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 Läraخوش آمدید!

وبسایت  Lära svenskaیک وبسایت اینرتنتی رایگان است  .در اینجا شام مترین زبان سوئدی میکنید .در اینجا مترینها و فیلم های آموزشی
برایتان جمع کرده ایم  .با استفاده از یک کامپیوتر ،یا تبلت یا تلفن موبایل میتوان وارد این وبسایت شد .اگر به تلفن موبایل دسرتسی ندارید
میتوانید به نزیک ترین کتابخانه بروید .درانجا کامپیوتر برای امانت گرفنت هست.
به روی اینرتنت بروید و در محل درج نشانی اینرتنتی ،این ادرس را بنویسیدwww.larasvenska.se :

صفحه رشوع

وقتی که به صفحه  Lära svenskaوارد شدید میتوانید از میان چهار صفحه یکی را به انتخاب کنید .همه صفحات دارای مطالبی هستند که
بتوان مترین زبان سوئدی کرد اما به روش های گوناکون و در سطوح مختلف.

مترین زبان سوئدی را رشوع کنید

» »برای افراد مبتدی که می خواهند رشوع کنند.
در صفحه «مترین زبان سوئدی را رشوع کنید» پایه ای ترین واژه ها و اصطالحات سوئدی را خواهید
آموخت.

به مترین کردن زبان سوئدی ادامه دهید

» »برای افرادی که می خواهند مترین کرده و پیرشفت کنند.
در صفحه «به مترین کردن زبان سوئدی ادامه دهید» مترینات و فیلم هایی هست که مناسب کسانی
است که میخواهند به روی واژها و جمالت دشوارتر مترین کنند.

مترین زبان سوئدی با دیگران

» »افرادی را برای مترین زبان سوئدی در جائی که زندگی می کنید یا در تلفن موبایل پیدا کنید.در صفحه به
به کمک صفحه «مترین زبان سوئدی با دیگران» می توانید با سوئدی هایی در متاس باشید که می توانند
بشام کمک کنند تا سوئدی یاد بگیرید.

فهرست واژه ها و ترجمه

» »کتاب لغت و لیست واژه ها در زمینه ای مختلف
در صفحه «فهرست واژه ها و ترجمه» لیتک هایی را پیدا میکنید که شام را به صفحاتی مبربد که در آنجا
خود می توانید معنای واژه ها را بیابید .در انجا همچنین لیست هایی از واژه هایی هست که دانسنت
آنها در زندگی روزانه خوبست.
بکار گیری Lära svenska
» »در  Lära svenskaشام میتوانید به هر ترتیبی که مایل باشید مترینات را انجام دهید و به فیلم ها نگاه کنید.
» »به هنگام متاشای فیلم ،اگر میخواهید انچه که در فیلم گفته میشود را تکرار کنید می توانید فیلم را متوقف ساخته و به عقب برگردانده و دوباره
ببینید.
» »در  Lära svenskaلینک هایی به دیگر صفحات اینرتنتی وجود دارد .هنگامی که شام به روی این لینک ها کلیک می کنید Lära svenska
را ترک میکنید.
وبسایت  Lära svenskaبخشی از وبسایت زیر استwww.informationsverige.se :
وبسایت  www.informationsverige.seتوسط یک نهاد دولتی اداره میشود ،به ده زبان مختلف وجود دارد و کامال رایگان است .در اینجا
همه اطالعات الزم برای شام که تازه وارد سوئد شده اید جمع آوری شده است .در اینجا برای منونه میتوان پاسخ برای پرسش هایی مانند بازار مسکن،
سیستم درمانی و مدرسه چگونه کار میکند و یا اینکه چگونه میتوان به جستجوی کار پرداخت و یا تحصیل کرد اطالعاتی یافت.
www.larasvenska.se
www.informationsverige.se

