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للمهاجرين خطة دراسة اللغة السويدية 

 كبار  البلدي لللتعليم ضمن ا

 هدف التعليم 

هو تعليم لغوي مؤهل يهدف إلى تزويد املهاجرين البالغين باملعرفة األساسية للغة  ضمن التعليم البلدي للكبار تعليم اللغة السويدية للمهاجرين 

يوفر التعليم أدوات   اكمطويرها. قوم بتيثانية و  وظيفية السويدية لغةيتعلم الطالب الذي يتحدث لغة أم غير  ،التأهيل هذا إطارالسويدية. في 

منح الطالب الفرصة لتطوير  ي  . االستمرار في الدراسةوكذلك  يةفي الحياة اليومية واالجتماعية والعمل فاعليةلغوية للتواصل واملشاركة ب

الخاص. يهدف التعليم أيًضا إلى منح املهاجرين البالغين الذين   تواصلهماستراتيجيات مختلفة لكيفية تعلم اللغات باإلضافة إلى استراتيجيات لدعم 

الطالب الذي ال يعرف القراءة  يحصل  في إطار هذا التعليم،يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة األساسية الفرصة الكتساب هذه املهارات. 

 القراءة والكتابة األساسية. على تدريسمختلف عن األبجدية الالتينية  أبجدي والكتابة وظيفًيا أو لديه نظام كتابة

بالتعاون مع  التدريس لهذا تخطيط الو  عداداإل املهارات واألهداف التعليمية املختلفة.  يتم الحياتية و التعليم األشخاص ذوي التجارب  يستهدف هذا

مع  ه مزامنتنطلق هذا التعليم من حاجات الفرد ويمكن ي. مدوأهدافه البعيدة األ   تعددة األوجهاملوخبراته ومهاراته  هاهتمامات يتالءم مع بماالطالب 

هذا   يّتم إعدادولذلك   آخر. تعليمي تأهيلأي أو  والتقييم والعمل التطبيقيوالتوجيه املجتمعي  يةحياة العملال النشاطات األخرى، مثال التوجيه في 

 .املختلفة العمل واملكان واملحتوى وأشكال الوقتتحديد  إمكانية بمرونة من حيثالتدريس 

 أهداف وطبيعة التعليم 

 :منح الطالب الفرصة لتطويري  من خالل الدراسة ببرنامج تعليم اللغة السويدية للمهاجرين، 

 اللغة السويدية، بكتابة ال قراءة و القدرته على  -

 ، باللغة السويدية قدرته على الكالم واالستماع واملحادثة -

 قدرته على فهم اللغة السويدية املحكية واملكتوبة،  -

 ين واملواقف، ملتلّق او  الغايات إلى مختلفقدرته على تكييف اللغة  -

 النطق الجيد،  -

ممعرفته  -
ّ
 اللغة  بكيفية تعل

 الاستراتيجيات  -
ّ
 ، لغته  تطويروالتواصل من أجل االستمرار في  القراءةو  متعل

 كذلكالتكنولوجيا الرقمية واألدوات ذات الصلة للتعلم والتواصل و  تعمالرته على اسقد -

 من مصادر مختلفة  املتأتية قدرته على التعامل مع املعلومات -

 

قدم ضمن برامج تعليم اللغة السويدية للمهاجرين  يتميز 
 
  الطالب هذا يعني أن يكون و بتطوير الطالب للمقدرة اللغوية التواصلية.  لكبارالبلدي لتعليم الامل

ً
 قادرا

 
ً
  وأ على التواصل، سواء شفويا

ً
قدرة  مختلفة تتفاعل وتكمل بعضها البعض. وبالتالي فإن امل  إمكانيات لتواصليةاقدرة اللغوية امل تتضمن، وفقا الحتياجاته. تحريريا

 الوصول إلى نظام لغوي ومعرفة كيفية استخدام هذا النظام. إمكانيةتفترض هذه اللغوية التواصلية 

 لهذا
ً
الخيارات  تحديدكون قادًرا على يالستراتيجيات لستعمال مختلف ااكذلك فرًصا لتطوير املعارف واملهارات من مختلف األنواع و  الطالب ، ًيمَنحالتدريس  وفقا

 اللغوية  
ً
ق ي في حالكلمات والعبارات والنطق والتراكيب النحوية. على مل معرفة النظام اللغوي ت تشو . التواصلي الحالي للموقف وفقا

ّ
اللغة معرفة استخدام ن تتعل
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 فات اللغوية الوظيفية  الخيارات والتكيّ  وتحديدبكيفية بناء النص 
ً
 . من التواصل ف هد متلقيين وال لل وفقا

يساهم التدريس في   كما. او بدونهأالرقمية  وسائلمع السواًء مختلفة من النصوص حيث تتفاعل الكلمات والصور واألصوات  أنواًعاالدراسة إثناء يتلقى الطالب 

مه الخاص فهم طريقةو تعلم اللغة  آليةحول تنمية وعي الطالب 
ّ
من خالل التفكير في خبراته   الثقافيةمنح الطالب الفرصة لتطوير كفاءته  الى ةباإلضاف به ةتعل

 . في السويد ليةالعمفي الحياة اليومية واالجتماعية والدراسية و  التي يصادفها الثقافية الخاصة ومقارنتها بالظواهر

 ملعلومات واالتصاالت والتعلم.باالطالب الستخدام التكنولوجيا الرقمية واألدوات والوسائط ذات الصلة  إمكانيات يساهم التدريس أيًضا في تطوير 

 التعليم  بنية

. يتكون  Dو  Cو  Bو  A :وأربع دورات مختلفة  3و  2و  1 :مسارات دراسية مختلفة من ثالثة للكبار ضمن التعليم البلدي لمهاجرينللغة السويدية ليتكون تعليم ا

  الدوراتفيحتوي على  3مسار الدراسة أما  Dو  Cو  B الدراسية الدوراتمن  2مسار الدراسة ويتكون ، Dو  Cو  Bو  A الدراسية الدوراتمن  1املسار الدراس ي 

 املساق التمهيديهذه توضح مسارات الدراسة و  الدراسة املختلفة األشخاص ذوي الخلفيات والظروف واألهداف املختلفة.. تستهدف مسارات Dو  C الدراسية

 الفردية. ضمن مسار الدراسة الذي يناسب ظروفه  في دورة دراسية معينةيبدأ الطالب دراسته ضمن مسار الدراسة إذ ومعدل التقدم املناسب. 
ً
أّن علما

 ي. سار الدراس املهي نفسها بغض النظر عن  الدراسية املعرفة للدورةمتطلبات 

لى  عالجلوس أولئك الذين اعتادوا فيستهدف  3مسار الدراسة أما في املقام األول إلى األشخاص الذين لديهم خلفية دراسية قصيرة جًدا  1مسار الدراسة  يتّوجه

 مقاعد الدراسة.

على توصيف منهجي قائم الذي يجب أن يبدأه الطالب على  يسار الدراس  امل املتضمنة في الدورة الدراسيةاملناسب للطالب وتحديد  يسار الدراس املتقييم  يستند

 املتطلبات. استيفاء  وكذلك كل ما يمكن أن يكون ذا أهمية في إمكانية روفه/هاظها و /ومتطلباتهها /معرفته

بداية   عندوخلفيته التعليمية ومعرفته باللغة السويدية  اعتياد الطالب على الدراسةمختلف اعتماًدا على  عداد  بإتتميز الدورات على مسارات الدراسة الثالثة 

 الدراسية. الدورة

منح جميع الطالب الفرصة ي  . ومع ذلك بعد انتهاء الدورة الدراسيةاللغة السويدية للمهاجرين ضمن التعليم البلدي للكبار  عن تعلمالتوقف هذا ويمكن للطالب 

 الىللدراسة 
ً
 ، هم الدراس ي في مسار  D الدراسيةالدورة  وصوال

ً
 .متطلبات املعرفة تلبية إلىللوصول  الطالب الذي يؤهلف املطلوب يلتكيل وفقا

 لقراءة والكتابة ل األساسي تعلمال

الذين ال يجيدون القراءة والكتابة  كذلك و  البسيطتعليم ال ذوي األشخاص الذين لم يتلقوا تعليًما سابًقا واألشخاص  التعلم األساس ي للقراءة والكتابةهدف ستي

 القراءةالفرصة الكتساب مهارات ،  1، وخاصة في مسار الدراسة تعليم اللغة السويدية للمهاجرين ضمن التعليم البلدي للكبار من خالل ستتاح للطالب وظيفًيا. 

باملعنى األساس ي يمكن أن يستغرق وقًتا  جيد ال التعليم الوظيفي وصول الطالب الى مرحلة. أن معارف الطالب وأتمتةتعميق   كذلك  والكتابة األساسية والتي تشمل

.
ً
  طويال

عملية التعلم تكون ف. الالتينيةاألبجدية ن املتعلمين الذين ال يتقنو  للطالب 3 و 2 املسارين الدراسيينوًبا أيًضا في لقد يكون التعليم األساس ي للقراءة والكتابة مط

، ، Dإلى  Aمن الدورات الدراسية  التعليم املتعلق بالتعلم األساس ي للقراءة والكتابة بأيفي هذه الحالة مختلفة. ال يرتبط 
ً

مثل جزءا منفصال مكن دراسته إذ بل ي  ي 

 بصورة منفصلة أو م
ً
فيها الطالب في تعليم اللغة السويدية للمهاجرين،  يشاركاملدة التي  طوال عملية التعليم هذه دورات الدراسية. تستمرال  هذهمع دمجا

مكن أن و أتمتة املهارات. لغرض الوصول الى   . يجيدها الطالببلغة األم للطالب أو بلغة أخرى األساس ي للقراءة والكتابة  يكون التدريسي 
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 : لـ الفرصة الطالب منحاألساسية ي   والكتابة القراءة في األساس ي التدريس خالل من

 اللغة،  بنية طبيعة ألفكار من خالل الكتابة وكذلك ا  نقل لكيفية فهمه تطوير -

 مختلفة،  سياقات في اللغة استخدام على قدرته تطوير -

 املكتوبة،  للغة شيوًعا األكثر القواعد تطبيق -

 ، الذاتالقراءة والكتابة للتعلم والفهم والتعبير عن استخدام  -

 اللغات،  تعلم كيفية دراكإ -

   مختلفة، ألغراض  والكتابة للقراءة البسيطة االستراتيجيات بعض تطوير -

 . والكتابة القراءة  بتعلم الخاصة املميزة املساعدة وسائلو  الرقمية التكنولوجيا استخدام -

 

 التقييم 

هي نقطة وكذلك الدراسية فيما بعد أن قدرة الطالب على استخدام اللغة السويدية بطريقة مفهومة ألغراض مختلفة في الحياة اليومية واالجتماعية والعملية  

طلبات املعرفة بناًء على خمسة  تمت صياغة متلقد . درجة النجاحاملطلوبة لنيل . يتضمن التقييم معرفة الطالب وفًقا ملتطلبات املعرفة في التقييم االنطالق

قي   واملهارات الكتابية. يهوالتعبير الشفوالتفاعل الشفهي  ي واالستيعاب التحريري هاالستيعاب الشفمجاالت للمعرفة: 
 
م مجاالت املعرفة بشكل مستقل عن ال ت

يجب أن يكون التصحيح كما لغوًيا بالفعل.  القيام بهمما يستطيع الطالب  ابتداءً ولكن يجب على املعلم إجراء تقييم شامل لقدرة الطالب اللغوية  ،بعضها البعض

ا 
ً
 . بالصعوبات اللغوية وتلك املتعلقة باملحتوى اللغوي مرتبط

م املتعلق بالتعليم األساس ي  في إطار التعلي أما . دراسية ( ينبغي أن يتم وضع الدرجات بعد انتهاء كل دورة2010:800من قانون املدارس ) 35، املادة 20وفًقا للفصل 

 رجات.د وضعال يتم فللقراءة والكتابة 

 

 متطلبات المعرفة 

 A الدورة الدراسية

 درجة النجاح نيل متطلبات املعرفة ل

 االستيعاب الشفهي 

  مع بعض الدعم يفهم الطالب
ً
ا في املواقف اليومية ال  كالما

ً
والعبارات البسيطة والشائعة في األحداث اليومية ة. يفهم الطالب الكلمات واقعيواضًحا وبسيط

 ة. شائعالقصيرة املعاد سردها. يفهم الطالب املعلومات املكيفة والواضحة باإلضافة إلى التعليمات الشفوية البسيطة وال

 االستيعاب التحريري 

ة. يقرأ الطالب ويفهم املعلومات في شكل كلمات ورموز شائعة وعبارات بسيطة جًدا ونصوص واقعييقرأ الطالب ويفهم املعلومات البسيطة في مواقف يومية 

 معدلة وبسيطة جًدا حول موضوع مألوف. 

 ي هالشفالتفاعل 

 ه شف يتواصل الطالب
ً
كلمات   في هذه املحادثات  ة. يشارك الطالب في محادثات يومية بسيطة للغاية. يستخدم الطالبواقعيمع الدعم في املواقف اليومية ال  يا

 بناًء على احتياجات ملموسة.  ى أسئلة أخرى ويطرح أسئلة بسيطة ويجيب عل والتوديعجاملة املبسيطة وتحيات وعبارات 
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 يهالشفالتعبير 

 والتجارب الشخصية. الظروف الطالب بكلمات وعبارات بسيطة وشائعة عن  يتحّدث. واقعيةيتواصل الطالب بدعم ولغة بسيطة في مواقف يومية 

 التحريرية )الكتابة( هارات امل

محددة بناًء على احتياجات ة فّعالبطريقة معلومات مهمة  . يكتب الطالبواقعيةيكتب الطالب املعلومات الشخصية بكلمات ورموز بسيطة في مواقف يومية 

 .بشكل أساس ي

 

 Bالدراسية  الدورة

 درجة النجاح نيل متطلبات املعرفة ل

 االستيعاب الشفهي 

األحداث املسرودة القصيرة واملحادثات واملعلومات واألخبار كذلك يفهم الطالب الكالم الواضح والبسيط في املواقف العادية في الحياة اليومية. يفهم الطالب  

 ية القصيرة والواضحة. ه املخصصة حول املوضوعات املألوفة. يفهم الطالب الرسائل والتعليمات الشف

 التحريري االستيعاب 

املوضوعات املألوفة يقرأ الطالب ويفهم النصوص البسيطة في املواقف العادية في الحياة اليومية. يقرأ الطالب ويفهم النصوص السردية والوصفية املعدلة حول 

 الرسائل والتعليمات القصيرة والواضحة والبسيطة. واقعية وكذلك واملعلومات ال 

 ي هالشفالتفاعل 

  أثناء املحادثات الدعم في املواقف العادية في الحياة اليومية. يشارك الطالب في محادثات بسيطة حول مواضيع مألوفة. يعرض الطالب بعض الطالب معيتواصل 

 . ةاملحادث استمرار ما على بطريقة تحافظ إلى حّد  كذلك واآلراء والرغبات ويطرح األسئلة ويجيب جمل اإلخبارية ويتفاعل مع ال

 يهشفلتعبير الا

الطالب بشكل بسيط عن التجارب الشخصية واألشخاص واألماكن   يتحدثلغة بسيطة في املواقف العادية في الحياة اليومية. بدعم و مع بعض ال يتواصل الطالب 

 ما. إلى حّد   مترابطو  واألحداث املألوفة. يعبر الطالب عن نفسه بشكل مفهوم

 التحريرية )الكتابة( هارات امل

عن نفسه   يكتب الطالب نصوًصا بسيطة للتواصل في املواقف العادية في الحياة اليومية. يكتب الطالب رسائل قصيرة بسيطة وسهلة الفهم وتحيات ونصوص 

 ذات سياق  متناسق بشكل أساس يواألحداث التي يمر بها. 
َ
 مكتوبة

ً
 . ينش ئ الطالب نصوصا

 

 Cالدراسية  الدورة

 درجة النجاح نيل متطلبات املعرفة ل

 االستيعاب الشفهي 

. يفهم الطالب األحداث املسرودة واألوصاف يةيفهم الطالب الكالم الواضح والبسيط في املواقف العادية في الحياة اليومية واالجتماعية والدراسية والعمل

 ية البسيطة والواضحة.ه لرسائل والتعليمات الشف واملحادثات واملعلومات واألخبار القصيرة املتعلقة باملوضوعات املألوفة. يفهم الطالب ا

 االستيعاب التحريري 

الطابع  القصيرة ذات  . يقرأ الطالب ويفهم النصوص يةيقرأ الطالب ويفهم النصوص البسيطة في املواقف العادية في الحياة اليومية واالجتماعية والدراسية والعمل

 باإلضافة الى فهم النقاشات البسيطةبسيطة والجداول والرسوم التخطيطية ال عالميةإل انصوص كذلك الألوفة و موضوعات م والتي تتناول  والوصفي السردي

 القصيرة والواضحة. طبوعاتحول املعلومات. يقرأ الطالب ويفهم التعليمات وامل
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 ي هالشفالتفاعل 

 ف يبلغة بسيطة مع بعض التكي يةاملحادثة في املواقف العادية في الحياة اليومية واالجتماعية والدراسية والعمل ه فيشريكمع يتواصل الطالب 
ً
لهدف.  ل وفقا

  ةاملحادث تجعلاآلراء واألفكار واملعلومات بطريقة  املحادثات تلك  في ويطلب الطالب م يقّد يشارك الطالب في محادثات ومناقشات بسيطة حول مواضيع مألوفة. 

  واملناقشات
ً
 ما. إلى حّد  تمض ي قدما

 يهشفلتعبير الا

  وآراءهالشخصية  خبراتهشكل بسيط عن  تحّدث ب. يصف الطالب ويللتواصل وذلك واملتلقي مع الهدف  بالتوافق في يتواصل الطالب بلغة بسيطة مع بعض التكي

  عالتنو بعض  التعبير عن على مقدرته وإظهار رابط الى حد مار الطالب عن نفسه بشكل مفهوم ومتحول مواضيع مألوفة ويقدم نصائح وإرشادات بسيطة. يعبّ 

 اللغوي. 

 التحريرية )الكتابة( هارات امل

  في مع بعض التكي يةواالجتماعية والدراسية والعمللتواصل في املواقف املشتركة في الحياة اليومية ا  لغرض يكتب الطالب نصوًصا بسيطة 
ً
. لغرض واملتلقيل وفقا

حول املوضوعات  لتي تحتوي على معلوماتومفهومة حول الخبرات واالنطباعات واآلراء باإلضافة إلى النصوص ا ترابطةيكتب الطالب نصوًصا وصفية وسردية م

 مل.الج  بناء في املفردات و  التنويعاتبعض  التعبير عن على مقدرتهبنية وظيفية في ويظهر  في نصوصه الطالب بشكل أساس يخلق املألوفة. ي

 

 Dالدراسية  الدورة

 درجة النجاح نيل متطلبات املعرفة ل

 االستيعاب الشفهي 

. يفهم الطالب القصص واألوصاف واملحادثات يةة والعمليواالجتماعية والدراس في الحياة اليوميةوغير الرسمية رسمية اليفهم الطالب بوضوح الكالم في املواقف 

 واملناقشات واملعلومات واألخبار املتعلقة باملوضوعات املألوفة. يفهم الطالب الرسائل والتعليمات الشفوية املفصلة والواضحة. 

 االستيعاب التحريري 

. يقرأ الطالب ويفهم النصوص السردية يةة والعمليفي الحياة اليومية واالجتماعية والدراس رسمية وغير رسمية يقرأ الطالب ويفهم النصوص البسيطة في مواقف 

حول  البسيطةالنقاشات   باإلضافة الىالنصوص اإلعالمية والجداول والرسوم التخطيطية كذلك والوصفية والتفسيرية والجدلية حول املوضوعات املألوفة و 

 الواضحة. طبوعاتاملعلومات. يقرأ الطالب ويفهم التعليمات وامل 

 ي هالشفالتفاعل 

  فيمع بعض التكي يةة والعمليفي كل من املواقف الرسمية وغير الرسمية في الحياة اليومية واالجتماعية والدراس املحادثة ه فيشريكمع  يتواصل الطالب
ً
 وفقا

. يشارك الطالب في املحادثات واملناقشات حول مواضيع مألوفة ويعبر عن اآلراء ويستجيب لها بحجج بسيطة. يقدم الطالب ويطلب األفكار  من التواصل للغرض 

فض يات التي واملعلوم 
 
 .الى حد  ما باالستمرار الى أمامواملناقشات  ةباملحادث ت

 يهشفلتعبير الا

 مع بعض التكيف  يةيتواصل الطالب في كل من املواقف الرسمية وغير الرسمية في الحياة اليومية واالجتماعية والدراسة والعمل
ً
. يصف  واملتلقي لغرض ل وفقا

حيث يقوم بسردها وشرحها وكذلك يقدم املشورة  ويبلغ عنها في نموذج بسيط عن األحداث الجارية والتجارب واالنطباعات واآلراءويخبر هذه املواقف الطالب 

 تبايًنا لغوًيا معيًنا. كذلك ويظهر   ة وبطالقة الى حد  مامتماسكو . يعبر الطالب عن نفسه بطريقة مفهومة والتعليمات

 )الكتابة( التحريرية هارات امل

  مع بعض التكيف يةة والعمليرسمية في الحياة اليومية واالجتماعية والدراسغير اليكتب الطالب نصوًصا بسيطة للتواصل في املواقف الرسمية و 
ً
لغرض  ل وفقا

ا ومفهوًما ونصوًصا وصفية وتفسيرية وجدلية حول موضوعات مألوفواملتلقي
ً
ة. يقوم الطالب بشكل أساس ي بإنشاء  . يكتب الطالب بطالقة معينة سرًدا متماسك

 تراكيب نحوية بسيطة وأكثر  ببعض الثقةيستخدم الطالب و مل. الج  بناء في املفردات و  تنوعبنية وظيفية في نصوصه ويظهر بعض ال
ً
 في نصوصه.تطورا


