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1. መግቢያ 

የቋንቋ ትምህርት በዋናነት ዓላማው ተማሪዎች የዳበረ የተግባቦት ብቃት እንዲኖረው ማስቻል 

ነው፡፡ ለዚህም ይመስላል አለም እና ፅጌ (1997፣ ገጽ 1) የቋንቋ ትምህርት አጠቃላይ 

ዓላማዎች “የማዳመጥ፣ የመናገር፣ የማንበብ እና የመፃፍ ክህሎትን ለማጎልበት እንዲሁም 

ተጓዳኝ የቋንቋ ክሂሎች የሆኑትን የሰዋስው እና የሥነጽሑፍ መሠረታዊ ዕውቀቶችን ለማዳበር 

ነው” በማለት የገለፁት፡፡ እነዚህም ክሂሎች በክፍል ውስጥ እንዴት መተግበር እንዳለባቸው 

መርሃ ትምህርት ተዘጋጅቶላቸው በቅንጅት እና በተናጠል ይሰጣሉ፡፡  

ንባብንም በክፍል ውስጥ ማስተማር ሲባል የቃላትን አነባብ፣ የተዋጣለት የንግግር እና የሐሳብ 

አገላለጽን፣ ጥርት ያለ የአነባበብ ድምጸትን፣ ሐሳብን ከጽሑፍ እንዲረዱ የማድረግ ሁኔታዎችን 

ሁሉ ሊያጠቃልል እንደሚችል Nuttall (1982, p. 2) ይገልፃሉ፡፡ በዚህም ውስብስብ ባሕሪው 

የተነሣ ይመስላል ንባብ አንድ ወጥ የሆነ ብያኔ እንዳይኖረው ያደረገው በማለት Tesfaye 

(2006, p. 6) Perfetti (1985)ን በመጥቀስ ይገልጻሉ፡፡ ነገር ግን አብዛኞቹን ብያኔዎች ማዕከል 

ባደረገ መልኩ Harmer (1991, p. 190) “ንባብ በዓይን እና በአእምሮ የነቃ እንቅስቃሴ 

የሚከናወን ተግባር ሲሆን፣ ዓይን ከወረቀቱ መልዕክትን ይቀበላል፤ አእምሮ ደግሞ የተቀበለውን 

መልዕክት ከጥቅም ላይ ያውላል” በማለት ይገልፁታል፡፡ ከዚህ ብያኔ እንደምንረዳው ንባብ 

ማለት የተፃፈን ነገር መመልከት ብቻ ሳይሆን መረዳትም ዋና የንባብ ተግባር እንደሆነ ነው፡፡ 

ለዚህም ይመስላል Grellet (1981, p. 4) “ከንባብ ጠቀሜታዎች መካከል መረጃን ማግኘት እና 

መዝናናት ዋና ዋናዎቹ ዓላማዎች ቢሆኑም የሚነበበውን ነገር መገንዘብ ግን የንባብ ዋና ጉዳይ 

ነው” በማለት የገለፁት፡፡  

ንባብ እንደየተማሪዎች የክፍል ደረጃ በይዘትና አቀራረቡ ተመጥኖ ሲሰጥ ይስተዋላል፡፡ 

በመሆኑም በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለሚገኙ ተማሪዎች ንባብ “አንብቦ መረዳት” በሚል 

መልክ ይሰጣል፡፡ አንብቦ መረዳትን በክፍል ውስጥ ለማስተማር በመጀመሪያ መምህሩ ቀድሞ 

ምንባቡን አንብቦ እና እንዴት ማስተማር እንዳለበት እቅድ ነድፎ ወደመማሪያ ክፍል መሄድ 

እንዳለበት Nuttall (1982, p. 1) ይገልፃሉ፡፡ እቅዱም የቅድመ ንባብ ተግባራት፣ የጊዜ ንባብ 

ተግባራት እና የድኅረ ንባብ ተግባራት በሚሉ ሂደቶች መከፋፈል እንዳለበት Nuttall (1982)፣ 

Williams (1984) እና Wallace (1992) ይገልጻሉ፡፡ ነገር ግን በሀገራችን በተጨባጭ እነዚህ 

ተግባራት በተገቢው መንገድ ያላቸው ተከዋኝነት ብዙ ጊዜ ከጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው፡፡ 



ምክንያቱም በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የንባብ ትምህርት አሰጣጥ ብዙ ጊዜ ችግር 

ያለበት እና ተማሪዎችንም ለጥሩ የንባብ ክሂል የማያበቃ እንደሆነ በተለያዩ ጊዜያት የተደረጉ 

ጥናቶች (ለምሳሌ፣ ማስተዋል 1989፣ ጌትነት 1998፣ መዓዛ 1999፣ መኮንን 2000) 

ያመለክታሉ፡፡  

2. የጥናታዊ  ጽሁፉ ዓላማ  

የዚህ ጥናታዊ ጽሁፍ ዓላማ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን 

የንባብ ትምህርት አሰጣጥ እና የማስተማር ተግዳሮት መፈተሽ ነው፡፡  

3. የጥናቱ ዘዴ  

ይህን ጥናት ለማከናወን አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማን በቀላል የእጣ ንሞና (Simple Random 

Sampling) በመምረጥ በፊታአውራሪ ዓባይነህ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ በቡልቡላ ሁለተኛ 

ደረጃ ትምህርት ቤት፣ በበሰቃ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና በቃሊቲ ሁለተኛ ደረጃ 

ትምህረት ቤት መረጃ ተሰብስቧል፡፡ መረጃውም በጽሁፍ መጠይቅ፣ በቃለመጠይቅና በውስን 

/fixed/ የምልከታ (በመከታተያ ቅጽ /checklist/) አማካኝነት ከመምህራን፣ ከተማሪዎችና 

ከርዕሰመምህራን ተሰብስቦ በገላጭ(Descriptive) የትንተና ስልት ተተንትኗል፡፡ ይሁንና 

ምልከታው 8 የአማርኛ ቋንቋ መምህራን በክፍል ውስጥ ንባብን ሲያስተምሩ በእያንዳንዳቸው 

ላይ ለሦስት ጊዜ ያህል ምልከታ ተካሄዷል፡፡ ምልከታውም የተካሄደው በአጥኚው እና በሁለት 

ረዳቶች አማካኝነት ነው፡፡ እንዲሁም የጽሑፍ መጠይቁ በአራቱም ትምህርት ቤቶች ለሚገኙ 

160 ተማሪዎች ተበትኗል፡፡ የጽሑፍ መጠይቁን የሞሉት ተማሪዎች የተመረጡት የጥናቱ 

ተተኳሪ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን ከሚያስተምሩባቸው እና ምልከታው ከተካሄደባቸው 

የመማሪያ ክፍሎች አንድ ሦስተኛው (35%) የሚሆኑ ተማሪዎችን ከየክፍሉ በናሙናነት 

በመውሰድ ነው፡፡ ከጽሑፍ መጠይቅ እና ከምልከታ በተጨማሪ ቃለመጠይቅም የዚህ ጥናት 

አጋዥ የመረጃ መሰብሰቢያ መሣሪያ በመሆን አገልግሏል፡፡ ይህ መጠይቅም ለተጠኚ 

መምህራን፣ ለአማርኛ ቋንቋ ክፍለ ትምህርት ኃላፊዎች እና ለርዕሰመምህራን የቀረበ ነው፡፡  

 

 



4. ንባብን በክፍል ውስጥ ማስተማር  

ንባብን በክፍል ውስጥ ማስተማር ሲባል የቃላት አነባብን፣ የተዋጣለት የሐሳብ አገላለጽን፣ 

ጥርት ያለ የአነባብ ድምፀትን፣ ሐሳብን ከጽሑፍ እንዲረዱ የማድረግ ሁኔታዎች ሁሉ 

ሊያጠቃልል እንደሚችል ይገለጻል (Nuttall, 1982 p. 2)፡፡ ይህን ሀሳብ በሚያጠናክር መልኩ 

ተማሪዎች የንባብ ትምህርትን በክፍል ውስጥ ሲማሩ ሆሄያትን አቀናጅተው ቃላትን፣ ቃላትን 

አሳክተው ሐረግ እና ዓረፍተነገርን በመመሥረት ደረጃ በደረጃ ንባብን ይማራሉ በማለት በድሉ 

(1996፣ ገጽ 28) ያስረዳሉ፡፡ ከዚህም ባሻገር ተማሪዎች የንባብ ክሂላቸውን እያዳበሩ ሲሄዱ 

ወደ አንብቦ መረዳት ትምህርት ይሸጋገራሉ፡፡ ከዚሁ ጋር በተያያዘ Nuttall (1982, p. 21) 

ሲገልጹ፣ “ተማሪዎች የንባብ ክሂላቸውን እያዳበሩ ሲሄዱ ያለማንም እርዳታ በተገቢው ፍጥነት 

ከበቂ ግንዛቤ ጋር መልዕክትን አንብበው መረዳት ይችላሉ፡፡” በማለት ያስረዳሉ፡፡ ለዚህም 

ይመስላል በሀገራችን በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የንባብ ትምህርት “አንብቦ መረዳት” 

በሚል የሚሰጠው፡፡  

4.1 አንብቦ መረዳትን የማስተማር ምንነት  

አንብቦ መረዳት ሲባል በጽሑፍ ውስጥ ሊተላለፍ የሚፈለገውን መልዕክት በተቻለ መጠን 

የመገንዘብ ሂደት እንደሆነ ይታወቃል፡፡ ነገር ግን ተማሪዎች የቀረበላቸውን ምንባብ አንብበው 

በቀላሉ እንዲረዱ የሚቀርበው ምንባብ የቋንቋ ይዘት የተማሪዎችን የቀደመ ዕውቀት ከግንዛቤ 

ያስገባ መሆን እንዳለበት Ur (1996, p. 148) ይገልጻሉ፡፡ ይህን ሐሳብ በሚያጠናክር መልኩ 

Alderson እና Urguhart (1984, p. 65) ሐሳባቸውን ሲሰነዝሩ “የአንብቦ መረዳት ትምህርት 

የታለመለትን ግብ እንዲመታ መምህሩ በቅድሚያ የቀረበው ምንባብ ከተማሪዎች ዕውቀት እና 

ክህሎት እንዲሁም ማህበራዊ ዳራ ጋር የሚጣጣም መሆኑን መፈተሽ አለበት” ሲሉ 

ይመክራሉ፡፡ በመሆኑም አንድ መምህር እነዚህን ጉዳዮች በቅድሚያ ከፈተሸ እና ካስተካከለ 

በኋላ አንብቦ መረዳትን በክፍል ውስጥ ማስተማር ይችላል፡፡ ትምህርቱም በሚከተሉት 

መንገዶች ሊገለጽ እንደሚችል Harmer (1991, pp. 182-184) እና Grellet (1981, pp. 4-5) 

የሚከተሉትን ይዘረዝራሉ፤ 

 



 የቃላት ፍቺን ማስገንዘብ፡- ተማሪዎች በምንባቡ የቀረቡትን ቃላት አውዳዊ እና አገባባዊ 

ፍቻቸውን እንዲረዱ ማድረግ ይገባል፡፡ የቃላትን ፍቺ ሲባል የእያንዳንዱን ቃል 

ተናጥላዊ ፍቺ ለቅሞ ማስረዳት ሳይሆን የህብረት ፍቺ የማስረዳት ሂደት እንደሆነ 

ይገለጻል፡፡  

 የምንባቡን ግልጽ መልዕክት ማስገንዘብ፡- ይህም ሲባል በጽሑፍ ውስጥ በግልጽ 

የተቀመጠውን መልዕክት ለማብራራት እና ለማጉላት፣ አጽኖት ለመስጠት የገቡትን 

የተለያዩ ሐሳቦችን ማስገንዘብ ይመለከታል፡፡  

 የምንባቡን ድብቅ መልዕክት ማስረዳት፡- ተማሪዎች በምንባቡ ውስጥ በግልጽ 

የተቀመጠውን መልዕክት መነሻ በማድረግ በአንድምታ የተቀመጠውን ወይም ድብቁን 

መልዕክት እንዲረዱ ማድረግ ይመለከታል፡፡  

 የምንባቡን የሐሳብ ፍሰት ማስገንዘብ፡- ተማሪዎች የምንባቡን ቅደም ተከተል፣ የሐሳብ 

ፍሰት፣ የሐሳቦችን ቅንብርና ዝምድና መገንዘብ ይገባቸዋል፡፡ ይኸውም በአረፍተነገሮች 

እና አንቀጾች ቅደም ተከተላዊ ውህደት እና ዝምድና ሊገለጽ ይችላል፡፡  

 አያያዥ ቃላት እና ሐረጋትን ሰዋስዋዊ አገባብ እና ትርጉም ማስገንዘብ፡- ተማሪዎች 

በምንባቡ ውስጥ የሚያገኙትን አያያዥ ቃላት እና ሐረጋት ያላቸውን ሰዋስዋዊ አገባብ 

እና ትርጉም ማወቃቸው የምንባቡን ፍሬ ሀሳብ በቀላሉ እንዲገነዘቡ ያግዛቸዋል፡፡  

 

4.2  በክፍል ውስጥ አንብቦ መረዳትን ማስተማር  

አንብቦ መረዳትን ማስተማር ሲባል የአንድን ቋንቋ ክሂል ማዳበር ብቻ የሚመለከት ሳይሆን 

ሌሎችንም ክሂሎች በተጓዳኝ የምናስተምርበት፣ ማኅበራዊ፣ ሳይንሳዊ እና ሥነልቦናዊ 

ዕውቀቶችን የምናስጨብጥበት፣ ወዘተ. በመሆኑ በመማር-ማስተማር ሂደቱ ወቅት ከፍተኛ 

ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል በማለት Jordan (1993, p. 70) ይመክራሉ፡፡ በመሆኑም አንድ 

መምህር አንብቦ መረዳትን በክፍል ውስጥ ለማስተማር ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ካለበት 

ነገሮች መካከል ለትምህርት የሚቀርበውን ምንባብ፣ የክፍል ውስጥ የአመራር ሂደት እና 

የምንባቡ የአነባብ ሁኔታን መሠረት አድርገው Williams (1984, pp. 42-45) የሚከተሉትን 

ነጥቦች ይዘረዝራሉ፤  



 ተማሪዎች እንዲያነቡት የቀረበው ምንባብ የሚያጓጓ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት፡፡ ይህ 

ደግሞ ተማሪዎች ታሪኩን አንብበው ለመረዳት የሚፈጥረው መነሳሳት የንባብ 

ፍጥነታቸውን እና ብቃታቸውን እንዲያሳድጉ ያስችላቸዋል፤ 

 ምንባቡን አስመልክቶ ማንኛውም ዓይነት ውይይት እና ጥያቄ ለተማሪዎች ከመቅረቡ 

በፊት ተማሪዎች ምንባቡን እንዲያነቡ ማድረግ ያስፈልጋል፤  

 ለተማሪዎች የሚቀርበው ምንባብ እና የመማር ማስተማሩ ሂደት የተማሪዎችን የቋንቋ 

ችሎታ ሊያዳብር በሚችል መልኩ መዘጋጀት አለበት፤  

 በመማሪያ ክፍል ውስጥ የሚከናወነው የአንብቦ መረዳት ትምህርት አቀራረብ 

ተማሪዎችን ሊለውጥ እና ሊያሳውቅ በሚችል፣ በተግባር የታገዘ፣ ሁሉንም ተማሪዎች 

ሊያሳትፍ በሚችል መልኩ መሆን አለበት፤ 

 በአንብቦ መረዳት ትምህርት ወቅት መምህሩ መረጃ ከመስጠት፣ ስለምንባቡ መጠነኛ 

ገለጻ ከመስጠት፣ የክፍሉን የመማር-ማስተማር ሂደት ከመቆጣጠር፣ ለሚነሱ ጥያቄዎች 

መልስ ከመስጠት ያለፈ ተግባር ማከናወን የለበትም፤ 

 ተማሪዎች የሚማሩት የአንብቦ መረዳት ትምህርት በክፍል ውስጥ ብቻ የሚቀር ሳይሆን 

ከክፍል ውጭም ወጥተው ሊተገብሩት የሚያስችል ተነሳሽነት እና ተጨባጭ እውቀት 

ሊፈጥር እና ሊያስጨብጥ በሚችል መልኩ መሆን አለበት፤ 

 ተማሪዎች ከሚያነቡት ምንባብ መረጃዎችን ከመውሰድ በአለፈ ወይይቶችን 

እንዲያካሂዱ፣ የተለያዩ ጥያቄዎችን እንዲያነሱ ማስቻል አለበት፤ 

 ተማሪዎች በመማሪያ ክፍል ከሚያነቡት ቅንጫቢ በአለፈ ከመማሪያ ክፍል ውጭም ሰፊ 

/Extensive reading/ እንዲያካሂዱ በሚያነሳሳ መልኩ መሆን አለበት፡፡ 

እነዚህን መሠረታዊ ነጥቦች ከግንዛቤ በማስገባት አንድ መምህር አንብቦ መረዳትን በክፍል 

ውስጥ ለማስተማር በመጀመሪያ መምህሩ ቀድሞ ምንባቡን አንብቦ እና እንዴት ማስተማር 

እንዳለበት እቅድ ነድፎ ወደ መማሪያ ክፍል መሄድ እንዳለበት Nuttall (1982, p. 1) 

ይገልጻሉ፡፡ ነገር ግን የአንብቦ መረዳት ትምህርት አተገባበር ብዙ ጊዜ በተለያዩ ምሁራን 

የተለያዩ አተያይ እንዳሉት Williams (1984, p. 37) ይገልጻሉ፡፡ 

 

 



 4.3 አንብቦ መረዳትን የማስተማር ሂደት  

“ከአንድ መምህር ውጤታማ የማስተማር ተግባር መገለጫዎች መካከል የቀረበለትን መሠረታዊ 

የማስተማሪያ ዘዴ እና ሂደት ተከትሎ በክፍል ውስጥ ማስተማሩ ነው” በማለት Azeb (1984, 

p. 61) ይገልጻሉ፡፡ በመሆኑም አንብቦ መረዳትንም በክፍል ውስጥ ለማስተማር ልንከተላቸው 

የሚገቡ ተግባራት ሦስት ናቸው፡፡ እነሱም ቅድመ ንባብ ተግባራት፣ ጊዜ ንባብ ተግባራት እና 

ድኅረ ንባብ ተግባራት በማለት አብዛኛዎቹ ምሁራን ቢገልጹም፣ Greenwood (1989, p. 309) 

ግን የአንብቦ መረዳት ትምህርት ደረጃዎችን በአምስት ከፍለዋቸው እናገኛለን፡፡ እነዚህም 

መምህሩ ስለምንባቡ የሚያስተዋውቅበት ቅድመ ንባብ ተግባራት፣ ምንባቡን የሚያስነብብበት 

ጊዜ ንባብ ተግባራት፣ ተማሪዎች ምንባቡን ምን ያህል እንደተረዱት የሚገመገሙበት ድህረ 

ንባብ ተግባራት፣ የአነበቡትን ጽሑፍ ተማሪዎች በራሳቸው እንደገና የሚያቀናብሩበት እና 

የአነበቡትን ፅሁፍ አስመስለው ራሳቸው አዲስ ጽሑፍ የሚጽፉበት ጊዜ በማለት 

ያስቀምጧቸዋል፡፡ ነገር ግን በደረጃ አራት እና አምስት ሥር የቀረቡት ተግባራት በአብዛኛው 

በደረጃ ሦስት ሥር ስለሚጠቃለሉ ይመስላል አንብቦ መረዳትን በሦስት ደረጃዎች ከፋፍሎ 

በክፍል ውስጥ ማስተማር በአሁኑ ጊዜ ሰፊ ተቀባይነት እያገኘ ያለ ነው በማለት Williams 

(1984, p. 290) የገለጹት፡፡  

4.3.1 የቅድመ ንባብ ተግባራት 

የአንብቦ መረዳት ትምህርትን በክፍል ውስጥ የማስተማር ሂደት በቅድሚያ የተማሪዎችን 

የንባብ ፍላጎት በማነቃቃት ይጀምራል በማለት Williams (1984, p. 36) ይገልጻሉ፡፡ መምህሩ 

ምንባቡን ከማስነበቡ በፊት ተማሪዎችን ማነቃቃቱ እና ቅድመ ምንባብ ተግባራትን ማከናወኑ 

የተማሪዎችን የማንበብ ፍላጎት ከመቀስቀሱ ባሻገር ተማሪዎች ስለሚያነቡት ነገር ቅድመ 

ትንበያ እና የዓእምሮ ዝግጅት እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል፡፡ ነገር ግን መምህሩ ምን ያህልም 

የማነሳሳት እና የማስተዋወቅ ችሎታ ቢኖረውም በአንድ ምንባብ የሁሉንም ተማሪዎች ስሜት 

እና ፍላጎት መግዛት አይቻልም ሲሉ Walker (1987, p. 46) ይገልጻሉ፡፡ በመሆኑም መምህሩ 

ሁሉንም ተማሪዎች በተገቢው መንገድ አንብቦ መረዳትን ለማስተማር የምንባብ /text/ 

ምርጫውን ለተማሪዎች መተው አለበት ሲሉ ሐሳባቸውን ይሰነዝራሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ 

አንብቦ መረዳትን ለማስተማር በምንዘጋጅበት ወቅት ከሚገጥሙ ችግሮች አንዱ የቀረበው 

ምንባብ ይዘት ክብደት ነው፡፡ በመሆኑም የቀረበው ይዘት ከተማሪዎች የዕውቀት ዳራ ጋር 

የማይጣጣም ወይም በቀላሉ አንብበው ሊረዱት የማይችሉ ከሆነ ከማንበባቸው በፊት ስለይዘቱ 



መጠነኛ ገለጻ /highlight presentation/ ማድረግ ከመምህሩ ይጠበቃል፡፡ የምንባቡን ይዘት 

ከማስነበቡ በፊት ገለጻ ማድረግ አለበት ቢባልም ተማሪዎች በሚሰጧቸው መላምቶች እና 

አስተያየቶች ዙሪያ በፍጹም ማንኛውም ዓይነት ትክክል ነው፤ ትክክል አይደለም፤ የሚል 

መልስ መስጠት ግን አይገባም ሲሉ Greenwood (1989, p. 308) ይመክራሉ፡፡ 

ቅድመ ንባብ ተግባራት የሚባሉት መምህሩ ምንባቡን በተማሪዎች ከማስነበቡ በፊት 

የሚያከናውናቸው ተግባራት ናቸው፡፡ ከእነዚህም ተግባራት ውስጥ የሚከተሉት ዋና ዋናዎቹ 

እንደሆኑ Wallace (1992)፣ Williams (1984)፣ Greenwood (1989) እና በድሉ (1996) 

ይገልጻሉ፤ 

 የምንባቡን ርዕስ ማስተዋወቅ፣  

 የምንባቡን ጠቀሜታ መግለጽ፣  

 አዳዲስ ቃላትን ማቅረብ፣  

 ምንባቡን የሚመለከቱ መሪ ጥያቄዎችን ማቅረብ፣  

 የማንበብ ፍላጎት እንዲኖራቸው ማነቃቃት፣ እና 

 ምንባቡን የሚመለከት ቅንጫቢ ማቅረብ፣  

ከመምህሩ የሚጠበቁ ቅድመ ንባብ ተግባራት ሲሆኑ ተማሪዎችም የቅድመ ንባብ ጥያቄዎችን 

ተመርኩዘው ስለምንባቡ መላምቶቻቸውን፣ ሐሳቦቻቸውን እና ጥያቄዎቻቸውን ለመምህራቸው 

ይገልጻሉ፡፡ 

4.3.2 የጊዜ ንባብ ተግባራት  

በዚህ ወቅት ለትምህርት የቀረበው ምንባብ በተማሪዎች የሚነበብበት ነው፡፡ ስለሆነም 

ተማሪዎች ምንባቡን አንብበው በሙሉ ንቃተ ህሊና በመገንዘብ አስተያየት እንዲሰጡ በዋናነት 

መምህሩ ያበረታታል (Wallace, 1992, p. 93)፡፡ ተማሪዎችም ከምንባቡ ውስጥ አዳዲስ 

መረጃዎችን፣ አዳዲስ ቃላት እና የሰዋስው አጠቃቀሞችን ይመለከታሉ በማለት Greenwood 

(1989, p. 308) ይገልጻሉ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በተለይ ሁለተኛ ደረጃ እና ከዚህ በላይ የሆኑ 

ተማሪዎችን አንብቦ መረዳት በምናስተምርበት ወቅት ተማሪዎች ምንባቡን እያነበቡ ከምንባቡ 

ማስታወሻ እንዲወስዱ ማድረግ ይበልጥ የመረዳት እንዲሁም የተረዱትን በጽሁፍ ማስፈር 

እንዲችሉ ይረዳቸዋል በማለት Edge (1983, p. 93) ይገልጻሉ፤  



በአጠቃላይ መምህሩ በጊዜ ንባብ ወቅት የአጠቃላይ ክፍሉን ሁኔታ የመቆጣጠር ተግባር 

እየተወጣ የሚከተሉትን ጉዳዮች ከግምት ውስጥ ተማሪዎች እንዲያስገቡ ማድረግ ይጠበቅበታል 

በማለት Wallace (1992)፣ William (1984)፣ Greenwood (1989) እና በድሉ (1996) 

ይገልጻሉ፡፡  

 የጽሑፉን ዓላማ እንዲረዱ ማድረግ፣ 

 የጽሑፉን የአጻጻፍ ስርዓት ማሳወቅ፣ 

 የጽሑፉን ይዘት እንዲረዱ ማድረግ፣ 

 የተለያዩ የንባብ ዓይነቶችን እንደየሁኔታው እንዲጠቀሙ ማድረግ፣ 

 ምንባቡን ሲያነቡ ደቂቃ ወስኖ መስጠት፣  

በመምህሩ የሚከናወኑ የጊዜ ንባብ ተግባራት ሲሆኑ ተማሪዎቹም የሚከተሉትን ተግባራት 

በጊዜ ንባብ ማከናወን ይጠበቅባቸዋል፤ 

 በየአንቀጹ ጠቃሚ የሆነው ሐሳብ የትኛው እንደሆነ መለየት፣ 

 የምንባቡን ዋና ዋና ነጥቦች በወረቀት ወይም በኅሊናቸው መመዝገብ፣  

 አንብበው ሲጨርሱ በትክክል ያልተረዱት ሐሳብ ካለ ተመልሰው ዝርዝር ሐሳቦችን 

መመርመር፣  

በንባብ ወቅት በተማሪዎች የሚከናወኑ ተግባራት  ናቸው፡፡ 

4.3.3 የድኅረ ንባብ ተግባራት  

“በዚህ ወቅት ለትምህርት የቀረበው ምንባብ በቋንቋ ትምህርት ትርጉም የሚያገኝበት ጊዜ ነው” 

በማለት Greenwood (1989, p. 309) ይገልጻሉ፡፡ ምክንያቱም ተማሪዎች ምንባቡን ከአነበቡ 

በኋላ ከዚህ በፊት የማያውቋቸውን ቃላት፣ ሰዋስዋዊ አጠቃቀሞች፣ ወዘተ. በጥልቀት 

የሚመረምሩበት እና የሚፈትሹበት ጊዜ ስለሆነ ነው፡፡ “ይህንም በዋናነት ጥያቄ በመጠየቅ 

ሊከናወን ይችላል” በማለት Wallace (1992, p. 100) ይገልጻሉ፡፡ እነዚህም ጥያቄዎች የቃላት 

ፍቺን ከመጠየቅ ጀምሮ አጠቃላይ በጽሑፉ ሊተላለፍ የሚፈለገውን ፍሬ ሐሳብ እና የጸሐፊውን 

አመለካከት እስከመጠየቅ ይደርሳሉ፡፡ በዋናነትም በዚህ ወቅት የሚከተሉት ተግባራት 

ይከናወናሉ (በድሉ (1996)፣ Wallace (1992)፣ William (1984) እና Greenwood (1989))::  

 



 ተማሪዎች ከምንባቡ ምን እንደተረዱ መጠየቅ፣ 

 የምንባቡን አጠቃላይ ይዘት ከተማሪዎች ዕውቀት እና ችሎታ ጋር ማዛመድ፣ 

 የማያውቋቸው ቃላት ካሉ እንዲያውቋቸው ማድረግ፣ 

 የጸሐፊውን ዓላማ ካልተረዱ ማስረዳት፣  

ዋና ዋና የድህረ ንባብ ተጠቃሽ ተግባራት ናቸው፡፡  

4.4 አንብቦ መረዳትን በማስተማር ሂደት የተማሪዎች ተግባር  

“የአንድ ውጤታማ ትምህርት መገለጫዎች መካከል ሁሉንም ተማሪዎች በንቃት የሚያሳትፍ 

የመማር ማስተማር ሂደት መፍጠር ነው” በማለት Tekalign (2001, p. 13) ይገልጻሉ፡፡ 

በመሆኑም ተማሪዎች አንብቦ መረዳትን ሲማሩ በተናጠል ወይም በቡድን ካነበቡ በኋላ 

ምንባቡን በምርጫ፣ ክፍት ቦታ ሙሉ፣ እውነት ሐሰት በሉ፣ የቃላትን ትርጉም ተናገሩ በሚል 

ብቻ የሚከናወን ከሆነ የተማሪዎችን የንባብ ክህሎት የማይገነቡ ተግባራት /Passive reading 

tasks/ ናቸው በማለት Davis (1995, p. 143) ይተቻሉ፡፡ በመሆኑም በንባብ ትምህርት ወቅት 

ተማሪዎች ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ እና የተሻለ የንባብ ክህሎት ባለቤት እንዲሆኑ የሚከተሉትን 

ተግባራት በቡድን እና በቢጤ ማከናወን ይኖርባቸዋል (Davis, 1995, p. 143)፤  

 ምንባቡን በሙሉ ስሜት እና ንቃተ ኅሊና ማንበብ፣ 

 በምንባቡ የቀረበውን ይዘት ወደ ተለያዩ ሰንጠረዥ እና “ዲያግራሞች” መቀየር፣ 

 የምባቡን ጭብጥ ከተለያዩ ተዛማጅ ጉዳዮች ጋር እያገናኙ የተለያዩ ትንተናዎችን 

መስጠት፣ 

 በምንባቡ ውስጥ ያሉ ገጸ-ባሕሪያትን ሕይወት ከራሳቸው ገጠመኞች ጋር በማያያዝ 

የተለያዩ ግላዊ አስተያየቶችን ለጓደኞቻቸው ማቅረብ፣ 

 ምንባቡን ሲያነቡ የገጠማቸውን አዳዲስ ቃላት ወይም ሰዋስዋዊ አሰካክ ነቅሶ 

በማውጣት ከጓደኞቻቸው ጋር መወያየት እንዲሁም መምህራቸውን መጠየቅ 

ይገባል፡፡   

 

 

 



5. የክፍል ውስጥ የአንብቦ መረዳት ትምህርት አቀራረብ ፍተሻ 

ቀደም ሲል እንደተገለፀው የንባብ ትምህርት በሳይንሳዊ መንገድ ሲሰጥ ሦስት የማቅረቢያ 

ደረጃዎችን ሊከተል እንደሚገባ እነዚህም ቅድመ ንባብ ደረጃ፣ ጊዜ ንባብ ደረጃ እና ድኅረ ንባብ 

ደረጃ እንደሚባሉ ተመልክተናል፡፡ እነዚህ ደረጃዎች በመምህራን እንዴት እየተተገበሩ እንደሆነ 

ከተሰበሰቡት የመረጃ መሰብሰቢያ መንገዶች አንጻር በቅደም ተከተል በዝርዝር ተተንትነው 

ቀርበዋል፡፡ 

5.1 የቅድመ ንባብ ደረጃ ተግባራት ፍተሻ 

ቅድመ ንባብ ደረጃ መምህራን ተማሪዎቻቸውን የሚያነቃቁበት፣ የምንባቡን ርዕስ እና ዓላማ 

በማስተዋወቅ የተማሪዎች ትኩረት ወደ ምንባቡ እንዲሳብ የሚያደርጉበት ነው፡፡ በተጨማሪም 

የማቃቂያ ጥያቄዎች እና ቅንጫቢ የሚያቀርቡበት ነው፡፡ ይህን በተመለከተ የጥናቱ ተተኳሪ 

መምህራን የሚያከናውኑትን ቅድመ ንባብ ተግባር ለማወቅ በተደረገው ፍተሻ የሚከተለው 

ውጤት ተገኝቷል፡፡ 

ሠንጠረዥ 1፣ በመምህራን የአንብቦ መረዳት ትምህርት አሰጣጥ የቅድመ ንባብ ትግበራ ውጤት  

ተ. ቁ          ተግባራት  ናሙና (Sample)                            አማካይ ውጤት (Mean) 

  1 የምንባቡን ርዕስ ማስተዋወቅ      8 3 

  2 የምንባቡን ዓላማ መግለጽ     8 1.12 

 3 ተማሪዎችን ማነቃቃት      8          1.5 

 4 የቅድመ ንባብ ጥያቄዎችን ማሠራት    8        2.62 

 5 አዳዲስ ቃላትን ማቅረብ     8         0 

 6 ምንባቡን በሚመለከት ቅንጫቢ     8       0.25 

 አጠቃላይ አማካይ ውጤት        1.41 

 

 

 



ከሠንጠረዥ 1 ከሰፈረው ውጤት መመልከት እንደሚቻለው፣  

ተግባር 1፣ የምንባቡን ርዕስ ማስተዋወቅ፣ ለሚለው ተግባር መምህራን ከሚጠበቅባቸው 3 አማካይ 

ውጤት 3 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም ምንባቡን ከማስነበብ በፊት የምንባቡን ርዕስ 

ለተማሪዎች ማስተዋወቅ የሁሉም የጥናቱ ተተኳሪ መምህራን አይረሴ ተግባር እንደሆነ 

ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡  

ተግባር 2፣ የምንባቡን ዓላማ መግለጽ፣ ለሚለው ተግባር መምህራን ከሚጠበቅባቸው 3 አማካይ 

ውጤት 1.12 ብቻ ተገኝቷል፡፡ በመሆኑም የምንባቡን ዓላማ በመግለጽ ረገድ ያላቸው አተገባበር 

ባብዛኛው የማይተገበር ተግባር እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል፡፡  

ተግባር 3፣ ተማሪዎችን ማነቃቃት፣ ለሚለው ተግባር መምህራን ከሚጠበቅባቸው 3 አማካይ 

ውጤት 1.5 ተገኝቷል፡፡ በመሆኑም መምህራን ተማሪዎች ምንባቡን ከማንበባቸው በፊት 

የማነቃቃት ተግባራቸው ተፈትሾ አተገባበራቸው መካከለኛ በሚባል ደረጃ እንደሚገኝ ለመገንዘብ 

ተችሏል፡፡  

ተግባር 4፣ የቅድመ ንባብ ጥያቄዎችን ማሠራት፣ ለሚለው ተግባር መምህራን ከሚጠበቅባቸው 3 

አማካይ ውጤት 2.62 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም መምህራን ምንባቡን ከማንበባቸው በፊት 

የቅድመ ንባብ ጥያቄዎችን በማሠራት ረገድ በጥሩ ሁኔታ እንደሚተገብሩ ለማረጋገጥ 

ተችሏል፡፡  

ተግባር 5፣ አዳዲስ ቃላትን ማቅረብ፣ ለሚለው ተግባር መምህራን ከሚጠበቅባቸው 3 አማካይ 

ውጤት 0 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም መምህራን ምንባቡን ከማስንበባቸው በፊት ከምንባቡ 

ውስጥ ሊገጥማቸው የሚችሉ አዳዲስ ቃላት አምሳያዎችን ቀድሞ የማቅረብ ተግባርን ፈጽመው 

እንደማያከናውኑት ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡  

ተግባር 6፣ ምንባቡን በሚመለከት ቅንጫቢ፣ ለሚለው ተግባር መምህራን ከሚጠበቅባቸው 3 

አማካይ ውጤት 0.25 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም ምንባቡን በሚመለከት በቅድሚያ ቅንጫቢ 

የማቅረብ የቅድመ ንባብ ተግባር ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መምህራን እንደማይተገብሩት 

ለማወቅ ተችሏል፡፡ 

 



5.2 የጊዜ ንባብ ደረጃ ተግባራት ፍተሻ 

በዚህ ወቅት ለትምህርት የቀረበውን ምንባብ በተማሪዎች የሚነበብበት ነው፡፡ መምህሩም 

ተማሪዎች ምንባቡን በሙሉ ንቃተ ህሊና አንብበው እንዲረዱ፣ ተረድተውም አስተያየቶችን 

እንዲሰነዝሩ ለቀረቡት ጥያቄዎች ተገቢውን መልስ በቀላሉ መስጠት እንዲችሉ እገዛ 

የሚያደርጉበት ደረጃ ነው፡፡ ይህን ዓላማ ለማሳካት ደግሞ የተለያዩ ተግባራት በመመምህሩ እና 

በተማሪዎች ይከናወናሉ፡፡ ይህንን በተመለከተ የጥናቱ ተተኳሪ መምህራን የሚያከናውኑትን 

ጊዜ ንባብ ተግባር ለማወቅ በተደረገው ፍተሻ የሚከተለው ውጤት ተገኝቷል፡፡ 

ሠንጠረዥ 2፣ በመምህራን የአንብቦ መረዳት ትምህርት አሰጣጥ የጊዜ ንባብ ትግበራ ውጤት  

ተ. ቁ          ተግባራት ናሙና (Sample)                            አማካይ ውጤት (Mean) 

  1 ምንባቡን ተማሪዎች እንዲያነቡ ማድረግ       8 2.87 

  2 የተለያዩ የንባብ አይነቶችን እንደየሁኔታው እንዲጠቀሙ ማድረግ        8 2.5 

 3 ለንባብ ጊዜ ወስኖ መስጠት     8          1.25 

 4 የጸሐፊውን ዓላማ ማስረዳት     8        1.37 

 5 የጽሑፍን አጻጻፍ ሥርዓት ማሳወቅ    8        0.37 

 6 የጽሑፉን ይዘት እንዲረዱ ማድረግ    8       1.12 

 7 ዋና ዋና ነጥቦችን በማስታወሻ እንዲይዙ ማድረግ   8       0.25 

 8  ተማሪዎች የሚያነቡትን ምንባብ በየመሀሉ ያለውን ተጠያቂነት 

እንዲመረምሩ ማድረግ 

  8        1 

 አጠቃላይ አማካይ ውጤት       1.21 

 

 

 

 

 



ከሠንጠረዥ 2 ከሰፈረው ውጤት መመልከት እንደሚቻለው፣ 

ተግባር 1፣ ምንባቡን ተማሪዎች እንዲያነቡ ማድረግ፣  ለሚለው ተግባር መምህራን ከሚጠበቅባቸው 

3 አማካይ ውጤት 2.87 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም ይህ አማካይ ውጤት ሁሉም መምህራን 

ምንባቡን በተማሪዎች እንደሚያስነብቡ የሚያመለክት ነው፡፡ በምልከታ ወቅት እንደተስተዋለው 

ሁሉም ነባር መምህራን በቅድሚያ ተማሪዎች በተናጠል በዝምታ እንዲያነቡ፣ በመቀጠልም 

ተማሪዎች ተራ በተራ እየተነሱ በጮኽታ ንባብ እንዲያነቡ አድርገዋል፡፡  

ተግባር 2፣ የተለያዩ የንባብ አይነቶችን እንደየሁኔታው እንዲጠቀሙ ማድረግ፣ ለሚለው ተግባር 

መምህራን ከሚጠበቅባቸው 3 አማካይ ውጤት 2.5 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም ይህ ውጤት 

መምህራን ባብዛኛው የተለያዩ የንባብ አይነቶችን ተማሪዎች እንዲጠቀሙ እንደሚያደርጉ 

ይገልጻል፡፡  

ተግባር 3፣ ለንባብ ጊዜ ወስኖ መስጠት፣ ለሚለው ተግባር መምህራን ከሚጠበቅባቸው 3 

አማካይ ውጤት 1.25 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም ከዚህ ውጤት መገንዘብ የሚቻለው 

ተማሪዎች ሲያነቡ ጊዜ ወስኖ መስጠት በአብዛኞቹ መምህራን የሚተገበር አለመሆኑን ነው፡፡ 

ተግባር 4፣ የጸሐፊውን ዓላማ ማስረዳት፣ ለሚለው ተግባር መምህራን ከሚጠበቅባቸው 3 

አማካይ ውጤት 1.37 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም ከዚህ ውጤት መገንዘብ እንደሚቻለው 

የጸሐፊውን ዓላማ ለተማሪዎች ከማስረዳት ረገድ የመምህራን አተገባበር በጣም ደካማ እንደሆነ 

ነው፡፡  

ተግባር 5፣ የጽሑፍን አጻጻፍ ሥርዓት ማሳወቅ፣ ለሚለው ተግባር መምህራን ከሚጠበቅባቸው 

3 አማካይ ውጤት 0.37 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም ይህ ውጤት የሚያመለክተው መምህራን 

አንብቦ መረዳትን በሚያስተምሩበት ወቅት የምንባቡን የአፃፃፍ ሥርዓት የማሳወቅ ተግባርን 

ሳይተገብሩት በችልታ የሚያልፉት እንደሆነ ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡  

 

 

 



ተግባር 6፣ የጽሑፉን ይዘት እንዲረዱ ማድረግ፣ ለሚለው ተግባር መምህራን ከሚጠበቅባቸው 

3 አማካይ ውጤት 1.12 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም ይህ አማካይ ውጤት የሚገልጸው 

መምህራን ተማሪዎች እያነበቡ የጽሑፉን ይዘት እንዲረዱ ከማድረግ ረገድ ትግበራቸው በጣም 

ደካማ እንደሆነ ነው፡፡  

ተግባር 7፣ ዋና ዋና ነጥቦችን በማስታወሻ እንዲይዙ ማድረግ፣ ለሚለው ተግባር መምህራን 

ከሚጠበቅባቸው 3 አማካይ ውጤት 0.25 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም ይህ ውጤት 

የሚገልጸው መምህራን ምንባቡ በሚነበብበት ወቅት ተማሪዎች ምንባቡን እያነበቡ ዋና ዋና 

ነጥቦች በማስታወሻ እንዲይዙ እንደማያደርጉ ነው፡፡  

ተግባር 8፣ ተማሪዎች የሚያነቡትን ምንባብ በየመሀሉ ያለውን ተጠያቂነት እንዲመረምሩ 

ማድረግ፣ ለሚለው ተግባር መምህራን ከሚጠበቅባቸው 3 አማካይ ውጤት 1 አስመዝግበዋል፡፡  

በመሆኑም ይህ አማካይ ውጤት የሚገልጸው ተማሪዎች የሚያነቡትን ምንባብ በየመሀሉ 

ያለውን ተጠያቂነት እንዲመረምሩ በማድረግ ላይ የመምህራን አተገባበር በጣም ዝቅተኛ 

እንደሆነ ነው፡፡   

5.3 የድኅረ ንባብ ደረጃ ተግባራት ፍተሻ 

Greenwood (1989, p. 309) እንደገለፁት የድኅረ ንባብ ደረጃ የአንብቦ መረዳት ትምህርቱ 

አተገባበር የሚፈተሽበት ነው፡፡ ይህም ተማሪዎች ምንባቡን ካነበቡ በኋላ ከዚህ በፊት 

የማያውቋቸውን አዳዲስ ቃላት እና ሰዋስዋዊ አጠቃቀሞች በጥልቀት የሚመረምሩበት፣ የአንብቦ 

መረዳት ክህሎታቸው የሚፈተሽበት፣ ወዘተ. ነው፡፡ ይህን የንባብ ደረጃ መምህራን እንዴት 

እንደሚተገብሩት በተካሄደው ፍተሻ የሚከተለው ውጤት ተገኝቷል፡፡ 

 

 

 

 

 



ሠንጠረዥ 3፣ በመምህራን የአንብቦ መረዳት ትምህርት አሰጣጥ የድኅረ ንባብ ትግበራ ውጤት  

ተ. ቁ          ተግባራት  ናሙና (Sample)                            አማካይ ውጤት (Mean) 

  1 ተማሪዎች ከምንባቡ ምን እንደተረዱ መጠየቅ     8 2.37 

  2 የምንባቡን ይዘት ከተማሪዎች የክፍል ደረጃ ጋር ማዛመድ     8 0.75 

 3 የማያውቋቸውን ቃላት እንዲያውቁ ማድረግ     8          2.75  

 4 የአንብቦ መረዳት መልመጃዎችን ማሠራት     8         3 

 አጠቃላይ አማካይ ውጤት        2.21 

 

ከሠንጠረዥ 3 ከሰፈረው ውጤት መመልከት እንደሚቻለው፣  

ተግባር 1፣ ተማሪዎች ከምንባቡ ምን እንደተረዱ መጠየቅ፣ ለሚለው ተግባር መምህራን 

ከሚጠበቅባቸው 3 አማካይ ውጤት 2.37 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም ከዚህ ውጤት 

የምንገነዘበው መምህራን ተማሪዎች ምንባቡን አንብበው እንደጨረሱ በአብዛኛው ምን ተረዳችሁ 

ብለው የመጠየቅ ተግባራቸው መካከለኛ እንደሆነ ነው፡፡  

ተግባር 2፣ የምንባቡን ይዘት ከተማሪዎች የክፍል ደረጃ ጋር ማዛመድ፣ ለሚለው ተግባር 

መምህራን ከሚጠበቅባቸው 3 አማካይ ውጤት 0.75 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም ከዚህ 

ውጤት ተነስቶ ማለት የሚቻለው ምንባቡ ተነቦ እንዳለቀ ነባር መምህራን የምንባቡን ይዘት 

ከተማሪዎች የክፍል ደረጃ ጋር የማዛመድ ተግባርን ባብዛኛው እንደማይተገብሩት ነው፡፡  

ተግባር 3፣ የማያውቋቸውን ቃላት እንዲያውቁ ማድረግ፣ ለሚለው ተግባር መምህራን 

ከሚጠበቅባቸው 3 አማካይ ውጤት 2.75 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም ከዚህ ውጤት መገንዘብ 

እንደሚቻለው መምህራን ባብዛኛው ተማሪዎች ምንባቡን አንብበው እንደጨረሱ የአዳዲስ 

ቃላትን አውዳዊ ፍቺ ለተማሪዎቻቸው እንደሚያሳውቁ ነው፡፡  

ተግባር 4፣ የአንብቦ መረዳት መልመጃዎችን ማሠራት፣ ለሚለው ተግባር መምህራን 

ከሚጠበቅባቸው 3 አማካይ ውጤት 3 አስመዝግበዋል፡፡ በመሆኑም ይህ ውጤት መምህራን 

ሁልጊዜ ከንባብ በኋላ የአንብቦ መረዳት መልመጃዎችን እንደሚያሠሩ የሚያረጋግጥ ነው፡፡  

 



6. ማጠቃለያና አስተያየት 

የዚህ ጥናታዊ ጽሁፍ ዓላማ በአዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን 

የንባብ ትምህርት አሰጣጥ እና የማስተማር ተግዳሮት መፈተሽ ነው፡፡ በመጨረሻም በጥናቱ 

የተገኙ ውጤቶች እንደሚከተለው ጠቅለል ብለው ቀርበዋል፡፡  

 መምህራን ከቅድመ ንባብ ተግባራት መካከል ለተወሰኑት የቅድመ ንባብ ተግባራት 

ትኩረት ሲሰጡ የተወሰኑትን ደግሞ ከቸልተኝነት እና ከግንዛቤ እጦት እንደማያከናውኑ 

ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ ምክንያቱም መገኘት ካለበት 3  የቅድመ ንባብ ተግባራት ጥቅል 

አማካይ ውጤት መካከል 1.41 አማካይ ውጤት ብቻ ተገኝቷል፡፡ በመሆኑም ለአብዛኞቹ  

መምህራን የቅድመ ንባብ ተግባር ማለት የምንባቡን ርዕስ ማስተዋወቅ እና የቅደመ 

ንባብ ጥያቄዎችን ማሠራት ብቻ ነው የሚል ግንዛቤና ተግባር እንዳላቸው ተረጋግጧል፡፡ 

 ከጊዜ ንባብ ተግባራት መካከልም መምህራን አብዛኞቹን እንደማይተገብሯቸው 

ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ ምክንያቱም በጊዜ ንባብ ወቅት ተተግብረው መገኘት ከነበረበት 3 

ጥቅል አማካይ ውጤት መካከል 1.21 ብቻ ተገኝቷል፡፡ በመሆኑም ለአብዛኞቹ 

መምህራን ጊዜ ንባብ ተግባር ማለት አንዴ ተማሪዎች በቡድን ወይም በተናጠል 

ምንባቡን እንዲያነቡ ማድረግ፣ በመቀጠልም ተማሪዎች ከመቀመጫቸው እየተነሱ አንድ 

አንድ አንቀጽ ብቻ እንዲያነቡ በማድረግ የሚጠናቀቅ እንደሆነ ነው ለማረጋገጥ 

የተቻለው፡፡ 

 ድኅረ ንባብ ደረጃ ማለት የአንብቦ መረዳት ትምህርቱ ትርጉም የሚያገኝበት እንዲሁም 

የእለቱ ትምህርት የሚገመገምበት እንደሆነ ተመልክተናል፡፡ የጥናቱ ተተኳሪዎች ምን 

ያህል ለድህረ ንባብ ትኩረት እንደሚሰጡ ተፈትሾ መገኘት ከነበረበት 3 ጥቅል አማካይ 

ውጤት መካከል 2.21 አስመዝግበዋል፡፡   

ከላይ ከተገለጸው ውጤት መመልከት እንደሚቻለው የመምህራን የአንብቦ መረዳት ትምህርት 

አተገባበር በጣም ደካማና መሻሻል እንዳለበት የሚገልጽ ነው፡፡ ይህም መምህራን ስለ ንዑሳን 

የአንብቦ መረዳት ክሂሎች ያላቸው ዕውቀት ዝቅተኛ ከመሆን እና ከቸልተኝነት የተነሳ እንደሆነ 

ከተካሄደው ቃለመጠይቅ መገንዘብ ተችሏል፡፡ ምክንያቱም ከምልከታ በኋላ አንብቦ መረዳትን 

በጥሩ ሁኔታ ለማስተማር መተግበር ያለባቸውን ንዑሳን ተግባራት ሁሉ አከናውኛለሁ ብለው 

ያስባሉ? በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ፣ አብዛኛዎቹ መምህራን “አዎ አከናውኛለሁ ብዬ አስባለሁ” 



በማለት ሲመልሱ፣ የተወሰኑ መምህራን ግን “ከጊዜ አኳያ አውቄ ያለፍኳቸው ተግባራት 

እንዳሉ አውቃለሁ” የሚል ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ ይህ ደግሞ በተማሪዎች የንባብ ክህሎት ላይ 

ሊያሳድር የሚችለው አሉታዊ ተፅዕኖ ከፍተኛ እንደሆነ መገመት ይቻላል፡፡ ይሁንጅ ከሶስቱ 

የአንብቦ መረዳት ጊዜ ተግባራት መካከል መምህራን በአንጻራዊ መልኩ ከቅድመ ንባብና ከጊዜ 

ንባብ ተግባራት ይልቅ ለድህረ ንባብ ተግባራት የተሻለ ትኩረት እንደሚሰጡ ለማረጋገጥ 

ተችሏል፡፡  

በመቀጠልም ለአንብቦ መረዳት ትምህርት እንቅፋት እየሆኑ ያሉ ተግዳሮቶች ምን ምን 

እንደሆኑ በዚሁ ጥናት ተፈትሾ ፈርጀ ብዙ የሆኑ ተግዳሮቶች እንዳሉ ለማወቅ ተችሏል፡፡ 

በጥናቱ ከተገኙት መካከል፣ ሀገርኛ ቋንቋዎችን የመማር ማስተማር አመለካከት አሉታዊ 

መሆን፤ መምህራን ከሰዋስው ትምህርት ውጭ ያሉ የክሂል ትምህርቶችን እንደትምህርት 

አለመቁጠራቸው፤ መምህራን ስለ ንባብ ትምህርት አሰጣጥ ያላቸው ግንዛቤ የተሳሳተና ደካማ 

መሆን፤ ተማሪዎች የንባብ ትምህርትን እንደትምህረት አለመቁጠራቸው እና  ለቋንቋ ትምህረቱ 

የተመደበው ክፍለ ጊዜ አነስተኛ መሆኑን ተከትሎ መጽሀፉን ለመጨረስ በሚል መምህራን 

ለስዋስው ትምህርት ትልቅ ትኩረት መስጠታቸው በዋናነት ለአንብቦ መረዳት ትምህርት ስኬት 

ተግዳሮቶች እንደሆኑ በተካሄደው ጥናት ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ መምህራን 

የንባብ ክሂልን እንዴት በዝርዝር ማስተማር እንዳለባቸው በቂ ዕውቀት እንደሌላቸው 

ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ ከዚህም በመነሳት አጥኚው የሚከተሉትንን አስተያየቶች ለመሰንዘር 

ወስኗል፡፡  

 የንባብ ትምህርት ፈረጀ ብዙ ጠቀሜታ ያለው እንደመሆኑ መጠን መምህራን በክፍል 

ውስጥ ንባብን ሲያስተምሩ መማሪያ መጸሐፍትን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ምንጮች 

ማትም መጽሄቶች፣ ጋዜጦች፣ ጆርናሎች እና ሌሎችንም በመጠቀም የተማሪዎችን 

የንባብ ክህሎት በሚገባ እንዲያዳብሩ እንዲሁም ከክፍል ውጭም የንባብ ፍላጎታቸው 

እንዲጨምር ማድረግ እንዲችሉ አጋዥ መፅሐፍት፣ መጽሔቶች፣ ጋዜጦችና ጆርናሎች 

በበቂ ሁኔታ በየትምህርት ቤቶች እንዲኖሩ ቢደረግ፤  

 መምህራን የንባብ ክሂልን እንዴት ማስተማር እንዳለባቸው በተብራራ መልኩ ስልጠና 

ቢሰጣቸው፤ 

  



 መምህራን ለስዋሰው ትምህርት ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ክሂሎችም ትኩረት እንዲሰጡ 

ክትትል ቢደረግባቸው፤ 

 መምህራን በኮሌጅ ቆይታቸው ሁሉንም ክሂሎች እንዴት በተናጥል ማስተማር 

እንዳለባቸው በቂ ዕውቀት ይዘው እንዳልወጡ ተረጋግጧል፡፡ በመሆኑም በመርሐ 

ትምህርቱ ወይም በማስተማሪያ መጸሐፉ አንድን ክሂል እንዴት ማስተማር እንዳለባቸው 

በተብራራ መልኩ ቢቀርብላቸው፤  

 ተማሪዎች ተገቢውን የንባብ ክህሎት እና ዕውቀት ሊጨብጡ እና ሊያዳብሩ የሚችሉት 

ሦስቱን የንባብ ደረጃዎች በአግባቡ ሲያከናውኑ ነው፡፡ በመሆኑም መምህራን እንደ ድህረ 

ንባብ ደረጃ ለቅድመ ንባብ እና ለጊዜ ንባብ  ተግባራት ትኩረት ቢሰጡ፤  

  እያንዳንዱን የቋንቋ ክሂል በአግባቡ ለማስተማር የግድ ሰፊ ጊዜ ያስፈልጋል፡፡ ነገር ግን 

ለትምህርት የቀረበው ይዘት እና የተመደበው የትምህርት ክፍለ ጊዜ አለመመጣጠን ብዙ 

መምህራን በጊዜ መፅሐፉን ለመጨረስ በሚል የቋንቋ ትምህርቱን ባልተገባ መንገድ 

እያስተማሩ ነው፡፡ በመሆኑም የሚመለከተው አካል ይህን ችግር ተገንዝቦ በአፋጣኝ 

ሳምንታዊ የቋንቋ ትምህርት ክፍለ ጊዜ ቢጨመር በተማሪዎች የሚታየው ከፍተኛ የሆነ 
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