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2nd Semester Amharic Worksheet - II
Name: __________________________ Grade: 4 Section: ______ Roll No ______

Subject: Amharic Date: _______________

ማንበብ

መመሪያ- ፩.

በአማርኛ መጽሐፍህ/ሽ ገጽ (፸፫) (73) ላይ ያለውን “የሠፈሬ ልጆች” የሚለውን ምንባብ

ካነበብክ/ሽ በኋላ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልስ/ሺ፡፡

ሀ. ታሪኩ የተፃፈው በየትኛው ዓ.ም. ነበር? _______________________

ለ. በዕለቱ ምን የተለየ ክንውን ነበር?_____________________

ሐ. የሰፈሩ ልጆች ቴሌቪዥን የሚያዩት የት ነበር?_________________

መ. በምንባቡ “ተኮልኩለናል” ሲል ምን ማለቱ ነው?_______________

ሠ. በዕለቱ ሃይሌ ያሸናፊነቱን ያገኘው በምን ያህል ሰዓት ነበር?_______________

ረ. በምንባቡ ከተጠቀሱ የስፖርት አይነቶች ውስጥ አምስቱን ዘርዝር/ሪ፡፡

‹ሀ. _______________ መ. _______________

ለ. _______________ ሠ. _______________

ሐ. _______________

ሰ. በሰፈሩ የሚገኙት የስፖርት መምህር ማን ይባሉ ነበር?_________________

ሸ. የሰፈሩ ልጆች ልምምድ ካደረጉ በኋላ የት ተሣታፊ ሆኑ?_________________

ቀ. “ሩ.ው.ዝ.” የሚለውም ህፃረ ቃል የሚያካትታቸው የስፖርት አይነቶች ምን ምን

ናቸው? _______________________

በ. ወርቅ፣ብር እና ነሀስ በስፖርት ውድድር ውስጥ የምን አገልግሎት አላቸው?

___________________________________________
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ተ. ሃይሌ በ2000 ዓ.ም. አሸናፊነቱን ያገኘባት ከተማ ማነች? __________________

ቸ. የሰፈሩ ነዋሪዎች ለስፖርተኞቹ ያጨበጨቡላቸው ለምንድን ነው? ____________

መጻፍ

መመሪያ- ፪፡

ከኢትዮጵያ አትሌቶች ውስጥ አንዱን በመምረጥ አትሌቱን /አትሌቷን የሚገልጽ አንድ

አንቀጽ ፃፍ/ፊ፡፡

ርዕስ - አንድ፡

አባባሎች

በአማርኛ ቋንቋ ውስጥ የተለያዩ ውበትን ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው ስልቶች ሲኖሩ ከነዚህም

ውስጥ የሚከተሉት ይጠቀሳሉ፡፡

 ሀጫ በረዶ የመሰለ ጥርስ

 ጥቁር ሀር የመሰለ ፀጉር

 የባቄላ አበባ የመሰለ አይን

 መቃ የመሰለ አንገት

 የዶሮ አይን የመሰለ ጠላ

 የፈረስ ጭራ የመሰለ ቡና

 ሎሚ የመሰለ ተረከዝ

 መለሎ የሆነ ቁመት

 ኩል የመሰለ ውሃ

 እንደ ስንደዶ የተንሠለከከ አፍንጫ (ስንደዶ የመሰለ አፍንጫ)
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መመሪያ- ፫፡

ትክክለኛውን አባባል በክፍት ቦታዎች ላይ በማስገባት ዓረፍተ ነገሩን አሟላ/ይ፡፡

ሀ. አይኗ _____________ ስለሚመስል በጣም ያስደነግጣል፡፡

ለ. እናቷ “ልጄ አባክሽ ________________የመሠለ ቡና አፍይልኝ” አሏት፡፡

ሐ. _________________በመሰለው አንገቷ ላይ ያለው የወርቅ ጌጥ አይን ይጥበረብራል፡፡

መ. ከንፈሯ ሲሸሽ ________________የመሰለው ጥርሷ ገሃድ ወጣ፡፡

ሠ. አፍንጫዬ እንደ ______________ባይንሰለከክም ጎራዳ ግን አልባልም፡፡

ረ. የፀጉሯ ውበት ______________ይመስላል፡፡

ሰ. እናቴ ለበዓል______________የመሰለ ጠላ ጠመቀች፡፡

ሸ. ቁመት _______________ስለሆነ ብቅል አውራጅ ይሉታል፡፡

ቀ. ክፍት ጫማዋ ______________የመሰለ ተረከዟን ያሳያል፡፡

መመሪያ - ፬፡

ከዚህ በታች ለቀረቡት ቃላት ተቃራኒ ፍቺያቸውን ከሣጥን ውስጥ በመምረጥ ፃፍ/ፊ፡፡

ደማቅ ግልፍተኛ ግዴለሽ አጭር ዘመናዊ ዘመናዊ

ስኬት ለጋስ ዘመድ ሽልማት ሽልማት ጥቂት

ሀ. አያሌ _____________________ ሰ. አስተዋይ _____________________

ለ. ዘላቂ _____________________ ሸ. ፈዛዛ _____________________

ሐ. ባዕድ _____________________ ቀ. ውድቀት _____________________

መ. ታጋሽ _____________________ በ. ባህላዊ _____________________

ሠ. ቆንቋና _____________________ ተ. ንቀት _____________________
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መመሪያ - ፭፡

በአማርኛ መጽሐፍህ/ሽ ገጽ ፹፩ (81) ያለውን መምህር በቃሉ የሚለውን ምንባብ ካነበብክ/ሽ

በኋላ ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስ አዘጋጅ/ጂ፡፡

ሀ. መምህር በቃሉ የሚያስተምሩት የት/ት ዓይነት ምን ነበር?_____________________

ለ. የእለቱ የትምህርት ርዕስ ምን ነበር?_______________________

ሐ. የምድራችን ምን ያህል መጠን በውሃ የተሸፈነ ነው?______________________

መ. የውሃ መገኛ ከሆኑት ውስጥ ሦስቱን ዘርዝር/ሪ፡፡______________________

ሠ. ውሃ የሚተነው በምን ምክንያት ነው?_________________

ረ. ውሃ ከባቢ አየር ከገባ በኋላ ወደ ምንነት ይቀይራል?______________________

መመሪያ - ፮፡

፩. ገጽ ፹፪. (82, 2ተኛ ቀን ቁጥር #2) ያለውን መልመጃ ስራ/ሪ::

፪. በቅንፍ ውስጥ ያሉትን ቃላት አስተካክለህ/ሽ ዓረፍተ ነገሮችን በማሟላት ፃፍ/ፊ፡፡

ሀ. __________________________________________

ለ. __________________________________________

ሐ. __________________________________________

መ. __________________________________________

ሠ. __________________________________________
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ርዕስ - ሁለት

የአማርኛ ቁጥሮች

ሃገራችን ኢትዮጵያ የራሷየሆነ ቁጥር፣ ፊደልና የዘመን አቆጣጠር ካላቸው ጥቂት የአለም

ሃገራት አንዷ ናት፡፡ በመሆኑም እኛም የራሳችንን ቁጥሮች፣ ፊደላትና የዘመን ቀመራችንን

ማወቅና መጠቀም ይገባናል፡፡

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ የአለም ሃገራት የሚጠቀሙበት የአረብ ቁጥር

ማለትም (1, 2, 3, 4… 10)

የአማርኛ (የግዕዝ) ቁጥሮች የሚባሉት ደግሞ (፩, ፪, ፫, ፬, ፭, ፮, ፯, ፰, ፱, ፲, …) ያሉት

ናቸው፡፡

የተግባር ልምምድ

ከአንድ እስከ አንድ ሺህ ያሉትን የአረብ ቁጥሮች ወደ ግዕዝ (አማርኛ) ቁጥሮች በመለወጥ

የሃገርህን/ሽን ቁጥሮች መፃፍ ተለማመድ/ጂ፡፡(ደብተርህ/ሽ ላይ ፃፍ/ፊ)

ምሳሌ

1 - ፩ 10 - ፲ 20 - ፳ 30 - ፴ 40 - ፵ 50 - ፶

2 - ፪ _______ _______ _______ _______ _______

3 - ፫ _______ _______ _______ _______ _______


