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لتعليم الكبار خطة دراسة اللغة السويدية 

 للمهاجرينالبلدي 

 هدف التعليم 

لسويدية. في تعليم البلديات للكبار باللغة السويدية للمهاجرين هو تعليم لغوي مؤهل يهدف إلى تزويد املهاجرين البالغين باملعرفة األساسية للغة ا

يجب أن يوفر التعليم أدوات  كما طويرها. يقوم بتأن لغة ثانية وظيفية و  أن يتعلم الطالب الذي يتحدث لغة أم غير السويدية ، يجب التأهيلإطار 

. يجب أيًضا منح الطالب الفرصة لتطوير  االستمرار في الدراسةلغوية للتواصل واملشاركة بنشاط في الحياة اليومية واالجتماعية والعمل وكذلك 

يًضا إلى منح املهاجرين البالغين  استراتيجيات مختلفة لكيفية تعلم اللغات باإلضافة إلى استراتيجيات لدعم اتصاالتهم الخاصة. يهدف التعليم أ

وظيفًيا أو الذين يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة األساسية الفرصة الكتساب هذه املهارات. يجب على الطالب الذي ال يعرف القراءة والكتابة 

 ساسية في إطار التعليم. القراءة والكتابة األ  يحصل على تدريسمختلف عن األبجدية الالتينية أن  أبجدي لديه نظام كتابة

بالتعاون مع الطالب  التدريس وتخطيط  إعداديتم   يجب أنيتوجه التعليم إلى األشخاص ذوي التجارب والحياة واملهارات واألهداف التعليمية املختلفة. يجب أن 

ينطلق هذا التعليم من حاجات الفرد ويمكن   كما يجب أنوأهدافه البعيدة األجل.  متعددة األوجهيتالءم التعليم مع اهتمامات الطالب وخبراته ومهاراته  وأن

بمرونة قدر  يّتم إعدادهب أن ولذلك يج آخر. تأهيلأو  والتقييم والعمل التطبيقيوالتوجيه املجتمعي مع النشاطات األخرى، مثال التوجيه في حياة العمل جمعه 

 العمل. واملكان واملحتوى وأشكال الوقت،اإلمكان من حيث 

 أهداف وطبيعة التعليم 

 : من خالل الدراسة ببرنامج تعليم اللغة السويدية للمهاجرين، سوف يتم منح الطالب الفرصة لتطوير

 اللغة السويدية، بكتابة ال قراءة و القدرته على  -

 ، باللغة السويدية  الكالم، واالستماع واملحادثةقدرته على  -

 قدرته على فهم اللغة السويدية املحكية واملكتوبة،  -

 املستقبلين واملواقف،  الغايات قدرته على تكييف اللغة إلى مختلف -

 النطق الجيد،  -

 معرفته على كيف يتعلم املرء اللغة  -

 الاستراتيجيات  -
ّ
 ، للغة  تطويروالتواصل من أجل االستمرار في  القراءةو  ،م تعل

 كذلكرته على استخدام التكنولوجيا الرقمية واألدوات ذات الصلة للتعلم والتواصل و قد -

 من مصادر مختلفة  املتأتية قدرته على التعامل مع املعلومات -

 

قدم ضمن برامج تعليم تعليم اللغة السويدية للمهاجرين  يتميز 
ُ
قادرا على  الطالب هذا يعني أن يكون و بتطوير الطالب للمقدرة اللغوية التواصلية.  الكبارامل

  وأالتواصل، سواء شفويا 
ً
يجب أن يحصل الطالب على املعرفة واملهارات من مختلف األنواع لكي يتمكن من اتخاذ خيارات لغوية  كما ، وفقا الحتياجاته. تحريريا

القدرة اللغوية التواصلية كفاءات مختلفة تتفاعل وتكمل بعضها البعض. وبالتالي فإن القدرة اللغوية  تتضمنفيما يتعلق بالوضع التواصلي اآلني. ة مناسب

 الوصول إلى نظام لغوي ومعرفة كيفية استخدام هذا النظام. امكانية التواصلية تفترض 

كون قادًرا على اتخاذ الخيارات اللغوية ذات  يفرًصا لتطوير املعارف واملهارات من مختلف األنواع واستخدام االستراتيجيات ل الطالبيجب أن يمنح التدريس 
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ق تشمل معرفة النظام اللغوي الكلمات والعبارات والنطق والتراكيب النحوية. إذ . الوضع التواصلي الحاليالصلة فيما يتعلق ب 
ّ
اللغة  معرفة استخدامفي حسن تتعل

 . يتعلق باملتلقيين واألغراض فات اللغوية الوظيفية فيما يتعلق يالخيارات والتكي وتحديدبكيفية بناء النص 

يجب أن يساهم كما يجب أن يواجه الطالب أنواًعا مختلفة من النصوص حيث تتفاعل الكلمات والصور واألصوات مع األدوات الرقمية وبدونها. إثناء التدريس 

مه الخاص بهحول  تفّهمالحصول على تعلم اللغة و  حول كيف يجري التدريس في تنمية وعي الطالب 
ّ
ته بين يجب أيًضا منح الطالب الفرصة لتطوير كفاءو . تعل

 .العمل في السويدحياة الثقافات من خالل التفكير في خبراته الثقافية الخاصة ومقارنتها بالظواهر في الحياة اليومية واالجتماعية والدراسية و 

 للمعلومات واالتصاالت والتعلم. يجب أن يساهم التدريس أيًضا في تطوير الطالب لكفاءته الستخدام التكنولوجيا الرقمية واألدوات والوسائط ذات الصلة 

 التعليم  بنية

. يتكون املسار الدراس ي Dو   Cو  Bو  A :وأربع دورات مختلفة 3و  2و  1 :يتكون تعليم الكبار البلدي باللغة السويدية للمهاجرين من ثالثة مسارات دراسية مختلفة

. Dو  C الدراسية الدوراتفيحتوي على  3مسار الدراسة أما  Dو  Cو  B الدراسية الدوراتمن  2مسار الدراسة ويتكون ، Dو  Cو  Bو  A الدراسية الدوراتمن  1

توضح مسارات الدراسة املساق التمهيدي ومعدل التقدم هذا و تستهدف مسارات الدراسة املختلفة األشخاص ذوي الخلفيات والظروف واألهداف املختلفة. 

 متطلبات املعرفة للدورةأّن الفردية. دراسته ضمن مسار الدراسة وفي املقرر الدراس ي ضمن مسار الدراسة الذي يناسب ظروفه يبدأ الطالب إذ املناسب. 

 ي. سار الدراس املهي نفسها بغض النظر عن  الدراسية

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

 مقاعد الدراسة.

ها /ملعرفته دراسةالذي يجب أن يبدأه الطالب على  يالدراس سار امل املتضمنة في الدورة الدراسيةاملناسب للطالب وتحديد   يسار الدراس املتقييم  يستنديجب أن 

 خالفتكون األخرى التي قد  واألمور  ها وروفه/ها/ومتطلباته
ً
 مهمة للفرص التي تفي باملتطلبات. ذلك ل ا

  بداية الدورة عندرفته باللغة السويدية مختلف اعتماًدا على عادات دراسة الطالب وخلفيته التعليمية ومع بإعداد  تتميز الدورات على مسارات الدراسة الثالثة 

 الدراسية. 

 الىهذا ويمكن للطالب إكمال تعليم الكبار البلدي باللغة السويدية للمهاجرين بعد كل دورة. ومع ذلك يجب منح جميع الطالب الفرصة للدراسة 
ً
الدورة  وصوال

 .متطلبات املعرفة تلبية إلى  لكي يصل الطالب، مع التكيف املطلوب هم الدراس ي في مسار  D الدراسية

 لقراءة والكتابة ل األساسي تعلمال

 يجيدون القراءة والكتابة  يهدف تعليم القراءة األساسية وتعلم الكتابة إلى األشخاص الذين لم يتلقوا تعليًما سابًقا واألشخاص الذين لديهم تعليم قصير والذين ال 

الفرصة الكتساب مهارات القراءة  1وخاصة في مسار الدراسة من خالل التدريس في تعليم الكبار البلدي باللغة السويدية للمهاجرين ، ستتاح للطالب وظيفًيا. 

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

.
ً
  طويال

املتعلمين الذين ال يتقنوا األبجدية الألتينية. في هذه الحالة تكون  للطالب 3و  2 املسارين الدراسيينوًبا أيًضا في لقد يكون التعليم األساس ي للقراءة والكتابة مط

، ، Dإلى  Aمن الدورات الدراسية  التعليم املتعلق بالتعلم األساس ي للقراءة والكتابة بأيعملية التعلم مختلفة. ال يرتبط 
ً

راسته ُيمكن دإذ بل ُيمثل جزءا منفصال

فيها الطالب في تعليم اللغة السويدية للمهاجرين، حتى   يشاركاملدة التي  طوالتستمر  قدهذه عملية أّن الدورات الدراسية.  هذهبصورة منفصلة أو مجتمعة مع 

 . يجيدها الطالببلغة األم للطالب أو بلغة أخرى التعليم املتعلق بالتعلم األساس ي للقراءة والكتابة ُيمكن أن يتم و تتم أتمتة املهارات. 
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 :لـ الفرصة الطالب منح يجب  األساسية والكتابة القراءة في التدريس خالل من

 اللغة،  بنية وطبيعة للرسائل الكتابة نقل لكيفية فهمه تطوير -

 مختلفة،  سياقات في اللغة استخدام على قدرته تطوير -

 املكتوبة،  للغة شيوًعا األكثر القواعد تطبيق -

 ها،/نفسه عن والتعبير والفهم للتعلم والكتابة القراءة استخدام -

 اللغات،  تعلم كيفية إدراك -

 و  مختلفة، ألغراض  والكتابة للقراءة البسيطة االستراتيجيات بعض تطوير -

 .والكتابة القراءة بتعلم الخاصة الصلة ذات املساعدة وأدوات الرقمية التكنولوجيا استخدام -

 

 التقييم 

هي نقطة اإلنطالق في  يجب أن تكون قدرة الطالب على استخدام اللغة السويدية بطريقة مفهومة ألغراض مختلفة في الحياة اليومية واالجتماعية والعملية 

ياغة متطلبات املعرفة بناًء تمت صلقد . لدرجة النجاحيجب أن يتضمن التقييم معرفة الطالب وفًقا ملتطلبات املعرفة و . االستمرار في الدراسةوكذلك التقييم، 

وال يجب تقييم مجاالت املعرفة بشكل مستقل  على خمسة مجاالت للمعرفة: فهم االستماع وفهم القراءة والتفاعل الشفهي واإلنتاج الشفهي واملهارات الكتابية.

يجب أن يكون كما لغوًيا بالفعل.  القيام بهتطيع الطالب عن بعضها البعض ولكن يجب على املعلم إجراء تقييم شامل لقدرة الطالب اللغوية والبدء مما يس

ا باملحتوى والتعقيد اللغوي
ً
 .ينالتصحيح اللغوي مرتبط

في إطار التعليم املتعلق بالتعليم األساس ي  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

 متطلبات املعرفة لدرجة النجاح 

 االستماع فهم 

  مع بعض الدعم يفهم الطالب
ً
ا في املواقف اليومية امللموسة. يفهم الطالب الكلمات والعبارات البسيطة والشائعة في األحداث اليومية  كالما

ً
واضًحا وبسيط

 القصيرة املعاد سردها. يفهم الطالب املعلومات املكيفة والواضحة باإلضافة إلى التعليمات الشفوية البسيطة واملشتركة. 

 النصوص املقروءة  فهم

فهم املعلومات البسيطة في مواقف يومية ملموسة. يقرأ الطالب ويفهم املعلومات في شكل كلمات ورموز شائعة وعبارات بسيطة جًدا ونصوص  يقرأ الطالب وي

 معدلة وبسيطة جًدا حول موضوع مألوف. 

 الشفوي التفاعل 

يومية بسيطة للغاية. في املحادثات ، يستخدم الطالب كلمات بسيطة  يتواصل الطالب مع الدعم في املواقف اليومية امللموسة. يشارك الطالب في محادثات 

 وتحيات وعبارات مجاملة ووديعة ويطرح أسئلة بسيطة ويجيب عليها بناًء على احتياجات ملموسة.
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 انتاج شفوي 

 والتجارب الشخصية. الظروف الطالب بكلمات وعبارات بسيطة وشائعة عن   يتحّدثيتواصل الطالب بدعم ولغة بسيطة في مواقف يومية ملموسة. 

 التحريرية )الكتابة( هارات امل

بناًء على احتياجات محددة بطريقة وظيفية  يكتب الطالب املعلومات الشخصية بكلمات ورموز بسيطة في مواقف يومية ملموسة. يكتب الطالب معلومات مهمة 

 بشكل أساس ي.

 

 Bالدراسية  الدورة

 متطلبات املعرفة لدرجة النجاح 

 االستماع فهم 

واألخبار املخصصة  لومات يفهم الطالب الكالم الواضح والبسيط في املواقف العادية في الحياة اليومية. يفهم الطالب األحداث املسرودة القصيرة واملحادثات واملع

 حول املوضوعات املألوفة. يفهم الطالب الرسائل والتعليمات الشفوية القصيرة والواضحة. 

 النصوص املقروءة  فهم

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

 واملعلومات امللموسة والرسائل والتعليمات القصيرة والواضحة والبسيطة. 

 الشفوي التفاعل 

الدعم في املواقف العادية في الحياة اليومية. يشارك الطالب في محادثات بسيطة حول مواضيع مألوفة. في املحادثات ، يعرض الطالب   بعض يتواصل الطالب مع

 . ةاملحادث استمرار ما على ويتفاعل مع البيانات واآلراء والرغبات ويطرح األسئلة ويجيب عليها بطريقة تحافظ إلى حّد 

 انتاج شفوي 

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  متماسك  و 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 

 . نصوصه املكتوبةواألحداث التي يمر بها. ينش ئ الطالب بشكل أساس ي سياقات وظيفية في 

 

 Cالدراسية  الدورة

 لدرجة النجاح متطلبات املعرفة 

 االستماع فهم 

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

 الرسائل والتعليمات الشفوية البسيطة والواضحة. واملحادثات واملعلومات واألخبار القصيرة املتعلقة باملوضوعات املألوفة. يفهم الطالب 

 النصوص املقروءة  فهم

السردية والوصفية يقرأ الطالب ويفهم النصوص البسيطة في املواقف العادية في الحياة اليومية واالجتماعية والدراسية والعمل. يقرأ الطالب ويفهم النصوص 

حول املعلومات. يقرأ الطالب ويفهم التعليمات   والستدالالت بسيطةبسيطة والجداول والرسوم التخطيطية  اعالميةألوفة ونصوص موضوعات مالقصيرة حول 

 واللوائح القصيرة والواضحة.
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 الشفوي التفاعل 

سية والعمل. يشارك الطالب  ف مع الهدف وشريك املحادثة في املواقف العادية في الحياة اليومية واالجتماعية والدراي يتواصل الطالب بلغة بسيطة مع بعض التكي

واملناقشات إلى   ةاآلراء واألفكار واملعلومات بطريقة تدفع املحادث املحادثات تلك  في ويطلبالطالب  م يقّد في محادثات ومناقشات بسيطة حول مواضيع مألوفة. 

 ما.  األمام إلى حّد 

 انتاج شفوي 

تحّدث  واملتلقي في املواقف العادية في الحياة اليومية واالجتماعية والدراسية والعمل. يصف الطالب ويف مع الهدف ي يتواصل الطالب بلغة بسيطة مع بعض التكي

ر الطالب عن نفسه بشكل مفهوم وإلى حد ما بشكل حول مواضيع مألوفة ويقدم نصائح وإرشادات بسيطة. يعبّ  وآراءهالشخصية  خبراتهشكل بسيط عن ب

 اللغوية.  التنويعاتبعض  عن التعبير على واظهار مقدرتهمتماسك 
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لغرض واملتلقي للتواصل في املواقف املشتركة في الحياة اليومية واالجتماعية والدراسية والعمل. يكتب الطالب لف ييكتب الطالب نصوًصا بسيطة مع بعض التكي

حول املوضوعات املألوفة. يقوم  لتي تحتوي على معلوماتواالنطباعات واآلراء باإلضافة إلى النصوص انصوًصا وصفية وسردية متماسكة ومفهومة حول الخبرات 

 مل. في بناء املفردات والُج  التنويعاتبعض  التعبير عن على مقدرتهبنية وظيفية في نصوصه ويظهر  بخلقالطالب بشكل أساس ي 

 

 Dالدراسية  الدورة

 النجاح متطلبات املعرفة لدرجة 

 االستماع فهم 

ص واألوصاف يفهم الطالب بوضوح الكالم في املواقف غير الرسمية واألكثر رسمية في الحياة اليومية واالجتماعية والدراسة والعمل. يفهم الطالب القص

 ات الشفوية املفصلة والواضحة.واملحادثات واملناقشات واملعلومات واألخبار املتعلقة باملوضوعات املألوفة. يفهم الطالب الرسائل والتعليم

 النصوص املقروءة  فهم

فهم النصوص  يقرأ الطالب ويفهم النصوص البسيطة في مواقف غير رسمية وأكثر رسمية في الحياة اليومية واالجتماعية والدراسة والعمل. يقرأ الطالب وي

البسيط   ت البسيطةلالستدالال  وكذلك السردية والوصفية والتفسيرية والجدلية حول املوضوعات املألوفة والنصوص اإلعالمية والجداول والرسوم التخطيطية 

 حول املعلومات. يقرأ الطالب ويفهم التعليمات واللوائح الواضحة. 

 الشفوي التفاعل 

وشريك املحادثة في كل من املواقف الرسمية وغير الرسمية في الحياة اليومية واالجتماعية والدراسة والعمل. يشارك  للغرض ف ييتواصل الطالب مع بعض التكي

التي تؤدي إلى حد ما   الطالب في املحادثات واملناقشات حول مواضيع مألوفة ويعبر عن اآلراء ويستجيب لها بحجج بسيطة. يقدم الطالب ويطلب األفكار واملعلومات

 باالستمرار الى أمام. واملناقشات  ةحادثبامل

 انتاج شفوي 

لعمل. يصف الطالب يتواصل الطالب مع بعض التكيف مع الغرض واملتلقي في كل من املواقف الرسمية وغير الرسمية في الحياة اليومية واالجتماعية والدراسة وا

والتجارب واالنطباعات واآلراء ويقدم املشورة والتعليمات. يعبر الطالب عن نفسه بطريقة مفهومة ، ويخبر عنها ويبلغ عنها في نموذج بسيط عن األحداث الجارية 

 بطالقة معينة وإلى حد ما متماسك ويظهر تبايًنا لغوًيا معيًنا.
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ف غير الرسمية واألكثر رسمية في الحياة اليومية واالجتماعية والدراسة يكتب الطالب نصوًصا بسيطة ، مع بعض التكيف مع الغرض واملتلقي للتواصل في املواق 

ا ومفهوًما ونصوًصا وصفية وتفسيرية وجدلية حول موضوعات مألوفة. يقوم الطالب بشكل أ
ً
ساس ي بإنشاء  والعمل. يكتب الطالب بطالقة معينة سرًدا متماسك

 تراكيب نحوية بسيطة وأكثر   ببعض الثقةيستخدم الطالب و مل. ردات والُج بنية وظيفية في نصوصه ويظهر بعض االختالف في بناء املف
ً
 وتقدما

ً
 في نصوصه.  تطورا


