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 بیانیان دی بۆ یسو پالنی خوێندنی زمانی

 ئامانجی خوێندن 

کە ئامانجی  لێوەشاوەو  خویندنێکی لە بار ،ەسەربە شارەوانی کە یانیاندی بۆ بیخوێندنی زمانی سو

لە چارچێوەى خوێندن ئەو . گەورەساڵەبیانیانی  بەزانیاریی سەرەتایی زمانی سویدی  پێشکەشکردنی

خولی بێت. زمانێکی دووەمی بەکەڵکهاتوو خوێندکارەى زمانى دایک قسە دەکات جگە لە سوێدى پێویستە 

وبەشێوەکى چاالک بەشدارى لە  وی بۆ ئاخاوتن و پەیوەندیکردن یکەرەستەی زمان دەبێتخوێندنەکە 

و هەروەها بەردەوامبوون  ژیانی کار بۆ بەڕێوەبردنی پێویستییەکانی کۆمەڵگا و  ژیانى ڕۆژانە بکات

هەروەها پێویستە خوێندکار دەرفەتى هەبێ ستراتیجەتى جیاواز پێشبخات  . بکات، پێشکەش بە خوێندن

ئامانجێکی دیکەی ئەو  .بۆ چۆنیەتى فێربوونى زمان وستراتیجەتى پشتگیرى پەیوەندیکردنى کەسایەتى

کارەی کە دنووسین و خوێندنەوە بن. ئەو خوێن بنەمای  یفێر  یانیخوێندنە، ئەوەیە کە گەورەسااڵنی ب

لە کە ئەلف و بێی التین نییە، ئەوا  ، واتەنییە یاخوود شێوەیەکی دیکەی نووسینی هەیە خوێندەواری

 وانەی نووسین و خوێندنەوە وەرئەگرێت.چوارچێوەی خوێندنەکەدا 

ی و مەبەستی خوێندنی  یژیان، زانیارۆخی دکە ئەزموون، بارو  دەبێ بۆ کەسانێ بێخوێندنە ئەم 

بە گوێرەی  دەبێ بە بەشداری خوێندکارەکە رێکبخرێ  وپالنی خوێندنەکە شتنی ڕداجیاوازیان هەیە. 

 ئامانجی درێژخایەنیی گشتیی و یونی ژیانی خوێندکار و هەروەها بە گوێرەی زانیاروئەزم ،ئارەزو

 .  ، بگونجێنرێتخوێندکار

 

شارەزایی بە  وبتوانرێ لەگەڵ چاالکییەکانی دیکە وەکو تاك، ەکانیبەگوێرەی پێویستیدەبێ  خوێندنەئەم 

نی دیکەی بۆ نموونە، ا خوود تواناکنیا  پیشەییەکانی خوێندن و مبازاڕی کار، هەڵسەنگاندنی بڕوانا

کی هەر لەبەرئەوەش دەبێت بە شێوەیە .، بگونجێنرێتی، پراکتیك یان خوێندنیئاراستەی ژیانی کار

ت کە بڕ بکات لەگەڵ کات، شوێن و شێوەی کار بۆ ئەوەی خوێندکار ئیمکانی  ێێژرڕلەبار داب

 .داشداربوونی هەبێت لە دەرسەکانەب

 

 تی خولی فێركردن چۆنیە و   كانە مەبەست

 ئەوەیە کە خوێندکار پەرە بدات بەم خااڵنەی خوارەوە:   یانیاندی بۆ بی مەبەست لە خوێندنی زمانی سو 

 دی،یسو بە زمانی توانای  خوێندن و نووسین ⎯

 تواناى قسەکردن وگوێ گرتن وگفتوگو بە زمانى سوێدى،  ⎯

 تواناى تێگەیشتنى زمانى سوێدى قسەپێکراو ونووسراو، ⎯

 تواناى گونجاندنى زمان بۆ مەبەست ووەرگر وهەلوێستى جیاواز،  ⎯

 باش، (تەلەفوز نی )کردهبێژ ⎯

 تێگەیشتن لە چۆنێتی فیربوونی زمان، ⎯

رەپێدانی ەو پەیوەندی سازکردن لە پێناوی بەردەوام بوون بە پ خوێندنو  ستراتیژییەتی فێربوون ⎯

 ی خۆت زمان

، ئاخاوتن وەندییدار بۆ مەبەستی فێربوون و ێو کەرەستەی پ دیجیتاڵی یئامراز  ینانێکاره ەب اییتوان ⎯

 هەروەها 

    هەڵسەنگاندنی زانیاریی لە سەرچاوەی جۆراوجۆرەوە. ایتوان ⎯

توانای  ئەوەیە کە خوێندکار پەرە بە ە،سەربە شارەوانی کە  یانیاندی بۆ بیسو زمانی  خەسڵەتی خوێندنی

توانێ بە گوێرەی  بئەویە کە خوێندکارەکە  ئەمەش مانای. بدات یخۆ ییوتووێژکردنی زمان 
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 کردنیتوانای وتووێژ  هەم بە شێوازی زارەکی و هەم بە نووسین وتووێژ بکات. خۆی پێداویستییەکانی

  بۆ یبۆ بەدەستهێنانی توانای زمانجۆراوجۆر کە تەواوکەری یەکترن.  گەلییوەشاوی زمانی بریتتیە لە لێ

لەسەر چۆن بەکارهێنانی ئەو  وتووێژکردن پێویستە کە سیستەمێکی زمانیت هەبێ و هەروەهاش زانیاریی 

 سیستەمەشت هەبێ.  

 

 جۆراوجۆر بدات وەشاییەخسێنێت تا بتوانێ پەرە بە  لێڕ نەوەکە پێویستە کە دەرفەت بۆ خوێندکار بوانەوت

بتوانی  کردنداکی تایبەتی وتووێژێدۆخ ئەوە کە لە بۆ مەبەستی وهەروەها بەکارهێنانى ستراتیجەت

 و کردنهستە، بێژبەشەڕلە وشە،  نزانیارییەکانی سیستەمی زمان بریتیی زمانێکی گونجاو هەڵبژێرێ.

چۆنێتیی درووستکردنی تێكست، بریتییە لە بەکارهێنانی زمان  زانیارییەکانی .شتنی رێزمانیڕدا

بەگویرەی کەسی   ەوەیو گونجاندنوو هاتەڵک کەبو هەروەها هەڵبژاردنی زمانی دەربڕینی وشە و ڕستە 

گرینگ ئەوەیە کە کەڵک لە ستراتێژی و دیکەی   ەکییوەشاوی هەروەهاش لێبەرانبەر و مەبەست. 

 کەت بگەیەنیت.  کەرەستەی جۆراوجۆر بگریت بۆ ئەوە بە کاریگەرترین شێوە پەیامە

 ێب وخوێندکار دەبێ لە خوێندنەوەکەدا سەروکاری لەگەڵ تێکستی جۆراوجۆر هەبێ کە لەوێدا هەم بە  

خوێندنەکە دەبێ ببێتە هۆی ئەوە کە . اتکەرستەی دیجیتاڵی وشە و دەنگ پێکەوە هاوئاهەنگ بک 

تێگەیشتن لەسەر  چۆنیەتی خۆفێرکردن خوێنکار پەرە بە شارەزایی لەسەر شێوازی فێربوونی زمان و 

خوێندکار دەبێ لەرێگەی تێڕامان لەسەر ئەزموونی کولتووریی خۆی  و بەراوردکردنی لەگەڵ   بدات.

  .دادیاردەکانی رۆژانە، دیاردەی کۆمەڵگا، دیاردەی خوێندن و دیاردەکانی کار لە سوید

ەرە بە لێهاتوویی لە بواری بەکارهێنانی  هەروەهاش وانەوتنەوەکە دەبێ ببێتە هۆی ئەوە کە خوێندکار پ

 .داتب ،کەرەستەی دیجیتاڵی، کەرەستەی پێوەندیدار و کەرستەی زانیاریی، وتووێژکردن و فێرکاریی

 

 چۆنێتی داڕشتنی خوێندن 

 و 3و  2، 1لە سێ ڕێگای خوێندنەوەی جیاواز:  نبریتیی  اننی سویدی بۆ بیانیی گەورەسااڵخوێندن

، A ،Bپێکهاتووە لە کورسەکانی   1خوێندنی اگ رێ. Dو  A ،B ،C چوار کۆرسی جۆراوجۆرها روههە

C  وD پێکهاتووە لە  2، رێگاخوێندنیB ،C  وD  پێکهاتووە لە  3و رێگاخوێندنیC  وD.   هەر کام لەم

  کەسەکە ەکانیجۆاوجۆر  ە، هەلومەرج و ئامانجەواریبەگوێرەی پێشینەی خوێنددەتوانرێ رێگاخوێندنانە 

رەوتی  ئایا بۆ دەستپێکردن وگونجاوە  دەستنیشان دەکەن کە کام کۆرسێکرێگاکانی خوێندن . تبگونجێنرێ 

دەستپێدەکات   دارێگاخوێندنە نێو رێگاخوێندنە و لەو کۆرسەیخوێندکار لەو . ە لەبار بۆ تۆ ی کۆرسەکەپێشوەچوون 

مەرجەکانی زانیاریی ەکان، رێگاخوێندن کام لە  هەرسەرەڕای .  بگونجێ هەلومەرجی تاکەکەسیی ئەودالەگەڵ کە 

 .هەر یەکێکن

بۆ  3بۆ ئەو کەسانە ئەگوونجێت کە پێشینەی خوێندنیان زۆر کەمە و ڕێگاخوێندنەوەی  1ڕێگاخوێندنەوی 

 ڕاهاتوون. دائەو کەسانەیە کە لە گەڵ خوێندن

زانیارییەکانی خوێندکار، هەلومەرجەکان و هەروەها ئەو شتانەی دیکە کە  هەڵسەنگاندنیلە رێگەی 

نێو رێگاخوێندنەکە دەستنیشان  گونجاویخوێندن و کۆرسی ی رێگا ،گرینگن بۆ بەدیهێنانی مەرجەکان

 دەکرێ.

خوێندکار لەو   ،خوێندن، پێشینەی خوێندن و لێزانینی زمانی سویدیی بوون بە دۆخیبەگوێرەی راهاتوو 

 گەلیرێگاخوێندنە بە شێوەاز سێئەم   اوناوەڕۆکی کۆرسەکانی ن  ،کاتەی کە کۆرسەکە دەستپێدەکا

 ێن.ئامادەدەکر بۆی جۆراوجۆر

نی سویدی بۆ بیانی بێنێت.  ی گەورەسااڵخوێندنپاش هەر کام لە کۆرسەکان خوێندکار دەتوانێ کۆتایی بە 

هەموو خوێندکارێک دەرفەتی وەی کە بتوانێ مەرجەکانی زانیاریی وەدەستبخات، دەبێ ەبۆ ئبەت ڵئە

بە گوێرەی  کە رێگاخوێندنەئەو   لە ناو ێئەوەی بۆ بڕەخسێنرێت تا بتوانێ تاکوو کۆرسی د

 پێداویستییەکانی گونجێندراوە، تەواو بکات. 
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 ی سەرەتایی فێربوونی خوێندنەوە و نووسین

 نییە و یە کە خوێندەوارییان ئەو کەسانە  بۆ وانەى فێربوونى شارەزایى سەرەکى خوێندن ونووسین

خوێندنەوە زانیاریی نۆێ و ناتوانن لەرێگەی خوێندەواریان کەمە ئاستی بۆ ئەو کەسانەیە کە  هەروەها

  و بەتایبەت لە رێگا ،بۆ گەورەسااڵنی بیانی ە شارەوانیی سویدی سەربخوێندنبەدەست بێنن. لەرێگای 

، خوێندکار دەبێ هەلی وەدەستخستنی لێهاتووییە سەرەتاییەکانی خوێندن و نووسینی بۆ دابین 1خوێندنی 

شێوازێکی ئۆتۆماتیکی. بە  قووڵکردنەوەی زمان ببێبکرێت، کە دەبنە هۆی ئەوە کە تواناکانی خۆ

  ،بهێنیلەرێگەی خوێندنەوە زانیاریی نۆێ بەدەست بتوانی خوێندەواربوونی سەرەکی، بەو مانایەوە کە 

   کاتی زۆر دەخایەنێت.

 

رەنگە بۆ ئەو کەسانەی  3و  2نووسین و خوێندنەوە لە رێگاخوێندنی  فێربوونی ی سەرەتاییخوێندن

دۆخەدا . لەم دەوار بن بەاڵم لەسەر ئەلفوبێی التینیدا زاڵ نین، پێویست بێنخوێئەوە کە سەرڕای کە 

 . جیاوازە لە یەکێکەوە بۆ یەکێکی دیکە پرۆسەی فێربوون

 کو لە، بەڵDتاکوو  Aبە کۆرسەکانی  بەند نییە ەوەی سەرەتاییفێربوونی خوێندنەوە و نووسین

واتە بخوێندرێت.   پێکەوە لەگەڵ ئەم کۆرسانەدا ئەتوانرێتکە پێک دێت  ی سەربەخۆبەشێکی تایبەت

نی بیانی ی زمانی سویدی بۆ گەورەسااڵخوێندنئەمە پرۆسەیەکە لە درێژایی ماوەی خولی فێربوونی 

 .  پەرەبسێنێئۆتۆماتیکی   بتوانێت بە شێوەیەکیەکانی  یلێهاتووی بەردەوام ئەبیت بۆ ئەوەی

یان زمانێکی دیکە کە خوێندکارەکە لەسەری زاڵە،   دەرسدانەوە دەتوانێ بە زمانی زگماکی

 بەڕێوەبچێ.  

 لەرێگەی دەرسدانی سەرەتایی خوێندن و نووسیندا خوێندکار دەبێ دەرفەتی پێبدرێت تاکوو 

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

 چۆن پێکهاتووە،

 بەکاربێنێ، ی سویدیبوارەکانی جۆراوجۆردا زمان بتوانێ لە ە توانای بدات کە بپەرە  ⎯

 رێسا  هەرە ئاساییەکانی زمانی نووسین بەکار بینی،  ⎯

 نووسین و خوێندن بەکاربێنێ،  ،دەربڕین ،فێربوون، تێگەیشتن ەکانیبۆ مەبەست ⎯

 شارەزایی بەدەست بێنێ کە چۆن فێری زمان دەبی،  ⎯

  و جۆراوجۆر ەکانیسان بێت بۆ خوێندن و نووسین بۆ مەبەستفێری چەند ستراتێژیی ئا ⎯

 هەروەها

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

 هەڵسەنگاندن     

 شێوازێکبە  زمانی سویدییە بێت کە خوێندکار چۆن دەتوانێ بنەما ئەو دەبێ لەسەر ەکەهەڵسەنگاندن

دنی  نو بۆ خوێکاری رۆژانە، کۆمەاڵیەتی و ژیانی کار   جۆراوجۆر وەکوو لە بوارەکانیکە   بەکاربێنێ

ەکە دەبێ زانیارییەکانی خوێندکار بەگوێرەی مەرجەکانی هەڵسەنگاندن .قابیلی تێگەیشتن بێ بەردەوام

مەرجەکانی زانیاریی بریتین لە پێنج بواری زانیاریی:  .بەدەستهێنانى نمرەى دەرچوون  زانیاریی بۆ 

تێگەیشتن لە رێگای گوێگرتن، تێگەیشتن لە رێگای خوێندنەوە، وتووێژکردن، پێشکەشکردنی بابەتێک بە  

هەڵسەنگێندرێنەوە، بەڵکوو ئەم مەرجی زانیارییانە نابێ سەربەخۆ لەیەکدی  زارەکی و توانای نووسین.

و رەچاوی ئەوە بکات کە ی خوێنکاردا بکات یزمان کانیمامۆستا دەبێ هەڵسەنگاندنێکی گشتی لە توانا

بەکارهێنانی زمانی راست دەبێ پەیوەندیدار بێ  خوێندکار توانای راپەڕاندنی چی هەیە لە بواری زمانیدا.

 . ەوەە ناوەڕۆک و ئاستی ئاڵۆزیی زمانیب
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دەبێ پاش کۆتایی هەر کۆرسێک   (2010:800)لە یاسای پەروەردە  35، بڕگەی  20بەندی بە گوێرەی  

 نمرە دانانرێت.   ،لە فێربوونی سەرەتایی خوێندن و نووسین ەنمرە دابنرێ. لەو بەشەی خوێندنەدا کە بریتیی

 اری مەرجەکانى زانی 
 

 Aخوێندن  کورسى

 بۆ بەدەستهێنانى بڕوانامەى دەرچوو  اریمەرجەکانى زانی

 

 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 

ر سادە وتێکستى گونجاو وزۆر سادە دەخوێنتەوە وتێدەگات بەشێوەى وشە وهێماى بەرباڵو، ووتەى زۆ

 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 

وچاک وچوونى وخۆحافیزى وهەروەها پسیارى سادە دەکات ووەاڵمیان دەداتەوە بەپێى ساڵوکردن 

 پێویستى راستەقینە.

 

 بەرهەمهێنانى ئاخاوتن 

لەگەڵ پشتگیرى خوێندکار بە زمانەکى سادە پەیوەندی دەکات لە هەڵوێستى ڕۆژانەى ڕاستەقینە.  

 نى کەسایەتى دەکات. خوێندکار بە وشە ووتەى سادە وبەرباڵو باسى پەیوەندی وئەزمو 

 

 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.

 

 Bکورسى خوێندن 

 نى بڕوانامەى دەرچوو بۆ بەدەستهێنا اریمەرجەکانى زانی

 

 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 

 ورێنمایى زارەکى کورت وروون تێدەگات.  لەبارەى بابەتى ناسراو. خوێندکار نامەى کورت

 

 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 

 ێنمایى کورت وروون وسادە. وهەروەها ئاگەدارى ور
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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. 

 بەشێوەکى روون وتارادەیەک بەشێوەکى پتەو. خوێندکار دەربرین لەخۆى دەکات 

 

 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 

 کى بوارى وەزیفى دروست دەکات لەناو تێکستەکانى. ورووداوەکان. خوێندکار بەشێوەکى سەرە

 

 Cکورسى خوێندن 

 بۆ بەدەستهێنانى بڕوانامەى دەرچوو  اریمەرجەکانى زانی

 

 تێگەیشتن بە گوێگرتن 

خوێندکار بەشێوەکى روون گفتوگویەکى سادە تێدەگات لە هەڵوێستى ئاسایى ژیانى ڕۆژانە 

وروونکردنەوە وزانیاری ودەنگوباسى کورت  . خوێندکار رووداو کاریوکۆمەاڵیەتى وخوێندن و

دووبارە وتراو لەبارەى بابەتى ناسراو تێدەگات. خوێندکار نامە ورێنمایى زارەکى سادە وروون 

 تێدەگات. 

 

 تێگەیشتن بە خوێندەوە 

. کاریخوێندکار تێکستى سادە دەخوێنتەوە وتێدەگات لە هەڵوێستى ڕۆژانەى وکۆمەاڵیەتى وخوێندن و

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. 

 

 وتن کاردانەوەى ئاخا

خوێندکار بە زمانەکى سادە پەیوەندی دەکات لەگەڵ هەندێ گونجان بۆ ئامانج وهاوبەشى گفتوگو لە 

. خوێندکار بەشدارى دەکات لە کاریهەلوێستى ئاسایى ژیانى ڕۆژانەى وکۆمەاڵیەتى وخوێندن و

وبیروکە گفتوگوى وگەنگەشەى سادە لەبارەى بابەتى ناسراو. لە گفتوگوکان خوێندکار باسى وبوچوون 

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 

. خوێندکار بەشێوەکى سادە باسى ئەزمونى کاریوخوێندن وئاسایى ژیانى ڕۆژانەى وکۆمەاڵیەتى 

کەسایەتى دەکات وبوچوون وروونیان دەکاتەوە لەبارەى بابەتى ناسراو وئاموژگارى ورێنمایى سادە 

پێشکەش دەکات. خوێندکار دەربرین لەخۆى دەکات بەشێوەکى روون وتارادەیەک بەشێوەکى پتەو 

 ان. وبەڵگە پیشان دەدات لەسەر جیاوازى زم
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 شارەزایى نووسین 

خوێندکار تێکستى سادە دەنووسێت لەگەڵ هەندێ گونجان بۆ ئامانج ووەرگر لە هەلوێستى ئاسایى 

. خوێندکار تێکستى ناساندن ووتنەوەى پتەو وروون کاریژیانى ڕۆژانەى وکۆمەاڵیەتى وخوێندن و

ات لەبارەى بابەتى دەنووسێت لەبارەى شارەزایى ورا وبوچوون وهەروەها تێکستى زانیاری دەد

ناسراو. خوێندکار بەشێوەکى سەرەکى بنچینەکى وەزیفى دروست دەکات لەناو تێکستەکانى وبەڵگە 

 پیشان دەدات لەسەر هەندێ جیاوازى لە پێکهێنانى گەنجینەى وشە ودروستکردنى رستە.

 

 Dکورسى خوێندن 

 بۆ بەدەستهێنانى بڕوانامەى دەرچوو  یاریمەرجەکانى زان

 

 تێگەیشتن بە گوێگرتن 

خوێندکار بەشێوەکى روون ئاخاوتن تێدەگات لە هەڵوێستى نافەرمى وزیاتر فەرمى ژیانى ڕۆژانە 

. خوێندکار چیروک وروونکردنەوە وگفتوگو وگەنگەشە وزانیاری کاریوکۆمەاڵیەتى وخوێندن و

رەکى سادە وروون  ودەنگوباسى پەیوەست بە بابەتى ناسراو تێدەگات. خوێندکار نامە ورێنمایى زا

 تێدەگات. 

 

 تێگەیشتن بە خوێندەوە 

خوێندکار تێکستى سادە دەخوێنتەوە وتێدەگات لە هەڵوێستى نافەرمى وزیاتر فەرمى ژیانى ڕۆژانەى  

. خوێندکار تێکستى دووبارە وتراو وتێکستى ناساندن وروونکردنەوە کاریوکۆمەاڵیەتى وخوێندن و

ارەى بابەتى ناسراو، وتێکستى زانیاری سادە دەدات، وخشتە وڕاگۆرینەوە دەخوێنتەوە وتێدەگات لەب

وهێلکارى وهەروەها ڕاگۆرینەوەى سادە لەبارەى زانیاری. خوێندکار رێنمایى وئاگەدارى کورت 

 وروون دەخوێنتەوە وتێدەگات. 

 

 کاردانەوەى ئاخاوتن 

هەڵوێستى نافەرمى  خوێندکار پەیوەندی دەکات لەگەڵ هەندێ گونجان بۆ ئامانج وهاوبەشى گفتوگو لە

. خوێندکار بەشدارى دەکات لە گفتوگو  کاریوزیاتر فەرمى ژیانى ڕۆژانەى وکۆمەاڵیەتى وخوێندن و

وگەنگەشەکان لەبارەى بابەتى ناسراو ودەربرین لە بوچوون دەکات ووەاڵمیان دەداتەوە بەوەاڵمى  

کات بەشێوەیەک گفتوگو سادە. خوێندکار بیروکە وزانیاری پێشکەش دەکات وپسیاریان لەبارەى دە

 وگەنگەشەکان بەرەو پێش دەبات تارادەیەک.

 

 بەرهەمهێنانى ئاخاوتن 

خوێندکار پەیوەندی دەکات لەگەڵ هەندێ گونجان بۆ ئامانج وهاوبەشى گفتوگو لە هەڵوێستى نافەرمى 

. خوێندکار دەربرین دەکات وباس  کاریوزیاتر فەرمى ژیانى ڕۆژانەى وکۆمەاڵیەتى وخوێندن و

ات وبەشێوەکى سادە رووداو وئەزمونەکان روون دەکاتەوە، ورا وبوچوونەکان وئاموژگارى  دەک

ورێنمایى دەدات. خوێندکار دەربرین لەخۆى دەکات بەشێوەکى روون، بە رەوانبێژیەکى دیاریکراو 

 وپتەو تا رادەیەک، وجیاوازى زمان پیشان دەدات.

 

 شارەزایى نووسین 

لەگەڵ هەندێ گونجان بۆ ئامانج ووەرگر لە هەلوێستى ئاسایى  خوێندکار تێکستى سادە دەنووسێت

. خوێندکار بە رەوانبێژیەکى دیاریکراو وتنەوەیەکى کاریژیانى ڕۆژانەى وکۆمەاڵیەتى وخوێندن و

پتەو وروون دەنووسێت وتێکستى ناساندن وروونکردنەوە وڕاگۆرینەوە لەبارەى بابەتى ناسراو. 

نەکى پراکتیکى دروست دەکات لەناو تێکستەکانى وهەندێ جیاوازى خوێندکار بەشێوەکى سەرەکى بنچی

پیشان دەدات لە پێکهێنانى گەنجینەى وشە ودروستکردنى رستە. خوێندکار لەگەڵ هەندێ متمانە 

 پێکهاتەى رێزمانى سادە وپێشکەوتووتر بەکاردێنیت لەناو تێکستەکانى. 

 

 


