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رؤيتنا 

الريادة يف تعليم اللغة العربية عن 
ُبعد، ونرش ثقافتها للناطقني 

بغريها. 
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رسالتنا 

تعليم اللغة العربية عن ُبعد، 
ونرش ثقافتها للناطقني بغريها 

عرب أفضل املناهج التعليمية 
والتقنيات الحديثة والكفاءات 

املؤهلة.
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يــزداد اإلقــبال يــومــاً بــعد يــوم عــلى تــعلم الــلغة الــعربــية يف الــعامل، وتشهــد 

املـجتمعات يف الـدول الـنامـية طـلباً مزتايـداً عـلى تـعلم الـلغة الـعربـية، لكثري مـن 

األسـباب املـتعلقة بـتعلم الـلغة كـمعرفـة اإلسـالمـي و طـلب الـدراسـة والـسفر 

يـة وغري ذلـك، بـاإلضـافـة إىل أن تـعلم الـلغة الـعربـية يكسـب  واألعـمال الـتجار

مــــتعلميها مــــزايــــا كثرية؛ كــــالرثاء الــــلغوي، والــــعمق الــــحضاري، واالنــــتشار 

الجغرايف، ومواكبة املستقبل.

ملاذا تعليم اللغة العربية؟
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أبرز ممزيات اللغة العربية

كرث اللغات انتشاًرااألكرث ثراًء على اإلطالق األكرث ثباًتا واستقراًرا من أ

بني اللغات

ُتمكنك من معرفة الثقافة العربية، 

وفهم نصوص الدين اإلسالمي

من أهم اللغات الرسمية 

يف األمم املتحدة
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ملاذا اخرتنا تعليم العربية عن بعد؟
كــز لــتعليم الــلغة الــعربــية، وقــد يــصعب عــلى املــتعلم  قــد ال يــتوفــر بــالــقرب مــن املــتعلم مــرا

تـخصيص أيـام محـددة مـن األسـبوع لـلذهـاب ملـراكـز تـعليم الـعربـية ألسـباب تـتعلق بـالـعمل أو 

الدراسة أو الصحة أو التكاليف أو ظروف التباعد االجتماعي، ... إىل غريها من األسباب. 

نـرى يف  مـنصة (علمين الـعربـية) أن تـعليم الـلغة الـعربـية عـن بـعد هـو الحـل األنسـب لـظروف 

املـتعلم أيـنما كـان ويف أي وقـت؛ لـكون الـتعليم اإللكرتوين يـوفـر لـه مـزايـا مـتقدمـة تـتفوق عـلى 

الكثري من املراكز القائمة.
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ممزيات 
املنصة

اختبار تحديد 
الـمستـــوى

اخـــــتبار تحـــــديـــــد املســـــتوى، 
وإمـــــكانـــــية مـــــعرفـــــة مـــــدى 

تقدمك يف كل مرحلة.

تــعــلّـــٌم 
تفاعلـي

الــــتعّلم الــــتفاعــــلي؛ بــــممارســــة 
الـــــــلغة مـــــــع معلمني نـــــــاطقني 
مــــــــع  والــــــــتـفـاعــــــــل  أصـلـيـني، 
يـــن تـــحت إرشاٍف  متعلمني آخـــر

منهجي.
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منهجية الدراسة
املــــــــبــــــــــارشة،  الــــــــدروس 
واألنـشــــــــطـة الــــــــتـفـاعــــــــلـيـة، 
واالخــــــــتـبـارات الــــــــتـقـيـيـمـيـة، 

ير. والتقار

تعلٌم بال قيود
الـــــــتعلُم يف أوقـــــــات الـــــــفراغ 
وحْســــب الربنامــــج الــــيومــــي؛ 
دون االرتـــباط بـــمكان محـــدد، 

ودون قيود أو حواجز.

ممزيات 
املنصة
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متابعٌة للتقّدم
يـمكنك تحـديـد مسـتواك يف 
الــــلغة الــــعربــــية، ومــــتابــــعة 
تــــــــقـدمــــــــك يف ثــــــــمـانــــــــيـة 

مستويات دراسية.

ممزيات إثرائية
يـة مـن املـقاطـع املـرئـية  مـكتبة ثـر
والـــــصوتـــــية، والـــــرســـــومـــــات 
الــــــــتـوضــــــــيـحـيـة والــــــــقـصـص 

التعليمية.

ممزيات 
املنصة
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يــــشمل مــــقاطــــع فــــيديــــو 

ومــــــــحـادثــــــــات  ودروًســــــــا 

تشـــــتمل عـــــليها املـــــناهـــــج 

األســـــــاســـــــية، واألنشـــــــطة 

الــتفاعــلية، واخــتبار تحــديــد 

املستوى.

ُتـعـىن بــــــــتـطـويــــــــر مــــــــهـاريت 

االســـتماع والتحـــدث لـــدى 

املـتعلم، وتحسـني طـالقـته، 

وإثـــــراء معجـــــم مـــــفرداتـــــه 

وتفعيلها.

محتوى تعليمي 
تفاعلي رئيس

لقاءات تعليمية 
ية مبارشة حوار

يـقدم خـدمـات تـعليمية داعـمة 

لــلمحتوى الــرئــيس: مــن مــكتبة 

مـــــواد إثـــــرائـــــية، ومـــــنتديـــــات، 

مـزنلـيـة،  واجــــــــبـات  ومــــــــنـصـة 

ومـــسابـــقات وألـــعاب لـــغويـــة، 

وقصص تعليمية، وغريها.

لقاءات تعليمية 
ية مبارشة حوار أقسام 

املنصة
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    يـــرتـــكز املـــنهج الـــذي تـــقدمـــه املـــنصة 

عـــلى عـــدد مـــن املـــناهـــج املـــتخصصة 

الـرائـدة يف املـجال جـودًة وفـاعـليًة، مـع 

تــطويــر وإضــافــات تــقتضيها الــحاجــة 

كـــبة العرص؛ مـــما يـــشكِّل مـــنهًجا  ومـــوا

مـــتكامـــًال يـــراعـــي احـــتياجـــات املـــتعلم 

وطموحاته.

حـــــصص مـــــبارشة عـــــن 

ُبـــعد؛ ملـــمارســـة املـــحادثـــة 

مع ناطقني أصليني.

مـــــــختلف األقـــــــسام اليت 

الــــــــعــمــلــيــة  تــــــــتــطــلــبــهــا 

التعليمية.

تـعلم ذايت تـفاعـلي لـلطالـب 

يف املـــنصة بنســـبة تـــصل إىل 

الــــــــعـمـلـيـة  مــــــــن   (%90)

التعليمية.

الــــــــلــغــوي  الــــــــتــدرج 

والــــــــتـــــحـــــصـــــيـــــلـــــي 

للطالب.

مـــدة الـــدراســـة لـــلطالـــب 

مــتوســط الــتحصيل (16) 

شهًرا.

منهج املنصة
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سيكون الطالب 
قـــــــــادراً بـــــــعــــــــد 
اجتياز الـمــراحــل 
الدراســيــة عــلــى

اكتساب مفردات 
اللغة

إجـــادة مهـــارتـي القراءة 
والكتابة

فهم القواعد األساسية 
للغة العربية

االستماع الجيد للغة 
العربية، وإجادة التحدث بها
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يارتكم نسعد بز

teachmearabic.org
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