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መመሪያ፡- ሇሚከተለት ጥያቄዎች ትክክሇኛውን መሌስ በመምረጥ በተሰጠው የመሌስ መስጫ 
ቦታ ሊይ  
          መሌሱ፡፡  
 
1. ሁሇም ሰዎች በሕግ ፊት እኩሌ ናቸው በመካከሊቸው ምንም አይነት ሌዩነት ሳይዯረግባቸው 

በሕግ እኩሌ ጥበቃ ይዯረግሊቸዋሌ፡፡ የሚሇው በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀፅ ስንት 

ሊይ ይገኛሌ? 

ሀ. አንቀጽ 27  ሇ. አንቀጽ 22  ሐ. አንቀጽ 25  መ. አንቀጽ 

35 

2. የክሌሌ ምክር ቤት ተጠሪነታቸው ሇማን ነው? 

ሀ. ሇፌዴራለ መንግሥት    ሐ. ሇክሌለ ሕዝብ 

ሇ. ሇክሌለ መንግሥት    መ. ሇጠቅሊይ ሚኒስቴሩ 

3. ከሚከተለት አማራጮች መካከሌ የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ መሠረቶች ውስጥ 

የማይካተተው የቱ ነው? 

ሀ. የሕግ የበሊይነት     ሐ. የእኩሌነት መብቶች መከበር 

ሇ. የዜጎች ንቁና ጠንካራ ተሳጥፎ ማድረግ  መ. በሀይሌ ሕዝቦችን ማስተዳዯር 

4. ባሇሥሌጣኖችና ሠራተኞች ተግባራቸውን በሕጉ መሠረተ ማከናወናቸውን በዋናነት 

የመከታተሌ ስሌጣን ያሇው አካሌ የቱ ነው? 

ሀ. ፖሉስ      ሐ. ፍርድ ቤቶች 

ሇ. የሕዝብ እምባ ጠባቂ ተቋም   መ. የፌዴራሌና የክሌሌ 

መንግሥታት 

5. በከፍተኛ የማዕድን ሥራዎችና በማንኛቸውም የፔትሮሉየምና የጋዝ ስራዎች ሊይ የገቢ 

ግብርና የሮያሉት ክፍያዎችን የሚጥሇው አካሌ የቱ ነው? 

ሀ. የፌዴራለ መንግስት    ሐ. የክሌሌ መንግስታት 

ሇ. የከተማ አስተዳዯሮች    መ. የፈዴራሌና የክሌሌ መንግስታት 
 

6. የዴሞክረሲያዊ ዜጋ ባህሪ የሆነው የቱ ነው? 

ሀ. የዜጎችን መሠረታዊ መብቶች ያከብራሌ 



ሇ. ሌዩነቶች የዴሞክራሲ መሠረቶች መሆናቸውን አያምንም 

ሐ. የሀሳብ ሌዩነቶችን በሀይሌ ያስወግዳሌ 

መ. የመቻቻሌን ባህሌ አስፈሊጊነት አይቀበሌም 
 

7. በሀገሮች መካከሌ የሚዯረግ የትምህርት፣ የባህሌ፣ የኢኮኖሚ ስምምነት ምን በመባሌ 

ይታወቃሌ 

ሀ. የሮያሉቲ ስምምነት    ሐ. የመንግስታት ስምምነት 

ሇ. የፕሮቶኮሌ ስምምነት    መ. ኢኮኖሚን የማሳዯግ ስምምነት 

8. አሇመግባባቶችን በሠሊማዊ መንገድ ሇመፍታት ከሚያስችለ መንገዶች መካከሌ 

የማይካተተው የቱ ነው? 

ሀ. መወያየት  ሇ. መቻቻሌ   ሐ. መቃርን  መ. 

መዯማመጥ 

9. መንግስታዊ ያሌሆነ ተቋምና በራስ ተነሳሽነት የሚቋቋመው ተቋም የቱ ነው? 

ሀ. ፀረ-ሙስና ኮሚሽን    ሐ. ሲቪክ ማሕበራት 

ሇ. የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም    መ. ፍርድ ቤት  

10.  በሀገራችን የመጀመሪያው ሕገ-መንግስት የሆነው የቱ ነው? 

ሀ. የ1948 ዓ.ም ሕገ-መንግስት   ሐ. የ1923 ዓ.ም ሕገ-መንግስት 

ሇ. የ1918 ዓ.ም ሕገ-መንግስት   መ. የ1931 ዓ.ም ሕገ-መንግስት 

11.  በሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳዯር መብታቸው 

በኤ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግስት አንቀፅ ስንት ሊይ ይገኛሌ? 

ሀ. አንቀፅ 27      ሐ. አንቀጽ 39 

ሇ. አንቀጽ 11      መ. አንቀጽ 35 

12.  የእኩሌ ተጠቃሚነት መብት ባሇመረጋገጡ ምክንያት የሚከሰተው ችግር 

ሀ. ድህነትና ኋሊ ቀርነት    ሐ. የእድሜ መጓተት 

ሇ. ብጥብጥና ጦርነት     መ. ሁለም መሌስ ነው 

13.  ሕዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው በማስተዳዯራቸው ከሚያገኙት ጥቅም ውስጥ የማይካተተው 

የቱ ነው? 

ሀ. የራስን እድሌ በራስ መወሰን   ሐ. ውሳኔዎችን በራሳቸው መወሰን 

ሇ. የሕዝቦች ጭቆናንና የመብት ረገጣን  መ. ሰሊም መስፈን 

14.  የኢትዮጵያ ፌዴራሊዊ ስርአት ስንት ብሔራዊ ክሌሊዊ አባሌ መንግስታት አለት? 

ሀ. 2    ሇ. 10    ሐ. 9   መ. 11 



15.  የሴቶችን መብት በተመሇከተ ስህተት የሆነው ሀሳብ የቱ ነው? 

ሀ. የሴቶችን መብት ወንዶች የማክበር ግዴታ የሇባቸውም 

ሇ. ሴቶች ግማሽ የማሕበረሰቡ አካሌ ናቸው 

ሐ. የሴቶችን መብት ማስከበር የማሕበረሰቡን መብት ማስከበር ነው 

መ. ያገባችም ሆነች ያሊገባች ሴት እኩሌ መብት አሊት 

16.  ከሀገር በሚወጡና በሚገቡ እቃዎች ሊይ ቀረጥና ግብርን የመጣሌና የመሰብሰብ ሥሌጣን 

ያሇው 

ሀ. የፌዴራሌ መንግስት    ሐ. የክሌሌ መንግስታት 

ሇ. የከተማ አስተዳዯሮች    መ. የፌዴራሌና የክሌሌ 

መንግስታት 

17.  የፌዴሬሽን ምክር ቤት ተግባር የሆነው የቱ ነው? 

ሀ. ሕገ-መንግስታትን መተንተን   ሐ. ሕግን- ማስፈፀም 

ሇ. ሕግን መተርጎም     መ. ሁለም መሌስ ይሆናሌ 

18.  ከሚከተለት አማራጮች መካከሌ የቀጥታ ዴሞክራሲ ተሳትፎን የሚሻው ጉዳይ የቱ ነው? 

ሀ. የርዕሰ ብሔር ምርጫ    ሐ. የቀበላ ምክር ቤት ምርጫ 

    ሇ. የክሌሌ ምክር ቤት ምርጫ   መ. የርዕሰ መስተዳዯር ምርጫ 

19.  ከሚከተለት አማራጮች መካከሌ የተፈጥሮ ሀብት ውስጥ የሚካተተው የቱ ነው? 

ሀ. የጭስ አባይ ፏፏቴ    ሐ. የጀጎሌ ግንብ 

ሇ. የሊሉበሊ ውቅር አብያት ክርስቲያናት  መ. የአክሱም ሀውሌት 

20.  ሇአንድ ሙያተኛ ከሚያስፈሌገው መካከሌ የማይካተተው የቱ ነው? 

ሀ. የሙያ ችልታ     ሐ. በሙያው የሀገረን ሕዝብ 

መጠቀም 

ሇ. የሙያ ሥነምግባር    መ. በቢሮ ሥራ ብቻ መወሰን 

21.  በሀገራችን የጠቅሊይ ሚኒስቴሩ የሥሌጣን ዘመን ስንት ነው? 

ሀ. 5 አመት   ሇ. 6 አመት  ሐ. 2 አመት   መ. 12 

አመት 
 

22.  ከሚከተለት አማራጮች መካከሌ ቃሌ ኪዳንን በተመሇከተ ትክክሌ የሆነው የቱ ነው? 

ሀ. ቃሌ ኪዳን ሀሊፊነትን መውጣትና ቃሌን ማክበርን ያመሇክታሌ 

ሇ. ቃሌ ኪዳን መግባት ያሇበት በሀሊፊነት ሊይ ያሇ ብቻ መሆን አሇበት 



ሐ. ቃሌ ኪዳን ሇመግባት የዜግነት መብት በቅድሚያ መረጋገጥ ይኖርበታሌ 

መ. ቃሌ ኪዳን ሇመግባት በቅድሚያ አቅምን ማወቅ አያስፈሇግም 

 


