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The New English Private School
NEPS 1 @ Old Airport + 251-1-320-57-20/320-60-89

NEPS 2 @ Old Airport + 251-1-372-85-36
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1. ጠንካራ የስራ ባህል ማለት ምን ማለት ነው?

2. ጊዜን በአግባቡ ስራ ላይ ማዋል ምን አይነት ጠቀሜታ አለው?

3. ጠንክሮ በመስራት ምን አይነት ጥቅም ማግኘት እንችላለን?

4. ጎበዞች ሲተጉ ዕረፍት የፈለገ
ለስራው ዕውቀቱን ጉልበት የነፈገ
ልጆች ዳቦ ሲሉት ጓሮ ተሸሸገ፡፡ ከዚህ ግጥም ምን ተማራችሁ? አብራርታችሀ ግለፁ፡፡

5. ከአካባቢ በሚገኙ ነገሮች ላይ ተመስርቶ ከቀላል ነገር በመጀመር ጠንክሮ ከተሰራ
ወደ ተሻለ የኑሮ ደረጃ ለማደግ ያስችላል፡፡
6. ማለት ማንኛውንም ዓይነት የስራ መስክ በእኩል ደረጃ መመልከት ማለት ነው፡፡
7. S™N ±NNQ ks™N MN aYnT eqì…ª A³g¼lN?

8. ስራ ክቡር ነው የምንለው ምን ምን ነገሮች ስናደርግ ነው?

9. ሁሉም ስራ በጥሩ ሁኔታ ሊከናወን የሚችለው በምን መልኩ ነው?

10. ስራን መናቅ የሌለብን ለምንድን ነው?

11. ልመና በሀገር ደረጃ ምን አይነት ጉዳት ያስከትላል?

12. ልመናን ለማስቀረት እያንዳንዱ ግለሰብ ምን ማድረግ ይኖርበታል?
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13. በአንድ የቤተሰብ አባል ውስጥ ያሉ ሰዎች በሁሉም ስራ እንደአቅማቸው መሳተፍ አለባቸው?
ወይስ የለባቸውም? ከነምክንያታችሁ አብራርታችሁ ግለፁ፡፡

14. ሳይሰሩ መብላት በቤተሰብ መካከል ምን አይነት ጉዳት ያስከትላል?

15.ማንኛውም ቤተሰብ የስራ ባህልን እንዴት ማዳበር አለበት?

16. አንድ ባለሙያ የሙያ ችሎታ ኖሮት የሙያ ሥነምግባር ባይኖረው ምን አይነት ችግር ሊኖር
ይችላል?

17. ማለት ተቀማጭ የሌለው ትርፍ የማይገኝበት ገቢ ማለት ነው፡፡
18. ጊዜን በአግባቡ መጠቀምና ደንበኛን ማክበር የሙያ ችሎታ ነው? ወይስ የሙያ ሥነምግባር?

19. ማንኛውም ስራ/ሙያ እንዲከበር ምን መደረግ አለበት?

20. የሀገርን ኢኮኖሚ፣ሰላም እና ማህበራዊ ህይወት በከፍተኛ ደረጃ የሚያናጋው ነው፡፡
21. በራስ መተማመን ማለት ምን ማለት ነው?

22. ራስን መቻል የ ስሜትን ይፈጥራል፡፡
23. አንድ ሰው ራሱን ሲችል በሀገር ደረጃ ምን አይነት ጠቀሜታ ይኖረዋል?

24. በራሳቸው የሚተማመኑ ሰዎች ካሏቸው መገለጫዎች መካከል 3ቱን ጥቀሱ፡፡
ሀ.
ለ.
ሐ.
25. ህጋዊም ሆነ ህጋዊ ያልሆነ ገዳይ ለማስፈፀም ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የሚሰጡት ወይም
የሚቀበሉት ገንዘብ ወይም ሌሎች የስጦታ አይነት ይባላል፡፡

Parent’s/Guardian’s signature__________________________
1.

We Make Learning a Happy Experience!!


