እስራኤል አገር
ትምህርት ሚኒስቴር
የጎልማሶች ትምህርት ክፍል

מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים

ለኢትዮጵያ አዲስ ገቢ የእብራይስጥ
(የ”ኡልፓን”) ተማሪዎች
በትምህርት ሚኒስቴር የጎልማሶች ትምህርት
የእብራይስጥ ቋንቋ ትምህርት ክፍል እንኳን ደህና
መጣችሁ፡፡ ወደ እኛ በመምጥታችሁ ፍሪያማ ትምህርት
ይሁንላችሁ በማለት እንባርካችኋለን፡፡
የእብራይስጥ ቋንቋ ትምህርት አላማ በእብራይስጥ
ቋንቋ በእስራኤል የዕለት ተዕለት ተግባራችሁ፤ በተለያዩ
ሁኔታዎችና በሥራ፣ በሕብረተሰቡና በባህሉ መስኮች
መዋህድ እድትችሉ ለመርዳት የቋንቋውን ዕውቀት
ማስገብየት ነው፡፡

w e l c o m e

እንኳን ደህና
መጣችሁ

ברוכים הבאים

የ”ኡልፓኑ” ትምህርት
የ”ኡልፓኑ” ትምህርት ፕሮግራም፣ የ”ኡልፓኑ” ትምህርት መምህራንና ኃላፊዎች
በትምህርት ሚኒስቴር የጎልማሶች ትምህርት ክፍል ኃላፊነት ሥር ውስጥ ናቸው፡፡
የ”ኡልፓኑ” መምህራን የእብራይስጥ ቋንቋ ሁለተኛ ቋንቋ ለሆነው ሁሉ በማስተማር
በልምድና በሙያው የተካኑ ናቸው፡፡ የጎልማሶች ትምህርት ክፍልም የማስተማር
ስልጠናና ድጋፍ ይሰጣል፡፡ ከእነዚህም መመህራን ውስጥም ከኢትዮጵያ ሕብረተሰብ
አካል የሆኑ መምህራን ይገኙበታል፡፡
የ”ኡልፓኑ” ትምህርት የሚሰጠው ለ10 ወር ያህል ሲሆን፤ በአጠቃላይ 1000 የትምህርት
ሰዓት ነው፡፡ በዚህም ወቅት በተደረገላችሁ የደረጃ ማጣሪያ ፈተና መሠረት በሦስት
ደረጃዎች ኮርሱ ይሠጣል፡፡
የትምህርቱ ፕሮግራም የተመሠረተው በሁሉም የቋንቋው ክፍሎች ሲሆን በተለይ
የንግግርን ክፍል ልዩ ትኩረት መሰጠት ነው፡፡ መምህራንም የሚያሰተምሩት በተለያዩ
መንገዶች ሲሆን በድጅታል (በኮምቲየተር) መጠቀም ጭምር ነው፡
http://ae.lms.education.gov.il

በትምህርቱ ወቅትም የትምህርቱን ስኬታማነት ለመገምገምና ለማሻሻል ፈተናዎችና
ሙከራዎች ይሠጣሉ፡፡
በትምህረቱ የወቅቱ አጋማሽና መጨረሻ ላይ 4 ፈተናዎች ይሰጣል፡፡
አጋማሽ ፈተና፡ አገር አቀፍ ሲሆን በፁሁፍና በንግግር ነው፡፡
የመጨረሻው ፈተና፡ አገር አቀፍ ሲሆን በፁሁፍና በንግግር ነው፡፡
ለፈተናው የሚቀርበው ተማሪ ከትምህርት ጊዜው ውስጥ ቢያንስ 80% የተገኘ ለአጋማሹና
ለመጨረሻው ፈተና መቅረብ ይችላል፡፡

“ሰርትፍኬት”
የ”ኡልፓኑ” ጊዜ ሲጠናቀቅ የተማራችሁበት የጹሁፍና የንግግር ደረጃና ውጤቱ
የተፃፈበት “ሰርትፍኬት” ትቀበላላችሁ፡፡ በተጨማሪ በ”ኡልፓኑ” የተሳተፋችሁበት
ፍቃድ ትቀበላላችሁ፡፡
“ሰርትፍኬት የሚሰጠው በአጋማሹና በጨረሻው የፁሁፍና የንግግር ፈተና የቀረበ ተማሪ
ብቻ ነው፡፡
ልብ በሉ፡- የሚሰጠው ፍቃድ የሕዝብ አገልግሎት በሚሰጡ መስሪያ ቤቶች የጦረታ
የሥራ ዘመን ለማግኘት ዕውቅና አለው፡፡ የበለጠ መረጃ በትምህርት ሚኒስቴር የጎልማሶች
ትምህርት ክፍል ድህረ ገጽ ማግኘት ይቻላል፡፡
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/AdultEducation

የተማሪው ግዴታ
• በትምህርት ሰዓት ጊዜ መገኘት
• መሉ ተሳትፎ
• የሚሠጠውን የክፍልም ሆነ የቤት ሥራ ማሟላት
• በፈተናው ብቁ ሆኖ መገኘት
በትምህርታችሁና በእስራኤል አገር ኑሯችሁ የተሳካ እንዲሆን በልካም ዕድል እንመኛለን፡፡

ለጀማሪዎች ስርዓተ-ትምህርት

ለመደበኛ ደረጃ ስርዓተ-ትምህርት

በዚህ ደረጃ የእብራይስጡን ቋንቋ መሠረት ትገበያላችሁ

በዚህ ደረጃ የእብራይስጡን ቋንቋ መሠረት ትገበያላችሁ

ንግግር
በትውውቅ፣ በቤተሰብና በትምህርት፣ ቦታንና ጊዜን
ማውቅና መረዳት፣ ጉዞ፣ ጤና፣ ገቢያና መኖሪያን
ባስመለከቱ ርዕስ ላይ የግልና የጠቅላላ ጥያቄዎችን
መረዳትና መልስ መስጠት፡፡
የተለያዩ ገለጻዎችን መጠቀም፡ አንድን ነገር መጠየቅን፣
መረጃ መጠየቅን፣ ምስጋና፣ ይቅርታ፣ ቡራኬና ምኞት
መግለፅ፤ መጋበዝ (የሆነ ነገር ማዘዝ)፣ አቤቱታ ማቅረብ፣
የውይይት መክፈቻና መዝጊያ ትማራላችሁ፡፡

ንባብና ፁሁፍ

ስሞችን፣ ያሁን ጊዜ፤ ያለፈ ጊዜና የወደፊት ጊዜዎችን
ግሦችን፣ የቁጥር ስምና የተለያዩ ዓርፍተ ነገሮችን
ትማራላችሁ፡፡

ንግግር
በትውውቅ፣ በቤተሰብና በትምህርት፣ ቦታንና ጊዜን
ማውቅና መረዳት፣ ጉዞ፣ ጤና፣ ገቢያና መኖሪያን
ባስመለከቱ ርዕስ ላይ አጭር ውይይቶች ትማራላችሁ፡፡
የተለያዩ ገለጻዎችን መጠቀም፡ አንድን ነገር መጠየቅን፣
መረጃ መጠየቅን፣ ምስጋና፣ ይቅርታ፣ ሃሳብን መግለፅ፣
አዲስ ሃሳብ ማቅረብ ቡራኬና ምኞት መግለፅ፤ መጋበዝ
(የሆነ ነገር ማዘዝ)፣ አቤቱታ ማቅረብ፣ የውይይት
መክፈቻና መዝጊያ ትማራላችሁ፡፡

መሠረታዊ የሆነ የንባብና የፁሁፍ ዕውቀትን መገብየት

የተለያዩ ምንባቦችን አንብቦ መረዳት
የሰሙትንና የአዩትን መረዳት
መመሪያን፣ ውይይትና የተቀረፀ ታሪክ፣ ግጥሞችን፣
መልክቶችን፣ ፊልሞችን መረዳት ናቸው፡፡

ውይይት፣ አጫጭር ታሪኮችን፣ መረጃዎችን፣ አጭር
መልክቶቸን፣ ፎርሞችን፣ የምኞት መግለጫዎችን
መረዳት፡፡

ፁሁፍ

የሰሙትንና የአዩትን መረዳት

ቀለል ያሉ ፎርሞችን መሙላት

መመሪያን፣ ውይይትና የተቀረፀ ታሪክ፣ ግጥሞችን፣
መልክቶችን፣ መረጃዎችን፣ ዜናዎችን፣ የአየር ፀባይ
ትንበያዎችን፣ ፊልሞችን፣ ቀለል ባለ እብራይስጥ
የቴሌቪዥን ስርጭቶችን መረዳት ናቸው፡፡

ፁሁፍ
አጭር መልክቶቸን፣ ፎርሞችን መሙላት፣ የምኞት
መግለጫዎችንና አጫጭር ታሪኮችን መጻፍ

ደረጃቸው ከፍ ላሉ ስርዓተ-ትምህርት

በዚህ ደረጃ የእብራይስጡን ቋንቋ መሠረት ትገበያላችሁ፤
እንዲሁም የቋንቋ ዕውቀታችሁን ታሰፋላችሁ፡፡
ስሞችን፣ ያሁን ጊዜ፤ ያለፈ ጊዜና የወደፊት ጊዜዎችን
ግሦችን፣ የቁጥር ስምና የተለያዩ ዓርፍተ ነገሮችን
ትማራላችሁ፡፡

የተለያዩ ምንባቦችን አንብቦ መረዳት
ውይይት፣ ታሪኮችን፣ መረጃዎችን፣ ግጥሞችን፣ አጭር
መልክቶቸን፣ ፎርሞችን፣ ደረሰኞችን፣ ማስታወቂያዎችን፣
ደብዳቤዎችን፣ የግብዣ(የጥሪ) ወረቀቶችን፣ የምኞት
መግለጫዎችን፣ መልክቶችንና ከጋዜጣ የተወሰዱ
ፁሁፎችን መረዳት ናቸው፡፡

ንግግር
በትውውቅ፣ በቤተሰብና በትምህርት፣ ቦታንና ጊዜን
ማውቅና መረዳት፣ ጉዞ፣ ጤና፣ ገቢያና መኖሪያን፣
የቡዙሃን መገናኛ አገልግሎቶችን፣ የባንክ አገልግሎቶችን፣
ሥራን ዕለታዊ ክስተት አዘል ዜናዎችን፣ ታዋቂ ሰዎችን፣
ቦታዎችን በተመለከተ ትማራላችሁ፡፡
የተለያዩ ገለጻዎችን መጠቀም፡ አንድን ነገር መጠየቅን፣
መረጃ መጠየቅን፣ ምስጋና፣ ይቅርታ፣በጋበዝ (የሆነ
ነገር ማዘዝ)፣ ሃሳብን መግለፅ፣ አዲስ ሃሳብ ማቅረብ፣
ቡራኬና ምኞት መግለፅ፤ ሙገሳን፣ ማበረታታትን፣
አቤቱታ ማቅረብ፣ ሃሳብን መቀበልና ውድቅ ማደረግ፣
የውይይት መክፈቻና መዝጊያ ትማራላችሁ፡፡

የሰሙትንና የአዩትን መረዳት
ውይይትና የተቀረፀ ታሪክ፣ ግጥሞችንና እስራኤላዊ
መዝሙሮችን፣
መመሪያዎችን፣
መልክቶችን፣
መረጃዎችን፣ የተቀረፁ ዜናዎችን፣ የአየር ፀባይ
ትንበያዎችን፣ ማሰታወቂያዎች ፊልሞችን፣ ቀለል ባለ
እብራይስጥ የቴሌቪዥን ስርጭቶችን መረዳት ናቸው፡፡

ፁሁፍ
አጭር መልክቶቸን፣ ታሪኮችን፣ አጭር ደብዳቤ፣
ፎርሞችን መሙላት፣ ማስታወቂያ፣
ታሪኮችን፣
የግብዣ(የጥሪ)፣ የምኞት መግለጫዎችንና አንድን ነገር
በአጭሩ ገለፃ መጻፍ ናቸው፡፡

