
0 

አካባቢ ሳይንስ 
 

መማሪያ መጽሏፌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ሦስተኛ ክፌሌ 
2004ዓ/ም 

 

  

 

 

 

 

 



1 

ክፌሇ ትምህርት አንዴ 

ምግብና የቤተሰብ ዯህንነት 

መግቢያ 

በዚህ ክፌሇ ትምህርት ትኩረት የሚሰጣቸው ርዕሶች ሦስት ናቸው፡፡ እነርሱም ምግብ፣ 

የቤተሰብ ጽዲትና የእረፌት ጊዜና መዝናናት የሚለ ሲሆኑ በነዚህ ዋና ዋና ርዕሶች ሥር 

በርከት ያለ ዝርዝር ጉዲዮች ተዲስሰዋሌ፡፡ በትምህርቱ የተነሱ በሙለ ከዕሇት ተዕሇት ኑሮአችን 

ጋር የተያያዙ ማሇትም ምግብ ሇሰውነታችን የሚያበረክተው ጥቅምን፣ የተመጣጠነ ምግብ 

አመጋገብ ሥርዓትን፣ የተሇያዩ የምግብ ክፌልችን፣የምግብ ብክሇት መንስኤዎችንና መከሊከያ 

ዘዳዎችን፣ የግሌ፣የቤተሰብና የአካባቢ ንፅህና አጠባበቅን፣በጽዲት ጉዴሇት የሚከሰቱ 

በሽታዎችን፣የኤዴስ በሽታ የሚያስከትሇው ተፅዕኖና የእረፌት ጊዜ አጠቃቀምን  የሚመሇከቱ 

የትምህርት ይዘቶች ዘርዘር ባሇ ሁኔታ ቀርበዋሌ፡፡  

ስሇዚህ ተማሪዎች በመማር ማስተማሩ ሂዯት ንቁ ተሳትፍ ማዴረግ ያስፇሌጋችኋሌ፡፡ 

በትምህርቱ መጨረሻም በክፌሌ ዯረጃችሁ ያገኛችሁትን ዕውቀት ወዯ ተግባር ሇመተርጏም በቂ 

ሌምዴ እንዯምታዲብሩ ይጠበቃሌ፡፡  

አጠቃሊይ ዓሊማዎች፡- ይህን ትምህርት በሚገባ ተምራችሁ ካጠናቀቃችሁ በኋሊ፡-  

1. ትክክሇኛ የሆነ የአመጋገብ ሥርዓትን ትገሌፃሊችሁ፤ ምግብን አመጣጥኖ መመገብን 

ትሇማመዲሊችሁ፡፡  

2. የምግብ ብሌሽት ምክንያቶችንና ውጤቶቻቸውን ትዘረዝራሊችሁ፤እንዳት መቆጣጠር 

እንዯሚቻሌም ትገሌፃሊችሁ፡፡  

3. የግሌ፣የቤተሰብ፣የመኖሪያ ቤትና የአካባቢ ንፅህና አጠባበቅን ትሇማመዲሊችሁ፡፡ 

በንፅህና ጉዴሇት ምክንያት የሚመጡ በሽታዎችንም ትገሌፃሊችሁ፡፡  

4. የኤዴስ በሽታ በቤተሰብና በህብረተሰብ ሊይ የሚያመጣውን ችግር ትገሌፃሊችሁ፡፡  

5. አካባቢን የመመሌከት፣የመመዯብ፣የመጠየቅ፣የግንኙነትና አብሮ የመሥራት 

ክህልትን ታዲብራሊችሁ፡፡  
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1.1. ምግብ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ምግብ ምንዴን ነው? 

ተማሪዎች፡- በሁሇተኛ ክፌሌ የአካባቢ ሳይንስ ትምህርት ስሇምግብ ምንነትና አስፇሊጊነት 

የተማራችሁትን ታስታውሳሊችሁ? በአካባቢያችሁ ዘወትር የምትመገቧቸውን የምግብ ዓይነቶችን 

ሇመምህራችሁ ተራ በተራ ንገሩ፡፡  

 ምግብ ሇሰው ሌጅ ከሚያስፇሌጉ መሠረታዊ ነገሮች አንደ ነው፡፡ ማንኛውም 

የምንበሊውና የምንጠጣው ሇአካሌ እዴገት የሚጠቅም፣ ከተሇያዩ በሽታዎች የሚከሊከሌና 

ሇሰውነት ኃይሌና ሙቀት የሚሰጥ ነገር ምግብ ይባሊሌ፡፡  

ሇምሳላ፡- እንጀራ፣ዲቦ፣ሥጋ፣አይብ፣ካሮት፣ባቄሊ፣ሽንብራ፣ወተት፣ዴንች፣ቆጮ፣ቅቤ፣ገብስ ወዘተ. 

ናቸው፡፡  

ምግብ ሇአእምሮአችን መዲበርና ሇአካሊችን ጥንካሬ የሚጠቅም ሲሆን የተሇያዩ ሥራዎችንም 

ሇመሥራት ያስችሇናሌ፡፡  

 

 

 

 

 

 

መታወስ የሚገባቸው ቁሌፌ ቃሊት፡- 

       ምግብ     ንፅህና 

       የምግብ ክፌልች    የውሃ ብክሇት 

       የአመጋገብ ሥርዓት   ህመም 

       የምግብ ብሌሽት   የሰውነት ፇሳሽ 
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1. የአመጋገብ ሥርዓት  

ተማሪዎች፡- የተሇያዩ ምግቦች የአመጋገብ ሥርዓት ተመሳሳይ ነው ወይስ ይሇያያሌ? 

 ሰው የሚመገበው ምግብ በተሇያዩ መሌኮች ይወሰዲሌ፡፡ ይኸውም በጠጣር መሌክ 

ሇምሣላ ዲቦ፣እንጀራ፣ቆል፣ቂጣ ሲሆኑ በፇሳሽ መሌክ የሚወሰደ ምግቦች ዯግሞ ጭማቂ፣ 

ሾርባ፣ወተት፣አጥሚት ናቸው፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በትኩስነታቸው የሚወሰደና ከቀዘቀዙ በኋሊ 

የሚወሰደ የምግብ ዓይነቶችም አለ፡፡  

 በተሇያዩ አካባቢዎች የተሇያዩ የአመጋገብ ሥርዓቶች አለ፡፡ አመጋገባችን እንዯየ 

ባህሊችንና እንዯየሥሌጣኔአችን ይሇያያሌ፡፡  

ሇምሳላ፡- በገጠርና በከተማ በሚኖሩ ሰዎች የአመጋገብ ሌምዴና ሇመመገቢያ የሚጠቀሙባቸው 

ዕቃዎች ተመሳሳይ አይዯለም፡፡  

 

 

ሥዕሌ 1.1 የአመጋገብ ሥርዓት በገጠርና በከተማ 
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ምግብ በምንመገብበት ወቅት መከተሌ የሚገቡን ሦሰት ዋና ዋና  ነገሮች አለ፡፡ እነሱም፡-  

1. ከምግብ በፉት እጅን መታጠብ ያስፇሌጋሌ፡፡  

2. ምግብ ስንመገብ ትኩረት ወዯ ምግባችን መሆን አሇበት፡፡ እንዲያንቀንና ትን እንዲይሇን 

ተጠንቅቀን መጉረስና አሊምጠን መዋጥ አሇብን፡፡ ስንመገብም ማውራት አዯገኛ መሆኑን 

ማወቅ ያስፇሌጋሌ፡፡  

3. ምግብ ከተመገብን በኋሊ እጆቻችንን በሳሙና መታጠብ፣አፍቻችንን በንፁህ ውሃ 

መጉመጥመጥ፣ጥርሳችንን ማፅዲትና ከምግብ በኋሊ  ሇተወሰነ ጊዜ እረፌት ማዴረግ 

አስፇሊጊ ነው፡፡  

 

አራቱ ዋና ዋና የምግብ ክፌልች  

የምንመገባቸው የምግብ ዓይነቶች በአራት ዋና ዋና የምግብ ክፌልች ይካፇሊለ፡፡ አራቱ 

የምግብ ክፌልች የሚባለት ምን ምን ናቸው? 

1. የአትክሌትና ፌራፌሬ ክፌሌ፡- የአትክሌትና ፌራፌሬ ምግቦች ሰውነታችንን ከበሽታ 

በሚከሊከለ ቪታሚኖችና ማዕዴናት (ንጥረ ምግቦች) የበሇፀጉ የምግብ ክፌልች ናቸው፡፡ 

የአትክሌትና ፌራፌሬ ምግቦች ተቀቅሇውና ተጠብሰው ወይም በጥሬነታቸው ይበሊለ፡፡  

ካሮት፣ቀይሥር፣ሙዝ፣ብርቱካን፣ልሚ፣ጏመን፣ሰሊጣ፣ቆስጣ፣ቃሪያና ቲማቲም 

የአትክሌትና ፌራፌሬ ምግቦች ናቸው፡፡ ከሊይ ከተዘረዘሩት የምግብ ዓይነቶች መካከሌ 

ካሮት፣ቀይሥር፣ጏመን፣ሰሊጣ፣ቆስጣ፣ቃሪያና ቲማቲም አትክሌቶች ሲሆኑ ብርቱካን፣ 

ልሚ፣ሙዝ፣ መንዯሪንና የመሳሰለት ዯግሞ የፌራፌሬ ምግቦች ናቸው፡፡ 

2. የእህሌና ጥራጥሬ ክፌሌ፡- ይህ የምግብ ክፌሌ ሇሰውነታችን ጉሌበትና ሙቀት ሰጪ 

ምግቦችን እንዱሁም ሰውነትን የሚገነቡና የሚጠግኑ ምግቦችን ያካተተ ነው፡፡ 

ዲቦ፣እንጀራ፣ቂጣ፣ገንፍ፣ስንዳ፣ባቄሊ፣ገብስ፣በቆል፣አዯንጓሬ፣ቆል፣አተርና ምስር የእህሌና 

ጥራጥሬ ምግቦች ናቸው፡፡  

ዲቦ፣እንጀራ፣ቂጣ፣ስንዳ፣ገብስና የመሳሰለት የእህሌ ምግቦች ሲሆኑ ባቄሊ አዯንጓሬና 

አተር ዯግሞ የጥራጥሬ ምግቦች ናቸው፡፡   
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3. የሥጋ ክፌሌ፡- የሥጋ ክፌሌ ምግቦች ሰውነትን በሚጠግኑ ፕሮቲን ምግቦች የበሇፀጉ 

ናቸው፡፡ የበሬ ሥጋ፣የበግና የፌየሌ ሥጋ ፣የድሮ ሥጋና የአሣ ሥጋ እንዱሁም የአሳማ 

ሥጋ በዚህ ምግብ ክፌሌ ውስጥ ይመዯባለ፡፡ ሥጋ በሌዩ ሌዩ ዓይነት መንገዴ ማሇትም 

በወጥ፣በጥብስ በደሇትና በክትፍ መሌክ ተዘጋጅቶ ሇምግብነት ይቀርባሌ፡፡  

ተማሪዎች፡- የሚከተለትን የእንስሳት ሥጋ ተዘጋጅተው የሚቀርቡበትን የምግብ ዓይነት 

ወጥ፣ክትፍ፣ጥብስ ወይም ደሇት በማሇት በሠንጠረዡ በተሰጠው ቦታ በመጻፌ መሌሱ 

ሠንጠረዥ 1.1. በሌዩ ሌዩ መሌክ ተዘጋጅተው ሇምግብነት የሚቀርቡ የእንስሳት ሥጋ  

የሥጋው ዓይነት  ተዘጋጅቶ የሚቀርብብት የምግብ ዓይነት  

የበሬ ሥጋ   

የበግና የፌየሌ ሥጋ   

የድሮ ሥጋ  

የአሣ ሥጋ  

  

4. የወተት ክፌሌ፡- የወተት ክፌሌ ሇሰውነታችን በጣም አስፇሊጊ ነው፡፡ ወተትና የወተት 

ተዋፅኦ ምግቦች በፕሮቲን የበሇፀጉ በመሆናቸው ሇአካሌ እዴገትና ግንባታ እንዱሁም 

ሇአጥንቶቻችንና ሇጥርሶቻችን ጥንካሬ ጠቃሚ ናቸው፡፡ 

ወተት፣እርጏ፣አይብ፣አሬራና አጓት የወተት ክፌሌ ምግቦች ናቸው፡፡ 

  

የተመጣጠነ ምግብ  

 ትክክሇኛ የምግብ አመጋገብ ሇጥሩ ጤንነት መሠረት ነው፡፡ አንዴ የምግብ 

ዓይነት ብቻ መመገብ የሰውነትን የምግብ ፌሊጏት አያሟሊም፡፡ ማንኛውም ሰው 

/ህፃን፣ሌጅ፣አዋቂ/ ጠንካራና ዯስተኛ ሇመሆንና የተሟሊ ጤንነት ሇማግኘት የተሇያዩ 

የምግብ ዓይነቶችን መመገብ ያስፇሌገዋሌ፡፡ አንዴ ሰው የተሟሊ ጤንነት የሚኖረው 

በየዕሇቱ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ ሲችሌ ነው፡፡ አራቱን የምግብ ክፌልች 
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አትክሌትና ፌራፌሬን፣እህሌና ጥራጥሬን፣ሥጋና፣ወተትን የያዘ ምግብ የተመጣጠነ 

ምግብ ይባሊሌ፡፡ የተመጣጠነ የምግብ አመጋገብ ሥርዓትን የተከተሇ ሰው ጤናማ ሆኖ 

ማንኛውንም ተግባር ሇማከናወን ብቃት ይኖረዋሌ፡፡ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ ሇምን 

ይጠቅማሌ? 

የተመጣጠነ ምግብ መመገብ የሚከተለትን ጥቅሞች ይሰጠናሌ፡፡  

- ሰውነታችንን ሇመገንባትና የተጏዲ አካሌን ሇመጠገን፡፡  

- ሰውነታችንን ከበሽታ ሇመካከሌ፡፡  

- ብርታትና ጥንካሬን ሇማግኘት፡፡  

- የዓይንን፣የቆዲንና የዴዴን ጤንነት ሇመጠበቅ፡፡  

- አጥንትንና ጥርስን ሇማጠንከር፡፡  
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ሥዕሌ 1.2 የተመጣጠነ ምግብ ምንጭ የሆኑ የምግብ ዓይነቶች 

የአትክሌትና ፌራፌሬ ክፌሌ የአትክሌትና ፌራፌሬ ክፌሌ 

 

 

የአትክሌትና ፌራፌሬ ክፌሌ 

 

የአትክሌትና ፌራፌሬ ክፌሌ 

 

 

የአትክሌትና ፌራፌሬ ክፌሌ 

 

 

የእህሌና ጥራጥሬ ክፌሌ 

የአትክሌትና ፌራፌሬ ክፌሌ 

 

 

የእህሌና ጥራጥሬ ክፌሌ 

 

የአትክሌትና ፌራፌሬ ክፌሌ 

 

 

የእህሌና ጥራጥሬ ክፌሌ 
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2. የምግብ መበከሌ ምክንያቶች  

ተማሪዎች፡- ስሇምግብ መበከሌ የምታውቁትን ምሳላ በመስጠት ሇመምህራችሁ 

ተናገሩ፡፡ 

የምግብ መበከሌ ሉያስከትለ የሚችለ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው? 

የምግብ መበከሌ ማሇት በዓይን በማይታዩ እንዯ ባክቴሪያ ያለ ጥቃቅን ህይወት 

ባሊቸው ነገሮች /ጀርሞች/ መመረዝ ማሇት ነው፡፡ ብዙ ምግቦች በቀሊለ ይበከሊለ፡፡ 

በጀርሞች የተበከለ/የተበሊሹ/ ምግቦች ተመጋቢውን ይመርዛለ፡፡ ሇህመምም 

ያጋሌጣለ፡፡  

ሇምሳላ፡- በሠርግና በግብዣ ወቅት በብዛት የሚዘጋጅና ተበሌቶ ሳያሌቅ የቆየ ምግብ 

ሉበከሌ ይችሊሌ፡፡  

የምግብ መበከሌን የሚያስከትለ ምክንያቶች የሚከተለት ናቸው፡-  

1. የግሌ ንፅህና ጉዴሇቶች፡- ምግብ የሚያዘጋጅ ሰው የግሌ ንፅህናን አሇመጠበቅ /እጅን 

አሇመታጠብ፣ጥፌርን አሇመቁረጥ/  

2. ጥቃቅን ተህዋስያን/ጀርሞች/  

3. የምግብ መሥሪያ ዕቃዎች ንፅህና ጉዴሇት፡፡  

4. ምግብ የሚያዘጋጀው ሰው በተሊሊፉ በሽታ የታመመ ከሆነ በምግብ አማካይነት በሽታ 

ወዯ ላሊ ሰው ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡  

5. ሇምግብ ማዘጋጃ የምንጠቀምበት ውሃ ንፅህና ጉዴሇት፣ ሇምሣላ፡- በተበከሇ ውሃ 

የታጠበ ወይም የተዘጋጀ ምግብ፣ 

6. አቧራ፣ዝንብ፣በረሮና አይጥ በሚዯርሱበት ቦታ ሳይከዯን የተቀመጠ ምግብ፣ 

7. በተሇያዩ መርዛማ ኬሚካልች ምግቡ ሲበከሌ፡፡  
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3. የምግብ ብሌሽት/መበከሌ/ ውጤቶች 

 ተማሪዎች፡- የተበሊሹ /የተበከለ/ምግቦች መመገብ ምን ሉያስከትሌ ይችሊሌ?መሌሳችሁን 

ሇመምህራችሁ እጅ በማውጣት ተናገሩ፡፡  

  የምግብ ዝግጅት በሚዯረግበት ወቅት ንፅህናው የተጠበቀ መሆን ይገባዋሌ፡፡ 

ምግቡ ንፁህ ካሌሆነ በሽታ አምጪ ህዋሳት ህመም ሉያስከትለ ይችሊለ፡፡ የተበሊሸ ምግብ 

መመገብ ህይወትን ሇማጣት የሚያዯርሱ በሽታዎች ሉያመጣ ይችሊሌ፡፡  

  ምግብና ውሃ ሇሰው ሌጅ መሠረታዊና አስፇሊጊ የሆኑ ነገሮች ናቸው፡፡ ነገር ግን 

የምግብና የውሃ ንፅህና የተጠበቀ ካሌሆነ ሇተሇያዩ ምግብና ውሃ ወሇዴ በሽታዎች 

ይዲርጋሌ፡፡  

  በመሠረቱ ውሃ ሇዓይን ጥርት ብል/ኮሇሌ ብል/ በመታየቱ ብቻ ሇጤና ተስማሚ 

ነው ማሇት አይቻሌም፡፡ የተበከሇ ምግብና ውሃ በመጠቀም ሇሰውነታችን ሳይስማማ ቀርቶ 

ምግቡ ከሆዲችን በተቅማጥ ወይም በትውከት አማካይነት ይወጣሌ፡፡ በዚህም ምክንያት 

በሰውነት ውስጥ የሚገኘው የውሃ መጠን ይቀንሳሌ፡፡ በትውከትና በተቅማጥ ከሰውነት 

ያሇአግባብ የወጣውን ፇሳሽ መተካት ያስፇሌጋሌ፡፡  

ተማሪዎች፡- የምግብ ብሌሽትን/ብክሇትን/ በምን በምን ምሌክቶች ማወቅ እንችሊሇን? 

የተበሊሹ ምግቦች የሚያሳዩአቸው ምሌክቶች መበስበስ፣ መጥፍ ሽታ፣እጅ እጅ ማሇት 

ወዘተ ናቸው፡፡  

1. በተበከለ ምግቦች አማካይነት የሚመጡ በሽታዎች የሚከተለት ናቸው፡-  

ኮላራ፣የአንጀት ተስቦ የዯም ተቅማጥ፡፡ 

2. በተበከሇ ውሃ አማካይነት የሚተሊሇፈ በሽታዎች፡- ኮላራ፣የዯም ተቅማጥ፣አሜባ፣ 

ጃርዱያ ናቸው፡፡  እነዚህ ከሊይ የተዘረዘሩት ህመሞች ሲከሰቱ በፌጥነት ህክምና 

ማዴረግ ተገቢ ነው፡፡  
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4. የምግብ ብሌሽትን /መበከሌን/መከሊከሌ 

ተማሪዎች፡- የምግብ ብሌሽትን ሇመከሊከሌ የሚያስችለ ዘዳዎች ምን ምን እንዯሆኑ 

ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡  

      ምግብ ሇሰው ሌጅ መኖር አስፇሊጊ ነው፡፡ ምግብ ንፅህናው ከተጠበቀ በምግብ ብክሇት 

አማካይነት ከሚከሰቱ በሽታዎች መከሊከሌ ይቻሊሌ፡፡  

የምግብ ብክሇት /ብሌሽት/መከሊከያ ዘዳዎች፡-  

1. የምግብ ማዘጋጃ ዕቃዎችን በሞቀ ውሃና ሣሙና በሚገባ ማጠብ፣ 

ሇምሳላ፡- ዴስት፣መክተፉያ፣ ቢሇዋና የመሳሰለት  

2.  ምግብ ሲዘጋጅ የእጆቻችንንና ጥፌሮቻችንን ንፅህና መጠበቅ፣  

3. የምግብ ማቅረቢያና መመገቢያ ቁሳቁሶች እንዯ ሰሀን፣ ጭሌፊ ማንኪያ የመሳሰለት 

ዕቃዎችን በንፁህ ውሃ ማጠብ፣  

4. በጥሬነታቸው የምንመገባቸው አትክሌትና ፌራፌሬዎች እንዯ ቲማቲም፣ሰሊጣና ብርቱካን 

የመሳሰለትን ምግቦች ከመመገባችን በፉት በንፁህ ውሃና በልሚ ማጠብ፣  

5. ሇምግብ ዝግጅት የሚረዲ ንፁህ ውሃን መጠቀም፣  

6. በሽታ አስተሊሊፉ የሆኑ ዝንቦች፣ትንኞች፣በረሮችና አቧራ በምግብ ሊይና በመመገቢያ 

ዕቃዎች ሊይ እንዲያርፈ ሸፌኖ ማስቀመጥና  

7. ምግብ በሚዘጋጅበት ወቅት በበቂ ሁኔታ ማብሰሌ ይገባሌ፡፡ ምግብን በማብሰሌ ጏጂ 

የሆኑ በሽታ አምጪ ጀርሞችን ማጥፊት ይቻሊሌ፡፡  
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ስዕሌ 1.3 አትክሌትና ፌራፌሬን ከመመገብ በፉት በንፁህ ውሃ ማጠብ ያስፇሌጋሌ 

 

ምግብ ሳይበሊሽ ሇረጅም ጊዜ ሇማቆየት የተሇያዩ ዘዳዎችን መጠቀም እንችሊሇን፡፡ 

እነዚህም፡-  

1. ምግብን ማዴረቅ፡- ሇምሳላ ሥጋን ዘሌዝል ጨው በመነስነስ ሰቅል ማዴረቅ፣  

2. ማቀዝቀዝ፡- ሥጋን በቀዝቃዛ ቦታ ማስቀመጥ/ በፌሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ/፣ 

3. ማፌሊት ናቸው፡፡ ወተትን ማፌሊት ፓስቸራይዜሽን ይባሊሌ፡፡ ፓስቸራይዜሽን ወተቱ 

ውስጥ የሚገኙትን ጀርሞች የመግዯያ ዘዳ ነው፡፡ እንዱሁም ወተትን በማቀዝቀዣ 

ውስጥ በማስቀመጥ ሳይበሊሽ ማቆየት ይቻሊሌ፡፡  

 

 



12 

ተማሪዎች፡- 

1. በምግብ መበከሌ ምክንያት የሚመጡ የተሇያዩ በሽታዎችን በዝርዝር እየጠቀሳችሁ  

በመንስኤዎቻቸውና በመከሊከያ ዘዳዎቻቸው ሊይ በክፌሌ ውስጥ በቡዴን በቡዴን 

ሆናችሁ በመወያየት የተስማማችሁበትን ሃሣብ ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡ 

2. ከሊይ ከተዘረዘሩት ምግብ ሳይበሊሽ የማቆያ ዘዳዎች በተጨማሪ የምታውቋቸውን ላልች 

ዘዳዎች ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡ 

 

መሌመጃ 1.1  

ሀ/ የሚከተለትን ጥያቄዎች እውነት ወይንም ሃሰት በማሇት መሌሱ፡፡  

1. ምግብ ሇሰው ሌጅ መኖርና ዕዴገት አስፇሊጊ ነው፡፡  

2. የተመጣጠነ ምግብን በመመገብ በሽታን መከሊከሌ ያዲግታሌ፡፡  

3. በማንኛውም አካባቢ የሰዎች የአመጋገብ ሥርዓት ተመሳሳይ ነው፡፡  

4. ምግብ በምንመገብበት ወቅት መከተሌ የሚገቡን  ነገሮች አለ፡፡  

5. ምግብ ከተመገብን በኋሊ እጆቻችንን በሳሙና መታጠብና አፍቻችንን በንፁህ ውሃ 

መጉመጥመጥ አሇብን፡፡  

ሇ/ ሇሚከተለት ጥያቄዎች ትክክሇኛውን መሌስ ምረጡ፡፡  

1. በአትክሌትና ፌራፌሬ የምግብ ክፌሌ የማይመዯበው የምግብ ዓይነት የትኛው ነው? 

ሀ/ እንጀራ  ሇ/ ሙዝ  ሏ/ ጏመን  መ/ ካሮት  

2.  በቆል፣ስንዳና ጤፌ የሚመዯቡት በ   ክፌሌ ነው፡፡  

ሀ/ ሥጋ   ሇ/ አትክሌትና ፌራፌሬ  ሏ/ እህሌና ጥራጥሬ  መ/ወተት  

3. ከሚከተለት የምግብ ዓይነቶች ውስጥ ሰውነታችንን ሇመገንባት የሚያገሇግሇው የትኛው 

ነው?  

ሀ/እንጀራ   ሇ/ ወተት  ሏ/ ልሚ   መ/ብርቱካን 
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4. የምግብ መበከሌ /ብሌሽት/ሉከሰት የሚችሇው    ምክንያት ነው፡፡  

ሀ/ በምግብ መሥሪያ ዕቃዎች ንፅህና ጉዴሇት   ሇ/ የግሌ ንፅህና ባሇመጠበቅ 

ሏ/ሇምግብ ማዘጋጃ ንፁህ ውሃ ባሇመጠቀም   መ. ሁለም መሌስ ናቸው  

5. የተበሊሹ(የተበከለ) ምግቦች 

ሀ. ጣእማቸው ይቀየራሌ  ሇ. መጥፍ ሽታ ያመጣለ 

ሏ. እጅ እጅ ይሊለ    መ. ሁለም መሌስ ናቸው 

ሏ/ የሚከተለትን ጥያቄዎች መምህራችሁ በሚያዟችሁ መሰረት አብራርታችሁ መሌሱ፡፡  

1. የተበሊሹ ምግቦች መሇያ ምሌክቶች ምን ምን ናቸው? 

2. ምግብን የሚበክለ ነገሮች ምንዴናቸው? 

3. የተመጣጠነ ምግብ ምን ምን አይነት ምግቦችን ያካተተ ነው? 

4. የተመጣጠነ ምግብ መመገብ ጥቅሙ ምንዴነው? 

5. የምግብና የውሃ ንፅህና ጉዴሇት ምንን ያስከትሊሌ? 

6. በሚከተሇው ሰንጠረዥ ውስጥ የሚገኙ ባድ ቦታዎችን ተስማሚ በሆኑ የምግብ 

ዓይነት ወይም የምግብ ክፌሌ ስም በመፃፌ ሙለ፡፡ 

 

ሠንጠረዥ 1.2 የምግብ ዓይነቶችና የሚመዯቡበት የምግብ ክፌሌ 

የምግብ ዓይነት የምግብ ክፌሌ 

ዲቦ  

 አትክሌትና ፌራፌሬ 

ስጋ  

 የወተት ክፌሌ 
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1.2.  የቤተሰብ ፅዲት 

 

 

 

 

 

ተማሪዎች፡- 1. ቤተሰብ ማሇት ምን ማሇት እንዯሆነ ታውቃሊችሁ? 

    2. የቤተሰብ ጽዲት መጠበቅ ሇምን ይጠቅማሌ? 

    3. በቤተሰብ ጽዲት ጉዴሇት ምክንያት ምን ሉከሰት ይችሊሌ? 

በአንዴ ቤት ውስጥ ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ ሰዎች በጋራ የሚኖሩ ከሆነ 

ቤተሰብ ይባሊሌ፡፡ አባት፣ እናትና ሌጆች የቤተሰብ አባሊት ናቸው፡፡  የቤተሰብ 

አባሇትን ጤንነት ሇመጠበቅ የግሌ ንፅህናን (ፅዲትን) መጠበቅ አስፇሊጊ ነው፡ በግሌ 

ንፅህናና በቤተሰብ ፅዲት ጉዴሇት ምክንያት የተሇያዩ ተሊሊፉ በሽታዎች ይከሰታለ፡፡ 

 

1. የቤተሰብ ፅዲትን ተግባራዊ ማዴረግ 

በጋራ የሚኖሩ የቤተሰብ አባሊት ጤናማዎችና  ዯስተኞች ሆነው እንዱኖሩ 

ሇማዴረግ የቤተሰቡን ፅዲት መጠበቅ ተገቢ ነው፡፡ ይህም ማሇት እያንዲንደ 

የቤተሰብ አባሌ የግሌ ፅዲቱን በሚገባ መጠበቅ አሇበት፡፡  ምክንያቱም የግሌ 

ፅዲት (ንፅህና) ከተጠበቀ የቤተሰብ ንፅህናም ስሇሚጠበቅ ነው፡፡ 

ስሇዚህ የቤተሰብን ፅዲት ተግባራዊ ሇማዴረግና ጤናማ ህይወትን ሇመምራት 

የሚከተለትን መንገድች መከተሌ ይገባሌ፡-  

 

መታወስ የሚገባቸው ቁሌፌ ቃሊት 

ቤተሰብ    የግሌ ንፅህና 

የቤተሰብ ጽዲት   መጸዲጃ ቤት 

የአካባቢ ንፅህና    የኤዴስ በሽታ 

የተበከሇ ውሃ 
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ሀ. ንፁህ አየር ወዯ ቤት እንዱገባ ማዴረግ፡-  የመኖሪያ ቤት በርና መስኮቶችን 

በመክፇት ንፁህ አየር እንዱገባና እንዱዘዋወር ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡ የንፁህ አየር ወዯ ቤት 

መግባት በቤት ውስጥ ታምቆና ታፌኖ የቆየውን ጠረን አስወግድ የቤቱን ክፌልች ጥሩ ሽታ 

እንዱኖራቸውና ሇጤና ተስማሚ በማዴረግ ተሊሊፉ በሽታዎችን ሇመከሊከሌ ይረዲሌ፡፡ 

ሇ. የሌብስ ንፅህናን መጠበቅ፡- ንፅህናው ያሌጠበቀ ሌብስ ሇተባይ መራቢያ ምክንያት 

ይሆናሌ፡፡ ይህ ዯግሞ ቤተሰቡን ሇተሊሊፉ በሽታ ያጋሌጣሌ፡፡ የምንሇብሳቸውን ሌብሶች 

ማሇትም፡-   - የውስጥ ሌብሶች (ካኒቴሪያዎች፣ሙታንታዎችና  ካሌሲዎች) 

- የቀን ሌብሶች (ሱሪ፣ ጃኬትና ሸሚዝ) 

- የላሉት ሌብሶች (አንሶሊዎችና ብርዴሌብሶችን) 

ብዙ ሳይቆሽሹ በማጠብ የሰውነትን ፅዲት ጠብቆ መቀየር ያስፇሌጋሌ፡፡  

ሏ. ቤትንና የመኖሪያ ግቢን ማፅዲት፡- ቤትንና የመኖሪያ ግቢን ማጽዲት ሇቤተሰቡ 

ጤንነት አስፇሊጊ ነው፡፡ ቤትን በየቀኑ መጥረግና ማፅዲት ቆሻሻዎችንና የምግብ ትርፌራፉ 

ነገሮችን ነፌሳት በማያመጣ መሌኩ ማስቀመጥ ይገባሌ፡፡ በመኖሪያ ግቢ ውስጥ የሚገኙትን 

ቆሻሻዎች ማጽዲትና ማስወገዴ በቆሻሻ ምክንያት በሽታን የሚያስተሊሌፈ ዝንቦችና ትንኞች  

እንዲይራቡ ይከሊከሊሌ፡፡ 

መ. የቤት እቃዎች ንፅህና መጠበቅ፡- የምግብ ማብሰያና መመገቢያ እቃዎችን ንፅህና 

መጠበቅ ያስፇሌጋሌ፡፡ የምግብ ማብሰያ እቃዎች እንዯ ሸክሊ ዴስት፣ ብረት ዴሰት፣ መክተፉያና 

ቢሊዋ እንዱሁም የምግብ ማቅረቢያ እንዯ ሳህን፣ ማንኪያና ጭሌፊ ያለ እቃዎች ከምግብ 

ዝግጅት በፉት በውሃና በሳሙና ማጠብ ተገቢ ነው፡፡ ከተጠቀምንባቸውም በኋሊ አጥቦና አዴርቆ 

በመሸፇን በንፁህ መዯርዯሪያ ሊይ ማስቀመጥ ይገባሌ፡፡ 

ሠ. ሽንት ቤትን (መፀዲጃ ቤትን) መጠቀም፡- የቤተሰቡ አባሊት መፀዲጃ ቤትን መጠቀም 

ሌምዴ ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ ሽንት ቤትን ባሇመጠቀም ማሇትም አይነምዴርን ከሽንት ቤት 

ውጭ በመፀዲዲት እንዯ አሜባ፣ የአንጀት ተስቦ፣ የዯም ተቀማጥ ኮላራ፣ የኮሶ ትሌና የወስፊት 

በሽታዎች በዝንቦች አማካይነት ሉተሊሇፈ ይችሊለ፡፡ ስሇዚህ መፀዲጃ ቤትን በመጠቀም 

የቤተሰብን ጤንነት መጠበቅ ይቻሊሌ፡፡  
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ረ. ቆሻሻን ወዯ ብስባሽነት መሇወጥ፡-  በግቢ ውስጥና በግቢ አካባቢ የሚገኙትን ቆሻሻዎች 

ወዯ ብስባሽነት (ፌግ ወይም ኮምፖስት) መሇወጥና ሇጓሮ አትክሌት ሌማት በማዲበሪያነት 

መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ በቆሻሻዎቹም ምክንያት ይመጣ የነበረውን ተስማሚ ያሌሆነ ሽታና የዝንቦች 

መራቢያነትን ማስወገዴ ይቻሊሌ፡፡ 

 

 

ስእሌ 1.4 በመጸዲጃ ቤት መጠቀም ሇጤንነት ዋስትና ነው፡፡ 
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ተማሪዎች፡- ብዙ የቤተሰብ አባሊት ሊለዋቸው ቤተሰቦች ወይም ሇአካባቢው ህብረተሰብ 

በሚዯረግ ትሌቅ ዝግጅት ወቅት የሚዘጋጅ ምግብ በተገቢው ንፅህና ያሌተዘጋጀና በንፅህና 

ያሌተያዘ ከሆነ (ከተበሊሸ) ምን ችግር እንዯሚያስከትሌ በክፌሌ ውስጥ በቡዴን ሆናችሁ 

ከተወያያችሁ በኋሊ የተስማማችሁበትን ሃሳብ ሇክፌለ ተማሪዎች አቅርቡ፡፡ 

2. የአካቢቢ ንጽህናን መጠበቅ 

      ተማሪዎች-  የአካባቢ ንፅህናን ሇመጠበቅ ምን ምን ዘዳዎችን መጠቀም እንዲሚገባን 

ተራ በተራ ሇመምህራችሁ ተናገሩ፡፡ 

የአካባቢያችን ንፅህና እንዯግሌ ቤታችን ንፅህና አዴርገን ብንጠብቅ የጤና ችግሮችን በተሟሊ 

ሁኔታ ሇመከሊከሌ እንችሊሇን፡፡  የመኖሪያ አካባቢያችንን በሚከተለት ዘዳዎች ማፅዲት 

ይቻሊሌ፡፡  

- ዯረቅ ቆሻሻዎችን ሰብስቦ ተቆፌሮ በተዘጋጀ ጉዴጓዴ ውስጥ መጣሌና 

ማቃጠሌ፣  

- የዝንቦች መራቢያ የሚሆኑ እርጥበት ያሊቸው ቆሻሻዎችን ማስወገዴ፣ 

- በየሜዲው መጸዲዲትን አስወግድ ሽንት ቤትን አዘጋጅቶ መጠቀም 

የሰዎችን አይነምዴር ነፌሳት እንዲይራቡበት ያዯርጋሌ፡፡ 
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ስዕሌ 1.5 አካባቢን በጋራ ማፅዲት ሇጤንነት ዋስትና ነው፡፡ 
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ዉሃ ሇሰው ሌጅ ህይወት በጣም አስፇሊጊ ከሆኑ ነገሮች አንደ ነው፡፡  ሇመጠጥ የሚውሌ ወሃ 

ከኩሬ፣ ከወንዝና ከሏይቅ ሌናገኝ እንችሊሇን፡፡ ሆኖም ይህ ውሃ በእንስሳት፣ በኢንደስትሪ ፌሳሽ 

ወይም በአይን በማይታዩ ጥቃቅን ህይወት ባሊቸው ነገሮች ሉበከሌ ይችሊሌ፡፡ 

ተማሪዎች፡- ጥሩ (ንፁህ) ውሃን ሇመጠጥ ሇመጠቀም ምን ምን ማዴረግ ያስፇሌጋሌ? 

ሇመጠጥና ሇሌዩ ሌዩ አገሌግልት የሚውሌ ውሃ ንፁህ ከሆነ ቦታ (ከቧንቧ)  ወይንም ንፅህናው 

አስተማማኝ ካሌሆነ ቦታ ሉቀዲ ይችሊሌ፡፡ የተቀዲው ውሃ ከመጠጣቱ በፉት ንፅህናው 

የተረጋገጠ መሆን አሇበት፡፡ ይህንንም ሇማዴረግ የሚከተለትን ዘዳዎች በመጠቀም የውሃውን 

ንፅህና መጠበቅ ይቻሊሌ፡ እነሱም፡- 

1. ውሃውን በሚገባ አፌሌቶና አቀዝቅዞ መጠጣት ከጎጂ ህዋሳት ይከሊከሊሌ፡፡ 

2. ውሃን ማጥሇሌ በውስጡ የሚገኙትን ሇጤና ጎጂ የሆኑ ነገሮች ወዯ ታች እንዱዘቅጡ 

ወይም እንዱረጉ ያዯርጋሌ፡፡ 

3. ውሃን ንፁህ የሚያዯርጉ ኬሚካልችን በመጠቀም ህይወት ያሊቸው ጎጂ ነገሮችን 

በማስወገዴ ውሃን ሇመጠጥ እንዱውሌ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡  ሇምሳላ፡- ውሃ አጋር 

4. ውሃን ማጣራት፡- ውሃን በንፁህ ጨርቅ ወይም አሸዋ በማጣራት ጥቃቅን ነፌሳትንና 

ቅጠሊቅጠልችን ማስወገዴ ይቻሊሌ፡፡ 

5. የታሸገ ውሃ እሽጉ እንዲይከፇት ወይም እንዲይቀዯዴ በመጠበቅ ሇጀርሞች ተጋሊጭ 

እንዲይሆን ማዴረግ ናቸው፡፡ 
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ሥዕሌ 1.6 ሇመጠጥነት የሚያገሇግሌ ውሃ ንፅህናው የተጠበቀ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 1.1 

ተማሪዎች፡-  

ሀ. በአካባቢያችሁ ረግቶ የተቀመጠ ወይም የፌሳሽ ማስወገጃ የተዘጋበት፣የተቋጠረና     

የተጠራቀመ ውሃ ምን አይነት አዯጋዎች እንዯሚያስከትሌና እንዳት ማስወገዴ 

እንዯሚቻሌ በቡዴን በቡዴን ሆናችሁ ተዋያዩና የተስማማችሁበትን ሃሳብ ሇክፌለ 

ተማሪዎች አስረደ፡፡ 

ሇ. በአካባቢያችሁ የውሃ ማጠራቀሚያ እቃዎች(የዝናብ ውሃ ማጠራቀሚያ ወይም  

የጣሪያ ሊይ ውሃ መቀበያ እቃዎች) በጥንቃቄና በንፅህና እንዳት መያዝ 

እንዯሚቻሌ እርስበርሳችሁ በመወያየት ያገኛችሁትን መፌትሔ ሇመምህራችሁ 

አስረደ፡፡  
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3. በፅዲት ጉዴሇት ምክንያት የሚከሰቱ በሽታዎች 

ተማሪዎች፡-  የተሇያዩ ከሰው ወዯ ሰው ሉተሊሇፈ የሚችለ በተበሊሸ ውሃ ምክንያት 

በአካባቢያችሁ የተከሰቱ ወይም ተከስተው የሚያውቁ በሽታዎችን ሇመሇየት በቡዴን 

ሆናችሁ በመወያየት የበሽታዎችን ስም ዘርዝራችሁ ሇመምህራችሁ ተናገሩ፡፡ 

ውሃ የማንኛውም ህይወት መሰረት ነው፡፡ ስሇዚህ ጤናማ ሆኖ ሇመኖር ንፅህናው 

የተጠበቀ ውሃ ማግኘት ያስፇሌጋሌ፡፡ ንፅህና የጏዯሇው ውሃ ሇሌዩ ሌዩ በሽታዎች 

ያጋሌጣሌ፡፡ ሇተሊሊፉ በሽታዎች መስፊፊት ዓይነተኛ ምክንያት በመሆን ጉዲት 

ከሚያዯርሱት በሽታዎች መካከሌ ዋናዎቹ በዓይነ ምዴር አማካይነት የሚተሊሇፈ 

በሽታዎች ናቸው፡፡ 

በንፅህና ጉዴሇትና በተበከሇ (በተበሊሸ) የመጠጥ ውሃ አማካይነት የተሇያዩ በሽታዎች 

ይከሰታለ፡፡ እነሱም፡  

-  የታይፍይዴ በሽታ፣ 

-  የኮላራ በሽታ፣ 

-  የወስፊት በሽታ፣  

-  የተስቦ በሽታ፣ 

- የአሜባ በሽታና የመሳሰለት ናቸው፡፡ 
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ሥዕሌ1.7  በውሃ አካባቢ መፀዲዲት ሇበሽታዎች መስፊፊት ዋነኛ መንገዴ ነው፡፡ 

 

በአግባቡ በተዯራጀ የመፀዲጃ ቤት መጠቀምና ዓይነምዴርን በጉዴጓዴ ውስጥ እንዱቀበር ማዴረግ 

አስፇሊጊ ተግባራት ናቸው፡፡  እያንዲንደ ቤተሰብ መፀዲጃ ቤት ሰርቶና ንፅህናውን ጠብቆ 

መጠቀም ይገባዋሌ፡፡ የመፀዲጃ ቤት ንፅህና የተጠበቀ እንዱሆን የቆሻሻ ማጣራቀሚያ እቃ፣ 

ማፅጃ የሚሆን መጥረጊያና እንዯአስፇሊጊነቱ መወሌወያ ቢኖር ይመረጣሌ፡፡ በማጠራቀሚያው 
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ውስጥ ያሇው ቆሻሻ የመጥፍ ሽታና የዝንብ መራቢያ ምክንያት እንዲይሆን በየጊዜው ማስወገዴ 

እንዱሁም ሇመፀዲጃው ቀዲዲ ክዲን እንዱኖረው ማዴረግ ተገቢ ነው፡፡ በአጥር ግቢ ውስጥና 

በአካባቢው የሚገኙ የፌሳሽ ማስወገጃ ቦታዎችን ማፅዲትና ፌሳሹ እንዱወገዴ ማዴረግ ይገባሌ፡፡  

 

የተሻሇ የጉዴጓዴ ሽንት ቤት አሰራር 

ተማሪዎች፡- በአካባቢያችሁ የሽንት ቤት እንዳት እንዯሚሰራ አይታችሁ ታውቃሊችሁ? 

የተሻሇ የጉዴጓዴ ሽንት ቤት መስራትና መጠቀም ሇቤተሰብ ጤና አጠባበቅ ይጠቅማሌ፡፡ አሰራሩ 

ቀጥል በተዘረዘሩት ቅዯም ተከተልች መሰረት መሆን አሇበት፡፡ 

1. ከሊይ አፈ ሰፊ ብል ከታች ጠበብ እያሇ የሚወርዴ ጉዴጓዴ መቆፇር፣ 

2.  ጉዴጓደ ተቆፌሮ እንዲበቃ የጉዴጓደ አፌ ዙሪያ በ50 ሳንቲ ሜትር ስፊት እንዱሁም 

50 ሳንቲ ሜትር ጥሌቀት በሲሚንቶና በዴንጋይ ገንብቶ መሰረት በመስራት ማሰር፣ 

3. በጉዴጓደ አፌ ሊይ ወፌራምና ጠንካራ እንጨት በማጋዯም ርብራብ መስራት፣ 

4. በተሰራው ርብራብ ሊይ የዓይነ ምዴር መግቢያ ቀዲዲ አስቀርቶ የርብራቡን ወሇሌ 

ክፌተት እንዲይኖረው በሲሚንቶ ስራ ወይም በጣውሊ መዴፇን፣ 

5. የዓይነ ምዴር መግቢያ ቀዲዲ መሸፇን የሚችሌ ባሇ እጀታ ክዲን ማዘጋጀት፡፡ የሽታ 

ማስወገጃ ቱቦ በመግጠም ማሻሻሌ ይቻሊሌ፡፡ 

6. በአካባቢ የሚገኙ ቁሳቁሶችን (እንጨት፣ ጭቃ ወይም ቀርከሀ) በመጠቀም በሽንት ቤቱ 

ዙሪያ ከሇሊ ወይም ግዴግዲ መስራት፣ 

7. ከዝናብና ከፀሏይ ሇመከሊከሌ በቆርቆሮ ወይም በሸክሊና በሳር ክዲን የተሰራ ጣሪያ 

እንዱኖር ማዴረግ፣ 

8. ሰዎች ሽንት ቤት ከተፀዲደ በኋሊ መታጠብ እንዱችለ የእጅ መታጠቢያ ከሸክሊ፣ ከቅሌ 

ወይም ከጀሪካን አዘጋጅቶ ሽንት ቤቱ አጠገብ በማዴረግና በመጠቀም ከበሽታ መከሊከሌ 

ይቻሊሌ፡፡ 
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ተግባራዊ ክንዋኔ 

ተማሪዎች፡- በአካባቢያችሁ የተሇመዯና ሕብረተሰቡ ዘወትር የሚጠቀምበት የመጸዲጃ ቤት 

ወይም የጉዴጓዴ ሽንት ቤትን የሚያሳይ ሰዕሌ ስሊችሁ በመምጣት ቀሻሻው ወዳት እንዯሚሄዴ 

ሇክፌለ ተማሪዎች አስረደ፡፡ 

 

4. ኤዴስ በኛ ቤተሰብና ህብረተሰቡ ሊይ ያሇው ተፅእኖ 

ተማሪዎች፡- የኤዴስ በሽታ የሚያስከትሊቸውን ችግሮች፣ የምታውቋቸውን፣ በመዘርዘር ሇክፌለ 

ተማሪዎች ግሇጹ፡፡ 

 የኤዴስ በሽታ የሰውነትን ብርታትና በሽታ የመከሊከሌ አቅም የሚያዲክም በሽታ ነው፡፡ 

ሰውነታችን በተፇጥሮ በሽታዎችን የመከሊከሌ አቅም አሇው፡፡ ነገር ግን አንዴ ሰው በኤዴስ 

በሽታ የተጠቃ ከሆነ ሰውነቱ በሽታ የመከሊከሌ አቅሙ ይዲከምና በላልች በሽታዎች በቀሊለ 

ይጠቃሌ፡፡ 

 የኤዴስ በሽታ ፡- ጥንቃቄ በጎዯሇው የግብረ ስጋ ግንኙነት፣ 

-  በዯም ንክኪና 

-  ከነፌሰጡር እናት ወዯ ህፃን በወሉዴ ጊዜ ወዘተ. ከሰው ወዯ ሰው 

የሚተሊሇፌ ነው፡፡ 

የኤዴስ በሽታ ሇተሇያዩ ኢኮኖሚያዊና የጤና ችግሮች ይዲርጋሌ፡፡ በዚህም መሰረት በኛ 

ቤተሰብና በህብረተሰቡ ሊይ የሚያመጣቸው ተጽእኖዎች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

1. የኤዴስ በሽታ አምራች ወይም ሰራተኛ ሰዎችን ስሇሚያጠቃ ምርታማነትን ይቀንሳሌ፡፡ 

2. አምራች ሰዎች በኤዴስ በሽታ ምክንያት የመስራት ኃይሊቸው ስሇሚቀንስ ገቢያቸውም 

ይቀንሳሌ፡፡ 

3. የጤናና የትምህርት አገሌልቶችን ይቀንሳሌ፡፡ 

4. በበሽታው ምክንያት ወሊጆቻቸውን በሞት የሚያጡ ህፃናት ቁጥር ይጨምራሌ፡፡ 

ከኤዴስ ጋር አብረው ሇሚኖሩ ሰዎች የተሇየ እንክብካቤ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ ይህም 

የሚሆነው፡- 
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1. ንፅህናቸውን መጠበቅ፡- ሰውነታቸውንና ሌብሶቻቸውን በየጊዜው ማጠብ 

2. የተመጣጠነ ምግብ እንዱያገኙ ማዴረግ፣ 

3. የሞራሌ ዴጋፌ መስጠት፡- ዯስተኞችና ተስፊ ያሊቸው ሰዎች እንዱሆኑ የሞራሌ 

ዴጋፌና ፌቅር በመስጠት መንከባከብ፡፡ 

 

መሌመጃ 1.2 

ሀ. የሚከተለትን ጥያቄዎች እውነት ወይ ሃሰት በማሇት መሌሱ፡፡ 

1. የቤተሰብ ጤናን ሇመጠበቅ የመኖሪያ ቤት ክፌልችን ማፅዲት ተገቢ ነው፡፡ 

2. የመኖሪያ ቤት በርና መስኮቶች እንዱከፇቱ ማዴረግ አየር እንዱዘዋወርና ጥሩ 

የቤት ጠረን እንዱኖር ያዯርጋሌ፡፡ 

3. የመፀዲጃ ቤቶችን በፅዲት መያዝ የዝንቦች መራቢያ ያዯርጋሌ፡፡ 

4. ብርቱካን፣ ልሚና ቃሪያን ከመበሊታቸው በፉት ማጠብ አያስፇሌግም፡፡ 

5. በመኖሪያ ቤት ግቢና አካባቢ የሚገኝ ቆሻሻን ወዯ ኮምፓስት ወይም መዲበሪያነት 

በመሇወጥ የአካባቢን መጥፍ ጠረን ማስወገዴ ይቻሊሌ፡፡ 

6. በአንዴ ቤተሰብ ውስጥ በጋራ የሚኖሩ ሰዎች የግሌ ንፅህናቸውን መጠበቅ 

ይገባቸዋሌ፡፡ 

7. የምግብ ማብሰያና መመገቢያ እቃዎችን ንፅህና መጠበቅ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ሇ. ሇሚከተለት ጥያቄዎች ከቀረቡት አማራጮች ትክክሇኛውን መሌስ ምረጡ፡፡ 

1. የቤተሰብ ጽዲትና ንጽህና   

ሀ. ጤናማ ያዯርጋሌ       ሇ. ዯስተኛ ያዯርጋሌ  

ሏ.ስራን በአግባቡ ሇመስራት ያስችሊሌ  መ. ሁለም መሌስ ናቸው 

2. ሇመጠጥ የሚሆን ውሃን ንጹህ ሇማዴረግ………ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ሀ. ማጣራት    ሇ. ማፌሊት    

ሏ. ማጥሇሌ   መ. ሁለም መሌስ ናቸው 
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3. ውሃን ከየት ከከየት ማግኘት ይቻሊሌ? 

ሀ. ከወንዝ    ሇ. ከኩሬ   

ሏ. ከሏይቅ      መ. ሁለም ምሌስ ናቸው 

4. የኤዴስ በሽታ ከሰው ወዯ ሰው ሉተሊሇፌ የሚችሇው፡- 

ሀ. የተበከሇ ምግብ በመመገብ   ሇ. የተበከሇ ውሃ በመጠጣት 

ሏ. በዯም ንክኪ    መ. የእጅን ንፅህና ባሇመጠበቅ 

5. የኤዴስ በሽታ  

ሀ. የሰውነታችንን የበሽታ መከሊከያ አቅም ያዲክማሌ  

ሇ. ጠንካራ ሰው እንዴንሆን ይረዲሌ    

ሏ. በቀሊለ የሚዴን በሽታ ነው    

መ. መሌስ የሇውም 
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1.3. የእረፌት ጊዜና መዝናናት  

 

 

 

 

 

 

1. የተመጣጠነ የእረፌት ጊዜና መዝናናት 

ተማሪዎች፡- የእረፌት ጊዜና የመዝናናት ጥቅም ምን እንዯሆነ እጅ እያወጣችሁ ተራ  

 በተራ ሇመምህራችሁ ተናገሩ፡፡ 

- ሰዎች የእረፌትና የመዝናኛ ጊዜ ባይኖራቸውና ብዙውን ጊዜ በስራ 

ቢያሳሌፈ ምን ሉፇጠር የሚችሌ ይመስሊችኋሌ? 

ሥራ መስራት የህይወት መሰረት ነው፡፡ ስራ በመስራት መሠረታዊ ፌሇጏቶቻችንን ማሟሊት 

እንችሊሇን፡፡ 

ተማሪዎች፡- ከዚህ በፉት ከተማራችሁት ትምህርት መሰረታዊ ፌሊጎት ምን ማሇት እንዯሆነ 

ታስታውሳሊችሁ? ምን ምንን ያጠቃሌሊሌ? 

አንዴ ሰው በቀን ውስጥ ባለት ሰዓታት የሚያከናውናቸውን ስራዎች በእቅዴ ቅዯም ተከተሌ 

ከፊፌል መስራት ይገባዋሌ፡፡ 

ሇምሳላ፡- አንዴ(ዱት) ተማሪ ትምህርት ቤት ከመሄደ(ዶ) በፉት ምን ምን ማከናወን 

እንዯሚገባው(ባት) በቅዴሚያ አቅድ(ዲ) መስራት ይገባዋሌ(ታሌ)፡፡ በዚህም መሰረት፡- 

1. ትምህርት ቤት ከመሄደ(ዶ) በፉት፡- 

- ከመኝታ መነሳትና ወዯ መፀዲጃ ቤት ሄድ መፀዲዲት፣ 

- እጅና ፉትን መታጠብ፣ 

መታወስ የሚገባቸው ቁሌፌ ቃሊት 

የተመጣጠነ እረፌት           ሙዚየም 

መዝናናት   ፓርኮች 

መሠረታዊ ፌሊጎት  ቅርስ 
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- ቁርስ መብሊት፣ 

- ወዯ ትምህርት ቤት መሄዴ ይገባዋሌ/ይገባታሌ/፡፡ 

2. በትምህርት ቤት ውስጥ፡- 

- የትምህርት ሰዓትን አክብሮ መማር፣ 

- በትምህርት መካከሌ ያለትን የእረፌት ሰዓቶች በአግባቡ መጠቀም (ኳስ 

መጫወት፣ከጓዯኞች ጋር መወያየት ግቢውን   መጎብኘት) 

3. ከትምህርት ቤት መሌስ፡- 

- እረፌት መውሰዴ፣ 

- መዝናናት፣ 

- ማጥናት፣ 

- ቤተሰብን መርዲት (መሊሊክ፣ ማገድ መሌቀም፣ ከብቶችን መጠበቅ፣ የቤት 

እቃዎችን ማጠብ፣ ህፃናትን መንከባከብ …) 

በአንዴ ቀን ውስጥ የሚከናወኑ ስራዎች ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ ሁለንም በአንዴ ገዜ 

ማከናወን አይቻሌም፡፡ ስሇዚህ በቀን ውስጥ የሚከናወኑ ስራዎችን በጊዜ (በሰዓታት) ከፊፌል 

ማከናወን ውጤታማ ያዯርጋሌ፡፡ በተጨማሪም በተከታታይ ያሇማቋራጥ ስራዎችን በመስራት 

ምክንያት ከሚያጋጥም የሰውነት ዴካም ያዴናሌ፡፡ 

 በስራ መካካሌ የሚዯረግ የተመጣጠነ እረፌትና መዝናናት ቀጣዩ ስራችንን በፌሊጎትና 

በአዱስ መንፇስ እንዴንሰራ ይጠቅመናሌ፡፡ ሰውነትን እያሳረፈና እያዝናኑ ስራን መስራት 

ሰውነታችን በቀሊለ በበሽታ እንዲይጠቃና ጓዯኞቻችንና ዘመድቻችንን የመጠየቂያ ጊዜም 

እንዱኖረን ይረዲናሌ፡፡ 

 ስሇዚህ የተመጣጠነ የእረፌትና የመዝናኛ ጊዜ ሳይኖረን ቀኑን ሙለ በስራ ሊይ ብቻ 

የምንጠመዴ ከሆኑ፡- 

- ከመጠን በሊይ ዴካም ይሰማናሌ፣ 

- የስራ ፌሊጎታችን እየቀነሰ ይመጣሌ፣ 

- ሰውነታችን በቀሊለ በበሽታ ሉጠቃ ይችሊሌ፣ 
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- ከቤተሰቦቻችንና ጓዯኞቻቸን ጋር የመገናኛ ጊዜ ያጥረናሌ፡፡ ይህም 

በመሆኑ በየሳምንቱ የመዝናኛ ጊዜ በየቀኑ በስራ መካከሌም ሆነ ስራ 

ከጨረስን በኋሊ የእረፌት ጊዜ ሉኖረን ይገባሌ፡፡ 

2. የእረፌትና የመዝናኛ ጊዜን በተገቢው መጠቀም  

ተማሪዎች፡- የእረፌት ጊዜያችሁን እንዳት እንዯምታሳሌፈ ሇክፌሌ ጓዯኞቻችሁ 

ዘርዝራችሁ ተናገሩ፡፡ 

የእረፌት ጊዜን እንዯየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ማሳሇፌ ይቻሊሌ፡፡  

ሇምሳላ፡- በአንዲንዴ አካባቢዎች የሚኖሩ ተማሪዎች የእረፌት ጊዜአቸውን የሚከተለትን 

ስራዎች በመስራት ያሳሌፊለ፡፡ 

እነዚህም፡-  - ወዯ ቤተ መጻሕፌት ሄዯው መጻሕፌትን ጋዜጦችንና መጽሔቶችን    

            በማንበብ፣ 

- ዘመድቻቸውን በመጠየቅ፣ 

- ከጓዯኞቻቸው ጋር ስሇተማሩት ትምህርት በመወያየት፣ 

- ስሇ አካባቢያቸው ተፇጥሮ ትሌሌቅ ሰዎችን ጠይቆ በማወቅ፣ 

- ሌዩ ሌዩ ስፌራዎችን በመጎብኘት፣ እንዚህም፡- 

 ፓርኮችን በመጎብኘት ተፇጥሮን ማዴነቅ፣ 

 ሙዚየሞችን በመጎብኘት ተፇጥሮአዊና ሰው ሰራሽ ቅርሶችን 

በማየት የእረፌት ጊዜአቸውን ያሳሌፊለ፡፡ 
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ሥዕሌ 1.8 ተማሪዎች በቤተ መጻሕፌት ጥናት ሊይ 

 

 

ሥዕሌ 1.9 በእረፌት ጊዜ ሌዩ ሌዩ ስፌራዎችን መጎብኘት 
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በላልች አካባቢዎች የሚገኙ ተማሪዎች ዯግሞ የእረፌት ጊዜአቸውን በሚከተለት ስራዎች 

በመዝናናት ያሳሌፊለ፡፡ 

እነሱም፡- - ወዯ ስፖርት ማዘውተሪያ በመሄዴ ሌዩ ሌዩ ስፖርቶችን በመስራት፣ በመጫወትና  

         በመወዲዯር፣ 

 ሌዩ ሌዩ ቅርጻ ቅርጾችንና እጅ ስራዎችን በመስራት፣ 

 ቴላቪዥን በማየትና ሬዱዮን በመስማት፣ አዲዱሰ ሀሳቦችን በማወቅ ሉያሳሌፈ 

ይችሊለ፡፡ 

ተማሪዎች፡- እናንተ ከዚህ በሊይ ከተዘረዘሩት የእረፌት ጊዜ ማሳሇፉያዎች ውስጥ የትኞቹን 

በማከናወን ታሳሌፊሊችሁ? 

 

መሌመጃ 1.3 

ሀ. የሚከተለትን ጥያቄዎች እውነት ወይም ሃሰት በማሇት መሌሱ፡፡ 

1. ሰዎች በቀን ውስጥ የሚያከናውኗቸውን ስራዎች ያሇእረፌት መስራት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

2. በሁለም አካባቢዎች የሚገኙ የእረፌት ጊዜ ማሳሇፉያዎች ተመሳሳይ ናቸው፡፡ 

3. ስራን በእቅዴና በሰአት ከፊፌል መስራትና የእረፌት ጊዜ በመካከሌ እንዱኖር ማዴረግ 

ጠቃሚ ነው፡፡ 

4. ዴካምና የስራ ፌሊጎት መቀነስ ያሇ እረፌት ሇረጅም ጊዜ በስራ ከመጠመዴ የሚመጡ 

ናቸው፡፡ 

ሇ. የሚከተለትን ጥያቄዎች በጽሐፌ በማብራራት መሌሱ፡፡ 

1. በምንሰራቸው ስራዎች መካከሌ እረፌት ማዴረግ የሚገባን ሇምንዴነው? 

2. ሰዎች ያሇበቂ እረፌት ሇረጅም ሰአታት ስራ ቢሰሩ ምን ይሆናለ? 

3. እናንተ የእረፌት ጊዜአችሁን የምታሳሌፈት ምን ምን በመስራት ነው? 

4. ሰዎች በጋራ ከሚያሳሌፈባቸው የእረፌትና የመዝናኛ ቦታዎች ሁሇቱን ጥቀሱ፡፡ 
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ማጠቃሊያ 

ምግብ ሇሰው ሌጅ ከሚያስፇሌጉ መሰረታዊ ነገሮች አንደና ዋነኛው ነው፡፡ ምግብ 

ሇአካሌ እዴገት፣ በሽታን ሇመከሊከሌ፣ ሇሰውነት ኃይሌና ሙቀት ሇመስጠት ይጠቅማሌ፤ እንዯ 

እንጀራ፣ ዴንች፣ ስጋ፣ ቆጮ፣ አይብ፣ ቆል፣ ዲቦና የመሳሰለትንም ያካትታሌ፡፡ 

 ሰው ምግብን የሚመገበው በተሇያየ የአመጋገብ ሥርአት ነው፡፡ በጠጣር መሌክ 

የሚወሰደ ዲቦ፣ ቂጣ ፣ቆልና የመሳሰለት ሲሆኑ በፇሳሽ መሌክ የሚወሰደ ዯግሞ እንዯ 

ጭማቂ ሾርባና ወተት ያለት ናቸው፡፡ 

የምንመገባቸው የምግብ አይነቶች በአራት ክፌልች ይከፇሊለ፡፡ እነሱም የአትክሌና ፌራፌሬ፣ 

የእህሌና ጥራጥሬ፣ የስጋና የወተት ክፌልች በመባሌ ይታወቃለ፡፡ ጠንካራና ዯስተኛ ሇመሆንና 

የተሟሊ ጤንነት ሉኖረን የሚችሇው በየእሇቱ አራቱን የምግብ ክፌልች በተመጣጠነ መሌክ 

ያካተተ ምግብ ስንመገብ ነው፡፡ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ ሰውነታችንን ሇመገንባት፣ ከበሽታ 

ሇመከሊከሌና ሇአጥንትና ሇጥርስ ጥንካሬ ይጠቅማሌ፡፡ 

 ምግብ በአይን በማይታዩ እንዯ ባክቴሪያ ያለ ጥቃቅን ጀርሞች በመበከሌ ሇህመም 

ሉያጋሌጥ ይችሊሌ፡፡ ይህም ሉከሰት የሚችሇው በግሌ ንፅህና ጉዴሇት፣ በምግብ ማዘጋጃ ውሃ 

ንጽህና ጉዴሇትና፣ የምግብ መስሪያ እቃዎች በንጽህና አሇመያዝ አማካይነት ነው፡፡ በምግብ 

መበከሌ ምክንያትም በኮላራ፣ በአንጀት ተስቦና በዯም ተቅማጥ በሽታዎች መጠቃት ይከተሊሌ፡፡ 

የግሌ ንፅህናን በመጠበቅ፣ የምግብ መስሪያ እቃዎችን በማጠብ፣ ንፁህ ውሃን በመጠቀምና 

ሇመበሊት የተዘጋጀ ምግብን በመክዯንና በመሸፇን ከጀርሞች በመከሊከሌ ከብክሇት ማዲን 

ይቻሊሌ፡፡ እንዱሁም የመፀዲጃ ቤትን በአግባቡ መጠቀም ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 ሇመጠጥ የምንጠቀምውና ከተሇያዩ ስፌራዎች ማሇትም ከወንዝ፣ ከኩሬና ከሏይቅ 

የምናገኘውን ውሃ ከብክሇትና ከዉሃ ወሇዴ በሽታዎች ሇመከሊከሌ ከመጠጣቱ በፉት በማፌሊት፣ 

በማጥሇሌና በማጣራት ንፁህ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ ንፁህና የጎዯሇው የመጠጥ ውሃም እንዯ 

ታይፍይዴ፣ ኮላራ፣ አሜባና ጃርዱያ የመሳሰለ በሽታዎችን ያስከትሊሌ፡፡  

 ኤዴስ የሰውነትን በሽታ የመከሊከሌ አቅም በማዲከም ሇላልችም በሽታዎች 

የሚያጋሌጥና ሇተሇያዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና የጤና ችግሮች የሚዲርግ በሽታ ነው፡፡ የኤዴስ 

በሽታ ምርታማነትንና ገቢን በመቀነስ፣ ወሊጆቻቸውን የሚያጡ ህፃናትንም ቁጥር በመጨመር 

የሚታወቅ በሽታ ነው፡፡ 
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 ሥራ መስራት የህይወት መሰረትና የሰው ሌጅ መሰረታዊ ፌሊጏቶችን ማሟያ ሂዯት 

ነው፡፡ በቀን ውስጥ የሚከናወኑ ስራዎች ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ ሁለንም በአንዴ ጊዜ 

ማከናወን አይቻሌም፡፡ ያሇማቋረጥ በተከታታይ ስራዎችን በመስራትም የሰውነት ዴካምና የስራ 

ፌሊጎት መቀነስን የስከትሊሌ፡፡ ስሇዚህ በስራ መካከሌ የተመጣጠነ እረፌት እንዱሁም ከስራ 

ሳምንት በኋሊ ያለ የእረፌት ጊዜዎች የመዝናኛ ስፌራዎችን፡- እንዯ ሙዚየሞች፣ ፓርኮችና 

ቅርሶችን በመጏብኘት መዝናናትና መንፇስን ማዯስ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 

የክሇሳ ጥያቄዎች 

ሀ. ቀጥል ሇቀረቡት ጥያቄዎች እውነት ወይም ሃሰት በማሇት መሌስ ስጡ፡፡ 

1. ዓይነ ምዴርን በየቦታው መፀዲዲት ከበሽታ መተሊሇፌ ጋር ግንኙነት የሇውም፡፡ 

2. በጥሬነታቸው የሚበለ እንዯ አትክሌትና ፌራፌሬ ያለ ምግቦች ከመበሊታቸው በፉት 

በንፁህ ውሃ መታጠብ አሇባቸው፡፡ 

3. በተሟሊ ጤንነት ሇመኖር የግሌ ንፅህና መጠበቅ ብቻ በቂ ነው፡፡ 

4. የአካባቢን ንፅሕና መጠበቅ በአካባቢው የሚከሰቱትን በሽታዎች ሇመከሊከሌ ያስችሊሌ፡፡ 

5. የወተትና፣ የስጋ ምግብ ክፌልች ቶል ሳይበሊሹ ሇረጅም ጊዜ መቆየት የሚችለ ናቸው፡፡ 

6. ምግብ ተመግበን ከጨርስን በኋሊ ሇተወሰነ ጊዜ እረፌት ማዴረግ ያስፇሌገናሌ፡፡ 

7. የመኖሪያ ቤት በርና መስኮቶችን ከፌቶ ንፁህ አየር እንዱገባና እንዱዘዋወር ማዴረግ 

የቤተሰብ ጤናን ሇመጠበቅ ይረዲሌ፡፡ 

ሇ. ሇሚከተለት ጥያቄዎች ተስማሚ የሆኑትን መሌሶች ምረጡ፡፡ 

1. ከምግብ ክፌልች ውስጥ በሽታን የሚከሊከሇው    ነው፡፡ 

ሀ. የስጋ ክፌሌ    ሇ. የወተት ክፌሌ   

ሏ. የእህሌና ጥራጥሬ ክፌሌ  መ. የአትክሌትና ፌራፌሬ ክፌሌ 
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2. በተበከለ ምግቦች አማካይነት የሚመጣ በሽታ   ነው፡፡ 

ሀ. ኮላራ    ሇ. ተቅማጥ   

ሏ. የአንጀት በሽታ    መ. ሁለም መሌስ ናቸው 

3. ምግቦችን ሳይበሊሹ ሇረጅም ጊዜ የማቆያ ዘዳ የትኛው ነው? 

ሀ. ማዴረቅ   ሇ. ማቀዝቀዝ 

 ሏ. ማፌሊት    መ. ሁለም መሌስ ናቸው 

4. የአካባቢ ንጽህና አጠባበቅ ዘዳ ያሌሆነውን ምረጡ፡፡ 

ሀ. ዯረቅ ቆሻሻን በማቃጠሌ ማስወገዴ 

ሇ. የመፀዲጃ ቤትን አሇመጠቀም 

ሏ. የዝንብ መራቢያ ቆሻሻዎችን ማስወገዴ 

መ. የረጋና የተጠራቀመ ውሃን ማስወገዴ 

5. በንጽህና ጉዴሇትና በተበከሇ  የመጠጥ ውሃ አማካይነት የሚተሊሇፌ በሽታ የትኛው 

ነው? 

ሀ. ታይፍይዴ  ሇ. ኮላራ  ሏ. አሜባ መ. ሁለም መሌስ ናቸው 

6.  ከስራ በኋሊ የሚዯረግ እረፌትና መዝናናት የሚጠቅመን፡- 

ሀ. ሰውነታችንን ከዴካም ሇማዲን  

ሇ. በስራ የዯከመ መንፇስን ሇማዯስ 

ሏ. የሚቀጥሇውን ስራ በፌሊጎት ሇመስራት ያስችሊሌ 

መ. ሁለም መሌስ ናቸው፡፡ 

ሏ. በሚከተለት ጥያቄዎች ውስጥ ያለ ባድ ቦታዎችን በተስማሚ ቃሌ (ቃሊት) ሙለዋቸው 

1. ወተትን በማፌሊት በሽታ አምጪ ጀርሞችን የመከሊከያ ዘዳ   

 .ይበሊሌ፡፡ 
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2. እንዯ እንጀራ ቂጣ፣ ስንዳና በቆል የመሳሰለት ምግቦች በ    

 የምግብ ክፌሌ ይመዯባለ፡፡ 

3. ሇአጥንቶቻችንና ሇጥርሶቻችን ጥንካሬ የሚያገሇግለ የምግብ ክፌልች ናቸው፡፡ 

4. በተከታታይ ሇረጅም ጊዜ ስራ ሰርተን እንዲይዯክመን በሥራ መካከሌ      ማዴረግ 

ያስፇሌገናሌ፡፡ 

5. የሰውነት በሽታ የመከሊከሌ አቅምን የሚያዲክም የ…….በሽታ ነው፡፡ 

መ. ቀጥል ከቀረቡት ጥያቄዎች ቤተሰባችሁ ያከናወነው ከሆነ ‹‹አዎ›› ያሊከናወነው ከሆነ 

‹‹አይዯሇም›› እያሊችሁ በፅሐፌ መሌሱ 

1. ቤተሰብህ(ሽ) መፀዲጃ ቤት ሰርቶ ዘወትር ይጠቀማሌ፡፡    

2. ቤተሰብህ(ሽ) የዯረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያና ማቃጠያ አዘጋጅቶ ይጠቀማሌ፡፡   

3. ቤተሰብህ(ሽ) የፇሳሽ ማስረጊያ (ማስወገጃ) ጉዴጓዴ አዘጋጅቶ ይጠቀማሌ፡፡         

4. ቤተሰብህ(ሽ) የወባ ትንኝ መራባትን ሇመከሊከሌ የረጋ ውሃን ያስወግዲሌ፡፡    

5. ቤተሰብህ(ሽ) ከሕዝቡ ጋር በመተባበር የጎርፌ መውረጃ ቦዮችን በየጊዜው ይጠርጋሌ፡፡ 

   

ሠ. የሚከተለትን ጥያቄዎች በፅሐፌ በማብራራት መሌሱ፡፡ 

1. የተሟሊ ጤንነት እንዱኖረን ምን ማዴረግ ያስፇሌገናሌ? 

2. ምግብንና የመጠጥ ውሃን ከበሽታ ሇመከሊከሌ ምን ማዴረግ ይኖርብናሌ? 

3. አራቱን ዋና ዋና የምግብ ክፌልች ምን ምን እንዯሆኑ ስማቸውን በመፃፌ ግሇጹ፡፡ 

4. የምግብ ብሌሽትን (ብክሇትን) ከሚያስከትለ ምክንያቶች ውስጥ ሁሇቱን ጥቀሱ፡፡ 

5. የምግብ ብክሇትን ሇመከሊከሌ ከምንጠቀምባቸው ዘዳዎች ሶስቱን ጻፈ፡፡ 

6. በሽታ አስተሊሊፉዎች ናቸው የሚባለት ነገሮች ምን ምን ናቸው? 

7. ኤች አይቪ ኤዴስ ከሚተሊሇፌባቸው መንገድች መካከሌ ሁሇቱን ጥቀሱ፡፡ 

8. ያሇ እረፌትና መዝናናት ቀኑን ሙለ በስራ ሊይ መጠመዴ የሚያስከትሊቸው ችግሮች 

ምን ምን ናቸው? 

9. ሰዎች በጋራ ከሚያሳሌፈባቸው የእረፌትና የመዝናኛ ስፌራዎች መካከሌ ሶስቱን ጻፈ፡፡ 
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ክፌሇ ትምህርት ሁሇት 

ተፇጥሮአዊ አካባቢያችን 

 

መግቢያ 

        በዚህ ክፌሇ ትምህርት ውስጥ የተፇጥሮ ሀብት፣ኃይሌና ጉሌበት የሚለት ይዘቶች 

ተካተዋሌ፡፡ በተፇጥሮ ሀብት ስር አፇር፣ ውሃ፣ አየር ዯንና የደር እንስሳት የሚለት 

ርእሶች ቀርበዋሌ፡፡ እነዚህን የተፇጥሮ ሀብቶች እንዳት እንዯምትጠቀሙባቸውና እንዳት 

እንዯምትንከባከቧቸው ትማራሊችሁ፡፡ እንዯዚሁም ስሇ ሀይሌና ጉሌበት ምንነት፣ ስሇ 

ምንጮቻቸውና ስሇሚሰጡት አገሌግልት ትረዲሊችሁ፡፡ ስሇሆነም ሇተግባራዊ ክንዋኔዎች 

የሚያስፇሌጓችሁን እቃዎች ወዯ ክፌሌ በማምጣት በግሌ፣ በጥንዴና በቡዴን እየሆናችሁ 

በውይይት መማር ይጠበቅባችኋሌ፡፡ 

አጠቃሊይ ዓሊማ 

ተማሪዎች ይህንን ትምህርት ከአጠናቃቀችሁ በኋሊ፡- 

- አፇር፣ ውሃ፣ አየር፣ ዯንና የደር እንስሳት የተፇጥሮ ሀብቶች 

መሆናቸውን ትገሌፃሊችሁ፡፡ 

- ተፇጥሮን ታዯንቃሊችሁ፡፡ 

- ሙቀት፣ ብርሃንና ዴምጽ የኃይሌ ዓይነቶች መሆናቸውን ትገሌፃሊችሁ፣ 

ቀሊሌ ተግባራዊ ክንዋኔዎችንም በማዴረግ ውጤቶቻቸውን ታሳያሊችሁ፡፡ 

- የቀሊሌ መሳሪያ አገሌግልትና እንዳት መጠቀም እንዯሚቻሌ ትሇያሊችሁ፡፡ 

- በመማር ሂዯት ውስጥ ሳይንሳዊ ኪሂልችን ታሳያሊችሁ፣  

አካባቢን፡- 

 ማጥናት 

 መመዝገብ 
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 መመዯብ 

 መጠየቅ 

 መሇካት 

 ትርጉም መስጠት 

 ማጠቃሇሌ 

 ግንኙነት መፌጠርና  

 በጋራ መስራትን ትረዲሊችሁ፡፡ 

 

2.1. የተፇጥሮ ሀብት 

 

 

 

 

 

 

ተማሪዎች፣ የተፇጥሮ ሀብት ማሇት ምን ማሇት ነው? 

የተፇጥሮ ሀብቶች የሚባለት የትኞቹ ናቸው? 

አካባቢያችን በተሇያዩ ሕይወት ያሊቸውና ሕይወት የላሊቸው ነገሮች የተሞሊ 

ነው፡፡ የሰውን ሌጅ ፌሊጎት ማርካት የሚችለ በተፇጥሮ ያለ ነገሮች የተፇጥሮ ሀብቶች 

ይባሊለ፡፡ የተፇጥሮ ሀብቶች ታዲሽና የማይታዯሱ ተብሇው ይሇያለ፡፡ ከሚታዯሱት 

የተፇጥሮ ሀብቶች ውስጥ አፇር፣ ውሃ፣ አየር፣ ዯንና የደር እንስሳት ይገኙበታሌ፡፡ 

የማይታዯሱ የሚባለት የተፇጥሮ ሀብቶች እንዯ ማእዴንና ነዲጅ ዘይት የመሳሰለት 

ናቸው፡፡ 

መታወስ የሚገባቸው ቁሌፌ ቃሊት 

ባህሪይ    ገፀ-ምዴር        ፀረ-ተባይ 

ቅንጣት   ፇንጂ   ዘመን 

ከርሰ-ምዴር   ቁጥቋጦ        ማእዴን 
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አፇር 

ተማሪዎች! አፇር ምንዴነው? እንዳትስ ይፇጠራሌ? እጃችሁን እያወጣችሁ 

ሇመምህራችሁ ንገሩዋቸው፡፡  

አፇር የመሬት የሊይኛው ሇስሊሳው ክፌሌ ነው፡፡ አፇር በረጅም ዘመን ውስጥ ቀስ 

በቀስ ከዴንጋይ የሚፇጠር የተፇጥሮ ሀብት ነው፡፡ 

የአፇር ዓይነቶችና መጠናቸው 

ሶስት የአፇር አይነቶች አለ፡፡ እነሱም፡- 

- አሸዋ አፇር-ትሌሌቅ ቅንጣቶች ያለት፣ 

- ሸክሊ አፇር- ትንንሽ ቅንጣቶች ያለትና 

- ዋሌካ አፇር- የተሇያዩ ቅንጣቶች ዴብሌቅ ናቸው፡ 

እነዚህ የአፇር ዓይነቶች የተሇያዩ ባህርያት አለዋቸው፡፡ አሸዋ አፇርን 

በእጃችሁ ጨብጣችሁ ብትጨምቁት አይያያዝም፡፡ የሸክሊ አፇርን በእጃችሁ 

ጨብጣችሁ ብትጨምቁት ይያያዛሌ፡፡  

ዋሌካ አፇርን በተመሳሳይ ሁኔታ ብትሞክሩት ገሚሱ ተያይዞ ሲቀር ገሚሱ 

ይሇያያሌ፡፡ 

የአፇር ጥቅም 

     ተማሪዎች የአፇር ጥቅም ምን እንዯሆነ ሇመምህራችሁ 

ንገሯቸው፡፡  

አፇር ሇብዙ ነገሮች ይጠቅማሌ፡ ከጥቅሞቹም ጥቂቶቹ፡- ሰብሌ 

ሇማምረት፣ ሇግንባታና ሇሸክሊ ስራ ናቸው፡፡ 
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ስእሌ 2.1 የተሇያዩ የአፇር አገሌግልቶች 

 

የአፇር አጠባበቅ ዘዳ 

        ተማሪዎች አፇርን ሇመንከባከብ የሚያስችለ ዘዳዎች ምን ምን 

እንዱሆኑ ሇመምህራችሁ ንገሯቸው፡፡  

       አፇርን ሇመጠበቅ ከሚያስችለ ዘዳዎች አንዲንድቹ የሚከተለት ናቸው፡- 

- ስሇ አፇር ጠቀሜታና ሉዯረግሇት ስሇሚገባው እንክብካቤ ሕዝቡን 

ማስተማር፣ 

- የዛፌ ችግኞችን አፌሌቶ መትከሌ፣ 

- ዛፍችን አሇመቁረጥ፣ ከተቆረጡም ወዱያውኑ መተካት፣ 

- ዲገታማ ቦታዎችን በእርከን ማረስ፣ 
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- ከሌክ ያሇፇ ግጦሽን ማስወገዴ፣ 

- ጎርፌና ንፊስን ግዴብ በመስራት መከሊከሌ፣ 

- የአፇርን ጥራት የሚቀንሱ ነገሮች ፋስታልችና ፕሊስቲኮችን እንዱሁም 

ላልች ቆሻሻዎችን ከአፇር ጋር አሇመዯባሇቅና  

- አፇር በመርዛማ ፇሳሾችና ጸረ-ተባይ መዴሃኒቶች እንዲይበከሌ መከሊከሌ፡፡ 

ውሃ 

ተማሪዎች! ውሃ ከየት ይገኛሌ? 

ውሃ ሇምን ሇምን አገሌግልት እንዯሚውሌ ጥቀሱ፡፡   

ውሃ ሇሰው ሌጅ በዋነኛነት ከሚያስፇሌጉ መሰረታዊ ነገሮች አንደ ሲሆን 

አብዛኛውን የምዴራችንን ክፌሌ የሚሸፌን የተፇጥሮ ሀብት ነው፡ ተማሪዎች! 

ውሃን ከተሇያየ ምንጮች ሌናገኝ እንችሊሇን፡፡ እነዚህን ከሠንጠረዥ 2.1 

ተመሌከቱ፡፡ 

ሠንጠረዥ 2.1 የውሃ መገኛ 

ተ.ቁ የገፀ-ምዴር ውሃ ተ.ቁ የከርሰ - ምዴር ውሃ 

1 

2 

3 

ዝናብ 

ወንዝ 

ሏይቅና የመሳሰለት 

1 

2 

ጥሌቅ ጉዴጓዴ 

ምንጭ 

 

የውሃ ጥቅም  

      ውሃ ሇብዙ ነገሮች ይጠቅማሌ፡፡ ውሃ የሕይወት መገኛ ነው፡፡ ያሇ ውሃ 

ህይወት የሇም፡፡ ውሃ ሇእንስሳትና ሇሰዎች፣ ሇመጠጥና ሇመታጠብ ያገሇግሊሌ፡፡ 

እንዯዚሁም ውሃ፡- 

- ሇግብርና ስራ፣ 
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- ሇኢንደስትሪና 

- ሇሀይሌ ማመንጫ ያገሇግሊሌ፡፡ 

      ውሃ ተበከሇ የምንሇው ሇመጠጥ፣ ሇምግብ ማብሰያነትና ሇመታጠቢያ 

የማይሆን ሲሆንና የውሃወሇዴ በሽታዎች መንስኤ ሲሆን ነው፡፡ የውሃን ብክሇት 

የሚያስከትለ ነገሮች፡- የሰው ሌጅ የተሇያዩ ቆሻሻዎች፣ የእንሰሳት ቆሻሻዎች፣ 

የግብርና ኬሚካልች እና ከኢንደስትሪ የሚወጡ ቆሻሻዎች ናቸው፡፡ የተበከሇ 

ውሃ መጠቀም ሇውሃ ወሇዴ በሽታ መዛመት መነሻ ስሇሚሆን ውሃን ከብክሇት 

መጠበቅ ተገቢ ነው፡፡ ውሃ እንዲይበከሌ መወሰዴ የሚገባቸው እርምጃዎች፡- 

- ውሃን ከሰዎችና ከእንስሶች ቆሻሻ መጠበቅ፣ 

- የመጠጥ ውሃ በጎርፌ እንዲይበከሌ ማዴረግ፣ 

- ሇግብርና የሚውለ ጸረ-ተባይ መዴሃኒቶች ወዯ ውሃ እንዲይገቡ 

ማዴረግ፣ 

- ከኢንደስትሪ የሚወጡ ፌሳሾች ውሃን እንዲይበክለ ማዴረግ ናቸው፡፡ 

ከዚህም በአሇፇ ውሃን በአግባቡ መጠቀም ይገባናሌ፡፡ ይኸውም ውሃ 

እንዲይባክን መቆጠብና አስፇሊጊ ሲሆን ቆሻሻ ውሃን አጣርቶና አፌሌቶ 

መጠቀም ይኖርብናሌ፡፡ 

 

አየር 

ተማሪዎች አየር ሇምን ይጠቅመናሌ? 

       አየር ህይወት ያሊቸው ነገሮች ሁለ ሇመኖር የሚጠቀሙበት የተፇጥሮ ሀብት 

ነው፡፡ ተማሪዎች ሁለም ሰዎች በየሰኮንደ የሚተነፌሱት አየር መሆኑን ተገነዘባችሁ? 

ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ላልች እንስሳትና ተክልችም ጭምር ያሇ አየር መኖር አይችለም፡፡ 

 

 

 

 



42 

 

ሠንጠረዥ 2.2 አየርን የሚበክለ ነገሮች 

ተ.ቁ ሠው-ሠራሽ በካዮች ተ.ቁ ተፇጥሮአዊ በካዮች 

1 

2 

3 

 

4 

5 

ከፊብሪካና ከመኪና የሚወጣ ጭስ 

በአካባቢ በቃጠል የሚመጣ ጭስ 

ፕሊስቲኮችን፣ ጎማዎችን፣ ቆሻሻንና 

የመሳሰለትን ማቃጠሌ 

ሌዩ ሌዩ ፇንጂዎች 

የሚረጩ ጸረ-ተባይ መዴሃኒቶች 

1 

2 

3 

 

እሳተ ገሞራ 

አቧራ 

የአበባ ብናኝ 

 

 

 

 

      አየርን ከብክሇት ሇመከሊከሌ ሁለም ሰው ሀሊፉነት አሇበት፡፡ ተማሪዎች! አየር 

በየአካባቢው ሁለ ስሇሚገኝ፣ ፇጣንና ተንቀሳቃሽ ስሇሆነ በቀሊለ የመበከሌ አጋጣሚ አሇው፡፡ 

ስሇዚህ እናንተም የአየር ብክሇት መንስኤዎችን አውቃችሁ ጥንቃቄ እንዴታዯርጉ ተወያዩ፡፡ 

 

ዯን 

       ተማሪዎች! ዯን ምን እንዯሆነ ሇመምህራችሁ ንገሯቸው፡፡ በዯን ውስጥ ምን ምን 

መኖር እንዯሚችሌ ጥቀሱ፡፡  

       ዯን በአብዛኛው ከዛፍች የተመሰረተ ሆኖ ቁጥቋጦና ሳርን የሚያካትት ታዲሽ የተፇጥሮ 

ሀብት ነው፡፡ 
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ሥዕሌ 2.2 አግባብነት የላሇው የዯን አጠቃቀም 

 

ዯን የሚሰጣቸው አገሌግልቶች ምንዴናቸው? 

- ዯን አፇር እንዲይሸረሸር ይጠብቃሌ፣ 

- ሇቤት ቁሳቁስ መስሪያ ይሆናሌ፣ 

- ሇቤት ግንባታ ይጠቅማሌ፣ 

- በማገድነት ያገሇግሊሌ፣ 

- የምግብም ምንጭ ነው፡፡ 
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- ሇደር እንስሳት መጠሇያ ነው፡፡ 

- የገቢም ምንጭ ነው፡፡ 

 

 

ሥዕሌ 2.3 ተገቢ የዛፌ አጠቃቀም 

 

ዯንን ተንከባክበን ሇመጠበቅና ይበሌጥ ሇማሌማት እንዱቻሌ የሚከተለትን የመንከባከቢያ 

ዘዳዎች በስራ ሊይ ማዋሌ ተገቢ ነው፡፡ 

- የተቆረጡትን ዛፍች መተካት፣ 

- ዴርቅና በሽታን መቋቋም የሚችለትን የዛፌ ዓይነቶች ችግኞችን 

መትከሌ፣ 
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- ህዝቡን ስሇ ዯን አጠባበቅ ማሳወቅ፣ 

- ከዚህ በተጨማሪ ማገድን መተካት የሚችሌ የኃይሌ ምንጭ ማፇሊሇግና 

ዯንን መጠበቅ የሚያስችሌ ህግ በመንግስት በኩሌ ሉወጣ ይገባሌ፡፡ 

የደር እንስሳት 

ተማሪዎች የደር እንስሳት ሲባሌ ምን ማሇት ነው? 

      አንዲንዴ የደር አራዊትን ስም ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡ የደር እንስሳት ከትንሿ ነፌሳት 

አንስቶ እስከ ግዙፈ እንሰሳ ዴረስ ያለትን በመሬት ሊይና በውሃ ውስጥ የሚኖሩትን ሁለ 

የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ የደር እንስሳት የተፇጥሮ ሀብቶች ናቸው፡፡ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

ሥዕሌ 2.4 የደር እንስሳት በከፉሌ 

 

የደር እንስሳት ጥቅሞች 

የደር እንስሳት ሇሰው ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣለ፡፡ ጥቂቶቹን ቀጥሇን እንመሌከት፡-  

- የደር እንስሳት የገቢ ምንጭ ናቸው፡፡ እንስሳቱ በፓርኮችና በተከሇሇሊቸው 

ስፌራ እንዱቆዩ ተዯርገው አገር ጎብኝዎች ሲመጡ ገንዝብ እየከፇለ 

እንዱመሇከቷቸው በማዴረግ ገቢ ያስገኛለ፡፡ 
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- አንዲንዴ የደር እንስሳት ሇመዴሃኒት መሞከሪያና ሇምርምር ይውሊለ፡፡ 

- የደር እንስሳት በፇቃዴ እየታዯኑ በምግብነት ያገሇግሊለ፡፡ 

- የደር እንስሳት ጥርስ፣ቀንዴ እና ቆዲም ላሊው የገቢ ምንጭ ነው፡፡ 

- ውብና ሌዩ አፇጣጠር ያሊቸው አእዋፌ ቀሇማቸውና ባህርያቸው ሲታይ 

የዯስታ ስሜት የሚሰጡ ናቸው፡፡ 

የደር እንስሳት ጥበቃ 

       የደር እንሰሳት በክሌሊችንም ሆነ በሀገራችን በአሁኑ ሰአት ቁጥራቸው 

እየቀነሰ ሄዶሌ፡፡ አንዲንዴ ዝርያዎችም ዓይነታቸው ሉጠፊ ዯርሷሌ፡፡ ስሇዚህ 

የደር እንሰሳት እየተመናመኑ እንዲይሄደ ብርቅዬ የደር እንሰሳትም ጨርሰው 

እንዲይጠፈ የእንክብካቤ እርምጃ መውሰዴ ያስፇሌጋሌ፡፡ ከእርምጃዎቹም ውስጥ 

ጥቂቶቹ፡- 

- በቂ የመኖሪያ ቦታ መከሇሌ፣ 

- ህገ- ወጥ አዯንን ማቆም፣ 

- ዯንን አሇመጨፌጨፌ፣ 

- ዯንን ማሌማት፣ 

- ሁለም ዜጋ ሇደር እንሰሳት ጥበቃ እንዱያዯርግ ማስተማርና 

- የደር እንሰሳቱ የምግብና የውሃ እጥረት እንዲይገጥማቸው ማዴረግ 

የሚለት ናቸው፡፡ 

ተማሪዎች፡- እናንተም የበኩሊችሁን ዴርሻ ሇማበርከት በት/ቤት ዯረጃ በሚቋቋመው የእንስሳት 

ጥበቃ ክበብ አባሌ ሁኑ፡፡ 

ክበቡ ከላሇም ሇት/ቤቱ ር/መ/ር በመጠቆም እንዱቋቋም ቀስቅሱ፡፡ 
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መሌመጃ 2.1 

ሀ) ዓረፌተ ነገሮቹን ከአነበባችኋቸው በኋሊ እውነት ከሆኑ እውነት፣ ሀሰት ከሆኑ ዯግሞ ሀሰት 

በማሇት መሌሱ፡፡ 

1. የሰውን ፌሊጎት የሚያሟሊና በተፇጥሮ የሚገኝ ማንኛውም ቁሳቁስ የተፇጥሮ ሀብት 

ይባሊሌ፡፡ 

2. አፇርን መንከባከብ የሚገባቸው አርሶ አዯሮች ብቻ ናቸው፡፡ 

3. በዯን ያሌተሸፇነ አካባቢ አፇር በጎርፌና በንፊስ ታጥቦ ይጠፊሌ፡፡ 

4. የደር እንሰሳት ቁጥር በክሌሊችን እየጨመረ ሄዶሌ፡፡ 

5. ዋሌካ አፇር፣ የተሇያየ መጠን ያሊቸው የአፇር ቅንጣቶችን ይይዛሌ፡፡ 

6. አየር በቀሊለ የማይበከሌ የተፇጥሮ ሀብት ነው፡፡ 

7. ውሃ ሇኢንደስትሪና ሇኃይሌ ማመንጫ ያገሇግሊሌ፡፡ 

8. አንበሳ፣ነብር፣ውሻና ዴመት የደር እንሰሳት ከሚባለት ውስጥ ይጠቀሳለ፡፡ 

ሇ) በ‹‹ሇ›› ረዴፌ ስር ሇተጠቀሱት የተፇጥሮ ሀብቶች በ‹‹ሀ›› ረዴፌ ስር ከተሰጡት 

መግሇጫዎቻቸው ጋር አዛምደ 

 ‹‹ሀ››        ‹‹ሇ›› 

1. በጭስና ኬሚካልች በቀሊለ የሚበከሌ   ሀ. አፇር 

2. በረጅም ጊዜ ውስጥ ከዴንጋይ የሚፇጠር   ሇ. ውሃ 

3. ሇኢንደስትሪና ሇኃይሌ ማመንጫ ያገሇግሊሌ   ሏ. አየር 

4. አፇር እንዲይሸረሸር ይጠብቃሌ    መ. ዯን 

5. በፇቃዴ እየታዯኑ ሇምግብነት ይውሊለ፡፡   ሠ የደር እንስሳት 

ረ. የሙቀት ኃይሌ 

ሸ. ብርሃን 
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ሏ) ሇሚከተለት ጥያቄዎች ከተሰጡት አመራጮች ትክክሇኛውን መሌስ የያዘውን ሆሄ  

    መርጣችሁ መሌሱ፡፡ 

1. ትናንሽ ቅንጣቶች ያለት የአፇር አይነት የትኛው ነው? 

ሀ. አሸዋ አፇር   ሇ) የሸክሊ አፇር 

ሏ) ዋሌካ    መ) መሌስ አሌተሰጠም 

2. የሸክሊ አፇር ውጤት የትኛው ነው? 

ሀ) ገንቦ    ሇ) ጀበና 

ሏ) በርሜሌ    መ) “ሀ” እና “ሇ” መሌሶች ናቸው 

3. ውሃን የማያቆሽሸው የትኛው ነው? 

ሀ) ሰው  ሇ) እንሰሳ 

ሏ) ጎርፌ  መ) መሌሱ አሌተሰጠም 

4. ውሃ እንዲይበከሌ መወሰዴ ከሚገባቸው እርምጃዎች አንደ፡- 

ሀ) ከኢንደስትሪ ከሚወጡ ቆሻሻዎች መጠበቅ ነው፡፡ 

ሇ) ጎርፌ እንዲይገባበት በግዴብ መከሊከሌነው፡፡ 

ሏ) እንስሳት እንዲይገቡበት በአጥር መከሊከሌ ነው፡፡ 

መ) ‹‹ሀ›› ‹‹ሇ›› እና ‹‹ሏ›› መሌሶች ናቸው፡፡ 

5. አየር-ወሇዴ በሽታ በቀሊለ የሚተሊሇፇው ሇምንዴነው?  

ሀ) በሽታው መዴሀኒት ስሇላሊው 

ሇ) አየር በሁለም አካባቢ ስሇሚኖርና ፇጣን ተንቀሳቃሽ ስሇሆነ ነው፡፡ 

ሏ) ምክንያቱ አይታወቅም፡፡ 

መ) መሌሱ አሌተሰጠም፡፡ 
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6. በቂ የመኖሪያ አካባቢን መከሇሌ የሚያስፇሌገው፡- 

ሀ) ሇደር እንሰሳት ነው 

ሇ) ሇዯንና አየር ነው 

ሏ) ሇአፇር 

መ) መሌሱ አሌተሰጠም 

መ) የሚከተለትን ጥያቄዎች በቡዴን በቡዴን ሆናችሁ ተወያዩባቸውና በተወካያችሁ በኩሌ  

    አጫጭር መሌሶች ስጡ፡፡ 

1. በአካባቢያችሁ ሰዎች ውሃን ሇምን ሇምን አገሌግልት ያውሊለ? 

2. ዯን እንዲይመናመን ምን ምን መዯረግ አሇበት? 

3. በአካባቢያችሁ ያለትን የደር እንስሳት ስሞች ዘርዝሩና 

- አመጋገባቸውን  

- እንቅስቃሴያቸውንና 

- አኗኗራቸውን ግሇጹ፡፡ 

4. አየርን የሚበክለ ነገሮችን ጥቀሱና የመፌትሄ ሀሳብ ስጡ፡፡ 
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2.2. ኃይሌ 

 

 

 

 

ኃይሌ ምንዴነው? 

ኃይሌ ሇምን ይጠቅመናሌ? 

ኃይሌ በሌዩ ሌዩ መሌክ ሉገኝ ይችሊሌ፡፡ ሇምሳላ፡ 

- የሙቀት ኃይሌ 

- የፀሏይ ብርሃን ኃይሌ 

- የኤላክትሪክ ኃይሌ ወዘተ 

 

ሙቀት 

ተማሪዎች፣ ሙቀት ምንዴነው? ምንስ ያዯርግሌናሌ? 

የሙቀት ውጤቶች ምን ምን ናቸው? 

 ሙቀት ነገሮችን እንዱሞቁ ያዯርጋሌ፡፡ ይህንን ባህሪውን ተጠቅመን ምግባችንን 

እናበስሌበታሇን፣ ቤታችንንም እናሞቅበታሇን፡፡  

 ሙቀት በአንዴ ነገር ሊይ ሲተገበር የዚያን ነገር ሁኔታ ይቀይራሌ፡፡ ሇምሳላ 

ጠጣሩን በረድ ወዯ ውሀ ውሀውን ዯግሞ ወዯ ጋስነት/ተንነት/ ይሇውጣሌ፡፡  

 ሙቀት የቅርፅ መቀያየርን ያስከትሊሌ፡፡ ሇምሳላ የቅቤ እና ሞራ መቅሇጥ  

 

 

 

መታወስ የሚገባቸው ቁሌፌ ቃሊት 

ገሌ    ፌግ   ላንስ 
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ተግባራዊ ክንዋኔ 2.1.ሙቀት ነገሮችን እንዱሞቁ ማዴረጉን ማረጋገጥ  

ሇተግባራዊ ክንዋኔው የሚያስፇሌጉ ነገሮች፡፣-  

  ቁራጭ የብረት ሽቦ፣ገሌ፣የመስታወት ስባሪ 

 ሻማ ወይም ኩራዝ፣  

 ክብሪትና 

 መቆንጠጫ/ማስዯገፉያ እንጨት/ 

የአሠራሩ ቅዯም ተከተሌ፡-  

 ሻማውን /ኩራዙን/ሇኩሱ፡፡  

 ሽቦውን፣ገለንና የመስታወት ስባሪውን በመቆንጠጫው /በማስዯገፉያው 

እንጨት/ይዛችሁ ከነበሌባለ ትንሽ ከፌ አዴርጋችሁ ያዙ፡፡ እንዲትቃጠለ ጥንቃቄ 

ውሰደ፡፡  

 ውጤት፡- ምን አስተዋሊችሁ?ተነጋገሩበት፡፡  

ተግባራዊ ክንዋኔ 2.2. ሙቀት የላልች ነገሮችን ቅርፅ እና መጠን መሇወጥ መቻለን ማረጋገጥ 

ሇተግባራዊ ክንዋኔው የሚያስፇሌጉ ነገሮች፡- 

 ጀሊቲ ወይም በረድ፣  

 ትንሽ ብረት ዴስትና  

 ከሰሌ ወይም ቡታ ጋዝ፡፡ 

የአሠራሩ ቅዯም ተከተሌ፡-  

 ከሰለን/ቡታጋዙን/አቀጣጥለ፡፡  

 ጀሊቲውን /በረድውን/ብረት ዴስቱ ውስጥ ጨምሩና እሳቱ ሊይ ጣደ፡፡  

 የጀሊቲውን /በረድውን/ቅርጽ ተከታተለ  

 ምን ተገነዘባችሁ? ማጠቃሇያ ስጡ፡፡  
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ብርሃን  

ተማሪዎች ብርሃን ከየት ይገኛሌ? 

የብርሃንን ጥቅም ግሇፁ፡፡  

        የብርሃን ምንጮች ፀሏይ፣ኤላክትሪክ ሻማና የማገድ እንጨት ወዘተ.. 

ናቸው፡፡ ይሁንና ዋነኛዋ የብርሃን ኃይሌ ምንጭ ፀሏይ ናት፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 2.4 የብርሃን ምንጮች በከፉሌ 

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 2.3 የፀሏይ ብርሃን በነገሮች ሊይ ሲያርፌ ወዯ ሙቀት ኃይሌ 

መሇወጡን ማረጋገጥ  

ሇተግባራዊ ክንዋኔው የሚያስፇሌጉ ነገሮች፡-  

 የእጅ ላንስ ወይም አጉሌቶ የሚያሳይ መነፅር፣  

 የእንስሳት ዯረቅ ፌግ ወይም ወረቀት፡፡ 
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አሠራር- በአንዴ እጃችሁ ላንሱን ቀጥታ የፀሏይ ጨረር መቀበሌ በሚችሌበት አቅጣጫ ያዙ፡፡  

 በላሊው እጃችሁ ዯረቁን ፌግ ወይም ወረቀቱን በመያዝ በላንሱ ውስጥ የሚያሌፇው 

ጨረር እንዱያርፌበት አስተካክሊችሁ ያዙ፡፡  

 የጨረሩ አቅጣጫ እንዲይሇወጥ ተጠንቅቃችሁ ላንሱን ወዯ ፀሏይ አቅጣጫ ወይም 

ወዯ ፌጉ በማንቀሳቀስ ብርሃን ሙለ በሙለ አንዴ ነጥብ ሊይ እንዱሰበሰብ 

አዴርጋችሁ ሇተወሰኑ ዯቂቃዎች ቆዩ፡፡ 

 ምን አስተዋሊችሁ? ፌግ ወይም ወረቀቱ ምን ሆነ? 

 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 2.5 በፀሏይ ብርሃን ኃይሌ ወረቀትን ማቃጠሌ 

 

መሌመጃ 2.2  

ሀ. ዏ.ነገሮቹን አንብባችሁ እውነት ከሆኑ እውነት ሃሰት ከሆኑ ሃሰት በማሇት መሌሱ፡፡  

1. የሙቀት ኃይሌ ነገሮችን ያሞቃሌ እንጂ ቅርፃቸውን አይቀይርም፡፡  

2. የሙቀት ኃይሌ ባይኖር ኖሮ ምግባችንን ማብሰሌና ቤታችንን ማሞቅ አንችሌም 

ነበር፡፡  

3. ከፀሏይ የሚገኛው የብርሃን ኃይሌ ሇተክልች እዴገት ተፇሊጊ ነው፡፡  
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ሇ. ሇሚከተለት ጥያቄዎች አጫጭር መሌሶች ስጡ፡፡  

1. በኩራዝ ወይም በሻማ ብርሃን ተክልችን በቤት ውስጥ ማሳዯግ የሚቻሌ 

ይመስሊችኋሌ? ሇምን?  

2. የብርሃን ምንጮች ናቸው የምትሎቸውን ዘርዝሩ፡፡  

ሏ. በቡዴን በቡዴን ሆናችሁ ተወያዩበት፡፡  

1. የሙቀት ኃይሌ በየቤታችሁ የሚሰጠውን አገሌግልትና የሙቀት ምንጭ ተወያዩበት፡፡  

2. ድሮ ጫጩቶቿን የምትታቀፇው ሇምን አንዯሆነ አስረደ 

 

2.3. ጉሌበት 

 

 

 

 

 

ተማሪዎች ጉሌበት ማሇት ምን ማሇት ነው? 

ጉሌበት ከየት ይገኛሌ? እጃችሁን እያወጣችሁ ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡  

ኳስ ሇመጫወት፣ዴንጋይ ሇመወርወር፣የቆመ መኪና ሇመግፊት ወይም ሇመጏተት 

የሚያስችሊችሁ ምንዴን ነው? ስራን በቀሊለ ሇመሥራት የሚያስችሎችሁን ቀሊሌ መሣሪያዎች 

ጥቀሱ፡፡  

ጉሌበት አንዴን አካሌ መግፊት ወይም መሣብ ማሇት ነው፡፡ መግፊት ወይም መሣብ 

የሚታይባቸው የዕሇት ተዕሇት ተግባሮች፡- 

- በርን መክፇትና መዝጋት ፣ 

- በኩርኩር ጋሪ እቃ ማጓጓዝ፣ 

መታወስ የሚገባቸው ቁሌፌ ቃሊት 

ቮሉቦሌ  ክስተት   ኩርኩር ጋሪ   መዘውር 

መቸከሌ  መንዘር   መፇንቅሌ   በከራ 
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- ቤት መጥረግ፣ 

- ቮሉቦሌ መጫወት ወዘተ..ናቸው፡፡  

        ጉሌበት አንዴን አካሌ ያንቀሳቅሰዋሌ፤በመንቀሳቀስ ሊይ ያሇ ከሆነም እንዱቆም 

ያዯርገዋሌ፡፡ ወይም እየተንቀሳቀሰም አቅጣጫውን ያስቀይረዋሌ፡፡ እንዱሁም ጉሌበት የአንዴን 

አካሌ ቅርፅ ይሇውጣሌ፡፡  

 

 

ሥዕሌ 2.6 ጉሌበት ሲተገበር የሚታዩ ውጤቶች 

ቀሊሌ መሣሪያዎች  

ቀሊሌ መሣሪያዎች ምንዴን ናቸው? 

         ዘወትር ሥራ ሇመሥራት የምትገሇገለባቸው መሣሪያዎች የትኞቹ ናቸው? 

ቀሊሌ መሣሪያዎች ከሚባለት ውስጥ ኩርኩር ጋሪ፣መቀስ፣ቢሊዋ፣ የሇስሊሳ መክፇቻ 

መድሻ፣ብስክላት፣ ማጭዴ ወዘተ… ጥቂቶቹ ናቸው፡፡  
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ሥዕሌ 2.7. ሌዩ ሌዩ ቀሊሌ መሣሪያዎች 

 

       ቀሊሌ መሣሪያዎች ጉሌበትን በመቆጠብ ሥራን በቀሊለ ሇመሥራት የሚያስችለ 

መሣሪያዎች ናቸው፡፡ ይህም ማሇት ትንሽ ጉሌበት በመጠቀም ከባዴ ሥራ ማከናወን 

ማሇት ነው፡፡  

ተማሪዎች! ስዴስት ዋና ዋና ቀሊሊ መሣሪያዎች አለ፡፡ ከነዚህ ውስጥ ሌትገሇገለባቸው 

የሚገባችሁ ሶስቱ ናቸው፡፡ እነዚህም  

1. ዝርግና ያጋዯሇ ወይም ስሊች ወሇሌ፣ 

2. እቃ ማንሻ ወይም መፇንቅሌ ከብረት ወይም ከእንጨት የሚዘጋጅ፣ 

3. መዘውር ወይም በከራ ናቸው፡፡  

ያጋዯሇ/ስሊች ወሇሌ በፇሳሽ የተሞለ በርሜልችን፣ብረታ ብረት የታሸጉባቸውን 

ሣጥኖችና የመሣሠለትን ከባዴ ጭነቶች በመኪና ሊይ ሇማውጣት የሚያስችሇን ቀሊሌ መሣሪያ 

ነው፡፡  

 



57 

 

ሥዕሌ 2.8 ሥሊች ወሇሌን በመጠቀም ጭነትን ወዯ ሊይ ማንሳት 

 

ተግባራዊ ክንዋኔ  2.4. ክብዯትን በስሊች ወሇሌ ወዯ ሊይ ማንሳትና ወዯታች 

ማውረዴ  

የሚያስፇሌጉ ነገሮች፡-  

- ከአንዴ ሜትር የማያንስ ጣውሊ  

- አንዴ ጄሪካን/10ሉትር/ውሃ- በማያፇስ ሁኔታ የተከዯነ  

- ገመዴ  

አሠራር፡-  

-  የጣውሊውን አንዴ ጫፌ መሬት ሊይ እንዲይንሸራተት አዴርጋችሁ 

ቸክለ  
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- ሁሇተኛውን የጣውሊ ጫፌ ጠረጴዛው ሊይ እንዲይንሸራተት አዴርጋችሁ 

አስዯግፈ፡፡  

- ከዚያም ጄሪካኑን በገመዴ በጣውሊ ሊይ እየጏተታችሁ ጠረጴዛው ሊይ 

አውጡ፡፡ 

- ቀጥል ከጠረጴዛው ሊይ ጄሪካኑን እያንሸራተታችሁ አውርደ፡፡ 

- በመጨረሻም ጀሪካኑን ተሸክማችሁ ጠረጴዛው ሊይ አውጡ፡፡  

ምን አስተዋሊችሁ? 

ከፌተኛ ጉሌበት ያወጣችሁት መቼ ነው? 

አነስተኛ ጉሌበት ያወጣችሁት መቼ ነው? 

ምንም ጉሌበት ያሊስፇሇጋችሁ መቼ ነው? ተወያዩበት፡፡ 

መፇንቅሌ ከባዴ ዕቃዎችን ሇማንቀሳቀስ የሚረዲ ላሊው ቀሊሌ መሣሪያ ነው፡፡  

 

ሥዕሌ 2.9 የመፇንቅሌ አጠቃቀም 
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ተግባራዊ ክንዋኔ 2.5.  በመፇንቅሌ መገሌገሌ  

ተማሪዎች በሥዕሌ 2.9 ሊይ እንዯተመሇከትነው 2 ሜትር ርዝመት ያሇው የማይሇመጥ እና 

የማይሰበር ዘንግ በመጠቀም በእጅ ማንቀሳቀስ  የማይቻሊችሁን ክብዯት ማንቀሳቀስ 

ትችሊሊችሁ፡፡ 

የሚያስፇሌጉ ነገሮች፡-  

- ዴጋፌ፣  

- በእጃችሁ ሇማንቀሳቀስ ያሌቻሊችሁት ከባዴ ጭነት፣  

- ጠንካራ ዘንግ 

የአሠራር ቅዯም ተከተሌ፡-  

- ዘንጉን በከባደ ጭነት ሥር አስገቡ  

- ዴጋፈን ወይም ታኮውን በዘንጉ ሥር አስቀምጡ 

- የዘንጉን ጫፌ ይዛችሁ ወዯ ታች ተጫኑት፡፡  

ውጤት፡-  

ጭነቱ ምን ሆነ? ተወያዩ 

   መዘውር ወይም በከራ አንደ የገመዴ ጫፌ በቋሚ ሊይ ተቋጥሮ 

በሽክርክሪት ሊይ ሲጠሇፌ ላሊው  የገመደ ጫፌ ሲሳብ የሚዞርና ክብዯትን 

ወዯ ሊይና ወዯ ታች ሇማንቀሳቀስ የሚረዲ ቀሊሌ መሳሪያ ነው፡፡  

ሥዕሌ 2.10ን ተመሌከቱ፡፡  
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ሥዕሌ 2.10 የቋሚ መዘውር /በከራ/አገሌግልት 

 

 መዘውር በብዙ አካባቢዎች -በገጠርና በከተማ ውሃን ከጉዴጓዴ ሇማውጣትና ፍቆች ሲሠሩ 

ዕቃ ሇማቀበሌ አገሌግልት ይሰጣሌ፡፡  

መሇኪያ መሳሪያዎች  

ተማሪዎች መሇኪያ መሣሪያዎች  ምንዴን ናቸው? 

      የመሇኪያ መሣሪያዎች የአንዴን ነገር መጠን የሚያሳውቁን 

መሣሪያዎች ናቸው፡፡  

ከመሇኪያ መሣሪያዎች ጥቂቶቹ፡- 

የርዝመት መሇኪያ- ሜትር፣  

የክብዯት መሇኪያ - ሚዛን፣  

የጊዜ መሇኪያ - ሰዓት፣  

የሙቀት መሇኪያ - ቴርሞ ሜትር እና  

የፇሳሽ መሇኪያ  - ሉትር ናቸው፡፡  
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ሥዕሌ 2.11 የመሇኪያ መሣሪያዎች 

 

      ተማሪዎች ከሊይ የተጠቀሱት መሇኪያ  መሣሪያዎች ከምን እንዯተሰሩና 

አጠቃቀማቸውን በተመሇከተ ከመምህራችሁ ጋር ተወያዩ፡፡ መምህራችሁ እነዚህን ነገሮች ወዯ 

ክፌሌ በማምጣት አጠቃቀማቸውን ያስረዶችኋሌ፡፡  

ዴምፅ  

ተማሪዎች ዴምጽ ምንዴነው?እንዳትስ ይፇጠራሌ? 

      ዴምፅ አንዴ ነገር በከፌተኛ ፌጥነት ሲርገበገብ የሚፇጠርና በጆሮ የሚሰማ ክስተት 

ነው፡፡  
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ሥዕሌ 2.12 የዴምፅ አፇጣጠር 

 

ዴምፅ በሚርገበገብ ከበሮና ማስመሪያ ይፇጠራሌ፡፡ እንዯዚሁም ቀጭን ሊስቲክ 

ሇጥጠን በሁሇት ነገሮች መካከሌ በማሰርና ሊስቲኩን በማንዘር ዴምፅ ይፇጠራሌ፡፡  

 

ተግባራዊ ክንዋኔ  2.6.  በተወጠረ ሊስቲክ ዴምፅ መፌጠር   

ሇተግባራዊ ክንዋኔው የሚያስፇሌጓችሁ ነገሮች፡-  

- ሊስቲክ/የብር ማሰሪያ ሉሆን ይችሊሌ/፣ 

- ሁሇት መካከሇኛ ምስማሮች፣  

- ግማሽ ሜትር ቁራጭ ጣውሊ ወይም ቀጥ ያሇ እንጨት፣  

- የምስማር መምቻ፡፡  

 

 



63 

አሠራሩ፡-  

- ምስማሮቹን ጣውሊው ጫፌና ጫፌ ሊይ እንዲይነቃነቁ አዴርጋችሁ 

ምቱዋቸው፤  

- ሊስቲኩን በምስማሮቹ ሊይ ጠሌፊችሁ ወጥሩ፡፡ /ሊስቲኩ እንጨቱን 

መንካት የሇበትም/  

- ሊስቲኩን አንዝሩት/በሁሇት ጣቶቻችሁ ሳብ አዴርጋችሁ ሌቀቁት ምን 

አስተዋሊችሁ? 

ተግባራዊ ክንዋኔ 2.7  በሚርገበገብ ማስመሪያ ዴምፅ መፌጠር  

       የዴምፅ አፇጣጠርን ሇመረዲት በሥዕሌ 2.12 ሊይ የተገሇፀውን ዓይነት ተግባራዊ 

ክንዋኔ ሥሩ፡፡ ሇዚህ አንዴ ጠረጴዛና አንዴ ስስ ማስመሪያ ያስፇሌጋችኋሌ፡፡  

አሠራሩ፡-  

- የማስመሪያውን ግማሽ ከጠረጴዛው ወጣ አዴርጋችሁ በአንዯኛው እጃችሁ 

በጣም ተጭናችሁ ያዙ፡፡ በላሊው እጃችሁ ከጠረጴዛው ውጭ ያሇውን 

የማስመሪያ ጫፌ ወዯ ሊይ ሳብ አዴርጋችሁ ሌቀቁት፡፡  

ማስመሪያው ምን ሆነ? ምን ሰማችሁ? 

 

ዴምፅ በጠጣር፣ በፇሳሽና በአየር ውስጥ ይተሊሇፊሌ፡፡  

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 2.8 ዴምፅ በጠጣር ነገሮች ውስጥ መተሊሇፈን ማረጋገጥ  

ይህንን ተግባራዊ ክንዋኔ ሇመሥራት አንዴ ማስመሪያ አዘጋጁ  

አሠራር፡-  

በጠፌጣፊው በኩሌ ማስመሪያውን ጆሮአችሁ ቀዲዲ ሊይ አስዯግፊችሁ ያዙ፡፡  

በላሊው እጃችሁ ከጆሮአችሁ ርቆ የሚገኘውን የማስመሪያ ጫፌ ነካኩት  

ምን አስተዋሊችሁ?ከዚህ በመነሳት ምን ማጠቃሇያ ትሰጣሊችሁ? 
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ተግባራዊ ክንዋኔ 2.9 ዴምፅ በፇሳሽ ነገር ውስጥ መተሊሇፈን ማረጋገጥ  

ይህንን ተግባራዊ ክንዋኔ ሇመሥራት የሚያስፇሌጓችሁ ነገሮች፡-  

 ውሃ፣ 

 እፈፊ፣ወይም ውሃ መያዝ የሚችሌ ፋስታሌና ሁሇት ጠጠሮች፡፡  

አሠራር፡-  

ውሃውን በፋስታሌ ሙለና እንዲይፇስ ቋጥሩት፣  

ውሃ የሞሊችሁትን ፋስታሌ አንዲችሁ በጆሮአችሁ ሊይ አስዯግፊችሁ  ያዙ፣  

ጓዯኛችሁ ሁሇቱን ጠጠሮች ውሃው ባሇበት በኩሌ ዯጋግሞ ያጋጭ ወይም ዯጋግማ 

ታጋጭ ምን አስተዋሊችሁ? ከዚህ በመነሳት ምን ማጠቃሇያ ትሰጣሊችሁ? 

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 2.10  ዴምጽ በአየር ውስጥ መተሊሇፈን ማረጋገጥ  

ዴምፅ በአየር ውስጥ መተሊሇፈን ሇማሳየት ሁሇት ሆናችሁ አራት ሜትር ያህሌ ተራርቃችሁ 

ቁሙ፡፡  

አንዯኛችሁ “ሀል” ብሊችሁ ብትናገሩ ጉዋዯኛችሁ ዴምፁን ይሰማሌ ወይም ትሰማሇች፡፡  

      ዴምጹ ሉሰማ የቻሇው በተናጋሪውና በሰሚው መካከሌ ያሇው አየር በመርገብገቡ ነው፡፡ 

ስሇዚህ ዴምፅ በአየር ውስጥ ይተሊሇፊሌ፡፡ ዴምፅ የሚሰማው የዴምፅ ምንጭ፣የዴምፅ 

አስተሊሊፉና ዴምፅ ተቀባይ ሲኖሩ ነው፡፡ ከሶስቱ አንደ እንኳ ቢጏዴሌ ዴምፅ ሉሰማ 

አይችሌም፡፡  

የሙዚቃ መሣሪያዎች ዴምጽን ይፇጥራለ፡፡ የሙዚቃ መሣሪያዎች ባህሊዊና ዘመናዊ የሙዚቃ 

መሣሪያዎች  ተብሇው በሁሇት ይከፇሊለ፡፡  



65 

 

ሥዕሌ 2-13 ባህሊዊ የሙዚቃ መሣሪያዎች በከፉሌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 2.14 ዘመናዊ የሙዚቃ መሣሪያዎች በከፉሌ 
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ሠንጠረዥ 2.3 የሙዚቃ መሣሪያዎች 

ባህሊዊ የሙዚቃ መሣሪያዎች ዘመናዊ የሙዚቃ መሣሪያዎች 

የክር የትንፊሽ የምት የክር የትንፊሽ  የምት 

ክራር ዋሽንት ዴቤ ጊታር ትራንፔት ዴራም 

ማሲንቆ እምቢሌታ ከበሮ ቫዮሉን ሳክስፍን ሲምባሌስ 

በገና ጥሩንባ  ማንድሉን ትሮምቦን  

    ቱባ  

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 2.11  የተሇያዩ ዴምፆችን ማውጣት  

የተሇያዩ ዴምፆችን ሇማውጣት የሚያስፇሌጓችሁ ነገሮች፡-  

- ውሃ፣ 

- የተሇያዩ እኩሌ መጠን ያሊቸው አፇ-ጠባብ ብሌቃጦች፣ 

አሠራር፡-ብሌቃጦቹ ውስጥ በተሇያየ መጠን ውሀ ጨምሩና አንደን ብሌቃጥ ባድ አዴርጉት፡፡  

- ብሌቃጦቹን ተራ በተራ ንፈ፡፡  

- የሰማችሁት ተመሳሳይ ዴምፅ ነውን?ሇምን? 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

መሌመጃ 2.3 

ሀ) ዏረፌተ ነገሮቹን ከአነበባችኋቸው በኋሊ እውነት ከሆኑ እውነት፣ ሀሰት ከሆኑ ዯግሞ ሀሰት 

ብሊችሁ መሌሱ፡፡  

1. ቀሊሌ መሣሪያዎች ጉሌበት ሇመቆጠብ ይረዲለ፡፡  

2. የዕቃ ማንሻ ወይም መፇንቅሌ አገሌግልት ከስሊች ወሇሌ አገሌግልት ጋር ተመሳሳይ 

ነው፡፡  

3. መዘውር ውሃን ከጉዴጓዴ ሇማውጣት ይጠቅማሌ፡፡  

4. መሇኪያ መሣሪያዎች የአንዴን ነገር መጠን ያሳውቁናሌ፡፡  

 

ሇ. በ”ሀ” ረዴፌ ሥር ሇተጠቀሱት ሀሳቦች ተስማሚ የሆኑትን ከ ”ሇ” ረዴፌ በመምረጥ አዛምደ  

 

“ሀ”        “ሇ” 

1. ሌጆች የሚጫወቱት የሚዛን ጨዋታ   ሀ. መዘውር 

2. ሇፍቅ ሥራ አገሌግልት የሚውሌ   ሇ. ያጋዯሇ ወይም ስሊች ወሇሌ 

3. በበርሜሌ የታሸጉ ፇሳሾችን    ሏ. ጭነት 

መኪና ሊይ ሇማውጣት የሚረዲ    መ. መፇንቅሌ 

 

ሏ. ትክክሇኛ መሌስ የያዘውን ሆሄ በመምረጥ መሌስ ስጡ፡፡ 

1. ከአካሊችን ክፌልች ውስጥ ዴምፅ የሚሰማው  ነው  

   ሀ. ጆሮ     ሇ. አፌንጫ   

   ሏ. ዓይን    መ. ሁለም  
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2. ዴምፅ የሚፇጠረው አንዴ ነገር ምን ሲሆን ነው? 

  ሀ. ሲነቃነቅ     ሇ. በፌጥነት ሲርገበገብ    

 ሏ. ሲወዛወዝ       መ.መሌሱ አሌተሰጠም፡፡  

3. የክር ሙዚቃ መሣሪያ የሆነው የትኛው ነው? 

   ሀ. ጊታር    ሇ. ክራር   

  ሏ. ዴቤ    መ. ሀ እና ሇ መሌሶች ናቸው 

4.  ዴምፅን ሇመስማት የሚቻሇው   ሲኖር ነው፡፡  

ሀ. የዴምፅ ምንጭ   ሇ. የዴምፅ አስተሊሊፉ  

ሏ. የዴምፅ ተቀባይ/ጆሮ/   መ. “ሀ” “ሇ” እና”ሏ” መሌሶች ናቸው 

5. ከሚከተለት አንደ ዴምፅ ሉያስተሊሌፌ አይችሌም፡፡  

ሀ. ጠጣር ነገር  

ሇ. ፇሳሽ ነገር  

ሏ. አየር  

መ. መሌሱ አሌተሰጠም 
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ማጠቃሇያ 

- አፇር ፣ውሃ፣ አየር ዯንና የደር እንስሳት የተፇጥሮ ሃብቶች ይባሊለ፡፡  

- የተፇጥሮ ሃብቶችን በቁጠባና በአግባቡ መጠቀም ይገባናሌ፡፡ 

- ሃይሌ በተሇያዩ መሌኮች ይገኛሌ፡፡  

- ሙቀት፣ ብርሃንና ዴምጽ የሏይሌ አይነቶች ናቸው ፡፡ 

- የሙቀት ሏይሌ ምግባችንን እንዴናበስሌና ቤታችንን እንዴናሞቅ 

ይረዲናሌ፡፡ 

- ጉሌበት ማሇት አንዴን ነገር መሳብ ወይም መግፊት ማሇት ነው፡፡ 

- ጉሌበት አንዴ ነገር ሊይ ሲተገበር የዚያን ነገር  

 አቀማመጥ፣ 

 የእንቅስቃሴ አቅጣጫና  

 ቅርፅ መቀየር ይችሊሌ፡፡ 

- ቀሊሌ መሣሪያዎች ሰዎች ሥራቸውን በቀሊለ ሇማከናወን እንዱችለ 

የሚያግዙ መሣሪያዎች ናቸው፡፡  

- እንዯመዘውር፣መፇንቅሌና ስሊች ወሇሌ ያለት ቀሊሌ መሣሪያዎች 

ናቸው፡፡ 

- የመሇኪያ መሣሪያዎች የአንዴን ነገር መጠን ይነግሩናሌ፡፡  

- ዴምጽ የኃይሌ አይነት ነው፡፡  የሚፇጠረውም አንዴ ነገር  በፌጥነት 

ሲርገበገብ ነው፡፡ 

- ባህሊዊ የሙዚቃ መሣሪያዎችና ዘመናዊ የሙዚቃ መሣሪያዎች ዴምጽ 

የሚፇጥሩት በክራቸውና በአየር መርገብገብ ነው፡፡ 
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የክሇሳ ጥያቄዎች 

ሀ. ቀጥሇው የቀረቡት ዓ.ነገሮች እውነት ከሆኑ እውነት ሃሰት ከሆኑ ዯግሞ ሃሰት  

   በማሇት መሌሱ  

1. የሙቀት ኃይሌ ምንጭ ፀሏይ ብቻ ናት፡፡  

2. ብርሃን ከሚሰጣችሁ ጥቅም አንደ ነገሮችን ማየት ማስቻለ ነው፡፡  

3. ጉሌበት አንዴ አካሌ ሊይ ሲተገበር የዚያን አካሌ አቅጣጫ ሉቀይር ይችሊሌ፡፡  

4. ቀሊሌ መሣሪያዎች ጉሌበትን በመቆጠብ ሥራን በቀሊለ እንዴንሠራ ይረደናሌ፡፡  

5. አፇር በማዲበሪያ ስሇሚታዯስ ተፇጥሮአዊ ሃብት አይዯሇም፡፡  

 

ሇ. በ”ሀ” አምዴ ሥር የሚገኙትን መግሇጫዎች በ”ሇ” ሥር ከሚገኙት ቃሊትና ሏረጎች ጋር  

   አዛምደዋቸው  

 

  “ሀ”       “ሇ”  

1. በመርገብገብ ይፇጠራሌ   ሀ. የብርሃን ኃይሌ 

2. መግፊት ወይም መሳብ    ሇ. የሙቀት ኃይሌ 

3. በዋነኛነት ከፀሏይ ይገኛሌ    ሏ. ጉሌበት  

4. ብረታ ብረትን ማቅሇጥ ያስችሊሌ  መ. ቀሊሌ መሣሪያዎች  

5. መዘውር፣መፇንቅሌና ሥሊች ወሇሌ  ሠ. ዴምፅ  

       ረ. ዋሌካ አፇር  

       ሰ. የሙዚቃ መሣሪያ  
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ሏ.  ሇሚከተለት ጥያቄዎች ከተሰጡት አማራጮች ትክክሇኛውን ፉዯሌ በመምረጥ  

     መሌሳችሁን  ስጡ፡፡  

1. ከሚከተለት የአፇር ዓይነቶች ውስጥ ጥቃቅን ቅንጣቶች ያለትና በእጅ ሲጨመቅ 

የሚጣበቅ የትኛው ነው? 

ሀ. የአሸዋ አፇር   ሇ. የሸክሊ አፇር 

ሇ. ዋሌካ አፇር   መ. መሌሱ አሌተሰጠም  

2. ውሃ ከየት ይገኛሌ? 

ሀ. ከምንጭ     ሇ. ከዝናብ 

ሏ. ከወንዝ    መ. “ሀ” ፣“ሇ” እና “ሏ” መሌሶች ናቸው፡፡   

3. ውሃን ከሚያቆሽሹ ነገሮች አንደ የትኛው ነው? 

ሀ. የሰዎችና የእንስሳት ቆሻሻ  

ሇ. ከኢንደስትሪ የሚወጡ ኬሚካልች  

ሏ. በሰብሌ ሊይ የሚረጩ መዴሃኒቶች  

መ. “ሀ” “ሇ” እና”ሏ” መሌሶች  ናቸው? 

4. አየርን የሚበክለ ነገሮች የትኞቹ ናቸው? 

ሀ. ከፊብሪካና ከመኪና የሚወጣ ጭስ  

ሇ. ዯኖችን መንጥሮ ማቃጠሌ  

ሏ. የተባይና የአረም መዴሃኒቶች  

መ. ውሃ  

ሠ. ከ”መ” በስተቀር ሁለም  

5. የትንፊሽ ሙዚቃ መሣሪያ የትኛው ነው? 

ሀ. ማሲንቆ   ሇ. ዋሽንት 

ሏ. ጊታር   መ. ክራር 
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መ. በሚከተለት ጥያቄዎች ሊይ በቡዴን ተወያዩ ፡፡ 

1. ዯን የሚጨፇጨፇው በምን ምክንያት ነው? እንዳትስ መንከባከብ ይቻሊሌ? 

2. የደር እንስሳትን ጥቅም ዘርዝሩ፡፡  የደር እንስሳትን መጠበቅ የምንችሇው እንዳት 

ነው? 

3. የብርሃን ምንጮችን ዘርዝሩና ተፇጥሯዊና ሰው ሰራሽ በማሇት መዴቧቸው፡፡  

4. ከሸንበቆ ባሇአራት ቀዲዲ ዋሽንት ስሩ፡፡ 

5. የሙዚቃ መሣሪያዎችን ስሞች እየጠቀሳችሁ ባህሊዊና ዘመናዊ እንዱሁም የክርና 

የትንፊሽ ብሊችሁ መዴቧቸው፡፡
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ክፌሇ ትምህርት ሦስት 

በማህበረሰባችን ውስጥ የሚከናወኑ ተግባራት  

 

መግቢያ 

በዚህ ክፌሇ ትምህርት የሚተኮርባቸው ዋና ዋና የትምህርት ይዘቶች እርሻና በአካባቢው 

የኢንደስትሪ ምርቶች ሲሆኑ በነዚህም ሥር አፇርና የእህሌ ምርት፣እፀዋትን መትከሌና 

መንከባከብ፣ጏጂ ነፌሳትን፣ንብ አናቢ/አርቢ/፣ትንንሽ እንስሳትን ማጥናት፣በአካባቢያችን 

የሚመረቱ ምርቶች ዓይነትና ገዥና ሻጭ ያሊቸው ግንኙነት የሚለ ዘርዘር ያለ 

ጉዲዮችን ትማራሊችሁ ፡፡  በትምህርቱ የሚነሱ ዝርዝር ነጥቦች ከዕሇት ተዕሇት 

ኑሮአችሁ ጋር የተያያዙ በመሆናቸው በንቃት በመከታተሌና ወዯ ተግባር መተርጏም 

ይጠበቅባችኋሌ፡፡ 

አጠቃሊይ ዓሊማዎች፡- ይህን ትምህርት ተምራችሁ ካጠናቀቃችሁ በኋሊ፡-  

-  አፇር ሇእህሌ ምርት አስፇሊጊ እንዯሆነና የመዯብ ዝግጅት ሇእፀዋትና 

ሇእህሌ ምርት መዯረግ የሚገባውን እንክብካቤ ትገሌፃሊችሁ፡፡  

- የሰውን ሌጅ የእህሌ ምርትና እፀዋትን የሚያጠቁና የሚያበሊሹ እንስሳትን 

ትሇያሊችሁ፡፡ የሚዯርሰውንም ጥፊት እንዳት መከሊከሌ እንዯሚቻሌ 

ትገሌፃሊችሁ፡፡  

- የአናቢነትን /ንብ ማርባትን/ ጥቅምና የንብ የመራባት ሁኔታን 

ታስረዲሊችሁ፡፡  

- በነፌሳት ሊይ ቀሊሌ የሆነ የተግባር ሙከራ ታሣያሊችሁ፡፡  

- በአካባቢያችሁ የሚመረቱ ምርቶችን ትሇያሊችሁ፤ተፇሊጊነታችውንም 

ትገሌፃሊችሁ፡፡  

- በሻጭና በገዥ መካከሌ ያሇውን የተቀናጀ ግንኙነት ትገሌፃሊችሁ፡፡  
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3.1. እርሻ 

 

 

 

 

 

 

 

ተማሪዎች፡- በአካባቢያችሁ የሚኖሩ አብዛኛዎቹ ሰዎች ኑሮአቸው የተመሠረተው በምን ሥራ 

ሊይ ነው? 

       በአገራችን የሕዝብ ኑሮ አመሰራረት እንዯየአካባቢው ሌዩ ሌዩ የስራ መስኮች ይገኛለ፡፡ 

አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚኖረው በገጠር ሲሆን የሚተዲዯረውም በግብርና ሙያ ነው፡፡ 

የግብርና ሙያ በስሩ ሌዩ ሌዩ የስራ መስኮችን ያጠቃሌሊሌ፡፡ ከነዚህም የግብርና ስራ መስኮች 

ውስጥ የእርሻ ስራ በግንባር ቀዯምትነት ይጠቀሳሌ፡፡ ከእርሻ ስራ በተጨማሪም የእንስሳት 

እርባታ በግብርና ሙያ ይመዯባሌ፡፡ 

እርሻ ሌዩ ሌዩ የምግብ ሰብልችን፣ የቅባት እህልችን እና አትክሌትና ፌረፌሬዎች 

የሚመረቱበት የግብርና ዓይነት ነው፡፡ 

የምግብ ሰብልች የሚባለት- ጤፌ፣ አተር፣ ስንዳ፣ ገብስ፣ በቆል ማሽሊ ሽንብራና ባቄሊ 

የመሳሰለት ናቸው፡፡ 

የቅባት እህልች የሚባለት ዯግሞ ኑግ፣ ሰሉጥ፣ ተሌባ፣ ሱፌና ጉል ሲሆኑ አትክሌትና 

ፌራፌሬዎች እንዯ ብርቱካን፣ ሙዝ፣ ልሚ፣ መንዯሪን፣ ጎመን፣ ሽንኩርት፣ቲማቲም፣ዴንች 

ወዘተ ናቸው፡፡ 

 

 

መታወስ የሚገባቸው ቁሌፌ ቃሊት 

እርሻ  ነፌሳት  ችግኝ  ጉሌምስ 

ሰብሌ   አትክሌት እጭ  ተህዋስያን 

ግብርና  ዐዯት   ፑፓ  ሰም 

እፀዋት  ተክልች  ሰብልች  ቀሊሌ መሣሪያዎች 
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1. አፇርና የእህሌ ምርት 

ተማሪዎች፡- አፇር ሇምን ሇምን እንዯሚጠቅም ሇመምህራችሁ ተናገሩ፡፡ 

በአገራችን ሌዩ ሌዩ አካባቢዎች የሚመረቱት የምግብ ሰብልች፣ ጥራጥሬዎች፣ አትክሌትና 

ፌራፌሬዎች በቅሇው በማዯግ ተገቢውን ምርት ሇመስጠት የሚችለት ሇእዴገታቸው 

የሚስማማ አፇር ሊይ ሲበቅለ ብቻ ነው፡፡ 

አፇር ሇሰው ሌጅ ጠቃሚ የሆኑ የምግብ ሰብልች የሚመረቱበት የተፇጥሮ ሀብት ነው፡፡  

አፇር እፀዋት ቀጥ ብሇው እንዱቆሙና እንዱያዴጉ ይረዲቸዋሌ፡፡ 

       አፇር ሇእፀዋት ዕዴገት አስፇሊጊ የሆኑ ውሃና ማዕዴናትን /ንጥረ ነገሮችን/ ይይዛሌ፡፡ 

እነዚህ ጠቃሚ ነገሮች እፀዋቱ በሥሮች አማካይነት ተስበው ወዯሚፇሌጉበት አካሊት 

ይዯርሳለ፡፡   

      የእፅዋት ሥሮች በአፇር ውስጥ ወዯ ታችና ወዯ ጏን በማዯግ እፅዋቱ 

ቅርንጫፍቻቸውን፣ ቅጠልቻቸውን፣ ፌሬዎቻቸውንና ዘሮቻቸውን እንዱሸከሙ ይረዲለ፡፡ ስሇዚህ 

አፇር ሇእፀዋት እዴገት የሚሆኑ ነገሮችን ሇመስጠትና እፅዋቱ እንዲይወዴቁ አጥብቆ በመያዝ 

ቀጥ ብሇው እንዱቆሙ ይረዲሌ ማሇት ነው፡፡  

ተማሪዎች፡- አፇር ከምን እንዯተሰራ የምታውቀትን ሇክፌሌ ጓዯኞቻችሁ ንገሩ፡፡  

አፇር ሌዩ ሌዩ መጠን ካሊቸው ቅንጣቶች የተሰራ ሲሆን ሶስት የአፇር ዓይነቶችም አለ፡፡                  

        እነሱም ፡- አሸዋማ አፇር፣ 

- ሸክሊ አፇርና  

- ዴብሌቅ(ዋሌካ) አፇር ናቸው፡፡ 

አሸዋማ አፇር ትሌሌቅ ቅንጣቶች ያለት ሲሆን ጥብቅ ያሇ አፇር አይዯሇም፡፡ ውሃ አሸዋማ 

አፇር ሊይ ቢጨመር ወዱያውኑ ወዯ ውስጥ ይሰርጋሌ፡፡ ሇእፀዋት እዴገትም ተስማሚ የሆኑ 

ማእዴናት (ንጥረ ነገሮች) የለትም፡፡ ስሇዚህ ብዙ እፀዋት ስሇማይበቅለበት ምርታማ አይዯሇም፡፡  

      ሸክሊ አፇር በጣም ዯቃቅ የአፇር ቅንጣቶችን የያዘና ጠበቅ ያሇ ነው፡፡ ከዚህም የተነሳ 

ውሃ በውስጡ ከማስረግ ይሌቅ አቁሮ(ቋጥሮ) የሚያስቀምጥ ነው፡፡ በቂ አየር በውስጡ 
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አይዘዋወርም፡፡ በዚህ ምክንያት ሇም አፇር አይዯሇም፡፡ ከሸክሊ አፇር የተሇያዩ የቤት ቁሳቁሶች 

ሇመስራት ይቻሊሌ፡፡ 

ሇምሳላ- ጀበና፣ ሸክሊ ዴስት፣ የእጣን ማጨሻ፣ የውሃ እንስራ፣ጋን፡፡ 

       ዴብሌቅ(ዋሌካ) አፇር የአሸዋ አፇርና የሸክሊ አፇር ዓይነቶች ዴብሌቅ ነው፡፡ በውስጡ 

በቂ የሆነ የውሃና የአየር ዝውውር ይካሄዲሌ፡፡ ሇእፀዋት እዴገት የሚያስፇሌጉ በቂ የሆኑ 

ማእዴናትንና ብስባሽ ስሇሚይዝ ሇምና ምርታማ አፇር ነው፡፡ 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ አፇር በውስጡ ከሚይዛቸው ነገሮችና ሇእፀዋት(ሰብልች) እዴገት ከሚሰጠው 

ጥቅም አንፃር በሁሇት ዋና ዋና ክፌልች ይመዯባሌ፡፡ እነሱም፡-- ሇም አፇርና ሇም ያሌሆነ 

አፇር በመባሌ ይታወቃለ፡፡  

     ሇም አፇር (የዋሌካ አፇር) ሇእፀዋት (ሰብልች) እዴገት የበሇጠ ጥሩና በጣም አስፇሊጊ 

አፇር ነው፡፡ ምክንያቱም፡- 

1. በጣም ጥብቅ ያሇ አይዯሇም፣ ስሇዚህ በቀሊለ ሇማረስና ሇመቆፇር ያመቻሌ፡፡ 

2. የእፀዋት (ሰብልች) ስሮች በሇም አፇር ውስጥ በቀሊለ በመብሳት ወዯ መሬት ውስጥ 

የመግባት ችልታ አግኝተው ማዯግ ይችሊለ፡፡ 

3. በውስጡ በቂ የውሃ መጠን የመያዝ ባህርይ ስሊሇው እፀዋት በቀሊለ አይዯርቁም፡፡ 

ውሃን ቀስ በቀስ ስሇሚያሳሌፌ የመስኖ ስራ በምንሰራበት ጊዜ በቀሊለ በጎርፌ 

አማካይነት ወዯ ላሊ ቦታ ሉወሰዴ አይችሌም፡፡ 

4. ሇእፀዋቱ እዴገት አስፇሊጊ የሆኑ ንጥረ ምግቦችን ወይም ማእዴናትን ይይዛሌ፡፡ 

በሇም አፇር ውስጥ የሚገኙ ማእዴናት በውሃ በቀሊለ ይሟሟለ፡፡  የእፀዋት ብስባሽና 

የሞቱ እንስሳት ቅሪተ-አካሌ ስሇሚገኙና በጣም ሇም በመሆኑ ሇእፀዋት እዴገት ምቹና 

ምርታማ አፇር ነው፡፡  

     ሇም ያሌሆነ አፇር ሇእፀዋት እዴገት ምቹ አይዯሇም፡፡ ሇተክልች እዴገት ተስማሚ 

ያሌሆነበት ምክንያቶችም የሚከተለት ናቸው፡- 

- በውስጡ በቂ የእፀዋት ብስባሽና የሞቱ እንስሳት ቅሪተ አካሌ ስሇማይገኙ 

ሇምነቱ እየቀነሰ ይሄዲሌ፡፡ 



77 

- ሇም ባሌሆነ አፇር ውስጥ የሚገኙ ማእዴናት በውሃ ስሇማይሟሙ 

እፀዋቱ ሉጠቀሙባቸው ስሇማይችለ ምርታማ አይዯሇም፡፡ 

- በቂ ውሃ በውስጡ ስሇማይዝ እፀዋቱ ይቀጭጫለ፤ በቀሊለም ይዯርቃለ፡፡ 

 

 

ሥዕሌ 3.1. ሇምና ሇም ያሌሆነ አፇርና የእፀዋት እዴገት 

 

ተማሪዎች፡- ከሊይ የተመሇከተውን ስእሌ በመመሌከት ሇምና ሇም ያሌሆነ 

አፇርን ማወዲዯር ትችሊሊችሁ፡፡  

የትኛው አፇር ነው ሇእፀዋት እዴገት ምቹ የሆነው? ምክንያቱን አስረደ፡፡  

ሇእፀዋት እዴገት ምቹ የሆነውን ሇም አፇር(ዋሌካ አፇር) መምህራችሁ በአንዴ 

አነስተኛ ሳጥን አዴርገው ወዯ ክፌሌ ይዘው በመምጣት ያሳዩአችኋሌ፡፡ 

በትምህርት ቤታችሁ አካባቢ በዋሌካ አፇር ሊይ እፀዋትን በመትከሌና 

በመንከባከብ እዴገታቸውን ተከታታለና ውጤቱን ከክፌሌ ጓዯኞቻችሁ ጋር 

ተነጋገሩበት፡፡ 
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2. እፀዋትን መትከሌና መንከባከብ 

ተማሪዎች፡- በአንዴ ቦታ ሊይ ዘር ሇመዝራትና ችግኞችን ሇማፌሊት ወይም 

ተክልችን ሇመትከሌ መዯረግ የሚገባቸው ዝግጅቶች ምንዴናቸው? 

- ዘር ከተዘራ በኋሊ ሇምርት እስከሚዯርስ ዴረስ ምን ዓይነት ጥንቃቄና 

እንክብካቤ ያስፇሌገዋሌ? 

በትምህርት ቤታችን ወይም በጓሮአችን ዘር ሇመዝራት የተመረጠ ቦታን(ስፌራን) አሇስሌሰን 

መዯብ በማዘጋጀት ዘሮች በቅሇው ሇምርት እስከሚዯርሱ ዴረስ ሌዩ ሌዩ ተግባራትን በቅዯም 

ተከተሌ ማከናወን ያስፇሌገናሌ፡፡ 

እነዚህም ተግባራት የሚከተለት ናቸው፡- 

ሀ. ተገቢና ተስማሚ ስፌራን መምረጥ 

የተሻሇና ጥራት ያሇው የምርት ውጤት ሇማግኘት በቅዴሚያ ተስማሚና ሇም አፇር ያሇበት 

ስፌራን መምረጥ ነው፡፡ በሇም አፇር ሊይ የሚበቅለ እፀዋት ጤናማ፣ ጠንካራና ምርታማ 

ይሆናለ፡፡ በተጨማሪም የሚመረጠው ቦታ ከዛፍችና ከቤቶች ጥሊ የራቀ፣ ከሰብሌ በሽታ 

አምጪ ተባዮች ነፃ የሆነና በቂ ውሃ የሚገኝበት አካባቢ መሆን አሇበት፡፡ 

ሇ. ምንጣሮ ማካሄዴ 

በተመረጠው ስፌራ ሊይ ሳር፣ ቁጥቋጦና አረም የመሳሰለት የሚገኙ ከሆነ መንጥሮ ማስወገዴ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ሏ. መቆፇር 

ቦታው ከተመነጠረ በኋሊ መቆፇር፣ አፇሩንም መከስከስና ፌግ ጨምሮ በዯንብ ማሇስሇስ 

ይገባሌ፡፡ አፇሩ በዯንብ ከተቆፇረ በአፇሩ ውስጥ አየርና ውሃ በቀሊለ ሉተሊሇፈና ሉንሸራሸሩ 

ይችሊለ፡፡ የተክለ ስሮችም በአፇር ውስጥ በቀሊለ በመስፊፊትና ተክለን አጥብቀው በመያዝ 

ቀጥ ብል እንዱያዴግ ይረዲለ፡፡ 
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መ. የመዯብ ዝግጅት 

መዯብ ማሇት በዙሪያው ካሇው መሬት ከፌ ያሇ ወይም ዝቅ ያሇ የችግኝ ማብቀያ ወይምመትከያ 

ቦታ ነው፡፡ ቦታው በሚገባ ከሇሰሇሰ በኋሊ በመዯብ መከፇሌ አሇበት፡፡ በያንዲንደ መዯብ መካከሌ 

ሇመተሊሇፉያ ቀጭን መንገዴ ማውጣት አስፇሊጊ ነው፡፡ 

ሇበጋና ሇክረምት ወቅት የሚዘጋጁ መዯቦች ይሇያያለ፡፡ ሇበጋ የሚዘጋጅ መዯብ ውሃ 

እንዱቋጥር ዙሪያው ከፌ ብል ወሇለ ዝቅ ማሇት አሇበት፡፡ ሇክረምት ወቅት የሚያዘጋጅ መዯብ 

ዯግሞ ውሃ አንዲይተኛበት ወሇለ ከፌ ብል ዙሪያው ዝቅ ማሇት አሇበት፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 3.2 ሇበጋና ሇክረምት የሚዘጋጁ የመዯብ ዓይነቶች 

 

ሠ. ውሃ፡- 

ዘር ከመዝራታችን በፉት ሇስሌሶ በተዘጋጀ መዯብ ሊይ በቂ ውሃ ማጠጣት ያስፇሌጋሌ፡፡ በተሇይ 

በበጋ ሇሚተከለ ተክልች ውሃ በአካባቢው መኖር አሇበት፡፡ 
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ረ. ዘር መዝራት 

ዘር የመዝሪያው ቦታ ሇስሌሶና ውሃ ጠጥቶ ከተዘጋጀ በኋሊ ጥሩ ዘር መርጦ መዝራት 

ያስፇሌጋሌ፡፡ ሁሇት ዓይነት የዘር አዘራር ዘዳዎች አለ፡፡ እነሱም፡- 

1. በመስመር መዝራትና 

2. በብተና መዝራት ናቸው፡፡ 

ተማሪዎች፡- በመስመር የመዝራትና በብተና የመዝራት ዘዳ መካከሌ ያሇውን ሌዩነት 

የምታውቁትን ሇመምህራችሁ ተናገሩ፡፡ 

1. በመስመር የአዘራር ዘዳ 

በመስመር ሇመዝራት በመዯቦቹ ዲርና ዲር ችካሌ ተክል ገመዴ በመወጠር ወይም መስመር 

ማውጫ መሳሪያ በመጠቀም መስመሮችን ማውጣት ይቻሊሌ፡፡ በመስመር የሚዘሩ ዘሮች ርቀት 

የተመጣጣነ መሆን አሇበት፡፡ ዘሮችን በመስመር ከዘራን በኋሊ አፇሩን በጣቶቻችን ማሌበስ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 

በመስመር መዝራት የሚከተለት ጥቅሞች አለት፡- 

ሀ. ተክልቹ በቂ ምግብና አየር እንዱያገኙ ይረዲሌ፡፡ 

ሇ. ሇመኮትኮትና አረም ሇመንቀሌ ያመቻሌ፡፡ 

ሏ. አሰራሩ ሳይንሳዊና ዘመናዊ በመሆኑ አጥጋቢ ውጤት ይሰጣሌ፡፡ 

2. በብተና የአዘራር ዘዳ 

ዘርን በብተና መዝራት ማሇት ዘርን በተዘጋጀው መዯብ ሊይ በመበተን ማዲረስ ማሇት ነው፡፡ 

በብተና መዝራት ዘሮቹ እንዱጠጋጉ ወይም በጣም እንዱራራቁ ስሇሚያዯርግ ሇማረም ወይም 

ሇመኮትኮት አስቸጋሪ ነው፡፡ ስሇዚህ ከጥቅሙ ጉዲቱ ሉያመዝን ይችሊሌ፡፡ ምክንያቱም የተጠጋጉ 

ተክልች በቂ ውሃና ማእዴናት (ምግብ) ስሇማያገኙ በዯንብ አያዴጉም፡፡ ዘሩ የተራራቀ ወይም 

የሳሳ ከሆነ ዯግሞ ከተዘራበት ቦታ ሉገኝ የሚችሇው ጥቅም ይቀንሳሌ፡፡ 

ተማሪዎች፡- ዘር ከተዘራ በኋሊ ሇመብቀሌ የሚያስፇሌጉ ነገሮች ምን ምን ናቸው? 

ዘሮች በመስመር ወይም በብተና ከተዘሩ በኋሊ ሇመብቀሌ የሚያስፇሌጉ ነገሮች አለ፡፡ እነሱም፡- 
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- አየር (ኦክሲጂን)፣ 

- ውሃና 

- ተስማሚ ሙቀት ናቸው፡፡ 

ዘሩ ውሃ ይመጥና ይወፌራሌ(ያብጣሌ)፡፡ ከሦስት ቀን በኋሊም ይበቅሌና ቀስ በቀስ ወዯ 

ችግኝነት ያዴጋሌ፡፡ 

 

ሥዕሌ 3.3 የዘር አዘራር ዘዳዎች 

 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 3.4 ዘር ሇመብቀሌ ውሃ፣ አየርና ሙቀት ያስፇሌገዋሌ፡፡ 

 



82 

ሰ. ችግኞችን ማዛወርና መትከሌ 

አንዲንዴ ተክልች ሇምሳላ እንዯ ካሮት፣ ቀይ ስርና አዯንጓሬ ያለት በተዘሩበት ቦታ አዴገው 

ሇምርት ይዯርሳለ፡፡ ላልች እንዯ ጥቅሌ ጎመን በርበሬ ሰሊጣና ቲማቲም የመሳሰለት ችግኞች 

መጀመሪያ ከተዘሩበት ቦታ ተነቅሇው በላሊ ቦታ ዘርዘር ተዯርገው ይተከሊለ፡፡  ችግኞችን 

አዛውሮ ሇመትከሌ ከመዯባቸው ሊይ ከመነቀሊቸው በፉት በቂ ውሃ ማጠጣት ያስፇሌጋሌ፡፡ በቂ 

ውሃ ጠጥተው የሚነቀለ ችግኞች ስሮቻቸው አፇር በዯንብ መያዝ ይችሊለ፡፡ 

የተክልችን እዴገት መከታተሌና መንከባከብ 

ተማሪዎች፡- የተክልችን እዴገት ሇመከታተሌ ምን ምን ማዴረግ ያስፇሌጋሌ? 

ችግኞች በተዘጋጀሊቸው ቦታ ከተተከለ በኋሊ ክትትሌና እንክብካቤ ያስፇሌጋቸዋሌ፡፡ የተክልችን 

እዴገት ሇመከታተሌና ሇመንከባከብ የሚከተለትን ተግባራት ማከናወን ይገባሌ፡- 

1. ውሃ ማጠጣት፡- ተክልች ጥሩ ምርት እንዱሰጡ በቂ ውሃ ማግኘት አሇባቸው፡፡ 

ተክልች ውሃ መጠጣት ያሇባቸው ጥዋት ወይም ማታ ነው፡፡ በቀትር ውሃ ከጠጡ 

ውሃው ስሇሚተን በቂ ውሃ ማግኘት አይችለም፡፡ 

2. አረምን መንቀሌ፡- አረሞች ሇእፀዋት እዴገት ጎጂ ስሇሆኑ በመንቀሌ ማስወገዴ 

ይገባሌ፡፡ አረሞች የተክልችን ውሃ፣ ምግቦችንና የፀሏይ ብርሃን ስሇሚሻሙ ማስወገዴ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 

3. ማዲበሪያ መጨመር፡- ተክልች በዯንብ ማዯግ የሚችለት በቂ ማዲበሪያ (ማእዴናት) 

ሲያገኙ ነው፡፡ ማዲበሪያ ወይም የተብሊሊ ፌግ የሚያገኙ ተክልች ጤናማና ጠንካራ 

ይሆናለ፡፡ ማዲበሪያው ተፇጥሮአዊ ፌግ ወይም ሰው ሰራሽ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

4. ተክልችን ከተባዮችና ከበሽታ መከሊከሌ፡- ተክልችን የሚያጠቁና በሽታ 

የሚያመጡ ተባዮችን ሇመከሊከሌ ፀረ-ተባይ መዴሃኒት መርጨት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

እንዱሁም በአንበጣ፣ በአይጦችና በአእዋፌ እንዲይጠፈ መጠበቅ ይገባሌ፡፡ 

5. መኮትኮት፡- ውሃና አየር በአፇር ውስጥ በመንሸራሸር ሇእፀዋቱ ተፇሊጊውን ጥቅም 

እንዱሰጡ ሇማዴረግ አትክሌቶችን መኮትኮትና አፇር ማሳቀፌ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
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6. ማሳሳት፡- ተዯራርበው የሚበቅለ ተክልች ሇእዴገታቸው አስፇሊጊ የሆኑ ነገሮችን 

ስሇሚሻሙ የቀጨጩትን ነቅል ማስወገዴና ዘርዘር ማዴረግ ተገቢ ነው፡፡ 

የዯረሱ ሰብልችን በወቅቱ መሰብሰብ 

ተገቢው ክትትሌና እንክብካቤ እየተዯረገሊቸው በማዯግ ሇምግብነት የዯረሱ ሰብልችን ወይም 

ተክልችን በወቅቱ መሰብሰብ ያስፇሌጋሌ፡፡ ሰሊጣ፣ጥቅሌ ጏመን፣ቆስጣ፣ካሮት ወዘተ 

ሇምግብነት የሚያገሇግለ አትክሌቶች ናቸው፡፡ እነዚህ ተክልች እንዯዯረሱ ተሰብስበው 

ጥቅም ሊይ ካሌዋለ የሚገኘው ምርት በጥራትም ሆነ በመጠን ይቀንሳሌ፡፡ 

ገብስ፣ስንዳ፣ባቄሊ፣ምስር፣ሱፌና የመሳሰለት ሇምግብነት የሚያገሇግለ የእህሌ ሰብልች 

ከመሰብሰባቸው በፉት በዯንብ መዴረሳቸውንና ፌሬዎቻቸው መዴረቃቸውን ማረጋገጥ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ በእርጥብነታቸው ከተሰበሰቡና በጎተራ ከተከማቹ ግን ሉበሰብሱ ይችሊለ፡፡ 

ስሇዚህ አትክሌቶች፣ ፌራፌሬዎችና የምግብ ሰብልች ሇመበሊት በዯንብ መዴረሳቸውን 

አረጋግጦ መሰብሰብ ተገቢ ነው፡፡ በዚህ መንገዴ የተሰበሰቡ የምግብ ተክልች ጥራታቸው 

የተስተካከሇ ስሇሚሆን እንዯየፌሊጎታችን መመገብ ወይም መሸጥ እንችሊሇን፡፡ 

ተግባራዊ ክንዋኔ፡-  የጓሮ አትክሌትን መትከሌና መንከባከብ የሚያስፇሌጉ ነገሮችና 

ቅዴመ ሁኔታዎች 

- ሇጓሮ አትክሌት መትከያ አመቺ ቦታን መምረጥ፣ 

- ሌዩ ሌዩ የእጅ መሳሪያዎች ሇምሳላ፡- መቆፇሪያ፣ አካፊ፣ መኮትኮቻ፣ 

ማጭዴ፣ መቧጠጫ . . . ማዘጋጀትና  

- ሇመትከሌ የተመረጠውን የጓሮ አትክሌት ዘር(ካሮት፣ጥቅሌ ጎመን 

ቲማቲም ወይም ስሊጣ) ማዘጋጀት ናቸው፡፡ 

የአሰራር ቅዯም ተከተሌ 

- መምህራችሁ በቡዴን የሚሰጧችሁን አመቺ ቦታ መመንጠር፣ መቆፇርና 

ማሇስሇስ፣ 

- የተቆፇረውንና የሇሰሇሰውን ቦታ ሇሁሇት በመክፇሌ ሁሇት መዯቦችን 

ማዘጋጀትና ውሃ ማጠጣት፣ 
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- ሇመትከሌ የመረጣችሁትን ዘር እኩሌ መክፇሌ፣ 

- በአንዯኛው መዯብ ሊይ በመስመር መዝራት በሁሇተኛው መዯብ ሊይ 

ዯግሞ በብተና የአዘራር ዘዳ መዝራትና በዯረቅ ሳር ወይም ገሇባ 

መሸፌን፣ 

- ሁሇቱንም መዯቦች በተመሳሳይ ጊዜ ውሃ ማጠጣት፣ 

- የዘሮቹን መብቀሌና እዴገታቸውን በየጊዜው መከታተሌና መመዝገብ፣ 

- ችግኞቹን በማረም በመኮትኮትና ማዲበሪያ በመጨመር መንከባከብ፣ 

- በመስመርና በብተና በተዘሩ ዘሮች መካከሌ ብቅሇታቸውና እዴገታቸውን 

አስመሌክቶ ምን ሌዩነት አስተዋሊችሁ?  

- ሇምግብነት ጥቅም ሊይ ሇመዋሌ በሚዯርሱበት ወቅት በመስመር 

የተዘሩትና በብተና የተዘሩትን ምርቶች ሇየብቻ በመስብሰብ 

መጠናቸውንና ጥራታቸውና ማዋዲዲር፡፡ 

ውጤት 

በሁሇቱ ቦታዎች ከተገኙት ምርቶች በመጠንም ሆነ በጥራት የትኛው ይበሌጣሌ?  

በብተና የተዘራው ወይስ በመስመር የተዘራው ሇምን? 

እንዯ ስንዳ፣ ገብስ፣ በቆል፣አተርና ባቄሊ የመሳሰለት ሰብልች በማሳ ሊይ እንዲለ ወይም 

ከመሰብሰባቸው በፉት በሽታ በሚያስከትለ ህዋሳት እንዱሁም ተምችና አንበጣ ሉጠቁ ይችሊለ፡፡ 

በሽታ የሚያስከትለ ህዋሳትን ተምችና አንበጣ ፀረ-ተባይ በመርጨት መከሊከሌ ይቻሊሌ፡፡  

ግሪሳ ተብሇው የሚጠሩ ወፍች በዯረሱ ሰብልች ሊይ ከፌተኛ ጉዲት ያዯርሳለ፡፡ የግሪሳ ወፍች 

የዯረሱ ሰብልችን ዘሮች በቀጥታ በመመገብ፣ በማራገፌና በመሰባበር ኢኮኖሚያዊ ጉዲትን 

ያዯርሳለ፡፡ የግሪሳ ወፍችን በባህሊዊ (ሌማዲዊ) ዘዳ ጅራፌና ወንጭፌን በማጮህ ዴንጋይ 

በመወርወር ወዘተ መከሊከሌ ይቻሊሌ፡፡ በዘመናዊ መንገዴም ኬሚካሌ ተጠቅሞ በመግዯሌ 

መቆጣጠር ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 
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እህሌ በሚከማችበት ቦታ እርጥበት እንዲይኖር ጎተራዎችና መጋዘኖችን ማፅዲት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

እህሌ ከመግባቱ በፉት ጎተራዎች ወይም መጋዘኖችና ጆንያዎች ውስጥ ተስማሚ ፀረ-ነፌሳት 

መርዞችን በመርጨት ፀረ-እህሌ ነፌሳትን መከሊከሌና ብክነትን መቆጣጠር ይቻሊሌ፡፡ 

አይጦች በማሳ ሊይ ባሇና ባሌተሰበሰበ ሰብሌ ሊይ ጉዲት ያዯርሳለ፡፡ ሰብለ ከተሰበሰበ በኋሊም 

በቤት ውስጥ በጎተራ፣ በመጋዘንና በጆንያ የተከማቹ እህልችን ይመገባለ፡፡ጎተራዎችንና 

ጆንያዎችንም በመብሳት እህለ እንዱፇስና እንዱባክን ያዯርጋለ፡፡ 

ስሇዚህ አይጦችን ሇመከሊከሌ፡-  

- በዘመቻ መሌክ በመውጣት አይጦችን ከመኖሪያቸው ስፌራቸው  

በማስወጣት መግዯሌ፣ 

- በመኖሪያ ጉዴጓዲቸው ውስጥ ውሃ በመጨመርና በጭስ አፌኖ መግዯሌ፣ 

- የአይጦች መዯበቂያ የሆኑ ቁጥቋጦዎችን ከእርሻ ቦታና ከመኖሪያ አካባቢ 

መንጥሮ ማፅዲት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ተማሪዎች፡- በየአካባቢያችሁ የተተከለ ሰብልች በተከታታይ ክትትሌና እንክብካቤ 

ሳይዯረግሊቸው ቀርቶ የዯረሰባቸው ችግር ካሇ የምታውቁትንና ወሊጆቻችሁን ጠይቃችሁ 

የተረዲችሁትን ሇክፌሌ ጓዯኞቻችሁ ንገሩ፡፡ 

3. ጎጂ ነፌሳት 

ነፌሳት በሌዩ ሌዩ ቦታዎች የሚገኙና በአንስሳት ምዴብ ስር ያለ ፌጡራን ናቸው፡፡ ነፌሳት 

በአመጋገባቸው፣በቀሇማቸውና በቅርፃቸው ይሇያያለ፡፡ በአካሌ አወቃቀራቸውም የሚመሳሰለ 

ሲሆን ሁለም ነፌሳት ሶስት ዋና ዋና የአካሌ ክፌልች አሎቸው፡፡ እነሱም፡-  ራስ፣ ዯረትና 

የታችኛው ሰውነት ናቸው፡፡ 

 

 

 

 

ሥዕሌ 3.5 የነፌሳት የአካሌ ክፌልች 

የታችኛው 
ሰውነት 
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ተማሪዎች፡- ነፌሳት ተብሇው የሚጠሩና በሰው ሊይ ጉዲት የሚያዯርሱት ምን ምን ናቸው? 

ከዚህ ቀጥል በሰው ጤንነትና ሕይወት ሊይ ጉዲት የሚያዯርሱ ሁሇት የነፌሳት ዓይነቶችን 

በዝርዝር እንመሌከታሇን፡፡ በሰው ሊይ ጉዲት ከሚያዯርሱ ነፌሳት ውስጥ ዝንብና የወባ ትንኝ 

ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

ዝንብ 

ዝንቦች በጤናችን ሊይ ጉዲት የሚያመጡ የነፌሳት ዓይነቶች ናቸው፡፡ ዝንቦች የበሰበሱ 

የእንስሳትና የእፀዋት አካሌ ቅሪቶችን ይመገባለ፡፡ ቆሻሻ ባሇበት ቦታ ሁለ ይገኛለ፡፡ በሰውና 

በእንስሳት ዓይነምዴር ሊይ፣ በሽንት ቤት ውስጥ፣ምግብ ሊይ … እንቁሊሌ በመጣሌ ይራባለ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 3.6. የዝንቦች ዐዯተ-ሕይወት 

 

የዝንብ ዐዯተ-ሕይወት 

ተማሪዎች፡- ከሊይ በስእለ ሊይ እንዲያችሁት የዝንቦች ዐዯተ ሕይወት በአራት ዯረጃዎች 

ይከፇሊሌ፡፡ 

       ዯረጃዎቹም ፡- እንቁሊሌ፣ 

- እጭ(ማጎት)፣ 
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- ሙሽሬ(ፑፓ) እና 

- ጉሌምስ(ሙለ የዝንብ ሰውነት) ናቸው፡፡ 

የሕይወት ዐዯት ማሇት የመራባት ዐዯት ወይም የመዋሇዴ ዐዯት ነው፡፡የሕይወት ዐዯት 

ነፌሳት የአካሌ ቅርፃቸውን እየሇዋወጡ የተሇያዩ የእዯገት ዯረጃቸውን በማሇፌ የሚራቡበትና 

የሚያዴጉበት ሂዯት ማሇት ነው፡፡ 

ዓይነ ምዴር ወይም ቆሻሻ ሊይ በሴቷ ዝንብ የተጣለት እንቁሊልች በጥቂት ቀናት ውስጥ ወዯ 

እጭነት ይፇሇፇሊለ፡፡ እጮቹ ከተፇሇፇለበት ስፌራ ያገኙትን ቆሻ በብዛት እየተመገቡ ያዴጋለ፡፡ 

ከጥቂት ቀናት በኋሊ መመገብና መንቀሳቀስ ያቆሙና ሙሽሬ ወዯ ተባሇ የእዴገት ዯረጃ 

ይሇወጣለ፡፡ ሙሽሬም ቀፍ መሰሌ ሽፊን ውስጥ ተከሌል ከቆየ በኋሊ ከፌተኛ የቅርፅ ሇውጥ 

ያካሄዲሌ፡፡ የቅርፅ ሇውጡንም ሲያጠናቅቅ የተሸፇነበትን ሽፊን ሰብሮ በመውጣት ጉሌመስ(ሙለ 

የዝንብ ሰውነት) ይሆናሌ፡፡  ጉሌምስ ዝንቦች ከሙሽሬ ሽፊን ከወጡ ከጥቂት ሰዓታት በኋሊ 

ሙለ የዝንብ ሰውነት ይዘው ክንፍቻቸውን ዘርግተው መብረር ይጀምራለ፡፡ መብረር የጀመሩት 

ዝንቦች በዯንብ ካዯጉ በኋሊ እንቁሊሌ በመጣሌ ላሊ ቀጣይ ዐዯት ይጀምራለ፡፡ 

ዝንቦች የሚያስከተሎቸው ጉዲቶችና መከሊከያ ዘዳዎቻቸው  

     ዝንቦችና ጀርሞች በዓይነምዴር ሊይ መኖርና መራባት ይመርጣለ፡፡ ጀርሞች በዓይን 

የማይታዩ በሽታ የሚያስከትለ ተህዋስያን ናቸው፡፡ ጀርሞች ወዯ ሰውነታችን ውስጥ ከገቡ 

በኋሊ በፌጥነት በመራባት የሰዎችን አካሌ በማሳመም ጉዲት የሚያስከትለ መርዛማ ፇሳሾችን 

ይረጫለ፡፡ በቆሻሻዎችና በዓይነምዴር ሊይ የሚገኙ ሇጤና ጠንቅ የሆኑ ጀርሞች በዝንቦች 

አማካይነት ተጓጉዘው ወዯ ምግባችንና ሰውነታችን ይዯርሳለ፡፡ በተሇይም ከታመመ ሰው 

ዓይነምዴር ሊይ በዝንቦች አማካይነት ወዯ ምግባችንና ሰውነታችን የሚገቡና የሚሰራጩ 

ጀርሞች በጣም አዯገኞች ናቸው፡፡ በጀርሞች አማካይነት ከሚመጡ በሽታዎች ውስጥ ጥቂቶቹ 

የሚከተለት ናቸው፡- 

ኮላራ - አጣዲፉ ተቅማጥና ትውከትን የሚያስከትሌ፣ 

የሳንባ ነቀርሳ - ሳንባን በመጉዲት ሇሞት የሚያዯርስ፣ 

ታይፍይዴ - ከፌተኛ ትኩሳት የሚስከትሌ፣ 

ትራኮማ -ዓይንን የሚያሳክክ፣ቶል ካሌታከሙት ሇአይነስውርነት የሚዲርግ በሽታ፡፡ 
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ከዚህም በተጨማሪ ዝንብ ጀርሞችን በማሰራጨት ምግብ እንዱበሰብስና እንዱበሊሽ ታዯርጋሇች፡፡ 

ተማሪዎች፡- ጀርሞች ወዯ ምግባችንና ሰውነታችን የሚጓጓዙት በዝንቦች ብቻ ነውን? 

በጀርሞች አማካይነት የሚመጡ በሽታዎችንስ እንዳት መከሊከሌ እንችሊሇን? 

ጀርሞች ወዯ ሰውነታችን የሚገቡት በዝንቦች ተሸካሚነት ብቻ አይዯሇም፡፡ ትንኞች፣በረሮዎችና 

ላልችም ነፌሳት ጀርሞችን ያስተሊሌፊለ፡፡  ዝንቦችን ቀጥል በተዘረዘሩት ዘዳዎች መከሊከሌ 

ይቻሊሌ፡፡ 

1. በየሜዲውና በውሃ መገኛዎች(ወንዝ፣ምንጭና ኩሬ) አካባቢዎች አሇመፀዲዲት፤ በመኖሪያ 

ቤታችን አካባቢም ሽንት ቤት በመስራት ንፅህናው በተጠበቀ ሽንት ቤት ብቻ መፀዲዲት 

አሇብን፡፡ 

2. በመኖሪያ ቤታችን አካባቢ የሚገኙ ቆሻሻዎችን በመሰብሰብ ጉዴጓዴ ውስጥ መጣሌና 

ማቃጠሌ ይመረጣሌ፡፡ አካባቢያችንን በጋራ ማፅዲት የዝንቦች መራቢያ የሆኑ ቆሻሻዎችን 

አጠፊን ማሇት ነው፡፡ 

3. የምንጠጣውን ውሃ በዯንብ አፌሌተን በማቀዝቀዝ መጠቀም ያሻሌ፡፡ 

4. የምንመገባቸውን ምግቦች በንፅህና አዘጋጅተን አስከምንጠቀም ዴረስ በንፁህ እቃ ወይም 

ጨርቅ መክዯን ወይም መሸፇን አሇብን፡፡ 

5. አትክሌትና ፌራፌሬዎችን በጥሬነታቸው ከመመገባችን በፉት በዯንብ አጥበን መጠቀም 

ተገቢ ነው፡፡ 

ስሇዚህ ከሊይ የተዘረዘሩትን የጀርሞች መከሊከያ ዘዳዎች ተግባራዊ በማዴረግ ጤነኛና ዯስተኛ 

ኑሮ መኖር እንችሊሇን፡፡ 

ተማሪዎች፡- በመኖሪያ አካባቢያችሁ ወይም በትምህርት ቤታችሁ የጤና ክበብ በማቋቋም 

የአካባቢያችሁን ፅዲት በግሌና በጋራ መንከባከብ ትችሊሊችሁና በተግባር ሇማሳየት ሞክሩ፡፡ 
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የወባ ትንኝ 

ተማሪዎች፡- የወባ ትንኝ በሰዎች ሊይ ምን ጉዲት እንዯምታስከትሌ ሇመምህራችሁ ተናገሩ፡፡  

የወባ ትንኞች ሇወባ በሽታ መንስኤ የሆኑትን ጥቃቅን ተህዋስያን በበሽታው ከታመመ ሰው 

ወዯ ጤነኛ ሰው በማስተሊሇፌ በሰዎች ሊይ ጉዲት የሚያዯርሱ ነፌሳት ናቸው፡፡ የወባ በሽታ 

የሰውን ሌጅ ከሚያጠቁ ዋና ዋና በሽታዎች አንደ ነው፡፡  

 የወባ ትንኞች ዐዯተ- ሕይወት  

የወባ ትንኞች የረጋ ውሃና ተስማሚ ቦታ ሲያገኙ እንቁሊሌ በመጣሌ ይራባለ፡፡  

ሇምሳላ - ኩሬዎች፣ሏይቆች የውሃ ማጠራቀሚያ ዕቃዎች /ታንከሮች/ሇወባ ትንኞች እንቁሊሌ 

አመቺና ተስማሚ ቦታዎች ናቸው፡፡ በረጋ ውሃ ሊይ የተጣለት እንቁሊልች ከጥቂት ቀናት 

በኋሊ ወዯ ትንንሽ እጮች ይፇሇፇሊለ፡፡ እጮቹ ምግብ እየተመገቡ ያዴጉና ወዯ ሙሽሬ /ፑፓ/ 

እዴገት ይሇወጣለ፡፡ የሙሽሬዎች እዴገት ዯረጃ የማይመገቡበትና የማይንቀሳቀሱበት ወቅት 

ነው፡፡ ሙሽሬዎችም የእዴገት ዯረጃቸውን  ሲጨርሱ ወዯ ጉሌምስ /*ሙለ የወባ ትንኝነት/ 

ይሇወጣለ፡፡  ጉሌምሶች ክንፍቻቸው ከጠነከሩ በኋሊ መብረር ይጀምራለ፡፡ የወባ ትንኝ ዐዯተ 

ሕይወት እንቁሊሌ       እጭ         ሙሽሬ        ጉሌምስ ናቸው፡፡ በዚህም መሠረት 

የወባ ትንኝ አራት የእዴገት ዯረጃዎች አለት ማሇት ነው፡፡  

ተማሪዎች፡- የወባ ትንኝ የመዋሇዴ ዐዯት የተሇያዩ ዯረጃዎችን በሥዕሌ አስቀምጡና ሇላልች 

ተማሪዎች አስረደ፡፡  

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 3.7 የወባ ትንኝ ዐዯተ - ሕይወት 
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ተማሪዎች፡- 1. በአካባቢያችሁ የወባ በሽታ ተከስቶ ያውቃሌን? ተከስቶ የሚያውቅ ከሆነ ሰዎች  

             በወባ በሽታ የሚታመሙት በየትኞቹ ወራት ነው? 

2. የወባ ትንኞች የወባ በሽታ የሚያመጡትን ጥቃቅን ተህዋስያን ከታመመ 

   ሰው ወዯ ጤነኛ ሰው የሚያስተሊሌፈት  በምን ሁኔታ ነው? 

በአገራችን የወባ በሽታ በብዛት የሚከሰትባቸው ወራት ከመስከረም እስከ ታህሣስ ባለት 

ሞቃት ወራት ነው፡፡ በነዚህ ወራት የክረምት ዝናብ የሚያቆምበት በመሆኑ በአብዛኛዎቹ 

አካባቢዎች ሇወባ ትንኞች መራቢያ አመቺ የሆኑ የረጋ ውሃ የያዙ ጉዴጓድች፣ቦዮችና 

ትናንሽ ኩሬዎች ይገኛለ፡፡ የረጋ ውሃ በተገኘበት ቦታ ዓመቱን በሙለ የወባ በሽታ ሉከሰት 

ይችሊሌ፡፡  

ተማሪዎች፡- የሰውን ዯም በመምጠጥ ወባን ወዯ ጤነኛ ሰው የምታስተሊሌፇዋ የትኛዋ  

ትንኝ ነች? 

ሴት የወባ ትንኝ የሰውን ቆዲ በአፎ ነክሳ በመብሳት ዯም በመምጠጥ ትመገባሇች፡፡ ከታመመ 

ሰው ዯም በምትመጥበት ጊዜ የወባ በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን /ጀርሞችን/አብራ 

ትመጣሇች፡፡ ከጥቂት ጊዜ በኋሊ ዯግሞ ትንኟ የጤነኛ ሰው ዯም ስትመጥ የወባ ጀርሞችን 

ወዯ ጤነኛው ሰው ዯም ታስተሊሌፊሇች፡፡ ጤነኛ የነበረው ሰውም ከጥቂት ቀናት በኋሊ በወባ  

በሽታ ይያዛሌ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 3.8 የወባ በሽታ በወባ ትንኝ አማካይነት ከታመመ ሰው ወዯ ጤነኛ ይተሊሇፊሌ፡፡ 
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የወባ በሽታ አምጪ ጀርሞች ወዯ ጤነኛ ሰው ዯም ውስጥ ከገቡ በኋሊ በአፊጣኝ ይራባለ፡፡ 

የሰዎችን የዯም ሕዋሳት/ሴልች/ ያጠቃለ፡፡ 

ቱማሪዎች፡- በወባ በሽታ የታመመ ሰው ሊይ ምን ምን ምሌክቶች እንዯሚታዩ 

ሇመምህራችሁ ንገሩ፡፡  

በወባ በሽታ የታመመ ሰው ሊይ የሚከተለት የጤና መጓዯሌ ምሌክቶች ይከሰታለ፡-     

እነሱም፡-  ትኩሳት  

- ከፌተኛ የሆነ ሊብ፣ 

- ብርዴ ብርዴ ማሇት፣  

- ማንቀጥቀጥ፣  

- የምግብ ፌሊጏት መቀነስና  

- ማስመሇስ ናቸው፡፡  

እነዚህ ምሌክቶች እንዯተከሰቱ በአፊጣኝ በአካባቢው ወዯሚገኝ የጤና ማዕከሌ በመሄዴ 

መታከም ያስፇሌጋሌ፡፡ በጤና ባሇሙያው/ዋ/ የሚታዘዘውን መዴኃኒት ሰዓቱንና መጠኑን ጠብቆ 

በመውሰዴ ከበሽታው በቀሊለ መዲን ይቻሊሌ፡፡ የወባ በሽታ ምሌክቶች እንዯተከሰቱ ወዱያውኑ 

ተገቢውን ሕክምና ያሊገኙ ሰዎች በቀሊለ ሇሞት ይጋሇጣለ፤ በሽታውንም ሇላልች ሰዎች 

ሇማስተሊሇፌ አመቺ መንገዴ ይሆናለ፡፡  

 የወባ በሽታ በሰዎች ጤናና ሕይወት ሊይ የሚያስከትሇው ጉዲት በቀሊለ የሚገመት 

አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ የወባ በሽታ እንዲይከሰት ሇመቆጣጠር የሚከተለትን ዘዳዎች በመጠቀም 

የሰዎችን ጤናና ሕይወት መጠበቅ የሁለም ዜጋ ኃሊፉነት ነው፡፡  

 

 የወባ በሽታ መከሊከያ ዘዳዎች  

ተማሪዎች በወባ ትንኝ አማካይነት የሚተሊሇፇውን የወባ በሽታ ሇመከሊከሌ የሚያስችለ 

ዘዳዎች በቡዴን ተወያይታችሁ የተስማማችሁበትን ነጥብ ሇመምህራችሁ ተናገሩ፡፡  
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በሚከተለት ዘዳዎች የወባ በሽታን ሇመከሊከሌ እንችሊሇን፡፡ እነሱም፡-  

- የወባ ትንኝ መራቢያ ኩሬዎችን፣የውሃ መቋጠሪያዎችንና ረግረግ 

ቦታዎችን ማዴረቅ፣  

- የውሃ ማጠራቀሚያ ዕቃዎችን መክዯን፣  

- የወባ ትንኞችን የሚገዴሌ ፀረ-ትንኝ መዴሃኒት በመርጨት መግዯሌና  

- ላሉት በመኝታ ጊዜ አሌጋ ዙሪያ በወባ መከሊከያ አጏበር በመሸፇን ትንኟ 

እንዲትናዯፌ/ እንዲትነክስ/ማዴረግ ናቸው፡፡  

ተማሪዎች፡- አንዴ ሰው የወባ በሽታ እንዲይነሳበት ሇመከሊከሌ ቸሌተኝነት ሲያሳይ ሇተቀረው 

ቤተሰቡም ሆነ ሇአካባቢው ነዋሪ በሚፇጥረው ችግር ሊይ በቡዴን ሆናችሁ ተወያዩና 

የተስማማችሁበትን  ሃሳብ ሇክፌለ ተማሪዎች አቅርቡ፡፡  

 

 

4.  ንብ አናቢ /ንብ አርቢ/ 

ቤተሰቦቻችሁን ወይም የአካባቢያችሁን ሰዎች በመጠየቅ ንብ የምታስገኘውን ጥቅም 

ከተረዲችሁ በኋሊ ሇክፌለ ተማሪዎች አስረደ፡፡  

 ንቦች ጠቃሚ በራሪ ነፌሳት ናቸው፡፡ የንብ እርባታ ብዙ ጊዜ፣ቦታና ጉሌበት ሳይፇጅ 

በቀሊለ የሚከናወን የሥራ ዓይነት ነው፡፡ ንቦችን ሇማርባት የሚያገሇግለ ሁሇት ዓይነት 

ቀፌዎች አለ፡፡ እነሱም፡- ባህሊዊ ቀፍና ዘመናዊ ቀፍ ናቸው፡፡  

ባህሊዊ የንብ ቀፍ ከቀርከሃ፣ከሸንበቆ፣ ከኮባ ወይም ከተቦረቦረ ግንዴ ተሰርቶ በእበትና በገሇባ 

ይመረጋሌ፡፡ አሠራሩም ጠበብ ያሇ ስሇሆነ ሇንቦች ኑሮና ሥራ አይመችም፡፡ በባህሊዊ ቀፍ 

ንብ ማርባት ከሚሰጠው ጥቅም ይሌቅ ጉዲቱ ያመዝናሌ፡፡ ምክንያቱም፡-  

- ቀፍዎቹ የሚሰቀለት በዛፍችና በቤት ግዴግዲ ሊይ ስሇሆነ ንቦችን 

በየጊዜው ሇመከታተሌ አይቻሌም፡፡  

- ንቦቹ ሇብርዴና ሇውርጭ የተጋሇጡ ስሇሚሆኑ የሚመረተው የማር 

ምርትም የብዛትና የጥራት ዯረጃው ዝቅተኛ ነው፡፡  
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        ዘመናዊ የንብ ቀፍ  

- ከእንጨት፣ ከሣርና ከገሇባ በዘመናዊ መንገዴ ተሻሽል ይሰራሌ፡፡  

- ሇንቦች ማርቢያና ሇማር ማከማቻ በቂ ቦታ አሇው፡፡  

- የንቦችን ሥራ በየጊዜው ሇመከታተሌና ሇመቆጣጠር ያመቻሌ፡፡  

- ማር መዴረሱንና አሇመዴረሱን ሇማረጋገጥ ያስችሊሌ፡፡  

- ንቦችን ከጠሊት ሇመከሊከሌና ከቦታ ወዯ ቦታ ሇማንቀሳቀስ ያመቻሌ፡፡  

- ከዚህም የተነሣ በዘመናዊ ቀፍ የሚመረተው ማር በጥራትም ሆነ 

በመጠን በባህሊዊ ቀፍ ከሚገኘው ምርት በጣም የተሻሇ ነው፡፡  

        ማንኛውንም ቀፍ አበባና በቂ ውሃ በሚገኝበት አካባቢ መስቀሌ ወይም ማስቀመጥ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ የቀፍውን ሙቀት መጠን በሚፇሇገው ሌክ ሇማዴረግና የንብ እጮቹ በሚገባ 

እንዱያዴጉ ሇመንከባከብ ንቦች ብዙ ውሃ ያስፇሌጋቸዋሌ፡፡ ቀፍዎችን አራርቆ ማስቀመጥ 

ጠቃሚ ሲሆን እያንዲንደ ቀፍም ሌዩ ሌዩ ቀሇም ቢቀባ ንቦቹ የራሳቸውን ቀፍ በቀሊለ ሉሇዩ 

ይችሊለ፡፡  

 

ባህሊዊ ቀፍ       ዘመናዊ ቀፍ  

ሥዕሌ 3.9. ባህሊዊና ዘመናዊ የንብ ቀፍዎች 
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ተማሪዎች፡-በአካባቢው ንብ አናቢዎች /አርቢዎች / የሚገኙ ከሆነ የቀፍን አሠራርና ንቦች 

እንዳት እንዱሚኖሩ መምህራችሁ ቀፍውን ትምህርት ቤት በማምጣት ያሳዩአችኋሌ፡፡ ቀፍውን 

አስተውሊችሁ በማየት አሠራሩን ተረደ፡፡  

 ንቦች ማር የሚሠሩበትን ነገር ከየት እንዯሚያገኙ ታውቃሊችሁ?       

 ንቦች ከሌዩ ሌዩ እፅዋትና አበቦች ውስጥ ጣፊጭ ፇሳሽ በመቅሰም ማር 

ያዘጋጃለ፡፡ ሇራሳቸው ያዘጋጁትን ማር በመመገብ ይኖራለ፡፡  

 ሰዎች ንብ በማነብ የንብ ውጤቶችን ያገኛለ፡፡  

 ማር፣           

 ሰምና 

 የማር ሙጫ የንብ ውጤቶች ናቸው፡፡  

     የማር ጥቅም 

ተማሪዎች፡- ማር ሇምን ሇምን እንዯሚጠቅም ሇመምህራችሁ ዘርዝራችሁ ተናገሩ፡፡  

ማር መመገብ ጉሌበት ሇማግኘትና ጤናማ ሇመሆን ይጠቅማሌ፡፡  

        ማር - መጠጦችን ሇማዘጋጀት (ምሣላ ጠጅና ብርዝ)፣ 

- የሰውነት ቆዲን ሇማሇስሇስ፣ 

- ምግቦችን ሇማጣፇጥ፣ 

- ሇብስኩትና ከረሜሊ ስራ፣ 

- መዴኃኒት ሇመቀመምና  

- በመሸጥ ገቢን ሇማዲበር የሚሰጠው ጥቅም ከፌተኛ ነው፡፡  

ማር ከብዙ ዓይነት የእፀዋት አበቦች ተቀምሞ ስሇሚሠራ ሇብዙ ዓይነት በሽታዎች ጠቃሚ 

መዴኃኒት ነው፡፡ 

የማር ሰም ላሊው የንብ ውጤት ሲሆን ሌዩ ሌዩ ነገሮችን ሇመስራት ይጠቅማሌ፡፡  
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    ሇምሳላ  - ሇመብራት የሚያገሇግለ ሻማና ጧፌ ሇመስራት 

-  ቤት ሇመወሌወሌ፣ 

- የፉት ቅባት ሇመስራትና  

- የተሰበሩ ዕቃዎችን ሇመጠገን ይጠቅማሌ፡፡  

የንብ እርባታ በሚካሄዴበት አካባቢ ወራጅ ውሃና የሌዩ ሌዩ እፀዋት አበባዎች መገኘት 

አሇባቸው፡፡  

ተማሪዎች፡- ንቦች በክረምት ወራትና በዝናብ ወቅት በመብረር አበባ ቀስመው ማር ማዘጋጀት 

ይችሊለን? 

ንቦች በክረምት ወራትና በዝናብ ጊዜ መብረር አይችለም፡፡ ስሇዚህ ንብ አርቢዎች በክረምትና 

በዝናብ ወቅት ንቦች ማር ሇመስራት የሚያስፇሌጋቸውን እንዯ ስኳርና የጥራጥሬዎች ደቄት 

በቀፍአቸው አካባቢ በማስቀመጥና እንዱመገቡ በማዴረግ የማርና ሰም ምርታቸውን ማሳዯግ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡  

     የንብ  ዐዯተ - ሕይወት 

ንቦች ማህበራዊ ኑሮ ይኖራለ፡፡ በማህበር ወይም በጋራ የመኖር ተፇጥሮአዊ ሌምዴ ስሊሊቸው 

በማህበር መኖር እንጂ ሇየብቻቸው መኖር አይችለም፡፡ በአንዴ ቀፍ ውሰጥ ከ40,000(ከአርባ 

ሺህ) በሊይ የሚሆኑ ንቦች በጋራ ይኖራለ፡፡ ስሇዚህ በጋራ ሇሚኖሩ ንቦች ሁለ የበሊይ 

አሇቃቸው አንዱት ንግስት ንብ ናት፡፡ ንግስቲቱ እንቁሊሌ በመፇሌፇሌ የንቦቹ ቁጥር 

እንዱጨምር ታዯርጋሇች ፡፡  

 በንግስቲቱ የተፇሇፇለት እንቁሊልች ሌዩ ሌዩ የሕይወት ዐዯት ዯረጃዎችን አሌፇው ንብ 

ይሆናለ፡፡ እነዚህም የህይወት ዐዯት እዴገት ዯረጃዎች እንቁሊሌ         እጭ       ሙሽሬ             

       ጉሌምስ(የተሟሊ ንብ)ናቸው፡፡ የተሟሊ ንብ ከሆኑ በኋሊ መብረር ይጀምራለ፡፡  

ተማሪዎች፡- በንቦች የሕይወት ዐዯት ውስጥ ስንት የእዴገት ዯረጃዎች አለ? 
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ሥዕሌ 3.10 የንብ ሕይወተ ዐዯት 

 

5. ትንንሽ እንስሳትን ማጥናት 

ትንንሽ እንስሳት እንዯ ዝንብ፣የወባ ትንኝ፣አንበጣና ንብ የመሳሰለት ነፌሳት 

የሚመሳሰለባቸው የጋራ ባህርያት አሎቸው፡፡ ይኸውም ውጫዊ የሰውነት ክፌልቻቸው 

ተመሣሣይ ነው፡፡ የእነዚህ ነፌሳት ውጫዊ ሰውነት በአጉሉ መነፅር በሚታዩበት ጊዜ 

በሦስት ዋና ዋና ክፌልች ይከፇሊለ፡፡  

እነሱም - ራስ/(head) 

- ዯረት(thorax) እና 

- የታችኛው ሰውነት (Abdomen) ተብሇው ይጠራለ በእያንዲንደ የነፌሳት 

የሰውነት ክፌልች ሊይ የሚገኙ አካልች በአብዛኛው ተመሣሣይነት 

አሊቸው፡፡  

ሀ. ራስ፡- የሊይኛው የሰውነት ክፌሌ ሲሆን ዓይን አፌና አንቴና የሚባለ አካልች ይገኙበታሌ፡፡  

ሇ. ዯረት፡- ዯረት ሁሇተኛው የነፌሳት ሰውነት ክፌሌ ሲሆን እግሮችና ክንፍች ይገኙበታሌ፡፡   

          በዯረታቸው ሊይ አብዛኛዎቹ ነፌሳት ስዴስት እግሮች አሎቸው፡፡የክንፍች ቁጥር ግን  

          ይሇያያሌ፡፡ 



97 

ሇምሳላ፡   -የዝንብ፣የንብና የወባ ትንኝ የክንፍቻቸው ብዛት ሁሇት ሲሆን በላልች እንዯ     

          አንበጣ፣ጥንዚዛና ቢራቢሮ ያለት ዯግሞ አራት አራት ክንፍች አሎቸው፡፡  

ሏ. የታችኛው ሰውነት፡- ይህ ሦስተኛው የታችኛው የሰውነት ክፌሌ ነፌሳት አየር  

        የሚተነፌሱባቸው ትንንሽ ቀዲዲዎች /እስፓይራክሌስ ተብሇው  

        የሚጠሩት/ የሚገኙበት የሰውነት ክፌሌ ነው፡፡  

         የተሇያዩ ነፌሳት ምግብ የሚመገቡባቸው የአፌ ዓይነቶች የተሇያዩ  

  ናቸው፡፡ 

እነሱም፡- ምግብን በመንከስ ሇመመገብ የሚያስችሌ አፌ  

ምሳላ፡- አንበጣ የእፀዋት ቁርጥራጭ በመንከስ ይመገብበታሌ፡፡  

 ምግብን በመምጠጥ ሇመመገብ የሚያስችሌ አፌ ምግብን ሇመምጠጥ የሚያገሇግሌ 

ቀጭን ቱቦ ነገር ፕሮቦሲስ በመባሌ ይጠራሌ፡፡  

ሇምሣላ፡- የወባ ትንኝ የሰው ዯምን በመምጠጥ ትመገባሇች፡፡  

- ዝንብ ፇሳሽ ምግቦችን በመምጠጥ ትመገባሇች፡፡  

- ንብ በአበባ ሊይ የሚገኝ ጣፊጭ ፇሳሽን በመምጠጥ/በመቅሰም/ 

ትመገባሇች፡፡  

 

ዝንብ  

 ዝንብ በቤት አካባቢ ቆሻሻ ቦታዎች ሊይ አዘውትራ የምትገኝና የምትራባ የነፌሳት 

ዓይነት ነች፡፡ ዝንብ ሦስት የሰውነት ክፌልች አሎት፡፡ ራስ፣ ዯረትና የታችኛው የሰውነት ክፌሌ 

ይባሊለ፡፡ ፇሳሽ ምግብ የምትመገበው ፕሮቦሲስ በሚባሌ ቀጭን የመምጠጫ ቱቦ ያሇው አፌ 

አማካይነት ነው፡፡ በዝንብ ራስ ሊይ ሁሇት የአዯጋ አቅጣጫ ጠቋሚ ነገሮችና/አንቴናና/ ሁሇት 

ትሌሌቅ አይኖች ይገኛለ፡፡  

ዝንብ በዯረቷ ሊይም ስዴስት እግሮችና ሁሇት ክንፍች አሎት፡፡ በታችኛው የሰውነት ክፌሌ 

ዯግሞ አየር የምትተነፌስባቸው እስፓይራክሌስ ተብሇው የሚጠሩ ትንንሽ ቀዲዲዎች ይገኛለ፡፡  
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ሥዕሌ 3.11 የዝንብ ውጫዊ የአካሌ ክፌልች 

የወባ ትንኝ  

የወባ ትንኝ እንዯላልቹ ነፌሳት ሦስት የአካሌ ክፌልች አሎት፡፡ በዯረቷ ሊይም ስዴስት 

ረጃጅም የሆኑ እግሮችና ሁሇት ክንፍች ይገኛለ፡፡ የሰውን ዯም በመምጠጥ የምትመገብበት ቱቦ 

ፕሮቦሲስ በመባሌ ይጠራሌ፡፡ ፕሮቦሲስ የሰው ሰውነትን እንዯመርፋ ሰርስሮ በመግባት ዯምን 

መምጠጥ ያስችሊሌ፡፡  የወባ በሽታ የሚያስከትሇውን ጀርምም ሴቷ የወባ ትንኝ ዯም 

ሇመምጠጥ ፕሮቦሲሱን በምታስገባበት ጊዜ ታስተሊሌፊሇች፡፡ ውጫዊ የወባ ትንኝ አካሌ ክፌሌ 

በሚያጏሊ መነፅር ሲታይ የሚከተሇውን ሥዕሌ ይመስሊሌ፡፡ ሥዕለን በመመሌከት አካልቿን 

ሇማስተዋሌ ሞክሩ፡፡ 

አንቴና 

ዓይን 

አንቴና 

ዓይን 

ዯረት 
ክንፌ 

አንቴና 

ዓይን 

ዯረት 
ክንፌ 

ራስ 

አንቴና 

ዓይን 

ዯረት 
ክንፌ 

ራስ 

የታችኛው ሰውነት 

አንቴና 

ዓይን 

ዯረት 
ክንፌ 

ራስ 

የታችኛው ሰውነት 
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ሥዕሌ 3.12 የወባ ትንኝ የአካሌ ክፌልች 

አንበጣ  

አንበጣ ሦስት የአካሌ ክፌልች ካሎቸው ነፌሳት አንደ ነው፡፡  የአንበጣ ዯረት ክፌሌ ጠንካራ 

ሲሆን ስዴስት እግሮችና አራት ክንፍች ይገኙበታሌ፡፡ የኋሇኛዎቹ እግሮች ትሌሌቅና ረጃጅም 

ሲሆኑ ሇመዝሇሌ ያገሇግሊለ፡፡  ክንፍቹን ሇመብረር ይጠቀምባቸዋሌ፡፡ በታችኛው የሰውነቱ 

ክፌሌም የሚገኙት ትንንሽ ቀዲዲዎች ሇመተንፇስ ያገሇግሊለ፡፡ ምግብ ሇመመገብ የሚጠቀምበት 

የመንከሻ የአፌ ዓይነት ነው፡፡  

 አንበጣዎች ምቹ በሆኑ ወራት በፌጥነት ይራባለ፡፡  ቁጥራቸው በከፌተኛ ዯረጃ 

ይጨምርና መንጋ ፇጥረው የእህሌ ሰብሌ ወዲሇበት ማሳ በጋራ በመብረር ያጠፊለ ወይም 

ያወዴማለ፡፡ በአንደ መንጋ የሚገኙ አንበጣዎች ብዛትም ከፌተኛ ቁጥር ያሇው በመሆኑ 

በሰብሌና በላልች እፀዋት ሊይ ከፌተኛ ጉዲት ያስከትሊለ፡፡  

       የእህሌ ሰብልችና ላልች እፀዋት  በሚበቅለበት ቦታ አንበጣዎች ሰብልችን ሇማጥፊት 

በሚመጡበት ወቅት የተባይ ማጥፉያ በመርጨት መግዯሌና መከሊከሌ ይቻሊሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

   እግር 

ፕሮቦሲስ 

    አንቴና  
ዯረት 

ክንፌ 

የታችኛው 
ሰውነት 
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ሥዕሌ 3.13 የአንበጣ ውጫዊ አካሌ 

ንብ 

ተማሪዎች፡- ንቦች አንዳት እንዯሚኖሩ የምታውቁትንና የምስታውሱትን ሇመምህራችሁ 

ንገሩ፡፡ 

ንቦች የሚኖሩት በህብረት ነው፡፡ በተናጠሌ ሇየብቻቸው ስሇማይኖሩ ንቦች ማህበራዊ ነፌሳት 

(Social insects) በመባሌ ይጠራለ፡፡ ላልችም እንዯ ጉንዲኖችና ምስጦች የመሳሰለት 

ነፌሳት በዚሀ ዓይነት ማህበራዊ ኑሮ የሚኖሩ ናቸው፡ 

በአንዴ ቀፍ ውስጥ የሚኖሩ ማህበራዊ ንቦች በሶስት ዓይነት የሥራ ክፌፌሌ ይመዯባለ፡፡ 

እነሱም፡- - ንግስት ንብ 

- ዴንጉሌ ንብ ወይም ወንዴ ንብና 

- ሠራተኛ ንብ በመባሌ ይታወቃለ 

ክንፌ 

 

ክንፌ 

ሁሇት 
አንቴናዎ

ች 

አይን 

ሁሇት 
አንቴናዎ

ች 

አይን 

ክንፌ 

 

ሁሇት 
አንቴናዎች

ች 

አይን 

ክንፌ 

እግር 

 

አፌ 

ሁሇት 
አንቴናዎች

ች 

አይን 

ክንፌ 

እግር 

 

አፌ 
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ንግስት ንብ ሴት ስትሆን አገሌግልቷም እንቁሊሌ መጣሌ ነው፡፡ ዴንጉሌ ንብ ወንዴ ነው፡፡ 

አገሌግልቱም ሴቷን ንብ(ንግስቲቱን) ማጥቃትና የዲበረ እንቁሊሌ እንዴትጥሌ ማዴረግ ነው፡፡ 

ሠራተኛ ንቦች እንቁሊሌ የማይጥለ ናቸው፡፡  ሠራተኛ ንቦች ቀፍ ውስጥ ሇሚኖሩ ንቦች ሁለ 

ጠቃሚ አገሌግልቶችን ያበረክታለ፡፡ 

እነዚህም አገሌግልቶች፡- - እንቁሊልችን መንከባከብ፣ 

- እጮችን መመገብ፣ 

- የማር እንጀራን መስራት፣ 

- ሇምግብ የሚሆን ፇሳሽ የአበባ ወሇሊን መሰብሰብ፣ 

- ቀፍን ማፅዲትና  

- ጠሊትን መከሊከሌ ናቸው፡፡ 

ተማሪዎች፡- የንቦች የሰውነት ክፌልች ስንት ናቸው? ስም ስማቸውን ጥሩ፡፡  

ንቦች እንዯ ዝንብ፣የወባ ትንኝና ላልችም ነፌሳት ሶስት የአካሌ ክፌልች አሎቸው፡፡ 

ራስ፣ዯረትና ታችኛው ሰውነት ይባሊለ፡፡ ስዴስት እግሮችና ሁሇት ክንፍች በዯረታቸው ሊይ 

ይገኛለ፡፡ በራሳቸው ሊይ ዯግሞ ሁሇት አቅጣጫ ጠቋሚ አንቴናዎችና አበባ የሚቀስሙበት 

ፕሮቦሲስ የሚባሌ ጣፊጭ የአበባ ፇሳሽ መምጠጫ  የአፌ አካሌ አሎቸው፡፡ በታችኛው የሰውነት 

ክፌሌ የሚገኙ ትንንሽ ቀዲዲዎች(እስፓይራክሌስ) ሇመተንፇስ የሚያገሇግለ ናቸው፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 3.14 የንግስት የዴንጉሌና ሠራተኛ ንቦች 

ክንፌ ዴንጉሌ 

 

ንግስት 
ሰራተኛ 

ዴንጉሌ 
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ተማሪዎች፡- የተሇያየ ትንንሽ እንስሳትን ማሇትም የዝንብን፣ የወባ ትንኝን፣ የአንበጣን፣ 

የንብንና የላልችንም ነፌሳት ውጫዊ የሰውነት ክፌልች መምህራችሁ በሚያቀርቡሊችሁ አጉሉ 

መነፅር በማየት ያያችሁትንም ሥዕሌ በመስራት ከመምህራችሁ ጋር እያወዲዯራችሁ ተወያዩ፡፡ 

መሌመጃ 3.1 

ሀ/ የሚከተለትን ዓረፌተ ነገሮች ካነበባችሁ በኋሊ ትክክሌ የሆኑትን እውነት ትክክሌ ያሆኑትን  

   ዯግሞ ሃሰት በማሇት መሌሱ፡፡ 

1. እርሻ በግብርና ሙያ ሥራ የሚመዯብ የስራ ዓይነት ነው፡፡ 

2. የቅባት እህልች የምግብ ሰብልች አይዯለም፡፡ 

3. አፇር ሇምግብ ሰብልችና ሇጓሮ አትክሌቶች እዴገት የሚያስፇሌጉ ነገሮችን ሉይዝ 
ይችሊሌ፡፡ 

4. ሇም አፇር ሇእፀዋት ሥሮች እዴገት ይጠቅማሌ፡፡ 

5. በሇም አፇር የሚገኙ ማእዴናት በቀሊለ በውሃ አይሟሙም፡፡ 

6. ሇም ያሌሆነ አፇር በውስጡ ውሃ በበቂ ሁኔታ ስሇሚዘዋወር ሇአትክሌቶችና ሇሰብልች 
እዴገት አመቺ ነው፡፡ 

7. የችግኝ ማፌያ መዯቦችን ሇክረምት ወይም ሇበጋ ወቅት በሚያመች መንገዴ ማዘጋጀት 
ያስፇሌጋሌ፡፡ 

8. ዘሮችን በብተና መዝራት በመስመር ከመዝራት የበሇጠ ምርት ሉያስገኝ ይችሊሌ፡ 

9. በየጓሮአችን አትክሌቶችን በመትከሌና በመንከባከብ ሇምግብነት መጠቀም እንችሊሇን፡፡ 

10.  ሰብልች በማሳ ሊይና በማከማቻ ቦታዎች በሌዩ ሌዩ ፀረ-ሰብሌ ነፌሳት ሉባክኑ 
ይችሊለ፡፡  
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ሇ. ሇሚከተለት ጥያቄዎች ከተሰጡት አማራጭ መሌሶች ውስጥ ትክክሇኛውን መሌስ  

   በመምረጥ መሌሱ፡፡ 

1. በንቦች የሕይወት ዐዯት ከእጭ ቀጥል ያው የእዴገት ዯረጃ ምን ይባሊሌ? 

ሀ. እንቁሊሌ   ሏ. ጉሌምስ 

ሇ. ሙሽሬ   መ. መሌሱ አሌተሰጠም 

2. በዝንቦች የሕይወት ዐዯት በስስ ሽፊን የሚሸፇነው የትኛው የዐዯት ክፌሌ ነው? 

ሀ. እንቁሊሌ   ሏ. እጭ 

ሇ. ጉሌምስ   መ. ሙሽሬ 

3. ሇም አፇር የትኛውን ባህርይ ይይዛሌ? 

ሀ. ሇመስራት አይመችም 

ሇ. በውስጡ በቂ ውሃና ማእዴናት ይይዛሌ 

ሏ. በውሃ የማይሟሙ ማእዴናትን ይይዛሌ 

መ. ሁለም መሌስ ናቸው 

4. ሰብልችን ሇመዝራት ወይም ተክልችን ሇመትከሌ በቅዴሚያ የትኛው ተግባር መሠራት 
አሇበት? 

ሀ. ምንጣሮ   ሏ. ቦታ መረጣ 

ሇ. ቁፊሮ   መ. የመዯብ ዝግጅት 

5. ሰብልችን ፌሬዎቻቸው ሳይዯርቁ ማጨዴ ወይም መሰብሰብ ምን ጉዲት ያመጣሌ? 

ሀ. ዘሮቹ ወዯ መሬት በመርገፌ ይባክናለ 

ሇ. ዘሮቹ ሲከማቹ ይበሰብሳለ 

ሏ. መሌስ የሇውም 
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6. በማከማቻ ቦታ እያሇ እህሌን እንዱባክን የሚያዯርጉት የትኞቹ ናቸው? 

ሀ. ዝንቦች 

ሇ. አይጦች 

ሏ. ትንኞች 

መ. መሌሱ አሌተሰጠም 

7. ሇወባ በሽታ መንስኤ የሆኑት ተህዋስያን የሚጎደት የትኛውን የሰውነት ክፌሌ ነው? 

ሀ. ዯምን   ሏ. ሳንባን 

ሇ. ኩሊሉትን  መ. አጥንትን 

8. አፇር ሇእፀዋት የማይሰጠው ጥቅም የትኛው ነው? 

ሀ. እፀዋቱ ቀጥ ብሇው እንዱያዴጉ ይረዲሌ 

ሇ. ማእዴናትን ይይዛሌ 

ሏ. ውሃን ይይዘሌ 

መ. መሌስ አሌተሰጠም 

ሏ/  ሇሚከተለት ጥያቄዎች ትክክሇኛውን መሌስ ስጡ 

1. ነፌሳት በሕይወት ዐዯታቸው ስንት የእዴገት ዯረጃዎችን ያሌፊለ? 

2. ሰብልችን ማረም ሇምን ይጠቅማሌ? 

3. ንብ ማርባት የሚያስገኘውን ጥቅም ግሇጹ፡፡ 

4. ዝንቦች ጀርሞችን እንዳት እንዯሚያስራጩ አብራሩ፡፡ 

5. እህሌን በማከማቻ ውስጥ ሇማስቀመጥ ምን ምን ማዴረግ አሇብን? 
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3.2 የአካባቢው ኢንደስትሪ ምርቶች 

 

መታወስ የሚገባቸው ቁሌፌ ቃሊት 

ምርት    ገበያ    የውጭ ምንዛሪ 

ፌጆታ   ጌጣጌጥ   ሻጭና ገዥ 

የጎጆ እንደስትሪ ሸማቾች   ህብረተሰብ 

 

1. በአካባቢያችን የሚመረቱ የምርት ዓይነቶች  

ተማሪዎች፡- በአካባቢያችሁ የሚመረቱ ምርቶችን ዘርዝራችሁ ሇመምህራችሁ ተናገሩ፡፡ 

ሰዎች የተሇያዩ ስራዎችን በመስራት ሕይወታቸውን ይመራለ፡፡ አንዲንድቹ ሰዎች ገበሬዎች 

ሆነው የግብርና ምርቶችን ሲያመርቱ ላልች ዯግሞ በጎጆ እንደስትሪ በተሇያዩ ሙያዎች 

ይሰራለ፡፡ አነዚህም በሸማ ሥራ ሙያ፣ በብረታብረት ሥራ፣ በሸክሊ ሥራ፣ በእንጨት 

ሥራና በመሳሰለት ሥራዎች ተሰማርተው ሌዩ ሌዩ ምርቶችን በማምረት ይኖራለ፡፡ 

በግብርና ተሰማርተው የሚሰሩ ሰዎች፡- 

- የምግብ ሰብልችን (እህሌ፣ ጥራጥሬ፣አትክሌትና ፌራፌሬዎችን) 

- የቡና፣ 

- የማር፣ 

- የወተት፣ 

- የበርበሬ እንዱሁም 

- ከእንስሳት ውጤቶች የስጋ፣የቆዲና ላጦ ምርቶችን ያመርታለ፡፡ እነዚህ ከሊይ 
የተዘረዘሩት የግብርና ምርቶች በቤት ውስጥ ሇቤተሰብ ፌጆታ በመዋሌና  
ሇሽያጭ በመቅረብ የቤተሰብ ገቢን ያዲብራለ፡፡ እንዯቡናና የእንስሳት ቆዲ ወዯ 
ውጭ አገሮች ተሌከው በመሸጥ ሇሚያመርቱ ሰዎችና ሇአገራችን ከፌተኛ 
የውጭ ምንዛሪ ገንዘብ የሚያስገኙ የግብርና ውጤቶች ናቸው፡፡ 

በተሇያዩ አካባቢዎች በጎጆ እንደስትሪ የሚመረቱ ምርቶች ዯግሞ፡- 
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- በሸክሊ ስራ የተሇያዩ የሸክሊ ቁሳቁሶችን (የሸክሊ ዴስት፣እንስራ፣ጀበና  የእጣን 
ማጨሻ)፣ 

- በእንጨት ሥራ-ሇቤትና ሇቢሮ አገሌግልት የሚውለ ወንበሮች፣ 
ጠረጴዛዎች፣አሌጋዎች፣ቁም ሳጥኖች፣የእቃና የመፃሕፌት መዯርዯሪያዎች፣ 

- በብረታ ብረት ስራ የግቢ በር፣ የቤትና የቢሮ መስኮት እንዱሁም ላልች 
የብረታ ብረት ቁሳቁሶች፣ 

- በሸማ ስራ-የጥጥ ውጤቶች የሆኑ ሌብሶች(ጋቢ፣ነጠሊ፣ቀሚስ ወዘተ)፣ 

- በጌጣጌጥ ስራ ሰዎች የሚጠቀሙባቸው ሌዩ ሌዩ የጆሮ፣የአንገትና የእጅ 
ጌጣጌጦች(ወርቅ፣ብርና የመሳሰለት)፣ 

- ከእንስሳት ቆዲ ቀበቶ፣የሴት ቦርሳ፣የኪስ ቦርሳና የቁሌፌ መያዣ፣ 

- በስፋት ስራ- መሶብ፣ላማት፣ ሰፋዴ ምርቶች ይመረታለ፡፡ 

- የጎጆ እንደስትሪ ማሇት በቤት ውስጥና አካባቢ በቀሊሌ መሳሪያዎች ሌዩ ሌዩ 
እቃዎችን ማምረት የሚችሌ ዴርጅት ነው፡ 

ተማሪዎች፡- ከሊይ ከተጠቀሱት ምርቶች ውስጥ አካባቢያችሁ ሉመረቱ 
የሚችለትን በዝርዝር በመመዝገብ ሇመምህራችሁ አሳዩ፡፡ 

 

ሥዕሌ 3.15 ከእንጨት የተሰሩ ምርቶች 
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2. ገዥና ሻጭ ያሊቸው ግንኙነት 

ተማሪዎች፡- በትምህርት ቤታችሁ አካባቢ የእግር ጉዞ በማዴረግ የተመረቱ ምርቶች የት 

የት ሇገበያ እንዯሚቀርቡ ሇይታችሁ ካወቃችሁ በኋሊ ሇክፌሌ ጓዯኞቻችሁ ንገሩ፡፡ 

በግብርና የስራ መስክ የሚመረቱ የተሇያዩ ምርቶች ሇሽያጭ የሚቀርቡት በሱቆችና 

በገበያዎች እንዱሁም በሸማቾች ህብረት ስራ ሱቆች ነው፡፡ በዚህም መሰረት በነጋዳዎች 

ሱቆችና በገበያዎች ምርቱን የሚሸጡና የሚገዙ ሰዎች የዋጋ ስምምነት በመነጋገር ይወስኑና 

የመሸጥና የመግዛት ሂዯት ያከናወናለ፡፡ 

በሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር ሱቆች ዯግሞ የምርቶቹ(እቃዎቹ) ዋጋ የህብረት ስራ 

ማህበሩ በሚተምነው ተመን መሰረት ይሸጣሌ፡፡ 

ተማሪዎች፡- የሸማቾች ስራ ማህበር የሚባሇው ምን እንዯሆነ የምታዉቁትን ሇመምህራችሁ 

ተናገሩ፡፡ 

የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር ማሇት በገጠርም ሆነ በከተማ ነዋሪዎች የሚቋቋም 

የእቃዎች ዋጋ እንዲይንር (እንዲይወዯዴ) የሚረዲ ማህበር ነው፡፡ በዚህም መሰረት የእሇት 

ተእሇት የፌጆታ ምግብ እንዯ ጤፌ፣ስንዳ፣ስኳር፣ደቄት፣ሳሙና ዘይት ያለትን ሇህይወት 

አስፇሊጊ የሆኑ ምርቶችን ዋጋ እንዲይወዯዴ ከተሇያዩ ምርት አምራች ቦታዎች በቀጥታ 

በመግዛትና በማምጣት በተመጣጣኝ ዋጋ ሇህብረተሰቡ በሽያጭ ያቀርባሌ፡፡  

በግብርናም ሆነ በጎጆ እንደስትሪ ህብረተሰቡ የሚፇሌጋቸውን መሰረታዊ እቃዎች አምርቶ 

ሇሽያጭ ማቅረብ አስፇሊጊ ነው፡፡ ምርቶቹን ገዝቶ የሚጠቀመው ህብረተሰብም በገበያና 

በሱቆች አማካይነት በቀሊለ ሇማግኘት ይችሊሌ፡፡ ስሇዚህ ሌዩ ሌዩ ምርቶችንና እቃዎችን 

በሚገዙና በሚሸጡ ሰዎች መካከሌ የጠበቀ ግንኙነት መኖሩን ያመሇክታሌ፡፡ 

ምርቶችን በመግዛት የሚጠቀሙ ሰዎችም በአካበቢዎቻቸው የሚመረቱ ምርቶችን የመግዛት 

ፌሊጎት እንዱያዲብሩ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ተማሪዎች፡- የራሳችሁ ቤተሰቦች፣ ጎረቤቶቻችሁና የምታውቋቸው ሰዎች ሇጠቅሊሊው 

ማህበረሰብ የሚያዯርጉት አስተዋፅኦ ምን እንዯሆነ በቡዴን ሆናችሁ በመወያየት 

የተስማማችሁበትን ሀሳብ ሇመምህራችሁ አቅርቡ፡፡ 
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ማጠቃሇያ 

ግብርና እርሻንና የከብት እርባታን የሚያጠቃሌሌ ሙያ ነው፡፡ እርሻ ሌዩ ሌዩ ሰብልችን፣ 

አትክሌትና ፌራፌሬዎችን ሇማምርት የሚሰራ የስራ ዓይነት ነው፡፡ 

እፀዋት ከአፇር ውስጥ ውሃና ማእዴናት በማግኘት ያዴጋለ፡፡ ሇም አፇር ሇሰብልች እዴገት 

አመቺ ነው፡፡ ሇሰብልች መዝሪያ ቦታ ወይም ሇአትክሌት መትከያ ተስማሚ ቦታ በመምረጥና 

ሇዘር በማዘጋጀት ሌዩ ሌዩ ሰብልችን በመዝራትና በመንከባከብ በቂ ምርት ማግኘት ይቻሊሌ፡፡ 

ሰብልች ከመሰብሰባቸው በፉትና ከተሰበሰቡም በኋሊ በሌዩ ሌዩ ፀረ ሰብሌ ነፌሳት፣ አይጦችና 

የመሳሰለት ስሇሚባክኑ ተገቢውን የመከሊከያ ዘዳ በመጠቀም የምግብ ሰብልችን ከጉዲት ማዲን 

ተገቢ ነው፡፡ 

ዝንቦችና የወባ ትንኞች በሰው ጤናና ሕይወት ሊይ ጉዲት የሚያስከትለ ነፌሳት ናቸው፡፡ 

ዝንቦች የተሇያዩ በሽታ አምጪ ጀርሞችን በማስተሊሇፌ በጤነኛ ሰው ሊይ በሽታ እንዱከሰት 

ያዯርጋለ፡፡ የወባ ትንኝም የወባ በሽታ አምጪ ጀርሞችን ከታመመ ሰው በዯም አማካይነት 

በመውሰዴና ወዯ ጤነኛ ሰው በማስተሊሇፌ የወባ በሽታን ታስከትሊሇች፡፡ 

በዝንቦችና በትንኞች አማካይነት የሚተሊሇፈ በሽታዎችን በሌዩ ሌዩ የመከሊከያ ዘዳዎች 

በመጠቀም መቆጣጠር ይቻሊሌ፡፡ 

ንብ ማርባት ብዙ ወጪ ሳይጠይቅ ከፌተኛ ጥቅም የሚሰጥ ስራ ነው፡፡ ሇምሳላ ከንብ እርባታ 

ማርና ሰም ማግኘት ይቻሊሌ፡፡ማር መመገብ ጉሌበት ሇማግኘትም ሆነ ሇመሌካም ጤንነት 

ጠቃሚ ነው፡፡ 

ዝንቦች፣ የወባ ትንኞችና ንቦች እንቁሊሌ በመጣሌ ይራባለ፡፡  እንቁሊልቹ ሌዩ ሌዩ የእዴገት 

ዯረጃዎችን በማሇፌ ነፌሳት ይሆናለ፡፡ ነፌሳት ሌዩ ሌዩ የእዴገት ዯረጃዎችን በማሳሇፌ 

የሚያዴጉበት ሂዯት ዐዯተ-ሕይወት (የመዋሇዴ ዐዯት) ይባሊሌ፡ 

ንብ ጠቃሚ ነፌሳት ስትሆን በመኖሪያ አካባቢ በማርባት ብዙ ጉሌበት ሳይጠይቅ በቀሊሌ ወጪ 

ከፌተኛ ገቢ ማግኘት ይቻሊሌ፡፡ 

ትንንሽ እንስሳት (ነፌሳት) ተመሳሳይ ባህርያት አሎቸው፡፡  ውጫዊ የሰውነት ክፌልቻቸው 

በሶስት ይከፇሊለ ራስ፣ ዯረትና የታችኛው የሰውነት ክፌሌ ተብሇውም ይጠራለ፡፡ ዓይን፣ አፌና 

አንቴና የሚባለ አካሊት በራስ የሰውነት ክፌሌ፣ ክንፍችና እግሮች በዯረታቸው እንዱሁም 
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ትንንሽ የመተንፇሻ ቀዲዲዎች በታችኛው የሰውነት ክፌሌ እንዯሚገኙ በአጉሉ መነፅር በማየት 

ማጥናት ይቻሊሌ፡፡ 

የተሇያዩ ምርቶች እንዯየአካባቢው፣በግብርናና በጎጆ እንደስትሪዎች ይመረታለ፡፡ እነዚህን 

ምርቶች ሇመሸጥና ሇመግዛት በሚፇሌጉ ሰዎች መካከሌም የጠበቀ ግንኙነት ይኖራሌ፡፡ ገዝተው 

የሚጠቀሙ ሰዎችም  በአካባቢያቸው ሇሚመረቱ ምርቶች የመግዛት ፌሊጎት ማሳየት 

ይገባቸዋሌ፡፡ 
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የክሇሳ ጥያቄዎች 

ሀ. የሚከተለትን ጥያቄዎች ካነበባችሁ በኋሊ እውነት ወይም ሃሰት በማሇት መሌሱ 

1. ዝንብ፣የወባ ትንኝና አንበጣ በሰው ሊይ ጉዲት የሚያዯርሱ ነፌሳት ናቸው፡፡ 

2. የአንበጣ የኋሇኛው እግር ጠንካራና ሇመዝሇሌ የሚገሇገሌበት አካሌ ነው፡፡ 

3. ሇክረምትና ሇበጋ ወቅት የሚዘጋጁ የዘር መዝሪያ መዯቦች ሌዩነት የሊቸውም፡፡ 

4. አፇር ሇተክልች እዴገት ጠቃሚ የሆነ የተፇጥሮ ሀብት ነው፡፡ 

5. አረሞችና ተባዮች የተክልችን ምርት የሚቀንሱ ፀረ ሰብልች ናቸው፡ 

6. በብተና የአዘራር ዘዳ መጠቀም ብዛትና ጥራት ያሇው ምርት ያስገኛሌ፡፡ 

7. ዘር ከተዘራ በኋሊ ውሃ ማጠጣት አያስፇሌግም፡፡ 

8. ተክልችን ትምህርት ቤት ግቢ ወስጥ መትከሌና መንከባከብ አይቻሌም፡፡ 

 

ሇ. ከዚህ በታች በ‹‹ሇ›› ረዴፌ የሚገኙትን ‹‹ሀ›› ረዴፌ ከሚገኙት ተመሳሳይ አረፌተ  

   ነገሮች(ሏረጎች) ጋር በማዛመዴ መሌሱ፡፡ 

ሀ        ሇ 

1. ጀርሞችን በማሰራጨት ጉዲት የሚያዯርስ ነፌሳት   ሀ/ የወባ ትንኝ መራቢያ 

2. ጠቃሚ ነፌሳት      ሇ/ ጀርሞች 

3. ሇተክልች እዴገት ምቹ አይዯሇም    ሏ/ ጉሌምስ 

4. የበሽታ መንስኤዎች ናቸው     መ/ አንበጣዎች 

5. የረጋ ውሃ የያዙ ቦዮችና ጉዴጓድች    ሠ/ ዝንቦች 

6. የነፌሳት ሙለ የሰውነት እዴገት ዯረጃ   ረ/ ቡና 

7. ሰብልችን የሚያጠቁ ነፌሳት     ሰ/ሇም አፇር 

8. የውጭ ምንዛሪ የሚያስገኝ ምርት    ሸ/ እጭ 

9. በሸማ ስራ የሚሰሩ የጥጥ ውጤቶች    ቀ/ ንቦች 

10. ሰዎች የሚገሇገለባቸው የቆዲ ውጤቶች   በ/ ሇም ያሌሆነ አፇር 

ተ/ ጋቢ፣ቀሚስ፣ነጠሊ 

ቸ/ ቦርሳ፣ቀበቶ፣የኪስ ቦርሳ 
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ሏ. ሇሚከተለት ጥያቄዎች ከተሰጡት አማራጮች ውስጥ ተስማሚ የሆነውን በመምረጥ     

    መሌሱ፡፡  

1. በመዯቦች መካከሌ የሚተወው ቦታ ሇምን ይጠቅማሌ? 

ሀ. ሇመዯቦቹ የሚያስፇሌገውን ውሃ እንዲይዝ. 

ሇ. በአረምና በኩትኳቶ ጊዜ ተክልቹ ሳይበሊሹ ሇመንቀሳቀስ እንዱረዲ  

ሏ. ሇመዯቦቹ በቂ ማዲበሪያ ሇማከማቸት  

መ. ሁለም መሌሶች ናቸው፡፡  

2. ሇምግብነት የሚያገሇግለ ተክልች የትኞቹ ናቸው? 

ሀ. የእህሌ ሰብልች   ሏ. ፌራፌሬዎች  

ሇ. አትክሌቶች   መ. ሁለም መሌስ ናቸው 

3. ከሚከተለት ውስጥ ፀረ-ሰብሌ ተባይ የሆነው የትኛው ነው? 

ሀ. አንበጣ   ሇ. ንብ   

ሏ. የወባ ትንኝ  መ. መሌሱ አሌተሰጠም  

4. ሇሰብልች እዴገት ምቹ የሆነው የአፇር ዓይነት  

ሀ. አሸዋማ   ሇ. ሸክሊ 

ሏ. ዋሌካ   መ. መሌሱ የሇም 

5. ውሃን በውስጡ በፌጥነት የሚያሰርግ የአፇር ዓይነት የትኛው ነው? 

ሀ. አሸዋማ   ሇ. ሸክሊ 

ሏ. ዋሌካ   መ. ሁለም መሌስ ናቸው 

6. የወባ በሽታ ምሌክቶች የሆኑት የትኞቹ ናቸው? 

ሀ. ትኩሳት    ሇ. ማንቀጥቀጥ 

ሏ. ማስመሇስ    መ. ሁለም መሌስ ናቸው 
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7.  ከሚከተለት ነፌሳት መካከሌ ሇሰው ጠቃሚ የሆነችው የትኛዋ ነች? 

ሀ. አንበጣ    ሇ. ዝንብ 

ሏ. ንብ    መ. የወባ ትንኝ 

8. ከሚከተለት ነፌሳት መካከሌ ፇሳሽ ምግብን ሇመምጠጥ የሚያገሇግሌ ቱቦ/ፕሮቦሲስ/ 

የላሇው የትኛው ነው? 

ሀ. የወባ ትንኝ   ሇ. አንበጣ 

ሏ. ዝንብ    መ. ንብ 

መ. ከዚህ በታች ሇቀረቡት ባድ ቦታዎች ተስማሚ መሌሶችን በመሙሊት መሌሱ  

1. የዘር አዘራር ዘዳዎች   እና  ናቸው፡፡ 

2. የንብ ውጤቶች   .   እና   ናቸው፡፡  

3. በንቦች ዐዯተ - ሕይወት ውስጥ ከሙሽሬ ቀጥል ያሇው የእዴገት ዯረጃ  

 ይባሊሌ፡፡  

4. ሇወባ በሽታ መንስኤ የሆኑ ተህዋስያን (ጀርሞች) የሚያጠቁት የሰውነት ክፌሌ   

ነው፡፡  

ሠ. ሇሚከተለት ጥያቄዎች ትክክሇኛ መሌስ ስጡ፡፡  

1. አራቱ የነፌሳት ዐዯተ - ሕይወት (የዕዴገት ዯረጃዎች) እነማን ናቸው? 

2. ሰብልችን ማረም ሇምን ይጠቅማሌ? 

3. ንብ ማርባት የሚያስገኘውን ጥቅም ግሇጹ፡፡  

4. ከአራቱ የዝንቦች ዐዯተ - ሕይወት መካከሌ በበሰበሰ ሥጋ ወይም በእንስሳት ዓይነ 

ምዴር ሊይ የሚታዩት ነጭ ትሌ መሰሌ ነገሮች ምን ይባሊለ? 

5. ዝንብ ሰውን እንዳት ሌትጏዲ ትችሊሇች? 

6. ሇንብ እርባታ የሚያገሇግለ ቀፍዎችን ስም ጥቀሱ፡፡ 

7. በአንዴ የንብ ቀፍ ውስጥ ያለት የንብ ዓይነቶች ምን ምን ተብሇው ይጠራለ፡፡ 

8. የወባ ትንኝ በሰዎች ሊይ የምታስከትሇውን ጉዲት ግሇጹ፡፡ 

9. በጏጆ እንደስትሪ ሉመረቱ ከሚችለት ምርቶች ሦስቱን ጻፈና አሳዩ፡፡ 
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ክፌሇ ትምህርት 4 

ክሌሊችን 

መግቢያ 

በዚህ ክፌሌ ትምህርት ውስጥ የክሌሊችን መገኛ፣ የክሌለ ዋና ዋና የመሬት አቀማመጥ፣ 

ክሌሊዊና ብሔራዊ ሰንዯቅ ዓሊማዎች፣ አስተዲዯራዊ መዋቅሮች፣ ቅርስና በክሌለ አገር 

ወዲዴነት የሚለ ይዘቶች ተካተዋሌ፡፡ 

ተማሪዎች በእያንዲንደ ይዘት ስር የቀረቡትን ፌሬ ሀሳቦች፣ ሰንጠረዦች፣ ስእልችና 

መሌመጃዎች እንዱሁም ተግባራዊ ክንዋኔዎች ከመምህራችሁ ጋር ተባብራችሁ በግሌና በቡዴን 

በመስራት፡- 

- የክሌለን መገኛና መሌከአምዴር፣ 

- የሰንዯቅ አሊማዎቹን ቀሇማትና ዱዛይን፣ 

- የዋና ዋና መስሪያ ቤቶችን ተግባራት፣ 

- የቅርሶችን ምንነትና ሉዯረግሊቸው የሚገባውን ጥበቃ፣ እንዱሁም ባህሊዊ 

እሴቶቻችንን ማክበርና መንከባከብ የሚያስችሊችሁን እውቀት መቅሰም 

ይጠበቅባችኋሌ፡፡ 

አጠቃሊይ ዓሊማዎች፡- 

ተማሪዎች ክፌሇ ትምህርት አራትን ተምራችሁ ከአጠናቀቃችሁ በኋሊ፡- 

- ክሌሊችሁን ከአጎራባች ክሌልች ጋር በማገናኘት ትሇያሊችሁ፡፡ 

- የክሌሊችሁን ዋና ዋና የመሬት አቀማመጥ ትሇያሊችሁ፡፡ 

- የብሔራዊና ክሌሊዊ ሰንዯቅዓሊማዎችን ቀሇማት ትገሌፃሊችሁ፡፡ 

- የክሌለን የመስተዯዴር መዋቅርና ዋና ዋና መስሪያ ቤቶች ትገሌፃሊችሁ፡፡ 

- የክሌለን ታሪካዊና ባህሊዊ እሴቶች ትሰበስባሊችሁ፡፡ 
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- የክሌለን አርበኞችና አገር ወዲድች ስም ትዘረዝራሊችሁ፣ያገኛችሁትንም ውጤት 

በማዴነቅ ተተኪ ሇመሆን ትወስናሊችሁ፡፡ 

- ሳይንሳዊ ኪሂልችን ተግባራዊ በማዴረግ ታሳያሊችሁ፤ አካባቢን በመመሌከት፣ 

በመመዝገብ፣ በመመዯብ፣ በመጠየቅ፣ ትርጉም በመስጠት፣ ሀሳብ ሇሀሳብ 

በመሇዋወጥና በመተባበር ትሰራሊችሁ፡፡ 

 

4.1 የክሌሊችን መገኛ 

 

 

 

 

 

ተማሪዎች ! ክሌሌ ማሇት ምን ማሇት ነው? 

የክሌሊችን መጠሪያ ስም ማን ይባሊሌ? 

ክሌሌ ማሇት ሌዩ ሌዩ መሌከአ ምዴራዊ ገጽታዎችንና ተፇጥሮአዊ ሀብቶችን በውስጡ 

የያዘ ሰፉ መሬት ሆኖ አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ ብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችንና ሕዝቦችን ያካተተ 

የአስተዲዯር እርከን ነው፡፡ የክሌሊችን መጠሪያ ስያሜ የዯቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

ክሌሌ ነው፡፡ ክሌለ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ክሌልች አንደ ሲሆን የሚገኘውም በሀገሪቱ 

በስተዯቡብ አቅጣጫ ነው፡፡ ተማሪዎች ስንት ዋና ዋና አቅጣጫዎች አለ? አዎ! አራት ዋና ዋና 

አቅጣጫዎች አለ፡፡ እነሱም ምስራቅ ፣ምዕራብ፣ሰሜንና ዯቡብ ናቸው፡፡  

ፉታችሁን ወዯ ፀሏይ መውጫ አዙራችሁ እጆቻችሁን ወዯ ጏን ብትዘረጉዋቸው 

ፉታችሁ ምሥራቅን፣ጀርባችሁ ምዕራብን፣ግራ እጃችሁ ሰሜንን እንዱሁም ቀኝ እጃችሁ ዯቡብን 

ያመሇክታለ፡፡ 

መታወስ የሚገባቸው ቁሌፌ ቃሊት 

ፕሊቶ   አጎራባች  ስምጥሸሇቆ 

ኮረብታ   እርከን   ዴንበር 
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ሥዕሌ 4.1 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ክሌልች 
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ሠንጠረዥ 4.1 የኢትየጵያ ክሌልችና ዋና ዋና ከተሞቻቸው 

ተ.ቁ የክሌለ መጠሪያ ስም ዋና ከተማ 

1 ትግራይ መቀላ 

2 አፊር ሠመራ 

3 አማራ ባህር ዲር 

4 ኦሮሚያ አዱስ አበባ 

5 ሱማላ ጅጅጋ 

6 ቤኒሻንጉሌ ጉሙዝ አሶሳ 

7 ዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ሀዋሳ 

8 ጋምቤሊ ጋምቤሊ 

9 ሏረሪ ሏረር 

10 አዱሰ አበባ መስተዲዴር አዱስ አበባ 

11 ዴሬዯዋ መስተዲዴር ምክር ቤት ዴሬዯዋ 

 

 

 

 

ክሌሊችንና አጎራባች ክሌልች 
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የዯ.ብ.ብ.ሕ. ክሌሌ በምስራቅና በሰሜን ከኦሮሚያ ክሌሌ፣ በስተምዕራብ ከጋምቤሊ ክሌሌ ጋር 

ይዋሰናሌ፡፡ እንዯዚሁም በስተዯቡብ በኩሌ ከኬንያና ከዯቡብ ሱዲን ሀገሮችም ጋር ይዋሰናሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሥዕሌ 4.2 የዯ.ብ.ብ.ሕ. ክሌሌና አጎራባቾቹ 

 

 

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 4.1    የካርታ ሥራ 

 

 

ጋምቤሊ 

ዯ  

ቡ  

ብ      

ሱ  

ዲ  

ን 

 

 

ጋምቤሊ 

ዯ  

ቡ  

ብ      

ሱ  

ዲ  

ን 

 

 

ኬንያ 
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ሇሥራው የሚስፇሌጉ ነገሮች  

- ወረቀት  

- እርሳስ 

- ሊጲስ 

-  የተሇያዩ ቀሇማት 

- የኢትዮጵያ ብሔራዊ ክሌልች ካርታ 

አሠራር- በመማሪያ መፅሏፊችሁ ውስጥ ሥዕሌ4.1ን ወይም ክሌልችን የሚያሳይ ላሊ ካርታ 

በመጠቀም፡- 

 

1. በዯ.ብ.ብ.ሕ. ክሌሌ ሊይ ምሌክት አዴርጉና ቀሇም በመቀባት ሇዩ፡፡ 

2. ሇዯ.ብ.ብ.ሕ.ከሌሌ አጎራባች የሆኑት ክሌልች ሊይ ምሌክት አዴርጉና የተሇያዩ 

ቀሇሞች በመቀባት ሇዩዋቸው፡፡ 

3. ከኢትየጵያ ውጭ የሚገኙትን የኬንያንና የዯቡብ ሱዲንን ዴንበሮች የተሇያዩ 

ቀሇሞች በመቀባት ሇዩዋቸው፡፡ 

ዉጤት፡- በሰራችሁት ካርታ ሊይ ቀሇም ከቀባችኋቸው ውስጥ መሀሌየሚገኘው የትኛው 

ነው? 

- ክሌሊችንን ስንት ክሌልች ያዋስኑታሌ? 

- ክሌሊችንን ስንት ሀገሮች ያዋስኑታሌ? 

- አጎራባች ክሌልች አዋሳኝ ክሌልች መሆናቸውን አወቃችሁ? 

- ተማሪዎች ከሰራችኋቸው ካርታዎች ውስጥ የተሻሇውን መርጣችሁ በክፌሊችሁ 

ውስጥ ሇጥፈት፡፡ 

 

 

መሌመጃ 4.1 
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ሀ)  በቡዴን በቡዴን ሆናችሁ ተወያዩና መሌሱን በተወካያችሁ አማካይነት ስጡ፡፡ 

1. የክሌሊችንና የአጎራባች ክሌልችን ስፊት በማወዲዯር በዯረጃ አስቀምጡ፡፡ 

2. የአጎራባች ክሌልች ህዝቦች በምን ዓይነት ሁኔታ መኖር ይጠበቅባቸዋሌ? 

በስፊት ተወያዩበት፡፡ 

ሇ)  በሰፉ ወረቀት ሊይ 

ምስራቅ፣ምዕራብ፣ሰሜንና ዯቡብ አቅጣጫዎችን የሚያሳይ ስዕሌ ስሊችሁ ምስራቅን ወዯ ፀሏይ 

መውጫ እንዱያመሇክት አዴርጋችሁ በክፌሊችሁ ውስጥ ሇጥፈ፡፡ 
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4.2 ዋና ዋና የመሬት አቀማመጥ 

 

 

 

 

 

 

 

ተማሪዎች! የመሬት አቀማመጥ ስንሌ ምን ማሇታችን ነው? 

በዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ የመሬት አቀማመጥ ውስጥ ሉጠቀሱ የሚገባቸው ዋና ዋና ነገሮች 

ምንዴናቸው? 

የመሬት አቀማመጥ ማሇት መሌከአምዴር ማሇት ነው፡፡  የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች ክሌሌ የተሇያየ የመሬት አቀማመጥ ያሇው ሲሆን ብዙ ተራሮችን፣ ወንዞችንና 

ሏይቆችን እንዱሁም ዝቀተኛ ቦታዎችን በውስጡ የያዘ ክሌሌ ነው፡፡ 

ተራሮች 

ተማሪዎች! ተራራ ምን ዓይነት የመሬት አካሌ እንዯሆነ በራሳችሁ አባባሌ 

ሇመምህራችሁ ግሇፁሊቸው፡፡ ተራራ ከኮረብታና ከፕሊቶ በምን ይሇያሌ? 

ተራራ በቅርጹ ሾጠጥ ብል ዙሪያው ዲገታማ የሆነ የመሬት አካሌ ነው፡፡ ከፌታውም 

ስዴስት መቶ ሜትርና ከዚያም በሊይ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

ኮረብታ በቅርጹ ከተራራ ጋር የሚመሳሰሌ ሆኖ ነገር ግን በቁመቱ አነስተኛ መሬት 

ሲሆን ፕሊቶ ዯግሞ ከፌተኛ መሬት ሆኖ ሊዩ ዝርግና ሰፉ ነው፡፡ 

 

 

መታወስ የሚገባቸው ቁሌፌ ቃሊት 

መሌከአምዴር   ሸሇቆ  

ፕሊቶ    የተራራ ሰንሰሇት 

ኮረብታ    ሾጣጣ 
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ስዕሌ 4.3 የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ዋና ዋና የመሬት አቀማመጥ 
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ተማሪዎች! በዯ.ብ.ብ.ሕ. ክሌሌ የሚገኙ ተራሮችን ታውቋቸዋሊችሁ?  

በዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ብዙ ተራሮች ይገኛለ፡፡ ከነዚህም ውስጥ በከፌታው ብሌጫ ያሇው የጉጌ 

ተራራ ነው፡፡ የጉጌ ተራራ በጋሞ ጎፊ ዞን ይገኛሌ፡፡ እንዯዚሁም፡- 

- የዲሞት ተራራ በወሊይታ ዞን፣ 

- የአንበሪቾ ተራራ በከንባታና ጠንባሮ ዞን፣ 

- የገራንባ ተራራ በሲዲማ ዞን ይገኛለ፡፡ 

ወንዞች  

       ተማሪዎች! ወንዝ ምን እንዯሆነ ሇመምህራችሁ ንገሯቸው፡፡ ሇመሆኑ የወንዝ 

ጥቅም ምንዴ ነው? 

      ወንዝ ከከፌተኛ ቦታ ተነስቶ ወዯ ዝቅተኛ ቦታ የሚፇስ ውሃማ አካሌ ነው፡፡ 

ከወንዞች ጨዋማ ያሌሆነ ውሃ ስሇሚገኝ ውሀው፡- 

 ሇመጠጥ፣ 

 ሇመስኖ እርሻ፣ 

 ሇአሳ እርባታ . . .  ምቹ ነው፡፡ 

ተማሪዎች በክሌሊችን የሚገኙ ዋና ዋና ወንዞችን ስሞች ጥቀሱ፡፡ 

 

በዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ የሚገኙ ዋና ዋና ወንዞች የሚከተለት ናቸው፡- 

ኦሞ    አኮቦ    ኔሩ 

ሰገን    ብሊቴ    ማጎ 

ጊቤ    ወይጦ   ሰርመላ 

ጎጀብ    ኪቢሽ    ኩሌፍ 

ኩማር 
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ሏይቆች 

ተማሪዎች! ሏይቅ ማሇት ምን ማሇት ነው? 

ሏይቅ ምን ምን ጥቅም እንዯሚሰጥ ሇመምራችሁ ንገሩ፡፡ 

ሏይቅ ማሇት በመሬት የተከበበ ሰፉ ውሃ ማሇት ነው፡፡ ሏይቅ ሇብዙ ነገሮች ይጠቅማሌ፡- 

- ሏይቅ ሇመስኖ ሥራ ይውሊሌ፡፡ 

- ሏይቅ የምግብ ምንጭ ነው፡፡ ሇምሳላ አሳ ከሏይቅ ይገኛሌ፡፡  

- ሏይቅ ሇመዝናኛ ያገሇግሊሌ /በጀሌባ ሇመንሸራሸር/ 

በስምጥ ሸሇቆ ውስጥ የሚገኙ የክሌሊችን ሏይቆች፡-  

- አባያ ሀይቅ 

- ሀዋሳ ሀይቅ 

- ጫሞ ሀይቅ እና 

- ጨው ባህር ናቸው፡፡ 

 

ዝቅተኛ ቦታዎች 

ተማሪዎች! ዝቅተኛ ቦታ እንዳት ያሇ ቦታ ነው? ዝቅተኛ ቦታ በዙሪያው ከሚገኘው 

መሌከአምዯር አነስተኛ ከፌታ ያሇው ቦታ ነው፡፡ ዝቅተኛ ቦታዎች የወንዝ ሸሇቆና ስምጥ ሸሇቆ 

በመባሌ በሁሇት ዋና ዋና ክፌልች ይከፇሊለ፡፡ 

      በክሌሊችን ዝቅተኛ ቦታዎች ውስጥ የመጀመረያውን ዯረጃ የያዘው የጨው ባህር ዝቅተኛ 

ቦታ ነው፡፡ ይህ ዝቅተኛ ቦታ የታሊቁ ሰምጥ ሸሇቆ አካሌ ነው፡፡ 
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ተግባራዊ ክንዋኔ 4.2   የካርታ ስራ (በቡዴን የሚሰራ) 

ሇስራው የሚያስፇሌጉ ነገሮች፡- 

- እርሳስ  

- ሊጲስ 

- ሰፉ ወረቀት 

- የመሬት አቀማመጥ የሚያሳይ ካርታ 

አሠራር፡- በመማሪያ መፅሏፊችሁ ስእሌ 4.3 ሊይ የተመሇከተውን የመሌከአመዴር ካርታ 

በወረቀታችሁ ሊይ በጥንቃቄ ገሌብጡት (ሳለት) 

- በሳሊችሁት ካርታ ሊይ 

o ተራራውንና ሸሇቆውን 

o ወንዞቹን 

o ሜዲውን(ስምጥ ሸሇቆውን) 

o የተራራ ሰንሰሇቱን 

o ሏይቁን . . . ሇይታችሁ ምሌክት አዴርጉባቸው፡፡ 

- ተራሮቹንና የተራራ ሰንሰሇቶቹ ቡኒ ቀሇም ቀቧቸው፡፡ 

- ሜዲውን (ስምጥ ሸሇቆውን) ብጫ ቀሇም ቀቡት፡፡ 

- የወንዞቹን ውሃና ሏይቆቹን  ሰማያዊ ቀሇም ቀቧቸው፡፡ 

- ዛፌ፣ቀጤማውንና ሳሩን አረንጓዳ ቀሇም ቀቧቸው፡፡ 

ማሳሰቢያ- ሰማያዊው ቀሇም ዯማቅ ሰማያዊ ሳይሆን ዉሃ ሰማያዊ መሆን አሇበት፡፡ 

ተማሪዎች! የየቡዴናችሁን ስራ አወዲዴሩና የተሻሇውን በክፌሊችሁ ውስጥ ሇጥፈት፡፡ 
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መሌመጃ 4.2 

ሀ. የሚከተለትን ጥያቄዎች አንብባችሁ እውነት ከሆኑ “እውነት” ሀሰት ከሆኑ “ሀሰት” በማሇት 

መሌሱ፡፡ 

1. መሌከአምዴር ከተሞችንና ፍቆችን ያሳያሌ፡፡ 

2. ተራራ በከፌታ ከኮረብታ ይብሇጥ እንጂ በቅርፅ ተመሳሳይ ናቸው፡፡ 

3. ሀይቆችን በካርታ ሊይ ሇማሳየት ውሃ ሰማያዊ ቀሇም መቀባትተስማሚ ነው፡፡ 

ሇ) በ‹‹ሀ›› ረዴፌ ያለትን የተራራ ስሞች በ‹‹ሇ›› ረዴፌ ካለት መገኛ ዞኖች ጋር አዛምደ 

 ‹‹ሀ››       ‹‹ሇ›› 

1. ጉጌ ተራራ    ሀ. ከንባታና ጠንባሮ ዞን 

2. ገረምባ ተራራ    ሇ. ወሊይታ ዞን 

3. አምበርቾ ተራራ    ሏ. ጋሞጎፊ ዞን  

4. ዲሞት ተራራ     መ. ሲዲማ ዞን 

ሠ. ጌዳኦ ዞን  

ረ. ጉራጌ ዞን 

ሏ. ከተሰጡት አማራጮች ውስጥ ትክክሇኛ የሆነውን መሌስ መርጣችሁ መሌሱ፡፡  

1. ከሚከተለት ወንዞች በዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ የሚገኘው የትኛው ነው  

ሀ.አባይ  ሇ. አዋሽ  ሏ. ብሊቴ  መ.ገናላ  

2. በከፌታው ብሌጫ ያሇው የትኛው ነው  

ሀ. ፕሊቶ   ሇ. ተራራ  ሏ. ኮረብታ  መ. ሁለም  

3. በመሬት የተከበበ ሰፉ ውሃ ምን ይባሊሌ  

ሀ. ሏይቅ  ሇ. ጏርፌ  ሏ. ወንዝ መ. መሌሱ አሌተሰጠም 
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4. የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌን የሚያዋስኑ ሁሇት ክሌልች የትኞቹ ናቸው  

ሀ. የጋቤሊና የኦሮሚያ ክሌልች   ሇ. የአማራና የአፊር ክሌልች  

ሏ. የአፊርና የትግራይ ክሌልች   መ. መሌሱ አሌተሰጠም  

5. በቅርጹ ተራራ መስል በከፌታው አነስተኛ የሆነ መሬት  

ሀ. ፕሊቶ  ሇ. ኮረብታ   ሏ. ዲገት   መ.ጋራ  

 

4.3  ክሌሊዊና ብሔራዊ ሰንዯቅ ዓሊማዎች  

 

 

 

 

 

ተማሪዎች!  የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌንና የኢትዮጵያን ሰንዯቅ ዓሊማዎች ቀሇማት ሇመምህራችሁ 

ንገሯቸው፡፡  

ሰንዯቅ ዓሊማ የሚያስፇሌገን ሇምንዴ ነው? 

      ሰንዯቅ ዓሊማ የሚያስፇሌገን የማንነታችን መገሇጫና የሀገራችንን ለአሊዊነት ማስከበሪያ 

ምሌክት በመሆኑ ነው፡፡ 

የብሔራዊ ሰንዯቅ ዓሊማ ቀሇማትና ንዴፌ  

የኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ ተሰቅል ሲውሇበሇብ እንዯሚታየው  

- ከሊይ አረንጓዳ  

- ከመሀሌ ብጫ  

- ከታች ቀይ ቀሇማት አለት፡፡  

መታወስ የሚገባቸው ቁሌፌ ቃሊት  

ለአሊዊ    - ንዴፌ 

የሰንዯቅ ዓሊማ ቀን  - አርበኝነት  
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      ቀሇማቱ እኩሌ ስፊት ኖሯቸው አግዴም ተቀምጠዋሌ፡፡  

መሀለ ብሔራዊ አርማ አሇው፡፡ አርማው በአብዛኛው ያረፇው በብጫው ቀሇም ሊይ ሆኖ 

አረንጓዳውንና ቀዩንም ቀሇማት የሚነካ ነው፡፡  

በሰንዯቅ ዓሊማው ሊይ ያሇው አርማ የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦችና ሃይማኖቶች 

በእኩሌነትና በአንዴነት ሇመኖር ያሊቸውን ተስፊ ያንፀባርቃሌ፡፡  

ቀሇማቱ የሚከተለትን ትርጉሞች ይሰጣለ፡፡  

- አረንጓዳው ሌምሊሜን፣ 

- ብጫው ተስፊንና 

- ቀዩ አርበኝነትን ይወክሊለ፡፡ 

በሃገራችን የኢትዮጵያ የሰንዯቅ ዓሊማ ቀን ተብል በመስከረም ወር ብሔራዊ በአሌ ይከበራሌ፡፡ 

በአለም የሚከበረውሰንዯቅ ዓሊማ የሀገሪቷ ለአሊዊነት ማረጋገጫና የህዝቦቿ አንዴነት ምሌክት 

ስሇሆነ ነው፡፡  

ተግባራዊ ክንዋኔ 4.3   የኢትዮጵያን ሰንዯቅ ዓሊማ መሣሌ  

ሇሥራው የሚያስፇሌጓችሁ ነገሮች-  

- እርሳስ  

- ሊጲስ  

- ሰፉ ወረቀት  

- አረንጓዳ፣ብጫ፣ቀይና ውሀ ሰማያዊ ቀሇማት  

አሠራር - ሰንዯቅ ዓሊማውን እያያችሁ ሳለ፡፡  ከተሳለት ውስጥ የተሻሇ ነው የምትለትን 

መርጣችሁ ቀዯም ሲሌ ከሇጠፊችሁት ካርታ በስተቀኝ ሇጥፈት፡፡  
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የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ሰንዯቅ ዓሊማ  

የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ እንዯ ክሌሌ ሲዋቀር የራሱ ሰንዯቅ ዓሊማና የክሌለ መዝሙር እንዱኖረው 

ተዯርጓሌ፡፡ ሰንዯቅ ዓሊማው ከሊይ ሰማያዊ በመሀለ ነጭ እና ከታች ቀይ ሆኖ በመሀለ የክሌለ 

ዓርማ ጏጆ አሇው፡፡ ጏጆውም የብሔሮችና ብሔረሰቦችን የባህሌ መመሳሰሌ ምሌክት ነው፡፡  

የክሌለ መዝሙር የሕገ-መንግስቱን ዓሊማዎች፣የክሌለ ሕዝቦች ከላልች የኢትዮጵያ ሕዝቦች 

ጋር በዳሞክራሲያዊ ሥርአት አብረው ሇመኖር ያሊቸውን እምነት እንዱሁም የክሌለን ሕዝብ 

የወዯፉት የጋራ እዴሌ የሚያንፀባርቅ ነው፡፡  

 

ተግባራዊ ክንዋኔ 4.4  የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌን ሰንዯቅ ዓሊማ መሣሌ  

ሇሥራው የሚያስፇሌጉ ነገሮች  

- ወረቀት  

- እርሳስ  

- ሊጲስ  

- የተሇያዩ ቀሇማት 

 ሰማያዊ 

 ነጭ 

 ቀይ 

 ጥቁር  

አሠራር- የክሌሊችንን ሰንዯቅ ዓሊማ እያያችሁ ስሊችሁ ስታጠናቅቁ የተሻሇውን ሥዕሌ 

መርጣችሁ ቀዯም ሲሌ ከሇጠፊችሁት ካርታ በስተግራ ሇጥፈት፡፡  
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መሌመጃ 4.3. 

ሀ. የሚከተለትን ዓ.ነገሮች አንብባችሁ እውነት ከሆኑ እውነት፣ሀሰት ከሆኑ ሀሰት በማሇት 

መሌሱ፡፡  

1. በኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ ሊይ አርማው የተሳሇው በቀይ ቀሇም ነው፡፡  

2. በኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ ሊይ ኯከቡ ያረፇበት ክብ፣ቀሇሙ ሰማያዊ ነው፡፡  

3. በዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ሰንዯቅ ዓሊማ ሊይ የሚገኘው ጏጆ ቤት የዯቡብ ብሔሮችንና 

ብሔረሰቦችን የባህሌ መመሳሰሌ ያሳያሌ፡፡  

4. ሰንዯቅ ዓሊማ የአንዴነትና የለአሊዊነት ምሌክት ነው፡፡  

5. የክሌሊችንና የኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ ጏን ሇጏን አይውሇበሇቡም፡፡  

 

ሇ. ሇሚከተለት ጥያቄዎች አጫጭር መሌሶች ስጡ፡፡  

1. የብሔራዊ ሰንዯቅ ዓሊማ ቀን የሚከበረው በምን ወር ነው? 

2. በዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ሰንዯቅ ዓሊማ ሊይ የሚታዩትን ቀሇማት ዘርዝሩ  

3. ሰንዯቅ ዓሊማ የሚያስፇሌገን ሇምንዴነው? 
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4.4  አስተዲዯራዊ መዋቅሮች  

 

 

 

 

 

 

 

አስተዲዯር  

ተማሪዎች!  የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌን የሚያስተዲዴረው የትኛው የአስተዲዯር እርከን ነው? 

- ክሌሊዊ መንግሥት እንዳት ይዋቀራሌ? 

        በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፖብሉክ ሕገ-መንግስት 

መሠረት በሀገሪቷ ከተዋቀሩት ክሌልች አንደ የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ነው፡፡ ክሌለ 

የሚተዲዯረው በክሌለ መንግስት ነው፡፡  የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ በ15 ዞኖችና በ4 

ሌዩ ወረዲዎች የተዋቀረ ነው፡፡  

 

 

 

 

 

 

መታወስ የሚገባቸው ቁሌፌ ቃሊት 

መዋቅር    እርከን  ክፌሇ ከተማ  

ህገ -መንግስት   ተቋም   ሌዩ ወረዲ  

ግብረሰናይ ዴርጅት  
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ሥዕሌ 4.4 በዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ የሚገኙ ዞኖችና ሌዩ ወረዲዎች 

 

ዞኖችና ሌዩ ወረዲዎች ተጠሪነታቸው ሇክሌለ ምክር ቤት ነው፡፡ የክሌለ ምክር 

ቤት በክሌለ ህገ - መንግስት እየተመራ ዞኖችና ሌዩ ወረዲዎችን ያስተዲዴራሌ፡፡ የክሌለ 

ህገ-መንግስትም የሀገሪቱ ህገ-መንግስት አካሌ ነው፡፡  

 

 

 

 

ዯቡብ 
ሱዲን 
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ሠንጠረዥ 4.2. የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ዞኖችና ዋና ከተሞቻቸው  

ተ.ቁ የዞኑ ስም  ዋና ከተማ 

1 ጉራጌ ወሌቂጤ 

2 ሀዱያ ሆሳዕና 

3 ቤንችማጂ ሚዛን 

4 ወሊይታ  ሶድ 

5 ዯቡብ ኦሞ ጂንካ 

6 ዲውሮ ተርጫ 

7 ጋሞጎፊ  አርባ ምንጭ 

8 ሲዲማ  ሀዋሳ 

9 ከንባታ ጠምባሮ  ደራሜ 

10 ጌዳኦ  ዱሊ 

11 ከፊ  ቦንጋ 

12  ሸካ ማሻ 

13 ስሌጤ ወራቤ 

14 የሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን ሰገን 

15 ሀዋሳ /እንዯ አንዴ ዞን/ ሀዋሳ 
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ሠንጠረዥ 4.3. የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ሌዩ ወረዲዎችና ዋና ከተሞቻቸው  

ተ.ቁ የሌዩ ወረዲ ስም ዋና ከተማ 

1 የም ፍፊ  

2 ባስኬቶ ሊስካ 

3 ኮንታ አመያ  

4 ሀሊባ  ቁሉቶ 

 

ተማሪዎች! ዋና ከተማ ከላሊው ከተማ በምን ይሇያሌ? 

ዋና ከተማ የአስተዲዯር ማዕከሌ ነው፡፡  የመንግስት ዋና ዋና መሥሪያ ቤቶች የሚቋቋሙት 

በዋና ከተማ ነው፡፡  
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ሥዕሌ 4.5 የክሌሊዊ መንግስት ሥሌጣን ተዋረዴ 

 

 

 

 

ዞን 

ሌዩ ወረዲ ከተማ 

አስተዲዯር 

ወረዲ 

ቀበላ ቀበላ 

ክፌሇ ከተማ 

ወይም ወረዲ 

ቀበላ 

ክሌሌ ምክር ቤት 
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ተማሪዎች ከሥዕሌ 4.5 መገንዘብ የሚቻሇው፡-  

- ሌዩ ወረዲዎችና የከተማ አስተዲዯሮች ተጠሪነታቸው በቀጥታ ሇክሌሌ ምክር ቤት 

መሆኑንና  

- አነስተኛው የአስተዲዯር እርከን ቀበላ መሆኑን ነው፡፡  

- ተማሪዎች፣ የምትማሩባቸውን አካባቢዎች የአስተዲዯር እርከኖች ዯረጃ በዯረጃ 

በመጥቀስ ያሊችሁበትን ሰፇር ጭምር ሇጓዯኞቻችሁ ንገሯቸው፡፡ 

ዋና ዋና ተቋማት  

       ተማሪዎች! ሇህዝብ አገሌግልት የሚሰጡ ተቋማት የትኞቹ ናቸው? 

ሇህዝብ አገሌግልት የሚሰጡ የግሌ ተቋማት አለን? ካለ ስሞቻቸውን ጥቀሱ 

ዋና ዋና ተቋማት /ተቋሞች/ ሇህዝብ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አገሌግልት ሇማበርከት 

ሲባሌ በክሌለ ዋና ከተማ ይዯራጃለ፡፡ እነዚህ ተቋሟት የመንግስት ከሆኑ ቅርንጫፌ 

መስሪያ ቤቶቻቸውን  በዞንና በወረዲ ዯረጃ በማቋቋም አገሌግልታቸውን ወዯ ህዝብ 

ያዯርሳለ፡፡  

ዋና ዋና ተቋማት የመንግስት የህዝብና የግሌ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ ከእነዚህ ተቋማት፡-  

 አገሌግልት ሰጭ ተቋማት  

 የትምህርት ተቋማት 

 የገንዘብ ተቋማትና የመሣሠለትን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡  
 

ሠንጠረዥ 4.4. አገሌግልት ሰጭ ዋና ዋና መንግስታዊ ተቋማት  

ተ.ቁ የተቋሙ ስም 

1 የዯቡብ ውሀ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ዴርጅት  

2 የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን የዯቡብ ሪጅን ማርኬቲንግ ሽያጭ የሥራ ሂዯት  

3 የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሊዊ መንግስት ውሀ ሀብት ሌማት ቢሮ  

4 ቴላኮሙኒኬሽን ሀዋሳ አካባቢ ዋና ጽ/ቤት  

5 የኢትዮጵያ ፖስታ ዴርጅት ሀዋሳ ቅርንጫፌ  

6 የሪፋራሌ ሆስፒታሌ  
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       እነዚህ ተቋማት ዝቅተኛ ክፌያ ብቻ በመጠየቅ ሇህዝቡ የውሃ፣ የመብራት፣የስሌክ፣ 

የፖስታና የጤና አገሌግልት ይሰጣለ፡፡ ከመንግስታዊ ተቋማት ውጭ መንግስታዊ ያሌሆኑ 

ግብረ ሰናይ ዴርጅቶች ከመንግስት ጏን በመቆም ህዝብን ያገሇግሊለ፡፡ ሇምሳላ የሜሪጆይ 

ተራዴኦ ዴርጅት፡፡  

 

ሠንጠረዥ 4.5 የክሌለ ከፌተኛ ትምህርት ዋና ዋና ተቋማት  

ተ.ቁ የተቋማት ስም  የተቋማት ዓይነት  

1 ሀዋሣ ዩኒቨርስቲ የመንግስት 

2 ዱሊ ዩኒቨርሲቲ  የመንግስት 

3 አርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ  የመንግስት 

4 ሶድ ዩኒቨርሲቲ  የመንግስት 

5 ሀዋሳ ፖሉቴክኒክ ኮላጅ  የመንግስት 

6 ቤዛ ኮላጅ የግሌ 

7 ዯቡብ ኢትዮጵያ ኮላጅ  የግሌ 

8 ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ  የመንግስት 

9 ሀዋሳ መምህራን ትምህርት ኮላጅ  የመንግስት 

10 ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ኮላጅ ሀዋሳ 

ቅርንጫፌ  

የግሌ 

 

      ከሊይ የተዘረዘሩትና ላልችም የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት በክሌለ ውስጥ 

የተማረ የሰው ሀይሌ ከማፌራታቸውም በሊይ  የትምህርት ሙያ ዘርፍችን በመክፇት 

ሥሌጠና ይሰጣለ፡፡  
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ሠንጠረዥ 4.6. ሇዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ሌማት እገዛ የሚያዯርጉ ዋና ዋና የገንዘብ ተቋማት 

ተ.ቁ የተቋማት ስም የተቋማት 

ዓይነት  

1 የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ሀዋሳ ቅርንጫፌ  የመንግስት  

2 ዲሽን ባንክ  የግሌ 

3 ወጋገን ባንክ የግሌ 

4 ሌማት ባንክ  የመንግስት  

5 አንበሳ ባንክ  የግሌ 

6 ህብረት ኢንሹራንስ የግሌ 

7 አቢያሲኒያ ባንክ  የግሌ 

  

       ከሊይ የተጠቀሱትና ላልችም በቀጥታ የክሌለን ሌማት የሚዯግፈ ናቸው፡፡ ሥራ 

የላሊቸው ግሇሰቦች በማህበር ተዯራጅተው ህጋዊ ከሆኑ በኋሊ ወዯነዚህ ተቋማት በመሄዴ 

ገንዘብ ተበዴረው የተሇያዩ የሥራ ዘርፍችን መፌጠር ይችሊለ፡፡  
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መሌመጃ 4.4 

ሀ. ዓ.ነገሮቹን ከአነበባችሁኋቸው በኋሊ እውነት ከሆኑ እውነት ፣ሃሰት ከሆኑ ሃሰት በማሇት 

መሌሱ፡፡  

1. የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሊዊ መንግስት የተዋቀረው በዞኖች፣ወረዲዎች እና ቀበላዎች ብቻ ነው፡፡  

2. የክሌሌ አነስተኛው የአስተዲዯር እርከን ቀበላ ነው፡፡  

3. የፖስታ ዴርጅት የስሌክ አገሌግልትም ይሰጣሌ፡፡  

4. የተማረ የሰው ኃይሌ ሇማፌራት የትምህርት ቢሮ ሇክሌለ ትምህርት ቤቶች ዴጋፌ 

ይሰጣሌ፡፡  

5. የሜሪጆይ ተራዴኦ ዴርጅት መንግስታዊ ዴርጅት ነው፡፡  

ሇ. በ”ሀ” ረዴፌ የተመሇከቱትን ተቋማት በ”ሇ” ሥር ከተገሇፁት አገሌግልቶቻቸው ጋር 

አቀናጁዋቸው፡፡  

  “ሀ”     “ሇ” 

1. የኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን   ሀ. የውሀ መስመር ዝርጋታ  

2. የውሀ ሀብት ሌማት ቢሮ   ሇ. የጤና አገሌግልት  

3. ሆስፒታሌ     ሏ. የገንዘብ ብዴር አገሌግልት  

4. ክሌሌ ምክር ቤት    መ. የመብራት መስመር ዝርጋታ 

5. ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ     ሠ.  የህዝብ መስተዲዯር  

ረ. የተማረ የሰው ኃይሌ  

ሰ. የመንገዴ ግንባታ 
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ሏ. ትክክሇኛ መሌስ የያዘውን ሆሄ መርጣችሁ መሌሱ፡፡  

1. የጽሐፌ መሌእክቶችን በመቀበሌና በመሊክ አገሌግልት የሚሰጠው ዴርጅት  

ሀ. የፖስታ ዴርጅት ነው    ሇ. ትምህርት ቢሮ ነው 

ሏ. ባንክ ነው     መ.  መሌሱ አሌተሰጠም  

 

2. የዯ.ብ.ብ.ሕ. ክሌሌ በ   ዞኖች በ   ሌዩ ወረዲዎች ተከፌሎሌ፡፡  

ሀ. በ13 እና በ8     ሇ. በ14 እና በ5  

ሏ. በ15 እና በ4     መ.በ14 እና በ4 

3. በትሊሌቅ ከተሞች ውስጥ ብቻ የሚሰራበት የአስተዲዯር እርከን የቱ ነው? 

ሀ. ቀበላ     ሇ. ክፌሇ ከተማ/ወረዲ/  

ሏ. ሌዩ ወረዲ    መ. ዞን  

 

 



140 

4.5. ቅርሶች 

 

 

 

 

 

 

 

ተማሪዎች! ቅርሶች ምን እንዯሆኑ ታውቃሊችሁ?  እስቲ ሀሳባችሁን ሇመምህራችሁ 

ንገሯቸው፡፡ 

ቅርሶች ሇምን ይጠቅሙናሌ?  

    ሇሰው ሌጅ ጠቃሚ የሆኑ ታሪካዊና ተፇጥሮአዊ ሀብቶች ቅርሶች ይባሊለ፡፡ ቅርሶች 

ታሪክን በማስተሊሇፌ፣ በመረጃነትና በገቢ ምንጭነት ያገሇግሊለ፡፡  

 

ታሪካዊ ቅርሶች  

ተማሪዎች! ታሪካዊ ቅርሶች የሚባለት የትኞቹ ናቸው? 

       ታሪካዊ ቅርሶች የሚባለት የጥንት ሰዎች ሠርተው ያቆዩዋቸው፣ሥሌጣኔን 

የሚያሳዩ ሥራዎችና ባህልች ናቸው፡፡  ምሳላ፡- ሀውሌቶች፣ሙዚቃ፣ጌጣጌጦች፣የመገሌገያ 

እቃዎች፣ጥንታዊ ገንዘቦች፣የአምሌኮ ቤቶች፣የመቃብር ዴንጋዮች  … 

 

 

 

 

መታወስ የሚገባቸው ቁሌፌ ቃሊት 

ፊሽን አሇባበስ   ጌጣጌጥ   ነውር 

ኋሊቀር   ቱሪስት   መሰዯዴ  

መስህብ    ትህትና   ህገ-ወጥ  
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ሥዕሌ 4.6 ታሪካዊ ቅርሶች 
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ሠንጠረዥ 4.7 የዯ.ብ.ብ.ክሌሌ ታሪካዊ ቅርሶች 

ተ.ቁ ዋና ዋና  ታሪካዊ ቅርሶች 

የቅርሱ ዓይነት  መገኛ መግሇጫ 

1 ግንብ  በኮንሶና ዲውሮ ሇአጥር፣ሇመኖሪያ  

2 ትክሌ ዴንጋዮች  በጉራጌና በጌዳኦ  ሥሌጣኔን የሚያሳዩ  

3 ባህሊዊ እቃዎችና ባህሊዊ አሌባሳት  በሲዲማ፣በጋሞጎፊ 

በዲውሮና በወሊይታ  

ከቆዲ፣ከዛፌ ሌጥና 

ከጥጥ ተሠሩ  

4 ጌጣጌጦች  በሁለም ብሔሮችና 

ብሔረሰቦች  

ሇውበት  

5 ጥንታዊ የእርሻ መሣሪያዎች  በሁለም ብሔሮችና 

ብሔረሰቦች  

ሇምርት መገሌገያ 

6 የሙዚቃ መሣሪያዎች  በሁለም ብሔሮችና 

ብሔረሰቦች  

ከቆዲ፣ከቀንዴ፣ከክር 

ከብረት፣ከሸንበቆና 

ቅርከሃ የተሠሩ 

7 ጋሻና ጦር  በወሊይታ፣በሲዲማ፣ 

በከፉቾና በሸኪቾ  

ሇሀገር 

መጠበቂያ፣ሇነፃነት 

ማስከበሪያ 
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   ሠንጠረዥ 4.8 የዯ.ብ.ብ.ክሌሌ ተፇጥሯዊ ቅርሶች 

ተ.ቁ ዋና ዋና ተፇጥሯዊ ቅርሶች 

የቅርሱ ዓይነት መገኛ መግሇጫ 

1 ዯኖች  በከፉቾ፣በሸኪቾ እና 

በጋሞጎፊ  

ሇቱሪስት መስህብነት  

2 ፓርኮች በአርባ ምንጭ፣ በዯቡብ 

ኦሞ  

ነጭ ሣር፣ማጏና ኦሞ 

ፓርኮች፡-  

ሇቱሪስት መስህብነት  

3 ሀይቆች በሲዲማ፣በጌዳኦ በጉራጌ ሇምግብ ምንጭነት፣ 

ሇቱሪስት መስህብነት  

4 የደር እንስሳት በፓርኮችና ከፓርክ 

ውጭ 

ሇቱሪስት መስህብነት፣ 

ሇገቢ ምንጭነት  

5 ፎፎቴዎች  በሲዲማ፣በከንባታና 

ጠምባሮ  

ሇቱሪስት መስህብ  

/ሇገቢ ምንጭ/ 

6 ፌሌ ውሃ  በሲዲማ ዞንና በስሌጤ 

ዞን 

የአካባቢ ሰዎች 

ይፇወሱበታሌ 

7 ዋሻዎች  በጌዳኦ እና በሰሜን 

ኦሞ  

ሇቱሪስት መስህብነት  
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ሥዕሌ 4.7 የደር እንሰሳት በከፉሌ 

 

ሀይማኖት  

ተማሪዎች! ሃይማኖት ምንዴነው?  

ሃይማኖት ማሇት እምነት ወይም አምሌኮ ማሇት ነው፡፡  

በዯ.ብ.ብ.ሕ. ክሌሌ ውስጥ ብዙ ሃይማኖቶች አለ፡፡ ይሁንና እነዚህን ሃይማኖቶች በሶስት ዋና 

ዋና ክፌልች መዴበን ማየት እንችሊሇን፡፡  

እነዚህም ፡-  የክርስትና ሃይማኖት  

           የእስሌምና ሃይማኖት እና  
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            ሌዩ ሌዩ አምሌኮዎች ናቸው፡፡  

 

 

ሥዕሌ 4.8 የእምነት ተቋማት በከፉሌ 

 

      ሁለም ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሃይማኖት አሊቸው፡፡ ህዝቦች በጉርብትና 

ተቻችሇውና ተግባብተው በዯስታና በሀዘን ጊዜም እየተረዲደ ሲኖሩ ነበር፡፡ ይህ ተቻችል መኖር 

ተጠናክሮ መቀጠሌ ይገባዋሌ፡፡ በህዝቦች መካከሌ የሃይማኖት ሌዩነት ቢኖርም አንደ የላሊውን 

እምነት ሳይንቅ ተከባብሮ መኖር አስፇሊጊ ነው፡፡   
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የሀገር ጎብኝዎች መስህብ  

ሀገር ጏብኝዎች ከየት ይመጣለ? 

የሚመጡትስ ምን ምን ሇመጏብኘት ነው? ቅርሶች የሀገር ጏብኝዎች መስህቦች ናቸው፡፡ ሀገር 

ጏብኝዎች ከውጭ ሀገር እና ከሀገር ውስጥ የሚመጡ ቱሪስቶች ናቸው፡፡ የሚጏበኙትም 

የተሇያዩ ቅርሶችን ነው፡፡  

      ሀገር ጏብኝዎቹ ሲመጡ ቅርሶቹን ሇማየት፣ፍቶግራፌ ሇማንሳትና ሇመሳሰለት ወዘተ 

ገንዘብ ይከፌሊለ፡፡ ከዚህም ላሊ ሇአሌጋና ሇምግብ ወጭ ስሇሚያዯርጉ ሇክሌለ ሌማትና ሇአገር 

እዴገት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ አሊቸው፡፡  

ተግባራዊ ክንዋኔ 4.5  የማስታወቂያ ሥራ መሥራት  

ሇሥራው የሚያስፇሌጉዋችሁ ነገሮች ፡-  

 ወረቀት  

 እርሳስ  

 ሊጲስ 

 ቀሇም 

      አካባቢያችሁ ወይም ክሌሊችን ውብ ተፇጥሮአዊና ዴንቅ ሰው ሰራሽ ቅርሶች እንዲለት 

በመጥቀስ ቱሪስቶችን የሚስብ የማስታወቂያ ሥራ ሥሩ፡፡  

 ተማሪዎች! ወዯ ክሌሊችን  የሚመጡ አገር ጏብኝዎች እንግድቻችን ናቸውና በጥሩ 

ሁኔታ ሌንቀበሊቸውና ሌናስተናግዲቸው ይገባናሌ፡፡ ቱሪስቶችን እየተከተለ ማስቸገር፣ ሳንቲም 

መሇመንና ዕቃዎቻቸውን መስረቅ በጣም ነውር ነው፡፡ እናንተም ይህንን ትምህርት 

ሇጓዯኞቻችሁና ሇምታውቋቸው የአካባቢያችሁ ሰዎች አስተሊሌፈ፡፡  
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ቅርሶቻችንን መጠበቅ  

 ተማሪዎች! ቅርሶች ጠቃሚ ሀብቶቻችን መሆናቸውን ተገንዝባችኋሌ፡፡ ሇመሆኑ 

ሇነዚህ ቅርሶች ምን ዓይነት ጥበቃ ማዴረግ ያስፇሌገናሌ? ሇተፇጥሮ ሀብቶች ማዴረግ 

የሚገባንን ጥበቃ ታስታውሳሊችሁ? ቅርሶቻችንንም እንዯዚሁ ሌንከባከባቸው ይገባናሌ፡፡  

ቅርርሶቻችንን ሇመንከባከብ፡-  

ሀ) 1. በላባ እንዲይሰረቁ ፣ 

2. በእሳት አዯጋ እንዲይወዴሙና  

3. በህገ ወጥ መንገዴ እንዲይጠፈ መጠበቅ ይኖርብናሌ፡፡  

ሇ) ብርቅዬ የሆኑ ታሪካዊ ቅርሶችን ወዯ ሙዚየም እንዱሰበሰቡ ማዴረግ፣  

ሏ) ሇቅርሶች ጥበቃና ክትትሌ ሇሚያዯርገው የክሌለ ባህሌና ስፖርት ኮሚሽን ዴጋፌ ማዴረግና  

    ጥቆማ መስጠት፣  

መ) በላሊ በኩሌ ዯግሞ ክሌሌ - በቀሌ የሆኑትን ባህሊዊ አሌባሳት ወዯ ጏን በመተው የውጭ      

    ፊሽን መከተሌ አቁመን የራሳችን የሆኑት ነገሮች ማክበርና መጠቀም፣  

ሠ) የባህር ማድውን ፖፕ ሙዚቃና የውጭ ዲንስ ትተን ባህሊዊ ሙዚቃዎቻችንና  

   እንቅስቃሴዎችን ማሳዲግና  

ረ) እንዯዚሁም መከባበር ፣ሇታሊሊቆችና ሇአዛውንቶች ቅዴሚያ መስጠት ወሊጆችን ማክበርና  

   ሕፃናትን መንከባከብ ወዘተ ባህሊችን ማጠናከር ይገባናሌ፡፡  
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ሥዕሌ 4.9 ባህሊዊ አሇባበሶች 

 

መሌመጃ 4.5  

ሀ. ዓ.ነገሮቹን ከአነበባችሁ በኋሊ እውነት ከሆኑ እውነት ሃሰት ከሆኑ ሃሰት     

    በማሇት መሌሱ፡፡  

1. ቅርሶች የሚባለት በሰው የተሠሩ ነገሮች ብቻ ናቸው፡፡  

2. ትክሌ ዴንጋዮች በጌዳኦና በጉራጌ ዞኖች ይገኛለ፡፡  

3. ሇቅርሶች እንክብካቤና ጥበቃ ሌናዯርግሊቸው ይገባናሌ፡፡  
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4. ባህሊዊ ሌብስ ኋሊ ቀር ስሇሆነ ከውጭ የመጣ ፊሽን ሌንከተሌ እንገዯዲሇን፡፡  

5. ቅርሶች በእሳት፣በላባና በላልች ህገ ወጥ ሰዎች በቀሊለ ይጠቃለ፡፡  

ሇ.  በቡዴን በቡዴን ሆናችሁ ቀጥሇው በተገሇፁት ሀሳቦች ሊይ ውይይት አዴርጉ፡፡  

    በውይይቱ ወቅት የችግሩን ምንጭ መጥቀስ እና መፌትሔውን መጠቆም  

     ይጠበቅባችኋሌ፡፡  

ወጣቱ፡-  

1. ባህሊዊ አሌባሳትን ትቶ ዘመናዊ አሌባሳትን መከተሌ  

2. ባህሊዊ ሙዚቃዎችን ወዯ ጏን በመተው የፖፕ ሙዚቃና ዘመናዊ  ዲንስ 

መከተሌ  

3. ታሊሊቆችን ማክበር መተው  
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4.6. በክሌለ አገር ወዲዴነት 

 

 

 

 

 

 

ሀገር ወዲድች /ጀግኖች/  

ተማሪዎች! አገር ማሇት ምን ማሇት ነው? 

ሀገር ወዲዴ ሰው በምን ይታወቃሌ? 

1. ታታሪ ሠራተኞች በተሰማሩበት የሥራ መስክ ከፌተኛ ውጤት አስመዝግበው 

ራሳቸውን ሲያሻሽለና ሇሀገርም ኢኮኖሚ አስተዋፅኦ ሲያዯርጉ፣  

2. ሇአገራቸው ለአሊዊነት ታግሇው ውጤት ሲያስገኙ፣ 

3. በራሳቸው ተነሳሽነት የአካባቢ ጥበቃ አካሄዯው ውጤት ሲያስገኙ፣ሀገር ወዲድች 

ወይም ጀግኖች ተብሇው ይጠራለ፡፡ ሀገር ወዲድች ወይም ጀግኖች በእርሻም ሆነ 

በኢንደስትሪ ከፌተኛ ሀብት አፌርተው ገንዘባቸውን በስፊት በሥራ ሊይ በማዋሌ 

ሌማት ያመጡ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡  

ሰዎች ስኬታማ ሥራ ሠርተው የሚታወቁባቸው የሥራ መስኮች ብዙ ናቸው፡፡ 

ከእነዚህ ውስጥ፡-  

- ስፖርት  

- ሙዚቃ 

- አገርን ከጠሊት መከሊከሌ  

- ሳይንሳዊ ምርምር ማዴረግ 

 

መታወስ የሚገባቸው ቁሌፌ ቃሊት  

አርበኛ   ስኬታማ   የሥራ መስክ  

ታታሪ   ተነሳሽነት  
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- የአካባቢ ጥበቃና  

- የሌማት ሥራዎች ናቸው፡፡  

      በነዚህ የሥራ መስኮችና በላልችም ስኬታማ ስራ ሇመሥራት የሚፇሌጉ ሰዎች 

ተነሳሽነት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ተነሳሽነቱ ካሇ ውጤታማ ሥራ ሇመሥራት ይቻሊሌ፡፡ ሰዎች 

ሥራቸው ከላልች ሰዎች ሥራ በሌጦ ውጤታማ ሆኖ ሲገኝ ሽሌማትና የሌማት አርበኞች 

የሚሌ የክብር ስምም ይሰጣቸዋሌ፡፡  

       በዯ.ብ.ብ.ክሌሌ ውስጥ በርካታ አገር ወዲድች አለ፡፡ በእርሻና በጥቃቅን ኢንደስትሪ 

ምርታማነትን ያስመዘገቡ ብዙዎች ናቸው፡፡  

       በተሰማሩበት የሥራ መስክ ስኬታማ ከሆኑት ውስጥ ሇአብነት ያህሌ በሠንጠረዥ 4.9 

ተጠቅሰዋሌ፡፡ ተማሪዎች! እናንተም በአካባቢያችሁ ያለትን ሀገር ወዲድች እነማን እንዯሆኑ 

መዝግባችሁ ያዙ፡፡  

ሠንጠረዥ 4.9.   ስኬታማ የሆኑ የክሌለ አገር ወዲድች  

ተ.ቁ የአገር ወዲድች ስም ስኬታማ የሆኑበት 

የሥራ መስክ 

መግሇጫ 

1 ፕሮፋሰር በየነ ጴጥሮስ  ሳይንስና ምርምር ብዙ ፅሐፍችንም አሳትመዋሌ 

2 በሊይነህ ዱንሳሞ አትሇቲክስ/ሩጫ/ የማራቶን አሸናፉ  

3 ሽመሌስ በቀሇ የእግር ኳስ ጨዋታ ሇብሔራዊ ቡዴን ተሰሊፉ 

4 ሙለጌታ ምህረት የእግር ኳስ ጨዋታ ሇብሔራዊ ቡዴን ተሰሊፉ 

5 ሙዲ ሸድ ኪነት /ሙዚቃ/ የሀመር ብሔረሰብ ባህሌ ሙዚቃ አቅራቢ 

6 ወንዴዬ አበበ ኪነት /ሙዚቃ/ የኮንታ ብሔረሰብ ሙዚቃ አቅራቢ 

7 ዓሇም አረጋኸኝ ኪነት /ሙዚቃ/ የጋሞጎፊ ብሔር ሙዚቃ አቅራቢ 

8 የኮንሶ ብሔር  የአካባቢ ጥበቃ በተ.መ.ዴ የተመዘገበ 

ምንጭ፡- የኢትዮጵያ ሬዱዮና ቴሇቪዥን ዴርጅት 
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መሌመጃ 4.6 

የሚከተለትን ጥያቄዎች በቡዴን እየተወያያችሁ በጋራ ሥሩዋቸው፡፡  

1. በዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ በኳስ ጨዋታና በአትላቲክስ ታዋቂ የሆኑትን 

2. በዯ.ብ.ብ.ሕ. ክሌሌ በሙዚቃ ዘርፌ የሊቀ ውጤት ያስመዘገቡትን  

3. በአካባቢ ጥበቃና በሌማት ሥራዎች በአርበኝነት የታወቁትን  

ሀ. ታሪካቸውንና የተሸሇሙትን በመመዝገብ  

ሇ. ፍቶግራፍቻቸውን 

- ከጋዜጣ 

- ከመጽሔትና  

- ከማንኛውም ምንጭ ፇሌጋችሁ በክፌሊችሁ ውስጥ ሇጥፈዋቸው፡፡  

4. እናንተም በየትኛው የሥራ መስክ መሠማራት እንዯምትፇሌጉ ተነጋገሩና የሊቀ 

ውጤት አስመዝግባችሁ የሌማት አርበኞች ሇመሆን እቅዴ አውጡ፡፡  

 

               ማጠቃሇያ 

 የዯ.ብ.ብ.ሕ. ክሌሌ ከኦሮሚያና ጋምቤሊ ክሌልች ጋር ይዋሰናሌ፡፡  

 የዯ.ብ.ብ.ሕ. ክሌሌ ዋና ዋና የመሬት አቀማመጥ የሚባለት ተራሮች፣ፕሊቶዎች፣ 

ወንዞች ሏይቆችና ሸሇቆዎች ናቸው፡፡  

 የብሔራዊ ሰንዯቅ ዓሊማችን ቀሇማት አረንጓዳ፣ ብጫና ቀይ ሆነው በመሀሌ አርማ 

ይገኙበታሌ፡፡ አርማው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እንዱሁም 

ሃይማኖቶቻቸው በአንዴነትና በእኩሌነት የሚኖሩበትን ተስፊ ያንፀባርቃሌ፡፡  

 የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ሰንዯቅ ዓሊማ ቀሇማት ሰማያዊ፣ነጭና ቀይ ሆነው በነጩ ሊይ 

የሣር ቤት ሥዕሌ ተቀምጧሌ፡፡  

 የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ /ሀዋሳ ከተማን ጨምሮ/ በ15 ዞኖች አና በ4 ሌዩ ወረዲዎች 

ተዋቅሯሌ፡፡ ዞኖችና ሌዩ ወረዲዎች ተጠሪነታቸው ሇክሌለ ምክር ቤት ነው፡፡   
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 ከክሌለ ዋና ዋና ተቋማት መካከሌ፡-  

- የአገሌግልት ሰጭ 

- የከፌተኛ ትምህርትና  

- የገንዘብ ተቋማት ይገኙበታሌ፡፡  

 ሌዩ ሌዩ ተቋማት የክሌለን ሌማት ያፊጥናለ፡፡  

 የክሌለ ቅርሶች ታሪካዊና ተፇጥሯዊ በመባሌ በሁሇት ይከፇሊለ፡፡ ቅርሶቹም ሇታሪክ 

ጥናትና ምርምር ይውሊለ፡፡ የኢኮኖሚ ጠቀሜታም አሊቸው፡፡  

 የክሌለ አገር ወዲድች እና የሌማት አርበኞች በእርሻም ሆነ በኢንደስትሪ ከፌተኛ 

ውጤት ያስመዘገቡና ገንዘባቸውን በስፊት ሥራ ሊይ በማዋሌ ክሌለን የሚያሇሙ 

ናቸው፡፡  

 

የክሇሣ ጥያቄዎች 

ሀ. የሚከተለትን ጥያቄዎች አንብባችሁ እውነት ከሆኑ እውነት ሃሰት ከሆኑ ሃሰት 

በማሇት መሌሱ ፡፡ 

1. የኢትዯጵያ ሰንዯቅ ዓሊማና የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ሰንዯቅ ዓሊማ 

ቀሇማት ተመሳሳይ ናቸው፡፡  

2. ብሔራዊ ሰንዯቅ ዓሊማ የህዝብን አንዴነትና የሀገሪቷን 

ለአሊዊነት ያረጋግጣሌ፡፡  

3. እያንዲንደ የኢትዮጵያ ክሌሌ የየራሱ ክሌሊዊ ሰንዯቅ ዓሊማ 

አሇው፡፡  

4. ሀዋሳ ከተማ እንዯ አንዴ ዞን ይቆጠራሌ፡፡  

5. በአሁኑ ጊዜ  በዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ አራት ሌዩ ወረዲዎች 

ይገኛለ፡፡   

6.  የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ዋና ከተማ አርባ ምንጭ ነው፡፡  
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7. ከዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ሌዩ ወረዲዎች አንደ ስሌጤ ነው፡፡  

8. ዲሽን ባንክ መንግሥታዊ የገንዘብ ተቋም ነው፡፡  

9. ሰው ሠራሽ  ቅርሶች ታሪካዊ ቅርሶች ናቸው፡፡ 

10. የጉጌ ተራራ በወሊይታ ዞን ይገኛሌ፡፡  

 

ሇ.  በ”ሀ” ረዴፌ ሥር የተዘረዘሩትን ተቋማት በ”ሇ” ረዴፌ ከሚገኙት አገሌግልቶታቸው ጋር  

    አዛምደ  

  “ሀ”       “ሇ”  

1. የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ    ሀ. ሇት/ቤቶች ዴጋፌ ይሰጣሌ  

2 .ወጋገን ባንክ                        ሇ. መንግሥታዊ ያሌሆነ የእርዲታ ዴርጅት 

3. የሜሪ ጆይ ተራዴኦ ዴርጅት   ሏ. የግሌ የገንዘብ ተቋም  

4. ክሌሌ ትምህርት ቢሮ    መ. መንግስታዊ የገንዘብ ተቋም  

5.ሪፇራሌ ሆስፒታሌ     ሠ. የመገናኛ አገሌግልት  

6. ቴላኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን   ረ. የጤና አገሌግልት  

       ሰ. የፖስታ አገሌግልት  

       ሸ. የውሀ መስመር ዝርጋታ  

 

ሏ. ከተሰጡት አማራጮች ትክክሇኛውን በመምረጥ መሌሱ፡፡  

1. የዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ከስንት ክሌልችና ከስንት አገሮች ጋር ይዋሰናሌ?  

ሀ. ሁሇት  ክሌልችና ሁሇት አገሮች  

ሇ. ሁሇት ክሌልችና ሶስት አገሮች  

ሏ. አንዴ ክሌሌና አንዴ ሀገር  

መ. መሌሱ አሌተሰጠም  
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2.      በርካታ ሊይ ውሃማ አካሌን ሇማሳየት የምንጠቀምበት ቀሇም ነው፡፡  

 ሀ. ቡኒ    ሏ. ቀይ  

 ሇ. ሰማያዊ      መ. ብጫ  

3. መሌከአ ምዴር ማሇት    ማሇት ነው፡፡  

 ሀ የተመቻቸ ምዴር  

 ሇ. የመሬት አቀማመጥ  

 ሏ. ተራራ  

 መ. መሌሱ አሌተሰጠም  

4. ከዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ በከፌታው አንዯኛ የሆነው    ተራራ ነው፡፡  

 ሀ. ጉጌ  

 ሇ. አንበርቾ 

 ሏ. ዲሞት 

 መ. ገራምባ  

5. ከዯ.ብ.ብ.ሕ. ክሌሌ ዝቅተኛው ቦታ  

 ሀ. የአርባ ምንጭ አካባቢ ነው  

 ሇ. የጨው ባህር ዝቅተኛ ቦታ ነው  

 ሏ. የዲልሌ ዝቅተኛ ቦታ ነው  

6. ከዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ውስጥ የማይገኘው ወንዝ የቱ ነው? 

 ሀ. ሰገን 

 ሇ. ብሊቴ 

 ሏ. ወይጦ 

 መ. አዋሽ  
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7. በኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ ሊይ የኢትዮጵያ ህዝቦችና ሀይማኖቶቻቸው በእኩሌነትትና 

በአንዴነት ሇመኖር ያሊቸውን ተስፊ የሚያሳየው   ነው፡፡  

 ሀ. አረንጓዳ ቀሇም  

 ሇ. ቀይ ቀሇም  

 ሏ. አርማው  

 መ. ሁለም መሌሶች ናቸው  

8. በዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ሰንዯቅ ዓሊማ ሊይ የተመሇከተው ጏጆ ቤት የሚያሳየው  

 ሀ. የብሔሮችና ብሔረሰቦችን የባህሌ  መመሳሰሌ ነው፡፡  

 ሇ. የብሔሮችን የባህሌ ሌዩነት ነው፡፡  

 ሏ. የብሔሮችና ብሔረሰቦችን ብዛት፡፡ 

 መ. የቋንቋቸውን አንዴነት ነው፡፡ 

9. በገጠርም ሆነ በከተማ አስተዲዯር አነስተኛው የመስተዲዯር እርከን    ነው፡፡  

 ሀ. ወረዲ  

 ሇ. ክፌሇ ከተማ  

 ሏ. ሌዩ ወረዲ  

 መ. ቀበላ 

10. በዯ.ብ.ብ.ሕ.ክሌሌ ሌዩ ወረዲዎች የሆኑት    ናቸው፡፡  

 ሀ. ሲዲማ፣ዲውሮ፣ኮንሶና፣ከፉቾ  

 ሇ. የም፣ባስኬቶ ፣ኮንታና ሀሊባ 

 ሏ. የም፣ዲውሮና ሀሊባ  

 መ. ቡርጂ፣ የም፣ሀሊባና ኮንታ 
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የቃሊት መፌቻ 

ምግብ  - ማንኛውም የሚበሊና የሚጠጣ ሆኖ ሇሰውነት እዴገትና ጤንነት       

  የሚጠቅም ነገር  

የምግብ ክፌልች   - አራቱ የምግብ ክፌልች ወተት፣ሥጋ፣እህሌና ጥራጥሬ እና  

  አትክሌትና ፌራፌሬን የሚያካትት 

የአመጋገብ ሥርዓት  - ምግቦችን በተሇያየ መሌክ መመገብ /በፇሳሽ፣በጠጣር፣  

  በትኩስነት ወይም ከቀዘቀዘ በኋሊ/ 

የምግብ ብሌሽት  - የምግብ ብክሇት/በሽታ በሚያስከትለ ተህዋስያን ወይም ጀርሞች  

  መበከሌ ወይም መመረዝ/  

ንፅህና     - ፅዲት/የግሌ የቤተሰብና የአካባቢ ጽዲት / 

የውሃ ብክሇት   - የውሃ በጀርሞች መበከሌ ወይም መመረዝ  

ህመም    - ጤናማ ያሇመሆን ስሜት  

የሰውነት ፇሳሽ   - በሰውነት ውስጥ የሚገኝ ጠቃሚ ፇሳሽ  

ቤተሰብ  - አባት ፣እናትና ሌጆችን የሚያካትት በአንዴ ቤት ውስጥ  

  የሚኖሩ ሰዎች  

የቤተሰብ ጽዲት   - የቤተሰብ ንፅህና  

የአካባቢ ንፅህና   - የአካባቢ ጽዲት  

መፀዲጃ ቤት    - ሰዎች ሇመጸዲዲት የሚጠቀሙበት ሽንት ቤት  
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ኤዴስ በሽታ  - የሰዎችን የተፇጥሮ በሽታ መከሊከያ አቅምን በሚያዲክም ቫይረስ    

  ምክንያት የሚከሰት በሽታ  

የተመጣጠነ እረፌት - በሥራ መካከሌ ወይም ከሥራ በኋሊ ከዴካም ሇመሊቀቅ     

          የሚወሰዴ ተገቢ እረፌት 

መሠረታዊ ፌሊጏት  - ሇሰዎች የዕሇት ተዕሇት ህይወት ጠቃሚ የሆኑ ምግብ፣ ሌብስና 

መጠሇያ  

ፓርኮች  - የተሇያዩ ብርቅ እንስሳትና እፀዋት የሚገኙበትና ሇቱሪስቶች 

ግብኝት የተዘጋጁ አስዯሳች ሥፌራዎች  

ቅርስ  - ሰው ሠራሽ ወይም በተፇጥሮ የሚገኝ ታሪካዊ ሀብት  

ባህርይ  - የአንዴ ነገር ፀባይ  

ቅንጣት  - አንዴ ነገር የሚገኝበት አነስተኛ መጠን  

ከርሰ - ምዴር  - በምዴር ውስጥ  

ገፀ - ምዴር  - በምዴር ሊይ  

 ቁጥቋጦ  - ቀጫጭን ግንዴና አጫጭር ቁመት ያሊቸው እጅብ ብሇው   

የሚያዴጉ እፀዋት  

ማዕዴን  - በምዴር ሊይና በምዴር ውስጥ የሚገኙ ህይወት የላሊቸውና    

ሇሰው ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ምሳላ ዴንጋይ፣ ነዲጅ ዘይት፣ 

ወርቅና አሌማዝ የመሳሰለት  

ዘመን  - በመቶ አመታት የሚቆጠር ጊዜ  
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ፀረ - ተባይ  - ተባዮችን የሚገሌ መርዝ 

ቮሉቦሌ  - የመረብ ኳስ  

መቸከሌ  - እንዲይነቃነቅ አዴርጎ መሬት ሊይ መትከሌ  

ክስተት  - በአምስቱ ህዋሶቻችን አይተን፣ሰምተን፣ቀምሰን፣አሽትተንና     

  ዲስሰን የምንረዲው ማንኛውም ነገር  

መንዘር  - አንዴ ነገር እንዱርገበገብ ሇማዴረግ መምታት  

መፇንቅሌ  - ዴጋፌ ወይም ታኮ በመጠቀም ጭነትን ሇማንቀሳቀስ የሚረዲ 

ጠንካራ ረጅም ዘንግ  

መዘውር/በከራ/  - ጭነትን ወዯ ሊይና ወዯ ታች ሇማንቀሳቀስ የሚረዲ በገመዴና 

በሽክርክሪት የሚሠራ ቀሊሌ መሣሪያ  

እርሻ     - የግብርና ዘርፌ ሆኖ የተሇያዩ ሰብልች የሚመረቱበት ሥራ  

ሰብሌ  - ሇሰዎች ምግብነት የሚውሌ ተዘርቶ ወይም ተተክል  

  የሚያዴግና ዘር የሚሰጥ ተክሌ፡፡  

ግብርና  - እርሻንና ከብት ማርባትን የሚያካትት በገበሬዎችና በከብት   

  አርቢዎች የሚከናወን ሥራ  

እፀዋት  - ተክልች  

ነፌሳት  - ሦስት የሰውነት ክፌልች ያሎቸው እንዯ ዝንብ ፣ንብና የወባ    

  ትንኝ የመሳሰለት ትንንሽ እንስሳት  
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አትክሌት  - ጏመን፣ሽንኩርት፣ዴንችና ቲማቲም የመሳሰለት የምግብ 

ተክልች መጠሪያ  

ዐዯት  - የተሇያዩ የእዴገት ዯረጃዎችን የሚያካትት የነፌሳት የህይወት   

  ሂዯት  

ችግኝ  - የተክሌ ዘር ተዘርቶ የሚበቅሌ የእፅዋት የመጀመሪያ ዕዴገት    

  ዯረጃ  

እጭ - በነፌሳት የህይወት ዐዯት ከእንቁሊሌ ቀጥል ያሇ የእዴገት ዯረጃ  

ፑፓ  - ከእጭ ቀጥል ያሇ የነፌሳት ዕዴገት ዯረጃ/ሙሽሬ/  

ጉሌምስ  - ከፑፓ /ሙሽሬ/ ቀጥል ያሇ የነፌሳት የመጨረሻ ዕዴገት ዯረጃ 

ተህዋስያን  - የተሇያዩ በሽታዎችን የሚያስከትለ ጀርሞች  

ሰም  - ሇሻማ፣ሇጧፌና ሇቅባት መሥሪያ የሚሆን ከማር የሚገኝ የንብ    

         ውጤት  

አጏራባች    - ዴንበርተኛ /ጏን ሇጏን የሚገኙ/  

ዴንበር  - ወሰን  

ስምጥ ሸሇቆ  - ሰፉ ዝቅተኛ መሬት  

ሸሇቆ  - በወንዞች መሸርሸር የሚፇጠር ዝቅተኛ መሬት  

የተራራ ሰንሰሇት  - ብዙ ተራሮች ተያይዘው ረጅም የሆነ ከፌተኛ ምዴር ሉፇጠር 

ሾጣጣ  - ከሥሩ ሰፊ ብል ከሊይ እየጠበበ የሚሄዴ ክብ ነገር  
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ለአሊዊ  - ነፃ ሆኖ ራሱን በራሱ የሚያስተዲዴር ሀገር   

የሰንዯቅ ዓሊማ ቀን   - ሇሰንዯቅ ዓሊማ ክብር ሲባሌ የሚከበር ብሔራዊ በአሌ  

አርበኝነት    - ሀገርን የመውዯዴ፣የመጠበቅ እና የማሌማት ተግባር  

ንዴፌ    - ዱዛይን  

መዋቅር    - አዯረጃጀት  

ህገ - መንግስት   - የአንዴ ሀገር ህዝብ መተዲዯሪያና የህጏች ሁለ የበሊይ ህግ  

ግበረ-ሰናይ ዴርጅት   - በጏ አዴራጊ፣ እርዲታ ሰጭ ዴርጅት  

እርከን    - ዯረጃ  

ተቋም     - ዴርጅት፣ መሥሪያ ቤት  

ክፌሇ ከተማ    - ከቀበላ ቀጥል የሚገኝ የከተማ አስተዲዯር፡፡  

ሌዩ ወረዲ  - ተጠሪነቱ ሇክሌሊዊ መንግስት የአስተዲዯር እርከን 

  በሥሩ ቀበላዎችን ያካተተ 

ፊሽን አሇባበስ  - ባህሊዊ ያሌሆነ አሇባበስ፣ጊዜ አመጣሽ አሇባበስ  

ኋሊ- ቀር  - ያሌሰሇጠነ ፣በሌማዲዊ መሌኩ የሚኖር  

መስህብ - የሚያጓጓ ወይም የሚስብ  

ጌጣጌጥ  - ሰዎች ሇውበት፣ሇማማር ወይም ሇእይታ ሲለ፣የሚሇብሱት 

ወጭ የሚያዯርጉት   

ቱሪስት  - አገር ጏብኚ  
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ትህትና  - ጨዋነት፣መሌካም ሥነምግባር  

ነውር  - እንከን፣በህብረተሰቡ ተቀባይነት የላሇው ነገር   

መሰዯዴ  - በአንዴ አስገዲጅ ነገር አካባቢን ሇቆ መሄዴ  

ህገ - ወጥ  - ህጋዊ ያሌሆነ፣ ተገቢ ያሌሆነ  

አርበኛ  - አገር ወዲዴ ወይም አገር አሌሚ  

ታታሪ  - ትጉህ ሠራተኛ     

ስኬታማ    - ውጤታማ  

ተነሳሽነት    - ሇሥራ ፌሊጎት ማሳየት 

የሥራ መስክ    - የሥራ ዓይነት  

 

 

 

 


