
 

 

 
 

የ2012 ዓም ሦስተኛው ሩብ አመት ሇ11ኛ ክፍሌ የተዘጋጀ አማርኛ ቋንቋ ት/ት አጭር 
ማስታዎሻ 

ምዕራፍ 8 

       ትውፊት 

 

=> ትውፊት ማሇት ምን ማሇት ነው? 

=> ትውፊት ሇአንድ ማህበረሰብ ምን ጠቀሜታ አሇው? 
 

           ትውፊት በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የሚገኝ የማህበረሰቡ ባህሌ ፣ ወግ ፣ ሌማድ፣ 
የአኗኗር ዘይቤ፣ እምነት ወዘተ መገሇጫ ነው። ትውፊት በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ሇረጅም 
ዘመናት የኖሩና ታሪኩን የሚዘክርባቸውን እንደ ተረት፣ እንቆቅሌሽ፣ አፈ ታሪክ፣ ሀተታ ተፈጥሮ፣ 
እንካ ስሇካንትያ፣ ገበጣ ጨዋታ፣ ምሳላያዊ ንግግሮችን፣ እንጉርጉሮወችን፣ ዳንሶችን፣ ዘፈኖችን፣ 
የተሇያዩ ባህሊዊ ኪነ ጥበቦችን ወዘተ የሚካትት ጥቅሌ መጠሪያ ነው።  

  

       ትውፊት በአንድ በኩሌ ከሊይ የዘረዘርናቸውንና ላልችን አጠቃል የሚይዝ የጋራ ጥቅሌ 
መጠሪያ ሲሆን በላሊ በኩሌ ደግሞ ራሱን የቻሇ የጥናትና የምርምር ዘርፍ  ነው። ይህም በአንድ 
ማህበረሰብ ውስጥ የሚገኙ የተሇያዩ ትውፊቶችን  ከአመጣጥ ቅድመ ታሪካቸው ጀምሮ እስከ 
አከዋወናቸውና የተሇያዩ መገሇጫወቻቸው ድረስ በሳይንሳዊ ዘዴ ታግዞ ጥናትና ምርምር 
ይካሔድባቸዋሌ ማሇት ነው። 

       ታዋቂው የፎክልር ባሇሙያ ፕሮፌሰር ቤን አሞስ "ትውፊት በአነስተኛ ቡድኖች ያሇ ኪናዊ 
ተግባቦት ነው" ይሇዋሌ። ይህም ሲባሌ  ኪናዊ ተግባቦት ሦስት መገሇጫወች አለት። እነሱም:-   

፩ . ሰዎች በእሇት ተዕሇት ንግግራቸው ጣሌቃ እያስገቡ የሚጠቀሙባቸውን ኪነ ጥበቦች ናቸው። 
ሇምሳላ ምሳላያዊ ንግግሮችን አብዛኛውን ጊዜ ሇሀሳባችን ማጠናከሪያነት በንግግራችን ጣሌቃ 
እያስገባን እንጠቀማሇን። 

፪.  ሰዎች ከሚከውኗቸው ነገሮች ጋር የሚያያዝ ነው።ማሇትም ክዋኔ የሚያስፈሌጋቸውን ስነቃልች 
እንደ ተረረት፣ ሽሇሊ፣ የቃሌ ግጥም ወዘተ የመሳሰለትን ያጠቃሌሊሌ። 

፫. ሰዎች የሚሰሯቸው ነገሮች ናቸው። ሰወች የሚሰሯቸው የተሇያዩ ኪነ ጥበቦች ስሇ ሰሪው 
የተሇያዩ መሌዕክቶችን ያስተሊሌፋለ። ሇምሳላ የጦር መሳሪያወች፣ የመመገቢያ እቃወች፣ 



 

 

አሌባሳቶች፣ የቤት አሰራሮች፣ የተሇያዩ ጌጣጌጦች ወዘተ ያ የሰራቸው አካሌ ስሊሇው 
ባህሌይናገራለ። ይህ ደግሞ ሇዛ ማህበረሰብ ወይም ግሇሰብ መገሇጫው ነው ማሇት ነው።  

 

            ትውፊት በ4 ይከፈሊሌ። እነሱም:- 

1. ስነ ቃሌ:- ስነ ቃሌ ከትውሌድ ወደ ትውሌድ በቃሌ የሚተሊሇፉ ኪነጥበቦች ጥቅሌ መጠሪያ 
ሲሆን ሇምሳላ፣ ተረቶችን፣ ምሳላያዊ ንግግሮችን፣ *አፈ ታሪኮችን፣ እንቆቅሌሾችን፣ * ሀተታ 
ተፈጥሮወችን፣ የቃሌ ግጥሞችን ወዘተ አጠቃል የያዘ ስያሜ ነው። 

     * ሀተታ ተፈጥሮ፦ተፈጥሯዊ ስሇሆኑ ነገሮች የምንሰጠው ትንታኔ ነው። ምሳላ ቀጭኔ ሇምን 
አንገቷ ረዘመ? ብሇን ስንጠይቅ የሚሰጡን ምሊሽ ይኖራሌ።  

*  አፈ ታሪክ፦ ስሇ አንድ ቅደመ ታሪክ በምንም አይነት ተጨባጭ መረጃ ሊይ ይመረኮዝ 
በቃሌ ብቻ በስሚ ስሚ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ትንታኔ ወይም መግሇ ነው። ምሳላ ስሇ ቦታወች 
ስያሜ፣ አአ ሇምን ተባሇ? ብሇን ስንጠይቅ ሰወች  የሚሰጡን  አፋዊ ምሊሽ ይኖራሌ።  

 

2 ሀገረሰባዊ ትውን ጥበባት፦ ይህ ማሇት በመድረክ የሚተወኑ(የሚከወኑ) የተሇያዩ ጥበብ 
የተሞሊባቸው ሀገረሰባዊ ዘፈኖችን፣ ዳንሶችን፣ ድራማወችን ወዘተ ሲሆን እነዚህን ሇማቅረብ 
የምንጠቀማቸውን ጥበባዊ አሌባሳትና መሳሪያወች እንዲሁም ጌጣጌጦችንም ያጠቃሌሊሌ።  

 

3. ሀገረሰባዊ ሌማድ፦ ሀገረሰባዊ ሌማድ ማሇት የክብረ ባዓሊትን አከባበር፣ ባህሊዊ ጭፈራዎችን 
ወይም መዝናኛወችን፣ ሀገረሰባዊ መድሀኒቶችን እንዲሁም የተሇያዩ ሀይማኖታዊና ሌማዳዊ 
አምሌኮወችን የያዘ ነው።  

 

4. ቁሳዊ ባህሌ፦ በአይን የሚታዩና በእጅ የሚዳሰሱትን ቀደም ሲሌ ያ ማህበረሰብ ሲገሇገሌባቸው 
የነበሩ መሳሪያወችን የአሰራር ጥበብ ይመሇከታሌ። ምሳላ የምግብ አዘገጃጀቶችን፣ የቤት አሰራር 
ጥበቦችን፣ የአሌባሳት አሰራር ጥበቦችን ወዘተ ያቀፈ ነው። 

 

በአጠቃሊይ ትውፊት ከሊይ የተዘረዘሩት ኪነጥበቦች መጠሪያ ሲሆን አንድን ማህበረሰብሌዩ ሌዩ 
ታሪኮች ከማስተዋወቅና ሇትውሌድ ከማስተሊሇፍ አንጻር ሊቅ ያሇ ጠቀሜታ አሇው። 

 

 
 



 

 

 

 
 

2019-2020 (2012E.C) ACADEMIC YEAR 

 

የ3ኛው ሩብ ዓመት ሇ 11ኛ ክፍሌ የተዘጋጀ አማርኛ ቋንቋ ት/ት የሙከራ ጥያቄ 

  

፩. የሚከተለትን ጥያቄወች እንዳጠያየቃቸው መሌሱ። 

1. ክዋኔ የሚያስፈሌጋቸውንና የማያስፈሌጋቸውን የትውፊት አይነቶች ሇይታችሁ ዘርዝሩ። 

2. በእናንተ አካባቢ ያለ የሚታውቁም ሁኑ የማይታወቁ ትውፊቶችን እስከ አተገባበራቸው ግሇጹ። 

3.  ጥንት ሰዎች የሰሯቸው ባህሊዊ ቁሳቁሶች ኪናዊ ተግባቦት ይገሇጽባቸዋሌ? በምሳላ 
አስደግፋችሁ አስረዱ። 

4. ሀገረሰባዊ ትውን ጥበባት ከሀገረሰባዊ ሌማድ የሚሇይበትን አብራሩ። 

5. በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የሚገኙ የተሇያዩ ኪነ ጥበቦች በላሊ ቦታ ሇሚኖሩ ማህበረሰቦች 
ትውፊት መሆን ይችሊለ? አብራሩ። 

 

፪. ከዚህ በታች ከቀረቡት ዓ.ነገሮች ውስጥ ሇተሰመረባቸው ፈሉጣዊ ንግግሮች በምሳላው መሰረት 
ፍቻቸውን ግሇፁ። 

ምሳላ፦ ቅቤ አንጓቹ ሁለ ተሰብስቦ ማሸርገዱን ተያይዞታሌ። 

መሌስ፦ እወደድ ባይ 

1. ጓዳየን ያወቀ ጓደኛ ሲከዳኝ አሌወድም። 

2. ከሌጅነቱ አንስቶ አፉን ይይዘዋሌ። 

3. ቤቴ ሲዘጋ የት ዋሌክ የሚሇኝ ዘመድ አጣሁ። 

4. ይሔነን የዛር ፈረስ ጓደኛህን ወደ ቤቴ አታምጣብኝ። 

5. የሌብስ ስፌት መኪናየን ጆሮ ግንዱን አሌኩት። 

6. አቋቋሚነት ስሇተጠራሁ የነገ ጧቱን ቀጠሮ ሰርዣሇሁ። 

7. አባቷ ሇሌጃቸው የመጣውን ባሌ ባይወዱትም መቀነቷን ትፍታ በማሇት ዳሩሇት። 


