
 بۆ
سەربەشارەوانی گەورەسااڵنیتۆ کە لەسەر خوێندنی   

 بۆ سویدی بۆ بیانان

(ifsکۆتایی )نیشتمانی تاقیکردنەوەی   

!ساڵو  

تاقیکردنەوە کۆتاییەکانی خوێندنی زمانی سویدی بۆ  مایت بەم زوانە تاقیکردنەوەی نەتەوەیی لە یەکیک لەتۆبەتە

لە تاقیکردنەوەکە ئەوەیە کە یارمەتی مامۆستاکە بدریت کە هەلسەنگاندن  مەبەست. بکەیت (ifsگەورەسااڵن بۆ بیانان )

مەرجە زانستیەکانی پالنی بابەتەکاندا سەرکەوتووبویت.  چەند باش لە بەشە هەنووکەییەکانیئەوەوە بکات کە تۆ  لەبارەی

 .تاقیکردنەوەکان ئەبیت کۆمەک بە هەلسەنگاندنی زانستیی خویندکارەکان هاوبەها بیت.

نی خوێندنی گەورەسااڵنی سەر بە شارەوانی لە زمانی سوێدی بۆ بیانان دا ئەبێتە بناخەی تاقیکردنەوەکانی پال
هەمو خوێندکارێک ئەوە گرنگە کە . ی پرسیارەکانداکان و هەم لە هەڵسەنگاندنهەم لە شێوەکاریی پرسیارە ،کۆرسەکان

شتەکان لە  وناکرێت هەمو لە زانستەکانی خۆی نیشان بدات.دەرفەتی ئەوەی هەبێت کە هەتا لە توانادابێت ئەوەندە زۆر 

تاقیکردنەوەی تایەبەتیدا هەڵسەنگاندنیان بۆ بکرێت. ئەنجامی تۆ لە تاقیکردنەوە نەتەوەییەکەدا بەشێکە لەو هەڵسەنگاندنە 

رنگە پێش بڕووانامە بەشێکی گ کە ەنەتەوەییکۆتاییە گەیاندەرە بە بڕوانامە لە کۆرسەکەدا. تاقیکرنەوە کۆکراوەیەی کە 

 دانانەکە.، بەاڵم مامۆستاکە ئەبێت هەڵسەنگاندنی تەواوەتی زانستەکانی تۆ بکات.

(چۆنهاییە؟ifsئایا تاقیکردنەوەکانی زمانی سویدی بۆ بیانان )  

ناوەڕۆکی ناوەندی لە پرسیاری تاقیکردنەوەکاندا لەبارەی ئەوەوەیە کە توانای خوێندنەوە و تێگەییشتنی تێکستەکان 

یانی کۆمەڵگا ژهەبێت، قسەکردن، تێگەییشتنی قسە و نووسین لەبارەی بابەتی جیاواز کە پەیوەستیی بە ژیانی ڕۆژانەوە و 

 هەیە.

دابەشکراوەتاقیکردنەوەکە بۆ بەشگەلی لێکجیاواز   

لەسەر بناخەی هەم پرسیارەکان )ئەرکەکان(ئەو بەشەی کە تێگەییشتن لە خوێندنەوە بەتاقیئەکاتەوە کراوە بە دوو بەستەوە. 

.و هەم دەقی درێژە ڕاگەیاندنی کورت  

، وDو  Cتن لە بیستراو تاقی ئەکاتەوە لە بەستەیەک پێکهاتووە بۆ کۆرسی شئەو بەشەی کە تێگەیی   ←  ● 

گوتوبێژەکان )هاوپەیڤینەکان(، قسەکردن یان پرۆگرامی ڕادیۆ . زانیارییەکان لەسەر بناخەی Bدوو بەستە بۆ کۆرسی 

 .دروستکراوون.

و  Cو  Bهاتووە بۆ کۆرسی کارزانیی نووسین تاقی ئەکاتەوە، کە لە ئەرکێکی نووسین پێکئەو بەشەی کە   ←   ● 

.Dدوو ئەرکی نووسین بۆ کۆرسی    

لە ئەرکێکی تایەبەت بۆ اقی ئەکاتەوە لە تاقیکردنەوەیەکی، بەشی تاقیکردنەوەیەی کە کارزانیی بەدەمی ت ئەو  ←  ●
پێکهاتووە. Dو  Cپێکهاتووە و لە ئەرکێکی تایەبەت و و جووتە ئەرکێک بۆ کۆرسی  Bکۆرسی   

کاتێک  وەرئەگریتەڵسەنگاندنی و چۆنێنی هتۆ زانیاریی لە مامۆستاکەتەوە لەسەر چٶنیتی بەڕێوەچوونی تاقیکردنەوەکە 

ئەکرێت. Fلەگەڵ  E - Aپێوەرەیەکی بڕوانامەدانان  لە  کە تاقیکردنەوەکە ئەکەیت. تاقیکردنەوەکە بەپێی . 

تۆ وەک خوێندکاێک ئەتوانیت تاقیکردنەوەکەت و چۆنێتی هەڵسەنگاندنی ببینیت. بەاڵم لە بەدواداچوونی ئەنجامەکە لەگەڵ 

کاریکی وا بکات کە ئەرکەکان)پرسیارەکان(باڵونەبنەوە. ئەوە گرنگە کە مامۆستاکە ،خوێندنکاراندا  



 بەرپرس لە تاقیکردنەوەکە

لە هەموو تاقیکردنەوە نەتەوەییەکان بەرپرسە. تاقیکردنەوەکان پێشخستن وشیوەدانانیان لە  دەزگای خوێندنگاکان

ی هۆشی، کەلتوری و پەروەردەیی کە بۆ فێربوون و فێرکردنی دیداکتیکی زمان)دیداکتیک بەواتا لێکۆڵینەوەدامەزراوەی 

ناو  (پرسیارەکانیئەرکەکانی ) لە هاوکارییدا لەگەڵ دەزگای خوێندنگاکاندا.کارزانییەکانی زمانە( لە زانکۆی ستۆکهۆڵم 

بەشدارییکەرانی ناو ە. لەالیەن زۆر خوێندنگا جیاوازەکاندا لە دەوروبەری واڵتدا بەتاقی کراوەتەو کەتاقیکردنەوە

 خوێندنەکە، مامۆستایان و توێژەرەوەکان بیروبۆچوونەکانی خۆیان لەبارەی تاقیکردنەوەکانەوە خستۆتەپێش.

ئێمە هیوادارین کە تۆ پێتوابێت کە تاقیکردنەوەی کۆرسەکان باشن و کە ئەوان دەرفەتت ئەدەنێ کە زانستەکانی خۆت لە 

 بابەتە جیاوازەکاندا نیشان بدەیت.
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