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መሬምና ውቢት
3ኛ ክፍል ሳምንት 23 Leveled



መጽሐፉን  ከማንበባችሁ  በፊት  የሚከተሉትን ጥያቄዎች  

በትክክል  መልሱ።

1. የመጽሀፉን  ርዕስ  በማንበብ  የጽሁፉን  ሃሳብ  

ገምቱ።

2. በስዕሉ  ላይ  ምትመለከቷቸው  ልጆች  ምን  

እያደረጉ  ይመስላችኋል?

የመምህራን ማስታወሻ

ይህ መጽሀፍ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት የንባብ ክሂልን ለማሳደግ እና ልጆች 

ጥሩ የተዘጋጀ ነው። ተማሪዎች ይህንን መጽሀፍ ተጠቅመው የመናገር፣ የማዳመጥ፣ 

የማንበብና የመፃፍ ክሂሎቻቸውን እንዲያዳብሩ የወላጆች ና የመምህሮች እገዛና ክትትል 

እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። መምህሮች፣  በመጽሀፉ ውስጥ ያሉ ይዘቶችን በተገቢ መንገድና 

በትክክል በማንበብና በማስነበብ ድርሻችሁን ልታበረክቱ ይገባል። የተከበራችሁ 

መምህራን እና ሌሎች አጋዥ አንባቢዎች፣ ይህንን መጽሀፍ ለተማሪዎች ከማንበባችሁ 

በፊት በግላችሁ አንብቡና ሀሳቡን በመረዳት በቂ ዝግጅት አድርጉ። 
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መሬምና ውቢት

መሬምና  ውቢት  የሶስተኛ  ክፍል  ተማሪዎች  ናቸው።  

የሚያጠኑትም  ሆነ  የቤት  ስራቸውን  የሚሰሩት  

አብረው  ነው።  ጊዜያቸውን  በአግባቡ  ስለሚጠቀሙ  

በትምህርታቸው  ጎበዞች  ናቸው።  ለሌሎች  ተማሪዎች  

ምሳሌ  በመሆናቸው  መምህራንና  ወላጆቻቸው  

ይኰሩባቸዋል።  

ወላጆቻቸው  ለስራቸው  መሳካት  ትልቅ  ድርሻ  አላቸው።  

የሁለቱም  ወላጆች  “የተማሪ  ስራ  ጠንክሮ  መማር  

ነው”  ይላሉ።  ትምህርትቤት  ሲሆኑና  ከትምህርትቤት  

ሲመለሱ  ምን  እንደሚያደርጉ  ይነግሯቸዋል።  የመማሪያ  

ቁስቁሳቁሶችን  በመግዛትና  ለማጥኛ  ተስማሚ  ቦታ  

በማመቻቸት  ያግዟቸዋል።  ከሁሉም  በላይ  በስራ  ቀንና  

በእረፍት  ቀን  የሚያከናውኑትን  የትምህርት  ስራ  

ለይተው  ያሳውቋቸዋል።  
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የስራና  የዕረፍት  ቀኖች

መሬምና  ውቢት  የሳምንቱን  ቀኖች  የዕረፍት  ቀኖችና  

የስራ  ቀኖች  በማለት  በሁለት  ይመድቧቸዋል።  የስራ  

ቀኖች  የሚሏቸው  ትምህርትቤት  የሚሄዱባቸውን  ከሰኞ  

አስከ  አርብ  ያሉትን  ቀናት  ነው።  የዕረፍት  ቀኖች  

የሚሏቸው  ደግሞ  ትምህርትቤት  የማይሄዱባቸውን  

ቅዳሜና  እሁድን  ነው።  

በስራ  ቀን  አብዛኛውን  ጊዜያቸውን  የሚያሳልፉት  

ትምህርታዊ  ጉዳዮችን  በማከናወን  ነው።  ትምህርታዊ  

ጉዳዮች  ሲባል  ትምህርትቤት  በክፍል  ውስጥና  ከክፍል  

ውጭ  የሚሰሯቸውና  በቤታቸው  የሚያከናውኗቸው  

የትምህርት  ተግባራትን  ይመለከታል።  ትምህርትቤት  

ሲሆኑ  በመማሪያ  ክፍላቸው  ውስጥ  መምህሮቻቸው  

የሚያስተምሩትን  በጽሞና  ያዳምጣሉ።  የተሰጣቸውን  

የግልም  ሆነ  የቡድን  ስራ  በንቃት  ይሰራሉ።  

ከመምህራን  ወይም  ከተማሪዎች  የሚጠየቁትን  

ጥያቄዎች  ይመልሳሉ።  የተለያዩ  የክፍል  ውስጥ  

ተግባራትን  በግልም  ሆነ  በቡድን  ያከናውናሉ።
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ከመማሪያ  ክፍል  ውጪ

ከመማሪያ  ክፍል  ውጭ  በትምህርትቤት  

ከሚያከናውኗቸው  ተግባሮች  አንዱ  በጥያቄና  መልስ  

ውድድር  መካፈል  ነው።  በትምህርትቤታቸው  በሶስተኛ  

ክፍል  የርስበርስ  ውድድር  መሬምንና  ውቢትን  

የሚደረስባቸው  የለም።  ትምህርትቤታቸው  ከሌሎች  

ትምህርትቤቶች  ጋር  የሶስተኛ  ክፍል  ተማሪዎች  

የጥያቄና  መልስ  ውድድር  ሲደረግ  መሬምና  ውቢት  

አሸናፊ  በመሆን  ትምህርትቤታቸውን  ያስጠራሉ።  

በተጨማሪም  መሬምና  ውቢት  የሚያከናውኑት  

የትምህርት  ስራ  በደረጃቸው  በሚዘጋጀው  የንባብ  

ውድድር  መካፈል  ነው።  ለንባብ  ውድድሩ  የተዘጋጀውን  

ጽሁፍ  በትክክል  በፍጥነትና  በተገቢ  አገላለጽ  በማንበብ  

በኩል  ውጤታማ  ናቸው።

ከመማሪያ  ክፍል  ውጭ  የሚያከናውኗቸው  ሌሎች  

ተጨማሪ  ተግባራትም  አሉ።  ለምሳሌ  የተሰጣቸውን  

የቤት  ስራ  ይሰራሉ።  ቤተመጽሀፍት  በመገኘት  መጽሀፍ  

ያነባሉ።  በግልም  ሆነ  በጋራ  ያጠናሉ።  በተጨማሪም  

ጓደኞቻቸውን  በመርዳት  ለፈተና  ያዘጋጃሉ።  
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ትምህርትቤት  የሚማሩት  በፈረቃ  ነው።  በተቃራኒ  

ፈረቃ  ከሰኞ  እስከአርብ  እነመሬም  ቤት  ያጠናሉ።  

መሬም  እቤቷ  የራሷ  የሆነ  የማጥኛ  ክፍል  ስላላት  

በዚህ  የማጥኛ  ክፍል  በመገኘት  አዘውትራ  ከውቢት  

ጋር  ታጠናለች።

የማጥኛ  ቦታ

ከዕለታት  አንድ  ቀን  መሬም  ውቢትን  በግሏ  እንዴትና  

የት  እንደምታጠና  ጠየቀቻት።  ውቢትም  እንዲህ  

አለቻት“  ከቤታችን  በስተጀርባ  ትልቅ  ዛፍ  አለ፤  ዛፉ  

ስር  ደግሞ  መደብ  አለ፤  እዛ  ዛፍ  ስር  መደቡ  

ላይ  ተቀምጨ  አጠናለሁ”  አለች።  መሬምም  “መደብ  

ምንድን  ነው?”  አለቻት።  ውቢትም  “መደብ  ማለት  

ከጭቃና  ከድንጋይ  የሚሰራ  መቀመጫ  ነው?”  አለቻት።  

መሬም  የውቢትን  የማጥኛ  ቦታ  ለማየት  ጓጓች።  
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ስለዚህም  “ለምን  አንድ  ቀን  ከእኔ  ቤት  አንድ  ቀን  

ደግሞ  ከአንቺ  ቤት  አናጠናም”  በማለት  ጠየቀቻት።  

ውቢትም  በጣም  ደስተኛ  መሆኗን  ገለጸችላት።  

በሚቀጥለው  ቀን  እነውቢት  ቤት  ሊያጠኑ  ተስማሙ።  

ስለዚህም  ውቢት  ለመሬም  የቤቷን  አቅጣጫ  በምልክት  

ነገረቻት፤  በቀጠሮ  ለመገናኘት  ተስማምተው  ተለያዩ።

በማግስቱ  ጧት  መሬም  ከተቀጣጠሩበት  ቦታ  ፈጥና  

ደረሰች።  ውቢትም  በርቀት  ስለአየቻት  ሮጣ  ደረሰች።  

ሰላምታ  ከተለዋወጡ  በኋላ  በቀጥታ  ወደእነውቢት  ቤት  

ሄዱ።  እነውቢት  ቤት  ሲደርሱ  መሬም  ውጭውን  

መቃኘት  ጀመረች።  የማጥኛ  ቦታውን  ለማግኘት  ጊዜ  

አልወሰደባትም።  ምክንያቱም  አንደኛ  ውቢት  ትልቅ  

ዛፍ  እንዳለ  ነግራታለች።  ሁለተኛ  ደግሞ  ውቢት  

እሷን  ለማግኘት  ቀጠሮ  ቦታው  ከመሄዷ  በፊት  

የማጥኛ  ቦታውን  መደብ  አጽድታና  አነጣጣፍው  ነበር።
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መሬምም  ዛፉን  እንዳየች  በሩጫ  ወደቦታው  ስትሄድ  

ውቢትም  ተከተለቻት።  መሬም  ዛፉ  አጠገብ  ስትደርስ  

ቆም  አለች፡፤  አካባቢውን  አንድባንድ  ተመለከተች።  

ባየችው  ነገር  የተደሰተች  ትመስላለች።  ነገርግን  ምንም  

አላለችም።  ከዛፉ  ስር  ካለው  መደብ  ላይ ተቀመጡ።  

በዕቅዳቸው  መሰረት  የሚያጠኑትን  የትምህርት  አይነት  

መጽሃፍና  ደብተር  ገለጡ።  ከዚያም  በመጀመሪያ  

በግላቸው  አነበቡ።

ቀጥለው  አንዳቸው  ሲያነቡ፣  አንዳቸው  እያዳመጡ  

ትንሽ  ጊዜ  አጠኑ።  ቀጥለው  ደግሞ  አንዳቸው  

ሲያብራሩ፣  አንዳቸው  ሲያዳምጡ  ትንሽ  ጊዜ  ወሰዱ።  

በኋላም  አንዳቸው  ሲጠይቁ  አንዳቸው  እየመልሱ፣  ተራ  

በተራ  ሲያነቡና  ሲጠያየጠቁ  ቆዩ።  “አሁን  የዕረፍት  

ጊዜ  ነው”  ተባባሉ።  “ትንሽ  እንረፍና  የቤት  ስራችን  

እንሰራለን”  አሉ።
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ከዚያም  ውቢት  ወደቤት  ገብታ  ሻይና  ቆሎ  ይዛ  

መጣች።  መሬምም  አመስግና  ተቀበለቻት።  ከቆሎውም  

ዘግና  ወደአፏ  አስገባች።  ከዚያም  “በነገራችን  

ላይ  የማጥኛ  ቦታሽን  ወድጀዋለሁ፤  ነገርግን  ሌላ  

ሰው  አይረብሽሽም?”  አለቻት።  ውቢትም  “ማንም  

አይረብሸኝም፤  የእኔ  የማጥኛ  ጊዜና  የቤተሰቡ  የስራ  

ጊዜ  ይለያያል።  እኔ  እዚህ  የማጠናው  በሥራ  ቀን  

ወደአንቺ  ቤት  ከመምጣቴ  በፊት  ነው፤  የጧት  

ፈረቃ  ስሆን  የማጠናው  ከሰዓት  በኋላ  ከስምንት  

ሰዓት  እስከዘጠኝ  ሰዓት  ነው።  የከሰዓት  ፈረቃ  ስሆን  

ደግሞ  የማጠናው  ከሁለት  ሰዓት  እሰከሶስት  ሰዓት  

ለአንድ  ሰዓት  ብቻ  ነው፤  በዚህ  ጊዜ  ደግሞ  ሁሉም  

የቤተሰባችን  አባላት  ስራ  ላይ  ናቸው”  አለቻት።
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መሬምም  “በጣም  ትክክል  ነሽ፤  አሁን  በዚህ  ስዓት  

በጣም  ፀጥ  ያለ  ነው።  ንጹህ  አየርም  አለ፤  ሁልጊዜ  

እዚህ  ብናጠና  ደስ  ይለኛል፤  ትስማሚያለሽ?”  

አለቻት።  ውቢትም  “በጣም  ደስተኛ  ነኝ”  አለቻት።  

“ስለዚህ  አንዳንድ  ጊዜ  ከእኛ  ቤት፣  አንዳንድ  ጊዜ  

ደግሞ  እዚህ  እናጠናለን”  አለች  መሬም።  ውቢትም  

መስማማቷን  አንገቷን  በማወዛወዝ  ገለጸችላት።  

“አሁን  ወደጥናታችን”  ተባባሉና  በዕቅዳቸው  መሰረት  

የቤት  ስራቸውን  ሲሰሩ  ቆዩ፤  ከዚያም  መሬም  

ስለነበራቸው  ቆይታ  ውቢትን  አመስግና  በደስታ  

ወደቤቷ  ሄደች።  ከዚያን  ዕለት  ጀምሮ  በእነሱ  የስራ  

ቀን  ሁልጊዜ  ከሰኞ  እስከአርብ  እየተገናኙ  ያጠናሉ።  

የማጥኛ  ቦታቸውም  አንድ  ቀን  ከነመሬም  ቤት  አንድ  

ቀን  ደግሞ  ከነውቢት  ቤት  ሆነ።
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የዕረፍት  ቀን

በዕረፍት  ቀናቸው  ቅዳሜና  እሁድ  ደግሞ  የተለያዩ  

ተግባራትን  ያከናውናሉ።  አብዛኛውን  ጊዜ  በቤታቸው  

ዕረፍት  ያደርጋሉ።  እሁድ  እሁድ  ክፍላቸውን  

በማጽዳት፣  ጓደኞቻቸውንና  ዘመዶቻቸውን  በመጠየቅና  

በግላቸው  በማጥናትና ርስበርስ በመረዳዳት  ያሳልፋሉ።  

አንዳንድ  ጊዜ  ወላጆቻቸውን  ይረዳሉ።

መሬም  ወላጆቿን  የምትረዳው  አቅሟ  የሚፈቅደውን  

ስራ  በማከናወን  ነው፤  ለምሳሌ  ቤት  ታጸዳለች፤  ዕቃ  

ታጥባለች፤  አልጋ  ታነጥፋለች፤  ሱቅ  ትላላካለች።  

ውቢትም  ብትሆን  ወላጆቿን  የምትረዳው  አቅሟ  

የፈቀደውን  ስራ  በማከናወን  ነው፤  ለምሳሌ  ቤት  

ትጠርጋለች፤  የደንብ  ልብሷን  ታጥባለች፤  እንደመሬም  

ለወላጆቿ  ትላካለች።  ወንድሟን  በማጫወት  ቤተሰቦቿን  

ታግዛለች።  ስለዚህ  ሁለቱ  ጓደኛሞች  የዕረፍት  ቀን  

ጊዜያቸውን  በአግባቡ  ይጠቀማሉ።
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የጨዋታ  ጊዜ

ሁለቱ  ጓደኛሞች  በእረፍት  ጊዜ  አብረው  የሚጫወቱ  

የሠፈር  ጓደኞችም  አሏቸው።  መሬም  ከሁሉም  

ጓደኟቿ  አብልጣ  የምትወዳቸው  ዘምዘምንና  ሙላትን  

ነው።  ከእነሱ  ጋር  በመሆን  ገመድ  ዝላይ፣  አባሮሽ፣  

ዥዋዥዌ፣  ጠጠር  ወዘተ  ትጫወታለች።  መሬምና  

የሰፈር  ጓደኞቿ  ከሌሎቹ  ጓደኟቿቸው  ጋር  በመሆን  

ደግሞ  የሩጫ  ውድድርና  የገመድ  ጉተታ  ውድድር  

ያደርጋሉ፤  

በተጨማሪም  በጨርቅ  ኳስ  የእግር  ኳስና  የመረብ  ኳስ  

ይጫወታሉ።  አንዳንድ  ጊዜ  ደግሞ  በቴሌቪዥን  የልጆች  

ጊዜን  ትከታተላለች።  የህጻናት  ፊልምም  ታያለች።  

አንዳንድ  ጊዜ  ደግሞ  ከወላጆቿ  ጋር  ወደመዝናኛ  ቦታ  

ትሄዳለች።  እሷን  የበለጠ  የሚያስደስታት  ወደመዝናኛ  

ቦታ  መሄድ  ነው።  ምክንያቱም  ወደመዝናኛ  ቦታው  

የመዋኛ  ገንዳ  አለ።  እዛ  መዋኘት  ያስደስታል።  
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የውቢት  ጓደኞች  የሰፈሯ  ልጆች  ናቸው።  እሷም  

ሙናንና  አባይነህን  አብልጣ  ትወዳቸዋለች።  ከእነሱ  ጋር  

በመሆን  ገበጣ፣  ቅልልሞሽ፣  ድብብቆሽ፣  ትጫወታለች።  

አንዳንድ  ጊዜ  ደግሞ  ቁጭ  ብለው  ተረት  ያወራሉ፤  

በድምጻቸው  እያንጎራጎሩ  ይዘፍናሉ፤  እንቆቅልሽ  

ይጫወታሉ፤  ሌላ  ጊዜ  ደግሞ  ከማዶ  ሰፈር  ልጆችጋር  

“እንካ/ቺ  ሰላንትያ”  በመባባል  ይሞጋገሳሉ፤  አንዳንድ  

ጊዜ  ደግሞ  ይነቃቀፋሉ።  

ውቢትን  ከጨዋታው  ሁሉ  የሚያስደስታት  እንካ/ቺ  

ሰላንትያ  ነው።  የሰላንትያ  ጨዋታውን  በሚከተለው  

መልኩ  ይገልፁታል።

አንዳቸው  “እንቺ/እንካ  ሰላንትያ”  ሲሉ

ሌላቸው  ደግሞ  “በምንቲያ”  ይላሉ።

“በጊደር”

“ምናለ  በጊደር”

“ጠንክረህ  አስተምር  ልጅህን  አትዳር”  ውቢት  ወላጆቿ  

ትምህርቷን  አቋርጠው  እንዳይድሯት  ስለምትሰጋ  ይህ  

ሰላንትያ  ያስተምራቸዋል  ብላ  ስለምታስብ  ትወደዋለች።
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መሬምና  ውቢት  በትምህርትቤት  የእረፍት  ጊዜያቸውም  

አንዳንዴ  በክፍል  ውስጥ  ቁጭ  ብለው  ያጠናሉ፤  

የቤት  ስራ  ይሰራሉ፤  አንዳንዴ  ደግሞ  በትምህርትቤት  

ግቢ  ከሌሎች  ጓደኞቻቸው  ጋር  በመሆን  በቡድን  

ይሯሯጣሉ፤  ይጫወታሉ።  

አብልጠው  የሚወዱት  ቀን

መሬምና  ውቢት  ከስራ  ቀኖች  አብልጠው  የሚወዷቸው  

ቀኖች  አሉ።  ሰኞን፣  ረቡዕንና  አርብን  ነው።  ስኞን  

የሚወዱበት  ምክንያት  ቅዳሜና  እሁድ  ተለያይተው  

ሰንብተው  የሚገናኙበት  ቀን  በመሆኑ  ደስታ  

ስለሚፈጥርላቸው  ነው።  በተጨማሪም  ቅዳሜና  እሁድ  

በየግላቸው  ያሳለፉትን  ርስበርስ  ተገናኝተው  በእረፍት  

ቀናቸው  ያሳለፏቸውን  የሚወያዩበት  ቀን  ስለሆነ  ነው።  
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ያን  ቀን  በእረፍት  ሰዓታቸው  ከክፍላቸው  አይወጡም።  

ይህም  አልበቃቸው  ብሎ  ወደቤታቸው  በሚሄዱበት  ጊዜ  

በትምህርትቤት  ያቋረጡትን  የቅዳሜና  እሁድ  ውሏቸውን  

እየተጫወቱ  ይጓዛሉ።

ረቡዕን  የሚወዱበት  ምክንያት  በሰልፍ  ስነስርዓት  

ላይ  የሚቀርበውን  አርአያ  የሚሆኑ  ሴቶች  ተሞክሮ  

ለማዳመጥ  ስለሚፈልጉ  ነው።  በዕለቱ  ሰለአንዲት  

ጠንካራ  ሴት  ተሞክሮ  በተማሪዎች  ይቀርባል።  

የጠንካራ  ሴቶችን  ተሞክሮ  ማዳመጥ  ያስደስታቸዋል።  

እነሱም  እንደእነሱ  ለመሆን  ይመኛሉ።

አርብን  የሚወዱበት  ምክንያት  ደግሞ  የድራማና  

የስነጹሁፍ  ቀን  በመሆኑ  ነው።  በዚህ  ቀን  እነሱ  

የክበቡ  አባላት  ስለሆኑ  ሊያስተምሩና  ሊያዝናኑ  ይችላሉ  

የሚሏቸውን  መጣጥፎች  ያቀርባሉ።  በተጨማሪም  

ሌሎች  ተማሪዎችና  የክበቡ  አባላት  የሚያቀርቡትን  

ትምህርታዊ  ድራማና  ስነጽሁፍ  ማየትና  መዳመጥ  

ያስደስታቸዋል፤  ምክንያቱም  አስተማሪነታቸውና  

አዝናኝነታቸው  የጎላ  በመሆኑ  ነው።  በተጨማሪም  

እዚህ  ያገኙትን  ትምህርታዊ  ቁም  ነገር  በክበቡ  

ላልተገኙ  ጓደኞቻቸው  በማካፈል  ደስታ  ያገኛሉ።
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መሬምና  ውቢት  በሚሳተፏቸው  የትምህርት  ስራዎች  

ሁሉ  ውጤታማ  ናቸው።  ስለዚህም  ወላጆቻቸውና  

መምህሮቻቸው  የተለያየ  ነገር  ይሸልሟቸዋል።  

በተጨማሪም  ያመሰግኗቸዋል፤  ያከብሯቸዋል።  

ከሽልማቶቹ  ሁሉ  የሚያሰደስታቸው  የልጆች  መጽሀፍን  

ሲሸለሙ  ነው።  መጽሀፉን  ሲያነቡ፣  የማንበብ  

ችሎታቸው  ይሻሻላል።  ወላጆችና  ታላላቆቻቸው  

ሲያነቡላቸው  ደግሞ  የማዳመጥ  ችሎታቸውን  ያሻሽላሉ።  

ይህም  የማዳመጥና  የማንበብ  ፍላጎታቸው  እንዲጨምር  

ያደርጋል።

የትምህርትቤት  መዝጊያ  ቀን

እነመሬም  የትምህርትቤት  መዝጊያ  ቀንን  በጣም  

ይወዱታል።  በጧት  ከወላጆቻቸው  ጋር  ወደትምህርትቤት  

ይሄዳሉ።  በመጀመሪያ  በመማሪያ  ክፍላቸው  ውስጥ  

ከክፍል  ክፍል  የተዛወሩበትን  ካርድ  ይቀበላሉ።  ከዚያም  

በትምህርታቸው  ከፍተኛ  ውጤት  ባስመዘገቡ  ተማሪዎች  

የሽልማት  ስነስርዓት  ላይ  ይካፈላሉ።  በመጨረሻም  

በሥነምግባራቸው  ለተመሰገኑና  ጥሩ  ተሳትፎ  ለነበራቸው  

የክበብ  መሪዎች፣  በሥራቸው  ለተመሰገኑ  የተማሪ  

ወላጆች  ሽልማት  ሲሰጥ  ይመለከታሉ።
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ከዚያም  ከሰፈር  ጓደኞቻቸው  ጋር  በመሆን  በየቤቱ  

እየተዘዋወሩ  የተዘጋጀላቸውን  ምግብ  ይመገባሉ።  እነሱን  

ታሳቢ  አድርጎ  የተዘጋጀውን  መጠጥም  ይጠጣሉ።  ዛሬ  

ለግብዣው  በቅድሚያ  ወደእነውቢት  ቤት  መሄድን  

መርጠዋል።  የእነውቢትን  ቤት  ያስቀደሙበት  ሁለት  

ምክንያት  አላቸው።  አንደኛው  ቤታቸው  ከከተማ  ወጣ  

ያለ  በመሆኑ  ዘና  ለማለት  ስለፈለጉ  ነው።  ሁለተኛው  

ደግሞ  የውቢት  ቤተሰቦች  በመዝጊያው  ስነስርዓት  

ባለመገኘታቸው  በስነስርዓቱ  ያልተገኙበትን  ምክንያት  

ለማወቅ  ካላቸው  ጉጉት  የተነሳ  ነው።  ከዚያም  

ወደእነመሬም  ቤት  ይመለሳሉ።  በመጨረሻም  ተራ  

በተራ  ወደሌሎቹ  ጓደኞቻቸው  ቤት  ይሄዳሉ።  ሲበሉ፣  

ሲጠጡ፣  ሲዝናኑ  ይውላሉ።  በአጠቃላይ  እነመሬም  

በእያንዳንዱ  እንቅስቃሴያቸው  የወላጆቻቸውን  እገዛና  

ምክር  ይቀበላሉ።
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በተጨማሪም  እነዚህ  ሁለት  ጓደኛሞች  የስራ  ቀናቸውን  

ማለትም  የትምህርት  ቀናቸውንና  የዕረፍት  ጊዜያቸውን  

በአግባቡ  ይጠቀማሉ።  በስራ  ቀናቸው  ከሰኞ  እስከአርብ  

በዕቅዳቸው  መሰረት  ሁሉንም  ቀናት  ያጠናሉ።  

በትምህርትቤት  የተሰጣቸውን  ተግባራት  ያለመሰልቸት  

ያከናውናሉ።  ስራቸውን  ጠንክረው  በመስራታቸው  

ለራሳቸው፣  ለወላጆቻቸውና  ለመምህሮቻቸው  የደሰታ  

ምንጭ  ሆነዋል።  ወላጆቻቸውና  መምህሮቻቸውም  

ያመሰግኗቸዋል።  ታድያ  ልጆች!  እናንተስ  የተማሪ  ስራ  

ምንድን  ነው  ብላችሁ  ታስባላችሁ?
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ጥያቄዎች

1. መሬምና  ውቢት  በትምህርት  ቀን  በዕረፍት  

ሰዓታቸው  ምን  ያደርጋሉ?

2. መሬምና  ውቢት  የተማሪ  ስራ  ምንደን  ነው  

ይላሉ?

3. መደብ  ምንድን  ነው?  በምንባቡ  ወስጥ  የተገለጸው  

እንዴት  ነው?

4. በትምህርትቤት  መዝጊያ  ቀን  ምን  ምን  

ታደርጋላችሁ?  






