
 
 

 
 
 

በ2012 ዓ.ም የሶስተኛ ሩብ ዓመት ሇ5ኛ ክፍሌ የተዘጋጀ የኅብረተሰብ ሳይንስ ማስታወሻ  
 

የደር እንስሳት እና እፅዋት የሚሰጡት ጥቅም 

ቁሌፍ ቃሊት፡ 

* ቱሪዝም ፦ሇመዝናናት ወይም ሇጥናት የሚዯረግ ጉዞ። 

* ማኅበረሰብ፦ ተመሳሳይ ባህሌ ፣ ቋንቋ ፣ ሃይማኖት ወ.ዘ.ተ የሚጋሩ በአንዴ አካባቢ የሚኖር የሚኖር 

ሕዝብ። 

* አርሶ አዯር ፦ በእርሻ ስራ የተሰማራ ዜጋ ወይም ገበሬ። 

* የተፈጥሮ ሚዛን፦ በተፈጥሮ ነገሮች መካከሌ የመጣጣም ሂዯት። 

 ቀዯም ሲሌ እፅዋት በአንዴ በተወሰነ አካባቢ በተፈጥሮ በቅሇው የሚታዩ መሆናቸውን ጠቅሰናሌ ፤ 

የአንዴ አካባቢ እፅዋት ሣር ፣ ቁጥቋጦና ዯን ሉሆኑ ይችሊለ። 

 ዯኖች ዛፍ ተንጠሌጣይ ሇሆኑ እንስሳት ምቹ መኖሪያ ናቸው ፤ በአጠቃሊይ ዯኖች ሇእንስሳት 

ምግብና መጠሇያ በመሆንያገሇግሊለ። ሣርማ ምዴሮች ሣር በሌ እና ሥጋ በሌ ሇሆኑ የደር 

እንስሳት ምቹጌ ወይም መካነ-ሕይወት ናቸው። 

 በደር እንስሳትና በተፈጥሮ እፅዋት መካከሌ የተፍጥሮ ሚዛን ካሌተጠበቀ የአካባቢዉ ስነ-ምህዲር 

ይዛባሌ ፤ ስሇዚህበደር እንስሳትና እፅዋት መካከሌ ተፈጥሮአዊ ሚዛንን መጠበቅ ያስፈሌጋሌ። 

 አርሶ አዯሮች የተፈጥሮ አካባቢአቸውን በአግባቡ ሲይዙ የደር እንስሳት መካነ-ሕይወት 

ስሇሚጠበቅ በአርሶ አዯሮችናበደር እንስሳት መካከሌ ጦናማ መስተጋብር ይኖራሌ። የተፈጥሮ 

አካባቢ ሕይወት ያሊቸውን(እፅዋትና እንሥሥሳት) እናሕይወት የላሊቸውን (ውኃ ፣ ዴንጋይ እና 

አፈር) የተፈጥሮ ሀብቶች ያካትታሌ። አርሶ አዯሮቹ የደር እንስሳቶችየተፈጥሮብሀብቶች 

መሆናቸውን ተቀብሇው አስፈሊጊውን እንክብካቤና ጥበቃ ሉያዯርጉ ይገባሌ። እንስሳቱ 

በጥንቃቄከተያዙ ወዯ ሥፍራው ሰዎች(ቱሪስቶች) በማምራት እንዱጎበኙ ሇሚያስችሌ የአካባቢው 

ነዋሪዎች ከቱሪዝም ዘርፍከሚገኘው ሀብት ተጠቃሚ ይሆናለ ፤ የትፈጥሮን ሚዛንም ይጠብቃለ። 

ይህ በመሆኑ፦ 

- የአፈር ሇምነት እና ርጥበት ይጠበቃሌ 

- የዝናብ መጠን አስተማማኝ ይሆናሌ 

- የከርሰ-ምዴር ውኃ መጠን ይጨምራሌ ፤ ይህ ዯግሞ የአርሶ አዯሩን ገቢ 

እንዱጨምር ያዯርጋሌ። 

በአጠቃሊይ የተፈጥሮ አካባቢ በአግባቡ በተጠበቀበት ቱሪዝም ሇማኅበረሰቡ ፣ ሇደር እንስሳት እና ሇአርሶ 

አዯሮግ እጅግብዙ ጠቀሜታ አሇው።በኢትዮጵያ በርካታ ጥበቃ የሚዯረግሊቸው የተፈጥሮ አካባቢዎች 

ይገኛለ።  

 

 

 

 



እነዚህ ጥበቃ የሚዯረግሊቸው የተፈጥሮአካባቢዎች ብሔራዊ ፓርኮች እና ቤተ-አራዊት ወይም 

መናኸሪያዎች (Sanctuary) ተብሇው ይጠራለ። በእነዚህ ጥበቃበሚዯረግሊቸው ሥፍራዎች በአይነታቸው 

በርካታ የሆኑ የደር እንስሳት ይገኛለ። በኢትጵያ ውስጥ ከሚገኙ በርካታ ብሔራዊ ፓርኮች የሰሜን 

ተራሮች ብሔራዊ ፓርክን እንመሌከት። 

 የዚህ ፓርክ መሌክዓ-ምዴር (terrain) በአሇም ሊይ እጅግ አስዯናቂ ከሆኑት መካከሌ አንደ ሲሆን 

እንዯ ኤሮፓዉያንአቆጣጠር በ1978 የአሇም ቅርስ በመሆን ተመዝግቧሌ። ፓርኩ በሰሜን 

ኢትዮጵያ በዓማራ ክሌሌ ውስጥ ይገኛሌ። 

 በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ በርካታ ማራኪ ከሆኑ ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታ ካሊቸው ቦታዎች 

አንደ ሲሆን የፓርኩአጠቃሊይ ስፋት 179 ስኩዌር ኪል-ሜትር ነው። ይህ ፓርክ በዓመት 2,000 

በሊይ የውጭ አገር ቱሪስቶችና በርካታ ሀገርወስጥ ጎብኚዎችን ያስተናግዲሌ። የሰሜን ተራሮች 

ብሔራዊ ፓርክ ከፍተኛው የተራራ ጫፍ የራስ (ዯጀን)ዲሽን ተራራ ነው( the highest peak in 

Ethiopia) ፤ ከባሕር ጠሇሌ በሊይ 4,620 ሜትር ከፍታ አሇው። 

 

 

 

 

 

 

 

 

መነኸሪያ 

በኢትዮጵያ ጥበቃ ከሚዯረግሊቸው የተፈጥሮ አካባቢዎች መነኸሪያ አንደ ነው። 

 ይህ ስፍራ የደር እንስሳትና አዕዋፋት ዯህንነታቸው የሚጠበቅበት ሥፍራ ነው። ቤተ-

አራዊት/መነኸሪያ ( Sanctuary)ውስጥ የደር እንስሳትን እና አዕዋፋትን ሇማዯን (ፈቃዴ ያሊቸው 

ቢሆኑም እንኳን) አይፈቀዴሊቸውም። ሇዚህ ዋናውምክንያት አዯን ክሌክሌ በመሆኑ ነው። 

 በብሔራዊ ፓርኮች የደር እንስሳትን ማዯን ይቸሊሌ። የሚታዯኑት የደር እንስሳት ግን 

እዴሜያቸው የገፋና አቅመ-ዯካማየሆኑት ናቸው። ቁጥራቸው እስተማማኝ የሆነው የደር 

እንስሳትም ሉታዯኑ ይችሊለ። 

 በኢትዮጵያ በርካታ የደር እንስሳት መነኸሪያዎች ይገኛለ። ሇምሳላ፣ 

 / ባቢላ የዝሆን መነኸሪያ (The Babile Elephant Sanctuary) 

 / ሰንቀላ የቆርኪ መነኸሪያ ( The Sankale Thomson's Hartebeest Sanctuary) 

 / ቁኔ-ሙታር የኒያሊ መነኸሪያ ( The Kuni Mutar Mountain Nyala Sanctuary) 

 / ያቤል መነኸሪያ( The Yabello Sanctuary) ናቸው። 

 

Dear Student! Before you even begin to think about the process of studying, you must develop a 
Schedule. "Corona must die" Best of luck! 

አዘጋጅ ፡ ኪሩቤሌ ይሌማ 

 



 

 

 

 

በ2012 ዓ.ም የሶስተኛ ሩብ ዓመት ሇ5ኛ ክፍሌ የተዘጋጀ የኅብረተሰብ ሳይንስ ሌዩ ሰርቶ ማሳያ 
(መሌመጃ 4) እያንዲንደ ጥያቄ 1.5 % ይይዛሌ 

ስም ______________________________ክፍሌ________          

መመሪያ 1፡ የሚከተለትን ዓረፍተ ነገሮች ትክክሌ ከሆኑ "እውነት" ስህተት ከሆኑ ዯግሞ "ሐሰት"  

በማሇት  ምሊሽ ስጡ። 

_________1. እፅዋት በአንዴ በተወሰነ አካባቢ በተፈጥሮ በቅሇው የሚታዩ ተክልት ናቸው። 

_________2. በአንዴ ውስን መሌክዓ ምዴራዊ አካባቢ ብቻ ተገዴቦ የሚኖር የእንስሳት ዝርያ ብርቅዬ 

እንስሳ ይባሊሌ። 

_________3. ቅጠሌ ረገፍ ዝናባማ ዯን ከሇምሇም ዯኖች ክፍሌ ይመዯባለ። 

_________4. የትም ተገኝ የኢትዮጵያ የደር እንስሳት የሀገሪቱ ብቸኛ ሀብት ናቸው። 

_________5. ሇጥናት ወይም ሇመዝናናት የሚዯረግ ጉዞ ቱሪዝም ይባሊሌ። 

_________6. ቅጠሌ ረገፍ ዛፍ በሞቃታማ አካባቢዎች የሚገኝ እርጥበትን ጠብቆ ሇመቆየት ሲሌ 

ቅጠለን የሚያራግፍ ዛፍ ነው። 

_________7. በአንዴ አካባቢ የሚገኝ ምቹጌ/መካነ ሕይወት በሰዎች ሉወዴም አይችሌም። 

_________8. በኢትዮጵያ ውስጥ ጥበቃ የሚዯረግሊቸው የተፍጥሮ እካባቢዎች ሇሀገሪቱ የቱሪዝም ዘርፍ 

ምንም ጠቀሜታ የሇውም። 

_________9. በማንኛውም የተፈጥሮ አካባቢ ሕይወት ያሊቸውና የላሊቸው ነገሮች አብረው ይኖራለ። 

_________10. በተፈጥሮ ነገሮች መካከሌ የመጣጣም ሂዯት የተፈጥሮ ሚዛን ይባሊሌ። 

መመሪያ 2 ፡ በ "ሀ" ሥር የተዘረዘሩትን ስያሜዎች በ "ሇ" ሥር ከቀረቡት መግሇጫዎች ግር አዛምደ። 

"ሀ"                  "ሇ" 

_________11. ማሕበረሰብ      ሀ. የአገራችን ዯቡብ-ምስራቅ ቆሊማ ክፍሌ 

_________12. ጠፍ-ጢሻ                             ሇ. ተመሳሳይ ፍሌስፍና የሚጋሩ ወይ በአንዴ  

                                                    አካባቢ የሚኖር ሕዝብ 

_________13. ባቢላ      ሐ. የኒያሊ መነኸሪያ 

_________14. ቁኔ-ሙታር      መ. የዝሆን መነኸሪያ 

_________15. ኦጋዳን         ሠ. ዛፍ አሌባ በሆነ ሥፍራ በሣር የተሸፈነ  

                                                    ሇጥ ያሇ መሬት 

ረ. የቆርኬ መነኸሪያ 

ሰ. ከፍተኛ ስፍራ 

 

 

 

 

 



 

መመሪያ 3፡ ሇሚከተለት ጥያቄዎች ትክክሇኛውን መሌስ በመምረጥ ምርጫችሁን በመሌስ መስጫ             

ወረቀት ሇይ ጻፉ። 

16. ከሚከተለት አማራጮች አንደ ቅጠሌ ረገፍ የዛፍ አይነት ነው? 

     ሀ. ጥዴ      ሇ. ሾሊ         ሐ. ዝግባ         መ. ዋንዛ 

17. በኢትዮጵያ ሇደር እንስሳት መጥፋት በምክንያትነት የሚጠቀሰው የቱ ነው? 

ሀ. ሕገ-ወጥ አዯን ሇ. ሰዯዴ እሳት  ሐ. ፈጣን የሕዝብ ቁጥር እዴገት መ. ሁለም መሌስ ይሆናሌ 

18. ከሚከተለት መካከሌ አንደ በኢትዮጵያ ዝርያቸው ሉጠፋ የተቃረበ የደር እንስሳ ነው? 

ሀ. የሰሜን ቀበሮ      ሇ. ኒያሊ     ሐ. ዋሌያ       መ. ሁለም መሌስ ይሆናሌ 

19. በኢትዮጵያ የደር ሕይወት መጠበቅ ተጠቃሚ የሚያዯርገው የቱን ነው? 

ሀ. አርሶ አዯሮችን           ሇ. የአካባቢውን ማህበረሰብ 

      ሐ. የደር እንስሳትን         መ. ሁለንም በእኩሌ ዯረጃ ተጠቃሚ ያዯርጋሌ 

20. በኢትዮጵያ ከፍተኛ የተራራ ጫፍ የሆነው የቱ ነው? 

ሀ. የጭሊል ተራራ   ሇ. የጉና ተራራ  ሐ. የራስ ዯጀን   መ. መሌስ አሌተሰጠም 

21. ከተዘረዘረት መካከሌ በአገራችን ጥበቃ የሚዯረግሇት የተፈጥሮ አካባቢ የቱ ነው? 

ሀ. ቤተ አራዊት   ሇ. ብሔራዊ ፓርክ  ሐ. መነኸሪያ    መ. ሁለም 

22. ከተጠቀሱት አንደ ከብርቅዬ እና ብቸኛ የኢትዮጵያ ደር እንስሳት ሥር አይመዯብም። 

ሀ. ጭሊዲ ዝንጀሮ   ሇ. የምኒሌክ ዴኩሊ   ሐ. ዋሌያ   መ. ቀበሮ 

23. ከሚከተለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ፓርኮች ዋሌያን ፣ ጭሊዲን እና ቀይ ቀበሮን በአንዴ ሊይ የያዘው 

የትኛው ነው? 

ሀ. የባላ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ፣   ሇ. የነጭ ሣር ብሔራዊ ፓርክ 

ሐ. የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ   መ. የጋምቤሊ ብሔራዊ ፓርክ 

24. ከሚከተለት አንደ በኢትዮጵያ የበረሃ እፅዋት ነው ።  

ሀ. ቴምር    ሇ. ቁሌቋሌ   ሐ. ግራር   መ. ሁለም 

25. _______________ ዉስጥ የደር እንስሳትን ማዯን ፈጽሞ የተከሇከሇ ነው? 

ሀ. ብሔራዊ ፓርክ  ሇ. መነኸሪያ  ሐ. ቤተ-አራዊት 

 

 

 

 

 

 

Dear Student! Before you even begin to think about the process of studying, you must develop a 
Schedule. "Corona must die" Best of luck! 

አዘጋጅ ፡ ኪሩቤሌ ይሌማ 

 

 

 



 

 

 

የ2012 የ3ኛ ሩብ ዓመት የ5ኛ ክፍሌ ሕብረተሰብ ሳይንስ ሌዩ ሰርቶ ማሳያ---- መሌስ መስጫ ወረቀት  

ስም __________________________________________ ክፍሌ_____________ 

እውነት/ሐሰት አዛምዴ 

1. _________________ 11. _________________ 

2. _________________ 12. _________________ 

3. _________________ 13. _________________ 

4. _________________ 14. _________________ 

5. _________________ 15. _________________ 

6. _________________ 

7. _________________ ምርጫ 

8. _________________ 16. _________________ 

9. _________________ 17. _________________ 

10. ________________ 18. _________________ 

19. _________________ 

20. _________________ 

21. _________________ 

22. _________________ 

23. _________________ 

24. _________________ 

25. _________________ 

 

የወሊጅ/አሳዲጊ ፊርማ፡ _______________ 


