
በቤት ውስጥ የንባብ ልምምድ  
አዲስ የመጡ 

Coates E. S. 2020 
 
ይህ አጭር መመሪያ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ለማይችሉ እና ወደ ዩናትድ ስቴትስ  በቅርቡ ለመጡ 
ተማሪዎች የንባብ ክህሎት ምን እንደሚመስል እንድትረዱ እንዲያግዝ የተዘጋጀ ነው። ይህ 
በቤት ውስጥ የንባብ ልምምድ ለመፍጠር የሚያስችሉ ስልቶችን ያሳያል ፡፡ 
 
በጥናት እንደታየው የእንግሊዘኛ ቋንቋን በደንብ ለማወቅ ከ4-7 ዓመታት ይፈጃል ፡፡  ይህንን 
ለማድረግ አዲስ የመጡ ተማሪዎች በየቀኑ በእንግሊዝኛ ማዳመጥ ፣ መናገር ፣ ማንበብ እና 
መጻፍ መለማመድ አለባቸው፡፡  ልጆች ቋንቋን በመጠቀም ቋንቋን ይማራሉ ፡፡ 
 
አዲስ የመጡ ተማሪዎች በየቀኑ ቀለል ያሉ መጽሐፍትን በማንበብ እና ስለአነበቡት ነገር 
በመናገር እንግሊዝኛ መማር ይችላሉ ፡፡  አስተማሪዎች ይህንን የሚያደርጉት በትምህርት ቤት 
ውስጥ ካሉ ተማሪዎች ጋር ነው። ነገር ግን በቤትዎ ከልጅዎ ጋር በማንበብ ልጅዎን 
እንግሊዝኛን በፍጥነት ማስተማር ይችላሉ! 
 
 
ቀላል መጽሐፍትን ያንብቡ፡ 
 
ልጅዎን በየምሽቱ አንድ ቀላል መጽሐፍ ሲያነብ/ስታነብ ያዳምጡ።  በመጽሐፉ ውስጥ ያሉትን 
ስዕሎች ይመልከቱ። ልጅዎመጽሃፉን ጮክ ብሎ/ላ ለእርሶ ከማንበቡ/ቧ በፊት ወደ ስእሎቹ 
በማመልከት በእያንዳንዱ ገጽ ላይ አንድ ጠቃሚ ቃል እንዲናገር/ትናገር ያድርጉ። ልጅዎ 
መጽሐፉን ካነበበ/ች በኋላ ስለ መጽሃፉ ለመናገር አንዳንድ ቃላቶችን መጠቀም ከቻለ/ች 
ያስተውሉ። 
  

AMHARIC 
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በየገጹ ላይ ጥቂት ቃላት ብቻ 
ያላቸውን መጽሐፍት ይፈልጉ እና 
አንድ ወጥነት ባለው መንገድ ወይም 
ABC  ይደጋግሙ። 

 

ተማሪዎች እያንዳንዱን ቃል ሲያነቡ ይጠቁማሉ። 
በዚህ ደረጃ ለማንበብ ፊደሎቶችን አይጠቀሙም ፡፡ 
ወጥነት ባለው መንገድ ከስእል ጋር ይጠቀማሉ። 

 

ከዚህ በታች ያለው አንድ ቀላል የጽሑፍ ናሙና ነው። 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
የፊደልን ስሞችን እና ድምጾችን ይለማመዱ፡  ልጅዎ ፊደሎችን ገና የማታውቅ ከሆነ 
ለእያንዳንዳቸው ፊደል (A says /a/ like apple) ስም በመጥራት እና ድምጹን በማሰማት 
ከእሷ ጋር ልትለማመዱ ትችላላችሁ።  ተማሪዎች ፊደላትን መማር ይችላሉ እንዲሁም በድምጽ 
የተቀዱ የእንግሊዝኛ መጽሐፍቶችን በኢንተርኔት ላይ ማዳመጥ ይችላሉ። በኢንተርኔት ላይ 
መጽሐፍቶችን ማዳመጥ ተማሪዎች ቋንቋውን እንዲማሩ በጣም ጥሩ ከሆኑት መንገዶች ውስጥ 
አንዱ ነው፡፡  ጥቂት ድህረ ገጾች በዚህ ይገኛሉ። 

ድህረ ገጾች እና መጠቀሚያዎች  

www.abcya.com – የፊደላት ስብስብ ፣ የፊደላት ምልክቶች ፣ ድምጾች 

www.starfall.com- የፊደላት ስብስብ ፡ የየፊደላት ምልክቶች ፣ ድምጾች ፣ ቀድሞ ንባብ   

www.myon.com –መጽሃፍትን አንብብ/አዳምጥ  

www.coateses.fcps.edu/student-resources – ለማንበብ እና ለመማር ተጨማሪ ድህረ ገጾች። 

 
 

ተደጋጋሚ ንድፍ አለ። 

ሥዕሎች ቃላቱን 
ይደግፋሉ። 

http://www.abcya.com/
http://www.starfall.com-/
http://www.myon.com/
http://www.coateses.fcps.edu/student-resources


ስለ መጽሐፉ ጥያቄዎችን ይጠይቁ- 
ልጅዎ ወደ ከባድ ፅሁፎች እያደገ ሲሄድ/ስትሄድ ስለ ታሪኩ ጠይቁ።  ገጸ ባህሪያቱ እነማን 
ናቸው?  በታሪኩ ምን ተፈጸመ?  የት ነው ይህ የሆነው?  ችግሩ ምን ነበረ? መፍትሄውስ? 
 
በቤት ውስጥ የማንበብን ልምድ ያዳብሩ: 
• በየቀኑ ንባብ አስደሳች ክፍል እንዲሆን ያድርጉ! ልጅዎ ከእራት በፊት ፣ 
ከእራት በኋላ ፣ ከመተኛቱ በፊት ወይም ጠዋት ማንበብ ይችላል።  
ለቤተሰብዎ የሚሰራ ሰአት ይፈልጉ እና ተፈጻሚ ያድርጉ ፡፡   

• ለ 15 ደቂቃ ወይም ከዚያ ለበለጠ ሰአት ለብቻ ለማንበብ የሚያስችል ፀጥ 
ያለ ቦታ ያዘጋጁ። (ሃሳብን የሚበትን ነገር የሌለበት)።  መጽሃፍ በድህረ ገጽ 
ላይ ማንበብ ጥሩ ነው።  ከላይ ያሉትን መጠቀሚያዎች ተመልከቱ። 

• ለልጅዎ በአፍ መፍቻ ቋንቋዎ ያንብቡ እና ስላነበቡት ነገር ይናገሩ። 
• ልጅዎ በእንግሊዝኛ መጽሐፍትን ሲያነብ ያዳምጡ (እንግሊዝኛ ባይናገሩም)። ስለታሪኩ 
ከልጅዎ ጋር ይነጋገሩ።  

• የእንግሊዝኛ ፊደላትን ሲለማመድ ልጅዎን ይቆጣጠሩ/ይከታተሉ። ስሞቹን ሲናገር 
የፊደሎችን ስሞች እንዲሁም ድምጾችን መከታተል አለበት። የእንግሊዝኛ ፊደላትን እና 
ድምጾችን ለመለማመድ በድህረ ገጽ ጣቢያዎችን የሚገኙ መጠቀሚያዎችን ይመልከቱ።  

• በተደጋጋሚ የሚታዩ ቃላቶችን ለማስታወስ የሚረዳ  
(አብዛኛውን ጊዜ በመጽሃፍት ውስጥ የሚገኙ ቃላቶች) 
  
o በመስትሃፍት ውስጥ በተደጋጋሚ የሚታዩ 
ቃላትን ፈልጉ 

o በተደጋጋሚ የሚታዩ ቃላቶችን መጻፍ 
ተለማመዱ  

o በተደጋጋሚ የሚታዩ ቃላቶችን በፍጥነት ማንበብ ተለማመዱ  
 

 

በተደጋጋሚ የሚታዩ ቃላቶች ዝርዝር  

https://www.sightwords.com/pdfs/word
_lists/dolch_group.pdf 

https://www.sightwords.com/pdfs/word_lists/dolch_group.pdf
https://www.sightwords.com/pdfs/word_lists/dolch_group.pdf

