራሪነት፣ በግለኝነት አስተሳሰቦች፣ በዘረኝነት አመለካከቶች፣ወዘተ፣ 
በምትፈተንበት በአሁኑ ዘመን፣ አውራ አምባውያን ሰላምን፣ መረዳዳትን፣ መተዛዘንን፣ 
በጋራ መስራትን፣ በእኩልነት መኖርንና ፍቅርን እየሰበኩ የራሳቸውን ዓለም ፈጥረው 
ይኖራሉ። 

የአውራ አምባ ማህበረሰብ አባላት በመካከላቸው በመተማመን ላይ የተመሰረተ ፅኑ 
የጋራ ዓላማ አላቸው። ሐቀኛና አድልአዊነትን የሚጸየፍ ዜጋ ከመፍጠር አንፃር በተግባር 
እያስተማሩ ይገኛሉ። በአውራ አምባ ማህበረሰብ የሰው ገንዘብ መብላት እርም ነው። 
ሌብነት፣ ውሸት፣ መጥፎ አሰራርና ወገንተኝነት ቦታ የላቸውም።  

የአውራ አምባ ማህበረሰብ ከአካባቢው ማህበረሰብና ከመላው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ በሙሉ 
ለየት ባለ መልኩ ለስራ ያላቸው ፍቅርና ክብር የተለየ ነው። በማህበረሰቡ ዘንድ የስራ ትንሽ 
እና ትልቅ የለውም። ስራ ሁሉ ጊዜ ፈጠራና አዳዲስ ለውጦችን መሰረት ያደረገ ነው። 
ሁሌም ፈጠራ አለ። ስራ ለአውራ አምባውያን የመኖርና የማንነት ጥያቄ እንጂ መብት 
አይደለም፣ ግዴታም አይደለም። በፍላጎት፣ በፍቃደኝነትና በችሎታ ላይ ብቻ የተመሰረተ 
ነው። እያንዳንዱ አባል ያለ ስራ መኖር እንደማይችል ጠንቅቆ ያውቃል። በአውራ አምባ 
ማህበረሰብ እያንዳንዷ ሴኮንድ፣ ደቂቃ፣ ሰዓትና ቀን ትርጉም አላት። ለማህበረሰቡ ሁሉም 
ቀናት የስራ ቀናት ናቸው። ከማንም ሃይማኖታዊ ስርዓት ተፅእኖ ነፃ የሆነ ማህበረሰብ 
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በመሆኑ፣ በዓል ተብሎ የሚባክን ቀን የለም። በዚህ መሰረት፣ ለጊዜ ያላቸው አመለካከት 
በጣም ድንቅ ነው። ሁሉም የህብረት ስራ ማህበር አባል ቀናቱን በሙሉ ለማህበሩ ስራ 
ብቻ ይሰጣል። በሳምንት አንድ ጊዜ ብቻ የግለሰቦች ቀን ተብሎ ግለሰቦች (የህብረት ስራ 
ማህበር አባላት) የራሳቸውን ማህበራዊ ጉዳይ የሚያከናውኑበት ቀን አላቸው። ይቺ ቀን 
ቅዳሜ ወይም እሁድ አይደለችም፣ በሳምንት አንድ ቀን ብቻ። 

አውራ አምባውያን ከማንም በላይ ትኩረት የሚሰጡት ለቁጠባ ነው። ብዙ ሰርተህ፣ ብዙ 
አግኝተህ፣ ትንሽ እንኳን ባትቆጥብ መስራትህ ላንተ ትርጉሙ ምንድን ነው? ይላሉ። 
ለድግስ፣ ለተዝካር፣ ለዱዓ፣ ለሰርግ፣ እና የመሳሰሉት የሚወጣ ወጪ የለም። የምታወጣው 
ወጪ ትርጉም ላለውና መሰረታዊ ለሆኑ ነገሮች እንጂ ስለተገኘ ብቻ የሚወጣ ወጪ 
አይታሰብም። በመሆኑም የማህበረሰቡ የህብረት ስራ ማህበር ጠንካራ መሰረት ያለው 
የትልቅ ኢኮኖሚ ባለቤት ነው። የህብረት ስራ ማህበሩ የተለያዩ የገቢ ምንጮች አሉት። 
ኢኮኖሚያዊ አማራጮቹንም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሳደገ ይገኛል። 

አውራ አምባ ማህበረሰብ ለትምህርት የሚሰጠው ትኩረት ለየት ያለ ነው። ትምህርት 
አንድ የዲሞክራሲያዊ መብት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የመኖር ጥያቄም ጭምር ነው። 
እንደ ማህበረሰቡ አመለካከትና እምነት ትምህርት አንድ የገቢ ምንጭ ነው። ማህበረሰቡ 
ባልተማሩና መፃፍ እና ማንበብ በማይችሉ ግለሰቦች የተመሰረተ ነው። በአሁኑ ጊዜ ግን 
ማንኛውም የማህበረሰቡ አባል (በአረጋውያን ማእከል ከሚገኙ አረጋውያን በስተቀር) 
ማንበብና መፃፍ ይችላል። ለትምህርት ሽፋንና ጥራት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ሲሆን፣ 
በትምህርት ዙሪያም ብዙ ስራዎች እያከናወነ ይገኛል። ማህበረሰቡ ለተግባራዊ ትምህርት 
ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። የቀለም ትምህርት ብቻውን በቂ አይደለም ብሎ ያምናል። 
ቀለምና ተግባር መዋሀድ አለባቸው። ማህበረሰቡ አምራች፣ የሀገር ፍቅር ያለው፣ ሀላፊነት 
የሚሰማው ዜጋን ለመፍጠር ከፍተኛ ስራ እየሰራ ይገኛል። 

እነዚህ እሴቶች በመርህ ደረጃ እና ተፅፈው የሚቀመጡ ብቻ ሳይሆኑ፣ በተግባር 
እየተፈተሹና በማህበረሰቡ ቀንተቀን ሕይወት ይተረጎማሉ። አውራ አምባ ማህበረሰብ 
የራሱ የሆነ ሀይማኖት የለውም (እስልምና፣ ክርስትና ወይም ሌላ)። የአውራ አምባ 
ማህበረሰብ አባላት በጋራ ሰርተው የጋራ ንብረት ያፈራሉ። (የግል ንብረት የለም)። የአውራ 
አምባ ማህበረሰበብ የገቢ ምንጭ በአብዛኛው የሽመና ስራ እና ንግድ ነው። የአውራ አምባ 
ማህበረሰብ አደረጃጀት (አመሰራረት) በመንግሥት ፖሊሲ የተደራጀ ሳይሆን በአባላቱ 
አስተሳሰብ እና የጋራ ፍላጎት የተመሰረተ ማህበረሰብ ነው። የአውራ አምባ ማህበረሰብ 
በአሁኑ ጊዜ በህብረት ስራ ማህበር ተመዝግቦ እውቅና ያለው ትልቅ የቢዝነስ ባለቤት 
ነው። ማህበረሰቡ በአጭር ጊዜ ወደ አነስተኛ  የኢንዳስትሪ ዘርፎች ለመሸጋገር እየሰራ 
ይገኛል። 

ምንጭ፡- የኢፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር፣ 2007 ዓ/ም፣ (ተሻሽሎ የቀረበ)
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29ዘጠነኛ ክፍል

መልመጃ አንድ፡-

አይቶ መረዳት

የሚከተሉት ጥያቄዎች በዋናነት በምንባቡ ውስጥ የተማራችኋቸውን ምልክቶች ለመለማመድና 
ከምንባቡ ጋር የተያያዙ ምልክቶችና ዐረፍተ ነገሮች አጠቃቀም ግንዛቤያችሁን ለማስፋት ታስበው 
የተዘጋጁ ስለሆኑ በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. ከምንባቡ ውስጥ የወደዳችሁትን አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንቀጽ መምህሩ ባቀረቡበት 
መንገድ በክፍል ውስጥ በኢምቋ አንብቡ።

2. የምንባቡ ዋና ዋና ነጥቦች ጥቀሱ። 

3. የምንባቡን መልዕክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍል ውስጥ አስረዱ። 

መልመጃ ሁለት፡-

የማስታወስ ችሎታ

የሚከተሉትን ከምንባቡ የወጡ ጥያቄዎች በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. የአውራ አምባ ማኅበረሰብ የተመሰረተበት ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነው?

2. የአውራ አምባ ማኅበረሰብ መሰረታዊ መርሆዎች የተባሉት ምንድን ናቸው?

3. በአውራ አምባ ማኅበረሰብ ቦታ የሌላቸው አፍራሽ አሰራሮች ምንድን ናቸው?

4. ስራ በአውራ አምባ ማኅበረሰብ እንዴት ይገለፃል?

5. አውራ አምባውያን አስፈላጊ አይደሉም ብለው የሚያምኑባቸው የገንዘብ ወጪዎች ምንድን 
ናቸው?

6. አውራ አምባውያን “የቀለም ትምህርት ብቻውን በቂ አይደለም” የሚሉት ምን መጨመር 
አለበት ብለው ነው?

7. የአውራ አምባ ማኅበረሰብ የገቢ ምንጭ ምነድን ነው?
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30 ዘጠነኛ ክፍል

ክፍለ ትምህርት ሦስት

የቡድን ስራ

መምህራችሁ በቡድን ይከፋሏችኋል። በበድን ከተከፋፈላችሁ በኋላ የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው 
ማህበረሰብ ያለበትን አጠቃላይ ሁኔታ ትወያያላችሁ። ከዚያም የውይይታችሁን ውጤት በቡድናችሁ 
ተወካይ በኩል ለክፍል ጓደኞቻችሁ በኢምቋ አቅርቡ። 

መልመጃ አንድ፡-

ዐረፍተ ነገር ምስረታ
 

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ የተወከሉትን ምልክቶች በመጠቀም 
የራሳችሁን የኢምቋ ዐረፍተነገር ስሩ። 

1. ሥልጣኔ 

2. እኩልነት 

3. ሽብርተኝነት 

4. አክራሪነት 

5. ገንዘብ 

6. ስራ 

7. ውሸት 

8. ትምህርት 

9. ሸመና 

10. ንግድ 

11. ፍቃደኝነት 

12. ሰዓት 
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31ዘጠነኛ ክፍል

መልመጃ ሁለት፡-

የምልክቶች ተቃራኒ

የሚከተሉትን ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ ከተወከሉት ምልክቶች የሚቃረኑ 
ምልክቶችን በመፍጠር በክፍል ውስጥ ዓሣዩ።

ምሳሌ፡- ፍቅር 

ተቃራኒ፡- ጥላቻ 

1. ሰላም 

2. ዲሞክራሲ 

3. ልማት 

4. ሥልጣኔ 

5. ዘመናዊ 

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተማራችኋቸውን ዋና ዋና ምልክቶች ትንተና በክፍል ውስጥ ዓሣዩ። 

ምሳሌ፡- ፈጠራ

1. እጅ ቅርጽ፡- ከአውራ ጣት በስተቀር የተዘረጉ ጣቶች 

2. የእጅ ቅርጽ የሚያርፍበት ቦታ፡- ግንባር ላይ 

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡- ወደ ግራ 

4. የእጁ እንቅስቃሴ፡- ከግንባር ወደ ፊት 

5. በእጁ የማይገለጹ ክፍሎች፡- ነፃ 
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32 ዘጠነኛ ክፍል

ክፍለ ትምህርት አራት

የኢምቋ ናሙና ሰዋስው ባለቤት አመልካቾች

ከዚህ በታች የቀረቡትን የኢምቋ ሰዋስው ናሙናዎችን በጥንቃቄ አጥንታችሁ ከናሙናዎቹ ቀጥሎ 
የተሰጠውን መልመጃ ስሩ። 

1. አማርኛ፡- ዶ/ር ዙምራ የአውራ አምባ ማኅበረሰብ መስራች ናቸው። 

ኢምቋ፡- ዙምራ ዶክተር መመስረት ማኅበር አምባ አውራ። 

2. አማርኛ፡- ፖሊሱ አሸባሪውን ያዘው። 

ኢምቋ፡- ፖሊስ መያዝ አሸባሪ።

3. አማርኛ፡- እኔ ሰላም እፈልጋለሁ። 

ኢምቋ፡-  እኔ መፈለግ ሰላም።

4. አማርኛ፡-  እናንተ ቤት ፍቅር የለም 

ኢምቋ፡- ቤት እናንተ የለም ፍቅር።

5. አማርኛ፡- ሴትየዋ ውሸት ትጠላለች። 

6. ኢምቋ፡- ሴት መጥላት ውሸት።

የምልክቶችን ባለቤት አመልካቾች መለየት

ባለቤት ማለት ዐረፍተ ነገሩ የሚነገርበት ስም ወይም ተውላተጠ ስም ማለት ነው። የዐረፍተ ነገሩን 
ባለቤት ለማግኘት ማን ወይም ምን ተብሎ ይጠየቃል። 

በቡድን በመሆን ከላይ በቀረበው የኢምቋ ናሙና ዐረፍተ ነገር ባለቤት አመልካቾችን ለመምህራችሁ 
ዓሣዩ።



33ዘጠነኛ ክፍል

ምዕራፍ አራት
የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች

ከምዕራፍ የሚጠበቁ ውጤቶች 

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፣ 

 » ከትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች ጋር የተያያዙ ምልክቶች 
እውቀታችሁንታዳብራላችሁ፣ 

 » ለትምህርት ጥራት ወሳኝ የሆኑ ነጥቦችን በኢምቋ ታስረዳላችሁ፣ 

 » ከምንባቡ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሃሳቦችን ትለያላችሁ፣ 

 » ከቁልፍ ምልክቶች ውስጥ በተመሳሳይ የእጅ ቅርጽና በማይመሳሰሉ የእጅ ቅርጾች 
የሚሰሩ ምልክቶችን ታሳያላችሁ፣ 

 » የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ትሰራላችሁ፣ 

 » የምልክቶችን ክፍሎች ትተነትናላችሁ፣ 

 » ስርዓት ጠብቃችሁ ትወያያላችሁ፣ 

 » በኢምቋ ሰዋስው ውስጥ ያሉትን ግሶች ታስረዳላችሁ።

 



ምዕራፍ አራት የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች

34 ዘጠነኛ ክፍል

ቁልፍ ምልክቶች

የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች

ምዘና ንባብ ድርጅት

ብቃት ያለው መምህር

ቤተመፃህፍት መሳሪያ/የትምህርት



ምዕራፍ አራትየትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች
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ጠንቅቆ ማወቅ

ቤተምርምር ማጠናከር

አዲስ አስተሳሰብ ሳይንስ

የልምድ እርዝማኔ ተማሪ

ሙያን ማዳበር
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ማሻሻል ዕድሜ

ማነፃፀር ውጤት

ጥልቀት ምስክር ወረቀት

ተቋም ስልትና ጥበብ
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ክፍለ ትምህርት አንድ

እይታዊ ንባብ

1. ከላይ የተቀመጡትን ስዕሎች በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ 
አስረዱ።

2. በስዕሎች ላይ የተቀመጡት ነገሮች ለትምህርት ቤቱ የሚያስፈልጉት ለምን ይመስላችኋል?

ቅድመ ምንባብ ጥያቄዎች

ከዚህ በታች የቀረቡትን ጥያቄዎች መምህራችሁ በኢምቋ ያቀረቡላችኃል። መምህራችሁን በጥንቃቄ 
ተከታትላችሁ ለጥያቄዎች በኢምቋ መልስ ስጡ።

1. የአንድ ትምህርት ጥራት ማረጋገጫ  መንገዶች ምን ምን ናቸው ?

2. ከትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች ውስጥ የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው ምንድን ነው?

ክፍለ ትምህርት ሁለት

ምንባብ

ተማሪዎች፤ መምህራችሁ የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች የሚለውን ምንባብ ሲያቀርቡላችሁ 
ሐሳቡን ለመረዳት ከመሞከር ጎን ለጎን፣ የኢምቋ አጠቃቀማቸውን በጥንቃቄ ተመልከቱ።
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የትምህርትን ጥራት ማረጋገጫ መንገዶች

የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ ወሳኝ ናቸው ተብለው የሚጠቀሱ አንዳንድ ጉዳዮች አሉ። 
የትምህርት ቤቶች ድርጅት መሟላት አንዱ ነው። የትምህርት ቤቶች በቤተ መፃሕፍት፣ 
በቤተ ምርምሮች፣ በበቂ ክፍሎችና በሌሎችም የትምህርት መሳሪያዎች መሟላት 
ለትምህርት ጥራት ያግዛል። እንዲያውም ለትምህርት ጥራትበብዙ አካባቢ እንደመመዘኛ 
ከሚቆጠሩት ጉዳዮች መካከል አንዱ የትምህርት ቤቶች በድርጅት መሟላት ነው። 

የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ በወሳኝነት ከሚጠቀሱ ጉዳዮች መካከል ሁለተኛው የልምድ 
እርዝማኔ ነው። በብዙ አካባቢዎች የረዥም አመታት እድሜ ያሉዋቸው ትምህርት 
ቤቶች የትምህርት ጥራት እንደሚታይባቸው ተደርገው ይገመታሉ። ይህም ያለ ምክንያት 
አይደለም። እነዚህ ትምህርት ቤቶች የረዥም አመታት እድሜያቸው ራሳቸውን በድርጅት 
ለማሟላትና ለማጠናከር እንዲችሉ ይረዳቸዋል። የረዥም አመታት እድሜያቸው ራሳቸውን 
በድርጅት ለማሟላትና ለማጠናከር እንዲችሉ ረድቷቸዋል ሲባል፣ የረዥም አመታት 
እድሜያቸው አሰራራቸውን ለማሻሻልና የተሻሻለውንም ለማጠናከር ልምድም እድልም 
ሰጥቷቸዋል ማለት ነው። 

የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ የሌሎች አገሮች የትምህርት ተቋሞችንም በተነፃፅሮ 
መመልከት እንደ ሦስተኛ ወሳኝ ጉዳይ የሚታይበትም ጊዜ ጥቂት አይደለም። የሌሎች አገሮች 
የትምህርት ተቋሞች ምን እንደሚያስተምሩ፣ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚያስተምሩ፣ የምዘና 
ስልታቸው እንዴት እንደሆነ፣ የምስክር ወረቀታቸው ደረጃ ምን እንደሆነ፣ መመልከቱ 
የራስን ብርታት ወይም ድክመት ለመገመት ያግዛል። እንዲያውም በከፍተኛ የትምህርት 
ተቋሞች መካከል የተማሪዎችና የመምህራን ልውውጥ በሚታሰብበት ወቅት ይህንን 
የመሰለው ንፅፅሮሽ ከባድ ሚዛን የሚሰጠው ሆኖ ይገኛል። ዛሬ በብዙ አገሮች መካከል 
በዚህ ዘርፍ ስምምነት ሲደረግ የተለየ አንቀፅ እየተሰጠው እንድሚጠቀስ ይታወቃል። 
እንግዲህ ስምምነቱ ተግባራዊ ይሁን ከተባለ የራስ ጥንካሬና ጥራት በሚቻል ሁሉ ከሌላው 
እንዲበልጥ እንጂ እንዳያንስ ትኩረት ይደረጋል ማለት ነው። 

እነዚህ ከላይ የጠቀስናቸው የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ ወሳኝነት አላቸው ቢባሉም 
መምህር ከሚጫወተው ሚና ጋር ሲነፃፀሩ ከፍተኛውን ስፍራ አይዙም። ለትምህርት 
ጥራት መረጋገጥ ይበልጥ ወሳኝነት ያለው መምህር ነው። ትምህርት ቤቶች ባገር 
ውስጥም ካገር ውጭም ካሉ ሌሎች የትምህርት ተቋሞች ጋር ራሳቸውን ቢያነፃፅሩ 
ጥራትና ብቃት ያላቸው መምህራን ከሌሏቸው የትምህርት ጥራትሊጠበቅም ሊዳብርም 
አይችልም። ምክንያቱም ለድርጅትም ሆነ ለተቋም ህይወት የሚሰጡትና ሊሰጡትም 
የሚችሉት መምህራን ስለሆኑ ነው። 

ለትምህርት ጥራት መረጋገጥ መምህራን ይህንን ከፍተኛ ሚና ለመጫወት የሞያቸው 
ባህሪይ የሚያስገድዷቸው ዝግጅት አለ። ከእነዚህ ዝግጅቶም አንዱ የሚያስተምሩትን 
ትምህርት ጠንቅቆ ማወቅ ነው። የትምህርት መስክን ጠንቅቆ ማወቅ ሲባልም በዚያ 
መስክና በሌሎም ተዛማጅ መስኮች ምን አዲስ አስተሳሰብ ተጨምሯል? ምን አስተያየትና 
አስተሳሰብ ተሽሯል? ምን ተፅፏል? ወዘተ. ለሚሉት ጥያቄዎች ተገቢ መልስ ማግኘትን 
ይጨምራል። ለእነዚህና ለተመሳሳይ ጥያቄዎች ተገቢ መልስ ለመስጠት የሚቻለው ደግሞ 
ከንባብና ከምርምር ነው። 
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ሁለተኛው ከመምህራን የሚጠበቅ ያላሰለሰ ዝግጅት ሙያን የማዳበር ጉዳይ ነው። ሙያን 
የማዳበር ጉዳይ ሲባል የማስተማርን ስልትና ጥበብ ከጊዜ ወደ ጊዜ ማሻሻልንና ማዳበርን 
ያጠቃልላል። በብዙ የትምህርት ሊቃውንት ተደጋግሞ እንደተፃፈውና እንደተነገረው 
“ማስተማር ሳይንስም ጥበብም ነው።” በሳይንስነቱ እንደሌሎቹ የሳይንስ ዘርፎች ሁሉ 
ጥናትና ምርምር እየተደረገበት ያረጁና ጠቃሚ ያልሆኑ ግኝቶቹ እየተጣሉ አዳዲስና 
ጠቃሚ የሆኑ ግኝቶቹ ደግሞ ይገለፃሉ። የሌሎች ሳይንስ ዘርፎች ግኝቶችም ለማስተማር 
ሳይንስ በደጋፊነት የሚያበረክቱት ድርሻ ይጠናል። በዚህም ሁኔታ የማስተማር ሳይንስ 
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸሻለና እየዳበረ ስለሚሄድ ይህንን ተገንዝቦ በሙያው የበለጠ መታነፅ 
የመምህራን አንዱ ድርሻ ነው። 

ማስተማር በጥበብነት ባህርዩም እንዲሁ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚያድግና የሚዳብር እንጂ 
ቀጭጮ የሚቀር አይደልም። ከሳይንስነት ባህርዩ በሚገኙ ውጤቶች ላይ በመመስረት 
የጥበብነት ባህርዩ ያድጋል፤ የጥበብነት ባህርዩም ለሳይንሳዊነት ባህርዩ መነሻ ጥናት 
ይሆናል። ማስተማር ጥበብ ነው ሲባል በአንድ በተወሰነ ወቅት ለመማር ለተዘጋጁ 
የተለያዩ ቡድኖች አንድን ትምህርት እስከ ማቅረብ ያለውን ዘዴ ያጠቃልላል። ማስተማር 
በጥበብነቱ እንደተማሪው፣ እንደወቅቱ፣ እንደህብረተሰቡ የእድገት ደረጃ እያደገ እየተሻሻለ 
እየተለወጠ የሚሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህም መምህራን በዚህ ዘርፍ የሚጠበቅባቸው 
የሙያ ዝግጅት ያላሰለሰ መሆን እንደሚገባው ግልፅ ነው። 

ምንጭ፡- የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ መምህራን ማህበር፣ ደወል፣ ቀን የለውም፣ (ተሻሽሎ 
የቀረበ)

መልመጃ አንድ፡-

አይቶ መረዳት

የሚከተሉት ጥያቄዎች በዋናነት በምንባቡ ውስጥ የተማራችኋቸውን ምልክቶች ለመለማመድና 
ከምንባቡ ጋር የተያያዙ ምልክቶችና ዐረፍተ ነገሮች አጠቃቀም ግንዛቤያችሁን ለማስፋት ታስበው 
የተዘጋጁ ስለሆኑ በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. ከምንባቡ ውስጥ የወደዳችሁትን አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንቀጽ መምህሩ ባቀረቡበት 
መንገድ በክፍል ውስጥ በኢምቋ አንብቡ።

2. የምንባቡን ዋና ዋና ነጥቦች ጥቀሱ። 

3. የምንባቡን መልዕክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍል ውስጥ አስረዱ። 
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መልመጃ ሁለት፡-

ስዕላዊ ዕይታን መረዳት

የሚከተሉትን ከምንባቡ የወጡ ጥያቄዎች በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 

1. በምንባቡ መሰረት የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ የመጀመሪያው ጉዳይ ምንድን ነው?

2. የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ የልምድ እርዝማኔ በስንተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል? 

3. ሦስተኛው የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገድ የተባለው ምንድን ነው? 

4. ከፍተኛው የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መንገድ ምንድን ነው? 

5. የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ ከመምህራን የሚጠበቁ ዝግጅቶች ምን ምን ናቸው? 

የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ ሲባል፣ የማስተማር ሙያን ለማዳበር የሚረዱ ጉዳዮች ምን ምን 
ናቸው? 

ክፍለ ትምህርት ሦስት

የቡድን ስራ

መልመጃ አንድ፡-

በቡድን መስራት
 

መምህራችሁ በቡድን ይከፋፍሏችኋል። በቡድን ከተከፋፈላችሁ በኋላ በእናንተ ትምህርት ቤት 
የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት ላይ ውይይት አድርጉ። የውይይታችሁን 
ውጤት በቡድናችሁ ተወካይ በኩል ለክፍል ጓደኞቻችሁ በኢምቋ አቅርቡ። 
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መልመጃ ሁለት፡-

ዐረፍተ ነገር ምስረታ

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ የተወከሉትን ምልክቶች 
በመጠቀም የራሳችሁን የኢምቋ ዐረፍተነገር ስሩ። 

1. ድርጅቱ 

2. ቤተ መፃህፍት 

3. ቤተ ምርምር 

4. ልምድ 

5. እርዝማኔ 

6. መጠናከር 

7. ምዘና 

8. ወረቀት 

9. መምህር 

10. ትምህርት 

11. ሳይንስ 

12. ጥበብ 

መልመጃ ሦስት፡- 

የሁለት እጆች የእጅ ቅርጽ ምልክቶችን መለየት

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ ከተወከሉት ምልክቶች መካከል 
ተመሳሳይ የእጅ ቅርፅ ያላቸውንና የማይመሳሰሉ የእጅ ቅርጽ ያላቸውን በክፍል ውስጥ ዓሣዩ። 

ምሳሌ፡-

መጽሐፍ፡ ተመሳሳይ የእጅ ቅርጾች አሉት 
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መማር፡ የማይመሳሰል የእጅ ቅርጾች አሉት 

1. ጥልቀት    11. መሟላት

2. ምርምር    12. ሳይንስ 

3. ማጠናከር    13 ማገዝ

4. በቂ     14. መልስ 

5. ማድረግ   15.ጥራት 

6. ዘርፍ     16. ትምህርት 

7. ሁኔታ    17. ድክመት 

8. ተዛማጅ    18. ወሳኝ 

9. መሻር     19. ወቅት 

10. መካከል    20. መጨመር 

 

ክፍለ ትምህርት አራት

የምልክት ትንታኔ

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተማራችኋቸውን ዋና ዋና ምልክቶች ትንተና በክፍል ውስጥ ዓሣዩ። 

ምሳሌ፡- ጥልቀት

1. የእጅ ቅርፅ፡- ሌባ ጣትን ብቻ ወደ ታች መዘርጋት 

2. የእጅ ቅርጽ የሚያርፍበት ቦታ፡- የተዘረጋው እጅ ላይ 

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡- ወደታች 

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡- ከላይ ወደ ታች 

በእጅ የማይገለጹ ክፍሎች፡- ኮስተር ያለ ፊት 
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ክፍለ ትምህርት አንድ

የኢምቋ ሰዋሰው ግሶች

ከዚህ በታች የቀረቡትን ኢምቋ ሰዋሰው ናሙናዎችን በጥንቃቄ አጥንታችሁ ከናሙናዎቹ ቀጥሎ 
የተሰጠውን መልመጃ ስሩ። 

1. አማርኛ፡- የትምህርት ጥራት የሚፈለግ ጉዳይ ነው። 

ኢምቋ፡- ጥራት ትምህርት መፈለግ ጉዳይ። 

2. አማርኛ፡- ከብዛት ይልቅ ጥራት ይሻላል። 

ኢምቋ፡- ብዛት መሻል ጥራት። 

3. አማርኛ፡- ሳይንስና ጥበብ መምህራንን ያግዛሉ። 

ኢምቋ፡- ሳይንስ ጥበብ ማገዝ መምህር። 

4. አማርኛ፡- ቤተ መፃህፍት መከፈት አለበት። 

ኢምቋ፡- መጽሐፍ ቤት መክፈት። 

5. አማርኛ፡- ተማሪዎች መጽሐፍ ያነባሉ። 

ኢምቋ፡- ተማሪ ማንበብ መጽሐፍ። 

የምልክቶችን ግስ አመላካቾች መለየት

ግስ፣ ስለ ሰው ወይም ስለ እንስሳትና ስለ ዕፅዋት ወይም ስለ አንድ ህይወት ስለሌለው ነገር አንዳች 
ነገር መደረጉን (መሆኑን) ወይም ማድረጉን የሚገልፅ ነው። 

በቡድን በመሆን ከላይ በቀረበው የኢምቋ ናሙና ሰዋሰው ግሶችን ለመምህራችሁ ዓሣዩ።
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ምዕራፍ አምስት
መስማት የተሳናቸው ባህል መገለጫ ባሕርያት

ከምዕራፍ የሚጠበቁ ውጤቶች 

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፣ 

 » ከመስማት የተሳናቸው ባህል ጋር የተያያዙ ምልክቶችእውቀታችሁን ታዳብራላችሁ፣ 

 » የመስማት የተሳናቸው ባህል መገለጫ የሆኑትን ነጥቦች በኢምቋታስረዳላችሁ፣ 

 » ከምንባቡ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሃሳቦችን ትለያላችሁ፣ 

 » ከቁልፍ ምልክቶች ውስጥ በሁለት እጅና በአንድ እጅ የሚሰሩ ምልክቶችን ታሳያላችሁ፣ 

 » የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ትሰራላችሁ፣ 

 » የምልክቶችን ክፍሎች ትተነትናላችሁ፣ 

 » ስርዓት ጠብቃችሁ ትወያያላችሁ፣ 

 » በኢምቋ ናሙና ሰዋሰው ውስጥ ያሉትን ተሳቢዎች ታስረደላችሁ። 
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ቁልፍ ምልክቶች

የጋራ ህይወት መንገድ

ቴሌቪዥን ሥነምግባር

እምነት አካል ጉዳት

አቋም ውበት
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አመለካከት ኪነጥበብ

ደንብ ታሪክ ክበብ

ሰዓሊ ተቋም

አናሳ ቋንቋ እውቅና

ምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ
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ማህበረሰብ

መስማት የተሳናቸው ባህል

ክፍለ ትምህርት አንድ

እይታዊ ንባብ

1. ከላይ የተቀመጡትን ሥዕሎች በጥንቃቄ ተመልክተችሁ ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ 
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አስረዱ።

2. በስዕሎች ላይ ከተቀመጡት ነገሮች ጎልቶና ገዝፎ የሚታየው ምንድን ነው? 

ቅድመ ምንባብ ጥያቄዎች

ከዚህ በታች የቀረቡትን ጥያቄዎች መምህራችሁ በኢምቋ ያቀረቡላችኋል። መምህራችሁን 
በጥንቃቄ ተከታትላችሁ ለጥያቄዎች በኢምቋ መልስ ስጡ።

1. መስማት የተሳናቸው ባህል መኖሩን የምንረዳው በምን መንገድ ነው?

2. በመስማት የተሳናቸው ባህል ውስጥ የሚታቀፉ ሰዎች እና ተቋማት እነማን ናቸው?

ክፍለ ትምህርት ሁለት

ምንባብ

ተማሪዎች፤ መምህራችሁ መስማት የተሳናቸው ባህል መገለጫ ባሕርያት የሚለውን ምንባብ 
ሲያቀርቡላችሁ ሐሳቡን ለመረዳት ከመሞከር ጎን ለጎን፣ የኢምቋ አጠቃቀማቸውን በጥንቃቄ ተመልከቱ።

መስማት የተሳናቸው ባህል መገለጫ ባሕርያት

ብዙዎቹ ለመስማት የተሳናቸው ባህል የተሰጡ ትርጉሞች የሚያሳዩት፣ የመስማት 
የተሳናቸው ባህል የመስማት የተሳናቸው የጋራ የህይወት መንገድ፣ እምነት፣ አቋም፣ 
አመለካከት፣ ኪነ ጥበብ፣ ታሪክ፣ እሴቶችና ተቋማት መሆናቸውን ነው። እነዚህን 
መገለጫዎች አንድ በአንድ ማየት ስለመስማት የተሳናቸው ባህል የተሟላ ግንዛቤ 
እንዲኖረን ይረዳል። 

የመስማት የተሳናቸው እሴቶች የሚባሉት የምልክት ቋንቋ ውበትና እድገት፣ የመስማት 
የተሳናቸው ማሰብሰብ፣ ትምህርት በምልክት ቋንቋ፣ በአስተርጓሚ የሚሰጡ አገልግሎቶች፣ 
የአስተርጓሚዎች የሙያ ብቃት፣ መንግሥት የሚሰጠው እውቀትና፣ በምልክት ቋንቋ 
የሚቀርቡ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች፣ የመስማት የተሳናቸው ማህበረሰብ ታሪክ፣ ወዘተ 
ናቸው። 

የሚማሩባቸው መንገዶች ደግሞ በምልክት ቋንቋ የመግባባት ባሕርይ፣ ሲደሰቱ፣ ሲያዝኑ፣ 
ሲናደዱ፣ ወዘተ፣ ስሜታቸውን በምልክት ቋንቋ መግለጽ መቻል ናቸው። እንዲሁም 
የአድማጩን ትኩረት ለመሳብ በዕይታ ክልል ውስጥ እጅ ወይም ጎላ ብሎ ሊታይ 
የሚችል ነገር ማርገብገብ፣ ትክሻን በቀስታ መጠብጠብ፣ ወለል ወይም ጠረጴዛን በቀስታ 
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መተምተም፣ መብራት ብልጭ ድርግም ማድረግ፣ በቅርብ ያለውን ሰው የአድማጩን 
ትኩረት ለመሳብ እንዲረዳ መጠየቅ የሚጠቅሙ ናቸው። 

ሌላው በማኅበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸውና የሌላቸውን የህይወት መንገድ ይመለከታል። 
ለምሳሌ ፊት ለፊት እጆችና ፊት በግልጽ በሚታይበት ሁኔታ መናገር የግድ ነው። 
ከመስማት የተሳነው ሰው ጋር ሲገናኙ አለመስማትነትንና ራስን ማስተዋወቅ የጥሩ ስነ 
ምግባር ምልክት ነው። እንዲሁም ከመስማት የተሳናቸው ጋር ሲገናኙ ሁሉንም ሰላም 
ማለትና ሲለያዩም ሁሉም እንዲያውቁ ማድረግ በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት አለው። 

አመለካከትን በሚመለከት ደግሞ አለመስማትን እንደ አካል ጉዳት ሳይሆን እንደ መለያ 
መመልከት  ነው። የመስማት የተሳናቸው ማህበረሰብ ራሱን የራሱ ቋንቋና ባህል ያለው 
አናሳ ማህበረሰብ አድርጎ ያያል። ይህም ማህበረሰቡ በባህሉና በቋንቋው የሚኮራ እንጅ 
የሚሸማቀቅ አይደለም። 

በማህበረቡ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ልማዶች የምንላቸው የምልክት ስም መስጠት፣ በቂ 
ብርሃን ባለበት ቦታ መሰብሰብ፣ የጋራ የመገናኛ መድረኮች መፍጠር፣ ግልጽነት፣ ስለ 
ሌሎች የግል ህይወት ብዙ መጠየቅ፣ ወዘተ የመሳሰሉትን ነው። 

የመስማት የተሳናቸው ማህበረሰብ ተቋማት የምንላቸውና የባህላቸው አካል የሆኑት 
የመስማት የተሳናቸው ማህበራት፣ የመስማት የተሳናቸው ት/ቤቶች፣ የመስማት 
የተሳናቸው የእምነት ተቋማት፣ የመስማት የተሳናቸው ክበቦች፣ የመስማት የተሳናቸው 
የቴያትር፣ የዘፈን፣ የዳንስ፣ የዝማሬ ቡድኖች፣ ወዘተ ናቸው። 

ኪነጥበብ በመስማት የተሳናቸው ባህል ውስጥ በምልክት ቋንቋ የተዘጋጁ ዘፈኖችና 
ቴአትሮች፣ መስማት የተሳናቸው ደራሲያን ወይም ሰዓሊያን ስራዎች፣ መስማት 
በተሳናቸው ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ መጽሔቶች ወዘተ የመሳሰሉት ናቸው። 

በመጨረሻም መስማት የተሳናቸው ታሪክ የምንለው ነው። ይህም የምልክት ቋንቋ ታሪክ፣ 
የመስማት የተሳናቸው ተቋማት ታሪክ፣ የታዋቂ መስማት የተሳናቸው ግለሰቦች ታሪክ፣ 
ወዘተ የመሳሰሉትን ያጠቃልላል። 

ምንጭ፡- ጳውሎስ፣ 2007 የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ ማስተማሪያ መመሪያ፣ (ተሻሽሎ 
የቀረበ)

መልመጃ አንድ፡-

አይቶ መረዳት

የሚከተሉት ጥያቄዎች በዋናነት በምንባቡ ውስጥ የተማራችኋቸውን ምልክቶች ለመለማመድና 
ከምንባቡ ጋር የተያያዙ ምልክቶችና ዐረፍተ ነገሮች አጠቃቀም ግንዛቤያችሁን ለማስፋት ታስበው 
የተዘጋጁ ስለሆኑ በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ። 
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1. ከምንባቡ ውስጥ የወደዳችሁትን አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንቀጽ መምህሩ ባቀረቡበት 
መንገድ በክፍል ውስጥ በኢምቋ አንብቡ።

2. የምንባቡ ዋና ዋና ነጥቦች ጥቀሱ። 

3. የምንባቡን መልዕክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍል ውስጥ አስረዱ። 

 
መልመጃ ሁለት፡-

የማስታወስ ችሎታ

የሚከተሉትን ከምንባቡ የወጡ ጥያቄዎች በክፍል ውስጥ  በኢምቋ መልሱ። 

1. በምንባቡ መሰረት የመስማት የተሳናቸው ባህል እሴቶች የምንላቸው የትኞቹ ናቸው? 

2. በመስማት የተሳናቸው ባህል ውስጥ መግባባት የሚቻለው እንዴት ነው?

3. በመስማት የተሳናቸው ባህል ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ስነ ምግባሮች ምን ምን ናቸው?

4. በመስማት የተሳናቸው ባህል ዘንድ ያለው አመለካከት ምን ይመስላል?

5. በመስማት የተሳናቸው ባህል ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ልማዶች ምን ምን ናቸው? 

6. በመስማት ተሳናቸው ባህል ዘንድ ተቋማት የምንላቸው የትኞቹን ነው? 

7. በመስማት የተሳናቸው ባህል ዘንድ ኪነ ጥበብ እንዴት ይገለፃል? 

8. በመስማት የተሳናቸው ባህል ዘንድ ታሪክ የምንላቸውነገሮች ምን ምን ናቸው? 

ክፍለ ትምህርት ሦስት

የቡድን ስራ

መልመጃ አንድ፡-

በቡድን መስራት

መምህራችሁ በቡድን ይከፋፍሏችኋል። በቡድን ከተከፋፈላችሁ በኋላ መስማት የተሳናቸው ባህል 
ከሌሎች ባህሎች በምን በምን ሁኔታዎች እንደሚለይ ተወየዩ። የውይይታችሁን ውጤት በቡድናችሁ 
ተወካይ በኩል ለክፍል ጓደኞቻችሁ በኢምቋ አቅርቡ። 
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መልመጃ ሁለት፡-

ዐረፍተ ነገር ምስረታ

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ የተወከሉትን ምልክቶች 
በመጠቀም የራሳችሁን የኢምቋ ዐረፍተነገር ስሩ። 

1. እውቅና 

2. ቴሌቪዥን 

3. ሰላምታ 

4. አድራሻ 

5. መተዋወቅ 

6. ስነ ምግባር 

7. ህይወት 

8. ግልጽነት 

9. እምነት 

10. ሰዓሊ 

11. መጽሔት 

12. ታሪክ 

መልመጃ ሦስት፡-

በሁለትና በአንድ እጅ የሚሰሩ ምልክቶች

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶች ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ ከተወከሉት ምልክቶች መካከል 
በሁለት እጅ የሚሰሩትንና በአንድ እጅ የሚሰሩትን ለይታችሁ በክፍል ውስጥ ዓሣዩ። 

ምሳሌ፡-

ኢትዮጵያ: በአንድ እጅ የሚሰራ ምልክት 
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ማኅበረሰብ: በሁለት እጅ የሚሰራ ምልክት 

1. አስተርጓሚ    11. ጥሩ 

2. መንግሥት    12. መጥፎ 

3. መደሰት    13. ህይወት 

4. መረጃ     14. እምነት 

5. ሰው      15 መጽሔት 

6. መጠየቅ   16. መፍጠር 

7. ጉዳይ     17. መኩራት 

8. ባህሪ      18. ስራ 

9. ልዩ      19. ድምጽ 

10. ግን     20. በቂ

 

ክፍለ ትምህርት አራት

የምልክት ትንታኔ

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተማራችኋቸውን ዋና ዋና ምልክቶች ትንተና በክፍል ውስጥ ዓሣዩ። 

ምሳሌ፡- ብልጭ 

1. የእጅ ቅርጽ፡- የተዘረጉ እጆች 

2. የእጅ ቅርጽ የሚያርፍበት ቦታ፡- ከደረት ፊት ለፊት 

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡- ወደታች 

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡- ከላይ ወደታች 

5. በእጅ የማይገለጹ ክፍሎች፡- የፈጠጠ አይን 
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ክፍለ ትምህርት አምስት

የኢምቋ ሰዋስው ተሳቢዎች

ከዚህ በታች የቀረቡትን የኢምቋ ሰዋሰው ናሙናዎችን በጥንቃቄ አጥንታችሁ ከናሙናዎቹ ቀጥሎ 
የተሰጠውን መልመጃ ስሩ። 

1. አማርኛ፡- ከበደ ደብተሬን ወሰደብኝ። 

ኢምቋ፡-  ከበደ ወሰደ ደብተር። 

2. አማርኛ፡-  መኪናው ቤቴን ገጨው። 

ኢምቋ፡-  መኪና ገጨ ቤት። 

3. አማርኛ፡-  አስተማሪው ፈተናዬን አረመው። 

ኢምቋ፡-  አስተማሪ ማረም ፈተና። 

4. አማርኛ፡-  ሃኪሙ ልጄን መረመራት።  

ኢምቋ፡-  ሃኪም መረመረ ልጅ። 

5. አማርኛ፡-  በሬው ሳሩን ይግጣል። 

ኢምቋ፡-  በሬ መጋጥ ሳር። 

ተሳቢ ማለት ድርጊቱ የተፈፀመበት ሰው ወይም እንስሳ ወይም ዕቃ ማለት ነው። 

በቡድን በመሆን ከላይ በቀረበው የኢምቋ ናሙና ሰዋሰው ተሳቢዎችን ለመምህራችሁ ዓሣዩ። 


