
Yeni bir dilde okumayı böyle öğreniyorsunuz

1.  Yeni  dildeki  en  sık  kullanılan  kelimeler  listesindeki  ilk  bin  kelimeyi  öğrenin. 
Frekans sözlükleri çevrimiçi olarak mevcuttur. Bu ilk bin kelimeyi öğrenmek için 
"Flashcards" kullanın. Flashcards, bir sayfada yabancı kelimeyi, diğer tarafta çeviriyi 
yazdığınız kağıt parçalarıdır. Önce kelimelerin anlamını öğrenirsiniz ve daha sonra 
kağıt  yığınını  ters  çevirebilir  ve ana  dilden  yeni  dile  çeviri  pratiği  yapabilirsiniz. 
Notları, zaten doğru bildiğiniz kelimelerle birlikte koyun. Hatırlamakta zorlandığınız 
kelimeleri sıralayın. Cep telefonu ve bilgisayar için flash kartlı programlar var. Daha 
önce öğrendiğiniz kelimelerle küçük cümleler yazma alıştırması yapmak için Google 
çevirisini kullanın.

2. Bin kelime tanıdığınızda, basit metinleri  okumaya başlayabilirsiniz.  Dilde basit 
çocuk kitapları okumaya başlayın ve bunu kitapların İsveççe'ye çevirileriyle yapın. 
İsveççe çevirilerin desteğiyle İsveççe çocuk kitaplarının çevirilerini okuyun. Birçok 
dile çevrilmiş birçok çocuk kitabı var.

3. Çok okuyun. Kendinizi dilbilgisine adamayın - sonunda kendiliğinden gelir.

4. Metinleri paralel olarak okuyun ve çok okuyun. Metinleri yeni dilde okuyun ve 
aynı zamanda yanında İsveççe çeviri de mevcut. Geniş bir şekilde okuyun ve her 
kelimeyi  anlamadıysanız endişelenmeyin,  her zaman İsveççe metin desteği vardır. 
Flashcards  üzerine  öğrenmek  ve  yazmak  için  önemli  olduğunu  düşündüğünüz 
kelimeleri vurgulayın.

5. Tüm kelimelerin yüzde 95 veya 97'si gibi bir şey anladığınız paralel basit kitapları 
ve kitapları okuyun. En sık kullanılan kelimeler, hızlı bir şekilde öğrendiğiniz çeşitli 
tirelenmiş kelime biçimleri ve diğer sık  kullanılan kelimelerdir (örneğin: ve, veya, 
sırasında,  sırasında,  bitti,  önünde,  bunun  gibi,  olabileceği  gibi).  Sizi  gerçekten 
ilgilendiren  kitapları  okuyun.  Ayrıca  çok  hafif  romanlar  okuyun.  Harlequin 
kitaplarını  veya  büyük  metin  yığınlarından  hızlı  bir  şekilde  geçmenizi  sağlayan 
herhangi bir şeyi okuyun. Her zaman İsveççe paralel bir metnin desteğiyle okuyun.

6. Bir seferde 15-20 dakika kısa okuma seanslarında çalışın ve beyin dinlendiğinde 
okuyun.  Mümkünse,  sadece  beş  dakika  olsa  bile,  okuduktan  sonra  kısa  bir  süre 
dinlenin.  Beynin  yeni  kelimelerin  batması  için  zamana  ihtiyacı  vardır.  Bazı 
araştırmacılar,  metinde  alışılmadık  bir  kelimeyle  karşılaşmadan  önce  7-20  kez 
karşılaşmanız  gerektiğini  söylüyor.  Aynı  kelimelerin  farklı  anlamlarda 
kullanılabileceğini unutmayın. Bu nedenle, kelimenin anlamından emin olmadığınız 
anda İsveç metnine bir göz atın. Mümkünse, günde birkaç seans okuyun ve her gün 
yukarıda okuyun. Sabahları çeyrek, öğle tatilinde çeyrek, akşamları ise bir veya iki 
antrenman okuyun. Beyin dinlendiğinde daha alıcıdır.

7. Öğrenmenin zaman almasına izin verin. Kendi dilinize oldukça yakın bir dilde 
okumayı  öğrenmek en  az  800 saat  sürer.  Bir  İsveçli  için,  örneğin  Almanca veya 
Hollandaca okumayı öğrenmek 800 saat kadar sürebilir.  Bu, bir yıldan biraz daha 
uzun bir süre boyunca günde iki saat ile aynıdır.

8. Aynı anda iki kitabı idare etmekte zorlanıyorsanız, İsveççe metinli kitabı yakl. 20 
sayfa,  yeni  dilde  ("Bıçak  Yöntemi")  kitapta  küçük  bir  kitapçık  olarak 
ekleyebilirsiniz.



9.  En  önemli  şey,  gerçekten  okumak  istediğiniz  ve  çok  okuduğunuz  kitapları 
seçmenizdir.  O zaman okumak istediğiniz  tüm metni  okumak için  gerçek arzuyu 
korursunuz.


