
الّدعم الذي نقّدمه: دعم خالل كل خطوة في رحلة التعلم
نحن نقدر أنَّ بالعربي يقدم طريقة جديدة وفريدة لتعليم اللغة العربية وتعلمها في الفصل الدراسي، 

من خالل أسلوب تعليمي قائم على التقّصي ويتمحور حول الطالب. لذا فقد عملنا جاهدين إلنشاء 
برنامج تعليمي يوّفر الّتعليم المدمج ويقّدم الدعم للمعلمين والطالب في كل مرحلة.

يتوفر دعم للمعلمين منذ الّدرس األّول من خالل تدريب عملي متعمق، 
وتطوير مهني مستمر يقدمه خبراء من بيرسون. يشمل كتاب المعلم 

الذي يقدمه بالعربي، روابط وخطط دروس، وتساعد المعلمين على 
تقديم الدروس بكل ثقة وسهولة.

القياس الفّعال لمدى التقّدم ومدى اتقان الّلغة لدعم 
الكفاءة الّلغوية.

يمّكن البرنامج الطالب من إظهار مستوى إتقانهم للغة 
العربية ومتابعة التقدم المحرز من خالل تقييم تكويني 
مستمر يتم تقديمه عبر تطبيق برنامج بالعربي. يتحقق 

ذلك من خالل اختبارات موجزة وأنشطة الكترونية ممتعة 
ومشوقة، تتجاوز حدود الفصول الدراسية وتعزز تعلم 

اللغة العربية.
يمكن أيًضا للمعلمين االطالع على بيانات التقييم 

التفصيلية عبر تطبيقنا الرقمي "بالعربي" ويمكنهم بعد 
ذلك استخدام هذه البيانات الستخدام استراتيجيات 

الّتمايز في التعليم ودفع أداء الطالب وتعزيز ثقتهم في 
التواصل باللغة العربية.

فنحن نضع األدوات في متناول يد الطالب إلحراز أعلى 
درجات النجاح في تعّلم الّلغة من خالل تزويدهم 

بالمالحظات العامة والفردية والدعم الفّعال من أجل 
تحسين مستواهم اللغوي.

يشمل تطبيق برنامج بالعربي صفحة خاصة بالتقييم (دفتر 
الدرجات) حيث يمكن للمعلمين استخدامها للتقييم 

التكويني المستمر ولعرض بيانات األداء. ويمكن بعد ذلك 
استخدام تحليل بيانات األداء لتطبيق الّتعليم المتمايز 

في الفصل الدراسي وتحسين النتائج.
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يمكن لألطفال استخدام كّل من كتاب الطالب المطبوع 
والرقمي على حد سواء، اللذين يحتويان على أقسام 
"إلشراك أولياء األمور". وهو األمر الذي يوسع نطاق 

التعلم الفعال ليتجاوز حدود الفصل الدراسي ويغّمس 
أولياء األمور في تعّلم أطفالهم لّلغة العربية.
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نقدم	لكم	’’بالعربي"

لماذا	”بالعربي“؟

المحتوى

برنامج تعليم اللغة العربية وتعلمها بطريقة مبتكرة في 
الفصل الّدراسي.

نقّدم لكم منهاج ”بالعربي“ وهو منهاج مبني على التعّلم 
بالمعايير، وأدب األطفال، ومهارات التفكير العليا.

الهدف األول من هذا العمل هو جعل تعّلم اللغة العربية 
ممتعا للتالميذ، ومفيدا، وفعاال، وذا مستوى عال.

والهدف الثاني هو تقديم اللغة العربية الفصيحة بشكل 
حداثي ومعاصر ومبني على أفضل الممارسات من خالل 
االرتكاز في بناء المنهاج على أهم األبحاث في مجاالت 
التربية، وتعّلم اللغات، واللسانيات، وعلم النفس التربوي.

نؤمن بأّن تعّلم اللغة العربية يجب أن يكون ممتعا، وسهال، 
وذا معنى للمتعّلم وللمعّلم وألولياء األمور كذلك. ونؤمن 

بأّن في اللغة العربية جماال، وعمقا، ومرونة تستطيع 
استيعاب كّل ِعلم جديد وكل فكرة في هذا العالم. ونؤمن 

بّأننا نحتاج إلى أن نرَي أبناءنا هذا كّله من خالل ”بالعربي".

من خالل مجموعة شاملة من نصوص القراءة المعلوماتية واألدبية، 
ينغمس الطالب بشكل كامل في القراءة والكتابة منذ بداية البرنامج، 

اًبا ومفكرين أفضل. وهو ما يساعدهم على أن يصبحوا قارئين وكتَّ

فإنغماس الطالب في القصص المشوقة يجذبهم بشكل كامل للتعمق 
نهم منها. باللغة العربية، وهو ما يزيد من سرعة إتقانهم وتمكُّ

يمكن للطالب استخدام كتاب الّطالب اإللكتروني الخاص بهم من خالل تطبيق 
بالعربي الرقمي، كما يمكنهم أيًضا المشاركة في التدريبات اإللكترونية، مثل 

االختبارات الموجزة لقياس معرفتهم باللغة العربية وفهمهم لها.
وعلى هذا النحو، فإن البرنامج يستعرض نهج تعلم مدمج يتناسب مع كل 

المدارس. فهو يساعد المعلمين على دعم الطالب لتحقيق إمكاناتهم 
والتقدم بسالسة إلى المستوى التالي من التعلم، من خالل الدمج الفعال 

لألنشطة والمحتوى الرقمي والمطبوع.

 يتميز بالعربي بمظهر وأسلوب نابض بالحياة يستخدم مزيًجا من الرسوم 
والصور الواقعية إلشراك الطالب في محتوى البرنامج. كما يتم استخدام 

المزيد من الّصور الواقعية في الصفوف العليا بما يتناسب مع هذه 
الفئة العمرية.

يوفر تصميم البرنامج رابًطا سلًسا بين المكونات المطبوعة والرقمية، 
وهو ما يساعد الطالب على التركيز على أنشطة التعلم، ويساعد 

المعلمين على تقديم الدروس بسهولة؛ األمر الذي يترتب عليه تحسين 
التعلم والتعليم بصفة عامة.

ويتضمن أيًضا روابط لمجموعة من األغاني واأللعاب والقصص باللغة 
العربية المصممة لدعم اكتساب اللغة، قام بتطويرها شريكنا عالم 
مّكوكي، الذي يتميز بجودته العالية في توفير الوسائل التعليمية 

الترفيهية لألطفال في الشرق األوسط.

ُيعَتبر بالعربي منهًجا ثرًيا يقدم أكثر من مجرد تعلم اللغة، فهو يضم محتوى يهدف إلى 
تطوير الشغف بالثقافة العربية، ويبث الثقة بمستقبل مشرق للغة.

يغّطي البرنامج أيًضا مهارات القرن الحادي والعشرين إلعداد الطالب ليكونوا جاهزين 
للمشاركة بفعالية في سوق العمل والحياة.

ألننا نريد إتاحة الفرصة للتالميذ      •
الستكشاف اللغة العربية واستخدامها     

من خالل التقّصي والتفّكر.  

ألننا نستخدم أساليب التدريس الحديثة     •
لتطوير تعلم اللغة العربية لدى األطفال.  

ألننا نريد دعم المعلمين في استخدام     •
مهارات وتقنيات القرن الحادي والعشرين     

في قاعات الدراسة.  

وضع معيار جودة للغة العربية مع نهج قائم على المعايير، يستند برنامج 
بالعربي إلى معايير تدريس اللغات العالمية بالتعاون مع مؤلفة البرنامج 

الدكتورة هنادا طه-تامير، األكاديمية المتخصصة في أساليب تدريس الّلغة 
العربية.

وهذا يعني قياس كفاءة الطالب ومدى التقدم الذي أحرزوه من خالل معايير 
لّلغة العربية تتسق مع نواتج التعّلم في مختلف المناهج الدراسية.

ألننا نحّب اللغة العربية ونرى فيها جماال وقدرة على احتضان األفكار والعلوم      •
واآلداب كّلها.  

ألننا نريد الحفاظ على الهوية الثقافية واالعتزاز بتاريخنا من خالل تكوين روابط ذات معنى     •
باألجناس األدبية المختلفة.  

معاييرنا
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مزيج	من	الصور	والرسوم،	باإلضافة	إلى	مقاطع	الفيديو	التفاعلية	التي

تجذب	الطالب	إلى	تعلم	اللغة	العربية	

أكثر	من	مجرد	برنامج	لتعلم	اللغة	العربية
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