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ዳንዲ ቦሩ ት/ቤት 
አዲስ አበባ 

   2012 ዓ.ም ሇ10ኛ ክፍሌ ተማሪዎች የተዘጋጀ  የአማርኛ ቋንቋ  ትምህርት  መሌመጃ 
   ስም-------------------------------ክፍሌ----------------- 
መመሪያ አንድ፤ ቀጥል ሇቀረቡት ሌዩሌዩ ጥያቄዎች ከተሰጡት አማራጮች ትክክሇኛ የሆነ መሌስ ምረጡ። 
1. ከውሻ ሆድ ቅቤ አያድርም፡፡ የሚሇውን ተረትና ምሳላ በፍቺ የሚተካው ፈሉጣዊ ንግግር የቱ 

ነው? 
   ሀ. አንብርት የሇሽ         ሇ. እንብርቱን የተተኮሰ 
   ሐ. ትከሻ ሰጠ             መ. የዝሆን ጆሮ 

2. ከሚከተለት ዓ.ነገሮች በትክክሇኛ አጻጻፍ የቀረበውየቱነው? 
    ሀ. ምክትሌ ጠቅሊይ ምኒስትሩ ገቡ፡፡   
    ሇ. የገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስትር በጀቱን  አስታወቀ፡፡    
    ሐ. ትምህርት ሚኒስትር መጽሃፍት አሳተመ፡፡   
    መ. ሚኒስትሩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ሇቀቁ፡፡ 
3. አንዱ አውሮፕሊን ሇማረፍ-------------ላሊኛው ደግሞ ሇመብረር -----------------፡፡ 

በባዶ ቦታዎቹ መግባት ያሇባቸው ትክክሇኛ ቃሊት የትኞቹ ናቸው? 
      ሀ. ሲያንዣብብ፤ አኮበኮበ        ሇ. ሲያቆበቁብ፡ አሻቀበ 
      ሐ. ሲንሳፈፍ፤  ተነሳሳ           መ. ሲያቆሇቁሌ፤ ተንጠራራ 
4. በመናፈሻው መካከሌ ስንሸራሸር የአበቦቹ----------------- አፍንጫዬን----------------፡፡ በባዶ 

ቦታዎቹ የሚስማሙት ቃሊት በቅደም ተከተሌ የትኞቹ ናቸው? 
  ሀ. ሽታ ፤ ሰነገኝ   ሇ. መዓዛ ፤አወደኝ  ሐ. ጠረን፡ ሰረሰረኝ  መ. መዓዛ፤ ገሇማኝ 
5. ከሚከተለት ዓ.ነገሮች ውስጥ በትክክሇኛ የብዙ ቁጥር ሥርዓት የተቀመጠው የቱ ነው?      

  ሀ. እጽዋቶች የተፈጥሮ ሚዛንን ስሇሚጠብቁ ሌንከባከባው ይገባሌ፡፡ 
        ሇ. የአናብስት ቡድን ስሇሆኑ በድሌ ተመሇሱ፡፡ 
        ሐ.  በአቅራቢያችን ሶስት የቅርስ መካናቶች ይገኛለ፡፡ 
        መ..ስሇግጥም ምንነት ብዙ ሉቃውንቶች ሀሳብ ሰጥዋሌ፡፡ 

6.    የሆዴን እንፋልት ጥርሴ እየመሇሰው 
እንደሌቡ አዳሪ እመስሊሇሁ ሇሰው፡፡   የሚሇው ቃሊዊ ግጥም ከየትኛው ሰው የሚወጣ 
ይሆናሌ? 
    ሀ. ፍቅር ከያዘው        ሇ. ህመም ከሚያሰቃየው    
     ሐ. ከከፋው  ሰው      መ. ክህደት ከተፈጸመበት ሰው 

7. ከሚከተለት ሃሳቦች አንዱ የሃሳባዊያንን የቋንቋ የት መጣ መሊምት ይመሇከታሌ 
     ሀ. የሰው ሌጅ ይሁነኝ ብል ስራ መስራቱ ሇቋንቋ መፈጠር ምክንያት ሆኗሌ፡፡ 
     ሇ. መሇኮታዊ ሃይሌ ቋንቋን ሇሰው ሌጅ ሰጠ፡፡ 
     ሐ. የቋንቋአፈጣጠሩ ውስጣዊና ውጫዊ ግፍቶችን መሰረት ያደርጋሌ፡፡ 
     መ. የሰው ሌጅ ከዝግ መግባቢያ ወደ ድምጻዊ መግባቢያ የተሸጋገረው በዝግመተ ሇውጥ ነው፡፡ 
8. ከሚከተለት መካከሌ ስሇቋንቋ ትክክሌ ያሌሆነው የቱ ነው? 
     ሀ. ቃሊት በውክሌና ከቆሙሇት እሳቤ ጋራ ያሊቸው ግንኙነት አጋጣሚያዊ ነው፡፡ 
     ሇ. ሁለም ቋንቋዎች የተናጋሪዎቻቸውን ባህሌ በመግሇጽ ረገድ እኩሌ ናቸው፡፡ 
    ሐ. በዓሇም ሊይ ከላሊ ቋንቋ ምንም ያሌተዋሰ ንጹህ የሚባሌ ቋንቋ የሇም፡፡ 
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   መ. ሰዎች አይረዱት እንጂ እንስሳት በየነገዳቸው የራሳቸው መግባቢያ ቋንቋ አሊቸው፡፡ 
9. ከሚከተለት ቃሊት መካከሌ ነጻ ምእሊድ የሆነው የቱ ነው? 
        ሀ. ነጫጭ    ሇ. ገዳም  ሐ. አቀራረቡ    መ. መቅረዝ 
10. ከሚከተለት ዓ.ነገሮች መካከሌ ሇተራ ዓ.ነገር ምሳላ የሚሆነው የቱ ነው? 
     ሀ. የሰውየውን ማንነት ሇማውቅ መስቀሇኛ ጥያቄ ጠየቁት፡፡   
     ሇ. ጠዋት በችኮሊ ሲበሊ ትን ብልት ብዙ ተሰቃየ፡፡ 
    ሐ. መንበረ እጅግ ደማቅ ቀይ ቀሚስ ሇብሳሇች፡፡              
   መ. ሌጁ ትምህርት አይገባውም ግን ትህትና አሇው፡፡ 
11. አዲስ ቤት ስንገባ ምን እንሊሇን ባሇቤቱስ ምን ይመሌሳሌ? 

    ሀ. እንኩዋን ደስ አሇህ፤አሜን፡፡    
    ሇ. እንኩዋን ደስ አሇህ፤ እንኩዋን አብሮ ደስ አሇን፡፡ 
    ሐ. ቤት ሇእንቦሳ፤ እንቦሳ እሰር፡፡          
   መ. እንቦሳ እሰር፤ ቤት ሇእንቦሳ፡፡ 
 

12. በዓ.ነገር ውስጥ የዓ.ነገሩ ባሇቤት የሚገኝበት የሀረግ አይነት የቱ ነው? 
     ሀ. ስማዊ ሀረግ     ሇ. ግሳዊ ሀረግ    ሐ. ተውሳከ ግሳዊ ሀረግ   መ. ቅጽሊዊ ሀረግ 
13. ከሚከተለት ተረትናምሳላዎችመካከሌበፍቺሌዩየሆነውየቱነው? 
   ሀ. ሇተሾመይመሰክሩሇታሌ፤ሇተሻረይመሰክሩበታሌ፡፡   

   ሇ. የወደቀ ዛፍ ምሳር ይበዛበታሌ፡፡                                                       

   ሐ. ካባት ሌጅ አይበሌጡ ከሞት አያመሌጡ 

   መ. የቀን እንጂ የሰው ጀግና የሇውም፡፡ 

14. ሞትይቅርይሊለሞትቢቀርአሌወድም 

   -------------------------------------------------፡፡ የቤት መድፍያ ስንኝ  ሉሆንየሚችሇውየቱነው?        

 ሀ. የሰው ፊት እንደሆን ከድንጋይ አይከብድም፡፡ 

 ሇ. ድንጋዩምአፈሩምከሰውፊትአይከብድም 

ሐ. ድንጋዩምአፈሩምከሰውፊትቢቀሌም 

መ. ሰውሁለይፈራሌአብዝቶበጣም 

15. ሌጅቱ የወጡን ------------------------እየጨሇፈች ጨረሰችው። 

      ሀ. ቅባት     ሇ. ዝግን       ሐ. ቁላት      መ. እፍታ 

16. የተሇየ ፍቺ ያሇው ተረትና ምሳላ የቱ ነው? 

       ሀ. በንብ ዘመን ዝንብ ይናደፋሌ              ሇ. ነብር ባየሇበት ድመት ይበረታሌ 

      ሐ. ሉደግሌ የመጣ ጌታዬ ቢለት አይመሇስም   መ. እባብ በሚበሊሇበት እንሽሊሉትም ትከጅሊሇች 
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17. ይታከካሌ እንጂ ዛፍ አይወጣም በሬ 

     ዓይንህ የሚመስሇው የተከበበ አውሬ ይህ ቃሇዊ ግጥም የምን ግጥም ነው? 

     ሀ. የፉከራ      ሇ. የስራ      ሐ. የሙገሳ          መ. የወቀሳ 

18. የተሰበሰበው ያተር ገሇባ ነው 

    ብዕረኛው በቅዬ አሌመጣም ገና ነው፡፡ይህ ቃሇዊ ግጥም የ------------ግጥም ነው። 

     ሀ. የፍቅር      ሇ. የሙገሳ     ሐ. የሽሙጥ        መ. የነቀፋ 

19. የማሰሮ ክደና  ክዳን መግሊሉት ቢባሌ የድስት ክዳን ----------------ይባሊሌ። 

     ሀ. አክንባል      ሇ. ወስከንቢያ       ሐ. እፊያ          መ. ግጣም     

20.  ከሚከተለት ዓ.ነገሮች መካከሌ ስህተት የላሇበት የቱ ነው? 
      ሀ. የቅሬ ሌጅ ስሇሆነ ሰዎች ያከብሩታሌ፡፡      ሇ. እጀጥብቅ ስሇሆነ ሇተቸገሩ ይደርሳሌ፡፡ 
      ሐ. ወሸባ ስሇገባ ከሰው ጋር አይዋዋሌም፡፡      መ. ፀሃይ ስሇጠረረች ሰውነቱ የውሻ አፍንጫ ሆነ፡፡ 
21. .የውስጥ እጅ መዳፍ ቢባሌ የሱ ተቃራኒ የሚሆነው ምን ይባሊሌ? 

        ሀ. እጅጌ            ሇ. አይበለቤ        ሐ. አቡሻክር           መ. ወርች  

22. ከሚከተለት መካከሌ ስሇሥነ-ጽሁፍ ትክክሌ የሆነው የትኛው ሃሳብ ነው? 

    ሀ. ሥነጽሁፍ የሚባሇው በጽሁፍ ተቀርጾ የሚገኘው ብቻ ነው፡፡ 

    ሇ. በጽሁፍ ተቀነባብሮ የሚገኘው ሁለ ሥነጽሁፍ ይባሊሌ፡፡ 

    ሐ. ሥነጽሁፍ ከሰው ሌጅ ጋር ያሇው ግንኙነት እንደዘመኑ ይሇያያሌ፡፡ 

    መ. የሥነጽሁፍ ዋነኛ ጉዳዩ የሰው ሌጅ ነው፡፡ 

23. ------------------እርፍ ያሌነቀነቀ  

     በሐምላ መባቻ ተጣጥፎ ወደቀ፡፡  ሇመጀመሪያው ስንኝ መነሻ ሀረግ የሚሆነው የቱ ነው ? 

     ሀ. ትጉሁ ገበሬ      ሇ. ትጉሁ ተማሪ    ሐ. ታታሪው ሇወሬ   መ. ሰነፉ ገበሬ 

24. ከዝምታው የሚመነጨው የሙዚቃ ቃና መጨረሻ የሇውም፡፡ ይህ ሃሳብ የቀረበበት ዘይቤ የቱ ነው ?  

ሀ. በስመሀዳሪ               ሇ. አሉጎሪ          ሐ. አያዎ             መ. ግነት 

25. እንደሰጎን አንገቱን መዘዘ ካሌን እንደ ቀትር እባብ-------------------እንሊሇን፡፡ 
   ሀ.  ተክሇፈሇፈ    ሇ. ተቅበጠበጠ    ሐ. ተሌከሰከሰ     መ. ተደናበረ 

26. እንጆሪ የመሰሇ ከንፈር ካሌን የሀር ነዶ የመሰሇ--------------------እንሊሇን፡፡ 
    ሀ. ወገብ    ሇ.  ሽንጥ    ሐ.  ጸጉር        መ. ደረት 
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27. የሀምላን ጭጋግና ዝናብ ተቃቁሜ እየገሰገስኩ አክስቴ የምትኖርበት መንደር ደረሰ፡፡ በዚህ ዓ.ነገር 

ውስጥ የሚታየው ሰዋስዋዊ ስህተት የምንድነው  

     ሀ. የባሇቤትና ማሰሪያ አንቀጽ በቁጥር አሇመስማማት 

     ሇ. የባሇቤትና ማሰሪያ አንቀጽ በመደብ አሇመስማማት 

     ሐ. የባሇቤትና ማሰሪያ አንቀጽ በጾታ አሇመስማማት 

መ. የባሇቤትና ማሰሪያ አንቀጽ በጊዜ አሇመስማማት 

28. ክብርና ማንነትን የሚያጎድፉ  ጥቅማጥቅሞች ሇመደራደሪያ ሲቀርቡሌን ------------------ሌንሌ ይገባሌ፡፡ 

በባዶ ቦታው ሉገባ የሚችሇው አባባሌ የቱ ነው?    

ሀ. በአፍንጫዬ ይውጣ      ሇ. ውርድ ከራሴ    ሐ. እርም ሊውጣ      መ.   ጥራዝ ነጠቅ 

29. ከሀገሩ ቢወጣ ሰማይ የሚደፋበት ይመስሊዋሌ፡፡  የተሰመረበት ፈሉጥ ፍቺ-------------ነው፡፡ 

   ሀ. ግራ የሚገባው     ሇ. ከሰው የሚሇይ   ሐ. ባዕድ    መ. የሚሞት 

30. ከሚከተለት መካከሌ በሰውኛ ዘይቤ የተገሇጸ ሃሳብ የያዘው ምርጫ የቱ ነው? 
 ሀ.ሌቤ አብሮኝ እየኖረ አርፎ ባሇመቀመጡ ሰሊም ነስቶኛሌ:: 

ሇ.  በረዶ ከሚመስሇው እምነ-በረድ ሊይ እየነጠረ የሚመሇሰው ፀሐይ ዓይን ያጥበረብራሌ:: 

ሐ. መጀመሪያ መቀመጫዬን  አሇች ዝንጀሮ:: 

መ. እርምጃው እንኳን የተኛ የሞተም ይቀሰቅሳሌ:: 

 


