


يعد برنامج العربية عل���ى اإلنترنت Arabic-online.net حدثًا مهمًا ومنعطفًا مختلفًا 
ف���ي تاريخ تعليم اللغ���ة العربية لغير الناطقين بها وتعلمها، وس���ُيفضي إلى نمط 
وثقاف���ة جديدي���ن أطلقت���ه الجامع���ة الس���عودية اإللكتروني���ة خدم���ة للغ���ة العربية. 
نس���تطيع الق���ول أن تعل���م اللغة العربي���ة أصبح اآلن عبر ه���ذا البرنام���ج متاحًا في أي 

مكان وزمان... شمس العربية تشرق على العالم.

مدير الجامعة السعودية  اإللكترونية
أ.د. عبداهلل بن عبدالعزيز الموسى
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 اللغة العربية: 
اللغ���ة جس���ر بني احلض���ارات، إذ لم تعد اللغة يف حياة األمم والش���عوب مجرد أداة لالتص���ال؛ بل وعاءٌ للتنوع 

والتقارب الثقايف، وجسرٌ للحوار بني احلضارات لتحقيق تعاون أوسع نطاقا بني الشعوب.

اللغ���ة العربية لغة ذات دور كبير يف إس���هامها يف حفظ ونش���ر احلضارة اإلنس���انية ب���ل والتأثير فيها على مر 
التاريخ، وتعد إحدى أكثر اللغات انتشاراً يف العالم إذ متثل لغة 22 دولة ويتحدث بها أكثر من 422 مليون عربي، كما 
أنها لغة عاملية يحتاج إلى اس���تعمالها أكثر من مليار ونصف املليار مس���لم يف ش���تى أنحاء العالم، وهي إحدى اللغات 

الست املعتمدة يف األمم املتحدة وتحتفي بها اليونسكو كل عام.

ونظ���راً لإلقب���ال املتزايد عل���ى تعلم اللغة العربية من قب���ل الناطقني بغيرها من مختل���ف املنطلقات، واحلاجة 
املاسة يف الوقت احلاضر إلى التواصل الثقايف واحلضاري بني أبناء العربية وأبناء الثقافات العاملية األخرى، وافتقار 
ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها إلى برنامج إلكتروني ش���امل ومتكامل يقدم سلس���لة تعليمية متطورة مع 
اختباراتها التصنيفية والقياسية تتبناها جهة رائدة يف التعليم اإللكتروني لسد النقص احلاصل يف مخرجات معاهد 
اللغ���ة العربي���ة التقليدي���ة، وإمياناً بدور اململكة العربية الس���عودية يف نش���ر الثقافة العربية االس���المية بهدف تعزيز 
التفاه���م والعي���ش املش���ترك بني كافة احلضارات واألمم بكل ثقافاتها وحل���رص وزارة التعليم يف خدمة اللغة العربية 
ونش���رها كان الب���د من إحداث نقلة نوعية يف مجال تعليم العربية لغي���ر الناطقني بها، من هذا املنطلق رأت اجلامعة 
الس���عودية اإللكترونية ما يحتم عليها إعادة تقدمي اللغة العربية لآلخرين بكيفية نوعية متميزة، فتش���كلت الرؤى يف 
اجلامع���ة الس���عودية اإللكترونية املتميزة يف التعلي���م اإللكتروني عبر برامجها اخملتلفة، لتدخ���ل املبادرة حيز التنفيذ 
بإط���الق برنامج: العربية عل���ى اإلنترنت Arabic-Online.net لتكون الرائدة يف تعلي���م اللغة العربية إلكترونياً على 

املستوى احمللي واالقليمي والعاملي.
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ال������رؤي������ة:

ال��رس��ال��ة:

نشر اللغة العربية حول العالم

تقدمي تعليم متميز للعربية لغير الناطقني بها محققا أحدث املعايير 
العاملية واملمارس���ات املثلى يف تعل���م وتعليم اللغات، من خالل منهج 
إلكتروني رائد يساعد على نشر اللغة العربية وثقافتها حول العالم.

ويعد البرنامج حدثاً مهماً ومنعطفاً فارقاً يف تاريخ تعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها وتعلمها، وس���يُفضي 
بال شك إلى منط وثقافة جديدين.

وسيتيح برنامج العربية على اإلنترنت Arabic-Online.net فرصة تعلم العربية للناطقني بغيرها إضافة إلى 
الناطقني بالعربية الذي عاش���وا يف بيئات غير عربية فاكتس���بوا اللغة املتحدثة )لغة األبوين( لكنهم حرموا من تعلم 
مه���ارات أخ���رى كالقراءة والكتابة، كم���ا أن الثروة اللفظية لديهم جد فقيرة وهنا تصب���ح الفرصة متاحة أيضا ألبناء 

املغتربني.
برنام���ج العربي���ة عل���ى اإلنترنت يلبي احتياج���ات ميدان تعليم اللغ���ة العربية للناطقني بغيره���ا بتوفير برنامج 
الكترون���ي متكام���ل يتي���ح دراس���ة العربية يف كل م���كان يف العالم دون قي���ود زمنية او جغرافية ألكب���ر عدد ممكن من 
الراغبني يف التعلم بطاقة استيعابية غير محدودة متجاوزا عوائق التعليم التقليدي وموفرا التكلفة التعليمية وتبعات 

السفر والتنقل.



١٢,٠٠٠
ملـــف
صوتي

١٠,٠٧٦
تـدريبــًا
تعليميا

٦,٣٢٠
صـــورة
تعليمية

٧٩٦
فيديـــو
رئيـــس
تفاعلي
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 أهداف البرنامج:
أوالً: تلبية احتياجات ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها إلى برنامج إلكتروني ش���امل ومتكامل يُقدم 
سلس���لة تعليمي���ة متطورة م���ع اختباراتها التصنيفية والقياس���ية، ضمن قالب إلكتروني يعد م���ن أكثر البرامج 

اإللكترونية تطوراً يف ميدان تعليم اللغات.

ثاني���اً: تلبي���ة احتياجات اإلقب���ال املتزايد على تعلم اللغ���ة العربية من غير الناطقني بها ح���ول العالم ألغراض 
مختلفة.

ثالثاً: اإلس���هام يف نش���ر اللغة العربية وتعزيز دورها ومكانتها املتميزة بوصفها لغة عاملية، والعمل على تحقيق 
رسالة اململكة العربية السعودية يف خدمة العربية.

رابعاً: اإلس���هام يف نش���ر الثقافة العربية اإلس���المية واملش���اركة بفعالية يف تعزيز التفاهم والعيش املش���ترك 
ب���ني مختل���ف احلضارات والثقافات وتلبي���ة احلاجة إلى التواصل الثقايف واحلضاري ب���ني أبناء العربية وأبناء 

الثقافات العاملية األخرى.

خامس���اً: تق���دمي اللغة العربية للمتعلمني من الناطقني بغيرها ضمن س���ياقها املعي���اري الفصيح املعاصر، ويف 
بعدها احليوي الوظيفي، وربط تعلمها باحلياة. 

سادس���اً: تطوير مجال تعليم العربية للناطقني بغيره���ا يف ضوء التجارب التعليمية/ التقنية الناجحة واملعايير 
املعتمدة عامليا.

سابعاً: تقدمي تعليم إلكتروني متكامل وعصري وتفاعلي للعربية لغير الناطقني بها.
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اختبــــــــــــار 
العربيـــــــة
المعياري

ــة   ــل ــرح م
م   لمتقد ا
تفع لمـر ا

ــار   ــب ــت اخ
ــد ــدي ــح ت
المستوى

المدخل
الصوتي

مستويـات
البرنامـــج
الدراسيــة

16
مستوى

االختبار 
13التحصيلي 14 ــة  15 ــل ــرح م

م لمتقد ا

االختبار 
التحصيلي 1011

16

12 ــة  ــل ــرح م
المتوسط 
المــرتفع

االختبار 
7التحصيلي 8 ــة 9 ــل ــرح م

المتوسط

االختبار 
التحصيلي 456 ــة  ــل ــرح م

ا�ساسي

االختبار 
1التحصيلي 2 ــة 3 ــل ــرح م

ئ لمبتـد ا
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 المستويات الدراسية
يس���تند البرنام���ج يف تقس���يمه للمس���تويات الدراس���ية إل���ى اإلط���ار األورب���ي املرجع���ي املش���ترك للغ���ات 
)Common European Framework of Reference for Languages(، ويق���دم امله���ارات اللغوي���ة األرب���ع 
)االس���تماع، والكالم، والقراءة، والكتابة(، وعناصر اللغ���ة: )األصوات واملفردات والتراكيب( بطريقة تكاملية، معتمداًَ 
نظام الوحدة الدراس���ية. كما يراعي الكفايات اللغوية، واالتصالية، والثقافية، معتمدا أس���لوب التدرج حسب مستوى 

املتعلم. 

وميزج البرنامج ما بني التعليم الذاتي واالفتراضي على مدار الساعة، من خالل منصة تعليمية لشركة عاملية 
رائدة يف تعليم اللغات وتعلمها )روزيتا ستون(.

ويب���دأ برنام���ج العربية على اإلنترن���ت Arabic-Online.net، باختبار تحديد املس���توى، الذي يحدد للدارس 
املس���توى املالئ���م له. ثم يش���رع يف تعلم العربية عند مرحلة ما. ويس���تهل البرنامج باملدخ���ل الصوتي متضمنا عرضاً 
تفصيلي���اً ألص���وات العربي���ة ونطقها، واحلروف العربية وأش���كالها الكتابي���ة بكافة أوضاعها وحاالته���ا، كما يتضمن 

البرنامج ستة عشر مستوى واختبارات تحصيلية يف نهاية كل مرحلة تعليمية قسمت على ست مراحل. 

ومين���ح م���ن يجت���از البرنامج بنجاح ش���هادة الكفاية يف اللغة العربي���ة لغير الناطقني بها معتم���دة من اجلامعة 
السعودية اإللكترونية.
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ساعة ذاتية
للمستوى شهريًا

ساعة دراسية
لكل مستوى

ساعة
اسبوعيًا

ساعة ذاتية
أسبوعيًا

 ساعات افتراضية
للصوتي

ساعة
للمدخل الصوتي

ساعات افتراضية
أسبوعيًا

980
ساعة دراسية

60

48

12

15

123

20

15

5

ساعة افتراضية
للمستوى شهريًا

ساعة ذاتية
للصوتي

٪75
تعلم
ذاتي

٪25
تعلم

افتراضي
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 الساعات الدراسية:
لقد مت توزيع املستويات إلى وحدات تعليمية يصل عددها إلى 96 وحدة تتوزع على 416 درساً تعليمياً يتلقاها 
املتعل���م، مبع���دل 24 درس���اً لكل مس���توى، و28 درس���اً خُصصت للمدخل الصوت���ي، يف مجموع س���اعات تعليمية يبلغ 
980 س���اعة، بنحو 60 س���اعة لكل مستوى، 48 ساعة منها هي تعلّم ذاتي، و12 ساعة تكون ضمن فصول افتراضية، 

حيث خصص 75% من البرنامج للتعلم الذاتي، و 25% للفصول االفتراضية.

 مكونات الدرس:
ويتضمن كل مس���توى يف البرنامج س���ت وحدات، تش���تمل كل وحدة على أربعة دروس تعليمية، تتضمن فيديو 
االس���تماع الرئيس���ي، واملفردات، واالمناط والتراكيب، والقراءة، واحملادثة، الكتاب���ة، باإلضافة إلى تدريبات متنوعة، 
وتشتمل الدروس على 796 فيديو رئيسي تفاعلي، و12.000 ملف صوتي، و 6.320 صورة تعليمية، و 10.076 تدريب.



ساعة ذاتية
للمستوى شهريًا

ساعة دراسية
لكل مستوى

ساعة
اسبوعيًا

ساعة ذاتية
أسبوعيًا

 ساعات افتراضية
للصوتي

ساعة
للمدخل الصوتي

ساعات افتراضية
أسبوعيًا

980
ساعة دراسية

60

48

12

15

123

20

15

5

ساعة افتراضية
للمستوى شهريًا

ساعة ذاتية
للصوتي

٪75
تعلم
ذاتي

٪25
تعلم

افتراضي

11



القراءة

فيديو االستماع الرئيسي

المفردات

ا�نماط والتراكيب 

الكتابة

المحادثة التدريبات

عناصر
الدرس

درسًا في كل المستويات

درسًا لكل مستوى

وحدة تعليمية

وحدات لكل مستوى

دروس في كل وحدة درسًا للمدخل الصوتي

الوحدات
والدروس

412

24

284

6

96
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 الفرص الوظيفية: 
سيوفر برنامج العربية على اإلنترنت Arabic-Online.net أكثر من عشرة آاالف وظيفة للمعلمني واملعلمات، 
إذ س���يكون التدري���س عب���ر الفصول االفتراضي���ة؛ ليترجم هذا البرنام���ج أحد أهم تطلع���ات وزارة التعليم واجلامعة 

السعودية االلكترونية وأولوياتها بتوفير فرص العمل عن بعد. 

برنامج العربية على اإلنترنت Arabic-Online.net ليس مجرد برنامج تعليمي، بل رؤية ورسالة سامية.
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 للتواصل:
د. حسن آل مساعد الشمراني

املشرف على برنامج العربية على اإلنترنت
اجلامعة السعودية اإللكترونية

اململكة العربية السعودية - الرياض – طريق أبو بكر الصديق
صندوق بريد: 93499 
الرمز البريدي: 11673

هاتف: 0996112613500  تحويلة: 3321
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