Dari

به آموزش svenska

 Läraخوش آمدید!

 Lära svenskaیک سایت رایگان در اینرتنت می باشد .در این صفحه شام زبان سویدنی مترین می کنید  .مترین ها و فیلم نیز موجود می
باشد .شام می توانید از کامپیوتر یا گوشی تلفن استفاده کنید.اگر شام به کامپیوتر یا گوشی دسرتسی ندارید می توانید به کتابخانه رفته و از آنجا
کامپیوتر قرض کنید.
به صفحه انرتنت رفته و صفحه  www.larasvenska.seرا دریابید.

صفحه نخست

وقتی صفحه  Lära svenskaرا باز کردید ،شام می توانید میان چهار صفحه انتخاب کنید .همه چهار صفحه دارای مواد آموزشی برای مترین
سویدنی به انواع مختلف و درجه های مختلف می باشد.

آغاز مترین زبان سویدنی

» »برای شام که مبتدی هستید و میخواهید آغاز کنید.
در صفحه ”آغاز مترین زبان سویدنی” ،شام می توانید سویدنی ابتدایی ،کلمه ها و جمله ها را یاد بگیرید.

ادامه مترین زبان سویدنی

» »برای شام که میخواهید بیشرت مترین کنید و پیشرت بروید.
فدرصفحه ”ادامه مترین زبان سویدنی” ،برای شام که می خواهید سویدنی را به صورت مشکل تر
بیاموزید مترین ها،فلم ها و جمالت موجود می باشد.

زبان سویدنی را یکجا با دیگران مترین کنید

» »برای مترین زبان سویدنی اشخاص را در محل اقامت تان و یا هم در تیلفون موبایل تان ،یافت کنید.

در صفحه ”زبان سویدنی را یکجا با دیگران مترین کنید” شام می توانید با سویدنی زبان هاییکه می
خواهند به شام در یادگیری سویدنی کمک کنند به متاس باشید.

لغت نامه ها و ترجمه

» »دیکشرنی ها (فرهنگ لغات) و لغات نامه ها در ساحات مختلف.
درصفحه ”لغت نامه ها و ترجمه” شام خود می توانید معنی کلمه ها جمالت را دریابید .همچنین شام
می توانید لست های را پیدا کنید که در مکلامت روزمره به کار می برید.
با استفاده از Lära svenska
» »شام می توانید در  Lära svenskaمترین انجام داده و فلم ها را متاشا کنید ،البته به هر صورت که شام برنامه ریزی منایید.
» »زمانیکه شام یک فلم را متاشا می کنید ،می توانید فلم را وقفه داده و دوباره از جاییکه می خواهید فلم را ببینید.
» »در  Lära svenskaلینک های به وبسایت ها دیگر نیز وجود دارد .این به این معنی است که شام می با کلک منودن به  Lära svenskaاز
این صفحه بیرون می شود.

 Lära svenskaیک بخش از سایت  www.informationsverige.seمی باشد.
سایت  www.informationsverige.seاز جانب ادارات دولتی پیشربده می شود ،به ده زبان بوده و کامالٌ رایگان می باشد .در این صفحه
همه معلومات های که شام بعنوان یک تازه وارد به سویدن نیاز دارید موجود می باشد .در اینجا شام در کنار سایرمعلومات پاسخ در مورد اینکه
مسکن ،صحت و مکتب چگونه کار می کند دریافت می کنید ،یا اینکه شام چگونه کار جستجو کنید و تحصیالت تان را ادامه بدهید ،بدست می
آورید.
www.larasvenska.se
www.informationsverige.se

