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ተማሪዎች ሰፊ ንባብ በሚያነቡበት ጊዜ የንባብ ፍጥነታቸውን ለመጨመር ሲባል ቀለል ያሉና 

የሚያዝናኑ መፃህፍትን በመምረጥ እንዲያነቡ ይደረጋል፡፡ የዚህ የንባብ አይነት አላማ ተማሪዎችን 

በንባብ ክህሎት የተሻሉ ለማድረግ እንጂ በንባብ ቋንቋን ለማጥናት አይደለም፡፡ ተማሪዎች ሰፊ 

ንባብን በሚያነቡበት ጊዜ ትኩረት የሚሰጣቸውን ነጥቦች በአጭሩ ለመግለፅ ‹‹READ›› የሚለውን 

የእንግሊዝኛ ቃል ወስደን በእያንዳንዱ ፊደል �ረፍተ ነገር በመመስረት የሚከተለውን ትንታኔ 

እናገኛለን፡፡ 

 

Read quickly - በፍጥነት ማንበብ፣ 

Enjoyably with - እየተዝናኑ፣ 

Adequate comprehension - በበቂ ግንዛቤ፣ በመሆኑም 

Don’t need a dictionary - መዝገበ-ቃላትን መጠቀም አያስፈልጋቸውም፡፡ 

 

ሰፊ ንባብን በፍጥነትና በቅልጥፍና ማንበብ ያስችል ዘንድ (ቢያንስ ለጀማሪ አንባቢያን በደቂቃ 

ከ150-200 ቃላት ማንበብ የሚችሉበት) ምንባቡ ቀላል መሆን አለበት፡፡ በየገጹ ብዙ የማይታወቁ 

ቃላት ካሉ ተፈጥሯዊ የሆነውን የአይን እንቅስቃሴ ስለሚገድብ ምንባቡን መረዳት ላይ ችግር 

ይፈጥራል፡፡ ይህ ደግሞ ንባቡ ሰፊ ንባብ ሳይሆን  ትምህርታዊ ንባብ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡ አንዳንድ 

ጊዜ ሰፊ ንባብ “ግሬድድ ሪደር” ወይም “የጸጥታ ንባብ” ይባላል፡፡ 

 

ሰፊ ንባብ ለምን? 

ሰፊ ንባብ ለቋንቋ እድገት በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት፡፡ ለአብነት ያህል የሚከተሉትን 

እንመልከት፡፡ 

1. ተማሪዎች ቋንቋውን ከመማሪያ መፃህፍት ባሻገር ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ ከአውዱ ለመረዳትና 

አገባቡን በተለያዩ ጽሁፎች ውስጥ ለማግኘት እንዲችሉ ሰፊ እድል ይሰጣል፡፡  

2. የቃላት ችሎታን ያዳብራል፡፡ ተማሪዎች ብዙ ሲያነቡ በብዙ ሽህ የሚቆጠሩ ቃላትንና አገባቦችን 

(ሰዋስው) በተደጋጋሚ ስለሚያገኙ በሚገባ ከመረዳት አልፈው ቀጥሎ የሚመጣው ቃል ወይም 

ሰዋሰዋዊ አገባብ መገመት የሚችሉበት ደረጃ ያደርሳል፡፡ 
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3. የተማሪዎችን የንባብ ችሎታ በማዳበር ፈጣንና ቀልጣፋ አንባቢ እንዲሆኑ ያደርጋል፡፡ ይህም 

የሚሆነው ፈጣን በሆነ ሂደት ቋንቋውን እንዲረዱ አዕምሮን ነፃ በማድረግ የማስታወስ ችሎታ 

እንዲጨምር በማድረግ ነው፡፡ 

4. የተማሪዎችን በራስ የመተማመን አቅማቸውን በመገንባት፣ ተነሳሽነት እንዲኖራቸው እንድሁም 

በማዝናናት የንባብ ፍቅራቸው እንዲጨምር በማድረግ ውጤታማ የቋንቋው ተጠቃሚዎች 

ያደርጋቸዋል፡፡ ቋንቋውን ለመማር ፍርሃት ያለባቸውን ተማሪዎችም ፍርሃታቸውን ይቀንስላቸዋል፡፡ 

5. ተማሪዎችን በራሳቸው ችሎታ በርካታ ምንባብ እንዲያነቡ ወይም እንዲያዳምጡ 

ስለሚያደርጋቸው የማንበብና የማዳመጥ ልምዳቸው በጥሩ ሁኔታ ይዳብራል፡፡ 

6. ተማሪዎች የቋንቋውን ሰዋስዋዊ አገባብ እንዴት እንደሆነ ከአውድ እንዲረዱ ያግዛቸዋል፡፡ 

የቋንቋም ሆነ የሌላ ትምህርት መማሪያ መፃህፍት የቋንቋውን አገባብ ሲያስተዋውቁ ነገር ግን 

በአብዛኛው በበቂ ሁኔታ በተለያዩ አውዶች ስለማይገኙ ሰዋስዋዊ አገባቦችን በጥልቀት ለመረዳት 

አያስችሉም፡፡ 

 

የሰፊ ንባብ ፋውንዴሽን 
የሰፊ ንባብ ፋውንዴሽን (ERF) ለንግድ (ለትርፍ) ሳይሆን ሰፊ ንባብን ለማገዝና ለማሻሻል የተቋቋመ 

የበጎ አድራጎት/ግብረ ሰናይ ድርጅት ነው፡፡ ፋውንዴሽኑ የሚተገብራቸው ተግባራት፡- ከቋንቋ 

ተማሪዎች መካከል በእንግሊዝኛ ቋንቋ የሰፊ ንባብ የስነ-ጽሁፍ ውድድር በማካሄድ አመታዊ ሽልማት 

ማዘጋጀት፣ የሰፊ ንባብ ስራዎችን ማሰባሰብና የሰፊ ንባብ ፕሮጋራሞችን ለሚያቋቁሙ የትምህርት 

ተቋማት መፃህፍትንና ሌሎች ቁሳቁሶችን በማሟላት እገዛ ማድረግ የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ ከሰፊ ንባብ 

ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ሌሎች አገልግሎቶችም ይሰጣል፡፡ ይህንን የሰፊ ንባብ መምሪያ ማግኘት 

ለሚፈልጉ ያለምንም ክፍያ በነጻ  ከ(www.erfoundation.org) ድረ-ገጽ ላይ ማውረድ ይቻላል፡፡ 

 
ሰፊ ንባብና ጥልቅ ንባብ 

በሰፊ ንባብና በጥልቅ ንባብ መካከል ያለውን ልዩነት “ማንበብ ለመማር” እና “መማር ለማንበብ” 

በሚል ልንገልፀው እንችላለን፡፡  ሁለቱም የተለያየ አላማ ያላቸው ነገር ግን ሁለቱም አስፈላጊ የንባብ 

አይነቶች ናቸው፡፡ ተማሪዎች ለማንበብ ሲማሩ (ጥልቅ ንባብ) የሚያነቡት ቋንቋን በንባብ ለማጥናት  

ነው፤ የሚያጠኑት አዲስ ቃል ወይም ሰዋስው ሊሆን ይችላል፡፡ ይህም ምንባብን ማጥናት ይባላል፡፡ 

ለዚህ አይነት ንባብ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ቋንቋን ከመማሪያ መፃህፍት ማንበብ ነው፡፡ ምንባቦቹ 

አጭርና በአብዛኛው ተማሪዎች የማያውቋቸው ናቸው፡፡ ብዙውን ጊዜ ቅድመ-ንባብና ድህረ-ንባብ 

ተግባራት እንድሁም አንብቦ መረዳት ጥያቄዎችን ያካትታል፡፡ ለዚህ ተግባር የሚቀርበው ምንባብ 

አላማው ቋንቋን ወይም ምንባብን ለማስተማር ነው፡፡ተማሪዎች የአንድን ምንባብ ርእሱን ብቻ 

በማየት ስለምን ሊሆን እንደሚችል ለመገመት ወይም የዓረፍተ ነገር ጊዜያትን በተመለከተ (ሃላፊ ጊዜ፣ 

የአሁን ጊዜ፣ ትንቢት፣ ወዘተ) በማለት መለየት ያስችላቸው ዘንድ በጥልቀት እንዲማሩት ይደረጋል፡፡ 
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በሌላ በኩል ተማሪዎች ለመማር ሲያነቡ (ሰፊ ንባብ) ንባብን በተግባር ይለማመዳሉ፡፡ ለምሳሌ መረጃ 

ለማግኘት  የታሪክ መፃህፍትን ሲያነቡ መማራቸውን ሳያጤኑት ይማራሉ፤ የንባብ ክሂላቸውን 

ያሳድጋሉ፡፡ የሰፊ ንባብ አላማ ንባብን አቀላጥፎ ማንበብ ማስቻል እንጂ የግድ አዲስ ነገር ለማወቅ 

አይደለም፤ ቢሆንም የተወሰነ ማወቃቸው አይቀርም፡፡ በሌላ በኩል ሲታይ በጥልቀት ለማወቅ 

የቋንቋውን ሁኔታ ማወቅ ደግሞ ያስፈልጋል፡፡ እነዚህን ሁለት የተለያዩ ሀሳቦች አስማምቶ መገንዘብ 

ያስችል ዘንድ በቋንቋው በፍጥነት ለማንበብ በሚያደርጉት ሂደት ውስጥ፣ ግንዛቤያቸውና 

መዝናናታቸው አብሮ ይሻሻላል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ‘ተማሪዎች ለማንበብ ሲማሩ’ የራሳቸውን 

የንባብ ክህሎት ቴክኒክ በመጠቀምና በፍጥነት ለማንበብ የሚረዱ ተግባራትን በማከናወን በፍጥነት 

የመረዳትና ቀልጣፋ አንባቢ ይሆናሉ፡፡ 

 

እነዚህ ሁለቱም የንባብ አይነቶች  ተደጋጋፊ ናቸው፡፡ ጥልቅ ንባብ አዲስ ቋንቋን ለተማሪዎች 

ሲያስተዋውቅ፣ ሰፊ ንባብ ደግሞ በተግባር እንዲለማመዱ በማድረግ ጥልቅ የሆነ እውቀት እንድያገኙ 

ያደርጋል፡፡ ይኸውም ጥልቅ ንባብ የመንጃ ፍቃድ ለማውጣት ትምህርት ቤት ውስጥ እንደሚሰጡ 

የቲወሪ ትምህርቶች ሲሆን ሰፊ ንባብ ደግሞ መንገድ ላይ ወጥቶ በተግባር መኪና እንደመንዳት ነው፡

፡ ይህም ማለት ሁለቱም አስፈላጊና ወሳኝ ናቸው፡፡ ሰፊ ንባብ ባብዛኛው የሚተገበረው በደረጃ መጣኝ 

የንባብ መጻህፍት ነው፡፡ 

 

ደረጃ መጣኝ የንባብ መጻህፍት/Graded Readers 

ደረጃ መጣኝ የንባብ መጻህፍት የተማሪዎችን የማንበብ ፍጥነትና ቅልጥፍና ለመገንባት እንዲሁም 

'እውነተኛ ንባብ'ን በተግባር እንዲለማመዱ እድል ለመፍጠር የሚጻፉ (ልቦለድና ኢ-ልቦለድ) መጻህፍት 

ናቸው፡፡ ደረጃ መጣኝ የተባሉበት ምክንያትም ሲጻፉ/ ሲዘጋጁ የስርአተ-ትምህርት፣ የክፍል ደረጃን 

ወይም ደግሞ ክብደትን (ከቀላል ወደ ከባድ) መሰረት አድርገው ስለሆነ ነው፡፡ በሚዘጋጁበት ጊዜ 

ለሴራ፣ ለቃላትና ለሰዋስው (ለቋንቋ ህግጋቱ) ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ስእላዊ መሆን አለበት፡፡ የአፍ 

መፍቻ ቋንቋቸው ለሆኑ ሰዎች የተዘጋጁ መፃህፍት ውስጥ አንድ ጊዜ ወይም ሁለት ጊዜ ብቻ የሚገኙ 

ብዙ ቃላት ይኖራሉ፤ በተቃራኒው አታሚዎች  ደረጃ መጣኝ የንባብ መጻህፍት ውሰጥ ያሉ ቃላትን 

በመቆጣጠር ማለትም የቃላትን በተደጋጋሚ አለመገኘት ችግር ለማስወገድና ጠቃሚ ቃላትን ደግሞ 

መገኘት ባለባቸው ልክ እንዲገኙ በማድረግ ትምህርቱን ያግዛሉ፡፡ ደረጃ መጣኝ የንባብ መጻህፍት 

ከመማሪያ መፃህፍት የተለዩ ናቸው፡፡ 

 

ተከታታይ ደረጃ መጣኝ የንባብ መጻህፍት ከ6-8 የክብደት (የአስቸጋሪነት) ደረጃ ሊኖራቸው ይችላል፤ 

ከጀማሪ እስከ ከፍተኛ ደረጃ፡፡ በእያንዳንዱ ደረጃ ደግሞ ተመጣጣኝ ክብደት ያላቸው ብዙ መፃህፍት 

ይኖራሉ፡፡ የጀማሪ ደረጃ መፃህፍት በጣም ውስን የሆኑ፣ በተደጋጋሚ የሚገኙ ቃላትንና ሀረጋትን 

እንድሁም በጣም ቀላል የሆኑ የሰዋስው ህግጋትን የያዙ መሆን አለባቸው፡፡ ቋንቋውም ከጀማሪ ደረጃ 

ተማሪዎች መማሪያ መፃህፍት ጋር አቻ መሆን አለበት፡፡ የአንደኛ ደረጃ መጻህፍት ደግሞ በተወሰነ 
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መልኩ ከበድ ያሉ ቃላትንና ሰዋስው እንዲሁም በመጠኑም ቢሆን የተወሳሰበ ሴራና ጥቂት ስእሎችን 

ይይዛል፡፡ የመካከለኛ ደረጃ ከጀማሪና ከአንደኛ ደረጃ መጻህፍት አንጻር ሲታዩ ከበድ ይላሉ፤ በዚሁ 

አይነት እስከ ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ ይቀጥላል፡፡ በዚህ መንገድ ደረጃ መጣኝ የንባብ መጻህፍት 

ከዚህ በፊት ያላቸውን ዕውቀት እና ችሎታ መሰረት በማድረግ የተማሪዎች እውቀት ከፍ እንዲል 

ያደርጋሉ፡፡ 

 

በአሁኑ ጊዜ በብዙ ሽህ የሚቆጠሩ ደረጃ መጣኝ የንባብ መጻህፍት እና ከደርዘን በላይ የሚሆኑ 

አታሚዎች በዓለም ዙሪያ ይገኛሉ፡፡ አጠቃላይ የሆነ የደረጃ መጣኝ የንባብ መጻህፍት ዝርዝርም ከሰፊ 

ንባብ ፋውንዴሽን ድረ ገጽ (www.erfoundation.org) ላይ ይገኛል፡፡ 

 

የደረጃ መጣኝ የንባብ መጻህፍት ጥቅሞች 
• ተማሪዎች ሊረዱት (ሊገባቸው) በሚችል ቋንቋ መለማመድ እንዲችሉ ብዙ እድል መስጠቱ፣ 

• የተማሪዎችን የማንበብ ችሎታ ቀስ በቀስ ማሳደጉ፣ 

• ሳቢና አነሳሽ የሆኑ የንባብ ቁሳቁሶችን ማቅረብ መቻሉ፣ እና 

• የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ለሆኑ ሰዎች የተዘጋጁ መፃህፍትን ለማንበብ እንደ ድልድይ ሆኖ ማገልገል 

መቻሉ ናቸው፡፡ 

 

የሰፊ ንባብ አይነቶች 

አብዛኛዎቹ የሰፊ ንባብ ትምህርቶች ተማሪዎች አቀላጥፈው ማንበብ የሚችሏቸውን መጻህፍት 

ራሳቸው መርጠው እንዲያነቡ የሚደረጉባቸው ናቸው፡፡ ይህ ማለት ሁሉም ተማሪዎች የተለያዩ 

መጻህፍትን በራሳቸው ምርጫ "በራሳቸው የምቾት ቀጠና ውስጥ" ያነባሉ ማለት ነው፡፡ ይህንንም 

ንባብ የግል ንባብ ወይም የራሰ ምርጫ ንባብ ወይም ዘላቂነት ያለው የፀጥታ ንባብ (SSR) ወይም 

"ሁሉንም ነገር ተውና አንብብ" (DEAR) ብለን ልንጠራው እንችላለን፡፡ ተማሪዎች ራሳቸው 

መጻህፍትን ከቤተ-መጻህፍት በመምረጥ (በአብዛኛው በመምህሩ እገዛ ተገቢነቱንና ትክክለኛነቱን 

ለማረጋገጥ) ክፍል ውስጥ በፀጥታ ንባብ ክፍለ ጊዜ ወይም ደግሞ ቤት ወስደው ያነባሉ፡፡ 

 

በአንዳንድ ኮርሶች ደግሞ ተማሪዎች አንድ ዓይነት መጽሐፍን በአንድነት ክፍል ውስጥ እንዲያነቡ 

ይደረጋል፤ ወይም በምዕራፍ በምዕራፍ እንደቤት ስራ ለበርካታ ትምህርቶች ይሰጣሉ፡፡ በእንደዚህ 

አይነት ሰፊ ንባብ በአብዛኛው መምህሩ ተማሪዎችን በቅድመ-ንባብ ተግባራት ያዘጋጃል፡፡ ለምሳሌ 

የምንባቡን ይዘት መተንበይ ወይም ደግሞ ጥቂት ቁልፍ ቃላትን በማስተማር ሊሆን ይችላል፡፡ 

ምንባቡንም ተከትሎ በአብዛኛው አንብቦ የመረዳት ጥያቄዎች፣ ውይይት ወይም ደግሞ ሌሎች 

ተግባራት ይኖራሉ፡፡ 
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ሰፊ ንባብ የሚባለው  ተማሪዎች አንድን ንባብ በፍጥነትና በቅልጥፍና እንዲሁም ከከፍተኛ ግንዛቤ 

ጋር ያለምንም መዝገበ-ቃላት እገዛ ማንበባቸው ነው፡፡ ምንባቡ ግን በጣም ቀርፋፋ ከሆነ ማለትም 

ተማሪዎች በተደጋጋሚ መዝገበ-ቃላትን የሚጠቀሙ ከሆነ ሰፊ ንባብ ሊባል አይችልም፡፡ 

 

 

 

 

 

          አሳማሚ ንባብ                   ጥልቅ ንባብ                 ሰፊ ንባብ             ፈጣን  
 

 
 

ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ተማሪዎች በአንድ ገጽ ላይ ካሉ ቃላት መካከል 98% ያህሉን የሚያውቁ 

ከሆነ በፍጥነትና በከፍተኛ ግንዛቤ ማንበብ ይችላሉ፡፡ ከ90% በታች ከሆነ ግን (ከ10 አንድ ቃል 

አያውቁም) ንባቡም አስፈሪና በተደጋጋሚ መዝገበ-ቃላት መጠቀምን የሚፈልግ ቀርፋፋ ከመሆኑም 

በላይ አንብቦ ለመረዳት አስቸጋሪ ይሆናል፡፡ ተማሪዎች ከ90% እስከ 98% ያህሉን የሚያውቁ ከሆነ 

ንባቡ የማስተማሪያ ደረጃ ላይ ነው፡፡ ይህ ደረጃ አስቸጋሪ ቢሆንም ተማሪዎች ስለቋንቋው በቂ ግንዛቤ 

ስለሚኖራቸው በበቂ ሁኔታ መረዳት ይችላሉ፤ ነገር ግን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት ብዙ ቃላትን 

ከመዝገበ-ቃላት መፈለግ ሊኖርባቸው ይችላል፡፡ ተማሪዎች 98% ወይም ከዚያ በላይ የሚሆኑ ቃላትን 

ካወቁ ግን በሰፊ ንባብ 'ጣፋጭ ቦታ' ላይ ይሆናሉ፤ በበቂ ፍጥነትም ማንበብ ይችላሉ። ምክንያቱም 

ብዙ የማይታወቁ ቃላት ስለሌሉ ንባባቸው ሊጎተት አይችልም፡፡ ስለሆነም እየተዝናኑ ማንበብ ይችላሉ፡

፡ ተማሪዎች በእያንዳንዱ ገጽ ሁሉንም ወይም አብዛኛውን ነገር ካወቁት በፍጥነት ማንበብ ይችላሉ፤ 

የንባብ ፍጥነታቸውንና ተፈጥሯዊ የንባብ ችሎታንም ለማዳበር ይጠቅማል፡፡ 

መምህራን የምንባብን አስቸጋሪነት ደረጃ ከንባብ ዓላማ ጋር ማዛመድ ይኖርባቸዋል፡፡ ተማሪዎች 

አዳዲስ ነገሮችን ለመማር ወይም 'ጣፋጭ የንባብ ቦታ' ውስጥ መሆን ከፈለጉ የመማር ደረጃ ላይ 

መሆን አለባቸው፤ አላማቸው ፍጥነትንና ቅልጥፍናን ለመገንባት እስከሆነ ድረስ፡፡ ምንባቡ ለመማር 

ደረጃን የሚመጥን ንባብ ማንበብ 

ተማሪዎች ከሰፊ ንባብ እንዲጠቀሙ ከተፈለገ ትክክለኛ ደረጃቸውን የሚመጥን፣ 

እንዲሁም የንባብ ቅልጥፍናቸውን የሚመጥን (ለጀማሪ ተማሪዎች ቢያንስ በደቂቃ 

ከ150-200 ቃላት) ማንበብ አለባቸው፡፡ ዋናው አላማውም የንባብ ክህሎትን ራሱን 

መለማማድ ነው፡፡ 
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ወይም 'ለጣፋጭ ንባብ የሚሆነው እንደ ራሳቸው እንደ ተማሪዎቹ የንባብ ደረጃ ነው፡፡ በአንድ ክፍል 

ውስጥ ያሉ ሁሉም ተማሪዎች በተመሳሳይ የንባብ ደረጃ ላይ ሊሆኑ አይችሉም፤ ዝቅተኛ ደረጃ 

ተማሪዎች አስፈሪ የሆነ አንድ ምንባብ ለከፍተኛ ተማሪዎች ግን በጣም ቀላል ሊሆን ይችላል፡፡ 

 

የተወላጅ ተናጋሪዎች መፃህፍትን መጠቀም 

እንግሊዝኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ለሆነ/ ለተወላጅ ተናጋሪዎች የሚጻፉ የንባብ ቁሳቁሶች ለሌሎች 

በአብዛኛው ምርጥ የሚባሉ አይደሉም፡፡ ምክንያቱም የሚጻፉት በሽህ የሚቆጠሩ ቃላትንና 

አብዛኛውን የእንግሊዝኛ ሰዋስው ማንበብ ከመጀመራቸው በፊት ቀድመው ለሚያውቁ ተወላጅ 

ተናጋሪዎች ስለሆነ ነው፡፡ እንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎችም እነዚህ እውቀቶች ስለማይኖሯቸው 

የተወላጅ ተናጋሪዎች የንባብ ቁሳቁሶችን ለማንበብ ይቸገራሉ፡፡ ስለዚህ  ተማሪዎች እነዚህን 

በተወላጅ ተናጋሪዎች ደረጃ ያሉ መፃህፍትን ለማንበብ እስከማይቸገሩ ድረስ ግሬድድ ሪደርስን ማንበብ 

አለባቸው፡፡ 

 

ተገቢ መፃህፍትን መምረጥ 

አንድ የሚነበብ ነገር ሲመረጥ ተገቢ የሆነ ከሆነ በራስ መተማመንን፣ የንባብ ችሎታን እንዲሁም 

ዘላቂ የሆነ የእንግሊዝኛ የንባብ ፍቅርን ለማዳበር ይረዳል፡፡ በተቃራኒው ለንባብ የሚመረጠው ነገር 

ተገቢ ካልሆነ ግን ወደ ደካማ አንባቢ እሽክርክሪት  ይወስዳል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ስለዚህ ተማሪዎች የሚያነቡትን ነገር የሚመርጡት ራሳቸውን በሚስማማቸውና በራሳቸው "የምቾት 

ቀጠና” ውስጥ መሆን አለበት፡፡ ይኸውም ያለምንም ችግር፣ በፍጥነት፣ እንዲሁም እየተዝናኑና 

ከፍተኛ በሆነ ግንዛቤ የሚያነቡት ነው፡፡ ምክንያቱም ተማሪዎች ራሳቸው ብቻ ናቸው ሊስማማቸው 
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የሚችለውንና የማይችለውን የሚያውቁት። ስለዚህ ተገቢና ተስማሚ የሆነ የሚነበብ ነገርን 

የመምረጥ ውሳኔ የተማሪዎች ነው፡፡ መምህራንም ለተማሪዎች የንባብ ችሎታቸውን ያገናዘበ 

ራሳቸው የሚስማማቸውን ነገር እንዲመርጡ ሊፈቅዱላቸው ይገባል፡፡ የመምህራን ሚና ተስማሚ 

የሆኑ አርእስትን እንዲመርጡ ማገዝ ነው፡፡ ስለሆነም መምህራን ራሳቸው በቤተ-መጻህፍት የሚገኙ 

ብዙውን መፃህፍት ማንበብ ጠቃሚ ነው፡፡ 

 

ተማሪዎች መፃህፍትን በፍጥነት እንዳይመርጡ መምህራን በጥንቃቄ መከታተል አለባቸው፡፡ 

ተማሪዎች የሚያነቡትን ምንባብ ሲመርጡ የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው፡- 

 

. የመጽሃፉን ርእስ፣ የውጭ ገጽና ስእል ብቻ ሳይሆን ከመጽሃፉ የውስጥ ገጾች ጥቂት ማንበብ፣ 

. የሚያስደስታቸውን ነገር መምረጥ፣ የመረጡት መጽሃፍ ካልሳባቸው ወይም ከከበዳቸው መተውና 

ሌላ መምረጥ፣ 

. በደቂቃ ከ150-200  ቃላት  ሊያነቡ የሚችሉትን መምረጥ፣ 

. ያለ መዝገበ-ቃላት እገዛ ሊያነቡት የሚችሉትን መምረጥ፣ 

. እንድሁም ከመጽሃፉ አብዛኛውን መልዕክት ሊረዱት የሚችሉትን መምረጥ፡፡ 

 

የሰፊ ንባብ ዝግጅትን ማቀድና ማቋቋም 

የሰፊ ንባብ ዝግጅትን አቅዶ መተግበር ጊዜንና ታላቅ ሃላፊነትን የሚጠይቅ ነው፡፡ ለመስራት ከባድ 

ሳይሆን በጥንቃቄ መሰራትን ይፈልጋል፡፡ የሰፊ ንባብ ዝግጅት ግልጽ የሆነ አላማና ራእይ ሊኖረው 

ይገባል፤ እንዲሁም አወቃቀሩ ትምህርት ቤቱና መምህራን ዝግጅቱ ላይ ያለባቸውን ሃላፊነት የሚያሳይ 

መሆን አለበት፡፡ ስለሆነም ተማሪዎች የንባብን ጥቅም ይረዳሉ፡፡ ጥሩ የሰፊ ንባብ ዝግጅት 

የተቀዳደዱና ከጥቅም ውጭ ሊሆኑ የደረሱ መፃህፍትን፣ የሚነበቡ ቁሳቁሶች እጥረትን እንድሁም 

የንባብ ፍላጎት መቀነስን ለመታደግ ይረዳል፡፡ 

 

ውጤታማ የሰፊ ንባብ ዝግጅት የሚባለው፡ 

. ሁሉን አሳታፊ - ተማሪዎችን፣ መምህራንን፣ ከተቻለ ቤተሰብንም ጭምር፣ 

. ከመማር ማስተማሩ ጎን ለጎን የስርአተ-ትምርቱ አካል ሲሆን፣ 

. ሲቋቋምና አመራሩ ላይ ተማሪዎችን የሚያሳትፍ ሲሆን፣ 

. አዲስ መፃህፍትን ለመግዛት የራሱ የሆነ የገቢ ምንጭ ያለው፣ 

. የሚነበቡት ነገሮች የተለያዩ አስደሳችና የተማሪውን ደረጃ ያገናዘቡ ፣ 

. በየፈርጁ የተከፋፈለ፣ ማረጋገጫና የሚነበቡ ነገሮችን የፅብረቃ  መመለሻ የአሰራር ስልት ያለው፣ 

. መደበኛውን ቋንቋ የመማር አላማ ያለው፣ 

. እንድሁም ምንባብን መገምገሚያ መንገድ ያለው ነው፡፡ 

 

ስቴፕ 1 
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ቤተ-መጻህፍትን ማቀድ - በሰፊው ማሰብ፣ በትንሽ መጀመር 

በሰፊው ማሰብ፣ በትንሽ መጀመር ማለት የሰፊ ንባብ ዝግጅት በአምስት አመት ውስጥ ምን 

እንደሚመስል ከታቀደ በኋላ በየአመቱ እያደገ የሚሄድ ነው፡፡ እቅድ ሲታቀድ እነዚህ ጥያቄዎች 

ሊመለሱ ይገባል፡፡ 

. ተማሪዎች ምን ያህል ማንበብ ይፈልጋሉ? ለምን ያህል ጊዜ?  

. ክፍለ-ጊዜ ተመድቦለታል? ከሆነስ፣ ምን ያህል ክፍለ ጊዜና መቼ? 

. የተማሪዎችን ደረጃና ችሎታ ያገናዘቡ የተለያዩ መፃህፍት ምን ያህል እንፈልጋለን?  

. የሰፊ ንባብ  ዝግጅት ካለው ከፍለ ጊዜ ጋር አንድ ላይ ነው የምንሰጠው ወይስ ሌላ የራሱ የተለዬ 

ክፍለ ጊዜ ያስፈልገዋል? 

. መጽሃፍቱን የት ነው የምናስቀምጣቸው? ቤተ-መፃህፍትንስ እንዴት ነው የምንቆጣጠረው? 

 . ተማሪዎች መፃህፍትን የሚቀይሩት መቼና ለምን ያህል ጊዜ ነው?  

. ተማሪዎችን እንዴት ነው የምንገመግማቸው? 

. ለዝግጅቱ ገንዘብ እንዴት ነው የምናገኘው? 

. ፕሮግራሙን ሃላፊነት ወስዶ የሚያስኬደው ማን ነው? 

 

መምህራን ተማሪዎችን ክፍል ውስጥና ከክፍል ውጭ እንዲያነቡ በማድረግ የንባብ ጊዜን መጨመር 

አለባቸው፡፡ አንዳንድ መምህራን ሙሉውን ክፍለ ጊዜ ወይም ደግሞ የተወሰነውን ለጸጥታ ንባብ ጊዜ 

ይመድባሉ። በመሆኑም የተማሪዎችን ንባብ ይከታተላሉ፡፡ የንባብ ክፍለ ጊዜ ከሌለ ደግሞ ተማሪዎችን 

ከቤታቸው እንዲያነቡ በማድረግና ማንበባቸውን የሚከታተሉበት የተወሰነ ክፍለ ጊዜ መመደብ፡፡ ቤተ-

መጻህፍት በሚከፈትበት ጊዜ መምህራን ለተማሪዎች መፃህፍትን የሚቀያየሩበት በየቀኑ ወይም 

በየሳምንቱ የተወሰነ ጊዜ ሊወስኑ ይገባል፡፡ በአብዛሃኛው ተማሪዎች በትክክል ማንበባቸውንና 

አለማንበባቸውን ለመከታተል ስለሚያስችል  የሰፊ ንባብ ፕሮግራም ክፍል ውስጥ ቢጀመር ጥሩ ነው። 

 

ምን ያህል መጸህሃፍትስ እፈልጋለሁ? 

ትምህርት ቤቶች በአብዛሃኛው ተማሪዎችን በሳምንት አንድ መጽሃፍ ወይም ከዚያ በላይ እንዲያነቡ 

ይጠይቃሉ፡፡ የሚከተለው ቀመር ስንት መፃህፍት እንደሚያስፈልግ ለመወሰን ሊረዳ ይችላል፡፡ 

 

ለምሳሌ አንድ 4 ክፍል/ ሴክሽን የሰፊ ንባብ ፕሮግራሙ ያለው ትምህርት ቤት እያንዳንዱ ክፍል 

ደግሞ 30 ተማሪዎች ቢኖሩት እና እያንዳንዱ ተማሪ ደግሞ 3 አማራጭ መፃህፍትን ቢፈልግ፣ በስሌቱ 

መሠረት 360 መፃህፍት ያስፈልጋሉ ማለት ነው፡፡ በተጨማሪም ክፍል ውስጥ የሚነበቡ ተጨማሪ 

መፃህፍት ሊያስፈልጉ ይችላሉ፡፡ ስለዚህ 120 ተማሪዎች ላሉት ለዚህ ትምህርት ቤት የጠፉና የተጎዱ 

መፃህፍትንም ለመተካት ከ400-500 ያህል መፃህፍት ቢኖሩ ጥሩ ነው፡፡ ብዙዎቹ መፃህፍት መካከለኛ 

ተማሪዎችን ከግንዛቤ ያስገቡ መሆን አለባቸው፡፡ ጥቂቶቹ ደግሞ ከመካከለኛ በታችና በላይ ቢሆኑ 
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ሁሉንም ተማሪዎች ያገናዘበ ይሆናል፡፡ የገንዘብ እጥረት ካለና ይህ ካልሆነ ደግሞ በጥቂት መፃህፍት 

- አንድ መጽሃፍ ለአንድ ተማሪም ቢሆን ተቀባይነት አለው፡፡ አብዛሃኛውን ጊዜ የበጀታችንን 80% 

የሚሆነውን ፕሮግራሙን ስንጀመር ብንጠቀምና ቀሪውን ደግሞ ጎደሎውን/ ክፍተቱን ብንሞላበት 

የተሻለ ነው፡፡ 

 

ስቴፕ 2፡ ቤተ-መጻህፍትን ማቋቋም- ተግባሪ መሆን 

ተማሪዎች ለሰፊ ንባብ ቤተ-መጻህፍትን እንዴት እንደሚጠቀሙ፣ መፃህፍትን እንዴት 

እንደሚያረጋግጡና እንደሚመልሱ ግልጽና ቀላል የሆነ ማንኛውም ሰው ሊረዳው የሚችል የአሰራር 

ስርኣትን ሊያውቁ ይገባል፡፡ 

 

መፃህፍትን መምረጥ 

የተለያዩ ተማሪዎችን ፍላጎት ሊያሟሉ የሚችሉ የተለያዩ አስደሳች መፃህፍት ሊኖሩ ይገባል፡፡ በየአመቱ 

የሰፊ ንባብ ፋውንዴሽን በቋንቋ ተማሪዎች መካከል የስነ-ጽሁፍ ውድድር በማካሄድ ምርጥ 

እንግሊዝኛ የግሬድድ ሪደር ሽልማት እያዘጋጀ አሸናፊው መፅሐፍ በዚያው አመት ይታተማል፡፡ የአሸናፊ 

መፅሐፍት ዝርዝር በሰፊ ንባብ ፋውንዴሽን ድህረ ገጽ ይገኛል፡፡ (www.erfoundation.org). 

 

ቤተ-መጻህፍቱ ሊይዝ የሚገባው 

. እድሜን ያገናዘቡ ልብ-ወለድና ኢ-ልቦለድ ግሬድድ ሪደርስ መጻህፍት 

. ሰፊ የሆኑ ርእሶችንና ዘውጎችን ያካተተ ይኸውም ሮማንስ፣ ድቴክቲቭ፣ ድራማ፣ ወዘተ 

.  የተለያዩ የአስቸጋሪነት/ የክብደት ደረጃ ያላቸው ለትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ  ተስማሚ የሆኑ ብዙ 

መጻህፍትን 

. በአሁኑ ጊዜ እድሜያቸው ከ5-15 አመት ለሆኑ ተማሪዎች ተስማሚ 

. ክፍል ውስጥ የሚነበቡ የተወሰኑ ታዋቂ መፃህፍት/ ሪደርስ ያሉት፡፡ 

 
መፃህፍትን ለማስቀመጥ የተለያዩ አማራጮች አሉ፡፡ 

ቤተ-መጻህፍት:     መፃህፍትን የማዋሻ የራሳቸው የአሰራር ስርአት ስላላቸው የትምህርት ቤት  

                     ቤተ-  መጻህፍት እጅግ በጣም ተመራጭ ቦታ ናቸው፡፡ ነገር ግን ሁሉም  

                    ቤተ-መጻህፍት ብዙ መፃህፍትን የማዋስ አሰራር ላይኖራቸው ይችላል፡፡ 

                       

ቡክ ኬዝ:          ብዙ መምህራን ማረፊያ ክፍል  ወይም ለሰፊ ንባብ ወይም የማዳመጥ ክሂልን 

                      ለማስተማር በተዘጋጀ የተለየ ክፍል ውስጥ በቡክ ኬዝ ማስቀመጥ፡፡ 

የመፃህፍት ጋሪ:    መፃህፍት ተንቀሳቃሽ  ጋሪ ከተዘጋጀላቸው በቀላሉ ከክፍል ወደ ክፍል  

                       ለማንቀሳቀስ አመች ይሆናል፡፡ 

የመፃህፍት ቦርሳ:    ብዙ ክፍሎች ተመሳሳይ መፃህፍትን የሚጋሩ ከሆነ ልዩነት ለመፍጠር 

                        መፃህፍትን በተለያዩ ቦርሳዎች አድርጎ ወደ ክፍል  ለመውሰድና በየጥቂት 



11 
 

                         ሳምንታት ውስጥ ቦርሳዎችን መቀያየር ያስችላል፡፡ 

ክፍል ውስጥ የምንጠቀምባቸው መፃህፍት ሁሉም ተመሳሳይ የሆነ ርእስ ያላቸው ከሆኑ ከቤተ-

መጻህፍት አውጥቶ ከመምህሩ ክፍል ውስጥ ማስቀመጥ መምህሩ ክፍል ውስጥ ከመጠቀሙ በፊት 

ተማሪዎች እንዳያነቧቸው ያደርጋል፡፡ 

 
 

የመፃህፍት አደራደር 

ክፍል ውስጥ የምንጠቀምባቸው መፃህፍት ሁሉም ተመሳሳይ የሆነ ርእስ ያላቸው ከሆኑ ከቤተ-

መጻህፍት አውጥቶ ከመምህሩ ክፍል ውስጥ ማስቀመጥ መምህሩ ክፍል ውስጥ ከመጠቀሙ በፊት 

ተማሪዎች እንዳያነቧቸው ያደርጋል፡፡ 

 

የመጻሕፍትን ደረጃዎች ለመለየት አንዱ ቀላል መንገድ እያንዳንዱን መጽሃፍ የውጭ ገጽ በቀለም ኮድ/ 

መለያ ማድረግ ነው፡፡ ለምሳሌ ያህል ደረጃ 1 መጻሕፍት በቢጫ ምልክት፣ ደረጃ 2 መጻሕፍት በሰማያዊ 

ምልክት እና ሌሎችንም እንደዚሁ ልናደርግ እንችላለን፡፡ ወይም ደግሞ እንደ አማራጭ ቁጥሮችን 

(ደረጃ 1፣ 2፣ 3፣ ወዘተ) ልንጠቀም እንችላለን። ይህም ተማሪዎች በደረጃቸው መጻሕፍትን በፍጥነት 

ለማግኘትና ለእርስዎም መጻሕፍትን  በቤተ-መጻህፍት/በመደርደሪያ ላይ በትክክለኛው ቦታ በቀላሉ 

ለማስቀመጥ ይረዳል፡፡ 

 

ለእያንዳንዱ መጽሐፍ የውሰት ካርዶች ማድረግ ሁልጊዜ አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። አንድ ቀላልና ልዩ 

ቁጥር ከእያንዳንዱ መጽሐፍ ሽፋን ከፊት የውስጥ ገጽ ቢጻፍ መጽሐፉን ለመለየት በቂ ነው፡፡ ለምሳሌ 

ያህል አንድ መጽሐፍ ቁጥሩ G-025 ቢሆን፣ አረንጓዴ ደረጃ ያለውና ቁጥሩ ደግሞ 25 እንደሆነ ይናገራል 

(ወይም 3-067 ቢሆን፣ ደረጃ 3፣ መጽሐፍ ቁጥሩ ደግሞ 67 ላይ መሆኑን ይናገራል)፡፡ 

 

መፃህፍትን የማዋሻ ስርኣት ማዘጋጀት 

መፃህፍትን የማዋሻ ስርኣት ለማዘጋጀት በርካታ መንገዶች አሉ፡- በጣም ልቅ ከሆነ ሥርዓት ጀምሮ 

እስከ በጣም ጥንቃቄና ቁጥጥር የሚፈልግ ሥርዓት ድረስ:: በጣም ልቅ የሆነ የማዋሻ ሥርዓት ለምሳሌ 

ተማሪዎች መፃህፍትን በፈለጉት ጊዜ ከፈለጉት ቦታ ተውሰው ሲጨርሱ የሚመልሱበት ስርአት ነው፡፡ 

ይሁን እንጂ እምነትን መሰረት ያደረገ ስርአት ብዙ መጻሕፍት እንዲጠፉ ያደርጋል፡፡ በጣም ቁጥጥር 

የሚፈልገውና እና በስፋት ጥቅም ላይ እየዋለ የሚገኘው ተማሪዎች በየሳምንቱ በተመሳሳይ ጊዜ 

የሚዋሱበትና የሚመልሱበት ስርአት ነው፡፡ ይህን ለማድረግ ሁለት ቀላል መንገዶች ተጠቅሰዋል፡፡ 

 

በምሳሌ-1 ላይ ከታች እንደተመለከተው መምህሩ ለሁሉም ተማሪዎች አንድ ቅጽ ሊያዘጋጅ ይችላል፡፡ 

እያንዳንዱ ተማሪ በስሙና በቀኑ ትክክል በየሳምንቱ የሚዋሰውን መጽሃፍ ኮድ ይመዘግባል፡፡ 

መፃህፍት ሲመልሱ ደግሞ መምህሩ የመጽሃፉን መመለስ ለማመልከት ይሰርዛል፡፡ ይህ ደግሞ 

ለመምህራን እያንዳንዱ ተማሪ የትኛውን መጽሃፍ እንዳነበበ ብቻ ሳይሆን ደረጃቸውንም ለመለየት 
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ይጠቅማል፡፡  ከታች እንዳለው ምሳሌ ዛሬ ሰኔ 7 ቢሆን Ko Ko, Hui-Chia የተባለች ተማሪ ሁሉንም 

የተዋሰቻቸውን መፃህፍት መልሳለች፤ Oliviera, Miguel ግን ግንቦት 23 የተዋሰው የኮድ ቁጥሩ Y-072 

የሆነ መጽሃፍ አልመለሰም፤ Maldini, Antonio ደግሞ ባለፈው ሳምንት ቀሪ ነበር፡፡ 

 
 
      

 

Ko Ko, Hui-

Chia 

 

Y-012 

 

Y-167 

 

G-024 

  

Maldini, 

Antonio 

P-034 X G-024   

Oliviera, 

Miguel 

Y-072 Y-059 G-024   

 
 
ምሳሌ 2 ደግሞ ለእያንዳንዱ ተማሪ ሌላ የተለየ ቅጽ ይኖረዋል፡፡ ይህ ቅጽ ወይም ማህደረ ተግባር 

(ፖርትፎሊዮ) ደግሞ ተማሪዎች ያነበቡትን ነገር መዝግቦ ለመያዝ ያስችላል:: እንድሁም ስንት ገጽ 

እንዳነበቡና ከአረንጓዴ ደረጃ (G-145) ጀምሮ እስከ ሰማያዊው ደረጃ (B-023) ምን ያክል ከፍ እንዳሉ 

ለመከታተል ያስችላል፡፡ ተማሪዎች ስለመጽሐፉም አጭር አስተያየት ለመጻፍ የሚሆን አንድ አምድም 

ተካቷል፡፡ 

 

 
 

ስቴፕ 3. ሰፊ ንባብን ደረጃ በደረጃ ማስተዋወቅ 

መምህራን የሰፊ ንባብ ፕሮግራምን  በሚገባ ማስተዋወቅ አለባቸው:: በመሆኑም በጥሩ ሁኔታ 

ይጀመራል፡፡ ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ ስራ ይበዛባቸዋል። ይኸውም ሌላ ክፍለ ጊዜ ሊኖራቸው 

 

 

     

 

Kung Fu 

Kid 

 

G-

084 

 

ሚያዚያ 13 

 

ሚያዚያ 20 

 

16 

 

በጣም አዝናኝ ነገር ግን 

በተወሰነ መልኩ ቀላል 

I Spy G-

145 

ሚያዚያ 20 ሚያዚያ 27 24 አስደሳችና የሚያዝናና 

Anne of 

Green 

Gables 

B-

023 

ሚያዚያ 27    

�� ���� 30 �� 14 ……..  �� 7 

����� 
��� ��� 

������ ������� 
�� 

���� 
�� 

��� ��� 
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ይችላል፤ ሙሉ ቀን ሰራተኛ ሊሆኑ ይችላሉ፤ ወይም ቤተሰብ አስተዳዳሪ ሊሆኑ ይችላሉ (ወይም 

የተጠቀሱትን ሁሉንም ሊሆኑ ይችላሉ)፡፡ በመሆኑም ለሰፊ ንባብ በቂ ጊዜ ላይኖራቸው ይቸላል፡፡ ብዙ 

ተማሪዎች ደግሞ በእንግሊዝኛ ሙሉ መጽሐፍ አንብበው ላያውቁ ወይም በፍጹም ማንበብ ላይወዱ 

ይችላሉ፡፡ በመሆኑም ለእነርሱ መልካም መሆኑን ቢያውቁ እንኳን ማንበብ ላይፈልጉ ይችላሉ፡፡ 

 

ከዚህ በታች የሰፊ ንባብ ፕሮግራምን ለሰፊ ንባብ አድስ ለሆኑ ተማሪዎች በጥሩ ሁኔታ ለማስተዋወቅ   

ሁለት ዋና ዋና መንገዶች ተጠቁመዋል፡፡  እነሱም ክፍል ውስጥ በሚነበቡ መፃህፍት/ሪደርስ ከዚያም 

በራስ መርጦ ወደ ማንበብ ደረጃ መውሰድ ናቸው፡፡ እነዚህ ደረጃዎች ተማሪዎችን መጀመሪያ 

እንዳይጨናነቁና ቀስ በቀስ በራሳቸው መርጠው ማንበብ እንድችሉ ለማድረግ ይረዳሉ፡፡ 

 

የመጀመሪያ ደረጃ- በጋራ ክፍል ውስጥ ማንበብ 

በዚህ የመጀመሪያ ደረጃ የሰፊ ንባብ ጊዜ ተማሪዎችን ክፍል ውስጥ በጋራ በትንሽ ትንሹ  እንዲያነቡ 

በማድረግ ሰፊ/ ረዘም ያሉ  ጽሁፎችን ማንበብ እንዲለምዱ ለማድረግ ነው፡፡ መምህሩ  በጣም ቀላል 

መጽሐፍ በመምረጥ መጀመር አለበት- በጣም ደካማ የሆነ ተማሪ እንኳን ሊያነበው በሚችል። 

በመሆኑም ሁሉም ተማሪዎች ሰፊ ንባብን መረዳት ይችላሉ:: ክፍል ውስጥ የሚነበበው መጽሃፍ/ሪደር 

በርካታ ቅጂዎች ያስፈልጋሉ፣ ቢያንስ ለእያንዳንዱ ተማሪ አንድ ቅጅ፡፡ በዚህ ደረጃ አላማው ንባብን 

ቀላል ማድረግና ትኩረቱም ንባብን አስደሳችና ፈጣን ማድረግ ነው፡፡ ከዚያ በኋላ ከከባዱ/አስቸጋሪ 

ንባብ (ምናልባትም ከመማሪያ መፃህፍት ከሚያነቡት) ጋር ለማነጻጸር ይረዳል፡፡ 

ቀን 1     1. መጽሐፉን ለተማሪዎች ማሳየት። ወይም መጽሐፉን እንዲያዩ መጠየቅ፡፡ አንድየሆነ 

ጠቃሚ ነገር  ከመጽሃፉ ልታሳያቸውና ምን እንደሆነ ስለመጽሃፉ እንዲገምቱ             ልትጠይቃቸው 

ትችላለህ፡፡  

          2. በጸጥታ ጥቂት ገጾችን የተወሰነ ማንበብ (ለምሳሌ የመጀመሪያውን ምዕራፍ እስከመጨረሻ 

ሊሆን  ይችላል) ከዚያም ይዘጉና መጽሃፉን ይመልሱልሃል፡፡ ወይም እንደአማራጭ እየተነበበ በድምፅ 

የተቀረጸ ታሪክ ጮክ ብሎ ሲነበብ ማዳመጥ              ሊሆን  ይችላል፡፡  

 

          3. ቦርድ ላይ አንዳንድ ቀላል ጥያቄዎችን መጻፍ (በአፍ መፍቻቋንቋቸውም  ቢሆን ችግር 

የለውም)  ለምሳሌ ገጸ- ባህሪዎቹ እነማን ናቸው? ታሪኩ የተከናወነው የት ነው?  ምን ሆነ?ቀጥሎስ  

ምን ይሆናል? ወዘተ በማለት መጠየቅ ይቻላል፡፡ 

          4. መጀመሪያ ለጓደኞቻቸው እንዲመልሱ፣ ከዚያም ለክፍሉ አንድ ላይእንዲመልሱ ማድረግ።  

ቀን 2     5. የባለፈውን ታሪክ በማስታወስ ቀጥሎ ምን እንደሚከሰት ይገምታሉ፡፡ 

          6. ከተማሪዎች ጋር ጥቂት ተጨማሪ ገጾችን ማንበብና በማስከተል የተወሰኑ ቀላልጥያቄዎችን 

መጠየቅ። 

ቀን  3   7. መጽሐፉ እስኪያልቅ ድረስ ለጥቂት ክፍለጊዜያት በዚሁ አይነት መቀጠል። 

          8. ስላነበቡት ነገር ታሪኩን መጠየቅ እና በዚህ ንባብና በመማሪያ መጽሐፋቸው 

ውስጥስለሚያነቡት ንባብ  ልዩነቱን መጠየቅ። 
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          9. የዚህ የንባብ ዓይነት ዓላማ ቋንቋን ለማጥናት ሳይሆን ንባብን በተግባር በመለማመድየንባብ 

ፍጥነትን ለማሻሻል እንደሆነ፣ ይሄንንም ማድረግ የሚችሉት ምንባቦቹ ቀላልስለሆኑ   እንደሆነ 

ማብራራት፡፡  

 

ምንም እንኳ መጽሐፉ  ውስጥ ያለውን አብዛኛውን ቋንቋ ቢያውቁትም ሲያነቡ የበለጠ እየተማሩ 

እንደሆነ ማወቅ አለባቸው። ምክንያቱም ንባብን እየተለማመዱ ስለሆነ የንባብ ፍጥነታቸውን   ከፍ 

እንደሚያደርግላቸው መንገር አስፈላጊ ሊሆን ይችላል፡፡ 

 

ተማሪዎች የቀላል ንባብ ጽንሰ ሃሳብ በደንብ እሰከሚገባቸው ድረስ እነዚህን ደረጃዎች በሌሎች 

መፃህፍትም መደጋገም፡፡ 

 

ሁለተኛ ደረጃ፡ በራስ መርጦ ማንበብ 

ተማሪዎች ቀላል ንባብን ክፍል ውስጥ አንድ ላይ ከተለማመዱ በኋላ በራሳቸው መርጠው ማንበብን 

ማስተዋወቅ ያለብን ደረጃ ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ የሚከተሉትን እርከኖች መከተል ጠቃሚ ነው። 

 

እርከን 1 - መመሪያ መስጠት 

ይህ ደረጃ መምህሩ ለተማሪዎች ሰፊ ንባብ ለምን እንደሚጠቅም ለማብራራት ያስችለዋል፡፡ መማሪያ 

መፃህፍትና ሰፊ ንባብ አብረው እንደሚሄዱ አጽንዖት እንዲሰጡት ለማድረግ ጥሩ ጊዜ ነው። እንድሁም 

ለመዝናናት ማንበብ እንዳለባቸውና በሚያነቡበት ጊዜም ክፍል ውስጥ የተማሩትን ለመተግበር 

እንደሚያስችላቸው ማሳሰብ፡፡ 

 

እርከን 2 - የተማሪው የመጀመሪያ መጽሃፍ 

ከቤተ-መጻህፍት የተመረጡ ቀላል መጻሕፍትን ተማሪዎች እንዲያዩዋቸው ጠረጴዛ ላይ ማስቀመጥና 

ለማንበብ የሚፈልጉትን ማንኛውንም መጽሐፍ መምረጥ እንደሚችሉ። ነገር ግን መጽሃፍቱ በችሎታ 

ደረጃቸው እንደሆኑ ማብራራት ይጠበቅብናል። (ገጽ 8ን ተመልከቱ)፡፡ 

 

በዚህ ቅድመ ተግባር ደረጃ የመፃህፍትን ካታሎግ ስልት መግለጽ 

• መጻሕፍት እንዴት እንደተደረደሩ (ለምሳሌ በቀለም ኮድ ስርዓት ወይስ በቁጥሮች)፣ 

• የእያንዳንዱ መጽሐፍ የቁጥር ስርዓት ካታሎግ፣ 

• ተማሪዎች መጻሕፍትን እንዴት እነደሚዋሱና እንደሚመልሱ፣ 

• ተማሪዎች የትኛውን ደረጃ ማንበብ እንዳለባቸው እንዴት እንደሚወስኑ፣ ወዘተ 

 

ተማሪዎች ደረጃቸውን ከወሰኑ በኋላ መጽሃፍ መርጠው በጸጥታ ንባብ ክፍለ ጊዜ ከ10-15 ደቂቃ 

ለሚሆኑ ጊዜያት በጸጥታ ያነባሉ፡፡ በዚህ ጊዜ መምህሩ በጸጥታ ክፍል ውስጥ በመዘዋወር አንዳንድ 

ጥያቄዎችን ይጠይቃል፡- መጽሃፉ እንዴት ነው? ጥሩ ነው? ቀላል ነው? ደስ ይላል? ተረድተኸዋል? 
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ወዘተ፡፡ ካልተመቻቸው እንዲቀይሩ ማድረግ፡፡ ተማሪዎች መጸሃፍትን በየክፍለ ጊዜው ይዘው መምጣት 

ይኖርባቸዋል፡፡ (ለጸጥታ ንባብ የተወሰኑ ደቂቃዎች  ከመደበኛው ክፍለ ጊዜ በፊት ወይም በኋላ 

መመደብም አስፈላጊ ነው)። 

 

ተማሪዎች ክፍል ውስጥ ጥቂት መጻሕፍትን በጸጥታ ካነበቡ በኋላ ከክፍል ውጭም ማንበብ 

እንዳለባቸው መግለጽ፡፡ መጀመሪያ ለአጭር ጊዜ ለምሳሌ በሳምንት ለ20 ደቂቃ ያህል ሊሆን ይችላል፡፡ 

ቀስ እያሉ ሳምንታዊ የንባብ ጊዜን በመጨመር ትምህርቱ (ኮርሱ) እስከሚያልቅ ወይም ደግሞ ለአንድ 

ሙሉ አመት በሳምንት አንድ መጽሃፍ ማንበብ እስከሚችሉ ድረስ ሂደቱ ይቀጥላል፡፡ 

 

እርከን  3 – የመስክ (ከክፍል ውጭ) ንባብ 

ተማሪዎች መፃህፍትን አንብበው ከጨረሱ በኋላ፣ 

• ከሌሎች ተማሪዎች ጋር መወያየት ወይም ሌሎች የክትትል ተግባራትን መስራት (ከ24-28 ገጾችን 

ይመልከቱ)፣ 

• ያነበቧቸውን መፅሐፍት ወደ መፃህፍት ማስቀመጫ ቦታቸው መመለስና ሌላ መምረጥ፣ 

• እንድሁም ተማሪዎች መፃህፍት መመለሳቸውንና በትክክለኛ ቦታ ማስቀመጣቸውን እንዲያረጋግጥ 

መምህሩ ማገዝ አለባቸው፡፡ 

ሰፊ ንባብን መገምገም 
በአብዛኛው መምህራን ተማሪዎች ያነበቡትን መረዳታቸውን በቀጥታ ፈተናና ድንገተኛ ፈተና 

በመስጠት ወይም ደግሞ ማንበብ አለማንበባቸውን ማረጋገጥ እንዳለባቸው ያስባሉ፡፡ በሰፊ ንባብ 

ጊዜ ተማሪዎች ከማንበባቸው በፊት የሚመጥናቸውንና መረዳት የሚችሉትን መጽሃፍ በራሳቸው 

መርጠው እስካነበቡ ድረስ መረዳታቸውን ለማወቅ ፈተና መስጠት አስፈላጊ አይደለም፡፡ የሰፊ ንባብ 

ትኩረት ፈተና ሳይሆን የተማሪዎችን የንባብ ፍጥነትና ቅልጥፍና ማዳበር ላይ ነው፡፡ እንድሁም 

በራሳቸው የሚተማመኑ ቀልጣፋ የእንግሊዝኛ አንባቢያንን መፍጠር ነው፡፡ እነዚህ ነገሮች ደግሞ 

በቀጥታ በፈተና የሚረጋገጡ አይደሉም፡፡ ነገር ግን ብዙ ተቋማት መደበኛ የንባብ ምዘና ላይ ትኩረት 

ያደርጋሉ፡፡ በመሆኑም ይህ ክፍል ስለምዘና አንዳንድ ሃሳቦችን ያቀርባል፡፡ 

 

ደረጃ መጣኝ  መጻህፍት የቀጥታ ድረ-ገጽ ፈተና 

መምህራን ተማሪዎች ማንበብ አለማንበባቸውን ማረጋገጥ ይፈልጋሉ፡፡ ይህንን ለማድረግ ደግሞ 

አንዱ መንገድ ለእያንዳንዳቸው ፈተና መስጠት ነው። ነገር ግን እያንዳንዱ ተማሪ የተለያየ መጽሃፍ 

የሚያነብ ከሆነ አስቸጋሪ ነው፡፡ 

 

ይህንን ሊሰራ የሚችል ከሰፊ ንባብ ፋውንዴሽን ድረ-ገጽ ላይ ነጻ የ ደረጃ መጣኝ መጻህፍት የቀጥታ 

ድረ-ገጽ ፈተና ይሰጣል፡፡ መምህራን ለክፍላቸው የተጠቃሚነት መግቢያ ስምና ቁጥር በማስገባት 

አካውንት መክፍት ይኖርባቸዋል፡፡ ተማሪዎች ወደ አካውንቱ በመግባት መፃህፍትን በመምረጥ 

ያነባሉ። ከዚያም ፈተናውን ይወስዳሉ። ማለፍና መውደቃቸውን እዚያው ያሳውቃቸዋል፡፡ 
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ለመምህሩም ተማሪዎቹ ምን አይነት መጽሃፍና ምን ያህል እንዳነበቡ እንድሁም ምን ያህል ተማሪዎች 

እንዳለፉና እንደወደቁ ለማወቅ ያስችለዋል፡፡ እንድሁም ለተማሪዎች ያነበቧቸው የመፃህፍት ክምችት 

የንባብ ተነሳሽነታቸውን ለመጨመር ያግዛል፡፡ ለተጨማሪ ማብራሪያ የፋውንደሽኑን ድረ-ገጽ 

(www.erfoundation.org/assessment.html.) ይጎብኙ። 

 

ቀጥተኛ ያልሆነ ምዘና 

1. የመጽሃፍ ሪፖርቶች፣ ማጠቃለያዎች፣ ፖስተሮች 

ተማሪዎች ያነበቡትን መጽሃፍ ይዘት በሪፖርቶችና በማጠቃለያዎች ሊጽፉ ወይም በቃል ሊያቀርቡ 

ይችላሉ፡፡ እንድሁም ስለ ገጸ ባህሪያትና ስለ ሴራው አስተያየታቸውን ሊጽፉ ይችላሉ። ወይም ደግሞ 

ስለነዚህ ነገሮች የራሳቸውን ጽብረቃ ሊጽፉ ይችላሉ፡፡ ዝቅተኛ ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች ደግሞ 

ዓረፍተ ነገሮችን የመሙላት ተግባር ሊሰሩ ይችላሉ። ለምሳሌ  

እኔ የወደድኩት ገጸ-ባህሪ _______ምክንያቱምወይም ይህንን  መጽሃፍ  ወድጀዋለሁ 

(አልወደድኩትም) ምክንያቱም _______ወይምበአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የራሳቸውን ጽብረቃ ሊጽፉ 

ይችላሉ፡፡ 

 

2. ውጤት መስጠት 

ተማሪዎች ባነበቡት የገጽ ብዛት ወይም የቃላት ብዛት ውጤት ሊሰጥ ይችላል። ምን ያህል የንባብ 

ደረጃቸውን አሻሻሉ? የመጽሃፍ  ማጠቃለያ የጽሁፍ ወይም የቃል ሪፖርት ጥራት፣ ተከታታ የሰፊ ንባብ 

ተግባራት ላይ ያላቸው ተሳትፎ ወዘተ ይታያል። 

 

3. የንባብ ፍጥነትን መለካት 

ኮርሱ/ ትምህርቱ ከመጀመሩ በፊት በደረጃቸው ለ3 ደቂቃ ያክል እንዲያነቡ ማድረግ፤ ከዚያም ስንት 

ቃላትን እንዳነበቡ መቁጠር፤ በመቀጠል በደቂቃ ስንት ቃላትን እንደሚያነቡ ለማወቅ የቃላቱን ቁጥር 

ለ3 ማካፈል፡፡ ይህንንም ተግባር በኮርሱ መካከልና መጨረሻ መድገም ወይም ካስፈለገ በየሳምንቱ 

ማድረግ ይቻላል፡፡ ያላቸውን መሻሻል ለማወቅ በቻርት ሊመዘግቡት ይችላሉ፡፡ 

 

4. ኢ-መደበኛ መከታተያ 

የየሳምንቱ የጸጥታ ንባብ ጊዜ ተማሪዎች ማንበባቸውን ለመከታተል ለመምህሩ እድል ይሰጣል፡፡ 

• ሲያዩዋቸው የተረዱት ይመስላሉ? ወይስ ደብሯቸዋል ወይም ደስ አላላቸውም? 

• ፈገግ የሚያሰብሉ ገፆችን ሲያነቡ ፈገግ ይላሉ? ወይም የሚያስፈሩ ክፍሎችን ሲያነቡ ስሜታቸው 

የተለወጠ ይመስላል? 

• አቀማመጣቸው በመጽሃፉ የተደሰቱ ይመስላሉ? ወይስ መተኛታቸውን ለመደበቅ ይሞክራሉ? 

• ገጾችን በተደጋጋሚ ገለጥ ገለጥ ያደርጋሉ? ቀስ እያሉ የሚያነቡ ይመስላሉ (ለምሳሌ ገጾችን በእጃቸው 

እየጠቆሙ)? 

• ካነበቡት መጽሃፍ ውስጥ የሆነን ክፍል እንደገና ያነባሉ? መዝገበ-ቃላትን ብዙ ጊዜ ይጠቀማሉ? 
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5. ኢ-መደበኛ በቃል አንብቦ መረዳትን መከታተያ፣ እያነበቡ ወይም ከንባብ በኋላ 

እነዚህ ጥያቄዎች ተማሪዎች ንባባቸውን መረዳት አለመረዳታቸውን ወይም መጨረሳቸውን ለማወቅ 

ይረዳሉ፡፡ 

• ታሪኮችን ያለ ብዙ ችግር እንደገና መናገር ይችላሉ? በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ሊሆን ይችላል፡፡ 

• ስለወደዱት ወይም ስላልወደዱት ገጸ ባህሪ በነጻነት መናገር ይችላሉ? 

• ወሳኝ የሆኑ ነጥቦችን ከታሪኩ በመምዘዝ ማን እንዳላቸው ወይም የጎበኟቸውን ቦታዎች መጠየቅ፡፡ 

• ንባቡ ወይም ታሪኩ ስለምን ነበር? ዋና ገጸ ባህሪያት እነ ማን ነበሩ? እዚህ ገጽ ላይ ምን ሆነ? 

የሚሉ ጥያቄዎችን መጠየቅ፡፡ 

• ታሪኩ እንዴት እንዳለቀ መጠየቅ፡፡ አጨራረሱ ጥሩ ነበር ወይስ መጥፎ? ለምን? ምን አይነት ዘውግ 

ነው? 

• ጥያቄዎችን ሲመልሱ ልክ የሚመልሱት ነገር ለመፈለግ በሚመስል ሁኔታ መጽሃፈትን ያያሉ/ 

ያገላብጣሉ? 

 

ስለ ሰፊ ንባብ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው 
ይህ ገፅ መምህራን ስለሰፊ ንባብ ለሚያነሷቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች ብዙ መልሶችን ይሰጣል፡፡ 

 

ተማሪዎች በሚያነቡበት ጊዜ መምህሩ ምን ይሰራል? 

መምህሩ ስላላስተማረ ብቻ የትምህርት ሂደቱ ቆመ ማለት አይደለም፡፡ ተማሪዎች በሚያነቡበት ጊዜ 

መምህሩ ከእያንዳንዱ ተማሪ ጋር በሹክሹክታ ድምፅ በመነጋገር ተማሪዎቹ በትክክለኛው የንባብ ደረጃ 

እያነበቡ ስለመሆኑ ማረጋገጥ፣ እንዲሁም የሚያነቡትን መፅሐፍ ስለመውደዳቸውና የንባብ 

ስራቸውን በአግባቡ መስራታቸውን ማረጋገጥ ይችላል፡፡ መምህሩም ከተማሪዎች ጋር አብሮ በማንበብ 

እነሱ ብቻ እየሰሩ እንዳልሆነ እንዲያውቁት ማድረግ አለበት፡፡ 

 

ተማሪዎች የማያነቡት ለምንድን ነው? 

በጣም ብዙ መሰረታዊ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ-- 

v የተማሪዎቹ መፅሐፍ ይዘት ከባድ ሊሆን ወይም መፅሐፉ ለነሱ ያልተመቻቸው ሊሆን ይችላል፡

፡ 

v ተማሪዎቹ የስራ ጫና ሊኖርባቸውና ብዙ የሌላ ትምህርት የቤት ስራ ሊኖራቸው ይችላል፡፡ 

v ማንበብ ላይወዱ ይችላሉ፤ የተወሰኑ ተማሪዎች ምርጫ ከማንበብ ይልቅ የተቀዳ ድምፅን 

በፀጥታ ማዳመጥ ሊሆን ይችላል፡፡ 

v ንባብ እንደ አማራጭ ሆኖ ቀርቦ ተማሪዎች ምርጫቸው ሳያደርጉት ይቀራል፡፡ ንባብ 

ለተማሪዎች ውሳኔ ሳይቀርብ አስፈላጊ ሆኖ መቅረብ አለበት፡፡ 

v መምህሩ ተማሪዎች ማንበባቸውን በተከታታይ/ ሁልጊዜ ሳያረጋግጥ ሲቀር ተማሪዎችም 

ማንበባቸውን ሊያቆሙ ይችላሉ፡፡  
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v ተማሪዎች በጣም ብዙ እንዲያነቡ የሚያነሳሳቸው ይፍልጋሉ፡፡ 

 

ተማሪዎች ምን ያህል ማንበብ አለባቸው? 

ጥናቶች እንደሚያመለክቱት፣ በክህሎት ደረጃቸው መጠን ተማሪዎች በየሳምንቱ አንድ መፅሐፍ 

ወይም ከዚያ በላይ ማንበብ አለባቸው፡፡ 

 

ቀድሞውኑ ተማሪዎች በስራ ጫና ውስጥ ናቸው፡፡ ስለዚህ በካሪኩለሙ (በትምህርት ክፍለ ጊዜው) 

ምንም ዓይነት ሰዓት ከሌለ ይህን ስራ እንዴት መስራት እችላለሁ? 

መምህራን እና ትምህርት ቤቶች የሰፊ ንባብ ስራን ላይተገብሩ ይችላሉ፣ ሆኖም ግን የሰፊ ንባብን 

ከሌሎች ትምህርት ለይቶ ማውጣት ማለት ተማሪዎች-- 

v በቂ ንባብን በተግባር መለማማጃና የንባብ ፍጥነታቸውን የሚያሻሽሉበት ሁኔታ አያገኙም፡፡ 

v በመማሪያ መፅሐፍቶቻቸው ውስጥ የሚያጋጥማቸውን ሰዋስውና ቃላት በጥልቀት ለማወቅና 

በቀላሉ ለመረዳት የሚያግዝ በቂ (መለማመጃ) ቋንቋ አያገኙም፡፡ 

v በውጭ ቋንቋ (በእንግሊዝኛ) አቀላጥፎ የማንበብ ችሎታ እርካታን አያገኙም፡፡ 

ስለሆነም ትምህርት ቤቶች ካሪኩለማቸውን (የትምህርት ስርአታቸውን) በማሻሻል የሰፊ ንባብ አንዱ 

የካሪኩለሙ ወሳኝ አካል ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

 

ተማሪዎች ፈተና እንዲያልፉ የማስተምር ከሆነ የሰፊ ንባብን እንዴት መተግበር እችላለሁ? 

አብዛኛዎቹ ተማሪዎች እንደ ቶፍል ወይም ቶኤክ (TOEFL/TOEIC) በመሳሰሉ ደረጃቸውን በጠበቁ 

ፈተናዎች ላይ ደካማ ውጤት የሚያስመዘግቡበት ምክንያት ፈተናውን በፍጥነት አንብቦ ሰርቶ 

መጨረስ ስለማይችሉ ነው፡፡ በአግባቡ ማንበብ ቢችሉ የፈተናውን ምንባቦች በፍጥነት ማንበብ እና 

በተሻለ ደረጃ መረዳት ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም የፈተና መዘጋጃ መፅሐፍት ላይ ያሉ አጫጭር 

ምንባቦችን ብቻ በትኩረት ማንበብ፣ አቀላጥፎ ማንበብን ለመማር የሚረዳ በቂ መለማመጃ 

አይሰጥም፤ ስለሆነም ከዚህ በተጨማሪ ተማሪዎች ረዥም የሰፊ ንባብ ምንባቦችን ማንበብ 

ይጠበቅባቸዋል፡፡ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት በሰፊው የሚያነቡ ተማሪዎች የፈተና መዘጋጃ 

መለማመጃዎችን በማንበብ ተመሳሳይ ሰዓት ከሚያሳልፉ ተማሪዎች የተሻለ ወጤት በፈተናዎች ላይ 

ያስመዘግባሉ፡፡ 

 

ተማሪዎች በይዘታቸው ከባድ የሆኑ ነገሮችን ማንበብ አላቆምም ቢሉ፣ ምን አደርጋለሁ? 

ተማሪዎቹ በቂ የሆነ ያለፈ ዕውቀት ካላቸውና መፅሐፉ ከተመቻቸው፣ ይህ በፍፁም ችግር አይደለም፡

፡ ችግር ሊሆን የሚችለው ተማሪዎችን የሚያደክምና ፍላጎታቸውን የሚገድል ሲሆን ብቻ ነው፡፡ ይህ 

ሲሆን ተማሪዎች ከባድ የሆነባቸውን ነገር ማንበብ እንዲያቆሙ በማበረታት የተማሪዎቹ ችሎታ 

ሲያድግ ወደዚህ መመለስ ይቻላል፡፡ 

 

ተማሪዎች በግዴታ ወይስ በፍቃደኝነት እንዲያነቡ ማድረግ ይሻላል? 
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በሃሳብ ደረጃ ተማሪዎች በፍቃደኝነት ቢያነቡ ይመረጣል፣ ሆኖም ግን አብዛኛዎቹ ተማሪዎች ስራ 

ስለሚበዛባቸው እንደሚጠቅማቸው እያወቁ እንኳን ፍቃደኛ አይሆኑም፡፡ የሰፊ ንባብ እንደ አማራጭ 

ሲቀርብ አብዛኛዎቹ ተማሪዎቹ አይመርጡትም፡፡ ስለሆነም መምህራን ይህ ንባብ መቼና እንዴት 

ሊጠቅማቸው እንደሚችል ለተማሪዎች ማስረዳትና ሰፊ ንባብን እንደ አማራጭ ሳይሆን እንደ አንድ 

የትምህርቱ ክፍል አድርገው ማስተዋወቅ አለባቸው፡፡ 

 

ተማሪዎች የንባብ ጊዜ ሊያገኙ የሚችሉት መቼ ነው? 

አብዛኛዎቹ ሰዎች በየቀኑ ለንባብ የሚሆን ትንሽ ክፍት ሰዓት ይኖራቸዋል፡፡ በክፍል ውስጥ የንባብ 

ጊዜ ከሌለ ተማሪዎች በየቀኑ የሚያነቡበት መደበኛ ሰዓት ሊኖራቸው ይገባል፡፡ ለምሳሌ ከመተኛታቸው 

በፊት ወይም ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ባስ ውስጥ ሊሆን ይችላል፡፡ 

 

ተማሪዎች ደረጃ መጣኝ የንባብ መጻህፍት መጠቀም የሚችሉት መቼ ነው? 

ተማሪዎች ሰፊ ንባብን በራሳቸው ማንበብ ከመጀመራቸው በፊት  በጽሁፉ ውስጥ ያሉትን ፊደላት 

በደንብ ሊያውቋቸው፣ መቶና ከዚያ በላይ የሆኑ ሊረዷቸው የሚችሉ በጣም የተለመዱ ቃላትንና 

ጥቂት መሰረታዊ ሰዋስውን ሊያውቁ ይገባል፡፡ በጣም ቀላል የሚባለው የተከታታይ ግሬድድ ሪደርስ 

የሚጀምሩት በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ደረጃ ነው፡፡ በመሆኑም ሰፊ ንባብን ቀደም ብሎ  መጀመር ይቻላል 

(ገጽ 30ን መመልከት ይቻላል)፡፡ በእንግሊዝኛ ፊደላት ከሚወክሉት ፊደል ድምጽ ጋር ሁልጊዜ 

ላይዛመድ ይችላል፤ ስለሆነም ለአንዳንድ ተማሪዎች የፎኒክስ (ስለፊደላትና ስለሚወክሉት ፊደል 

ድምጽ ግንኙነት) ትምህርት መስጠት ጠቃሚና አስፈላጊ ነው፡፡ 

 

ተማሪዎች በሚያነቡበት ጊዜ መዝገበ ቃላት መጠቀም ይችላሉ? 

የንባብ ቅልጥፍናንና ፍጥነትን ለማሻሻል ተማሪዎች ቀላልና አዝናኝ መፃህፍትን ማንበብ አለባቸው፡

፡ በተደጋጋሚ ቃላትን ከመዝገበ ቃላት የሚፈልጉ ከሆነ መጽሃፉ ምናልባትም ለእነሱ በጣም ከባድ 

ሆኖ ሊሆን ስለሚችል ሌላ ቀለል ያለ ማንበብ አለባቸው፡፡ 

 

ተማሪዎች ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ማንበብ አለባቸው? 

መምህራን አንዳንዴ ለተማሪዎቻቸው ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ማንበብ አለባቸው ምክንያቱም 

ይህ የቃላትን ድምጾች ከፊደላት ጋር ለማዛመድና በዓረፍተ ነገር ደረጃ አነባበባቸውን ለመረዳት 

ይጠቅማል፡፡ ድምጽን ከፍ አድርጎ ማንበብ የማይመቻቸው መምህራን የተቀረጹ መፃህፍትን 

መጠቀም ይችላሉ፡፡ የንባብ ፍጥነት ከማዳመጥ (ከመናገር) ፍጥነት ይበልጣል፡፡ ስለዚህ እያነበቡ 

ማዳመጥ የራሱ ጥቅም ሊኖረው ይችላል፤ የሚሸፍነውም የተወሰነ የፕሮግራሙን ክፍል ነው፡፡ ነገር 

ግን ብዙ ተማሪዎች ክፍል ውስጥ ድምጽን ከፍ አድርጎ ማንበብ አይወዱም ምክንያቱም 

በአነባበባቸው እንዳይተቹ ስለሚፈሩ ነው፡፡ ድምጽን ከፍ አድርጎ ማንበብና በተመሳሳይ ሁኔታ ማሰብ 

በጣም አስቸጋሪ ነው፤ ሰለሆነም ንባቡ ደስ የማይልና አዝጋሚ ሊሆን ይችላል፤ ስለዚህ ጥሩ ውጤት 

ለማምጣት በቂ የሆነ ልምምድ አስፈላጊ ነው፡፡ 
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ተማሪዎች ያነበቡትን ወደ አፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንድተረጉሙት ብጠይቃቸው ጥሩ ነው? 

የሰፊ ንባብ ዋና ባህሪ ተማሪዎች በፍጥነትና በከፍተኛ መገንዘብ የሚያነቧቸው ነገሮች መምረጥ 

ነው፡፡ ይህ ደግሞ ተማሪዎች የቋንቋውን (እንግሊዝኛን) ሂደት በፍጥነት እንዲገነዘቡ ያደርጋል፡፡

ተማሪዎች ያነበቡትን ወደ አፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንድተረጉሙ ቢጠየቁ ግን ወደዚያው (አፍ መፍቻ) 

እንዲመለሱ ማስገደድ ነው የሚሆነው፤ ይህ ደግሞ  ቋንቋውን የመረዳት ሂደቱን ያስተጓጉላል፡፡  

በጥልቅ ንባብ ግን ምንባቡ ፍጹም ከባድ ስለሆነ ተማሪዎች እንዲረዱት ለማድረግ በየጊዜው ወደ 

አፍ መፍቻ ቋንቋ ሊተረጎም ይችላል፡፡ 

 

ለንባብ ቅልጥፍና ደረጃ መጣኝ የንባብ መጻህፍትን ብቻ ማንበብ  በቂ ነው? 

አይደለም፡፡ ተማሪዎች በፍጥነት እና አቀላጥፈው ማንበብ የሚችሉትን ማንኛውንም ነገር ማንበብ 

አለባቸው፡፡ ይሁን እንጂ በቅርቡ የተደረገ ምርምር ውጤት እንደሚያሳየው ግሬድድ ሪደርስን ያነበቡ 

ሁለቱንም (ግሬድድ እና ግሬድድ ያልሆኑ ሪደርስን) ካነበቡት የተሻለ የንባብ ቅልጥፍና አሳይተዋል፡፡ 

የንባብ ፍጥነት ኮርሶች ሁልጊዜ ስኬታማና ከሰፊ ንባብ ኮርሶች ጋር አብረው የሚሄዱ ናቸው፡፡ 

 

 

መጻሕፍት 'ይጎድላሉ' ምን ላድርግ? 

የመፃህፍት መጥፋት የተለመደ ነው፤ በተለይም በጣም ሳቢ መጻህፍት፡፡ ስለዚህ ብዙ ቅጂዎችን 

ማስቀመጥ ጠቃሚ ነው፡፡ ነገር ግን መጻሕፍት ይጎድላሉ ማለት ሁልጊዜ ተማሪዎች ይሰርቃሉ ማለት 

አይደለም፡፡ ምናልባትም ጠፍቶባቸው ወይም ረስተው ሳይመልሱ ቀርተው ሊሆን ይችላል፤ 

ምክንያታቸውንም ለመናገር ሊያፍሩ ይችላሉ፡፡ መጻህፍትን ያልመለሳችሁ በማንኛውም ጊዜ 

መጻህፍትን ከአስተማሪ ክፍል ውጭ ወደ ተቀመጠ 'የመፃህፍት ማስቀመጫ ሳጥን' መመለስ 

ትችላላችሁ የሚል ማስታወቂያ ትምህርት ቤት ውስጥ መለጠፍ መጻህፍትን ለማስመለስ አንድ ጥሩ 

አማራጭ ነው፡፡ 

 

ወላጆች መሳተፍ አለባቸው? 

ተማሪዎች መጻሕፍትን ቤታቸው እንዲወስዱ ማድረግ የልጆች መማር ትምህርት ቤቱን 

እንደሚያሳስበው ወላጆችን ለማሳየት የሚያስችል ግሩም መንገድ ነው፡፡ ለህጻናት ተማሪዎች ተማሪው 

ከወላጆቹ ጋር ቢያነብ እጅግ መልካም ነው፡፡ በየቀኑ ወይም በየሳምንቱ ከወላጅ ወይም ከታላቅ እህት/ 

ወንድም ጋር የተለዬ ጊዜ (ከመኝታ በፊት፣ ከእራት በኋላ ወዘተ) በመመደብ የንባብ ልምድን ማዳበር፡

፡ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ከንባብ በኋላ ተማሪው ያነበበውን መረዳት አለመረዳቱን ለማረጋገጥ 

የሚረዱ ጥያቄዎችን የያዘ አጭር ቅጽ ለቤተሰብ በመስጠት ያስሞላሉ፡፡ ይህ ደግሞ በትምህርት ቤትና 

በቤተሰብ መካከል ጥሩ ግንኙነትን ለመፍጠር ይረዳል፡፡ 

 

የተማሪዎች የንባብ ተነሳሽነትን እንዴት ላስቀጥል? 
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ከፍተኛ ተነሳሽነትን ማስቀጠል ለውጤታማ ንባብ ቁልፍ ተግባር ነው፡፡ ይህን ለማድረግ፡- 

•  ለእያንዳንዱ ተማሪ ያነበቡትንና የገጠማቸውን ችግር የሚያካፍሉት የንባብ አጋር መመደብ፣ 

• በጣም ብዙ መጽሃፍ ላነበበ፣ ጥሩ ሪፖረት ላዘጋጀ፣ በፍጥነት ላነበበና ለመሳሰሉት ሽልማት 

ማዘጋጀት፣ 

• ተማሪዎች ለቤተ መጻህፍት የሚሆኑ መፃህፍትን እንዲመርጡና የውሰት አሰራር ስልትን 

በማመቻቸት እገዛ እንዲያደርጉ መጠየቅ፣ 

•  ተማሪዎችን ስለ ቤተ መጻህፍት ማስዋብና ስለ መፃህፍት አደራደር ሃሳብ እንዲያቀርቡ መጠየቅ፣ 

•  ተማሪዎችን ከቤተ መጻህፍት ምርጥ 10 መፃህፍትን እንዲመርጡ መጠየቅ፡፡ 

 

ሰፊ ማዳመጥ፡- ኦዲዮ እና ቪዲዮ በመጠቀም 
ሰፊ ማዳመጥ የሰፊ ንባብ እህት ነው፡፡ ተማሪዎች የንባብ ቅልጥፍናን ብቻ ሳይሆን የማዳመጥ 

ቅልጥፍናንም ማዳበር አለባቸው፡፡ ለፈጣን የማዳመጥ ሂደት፣ የሚደመጡ ቃላትን ለመረዳትና 

ቋንቋውን አንድ ላይ  ስሜት በሚሰጥ መልኩ ለማግኘትና ለማዳበር የሰፊ ማዳመጥ ግብአቶች 

ያስፈልጋሉ፡፡ ሁሉም ተማሪዎች ማንበብ ላይወዱ ስለሚችሉ መምህራን ለሰፊ ማዳመጥም እድል 

ሊሰጡ ይገባል፡፡ 

 

አብዛኞቹ ደረጃ መጣኝ መጻህፍት ከድምፅ ቀረጻ ጋር አብረው ይመጣሉ፡፡ አንዳንዶቹን  ከአታሚዎቹ 

ድረ-ገጽ በነፃ ማውረድ ይቻላል ወይም መግዛት ይቻላል፡፡ አንዳንድ ተከታታይ ደረጃ መጣኝ መጻህፍት 

ደግሞ ቪዲዮም ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ቀረጻቸው አብዛኛውን ጊዜ በጣም ከፍተኛ ጥራት ያላቸው 

ስለሆኑ ተማሪዎች እያነበቡ ለማዳመጥና ለመዝናናት ይረዳቸዋል፡፡ እንድሁም ቀረጻቸው የድምጽ 

አወጣጥ፣ ኢንቶኔሽን (የድምጽ ከፍና ዝቅ ማለት) እንድሁም አነባበብን ለማወቅ ይረዳል፡፡ 

በተጨማሪም እነሱን እንደ ጥሩ ሞዴል ለማድረግና ለመከተል ያግዛል፡፡ 

 

ብዙ ትምህርት ቤቶች መጻህፍትንና የድምጽ ቀረጻውን (ሲዲ ላይ) በፓኬት ውስጥ (ወይም 

ከመጻሕፍት ጀርባ የሲዲ መያዣ ውስጥ) ያስቀምጣሉ፡፡ በመሆኑም ተማሪው ወይ ሀ) ያነባል፣ ለ) 

ያዳምጣል ወይም ሐ) እያነበበ ያዳምጣል፡፡ ልዩነት ለመፍጠር ሲባል መጀመሪያ ሊያነቡ ይችላሉ ከዚም 

ሊያዳምጡ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ሊያዳምጡ ከዚም ሊያነቡ ይችላሉ፡፡ 

 

መምህራንና ተማሪዎች የተማሪ የማንበብ ቅልጥፍና እና ችሎታ ከማዳመጥ ችሎታ ጋር ተመሳሳይ 

ላይሆን እንደሚችል መገንዘብ ይገባቸዋል፡፡ ጥናትና ምርምር እንደሚያመለክተው ለብዙ ተማሪዎች 

ለማዳመጥ ያላቸው የቃላት መጠንና የመዳረሻ ፍጥነት ለማንበብ ከላቸው የቃላት መጠን በእጅጉ ያነሰ 

ነው (በግማሸ ወይም በአንድ አራተኛ):: ስለዚህ ማዳመጥ ያለባቸው ከንባብ ችሎታ ደረጃቸው በአንድ 

ወይም በሁለት ደረጃ ዝቅ ያለ ሊሆን ይገባል፡፡ የራሳቸውን የማዳመጥ ችሎታ እንዲያውቁ ለመርዳት 

ከተቀረጸው መጽሃፉ የተወሰነ ክፍል በተለያየ የክብደት ደረጃ ማዘጋጀትና ክፍል ውስጥ መክፈት፤ 
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ተራ በተራ በጣም ቀላል ከሆነው ወደከባዱ እያዳመጡ የማዳመጥ የምቾት ደረጃቸው የት ጋር 

እንደሆነ መለየት፡፡ 

 

ለተማሪዎች ቀረጻው በጣም ፈጣን ከሆነባቸው በርካታ ዘመናዊ ሲዲ ማጫወቻወች እና የግል 

የሙዚቃ ማጫወቻወች የቀረጻውን ፍጥነት ለመቀነስ ያስችላሉ፡፡ እንድሁም ለመምህራን ቀረጻውን 

ለማውረድና አርትኦ ለማድረግ ነጻ ሶፍትዌር (የቅጂ መብት የተፈቀደ ከሆነ) ከበይነ መረብ  በቀጥታ 

ይገኛል፡፡  ይህም የቀረጻውን ፍጥነት ለመቀነስ፣ ወይም ለማፍጠን (የማዳመጥ ፍጥነትን ለማዳበር 

ጠቃሚ ስለሆነ)፤ ይህም ሶፍትዌር ከበይነ መረብ/ ከኢንተርኔት በቀላሉ ይገኛል፡፡ 

 

ስለ ደረጃ መጣኝ መጻህፍት ቀረጻ ጥቂት ጥቆማዎች 

• የድምጽ ቀረጻውን እንደ ተከታታይ ታሪክ በእያንዳንዱ ቀን/ ሳምንት ጥቂት ገጾችን በማጫወት 

መጠቀም 

• አንዳንድ ደረጃ መጣኝ መጻህፍት ተውኔቶች ናቸው፤ በተማሪዎች ሊደመጡና ሊተገበሩ የሚችሉ 

• ተማሪዎች ሙሉውን ታሪክ ካነበቡ በኋላ መጽሃፋቸውን ዘግተው የድምጽ ቀረጻውን ያለማቋረጥ 

እንድጫወት ማድረግ፡፡ ይህ የማዳመጥ ቅልጥፍናቸውን ያዳብራል፡፡ ማዳመጡን ቀላል ለማድረግ 

መጽሃፉን ሸፍኖ ፎቶና ስእልን በማየት ማዳመጥ 

• አነባበብን ለመለማመድ ከመጽሃፉ የተወሰነ ክፍል ከዲያሎግ ጋር በመምረጥ በድምጽ የተቀረጸውን 

ማጫወት ከዚያም ከአንድ ዓረፍተ ነገር ዲያሎግ በኋላ መዝጋትና ተማሪዎች እንዲደግሙት  ማድረግ፡

፡ ዓረፍተ ነገሩን እንደገና እንድጫዎት ማድረግ፤ ተማሪዎች እንዲደግሙት መጠየቅ፡፡ ይህንን 

በየግላቸው ሳይሆን ክፍል ውስጥ ማድረግ፡፡ 

• የተወሰኑ ስእሎችን ከመጽሃፉ ፎቶ ኮፒ በማድረግ ተማሪዎች እያዳመጡ በደረጃ 

እንዳስቀምጧቸው መጠየቅ 

• ተማሪዎች መጀመሪያ ለጠቅላላ መረዳት ከዚያም እንደገና ለዝርዝር መረዳት እንዲያዳምጡ 

ማድረግ 

•  አንድ ተማሪ ሲያነብ ሌላው እያዳመጠ አረዳዳቸውን ማወዳደር 

• መምህሩ የተወሰነውን የንባብ ክፍል በተሳሳሰተ መልኩ ድምጹን ከፍ አድርጎ ማንበብና ተማሪዎች 

ደግሞ እያነበቡና እየሰሙ ስህተቶችን መለየት፡፡ 
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ለሰፊ ንባብ ተግባራት ጠቃሚ ሃሳቦች 
የመጀመሪያ ቀን ክፍለ ጊዜ 

የተማሪዎችን የንባብ ታሪክ ማወቅ፡፡ የሚያነቡት ምንድን ነው? በአፍ መፍቻና በሁለተኛ ቋንቋ ሲያነቡ 

ልዩነቱና ተመሳሳይነቱ ምንድን ነው? በእንግሊዝኛ ወይም በመጀመሪያ ቋንቋቸው ያነበቡትን ነገር 

ናሙና መውሰድ፡፡ ስለ ንባብ ያላቸውን አመለካከት መጠየቅ፡፡ የተሻለው አነባብ በዝግታ እና በጥንቃቄ 

ወይስ በፍጥነት? ሁሉንም ነገር መረዳት ግድ ነው? መዝገበ ቃላት መጠቀም ጥሩ ነው? ለማንበብ 

የተሻለው ቦታ የት ነው? ምን እንደሚነበብ መወሰን ያለበት ማን ነው? ወዘተ የሚሉ ሀሳቦችን ማንሳት፡

፡ 

 

መፃህፍት/ የንባብ ቁሳቁሶች በሚመረጡበት ጊዜ 

የመፃህፍትን መገለጫዎች ብለርብ (ከመጽሃፉ የተቀነጨበ ከውጭ ገጽ ላይ የሚጻፍ ስለመጽሃፉ 

የሚገልጽ)፣ ግሎሰሪ (የቃላት ዝርዝር)፣ አንብቦ መረዳት ክፍሎችን ወዘተ ማሳየት፡፡ ጠረንጴዛ ላይ ብዙ 

ርዕሶችን በማስቀመጥ የትኞቹ የተሻለ ሽፋን እንዳላቸውና ለማንበብ የሚስቡ መሆናቸውን መወያየት፡

፡ ‘መጽሀፍን መፈለግ’:: መጽሀፉን ፈልገው እንዲያሳዩ የሚያደርጉ ጥያቄዎችን መጠየቅ፡፡ የትኛው 

መጽሐፍ 5 ታሪኮች አሉት? የትኛው መጽሐፍ ነው ስለፍቅር ታሪክ የሚተርከው? ስለ ማሪያ እና ፊልክስ 

የሚያወራውስ የትኛው መጽሐፍ ነው? ዳዊት አንድሩዝ የጻፈው የትኛውን መጽሐፍ ነው? ከመፃህፍት 

በርካታ ምሳሌዎችን ወስደህ ከየትኛው መጽሐፍ እንደተወሰደና ለምን እንደተወሰደ መጠየቅ፡፡ 

ከርእሱና ከሽፋኑ በመነሳት ስለታሪኩ እንዲገምቱ ማድረግ፡፡ ድርጊቱ መቼ ወይም የት ቦታ እንደተፈጸመና 

ስለገጸ ባህሪያት ወዘተ መጠየቅ፡፡ ሽፋኑንና ብለርቡን በማየት ስለታሪኩ ከማንበባቸው በፊት 

ጥያቄዎችን ማንሳት፡፡ ያነሷቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ ማንበብ፡፡ 'የእኔ ተወዳጅ መጽሐፍ' በሚል 

ማወያየትም ሌሎች ጥሩ መጻሕፍት እንዲመርጡ ያግዛቸዋል፡፡ በጣም ታዋቂ መጻሕፍት ላይ የኮከብ 

ምልክት ወይም ምርጥ ተነባቢ የሚል ስቲከር መለጠፍ፡፡ 

 

ተማሪዎችን እንዲሳተፉ ማድረግ 

ተማሪዎችን መጻሕፍትን በዘውጋቸው እንዲመድቡ መጠየቅ። ይህ መረጃ ከመጻህፍት ሽፋን የውስጥ 

ገጽ ይገኛል፡፡ ተማሪዎችን አዳዲስ ርዕሶችን ከአታሚ ካታሎጎች እንዲመርጡ ማገዝ፡፡ እንድሁም 

በአካባቢያቸው ከሚገኝ ቤተ መጻህፍት ሄደው ትምህርት እንዲወስዱ መጠየቅ፡፡ በቤተ መጻህፍት 

ተቆጣጣሪ እንዲሆኑ መጠየቅ፡- መፃህፍትን እንዴት እንደሚቆጣጠሩ፣ እንደሚመልሱና 

እንደሚደረድሩ ወዘተ. መጠየቅ፡፡ መጽሃፍ ገዝተው በስጦታ መልክ እንዲያበረክቱ መጠየቅ፡፡ በዚህ 

ቀን  "ከእገሌ የተበረከተ" ብለው ከመጽሃፉ ሽፋን የውስጥ ገጽ ይጻፉበት፡፡ የንባብ ዝግጅት/ readathon 

በማዘጋጀት ወይም እገዛ በመጠየቅ ወይም ደግሞ የትምህርት በዓል ላይ የተለያዩ ነገሮችን በመሸጥ 

ወዘተ ለቤተ መጻሕፍት የሚሆን ገንዘብ ማሰባበሰብ፡፡ 

 

ተማሪዎች የሚያነቡት መጽሃፍ ከመካከለኛ/ ከአማካይ ደረጃ ከፍ ወይም ዝቅ ያለ መሆኑን መገምገም 

አለባቸው፡፡ መጽሃፉ መቀየር ካለበት/ የሚያስፈልገው ከሆነ መምህሩ እንደገና በአዲስ ደረጃ 
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ይመድበዋል፡፡ ተማሪዎችን በክፍል/ በትምህርት ቤት ጦማር ወይም ድረ-ገጽ በማዘጋጀት የመጽሐፍ 

ግምገማዎች እና ጥቆማዎች  እንዲያደርጉ መጠየቅ፡፡ 'የግምገማ ካርዶችን' በእያንዳንዱ መጽሐፍ 

ሽፋን የውስጥ ገጽ ከከዋክብት ወይም የፈገግታ ፊት ምልክቶች ጋር በማስቀመጥ ተማሪዎች ምርጥ 

የሴሚስተሩ አስር መፃህፍትን እንዲመርጡ ማድረግ፡፡ በትምህርት ቤት ውስጥ የሆነ ቦታ ላይ የንባብ 

ላውንጅ/ መዝናኛ ለማዘጋጀት ተማሪዎች እንዲያግዙ ማድረግ፡፡ 'የዘውግ' ማሳያዎችን  ለምሳሌ 

የአስፈሪ ታሪኮች ወይም የፍቅር ታሪኮች ማሳያ እንዲያደርጉ መጠየቅ፡፡ 'የንባብ ማራቶን’ ማዘጋጀት 

ለምሳሌ በትምህርት ቤት ፌስቲቫል ላይ፡፡ ተማሪዎች በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ለምሳሌ በ8 ሰዓታት ብዙ 

ያነበበ፡፡ የተለያየ ርዝመት ወይም የክብደት ደረጃ ያላቸውን መጻሕፍት '3ኪ.ሜ' ወይም '5 ኪ.ሜ' የሚል 

ስያሜ በመስጠት ሊሆን ይችላል፡፡ 42ኪ.ሜ (የማራቶን ርቀት) ማንበብ አለባቸው፡፡ ይህም አንድ መጽሃፍ 

ወይም አንድ ሽህ ቃላት ላነበበ 1 ዶላር (ወይም 20 ብር) እንዲሰጡልን ሰዎችን ለመጠየቅና በተገኘውም 

ገቢ መፃህፍትን ለመግዛት ያስችላል፡፡ ከዚያም በትምህርት ቤት የመጽሐፍ ክበብ/ የንባብ ኮርነር 

መጀመር፡፡ 

 

የንባብ ቅልጥፍናን ማዳበር 

ተመሳሳይ ምንባብን ዳግም-ማንበብ ነገር ግን እንደገና ሲነበብ ፍጥነትን ከመጀመሪያው በ10% 

መጨመር፡፡ 

ሰአት በመያዝ ማንበብ፤ ለምሳሌ በ3 ደቂቃ ውስጥ x ያህል ቃላትን ለማንበብ መሞከር፡፡ 

ከጓደኛ ጋር እስከተወሰነ የመጽሐፉ ክፍል ድረስ መወዳደር (ምንባቡ እየገባቸው መሆኑን ማረጋገጥ)፡፡ 

በሚያነቡበት ጊዜና ተመሳሳይ ምንባብን ዳግም በሚያነቡበት ጊዜ መመዝገብ፡፡ ይህም ስለመጽሐፉ 

ያላቸው ስሜት የተለያየ መሆን አለመሆኑን ለማየት ይረዳል፡፡ 

 

መላው የክፍሉ ተማሪ ተመሳሳይ ታሪክ አንድ ላይ ሲያነቡ 

መጽሐፉ ፊልም ወይም ታዋቂ ክላሲክ ከሆነ ከመነበቡ በፊት የፊልሙን ክሊፕ/ ማስታዎቂያ ቀንጭቦ 

ማሳየት፡፡ 

ታዋቂ ታሪኮች ከሆኑ አስቀድሞ ስለ መጽሐፉ፣ ስለ ደራሲውና ስለ ሴራው ወዘተ መጠየቅ። ለምሳሌ 

ሮሚዮና ጁልዬት፣ ጄን ኤር፣ ሼክስፒር፣ ዘ ጀንግል ቡክ (የጫካው መጽሐፍ)፣ ቻርልስ ድክንስ፣ ወዘተ፡፡ 

ተማሪዎች ተመሳሳይ መጽሐፍ እያነበቡ ነገር ግን የተለያዩ ተግባራትን ሊሰሩ ይችላሉ፡- አንድ ሰው 

ቃላትና ሀረጋትን መፈለግ፣ ሌላው ገጸ ባህሪያትን፣ ሌላው ሴራን ሌላው ደግሞ ሌሎች የተለያዩ ነጥቦችን 

ሊይዝ ይችላል፡፡ ከዚያም ማወዳደር፡፡፡ 10 ጥያቄዎች ቢኖሩ አንዱ ተማሪ ከመጽሃፉ ውስጥ ስለ ገጸ 

ባህሪያት ወይም ስለ ቦታው ሊያስብ ይችላል፤ ሌላኛው አዎ/ አይደለም እያለ ብቻ ሊገምት/ ሊመልስ 

ይችላል፡፡ አንተ በእድሜህ ትልቅ ነህ? እህት አለህ? 10 የመገመት እድሎች ብቻ ይኖራቸዋል፡፡ 

አንድ ምዕራፍ ካነበቡ በኋላ መምህሩ አንዳንድ እውነት/ ሐሰት ጥያቄዎችን ያዘጋጃል። ብዙ የመለሰ 

ቡድን ያሸንፋል፡፡ 

ተማሪዎች ከመጽሃፉ የተወሰነውን ክፍል በመውሰድ የገጸ ባህሪያቱን ቅላጼ በማስመሰል የሚና-

ጨዋታ እንዲጫወቱ ማድረግ፡፡ 
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በሚና-ጨዋታው የራሳቸውን አገላለፅ ወይም ከመጽሃፉ ያሉትን ቃላት ሊጠቀሙ ይችላሉ፡፡ ይህንንም 

ከክፍል ተማሪዎች ፊት ለፊት ወጥተው ሊተግበሩት ይችላሉ፡ 

 

ተማሪዎች አንድን ትዕይንት በመውሰድ ልክ እንደ ገጸ ባህሪው ተመሳሳይ ስሜት ባለው መልኩ 

መጫዎት/መተወን (ስሜታዊ ትዕይንቶች በተለያዩ ቃና ሊሰሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ስሜታቸውን 

እየቀያየሩ አስደሳቹን ቃና በአስደሳች ቅላጼ፣ አሳዛኙን ስሜት በአስደሳች ሊሰራ ይችላል)፡፡ 

ወሳኝ አጋጣሚዎች ላይ ማቆምና ገጸ ባሀሪዎቹ ምን አይነት ድምጽ ይሰማሉ፣ ያያሉ፣ ያሸታሉ 

በአጠቃላይ ምን ይወዳሉ? ምን ይጠላሉ? የሚለውን ማሰብ/ መገመት ያስፈልጋል፡፡ ገጸ ባሀሪያቱ 

የሚወዷቸው ስጦታዎች፣ መኪናዎች፣ ምግቦች፣ ልብሶች፣ ቤቶች ወዘተ ምን ምን እንደሆኑ 

መወያየት፡፡ 

ከአንድ ምዕራፍ አንድ አጭር ክፍል በማንበብ ወይም የተወሰነ በመጫወት መሀከል ላይ ማቆም፤ 

ከዚያም ተማሪዎች ቀጥሎ ምን ሊሆን እንደሚችል እንዲገምቱ ማድረግ፡፡ ከታሪኩ ቁልፍ ዓረፍተ 

ነገሮችን በመምረጥ ማን ተናገራቸው? ለምን ተናገራቸው? አንብበው ሲጨርሱ ርዕሱ፣ የጥበብ 

ሥራውና ሽፋኑ ተስማሚ መሆን አለመሆኑን እንዲወያዩበት ማድረግ፡፡ 

 

በአንድ መስመር ዓረፍተ ነገሮች ውስጥ ያለውን ታሪክ በአንድ በተደራጀ ማጠቃለያ መጻፍ፡፡ ዓረፍተ 

ነገሮቹን ቆራርጦ መዘበራረቅና ተማሪዎች እንደገና አስተካከለው እንዲደረድሯቸው ማድረግ፡፡ 

ለኢ-ልቦለድ ሪደርስ ደግሞ መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሱ ቦታዎችን፣ ሕዝቦችን፣ አገሮችን፣ 

ኩባንያዎችን፣ ወዘተ እንዲፈልጉ ማድረግ፡፡ አንድን መጽሐፍ ካነበቡ በኋላ ፊልሙን (የሚገኝ ከሆነ) 

እንዲመለከቱ በማድረግ ስለ ልዩነታቸው መወያየት፡፡ ከመጽሐፍ የምዕራፍ ርዕሶችን ፎቶ ኮፒ 

በማድረግ በትክክል እንዲያስቀምጧቸው ማድረግ ወይም ታሪኩን እንደገና እንዲናገሩ ማድረግ፡፡ 

ከመጽሐፉ ውስጥ ገጸ ባህሪያትን የሚገልጹ ቅጽሎችን (ደፋር፣ እልኸኛ፣ ወዘተ) በማለት መዘርዘርና 

ማን እንደሆነ መገመት፡፡ 

መጽሐፉ ካለቀ በኋላ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት  

ተማሪዎች ልክ እንደ አንዱ ገጸ ባህሪ በመሆን ቃለ መጠይቅ ማድረግ። በተለይ የወንጀል ታሪኮች 

ሲሆኑ ሳቢ ይሆናል፡፡  

ከምንባቡ ውስጥ ያሉ ሃሳቦችን ወደ ካርታ፣ ቻርትና ሰንጠረዥ መውሰድ (ለኢ-ልቦለድ ስራዎች 

ጠቃሚ ነው)፡፡ 

ከተለያዩ ገጸ ባህሪያት አመለካከት አንጻር ታሪኩን በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ እንደገና መጻፍ ወይም 

መተረክ። 

እያንዳንዱን ቁልፍ የሆኑ ክስተቶችን በማሰብ እነሱ በዚያን ጊዜ በእነሱ ቦታ(በገፀባህሪዎቹ ቦታ) ቢሆኑ 

ኖሮ ምን እንደሚያደርጉ መወሰን፡፡ 

የገጸ ባህሪያትን ፕሮፋይል ማዘጋጀት፡- ልምዶቻቸውን፣ ስለሚወዷቸውና ስለሚጠሏቸው ነገሮች፣ 

ስለሚመገቧቸው ምግቦች፣ ስለስራቸው፣ ስለሚለብሷቸው ልብሶች፣ ወዘተ በተመለከተ ማህደር 

ማዘጋጀት፡፡ 
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Musical chairs. ተማሪዎች የክብ ቅርፅ በመስራት አንድ ተማሪ መሃል ላይ ቆሞ ጥያቄዎችን 

እንዲጠይቅ ይደረጋል። ለምሳሌ የዋና ገጸ ባህሪያትን ስም ጥቀሱ! ካወቃችሁ ወንበር ቀይሩ፡፡ 

ተማሪዎች ለባዶ ወንበሮች ይወዳደራሉ፡፡ 

ሌላው ቆሞ የቀረው ተረኛ ተማሪ የሚቀጥለውን ጥያቄ ይጠይቃል። ለምሳሌ xyz (ይህን ይህን 

መጽሃፍ) ካነበባችሁ ወንበር ቀይሩ፡፡ 

ታሪኩን ሳይቋረጥ ይተርካሉ፡፡ ተማሪ አንድ የመጀመሪያውን ድርጊት በአንድ ዓረፍተ ነገር ይናገራል፤ ተማሪ 

ሁለት የሚቀጥለውን እንደዚህ ሆነ እያለ ይቀጥላል፡፡ 

 

ማጋራት 

ተማሪዎች የራሳቸውን ታሪክ ለ4 ደቂቃ እንዲናገሩ ማድረግ፤ ከዚያም ሌላ ተማሪ በ3 ደቂቃ ውስጥ፣ 

3ኛው በ2 ደቂቃ ውስጥ እንዲናገሩ ማድረግ፡፡ 

ግድግዳዎች ላይ ፖስተሮችና የመጽሐፍ ግምገማዎች ያሉት ትኩረት የሚስብ ቤተ መጻሕፍት እንዲኖር 

ማድረግ፡፡ 

ቤተ-መጻህፍት ውስጥ ያሉ ሁሉንም መጻሕፍት እንዲያዩዋቸውና የመንፈቅ አመቱን የንባብ ዝርዝር 

እንዲያዘጋጁ ማድረግ፡፡ ይህንንም ለሌሎች ማጋራት፡፡  

የትኛው ተማሪ ምን ያህል ገጾች እንዳነበበ የሚያሳይ የግድግዳ ቻርት ማዘጋጀት፡፡ 

ሳምንታዊ ወይም መንፈቃዊ የንባብ መመዝገቢያ ቅጽ በማዘጋጀት እያንዳንዱን ከመማሪያ መፃህፍት 

ጀምሮ ግሬድድ ሪደርስ፣ የመንገድ ምልክቶችን፣ ፖስተሮችን፣ ማስታወቂያዎችን፣ ወዘተ መመዝገብ። 

ስለ እነዚህም ከሌሎች ጋር መወያየት፡፡ 

ተማሪዎች ያነበቡት ታሪክ ከሕይወታቸው ጋር እንዴት እንደሚዛመድ ወይም እንደማይዛመድ ይናገራሉ፡

፡ በራሳቸው አባባል ታሪኩን እንደገና ይተርካሉ፡፡ 

አድማጮች እያዳመጡ 2 ጥያቄዎችን ያስባሉ፡ በተለያዩ አታሚዎች የታተመ ተመሳሳይ መጽሐፍ 

(ለምሳሌ ጄን ኤር) ተመሳሳይ ነው? አይደለም?  

ከኮርስ መጨረሻ ላይ በክፍል ሪደር ላይ ተመስርቶ (የጽሁፍ) መጠይቅ ማዘጋጀት፡፡ 

 

መጻፍ 
 
አንድን ታሪክ በተለየ መንገድ መጨረስ ወይም የተወሰነውን ክፍል እንደ ፊልም ስክሪፕት ፐሌይ መጻፍ 

ታሪኩን እንደ ገጸ ባህሪው የቀን ውሎ ማስታወሻ/ ዲያሪ አድርጎ እንደገና መተረክ። 

ስለ ታሪኩ ወይም ስለ ሌላው ገጸ ባህሪ አንድ አጭር ግጥም መግጠም። (ለተውኔቶች ጥሩ ነው) 

በታሪኩ ውስጥ ቦታዎችን የሚያሳይ ካርታ ይሳሉ እና መስመሩን በመከተል የት ምን ሆነ? የሚለውን 

ይግለጹ፡፡ 

ከመጽሐፍ ውስጥ ያሉ ገጸ ባህሪያትን እርስ በራሳቸው አወዳድሩ የትኛው ከየትኛው ጋር ይመሳሰላል? 

የትኛውስ ይለያል? 

ከታሪኩ ውስጥ ማን ምን አለ? ወይም ስለ ሌሎች ዘርፎች ድንገተኛ ፈተና ማዘጋጀት፡፡ 
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አንድ ምናባዊ ቀን ከአንዱ ገጸ ባሕሪ ጋር የሚል ጽሁፍ ይጻፉ፡፡ 

ለአንዱ ገጸ ባሕሪ ደብዳቤ/ ኢሜይል ይጻፉ፡፡ 

ስለ አንዱ ገጸ ባሕሪ ግምገማ ያላቸውን ጥንካሬና ድክመት፣ ልማዶች፣ የኋላ ታሪክ፣ ወዘተ. በማብራራት 

ግምገማ  መጻፍ፡፡ 

ስለ አንድ ትእይንት አንድ ወይም ሁለት ስዕል ስሎ ስለ ምን እንደሆነ መተረክ/ መናገር፡፡ ምስሎች 

ከመጽሐፍ መገልበጥ የለባቸውም፡፡ 

ለታሪኩ ማጠቃለያ መጻፍ፡- አንድን ክስተት በአንድ መስመር መፃፍ፡፡ ከዚያም መዘበራረቅና ተማሪዎች 

እያነበቡ እንደገና እንዲያስተካክሏቸው ማድረግ፡፡ 

ስለመጽሐፉ የተሰማቸውን ለአሳታሚው/ ለደራሲው አስተያየት እንዲፅፉ ማድረግ። 

  



28 
 

የሰፊ ንባብ ማጣቀሻዎች 
 

Books and articles:  

Day, R. and J. Bamford, 1998, Extensive Reading in the Second Language Classroom, 

CambridgeUniversity Press. 

Day, R. and J. Bamford, 2004, Extensive Reading Activities, CambridgeUniversity Press. 

Waring, R. The inescapable case for Extensive Reading. 

http://www.robwaring.org/papers/waring_Nova_2011.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Extensive Reading Foundation:  
ER-Central 
The Extensive Reading discussion List. 
ERF MReader 
The Japan ER Association: 
The Korean English Extensive Reading 
Association; 
The Extensive Reading Bibliography: 
Rob Waring’s ER website 
SSS Reading Levels and Word Counts 

www.erfoundation.org 
www.er-central.com 
groups.yahoo.com/group/extensivereading/ 
www.mreader.org 
www.seg.co.jp/era/ 
www.keera.or.kr 
 
www.erfoundation.org/erf/bibliography/ 
www.robwaring.org/er/ 
www.seg.co.jp/sss/reading_level/A/index.shtml 
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የሰፊ ንባብ ፋውንዴሽን 
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