
                                                 Tigrinja  
 
 

መደብ ኮርስ ናይ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት ኮሙናዊ ትምህርቲ ንዓበይቲ  

 

ዕላማ ናይ’ዚ ትምሀርቲ 

ኮሙናዊ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንዓበይቲ ወጻእተኛታት፣ ሓደ ብቕዓት ዘለዎ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ፣ መሰረታውያን ፍልጥታት ናይ 
ቋንቋ ሽወደን ንዓበይቲ ወጻእተኛታት ክህብ ዝዓለመ እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ትምህርቲ ሓደ ካብ ቋንቋ ሽወደን ወጻኢ ካልእ ናይ ኣደ 

ቋንቋ ዘለዎ ተመሃራይ ኣብ ሓደ ዚዓዪ ካልኣይ ቋንቋ ክመሃርን ከማዕብልን ዕድል ይረክብ። እዚ ትምህርቲ ሓሳብ ንሓሳብ ንምልውዋጥ 

ከምኡ’ውን ኣብ መዓልታዊ ሂወት፡ ኣብ ማሕበራዊ፡ ናይ ስራሕ ሂወትን ኣብ ቀጻሊ ትምህርትታትን ብንጥፈት ምስታፍ ናይ ስነ-ልሳዊ 

መሳርሒታት ክህብ ኣለዎ። እቲ ተመሃራይ እውን ምእንቲ ንናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ፡ ከመይ ገይርካ ቋንቋን ኣገብባትን 

ትመሃር ንኸማዕብል እውን ዕድል ክወሃብ ኣለዎ። እዚ ትምህርቲ ናይ ምንባብን-ምጽሓፍን ክእለት ዘይብሎም ዓበይቲ ወጻእተኛታት 

ከምዚኦም ፍልጠታት ንኸጥርዩ እውን ንኽህብ ዕላማ ኣለዎ። ሓደ ብስነ-ጽሑፍ ምህሮ ዘቀሰሙ ወይ ካብ ፊደላት ላቲን ወጻኢ ስርዓተ-

ጽሕፈት ዘለዎ ተመሃራይ ኣብ ውሽጢ ናይ’ዚ ትምህርቲ መሰረታዊ ናይ ምንባብን-ምጽሓፍን ምህሮ ክወሃብ ኣለዎ።    

እዚ ትምህርቲ ናብ ዝተፈላለየ ተመክሮ፡ ኩነታት ሂወት፡ ፍልጠታትን ናይ ትምህርቲ ዕላማ ዘለዎም ሰባት እዩ ዘትኩር። እዚ ትምህርቲ 

ምስ እቲ ተመሃራይ ሓቢርካ ክምደብን ክቕረጽን፡ ከምኡ’ውን ነቲ ናይ ተመሃራይ ተገዳስነት፡ ተመክሮታት፡ ኩሉ ዘማልእ ፍልጠታን 

ናይ ነዊሕ ዕላማን ክሰማማዕ እለዎ።  

እዚ ትምህርቲ ካብ ናይ እቲ ውልቀሰብ ኣዳልይነት መበገሲ ነጥቢ ገይርካ፡ ምስ ናይ ስራሕ ምቁጻር ወይ ካልኦት ንጥፈታት ንኣብነት 

ናይ ስራሕ ሂወትን-ናይ ማሕበራዊ ምልላይን፡ መረጋገጺ፡ ታዕሊም ወይ ካልእ ትምህርቲ ምሕዋስ ምኽኣል። ስለ’ዚ እቲ ትምህርቲ 

ብዝዕባ ግዜ፡ ቦታ፡ ትሕዝቶን ካልእ ናይ ስራሕት ቅርጺ ዝምልከት ብዝተኻእለ መጠን ብተዓጻጻፍነት ክንደፍ ኣለዎ። 

ናይ’ዚ ትምህርቲ ሽቶን ባህርይን 

ብመንገዲ ኮሙናዊ ትምህርቲ ናይ ቋንቋን ሽወደን ንዓበይቲ ወጻእተኛታት እቲ ተመሃራይ እውን ንኽምዕብል ኣኽእሎ ክወሃብ ኣለዎ  

- ቋንቋ ሽወደን ናይ ምንባብን ናይ ምጽሓፍን ብቕዓቱ፡ 

- ቋንቋ ሽወደን ናይ ምስማዕን ናይ ምዝራብን ብቕዓቱ፡ 

- ቋንቋ ሽወደን ብዘረባን ብጽሑፍን ናይ ምርዳእ ብቕዓቱ፡ 

- ነቲ ቋንቋ ናብ ዝተፈላልየይ ዕላማ፡ ተቐባልን ኩነታትን ናይ ምስምማዕ ብቕዓቱ፡ 

- ሓደ ጽቡቕ ኣደማምጻ፡ 

- ቋንቋ ብኸመይ ከምትመሃር ምርዳእ፡ 

- ትምህርቲ ንምቕሳም፡ ንቀጻሊ ናይ ቋንቋ ምዕባሌ ናይ ምንባብን-ሓሳብ ንሕሳብ ናይ ምልውዋጥን ፡ 

- ትምህርቲ ንምቕሳምን ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥን፡ ኤለትሮኒካዊ መሳርሒታትን ተመሳሰልትን ናይ ምጥቃም ብቕዓቱ፡ 

ከምኡ’ውን  

- ምስ ካብ ዝተፈላልየ ምንጭትታት ዚርከብ ሓበሬታ ናይ ኣቀራርባ ብቕዓቱ። 

ኮሙናዊ ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ሽወደን ንዓበይቲ ወጻእተኛታት፣ ብተመሃራይ ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ናይ ቋንቋ ብቕዓት ዘማዕብለሉ 
ባህርይ ይልለይ። ኣዚ ኸኣ እቲ ተመሃራይ ካብ ኣድላይነቱ ተበጊሱ ብጽሑፍ ይኹን ብቓል ሓሳብ ክለዋወጥ ይኽእል ማለት እዩ። እቲ 

ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥ ብቕዓት ንሓድሕዱ ዝተሓጋገዝን ዘማልእን እተፈላለየ ክእለት የጠቓልል። ስለ’ዚ ሓደ ሓሳብ ንሕሳብ 

ናይ ምልውዋጥ ብቕዓት ሓደ ናይ ቋንቋ ስርዓት ንኽህሉን ከምኡ’ውን እዚ ስርዓት እዚ ከመይ ንኽዝውተር ፍልጠታት ይሓትት።  

እቲ ትምህርቲ ነቲ ተመሃራይ ፍልጠታትን ናይ ዝተፈላልዩ ክእለታትን ንኸማዕብል ከምኡ’ውን ምእንቲ ምስ ህሉው ናይ ሓሳብ 

ንሓሳብ ናይ ምግላጽ ኩነታት ናይ ቋንቋ ዝተእሳሰር ምርጫ ምግባር ክእለት ክህብ ኣለዎ። ብዛዕባ እቲ ናይ ስነ-ልሳነ ስርዓት ቃል፡ 
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ሓረጋት፡ ኣደማምጻን ሰዋስዋዊ ቅርጽን የጠቓልል። ኣጠቓቕማ ቋንቋ ብዛዕባ ከመይ ገይርካ ሓደ ጽሑፍ ሃኒጽካ ነቲ ኣሰራርሓ ናይ ስነ-

ልሳናዊ ምርጫታት ከምኡ’ውን ምስ እቲ ተቐባልን ዕላማን ዝዛመድ ምስምማዕ ምግባር እዩ።  

ኣብ’ቲ ትምህርቲ እቲ ተመሃራት ዓይነት ቃል፡ ስእልን ድምጽን ብኤለትሮኒካዊ መሳርሒ ይኹን ወላ ብዘይ ዝዋስእሉ ክገጥሙ 

ኣለዎም። እዚ ትምህርቲ እቲ ተመሃራይ ንቕሓት ብዛዕባ ቋንቋ ብኸመይ ትመሃር ከምኡ’ውን ናይ ገዛእ ርስኻ ኣመመሃህራ ተረድኦ 

ንኸማዕብል እውን ከበርክት ኣለዎ። እቲ ተመሃራይ ኣብ ናይ ባህሉ ተመክሮታታ ብምንጽብራቕ ከምኡ’ውን ምስ ናይ ሽወደን 

መዓልታዊ ሂወት፡ ናይ ማሕበራዊ፡ ትምህርቲን ናይ ስራሕ ሂወትን ብምምዝዛን ነቲ ኣብ መንጎ ባህልታቱ ዘሎ ብቕዓት ንኸማዕብል 
ኣኽሎ ክወሃብ ኣለዎ። 

እቲ ምህሮ እውን፣ እቲ ተመሃራይ ኣብ ምጥቃም ኤለትሮኒካዊ መሳርሒታት፡ ተመሳሰትልቲ ንዋታትን ሓበሬታ ንምእካብ፡ ሓሳብ 
ንሓሳብ ምልውዋጥን ትምህርቲ ምቕሳምን ዝሕግዙ መራኸቢ ብዙሃን፡ ብቕዓቱ ንኸማዕብል፣ ከበርክት ኣለዎ።  

ኣቀራርጻ ናይ’ቲ ትምህርቲ  

ኣዚ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት ኮሙናዊ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ብሰለስተ ዝተፈላልየ  ናይ ትምህርቲ መስመራት 1ይ፡ 2ይ 3ይ 

ከምኡ’ውን በርባዕተ ዝተፈላልለዩ ኮርሳት ኣ/A፡በ/B፡ ሰ/Cን ደ/Dን ዝቖመ እዩ። እቲ 1ይ ናይ ትምህርቲ መስመር ብኮርሳት ብኣ/A፡

በ/B፡ ሰ/Cን ደ/Dን  እቲ 2ይ ናይ ትምህርቲ መስመር ብበ/B፡ ሰ/Cን ደ/Dን ከምኡ’ውን እቲ 3ይ ናይ ትምህርቲ መስመር ብሰ/Cን 

ደ/Dን ዝቖሙ እዮም። እቶም ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ መስመር ናብ ዝተፈላልየ ድሕረባይታ፡ ዝተፋለልየ ኩነታትን ዕላማን ዘለዎም 

ሰባት እዩ ዘተኩር። እቶም ናይ ትምህርቲ መስመራት ኣበየናይ ናይ መበገሲ ኮርስ ከምኡ’ውን ናይ ምዕባሌ ናህሪ ከምዝሰማማዕ እዩ 

ዘርእይ።ሓደ ተመሃራይ፣ ኣብ’ቲ ምስ ግላዊ ኩነታቱ ወይ ኩነትታታ ዝሓሸ ዝሰማምዖ/ዓ ናይ ትምህርቲ መስመርን ከምኡ’ውን ኣብ’ቲ 

ክሊ ናይ’ቲ ትምህርቲ መስመር ኮርስ፣ እዩ ትምህርትታቱ ዝጅምር። እቲ ናይ ሓደ ኮርስ ፍልጠት ጠለብ ናይ ትምህርቲ መስመር 

ብዘየገድስ ሓደ ዓይነት እዩ። 

ናይ ትምህርቲ መስር 1ይ ናብ’ቶም ኣዝዩ ሓጺር ናይ ትምህርቲ ድሕረባይታ ዘለዎም ሰባት ከምኡ’ውን ናይ ትምህርቲ ስመስር 3ይ 

ናብ’ቶም ልምዲ ትምህርቲ ዘለዎም ሰባት እዩ ብቐዳምነት ዝምልከት።   

ኣየናይ ናይ ትምህርቲ መስመር እዩ ንሓደ ተመሃራይ ዝሰማምዕ ከምኡ’ውን ኣበየናይ ኮርስ ናይ ትምህርቲ መስመር እቲ ተመሃራይ 

ክጅምር ከምዝግበኦ ኣብ ናይ’ቲ ተመሃራይ ናይ ፍልጠታት ምቑራን፡ ኩነታትን ብዝተረፈ እውን ነቲ ጠለባት ንኸማልእ እንታይ 

ዓይነት ትርጉም ክህልዎ ከምዝኽእል ኣዩ ዝምርኮስ።  

ናይ’ቶም ሰለተ ናይ ትምህርቲ መስመር ኮርሳት ኣብ ናይ’ቲ ተመሃራይ ናይ ትምህርቲ ልምዲ፡ ናይ ትምህርቲ ድሕረባይታ ከምኡ’ውን 

ኣብ ምጅማር እቲ ኮርስ ናይ ቋንቋ ሽወድን ፍልጠታት ተበጊሱ ዝተፈላልየ ቅርጽታት ይወሃብ።  

ሓደ ተመሃራይ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ኮርስ ነቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት ኮሙናዊ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ከቋርጾ ይኽእል እዩ። 

ይኹን’ምበር ኩሎም ተመሃሮ ምእንቲ ነቲ ናይ ፍልጠት ከማልእዎ ዘለዎም ጠለብ ክበጽሑ፡ ዘድልይ ምስምማዕ ተገይርሎም ኣብ’ቲ 

ናይ ትምህርቲ መስመሮም ክሳብ ኮርስ ደ/D ንኽመሃሩ ኣኽእሎ ክወሃቡ ኣለዎም።  

መሰረታዊ ናይ ምንባብን-ምጽሓፍን ምምሃር 

እቲ መሰረታዊ ናይ ምንባብን-ምጽሕፍን ምምሃር ንኣቐዲሞም ዘይተመሃሩን ውሑድ ትምህርቲ ዘለዎም ከምኡ’ውን ምህሮ ዘይጸገቡ 

ሰባት እዩ ዝምልከት። ብመንገዲ ትምህርቲ ኣብ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት ኮሙናዊ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ፡ ቀንዲ ኣብ ናይ 

ትምህርቲ መስመር 1 እቲ ተመሃራይ ናይ ምንባብን ምጽሓፍን መሰረታዊ ፍልጠት ከጥርይ ኣለዎ፡ እዚ ከኣ ንፍልጠታቶም 

ምዕሟቕን ምቁጽጻርን ዘጠቓልል እዩ። መሰረታዊ ምህሮ ንኽትቀስም ነዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ።  

እቲ መሰረታዊ ናይ ምንባብን-ምጽሕፍን ምምሃር፡ ነቶም ትምህርቲ ዝቐሰሙ እንድሕር እቲ ተመሃራይ ፊደላት ላቲን ዘይመልኽ 

ኮይኑ እውን ናይ ትምህርቲ መሰምር 2ን 3ን ከድልይ ይኽእል ኣዩ። እብ’ዚ መዳይ እዚ እቲ ናይ ትምህርቲ መስርሕ ካልእ እዩ 

ዝመስል።  

እቲ መሰረታዊ ናይ ምንባብን-ምጽሕፍን ምምሃር ምስ ኮርስታት ኣ/A ከምኡ’ውን ድ/D ዘተኣሳስር የብሉን፡ እንተኾነ ግን ምስ’ዚ 

ኮርሳት ተደሚሩ ናይ ገዛእ ርእሱ ግደ ኣለዎ። ስለ’ዚ ምእንቲ እቶም ክእለታት ቅጽበታዊ ክኸውን ከርክብ፡ እቲ ተመሃራይ ኣብ ናይ 

ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታ ኮሙናዊ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ዝሳተፈሉ ምሉእ ግዜ ኽካየድ ዝኽል መስርሕ እዩ።  
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እቲ መሰረታዊ ናይ ምንባብን-ምጽሕፍን ምምሃር ብናይ’ቲ ተመሃራይ ናይ ኣደ ቋንቋ ወይ ብኻልእ እቲ ተመሃራይ 
ዝመልኮ ቋንቋ ኽካየድ ይኽእል እዩ።  
 
ብመንገዲ መሰረታዊ ናይ ምንባብን-ምጽሕፍን ምምሃር ኣቲ ተመሃራይ ነዚ ዝስዕብ ኣኽእሎ ክወሃብ ኣለዎ፡ 

- ጽሑፍ ከመይ ገይሩ መልእኽቲ ከምዘመሓላልፍን እቲ ቋንቋ ብኸመይ ከምእተቐርጸን ተረድኦኻ ምምዕባል፡ 

- ነቲ ቋንቋ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ምጥቃም ዓቕምኻ ምምዕባል 

- ኣብ ናይ ጽሑፍ ቋንቋ እቶም ልሙዳት ሕግታት ምዝውታር፡ 

- ምእንቲ ክትመሃር ክትርዳእን ሓስብካ ክትገልጽን፣ ምንባብን ምጽሓፍን ምዝውትር፡ 

- ቋንቋ ብኸመይ ኣገባብ ትመሃር ንቑሕ ኩን፡ 

- ንዝተፈላልየ ሽቶታት ዘለዎ ምንባብን ምጽሓፍን ሓደ ሓደ ቀለልቲ ኣገባባት ኣማዕብል፡ 

- ንምጽሓፍን-ምንባብን መምሃሪ ኤለትሮኒካዊ መሳርሒን ተመሳሰልቲ ሓገዛትን ተጠቐም። 

ገምጋም 

ናይ’ቲ ገምጋም መበገሲ፣ ናይ’ቲ ተመሃራይ ብቕዓት ናይ ቋንቋ ሽወደን ኣብ ናይ መዓልታዊ ሂወት ዝተፈላለየ ሽቶታት፡ ናይ 

ማሕበራውን-ናይ ስራሕ ሂወት ከምኡ’ውን ኣብ ቀጻሊ ትምህርታት ምጥቃም ብቕዓት ክኸውን ኣለዎ። እቲ ገምጋም ምስ’ቲ ናይ 

ተመሃራይ ናይ ቅቡል ነጥቢ ዝዛመዱ ፍልጠታት ከጠቓልል ኣለዎ። እቲ ናይ ፍልጠት ጠለብ ኣብ’ቶም ሓሙሽተ ናይ ፍልጠት 

ዓውድታት፡ ናይ ምስማዕ፡ ምንባብ፡ ስነ-ልስናዊ ምውስሳእ፡ ቃላዊ ፍርያትን ጽሑፋዊ ክእለትን እዩ ተቐሪጹ። እቶም ናይ ፍልጠት 

ዓውድታት ካብ ነንሕድሕዶም ሓራ ገይርካ ክግምገም የብሉን፡ እንታይ’ደኣ እቲ መምህር እዩ ናይ’ቲ ተመሃራይ ናይ ስነ-ልሳነ 

ብቕዓትን ብወድዓዊ እንታይ ከምዝኽእልን ድምር ገምጋም ክገብር ዘለዎ። እቲ ስነ-ልሳናዊ ቅኑዕነት ምስ ናይ’ቲ ስነ-ልሳናዊ 

ሕልኽላኻት ክዛመድ ኣለዎ።  

ኣብ ዓንቀጽ 20 35 § ሕጊ ትምህርቲ (2010:800) ዝተመርኮሰ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተወደአ ኮርስ ነጥቢ ክወሃብ ኣለዎ። ኣብ 

መሰረታዊ ናይ ምንባብን-ምጽሕፍን ምምሃር  ዝምልከት ክፋል ምህሮ ነጥቢ ኣይወሃብን እዩ።  

ናይ ፍልጠት ጠለብ 
 
ኮርስ ኣ/A 

ናይ ፍልጠት ጠለብ ንቅቡል ነጥቢ 
 
ሰሚዕካ ምርዳእ 

እቲ ተመሃራይ፡ ንጹር ኣብ መዓልታዊ ሂወት ብቐረባ ዝራኸብ ኩነታት ቀሊል ዘረባ፡ ብደገፍ ይርዳእ። እቲ ተመሃራይ ቀለልትን 

ልሙዳትን ተረኽቦታት ከምኡው’ን ናይ መዓልታዊ ሂወት ኣጋጣሚታት ሓጸርቲ ቃላትን ሓረጋትን ዳግም ምዝንታው ይርዳእ።  እቲ 

ተመሃራያ ዝተሰማመዐን ንጹርን ሓበሬታን ከም’ውን ናይ ቀለልትን ንቡራትን ተረኽቦታት ናይ ኣፋዊ መምርሒታት ይርዳእ።  

ኣንቢብካ ምርዳእ 

ኣቲ ተመሃራይ ምስ መዓልታዊ ሂወት ኩነታት ብቐረባ ዘራኸብ ቀለልቲን ጭቡጣትን ሓበሬታታት ኣንቢቡ ይርዳእ። እቲ ተመሃራይ 

ብዓይነት ናይ ልሙዳት ተረኽቦታት ቃላትን ምልክታትን፡ ኣዝዮም ቀለልቲ ሓረጋትን ከምኡ’ውን ብዛዕባ ገለ ፍሉጥ ርእሰ ነገር 

ዝሳማምዑ ቀለልቲ ጽሑፋትን ኣንቢቡ ይርዳእ።  

ስነ-ልሳናዊ ምውስሳእ 

እቲ ተመሃራይ ብደገፍ ኣብ ጭቡጥ ዝኾነ ምስ መዓልታዊ ሂወት ኩነታት ብቐረባ ዘራኽብ ሓሳብ ንሓሳብ ይላዋወጥ። እቲ 

ተመሃራይ ኣብ ዝርርባት ቀለልቲ ቃላት፡ ናይ ሰላምታ፡ ብኣኽብሮትን ኣብ ምፍናውን ዝዝውተር ሓረጋት ከምኡ’ውን ኣብ ጭቡጥ 

ኣድላይነት ዝተመርኮሰ ቀለልቲ ሕቶታት የቕርብን ይምልስን።  

ስነ-ልሳናዊ ፍርያት 

ኣቲ ተመሃራይ ብደገፍን ብሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ምስ መዓልታዊ ሂወት ኩነታት ብቐረባ ዘራኽብ ቀሊል ቋንቋ ይርዳእ። እቲ ተመሃርይ 

ብዛዕባ ግላዊ ዝምድናታትን ተመክሮታትን ቀለልትን ልሙዳትን ተረኽቦታት ቃላትን ሓረጋትን የዘንትው።  
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ናይ ጽሑፍ ብቕዓት  
ኣቲ ተመሃራይ ምስ መዓልታዊ ሂወት ብቐረባ ዘራኽቡ ጭቡጣት ኩነታት ብቐለልቲ ቃላትን ምልክታትን ግላዊ ሓበሬታታት 

ይጽሕፍ። እቲ ተመሃራይ ካብ ናይ ሓደ ብቐንዱ ዝሰርሕ ጭቡጥ ኣገባብ ተበጊሱ ኣገዳሲ ሓበሬታ ይጽሕፍ።  

 

ኮርስ በ/B 

ናይ ፍልጠት ጠለብ ንቅቡል ነጥቢ 
 
ሰሚዕካ ምርዳእ 
እቲ ተመሃራይ ኣብ ልሙድ ናይ መዓልታዊ ሂወት ኩነታት ንጹር፡ ቀሊል ዘረባ ይርዳእ። እቲ ተመሃራይ ናይ ሓጸርቲ ዳግማይ 

ዝተዘንተው ኣጋጣሚታት፡ ዝርርብ፡ ሓበሬታ ከምኡ’ውን ብዛዕብ ገለ ኣዝዩ ፍሉጥ ርእሰ ነገር ዝተሰማመዐ ዜናታት ይርዳእ። እቲ 

ተመሃራይ ሓጸርትን ንጹራትን ኣፋውያን መልእኽትታትን መምርሒታትን ይርዳእ።       

ኣንቢብካ ምርዳእ 
እቲ ተምሃራይ ልሙዳት ናይ መዓልታዊ ሂወት ኩነታት ቀለልቲ ጽሑፋት የንብብን ይርዳእን። እቲ ተመሃራይ ሓጸርቲ ዳግማይ 

ዝተዘንተው ተረኽቦታት፡ ዝርርብ፡ ሓበሬታን ብዛዕባ ገለ ኣዝዩ ፍሉጥ ርእሰ ነገር ዝተሰማመዐ ዜናታትን፡ ጭቡጣት ሓበሬታት 

ከምኡ’ውን ሓጸሪቲ፡ ንጹራትን ቀለልትን መልእኽትታትን መምርሒታትን ኣንቢቡ ይርዳእ።  

ስነ-ልሳናዊ ምውስሳእ 
ኣቲ ተመሃራይ ኣብ ልሙድ መዓልታዊ ሂወት ኩነታት ብደገፍ ሓደ ቀሊል ቋንቋ ሓስብ ንሕሳብ ይለዋወጥ። እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ 

ኣዝዩም ፍሉጣት ስነ ነገራት ዝርርብ ይሳተፍ። ኣብ’ቶም ዝርርባት እቲ ተመሃራይ ኣብ ዝርርብ ናይ ወግዓዊ-መግለጺታት ይምልሽን 

ግብረ መልሲ ይህብን፡ ርይቶታትን ምንዮታትን ከምኡ’ውን ብሓደ ነቲ ዝርርብ ብተወሰን  ዘዕቅብ ኣገባብ ሕቶታት የቕርብን 

ይምልስን።    

ስነ-ልሳናዊ ፍርያት 

እቲ ተመሃራይ ኣብ ልሙዳት መዓልታዊ ሂወት ኩነታት ብደገፍን ብቐለልቲ ቃላትን ሓሳብ ንሓሳብ ይለዋወጥ። እቲ ተመሃራይ 

ብቐሊል ቅርጺ ገይሩ ግላውያን ተመክሮታትን ብዛዕባ ኣዝዮም ፍሉጣት ሰባትን፡ ቦታትን ተረኽቦታትን የዘንትው። እቲ ተመሃራይ 

ብዝርዳእን ብተወሰነ ደረጃ ጥርኑፍን ኣገባብ ሓሳባቱ ይገልጽ።   

ናይ ጽሑፍ ብቕዓት  

እቲ ተመሃራይ ምእንቲ ኣብ ልሙድ ናይ መዓልታዊ ሂወት ኩነታት ሓሳብ ንሕሳብ ክለዋወጥ ቀለልቲ ጽሑፋት ይጽሕፍ። እቲ 

ተመሃራይ ቀለልትን ዝርድኡን ሓጸርቲ መልእኽትታትን ሰላምታታን፣ ጽሑፋት ብዛዕብኡን ዝተመከሮም ተረኽቦታትን ይጽሕፍ። 

እቲ ተመሃራይ ብቐንዱ ኣብ ጽሑፋቱ ዝሰርሕ ምትእስሳር ይፈጥር።   

 
ኮርስ ሰ/C 
 
ናይ ፍልጠት ጠለብ ንቅቡል ነጥቢ 
 
ሰሚዕካ ምርዳእ 

እቲ ተመሃራይ ኣብ ልሙድ ናይ መዓልታዊ ሂወት ኩነታት፡ ማሕበራዊ፡ ትምህርትታትን ናይ ስራሕ ሂወትን ንጹር፡ ቀሊል ዘረባ 

ይርዳእ። እቲ ተመሃራይ ናይ ሓጸርቲ ዳግማይ ዝተዘንተው ኣጋጣሚታት፡ መግለጺታት፡ ዝርርብ፡ ሓበሬታን ንፍሉጣት ስነ ነገራት 

ዝትንክፉ ሓጸርቲ ዜናታት ይርዳእ። እቲ ተመሃራይ ቀለልትን ንጹራትን ኣፋዊ መልእክትታትን መምርሒታትን ይርዳእ።  

ኣንቢብካ ምርዳእ 

እቲ ተመሃራይ ኣብ ልሙድ ናይ መዓልታዊ ሂወት ኩነታት፡ ማሕበራዊ፡ ትምህርትታትን ናይ ስራሕ ሂወትን ንጹር፡ ቀሊል ጽሑፋት 

የንብብን ይርዳእን። እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ ፍሉጣት ስነ ነገራት ሓጸርቲ ኣዘንተውትን ገለጽትን ሓጸርቲ ጽሑፋት፡ ቀለልቲ ሓበርቲ 

ጽሑፋት፡ ሰሌዳታትን ንድፋዊ መግለጺታትን ከምኡ’ውን ብዛዕባ ሓበሬታ ቀለልቲ ምይይጣት ኣንቢቡ ይርዳእን። እቲ ተመሃራይ 

ሓጸርቲ፡ ንጹራት መምርሒታትን ኣገባባትን ኣንቢቡ ይርዳእ። 



Skolverket TIR  

 

 
Skolverket 2022: Kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 5 (6) 

 

ስነ-ልሳናዊ ምውስሳእ 

እቲ ተመሃራይ ብሓደ ቀሊል ቋንቋ፣ ከምኡ’ውን ምስ ሽቶን ናይ ዝርርብ ብጻይን  ውሱን ብምስምማዕ ኣብ ልሙድ ናይ መዓልታዊ 

ሂወት ኩነታት፡ ማሕበራዊ፡ ትምህርትታትን ናይ ስራሕ ሂወትን ሓሳብ ንሓሳብ ይላወጥ። እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ ፍሉጣት ስነ 

ነገራት ዝርርብን ልዝባትን ይሳተፍ። እቲ ተመሃራይ ኣብ’ቶም ዝርርባት ብሓደ ኣገባብ ነቲ ዝርርብን ልዝብን ንቕድሚት ዘሰጉሞ 

ኣገባብ ርእይቶታት፡ ሓሳባትን ሓበሬታትን የቕርብ።   

ስነ-ልሳናዊ ፍርያት 

እቲ ተመሃራይ ብሓደ ቀሊል ቋንቋን ነቲ ሽቶን ተቐባላይ ውሱን ብምስምማዕ ኣብ ልሙዳት ናይ መዓልታዊ ሂወት ኩነታት፡ 

ማሕበራዊ፡ ትምህርትታትን ናይ ስራሕ ሂወትን ሓሳብ ንሓሳብ ይለዋወጥ። እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ ግላውያን ተመክሮታትን 

ርእይቶታትን ብዛዕባ ፍሉጣት ስነ ነገራትን የዘንትውን ይገልጽን ከምኡ’ውን ቀለልቲ ምኽርን መምርሒታትን ይህብ። እቲ 

ተመሃራይ ብዝርዳእን ብተወሰነ ደረጃ ጥርኑፍን ኣገባብ ሓሳባቱ ይገልጽ ከምኡ’ውን ብዝተወሰን ልሳናዊ ፍሉይነት ብቖዓቱ የርእይ።  

ናይ ጽሑፍ ክእለት  

እቲ ተመሃራይ ምእንቲ ኣብ ልሙድ ናይ መዓልታዊ ሂወት ኩነታት፡ ማሕበራዊ፡ ትምህርትታትን ናይ ስራሕ ሂወትን ሓሳብ ንሕሳብ 

ንምልውዋጥ ምስ ሽቶን ናይ ተቐባላይን ብውሱን ምስምማዕ ቀለልቲ ጽሑፋት ይጽሕፍ። እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ ተመክሮታት፡ 

ነጸብራቓትን ርእይቶታትን ጥርኑፋትን ዝርድኡን ኣዘንተውትን ገለጽትን ጽሑፋት ከምኡ’ውን ሓበርቲ ጽሑፋትን ፍሉጣት ስነ 

ነገራትን ጽሑፋት ይጽሕፍ። እቲ ተመሃራይ ብቐንዱ ኣብ ጽሑፋቱ ዝሰርሕ ምትእስሳር ይቐርጽን ብዝተወሰነ ፍሉይነት ናይ ቃል 

መኽዘንን ህንጻ ምሉ ሓሳባት ብቕዓቱ የርእይን።  

 

ኮርስ ደ/D  

ናይ ፍልጠት ጠለብ ንቅቡል ነጥቢ 
  
ሰሚዕካ ምርዳእ 

እቲ ተመሃራይ ኣብ ዕላውያንን ዘይዕላውያንን ናይ መዓልትዊ ሂወት ኩነታት፡ ማሕበራዊ፡ ትምህርትታትን ናይ ስራሕ ሂወትን ዘረባ 

ብንጹር ይርዳእ። እቲ ተመሃራይ ዛንታታት፡ መገልጺታት፡ ዝርርብ፡ ልዝባት፡ ፍሉጣጥ ስነ ነገራት ዝትንክፉ ሓበሬታን ወረታትን 

ይርዳእ። እቲ ተመሃራይ ዝርዙራትን ንጹራትና ናይ ቃል መልእኽትታትን መምርሒታትን ይርዳእ።  

ኣንቢብካ ምርዳእ 

እቲ ተመሃራይ ናይ ዘይዕላውያንን ናይ ዝያዳ ዕላውያንን ናይ መዓልታዊ ኩነታት ሂወት፡ ማሕበራዊ፡ ትምህርትታትን ናይ ስራሕ 

ሂወትን ቀለልቲ ጽሑፋት የንብብ። እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ ፍሉጣት ስነ ነገራት ኣዘንተውትን ገለጽትን፡ መኸርትን መጎትቲን፡ 

ሓበርቲ ጽሑፋት ሰሌዳታትን ንድፋዊ መግለጺ ከምኡ’ውን ብዝዕባ ሓበሬታ ቀለልቲ ምይይጣትን ቀለልቲ ጽሑፋት ኣንቢቡ 

ይርዳእ። እቲ ተመሃራይ ንጹራት መምርሒታትን ኣገባባትን ኣንቢቡ ይርዳእ።  

ስነ-ልሳናዊ ምውስሳእ 

እቲ ተመሃራይ ብውሱን ብምስምማዕ ንብጻይን ሽቶን፣ ዝርርብ ኣብ ዘይዕላውያንን ኣብ ዝያዳ ዕላውያንን ናይ መዓልታዊ ኩነታት 

ሂወት፡ ናይ ማሕበራዊ፡ ትምህርትታትን ናይ ስራሕ ሂወትን ሓሳብ ንሓሳብ ይለዋወጥ። እቲ ተመሃራይ ብዛዕባ ፍሉጣት ስነ ነገራት 

ኣብ ዝርርብን ምይይጣትን ከምኡ’ውን ሓሳባቱ ይግለጽን ንርይቶታት ብቐለልቲ መጎተታትን ይገጥሞ። እቲ ተመሃራይ ብዝተወሰን 

ደረጃ ነቲ ዝርርብ ንቕድሚት ዘሰጉሞ ሓሳባትን ሓበሬታትን የቕርብን ይሓትትን።  

ስነ-ልሳናዊ ፍርያት 

እቲ ተመሃራይ ንሓደ ብውሱን ምስምማዕ ንተቐባልን ሽቶን፣ ኣብ ዘይዕላውያንን ኣብ ዝያዳ ዕላውያንን ናይ መዓልታዊ 

ኩነታት ሂወት፡ ማሕበራዊ፡ ትምህርትታትን ናይ ስራሕ ሂወትን ሓሳብ ንሕሳ ይለዋወጥ። እቲ ተመሃራይ ብቐሊል ቅርጺ 

ብዛዕባ ህልው ተረኽቦታት፡ ተመክሮታት፡ ነጸብራቓትን ርእይቶታትን የዘንቱ፡ ይገልጽን ጸብጻብ የቕርብን ከምኡ’ውን 

ምኽርን መምርሒታትን ይህብ። እቲ ተመሃርይ ብዝርዳእ ኣገባብ ገይሩ ሓሳቡ ይገልጽ፡ ብውሱን ዋሕዝን ውሱን ደረጃ 

ጥርኑፍነት ከምኡ’ውን ውሱን ናይ ቋንቋ ፍሉይነቱ ብቕዓት የርእይ።  

 



Skolverket TIR  

 

 
Skolverket 2022: Kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 6 (6) 

 

ናይ ጽሑፍ ክእለት  

እቲ ትመሃራይ ምእንቲ ኣብ ዘይዕላውያንን ኣብ ዝያዳ ዕላውያንን ናይ መዓልታዊ ኩነታት ሂወት፡ ማሕበራዊ፡ 

ትምህርታትን ናይ ስራሕ ሂወትን ብሓደ ውሱን ምስምማዕ ናይ ሽቶን ናይ ተቐባልን፡ ቀለልቲ ጽሑፋት ይጽሕፍ። እቲ 

ተመሃራይ ብዛዕባ ፍሉጣት ስነ ነገራት ብውሱን ዋሕዚ፡ ጥርኑፍን ክርዳእ ዝኽእልን ኣዘንተውቲ፡ ገለጽቲ፡ ጸብጻብ 

ኣቕረብትን መጎትቲን ይጽሕፍ። እቲ ተመሃራይ ኣብ ጽሑፋቱ ብቐንዱ ዝሰርሕ ቅርጺ ይምህዝን ኣብ መኽዘን ቃላትን 

ህንጻ ምሉእ ሓሳብን ውሱናት ፍሉይነት ብቕዓት የርእይን። እቲ ተመሃራይ ብውሱን ርግጸኛነት ቀለልትን ዝያዳ 

ዝማዕበሉ ሰዋስዋውያን ቅርጽታት ኣብ ጽሑፋቱ የርእይ። 


