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چىد زباوً بىدن و زبان مادری
آیب در هٌشل ثجش سثبى طْئذی ثَ سثبى دیگزی ثب فزسًذاًتبى ؿحجت هی کٌیذ؟
درکوْى طبلن ػوب ُوچْى ّالذیي هیتْاًیذ ثزای حفع ّ تمْیت سثبى هبدری اس
ُ٠وبى اثتذای کْدکظتبى یب دّرٍ آهبدگی تمبضبی کوک ثکٌیذ
ُذف ایٌظت کَ ثَ ؿْرت فعبل اس چٌذ سثبًَ ثْدى جبهعَ پؼتیجبًی ػْد،کْدکبى یب داًغ آهْساى
تؼْیك هی ػًْذکَ داًغ ثیؼتزی در هْرد سثبى هبدری ّ فزٌُگ هلی ػبى کظت کٌٌذ .در ًتیجَ
ثتْاًٌذ ثَ عٌْاى یک فزد
٠چٌذ سثبًَ ارتمب پیذا کٌٌذ  .سثبى هبدری ثعٌْاى یک درص یب ثزًبهَ درطی جذاگبًَ پذیزفتَ ػذٍ اطت
برای آمىزش زبان مادری باید:
* یک یب ُز دّتبی ّالذیي دارای سثبًی غیز اس سثبى طْیذی ثبػٌذ .
* سثبى ثطْر کلی ًمغ هزاّدٍ ثب دّرّثز را ثزای فزد ایفب هی کٌذ.
* ٠داًغ آهْس دارای داًغ اّلیَ ّ پبیَای اطت ًَ هجتذی
* تذریض سثبى هبدری هؼزّط اطت ثَ ایٌکَ حذالل پٌج ًفز هتمبظی آهْسع
سثبى هبدری ّجْد داػتَ ثبػذ .کوْى هْظف اطت تِیَ اهکبًت ثب آهْسگبر هٌبطت ّ ػبیظتَ را
٠فزاُن آّرد
اگزػوب ثب سثبى یکی اس اللیت ُبی طبهی  ،فٌالًذی،تْراًذالضفٌظکب(لِجَ هحلی اطت در فٌلٌذ) ،
یِْدی ّ رّهی ؿحجت هی کٌیذهی تْاًیذ هتمبظی آهْسع ثَ سثبى هبدری ثبػیذ ،حتی اگز ایي سثبى
را ثطْر هعوْل ّ رّساًَ در خبًَ ؿحجت ًکٌیذ .ایي حك ثزای کْدکبًی کَ ثَ فزسًذ خْاًذگی ُن
٠پشیزفتَ هی ػًْذ ؿبدق اطت

روش یادگیری
ُظتٌذ کَ خْد

هعلوبًی کَ درکالطِبی آهْسػی سثبى هبدری تذریض هی کٌٌذ هعوْال کظبًی
٠دارای ُوبى سثبى یب فزٌُگ داًغ آهْس هی ثب ػٌذ
 ّ٠ضوٌبداًغ سیبد ثَ سثبى طْئذی دارًذ
آهْسع آًبى هعوْال ثعذ اس اتوبم ّلت ٠گزُِّبی آهْسع سثبى هبدری ثبیذ دارای سثبى هؼتزک ثبػٌذ
٠رطوی هذرطَ ّ ثب تخـیؾ اهکبًبت السم آهْسع ؿْرت هی گیزد
در کمىن سالم زباوهای زیر آمى زش دادي میشىود:
آلجبًی ،عزثی ،آػْری ،طزیبًی ،ثٌگالدػی ،ثْطٌی ،طزة کزّاطی ،اًگلیظی ،فٌلٌذی،
فزاًظْی ،یًْبًی ،کْردی ،هبًذلیٌیُ ،لٌذی /فالهلٌذطکب ،فبرطی ،لِظتبًی ،رّطی ،طْهبلی،
٠اطپبًیْلی ،تبیلٌذی ،اریتزٍ ،آلوبًی ّ هجبری
تقاضاوامً
تمبضبی آهْسع سثبى هبدری هعوْال ثَ ایي ؿْرت پیغ هی رّد کَ:
ّالذیي فزهِبی هخـْؽ را اس هظئْلیي کْدکظتبى یب هذرطَ دریبفت ًوْدٍ ،اس طزیك پز کزدى ایي
فزهِب ّ تحْیل هجذد آًِبهظئْلیي را اس تمبضبی خْدػبى هطلع هی ًوبیٌذ .السم ثَ یبدآّری اطت

آهْسع سثبى هبدری اهزی اطت آساد ّ
٠رایگبى
کساوی تازيوارد
دّ ثخغ هجشا

کوْى طبلن ثزای کظبًی تبسٍّارد کَ سثبى هبدری دیگزی ،غیز اس سثبى طْئذی
دارًذ در هذرطَ  Skogsängsskolanثزای آهْسع سثبى هبدری
تخـیؾ دادٍ اطت  .یکی ثزای ًْجْاًبى ّ دیگزی ثزای افزاد خزدطبلُ .ز دّی ایي ثخغ تحت
عٌْاى هذرطَ ثیي الوللی ،کبر هی کٌٌذ .در ایي کالطِب درّص هتفبّت تذریض هی ػْد ّلی توزکش
اؿلی رّی سثبى طْئذی اطت .سهبى آهْسع در ایي کالطِبػغ هبٍ تب یکطبل ّ ًین هی ثبػذ.
السم ثَ یبدآّری اطت کَ ثعذ اس اتوبم دّرٍُبی اّلیَ کالطِبی ثیيالوللی ،افزاد هی تْاًٌذ در کالص
٠هعوْلی هذارص طْئذی تحـیالت خْد را اداهَ دٌُذ

اوجمه آمىزشی
ػوب ثعٌْاى فزدی کَ اخیزا ّاردطْئذػذٍایذ ّ ثَ سثبى طْئذی آػٌبیی چٌذاًی ًذاریذ هیتْاًیذ ,یب
ایي حك ثزای ػوب هحفْظ اطت کَ ثخؼی اسدرّص را تب هذت سهبى هحذّد ثَ سثبى هبدری آهْسع
٠ثجیٌیذ  .ثب ایي هالحظَ کَ ایي هذرطَ اطت تعییي هی کٌذ چَ کظی اس ایي حك ثزخْردار اطت
ثزای آگبُی ثیؼتزهیتْاًیذ ثب هعبّى هذیز هذرطَ آًٌب لْى توبص ثگیزیذ.
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