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1. ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ የያዘውን ሆሄ በመምረጥ 

መልሱን በተሰጠው መልስ መስጫ ላይ አስቀምጡ፡፡ 

1. ከሚከተሉት ዓ.ነገሮች መካከል በትክክለኛው የሥርዓተ ነጥብ አጠቃቀም የተፃፈው የትኛው 

ነው  ? 

ሀ/ ለምን በላህ ? ብሎ ጠየቀኝ፡፡ 

ለ/ ‹‹ለምን በላህ?›› ብሎ ጠየቀኝ፡፡ 

ሐ/ ለምን  ? በላህ ብሎ ጠየቀኝ  ? 

መ/ ‹‹ለምን በላህ ›› ብሎ ጠየቀኝ፡፡ 

2. ከሚከተሉት አማራጮች መካከል ከግል ደብዳቤ ውስጥ የሚካተተው የቱ ነው  ? 

ሀ/ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ    ሐ/ የማፅናኛ ደብዳቤ 

ለ/ የቅጥር ደብዳቤ     መ/ የድጋፍ ደብዳቤ 

3. ከሚከተሉት ቃላት መካከል በትክክል ተነጣጥሎ የተፃፈው የትኛው ነው  ? 

ሀ/ ቋንቋ -ዎች -አችንን    ሐ/ ህሊና-ዋ-ን 

ለ/ ጥምረት-አች-ውን      መ/ ልጅ ኦች ኣችን 

 4.‹‹እኔና አንተ እሱንና እሷን እንገጥማለን›› በሚለው ዓ.ነገር ውስጥ በሁለተኛው መደብ 

፣ነጠላ ቁጥር ተባዕታይ ፆታ የተገለጸው ተውላጠ ስም የትኛው ነው  ? 

ሀ/ እኔ    ለ/ እሷ    ሐ/ አንተ  

 መ/ እሱ 

4. ከሚከተሉት መካከል ጠብቆና ላልቶ ሲነገር የተለያየ ትርጉም የሚሰጠው የትኛው ነው  ? 

ሀ/ መድረስ    ለ/ መቀማት    ሐ/ መናደድ  

 መ/ መነደፍ 

5. የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በአፍሪካ ውስጥ ከሚጠቀሱ ከፍተኛ የተፈጥሮ ሀብቶች 

መገኛ ከሆኑት ፓርኮች መካከል አንዱ ነው፡፡ ሁለት ሺህ ሁለት መቶ እስኩዌር ኪሎ  

ስም     3ተኛው ሩብ ዓመት               ቀን           2012                    የትምህርት ዓይነት አማርኛ    

 የክለሳ ጥያቄዎች           ለ9ኛ            ክፍል                                   የመምህሯ ስም  መምህርት      እየሩስ                                    



ሜትር ስፋት አለው፡፡ በውስጡም ከበከፍታው በሀገራችን በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ቱሉ 

ዲምቱን ተራራ ያጠቃልላል፡፡ 

  ከላይ የቀረበው ድርሰት በየትኛው የድርሰት አይነት የተፃፈ ነው  ? 

ሀ/ ገለጭ    ለ/ ተራኪ   ሐ/ አመዛዛኝ   

 መ/ በያኝ 

 

6. ‹‹ሐርን የሚሰራ የሐር ትል ነው ፤----------የሐር ትል ተብሎ ይጠራል፡፡ 

ሀ/ እንዲያውም      ሐ/ ይሁን እንዲ 

ለ/ ከዚህም የተነሳ     መ/ ምክንያቱም 

7. ማንኛውም ነገር በወቅቱ ቢከናወን መልካም ነው ፡፡ የሚለውን ሀሳብ የሚወክለው 

ማሳሌያዊ አነጋገር የቱ ነው  ? 

ሀ/ የጅብ ችኩል ቀንድ ይነክሳል   ሐ/ የሰው ፈላጊ የራሱን ያጣል 

ለ/ ትምህርት በልጅነት አበባ በጥቅምት  መ/ ፍየል ከመድረሷ ቅጠል 

መበጠሷ 

8. ‹‹ ባለፈው ነገር መቆጨትን ትቶ ለወደፊት ማሰብ እንደሚገባ ›› የሚያመለክተው 

ምሳሌያዊ አነጋገር የትኛው ነው  ? 

ሀ/ ምከረው ምከረው እንቢ ካለ መከራው ይምከረው፡፡ 

ለ/ ሙት መውቀስ ድንጋይ መክሰስ፡፡ 

ሐ/ ላለፈ ክረምት ቤት አይሰራም፡፡ 

መ/ ምጡን እርሺው ልጁን አንሺው፡፡ 

9. ከሚከተሉት አባባሎች መካከል ሶስተኛ መደብ፣ ነጠላቁጥር በሆነ ባለቤት ተነገረው የትኛው 

ነው  ? 

ሀ/ መቼ መጣሽ ሙሽራ መቼ ቆረጠምሽ ሽንብራ 

ለ/ አለማረፌ አንተን ማንከርፈፌ 

ሐ/ እንኳን ዘንቦብሽ እንዲያውም ጤዛ ነሽ 

መ/ እራት የሌላት ምሳ አማራት 

2.በ "ሀ" ስር ለተዘረዘሩት ፈሊጣዊ አነጋገሮች በ "ለ" ስር ከተዘረዘሩት 

ፍቻቸው ጋር አዛምዱ፡፡( ለእያንዳንዱ 2 ነጥብ) 

 

                              " ሀ"                                                           " ለ" 

_________፩.   የአዞ እንባ                                        ሀ. ቆይቶ የሚታይ 



_________፪.  ፍርድ ለበሰ                                       ለ. ተቆጥቶ 

_________፫. ጠበቃ ወለደ                                      ሐ. ጠበቃ አቆመ 

_________፬. እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ                         መ. የውሸት ሀዘን 

_________፭. የመስቀል ወፍ                                     ሠ. ህግ ተማረ 

 

 

 

 

3.የሚከተሉትን ጥያቄዎች እንደአጠያየቃቸው አጭርና ግልፅ መልስ ስጡ፡፡ 

፩. የአካባቢን ንፅህና አለመጠበቅ ምን ዓይነት ችግሮችን ያስከትላል? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

፪. ሁለት የዘይቤ ዓይነቶችን  አብራርታችሁ ፃፉ፡፡  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

፫. በአንድ ዓረፍተ ነገር ውስጥ የግስ ተግባር ምንድን ነው? 

______________________________________________________________________ 

፬. ባለቤት በአንድ ዓረፍተነገር ውስጥ ያለው ተግባር ምንድን ነው? በምሳሌ አስረዱ፡፡ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

፭. በሰውኛ ዘይቤ የቀረበ አንድ አጭር ግጥም ፃፉ ፡፡ 

______________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

                                     

                                            

       የወላጅ/ያሳዳጊ ፊርማ__________________________ 
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ሀ. ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ የያዘውን ሆሄ በመምረጥ 

መልሱን በተሰጠው መልስ መስጫ ላይ አስቀምጡ፡፡ 

1.መገርሳ ጥቁር የቆዳ ጫማ ገዝቶ መጣ፡፡ በሚለው ዓ.ነገር ውስጥ የተሰመረበት ሀረግ ምን 

አይነት ሀረግ ነው  ? 

ሀ/ ግሳዊ ሀረግ     ሐ/ መስተዋድዳዊ ሀረግ 

ለ/ ቅፅላዊ ሀረግ     መ/ ስማዊ ሀረግ 

2. ከሚከተሉት መካከል ጠብቆና ላልቶ ሲነበብ የተለያየ ትርጉም የሚሰጠው የትኛው ቃል 

ነው? 

ሀ/ ገብስ   ለ/ ቃጭል   ሐ/ ጥፍር  

 መ/ መቀስ 

3.ከሚከተሉት የሥነ -ቃ ባህርይ ያልሆነው የቱ ነው ? 

ሀ/ ቡድናዊነት   ለ/ ተለዋዋጭነት    ሐ/ ተከዋኝነት 

 መ/ ቁጥብነት 

4.‹‹የእኔ ሴት ወይዘሮ የእኔ ስመ መልካም፣ 

ስም     3ተኛው   ሩብ ዓመት      ቀን   2012                  የትምህርት ዓይነት አማርኛ    
 የክለሳ  ጥያቄዎች                              ለ10ኛ   ክፍል                              የመምህሯ ስም  መምህርት  እየሩስ   



በእጇ ስራን እንጂ በአፏ ሰው አትነካም፡፡ የሚለው ቃል ግጥም በየትኛው የቃል ግጥም 

ዘርፍ ይመደባል? 

ሀ/ የሀዘን    ለ/ የሠርግ   ሐ/ የሙገሳ     መ/ 

የሥራ  

5.‹‹ወደቀ ሲሉ ተሰበረ›› የሚለው አነጋገር ከሚከተሉት የትኛውን አገላለፅ ያመለክታል? 

ሀ/ አጋኖ መስማትን     ሐ/ አጋኖ መሰበርን 

ለ/ አጋኖ መፃፍን      መ/ አጋኖ ማውራትን 

6.አንድ ሰው የማንንም እርዳታ ሳይጠይቅ ኑሮውን መምራት ከቻለ ምን ይባላል? 

ሀ/ ራሱን አግኝቷል     ሐ/ ራሱን ጠብቋል 

ለ/ ራሱን ችሏል     መ/ ራሱን አውቋል 

 

 

 

 

7.ከሚከተሉት ስያሜዎች መካከል ለአንበሳ ጨቅላ (ልጅ) ትክክለኛ ስያሜ የቱ ነው ? 

ሀ/ እምቦሳ   ለ/ ሙጭልት   ሐ/ ደቦል  መ/ 

ወርንጭላ 

8.‹‹እውቀታችሁን›› ከሚለው ቃል ቅርፅ ጋር ተመሳሳይ የሆነው ከሚከተሉት የትኛው ነው 

? 

ሀ/ ቀልዶቻችሁን ለ/ ድርሰታችሁን  ሐ/ ቅጥዎቻችሁን  መ/ 

የችሎታችሁን 

 

9.ከሚከተሉት ቃላት መካከል የመሀል ፊደሉን የደገመና ‹‹ ኦሽ››ን የቀጠለ ቃል የትኛው ነው 

? 

ሀ/ ግርዶሽ   ለ/ ጋርዮሽ    ሐ/ ድግግሞሽ  

 መ/ ስብስቦሽ 

 
 

ሀ/ ቤቶችን   ለ/ መጠጥ   ሐ/ ይህን   መ/ 

ክብር 

10.ማርታ ትላንት እዚህ ነበረች፡፡በዚህ ዓ.ነገር ውስጥ ጊዜ አመልካች ተውሳከ ግስ ሆነው 

የትኛው ነው ? 



ሀ/ ማርታ    ለ/ ትናንት    ሐ/ እዚህ  

 መ/ ነበረች  

መ.በ "ሀ" ስር ለተዘረዘሩት ቃላትና ሐረጋት በ "ለ" ስር ከተዘረዘሩት ተመሳሳያቸው 

ጋር አዛምዱ፡፡(ለእያንዳንዱ 1 ነጥብ) 

                   " ሀ"                                                             " ለ" 

                   ፩. ርስት                                           ሀ. ሰጠ 

                 ፪. መስክ                                         ለ. ግማሽ 

                ፫. ነፈረ                                           ሐ. ተዳከመ 

               ፬. ባዝራ                                           መ. መጥረቢያ 

               ፭. ቸረ                                              ሠ. ዝምታ 

               ፮. እኩሌታ                                       ረ. ሴት ፈረስ 

               ፯. ቆረቆዘ                                         ሰ. ፈላ 

                ፰. ምሳር                                        ሸ. ሰበብ 

                ፱. አርምሞ                                     ቀ. የስራ ዘርፍ 

                ፲. ምክንያት                                     በ. ሀብት 

 

 

3.የሚከተሉትን ጥያቄዎች እንደአጠያየቃቸው አጭርና ግልፅ መልስ ስጡ፡፡ 

፩. አራቱን የድርሰት ዓይነቶች ፃፉ፡፡  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

፪. ሁለት የዘይቤ ዓይነቶችን  አብራርታችሁ ፃፉ፡፡  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

፫. በአንድ ዓረፍተ ነገር ውስጥ የተሳቢ ተግባር ምንድን ነው? 

______________________________________________________________________ 

፬. ባለቤት በአንድ ዓረፍተነገር ውስጥ ያለው ተግባር ምንድን ነው? በምሳሌ አስረዱ፡፡ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

፭. አንድ አጭርና ግልፅ ስዕላዊ ድርሰት ፃፉ ፡፡ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

                                     

                                            

       የወላጅ/ያሳዳጊ ፊርማ__________________________ 
 

                                                                    We Make Learning a Happy Experience!!           
 

           The New English Private School (NEPS) 
 

            Tel. NEPS 1: 011 320 57 20 NEPS: 2 0113 83 72 10  NEPS 3: 011 384 70 50 NEPS 4: 011 384 70 07 
NEPS 5: 011 369 25 35 

                                                 www. NEPschool.edu.et P.O.Box 18609 Addis Ababa Ethiopia  

ሀ.የሚከተሉት ቅኔዎች ህብረቃላ ከለያችሁ በኋላ በሰምና ወርቅ ፍቷቸው፡፡ 

1. አንተ ልጅ አጥብቀህ ልጓሙን ያዘው፣ 

በቅሎ አያውቅምና እንዳንተ ያለ ሰው፡፡ 

              ህብረቃል  

                  ሰም 

ስም     3ተኛው ሩብ ዓመት      ቀን              2012       የትምህርት ዓይነት አማርኛ    

 የክለሳ ጥያቄዎች              ለ11ኛ       ክፍል                              የመምህሯ ስም  መምህርት   እየሩስ                     



                     ወርቅ 

 

2. ደንቢያና ፎገራን የላም አገር ትቶ፣ 

     ወተት ወተት ይላል እከተማ ገብቶ፡፡ 

                ህብረቃል  

                  ሰም 

                     ወርቅ 

 

3. አዲስ አበባ ላይ ቡና ቢወደድ፣ 

      ከጅማ ሰው ካለ ይመጣል በግድ፡፡ 

               ህብረቃል  

                  ሰም 

                     ወርቅ 

 

 

 

ለ.የሚከተሉት ዓረፍተነገሮች ወደ እንግሊዝኛ ተርጉሟቸው፡፡ 

ሀ. ግለታሪክ በራሱ በግለሰቡ የሚፃፍ የሕይወት ታሪክ ነው፡፡ 

ለ . አለቃ ዘነበ ከሀገራችን ታላላቅ የሕይወት ታሪክ ጸሐፊዎች አንዱ ነበሩ፡፡ 

ሐ. በጣም አሳሳቢ ችግር ውስጥ ነኝ፡፡ 

መ. ውድ የቤት መኪና ገዛች፡፡ 

ሠ. እኔ ሚስጥሩን እየጠበቅሁ ነበር ፤  ነገር ግን እህቴ ወደቤት ሄዳ አወጣችው፡፡ 

 

 

 

 



 

 

ሐ.ለሚከተሉት ጥያቄዎች እንደአጠያየቃቸው አጭርና ግልፅ መልስ ስጡ፡፡ 

    ፩. የህይወት ታሪክ ማለት ምን ማለት ነው ?  አብራርታችሁ ፃፉ ፡፡ 

 

 

 ፪. በዓረፍተነገር ውስጥ የቃል ክፍሎችን ሙያ አብራርታችሁ ፃፉ፡፡ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  ፫. በቃል እርባታና በቃል ምስረታ መካከል ያለውን ልዩነት አስረዱ፡፡ 

 

 

 

 

 ፬. የኮረና ቫይረስ ለመጀመሪያ ጊዜ በየትኛው የቻይና ግዛት ተነሳ? ያገኘውስ ዶክተር ማን 

ይባላል? አሁን ያዳረሳቸውን ሀገሮች ዘርዝራችሁ ፃፉ፡፡ 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                               

የወላጅ/ያሳዳጊ ፊርማ__________________________ 
1.  

             We Make Learning a Happy Experience!! 

 

 

          The New English Private School (NEPS) 
 

            Tel. NEPS 1: 011 320 57 20 NEPS: 2 0113 83 72 10  NEPS 3: 011 384 70 50 NEPS 4: 011 384 70 07 
NEPS 5: 011 369 25 35 

                                                 www. NEPschool.edu.et P.O.Box 18609 Addis Ababa Ethiopia  

ሀ.ለሚከተሉት ጥያቄዎች እንደአጠያየቃቸው አጭርና ግልፅ መልስ ስጡ፡፡ 

    ፩. ዘይቤ በስነ ግጥም ውስጥ ምን ዓይነት አገልግሎት ይሰጣል?  

 

 

ስም     3ተኛው ሩብ ዓመት      ቀን              2012       የትምህርት ዓይነት አማርኛ    

 የክለሳ ጥያቄዎች              ለ12ኛ       ክፍል                              የመምህሯ ስም  መምህርት   እየሩስ                     



 ፪. ሶስቱ የጠቃሽ ዘይቤ አይነቶች ማን ማን ናቸው ? ልዩነታቸውስ ምንድን ነው?  

 

 

 

 ፫. በመጥበቅና በመላላትየፍቺ ለውጥ የሚያመጡ ቃላት ከእማሬ?ያዊና ከፉካሬያዊ ፍቺ 

ጋር ያላቸው 

       ግንኙነት ምንድን ነው ?  

 

 

 

 ፬. የኮረና ቫይረስ የትኛውን የሰውነት ክፍል ያጠቃል? 

 

፭. የኮረና ቫይረስ በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ የት ተገኘ ? 

 

                                                             

 


