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   ስም-----------------------------------ክፍሌ---------------- 

ምእራፍ ስምንት 
ሴቶች በባህሌ ውስጥ 

       የሀረግ አመሰራረት 

     ሀረግ ማሊት ሁሇትና ከዚያ በሊይ ቃሊት የሚመmሰርቱት መዋቅር ነው፡፡ በአማርኛ አምስት የቃሊት 
ክፍልች አለ፡፡ እነዚሁ ቃሊት የሚመሰሩታቸው አምስት አይነት ሀረጎች አለ፡፡ 

  ሀረግ የሚጠራው በመሪው ቃሌ አይነት ነው፡፡የአማርኛ የሀረግ አይነቶች 

     ሀ. ስማዊ ህረግ፣ የሀረጉን መሪ ስም አድርጎ የሚመሰረት ሀረግ ነው፡፡መዋቅሩ ስምና የስም ገሊጮችን 
የሚይዝ ሲሆን ስሙ ቀኝ መሪ ይሆናሌ፡፡ 

    ምሳላ፣ 1.የበሰሇ ሙዝ 

              2.አጥንት የሚሰረስር ብርድ  

              3. መሌካም የሆነ ዜና 

 የተሰመረባቸው  ቃሊት ስሞች ሲሆኑ የሀረጉ መሪ ስሇሆኑ ሀረጎቹ ስማዊ ሀረግ ይበሊለ፡፡ 

ሇ. ቅጽዊ ሀረግ፣ ቀኝ መሪውን ቅጽሌ  አድርጎ ሀረግ የሚመሰረት ሀረግ ነው፡፡ 

     ምሳላ፣ 1. አበባ የመሰሇች ቆንጆ 

             2. እንደ ሌጃገረድ ዓናፋር 

             3. የጥቁር ደማም 

 የተሰመረባቸው ቃሊት ቅጽልች ሲሆኑ ህረጎቹም ቅጽሊዊ ሀረግ ናቸው፡፡ 
ሐ. ግሳዊ ሀረግ፣ ግስና የግስ ገሊጮችን የሚይዝ ሀረግ ሲሆን መሪው ቃሌ ግስ ነው፣መዋቅሩም 
የማሰሪያ አንቀጽ ክፍሌ ይሆናሌ፡፡ግሳዊ ሀረግ ሙለ ስሜት የሚሠጥ ሀረግ ነው፡፡ 
ምሳላ፣ 1. ከመኪና ሊይ ወደቀ፡፡ 
        2. ድንገት ዓይንሇዓይን ተጋጨን፡፡ 
        3. ከመቅጽበት በርሮ ተሰወረ፡፡ 

 የተሰመረባቸው ቃሊት ግሶች ሲሆኑ ሀረጎቹ ግሳዊ ሀረግ ናቸው፡፡ 
መ. ተውሳከ ግሳዊ ሀረግ፣ ተውሳከ ግስን መሪ አድርጎ የሚመሰረት ሀረግ ነው፤ተውሳከ ግሳዊ 
ተግባሩ የግስ ገሊጭነት ነው፡፡ 
ምሳላ፣ 1. እንደ ሁሌጊዜው ቶል 
         2. በጠዋቱ ገና 
         3.  እንደ ድሮው አሁን 
የተሰመረባቸው ቃሊት ተውሳከ ግሶች ሲሆኑ ሀረጎቹ ተውሳከ ግሳዊ ሀረጎች ናቸው፡፡ 
ሠ. መስተዋድዳዊ ሀረግ፣ መስተዋድዳዊ ሀረግ ቀኝ መሪ፣ግራ መሪ፣ዉም ቀኝና ግራ መሪ 
በሆኑ መስተዋድዶች መሪነት  እና በላልች የቃሌ ክፍልች ጥምረት የሚመሰረት ሀረግ 
ነው፡፡ መስተዋድዳዊ ሀረግ የስም ወይም የግስ ገሊጭ ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡ 
ምሳላ፣ 1. ከመንገዱ አጠገብ    (ቀኝና ግራ መሪ መስተዋድድ) 
        2. ከምግብ   (ግራ መሪ መስተዋድድ) 



        3. ወንበር ሊይ  (ቀኝ መሪ መስተዋድድ) 
 

                          
 

አዲስ አበባ 
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   ስም-----------------------------------ክፍሌ---------------- 
 

ሀ. የሚከተለትን ሀረጎች ስያሜ ግሇጹ፡፡ 

1. በፍጥነት እየነዳ አመሇጠ ---- ------------------ 
2. እንደወንድሙ ክፉኛ    -------------------------- 
3. ከእናንተ ቤት ጎን       ----------------------------- 
4. የወርቅ ፍሌቃቂ የመሰሇች ውብ  ------------------- 
5. ጎበዝ የፈረንሳይኛ አስተርጓሚ   -------------------------- 

ሇ.የሚከተለትን ዏ.ነገሮች በስማዊና በግሳዊ ሀረግ ከፍሊችሁ አሳዩ፡፡ 

1. አስቂኝ የሆነ የፍቅር ታሪክ እየሳቀ ተረከሌኝ፡፡ 
2. የኢ.ፊ.ድ.ሪ ጠቅሊይ ሚኒስትር ማታ ንግግር አደረጉ፡፡ 
3. እሱ በአባይ ወንዝ ዳርቻ የበቀሇ ነው፡፡ 
4. የመጠጥ ሱሰኛ የሆነ ሰው ህይወቱ ከባድ ይሆናሌ፡፡ 
5. ይህ  ክፉ ዘመን እንደምንም ያሌፋሌ፡፡ 

ሐ. ሇሚከተለት ፈሉጣዊ ንግግሮች ተመሳሳይ ፍቺ ስጡ፡፡ 

1. አይብና ጎመን 
2. ደመ ግቡ 
3. ማቅ መሰሇች 
4. የጥርስ ስጋ 
5. ሀብቷ ቀና 
6. አንገተ ሰባራ 
7. አመሇወርቅ 
8. ባህር ወሇድ 
9. እንከን የሇሽ 
10. የቀሇም ቀንድ 
11. ውሃ በሊው 
12. እንዝርት ቂጥ 
13. ዓይንህ ሊፈር 
14. የእርድ ከብት 
15. አመዱ ቡን አሇ 

   መ. በሚከተለት የዓ.ነገር ስሌቶች አንዳንድ ዓ.ነገሮች መስርቱ 

  1፣ አዎንታዊ ሀተታ 

  2. አለታዊ ሀተታ 

  3. ጥያቄያዊ 



  4. ትእዛዛዊ 


