
 

መግቢያ  

 

የአካባቢ ሳይንስ ትምህርት በተማሪዎች አካባቢ የሚገኙ ማህበራዊ ተፇጥሮአዊ 

ገጽታዎችን በተሟሊ ሁኔታ ሇማወቅ፣ የእርስ በርስ ግንኙነታቸውን ሇመረዲትና 

የእነዚህን እውቀት ሇሰው ሌጅ ጥቅም ሇማዋሌ የሚረዲ ትምህርት ነው፡፡  ይህ 

ትምህርት የህብረተሰብ ሣይንስ፣ የተፇጥሮ ሳይንስ፣ የኑሮ ዘዳ፣ እርሻ፣ የእጅ ስራ፣ 

የአካባቢ ትምህርትና የጤና ትምህርትን እውቀት ክህልት ሌምዴ፣ ችልታ፣ ዝንባላና 

አመሇካከት በማዋሀዴና አሊስፇሊጊ ዴግግሞሽን በማስወገዴ ሇመማር ምቹ በሆነ 

ሁኔታ የተቀናጀ የትምህርት አይነት ነው፡፡  በዚህ መሠረት የ2ኛ ክፌሌ የአካባቢ 

ሣይንስ ያለት አራት ክፌሇ ትምህርቶች ከሊይ በተጠቀሱት የትምህርት ዘርፍች 

ሉገሇፁ የሚችለ ይዘቶችን በተቀናጀና ሇመማር ማስተማር በሚያመች መሌኩ 

እንዱያካትቱ ተዯርጎ የተዘጋጀ ነው፡፡   

 

ይህ የ2ኛ ክፌሌ የአካባቢ ሣይንስ የመማሪያ መፅሏፌ ሇዯረጃው የተዘጋጀ ሲሇበስ 

መነሻ ያዯረገ ሲሆን በውስጡም የተጠቃሇለትን ይዘቶች፣ የተሇያዩ ተግባራትና 

ክንዋኔዎች ተማሪዎች በሚገባ በመረዲትና በተናጠሌም ሆነ በግሌ በመስራት 

የእውቀት አዴማሳቸውን ሇማስፊትና ከትምህርቱ ክህልትና ዝንባላ ሇማዲበር 

የበኩሊቸውን ጥረት ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  
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ክፌሇ ትምህርት አንዴ 

1.  እኛነታችን 

 

- በሰውና በላልች እንስሳት መካከሌ ያሇው መመሳሰሌ ምንዴነው 

- በሰውና በላልች እንስሳት መካከሌ ያሇው ሌዩነትስ ምንዴነው   

- ሇሰው ሌጅ  የሚያስፇሌጉ ሶስቱ መሠረታዊ ነገሮች ምን 

ምንዴናቸው 

 

የሰው ሌጅ እንዯ ላልቹ እንስሳት ሁለ የሚራመዴ፣ የሚመገብ፣ የሚዋሇዴ፣ 

የሚተነፌስ፣ ወዘተ ባህሪ ያሇው እንስሳ ነው፡፡ ሰው ከላልቹ እንስሳት የሚሇየው 

በቋንቋው በመናገሩ፣ በማሰቡ፣ በማገናዘቡና ሥራውን መስራት በመቻለ ነው፡፡ 

ሥራን ሇመሥራት የሚያስችሇውን ሀይሌና ጉሌበት የሚያገኘው ዯግሞ 

ከሚመገባቸው ምግቦች  ነው፡፡  

 

1.1 ምግብ  

ቁሌፌ ቃሊት 
 

-  ምግብ      -  የዓይን ማዝ  

-  የተሇምድ ምግብ     -  ዴዴ  

-  ፌጥረታት     -  ወርሃ  

-  ይዘት      -  ጮቅ  

-  ኳሿኳር      -  ዕዴገት  

      -  አካሌ  
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- ምግብ ምንዴነው 

- የምግብ ጥቅም ምን ምን እንዯሆነ ግሇፁ፡፡  

 

ምግብ ማሇት ማንኛውም ሉበሊና ሉጠጣ የሚችሌ ነገር ሆኖ ሇሰውነታችን ዕዴገት 

ጠቃሚ የሆነ፣ ሀይሌና ሙቀት የሚሰጥ፣ ከተሇያዩ በሽታዎች ሉከሊከሌ የሚችሌ 

ንጥረ ነገር በውስጡ የያዘ ማሇት ነው፡፡ ነገር ግን ሉባሊና ሉጠጣ የሚችሌ ነገር 

ሁለ ከሊይ የተጠቀሱትን ጥቅሞች ይሰጠናሌ ማሇት አይዯሇም፡፡  

 

ዘወትር ከምንጠጣው ነገር ውስጥ ምንም የምግብነት ይዘት የላሇው ነገር ምን 

እንዯሆነ በክፌሌ ውስጥ በቡዴን በመወያየት የተስማማችሁበትን ነጥብ 

ሇመምህራችሁ ተናገሩ፡፡  

 

1.1.1 የምግብ ጥቅም  

 

- የምግብ ዓይነቶች በስንት ይከፇሊለ 

- ዓይነታቸውስ 

- የእያንዲንደን የምግብ ክፌሌ ጥቅም ግሇፁ፡፡  

 

ምግብ ሇሰውነታችን  

 ዕዴገትና ጥንካሬ የሚሰጥ ሲጎዲም እንዱጠገን የሚረዲ 

ነገር ነው፡፡  

 ሀይሌና ሙቀት የሚሰጥ፣ የተሇያዩ ክፌልች 

ሥራቸውን በተቀናጀ ሁኔታ እንዱሰሩና ከተሇያዩ 

በሽታዎችም ራሱን እንዱከሊከሌ የሚረዲ ነው፡፡  
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የምግብ ዓይነቶች ከሚሰጡት ጥቅም አንፃር በሦስት ዋና ዋና ክፌልች ይመዯባለ፡፡ 

እነሱም፡-  

 ሀ)  አካሌ ገንቢና ጠጋኝ፣ 

 ሇ)  ሀይሌና ሙቀት ሰጪ፣ 

 ሏ)  በሽታን ተከሊካይ ናቸው፡፡  

 

ሀ)  አካሌ ገንቢና ጠጋኝ የሚባለት ምግቦች 

- ገንቢና ጠጋኝ ምግቦች የሚባለት የምግብ ዓይነቶች የተኞቹ 

ናቸው   

- አካሌ ገንቢና ጠጋኝ ምግቦችን በይበሌጥ መመገብ የሚገባቸው 

የትኞቹ የህብረተሰብ ክፌልች ናቸው   

 

ገንቢና ጠጋኝ ምግቦች የሚባለት  

ወተት፣ አይብ፣ አሣ፣ የድሮ ሥጋ፣ እንቁሊሌ፣ የበግ ሥጋ፣ አዯንጓሬ፣ ባቄሊ፣ 

አተር፣ ሽንብራ፣ ምስር፣ ወዘተ ናቸው፡፡  

 

ገንቢና ጠጋኝ ምግቦችን ይበሌጥ አዘውትረው መመገብ ያሇባቸው ሕፃናትና 

አዛውንቶች ናቸው፡፡ የእነዚህ ምግቦች እጥረትም በተሇይ የሕፃናትን እዴገት ፌጥነት 

የሚቀንስና ኳሿኳር የሚባሌ በሽታ የሚያስከትሌ ነው፡፡  

 

ሕፃናትና አዛውንቶች ገንቢና ጠጋኝ ምግቦችን ይበሌጥ መመገብ ያሇባቸው 

ሇምንዴነው  
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ሥዕሌ 1/1 ሰውነት ገንቢና ጠጋኝ ምግቦች 

- በሥዕሌ 1/1 ውስጥ ከተጠቀሱት ገንቢና ጠጋኝ ምግቦች ውስጥ ከእንስሣት 

ክፌሌና ከእፅዋት ክፌሌ የሆኑትን ሇይታችሁ ጻፈ፡፡  

 

ሇ)  ሀይሌና ሙቀት ሰጪ ምግቦች፣ 

- ሀይሌ ሰጪ ምግቦች በብዛት መመገብ ያሇበት የህብረተሰብ ክፌሌ 

የትኛው እንዯሆነ ከነ ምክንያቱ ግሇፁ፡፡  

- እነዚህን ሀይሌና ሙቀት ሰጪ ምግቦችን ሁለም ሰው መመገብ 

ያሇበት በየትኛው ወቅት እንዯሆነ ታውቃሊችሁ  ሇምን   

- ሀይሌና ሙቀት ሰጪ ምግቦች የሚባለትስ ምንና ምን ናቸው  

 

የሰው ሌጅ የየዕሇት ህይወቱን ሇመምራት፣ የተሇያዩ ሥራዎችንና ተግባራትን 

ያከናውናሌ፡፡ እነዚህን ክንዋኔዎች ሇመተግበርም የተሇያዩ የሰውነት ክፌልች 
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መንቀሳቀስ አሇባቸው፡፡ የሰውነት ክፌልች እንቅስቃሴም አስፇሊጊውን ሀይሌና ጉሌበት 

ማግኘት ይፇሌጋሌ፡፡ የዚህም ሀይሌና ጉሌበት ምንጭ የምንመገበው ምግብ ነው፡፡  

 

 

  

 

ሥዕሌ 1/2 የሰውነት እንቅስቃሴዎች 

 

ሀይሌና ሙቀት ሰጪ ምግቦች የሚባለትም፡-  

ማር፣ ዘይት፣ ጮማ ሥጋ፣ ቅቤ፣ ዓሣ፣ ሙዝ፣ ኦቾልኒ፣ እንሰት፣ ፓስታ፣ የስንዳ 

ዲቦ፣ ስኳር ዴንች፣ ሸንኮራ አገዲ (ስኳር)፣ አቮካድና የመሣሰለት ናቸው፡፡  
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ሥዕሌ 1/3 ሀይሌና ሙቀት ሰጪ ምግቦች 

ሏ/ በሽታን ተከሊካይ ምግቦች  

- በአንዲንዴ የምግብ ዓይነቶች እጥረት ሉከሰቱ የሚችለ የበሽታ 

ዓይነቶች ምንዴናቸው  

       ሇምሣላ፡-  

 በአዋቂዎች  

 በሕፃናት  

 በሁሇቱም በሽታን የሚከሊከለ የምግብ ዓይነቶች 

ምንና ምን ናቸው 

 

የዴዴ መዴማት፣ ኳሿኳር፣ ወርሃነት፣ እንቅርትና የመሣሰለት ከምግብ እጥረት 

ከሚመጡ በሽታዎች ዋነኞቹ ናቸው፡፡  
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ከሊይ የተጠቀሱትንም ሆነ ላልች በምግብ እጥረት ሉመጡ የሚችለ በሽታዎችን 

(ችግሮችን) ሇመከሊከሌ የሚረደን የምግብ ዓይነቶችም፡- እንዯ ቃሪያ፣ ካሮት፣ የአበሻ 

ጎመን፣ ሙዝ፣ ብርቱካን፣ ልሚ፣ ቲማቲምና የመሣሰለት ናቸው፡፡  

 

 

 

ሥዕሌ 1/4 አንዲንዴ በሽታ ተከሊካይ ምግቦች 

 

ከምንመገባቸው በሽታ ተከሊካይ ምግቦች በተጨማሪ የጠዋት ፀሏይ ብርሃን በሕፃንነት 

ጊዜ ሉከሰት የሚችሇውን የእግርና ጀርባ አጥንት ህመምን ይከሊከሊሌ፡፡ ይህም ማሇት 

ሰውነት የፀሏይ ብርሃንን ካገኘ ሇአጥንት ጥንካሬ አስፇሊጊ የሆነ ንጥረ ነገር ሇራሱ 

ማዘጋጀት ይችሊሌ ማሇት ነው፡፡  
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ሥዕሌ 1/5 በፀሏይ ብርሃን እጥረት ምክንያት በሕፃናት ሊይ ሉዯርስ የሚችሌ የእግር 

አጥንት መጣመምና እንዱሁም የገንቢና ጠጋኝ ምግብ (ፕሮቲን ) እጥረት ችግር፡፡ 

 

ምግብ የሰው ሌጅ በሕይወት ሇመኖር፣ ጤናማና ጠንካራ መሆን ይችሌ ዘንዴ 

ከሚያስፇሌጉት መሠረታዊ ነገሮች አንደ ነው፡፡ ስሇዚህ ሕፃናት ጠንካራ፣ ጤናማና 

የተስተካከሇ ዕዴገት እንዱኖራቸው እንዯየዕዴሜያቸው በዓይነትና መጠን ተመጣጣኝ 

የሆነ ምግብ ሉያገኙ ይገባሌ፡፡ ይህንን ምግብ ካሊገኙ ግን፡-  

- ከዕዴሜያቸው በታች የሆነ ዕዴገት ይኖራቸዋሌ፡፡  

- ሰውነታቸው ቀስ በቀስ እየቀነሰና እየከሣ ይሄዲሌ፡፡  

- ሀይሌ ያጡና ዯካማ፣ አቅመ ቢስና ሌፌስፌስ ይሆናለ፡፡  

- በቀሊለ ሇበሽታ ተጋሊጭ ይሆናለ፡፡  

- በሚጫወቱበት ጊዜም ከጓዯኞቻቸው እኩሌ ተራሩጠው መጫወት 

ያቅታቸዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ብስጩና ነጭናጫ ይሆናለ፡፡  
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1.1.2  በተሇምድ የምንመገባቸው ምግቦች  

- በአካባቢያችሁ የሚኖሩ ሰዎች በተዯጋጋሚ የሚመገቡት 

የምግብ  ዓይነት   ምንዴነው 

- በአካባቢያችሁ ከምታገኙአቸው የምግብ ዓይነቶች መካከሌ 

በይበሌጥ ሇመመገብ የምትመርጡትን ምግብ ግሇፁ፡፡  

- በየአካባቢያችሁ ተወዲጅና በህብረተሰቡም በአብዛኛው ተዘውትሮ 

የሚበሊ ምግብ ምን እንዯሆነ ሇመምህራችሁ ተናገሩ፡፡  

 

በተሇያየ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች እንዯየአካባቢያቸው የተሇያየ የምግብ ዓይነትን 

አዘውትረው ይመገባለ፡፡ በአንዴ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች አዘውትረው የሚመገቡት 

የምግብ ዓይነት የተሇምድ ምግብ ይባሊሌ፡፡  

 

1.1.3 የምግብ ምንጮች  

በአከባቢያችሁ የምትመገቡአቸው ምግቦች ከምን ከምን እንዯሚገኙ ግሇፁ፡፡  

ሰው ምግቡን የሚያገኘው ከሁሇት ዋና ዋና ምንጮች ነው፡፡ እነዚህም 

ምንጮች፡-  

ሀ)  እፅዋትና  

ሇ)  እንሰሣት ናቸው፡፡  

 

ሀ)  ከእፅዋት የሚገኙ ምግቦች  

- በአከባቢያችሁ ከእፅዋት የሚገኙ ምግቦች ምን ምን ናቸው 

- ምግቦቹ በምን ዓይነት መሌክ ተዘጋጅተው ሇምግብነት እንዯሚውለ 

ሇክፌሌ ጓዯኞቻችሁ በዝርዝር አስረደ፡፡  

ከእፅዋት የሚገኙ ምግቦች፡- እንዯጎመን፣ ዴንች፣ እንሰት፣ በቆል፣ ባቄሊ፣ 

አተር፣ ጤፌ፣ ስኳር ዴንች፣ አቮካድ፣ ሙዝ፣ ወዘተ ናቸው፡፡  

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 1/6 ከእፅዋት የሚገኙ ምግቦች 

 

ሇ) ከእንስሣት የሚገኙ ምግቦች 

- በአከባቢያችሁ ከእንስሳት የሚገኙ ምግቦች ምን ምንዴናቸው 

- ከእንስሣት የሚገኙ ምግቦች በምን ዓይነት መሌክ ተዘጋጅተው 

ሇምግብነት እንዯሚውለ በዝርዝር ግሇፁ፡፡  

 

    የሰው ሌጅ እንሰሣትንና እፅዋትን ከሚመገቡት ውስጥ ትሌቁን ቦታ ይይዛሌ፡፡  

ሰው ከእንስሳት የሚያገኛቸው የምግብ ዓይነቶችም እንዯ እንቁሊሌ፣ ወተት፣ ሥጋ፣ 

አሣ፣ አይብ፣ ቅቤ፣ ወዘተ ናቸው፡፡  
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ሥዕሌ 1/7 ከእንስሳት የሚገኙ ምግቦች 

 

1.1.4  የአመጋገብ ሥርዓት  

- የአመጋገብ ሥርዓት ማሇት ምን ማሇት ነው 

- በአከባቢያችሁ የሚኖሩ ሰዎች ምን ዓይነት የአመጋገብ ሥርዓት 

እንዲሊቸው አስረደ፡፡  

- የመመገቢያ ዕቃቸው ምን ምን እንዯሆነ ሇመምህራችሁ ግሌፁ፡፡  

  

የሰው ሌጅ አመጋገብ ራሱን የቻሇ ሥርዓት አሇው፡፡ ይህም የአመጋገብ ሥርዓት 

እንዴየምግቡ ዓይነት፣ ባህሌ፣ የሥሌጣኔ ዯረጃ፣ የመመገቢያ ዕቃ፣ ወዘተ ሉሇያይ 

ይችሊሌ፡፡  

 

ሇምሣላ፡- የእንጀራ በወጥ አመጋገብ፣ የፓስታ አበሊሌ፣ የገንፍ አበሊሌ፣ እንዱሁም 

የሚቀርቡበት ዕቃዎች ጭምር ይሇያያለ፡፡  
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ነገር ግን ምግብ በምንመገብበት ጊዜ ሉኖር የሚገባው የአመጋገብ ሥነ ሥርዓት 

በሦስት ዋና ዋና ክፌልች ይመዯባሌ፡፡  

 

እነሱም፡-  

ሀ)  ከምግብ በፉት ማዴረግ የሚገባን ሥነ ሥርዓት፣  

ሇ)  ስንመገብ መከተሌ የሚገባን ሥነ ሥርዓት፣ 

ሏ)  ከምግብ በኋሊ ማዴረግ የሚገባን ሥነ ሥርዓት ናቸው፡፡  

 

ሀ) ከምግብ በፉት ማዴረግ የሚገባን ተግባር 

 

- ከምግብ በፉት ማዴረግ የሚገቡን ነገሮች ምን ምን እንዯሆኑ 

ሇመምህራችሁ በዝርዝር ግሇፁ፡፡ 

- ከምግብ በፉት ማዴረግ የሚገቡንን ነገሮች ማከናወን ሇምን 

ይጠቅማሌ? 

 

 

ምግብ ከመብሊታችን በፉት ማከናወን የሚገቡን ቅዴመ ሁኔታዎች የሚከተለት 

ናቸው፡፡ እነሱም፡- 

- እጃችንን በንፁህ ውሃና ሳሙና መታጠብ እንዱሁም አፊችንን 

መጉመጥመጥ፣ 

- የምንመገበውን ምግብ በንፁህ መመገቢያ ዕቃ አዘጋጅቶ ማቅረብ፣ 

- በምንመገብበት ጊዜ የሚያስፇሌጉንን ነገሮች/ውሃ፣ ወተት፣ ሇስሊሳ፣ 

ወዘተ በቅዴሚያ አዘጋጅቶ ማቅረብ፣ 

- ሇመመገብ ምቹ በሆነ ጠረጴዛ ሊይ አስቀምጦ ተረጋግቶ ቁጭ ብል 

መመገብ ናቸው፡፡ 
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ሇ. በምንመገብበት ወቅት ማዴረግ የሚገቡን ሥርዓቶች 

- በምንመገብበት ጊዜ ማከናወን ያሇብን ነገር ምንዴነው? 

- በምንመገብበት ጊዜ ማከናወን ያሇብን ነገር ማዴረጋችን ምን 

ጥቅም አሇው? 

 

በምግብ ወቅት ማዴረግ ከሚገቡን ቅዯመ ተከተልች ዋና ዋናዎቹ የሚከተለት 

ናቸው፡፡ እነሱም፡- 

- ምግቡ በሚገኝበት ቦታ ሆኖ በስርዓት ተቀምጦ መመገብ፣ 

- ስንመገብ ትኩረታችንን ወዯ ምግቡ ማዴረግ፣ 

- ምግብ ከጎረስን በኋሊ አሇማውራት፣ አፊችንንም ከፌተን አሇማሊመጥ፣ 

- ምግብን በአፊችን ሌክ መጥነን መጉረስ፣ 

- በተሇይ አንዲንዴ የምግብ ዓይነቶችን ስንመገብ ጥንቃቄ ማዴረግ፣ 

 

  ሇምሳላ፡- የመብነን ባህሪ ያሊቸውና ቅባት የበዛባቸው ምግቦች ትን ሉለን  

               ስሇሚችለ በጥንቃቄ መመገብ፣ 

- ከፌሊጎት በሊይም ሆነ በታች አሇመመገብ፣ 

- ከምግብ በኋሊ ፇሳሽ ነገር ወተት፣ ውሃ፣ ወዘተ መጠጣት ሇምግብ 

ውህዯት አስፇሊጊ ስሇሆነ መርሳት የሇብንም፡፡ 

 

ሏ) ምግባችንን ከተመገብን በኋሊ ማዴረግ የሚገቡን ሥርዓቶች 

- ምግብ ከተመገብን በኋሊ ምን ማዴረግ እንዯሚገባን 

ሇመምህራችሁ አስረደ፡፡ 

- ከተመገብን በኋሊ ማዴረግ የሚገባንን ሥርዓት 

ማከናወናችን ምን ጠቀሜታ እንዲሇው ሇመምህራችሁ 

ግሇፁ፡፡ 
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ምግባችንን ከተመገብን በኋሊ፡- 

- እጃችንን በውሃና ሳሙና መታጠብ፣አፊችንን መጉመጥመጥና 

ጥርሳችንን በቡሩሽ ወይም በባህሊዊ መፊቂያ መፊቅ፣ 

- የተመገብንበትን ዕቃ አጥቦ ማዴረቅና በተገቢው ቦታ ማስቀመጥ፣ 

- የተወሰነ ጊዜ ዕረፌት ማዴረግ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡   

 

 

 

ሥዕሌ 1/8 የአመጋገብ ሥርዓቶች 

 

1.1.4.1 ምግብን ተካፌል መመገብ 

- ምግብን ተካፌል መመገብ ማሇት ምን ማሇት ነው? 

- ምግብን ከጓዯኞቻቸሁ ጋር አብራችሁ ተመግባችሁ ታውቃሊችሁ?  

ከሆነ አብሮ መመገብ ምን ዓይነት ስሜት እንዲሇው ግሇፁ፡፡ 

- ምግብን ተከፌል አብሮ መመገብ ምን ዏይነት ስሜት የሚፇጥር  

   ይመስሊችኋሌ? ከክፌሌ ጓዯኞቻችሁ ጋር ተወያዩበት፡፡ 
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    ምግብን ተካፌል አብሮ መመገብ ከመሌካም ማህበራዊ ግንኙነቶች አንደና 

ትሌቁ ሲሆን ላልችም ማህበራዊ ግንኙነቶች ሇምሳላ፤መግባባት፣ መከባበር፣ 

መረዲዲትና፣ መፊቀር፣ የበሇጠ እንዱጎሇብቱና እንዱዲብሩ ያዯርጋሌ፡፡ ከፌያሇ 

መፊቀርና መተማመንንም ይፇጥራሌ፡፡ 

 

ሥዕሌ 1/9 አብሮ መመገብ 

 

    ሥዕለን በመመሌከት ምን እንዯተገነዘባችሁ ሇመምህራችሁ ተናገሩ፡፡  

    የማይፊቀርና የማይቀራረብ ሰው አብሮ የሚመገብ ይመስሊችኋሌ? 

    የማይተማመኑ ጓዯኛሞች አብሮ መመገብ ይችሊለ? 
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መሌመጃ 1.1 

ሀ) የሚከተለትን ጥያቄዎች ትክክሌ የሆነውን እውነት ስህተት የሆነውን  

    ሀሰት በማሇት መሌሱ፡፡  

1. ምግብ ሇሰው ሌጅ ከሚያስፇሌጉት መሠረታዊ ነገሮች አንደ ነው ፡፡ 

2. ከምንበሊቸውና ከምንጠጣቸው ነገሮች ጥቂቶቹ የምግብነት ይዘት የሊቸውም፡፡  

3. ምግቦች ከሚሰጡት ጠቀሜታ አንፃር በሁሇት ይመዯባለ፡፡ 

4. ከምግብ ጠቀሜታዎች አንደ ሀይሌና ሙቀት መስጠት ነው፡፡ 

5. ገንቢና ጠጋኝ ምግቦችን መመገብ የላሇባቸው ጎሌማሶች ናቸው፡፡ 

6. አንዲንዴ በሽታዎች ከምግብ እጥረት የሚመጡ ናቸው፡፡ 

7. የቆሸሸ ሌብስ የሇበሰ ተማሪ ዯስተኛ አይሆንም፡፡ 

8. አንዴ ተማሪ ሌብሱ ብቻ ሣይሆን ሰውነቱና ፀጉሩ ጭምር ንፁህ መሆን 

አሇበት፡፡ 

መመሪያ ሇ) ሇሚከተለት አረፌተ ነገሮች ትክክሇኛውን ቃሌ በባድ ቦታዎቹ  

           በመሙሊት የተሟሊ አዴርጓቸው፡፡ 

1. ዘወትር የምንመገባቸው ምግቦች      ይባሊለ፡፡ 

2. እንዯቃሪያ፣ ልሚ፣ ብርቱካን፣ ቲማቲም፣ ያለ ምግቦች የ   

ምዴብ ናቸው ፡፡ 

3. ምግብን ተካፌል መመገብ የ    ምሌክት ነው፡፡ 

4. የ    ባሕሪይ ያሊቸውና   ያሇባቸው ምግቦች 

በጥንቃቄ ካሌተበለ ትን ሉለ ይችሊለ፡፡ 

መመሪያ ሏ) ሇሚከተለት ጥያቄዎች ትክክሇኛውን መሌስ ምረጡ፡፡    

    1. ከሚከተለት ውስጥ ገንቢና ጠጋኝ ምግቦችን የያዘ ምዴብ የትኛው ነው  

       ሀ) ካሮት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ብርቱካን  

       ሇ)  አዯንጓሬ፣ ባቄሊ፣ አሣ፣ ወተት 

       ሏ) ቅቤ፣ የስንዳ ዲቦ፣ የድሮ ስጋ፣ አቮካድ 

       መ) ጮማ ስጋ፣ ቆጮ፣ ስኳርዴንች፣ ባቄሊ 
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2. ከሚከተለት ውስጥ የምግብ ጥቅም ያሌሆነው የቱ ነው? 

       ሀ) ሀይሌና ሙቀት መስጠት  

       ሇ)  ሰውነት ማክሳትና ማቀጨጭ 

       ሏ)  በሽታን መከሊከሌ        

       መ) ሰውነት ማፊፊትና መጠገን 

 

3. በእጅ ንፅህና ጉዴሇት ሉከሰት የማይችሌ የጤና ችግር የሆነው? 

     ሀ) የዓይንማዝ   ሇ) የተስቦ በሽታ   ሏ) የወስፊት በሽታ   

     መ)  የኤዴስ በሽታ 
 

 4.  ከሚከተለት ውስጥ ከእንስሳት የሚገኝ የምግብ ክፌሌ ያሌሆነው?  

  ሀ) ዓሣ    ሇ) ቆጮ   ሏ) እንቁሊሌ   መ) አይብ  

5. ምግብን ተከፌል ስሇ መመገብ ትክክሌ ያሌሆነው የቱ ነው? 

 ሀ)  መከባበርንና መረዲዲትን ከፌ ያዯርጋሌ፡፡  

 ሇ)  ያራርቃሌ    ሏ)  መተማመንን ይጨምራሌ  

 መ)  ጓዯኝነትን ያጠናክራሌ  

 

6. ከሚከተለት የአመጋገብ ሥርዓቶች መቅዯም ያሇበት የቱ ነው? 

 ሀ)  ምግብን ቁጭ ብል ተረጋግቶ መመገብ፣   

 ሇ)  እጅን በንፁህ ውሃና ሣሙና መታጠብ፣ 

 ሏ)  የተመገብንበትን ዕቃ አጥቦ ማስቀመጥ፣  

 መ)  ፇሣሽ ነገር መጠጣት፣  

 

7. የአመጋገብ ሥርዓት በ    ይመዯባሌ፡፡  

 ሀ)  በሁሇት     ሇ)  በአራት    

 ሏ)  በሦስት     መ)  በአምስት 
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8. ከሚከተለት የአመጋገብ ሥርዓቶች ትክክሌ የሆነው የቱ ነው? 

 ሀ)  እየበለ ማውራት    ሇ) ከምግብ በፉት ውሃ መጠጣት  

 ሏ)  መጥኖ መጉረስ    መ)  ሁለም 

 

9. በምንመገብበት ጊዜ ማዴረግ ያሇብን    ነው፡፡  

 ሀ)  እየሄዴን መጉረስ    ሇ)  ቆመን መብሊት  

 ሏ)  የጎረስነውን በውሃ መዋጥ   

 መ) ቁጭ ብሇን ተረጋግተን መብሊት 

 

10. ከሚከተለት ውስጥ ከምግብ በኋሊ ሥነ ሥርዓት የሆነው   ነው፡፡  

 ሀ)  ምግብን ምቹ ጠረጴዛ ሊይ አስቀምጦ መመገብ  

 ሇ)  ትኩረታችንን ወዯ ምግባችን ማዴረግ  

 ሏ)  ጥርሣችንን በቡሩሽ ወይም መፊቂያ ማፅዲት  መ)  ሁለም  

 

መመሪያ መ)  የሚከተለትን ጥያቄዎች በዝርዝር ግሇፁ፡፡ 

1. ሦስቱ የምግብ ጥቅሞች እነማን ናቸው?    

           

2. ሁሇቱን የሰው ሌጅ ምግብ ምንጮች ጥቀሱ፡፡     

           

3. ሦስቱን የአመጋገብ ሥርዓቶች ዘርዝሩ፡፡     

           

4. ከግሌ ንፅህና ጉዴሇት ሉመጡ ከሚችለ የበሽታ ዓይነቶች ቢያንስ ሦስቱን 

ፃፈ፡፡          
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1.2 እኛ ጤናማ ነን!  

                ቁሌፌ ቃሊት  

- ትኩሣት  

- ትውከት  

- መጫጫን  

- ተስቦ  

- አተት  

- ማቅሇሽሇሽ  

- ቁርጥማት  

 

1.2.1 ጤና ምንዴነው? 

- እናንተ ሁለጊዜ ዯስተኞች ናችሁ? 

- ከፌቷችሁስ ያውቃሌ?  

- የምትከፈና የምትዯሰቱት ምን ስትሆኑ ነው?  

 

ሰው የዕሇት ተዕሇት ተግባሩን በተሟሊ መሌኩ ማከናወን የሚችሇው የተሟሊ ጤንነት 

ሲኖረው ብቻ ነው፡፡ ጤንነት ማሇት ውስጣዊና ውጫዊ የአካሌ ዯህንነት ማሇት ሲሆን 

በጥቅለ የአካሌና ማህበረሰብ ዯህንነት ማሇት ነው፡፡  

   ውጫዊ የሰውነታችን ክፌልች ምን ምን እንዯሆኑ ሇክፌሌ ጓዯኞቻችሁ    

    ግሇፁ፡፡  

 

1.2.2 የጤናማነት ጥቅም  

- ጤናማ መሆን ምን ጥቅም አሇው?  

- ጤናማ አሇመሆንስ ምን ጉዲት አሇው?  

 

ጤናማ ሰው በእውቀቱና በጉሌበቱ ሇራሱ፣ ሇቤተሰቡና ሇሀገሩ ጠቃሚ ሥራን ማከናወን 

ይችሊሌ፡፡ 
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1.2.2.1 ዯስተኛ መሆንና አሇመሆን  

 

ዯስተኛ መሆን  

ጤናማ ሰዎች ዯስተኞችና ጥሩ ስሜት የሚሰማቸው፣ ጠንካራና ፇጣኖች ሲሆኑ 

በማንኛውም የዕሇት ተዕሇት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሊይ በንቃትና በብቃት ይሣተፊለ፡፡  

 

ዯስተኛ አሇመሆን 

ዯስተኛ አሇመሆን የጤና ማጣት አንደ መገሇጫው መንገዴ ነው፡፡ በአጠቃሊይ 

ሕመምተኛ ሰው፡-  

- ጥሩ ስሜት አይሰማውም፡፡  

- ከጤናማ ሰው የበሇጠ ጊዜውን በመኝታ ሊይ ያሣሌፊሌ፡፡  

- ዯስተኛም አይዯሇም፡፡  

 

              

 

ሥዕሌ 1/10 ጤናማና ታሞ አሌጋ ሊይ የተኛ ሰው፡፡ 

 

ከሥዕለ ምን ተገነዘባችሁ?  

ስዕለን በዯንብ ተመሌከቱና በሰዎቹ ሊይ የሚነበበውን ስሜት ሇመግሇፅ ሞክሩ፡፡  
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1.2.2.2 ህመምተኞችንና አካሌ ጉዲተኞችን ማክበርና መተባበር  

- አካሌ ጉዲተኛ ማሇት ምን ማሇት ነው?  

- በአካሌ ጉዲተኛና በህመምተኛ ሰው መካከሌ ያሇው ሌዩነት ምንዴነው?  

 

ህመም በተሇያዩ ምክንያቶች በውስጣዊም ሆነ ውጫዊ አካሌ ክፇሌ ሊይ የሚዯርስ ወይም 

ሉዯርስ የሚችሌና በአብዛኛው በህክምና ሉዴን የሚችሌ ሲሆን አካሌ ጉዲተኝነት ግን 

በተፇጥሮ ወይም በአጋጣሚ በሰው ሊይ የሚዯርስ ወይም ሉዯርስ የሚችሌ የአካሌ 

መጉዯሌ ነው፡፡ እነዚህ የህብረተሰብ ክፌልች ወይም አካሌ ጉዲተኞች ከህመምተኞች 

የሚሇዩት አብዛኞቹ ሥራን መሥራት መቻሊቸው ነው፡፡ ሁሇቱም የህብረተሰብ ክፌልች 

ሲያጋጥሙን ታዱያ ከሌብ የመነጨ ፌቅር መስጠት አሇብን፡፡ ከኛ የሚፇሌጉት ትብብር 

ካሇም አቅማችን የፇቀዯውን ያህሌ መተባበር ይኖርብናሌ፡፡  

 

1.2.3 ጤናማና ህመምተኛ ሰዎችን ማወዲዯር 

   ቀዯም ሲሌ እንዲየነው ጤናማና ህመምተኛ ሰዎች የየራሳቸው የሆነ መገሇጫ ባህሪይ 

አሊቸው፡፡  ይህንንም ሁኔታ ከሚከተሇው ሠንጠረዥ ማየት እንችሊሇን፡፡  

ተ.ቁ ጤናማ ሰው ሕመምተኛ ሰው  

1 ዯስተኛና ተጫዋች ነው፡፡  -  ዝምታን ያበዛሌ፣ አንገቱን ይዯፊሌ፡፡  

2 ቀሌጣፊና ፇጣን ነው፡፡ -  ብዙ ጊዜውን በመኝታ ማሣሇፌ ይፇሌጋሌ  

3 ጥሩ ስሜት የሚሰማው ነው፡፡  -  ጥሩ ስሜት አይሰማውም 

4 በየዕሇት ተዕሇት እንቅስቃሴዎች 

ይሣተፊሌ፡፡ 

-  በየዕሇት ተዕሇት እንቅስቃሴያቸው ያሇው   

   ተሳትፍ ዝቅተኛ ይሆናሌ፡፡   

5 የተሇያዩ ሥራዎችን ማከናወን 

ይችሊሌ፡፡  

- ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ አያዯርግም፣ 

ቢያዯርግም የጤናማ ሰው እንቅስቃሴ 

ዓይነት አይዯሇም፡፡  ሥራን መሥራት 

ይሣነዋሌ፡፡  

ሠንጠረዥ 1/1 የጤናማና ህመምተኛ ሰዎች ንፅፅር 
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1.2.3.1 ህመምተኛን መርዲትና መንከባከብ  

ህመምተኛነት የውጫዊ ወይም የውስጣዊ አካሌ ዯህንነት መጓዯሌ ነው፡፡  በመሆኑም 

ህመምተኛ ሰው ፌሊጎቶቹን ሁለ ማሟሊት አይችሌም፡፡ ስሇዚህ ህመምተኛው ከኛ 

የሚፇሌገውን መፇፅም አሇብን፡፡ ይህ ሁኔታ በአንዴ መሌኩ ሰብአዊ ግዳታችን ሲሆን 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ የመንፇስ እርካታን ይሰጠናሌ፡፡  

 

 

ሥዕሌ 1/11 ጤናማ ሰው ሇህመምተኛ ሰው እርዲታ ሲያዯርግ፡፡ 

 

ተግባራዊ ጥያቄ 1/1 

ሀ)  ቢያንስ ሁሇት ዓባሊት ያለበት ሁሇት ቡዴን መሥርቱና አንዯኛው ቡዴን  

    የሚያስዯስተውን ሁሇተኛው ቡዴን ዯግሞ የማያስዯስተውን ነገር መሠረት በማዴረግ  

    በዴራማ ወይም በጭውውት መሌክ ሇክፌሌ ጓዯኞቻችሁ አቅርቡ፡፡  
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ሇ) ከመካከሊችሁ ከቤተሰቡ(ቧ) አባሊት መካከሌ ታሞ የነበረ እንዱጠይቁና ሕመምተኛው 

(ዋ) ከመታመሙ (ሟ) በፉት የነበረው (ራት) ባህሪይ ከታመመ (ች) በኋሊ 

የታየው የባህሪ ሇውጥ ምን እንዯሆነ እንዱነግሯቸሁ ጓዯኞቻችሁን ጠይቁ፡፡  

 

1.2.4 የህመም ምሌክቶች  

አንዴ ሰው መታመሙን እንዳት ማወቅ እንዯሚችሌ ግሇፁ፡፡  

ሇምሣላ፡- 

- የሌብ በሽታ ሲይዘው፣  

- ጉንፊን ሲይዘው፣ 

- የሣንባ በሽታ ሲይዘው፣ ወዘተ 

 

በሰውነታችን ውስጥ የጤና መጓዯሌ ሲከሰት እንዯ በሽታው ዓይነት የተሇያዩ የህመም 

ምሌክቶች መታየት ይጀምራለ፡፡ እነዚህም የጤና መጓዯሌ ምሌክቶች  

- ማቅሇሽሇሽ  

- ከባዴ የዴካም ስሜት  

- የምግብ ፌሊጎት መቀነስ  

- ትውከት  

- የራስ ምታት  

- ማንቀጥቀጥ  

- ማሣከክ  

- ትኩሣት (ከፌተኛ የሰውነት 

ሙቀት)  

- የሆዴ ቁርጠት  

- ክብዯት መቀነስ  

- ከላሊው ጊዜ የተሇየ ሊብ  

- ቁርጥማት 

- ውጋት  

- የመጫጫን ስሜት  

- መነጫነጭ  ወዘተ ናቸው፡፡  
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ሥዕሌ 1/12 የበሽታ ምሌክቶች 

 

መሌመጃ 1.2 

መመሪያ ሀ)  የሚከተለትን ጥያቄዎች ትክክሌ የሆነውን እውነት ስህተት የሆነውን  

    ሀሰት በማሇት መሌሱ፡፡  

1. ጤንነት ማሇት የአካሌና የማህበረሰብ ዯህንነት ማሇት ነው፡፡  

2. ጤናማነት ምንም ጥቅም የሇውም፡፡  

3. ህመምተኞች ዯስተኞች ናቸው፡፡  

4. ጤናማ ያሌሆነ ሰው ጊዜን በመኝታ ማሳሇፌ ይፇሌጋሌ፡፡  

5. ህመምተኞችንና አካሌ ጉዲተኞችን መርዲት ሰብአዊ ግዳታችን ነው፡፡  
 

መመሪያ ሇ)  ሇሚከተለት ጥያቄዎች ትክክሇኛውን መሌስ ምረጡ፡፡  

1. ከሚከተለት አንደ የጤና ማጣት ምሌክት ያሌሆነው የቱ ነው 

ሀ)  ሣቅና ጫወታ     ሇ)  መነጫነጭ   

ሏ)  የምግብ ፌሊጎት መቀነስ   መ)  ማሣከክ    

ሠ)  የሰውነት ሙቀት መጨመር  

ትኩሳት  

ተቅማጥ   

ሣሌ   
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2. አካሌ ጉዲተኞች ከህመምተኞች የሚሇዩበት መንገዴ የቱ ነው  

ሀ)  ሥራን መሥራት ይችሊለ   ሇ)  ሥራን መሥራት አይችለም  

ሏ)  ሀ እና ሇ     መ)  መሌሱ አሌተሰጠም  

3. ከሚከተለት የሰውነታችን ክፌልች ውስጥ ውስጣዊ የአካሌ ክፌሌ የሆነው 

የትኛው ነው  

ሀ)  ዓይን      ሇ)  ጆሮ  

ሏ)  ጉበት      መ)  ጣት  
 

1.2.5 የህመም ስሜቶች ሲሰሙን ምን ማዴረግ ይገባናሌ  

- የህመም ስሜት ሲሰማችሁ ምን ማዴረግ እንዯሚገባችሁ 

ሇመምህራችሁ ግሇፁ፡፡  

- የህመም ስሜት ማሇትስ ምን ማሇት ነው  

- የህመም ስሜቶችስ ይሇያያለ ወይስ አንዴ ናቸው  

 

አንዲንዴ የበሽታ ዓይነቶች እጅግ በጣም አዯገኞችና በፌጥነት ሇአዯጋ የሚዲርጉ ናቸው፡፡ 

ላልችም ቢሆኑ በሰውነት ውስጥ ከቆዩ ጉዲት ማዴረሳቸው ስሇማይቀር ወዱያው የጤና 

መታወክ ምሌክቱ እንዯተከሰተ በአቅራቢያችሁ ሇሚገኝ መምህራችሁ ወይም የቤተሰብ 

አባሌ መንገር አሇባችሁ፡፡ ወዱያውኑም ወዯ ጤና ተቋም በመሄዴ ሇጤና ባሇሙያ 

ማሳወቅና አስፇሊጊውን ህክምና ማግኘት ይገባችኋሌ፡፡ 

 

ይህን አሇማዴረግ ግን በአንዴ በኩሌ ስንፌና ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ ራስን በህመም 

መጉዲትን እንዯሚያስከትሌ ማወቅ ተገቢ ነው፡፡  

 

ተግባራዊ ጥያቄ 1.2 

ሀ)   በቡዴን በመሆን አንዴ ሀኪም ከመካከሊችሁ ምረጡና የቡዴኑ አባሊት የህመም  

ስሜቶችን በመከፊፇሌ ሇተመረጠው ሀኪም እንዳት ማስረዲት እንዯምትችለ 

በዴራማ መሌክ አሳዩ፡፡ 

ሇ)  አንዴ ዴንገተኛ አዯጋ ቢፇጠር ምን ማዴረግ እንዯሚገባችሁ በዴራማ መሌክ አሣዩ፡፡  
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መሌመጃ 1.3 

በአከባቢችሁ ወዯሚገኝ የጤና ጣቢያ ወይም የጤና ባሇሙያ ዘንዴ በመሄዴ ከዚህ በታች 

በሠንጠረዥ የተጠቀሱትን የበሽታ ምሌክቶች በተሰጠው ምሣላ መሠረት ሰርታችሁ 

(ሞሌታችሁ) ሇመምህራችሁ አሣዩ፡፡ 

ተ.ቁ የበሽታው ዓይነት በበሽተኛው ሉታዩ የሚችለ ምሌክቶች 

1 ኤች አይ ቪ ኤዴስ   

2 የተስቦ በሽታ   

3 የጉንፊን በሽታ  

4 የዯም ማነስ በሽታ  

5 የወባ በሽታ  

6 የሳንባ ነቀርሳ (TB) በሽታ  ዯም የተቀሊቀሇ አክታ፣ ትኩሣት፣ የምግብ 

ፌሊጎት መቀነስ፣ ክብዯት መቀነስ  

7 የአሜባ በሽታ  

8 የጨጓራ በሽታ  

9 የወስፊት በሽታ  

10 የአስም በሽታ  

11 የአተት በሽታ ተከታታይ ተቅማጥና ትውከት  

12 የዯም ብዛት በሽታ  

ሠንጠረዥ 1/2 የበሽታዎች አይነትና ምሌቶቻቸው 
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መሌመጃ 1.4 

 

መመሪያ ሀ)  ትክክሌ የሆነውን መሌስ ምረጡ፡፡ 

1. ጤንነት ማሇት  

ሀ)  አካሌ ጉዲተኝነት ማሇት ነው፡፡  

ሇ)  የአካሌና ማህበረሰብ ዯህንነት ማሇት ነው፡፡ 

ሏ)  ውጫዊና ውስጣዊ የአካሌ ዯህንነት ማሇት ነው፡፡  

መ)  ሇ እና ሏ መሌስ ናቸው፡፡  

2. ከሚከተለት የጤናማነት መገሇጫ ያሌሆነው የቱ ነው 

ሀ)  በንቃትና በብቃት ሥራን መሥራት   ሇ)  ዯስተኛ መሆን  

ሏ)  ዯስተኛ አሇመሆን     መ)  ጥሩ ስሜትን ማሣየት  

3. ከሚከተለት የጤና መጓዯሌ ምሌክት ያሌሆነው የቱ ነው 

ሀ)  በጊዜ ተኝቶ በጥዋት መነሣት    ሇ)  ከባዴ የዴካም ስሜት  

ሏ)  የምግብ ፌሊጎት መቀነስ    መ)  ማቅሇሽሇሽ  

4. የህመም ስሜት እንዯተሰማን ማዴረግ ያሇብን ነገር ምንዴነው 

ሀ)  ወዯ ጤና ጣቢያ መሄዴ    ሇ)  ሇቤተሰብ ማሣወቅ  

ሏ)  ሇመምህራችን መንገር     መ)  ዝም ብሇን መተኛት  

ሠ)  ከ “መ” በስተቀር ሁለም መሌስ ናቸው፡፡  

5. ክብዯት መቀነስ፣ ዯም የተቀሊቀሇ አክታ፣ የምግብ ፌሊጎት መቀነስ ከሚከተለት 

የየትኛው በሽታ ምሌክት ነው 

ሀ)  የተስቦ በሽታ      ሇ)  የአሜባ በሽታ  

ሏ)  የሳምባ በሽታ      መ)  የዯም ማነስ በሽታ  
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መመሪያ ሇ)  በ “ሀ” ረዴፌ የተፃፈትን በ “ሇ” ረዴፌ ከተፃፈት ጋር አዛምደ፡፡  

  “ሀ”       “ሇ”  

1. ጤና       ሀ.  የመንፇስ እርካታ  

2. የጤና መጓዯሌ     ሇ.  የማህበረሰብ ዯህንነት  

3. አካሌ ጉዲተኞችንና ህመምተኞን   ሏ.  የህመም ስሜት  

መንከባከብ      መ.  ዯስተኛ መሆን  

4. ህመምተኛነት     ሠ.  ዯስተኛ አሇመሆን  

5. ጤናማነት     ረ.  የህመም ምሌክት 

  

መመሪያ ሏ)  የሚከተለትን ጥያቄዎች ትክክሌ የሆነውን እውነት ስህተት የሆነውን  

    ሀሰት በማሇት መሌሱ፡፡  

1. የህመም ምሌክቶች ሰውነት በበሽታ መጠቃቱን ጠቋሚዎች ናቸው፡፡  

2. ሁለም የህመም ምሌክቶች ተመሣሣይ ናቸው፡፡  

3. የሁለም በሽታ መንስዔ አንዴ ዓይነት ነገር ነው፡፡  

4. አዯጋ ያጋጠመውን ሰው ስናገኝ ዝም ብሇን ማሇፌ ተገቢ አይዯሇም፡፡  
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1.3 የግሌ ንፅህናችንን መጠበቅ 

ቁሌፌ  ቃሊት  

- ፇንገስ  

- ባክቴሪያ  

- መቀንቀን  

 

- ፕሮቶዟ 

- ዴቡሌቡሌ የመሬት ትሌ  

 

- የግሌ ንፅህና ማሇት ምን ማሇት ነው 

- የግሌ ንፅህናን መጠበቅ ምን ጥቅም አሇው 

- የግሌ ንፅህናን መጠበቂያ መንገድችስ ምንዴናቸው 

- ምግብ የሚዘጋጅበት አካባቢ ንፁና ፅደ መሆን የሚገባው ሇምንዴነው 

 

1.3.1 የግሌ ንፅህናችንን ሇምን እንጠብቃሇን 

የግሌ ንፅህና 

 የግሌ ንፅህና ማሇት ሰው ሇሰውነቱ እና ሇሚሇብሰው ሌብስ የሚያዯርገው ጥንቃቄ 

ማሇት ነው፡፡ የግሌ ንፅህና መጓዯሌ ሇተሇያዩ የበሽታ ዓይነቶች የሚያጋሌጥ ሲሆን 

ተፇጥሮአዊ ውበታችንንም ይቀንሳሌ፡፡ በመሆኑም የግሌ ንፅህናን መጠበቅ አስፇሊጊ 

ነው፡፡  

 

የግሌ ንፅህና መጠበቂያ መንገድች 

- እጅን፣ እግርን፣ ፉትንና ፀጉርን መታጠብ፣  

- የእጅና እግርን ጥፌርን መቁረጥ፣ 

- ገሊን መታጠብ፣  

- ጥርስን በሚገባ መፊቅ፣  

- ሌብስን ማጠብና መተኮስ ናቸው፡፡  
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እጅን መታጠብ 

በእጃችን ብዙ የተሇያዩ ነገሮችን ስሇምንነካ ንፁህ ያሇ መሆኑ ሉታወቅ ይገባሌ፡፡ ስሇዚህ 

ሁሌ ጊዜ ከምግብ በፉትና በኋሊ፣ ከመፀዲጃ ቤት መሌስና ምግብን ከማዘጋጀት በፉት 

እጅን በሣሙናና በውሃ መታጠብ አስፇሊጊ ነው፡፡  

 

እግርን መታጠብ 

እግራችንን የሚያጠቁ ብዙ የበሽታ መንስኤዎች (እንዯ ፇንገስ፣ ባክቴሪያ) ያለ አለ፡፡ 

በተጨማሪም በጫማ ውስጥ የዋሇ እግር በሙቀትና አቧራ አማካኝነት ሽታ ሉፇጥር 

ይችሊሌ፡፡ ስሇዚህ ሁሌ ጊዜ ማታ ማታ ከመተኛታችን በፉት እግራችንን መታጠብና 

ካሌሲያችንንም ማጠብ እንዯሚገባ መረሣት የሇበትም፡፡  

 

ፀጉርን መታጠብ 

ፀጉራችን ከውበታችን መገሇጫዎች መካከሌ አንደ ነው፡፡ ፀጉር በተፇጥሮው ቆሻሻ 

(አቧራ) የመሣብ ችልታ ስሊሇው ቶል ይቆሽሻሌ፡፡ ሲቆሽሽ ዯግሞ ያሣክከናሌ ውበቱንም 

ይቀንሣሌ ወይም ያጣሌ፡፡  
 

ስሇዚህ ፀጉራችንን በየሦስት ቀኑ መታጠብና በየዕሇቱ ማበጠር ሲያዴግም ማሣጠር 

(ማስቆረጥ) አስፇሊጊ ነው፡፡  

 

የእጅና የእግር ጥፌርን መቁረጥ 

ጥፌሮቻችን ሲያዴጉ ቆሻሻን አቅፍ የመያዝ ባህሪይ አሊቸው፡፡ ይህ ቆሻሻ ዯግሞ ጥሩ 

የበሽታ አምጪ ጀርሞች መኖሪያና መራቢያ ስሇሆነ ጥፌሮቻችንን በአዱስ ምሊጭ ወይም 

ላሊ ሰው በማይጠቀምበት የጥፌር መቁረጫ ቆርጦ ማሣጠር ከጤንነት መጠበቂያ 

መንገዴ አንደ መሆኑ መዘንጋት የሇበትም፡፡  

 

የጥርስ ንፅህናን መጠበቅ 

- የጥርስ አገሌግልት ወይም ጥቅም ምንዴነው 

- ቢያንስ ሦስት የጥርስ ጥቅሞችን ጥቀሱ፡፡  
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ጥርስ ብዙ አገሌግልት ያሇው የሰውነት ክፌሌ ሲሆን ከነዚህም ጥቂቶቹ፡-  

- ምግብን ሇማኘክ (መፌጨት ወይም ሇማዴቀቅ) ያገሇግሊሌ፡፡  

- የተፇጨውን (የዯቀቀውን) ምግብ ከምራቅ ጋር እንዱዋሃዴ ያዯርጋሌ፡፡  

- ንግግርን አስተካክል ሇመናገር ይጠቅማሌ፡፡  

- ንፅህናው የተጠበቀ ጥርስ ውበትም ነው፡፡  

 

የጥርስ ንፅህና መጠበቂያ መንገድች፣ 

- ምግብ ከመብሊታችን በፉት በውሃ በመጉመጥመጥና ከምግብ በኋሊ ዯግሞ 

በሚገባ መፊቅና በውሃ መጉመጥመጥ (ማጠብ)፡፡  

- አሌፍ አሌፍ በጥርስ ማጽጃ ሣሙና ማጠብ የጥርስን ዯህንነት ይጠብቃሌ፡፡ 

ጥሩ ያሌሆነ የአፌ ጠረንንም ይቀንሣሌ፡፡  

 

መሌመጃ 1.5 

ሀ)  ሇሚከተለት ጥያቄዎች ትክክሇኛውን መሌስ ምረጡ፡፡  

1. ከምግብ በፉት እጃችንን መታጠብ፡-  

ሀ)  ሇአመጋገብ ይመቻሌ    ሇ)  ምግብን ያጣፌጣሌ  

ሏ)  ጤንነታችንን ሇመጠበቅ ይጠቅማሌ መ)  ሇ እና ሏ  

2. ምግብን ስንመገብ ማውራት፡-  

ሀ)  ትንታን ሉያስከትሌብን ይችሊሌ  ሇ)  ምግብ እንዲያንቀን ይረዲሌ 

ሏ)  ቶል እንዲንጠግብ ያዯርገናሌ   መ)  ምግብ እንዲይጣፌጥ ያዯርጋሌ  

3. ከምግብ በኋሊ እጃንንና አፊችንን መታጠብ፡-  

ሀ)  አያስፇሌግም  

ሇ) የምግቡ ሽታ እንዱጠፊ ያዯርጋሌ 

ሏ) የምግብ ትርፌራፉ በእጃችንና በአፊችን ውስጥ እንዲይቀር ያዯርጋሌ፡፡  

መ)  ሁለም ሌክ ነው፡፡  
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4. ሁሌጊዜ ጥፌራችንን መቁረጥ፡-  

ሀ)  እጃችንን ስንታጠብ ቆሻሻው ቶል እንዱሇቅ ይረዲሌ፡፡  

ሇ)  ሇአመጋገብ አይመችም    

ሏ)  የአመጋገብ ሥርዓታችን አይፇቅዴም  

መ)  መሌሱ አሌተሰጠም  

 

መመሪያ ሇ)  የሚከተለትን ጥያቄዎች ትክክሌ የሆነውን እውነት ስህተት የሆነውን  

    ሀሰት በማሇት መሌሱ፡፡  

1. እየተንቀሣቀሱ መመገብ ጥሩ የአመጋገብ ሥርዓት ነው፡፡  

2. ምግብ በሌተን እጃችንን አሇመታጠብ ምንም ችግር የሇውም፡፡  

3. ከምግብ በፉት እጅን መታጠብ አንደ የጤንነት መጠበቂያ መንገዴ ነው፡፡  

4. ከመመገባችን በፉት እጃችንን የምንታጠበው እጃችን ብዙ ነገር ስሇሚነካ ነው፡፡  

 

ገሊን መታጠብ  

- ገሊችንን ሇምን እንታጠባሇን 

- እናንተ ገሊችሁን በሣምንት ስንት ጊዜ ትታጠባሊችሁ 

- ከመታጠባችሁ በፉትና ከታጠባችሁ በኋሊ ያሇው ሌዩነት ምን እንዯሆነ 

ግሇፁ፡፡  

 

ሰውነታችን ሥራ ሥንሰራ፣ የተሇያዩ እንቅስቀሴዎችን ስናዯርግ፣ መንገዴ ስንሄዴ ወዘተ 

በውስጡ ከሚፇጠሩት ቆሻሻዎች የተወሰኑትን የሚያስወግዯው በቆዲችን ሊይ በሚገኙ 

ትናንሽ ቀዲዲዎች በኩሌ ነው፡፡ ይህንንም ቆሻሻ በየጊዜው ካሌታጠብነው የሰውነታችን 

ጠረን (ሽታ) እንዱሇወጥ ያዯርጋሌ፡፡  

 

በላሊም በኩሌ ይህ ሁኔታ ሰውነታችንን እንዱቀነቅነን፣ እንዱያስክከን ወይም ምቾት 

እንዴናጣ ያዯርገናሌ፡፡ ስሇዚህ በሣምንት አንዴ ጊዜ ገሊችንን መታጠብ ሇጤንነታችን 

አስፇሊጊ ነው፡፡  
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ሥዕሌ 1/13 የግሌ ንፅህና መጠበቂያ መንገድች 

 

የሌብስ ንፅህናን መጠበቅ 

- የምንሇብሰው ሌብስ ከምን ከምን እንዯሚሰራ ግሇፁ፡፡  

- ሌብስ ሇምን ሇምን እንዯሚጠቅም በዝርዝር ግሇፁ፡፡  

 

ሌብስ ሰውነታችንን እንዯየወቅቱ ሁኔታ ከብርዴ፣ ከፀሏይና ከነፊስ ከመጠበቁም ላሊ 

ሇሰውነታችን ውበት ይሰጣሌ፡፡ ሌብሶቻችን በሁሇት መንገዴ ይቆሽሻለ፡፡ አንዯኛው 

ከውስጥ በኩሌ  ከሰውነታችን በሚወገደ ቆሻሻዎች ሲሆን፣ ሁሇተኛው መንገዴ ዯግሞ 

ከውጪ በኩሌ በሚመጡ አቧራማ ነገሮች በቀሊለ ቶል ቶል መቆሸሻቸው ነው፡፡  
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የቆሸሹ ሌብሶች ዯግሞ ሇተሇያዩ እንዯቅማሌና ቁንጫ ሊለ ዯም መጣጭና በሽታ 

አስተሊሊፉዎች ምቹ መኖሪያና መራቢያ ይሆናለ ወይም ናቸው፡፡ በመሆኑም 

ሌብሶቻችንን ቶል ቶል ካሊጠብን ሇተሇያዩ በሽታዎች ሌንጋሇጥ እንችሊሇን፡፡  

 

ሇምሣላ፡- ቅማሌ የተስቦ በሽታን በማስተሊሇፌ ትታወቃሇች፡፡ ስሇዚህ ሁሌጊዜ በየሣምንቱ 

ገሊን ታጥቦ፣ የትምህርት ቤት ሌብስን አጥቦ መጠቀም ከፌተኛ ጠቀሜታ አሇው፡፡  

 

 

 

ሥዕሌ 1/14 የሌብስ ንፅህና መጠበቂያ መንገድች 

 

ከግሌ ንፅህናችን በተጨማሪ ምግቦቻችን የሚዘጋጁበት አካባቢ እንዱሁም የምነመገብበት 

ዕቃ ንፅህናው በሚገባ የተጠበቀ መሆን አሇበት፡፡ በተጨማሪም የበሽታ መንስኤዎችና 

የበሽታ መንስኤ አስተሊሊፉዎች ሇምሣላ፡- ዝንብ የምግብ እቃ ያሇበትና ምግብ 

በሚዘጋጅበት ቦታ መዴረስ የሇባቸውም፡፡  
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1.3.1.1 እኛ የግሌ ንፅህናችንን ባሇመጠበቃችን ምክንያት ላልች ሰዎች ምን 

ዓይነት ችግር ይፇጠርባቸዋሌ 
 

- ከአንዴ ሰው ወዯ ላሊ ሰው ሉተሊሇፌ የሚችለ የበሽታ ዓይነቶችን ጥቀሱ፡፡ 

- ከጠቀሳችሁት የበሽታ ዓይነቶች ውስጥ የግሌ ንጽህናን ካሇመጠበቅ ሉመጡ 

የሚችለት የትኞቹ እንዯሆኑ ሇይታችሁ ሇመምህራችሁ ግሇፁ፡፡ 

 

ከግሌ ንፅህና ጉዴሇት ከሚመጡ በሽታዎች አብዛኛዎቹ በቀሊለ ከአንዴ ሰው ወዯ ላሊ 

ሰው የሚተሊሇፈ ናቸው፡፡ ስሇዚህ እኛ ንፅህናችንን ካሌጠበቅንና በዚህም ምክንያት 

በተሇያዩ ከግሌ ንፅህና ጉዴሇት በሚመጡ በሽታዎች ከተጠቃን በሽታውን በቀሊለ ወዯ 

ላልች ሰዎች ማስተሊሇፌ ስሇምንችሌ ከራሳችን አሌፇን በሽታውን ወዯ ላልች 

ሰዎችም ማስተሊሇፌ እንችሊሇን ማሇት ነው፡፡  

 

ሇምሣላ፡-  ጉንፊን ከግሌ ንፅህና ጉዴሇትና ከአካባቢ ንጽህና ጉዴሇት የሚመጣና 

በትንፊሽ የሚተሊሇፌ በሽታ ሲሆን የዓይን ማዝ ዯግሞ ከግሌ ንጽህና ጉዴሇት 

የሚመጣ በሽታና በዝንቦች አማካኝነት በቀሊለ ከአንዴ ሰው ወዯ ላሊ ሰው 

የሚተሊሇፌ በሽታ ነው፡፡  

 

1.3.2 የግሌ ንፅህናን ባሇመጠበቅ ምክንያት የሚከሰቱ በሽታዎች  

- ከግሌ ንጽህና ጉዴሇት ሉመጡ የሚችለ በሽታዎች ምን ምን 

እንዯሆኑ ሇመምህራችሁ ተናገሩ  (ግሇፁ)  

 

የግሌ ንጽህናችንን መጠበቅ ከሚሰጠን እርካታና ምቾት በተጨማሪ ከግሌ ንጽህና 

እጥረት ከሚመጡ በሽታዎችም ይጠብቀናሌ፡፡ የግሌ ንጽህናችንን ካሇመጠበቅ ከሚመጡ 

በሽታዎች መካከሌም ጥቂቶቹ እንዯ እከክ፣ የዓይን ማዝ (ትራኮማ)ና የወስፊት በሽታ 

ተጠቃሾች ናቸው፡፡ የእነዚህ በሽታዎች መንስኤና የህመም ምሌክቶችም የሚከተለተ 

ናቸው፡፡ 
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የበሽታው ዓይነት መንስኤው የህመም ምሌክቶች 

የዓይን ማዝ ፕሮቶዛ የተባሇ ተህዋስ 

ክፌሌ  

የዓይን መቅሊት፣ መሞጭሞጭ 

የአይን ጠርዝ ነጭ ወፌራም ፇሳሽ 

ነገር ማውጣት፣  

እከክ የሰውነት ቆዲ መቆሸሽ  ማሣከክ፣ መቀንቀን ምቾት ማጣት 

ወስፊት የዴቡሌቡሌ መሬት ትሌ 

እንቁሊሌ ከምግብና  ውሃ 

ጋር መዋጥ  

ማቅሇሽሇሽ፣ ግርጣት፣ አቅም ማነስ፣ 

የዯም ማነስ፣ ወዘተ  

 

ሠንጠረዥ 1/3 የግሌ ንፅህናን ባሇመጠበቅ ሉከሰቱ የሚችለ በሽታዎች መንስኤና  

             ምሌክቶቻቸው  

 

1.3.3 ኤዴስ በዯም የሚተሊሇፌ በሽታ  

- ኤዴስ ምንዴነው 

- የኤዴስ መንስኤስ ምንዴነው 

- የኤዴስ መተሊሇፉያ መንገድች ምን ምን ናቸው  

- የኤዴስ መከሊከያ መንገድችን በዝርዝር ግሇፁ፡፡  

  

የኤዴስ በሽታ /ህመም/ የሰውነትን ራሱን ከበሽታ የመከሊከሌ አቅም የሚያዲክም በሽታ 

ነው፡፡ መንስኤውም ኤች አይ ቪ የተባሇ ተህዋስ /ቫይረስ/ ነው፡፡ ሰውነታችን በተፇጥሮ 

በሽታን የመከሊከሌ ችልታ አሇው፡፡ ነገር ግን አንዴ ሰው በኤዴስ በሽታ ከተያዘ ሰውነቱ 

በሽታን የመከሊከሌ አቅም ያጣሌ ወይም ይቀንስበታሌ፡፡ ስሇዚህ በቀሊለ ሇላልች 

በሽታዎች ይጋሇጣሌ ማሇት ነው፡፡  
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የኤዴስ በሽታ ምሌክቶች 

ከኤዴስ በሽታ ምሌክቶች ውስጥ ሇምሣላ፡- የክብዯት መቀነስ፣ ተከታታይ ትኩሣት፣ 

የማያቋርጥ ሣሌ፣ ከፌተኛ የሆነ ተቅማጥ፣ የአፌ መቁሰሌና የሳንባ በሽታ ዋና ዋናዎቹ 

ናቸው፡፡  

 

የኤዴስ መተሊሇፉያ መንገድች  

ኤዴስ የሚተሊሇፇው በዯም ንክኪ ነው፡፡  

 

የኤዴስ በሽታ መከሊከያ መንገድች 

የኤዴስ በሽታ መከሊከያዎች ምን ምን ናቸው? 

 

ከኤዴስ በሽታ መከሊከያ መንገድች ውስጥ ዋና ዋናዎቹ፡- 

- ማንኛውንም የዯም ንክኪ የሚፇጥር ነገር ማስወገዴ፣ 

- ላልች በተጠቀሙበት ስሇታም ነገር/ምሊጭ/፣ ሹሌ ነገር/መርፋ/፣ የጥርስ 

መፊቂያ ቡሩሽ አሇመጠቀም ናቸው፡፡ 

 

1.3.1.1. አንዴ ሰው በአዯጋ ሊይ የሚገኝ ከሆነ ሇትሊሌቅ ሰዎች በአስቸኳይ መንገር 

አሇባችሁ፡፡ 

- አዯጋ ምንዴነው? 

- አንዴ ችግር ያጋጠመውን ሰው ብታገኙ ምን ማዴረግ እንዲሇባችሁ 

ሇመምህራችሁ ግሇፁ፡፡  

  

አዯጋ አንዴን ሰው ሇችግር የሚዲርግ ነገር ማሇት ነው፡፡  ስሇዚህ አንዴ ሰው በአዯጋ ሊይ 

መሆኑ ከታወቀ በአስቸኳይ ሇላልች ሰዎች በማሳወቅ ግሇሰቡ/ቧ/ ሇችግሩ/ሯ/ መፌትሄ 

እንዱያገኝ/ዴታገኝ/ ማዴረግ ተገቢ ነው፡፡ 
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1.4. የግሌ ንጽህና አጠባበቅ ሌምድች 

 

- ቀዯም ሲሌ የተማራችሁትን የግሌ ንጽህና አጠባበቅ ዘዳዎችን 

ምን ያህሌ ታስታውሳሊችሁ? የምታስታውሷቸውን በዝርዝር 

ሇመምህራችሁ ግሇፁ፡፡ 

- ጥሩ የሆነ የአካባቢ ንጽህና ምን ጠቀሜታ አሇው? 

 

ዋና ዋናዎቹ የግሌ ንጽህና አጠባበቅ ሌምድች የሚከተለት ናቸው፡፡ እነሱም፡- 

- ሰውነትን መታጠብ፣ 

- ጥርስን ሁሌ ጊዜ ከምግብ በኋሊ መፊቅና ማፅዲት፣ 

- የታጠቡ ሌብሶችን መሌበስ፣ የመኖሪያ ቤትን ጽዲት መጠበቅ፣ 

- የትምህርት ቤት ግቢንና የመማሪያ ክፌልችን ንጽህና መጠበቅ፣ 

- ሁሌ ጊዜ መፀዲጃ ቤትን መጠቀም፣ 

- የሰውንና የእንስሳትን መኖሪያ መሇየት፣ 

- ቆሻሻን የትም አሇመጣሌና ሇቆሻሻ መጣያ የተዘጋጁ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ 

ዕቃዎች መጠቀም፡፡በተጨማሪም በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ 

ውስጥየሚገኘውን ማንኛውንም ቆሻሻ በማንሳትና በተገቢ ቦታ በማስቀመጥ 

ጥሩ የመማሪያ አካባቢ እንዱሆን ማዴረግ ናቸው፡፡ 

 

1.4.1. ሇላልች ጤንነት ኃሊፉነት እንዲሇብን ማወቅ 

ሇላልች ሰዎች ጤንነት ኃሊፉነት እንዲሇብን እንዳት ማሳየት እንዲሇብን 

በዝርዝር ግሇፁ፡፡ 
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ሇላልች ሰዎች ጤንነት ኃሊፉነት እንዲሇብን ከምናሳይባቸው መንገድች አንደ በተሊሊፉ 

በሽታ መጠቃታችንን እንዲወቅን ወዯ ሇልች እንዲይተሊሇፌ ጥንቃቄ ማዴረግ ሲሆን 

ከነዚህ ጥንቃቄዎች ውስጥ ጥቂቶቹ፡- 

 

- የሣንባ በሽታ፣ ኢንፈላንዛ፣ ጉንፊን የመሳሰለት በትንፊሽ የሚተሊሇፈ 

በሽታዎች ሲይዙን አክታን በየቦታው አሇመትፊት፣ ንፌጣችንን 

የተናፇጥንበትን ሶፌት ወረቀት በቆሻሻ መጣያ ውስጥ መጣሌ ወይም የሰው 

እግር ወዯ ማይዯርስበት ቦታ ማዴረግና የበሊንበትንና የጠጣንበትን ዕቃ 

በሚገባ ሳይፀዲ ላልች እንዲይጠቀሙበት ማዴረግ፣ 

- ሲያስነጥሰንና ሲያስሇን አፊችንን አጠገባችን ካለት ሰዎች ዞር ማዴረግ፣ 

በእጃችን አፊችንን መከሇሌ፣ 

- ሆዲችን ሲያመን መፀዲጃ ቤትን ብቻ መጠቀም፣ 

- መታመማችንን እንዲወቅን ቶል ብሇን ወዯ ሏኪም ቤት ሄዯን መመርመርና 

መታከም ናቸው፡፡ 

- ከዚህም በተጨማሪ ተማሪዎች በክፌሌ ውስጥ የተማሩትን የጤና አጠባበቅ 

ዘዳን፡- 

1ኛ. በትምህርት ቤታቸው ውስጥ የሚገኙትን ማንኛውንም ቆሻሻ በማንሳትና  

    በተገቢው ቦታ በማስቀመጥ ጥሩ የሆነ የመማሪያ አካባቢ ማዴረግ   

     አሇባቸው፡፡ 

2ኛ. የተሇያዩ ቀሇማትን በመጠቀም በሥዕሌ ጥሩ የግሌ ንጽህና የሚያሳዩ  

    ፖስተሮችን በመስራት ሇላልች ትምህርቱን በማስተሊሇፌ ሁለም   

    የአካባቢውን ንጽህና እንዱጠብቅ ምሳላ መሆን ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 
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ሥዕሌ 1/15 ተማሪዎች ት/ቤታቸውን ሲያፀደ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 1/16 ተማሪዎች የግሌ ንጽህናን የሚያሳዩ ፖስተሮችን በት/ቤትና 

አካባቢያቸው ሲሇጥፈ 
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መሌመጃ 1.6 /የክሇሳ ጥያቄዎች/ 

መመሪያ ሀ) ሇሚከተለት ጥያቄዎች ትክክሇኛውን መሌስ ምረጡ፡፡ 

1. የሰውነትን ከበሽታ ራሱን የመከሊከሌ አቅም ያዯክማሌ፡፡ 

ሀ) የወባ በሽታ      ሇ) የኤዴስ በሽታ   

ሏ) የወስፊት በሽታ      መ) የጉንፊን በሽታ  
 

2. ጥሩ የግሌ ጤና አጠባበቅ ሌምዴ ያሌሆነው የቱ ነው? 

ሀ) ቆሻሻን ጓሮ መዴፊት           ሇ) መፀዲጃ ቤትን መጠቀም 

ሏ) ጥፌርን መቁረጥ             መ) የመኖሪያ ቤትን ፅዲት መጠበቅ 
 

3. በግሌ ንፅህና ጉዴሇት የሚከሰት በሽታ ነው፡፡ 

ሀ) አሜባ          ሇ) ወስፊት      

ሏ) እከክ            መ) የዓይን ማዝ    

ሠ) ሁለም 
 

4. ከሚከተለት ውስጥ የጥርስ ጥቅም ያሌሆነው፡- 

ሀ) ንግግርን ማስተካከሌ       ሇ) ምግብን መፌጨት    

ሏ) ውበት መስጠት        መ) ምግብን መዋጥ 
 

5. ፉትን ባሇመታጠብ የሚከሰት በሽታ ነው? 

ሀ) አሜባ           ሇ) የዓይን ማዝ       

ሏ) ኤዴስ           መ) ወስፊት 
 

6. ከሚከተለት የእንስሳት ተዋጽኦ ያሌሆነ ምግብ የቱ ነው? 

ሀ) አይብ           ሇ) ፌርፌር      

ሏ) ወተት           መ) እንቁሊሌ 

7. የሰውነታችንን ንጽህና ባሇመጠበቅ የሚከሰት በሽታ የቱ ነው? 

ሀ) የዯም ማነስ በሽታ        ሇ) የጉንፊን በሽታ     

ሏ) እከክ           መ) ሁለም 



 42 

መመሪያ ሇ) የሚከተለትን ጥያቄዎች ትክክሌ ከሆነ እውነት ትክክሌ ካሌሆነ ሀሰት  

በማሇት መሌሱ፡፡  

 

1. በምግብ እጥረት የሚከሰት በሽታ በተህዋሲያን ከሚከሰት ይሇያሌ፡፡ 

2. አሜባ በተበከሇ ምግብና ውሃ የሚከሰት በሽታ ነው፡፡ 

3. የኤዴስ በሽታ አብሮ በመብሊትና አብሮ በመጠጣት አይተሊሇፌም፡፡ 

4. ሹሌና ስሇታም ነገሮች በጋራ በመጠቀም ኤች አይ ቪ አይተሊሇፌም፡፡ 

5. የሳንባ በሽታ በትንፊሽ የሚተሊሇፌ በሽታ አይዯሇም፡፡ 

6. ካሮት ከበሽታ ተከሊካይ ምግቦች አንደ ነው፡፡ 

 

ሏ) በ“ሀ” ረዴፌ የተፃፈትን በ “ሇ” ረዴፌ ከተፃፈት ጋር አዛምደ፡፡ 

            “ሀ”                                   “ሇ” 

1. የወስፊት በሽታ መንስኤ ነው               ሀ) ኳሻኳር 

2. በገንቢ ምግብ እጥረት ምክንያት             ሇ) ወረሃነት 

በህፃናት ሊይ የሚከሰት በሽታ               ሏ) ጮቅ 

3. የምግብነት ይዘት የላሇው ግን ምግብን        መ) ውሃ 

ሇማብሊሊት የሚያስፇሌግ ፇሳሽ              ሠ) እንቅርት 

4. በፀሏይ ብርሃን እጥረት በሕፃናት ሊይ         ረ) ዴቡሌቡሌ የመሬት ትሌ 

የሚከሰት የእግር አጥንት መጉበጥ 

5. በእግር ጣቶች መካከሌ በሚያዴግ ፇንገስ 

የሚከሰት በሽታ 
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ማጠቃሇያ  

- ምግብ ማሇት ማንኛውም ሉበሊና ሉጠጣ የሚችሌ ነገር ነው፡፡ 

- ምግብ ሇሰውነታችን እዴገትና ጥንካሬ፣ ሀይሌና ሙቀት ሇመስጠትና እንዱሁም 

የተሇያዩ በሽታዎችን ሇመከሊከሌ ይጠቅማሌ፡፡ 

- የምግብ ዓይነቶች ከሚሰጡት ጥቅም አንፃር በሦስት ዋናዋና ክፌልች ይመዯባለ፡፡ 

 

እነርሱም፡-  

- ገንቢና ጠጋኝ 

- ሀይሌና ሙቀት ሰጪ እንዱሁም 

- በሽታን ተከሊካይ ናቸው፡፡            

- በአንዴ አካባቢ ሚኖሩ ሰዎች አዘውትረው የሚመገቡት ምግብ የተሇምድ ምግብ 

ይባሊሌ፡፡ 

- ሰው ምግቡን የሚያገኘው ከሁሇት ዋናዋና ምንጮች ሲሆን እነርሱም፤  

-  እፅዋትና 

               -  እንስሳት ናቸው፡፡       

- የሰው ሌጅ የአመጋገብ ስርአት እንዯ የምግቡ ዓይነት፣ ባህሌ፣ የሥሌጣኔ 

ዯረጃና የመመገቢያ ዕቃ ይሇያያሌ፡፡  

- የአመጋገብ ሥርዓት በሦስት ዋና ዋና ክፌልች ይመዯባለ፡፡ እነርሱም፡- 

- ከምግብ በፉት  

- በምግብ ወቅትና 

- ከምግብ በኋሊ የአመጋገብ ስርዓቶች ናቸው፡፡ 

- ምግብን ተካፌል መመገብ የመሌካም  ማህበራዊ ግንኙነት መሠረት ነው፡፡ 

- ጤንነት ማሇት የአካሌና ማህበረሰብ ዯህንነት ማሇት ነው፡፡  

- ጤናማ መሆን ሇራስና ሇሀገር ጠቃሚ ሥራን ሇመሥራት ይረዲሌ፡፡  

- ጤናማ ሰዎች ጥሩ ስሜት የሚሰማቸው፣ ዯስተኞችና የዕሇት ተዕሇት ተግባራዊ 

ሥራ ሊይ በንቃትና በብቃት የሚሳተፈ ናቸው፡፡  



 44 

- ህመምተኞች ጥሩ ስሜት የማይሰማቸውና ብዙ ጊዜያቸውን በመኝታ 

የሚያሳሌፈ ናቸው፡፡  

- ህመምተኞችንና አካሌ ጉዲተኞችን ማክበርና መተባበር ተገቢና የሚያስመሰግን 

ነው፡፡  

- ህመምተኞችን መርዲትና መንከባከብ አስፇሊጊ ነው፡፡  

- የህመም ምሌክቶች የሰውነታችን ጤና መጓዯሌ ምሌክቶች ናቸው፡፡ እነዚህም 

የህመም ምሌክቶች፡-  

o ማቅሇሽሇሽ  

o የምግብ ፌሊጎት መቀነስ፣  

o ትውከት፣  

o ማሣከክ፣ 

o ትኩሣት፣  

o የሆዴ ቁርጠት፣  

o ውጋት፣ ወዘተ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡  

- የህመም ስሜቶች እንዯተሰሙን ወዯ ጤና ተቋም ሄድ መታከም በሽታው ሥር 

ሰድ ጉዲት እንዲያዯርስ ያዯርጋሌ፡፡  

- የግሌ ንጽህና ማሇት ሰው ሇሰውነቱ እና ሇሚሇብሰው ሌብስ የሚያዯርገው 

ጥንቃቄ ማሇት ነው፡፡ 

- የግሌ ንጽህና ጉዴሇት ሇተሇያዩ የበሽታ ዓይነቶች ያጋሌጣሌ፤ ውበትንም 

ይቀንሳሌ፡፡ 

- ዋና ዋናዎቹ የግሌ ንጽህና መጠበቂያ መንገድችም፡- 

- እጅን ከምግብ በፉትና ከመጸዲጃ ቤት መሌስ መታጠብ፣ 

- የእጅንና የእግርን ጥፌር መቁረጥ፣ 

- ገሊን መታጠብ፣ 

- ጥርስን ዘወትር ከምግብ በኋሊ መፊቅና ማጽዲት፣ 

- ሌብስን ማጠብና መተኮስ ናቸው፡፡ 
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- ከግሌ ንጽህና ጉዴሇት የሚመጡ በሽታዎች በቀሊለ ወዯ ላልች መተሊሇፌ 

የሚችለ ናቸው፡፡ 

- ከግሌ ንጽህና ጉዴሇት የሚመጡ በሽታዎች ጥቂቶቹ፡- 

- እከክ 

- የዓይን ማዝ/ትራኮማ/ 

- ወስፊት ናቸው፡፡ 

 

- ኤዴስ በዯም ንክኪ የሚተሊሇፌ የዯም በሽታ ሲሆን መንሰኤውም ኤች አይ ቪ 

የተባሇ ቫይረስ ነው፡፡ 

- ኤዴስ ሰውነት ራሱን ከበሽታ የመከሊከሌ አቅምን የሚያዯክም በሽታ ነው፡፡ 

- ሇላልች ጤንነት ኃሊፉነት እንዲሇብን ከምናሳይባቸው መንገድች ውስጥ ተሊሊፉ 

የሆነ በሽታ ሲይዘን ወዯ ላልች እንዲይተሊሇፌ መጠንቀቅና ቶል ህክምና 

መውሰዴ ነው፡፡ 

- ተማሪዎች በክፌሌ ውስጥ የተማሩትን የግሌ ንጽህና አጠባበቅ ዘዳን 

የት/ቤታቸውን ፅዲት በመጠበቅና ስሇ ጥሩ የግሌ ንጽህና የሚያሳዩ የተሇያዩ 

ፖስተሮችን በመስራት ትምህርቱን ሇአካባቢው ህብረተሰብ ማስተሊሇፌ 

አሇባቸው፡፡ 
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ክፌሇ ትምህርት ሁሇት  

2. ህብረተሰባችን  

2.1 የህብረተሰባችን አባሊት  

ህብረተሰብ ስንሌ ምን ማሇት ነው  ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡  

 

ቁሌፌ ቃሊት 

 

-  መንዯር  

-  ህብረተሰብ 

-  መብት 

ህብረተሰብ ማሇት በአንዴ አካባቢ ወይም መንዯር የሚኖሩ ሰዎች ማሇት ነው፡፡  

በአከባቢያችን የሚገኙ ሰዎች ወሊጆቻችን፣ ዘመድቻችን፣ ጎረቤቶቻችን፣ የመንዯራችን 

ነዋሪዎች፣ እንዱሁም እኛን ጨምሮ የህብረተሰቡ አባሊት ነን፡፡  

 

የህብረተሰባችንን አባሊት እንዳት መመዯብ እንችሊሇን  ተወያዩበት፡፡  

 

2.1.1 የህብረተሰብ አባሊትን መመዯብ  

በአንዴ አካባቢ ህፃናት፣ ወጣቶች፣ ጎሌማሳና ሽማግላ እንዱሁም ሴቶችና ወንድችን 

እናገኛሇን፡፡ እነዚህ በጠቅሊሊ የህብረተሰባችን አባሊት በመባሌ ይታወቃለ፡፡  

 

እዴሜን መሠረት በማዴረግ እናንተ በየትኛው የህብረተሰብ አባሊት ውስጥ 

እንዯምትመዯቡ ሇመምህራችሁ ግሇፁ   

    ፆታን መሠረት በማዴረግ እራሳችሁን በየትኛው የህብረተሰብ ምዴብ ትመዴባሊችሁ 
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የህብረተሰባችንን አባሊት በሚከተለት መንገድች መሠረት መመዯብ እንችሊሇን፡፡ 

እነሱም፡-  

1. እዴሜን መሠረት በማዴረግ፣  

2. ፆታን መሠረት በማዴረግ፣ 

 

 

 

                                                      

 

  ህፃን   ወጣት   ጎሌማሳ    ሽማግላ  

 

ሥዕሌ 2/1 የህብረተሰባችን አባሊት 

 

እዴሜንና ፆታን መሠረት በማዴረግ ህብረተሰብን መመዯብ   

የህብረተሰባችንን አባሊት እዴሜን መሠረት በማዴረግ ህፃን፣ ወጣት፣ ጎሌማሳና 

አዛውንት በማሇት መመዯብ እንችሊሇን፡፡  

 

የቤተሰቦቻችሁን አባሊት እዴሜን መሠረት በማዴረግ መዴቡ፡፡  ከመዯባችሁም 

በኋሊ ምን ያህሌ የቤተሰብ አባሊት በተሇያዩ ምዴቦች እንዯተገኙ ሇክፌሌ ጓዯኞቻችሁ 

አብራሩ፡፡ 
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የቤተሰቦቻችሁን አባሊትም ሆነ በአካባቢያችን የሚገኙ ሰዎችን እዴሜን መሠረት 

በማዴረግ መመዯብ እንዯምንችሌ ተመሌክተናሌ፡፡ በተጨማሪም የህብረተሰባችን አባሊት 

ፆታን መሠረት በማዴረግ ወንዴና ሴት በማሇት መመዯብ እንችሊሇን፡፡  

 

የቤተሰቦቻችሁን አባሊት ፆታን መሠረት በማዴረግ መዴቡ፡፡  ከመዯባችሁም በኋሊ 

ምን ያህሌ ወንዴና ሴት እንዲለ ሇክፌሌ ጓዯኞቻችሁ ንገሩ፡፡ 

 

አንዴ ሰው በእዴሜው ከአንዴ ዯረጃ ወዯ ላሊኛው ዯረጃ ወይም ምዴብ ይተሊሇፊሌ፡፡ 

ይህም ሲባሌ፡-  

- ህፃን  የነበረው/ችው ወጣት ይሆናሌ/ትሆናሇች፡፡  

- ወጣት የነበረው/ችው ጎሌማሳ ይሆናሌ/ትሆናሇች፡፡ 

- ጎሌማሳ የነበረው/ችው አዛውንት ይሆናሌ/ትሆናሇች፡፡ 

እያንዲንደ የህበረተሰባችንም አባሊት በህብረተሰባችን ፇርጀ ብዙ እንቅስቃሴ ውስጥ እጅግ 

ከፌተኛ የሆነ ጠቀሜታ አሇው፡፡  

 

ተማሪዎች፡- ህፃናት  በህብረተሰቡ ውስጥ ያሊቸው ጠቀሜታ ምንዴን ነው 

           ሇክፌሌ ጓዯኞቻችሁ ንገሩ፡፡  

           ህፃን መሆን ያሇውን ጠቀሜታና ጉዲት በማስመሌከት ከክፌሌ ጓዯኞቻችሁ   

           ጋር ተወያዩበት፡፡ 

 

 ምን አይነት መብቶች አለን 

- ህፃናት ሇመኖር፣ እራሳቸውን ከጥቃት ሇመከሊከሌና ሇእዴገታቸው ምን ምን 

ያስፇሌጋቸዋሌ  ወይም ሉሟለሊቸው ይገባሌ 

- በክፌሌ ውስጥ ከሚማሩ ጓዯኞቻችሁ መካከሌ ስም የላሇው ተማሪ አሇ  

- ሇእያንዲንዲችሁ የግሌ መጠሪያ ስም ማን አወጣሊችሁ ስም ባይኖራችሁ ምን 

ይሰማችኋሌ  
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ሥዕሌ 2/2 መብቶቻቸው የተጠበቀሊቸው ህፃናት 

 

ህፃናት ከተወሇደ በኋሊ ስም ይወጣሊቸዋሌ፡፡ ስሙ ሇህፃናት መሇያ ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡ 

ህፃናት ይህን የመጠሪያ ስም እንዯ መሇያ ሆኖ ስሇሚያገሇግሊቸው ስም የማግኘት መብት 

አሊቸው፡፡ ስማቸውን መጠሪያ በማዴረግ ይጠቀሙበታሌ፡፡  

 

ትምህርት ቤት ስትገቡ ትምህርት ቤቱ ስማችሁን ጠይቆ እንዯመዘገባችሁ 

ታስታውሳሊችሁ ክፌሌ መምጣታችሁ የሚታወቀው እንዳት ነው  

የተወሇዲችሁበትን አካባቢ መጠሪያ ስም ታውቃሊችሁ ምን ይባሊሌ 

 

ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰፉ ሀገር ናት፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ በአንዴ አካባቢ የተወሇዯ ህፃን 

ወዯ ላሊ ቦታ ሄድ መኖርና ማዯግ ይችሊሌ፡፡ አንዴ ህፃን የተወሇዯበት አገር ውስጥ 

የፇሇገበት አካባቢ (ቦታ) ሄድ የመኖርና የማዯግ መብት አሇው፡፡  
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አንዴ ህፃን እዴሜው ሇትምህርት ሲዯርስ በመዯበኛ ትምህርት ውስጥ ገብቶ የመማር 

ሙለ መብቶች አለት፡፡  

ሌጆች ከአቅም በሊይ የሆነ ከባዴ ሥራ መሥራት የሇባቸውም፡፡  ነገር ግን ከትምህርት 

ቤት መሌስና በእረፌት ጊዜያቸው ማጥናት፣ ከዚያም በመሊሊክና ቀሊሌ ሥራዎችን 

በመሥራት ወሊጆቻቸውን ማገዝ አሇባቸው፡፡  

 

 

 

ሥዕሌ 2/3 ህፃናት በጥናት ሊይ 

 

ህፃናት ሇሰው ሌጅ ሇመኖር የሚስፇሌጉትን መሠረታዊ ፌሊጎቶች ማሇትም ምግብ፣ 

ሌብስና መጠሇያ የማግኘት መብት አሎቸው፡፡  ማንኛውም ህፃን ጤናው የተጠበቀና 

መሌካም ዜጋ እንዱሆን ሉሟሊሇት ከሚገባቸው መብቶች አንደና ዋነኛውም መሠረታዊ 

ፌሊጎቱ ነው፡፡  

 

በአጠቃሊይ ህፃናት የበርካታ መብቶች ባሇቤቶች ናቸው፡፡  በተሇይም ህፃናት የሚፇሌጉት 

ነገሮች እንዱሟለሊቸው ያስፇሌጋሌ፡፡ በተጨማሪም የህፃናት መብቶች፡-  
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- ፌቅርና እንክብካቤ ማግኘት፣  

- የግሌ ስምና ዜግነት ማግኘት፣  

- የተመጣጠነ ምግብ ማግኘት፣  

- የትምህርትና የጤና አገሌግልት ማግኘት፣ 

- በሠሊምና በወንዴማማችነት ማዯግ፣  

- በአዯገኛ ሥራ ያሇመሰማራት መብት፣  

- ከዘር፣ ከቀሇም፣ ከኃይማኖትና ከፆታ ሌዩነቶች የመጠበቅ መብት አሊቸው፡፡  

በመሆኑም ህፃናት ከሊይ የተዘረዘሩ መብቶቻቸውን ጠንቅቀው ማወቅ አሇባቸው፡፡  

ይህንንም ጠንቅቀው ከተረደ በኋሊ መብቶቻቸው የሆኑ ነገሮችን ሲያጡ መጠየቅና 

ማግኘት ይገባቸዋሌ፡፡  

 

በትምህርት ቤት ውስጥ ምን አይነት እንክብካቤ እየተዯረገሊችሁ እንዯሆነ በዝርዝር 

ሇመምህራችሁ አስረደ፡፡  

ላልች የህፃናት መብቶች የሆኑትን መምህራችሁን ጠይቁና ተወያዩ፡፡  

መብታችሁ ባይጠበቅሊችሁ የት ሄዲችሁ መብታችሁን ማስከበር እንዲሇባችሁ 

ከመምህራችሁ ጋር ተወያዩ፡፡ 
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መሌመጃ 2.1 

መመሪያ፡-  ሀ)  የሚከተለትን ጥያቄዎች በጥሞና በመረዲት ዓረፌተ ነገሩ ትክክሌ ከሆነ  

          እውነት ወይም ስህተት ከሆነ ሏሰት በማሇት መሌስ ስጡ፡፡  

1. የህብረተሰባችንን አባሊት እዴሜን መሠረት በማዴረግ መመዯብ እንችሊሇን፡፡  

2. አንዴ ሰው በእዴሜው ከአንዴ ዯረጃ ወዯ ላሊኛው ዯረጃ ወይም የእዴሜ ምዴብ 

ይተሊሇፊሌ፡፡  

3. ህፃናት የመጠሪያ ስም የማግኘት መብት አሊቸው፡፡  

4. በአንዴ አካባቢ የተወሇደ ህፃናት ወዯ ላሊ አካባቢ ሄዯው የማዯግና የመኖር 

መብት አሊቸው፡፡  

5. አንዴ ህፃን ሌጅ እዴሜው ሇትምህርት ሲዯርስ ወዯ ትምህርት ቤት ገብቶ 

የመማር መብት አሇው፡፡  

6. ህፃናት ከባዴ ሥራን መስራት ይችሊለ፡፡  

7. የህብረተሰባችንን አባሊት እዴሜን መሰረት በማዴረግ ወንዴና ሴት በማሇት 

መመዯብ እንችሊሇን፡፡  

 

ሇ)  የሚከተለትን ጥያቄዎች ካነበባችሁ በኋሊ ትክክሇኛውን መሌስ በባድ ቦታዎቹ ሊይ  

    ሙለ፡፡  

1. የህብረተሰባችንን አባሊት እዴሜን መሰረት በማዴረግ     

   ፣    ና      

በማሇት መመዯብ እንችሊሇን፡፡  

2. የህፃናት መብት የምንሊቸውን ዘርዝሩ፡፡  

ሀ.           መ.        

ሇ.          ሠ.        

ሏ.         ረ.       

3. የህብረተሰብ አባሊትን ፆታን መሠረት በማዴረግ      ና 

    በማሇት መመዯብ እንችሊሇን፡፡  
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 በህብረተሰብ ውስጥ መኖር  

ቁሌፌ ቃሊት  

- ዕቅዴ  

- ፕሮግራም  

- ክበብ  

- ንዴፌ 

- ምስሌ  

- በህብረተሰቡ ውስጥ መኖር ሲባሌ ምን ማሇት ነው   

- በአካባቢያችሁ ምን ምን የመሌካም ማህበራዊ ግንኙነቶችን አይታችሁ 

ታውቃሊችሁ  

 

ሰው ከሰው ጋር ሲኖር በተሇያዩ መንገድች ይገናኛሌ፡፡  በስራ፣ በመኖሪያ ሰፇር፣ በገበያና 

በመሳሰለት ሁኔታዎች በሰዎች መካከሌ ግንኙነቶች ይፇጠራለ፡፡  
 

ከሰዎች ጋር መግባባት፣ መረዲዲት፣ መከባበር፣ መፊቀር፣ ወዘተ ሲኖረን በህብረተሰብ 

ውስጥ መሌካም ማህበራዊ ግንኙነት መፌጠር እንችሊሇን፡፡  

 

ከክፌሌ ጓዯኞቻችሁ ጋር የሚኖራችሁ መሌካም ግንኙነት ሇምን ይጠቅማሌ  

ተወያዩበት፡፡ 

 

2.2.1  የእሇት እንቅስቃሴን ማቀዴ  

-  በየዕሇቱ ሇምታከናውኗቸው ተግባራት እቅዴ አሊችሁ  

 

እቅዴ ማሇት አንዴን ነገር በፕሮግራም መሠረት መሥራት ማሇት ነው፡፡ አንዴን ሥራ 

ሇመሥራት መቼ እንዯምንሰራ የጊዜ ዕቅዴ ማውጣት አሇብን፡፡  ሰዎች ያሊቸውን ገንዘብ 

በቁጠባ ሇመጠቀም የገንዘብ ዕቅዴ ያወጣለ፡፡ ዕቅዴ ሳይኖራቸው የሚሰሩ ከሆነ 

ጉሌበታቸው ያሌቅና ይዯክማለ፡፡ ስሇዚህ አንዴን ሥራ ከመስራታችን በፉት ዕቅዴ 

ማውጣት ይጠበቅብናሌ፡፡  
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ጊዜን በዕቅዴ መጠቀም 

ቀጥል የተመሇከተውን የሁሇት ጓዯኛሞች ውይይት ተመሌከቱ፡፡  

ደካሞ፡-  ጊዜሽን እንዳት ትጠቀሚያሇሽ   

ዯራሮ፡-  ከጠዋት እስከ ማታ ያሇውን ጊዜ የትምህርት፣ የጥናት፣ የጨዋታ፣ የቤት  

   ሥራ፣ የምግብ፣ የመኝታና የሥራ ጊዜ በማሇት በዕቅዴ አውጥቼ  

   እጠቀማሇሁ፡፡  

ደካሞ፡- እንዳት ነው እንዱህ አዴርገሽ የከፊፇሌሽው  

ዯራሮ፡-  የበሇጠ እንዱገባህ የራሴን እቅዴ ሊሳይህ፡፡  

- ጧት ከ12፡30 እስከ 1 ሰዓት ከእንቅሌፋ ተነስቼ ፉቴን ታጥቤ ቁርሴን 

እበሊሇሁ፡፡  

- ከ1፡00 እስከ 2፡00 ሰዓት ከጓዯኞ ጋር በመሆን ወዯ ትምህርት ቤት እሄዲሇሁ፡፡  

- ከ2፡00 እስከ 6፡15 ሰዓት ትምህርት ቤት እቆያሇሁ፡፡  

- ከ6፡30 እስከ 7፡30 ምሳዬን እበሊሇሁ፡፡  

- ከ7፡30 እስከ 8፡00 ሰዓት እረፌት አዯርጋሇሁ፡፡  

- ከ8፡00 እስከ 9፡00 ሰዓት ከጓዯኞቼ ጋር እጫወታሇሁ፡፡  

- ከ9፡00 እስከ 10፡30 ሰዓት የቤት ሥራዬን እየሰራሁ አጠናሇሁ፡፡  

ደከሞ፡- እንዳት ጥሩ ነው አንቺ ሇካ ጥሩ ውጤት የምታመጪው እንዯዚህ እያጠናሽ  

  ነው  ሇመሆኑ አንቺ ነሽ እንዳ እቅደን ያወጣሽው   

ዯራሮ፡- አባቴና እኔ ነን ያወጣነው፡፡  

ደከሞ፡- በቃ እኔም ከአባቴ ወይም ከእናቴ ጋር ሆኜ የአንቺን አይነት እቅዴ አወጣሇሁ፡፡  

  እናም ጎበዝ እሆናሇሁ፡፡  

 

ከሊይ በተገሇፀው ውይይት ምን ትምህርት አገኛችሁ  

እናንተስ ጊዜያችሁን እንዳት ሇመጠቀም አቅዲችኋሌ 

ጊዜን በዕቅዴ መጠቀም ማሇት በአንዴ ቀን ውስጥ የምናከናውናቸውን ተግባራት በሰዓት 

ከፊፌል ሥራ ሊይ ማዋሌ ማሇት ነው፡፡  
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ጧት ከመኝታችሁ ተነስታችሁ ማታ እስከምትተኙ ዴረስ ያሇውን ክንውን በቅዯም 

ተከተሌ ጻፈ፡፡ ማንኛውንም ነገር ሇማከናወን በዕቅዴ የተከፊፇሇ ጊዜ ያስፇሌጋችኋሌ፡፡  

 

ጎበዝ ተማሪዎች ጠዋት ተነስተው ከትምህርት ሰዓት ቀዴመው ወዯ ትምህርት ቤት 

ይዯርሳለ፡፡ የሰንዯቅ ዓሊማ ሥነ-ሥርዓት አክብረው ትምህርታቸውን ይከታተሊለ፡፡ 

የትምህርት ሰዓትን አክብሮ እስከ መጨረሻ ክፌሇ ጊዜ መማርም የጎበዝ ተማሪዎች 

ተግባር ነው፡፡   

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 2/1 ፡- የጊዜ አጠቃቀም  

ዓሊማ፡-  ጊዜን በአግባቡ ሇመጠቀም የሚያስችሌ የጊዜ ሰላዲ አዘገጃጀት፡፡  

አስፇሊጊ ነገሮች፡-   

- የሥዕሌ ወረቀት  

- እስክሪብቶ ወይም እርሳስ  

- ማስመሪያ  

 

አሰራር/ አዘገጃጀት  

- በቀን ውስጥ ያሇንን ጊዜያት ቀጥል እንዯተቀመጠው መከፊፇሌ፡፡  

- በቀን ውስጥ የምናከናውናቸውን ተግባራት የመኝታ ጊዜ፣ የምግብ፣ የጥናት፣ 

የጫወታ፣ የቤት ሥራ፣ የሥራና የትምህርት ጊዜ በማሇት መመዯብ፣  

- የመዯብናቸውን ጊዜያት ተግባራትን ከታች እንዯሚታየው ሰንጠረዥ 

በማዘጋጀት በሰንጠረዡ ውስጥ በማስገባት ክፌሇ ጊዜንና ስራን ትይዩ 

ማስቀመጥ፡፡  
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የዕሇቱ ቀናት 
በእሇቱ የሚከናወኑ ተግባራት 

የመኝታ ጊዜ የምግብ ጊዜ የጥናት ጊዜ የጨዋታ ጊዜ የቤት ሥራ ጊዜ የሥራ ጊዜ 

1፡00 – 6፡30        

6፡30 – 7፡00       

7፡00 – 8፡30       

8፡30 – 10፡30        

10፡30– 12፡00        

12፡00 – 2፡00        

2፡00 – 4፡00        

 

ሠንጠረዥ 2/1 የዕሇት ተእሇት ውልአችንን ሇማከናወን የሚጠቅም የጊዜ ሠላዲን ማዘጋጀት 
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2.2.2 እራስን የማስተዲዯር ክህልት  

 

- ሇህፃናት ሌብሣቸውን ወሊጆቻቸው እንዯሚያሇብሷቸው 

ምግባቸውንም እንዯሚያበሎቸው አስተውሊችኋሌ እናንተም ህፃን 

በነበራችሁበት ወቅት ወሊጆቻችሁ ያሇብሷችሁ እንዯነበር 

ታስታውሳሊችሁ   

- አሁን ሌብሳችሁን መሌበስ ችሊችኋሌ  

- ትምህርት ቤት በራሳችሁ መምጣት ችሊችኋሌ ወይስ ላልች 

ሰዎች ያመጧችኋሌ 

 

ሌጆች እያዯጉ ሲሄደ የሚፇሌጉትን ነገር እራሳቸው መሥራት ይጀምራለ፡፡  

ጠዋት ተነስተው ወዯ ትምህርት ቤት ከመሄዲቸው በፉት ፉታቸውንና እጃቸውን 

ይታጠባለ፡፡ ቁርስ እንዱሰጣቸው ጠይቀው ከበለ በኋሊ ወዯ ትምህርት ቤት 

ይሄዲለ፡፡  

ከትምህርት ቤት ስትመሇሱ ዯብተራችሁንና ብዕራችሁን ማን 

ይጠብቅሊችኋሌ   

በቤት ውስጥ ማንም ሳይረዲችሁ የምትሰሩትን ስራ በዝርዝር ጽፊችሁ 

ከክፌሌ ጓዯኞቻችሁ ጋር ተወያዩ፡፡ 

 

2.2.3 በማህበረሰብ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳታፉ መሆን  

በመንዯራችሁ የሚኖሩ ሰዎች በጋራ በመሆን የተሇያዩ ተግባራትን ሲያከናውኑ 

ተመሌክታችሁ ታውቃሊችሁ  

 

እያንዲንደ ሰው በግለ የተሇያዩ ተግባራትን ያከናውናሌ፡፡ እነዚህ ግሇሰቦች በጋራ 

በመሆን ቡዴን ይመሰርታለ፡፡ ይህ የተመሰረተው ቡዴን የተሇያየ ዓሊማ 

ይኖረዋሌ፡፡ ይህ የቡዴን አስተዋጽኦ የማህበረሰቡ እንቅስቃሴ አካሌ ይሆናሌ፡፡  
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በአከባቢያችን የሚገኙ ማህበረሰቦች የተሇያዩ ተግባራትን በጋራ በመሆን 

ያከናውናለ፡፡ ሇምሳላ በጋራ በመሆን እርሻ ያርሳለ፣ መንገዴ ይሰራለ፣ 

የአከባቢን ጽዲት ይጠብቃለ፣ ችግኞችን ይተክሊለ፡፡ ይህ አይነቱ ተግባር በአንዴ 

ማህበረሰብ ውስጥ እጅግ አስፇሊጊና ጠቃሚ ነው፡፡   

 

ተማሪዎች በህብረተሰብ እንቅስቃሴ ውስጥ ጉሌህ ዴርሻ ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ 

ስሇሆነም እናንተም እንዯ ማህበረሰቡ አባሊት የሣምንት ወይም የወር እቅዴ 

በመንዯፌ የህብረተሰቡን ተሳትፍ ሚናችሁን ሌታጎለ ይገባሌ፡፡  

 

 

 

 

ሥዕሌ 2/4 የአካባቢ ህዝብ በጽዲትና በችግኝ ተከሊ ዘመቻ ሊይ  
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እናንተ በማህበረሰብ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፊችሁ ታውቃሊችሁ  

    በትምህርት ቤታችሁ ውስጥ ምን ምን ክበባት እንዯሚገኙ ዘርዝሩ፡፡ 

 

በትምህርት ቤቶች ውስጥ የተሇያዩ ክበባት ይገኛለ፡፡ ሇምሳላ የፀረ- ኤዴስ ክበብ፣ 

የአካባቢ እንክብካቤ ክበብ፣ የሌጃገረድች ክበብ፣ የስፖርት ክበብና የመሳሰለት 

ይገኛለ፡፡  

 

    በክበባት ውስጥ መሳተፌ ሇምን ይጠቅማሌ  መምህራችሁን ጠይቁ፡፡ 

 

ክበባቶች ውስጥ ተሳትፍ ማዴረግ እጅግ አስፇሊጊ ነው፡፡ የጎበዝ ተማሪ አንደ 

መገሇጫው በትምህርት ቤቶች ውስጥ በሚገኙ ክበባት ውስጥ መሳተፌ ነው፡፡  

ክበባት ውስጥ ተሳትፍ ማዴረግ ተማሪዎች ከመዯበኛው የክፌሌ ውስጥ 

ትምህርት በተጨማሪ በህብረተሰብ ውስጥ ስሇሚኖራቸው ጉሌህ ዴርሻ ግንዛቤ 

እንዱይዙ ይረዲቸዋሌ፡፡  

 

እናንተ የየትኛው ክበብ አባሊት ናቸሁ  የክበቡስ አሊማ ምን ምንዴነው 

በትምህርት ቤታችሁ ክበባትን እንዳት ማቋቋም እንዯሚቻሌ 

ከመምህራችሁ ጋር ተወያዩ፡፡ 

 

እያንዲንደ ተማሪ በትምህርት ቤት ውስጥ ሲኖር ቢያንስ የአንዴ ክበብ አባሌ 

በመሆን አስተዋጽኦ ማዴረግ አሇበት፡፡  ምክንያቱም እውቀትና ክህልት በክፌሌ 

ውስጥ በሚሰጥ ትምህርት ብቻ ሉገኝ አይችሌምና፡፡  
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መሌመጃ 2/2 

መመሪያ፡- ሀ.  የሚከተለትን ጥያቄዎች ትክክሌ ከሆነ እውነት ትክክሌ ካሌሆነ  

ሀሰት በማሇት መሌሱ፡፡  

 

1. ሰው ከሰው ጋር ሲኖር በተሇያዩ መንገድች ይገናኛሌ፡፡  

2. ሰዎች ገንዘባቸውን በቁጠባ ሇመጠቀም የገንዘብ ዕቅዴ ሉኖራቸው 

ይገባሌ፡፡  

3. ገንዘብን ስናገኝ ያየነውን ሁለ ነገር መግዛት አስፇሊጊ ነው፡፡  

4. ጊዜን በዕቅዴ መምራት እጅግ ጠቃሚ ነው፡፡  

5. የጊዜ ዕቅዴ የላሊቸው ተማሪዎች ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው፡፡  

 

 

መመሪያ፡- ሇ  የሚከተለትን ጥያቄዎች በማንበብ ባድ ቦታዎቹን ሙለ፡፡  

1.     ማሇት አንዴን ነገር በፕሮግራም መሥራት ማሇት 

ነው፡፡  

2. አንዴን ሥራ ከመስራታችን በፉት የሚያስፇሌገን የ     

ዕቅዴ ማውጣት ነው፡፡  

3. በአንዴ ቀን ውስጥ የምናከናውናቸውን ተግባራት በሰዓት ከፊፌል ሥራ 

ሊይ ማዋሌ የሚስችሇን የ     ዕቅዴ ሲኖረን ነው፡፡  



 61 

 

2.3 ህብረተሰባችን ኃይሌ ያስፇሌገዋሌ 

2.3.1 የኃይሌ ፌሊጎት  

 

በአከባቢያችሁ ሇተሇያዩ ተግባራት (ሇምሳላ ምግብ ሇማብሰሌና ሇብርሃን) 

የምትጠቀሙበትን ኃይሌ ከየት እንዯምታገኙ ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡  

 

በቤታችሁ ውስጥ ምግብ ሇማብሰሌና ቤታችንን ሇማሞቅ ኃይሌ እንጠቀማሇን፡፡  

የረጠቡ ሌብሶችን በፀሀይ ኃይሌ ማዴረቅ እንችሊሇን፡፡ በአከባቢያችን የምናገኛቸው 

የእህሌ ወፌጮዎች፣ የቡና መፌጫዎች፣ ሇመጓጓዣነት የምንጠቀምባቸው 

ተሸከርካሪ መኪናዎች፣ ሞተር ሳይክልች፣ አውሮፕሊኖችና መርከቦች 

ሲንቀሳቀሱና ሲሰሩ ኃይሌን ይጠቀማለ፡፡ እነዙህ ሇመጓጓዣነት 

የምንጠቀምባቸው ከቤንዙንና ከናፌጣ ኃይሊቸውን በማግኘት ይንቀሳቀሳለ፡፡ 

አብዚኛው መሣሪያዎች የኤላክትሪክን ኃይሌ ይጠቀማለ፡፡  

2.3.2 የኃይሌ ምንጮች  

የኃይሌ ምንጮች የምንሊቸው ምን ምን ናቸው? 

 

 

ሥዕሌ 2/5 የኃይሌ ምንጮች 
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ኃይሌን ከተሇያዩ ምንጮች ሌናገኝ እንችሊሇን፡፡ የኃይሌ ምንጮች 

የምንሊቸው ማገድ፣ የዴንጋይ ከሰሌ፣ ናፌጣ፣ ቤንዙን የፀሐይ ብርሃን፣ ነፊስ፣ 

ወራጅ ውሃና የመሳሰለት ናቸው፡፡  እነዙህ የኃይሌ ምንጮች በሶስት 

መመዯብ እንችሊሇን፡፡ እነሱም  

 

ሀ)  የሀገር ውስጥ የኃይሌ ምንጮች 

የሀገር ውስጥ የኃይሌ ምንጮች የምንሊቸው በቤታችን ውስጥ ምግብ 

ሇማብሰሌ፣ ቤታችንን ሇማሞቅና ሇመሳሰለት ተግባር የምንጠቀምባቸው 

ናቸው፡፡  

ሇምሳላ፡- ማገድ (እንጨት)፣ የዴንጋይ ከሰሌ  

  

ሇ)  የመጓጓዣ የኃይሌ ምንጮች 

እነዙህ የኃይሌ ምንጮች በብዚት ሇመጓጓዣነት የምንጠቀምባቸው መኪናዎች 

ሲንቀሳቀሱ እንዱሄደ የሚረዲቸው የኃይሌ ምንጮች ናቸው፡፡  

ሇምሳላ፡- ናፌጣና ቤንዙን  

 

ሐ)  የተፇጥሮ የኃይሌ ምንጮች  

የተፇጥሮ የኃይሌ ምንጮች ከተፇጥሮ የምናገኛቸው ሆነው እኛ 

እንዯአመቺነቱ በቀጥታ ወይም ወዯ ላሊ መሌክ ቀይረን የምንጠቀምባቸው 

የኃይሌ ምንጮች ናቸው፡፡   

ሇምሳላ፡- የፀሐይ ብርሃን፣ ነፊስ፣ ወራጅ ውሃ  

 

ኤላክትሪክ የኃይሌ ምንጭ አይዯሇም ነገር ግን ከተፇጥሮ የኃይሌ ምንጮች 

ሇአጠቃቀም በሚመች መሌኩ ተቀይሮ የምናገኘው ኃይሌ ነው፡፡   

አንዴን ሥራ ሇመስራት ሇሰው ሌጅም ኃይሌ ያስፇሌገዋሌ፡፡  ኃይሌን 

ከተሇያዩ ነገሮች እንዯምናገኝ ተመሌክተናሌ፡፡ ሰውነታችን ሇመንቀሳቀስና 

ሥራ ሇመሥራት ኃይሌ ያስፇሌገዋሌ፡፡  ሰውነታችን ኃይሌ የሚያገኘው 

ከምንመገበው ምግብ ነው፡፡  
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ተማሪዎች! ኃይሌ ሇምን እንዯሚጠቅመንና የኃይሌ ምንጮች የሚባለትን 

በጥቅለ ከሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ ከዙህ በመቀጠሌ እያንዲንደን የኃይሌ 

ምንጭ በዜርዜር እንመሇከታሇን፡፡  

 

ማገድ  

በአከባቢያችሁ ሰዎች ምግባቸውን ሇማብሰሌ ምን ይጠቀማለ? 

ከጓዯኞቻችሁ ጋር ተወያይታችሁ ሇመምህራችሁ ተናገሩ፡፡  

 

አብዚኛው በአገራችን የሚኖሩ ሰዎች ምግብ ሇማብሰሌ የማገድ እንጨት፣ 

ከሰሌ ወይም ኩበትን በማንዯዴ ይጠቀማለ፡፡  የማገድ እንጨትን ሇመጠቀም 

ወይም ከሰሌ ሇማጋጀት ዚፍች ይቆረጣለ፡፡ በሚቆረጡ ዚፍች ምትክ ላሊ 

ዚፍችን መትከሌ አስፇሊጊ ነው፡፡   

 

በፀሀይ ወቅት በግቢያችሁ ወይም በትምህርት ቤታችሁ ዚፌ ስር 

ተቀምጣችሁ ታውቃሊችሁ?  ምን ይሰማችኋሌ?  

ዚፍች ተቆርጠው ካሇቁ በአከባቢያችሁ ሊይ ሉያስከትለ የሚችለ 

ጉዲቶች ምን ምንዴናቸው?  

ዚፍች ተቆርጠው እንዲያሌቁ ምን ምን መዯረግ እንዲሇበት 

ከመምህራችሁ ጋር ተወያዩ፡፡  

 

የፀሐይ ብርሃን  

ሌብሳችሁን አጥባችሁ በፀሐይ ሊይ ስታሰጡ ምን ይሆናሌ 

ፀሀይ የሙቀት ኃይሌ አሊት፡፡ እርጥብ የሆነ ሌብስ በፀሐይ ሊይ ሲሰጣ 

ይዯርቃሌ፡፡ ከፀሐይ የምናገኘው የሙቀት ኃይሌ እርጥበት ሌብስን 

ከማዴረቅ ላሊ በርካታ ጠቀሜታዎችን ይሰጠናሌ፡፡  

  

    ከፀሐይ የምናገኘው የሙቀት ኃይሌ እርጥብ ሌብስን ከማዴረቅ ላሊ  

    ምን ጥቅም እንዯሚሰጥ ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡       
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የንፊስ ኃይሌ  

ንፊስ በሚነፌስበት ወቅት በአከባቢያችሁ የሚገኙ ዚፍች ቅጠልቻቸው 

ሲንቀሳቀሱ አስተውሊችሁ ታውቃሊችሁ?   

 

ንፊስ በሚነፌስበት ወቅት የሇበሳችሁት ሌብስ፣ በአካባቢ የሚገኙ ዚፍች፣ 

አቧራና የመሳሰለ ቁሳቁሶች ይንቀሳቀሳለ፡፡ እነዙህ ነገሮች እንዱንቀሳቀሱ 

የሚያዯርጓቸው ኃይሌ የንፊስ ኃይሌ በመባሌ ይታወቃሌ፡፡  

 

የንፊስ ኃይሌ እንዳት መጠቀም እንዯምንችሌ ከመምህራችሁ ጠይቃችሁ 

ተረደ፡፡ 

 

የናፌጣና የቤንዙን ኃይሌ  

መኪና ሇመንቀሳቀስ ኃይሌ ያስፇሌገዋሌ፡፡  መኪና ቤንዙን ወይም ናፌጣ 

ከጨረሰ ይቆማሌ፡፡  ናፌጣ ወይም ቤንዙን ተጨምሮበት ሲነዲ መንቀሳቀስና 

መሄዴ ይጀምራሌ፡፡  

 

በቤት ውስጥ ናፌጣና ቤንዙንን ሇምን እንዯምንጠቀም ወሊጆቻችሁን ጠይቁና 

በተረዲችሁበት ነጥብ ሊይ ከክፌሌ ጓዯኞቻችሁ ጋር ተወያዩ ፡፡  

በምሽት ጊዛ በቤታችሁ ውስጥ ሇብርሃን የምታበሩት ምንዴ ነው?   

 

በአንዲንዴ ቤቶች ውስጥ የኤላክትሪክ መብራት ይጠቀሙ ይሆናሌ፡፡ 

በላልች ዯግሞ ኩራዜ፣ ፊኖስ ወይም ማሾ ይበራሌ፡፡  

 

ኩራዜ፣ ፊኖስና ማሾ እንዳት ብርሃን ሉሰጡ ይችሊለ? 

የኤላክትሪክ መብራት አምፐሌ ብርሃን እንዳት እንዯሚሰጥ 

መምህራችሁን ጠይቃችሁ ተወያዩበት፡፡ 
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ተግባራዊ ክንዋኔ 2/2  የነዲጅ ኃይሌ  

ዓሊማ፡- ናፌጣ ኃይሌ እንዲሇው መፇተሸ፡፡  

አስፇሊጊ ቁሳቁሶች  

- ሁሇት ኩራዝች 

- የኩራዜ ክር  

- ናፌጣ  

- ክብሪት  
 

አሠራር  

- በሁሇቱም ኩራዝች ውስጥ ክር መጨመር፡፡  

- አንዯኛው ኩራዜ ውስጥ ናፌጣ በመጨመር በዯንብ መክዯን፡፡  

- ሁሇተኛው ኩራዜ ውስጥ ናፌጣ ሳይጨምሩ በዯንብ ከዴኖ 

ማጋጀት፡፡  

- የሁሇቱን ኩራዝች ክሮች ክብሪት በመጫር ማያያዜ፡፡  

 

 

 

ሥዕሌ 2/6 በናፌጣ ኃይሌ ኩራዜ ሲበራ 

 

ስሇዙህ ናፌጣ ብርሃን ሉሰጥ የሚችሌ ኃይሌ አሇው፡፡  

ተግባራዊ ክንዋኔ 2/3  የባትሪ ዴንጋይ ኃይሌ  
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ዓሊማ፡- የባትሪ ዴንጋይ ኃይሌ እንዲሇው መፇተሸ፡፡  

አስፇሊጊ ቁሳቁሶች  

- አንዴ የባትሪ አይን  

- ግማሽ ሜትር የኤላክትሪክ ገመዴ  

- አንዴ አገሌግልት የሚሰጥ የባትሪ ገመዴ  
 

 

አሠራር  

- ሁሇቱን የኤላክትሪክ ገመዴ ጫፍች መሊጥና ሽቦዎችን በአንዴ 

በመጠምዜ ማጋጀት፡፡  

- ከታች በስዕለ እንዯተመሇከተው የአንዯኛውን ሽቦ ጫፌ በባትሪ ዓይን 

መጠምጠም፡፡  

- የባትሪውን ዓይን በባትሪ ዴንጋይ አናት ማስቀመጥ፡፡  

- ከታች በስዕሌ በተመሇከተው መሠረት ላሊኛውን የሽቦውን ጫፌ 

በላሊኛው የባትሪ ግርጌ ጋር አገናኝቶ መያዜ፡፡  

 

 

ሥዕሌ 2/7 የባትሪ ዴንጋይ ጉሌበት 
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የተግባር ጥያቄ  

1. የባትሪው ዓይን በሽቦ ስትጠመጥሙት ብርሃን ሰጠ ? 

   2. የባትሪ ዓይን ከባትሪ ዴንጋይ ጋር ስታገናኙት ሇምን ብርሃን ሉሰጥ    

      ቻሇ? 
 

ስሇዙህ የባትሪ ዴንጋይ ብርሃን ሉሰጥ የሚያስችሌ ኃይሌ አሇው፡፡   

ተግባራዊ ክንዋኔ 2/4  የፀሐይ ጉሌበት  

ዓሊማ፡- የፀሐይ ጉሌበት ኃይሌ እንዲሇው መፇተሸ፡፡  

አስፇሊጊ ቁሳቁሶች  

- ጎዴጓዲ ሳህን  

- አንዴ ኩባያ ውሃ  

 

አሠራር  

- ውሃውን በጎዴጓዲ ሳህን ውስጥ መጨመር፡፡  

- ውሃ የያውን ሳህን ውጪ የፀሐይ ኃይሌ ባሇበት ሥፌራ ሇጥቂት 

ሰዓት አስቀምጦ መጠበቅ፡፡  

 

 

 

ሥዕሌ 2/8 የፀሐይ ኃይሌ 
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የተግባር ጥያቄ፡-  

1. ውሃው ምን ሆነ 

2. ውሃው እንዱሞቅ ያዯረገው ምንዴነው  

3. ብዙ ሰዓት ብትቆዩ ውሃው ምን የሚሆን ይመስሊችኋሌ 

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 2/5 የፀሏይ ኃይሌ 

ዓሊማ፡-  ፀሏይ የሙቀት ኃይሌ እንዲሊት መፇተሸ  

አስፇሊጊ ቁሳቁሶች  

- ስስ ወረቀት  

- የእጅ ላንስ  

 

አሠራር  

- የፀሏይ ብርሃን ባሇበት ቦታ በመሆን ወረቀቱን ከታች ላንሱን 

ከሊይ በኩሌ በአስር ሣንቲ ሜትር ከፌታ በስዕለ እንዯሚታየው 

አዴርጎ ሇተወሰነ ጊዜ መጠበቅ፡፡  
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ሥዕሌ 2/9 በፀሀይ ብርሃን ወረቀትን ማቃጠሌ 
 

 

የተግባር ጥያቄዎች፡-  

1. ወረቀቱ ምን ሆነ  

2. ወረቀቱ እንዱቃጠሌ ወይም እንዱሞቅ ያዯረገው ምንዴነው  

 

 

መሌመጃ 2/3 

መመሪያ ሀ.  የሚከተለትን ጥያቄዎች ትክክሌ ከሆነ እውነት ስህተት ከሆነ 

ዯግሞ ሏሰት በማሇት መሌስ ስጡ፡፡  

 

1. የረጠቡ ሌብሶችን በፀሏይ ኃይሌ ማዴረቅ ይቻሊሌ፡፡  

2. ሇመጓጓዣነት የምንጠቀምባቸው ተሸከርካሪዎች ማገድን እንዯ ኃይሌ 

ምንጫቸው ይጠቀሙበታሌ፡፡  

3. ኤላክትሪክ የኃይሌ ምንጭ ነው፡፡  

4. አብዛኛው በአገራችን የሚኖሩ ሰዎች ማገድን፣ ከሰሌንና ኩበትን እንዯ 

ኃይሌ ምንጭ ይጠቀማለ፡፡  

5. መኪና ሇመንቀሳቀስ ኃይሌ ያስፇሌገዋሌ፡፡  
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መመሪያ ሇ.  የሚከተለትን ጥያቄዎች በዯንብ ከተረዲችሁ በኋሊ ትክክሇኛውን  

መሌስ በመምረጥ መሌስ ስጡ፡፡  

1. ከሚከተለት ውስጥ የኃይሌ ምንጭ ያሌሆነው የትኛው ነው  

ሀ.  ማገድ      ሇ.  ወራጅ ውሃ    

ሏ.  የዴንጋይ ከሰሌ     መ.  መኪና  

2. ከሚከተለት ውስጥ የተፇጥሮ ኃይሌ ምንጭ ያሌሆነውን ሇዩ፡፡  

ሀ.  ኤላክትሪክ     ሇ.  የፀሏይ ብርሃን  

ሏ.  ነፊስ      መ.  ወራጅ ውሃ  

3. ከሚከተለት ውስጥ የሀገር ውስጥ የኃይሌ ምንጭ የምንሇው የቱ ነው  

ሀ.  እንጨት      ሇ.  ከሰሌ  

ሏ.  ኩበት      መ.  ሁለም መሌስ ነው 

4. ሇመጓጓዣነት የምንጠቀምባቸው ተሽከርካሪዎች የኃይሌ ምንጭ የትኛው 

ነው  

ሀ.  ነፊስ      ሇ.  ወራጅ ውሃ  

ሏ.  ቤንዚን      መ.  መሌሱ አሌተሰጠም  

5. ህብረተሰባችን ኃይሌ ሇምን ያስፇሌገዋሌ  

ሀ.  ምግቡን ሇማብሰሌ    ሇ.  ሇመጓጓዣነት 

ሏ.  የታጠበ ሌብስን ሇማዴረቅ   መ.  ሁለም መሌስ ነው  
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 ምስልችን ከሸክሊ አፇር ከፕሊስቲክ ጭቃና ከወረቀት መስራት  

 የንዴፌ ስራ  
 

- ሳጥን መሳሌ ትችሊሊችሁ  

- በርና መስኮት መሳሌ ትችሊሊችሁ 

- ጎጆ ቤት እንዳት እንዯሚሳሌ ታውቃሊችሁ  

 

አንዴ ዕቃ ከመሥራታችን በፉት ዕቃውን ወይም ቁሱን የሚመሰሌ ወረቀት ሊይ 

ይሳሊሌ፡፡ ይህ በወረቀት ሊይ የሚሳሇው ስዕሌ መሰሌ ሥራ ንዴፌ ይባሊሌ፡፡  
 

የተሇያዩ ቅርጻ ቅርጾችን ንዴፌ ሇማሳየት መስመሮችን መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 

መስመሮቹን በተሇያዩ አቅጣጫዎች በመሥራትና በመገጣጠም የቅርፆቹ ንዴፌ 

ይሰራሌ፡፡  

 

እርሳስ በመጠቀም በወረቀት ሊይ ቀጥታ መስመር ማስመር ትችሊሊችሁ  

በወረቀት ሊይ አግዴምና ቁሌቁሌ ቀጥታ መስመሮችን ሇማስመር ሞክሩ፡፡  

 

አግዴም መስመር           ቁሌቁሌ መስመር             ሰያፌ መስመር  

 

 

 

 

 

 

 

          ዚግዛግ መስመር                         ክብ መስመር  

ሥዕሌ 2/10 የተሇያዩ ዓይነት መስመሮች 
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ከሊይ በሥዕለ ወዯጎን፣ ወዯታች (ቁሌቁሌ)፣ በሰያፌና ክብ የተሰመሩ 

መስመሮችን የሚመስለትን በመስራት ከጓዯኞቻችሁ ጋር አስተያዩ፡፡ 

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 2/6  - ቀጥታ መስመር ያሇማስመሪያና በማስመሪያ መስራት  

ዓሊማ፡-  መስመሮችን የማስመር ብቃት መሇካት፡፡ 

የሚያስፇሌጉ ዕቃዎች፡-  

- የተቀረፀ እርሳስ  

- አንዴ የስዕሌ ወረቀት  

- ማስመሪያ  
 

አሠራር 

- እርሳስ ብቻ በመጠቀም በእጃችሁ ቀጥታ መስመር ወዯታችና 

በሰያፌ አስምሩ፣  

- በመቀጠሌ ማስመሪያ በመጠቀም ወዯጎን፣ ወዯታችና በሰያፌ 

ቀጥታ መስመር አስምሩ፡፡  

 

የተግባር ጥያቄ  

- ያሇ ማስመሪያ ያሰመራችሁትን መስመር ሇምን ተጣመመ  

- ማስመሪያ ሳትጠቀሙ ቀጥ ያሇ መስመር ማስመር እስከምትችለ 

ዯጋግማችሁ ሞክሩ፡፡ 
 

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 2/7  - ጎነ ሶስት  

ዓሊማ፡-  ቀጥተኛ መስመሮችን በመገጣጠም ጎነ ሶስት መስራት ማስቻሌ፡፡ 

የሚያስፇሌጉ ዕቃዎች፡-  

- የተቀረፀ እርሳስ  

- አንዴ የስዕሌ ወረቀት  

- ማስመሪያ  
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አሠራር 

- አንዴ ቀጥታ መስመር በሰያፌ ማስመር /ከግራ ወዯ ቀኝ ከፌ እያሇ 

የሚሄዴ/  

 

 

 

 

 

- ከመስመሩ አናት ጋር በማገናኘት ላሊ ቀጥታ መስመር በሰያፌ መስመር 

/ከመሃሌ አናት በስተቀኝ ወዯ ታች የሚወርዴ/  

 

 

ሀ       ሇ 

 

 

 

- ሁሇቱን ሰያፌ የተሠመሩ መስመሮችን አንዴ ቀጥታ አግዴም መስመር 

በማስመር ማገናኘት፣  

 

 

    ሀ     ሇ 

 

     

 ሏ 
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የተግባር ጥያቄ  

- ስንት ጎን ያሇው  ቅርፅ ሰራችሁ   

- ማስመሪያ በመጠቀም ከሊይ የሰራችሁበት መንገዴ ተከትሊችሁ ተመሳሳይ 

ቅርጽ ሥሩ፡፡  

- በማስመሪያና ያሇ ማስመሪያ ከሰራችሁት ቅርጽ መካከሌ በቀጥታ መስመር 

የተሰራው የትኛው እንዯሆኑ አወዲዴሩ፡፡  

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 2/8  - ጎነ አራት  

ዓሊማ፡-  ቀጥተኛ መስመሮችን በመገጣጠም ጎነ አራትን መሥራት ማስቻሌ፡፡  

የሚያስፇሌጉ ዕቃዎች፡-  

- የተቀረፀ እርሳስ  

- አንዴ የስዕሌ ወረቀት  

- ማስመሪያ  

አሠራር 

- እርሳስ ብቻ በመጠቀም በእጃችሁ ቀጥታ መስመር ወዯታችና 

በሰያፈ አስምሩ፣    

ሀ 

- በመቀጠሌ ማስመሪያ በመጠቀም ወዯጎን፣ ወዯታችና በሰያፌ 

ቀጥታ መስመር አስምሩ፡፡  

ሀ 

 

    ሇ 

 

- ሁሇቱን ቀጥታ መስመሮች በአንዴ በኩሌ ወዯታች ቀጥታ 

መስመር አስምራችሁ አገናኙ፡፡  
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ሀ 

        

               ሏ 

 

      

ሇ 

- በመጨረሻም ያሌተገናኘውን ጎን ወዯታች ቀጥታ መስመር 

በማስመር አገናኙ፡፡  

 

ሀ 

        

               ሏ          መ 

 

      
 

ሇ 

 

ተግባራዊ ጥያቄ፡- ስንት ጎን ያሇው ቅርጽ ሰራችሁ 

 

 ማስጌጥ  

- ጌጣጌጦችን መስራት ትችሊሊችሁ 

- ማስጌጫዎችን እንዳት መስራት እንችሊሇን  

 

ጌጣጌጦችን ወይንም ማስጌጫዎችን ሇመስራት በመጀመሪያ ዯረጃ መስራት 

የፇሇግነውን ጌጥ ንዴፌ በወረቀት ሊይ ማስመቀጥ /መሳሌ/ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
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ከዚያም በኋሊ ማስጌጫዎችን በንዴፊችን መሰረት የተሇያዩ ክፌልች መቁረጥ 

ወይም ማጣጠፌ አሇብን፡፡  

 

ጌጣጌጦች ከተሇያዩ ነገሮች መስራት ይቻሊሌ፡፡ ሇምሳላ ከወረቀት፣ ከሸክሊ 

አፇር ወይም ከአመዴና ከፕሊስቲክ መስራት እንችሊሇን፡፡  

 

በወረቀት ጌጣጌጦችን መስራት  

- ከወረቀት የሚሰሩ ነገሮችን ስም ዘርዝሩ  

- ከወረቀት የምንሰራቸው ነገሮች ሇምን ይጠቅሙናሌ  

- ከወረቀት የተሇያዩ ነገሮችን ሇመስራት ምን ምን ያስፇሌጋሌ  

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 2/11 ከወረቀት ሇሚሰሩ ነገሮች ማከናወኛ የሚያስፇሌጉ መሣሪያዎች 

 

ገመዴ ክር 
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ሇወረቀት ሥራ መቀስ፣ እርሳስ፣ ማስመሪያ፣ ወረቀት፣ ኮሊ (ማጣበቂያ)፣ 

መርፋ፣ ክር /ሇማያያዣ/፣ ገመዴ /ሇማንጠሌጠሌ/ እና እንጨት ያስፇሌጋሌ፡፡  

 

ወረቀት ሇመፃፉያ እንዯሚያስፇሌገው ሁለ በተሇያየ መሌኩ እየተቆረጠና 

እየተጣጠፇ የተሇያዩ ጌጣጌጦችን፣ ፖስታዎችን፣ የዯስታ መግሇጫ ካርድችን፣ 

የቀን መቁጠሪያ የመሳሰለትን ሇመስራት ያገሇግሊሌ፡፡  
 

ወረቀትን ሇመቁረጥ በጠረጴዛ ሊይ ዘርግተን በመጀመሪያ መቁረጥ የምንፇሌገው 

ቦታ ሊይ በማስመሪያ እና በእርሳስ በመጠቀም ማስመር አሇብን፡፡  ሌክ 

በመስመሩ ትክክሌ በመቀስ በመቁረጥ የምንፇሌገውን ቅርጽ እናገኛሇን፡፡ ወረቀት 

ስንቆርጥ ሁለጊዜ መቀስ እንጂ ምሊጭ መጠቀም የሇብንም፡፡ ምክንያቱም ምሊጭ 

ሉቆርጠን ስሇሚችሌ ነው፡፡ በተሇይም አዱስ ካሌሆነ እስከ ሞት የሚዯርስ አዯጋ 

ስሇሚስክትሌ ነው፡፡  

ዯጋግመን በማስመርና በመቁረጥ ተግባር ሌምምዴ ካዯረግን አስተካክሇን 

ማስመርና መቁረጥ እንችሊሇን፡፡   

 

 

 

ሥዕሌ 2/12 የፖስታ አሰራር ቅዯም ተከተሌ 
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የወሊንድ አሠራር  

1. አንዴ ረዥምና ላሊው አጠር ያሇ ሁሇት ቀጫጭንና ቀሊሌ እንጨቶችን 

ወስድ በመስቀሌ ቅርጽ ማሠር፡፡  

 

 

 

  

 

 

2. ቀጭን ሲባጎ በእንጨቶቹ ዙሪያ ማሰር፡፡  

 

 

 

ገመዴ/ሲባጎ  

 

 

 

3. ፕሊስቲክ ወይም ስስና ጠንካራ ወረቀት ከሲባጎው ተረፌ አዴርጎ 

በመቋጠር ትርፈን ፕሊስቲክ ወይም ወረቀት አጥፍ በማጣበቂያ 

ማያያዝ፡፡  
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4. በረጅም እንጨት ሊይ ክር ማሰር፡፡  

 

 

5. በክሩ /ሲባጎ ሊይ ክር ቋጥሮ መያዣ መስራትና እንዱሁም በላሊ ክር 

ትናንሽ ወረቀቶችን ቀጣጥል ከታችኛው ጫፌ ጋር በማሰር ጅራት 

መሰሌ ነገር መስራት፡፡  

 

መሌመጃ 2/4 

መመሪያ ሀ) የሚከተለትን ጥያቄዎች ትክክሌ ከሆነ እውነት ትክክሌ ካሌሆነ  

           ሀሰት በማሇት መሌሱ፡፡  

1. የፖስታ አሰራርን መሌመዴ ከወጪ ያዴናሌ፡፡ 

2. የተሇያዩ የወረቀት ጌጣጌጦች ቤትን ያስውባለ፡፡  

3. በምሊጭ መጠቀም ምንም ጉዲት የሇውም፡፡  

4. በማስመሪያ ማስመርና በመቀስ መቁረጥ ሌምምዴ ያስፇሌገዋሌ፡፡  

5. የወረቀትን ሥራ መሇማመዴ እጃችንን ያፌታታሌናሌ፡፡ 
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የሸክሊ ሥራ  

በቤታችሁ ውስጥ የሚገኙትን ሇመመገቢያነትና ሇመጠጫነት 

የምንገሇገሌባቸው ቁሳቁሶች ከምን ከምን የተሰሩ ይመስሊችኋሌ  

ከእነዚህ ቁሳቁሶች ውስጥ አንዲንድቹ ከአፇር እንዯተሰሩ 

ታውቃሊችሁን   

 

 

ሰዎች በቤት ውስጥ ሇተሇያዩ ተግባሮች የሚጠቀሙባቸው አብዛኞቹ ቁሳቁሶች 

ከአፇር የተሰሩ ናቸው፡፡  ሇምሳላ፡- ሲኒ፣ ብርጭቆ፣ ጡብ፣ ጀበና፣ ገንቦ፣ 

እንስራ፣ ጋንና የመሳሰለት የተሰሩት ከአፇር ነው፡፡   
 

እነዚህንና ላልች የተሇያየ አገሌግልት ያሊቸው ቁሳቁሶችን ሇመስራት 

የሚያገሇግሇን የአፇር አይነት ምን የሸክሊ አፇር በመባሌ ይታወቃሌ፡፡   

 

 የሸክሊ አፇር ምን አይነት አፇር ነው 

የሸክሊ አፇር የሚባሇው መሌኩ ጠቆር ያሇና እጅግ በጣም ዯቃቅ እና ከፌተኛ 

ውኃን የመያዝ ችልታ ያሇው የአፇር አይነት ነው፡፡  የሸክሊ አፇር እጅግ ከፌተኛ 

ጥቅም ያሇው የአፇር አይነት ነው፡፡   

 

ሥዕሌ 2/13 ከሸክሊ አፇር የሚሰሩ ቁሳቁሶች  
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የሸክሊ አፇርን ሇሸክሊ ሥራ ማዘጋጀት  

 የሸክሊ አፇር ሲዘጋጅ በመጀመሪያ አፇሩ የሚገኝበትን ቦታ በመሇየት አፇሩን 

ቆፌሮ የሸክሊው ቁሳቁስ ወዯሚሰራበት አካባቢ መውሰዴ ነው፡፡  

 

የተቆፇረው አፇር ወዯሚፇሇግበት ቦታ ከዯረሰ በኋሊ ዯረቅ ቦታ ሊይ በመዘረር 

በፀሃይ አማካኝነት በዯንብ እንዱዯርቅ ማዴረግ ነው፡፡  በመቀጠሌም በአፇሩ 

ውስጥ ባዕዴ ነገሮችን ሇቅሞ ማውጣት ነው፡፡  ይህ ከሆነ በኋሊ የዯረቀውን 

አፇር በዯንብ እስኪሌም ዴረስ መውቀጥ ወይም መፌጨት አስፇሊጊ ነው፡፡  

 

 

 

 

ሥዕሌ 2/14 የሸክሊ አፇር ሲወቀጥ  
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አፇሩ በዯንብ ተወግጦ ወይም ተፇጭቶ ከሊመ በኋሊ በጠቅጣቃ የሽቦ ወንፉት 

በመጠቀም መንፊት፡፡  ከዚያ በኋሊ የሊመውን ወይም የዯቀቀውን አፇር 

ካሌዯቀቀው በመሇየት ከወንፉቱ የሊሊውን አፇር እንዯገና መሊሌሶ በመውቀጥ 

ወይም በመፌጨት እንዱዯቅ በማዴረግ ከሊመው ጋር ማቀሊሇቀሌ፡፡   

 

                                                                        

ሥዕሌ 2/15 የሸክሊ አፇርን በወንፉት ማጣራት  

 

በወንፉት ተጣርቶ የተዘጋጀውን የሸክሊ አፇር በሰፉ እቃ ውስጥ በማዴረግ 

ማቡካት ያስፇሌጋሌ፡፡  አፇሩንም በዯንብ አዴርገን በውኃ በማሸት እስኪሇጠጥ 

ዴረስ ማሸት ያስፇሌጋሌ፡፡   
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የቦካው አፇር ዯግሞ በሚከተለት መንገድች ሇስራ ይዘጋጃሌ፡፡  ይኸውም 

በመጀመሪያ የቦካውን ጭቃ በጠፌጣፊ ዴንጋይ ሊይ በተዯጋጋሚ በመጣሌ እንዯ 

ፕሊስቲክ ጭቃ እስኪሳብ ማሸት፡፡  በመቀጠሌም ዴቡሌቡሌ በሆነ እንጨት 

እየዲመጡ መጠፌጠፌ፡፡  በመጨረሻም በስንጥር እንጨት ወይም በቦንዲ 

እየቆራረጡ ሇሥራ አመቺ እንዱሆን  ማዴቦሌቦሌና ማዘጋጀት፡፡  

 
 
 

 

ሥዕሌ 2/16 ጭቃው እየጠፇጠፈ ማዘጋጀት  

 

በቤታችን ውስጥ የሚገኙ ከሸክሊ የተሰሩ ቁሳቁሶች በሁሇት መንገዴ ሉዘጋጁ 

ይችሊለ፡፡  እነዚህ፡-  

1ኛ.  የሸክሊ አፇር ጭቃን በመጠቅሇሌ መስራት  

2ኛ. የሸክሊ አፇር ጭቃን በመጠፌጠፌ መስራት  
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የሸክሊ አፇር ጭቃን በመጠቅሇሌ የሚሰሩ ቁሳቁሶች  

ክፌት የሆነ  ቅርጽ ያሊቸው ቁሳቁሶችን ሇመስራት ጭቃውን ማዴቦሌቦሌ፣ 

መጠቅሇሌና በሌኩ በሌኩ መቆራረጥ ከዚያም አንደን በአንደ ሊይ በመዯራረብ 

ውስጡን ክፌት በማዴረግ መስራት፡፡  በዚህም መሌኩ ሲኒ፣ እንስራ፣ ገንቦ፣ 

ዴስትና የመሳሰለትን ቁሳቁሶች ማዘጋጀት ይቻሊሌ፡፡ 

 

 

ሥዕሌ 2/17 የሸክሊ ጭቃውን እየጠቀሇለ መስራት  

 

የሸክሊ አፇር ጭቃን በመጠፌጠፌ የሚሰሩ ቁሳቁሶች  

የሸክሊ አፇር ጭቃን በመጠፌጠፌ የተሇያዩ ቁሳቁሶችን ማዘጋጀት እንችሇሊን፡፡  

ዴፌን የሆኑ ቅርጽ ያሊቸው ቁሳቁሶችን ሇመስራት ጭቃውን መጠፌጠፌና በሌኩ 

በሌኩ በመቆራረጥ መስራት እንችሊሇን፡፡  በዚህም መሌኩ ጡብ፣ የቡና ረከቦት፣ 

የሸክሊ ምጣዴንና የመሳሰለትን መስራት ይቻሊሌ፡፡   
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የሸክሊ ቁሳቁሶችን ማስጌጥ  

የሸክሊ ዕቃን እንዳት ማስጌጥ እንችሊሇን 

 

የሸክሊ ቁሳቁሶች ተሰርተው መጠጥ ካለ በኋሊ በሊያቸው ሊይ የተሇያዩ 

ጌጣጌጦችን ማውጣት እንችሊሇን፡፡  ጌጣጌጡን በቁሱ ሊይ ከመሥራታችን በፉት 

ሇመሥራት የፇሇግነውን ጌጥ በወረቀት ሊይ መንዯፌ ያስፇሌጋሌ፡፡  

 

በሸክሊው ዕቃ ሊይ ጌጡን ሾሌ ባሇ እንጨት ወይም ስንጥር ነገር እየቧጠጡ 

መሥራት ይቻሊሌ፡፡ ጌጣጌጡ ሲወጣ የተቧጠጠውን የዕቃውን አካሌ ማስተካከሌ 

ያስፇሌጋሌ፡፡  

 

 

ሥዕሌ 2/18  የሸክሊ ዕቃን ማስጌጥ 

     

  በቡዴን በቡዴን በመሆን በአከባቢያችሁ የሸክሊ አፇርን በማፇሊሇግ ጀበና፣ 

ኩባያ፣ ዴስትና የቡና ረከቦት በመስራት ሇመምህራችሁ አሳዩ፡፡  
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ሥዕሌ 2/19 ከሸክሊ አፇር ኩባያ የመሥራት ቅዯም ተከተሌ  

 

 

1 3 

2 

4 
5 
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ክፌሇ ትምህርት ሦስት  

3. የአካባቢያችን ተፇጥሮ ሀብት  

3.1   የተፇጥሮ ክስተት 
 

ቁሌፌ ቃሊት 

-  ክስተት      -  ጊዜ  

-  ወቅት     -  ተዋፅኦ  

-  መሇኪያ     -  ህብረቀሇም  

-  መጠን  

 

ክስተት ማሇት ምን ማሇት ነው 

የተፇጥሮ ክስተት ማሇትስ   

 

ክስተት፡- በሰው የስሜት ህዋሳት በግሌፅ ሉዲሰስ፣ ሉሰማ ወይም ሉታይ 

የሚችሌና በዚህ የተነሣ በሰው አእምሮ ውስጥ የሚፇጠረውን ምስሌ የሚያሳይ 

ነገር ነው፡፡ 

የተፇጥሮ ክስተት፡- በተፇጥሮ በዴንገት ወይም በተዯጋጋሚ ጊዜን ጠብቆ 

በመቀያየር የሚፇፀም ነገር ማሇት ነው፡፡ ምሣላ፡- ቀንና ላሉት፡፡ 

 

       የክስተት አይነቶች ምን ምን እንዯሆኑ ግሌፁ፡፡    

 

 የተፇጥሮ ክስተትን መመሌከት  

የተፇጥሮ ክስተት የሚባለት፡- ቀንና ላሉት፣ ወቅቶች፣ ዴርቅ፣ የውሃ 

ሙሊት፣ ቀስተዲመና፣ የመሬት መንቀጥቀጥና የመሳሰለት ናቸው፡፡  
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ቀንና ላሉት  

በቀንና ላሉት መካከሌ ያሇው ሌዩነት ምንዴነው 

አንዴነታቸውስ ምንዴነው 

 

ቀን  

ቀን የሃያ አራት ሰዓት ግማሽ ብርሃንማ ጊዜ ነው፡፡  ፀሏይ ብርሃኗን 

የምትሰጥበት፣ ሞቃትና የተሇያዩ ዴምፆች የሚሰሙበት ጊዜ ነው፡፡  
 

ላሉት፡- የሃያ አራት ሰዓት ግማሽ ጨሇማማ ክፌሌና የፀሏይ ብርሃን 

የማይታይበት፣ በአብዛኛው ቀዝቃዛና ጸጥታ የሰፇነበት ጊዜ ነው፡፡ ቀንና 

ላሉት ጊዜን ጠብቀው የሚተካኩ የተፇጥሮ ክስተት ከሆኑት ነገሮች አንደ 

ናቸው፡፡  

 

ወቅት  

 ወቅት ማሇት ምን ማሇት ነው   

 ወቅቶች ማሇትስ  

 

ወቅት የጊዜ ክፌፌሌ ሲሆን የራሱ የሆነ መገሇጫ ያሇውና የተፇጥሮ ክስተት 

የሚንፀባረቅበት ጊዜ ነው፡፡  ወቅቶች ማሇት ዯግሞ ከሊይ የተጠቀሱት የተሇያዩ 

ጊዜያት ከነተፇጥሮ ክስተታቸው ማሇት ነው፡፡ ሇምሣላ፡- በዓመት ውስጥ አራት 

ወቅቶች አለ፡፡ እነሱም፡- በጋ፣ በሌግ፣ ክረምትና ፀዯይ ናቸው፡፡   

 

ክረምታና በጋ  

- የክረምትና በጋ ሌዩነታቸው ምንዴነው  

- ዝናባማ የሚሆነው የትኛው ነው  

- ፀሏያማ የሚሆነውስ    
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ክረምት  

ክረምት ከአራቱ ወቅቶች አንደ የሆነ የተፇጥሮ ክስተት ነው፡፡  በአብዛኛው 

ሰማዩ በዯመና የሚሸፇንበት፣ የዝናብ መጠኑ ከፌ የሚሌበትና ምዴር በአረንጓዳ 

እፅዋት የምትሞሊበት ወቅት ሲሆን ይኸውም ከሰኔ አንዴ እስከ ነሏሴ ሰሊሳ 

ያሇውን ጊዜ የሚሸፌን ወይም የሚያካትት ነው፡፡   

 

በአጠቃሊይ በክረምት ወቅት መሬቱ ጭቃማ ይሆናሌ፡፡ ወንዞች በውሃ ይሞሊለ፣ 

ምንጮች መፌሰስ ይጀምራለ፡፡ ተክልች ይሇመሌማለ፡፡ ገበሬው ዘር የሚዘራበት 

ጊዜ በመሆኑ የተሇያዩ የአዝርዕት አይነቶች የሚታዩበትና ዕርጥበታማ ወቅት 

ነው፡፡   

 

በጋ  

በጋ ከታህሳስ አንዴ እስከ የካቲት ሰሊሣ ያሇው ወቅት ሲሆን የሚከተለት 

ባህሪያት አለት፡፡ እነሱም፡- የፀሏይ ሙቀት መጨመር፣ በክረምት የጨቀየው 

መሬት መዴረቅ፣ የወንዞች ሙሊት መቀነስ፣ ገበሬው ሰብለን ሰብስቦ ወዯ ቤቱ 

የሚያስገባበትና ዯረቃማ ወቅት ነው፡፡  

 

ዴርቅ 

ዴርቅ በበጋው መራዘም የተነሣ በዝናብ እጥረት የሚከሰት የተፇጥሮ ክስተት 

ነው፡፡ በዚህም የተነሣ እፅዋቶች የሚዯርቁበት፣ የቤትም ሆነ የደር እንስሳት 

ሇከፌተኛ ጉዲት የሚዲረጉበትና የሰውንም ሌጅ ሇከፌተኛ የምግብ እጥረት 

የሚዲርግ ክስተት ነው፡፡  
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ሥዕሌ 3/1  ዴርቅ የሚያስከትሇው ጉዲት  

 

- ከሥዕለ ምን ተረዲችሁ  

- የዴረቅ መንስኤ ምን እንዯሆነ ወሊጆቻችሁን ወይም ላልች 

ሰዎችን በመጠየቅ መሌሱን በጽሁፌ ሇክፌሌ ተማሪዎች 

አንብቡሊቸው፡፡  

 

የጎርፌ መጥሇቅሇቅ  

- የጎርፌ መጥሇቅሇቅ ማሇት ምን ማሇት ነው 

- መንስኤውስ  

- የሚያስከትሇው ጉዲትስ ምንዴነው 
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የጎርፌ መጥሇቅሇቅ ማሇት ፡- የሰብሌ፣ የቡቃያና መኖሪያ ሰፇር በውሃ መሸፇንን 

የሚያካትት ክስተት ማሇት ነው፡፡ መንስኤውም ከፌተኛ መጠን ያሇው ዝናብ 

ሇረጅም ሰዓታት መዝነብና በዚህም የተነሳ በሚፇጠረው ከፌተኛ የጎርፌና 

የወንዞች ሙሊት ነው፡፡ የጎርፌ መጥሇቅሇቅ ከዴርቅ ባሌተናነሰ ሁኔታ በሰውና 

በእንስሳት እንዱሁም በምግብ ሰብሌ ሊይ ጉዲት የሚያዯርስና አሌፍ አሌፍ 

የሚከሰት ክስተት ነው፡፡  
 

ቀስተዲመና  

- ቀስተ ዲመና ምንዴነው  

- እንዳትስ ይፇጠራሌ  

- ስንት ቀሇማትስ አለት  

- ቀሇማቱስ ምንዴናቸው 

 

ቀስተዲመና በሰማይ ሊይ የሚፇጠር ህብረቀሇም ነው፡፡ በአብዛኛው ሰማይ 

ሲዲምንና ካፉያ ሲኖር ይፇጠራሌ፡፡ የሚፇጠረውም የፀሏይ ብርሃን በውሃ 

ጠብታዎች ውስጥ ሲያሌፌ ነው፡፡ ቀሇማቱም፡- ቀይ፣ ብርቱካንማ፣ ብጫ፣ 

አረንጓዳ፣ ሰማያዊና ወይን ጠጅ ናቸው፡፡  

 

ሥዕሌ 3/2 ቀስተዯመና 
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መሌመጃ 3.1 

መመሪያ ሀ)  የሚከተለትን ጥያቄዎች ትክክሌ የሆነውን እውነት ስህተት  

    የሆነውን ሀሰት በማሇት መሌሱ፡፡  

1. ቀስተ ዲመና በዐዯት የሚከሰት የተፇጥሮ ክስተት ነው፡፡  

2. የፀሏይ ብርሃን በላሉት ሉገኝ ይችሊሌ፡፡  

3. ቀንና ላሉት ከተፇጥሮ ክስተት አይመዯቡም፡፡  

4. የተፇጥሮ ክስተት በዐዯት ወይም በአጋጣሚ የሚከሰት ነገር ነው፡፡  

5. ክረምትና በጋ የወቅቶች አካሌ ናቸው፡፡  

 

መመሪያ ሇ)  በ “ሀ” ሥር የተፃፈትን በ “ሇ” ስር ከተፃፈት ጋር አዛምደ፡፡  

 “ሀ”      “ሇ”  

1.  እርጥበታማ ወቅት    ሀ.  በዝናብ እጥረት የሚከሰት  

2.  የጊዜ ክፌፌሌ     ሇ. ዝናብ በውሃ ጠብታዎች ውስጥ ሲያሌፌ  

3.  ቀስተዲመና                 የሚፇጠር  

4.  ዯረቃማ ጊዜ     ሏ.  ክረምት  

5.  ዴርቅ     መ.  ወቅት  

     ረ.  በጋ  

 

መመሪያ ሏ)  የሚከተለትን ጥያቄዎች በዝርዝር ግሇፁ፡፡   

1. አሌፍ አሌፍ የሚከሰቱት የተፇጥሮ ክስተቶች የትኞቹ ናቸው? 

2. በዐዯት ከሚከሰቱት የተፇጥሮ ክስተቶች ሁሇቱን ጥቀስ/ሺ/፡፡  

3. የቀንና ላሉት ሌዩነቶችን በማነፃፀር ግሇፁ፡፡  

4. ዴርቅና የጎርፌ መጥሇቅሇቅ እንዳት እንዯሚከሰቱ በማነፃፀር ግሇፁ፡፡  

5. የቀስተ ዲመናን ሥዕሌ ቀዩን ቀሇም በማስቀዯም በቅዴም ተከተሌ 

ሠርተህ/ሽ/ አሣይ/ዪ 
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 የህይወት ምዕራፍች /ዯረጃዎች/  

/መወሇዴ፣ ማዯግ፣ መሞት/  

 የህይወት ምዕራፌ ማሇት ምን ማሇት ነው? 

 መወሇዴ፣ ማዯግና መሞት የተፇጥሮ ክስተት ነውን?  

 ሇዘር መብቀሌ የሚያስፇሌጉ ነገሮች ምንዴናቸው?  

 ቢራቢሮ ምንዴናት?  

 ቢራ ቢሮዎች እንዳት ይራባለ? 

 

ህይወት ያሊቸው ነገሮችን ህይወት ከላሊቸው የሚሇየው አንደ መራባት 

መቻሊቸው ነው፡፡ የተራባውም የተሇያዩ የዕዴገት ዯረጃዎችን በማሇፌ እንዯገና 

ይራባና በመጨረሻ አርጅቶ ይሞታሌ፡፡  የሕይወት ምዕራፌ ማሇት አንዴ 

ህይወት በተሇያየ የእዴገት ዯረጃ ውስጥ ማሇት ነው፡፡ ምሣላ፡- 1 የሰው ህይወት 

ምዕራፌ፡፡  

 

 

ሥዕሌ 3/3 የሰው እዴገት ዯረጃ 
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ቢራቢሮዎች በራሪ ነፌሳት ናቸው፡፡ የሚራቡትም እንቁሊሌ በመጣሌ ሲሆን 

እንቁሊሊቸውንም የሚጥለት በቅጠሊቅጠሌ ሊይ ነው፡፡   

 

ምሣላ፡- 2 የቢራቢሮ ህይወት ምዕራፌ  

እንቁሊሌ     እጭ     አባጨጓሬ   ቢራቢሮ  

 

 

  

ሥዕሌ 3/4  የቢራቢሮ ዕዴገት ዯረጃ 

 

ሥዕሌ 3.4 በማየት ቢራቢሮዎች ስንት የእዴገት ዯረጃ እንዲሊቸው ግሇፁ፡፡  

ምሣላ፡- 3 የእፅዋቶች ህይወት ምዕራፌ፡- አብዛኛዎቹ እፅዋቶች የሚበቅለት 

በዘር ፌሬያቸው ነው፡፡  የዘርፌሬው ሇመብቀሌ የሚያስፇሌጉትን መሠረታዊ 

ነገሮችን (ውሃ፣ አየርና ተስማሚ ሙቀት) ሲያገኝ የዘሩ ህይወት ክፌሌ በዘሩ 

ውስጥ ያሇውን ምግብ በመመገብ ማዯግ ይጀምራሌ፡፡ ከዚያም፡- ሥር፣ ቅጠሌና 

ግንዴ በማፌራት ያዴጋሌ፤ ያፇራሌ፤ እንዯ ተክለ ዓይነት ጊዜው ሲዯርስ 

አርጅቶ ይሞታሌ፡፡  

  

 

ቢራቢሮ 

እንቁሊሌ 

አባጨጓሬ 

ኩኩባ 
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ሥዕሌ 3/5  የእፅዋት እዴገት ዯረጃ 

 

መሌመጃ 3.2 

ሀ.  የሚከተለትን ጥያቄዎች በአጭሩ ግሇፁ፡፡  

1. የቢራቢሮ የመጀመሪያ እዴገት ዯረጃ ምንዴነው? 

2. የቢራቢሮ የህይወት ምዕራፍች ስንት ናቸው?  

3. ሇር መብቀሌ የሚያስፇሌጉ መሠረታዎ ነገሮች ምንዴንናቸው? 

4. የህይወት ምዕራፍች ምን ዓይነት የተፇጥሮ ክስተት ናቸው?  

5. በእፅዋት የህይወት ምዕራፌ ውስጥ ር የሚያፇራው የትኛው ዯረጃ 

ነው?  

 

 መሇኪያዎች  

የርዜመት፣ የመጠንና የጊዛ መሇኪያዎች  

 የምንሇካቸው ነገሮች ምን ምን ናቸው?  

 የወገብህ(ሽ) ቁጥር ስንት ነው?  

 የአንዴ ብር ርዜመትና ስፊት ስንት ነው? 

 መሇካት ሇምን ይጠቅማሌ? 
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የርዜመት መሇኪያ  

ርዜመት (ርቀት) የሚሇካው፡- በሴንቲ ሜትር፣ በሜትር፣ በኪል ሜትር ነው፡፡  

ኪል ሜትር ትሌቁ የርዜመት መሇኪያ ሲሆን ትንሹ ዯግሞ ሲንቲ ሜትር 

ነው፡፡  

 

 
 

ሥዕሌ 3/6  የተሇያዩ የርዜመት መሇኪያዎች 

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 3/1   

አሊማ፡-  በክፌሌ ካለት ተማሪዎች ውስጥ ከፌተኛ የቁመት ሌኬት 

ያሊቸውንና ዜቅተኛ የቁመት ሌኬት ያሊቸውን ሇይቶ ማወቅ፡፡  

የሚያስፇሌጉ ነገሮች፡ 

- ማስመሪያ ወይም የቀመር መሇኪያ ሜትር  

- የተጋጀ የሌኬት ማስፇሪያ ሠንጠረዥ  

 

አሠራር 

ሁሇት ሁሇት በመሆን በቁመት መሇኪያ ሜትር ተራ በተራ መሇካካትና 

የሌኬት መጠኑን በሌኬት ማስፇሪያ ሠንጠረዥ ውስጥ በስም ሇይቶ ማስፇር 

(መመዜገብ)፡፡  
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ተ.ቁ 

 
የተማሪው ስም 

የቁመት ርዜመት 

ሜትር ሴንቲ ሜትር  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

ሠንጠረዥ 3/1  የክፌሌ ተማሪን ቁመት መሇየት  

 

የተግባር ጥያቄ 3/1 

- በሌኬት ሠንጠረዡ መሠረት የክፌሊችሁ ረጅሙ (ሟ) ተማሪ ማነው 

(ናት)? 

- በሌኬት ሠንጠረዡ መሠረት የክፌሊችሁ አጭሩ (ሯ) ተማሪ ማነው 

(ናት)?  
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የመጠን መሇኪያ  

- መጠን ማሇት ምን ማሇት ነው?  

- መጠን በምን ይሇካሌ?  

- የራስህ (ሽ) ክብዯት ስንት ነው?  

 

 

 

ሥዕሌ 3/7 የተሇያዩ የክብዯት መሇኪያዎች 

 

ተግባራ ክንዋኔዎች 3/2   

አሊማ፡- በአንዴ ክፌሌ ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎችን ክብዯት መሇየት፡፡  

የሚያስፇሌጉ ነገሮች፡-  

- የክብዯት መሇኪያ (ሚዚን)  

- የተጋጀ የሌኬት መመዜገቢያ ሠንጠረዥ  

አሠራር 

- እያንዲንደ ተማሪ ተራ በተራ ክብዯቱን እንዱሇካ ማዴረግና 

ውጤቱንም በተጋጀው ሠንጠረዥ መመዜገብ፣  
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- በተገኘው ውጤት መሠረት በክፌሌ የሚገኘውን ከፌተኛ፣ ዜቅተኛና 

ተዯጋጋሚ (እኩሌ) ክብዯት ያሇውን መሇየት፡፡  

 

 

ሠንጠረዥ 3/2  ክብዯትን መሇየት 

 

መጠን ወይም ክብዯት አንዴ ነገር በውስጡ ያካተታቸው መጠነቁስ ማሣያ 

ነው፡፡ ክብዯት የሚሇካው በክብዯት መሇኪያ መሣሪያ (ኪል ግራም) ነው፡፡ 

መጠን ወይም ክብዯት የሚሇካው በግራምና በኪል ግራም ነው፡፡ ግራም 

ተ.ቁ 

 
 ስም 

ክብዯት በኪል ግራም 

 ክፌተኛ  ተዯጋጋሚ ዜቅተኛ  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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ትንሹ የክብዯት መሇኪያ ሲሆን ኪል ግራም ዯግሞ ትሌቁ የክብዯት መሇኪያ 

ነው፡፡  

 

አንዴ ኪል ግራም አንዴ ሺህ ግራም ነው፡፡  

- አንዴ ኩንታሌ ስንት ኪል ግራም ነው? 

 

የጊዛ መሇኪያ  

 
 

የእጅ ሰዓት     የግዴግዲ ሰዓት     

   

ሥዕሌ 3/8 የጊዛ መሇኪያዎች 

 

ጊዛ ማሇት የቀን፣ ሳምንት፣ ወር ወይም የዓመት ርዜማኔ ማሇት ነው፡፡ ይህ 

ርዜማኔ የሚሇካው፡- በሰኮንዴ፣ በዯቂቃ፣ በሠዓት፣ በቀን፣ በሳምንታት፣ 

በወራት፣ ወተ ነው፡፡  ትንሹ የጊዛ መሇኪያ ሰኮንዴ ሲሆን ትሌቁ ዯግሞ 

ክፌሇ መን ነው፡፡  

- አንዴ ሰዓት ስንት ዯቂቃ ነው? 

- አንዴ ዯቂቃስ ስንት ሰኮንዴ ነው? 
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መናዊና ባህሊዊ መሇኪያ  

- ባህሊዊ መሇኪያ ምን ዓይነት ነው? 

- ሇባህሊዊ መሇኪያ ዳ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ምንዴንናቸው? 

 

 

 

  ባህሊዊ መሇኪያ  

 

ሥዕሌ 3.9  ባህሊዊ መሇኪያዎች 

 

መናዊ መሇኪያ  

መናዊ መሇኪያ የተሇያየ ዓይነትና መጠን ያሇው ሆኖ የሌኬት መጠንን 

ሇመግሇፅ (ሇመሇካት) የሚያገሇግሌ መሣሪያ ነው፡፡ ሇምሣላ፡- የተሇያዩ 

ሜትሮች፣ ማስመሪያዎች፣ ወተ፡፡ 

 

ባህሊዊ (የተሇምድ) መሇኪያ 

የተሇምድ መሇኪያ መናዊ መሇኪያ ከመሠራቱ በፉት ሰዎች የተሇያዩ 

የሰውነታቸውን ክፌልች ላልች ነገሮችን በመጠቀም የአንዴን ነገር 

ርዜመትና ስፊት፣ ወተ የሚገሌፁበትና አሁንም አሌፍ አሌፍ በአገሌግልት 

ሊይ ያሇ የመሇኪያ ዳ ነው፡፡ እነዙህም የመሇኪያ ዳዎች፡- ስንዜር፣ ክንዴ፣ 

ጫማ፣ እርምጃ፣ ቁና፣ ፇረሱሊ፣ ጋሻ፣ ወተ ናቸው፡፡  
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መሌመጃ 3.3 

መመሪያ ሀ)  የሚከተለትን ጥያቄዎች ወሊጆችሁን ወይም ላልች ሰዎችን  

በመጠየቅ መሌሳችሁን ሇመምህራችሁ አሣዩ፡፡  

1. አንዴ ፇረሱሊ ስንት ኪል ግራም ነው?  

2. አንዴ ጋሻ ስንት ስኬር ካሬ ሜትር ይሆናሌ?  

3. አንዴ ክንዴ ስንት ሜትር ወይም ስንት ሴንቲ ሜትር ይሆናሌ?  

4. በአንዴ ቀን ውስጥ ስንት ዯቂቃዎች አለ? 

 

መመሪያ ሇ) የሚከተለትን ጥያቄዎች ትክክሌ የሆነውን እውነት ስህተት  

    የሆነውን ሀሰት በማሇት መሌሱ፡፡  

1. ርዜመትን በክብዯት መሇኪያ መሇካት ይቻሊሌ፡፡ 

2. ዓመት ከጊዛ መሇኪያ ዳ አንደ ነው፡፡  

3. ፇሣሽ ነገርን በክብዯት መሇኪያ (ሚዚን) መሇካት ይቻሊሌ፡፡  

4. የህይወት ዯረጃዎች የተፇጥሮ ክስተት ናቸው፡፡  

 

 ቁሣቁሶችን መመዯብ  

- መመዯብ ማሇት ምን ማሇት ነው?  

- በአከባቢችሁ የሚገኙ ነገሮችን በዜርዜር ጥቀሱ፡፡ 

- ከጠቀሣችሁኋቸው ነገሮች ውስጥ ተፇጥሮአዊ የሆኑትን በአንዴ 

ሊይ በመመዯብ በዜርዜር ግሇፁ፡፡  

- በአከባቢያችሁ ከሚገኙ ነገሮች ውስጥ ሰው ሰራሽ የሆኑትን 

በአንዴ ሊይ በመመዯብ ሇይታችሁ ግሇፁ፡፡   

- በተፇጥሮአዊና በሰው ሰራሽ ነገር መካከሌ ያሇው ሌዩነት 

ምንዴንነው?  
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በተፇጥሮአዊ በአካባቢያችን የሚገኙ ነገሮች በሁሇት ዋና ዋና ክፌልች 

ይመዯባለ፡፡ እነሱም፡- ህይወት ያሊቸውን ነገሮችና ህይወት የላሊቸው ነገሮች 

ናቸው፡፡ ህይወት የላሊቸው ነገሮችም በሁሇት ይመዯባለ፡፡ እነሱም፡- 

በተፇጥሮ የሚገኙና ሰው ሰራሽ ናቸው፡፡  በተፇጥሮ የሚገኙ ህይወት 

የላሊቸው የምንሊቸው እንዯ ዴንጋይ፣ አፇር፣ ውሃ፣ አየር፣ ማዕዴናት፣ ወተ 

ናቸው፡፡ ሰው ሰራሽ ህይወት የላሊቸው የምንሊቸው ዯግሞ፡- መስታወት፣ 

ፋዴዮ፣ መኪና፣ አውሮፕሊን፣ ጎማ፣ ሊስቲክ፣ ወተ ናቸው፡፡  

 

ላልች የተሇያዩ ነገሮችን ዯግሞ የስሜት ህዋሳቶቻችንን በመጠቀም 

ተፇጥሮአዊ ባህሪያቸውን ሇምሣላ፡- ጠንካራ፣ ሌሌ፣ ሸካራ፣ ሇስሊሳ፣ ከባዴ፣ 

ቀሊሌ፣ ወተ በማሇት ሇይተን እንመዴባሇን፡፡ ነገሮችን ሇመሇየት 

የምንጠቀምባቸው ስሜቶቻችንም በማየት ሇምሣላ፡- ቀሇማትን፣ ቀይ፣ ጥቁር፣ 

ወተ በማሇት ቅርፆችን፡- ክብ፣ ጠፌጣፊ፣ ሞሊሊ፣ ወተ በማሇት ርቀትን 

ዯግሞ ቅርብ፣ ሩቅ፣ ረጅም፣ አጭር በማሇት እንሇያሇን፡፡ እንዱሁም 

በመዲሰስ፣ በማሽተትና በመቅመስ ነገሮችን እንሇያሇን፡፡ ነገር ግን በመቅመስ 

ነገሮችን ሇመሇየት መሞከር ሇአዯጋ ሉያጋሌጥ ስሇሚችሌ ካሌተነገረን 

በስተቀር የማናውቅን ነገር በመቅመስ ሇማሇየት መሞከር በፌፁም 

አይመከርም፡፡  

 

መሌመጃ 3.4 

መመሪያ ሀ.  የሚከተለትን ዏረፌተ ነገሮች ተስማሚውን ቃሌ በባድ ቦታ  

በመሙሊት የተሟሊ ዓረፌተ ነገር አዴርጓቸው፡፡  

1. በአከባቢያችን የሚገኙ ነገሮች በ     ይመዯባለ፡፡ 

2. በአከባቢያችን የሚገኙ ህይወት የላሊቸው ነገሮች በ        

   የሚመዯቡ ሲሆን እነሱም፡    እና       ናቸው፡፡  

3. ሸካራንና ሌስሊሴነት ያሊቸውን ነገሮች መሇየት የምንችሇው በ   ነው፡፡  

4. የተሇያየ ጣዕም ያሊቸው ነገሮችን መሇየት የምንችሇው በ   ነው፡፡  
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5. ቀሇማትንና የተሇያየ ቅርፅ ያሊቸውን ነገሮች የምንሇያቸው በ   ነው፡፡  

 

መመሪያ ሇ.  የሚከተለትን ጥያቄዎች በአጭሩ ግሇፁ፡፡  

1. በተፇጥሮ ከሚገኙ ህይወት የላሊቸው ነገሮች ውስጥ ሶስቱን ጥቀሱ፡፡ 

ሀ.        

ሇ.          

ሐ.        

2. ከሰው ሰራሽ ህይወት የላሊቸው ነገሮች ውስጥ አራቱን ጥቀሱ፡፡ 

ሀ.        

ሇ.         

ሐ.         

መ.        

3. በመዲሰስ ከምንሇያቸው ነገሮች ተፇጥሮአዊ ባህሪይ ውስጥ ሶስቱን 

ጥቀሱ፡፡  

ሀ.        

ሇ.         

ሐ.        

 

 

 የተፇጥሮ ሀብት  

- የተፇጥሮ ሀብት ማሇት ምን ማሇት ነው? 

- የተፇጥሮ ሀብት የሚባለት የትኞቹ ናቸው? 

- በአከባቢያችሁ ሰዎች የሚጠቀሙባቸው የተፇጥሮ ሀብቶች ምን 

ምን ናቸው?  

 

የተፇጥሮ ሀብት ማሇት በአከባቢያችን በተፇጥሮ የሚገኙና ሇሰው ሌጅ ጥቅም 

መዋሌ የሚችለ ነገሮች ሁለ የተፇጥሮ ሀብት ተብሇው ይጠራለ፡፡  
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 የተፇጥሮ ሀብት ዓይነቶች  

ዋና ዋናዎቹ የተፇጥሮ ሀብቶች፣ እፅዋት፣ እንስሳት፣ ውሃ፣ አየር፣ ዯን፣ 

ማዕዴናት (ብረታ ብረት)ና ጨው ናቸው፡፡  

 

እፅዋት  

እፅዋት የተሇያየ ዓይነትና ተፇጥሮ ያሊቸው ሆነው ሰው የሚተክሊቸውንና 

በተፇጥሮ የሚበቅለትን ሁለ ያጠቃሌሊሌ፡፡  እፅዋት ሇሁለም እፅዋት በሌ 

እንስሳት በምግብ ምንጭነት የሚያገሇግለ የተፇጥሮ ሀብቶች ናቸው፡፡ ሇሰው 

ሌጅ ምግብነት የሚውለ እፅዋት ሇምሳላ፡- ጎመን፣ ሙዜ፣ ዴንች፣ እንሰት፣ 

ብርቱኳን፣ አቮካድ፣ በቆል፣ ስንዳ፣ ጤፌ፣ ባቄሊ፣ አተር፣ ወተ ናቸው፡፡  

        

 
 

ሥዕሌ 3/10  ሇሰው ሌጅ ምግብነት የሚውለ የእፅዋት ውጤቶች 

 

እንስሳት  

እንስሳት የደርና የቤት (ሇማዲ) በመባሌ ይመዯባለ፡፡ የደር እንስሳት 

የሚባለት በጫካ የሚኖሩ ሲሆን ሇማዲ የሚባለት ዯግሞ ከሰው ጋር 

ገንፍ 



 106 

ተሊምዯው በቤትና በቤት አካባቢ የሚኖሩ ናቸው፡፡ የቤት እንስሳት ሇሰው 

ሌጅ ከፌተኛ አገሌግልት  ያበረክታለ፡፡ ከነዙህ አገሌግልቶች ውስጥ 

ሇምግብ ምንጭነትና ሇጉሌበት አገሌግልት የሚውለት ተጠቃሾች ናቸው፡፡  

 

 

ሥዕሌ 3/11 ሇሰው ሌጅ የተሇያየ አገሌግልት የሚሰጡ የቤት እንስሳት 

 

የደር እንስሳት የምንሊቸው ሇምሣላ፡- አንበሳ፣ ጅብ፣ ነብር፣ አቦሸማኔ፣ ተኩሊ፣ 

ቀበሮ፣ ዜንጀሮ፣ ጉሬዚ፣ ግሥሊ፣ ወተ ናቸው፡፡ ከእነዙህ እንስሳት ውስጥ 

ብርቅዬና በሀገራችን ብቻ የሚገኙ የተሇያዩ አጥቢና አእዋፊት አለ፡፡ 

እነዙህን እንስሳት ሇመመሌከትና ሇማጥናት ብዘ ሀገር ጎብኝዎች ወዯ 

ሀገራችን ይመጣለ፡፡  እነዙህ ጎብኝዎች ሲመጡ ገንብ ስሇሚከፌለ የሀገር 

ኢኮኖሚ ያዴጋሌ፡፡ ስሇዙህ እነዙህን እንስሳት መንከባከብና መጠበቅ 

አስፇሊጊ ነው፡፡   

 

የደር እንስሳትን ዯህንነት የምንጠብቀው የዯንን ሀብት በመጠበቅና 

በማስፊፊት እንዱሁም ህገ ወጥ አዯንን በመከሊከሌ ነው፡፡  
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ሥዕሌ 3/12 የደር እንስሳት በከፉሌ 

 

ውሃ  

- ውሃ ምንዴነው? 

- ከየትስ ይገኛሌ?  

 

ውሃ ከሃይዴሮጂንና ኦክስጂን ጋስ ውህዯት የተሰራ ፇሳሽ የተፇጥሮ ሀብት 

ነው፡፡ ቀሇም፣ ጣዕምና ሽታ የላሇው ሇሰው ሌጅና ሇላልችም ህይወት 

ሊሊቸው ነገሮች ከፌተኛ አገሌግልት የሚሰጥ ፇሳሽ ነው፡፡  
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ውሃ ከየት ይገኛሌ?  

 

 

 

ሥዕሌ 3/13 ውሃ የሚገኝባቸው ቦታዎች 

 

- ከሥዕለ ምን ተረዲችሁ?   

- ሥዕለን በመመሌከት ውሃ ከየት እንዯሚገኝ ጥቀሱ፡፡  

- ከውሃ ጥቅሞች ውስጥ ቢያንስ አራቱን ጥቀሱ፡፡  

ሀ.     

ሇ.     

ሐ.      

መ.      

 

ውሃ ከሚሰጣቸው በርካታ አገሌግልቶች ውስጥ፡- ሇሁለም ሕይወት ሊሊቸው 

ነገሮች በምግብ ክፌሌነት የሚያገሇግሌ ሲሆን በተሇይ ሇሰው፡- ምግብን 

ሇማጋጀት፣ ገሊን ሇመታጠብ፣ ሌብስ ሇማጠብ ያገሇግሊሌ፡፡ በተጨማሪም 

ሇማጓጓዣነት፣ የኤላክትሪክ ጉሌበት ሇማመንጨት እንዱሁም ሇተሇያዩ 

እንስሳትና እፅዋት በመኖሪያነትና መራቢያነት ወተ ያገሇግሊሌ፡፡  
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ሥዕሌ 3/14 የውሃ አገሌግልት 

 

አየር  

አየር የተሇያዩ ጋሶች ዴብሌቅ የሆነ የተፇጥሮ ሀብት ነው፡፡ ንፁህ አየር 

ሇሰውም ሆነ ሇላልች ህይወት ሊሊቸው ነገሮች እጅግ አስፇሊጊ የሆነ 

የተፇጥሮ ስጦታ ነው፡፡  ከዙህ በተጨማሪ ላልች ጥቅሞችም አለት፡፡  

ሇምሣላ፡-  የመኪና ጎማ፣ የሞተር ሣይክሌ፣ የብስክላት ጎማ ሇመሙሊት፣ 

ኩዋስ ሇመሙሊት፣ እሳት ሇማንዯዴና ሇማጥፊት፣ ምርትን ከገሇባ ሇመሇየት፣ 

ሇማጓጓዣ (አውሮፕሊን)፣ ወተ ያገሇግሊሌ፡፡  
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ሥዕሌ 3/15 የአየር ጥቅም በከፉሌ 

 

አፇር  

- አፇር ምንዴነው?  

- አፇር እንዳት ይፇጠራሌ?  

- አፇር ሇምን ይጠቅማሌ?  

-  

አፇር ከዴንጋይ ስብርባሪ፣ ከእንስሳትና እፅዋት ቅሪተ አካሌ (ብስባሽ) የተሰራ 

ነው፡፡  ትሊሌቅ አሇቶች (ዴንጋይ) በረጅም ጊዛ የፀሀይ ሙቀት፣ ዜናብና 

ቅዜቃዛ ሲፇራረቅባቸው ተፇረካክሰው ወዯ አፇርነት ይሇወጣለ፡፡  

እንስሳትና እፅዋት ሲሞቱ አካሊቸው ይበሰብስና ከእነዙህ የአሇት 

ፌርክስካሾችሽ ጋር በመዯባሇቅ አፇር ይሆናሌ፡፡ በዙህ አይነት መንገዴ 

የተሰራ አፇር ሇም አፇር ይባሊሌ፡፡ አፇር ሇተክልች እዴገት አስፇሊጊ ሲሆን 

ሇሰው ሌጅም ብዘ አገሌግልት ይሰጣሌ፡፡  
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አፇር በሶስት ዋና ዋና ክፌልች ይመዯባሌ፡፡ እነሱም፡- ሸክሊማ አፇር፣ 

አሸዋማ አፇር፣ ዯቃቅ ወይም ሇም አፇር ናቸው፡፡  

 

ዯን  

ዯን በተፇጥሮ የሚገኝ (የበቀሇ) ወይም ሰው የተከሇው ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

ሇአንዴ ሀገር ከሚያስፇሌጉትን የተፇጥሮ ሀብት ዓይነቶች ውስጥም አንደ 

ነው፡፡  ዯን ሇብዘ አገሌግልቶች የሚውለ ትሊሌቅ ዚፍችና ብዚት ያሊቸው 

የተሇያዩ የእፅዋት ዓይነቶች በቅሇው የሚገኙበት ቦታ ነው፡፡  ከዯን ሀብት 

ጥቅም ውስጥ ዋና ዋናዎቹ፡- የብዘ የተሇያዩ የደር እንስሳት መኖሪያ 

(መጠሇያ) በመሆኑ ሇቱሪስት መስህብነት ያገሇግሊሌ፡፡ የተፇጥሮ አየር 

ሚዚንና የአካባቢ እርጥበትን ይጠብቃሌ፡፡  ሇሙጫ፣ ሇወረቀት ሥራ፣ 

ወተ… የሚያገሇግለ ዚፍች መገኛ በመሆኑ ይጠቅማሌ፡፡ የተሇያዩ የቤትና 

የቢሮ መገሌገያ ቁሳቁሶችን ሇመስራት የሚያገሇግለ ዚፍች መገኛ በመሆን 

ወተ ይጠቅማሌ፡፡  

 

 

ሥዕሌ 3/16 ከዯን ውጤት የሚገኙ የመገሌገያ ቁሳቁሶች 
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ማዕዴናት  

ማዕዴናት በመሬት ውስጥ ወይም በከርሰ ምዴር ውስጥ የሚገኙ የተፇጥሮ 

ሀብቶች ሲሆኑ እነሱም፡- መዲብ፣ ብረት፣ ወርቅ፣ ብር፣ አሌሙኒየም፣ ኮፏር፣ 

ወተ ብረትነት ያሊቸውና ብረትነት የላሊቸው እንዯ ተፇጥሮ ጋስ፣ ነዲጅና 

ይት የመሳሰለት ናቸው፡፡   

 

የተፇጥሮ ጋስ ሇመኖሪያ ቤትና ሇእንደስትሪ በሀይሌ ምንጭነት ያገሇግሊሌ 

ወይም የሚያገሇግሌ የተፇጥሮ ሀብት ነው፡፡  ማዕዴናት በአብዚኛው 

ብረትነት ያሊቸው በመሆናቸው እጅግ ጠቃሚ የሆኑ የመገሌገያ ቁሣቁሶችና 

ንብረቶችን ሇመሥራት ያገሇግሊለ፡፡ ሇምሣላ፡- የአንገትና የእጅ ጌጣጌጥ 

ሇመሥራት፣ የመገሌገያ ቁሳቁስ ማንኪያ፣ ብረት ዴስት፣ ጭሌፊ፣ ካውያ፣ 

ወተ የመጓጓዣ መኪና፣ አውሮፕሊን፣ መርከብ፣ ወተ የግንባታ መድሻ፣ 

የቤት ክዲን ቆርቆሮ፣ ሚስማር፣ ወተ ተጠቃሾች ናቸው፡፡   

 

 

ሥዕሌ 3/17 በመሬት ውስጥ ከሚገኙ የተፇጥሮ ሀብቶች የሚሰሩ  
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- ከሥዕለ ምን ተረዲችሁ? 

- ማዕዴናት የአንዴ ሀገር የኢኮኖሚ መሠረት ናቸው፡፡  

 

 የተፇጥሮ ሀብት አጠቃቀም  

- የተፇጥሮ ሀብት አጠቃቀም ማሇት ምን ማሇት ነው?  

- የተፇጥሮ ሀብት ጥቅም ምን ምን ዴነው?  

 

የተፇጥሮ ሀብት አጠቃቀም ማሇት፡- የተፇጥሮ ሀብቱን ዯህንነት ሳንጎዲው 

አገሌግልቱ ሊቂና አስተማማኝነት ባሇው መንገዴ ሇቀጣዩም ትውሌዴ 

ሉተሊሇፌ በሚያስችሌ ዳ ሣይባክን መጠቀም ማሇት ነው፡፡  የተፇጥሮ 

ሀብቶች ሇሰው ሌጅ ከሚያበረክቱት ጠቀሜታዎች ውስጥ ዋና ዋናዎቹ 

የሚከተለት ናቸው፡፡  እኑሱም፡-  

- ሇምግብ ምንጭነት፣  

- ሇሌብስ፣  

- ሇመጠሇያ (ሇተሇያዩ ግንባታዎች)፣  

- ሇገቢ ምንጭነት (የኑሮ ዯረጃን ሇማሻሻሌ)፣  

- ሇመጓጓዣ፣  

- ሇመዜናኛ፣  

- ሇቱሪስት መስህብነት (የሀገር ገጽታን ሇማሳዯግ)፣  

- የተሇያዩ የመገሌገያ ቁሳቁሶችንና ጌጣጌጦችን ሇመስራት፣ ወተ፡፡  

 

ሇሌብስ የሚያገሌግለ የተፇጥሮ ሀብቶች  

የሰው ሌጅ ሌብሶቹንና የተሇያዩ መገሌገያዎችን ከእንስሳትና እ ፅዋት 

ውጤቶች ያጋጃሌ፡፡  
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ሇምሣላ ከእንስሳት  

ከቆዲቸው     ከፀጉራቸው  

- ቦርሳ     -  ሹራብ  

- ጫማ     -  ብርዴ ሌብስ  

- ኮት  

- ጃኬት  
 

ከቀንዴና ሾሆናቸው የተሇያዩ ጌጣጌጦችና መገሌገያዎች፡-  

 መገሌገያ      ጌጣጌጥ  

- ማንኪያ     -  በተሇያየ ቅርጽ የተሰሩ  

- ጭሌፊ         የግዴግዲና የጠረጴዚ ጌጦች  

- መጠጪያ (ዋንጫ)     (በወፍችና ላልች እንስሳት ቅርጽ 

- የተሇያዩ የሌብስ ቁሌፍችን    የተሰሩ)  

 

ከእፅዋት  

- ከጥጥ፡- ጋቢ፣ ነጠሊ፣ ቡሌኮ፣ ቀሚስ፣ ሸሚዜ፣ ወተ፡፡   

- ከቃጫ፡-  ጆንያ፣ ምንጣፌ፣ ቦርሣ፣ ምቢሌ፣ ወተ፡፡ 

 

 

ሥዕሌ 3/18 ከዕፅዋት የተሰሩ ሌብሶችና መገሌገያዎች 

ቡሌኮ  

ሹራብ 
ቀሚስ 

ብርዴሌብስ 
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የተፇጥሮ ሀብት መጠሇያን ሇመስራት ያገሇግሊሌ፡፡  

መጠሇያ ሇሰው ሌጅ ከሚያስፇሌጉት መሠረታዊ ፌሊጎቶች አንደ ሲሆን 

ይህንን መሠረታዊ ነገር ሇመሥራት የሚያስፇሌጉ ጥሬ ዕቃዎች የሚገኙት 

በአከባቢው ካለት የተፇጥሮ ሀብት ነው፡፡ እነዙህም ጥሬ እቃዎች፡- ሣር፣ 

እንጨት፣ አፇር፣ ዴንጋይና አሸዋ ናቸው፡፡  

 

 

 

 

ሥዕሌ 3/19 ከተፇጥሮ ሀብት የተሰሩ መጠሇያዎች 
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መሌመጃ 3.5 

መመሪያ ሀ)  ሇሚከተለት ጥያቄዎች ትክክሇኛውን መሌስ ምረጡ፡፡  

1. ሇሁለም ህይወት ሊሇው ነገር በምግብ ምንጭነት የሚያገሇግሌ 

የተፇጥሮ ሀብት የሆነው የቱ ነው?   

ሀ.  እንስሳት      ሇ.  ማዕዴን   

ሐ.  አየር      መ.  እፅዋት  

2. ብረትነት ያሊቸው የመገሌገያ ቁሳቁሶች የሚሰሩት ከ   ነው፡፡  

ሀ.  ከእንስሳት     ሇ.  ከማዕዴናት  

ሐ.  ከእፅዋት     መ.  ከዯን   

3. ሇቱሪስት መስህብነት የሚያገሌግሌ የተፇጥሮ ሀብት የቱ ነው?  

ሀ.   ውሃ      ሇ. እፅዋት  

ሐ. የደር እንሰሳ    መ. ማዕዴን 

4. የዯን ሀብትን በመንከባከብ ዯህንነቱ ሉጠበቅ የሚችሌ የተፇጥሮ 

ሀብት የቱ ነው?  

ሀ.  አየር      ሇ.  አፇር  

ሐ.  የደር እንስሳት    መ.  ሁለም  

5. ከሚከተለት ውስን የሆነ የተፇጥሮ ሀብት የቱ ነው?  

ሀ.  ማዕዴናት     ሇ.  እንስሳት  

ሐ.  ውሃ      መ.  አየር  
 

መመሪያ ሇ)  የሚከተለትን ጥያቄዎች በአጭሩ ግሇፁ፡፡  

1. ከውሃ መገኛዎች ውስጥ ሶስቱን ጥቀስ(ሺ)፡፡  

ሀ .           

ሇ.           

ሐ.          
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2. ሶስቱ የአፇር አይነቶች እነማን ናቸው?  

ሀ .           

ሇ.           

ሐ.          

3. መጠሇያን ሇመሥራት የሚያገሇግለ የተፇጥሮ ሀብቶች የትኞቹ 

ናቸው?  ቢያንስ ሶስቱን ጥቀስ/ሺ/፡፡  

ሀ .           

ሇ.           

ሐ.          

4. በሀገራችን ብቻ ከሚገኙ የደር እንስሳት ሁሇቱን ጻፌ/ፉ/፡፡  

ሀ .           

ሇ.           

5. ውሃ ሇሰው ሌጅ ከሚሰጠው ጥቅም ውስጥ ሶስቱን ጻፌ/ፉ/፡፡  

ሀ .           

ሇ.           

ሐ.          

 

መመሪያ ሐ)  የሚከተለትን ጥያቄዎች ትክክሌ ከሆነ እውነት ትክክሌ ካሌሆነ  

ሀሰት በማሇት መሌሱ፡፡  

 

1. እንስሳት የቤትና የደር በመባሌ ይመዯባለ፡፡  

2. አየር የተሇያዩ ጋሶች ውሁዴ ነው፡፡  

3. አፇር ከአሇት ፌርክስካሽና(ስብርባሪ) ከቅሪተ አካሌ ብስባሽ የተሰራ 

ነው፡፡  

4. እንስሳትና እፅዋት አንደ ሇላሊው አስፇሊጊ የሆኑ ነገሮች ናቸው፡፡  

5. ዯንና የደር እንስሳት የማይነጣጠለ የተፇጥሮ ሀብቶች ናቸው፡፡  
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 የተፇጥሮ ሀብት ጥበቃ 

- የተፇጥሮ ሀብት ጥበቃ ማሇት ምን ማሇት ነው? 

- የተፇጥሮ ሀብት እንዳት ይጠበቃሌ? 

- የተፇጥሮ ሀብትን የሚጎደ ነገሮች (ሁኔታዎች) ምንዴናቸው?  

 

የተፇጥሮ ሀብት ጥበቃ ማሇት፡- የተፇጥሮ ሀብትን ሇብክነትና ሇጉዲት 

ከሚዲርጉ ሁኔታዎች መጠበቅ፣ መከሊከሌና መንከባከብ ማሇት ነው፡፡  

የተፇጥሮ ሀብታችንን ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ ሳናዯርግሇት 

በግዳሇሽነት ከተጠቀምንባቸው ሇጉዲት ይዲረጉና እስከናካቴው ሉጠፈ 

ይችሊለ፡፡  ነገር ግን በጥንቃቄና በእንክብካቤ ይን ከተጠቀምንባቸው 

ሊቂና አስተማማኝ አግሌግልት ይሰጡናሌ፡፡   

 

 የተፇጥሮ ሀብት ጉዲት ዓይነቶች  

ከተፇጥሮ ሀብት ጉዲት ዓይነቶች ውስጥ ዋና ዋናዎቹ፡- 

ሀ.  የአየር ብክሇት፣    ሇ.  የውሃ ብክሇት  

ሐ.  የዯን መጨፌጨፌ፣   መ. የአፇር መሸርሸር ናቸው፡፡  

 

ሀ.  የአየር ብክሇት  

የአየር ብክሇት ማሇት፡- የከባቢ አየር ይት መዚባት እንዱሁም 

በከባቢ አየር ውስጥ መኖር የማይገባቸው ሇሰው ሌጅ ጤንነት ተስማሚ 

ያሌሆኑ ጋሶች ወዯ ከባቢ አየር ውስጥ መቀሊቀሌ ማሇት ነው፡፡  

 

የአየር ብክሇት መንስኤዎች፡-  

- ከፊብሪካዎች የሚሇቀቁ መርዚማነት ያሊቸው የጭስ ጋሶች ምሣላ፡- 

ሳሌፇርዲይ ኦክሳይዴ፡፡  
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- ከተሽከርካሪ ሞተር የሚሇቀቅ በከፉሌ የተቃጠሇ ጋስ ሇምሳላ፡- 

ካርቦንሞኖክሳይዴ፡፡  

- ከመፀዲጃ ቤቶች የሚሇቀቅ ጋስ ሇምሳላ፡- ሜቴንጋስ  

- በቤት ውስጥ ከሚነዴ እንጨትና ከሰሌ የሚሇቀቅ ጭስ ምሳላ፡- 

ካርቦንዲይኦክሳይዴ፡፡  

- የዯን ቃጠል  

- የዯን መጨፌጨፌ ናቸው፡፡  

 

የአየር ብክሇት መከሊከያ ዳዎች፡-  

- የዯን ቃጠልንና የዯን መቆረጥን መከሊከሌ፣  

- ከፊብሪካዎችና ከተሽከርካሪዎች የሚወጣውን በካይ ጢስ በተተኪ 

ጉሌበት በመቀየር መቀነስ፣ 

- ማንኛውንም አግባብ ያሌሆነን ቃጠል መቀነስ፣  

- ቆሻሻን ከማቃጠሌ ይሌቅ መቅበር ናቸው፡፡  

 

 

ሥዕሌ 3/20  የከባቢ አየር የሚበከሌባቸው መንገድች፡፡ 
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ሇ)  የውሃ ብክሇት   

ውሃ በአግባቡ ካሌተያ በቀሊለ ይበከሊሌ፡፡ ሇጤና ጠንቅ የሆኑ ተህዋሲያንም 

መራቢያ ይሆናሌ፡፡ የተበከሇ ውሃ ዯግሞ ሇሰውም ሆነ በውስጡ ሇሚኖሩ 

እንስሳትን እፅዋት አዯገኛ ነው፡፡  

 

የውሃ ብክሇት መንስኤዎች  

ዋና ዋናዎቹ የውሃ ብክሇት መንስኤዎች፡-  

- ከፊብሪካዎችና ሆስፑታልች ወዯ ወንዝችና ሀይቆች የሚሇቀቅ እጣቢ፣ 

ዜቃጭና ኬሚካሌ፣  

- በተሇያዩ ምክንያት ወዯ ወንዜ፣ ሀይቅና ውቅያኖስ የሚሇቀቅ ጋዜ 

(ይት)፣ 

- ከሽንት ቤት ውጪ መፀዲዲት፣  

- ከመኖሪያ ቤቶችና ሆቴልች የሚሇቀቅ ጥራጊ ቆሻሻ፣  

- ከእርሻ መሬት በጎርፌ አማካኝነት እየታጠበ ወዯ ወንዝችና ሀይቆች 

የሚገባ የማዲበሪያ ኬሚካሌ፣ ወተ ናቸው፡፡  

 

 

ሥዕሌ 3/21  የውሃ ብክሇት መንስኤዎች 
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የውሃ ብክሇት መከሊከያ መንገድች  

ዋና ዋናዎቹ የውሃ ብክሇት መከሊከያ ዳዎች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

እነሱም፡-  

- ማንኛውንም ዓይነት ዯረቅና ፌሳሽ ቆሻሻ ወዯ ወንዝች፣ ሐይቆችና 

ውቅያኖስ እንዲይገባ መከሊከሌ፣  

- መፀዲጃ ቤቶችን በመጠቀም ሽንትና ዓይነምዴር ወዯ ውሃ አካሌ 

እንዲይገባ መጠንቀቅ፣  

- እፅዋቶችን መትከሌ፣  

- ውሃን ሇመጠጥነት ከመጠቀም በፉት የውሃ ማከሚያ መጨመር ወይም 

ማፌሊትና በንፁህ ነጠሊ ማጣራት፡፡  

 

ሐ.  የዯን መጨፌጨፌ  

ሇዯን ሀብት መመናመን መንስኤዎች ሁሇት ናቸው፡፡ እነሱም፡-  የሰዯዴ 

እሳትና የዯን መጨፌጨፌ ናቸው፡፡   

ሇዯን ሀብት ዯህንነት የሚረደ ዳዎችም፡- ከሰዯዴ እሳት መጠበቅ፣ በክፌት 

ቦታዎች ሁለ ተክልችን መትከሌ፣ ዯንን አሇመቁረጥና በተቆረጠው ምትክ 

ላሊ መትከሌ ተጠቃሾች ናቸው፡፡  

 

መ.  የአፇር መሸርሸር  

የአፇር መሸርሸር ማሇት የአፇር ሊይኛው ክፌሌ በጎርፌና በነፊስ እየታጠበና 

እየተጠረገ መወሰዴ ማሇት ነው፡፡  የአፇር መሸርሸር የአፇሩን ማዕዴን ይት 

በመቀነስ ሇምነቱን ያሳጣዋሌ፡፡  

የአፇር መሸርሸር መከሊከያ መንገድች  

ዋና ዋናዎቹ የአፇር መሸርሸር መከሊከያ መንገድች ሁሇት ናቸው፡፡ 

እነሱም፡-  

1ኛ.  እፅዋትን መትከሌና  

2ኛ.  እርከን መስራት ናቸው፡፡  
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እፅዋት መትከሌ  

እፅዋት አፇሩን በሥሮቻቸው አቅፇው ስሇሚይዘት በቀሊለ በጎርፌ በነፊስ 

ታጥቦ (ተጠርጎ) አይወሰዴም፡፡  

 

 

ሥዕሌ 3/22 ገሊጣ ቦታ ሊይ ተክልች ሲተከለ፡፡ 

 

እርከን መሥራት  

ሁሇተኛው የአፇር መሸርሸር መከሊከያ ዳ እርከን በመስራት ነው፡፡ እርከን 

በቁሌቁሇታማና ተዲፊት አካባቢ የአፇርን መሸርሸር ሇመከሊከሌ አሌፍ አሌፍ 

በዴንጋይ ወይም በአፇር የሚሰራ ዯረጃ ነው፡፡ ይህ ዳ በቁሌቁሇት ወዯታች 

የሚወረወረውን (የሚወርዯውን) የውሃ ጉሌበት በመቀነስ እየተጠረገ 

የሚሄዯውን አፇር ያስቀረዋሌ፡፡  
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ሥዕሌ 3/23  የእርከን ሥራ (ሰዎች ከዴንጋይ (አፇር) እርከን ሲሰሩ) 

 

 የተፇጥሮ ጥበቃ በቤትና በትምህርት ቤት  

የአየር ብክሇትን፣ የውሃ ብክሇትንና የአፇር መሸርሸርን በመከሊከሌ የተፇጥሮ 

አካባቢችንን መጠበቅ እንችሊሇን፡፡  

 

ሀ.  የተፇጥሮ ጥበቃ በቤት  

በቤታችን ሇተፇጥሮ ጥበቃ ከምናዯርግባቸው መንገድች ዋና ዋናዎቹ፡-  

- ከቤት የሚወጣውን ዯረቅም ሆነ ፇሳሽ ቆሻሻን በጥንቃቄ ማስወገዴ 

ወይም እንዱወገዴ ማዴረግ፣  

- የጓሮ አትክሌቶችን መትከሌ፣  

- ችግኞችን መትከሌና ተንከባክቦ ማሳዯግ፣ 

- በዯጃፊችን የሚያሌፇውን የጎርፌ መሄጃ ቦይ እርከን በመሥራት 

እንዲይቦረቦር ማዴረግና ተጠርጎ (ታጥቦ) የሚሄዯውንአፇር ማስቀረት 

ናቸው፡፡  
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ሇ.  የተፇጥሮ ጥበቃ በትምህርት ቤት  

በትምህርት ቤት ውስጥ ሇተፇጥሮ ጥበቃ ከምናዯርግባቸው ዳዎች ውስጥ 

ጥቂቶቹ፡- ቆሻሻን የትም አሇመጣሌ፣ የተጣሇውን ቆሻሻ ሰብስቦ በጥንቃቄ 

ማስወገዴ፣ በባድ ቦታዎች ችግኞችን መትከሌና አፇር እንዲይሸረሸር 

ማዴረግ፣ አከባቢን ማስዋብ፣ ወተ ተጠቃሾች ናቸው፡፡  

 

 

መሌመጃ 3.6 

መመሪያ ሀ)  የሚከተለትን ጥያቄዎች በአጭሩ ግሇፁ፡፡  

1. ከተፇጥሮ ጉዲት ዓይነቶች ውስጥ ሶስቱን ጻፈ  

ሀ.           

ሇ.           

ሐ.          

2. ከዯን ሀብት ጥበቃ ዳዎች ውስጥ ሁሇቱን ጻፈ 

ሀ.          

ሇ.           

3. የአፇር መሸርሸር መከሊከያ ዳዎች ጻፈ  

ሀ.          

ሇ.           

4. እፅዋቶችንመትከሌ እንዳት የአፇር መሸርሸርን እንዯሚከሊከሌ 

በአጭሩ ግሇፁ         

           

5. የተፇጥሮ ሀብት ጥበቃ በትምህርት ቤት ውስጥ እንዳት እንዯሚሰራ 

በአጭሩ ግሇፁ         
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መመሪያ ሇ)  ሇሚከተለት ጥያቄዎች ትክክሇኛውን መሌስ ምረጡ፡፡  

1. በዯን መጨፌጨፌ ይበሌጥ የሚጎዲው ከሚከተለት የቱ ነው? 

ሀ.  አፇር      ሇ.  ውሃ  

ሐ.  አየር      መ.  የደር እንስሳት  

2. ከሽንት ቤት ውጪ መጸዲዲት ሇየትኛው የተፇጥሮ ሀብት ብክሇት 

መንስኤ ይሆናሌ? 

ሀ.  ውሃ      ሇ.  አየር  

ሐ.  ዯን      መ.  አፇር  

3. የተሸረሸረ አፇር፡-  

ሀ.  ሇእፅዋቶች እዴገት ተስማሚ ነው  ሇ.  የማዕዴን ይቱ 

ከፌተኛ ነው፡፡  

ሐ.  የማዕዴን ይቱ ዜቅተኛ ነው   መ.  ሇም አፇር ነው 

4. ከተሽከርካሪ ሞተር የሚሇቀቅ በከፉሌ የተቃጠ ጋስ    

ይባሊሌ፡፡  

ሀ.  ካርቦንዲይኦክሳይዴ    ሇ.  ካርቦንሞኖክሳይዴ  

ሐ.  ሣሌፇርዲይኦክሳይዴ    መ.  ዜቃጭኬሚካሌ  
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 በአከባቢያችን የሚገኑ እፅዋት 

 የእፅዋት ክፌሌና ተግባራቸው (ግንዴ፣ ቅጠሌ፣ አበባና ሥር)  

 

 

 

ሥዕሌ 3/24 የእፅዋት ክፌልች 

 

የእፅዋት ክፌልች ከመሬት በታችና ከመሬት በሊይ ተብሇው በሁሇት 

ይመዯባለ፡፡  

 

ሀ.  ከመሬት በታች ያሇው የእፅዋት ክፌሌ ስር ይባሊሌ፡፡  ሥር ሁሌጊዛ 

የሚያዴገው ወዯ አፇረ ውስጥ ነው፡፡ ስሮች ተራሞና ዴራዴር ተብሇው 

በሁሇት ይከፇሊለ፡፡ እነዙህም ቀጥ ብል ወዯ መሬት የሚያዴግና 

ተንሠራፌተው ወዯ ጎን የሚያዴገውን ሥር የሚያካትቱ ናቸው፡፡  

 

 

 

 

አበባ  

ግንዴ  

ሥር 

  ቅጠሌ  

ቅርንጫፌ
ፌ 
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ሥዕሌ 3/25 የሥር ዓይነቶች 

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 3/3  

ዓሊማ፡- የሥር ዓይነቶችን መሇየት፡፡  

የሚያስፇሌጉ ነገሮች፡-  

- በአከባቢ የሚገኝ እፅዋት ሥር (ሣር፣ በቆል፣ የአበባ ጎመን፣ ካሮት፣ስኳር 

ዴንች፣ ሸንኮራ አገዲ፣ ስንዳ፣ ገብስ፣ ወተ)  

- እርሳስ ሊጲስ፣ ማስመሪያና ወረቀት (ዯብተር) ወይም አስቀዴሞ 

የተጋጀ የሥር መመዜገቢያ ሠንጠረዥ፡፡  

 

አሠራር፡- የተሰበሰቡ ሥሮችን ተራም ሥርና የተንሰራፈ ሥር ብል ሇይቶ  

    በተጋጀው ሠንጠረዥ ውስጥ መመዜገብ፡፡  

 

 

 



 128 

ተ.ቁ የተክለ ስም ተራም ዴራዴር ሥር 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

ሠንጠረዥ 3/3  የሥር ዓይነቶችን መሇየት 

 

የሥር ተግባር  

- የሥር ተግባር ምንዴን ነው? 

የተክሌ ሥር የሚከተለት ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ እነሱም፡፡ ተክለን ከአፇር 

ጋር ጠበቅ አዴርጎ በማያያዜ ተክለ ቀጥ ብል እንዱቆም ማዴረግ፣ ውሃና 

የሟሙ ማዕዴናትን ከአፇር ውስጥ በመውሰዴ ሇተክለ ሊይኛው ክፌሌ 

(ግንዴ፣ ቅርንጫፌ፣ ቅጠሌ፣ አበባና ፌሬ) በማቀበሌ ተክለ ምግቡን 

እንዱያጋጅ ማዴረግ ናቸው፡፡  

 

ሇ.  ከመሬት በሊይ ያሇው የእፅዋት ክፌሌ  

 ከመሬት በሊይ ያሇው የእፅዋት ክፌሌ፡- ግንዴ፣ ቅርንጫፌ፣ ቅጠሌና አበባ 

ናቸው፡፡  
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ግንዴ  

የግንዴ ዓይነቶች ሁሇት ናቸው፡፡ እነሱም፡- ተንፎቃቂና ቋሚ ግንዴ 

ናቸው፡፡   

 

ሀ)  ተፎቃቂ ግንዴ 

ተንፎቃቂ ግንዴ የተወሊገደ ወይም የተጣመሙ ብዘ ቅርንጫፌ ግንድች 

ያሇው ነው፡፡  

 

 

 

 

ሥዕሌ 3/26 የግንዴ ዓይነቶች 

 

ሇ)  ቋሚ ግንዴ  

ቋሚ ግንዴ፡- ቀጥ ያሇና ቅርንጫፍቹ ያሌበዘ ናቸው፡፡  

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 3/4   

ዓሊማ፡- በአከባቢ የሚገኙ የተክሌ ግንድችን መሇየት፡፡  
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የሚያስፇሌጉ ነገሮች  

- ከአከባቢ የተሰበሰቡ ተክልች፡፡   

- የተጋጀ ሠንጠረዥ ናቸው፡፡ 

አሠራር፡-የተሰበሰቡ ተክልችን ግንዴ ቋሚና ተንፎቃቂ ማሇት ሇይቶ  

    በተጋጀው ሠንጠረዥ ውስጥ መመዜገብ፡፡  

ተ.ቁ የተክለ ስም ቋሚ /ቀጥ ያሇ 

ግንዴ  

ተንፎቃቂ ግንዴ  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ሠንጠረዥ 3/4 የግንዴ ዓይነቶችን መመዯብ 

 

እንጨትነትና ሣርነት ያሊቸው ግንድች  

እንጨትነት ያሊቸው ግንድች ውስጣቸው ዜግና ጠንካራ ተክልች ሲሆኑ ሣር 

ያሊቸው ግንድች ዯግሞ ውስጣቸው ክፌትና ጥንካሬ የላሇው ግንዴ ያሊቸው 

ተክልች ናቸው፡፡  
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ሀ)  እንጨት ያሇው ግንዴ   ሇ.  ሣር ያሇው ግንዴ 

ሥዕሌ 3/27 እንጨት ያሇውና ሣር ያሇው ግንዴ 

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 3/5  

ዓሊማ፡-  በአከባቢ የሚገኙ ተክልች ግንዴን እንጨት ያሇውና ሣር ያሇው  

        ግንዴ ብል መሇየት፡፡  

 

የሚያስፇሌጉ ነገሮች  

- በአከባቢ የሚገኙ ተክሌችን (ግንዴ) መሰብሰብ  

- የተጋጀ ሠንጠረዥ  

 

አሠራር፡- የተሰበሰቡ ግንድችን ውስጣቸው ዜግ መሆኑንና ክፌት መሆኑን  

        እያረጋገጡ በተጋጀው ሠንጠረዥ መመዜገብ፡፡  

- በተሰጠው ምሣላ መሠረት “” በመፃፌ ማመሌከት፡፡  
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ተ.ቁ የተክለ ስም ሣርነት ያሇው ግንዴ  እንጨትነት ያሇው ግንዴ  

1 በቆል    

2    

3    

4    

5    

6    

7 ግራር    

8    

9    

10    

 

ሠንጠረዥ 3/5 ሣር ያሇው ግንዴና እንጨት ያሇው ግንዴን በዓይነት 

መመዯብ 

የተክሌ ግንዴ ተግባር 

የተክሌ ግንዴ ተግባር ምንዴነው 

ግንዴ የሚከተለት ተግባራት አለት፡፡ እነሱም፡-  

ሀ.  ውሃንና የሟሙ ማዕዴናትን ከሥር ተቀብል ከሊይ ሊለት የተክሌ  

   ክፌልች (ቅርንጫፍች፣ ቅጠሌ፣ አበባና ፌሬ) መስጠት፣  

ሇ.  ቅጠልች ያጋጁትን ምግብ ሇቅርንጫፍችና ሥር ማስተሊሇፌ፣  

ሐ.  ሇተክለ ጥንካሬ መስጠትና ቀጥ ብል እንዱቆም ማዴረግ፣ 

መ.  ከመሬት በሊይ ያሇውን የተክለን ክፌልች (ቅርንጫፍችን፣ ቅጠልች፣  

     አበባዎችንና ፌሬዎችን መሸከም ናቸው)፡፡ 
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ቅጠሌ  

የቅጠሌ ዓይነትና ተግባር  

የቅጠሌ ዓይነት  

- ቅጠልች በምን በምን ይሇያያለ 

 

 

 

ሥዕሌ 3/28 የቅጠሌ ዓይነቶች 

 

ቅጠልች የሚሇያዩት፡- ግንዴ ሊይ በሚኖራቸው አቀማመጥ፣ በጠርዚቸው 

ቅርጽ፣ በሥርወታቸው (ውስጣቸው በሚገኝ መስመር አቀማመጥ)፣ 

በስፊታቸው (በመጠናቸው)፣ ወተ ነው፡፡  

 

ተግባራዊ ክንውን 3.6  

ዓሊማ፡- ቅጠልችን በዓይነታቸው መመዯብ፡፡  

የሚያስፇሌጉ ነገሮች፡-  

- ከአከባቢ የተሇያዩ ቅጠልችን መሰብሰብ፡፡  

- የተጋጀ ሠንጠረዥ፡፡  
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አሠራር፡-  

የተሰበሰቡ ቅጠልችን በሥዕሌ 3.28 ውስጥ ከተጠቀሱት የቅጠሌ ዓይነቶች 

ጋር በማነፃፀር የትኛው ዓይነት እንዯሆነ ፉዯለን በሠንጠረዥ ውስጥ በመፃፌ 

ማመሌከት፡፡  

ተ.ቁ ቅጠለ የተወሰዯበት ተክሌ 

ስም  

ከሥዕሌ 3.28 ጋር ሲነፃፀር 

የሚመስሇው  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

   

 

ሠንጠረዥ 3/6 ቅጠልችን በዓይነታቸው መመዯብ 

 

 

የቅጠሌ ተግባር 
 

የቅጠሌ ዋናው ተግባር ሇተክለ ምግብ ማጋጀት ነው፡፡  ስሇዙህ ቅጠሌ 

የተክለ ወሳኝ ክፌሌ ነው፡፡  
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አበባ  

 

 

 

ሥዕሌ 3/29 የአበባ ዓይነቶች 

 

- አበባ የትኛው የተክሌ ክፌሌ ነው 

- አበባዎች የሚሇያዩት በምናቸው ነው 

 

አበባዎች የተክሌ መራቢያ ር የሚገኝበት ክፌሌ ናቸው፡፡  የተሇያየ ቀሇም 

ሲኖራቸው አንዲንድቹ ዯማቅ ቀሇም ላልቹ ዯግሞ ዯብዜ ያሇ ቀሇም 

አሊቸው፡፡ ዯማቅ ቀሇም ያሊቸው አበባዎችን ሰዎች ሇውበታቸው ሲለ 

በግቢያቸው፣ በየአዯባባዩና መዜናኛ ቦታዎች ይተክለዋቸዋሌ፡፡  
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የአበባ ጥቅም፡-  

አበባ የሚከተለት ጥቅሞች አለት፡፡  እነሱም፡-  

- ሇተክለ ፌሬና ር ማፌራት፣  

- ሇቤትና አካባቢ ዴምቀት መስጠት፣ 

- ሇንቦች ምግብ የሚሆን ወሇሊ ማጋጀት ናቸው፡፡  

 

 

መሌመጃ  3/7 

መመሪያ  ሀ)  ሇሚከተለት ጥያቄዎች ትክክሇኛውን መሌስ ምረጡ፡፡  

1. ከሚከተለት ውስጥ የሥር ተግባር ያሌሆነው የቱ ነው 

ሀ.  ተክለን ከአፇር ጋር ማያያዜ   

ሇ.  ውሃና የሟሙ ማዕዴናትን ሇግንደ ማቀበሌ  

ሐ.  ሇእፅዋቱ ምግብ ማጋጀት  

መ.  መሌሱ አሌተሰጠም   

2. ከሚከተለት ውስጥ የግንዴ ተግባር የቱ ነው 

ሀ.  ሇተክለ ምግብ ማጋጀት    

ሇ.  ሇተክለ ፌሬ ማፌራት  

ሐ.  ከመሬት በሊይ ያሇውን የተክለን ክፌሌ መሸከም  

መ.  ተክለን ከአፇር ጋር ማያያዜ   

3. ርና ፌሬን የሚያፇራ የተክሌ ክፌሌ የቱ ነው 

ሀ.  ቅጠሌ     ሇ.  ግንዴ    

ሐ.  አበባ     መ.  ሥር 
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መመሪያ ሇ)  የሚከተለትን ባድ ቦታዎች በተስማሚ ቃሌ በመሙሊት  

             አረፌተ ነገሩን የተሟሊ አዴርጉ፡፡ 

1. ሁሇቱ የስር ዓይነቶች     እና     

ናቸው፡ 

2. ሁሇቱ የግንዴ ዓይነቶች    እና    ናቸው፡ 

3. ከአበባ ጥቅሞች ውስጥ ሁሇቱ      እና  ናቸው፡፡ 

4. ከግንዴ ተግባሮች ውስጥ ሁሇቱ    እና   ናቸው፡፡ 

 

መመሪያ ሐ)  የሚከተለትን ጥያቄዎች ትክክሌ የሆነውን እውነት ስህተት  

    የሆነውን ሀሰት በማሇት መሌሱ፡፡  

1. ቅጠልች ሁለ አንዴ ዓይነት ናቸው፡፡  

2. የተክልች ግንዴ እዴገቱ ወዯ አፇር ውስጥ ነው፡፡  

3. ሁለም እፅዋት ምግባቸውን ማጋጀት ይችሊለ፡፡  

4. እንጨት ያሇው የተክሌ ግንዴ፣ ሣር ካሇው የተክሌ ግንዴ የበሇጠ 

ጠንካራ ነው፡፡  

5. ሣር ያሇው የተክሌ ግንዴ ውስጥ ክፌት ነው፡፡  

 

 የተሇያዩ የእፅዋት ክፌልችን መሰብሰብና ማስቀመጥ  

የተሇያዩ እፅዋት ወይም የእፅዋት ክፌሌን ሣይበሊሽ ሇረጅም ጊዛ እንዱቆይ 

ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡  ይህም ዳ ምንበር ይባሊሌ፡፡  

 

እፅዋትን ወይም የእፅዋት ክፌሌን (ቅጠሌ፣ ግንዴና ሥር) ማንበር  

እፅዋትን ሇማንበር፡- ተክለን (እፅዋቱን) አስተካክል ማጋጀት፣ ንፁህ ጋዛጣ 

አጋጅቶ ከሊይና ከታች ማዴረግና በጋዛጣው ሊይ ጠንካራ ካርቶን ማዴረግ 

ምቹ ቦታ አስቀምጦ ከባዴ ነገር (ዴንጋይ) በመጫን እንዱዯርቅ ማዴረግ፡፡  
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መዴረቁ ሲረጋገጥ ብርሃን በሚያስተሊሌፌ ፕሊስቲክ ከረጢት ውስጥ አዴርጎ 

ከማስታወሻ ጋር አሽጎ ማስቀመጥ ነው፡፡   

በማስታወሻው ሊይም፡-  

- የተክለ ስም፣  

- ከየት እንዯተገኘ፣  

- የተገኘበት ቀን፣  

- ማን እንዲገኘው፣  

- ቀንና ዓመተ ምህረት ይፃፌበታሌ፡፡  

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 3/7  

ዓሊማ፡-  እፅዋትን ማንበር  

የሚያስፇሌጉ ነገሮች፡-   

መቀስ፣ የፕሊስቲክ ከረጢት፣ ምሊጭ፣ ፕሊስተር ወይም ሙጫ፣ ድሲ( 

ክሊሰር)፡፡  

 

አሠራር 

- የሚፇሇገውን እፅዋት ወይም የእፅዋት ክፌሌን መሰብሰብ፣  

- በማንበር ማዴረቅ፣  

- የዯረቀውን እፅዋት በወፌራም ወረቀት (ድሲ) ሊይ በሙጫ ወይም 

በፕሊስተር ማጣበቅ፣ 

- በተክለ ግርጌ የእፅዋቱ ስም፣ የተሰበሰበበት ቀን፣ እፅዋቱ የተገኘበት 

ቦታ (ሥፌራ)፣ የሰብሳቢውን ስምና ዓመተ ምህረቱን ማፃፌ፡፡  

- በመጨረሻም ብርሃን በሚያስተሊሌፌ ፕሊስቲክ ከረጢት ውስጥ አሽጎ 

በአስፇሊጊው ቦታ ማኖር፡፡  
 

የዙህ ዳ ጠቀሜታው አንዲንዴ በቀሊለ የማይገኙ እፅዋቶችን ወይም 

በክፌሌ ውስጥ አምጥቶ ሇአስረጂነት ወይም ሇማስተማሪያነት ሇመጠቀም 
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የማይቻሌ እፅዋትን፣ የአካሌ ክፌለን በማስቀመጥ በላሊ ጊዛ ሲፇሇግ በቀሊለ 

ሇማግኘት ያስችሊሌ፡፡  

 

 

 

ሥዕሌ 3/30 እፅዋትን ወይም የእፅዋት ክፌሌን ማንበር (ማዴረቅ) 

 

 እፅዋቶችን ማሣዯግ  

- ተክልች ሇማዯግ ምን ምን ያስፇሌጋቸዋሌ 

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 3/8  

ዓሊማ፡-  ችግኝን በእቃ ሊይ እንዱበቅሌ በማዴረግ ቀሊሌ የሆነ የተግባር  

         ሙከራ መሥራት፡፡  

 

ሇክንዋኔ የሚያስፇሌጉ ነገሮች፡-  

- አራት በሇም አፇር የተሞለ ጣሳዎች፣  

- አንዴ ዓይነት የሆኑ ቅጠሊማ ችግኞች፣ 

- በአራቱም ጣሳ ሊይ ከ1-4 ቁጥሮችን ጽፍ መሇጠፌ፡፡  
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የአሠራር ቅዯም ተከተሌ  

1. አራቱንም ችግኞች በጣሳዎቹ ውስጥ መትከሌ፡፡  

2. አንዴ ቁጥር የተፃፇበት ጣሳ ውስጥ የተተከሇውን ችግኝ አየርና 

የፀሐይ ብርሃን እንዱያገኝ ማዴረግ፡፡ 

3. ሁሇት ቁጥር የተፃፇበት ጣሳ ውስጥ የተተከሇውን ችግኝ ውሃ 

እንዲያገኝ ማዴረግ፡፡  

4. ሶስት ቁጥር የተፃፇበት ጣሳ ውስጥ የተተከሇውን ችግኝ በፕሊስቲክ 

ከረጢት ውስጥ በማዴረግ አሽጎ አየር እንዲያገኝ ማዴረግ፡፡ 

5. አራት ቁጥር የተፃፇበት ጣሳ ውስጥ የተተከሇውን ችግኝ የፀሐይ 

ብርሃን እንዲያገኝ ጨሇማ ቦታ (ቁምሣጥን ውስጥ) ማዴረግ፡፡  

6. ሁሇት ቁጥር የተፃፇበት ጣሳ ውስጥ ካሇው ችግኝ በስተቀር ላልቹን 

በመጠኑ ውሃ ማጠጣት፡፡  

7. ከአንዴ ሣምንት በኋሊ የአራቱንም ችግኞች እዴገት በማየት ውጤቱን 

መመዜገብና ሪፖርት ሇክፌለ ማቅረብ፡፡  

 

ተግባራዊ ጥያቄዎች 

- ከሙከራው ምን ተገነባችሁ 

- ጥሩ ዕዴገት እያሣየ ያሇው ችግኝ በየትኛው ቁጥር ጣሳ ውስጥ ያሇው 

ነው 

- የጠወሇገው (የዯረቀው) ችግኝ በየትኛው ቁጥር ጣሳ ውስጥ ያሇው ነው 

- ቅጠልቹ ከአረንጓዳነት ወዯ ብጫነት የተቀየሩ ችግኝ በየትኛው ቁጥር 

ጣሳ ውስጥ የተተከሇው ነው  

 

 እፅዋት ሇማዯግ ምን ያስፇሌጋቸዋሌ  

ሇተክልች እዴገት የሚያስፇሌጉ ዋና ዋና ነገሮች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

እነሱም፡- አፇር፣ ውሃ፣ አየርና የፀሐይ ብርሃን ናቸው፡፡  ተክልች 

ሇዕዴገታቸው አስፇሊጊ የሆኑ ማዕዴናትን የሚገኙት ከአፇር ሲሆን 
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በተጨማሪም አፇር የተክልችን ሥር ጠበቅ አዴርጎ በመያዜ ቀጥ ብሇው 

እንዱቆሙ ይረዲቸዋሌ፡፡  
 

ውሃ ሇተክልች እዴገት በጣም አስፇሊጊ ነው፡፡ ተክልች ምግባቸውን 

ሲያጋጁ ከሚያስፇሌጋቸው ነገሮች ውስጥ ውሃ አንደ ነው፡፡ ተክልች 

ምግባቸውን ሇማጋጀትም ሆነ ያጋጁትን ምግብ ሇመጠቀም አየር 

ያስፇሌጋቸዋሌ፡፡ ምግባቸውን ሲያጋጁ ወዯ ውስጥ የሚተነፌሱት አየር 

ካርቦንዲይኦክሳይዴ የተባሇ ጋስ ሲሆን ምግባቸውን ካጋጁ በኋሊ ወዯ ውጪ 

የሚተነፌሱት አየር ዯግሞ ኦክሲጂን የተባሇ ጋስ ነው፡፡   

በተጨማሪም ተክልች ምግባቸውን ሇማገጃት የፀሐይ ብርሃን 

ያስፇሌጋቸዋሌ፡፡  

 

 እፅዋትን ሇማሣዯግ የሚያስፇሌጉ የተሇያዩ ነገሮች  

ማንኛውንም ተክሌ (ሰብሌ) ሇማሌማት ሲፇሇግ የተክለ ር (ፌሬ) 

የሚራበት ወይም ችግኝ የሚተከሌበት ቦታ (መሬት) በሚገባ መታረስና 

መሇስሇስ አሇበት፡፡ በተሇይ የተክሌ ችግኝ የሚጋጅበትና የጓሮ አትክሌቶች 

ሇምሣላ፡- ጥቅሌ ጎመን፣ ቆስጣ፣ ሰሊጣ፣ ካሮት፣ ወተ ያለት መዯብ 

ተጋጅቶ አፇሩ በሚገባ መሇስሇስና በመስመር መተከሌ አሇባቸው፡፡ 

በተጨማሪም የአፇሩን ሇምነት ሇመጠበቅ ማዲበሪያ ወይም ኮምፒስት 

(ብስባሽና ፌግ) መጨመር አስፇሊጊ ነው፡፡   

 

የችግኝ መትከያ ቦታን ቆፌሮ ሇማሇስሇስና መዯቦችን ሇማጋጀት የተሇያዩ 

አነስተኛ የእጅ መሣሪያዎች ያስፇሌጋለ፡፡ ከነዙህ ውስጥ ጥቂቶቹ፡- 

መቆፇሪያ፣ መኮትኮቻ፣ ማሇስሇሻ፣ መስመር ማውጫና ውሃ ማጠጫ ናቸው፡፡  
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ሀ)  ሹሌ ቅርፅ ያሇው ድማ               ሇ) ጠፌጣፊ ድማ 

ሥዕሌ 3/31  መሬት ሇመቆፇርና ሇመኮትኮት የሚያገሌግለ መሣሪያዎች 

 

 

ሥዕሌ 3/32  ሇመቆፇር፣ ቦይ ሇማውጣትና የችግኝ መዯብ ሇማጋጀት 

የሚያገሌግሌ መሣሪያ 

 

ከሊይ በስዕለ የምታዩት መሣሪያ ሇምን ሇምን የሚጠቅም ይመስሊችኋሌ 

ይህ መሣሪያ፡-  

- ር ከመራቱ በፉት አፇር ሇማሇስሇስ፣  

- እንዯ ፌግ ወይም ብስባሽ ያለ የአፇር ሇምነት መጠበቂያ ግብአቶችን 

ሇማዲረስ (ሇመበተን) ይረዲሌ፡፡  
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- ከተራ በኋሊ ዯግሞ ሩን ሇመበተንና ርር ያሇ ችግኝ (ቡቃያ) 

እንዱበቅሌ ይረዲሌ፡፡  

 

 

ሥዕሌ 3/34 የችግኝ ውሃ ማጠጫ 

ውሃ ማጠጫ ውሃውን የሚረጨው በትናንሽ የወንፉት ቀዲዲዎች በኩሌ ስሇሆነ 

አፇሩ ባሇበት ይርሣሌ አይሸረሸርም፡፡  

 

አትክሌትን መንከባከብ  

ተክሌ ተገቢው እንዯክብካቤ ከተዯረገሇት ጥሩ የተክሌ ውበት ይኖረዋሌ፣ 

 

- ሇተክሌ ሉዯረግሇት የሚገባው እንክብካቤ ጥዋት ወይም ማታ ውሃ 

ማጠጣት ምክንያቱም በፀሐይ ሰዓት ካጠጣን ውሃው በፀሐይ 

ሙቀት ስሇሚተን ተክለ የሚስፇሌገውን ያህሌ ውሃ አያገኝም፡፡  

- መኮትኮትና ማረም፡- መኮትኮት ሥር በቂ አየር እንዱኖረው ሲያዯርግ 

ማረም ዯግሞ ምግቡን አረም እንዲይሻማው ይረዲሌ፡፡  

- ከበሽታ መጠበቅ የበሽታ ምሌክት ከታየ መዴሃት መርጨት፡፡  
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ተግባራዊ ክንዋኔ 3/9 

ዓሊማ፡- በትምህርት ቤት ውስጥ ሇእፅዋት ማብቂያ የሚሆን ቦታን ሰርቶ  

       ማሣየት 

አሠራር፡-  በቡዴን (5-10) አባሊት ያለበት  

ቅዯም ተከተሌ 

1. ምቹ ቦታን ከትምህርት ቤቱ አስፇቅድ መውሰዴ፣  

2. ቦታውን ሇማጋጀት የሚያስፇሌጉ መሣሪያዎችን ማጋጀት፣  

3. ቦታውን በሚገባ መቆፇርና ማሇስሇስ፣  

4. መዯብ ማጋጀትና በመዯቡ ሊይ መስመር ማጋጀት   

5. የታሰበውን ር በመስመሩ መዜራት፣  

6. በየጊዛው ውሃ ማጠጣትና ሩ ሲበቅሌ መኮትኮትና ማረም፡፡  

 

መዯብ ሲጋጅ ሁሇት ዓይነት መዯብ ማጋጀት እንዯሚቻሌ ሇተማሪዎች 

ማወቅ ይገባቸዋሌ፡፡ አንዯኛው የመዯብ ዓይነት በክረምት ወቅት የሚሰራ 

ሲሆን የመዯቡ ወሇሌ ከፌ ብል ዘሪያው መሬት ዜቅ ይሊሌ፡፡ ምክንያቱም 

ውሃ መዯቡ ሊይ እንዲይተኛ ይረዲሌ፡፡   

 

ሁሇተኛው የመዯብ ዓይነት የበጋ መዯብ ሲሆን መዯቡ ዜቅ ብል ዘሪያው 

መሬት ከፌ ይሊሌ ይሕም ውሃ እንዲይባክን ይረዲሌ፡፡  ማሇትም ውሃው ወዯ 

አሌተፇሇገ አቅጣጫ እንዲይሄዴ ያዯርጋሌ፡፡  

 

መሌመጃ 3.8 

ሀ. የሚከተለትን ጥያቄዎች በአጭሩ ግሇፁ፡፡  

1. አፇር ሇተክልች የሚሠጠው ጥቅም ምንዴነው  

2. ተክልች ምግባቸውን ካጋጁ በኋሊ ወዯ ውጪ የሚተነፌሱት አየር 

ምንዴነው  
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3. ተክልች ምግባቸውን ሇማጋጀት የሚያስፇሌጋቸው አየር ምን 

ይባሊሌ  

4. ሇተክልች ዕዴገት አስፇሊጊ የሆኑ ዋና ዋና ነገሮች ምንዴናቸው 

5. አንዴ ተክሌ ከመተከለ በፉት መዯረግ ያሇበት ቅዴመ ዜግጅት 

ምንዴነው 

6. የር መዜሪያ ወይም የችግኝ መትከያ ቦታን ሇማጋጀት 

የሚያስፇሌጉ መሣሪያዎችን በዜርዜር ግሇፁ፡፡  

7. አትክሌት ውሃ መጠጣት ያሇበትን ጊዛና ምክንያቱን ግሇፁ፡፡  

8. ሇአትክሌት ዕዴገት አስፇሊጊ ከሆኑት እንክብካቤዎች ውስጥ ሶስቱን 

ጥቀሱ፡፡ 

1.         

2.        

3.        

 

 

 በአከባቢያችን የሚገኙ እንስሳት  

 እንስሳትን መመዯብ  

እንስሳት፡- በመራቢያቸው፣ በእንቅስቃሴያቸው፣ በአመጋገባቸው ሁኔታ፣ 

በአኗኗራቸውና የሰውነት ሽፊናቸው ይሇያያለ፡፡ መመዯብ ማሇት 

የነገሮችን አንዴነትና ሌዩነት መሠረት በማዴረግ በጣም የሚመሳሰለትን 

በአንዴ ሊይ (በአንዴ ክፌሌ) የማዴረግ ዳ ነው፡፡  

 

ሀ)  የእንስሳት አረባብ  

እንስሳት በአረባብ ዳያቸው በሁሇት ይመዯባለ፡፡ እነሱም፡- እንቁሊሌ 

የሚጥለና መሰሊቸውን የሚወሌደ ናቸው፡፡   
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እንቁሊሌ የሚጥለ እንስሳት  

እንቁሊሌ በመጣሌ የሚራቡ እንስሳት እንቁሊሌ ከሰውነታቸው ውጪ 

ይጥለና በእንቁሊለ ውስጥ ያሇው “ህዋስ” ወዯ አካሌ ይሇወጣሌ፡፡ ከዙያም 

የእንቁሊሌ ውስጥ ዕዴገቱን ሲጨርስ ከእንቁሊለ ይወጣለ፡፡  

 

 

 

 

ሥዕሌ 3/34 እንቁሊሌ የሚጥለ እንስሳት 

 

- በዙህ ሥዕሌ ውስጥ የሚታዩዋቸው እንስሳት እንቁሊሊቸውን የት 

እንዯሚጥለ በእንሰሳቱ ፉት ሇፉት በመፃፌ ግሇፁ፡፡  

- ከነዙህ እንስሳት ውስጥ እንቁሊለ ሇሰው ሌጅ ምግብነት የሚያገሇግሇው 

የየትኛው ነው  

- እንቁሊለ ትሌቅ የሆነ እንቁሊሌ ጣይ የትኛው ነው  
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ሌጅ የሚወሌደ እንስሳት  

ሌጅ (መሰሊቸውን) የሚወሌደ እንስሳት ህይወት ያሇው በአካሌ ዕዴገት 

አነስተኛ የሆነ መሰሊቸውን በመውሇዴ ጡት በማጥባት ያሳዴጓቸዋሌ፡፡ 

ስሇዙህም አጥቢዎች ይባሊለ፡፡  

 

 

 

 

ሥዕሌ 3/35 መሰሊቸውን የሚወሌደ እንስሳት 

 

- ከሊይ በተገሇፀው ሥዕሌ ውስጥ  

ሀ.  በራሪ አጥቢ እንሰሳ የትኛው ነው  

ሇ.  በውሃ ውስጥ የሚኖሩ አጥቢ እንስሳ የትኞቹ ናቸው   

 

አሳ ነባሪ  

አይጥ 

ሰው 
ሊም  

ቀጭኔ  

ዝሆን  

የላሉት ወፌ  
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እንስሳትን በእንቅስቃሴያቸው መመዯብ  

እንስሳት ከእፅዋት የሚሇዩበት አንደ ባህሪያቸው ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ 

መቻሊቸው ነው፡፡ ይህ እንቅስቃሴ ግን እንዯየመንቀሳቀሻ አካሊቸው ዓይነትና 

ቁጥር ይሇያያለ፡፡  

ሇምሣላ 

- በአራት እግራቸው የሚራመደ፣ 

- በሁሇት እግራቸው የሚራመደ፣  

- በመዋኘት የሚንቀሳቀሱ፣  

- በክንፊቸው የሚበሩ፣  

- በዯረታቸው መሬት ሇመሬት በመሳብ የሚንቀሳቀሱ፡፡  

 

 

 

ሥዕሌ 3/36  በዯረታቸው የሚሳቡ እንስሳት 
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ሥዕሌ 3/37 የሚበሩ እንስሳት (አእዋፌ) 

 

 

ሥዕሌ 3/38 በአራት እግራቸው የሚራመደ እንስሳት 
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እንስሳትን በአመጋገብ ባህሪያቸው መመዯብ  

እንስሳት በአመጋገብ ባህሪያቸው በሶስት ይመዯባለ፡፡ እነሱም፡-  

1. እፅዋት በሌ 

2. ሥጋ በሌ  

3. እፅዋትና ሥጋ በሌ ናቸው፡፡  

 

 

 

ሥዕሌ 3/39 እፅዋት በሌ እንስሳት 
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ሥዕሌ 3/40 ሥጋ በሌ እንስሳት 

 

 

 

ሥዕሌ 3/41 እፅዋትና ሥጋ በሌ እንስሳት 
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ቀጥል የተረሩትን እንስሳት ከታች ባሇው ሠንጠረዥ ውስጥ 

የአመጋገብ ባህሪያቸውን “” ምሌክት በማስቀመጥ ሇይታችሁ 

አሣዩ፡፡  

 

ተ.ቁ የእንሰሳው ስም እፅዋት በሌ ሥጋ በሌ እፅዋትና ሥጋ በሌ  

1 ሊም     

2 አይጥ    

3 እባብ     

4 ጅብ     

5 ሰው     

6 ቀበሮ    

7 አንበሳ     

8 አሣማ     

9 ግመሌ     

10 ጥንብ አንሳ     

ሠንጠረዥ 3/7 እንስሳትን በአመጋገብ ባህሪያቸው መሇየት  

 

እንስሳትን በአኗኗራቸው መመዯብ 

እንስሳት ከሚሇያዩባቸው መንገድች አንደ በመኖሪያ (አካባቢ) ቦታቸው 

ነው፡፡  

 

ሇምሣላ፡-  

- በውሃ ውስጥ የሚኖሩ፡- አሣ፣ አሣነባሪ፣ የውሃ እናት፡፡ 

- በመሬት ሊይ የሚኖሩ፡-  ሰው፣ የደርና የቤት እንስሳት፡፡  
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- በመሬት ሊይና በውሃ ውስጥ የሚኖሩ፡-  እንቁራሪት፣ አዝ፣ ጉማሬ፡፡  

በቤት የሚኖሩ - ሇማዲ እንስሳት 

በጫካ የሚኖሩ - የደር እንስሳት  

 

 

 

 

ሥዕሌ 3/42 በመሬትና በውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳት 

 

 

 

 

ሥዕሌ 3/43 በውሃ ውስጥ ብቻ የሚኖሩ እንስሳት 
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ሥዕሌ 3/44 በመሬት ሊይ የሚኖሩ እንስሳት 

 

መሌመጃ 3.9 

መመሪያ ሀ) የሚከተለትን ጥያቄዎች ትክክሌ ከሆነ እውነት ትክክሌ ካሌሆነ  

ሀሰት በማሇት መሌሱ፡፡  

1. አዝ ከውሃ ውጪ መኖር አይችሌም፡፡  

2. ዲክዬ የሚትኖረው በውሃ ውስጥ ነው፡፡  

3. እንቁራሪት በውሃ ውስጥና በመሬት ሊይ መኖር የሚችሌ እንሰሳ 

ነው፡፡  

4. እባብ በውሃ ውስጥ መኖር ይችሊሌ፡፡  

 

መመሪያ ሇ)  የሚከተለትን ጥያቄዎች በአጭሩ አብራሩ፡፡  

1. አሣዎች ከውሃ ውጪ መኖር የማይችለት ሇምንዴነው 

2. በመሬትና በውሃ ውስጥ መኖር የተሇየ ጥቅም አሇውን 

3. የጥያቄ “2” መሌሳችሁ አሇው ከሆነ እንዳት የሇውም ከሆነ ዯግሞ 

ሇምን  
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4. በውሃ ውስጥ የሚኖሩ አሣዎች የሚተነፌሱትን አየር የሚያገኙት 

ከየት ነው  አየሩስ ምን ዓይነት ነው (ጋስ ነው ወይስ ፇሳሽ) 

5. እንቁራሪቶች ከመሬት ወዯ ውሃ ሲገቡ የሚተነፌሱት እንዳት ነው 

 

እንስሳትን በቆዲ ሽፊናቸው መመዯብ 

እንስሳት በቆዲ ሽፊናቸው ይሇያያለ፡፡  

እነዙህም፡-  

- ቆዲቸው፣ በፀጉር የተሸፇነ፣ በሊባ የተሸፇነና በቅርፉት የተሸፇነ  

ተብሇው ይመዯባለ፡፡  

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 3/45 ቆዲቸው በፀጉር የተሸፇነ እንስሳት 
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ሥዕሌ 3/46 ቆዲቸው በቅርፉት የተሸፇነ እንስሳት 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 3/47 ቆዲቸው በሊባ የተሸፇነ እንስሳት 
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 የእንስሳት ተዋጽዖ  

- ቀዯም ሲሌ እንዲየነው ከሰው ሌጅ የምግብ ምንጮች ውስጥ አንደ 

እንሰሳ ነው፡፡ ከዙህ በተጨማሪ ሰው ከእንስሳት ውጤት ብዘ ነገር 

ይጠቀማሌ ወይም ያገኛሌ፡፡  

 

ከነዙህ የእንስሳት ተዋፅኦዎችም፡- 

ሇምሣላ፡-  

- ከወተት ተዋፅኦ፣ ቅቤ፣ አይብና እርጎ  

- ከቆዲ ላጦ ጫማ፣ ጃኬት፣ ኮት፣ ቀበቶ፣ ሻንጣ፣ ገንብ መያዣ የኪስ 

ቦርሳ ሇመስራት፣  

- ከቀንዴና ሾሆናቸው የተሇያዩ ጌጣጌጦችን፣ የመገሌገያ ዕቃዎች 

(ማንኪያ፣ ጭሌፊ፣ መጠጫ ዋናጫ፣ የሌብስ ቁሌፍችን ሇመሥራት፣)  

- ከፀጉራቸው፡- የሱፌ ሌብሶችን (ሹራቦች፣ ብርዴሌብስ) ሇመሥራት 

ይጠቀምባቸዋሌ፡፡  

- አጥንታቸውን፡- በመፌጨት - ሇአፇር ማዲበሪያ፣ ከላልች ምግቦች ጋር 

በመቀሊቀሌ ሇድሮዎችና ሇዓሣ መኖ (ምግብ) ሇመሥራት 

ይጠቀምባቸዋሌ፡፡  

 

ሥዕሌ 3/48 ሇቆዲና ላጦ የሚያገሇግለ እንስሳት 
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ሥዕሌ 3/49 ሇፀጉራቸው የሚፇሇጉ እንስሳት 

 

 ሇእንስሳት እርባታ አስፇሊጊ የሆኑ መሣሪያዎች  

ሁለም የቤት እንስሳት ሇሰው መሰጠት የሚገባቸውን ግሌጋልት መስጠት 

የሚችለት በጥንቃቄ ሲያዘና እንክብካቤ ሲዯረግሊቸው ብቻ ነው፡፡ ከእንስሳት 

መንከባከቢያ ዳዎች ውስጥ ጥቂቱ፡-  

- በአግባቡ መመገብ፣  

- የተስተካከሇ፣ ከዜናብና ብርዴ የሚከሊከሌ ማዯሪያ፣  

- በአግባቡ ጤናቸውን ጠብቆ መያዜ ገሊቸው ሲቆሽሽ ማጠብ፣ በተሇይ 

የቤት እንስሳት (ውሻ፣ ዴመት፣ ሊም፣ ፇረስ…) ከሰው ጋር የቅርብ 

ግንኙነት ስሊሊቸው በዴንገት ቢታመሙ ወዯ ሰው ማስተሊሇፌ 

ስሇሚችለ ሇጤንነታቸው ቅርብ ክትትሌ ማዴረግ በየጊዛው ማሳከም 

(ማስከተብ)፣  

- እንስሳትን አሇመተናኮሌና አክብሮት መስጠት ናቸው፡፡  
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ሥዕሌ 3/50   የቤት እንስሳትን መንከባከብ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 3/51 ሇእንስሳት እርባታ የሚያስፇሌጉ መሣሪያዎች 
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ማጠቃሇያ  

ቀስተዲመና፣ ዴርቅና የጎርፌ መጥሇቅሇቅ አሌፍ አሌፍ የሚከሰቱ ክስተቶች 

ናቸው፡፡  

 

መወሇዴ፣ ማዯግና መሞት በሁለም ህይወት ባሊቸው ነገሮች ሊይ የሚታይ 

የተፇጥሮ ክስተት ነው፡፡  

 

የተፇጥሮ ሀብት በተፇጥሮ የሚገኝና ሇሰው ሌጅ ጠቃሜታ መዋሌ የሚችሌ 

ነገር ነው፡፡ የሰው ሌጅ መገሌገያ የሆኑት ዋና ዋናዎቹ የተፇጥሮ ሀብቶች፡- 

እፅዋት፣ እንስሳት፣ ውሃ፣ አፇር፣ አየር፣ ዯንና ማዕዴናት ናቸው፡፡  

 

የተፇጥሮ ሀብት ሇሰው ሌጅ ከሚሰጡት ጥቅም ውስጥ ግምባር ቀዯም 

የሆኑት፡- ሇምግብነት፣ ሇሌብስ፣ ሇመጠሇያ፣ ሇገቢ ምንጭነት፣ ሇመጓጓዣ፣ 

ሇመዜናኛ፣ ሇቱሪስት መስህብነት፣ የተሇያዩ የመገሌገያ ቁሳቁሶችንና 

ጌጣጌጦችን ሇመስራት የሚባለት ተጠቃሾች ናቸው፡፡  

 

ግዴ የሇሽ የተፇጥሮ ሀብት አጠቃቀም የተፇጥሮ ሀብት መመናመንን 

ያስከትሊሌ፡፡ ስሇዙህ ይህንን ችግር ሇመቀነስ፡- በዕውቀት ሊይ የተመሰረት 

የተፇጥሮ ሀብት አጠቃቀም ስርዓት መርጋት፣ ስሇተፇጥሮ ሀብት አያያዜና 

አጠቃቀም ህብረተሰቡን ማስተማርና ህብረተሰብ አቀፌ የሆነ የአከባቢ ጥበቃ 

ሥራን መሥራት አስፇሊጊ ነው፡፡  

 

የተፇጥሮ ክስተት በአጋጣሚ (ዴንገት) ወይም በዐዯት ሰዓትና ጊዛን ጠብቆ 

በመቀያየር የሚከሰት ነገር ነው፡፡  
 

በአጋጣሚ (ዴንገት) የሚከሰቱ የተፇጥሮ ክስተቶች እንዯጎርፌ መጥሇቅሇቅ፣ 

ዴርቅ፣ ቀስተዯመና፣ የመሬት መንቀጥቀጥና የመሳሰለ ናቸው፡፡ በዐዯት 
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ጊዛን ሰዓት ጠብቀው የሚከሰቱ ዯግሞ፡- ቀንና ላሉት፣ ወቅቶችና የህይወት 

ምዕራፌ ናቸው፡፡  
 

መሇኪያዎች (የሌኬት መስፇሪያ) መናዊና ባህሊዊ (የተሇምድ) ተብሇው 

በሁሇት ይመዯባለ፡፡ መናዊ መሇኪያ ሜትር፣ ሣንቲሜትር፣ ኪል ሜትር፣ 

ግራም፣ ኪል ግራም፣ ሰዓት፣ ዯቂቃና ሴኮንዴ ናቸው፡፡  ባህሊዊ መሇኪያ 

እንዯሥንዜር፣ እርምጃ፣ ጋሻ፣ ፇረሱሊ፣ ቁና የመሣሰለ ናቸው፡፡  
 

በአከባቢያችን  የሚገኙ ነገሮች ህይወት ያሊቸውና ህይወት የላሊቸው 

ተብሇው በሁሇት ይመዯባለ፡፡ ህይወት ያሊቸው ዯግም እፅዋትና እንስሳት 

ተብሇው በሁሇት ይመዯባለ፡፡ ህይወት የላሊቸውም እንዱሁ ሰው ሰራሽና 

ተፇጥሮአዊ ተብሇው በሁሇት ይመዯባለ፡፡  

- የተፇጥሮ ሀብት በአከባቢ የሚገኝና ሇሰው ሌጅ ጥቅም የሚውሌ ነገር 

ነው፡፡ የተፇጥሮ ሀብት ሇሰው ሌጆች ከሚሰጣቸው ጥቅሞች ውስጥ 

 ሇምግብ ምንጭነት፣  

 ሇሌብስ 

 ሇመጠሇያ ግንባታ፣  

 ሇገቢ ምንጭነት፣  

 ሇመጓጓዣ ወተ ተጠቃሾች ናቸው፡፡ 

የተፇጥሮ ሀብት ጥበቃና እንክብካቤ ካሌተዯረገሇት ሇጉዲት ይዲረጋሌ፡፡ 

ከተፇጥሮ ሀብት የጉዲት ዓይነቶች ውስጥ፡-  

 የአየር ብክሇት፣  

 የውሃ ብክሇት፣  

 የዯን መጨፌጨርና፣  

 የአፇር መሸርሸር ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡  

የተፇጥሮ ሀብትን በቤትና በትምህርት ቤት ውስጥ ሣይቀር ጥበቃ ማዴረግ 

አስፇሊጊ ነው፡፡  
 



 162 

የተክሌ ክፌሌ ከመሬት በታችና ከመሬት በሊጥ ተብል በሁሇት ይከፇሊሌ፡፡ 

ከመሬት በታች ያሇው ክፌሌ ሥር ይባሊሌ፡፡ ሥር ተራምና ዴራዴር 

ተብል በሁሇት ይከፇሊሌ፡፡  

 

ግንዴ ከመሬት በታች ያሇውንና ከመሬት በሊይ ያሇውን የተክሌ ክፌሌ 

የሚያገናኝ ነው፡፡ ግንዴ እንጨት ያሇውና ሣር ያሇው ተብል በሁሇት 

ይከፇሊሌ፡፡  
 

ቅጠሌ የተክለን ምግብ የሚያጋጅ የተክሌ ክፌሌ ነው፡፡ አበባ ዯግሞ 

የተክለን ርፌ ፌሬ የሚያፇራ የተክሌ ክፌሌ ነው፡፡  
 

ተክሌን ወይም የተክሌ ክፌሌን (ቅጠሌ፣ ግንዴና ሥር) ሇረጅም ጊዛ 

ሣይበሊሽ እንዱቆይ የማዴረግ ዳ ማንበር ይበሊሌ፡፡  

ሇተክሌ ዕዴገት አስፇሊጊ የሆኑ ነገሮች ውሃ፣ አየር፣ የፀሐይ ብርሃንና አፇር 

ናቸው፡፡ 
   

የችግኝ መትከያ ወይም የር መዜሪያ ቦታን ሇማጋጀት የሚያስፇሌጉ የእጅ 

መሣሪያዎች መቆፇሪያ፣ መኮትኮቻ፣ ማሇስሇሺያና ውሃ ማጠጫ ናቸው፡፡  
 

እንስሳት በመዋሇጃቸው፣ በእንቅስቃሴያቸው፣ በአመጋገባቸው፣ በአኗኗራቸውና 

በሰውነት ሽፊናቸው ተሇይተው ይመዯባለ፡፡  

 

የእንስሳት እርባታ በአግባቡ መመገብንና ጤንነታቸውን ጠብቆ መያዜን 

ይፇሌጋሌ፡፡  
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ክፌሇ ትምህርት አራት 

4. ወረዲችን /ክፌሇ ከተማችን/ 

 

 ወረዲ ወይም ክፌሇ ከተማ ምንዴን ነው? 

 በወረዲና በቀበላ መካከሌ ያሇው ሌዩነት ምንዴን ነው? 

 

ቁሌፌ ቃሊት 

 ቀበላ 

 ወረዲ/ክፌሇ ከተማ 
 

በአንዴ አካባቢ የሚገኙ ሰዎች መንዯሮችን ይመሰርታለ፡፡ መንዯሮችም 

በአንዴነት ሆነው ቀበላ ይመሰርታለ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ አጎራባች የገጠርና 

የከተማ ቀበላዎች በአንዴነት ሆነው ወረዲን ይመሰርታለ፡፡ በትሌሌቅ ከተሞች 

ቀበላዎች በአንዴነት ሆነው ክፌሇ ከተማን ይመሰርታለ፡፡ ወረዲ ወይም ክፌሇ 

ከተማ ከቀበላ ቀጥል የሚገኝ መንግስታዊ የአስተዲዯር እርከን ነው፡፡ 

 

ትምህርት ቤታችሁ የሚገኝበት ወረዲ ወይም ክፌሇ ከተማ ስም ምን 

ይባሊሌ? 

 

 4.1. የወረዲችን አቅጣጫዎች 

     ቁሌፌ ቃሊት 

 አቅጣጫ 

 አቀማመጥ 

 ታሪካዊ ቦታዎች 
 

   4.1.1. አራቱ አቅጣጫዎች 

- ስንት ዋና ዋና አቅጣጫዎች አለ? ስማቸውን ጥቀሱ፡፡ 

- ፀሀይ በየትኛው አቅጣጫ ትወጣሇች? 
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አበይት ወይም ዋና ዋና አቅጣጫዎች የምንሊቸው አራት ናቸው፡፡ እነሱም፡- 

1. ምስራቅ 

2. ምዕራብ 

3. ሰሜንና 

4. ዯቡብ በመባሌ ይታወቃለ፡፡ 

- ምስራቅ ፀሀይ ጠዋት የምትወጣበት አቅጣጫ ነው፡፡ 

- ሰሜን ፉታችንን ወዯ ምስራቅ ስናዞር በስተግራ የሚገኘው አቅጣጫ 

ነው፡፡ 

- ዯቡብ ፉታችንን ወዯ ፀሀይ መውጫ ስናዞር በስተቀኝ የምናገኘው 

አቅጣጫ ነው፡፡ 

- ምዕራብ ማታ ፀሀይ የምትጠሌቅበት አቅጣጫ ነው፡፡ 

- ወዯ ማታ ፉታችንን ወዯ ፀሀይ መግቢያ ወይም ወዯ ምዕራብ አቅጣጫ 

ስናዞር ሰሜን በስተቀኝ፣ ዯቡብ በስተግራ፣ ምስራቅ በስተኋሊችን 

ይገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 

ሥዕሌ 4/1 አራቱ አበይት አቅጣጫዎች 

 

ሰሜን 

ምዕራብ 

ዯቡብ 

ምስራቅ 
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በክፌሌ ውስጥ ተራ በተራ በመነሳት አቅጣጫዎችን 

ሰሜን፣ዯቡብ፣ምዕራብና ምስራቅ በማሇት ሇክፌሌ ጓዯኞቻችሁና 

ሇመምህራችሁ ተናገሩ፡፡ 

 

 የወረዲችን አቀመቀመጥ ከላልች አዋሳኝ ወረዲዎች ጋር ሲታይ 
 

- ከወረዲችሁ በስተሰሜን፣ ዯቡብ፣ ምስራቅና ምዕራብ ያለትን 

ተፇጥሮአዊ አዋሳኞች ስም ተናገሩ፡፡ 

- ወረዲችሁን የሚያዋስኑ ወረዲዎችን ስም ተናገሩ፡፡ 

- ወረዲችሁን የሚያዋስን የውሃ አካሌ አሇ? ካሇ ተናገሩ፡፡ 

 

በአቅራቢያችሁ የሚገኙ ቦታዎችን መገኛ ሇመግሇፅ የተሇያዩ መንገድችን 

መጠቀም ትችሊሊችሁ፡፡ በዚህም መሰረት በአንዴ ቦታ ቆመን ወይም ተቀምጠን 

የተሇያዩ ነገሮችን ከፉቴ፣ ከኋሊዬ፣ ከግራዬ፣ ወይም ከቀኜ በማሇት መገኛቸውን 

መግሇፅ ወይም ማመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 

 

በመቀመጫችሁ ሊይ እንዯተቀመጣችሁ ከግራችሁ፣ ከፉታችሁ፣ 

ከቀኛችሁና ከኋሊችሁ እነማን እንዯተቀመጡ ስም እየጠራችሁ 

ሇመምህራችሁ ተናገሩ፡፡ 
   

ከሊይ በተገሇፀው ሁኔታ አንዴ ነገር ከላልች ነገሮች ሲነፃፀር የሚገኝበት ቦታ 

ወይም አቅጣጫ አንፃራዊ መገኛ ይባሊሌ፡፡ በዚህ ዓይነት በወረዲችሁ ዙሪያ 

የሚገኙ ታዋቂ ነገሮችን መነሻ በማዴረግ አንፃራዊ መገኛውን ሇማመሌከት 

ሞክሩ፡፡ 
 

አንፃራዊ መገኛ የሚገሇፀው በአካባቢያችን በሚገኙ ተፇጥሮአዊና ሰው ሰራሽ 

ነገሮች ነው፡፡ ተፇጥሮአዊ የምንሊቸው እንዯ ተራራ፣የውሀ አካሊት/ወንዝና ሀይቅ/ 

በመሳሰለት ሲሆን ሰው ሰራሽ ዯግሞ እንዯ ትሌሌቅ መስሪያ ቤቶች፣አጎራባች 

ወረዲዎችና የመሳሰለት ናቸው፡፡  

ከዚህ በታች የሚገኘው ሥዕሌ /ካርታ/ በዯቡብ ክሌሌ የሚገኙ ወረዲዎችን 

ያሳያሌ፡፡ 
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ሥዕሌ 4/2 የወረዲዎች አንፃራዊ መገኛ 
 

  
   - ከሊይ በሥዕለ የተገሇፁትን ወረዯዎች አንፃራዊ መገኛ ተናገሩ፡፡ 

   - የወረዲችሁ  ወይም የክፌሇ ከተማችሁን አንፃራዊ መገኛ ተናገሩ፡፡ 
 

 

4.1.3. በወረዲችን የሚገኙ ታሪካዊ ቦታዎች 

ከብዙ ዓመታት በፉት አንዲንዴ ታሪካዊ ዴርጊቶች የተከናወኑባቸው ቦታዎች 

ሁለ ታሪካዊ ስፌራዎች ይባሊለ፡፡ የቀዯምት ሰዎች መኖሪያ የነበሩ 

ዋሻዎች፣መሰብሰቢያ አዯባባዮች፣ የጦር ሜዲዎች፣ የአምሌኮ ስፌራዎች፣ ቤተ 

መንግስታትና የመሳሰለት ታሪካዊ ስፌራዎች የህዝቦችን ታሪክ ያንፀባርቃለ፡፡ 

 

በወረዲችሁ ውስጥ ታሪካዊ ስፌራዎች አለ? ካለ ስማቸውንና 

የሚገኙበትን ቀበላ ስም በመጥቀስ ሇመምህራችሁ ግሇፁ፡፡ 
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መሌመጃ 4/1 

መመሪያ ሀ. የሚከተለትን ዓረፌተነገሮች በጥሞና ካነበባችሁ በኋሊ ትክክሇኛ 

የሆነውን ዓረፌተ ነገር እውነት ስህተት የሆነውን ዯግሞ ሏሰት በማሇት መሌስ 

ስጡ፡፡ 

1. ፀሀይ የምትወጣው በስተዯቡብ አቅጣጫ ነው፡፡ 

2. ፀሀይ የምትጠሌቀው በስተሰሜን አቅጣጫ ነው፡፡ 

3. ምዕራብ ፀሀይ የምትጠሌቅበት አቢይ አቅጣጫ ነው፡፡ 

4. በአንዴ አካባቢ የሚገኙ መንዯሮች በአንዴነት ሆነው ቀበላ ይመሰርታለ፡፡ 

5. ወረዲ ወይም ክፌሇ ከተማ ከቀበላ ቀጥል የሚገኝ መንግስታዊ 

የአስተዲዯር እርከን ነው፡፡ 

 

 መመሪያ ሇ. የሚከተለትን ክፌት ቦታዎች ሙለ፡፡ 

1.            ፉታችንን ወዯ ምስራቅ ስናዞር በስተግራ የምናገኘው አቅጣጫ 

ይባሊሌ፡፡ 

2.            ፉታችንን ወዯ ፀሀይ መውጫ ስናዞር በስተቀኝ የምናገኘው 

አቅጣጫ ይባሊሌ፡፡ 

3.            ማታ ፀሀይ የምትጠሌቅበት አቅጣጫ ይባሊሌ፡፡ 

4. በአንዴ አካባቢ የሚገኙ ቀበላዎች በአንዴነት ሆነው        ይመሰርታለ፡፡ 

 

 መመሪያ ሏ. በአጭሩ መሌስ ስጡ፡፡ 

1. አበይት አቅጣጫዎችን ዘርዝሩ፡፡  

  ሀ.              

  ሇ.              

  ሏ.              

  መ.              

2. የወረዲችንን አንፃራዊ መገኛ እንዳት መግሇፅ እንችሊሇን?   

           

3. ታሪካዊ ቦታዎች የሚባለት ምን ዓይነት ቦታዎች ናቸው?   
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 የወረዲችን መሬት አቀማመጥ 

 

 የወረዲችሁ የመሬት አቀማመጥ ምን ዓይነት 

ነው? 

 

ቁሌፌ ቃሊት 

 - አቀማመጥ    - ገፅታ  - ሜዲ  - ተራራ  - ፕልቶአማ  - ሸሇቆ 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 4/3 ተራራማ መሬት 
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ሥዕሌ 4/4 ሸሇቆማ ቦታዎች 

 

 

ሥዕሌ 4/5 ሜዲማ ቦታዎች 

 

ከሊይ የተቀመጡትን ስዕልች በመመሌከት የተሇያዩ የመሬት 

አቀማመጦችን ስም ተናገሩ፡፡ 
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በምዴር ሊይ የተሇያዩ ተፇጥሮአዊ አቀማመጦች አለ፡፡ እነሱም ተራራ፣ ሸሇቆ፣ 

ኮረብታ፣ ሜዲና የመሳሰለት ሲሆኑ ተራራ ከኮረብታ የበሇጠ ከፌታ ያሇው 

የመሬት አካሌ ነው፡፡ ከተራራ ሊይ ዝናብ ሲዘንብ አፇሩ እየተሸረሸረ ወዯ ሜዲ 

ወይም ሸሇቆ ውስጥ ይወርዲሌ፡፡ ሜዲ ሌጆች ኳስ የሚጫወቱበትና አዋቂዎች 

ፇረስ የሚጋሌቡበት ሇጥ ያሇ የመሬት አቀማመጥ ነው፡፡ ሸሇቆ በሁሇት ከፌታ 

ቦታዎች መካከሌ የሚገኝ ዝቅተኛ ስፌራ ነው፡፡ 

 

የወረዲችንን መሬት ስንመሇከት ሇጥ ያሇ ሰፉ መሬት፣ ከአካባቢው በጣም ከፌ 

ብል የሚታይ መሬት ወይም ከፌተኛና ጠፌጣፊ ቅርፅ ያሇውን መሬት 

እናገኛሇን፡፡ የአንዴ ወረዲ ተፇጥሮአዊ አቀማመጥ እነዚህን የመሬት ቅርፅ 

ሁኔታዎች ያመሇክታሌ፡፡ የተሇያዩ የመሬት አቀማመጥ ሁኔታዎችን ሇመግሇፅ 

የምንጠቀምባቸው የተሇመደ ስያሜዎች አለ፡፡ እነሱም፡- 

- ሇጥ ያሇና ሰፉ መሬት ያሇበትን አካባቢ- ሜዲ 

- ከአካባቢው በጣም ከፌ ብል የሚታይ መሬት- ተራራ 

- ከፌተኛና ጠፌጣፊ ሆኖ ዯሌዲሊ የሆነ መሬት- ፕልቶአማ 

- በውሃ የተቦረቦረና ረዥም ጉዴጓዴ ዓይነት ቅርፅ ያሇው መሬት- ሸሇቆ 

ብሇን እንጠራሇን፡፡ 

 

በዚህም መሰረት የአንዴ ወረዲ ተፇጥሮአዊ የመሬት አቀማመጥ በውስጡ 

የሚገኙትን ተራሮች፣ ሜዲዎች፣ ፕልቶአማ መሬቶችንና ሸሇቆችን ሁኔታ 

ያመሊክታሌ፡፡ 

 

ከሊይ ከተጠቀሱት የመሬት ቅርፆች መካከሌ የወረዲችሁን ተፇጥሮአዊ 

አቀማመጥ በይበሌጥ የሚገሌጹት የትኞቹ ናቸው? 
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ሥዕሌ 4/6 የመሬት ተፇጥሮአዊ ገፅታዎች 

 

 የመሬት አቀማመጥ ገጽታዎች 

በወረዲችን የተሇያዩ መሌክዓ ምዴራዊ አቀማመጥ እንዯሚገኙ ተመሌክተናሌ፡፡ 

እነዚህን የተሇያዩ መሌክዓ ምዴሮችን ስንመሇከት የተሇያዩ የመሬት ገጽታዎችን 

እናገኛሇን፡፡ 

 

የወረዲችን የመሬት ገጽታ በዯን የተሸፇነ፣በውሃ የተያዙ መሬቶችና በውሃ 

የተሸረሸሩ እንዱሁም የተራቆቱ መሬቶች ብሇን መግሇጽ እንችሊሇን፡፡ 

 

መሬቱ በብዛት በበቀለ ዛፍችና ቁጥቋጦዎች ካለት በዯን የተሸፇነ ይባሊሌ፡፡ ዯን 

በተፇጥሮ የሚገኝ ወይም ሰው የተከሇው ሉሆን ይችሊሌ፡፡ በዯን የተሸፇነ መሬት 

ውበት አሇው፡፡ ነፊሻማ አየር ይኖረዋሌ፡፡ አብዛኛውን ጊዜ የደር አራዊት 

ስሇሚገኙበት ሇመዝናኛነት ያገሇግሊሌ፡፡ 
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ዕፅዋት አሌባ መሬት የተራቆተ መሬት ይባሊሌ፡፡ እንዯዚህ ዓይነት መሬት 

ሇጎርፌ ስሇሚጋሇጥ አፇሩ ይሸረሸራሌ፡፡ ከዚያም ዕፅዋትን ማብቀሌ አይችሌም፡፡ 

በተጨማሪም በዕፅዋት ያሌተሸፇነ መሬት ውበት የሇውም፡፡ 

   

ላልች በወረዲችን ውስጥ የሚገኙ የመሬት ገፅታዎች ዯግሞ የውሃ አካሊት 

ናቸው፡፡ የውሃ አካሊት የምንሊቸው ወንዝ፣ሀይቅ፣ ባህር፣ ውቅያኖስና 

የመሳሰለት ናቸው፡፡ ወንዝ ከከፌተኛ ቦታ ተነስቶ ወዯ ዝቅተኛ ቦታ የሚፇስ 

የውሃ አካሌ ነው፡፡ ሀይቅ በሰፉ ቦታ ሊይ የተኛ የውሃ አካሌ ነው፡፡ ባህርና 

ውቅያኖስ በሃገራችን አይገኙም፡፡ ባህርና ውቅያኖስ የሚባለት ከሀይቅ የሚሰፊ 

ብዙ የምዴርን ክፌሌ የሸፇኑ የውሃ አካሊት ናቸው፡፡  በውሃ አካሊት ውስጥ 

በርካታ የሆኑ ህይወት ያሊቸው እንስሳት ይገኛለ፡፡  እነሱም አሳ፣ ጉማሬ፣ አዞ፣ 

አሳ ነባሪና የመሳሰለት ናቸው፡፡ በውሃ አካሌ ከሚገኙ እንስሳቶች ውስጥ አሣን 

የሰው ሌጆች ሇምግብነት ይጠቀሙበታሌ፡፡   

 

- ከሊይ ከተጠቀሱት የመሬት ገጽታ መካከሌ የወረዲችሁን ተፇትሮአዊ ገፅታ 

የሚገሌፀው የትኛው እንዯሆነ ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡ 

- በፕሊስቲክ ጭቃ ወይም በሸክሊ ጭቃ በቡዴን በመሆን የወረዲችሁን ካርታ 

እንዳት መስራት እንዯምትችለ መምህራችሁን በመጠየቅ ሇመስራት 

ሞክሩ፡፡ በካርታውም የመሬት አቀማመጡንም አሳዩ፡፡ 
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መሌመጃ 4/2 

መመሪያ ሀ፡- የሚከተለትን ዓረፌተ ነገሮች በጥሞና ካነበባችሁ በኋሊ ትክክሇኛ     

የሆነውን ዓረፌተ ነገር እውነት ስህተት የሆነውን ዯግሞ ሏሰት በማሇት 

መሌስ ስጡ፡፡  

1. ተራራ ከኮረብታ አነስ ያሇ ከፌታ ያሇው የመሬት አካሌ ነው፡፡  

2. ሸሇቆ በሁሇት ከፌታዎች መካከሌ የሚገኝ ዝቅተኛ ስፌራ ነው፡፡  

3. መሬቱ በብዛት በበቀለ ዛፍችና ቁጥቋጦዎች ካለት በዯን የተሸፇነ ይባሊሌ፡፡  

 

መመሪያ ሇ፡- በሚከተለት ክፌት ቦታዎች ሊይ ትክክሇኛውን ቃሌ ሙለ፡፡  

1. ሇጥ ያሇና ሰፉ መሬት ያሇበት አካባቢ              ይባሊሌ፡፡  

2. ከፌተኛና ጠፌጣፊ ሆኖ ዯሌዲሊ መሬት      ይባሊሌ፡፡   

3. በአከባቢያችሁ በጣም ከፌ ብል የሚታይ መሬት     ይባሊሌ፡፡   

4. በውሃ የተቦረቦረ ረዥም ጉዴጓዴ ዓይነት ቅርጽ ያሇውን መሬት    

ብሇን እንጠራሇን፡፡  
 

መመሪያ ሏ፡- ሇሚከተለት ጥያቄዎች አጭር መሌስ ስጡ፡፡  

1. እፅዋት አሌባ መሬት ምን ተብል ይጠራሌ 

2. የውሃ አካሊት የምንሊቸውን የመሬት ገጽታዎች ዘርዝሩ፡፡ 
 

 

 በወረዲችን የሚገኙ መስሪያ ቤቶች 

በወረዲችሁ ወይም ክፌሇ ከተማችሁ የሚገኙት መስሪያ ቤቶች ስማቸውን 

ዘርዝሩ፡፡  

 

ቁሌፌ ቃሊት 

- ማዕዴን  

- ሰብአዊ  

- ግብረሰናይ  

- ኢንደስትሪ  
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 መሥሪያ ቤቶች  

ህዝቦች በአንዴ ሊይ በመሆን ቀበላና ወረዲ እንዯሚመሰርቱ በክፌሇ ትምህርቱ 

መግቢያ ሊይ ተምረናሌ፡፡ ወረዲ ከቀበላ ቀጥል የሚገኝ መንግስታዊ የአስተዲዯር 

እርከን እንዯሆነም ተወያይተናሌ፡፡   

 

መስሪያ ቤቶች የምሊቸው ሇወረዲው ህዝብ ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ 

ጠቀሜታ ያሊቸው ሥራዎችን ሇመሥራት የተመሰረቱ ናቸው፡፡  

 

በወረዲው ውስጥ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የግሌ ዴርጅቶች፣ መንግስታዊ 

ያሌሆኑ ዴርጅቶችና የእምነት ተቋማት ይገኛለ፡፡  
 

- በወረዲችሁ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የትኞቹ ናቸው 

- በወረዲችሁ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች የምንሊቸው የትኞቹ 

ናቸው  

- በወረዲችሁ ውስጥ የግሌ ዴርጅቶች የምንሊቸው የትኞቹ ናቸው  

- በወረዲችሁ ውስጥ የሀይማኖት ተቋማት የትኞቹ ናቸው 

 

የመንግስት መስሪያ ቤቶች  

ሇወረዲው ህዝብ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጠቀሜታ ያሊቸውን ሌዩ ሌዩ ስራዎች 

ሇመስራት የተመሰረቱ የመንግስት መስሪያ ቤቶች አለ፡፡  

 

ምሣላ፡-  

- የወረዲው የትምህርት ጽ/ቤት - የወረዲው የትምህርት ስራዎችን በኃሊፉነት 

ይመራሌ፡፡  

 

- የግብርናና ገጠር ሌማት ማስተባበሪያ ዋና ጽ/ቤት - የወረዲውን የግብርና፣ 

የገጠር መንገዴ፣ የውሃና ማዕዴን ዘርፌ ሥራዎችን በኃሊፉነት የሚመራ 

መስሪያ ቤት ነው፡፡  
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መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች  

መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች የሚባለት ሇህብረተሰቡ ሰብዓዊ እርዲታ 

ሇመስጠትና የሌማት ሥራዎችን ሇመሥራት የተቋቋሙ ግብረ ሰናይ ዴርጅቶችና 

ላልች በማህበረሰብ አካሊት የሚቋቋሙ ዴርጅቶች ናቸው፡፡  

ምሣላ፡-  

- አክሽንኤይዴ፣ ኢየሩሳላም የህፃናትና የማህበረሰብ ሌማት፣ ሜሪጆይ 

ዴርጅት፣ ወዘተ  

 

የግሌ ዴርጅቶች  

የግሌ ዴርጅቶች የሚባለት ግሇሰቦች በግሌ ወይም በቡዴን ያቋቋሟቸው እንዯ 

ሆቴሌ፣ ፊብሪካ፣ ኢንደስትሪ፣ የሸቀጣሸቀጥ መዯብሮችና የመሳሰለት ናቸው፡፡   

 

የእምነት ተቋማት  

የእምነት ተቋማት የምንሊቸው ሇህብረተሰቡ አምሌኮታዊ ተግባራትን 

የሚያከናውኑባቸው ተቋማት ናቸው፡፡ እነሱም ቤተክርስቲያን፣ መስጊዴና 

የመሳሰለትን የአምሌኮ ስፌራዎችን ያመሇክታለ፡፡  

 

 

ሥዕሌ 4/7 የእምነት ተቋማት  
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 የመሥሪያ ቤቶች ተግባር 

በወረዲችሁ ውስጥ ማን ምን ይሰራሌ  ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡   

 

የወረዲ አስተዲዯር  

የወረዲ አስተዲዯር ሇወረዲ ህዝብ ሌማት፣ ሠሊም፣ ዯህንነትና ፌትህ የሚሰራ 

የመንግስት መዋቅር ነው፡፡ የወረዲ አስተዲዯር የተሇያዩ የአስተዲዯር አካሊትና 

በምርጫ የሚወከለ የህዝብ ተወካዮችና መሪዎች ይኖሩታሌ፡፡  

 

-  የህዝብ ተወካዮችና መሪዎች የሚመረጡት በማን ነው  የምርጫው  

ሂዯትስ እንዳት እንዯሆነ ታውቃሊሁች  መሌሶቻችሁን ሇመምህራችሁ 

ተናገሩ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 4/8 ህዝቡ ተወካዮቹን ሇመምረጥ ዴምፅ ሲሰጥ 
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የወረዲ የአስተዲዯር አካሊት ፖሉስ፣ ፌርዴ ቤትና የመንግስት መስሪያ ቤቶች 

ናቸው፡፡ እነዚህ የአስተዲዯር አካሊት በህግ የተሰጣቸው ሥሌጣንና ኃሊፉነት 

አሊቸው፡፡  ከሚያከናውኗቸው ተግባራትም ዋና ዋናዎቹን እንመሌከት፡፡  

 

ፖሉስ  

የፖሉስ ሥራ ምንዴ ነው  ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡  

 

የአንዴ ወረዲ ፖሉስ እጅግ በርካታ ተግባራት አለት፡፡  ከእነሱም ውስጥ ዋና 

ዋናዎቹ የሚከተለት ናቸው፡-  

- በህብረተሰቡ ውስጥ ወንጀሌ እንዲይፇፀም ይከሊከሊሌ፡፡  

- ወንጀሌ ፇፅሞ የተዯበቀ ወንጀሇኛን አዴኖ በመያዝ፣ በህግ ቁጥጥር ስር 

እንዱውሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

- ወንጀሌን መርምሮና አጣርቶ ሇፌርዴ ቤት ያስተሊሌፊሌ፡፡  

- በአጠቃሊይ የህብረተሰቡን ሰሊም፣ ዯህንነትና ፀጥታ እንዱከበር ከህብረተሰቡ 

ጋር በጋራ በመሆን ይሰራሌ፡፡  
 

እናንተ በምትኖሩበት አካባቢ ወንጀሌ ሲሰራ ብትመሇከቱ ሇማን መጠቆም 

እንዲሇባችሁ ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡ 

 

ፌርዴ ቤት  

የፌርዴ ቤቶች የስራ ዴርሻቸው ምንዴነው  ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡  

 

ፌርዴ ቤቶች በርካታ ተግባሮችን ያከናውናለ፡፡ ከእነዚህም ውስጥ ጥቂቱ፡-  

- ሇወንጀሌ ዴርጊቶች የቅጣት ውሳኔ ይሰጣለ፡፡  

- ሇተሇያዩ የክርክር ጉዲዮች የዲኝነት ብይን ይሰጣለ፡፡  
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መሌመጃ 4/3 

መመሪያ ሀ) የሚከተለትን ጥያቄዎች ትክክሌ የሆነውን እውነት ስህተት  

    የሆነውን ሀሰት በማሇት መሌሱ፡፡  

1. ፖሉስ ወንጀሌን አጣርቶ ሇፌርዴ ቤት የማስተሊሇፌ ስሌጣን አሇው፡፡  

2. መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች የሚባለት ሇህብረተሰቡ ሰብአዊ እርዲታ 

ሇመስጠት የተቋቋሙ ግብረሰናይ ዴርጅቶች ናቸው፡፡ 

3. የወረዲ አስዲዯር የተሇያዩ የአስተዲዯር አካሊት በምርጫ የሚወከለ 

የህዝብ ተወካዮችና መሪዎች ይኖሩበታሌ፡፡  

4. መስጊዴ የእምነት ተቋም ነው፡፡  

5. ኢየሩሳላም የህፃናትና የማህበረሰብ ሌማት ዴርጅት የመንግስት መስሪያ 

ቤት ነው፡፡  

 

መመሪያ፡- ሇ ሇሚከተለት ጥያቄዎች ከቀረቡት አማራጮች ውስጥ ትክክሇኛውን  

   መሌስ ምረጡ፡፡  

1. ከሚከተለት ውስጥ የመንግስት መስሪያ ቤት የትኛው ነው  

ሀ.  አክሽን ኤይዴ    ሇ.  የወረዲ ትምህርት ጽ/ቤት 

ሏ.  ሆቴሌ     መ.  ቤተክርስቲያን  

2. ከሚከተለት ውስጥ የግሌ ዴርጅት የምንሇው የትኛው ነው 

ሀ.  ሆቴሌ     ሇ.  ሜሪጆይ  

ሏ.  ቤተክርስቲያን    መ.  የወረዲ ገጠር ሌማት 

ማስተባበሪያ  

3. ከሚከተለት ውስጥ የፖሉስ የስራ ዴርሻ ያሌሆነው የቱ ነው  

ሀ.  በህብረተሰቡ ውስጥ ወንጀሌ እንዲይፇፀም መከሊከሌ  

 ሇ.  ወንጀሌ ፇፅሞ የተዯበቀ ግሇሰብን አዴኖ መያዝ  

ሏ.  ሇወንጀሌ ዴርጊቶች የቅጣት ውሳኔ መስጠት 

 መ. የህብረተሰቡን ሰሊምና ፀጥታ መጠበቅ፣  

4. በወረዲ አስተዲዯር ውስጥ የማይካታተው የትኛው ነው 

ሀ.  ፖሉስ     ሇ.  የእምነት ተቋማት  

ሏ.  ፌርዴ ቤት    መ.  የመንግስት መስሪያ ቤት  
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5.              የወረዲው የትምህርት ስራዎችን በኃሊፉነት ይሰራሌ፡፡  

ሀ.  ትምህርት ጽ/ቤት   ሇ.  ጤና ጽ/ቤት  

ሏ.  የገጠር ሌማት ማስተባበሪያ  መ.  መሌሱ አሌተሰጠም  

6. ከሚከተለት ውስጥ አንደ ሇተሇያዩ የክርክር ጉዲዮች የዲኝነት ብይን 

ይሰጣሌ፡፡  

ሀ.  ጤና ጽ/ቤት   ሇ.  ፌርዴ ቤት  

ሏ.  ፖሉስ  ጽ/ቤት   መ.  የወረዲ አስተዲዯር 

 

መመሪያ ሏ.  የሚከተለትን ጥያቄዎች በአጭሩ መሌስ ስጡ፡፡  

1. መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች የስራ ዴርሻ ምንዴነው 

2. የግሌ ዴርጅቶች የምንሊቸውን ዘርዝሩ፡፡  

3. የሀይማኖት ተቋማት የምንሊቸውን ዘርዝሩ፡፡ 

 

 የወረዲው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች  

ቁሌፌ ቃሊት  

- ስራ 

- እዴገት  

- ኢኮኖሚ  

- ቴክኖልጂ  

 

 

- በቤታችሁ የእናንተ ተግባር ምንዴነው  ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡  

- ቤተሰቦቻችሁ በምን ዓይነት ሥራ ሊይ እንዯተሰማሩ ሇመምህራችሁ 

ግሇፁ፡፡  

- በወረዲችሁ የሚገኙ ሰዎች ምን ዓይነት ስራዎችን እንዯሚሰሩ 

ከመምህራችሁ ጋር ተወያዩ፡፡  

- ስራ መስራት ሇምን እንዯሚጠቅም ወሊጆቻችሁን በመጠየቅ 

የሚነግሩአችሁን ሇክፌሌ ጓዯኞቻችሁ ግሇፁሊቸው፡፡  
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ሥዕሌ 4/9 የተሇያዩ የስራ መስኮች 

 

  የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ  

ግብርና  

በወረዲችሁ ሰዎች እርሻ ሲያርሱ አስተውሊችኋሌ ከብትና ፌየሌ የሚያረቡ 

ሰዎችን ዓይታችሁ ታውቃሊችሁ  

 

በእርሻ ወይም በከብት እርባታ ሙያ የተሰማራ ሰው ገበሬ ይባሊሌ፡፡ ገበሬው 

እርሻውን በማረስ የተሇያዩ ምርቶችን ያመርታለ፡፡ ገበሬው መሬት ከማረስ 

በተጨማሪ ከብቶችን ያረባሌ፡፡  
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ሥዕሌ 4/10 የግብርና ሙያ 

 

በአከባቢያችሁ ከሚኖረው ህዝብ አብዛኛው የሚኖረው በከተማ ነው ወይስ 

በገጠር 

 

አብዛኛው የሀገራችን ህዝብ የሚኖረው በገጠር ነው፡፡ አብዛኛው የገጠር ህዝብ 

ኑሮው የተመሰረተው በግብርና ሊይ ነው፡፡  

ገበሬው መሬት በማረስና በማምረት ሇራሱና በከተማ ሇሚኖሩ ህብረተሰብ 

ሇምግብ የሚሆኑ ምርቶችን ያቀርባሌ፡፡  

 

- በአከባቢችሁ ምን አይነት የምግብ ሰብልች እንዯሚመረቱ ዘርዝሩ፡፡  

   እነዚህ የምግብ ሰብልች ከየት እንዯሚገኙ ከጓዯኞቻችሁ ጋር ተወያዩ፡፡ 
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በተሇያዩ አከባቢዎች የሚኖሩ ገበሬዎች የተሇያየ ሰብልችን ያመርታለ፡፡  

በአንዲንዴ አካባቢ ጤፌ፣ ማሽሊ፣ በቆል፣ የመሳሰለትን ሲያመርቱ በላሊ አካባቢ 

ስንዳ፣ ገብስ፣ ዘንጋዲና የመሳሰለትን ሰብልች በማምረት ገቢ ያገኛለ፡፡  

 

ገበሬው መሬቱን አርሶ ከሚያገኘው ምርት ሇራሱ የሚበቃውን ከተጠቀመ በኋሊ 

ላሊውን ገበያ ያወጣና ይሸጣሌ፡፡ በሚያገኘው ገንዘብ ሌብስና ሇኑሮ 

የሚያስፇሌጉትን እንዯ ጨው፣ ስኳር፣ ዘይትና የመሳሰለትን ይገዛሌ፡፡  

 

- በአከባቢያችሁ ገበሬው ሇምግብነት ከሚውለት ላሊ ምርቶችን ያመርታሌ   

- በቤት ውስጥ ሇምግብነት የምንጠቀምባቸው ዘይትና ስኳር ከምን ይሰራለ  

- ዘመናዊ የቆዲ ጃኬቶችና ጫማዎች ከምን የሚሰሩ ይመስሎችኋሌ እስኪ 

ከመምህራችሁ ጋር ተወያዩ፡፡  

- የሇበሳችሁት ሌብስ ከምን የተሰራ ይመስሊችኋሌ 
 

በፊብሪካ የሚሰሩና ሇሰው ሌጅ የሚጠቅሙ ምርቶች አብዛኞቹ ከግብርና በሚገኙ 

ጥሬ ነገሮች የተሰሩ ናቸው፡፡  
 

ጥጥ የግብርና ውጤት ነው፡፡  ገበሬው እርሻ በማረስ ጥጥ ያመርታሌ፡፡  ሰብስቦ 

ሇፊብሪካ ይሸጣሌ፡፡  ነጋዳው ከገበሬው በመግዛት ሰብስቦ ሇፊብሪካ ይሸጣሌ፡፡  

ፊብሪካ ውስጥ በተሇያዩ መንገድች ጥጡ ወዯ ጨርቅነት ይ ቀየራሌ፡፡   
 

የሸንኮራ አገዲ የግብርና ውጤት ነው፡፡  ፊብሪካ ውስጥ ገብቶ ተቆርጦ 

ከተጨመቀ በኋሊ የተሇያዩ ሂዯቶችን አሌፍ ወዯ ስኳርነት ይቀየራሌ፡፡   
 

ከብት ማርባት የግብርና ዘርፌ ነው፡፡  ገበሬው ከብቱን ገበያ አቅርቦ እንዯሚሸጥ 

ተምረናሌ፡፡ የተሸጠው ከብት ታርድ ሥጋው ሇምግብነት ይውሊሌ፡፡  ቆዲው 

ዯግሞ ፊብሪካ ውስይ ይገባና ዘመናዊ ቆዲ ጫማ፣ ጃኬትና ቦርሳ ይሰራበታሌ፡፡   
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ሥዕሌ 4/11 የቆዲ ውጤቶች 

ገበሬው ከምግብ ሰብልች በተጨማሪ አተር፣ ባቄሊ፣ ሸንኮራ፣ ቦልቄ፣ የመሳሰለ 

ጥራጥሬዎችን ጎመን፣ ሽንኩርት፣ ዴንች፣ ቆስጣ፣ ካሮት፣ ቲማቲም፣ የመሳሰለ 

አትክሌቶችንና ሙዝ፣ ብርቱካን፣ ማንጎ፣ አቮካድና የመሳሰለ ፌራፌሬዎችን 

በመትከሌ ሇምግብነት ተጠቅሞ ቀሪውን ሇገበያ ያቀርባሌ፡፡   

 

በገበያ ቀን ገበሬው ከእህሌ በተጨማሪ በሬ ፣ ፌየሌ፣ ድሮ፣ የመሳሰለትን     

ወዯ ገበያ ሲያመጣ አስተውሊችኋሌ 

 

ከብት ማርባት የግብርና ሙያ አካሌ ነው፡፡  እርሻ ከማረስ ጎን ሇጎን ከብት 

እያረቡ የሚኖሩ ሰዎች አለ፡፡ ሰፉ የግጦሽ መሬቶች ባለባቸው አካባቢዎች 

የሚኖሩ ሰዎች በአብዛኛው ከብት እያረቡ ብቻ ይኖራለ፡፡  ከብት ብቻ እያረቡ 

የሚኖሩ ሰዎች አርብቶ-አዯር በመባሌ ይታወቃለ፡፡   

 

ከብት ብቻ እያረቡ የሚኖሩ ሰዎች በአከባቢያችሁ አለ  እስኪ መምህራችሁን 

ጠይቃችሁ ተወያዩ፡፡   
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ሥዕሌ 4/12 ሇምግብነት የሚሆን የግብርና ውጤቶች 

 

 

 

 

ሥዕሌ 4/13 አርብቶ አዯር 
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የግብርና ውጤቶች ሇምግብነት ከሚሰጡት ጠቀሜታ በተጨማሪ ሇኢንደስትሪው 

ምርት በጥሬ ዕቃነት ያገሇግሊሌ፡፡   

በግብርናው ዘርፌ የሚመረቱ ምርቶች በኢንደስትሪው ክፌሌ ስሇሚፇሇጉ 

ገበሬዎች ሸጦ ከፌተኛ ገንዘብ ያገኛለ፡፡  የኢንደስትሪው ውጤት የሆኑትን ገዝቶ 

በመጠቀም የተሻሇ ኑሮ መኖር ይችሊለ፡፡  

 

    ብዙ ፊብሪካዎች ቢከፇቱ ሇገበሬው ምን ጥቅም እንዯሚሰጡ ወሊጆቻችሁን  

    በመጠየቅ የነገሩአችሁን ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡ 

 

ንግዴ 

ዯብተርና እስክሪብቶ የሸጠሊችሁ ማን ነው 

የወረዲችሁ የገበያ ቀን መቼ እንዯሆነ ታውቃሊችሁ 

 

በገበያ ቀን ገበሬ ያመረተውን እህሌ ሇነጋዳ ይሸጣሌ፡፡  ነጋዳውም ከገበሬው 

የገዛውን እህሌ መሌሶ ሇበሊተኛ ይሸጣሌ፡፡  ከፊብሪካ የተመረቱ ዕቃዎችን ባሇሱቅ 

ይገዛና መሌሶ ሇሚጠቀሙ ሰዎች ይሸጣሌ፡፡  

በርካታ የንግዴ ሥራ መስኮች አለ፡፡  ሰዎች በተሇያዩ መስኮች በመሰማራት 

ራሳቸው ያስተዲዴራለ፡፡  ሇአከባቢው ህብረተሰብም ግሌጋልት ያበረክታለ፡፡  
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ሥዕሌ 4/14 የንግዴ ሥራ መስኮች 

 

- በአከባቢያችሁ የምታውቋቸውን የንግዴ ዘርፍች ተናገሩ፡፡  

- በአከባቢያችሁ አብዛኛው ሰው ተሰማርቶ የሚኖረው በየትኛው የንግዴ 

ሥራ ነው   

- የንግዴ መስኩ ሇአከባቢው ነዋሪ ምን ጥቅም እንዯሚሰጥ ከጓዯኞቻችሁ 

ጋር ተወያዩ 

- በንግዴ ሥራ የተሰማሩ ሰዎች ሇራሳቸው ምን ጥቅም እንዯሚያገኙና 

ሇአከባቢውም ነዋሪ ምን አይነት አገሌግልት እንዯሚያበረክቱ 

ከመምህራችሁ ጋር ተወያዩ፡፡ 

 

መጓጓዣ  

- የምትኖሩበት አካባቢ ሰዎች ከአንዴ ቦታ ወዯላሊ ቦታ በምን ይጓጓዛለ  

- በገበያ ቀን ሰዎች እህሌ ከገጠር ወዯ ከተማ በምን እንዯሚያመጡ 

አስተውሊችኋሌ 

- ወሊጆቻችሁ ከባዴ እቃ ከአንዴ ቦታ ወዯ ቤት በምን ያመጣለ፡፡  
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ሥዕሌ 4/15 የተሇያዩ የመጓጓዣ አይነቶች 

 

- ከሊይ በሥዕለ የምትመሇከቷቸው ምን አገሌግልት ይሰጣለ  

- በገጠር የሚኖሩ ሰዎች ከገጠር ወዯ ከተማ በምን ይመጣለ 

 

በገጠር የሚኖሩ ሰዎች ከሩቅ ቦታ ያሇ ዘመዴ ሇመጠየቅ ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ 

ቦታ ይሄዲለ፡፡  የሚሄደበት ቦታ የመኪና መጓጓዣ የላሇበት ከሆነ በቤት 

እንስሳት ሊይ ተቀምጠው ይሄዲለ፡፡  ፇረስ፣ አህያና በቅልን ሇመጓጓዣነት 

ይጠቀማለ፡፡  
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ሥዕሌ 4/16 የመኪና ትራንስፖርት 

 

- በአከባቢያችሁ ሰዎች በሰፉው የሚጠቀሙበት የመጓጓዣ አይነት የትኛው 

ነው   

- በአከባቢያችሁ የገጠሩ ነዋሪ የሚጠቀመው የትኛውን የመጓጓዣ አይነት 

ነው 

 

ኢንደስትሪ  

- በአከባቢያችሁ የሚገኝ ኢንደስትሪ (ፊብሪካ) አሇ  ካሇ ሇመምህራችሁ 

ንገሩ፡፡  
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ሥዕሌ 4/17 የኢንደስትሪ ውጤቶች 

አብዛኛው ኢንደስትሪዎች ጥሬ እቃዎችን ከግብርና ውጤቶች ያገኛለ፡፡ ይህንን 

ከግብርና ያገኙትን ጥሬ ዕቃ ሇአጠቃቀም እንዱመች በማዴረግ አሻሽሇው ሇገበያ 

ያቀርባለ፡፡   

 

ሇምሣላ፡- የጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪ ጥጥን እንዯ ጥሬ እቃ 

ይጠቀማሌ፡፡  ይህም ሲባሌ ጥጥን ተጠቅሞ ወዯ ሌብስነት ይቀይራሌ ማሇት 

ነው፡፡  
 

ኢንደስትሪ በአንዴ አገር ውስጥ በብዛት መገኘታቸው የእዴገት ምሌክት ነው፡፡ 

አንዴ አገር አዯጋ የሚባሇው በርካታ ኢንደስትሪዎች ሲኖሩት ነው፡፡ 

ኢንደስትሪዎች በርካታ የሆኑ ሰዎችን በውስጣቸው ቀጥረው ያሰራለ፡፡  ስሇዚህ 

ኢንደስትሪዎች ሇበርካታ ሰዎች የስራ እዴሌ ይፇጥራለ፡፡   

 

ዘመናዊ ሌብስ በፊብሪካ ውስጥ ይሰራሌ፡፡  ሌብስን የሚሰራ ፊብሪካ የጨርቃ 

ጨርቅ ፊብሪካ በመባሌ ይታወቃሌ፡፡  

 

በአከባቢያችሁ የጨርቃ ጨርቅ ፊብሪካ አሇ  ካሇ ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡  
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በዯቡብ ብሔር በሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ውስጥ ሀዋሳ ጨርቃ ጨርቅና 

አርባምንጭ ጨርቃ ጨርቅ ፊብሪካዎች አለ፡፡  ፊብሪካዎቹ ምን አይነት ጨርቃ 

ጨርቅ እንዯሚያመርቱ መምህራችሁን በመጠየቅ ከክፌሌ ጓዯኞቻችሁ ጋር 

ተወያዩ፡፡   

 

 

 

ሥዕሌ 4/18 የጨርቃ ጨርቅ ፊብሪካ 

 

የእጅ ሥራ 

በአከባቢያችሁ ጋቢ ወይም የጥበብ ሌብስ የሚሰሩ ሰዎች አለ  

 

የሸማ ሥራ የሚሰራ ሰው ሸማኔ ተብል ይጠራሌ፡፡  ሸማ ሰሪ ባህሊዊ የሆኑ 

ሌብሶችን ይሰራለ፡፡  የጥበብ ሌብሶችን፣ ቀሚሶችን፣ ነጠሊዎችን፣ ቡለኮዎችንና  

ጋቢዎችን በመስራት ሇሰው ሌጅ ከፌተኛ ጥቅም ይሰጣለ፡፡  
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በቤታችን ውስጥ የምንጠቀምባቸውን ባሇሶስት እግር በርጩማ /ኩርሲ፣ 

ወንበር/፣ ሳጥን፣ እንዱሁም ማረሻ፣ ቢሊዋና መሬት ሇመቆፇር የምንጠቀምበት 

ዛፉያና ቆቶ ባህሊዊ የእጅ ሥራ (እዯ ጥበብ) ውጤቶች ናቸው፡፡   

እነዚህ የሰው ሌጅ የሚጠቀምባቸው የእጅ ጥበብ ውጤት ናቸው፡፡  

 

 

 

 

ሥዕሌ 4/19 የእጅ ጥበብ /የእጅ ሥራ/ ውጤቶች 

 

 

- በሥዕለ የሚታዩ የእጅ ስራ /እዯ ጥበብ/ ውጤቶች ከምን እንዯተሰሩ  

ተናገሩ፡፡  

- በአከባቢያችሁ እነዚህ የእጅ ሥራ /እዯጥበብ/ ውጤቶች የሚሰሩበትን ቦታ 

በመጎብኘት እንዳት እንዯሚሰሩ ከመምህራችሁ ጋር ተወያዩ፡፡ 
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ክር በመጣሊሇፌ ሹራብ መስራት ይቻሊሌ፡፡ ከትምህርት ቤታችሁ የእጅ ስራ ክበብ 

ካሇ ሹራብ እንዳት እንዯሚሰራ የክበቡን አባሊት ጠይቁ፡፡  የሹራብን አሰራር 

ካያችሁ በኋሊ ወሊጆቻችሁን ክርና ኪሮሽ እንዱሰጧችሁ ጠይቃችሁ 

በተመሇከታችሁት መሠረት ሹራብ ሇመስራት ሞክሩ፡፡  

 

 

 

 

ሥዕሌ 4/20 የሹራብ አሠራር  

 

 የቴክኖልጂ ውጤቶችና ጠቃሚ ተግባራት  

 

  በወረዲችሁ የሚገኙትን የቴክኖልጂ ውጤቶችን ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡ 

 

በወረዲችሁ ውስጥ በርካታ የሆኑ የቱክኖልጂ ውጤቶች ይገኛለ፡፡  

የቴክኖልጂ ውጤቶች የምንሊቸው ሬዴዩ፣ ቴሉቪዥን፣ ምዴጃ፣ የኤላክትሪክ 

ማመንጫ (ጀኔሬተር)፣ ካውያ (የኤላክትሪክ)፣ ስሌክና ተንቀሳቃሽ ስሌክ 

(ሞባይሌ)ና የመሳሰለት ናቸው፡፡   
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ሬዴዮ    የኤላክትሪክ ምዴጃ          የኤላክትሪክ ካውያ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ቴላቪዥን      የኤላክትሪክ   ተንቀሳቃሽ ስሌክ 

ማመንጫ 

 

ሥዕሌ 4/21 የቴክኖልጂ ውጤቶች 

- ከሊይ በሥዕለ የምትመሇከቱት የቴክኖልጂ ውጤቶች ሇምን ሇምን 

እንዯሚጠቅሙን ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡ 

 

እያንዲንደ የቴክኖልጂ ውጤት የራሱ የሆነ ጠቀሜታ አሇው፡፡ በጥንት ዘመን 

ሰዎች ሇሩቅ ዘመድቻቸው መሌዕክት የሚሌኩት በሰው አማካኝነት ነው፡፡  

መሌዕክተኛ በእግሩ ወይም በጋማ ከብት ሊይ ተቀምጦ ረጅም መንገዴ በመጓዝ 
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መሌዕክቱን ሇተሊከሇት ሰው ያዯርሳሌ፡፡ እንዯዚሁም በአንዴ አከባቢ ሇሚኖሩ 

ሰዎች መሌዕክት ሇመንገር ከተፇሇገ ጥሩንባ ይነፊሌ፡፡  በአከባቢ የሚኖሩ ሰዎች 

የጥሩንባ ዴምፅ ሲሰሙ በአንዴ አከባቢ በዛፌ ጥሊ ሥር ይሰባሰባለ፡፡ ከዚያም 

ሇምን እንዯሚፇሇጉ ይነገራቸዋሌ፡፡  

 

ሥሌጣን እየጨመረ ሲመጣ አዲዱስ የቴክኖልጂ ውጤቶች ከባህሊዊ መንገድች 

የተሻለና ፇጣን በሆነ መንገዴ መሌዕክት የሚያስተሊሇፈ መሣሪያዎችን ሰርተው 

መጠቀም ጀመሩ፡፡ ሬዴዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ስሌክና የመሳሰለት ዘመናዊ የመገናኛ 

ዘዳዎች ናቸው፡፡  

 

- በዘመናዊና ባህሊዊ መገናኛ ዘዳዎች መካከሌ ምን ሌዩነት አሇ 

- እናንተ ከምታውቁአቸው መገናኛ ዘዳዎች መካከሌ በፌጥነት መሌዕክት 

ማስተሊሇፌ የሚችሇው የትኛው ነው 

 

  ሇወረዲ ዕዴገት መሥራት  
 

ስራ መስራት ሇምን እንዯሚጠቅም ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡  

 

የአንዴ ቤተሰብ መሪዎች እናትና አባት በተሇያዩ ሥራዎች ሊይ ተሰማርተው 

ሇቤተሰቡ መተዲዯሪያ የሚሆን ገቢ ያገኛለ፡፡ ነገር ግን እነሱ ካሌሰሩ ቤተሰቡ 

ከፌተኛ ችግር ሊይ ይወዴቃሌ፡፡  ስሇዚህ የቤተሰቡ አባሊት በተሇይም እናትና 

አባት ቤተሰቡን የመንከባከብ ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡  እንዱሁም ሌጆች አቅማቸው 

የሚፇቅዯውን ስራ ሰርተው ቤተሰቡን መርዲትና ጥናታቸውን በፕሮግራም 

ማጥናት አሇባቸው፡፡   
 

በአንዴ ወረዲ ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች በተሇያዩ ሥራዎች ሊይ የተሰማሩ ናቸው፡፡  

ሇምሳላ፡- አብዛኛው የወረዲ ህዝብ በግብርና፣ በንግዴ፣ በኢንደስትሪ እንዱሁም 

በመንግስት ስራና በመሳሰለት ይተዲዯራሌ፡፡  ህዝብ በተሇያየ የስራ መስክ ሊይ 

ከተሰማራ የወረዲውም ሆነ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እያዯገ ይሄዲሌ፡፡  በተሻሇ የስራ 

መስክ ሇመሰማራት ጠንክሮ መስራትና መማር በጣም አስፇሊጊ ነው፡፡   
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ማንኛውም የወረዲው ነዋሪ ሇእዴገት የሚያዯርገው እንቅስቃሴ ወይም ስራ 

ጠቃሚና ሉበረታታ ይገባዋሌ፡፡  አንዴ ሰው ከታመመ ስራ መስራት አይችሌም፡፡  

ስራ ሇመስራት ሆነ ትምህርት ሇመማር ጤናማ መሆን ያስፇሌጋሌ፡፡  

 

እናንተ ህመም ሲሰማችሁ ወዯየት ትሄዲሊችሁ 

 

ማንኛውም ሰው ህመም ሲሰማው ሇህክምና ወዯ ህክምና ተቋማት ይሄዲሌ፡፡  

ከዚያም ሇሀኪሙ በሽታውን ነግሮ ይታከምና ከበሽታው ይዴናሌ፡፡  ሏኪሙ 

ባይኖር ኖሮ ግን መታከም አይቻሌም ነበር፡፡  

 

አከባቢያችንን ሇማጽዲት ጠዋት ተነስተው አከባቢ የሚጠርጉ ሰዎችን 

ተምሌክታችኋሌ እነዚህ ሰዎች አከባቢያችንን ፅደና ንፁህ በማዴረግ 

የበኩሊቸውን አስተዋፅኦ ያዯርጋለ፡፡  እነዚህ የፅዲት ሠራተኞች በሽታ አምጭ 

የሆኑ ህዋሳት እንዲይኖሩ በማዴረግ የበኩሊቸውን አስተዋፅኦ ያበረክታለ፡፡ ስሇዚህ 

እነዚህ የፅዲት ሠራተኞች ሌክ እንዯ ሏኪሙ ሇወረዲቸው እዴገት እኩሌ 

ተግባራትን አከናውነዋሌ ማሇት ነው፡፡  

 

- ስራ ክቡር ነው ሲባሌ ምን ማሇት እንዯሆነ ወሊጆቻችሁን በመጠየቅ 

ሇክፌሌ ጓዯኞቻችሁና ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡ 

 

 ሇሁለም ሥራ አዴናቆት መስጠትና አስፇሊጊነቱን ማወቅ 

የወረዲችሁ ሠራተኞች ሁለ ሥራ ቢያቆሙ ሉፇጠሩ የሚችለ ሁኔታዎች 

ምን ይመስሎችኋሌ  ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡ 

 

እያንዲንደ የወረዲው ሠራተኛ ስራውን በአግባቡ ካሌተወጣ የወረዲው እዴገት 

ወዯ ኋሊ ይቀራሌ፡፡ ፖሉሶች ስራቸውን ቢያቋርጡ ከፖሉስ ሌናገኛው 

የሚገቡን አገሌግልቶች በሙለ ይቋረጣለ፡፡  ይህም ሲባሌ በህብረተሰቡ 
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ውስጥ ወንጀሌ ይስፊፊሌ፤ ወንጀሇኞችን ሇህግ የሚያቀርብ ይጠፊሌ፤ ሰሊምና 

ፀጥታ ይታወካሌ፡፡  

 

- የወረዲው ጤና ሠራተኞች ስራቸው ምንዴነው ሇህብረተሰቡ ምን 

አገሌግልት ይሰጣለ  የወረዲው ጤና ሠራተኞች ስራቸውን ቢያቆሙ 

ምን ይከሰታሌ   

 

ሰዎች ጤናቸው ሲታወክ ወዯ ሀኪም ቤት በመሄዴ በጤና ሠራተኞች 

ህክምና ያገኛለ፡፡  ነገር ግን እነዚህ የጤና ሠራተኞች ስራቸውን ካቆሙ 

የህብረተሰቡ ጤና ችግር ሊይ ይወዴቃሌ፡፡  

    

   በትምህርት ቤት ውስጥ የመምህር ጠቀሜታ ምንዴነው  

የትምህርት ቤቱ መምህራን ስራ ቢያቆሙ ምን ይከሰታሌ   

 

በትምህርት ቤት ውስጥ ትሌቁ ሰው መምህሩ ነው፡፡ ተማሪዎቹ ትምህርታቸውን 

በአግባቡ የሚከታተለት በመምህሩ እርዲታ ነው፡፡  መምህሩ ከላሇ ትምህርት 

ቤቶች አይኖሩም፡፡ ተማሪዎችም ትምህርታቸውን ሇማግኘት አይችለም ማሇት 

ነው፡፡   

 

በአጠቃሊይ ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የወረዲ ነዋሪ ሇወረዲው እዴገት እጅግ 

ከፌተኛ ጠቀሜታ አሊቸው፡፡ ወረዲ የሚኖረው ህዝብ ሲኖር ብቻ ነው፡፡ ሰዎች 

ዯግሞ በስራ ሲሰማሩ ሇወረዲው እንዱሁም ሇሀገር እዴገት ከፌተኛ ጠቀሜታ 

አሊቸው፡፡  ማንኛውም ሠራተኛ በሚያዯርገው የስራ እንቅስቃሴ አዴናቆትን 

መስጠት እጅግ አስፇሊጊ ጉዲይ ነው፡፡ ስራን መናቅ አስፇሊጊ አይዯሇም ስራዎች 

ሁለ እኩሌ ክብር አሊቸው፡፡   

 

 

 

መሌመጃ 4.4 
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መመሪያ ሀ፡- የሚከተለትን ዓረፌተ ነገሮች ካነበባችሁ በኋሊ ትክክሇኛ  

   የሆነውን ዓረፌተ ነገር እውነት  ትክክሌ ያሌሆነውን ሏሰት  

   በማሇት መሌስ ስጡ፡፡  

1. አብዛኛው የሀገራችን ህዝቦች የሚኖሩት በገጠር ነው፡፡  

2. አብዛኛው የገጠሩ ህዝብ የገቢ ምንጭ የተመሰረተው በግብርና ሊይ ነው፡፡  

3. ጥጥና የሸንኮራ አገዲ ሇፊብሪካዎች እንዯ ጥሬ እቃ ሆነው ያገሇግሊለ፡፡  

4. የግብርና ምርቶች በፊብሪካ ውስጥ እንዯ ጥሬ ዕቃ ያገሇግሊለ፡፡  

5. ኢንደስትሪዎች በአንዴ አገር ሊይ በብዛት መገኘታቸው የእዴገት 

ምሌክት ነው፡፡  

 

መመሪያ ሇ፡- የሚከተለትን ጥያቄዎች በአግባቡ ካነበባችሁ በኋሊ ትክክሇኛውን  

መሌስ ምረጡ፡፡  

1.  ሸማ ስራ የሚሰራ ሰው    ይባሊሌ፡፡   

   ሀ.  ገበሬ    ሇ.  ነጋዳ  

  ሏ.   ሸማኔ    መ.  አርብቶ አዯር  

2. ከሚከተለት ውስጥ የቴክኒዮልጂ ውጤት ያሌሆነው የቱ ነው 

   ሀ.  ሬዴዮ    ሇ.  ቴላቪዥን  

   ሏ.  ጀኔሬተር     መ.  መሌሱ አሌተሰጠም  

3.  ከሚከተለት ውስጥ ፇጣን መሌዕክት ማስተሊሇፉያ መሣሪያ የቱ ነው 

   ሀ.  ሬዴዮ    ሇ.  ቴላቪዥን  

   ሏ.  ስሌክ    መ.  ሁለም መሌስ ነው  

4.  ከሚከተለት ውስጥ ትክክሇኛው ዓረፌተ ነገር የቱ ነው 

    ሀ.  በአንዴ ወረዲ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች በተሇያዩ ስራ የተሰማሩ ናቸው፡፡  

    ሇ.  ሁለም የወረዲው ሰራተኞች ሇወረዲው እዴገት እኩሌ መስራት  

        አሇባቸው፡፡  

   ሏ.  ማንኛውም ስራ ሇሀገር እኩሌ ጠቀሜታ አሇው፡፡  

   መ.  ሁለም ትክክሌ ነው፡፡  

 

5.  ከሚከተለት ውስጥ በክሌሊችን የሚገኝ የጨርቃ ጨርቅ ፊብሪካ የቱ ነው 
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   ሀ.  አርባምንጭ ጨርቃ ጨርቅ  ሇ.  ሀዋሳ ጨርቃጨርቅ  

   ሏ.  ባህር ዲር ጨርቃ ጨርቅ        መ.  ሀናሇ  መሌስ ናቸው  

 

መመሪያ ሏ፡- የሚከተለትን ጥያቄዎች ካነበባችሁ በኋሊ ትክክሇኛውን መሌስ  

ስጡ፡፡   

1. ሇመጓጓዣ የምንገሇግሌባቸውን እንስሳት ጥቀሱ 

2. ከብት ብቻ እያረቡ የሚኖሩ ሰዎች ምን በመባሌ ይታወቃለ 

3. በእርሻና በከብት እርባታ ሙያ የተሰማሩ ሰዎች ምን ይባሊለ 

4. ሌብስን የሚሰራ ፊብሪካ ምን በመባሌ ይታወቃሌ 

5. የእጅ ሥራ ውጤቶች የሚባለትን ዘርዝሩ፡፡ 

 


