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  ዳንዲ ቦሩ ት/ቤት 

                                         አዲስ አበባ 

2012 ዓ.ም ሇ10ኛ ክፍሌ  ተማሪዎች የተዘጋጀ ማስታወሻ 3 

የቅኔ ምንድነው? 

ቅኔ ከስነቃሌ ዘርፎች  አንዱ ሲሆን በሰምና ወርቅ  ሁሇትና ከዚያ በሊይ መሌእክትን በህብር በማጣመር 
የሚቀርብ ሥነጽሁፍ ነው፡፡አቀራረቡ  በግጥም ወይም በዝርው ቅርጽ ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

የቅኔ ሙያዊ ቃሊት 

ሀ. ህብረ ቃሌ 

የሰምና ወርቁን ፍቺ አስተባብሮ (አጣምሮ) የያዘ ቁሌፍ ቃሌ፣ ሀረግ፣ወይም ስንኝ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

 

ሇ. ሰም 

ሇወርቁ ሽፋን(መርገፍ) ሆኖ የሚገሇግሌ የቅኔው ፊትሇፊት፣ ምርምር የማይጠይቀው ግሌጽ መሌእክት 
ነው፡፡ 

 ሏ. ወርቅ 

ባሇቅኔው ቅኔ የተቀኘበት(የዘረፈበት) ዋና ጉዳይ በምርምር የሚገኘው ምስጢራዊ መሌዕክት ነው፡፡ 

ቅኔን ሇመፍታት የምንጠቀምባቸው ዘዴዎች 

የቅኔን ሰምና ወርቅ በቀሊለ ሇመሇየት የምንችሌባቸው የተሇየያዩ ዘዴዎች አለ፡፡ከነዚህ መካከሌ 
የሚከተለትን እንመሌከት 

1. ቃሊትን በማጥበቅና በማሊሊት 
በቅኔው ውስጥ ካለት ቃሊት ቁሌፍ ቃሌ የሆነውን በማጥበቅና በማሊሊት ፍቺውን የሰምና ወርቅ 
አድርጎ መሇየት፡፡ 
  ምሳላ፤ ባሇገር ገበያ ከመንከራተት 
           ከተማ ይሽሊሌ ሌብስ ሇመግዛት፡፡ 
        ህብረ ቃሌ፤ ሌብስ 
          ሰም፤     ከተማ የሌብስ አማራጭ ገበያ አሇው  (ቃለ ሊሌቶ ሲነበብ) 
         ወርቅ ፤     አስተዋይ ሇመሆን(ሌብ ሇመግዛት)   (ቃለ ጠብቆ ሲነበብ) 

2. ካንድ በሊይ ፍቺ ያሇውን ቃሌ በመሇየት 
  በቁማቸው ካንድ በሊይ ፍቺ ያሊቸው ቃሊት ቁሌፍ ቃሌ መሆናቸውን ሇይተን ፍቺውን ሇሰምና 
ወርቅ መመደብ፡፡ 
   ምሳላ፤  በፈረስ ነይሌኝ በሚገሰግሰው 
             መቼ በቅል ያውቃሌ እንዳቺ ያሇ ሰው 
          ህብረ ቃሌ፤ በቅል 
           ሰም፤   በበቅል መሄድ አታውቂም 
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     ወርቅ፤ አንቺን አይነት ተወሌዶ አያውቅም 
3. ህብረ ቃሌ የሆነውን ቃሌ በመከፋፈሌ (በመነጣጠሌ) አንድን ቃሌ በመሰንጠቅ የሚገኘውን ፍቺ 
በመጠቀም፡፡ 
ምሳላ፣ ብርቱካን ሇመግዛት ነፍሰ ጡፘ አበበች 
          ብር ባትይዝም  ሽሌንግን ይዛሇች 
 ህብረ ቃሌ፤ ሽሌንግን 
     ሰም፣  ሃምሳ ሳንቲም(ሽሌንግ) አሊት 
      ወርቅ፣ ሽሌ (ጽንስ በሆዷ) አሇ 

4. ቃሊትን በማገጣጠም የተሇያዩ ቃሊትን በማጣመር አዲስ ፍቺ ያሇው ቃሌን በመመስረት 
   ምሳላ፤ ምን ይሻሊት  ይሆን ያቺ ቆንጆ ሴት 
            በጣም የምትወደው በጓ ዕዳ አስገባት 
      ህብረ ቃሌ፣ በጓ ዕዳ 
        ሰም ፣ በጉ ችግር ውስጥ አስገባት 
        ውርቅ፣ ወዳጇ በጓዳ በኩሌ አስገባት 

5. ከቃሌ ሊይ ፊደሌ በመዋስ ቃለ ፍቺውን ኢንዲያሰፋ በማድረግ 
   ምሳላ፣ አዳራሹ ሰፊ በሩ አሌጠበባችሁ 
            በተራ በተራ ምነው መግባታችሁ 
     ህብረ ቃሌ፣ በተራ በተራ 
      ሰም፣ በየተራ ሇምን ትገባሊችሁ 
       ወርቅ፣ በተራበ ተራ ሇምን ትገባሊችሁ 

6.  የአናባቢ ድምጽ ተጽእኖን በመሇየት 
   ምሳላ፣ ጠሊቴ ነህ እንጅ መች ወዳጄ ነህ 
            አትድረስ ከደጄ አንተን አሌይህ 
   ህብረ ቃሌ፣  አንተን አሌይህ 
   ሰም፣        አንተን እንዳሊይህ 
  ወርቅ ፣  አንተ ና ሌይህ 

7. ታሪክን  በማወቅ 
ምሳላ፤ አጼ ቴዎድሮስ እጅግ ተዋረዱ 
         የሸዋን መኳንንት እጅ ነስተው ሄዱ 
  ህብረ ቃሌ፣ እጅ ነስተው ሄዱ 
    ሰም፣ በክብር ሰሊምታ አቅርበው 
     ወርቅ፣ የመኳንንቱን እጅ ቀርጠው 
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      ዳንዲ ቦሩ  ት/ቤት  
     አዲስ አበባ 
የ2012 ዓ.ም ሇ10ኛ ክፍሌ የተዘጋጀ ቤት ወሰድ መሌመጃ ሦስት 
 ስም--------------------------------ክፍሌ------------ 
የሚከተለትን ቅኔዎች ሰምና ወርቅ አውጡ፡፡ 

1. ፈታኝ ይህ ብቻ አትበሌ ዳንኤሌ 
ያስ ፈታኝ እንደሆን ማን ሉያውቅ ይችሊሌ 
ህብረ ቃሌ፣------------------------ 
      ሰም፣ ------------------------- 
    ወርቅ፣ --------------------------- 

2. አብረን ተቀምጠን ካመመው ሆዱን 
እናጠጣዋሇን  ያንቦውሃ ባሎን 
ህብረ ቃሌ፣------------------------ 
      ሰም፣ ------------------------- 
    ወርቅ፣ --------------------------- 

3. ያች ኳ ስ ያሇ ሌክ ቦርጫም የሆነችው 
ስፖርተኞች ሁለ እየቀሇቧት ነው፡፡ 
ህብረ ቃሌ፣------------------------ 
      ሰም፣ ------------------------- 
    ወርቅ፣ --------------------------- 

4. ያ ን ማዶ ተራራ ስፈራው ዱሩን 
መሌካም ገሊሇጡት ትሄዱ እንደሆን 
ህብረ ቃሌ፣------------------------ 
      ሰም፣ ------------------------- 
    ወርቅ፣ --------------------------- 

5. ሌዩሌዩ ምግብ ምንም በኖር ባሇም 
እንደ ስጋ ከቶ የሚደግፍ የሇም 
ህብረ ቃሌ፣------------------------ 
      ሰም፣ ------------------------- 
    ወርቅ፣ --------------------------- 

6. የማነውቀውን ላብነት 
ሌንሰርቅ ገብተን እሰው ቤት 
ይቅርብን ጓዳ እንውጣ 
የሚጠብቀን መጣ፡፡ 
ህብረ ቃሌ፣------------------------ 
      ሰም፣ ------------------------- 
    ወርቅ፣ --------------------------- 

7. በታንኳ በመርከብ ሲገቡ ብታይ  
ኧረ አባይን በእግር ትገባሇህ ወይ 
ህብረ ቃሌ፣------------------------ 
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      ሰም፣ ------------------------- 
    ወርቅ፣ --------------------------- 

8. ማር ቀምሼ አሊውቅም እኔ ወንድማችሁ 
ያገሬ ወጣቶች ተማሩ እባካችሁ 
ህብረ ቃሌ፣------------------------ 
      ሰም፣ ------------------------- 
    ወርቅ፣ --------------------------- 

9. ሊሞቹ አሌወሇዱ ገና ነው ሰዓቱ 
ወተት ወተት ይሊሌ ሰው ሁለ በከንቱ፡፡ 
ህብረ ቃሌ፣------------------------ 
      ሰም፣ ------------------------- 
    ወርቅ፣ --------------------------- 

10. እያነጋገረኝ ቢጠይቀኝ ወሬ 
አሊቅም ብዬ ነው አሇመናገሬ 
ህብረ ቃሌ፣------------------------ 
      ሰም፣ ------------------------- 
    ወርቅ፣ --------------------------- 

11. ጸጌፘን ስታበጥር ዶሮ እየበሊባት 
እሽ ስትሌ ጊዜ እንዴት አማረባት 
ህብረ ቃሌ፣------------------------ 
      ሰም፣ ------------------------- 
    ወርቅ፣ --------------------------- 

12. በወታደር አሌሰሇጠንኩኝ 
አሁን ሇምንድው ተጦር ሂድ ያለኝ፡፡ 
 
ህብረ ቃሌ፣------------------------ 
      ሰም፣ ------------------------- 
    ወርቅ፣ --------------------------- 

13. ስጋ እበሊ ብዬ የቆረጥኩትን 
ሊሳያችሁ መጣሁ እኔማ ጣቴን 
ህብረ ቃሌ፣------------------------ 
      ሰም፣ ------------------------- 
    ወርቅ፣ --------------------------- 
  
ሌጆችዬ በያሊችሁበት 
ይህ የጨሇማ ቀን  እዲንያሌፍ 
 ትዕዛዝን እናከብር ትውሌድን እናትርፍ! 
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