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پالنی خوێندنی زمانی سویدی بۆ بیانیان
ئامانجی خوێندن
خوێندنی زمانی سویدی بۆ بیانیان کە سەربە شارەوانیە ،خویندنێکی لە بار و لێوەشاوە کە ئامانجی
پێشکەشکردنی زانیاریی سەرەتایی زمانی سویدی بە بیانیانی گەورەساڵە .لە چارچێوەى خوێندن ئەو
خوێندکارەى زمانى دایک قسە دەکات جگە لە سوێدى پێویستە زمانێکی دووەمی بەکەڵکهاتوو بێت .خولی

خوێندنەکە دەبێت کەرەستەی زمانیی بۆ ئاخاوتن و پەیوەندیکردن و وبەشێوەکى چاالک بەشدارى لە
ژیانى ڕۆژانە بکات بۆ بەڕێوەبردنی پێویستییەکانی کۆمەڵگا و ژیانی کار و هەروەها بەردەوامبوون
بە خوێندن ،پێشکەش بکات .هەروەها پێویستە خوێندکار دەرفەتى هەبێ ستراتیجەتى جیاواز پێشبخات
بۆ چۆنیەتى فێربوونى زمان وستراتیجەتى پشتگیرى پەیوەندیکردنى کەسایەتى .ئامانجێکی دیکەی ئەو
خوێندنە ،ئەوەیە کە گەورەسااڵنی بیانی فێری بنەمای نووسین و خوێندنەوە بن .ئەو خوێندکارەی کە
خوێندەواری نییە یاخوود شێوەیەکی دیکەی نووسینی هەیە ،واتە کە ئەلف و بێی التین نییە ،ئەوا لە
چوارچێوەی خوێندنەکەدا وانەی نووسین و خوێندنەوە وەرئەگرێت.
ئەم خوێندنە دەبێ بۆ کەسانێ بێ کە ئەزموون ،بارودۆخی ژیان ،زانیاریی و مەبەستی خوێندنی
جیاوازیان هەیە .داڕشتنی پالنی خوێندنەکە دەبێ بە بەشداری خوێندکارەکە رێکبخرێ و بە گوێرەی
ئارەزو ،ئەزموونی ژیانی خوێندکار و هەروەها بە گوێرەی زانیاریی گشتیی و ئامانجی درێژخایەنی
خوێندکار ،بگونجێنرێت.
ئەم خوێندنە دەبێ بەگوێرەی پێویستیەکانی تاك ،بتوانرێ لەگەڵ چاالکییەکانی دیکە وەکوو شارەزایی بە
بازاڕی کار ،هەڵسەنگاندنی بڕوانامەکانی خوێندن و پیشەیی یانخوود تواناکانی دیکەی بۆ نموونە،
ئاراستەی ژیانی کاریی ،پراکتیك یان خوێندن ،بگونجێنرێت .هەر لەبەرئەوەش دەبێت بە شێوەیەکی
لەبار دابڕێژرێت کە بڕ بکات لەگەڵ کات ،شوێن و شێوەی کار بۆ ئەوەی خوێندکار ئیمکانی
بەشداربوونی هەبێت لە دەرسەکاندا.

مەبەستەكان و چۆنیەتی خولی فێركردن
مەبەست لە خوێندنی زمانی سویدی بۆ بیانیان ئەوەیە کە خوێندکار پەرە بدات بەم خااڵنەی خوارەوە:
⎯

توانای خوێندن و نووسین بە زمانی سویدی،

⎯

تواناى قسەکردن وگوێ گرتن وگفتوگو بە زمانى سوێدى،

⎯

تواناى تێگەیشتنى زمانى سوێدى قسەپێکراو ونووسراو،

⎯

تواناى گونجاندنى زمان بۆ مەبەست ووەرگر وهەلوێستى جیاواز،

⎯

بێژهکردنی ( تەلەفوز) باش،

⎯

تێگەیشتن لە چۆنێتی فیربوونی زمان،

⎯

ستراتیژییەتی فێربوون و خوێندن و پەیوەندی سازکردن لە پێناوی بەردەوام بوون بە پەرەپێدانی
زمانی خۆت

⎯

توانایی بەکارهێنانی ئامرازی دیجیتاڵی و کەرەستەی پێوەندییدار بۆ مەبەستی فێربوون و ئاخاوتن،
هەروەها

⎯

توانای هەڵسەنگاندنی زانیاریی لە سەرچاوەی جۆراوجۆرەوە.

خەسڵەتی خوێندنی زمانی سویدی بۆ بیانیان کە سەربە شارەوانیە ،ئەوەیە کە خوێندکار پەرە بە توانای
وتووێژکردنی زمانیی خۆی بدات .ئەمەش مانای ئەویە کە خوێندکارەکە بتوانێ بە گوێرەی
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پێداویستییەکانی خۆی هەم بە شێوازی زارەکی و هەم بە نووسین وتووێژ بکات .توانای وتووێژکردنی
زمانی بریتتیە لە لێوەشاوییگەلی جۆراوجۆر کە تەواوکەری یەکترن .بۆ بەدەستهێنانی توانای زمانی بۆ
وتووێژکردن پێویستە کە سیستەمێکی زمانیت هەبێ و هەروەهاش زانیاریی لەسەر چۆن بەکارهێنانی ئەو
سیستەمەشت هەبێ.
وانەوتنەوەکە پێویستە کە دەرفەت بۆ خوێندکار بڕەخسێنێت تا بتوانێ پەرە بە لێوەشایی جۆراوجۆر بدات
وهەروەها بەکارهێنانى ستراتیجەت بۆ مەبەستی ئەوە کە لە دۆخێکی تایبەتی وتووێژکردندا بتوانی
زمانێکی گونجاو هەڵبژێرێ .زانیارییەکانی سیستەمی زمان بریتیین لە وشە ،بەشەڕستە ،بێژهکردن و
داڕشتنی رێزمانی .زانیارییەکانی بەکارهێنانی زمان بریتییە لە چۆنێتیی درووستکردنی تێكست،
دەربڕینی وشە و ڕستە و هەروەها هەڵبژاردنی زمانی بەکەڵکهاتوو و گونجاندنەوەی بەگویرەی کەسی
بەرانبەر و مەبەست .هەروەهاش لێوەشاوییەکی دیکەی گرینگ ئەوەیە کە کەڵک لە ستراتێژی و
کەرەستەی جۆراوجۆر بگریت بۆ ئەوە بە کاریگەرترین شێوە پەیامەکەت بگەیەنیت.
خوێندکار دەبێ لە خوێندنەوەکەدا سەروکاری لەگەڵ تێکستی جۆراوجۆر هەبێ کە لەوێدا هەم بە و بێ
کەرستەی دیجیتاڵی وشە و دەنگ پێکەوە هاوئاهەنگ بکات .خوێندنەکە دەبێ ببێتە هۆی ئەوە کە
خوێنکار پەرە بە شارەزایی لەسەر شێوازی فێربوونی زمان و تێگەیشتن لەسەر چۆنیەتی خۆفێرکردن
بدات .خوێندکار دەبێ لەرێگەی تێڕامان لەسەر ئەزموونی کولتووریی خۆی و بەراوردکردنی لەگەڵ
دیاردەکانی رۆژانە ،دیاردەی کۆمەڵگا ،دیاردەی خوێندن و دیاردەکانی کار لە سویددا.
هەروەهاش وانەوتنەوەکە دەبێ ببێتە هۆی ئەوە کە خوێندکار پەرە بە لێهاتوویی لە بواری بەکارهێنانی
کەرەستەی دیجیتاڵی ،کەرەستەی پێوەندیدار و کەرستەی زانیاریی ،وتووێژکردن و فێرکاریی ،بدات.

چۆنێتی داڕشتنی خوێندن
خوێندنی گەورەسااڵنی سویدی بۆ بیانیان بریتیین لە سێ ڕێگای خوێندنەوەی جیاواز 2 ،1 :و  3و
هەروهها چوار کۆرسی جۆراوجۆر  C ،B ،Aو  .Dرێگاخوێندنی  1پێکهاتووە لە کورسەکانی ،B ،A
 Cو  ،Dرێگاخوێندنی  2پێکهاتووە لە  C ،Bو  Dو رێگاخوێندنی  3پێکهاتووە لە  Cو  .Dهەر کام لەم
رێگاخوێندنانە دەتوانرێ بەگوێرەی پێشینەی خوێندەواری ،هەلومەرج و ئامانجە جۆاوجۆرەکانی کەسەکە
بگونجێنرێت .رێگاکانی خوێندن دەستنیشان دەکەن کە کام کۆرسێک گونجاوە بۆ دەستپێکردن و ئایا رەوتی
پێشوەچوونی کۆرسەکە بۆ تۆ لەبارە .خوێندکار لەو رێگاخوێندنە و لەو کۆرسەی نێو رێگاخوێندنەدا دەستپێدەکات
کە لەگەڵ هەلومەرجی تاکەکەسیی ئەودا بگونجێ .سەرەڕای هەر کام لە رێگاخوێندنەکان ،مەرجەکانی زانیاریی
هەر یەکێکن.

ڕێگاخوێندنەوی  1بۆ ئەو کەسانە ئەگوونجێت کە پێشینەی خوێندنیان زۆر کەمە و ڕێگاخوێندنەوەی  3بۆ
ئەو کەسانەیە کە لە گەڵ خوێندندا ڕاهاتوون.
لە رێگەی هەڵسەنگاندنی زانیارییەکانی خوێندکار ،هەلومەرجەکان و هەروەها ئەو شتانەی دیکە کە
گرینگن بۆ بەدیهێنانی مەرجەکان ،رێگای خوێندن و کۆرسی گونجاوی نێو رێگاخوێندنەکە دەستنیشان
دەکرێ.
بەگوێرەی راهاتووبوون بە دۆخی خوێندن ،پێشینەی خوێندن و لێزانینی زمانی سویدیی ،خوێندکار لەو
کاتەی کە کۆرسەکە دەستپێدەکا ،ناوەڕۆکی کۆرسەکانی ناو ئەم سێ رێگاخوێندنە بە شێوەازگەلی
جۆراوجۆر بۆی ئامادەدەکرێن.
پاش هەر کام لە کۆرسەکان خوێندکار دەتوانێ کۆتایی بە خوێندنی گەورەسااڵنی سویدی بۆ بیانی بێنێت.
ئەڵبەت بۆ ئەوەی کە بتوانێ مەرجەکانی زانیاریی وەدەستبخات ،دەبێ هەموو خوێندکارێک دەرفەتی
ئەوەی بۆ بڕەخسێنرێت تا بتوانێ تاکوو کۆرسی دێ لە ناو ئەو رێگاخوێندنە کە بە گوێرەی
پێداویستییەکانی گونجێندراوە ،تەواو بکات.
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فێربوونی خوێندنەوە و نووسینی سەرەتایی
وانەى فێربوونى شارەزایى سەرەکى خوێندن ونووسین بۆ ئەو کەسانەیە کە خوێندەوارییان نییە و
هەروەها بۆ ئەو کەسانەیە کە ئاستی خوێندەواریان کەمە و ناتوانن لەرێگەی خوێندنەوە زانیاریی نۆێ
بەدەست بێنن .لەرێگای خوێندنی سویدی سەربە شارەوانی بۆ گەورەسااڵنی بیانی ،و بەتایبەت لە رێگا
خوێندنی  ،1خوێندکار دەبێ هەلی وەدەستخستنی لێهاتووییە سەرەتاییەکانی خوێندن و نووسینی بۆ دابین
بکرێت ،کە دەبنە هۆی ئەوە کە تواناکانی خۆقووڵکردنەوەی زمان ببێ بە شێوازێکی ئۆتۆماتیکی.
خوێندەواربوونی سەرەکی ،بەو مانایەوە کە بتوانی لەرێگەی خوێندنەوە زانیاریی نۆێ بەدەست بهێنی،
کاتی زۆر دەخایەنێت.
خوێندنی سەرەتایی فێربوونی نووسین و خوێندنەوە لە رێگاخوێندنی  2و  3رەنگە بۆ ئەو کەسانەی
کە سەرڕای ئەوە کە خوێندەوار بن بەاڵم لەسەر ئەلفوبێی التینیدا زاڵ نین ،پێویست بێ .لەم دۆخەدا
پرۆسەی فێربوون لە یەکێکەوە بۆ یەکێکی دیکە جیاوازە.
فێربوونی خوێندنەوە و نووسینەوەی سەرەتایی بەند نییە بە کۆرسەکانی  Aتاکوو  ،Dبەڵکو لە
بەشێکی تایبەتی سەربەخۆ پێک دێت کە ئەتوانرێت پێکەوە لەگەڵ ئەم کۆرسانەدا بخوێندرێت .واتە
ئەمە پرۆسەیەکە لە درێژایی ماوەی خولی فێربوونی خوێندنی زمانی سویدی بۆ گەورەسااڵنی بیانی
بەردەوام ئەبیت بۆ ئەوەی لێهاتووییەکانی بتوانێت بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی پەرەبسێنێ.
دەرسدانەوە دەتوانێ بە زمانی زگماکی یان زمانێکی دیکە کە خوێندکارەکە لەسەری زاڵە،
بەڕێوەبچێ.
لەرێگەی دەرسدانی سەرەتایی خوێندن و نووسیندا خوێندکار دەبێ دەرفەتی پێبدرێت تاکوو
⎯

پەرە بە تێگەیشتنی سەبارەت بەوە بدات کە چۆن بە نووسین پەیامێک رادەگەێنێت و زمان
چۆن پێکهاتووە،

⎯

پەرە بە توانای بدات کە بتوانێ لە بوارەکانی جۆراوجۆردا زمانی سویدی بەکاربێنێ،

⎯

رێسا هەرە ئاساییەکانی زمانی نووسین بەکار بینی،

⎯

بۆ مەبەستەکانی فێربوون ،تێگەیشتن ،دەربڕین ،نووسین و خوێندن بەکاربێنێ،

⎯

شارەزایی بەدەست بێنێ کە چۆن فێری زمان دەبی،

⎯

فێری چەند ستراتێژیی ئاسان بێت بۆ خوێندن و نووسین بۆ مەبەستەکانی جۆراوجۆر و
هەروەها

⎯

کەرستەی دیجیتاڵی و ئامرازی یارمەتی بۆ فێربوونی نووسین و خوێندن بەکاربێنێ.

هەڵسەنگاندن
هەڵسەنگاندنەکە دەبێ لەسەر ئەو بنەمایە بێت کە خوێندکار چۆن دەتوانێ زمانی سویدی بە شێوازێک
بەکاربێنێ کە لە بوارەکانی جۆراوجۆر وەکوو کاری رۆژانە ،کۆمەاڵیەتی و ژیانی کار و بۆ خوێندنی
بەردەوام قابیلی تێگەیشتن بێ .هەڵسەنگاندنەکە دەبێ زانیارییەکانی خوێندکار بەگوێرەی مەرجەکانی
زانیاریی بۆ بەدەستهێنانى نمرەى دەرچوون .مەرجەکانی زانیاریی بریتین لە پێنج بواری زانیاریی:
تێگەیشتن لە رێگای گوێگرتن ،تێگەیشتن لە رێگای خوێندنەوە ،وتووێژکردن ،پێشکەشکردنی بابەتێک بە
زارەکی و توانای نووسین .ئەم مەرجی زانیارییانە نابێ سەربەخۆ لەیەکدی هەڵسەنگێندرێنەوە ،بەڵکوو
مامۆستا دەبێ هەڵسەنگاندنێکی گشتی لە تواناکانی زمانیی خوێنکاردا بکات و رەچاوی ئەوە بکات کە
خوێندکار توانای راپەڕاندنی چی هەیە لە بواری زمانیدا .بەکارهێنانی زمانی راست دەبێ پەیوەندیدار بێ
بە ناوەڕۆک و ئاستی ئاڵۆزیی زمانیەوە.
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بە گوێرەی بەندی  ،20بڕگەی  35لە یاسای پەروەردە ) (2010:800دەبێ پاش کۆتایی هەر کۆرسێک
نمرە دابنرێ .لەو بەشەی خوێندنەدا کە بریتییە لە فێربوونی سەرەتایی خوێندن و نووسین ،نمرە دانانرێت.

مەرجەکانى زانیاری
کورسى خوێندن A
مەرجەکانى زانیاری بۆ بەدەستهێنانى بڕوانامەى دەرچوو
تێگەیشتن بە گوێگرتن
لەگەڵ پشتگیرى خوێندکار بەشێوەکى روون قسەى سادە تێدەگات لە هەڵوێستى ڕۆژانەى ڕاستەقینە.
خوێندکار وشە ووتەى سادەى بەرباڵو لەناو رووداوى ڕۆژانەى کورت تێدەگات کە دووبارە
دەوترێنەوە .خوێندکار زانیاری گونجاو وروون تێدەگات وهەروەها رێنمایى زارەکى سادەى بەرباڵو.
تێگەیشتن بە خوێندەوە
خوێندکار بەشێوەکى روون قسەى سادە تێدەگات لە هەڵوێستى ڕۆژانەى ڕاستەقینە .خوێندکار زانیاری
دەخوێنتەوە وتێدەگات بەشێوەى وشە وهێماى بەرباڵو ،ووتەى زۆر سادە وتێکستى گونجاو وزۆر سادە
لەبارەى بابەتەکى ناسراو.
کاردانەوەى ئاخاوتن
لەگەڵ پشتگیرى خوێندکار پەیوەندی دەکات لە هەڵوێستى ڕۆژانەى ڕاستەقینە .خوێندکار بەشدارى
دەکات لە گفتوگوى ڕۆژانەى زۆر سادە .لە گفتوگوکان خوێندکار وشەى سادە بەکاردێنیت ووشەى
ساڵوکردن وچاک وچوونى وخۆحافیزى وهەروەها پسیارى سادە دەکات ووەاڵمیان دەداتەوە بەپێى
پێویستى راستەقینە.
بەرهەمهێنانى ئاخاوتن
لەگەڵ پشتگیرى خوێندکار بە زمانەکى سادە پەیوەندی دەکات لە هەڵوێستى ڕۆژانەى ڕاستەقینە.
خوێندکار بە وشە ووتەى سادە وبەرباڵو باسى پەیوەندی وئەزمونى کەسایەتى دەکات.
شارەزایى نووسین
خوێندکار زانیاری کەسایەتى دەنووسێت بە وشە وهێماى سادە لە هەڵوێستى ڕۆژانەى ڕاستەقینە.
خوێندکار زانیاری گرنگ دەنووسێت لەسەر بنەماى پێویستى دیاریکراو بەشێوەکى پراکتیکى
سەرەکى.
کورسى خوێندن B
مەرجەکانى زانیاری بۆ بەدەستهێنانى بڕوانامەى دەرچوو
تێگەیشتن بە گوێگرتن
لەگەڵ پشتگیرى خوێندکار بەشێوەکى روون قسەى سادە تێدەگات لە هەڵوێستى ڕۆژانەى ڕاستەقینە.
خوێندکار رووداوى کورت تێدەگات کە دووبارە دەوترێنەوە ،گفتوگو ،زانیاری ودەنگوباسى گونجاو
لەبارەى بابەتى ناسراو .خوێندکار نامەى کورت ورێنمایى زارەکى کورت وروون تێدەگات.
تێگەیشتن بە خوێندەوە
خوێندکار تێکستى سادە تێدەگات لە هەڵوێستى ڕۆژانەى ڕاستەقینە .خوێندکار تێکستى دووبارە وتراو
وتێکستى ناساندنى گونجاو دەخوێنتەوە وتێدەگات لەبارەى بابەتەکى ناسراو وزانیاری راستەقینە
وهەروەها ئاگەدارى ورێنمایى کورت وروون وسادە.
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کاردانەوەى ئاخاوتن
لەگەڵ پشتگیرى خوێندکار پەیوەندی دەکات لە هەڵوێستى ڕۆژانەى ڕاستەقینە .خوێندکار بەشدارى
دەکات لە گفتوگوى سادە لەبارەى بابەتەکى ناسراو .لە گفتوگوکان خوێندکار باسى حەز وبوچوون
دەکات وکاردانەوەى دەبێت لەگەڵ وتەکان وپسیار ئاراتە دەکات وواڵمیان دەداتەوە بەشێوەیەک
تارادەیەک گفتوگوکان دەپارێزیت.
بەرهەمهێنانى ئاخاوتن
لەگەڵ پشتگیرى وبە زمانەکى سادە خوێندکار پەیوەندی دەکات لە هەڵوێستى ئاسایى ژیانى ڕۆژانە.
خوێندکار بەشێوەکى سادە باسى ئەزمونى کەسایەتى دەکات وکەسایەتى وشوێن ورووداوى ناسراو.
خوێندکار دەربرین لەخۆى دەکات بەشێوەکى روون وتارادەیەک بەشێوەکى پتەو.
شارەزایى نووسین
خوێندکار تێکستى سادە دەنووسێت بۆ پەیوەندیکردن لە هەڵوێستى ئاسایى ژیانى ڕۆژانە .خوێندکار
نامە ،نامەى کورت وتێکستى کورت وسادە وئاسان بۆ تێگەیشتن دەنووسێن لەبارەى خۆى
ورووداوەکان .خوێندکار بەشێوەکى سەرەکى بوارى وەزیفى دروست دەکات لەناو تێکستەکانى.
کورسى خوێندن C
مەرجەکانى زانیاری بۆ بەدەستهێنانى بڕوانامەى دەرچوو
تێگەیشتن بە گوێگرتن
خوێندکار بەشێوەکى روون گفتوگویەکى سادە تێدەگات لە هەڵوێستى ئاسایى ژیانى ڕۆژانە
وکۆمەاڵیەتى وخوێندن وکاری .خوێندکار رووداو وروونکردنەوە وزانیاری ودەنگوباسى کورت
دووبارە وتراو لەبارەى بابەتى ناسراو تێدەگات .خوێندکار نامە ورێنمایى زارەکى سادە وروون
تێدەگات.
تێگەیشتن بە خوێندەوە
خوێندکار تێکستى سادە دەخوێنتەوە وتێدەگات لە هەڵوێستى ڕۆژانەى وکۆمەاڵیەتى وخوێندن وکاری.
خوێندکار تێکستى دووبارە وتراو وتێکستى ناساندنى کورت دەخوێنتەوە وتێدەگات لەبارەى بابەتى
ناسراو ،وتێکستى زانیاری سادە دەدات ،وخشتە وهێلکارى وهەروەها ڕاگۆرینەوەى سادە لەبارەى
زانیاری .خوێندکار رێنمایى وئاگەدارى کورت وروون دەخوێنتەوە وتێدەگات.
کاردانەوەى ئاخاوتن
خوێندکار بە زمانەکى سادە پەیوەندی دەکات لەگەڵ هەندێ گونجان بۆ ئامانج وهاوبەشى گفتوگو لە
هەلوێستى ئاسایى ژیانى ڕۆژانەى وکۆمەاڵیەتى وخوێندن وکاری .خوێندکار بەشدارى دەکات لە
گفتوگوى وگەنگەشەى سادە لەبارەى بابەتى ناسراو .لە گفتوگوکان خوێندکار باسى وبوچوون وبیروکە
وزانیاری دەکات وپسیاریان لەبارەى دەکات بەشێوەیەک گفتوگو وگەنگەشەکان بەرەو پێش دەبات
تارادەیەک.
بەرهەمهێنانى ئاخاوتن
خوێندکار بە زمانەکى سادە پەیوەندی دەکات لەگەڵ هەندێ گونجان بۆ ئامانج ووەرگر لە هەلوێستى
ئاسایى ژیانى ڕۆژانەى وکۆمەاڵیەتى وخوێندن وکاری .خوێندکار بەشێوەکى سادە باسى ئەزمونى
کەسایەتى دەکات وبوچوون وروونیان دەکاتەوە لەبارەى بابەتى ناسراو وئاموژگارى ورێنمایى سادە
پێشکەش دەکات .خوێندکار دەربرین لەخۆى دەکات بەشێوەکى روون وتارادەیەک بەشێوەکى پتەو
وبەڵگە پیشان دەدات لەسەر جیاوازى زمان.
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شارەزایى نووسین
خوێندکار تێکستى سادە دەنووسێت لەگەڵ هەندێ گونجان بۆ ئامانج ووەرگر لە هەلوێستى ئاسایى
ژیانى ڕۆژانەى وکۆمەاڵیەتى وخوێندن وکاری .خوێندکار تێکستى ناساندن ووتنەوەى پتەو وروون
دەنووسێت لەبارەى شارەزایى ورا وبوچوون وهەروەها تێکستى زانیاری دەدات لەبارەى بابەتى
ناسراو .خوێندکار بەشێوەکى سەرەکى بنچینەکى وەزیفى دروست دەکات لەناو تێکستەکانى وبەڵگە
پیشان دەدات لەسەر هەندێ جیاوازى لە پێکهێنانى گەنجینەى وشە ودروستکردنى رستە.
کورسى خوێندن D
مەرجەکانى زانیاری بۆ بەدەستهێنانى بڕوانامەى دەرچوو
تێگەیشتن بە گوێگرتن
خوێندکار بەشێوەکى روون ئاخاوتن تێدەگات لە هەڵوێستى نافەرمى وزیاتر فەرمى ژیانى ڕۆژانە
وکۆمەاڵیەتى وخوێندن وکاری .خوێندکار چیروک وروونکردنەوە وگفتوگو وگەنگەشە وزانیاری
ودەنگوباسى پەیوەست بە بابەتى ناسراو تێدەگات .خوێندکار نامە ورێنمایى زارەکى سادە وروون
تێدەگات.
تێگەیشتن بە خوێندەوە
خوێندکار تێکستى سادە دەخوێنتەوە وتێدەگات لە هەڵوێستى نافەرمى وزیاتر فەرمى ژیانى ڕۆژانەى
وکۆمەاڵیەتى وخوێندن وکاری .خوێندکار تێکستى دووبارە وتراو وتێکستى ناساندن وروونکردنەوە
وڕاگۆرینەوە دەخوێنتەوە وتێدەگات لەبارەى بابەتى ناسراو ،وتێکستى زانیاری سادە دەدات ،وخشتە
وهێلکارى وهەروەها ڕاگۆرینەوەى سادە لەبارەى زانیاری .خوێندکار رێنمایى وئاگەدارى کورت
وروون دەخوێنتەوە وتێدەگات.
کاردانەوەى ئاخاوتن
خوێندکار پەیوەندی دەکات لەگەڵ هەندێ گونجان بۆ ئامانج وهاوبەشى گفتوگو لە هەڵوێستى نافەرمى
وزیاتر فەرمى ژیانى ڕۆژانەى وکۆمەاڵیەتى وخوێندن وکاری .خوێندکار بەشدارى دەکات لە گفتوگو
وگەنگەشەکان لەبارەى بابەتى ناسراو ودەربرین لە بوچوون دەکات ووەاڵمیان دەداتەوە بەوەاڵمى
سادە .خوێندکار بیروکە وزانیاری پێشکەش دەکات وپسیاریان لەبارەى دەکات بەشێوەیەک گفتوگو
وگەنگەشەکان بەرەو پێش دەبات تارادەیەک.
بەرهەمهێنانى ئاخاوتن
خوێندکار پەیوەندی دەکات لەگەڵ هەندێ گونجان بۆ ئامانج وهاوبەشى گفتوگو لە هەڵوێستى نافەرمى
وزیاتر فەرمى ژیانى ڕۆژانەى وکۆمەاڵیەتى وخوێندن وکاری .خوێندکار دەربرین دەکات وباس
دەکات وبەشێوەکى سادە رووداو وئەزمونەکان روون دەکاتەوە ،ورا وبوچوونەکان وئاموژگارى
ورێنمایى دەدات .خوێندکار دەربرین لەخۆى دەکات بەشێوەکى روون ،بە رەوانبێژیەکى دیاریکراو
وپتەو تا رادەیەک ،وجیاوازى زمان پیشان دەدات.
شارەزایى نووسین
خوێندکار تێکستى سادە دەنووسێت لەگەڵ هەندێ گونجان بۆ ئامانج ووەرگر لە هەلوێستى ئاسایى
ژیانى ڕۆژانەى وکۆمەاڵیەتى وخوێندن وکاری .خوێندکار بە رەوانبێژیەکى دیاریکراو وتنەوەیەکى
پتەو وروون دەنووسێت وتێکستى ناساندن وروونکردنەوە وڕاگۆرینەوە لەبارەى بابەتى ناسراو.
خوێندکار بەشێوەکى سەرەکى بنچینەکى پراکتیکى دروست دەکات لەناو تێکستەکانى وهەندێ جیاوازى
پیشان دەدات لە پێکهێنانى گەنجینەى وشە ودروستکردنى رستە .خوێندکار لەگەڵ هەندێ متمانە
پێکهاتەى رێزمانى سادە وپێشکەوتووتر بەکاردێنیت لەناو تێکستەکانى.
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