
 وه ةءارقلا بردم تفارك كوربس قيبطت
 صاوخلا نم ديدعلا يلع يوتحي قيبطت
 ةممصملاو مادختسالا ةلهس ةيناجملا
 مودقلا يثيدحو ددجلا نيرجاهمللً اصيصخ
 ةغللا ملعتب نوحمطي نمم ديوسلا ةلودل
.يديوسلا عمتجملا يف جامدنالاو ةيديوسلا

 ةيديوسلا تالاقملاو رابخألا ةءارق كنكمي انعم
 مالعإلا تاونق نمً ايموي اهثيدحتب موقن يتلاو
 نم ةيديوسلا ةغللا ملعت .ةيديوسلا رابخألاو
 عيرسو عتممو يلسم رمأ وه قيبطتلا لالخ
 ةغللاب صوصنلا ةءارق لالخ نم كلذو
 تاملكلا يناعم ةفرعم ةيناكماو ةيديوسلا
.ةرفوتم ةغل رشع ةينامث نم ةدحاوب

قيبطتب حصنن اذامل  
بردم تفارك كوربس  
؟ةءارقلا  

 ةغللا ةسارد نم يناجملا قيبطتلا كنكمي
 ناكمو تقو يآ يف كل ولحي امك ةيديوسلا
 يديوسلا عمتجملا نع تامولعمو رابخأ ةفرعمو
ً.ايرود ثدحملا يوتحملا لالخ نم

 يتلا تاملكلاو ةغللاب كمدقت ىوتسمب مكحت
 يتلاو )يتادرفم( ةيصاخ لالخ نم اهتملعت
.ةغلل كملعت ةعرسب مهاست

 ةيصاخ لالخ نم .بحت ام ةءارق لالخ نم ملعت
 يتلا عيضاوملا رايتخا كنكمي )عيضاوملا و تائفلا(
.ةغللا ملعتل اهتءارق لضفت

قيبطتلا ليمحت ليلد
ديوردنألا ماظن يمدختسمل

 "Språkkraft Reading Coach" نع ثحبا
 ناونعلا بتكا وأ Google Play رجتملا يف
 زاهجلا / لومحملا فتاهلا حفصتم يف يلاتلا
.كب صاخلا يحوللا

http://bit.ly/2udJ7IQ

 تفارك كوربس قيبطت ريوطت مت
 Språkkraft ةءارقلا بردم

Reading Coach عم نواعتلاب 
 ريغ ةمظنم يهو ، تفارك كوربس
 متي و ، ملوهكوتس يف اهرقم ةيحبر
 ليومتو تاعربتلا لالخ نم اهليومت
.ةكارشلاو عيراشملا

kontakt@sprakkraft.org
www.sprakkraft.org

انب لصتا
.كتاظحالمو كتاحارتقاو كتاراسفتسا عيمجو كب بحرن

iOSلا ماظن يمدختسمل

 Språkkraft Reading" نع ثحبا
Coach" رجتم يف Apple ناونعلا بتكا وأ 

 زاهجلا / لومحملا فتاهلا حفصتم يف يلاتلا
.كب صاخلا يحوللا

http://apple.co/2tdUSuO

SPRÅKKRAFT
READING COACH

كوربس قيبطت  
ةءارقلا بردم تفارك

ًاناجم ةيديوسلا ملعت



 مادختساب Språkkraft Reading Coach قيبطت ليمحتب مق
قيبطتلا حتفب مق مث .يحوللا زاهجلا وأ لومحملا كفتاه

 ةغللا يف يلاحلا كاوتسم رايتخاب مق-:)يوتسملا و ةغللا( ةحفص  نم
 قوف ،B1 طسوتم ،A2 مدقتم ئدتبم ،A1 ئدتبملا( ةيديوسلا
 راطإللً اقفو )C2 ةمات ةداجإ/ناسللا قلط ،C1 مدقتم ، B2 طسوتملا
 ةيؤر كنكمي ،يلاح مدختسم تنك اذإ . تاغلل يعجرملا يبوروألا
 .تادادعإلا نم )يوتسملاو ةغللا(
 ةلوصومو ةيديوسلا ةغللاب ةضورعم صوصنلا( كتغل رايتخاب مق
 مث )ةيبرعلا ةغللا اهنم ةغل رشع ينامث نم ةدحاول ةلماكتم سيماوقب
.ةءارقلا ءدبل ةيساسألا قيبطتلا ةمئاقل عوجرلاب مق

1
ديدحتب مق :ًالوا  
مألا كتغلو كاوتسم

 كديرب مادختساب لوخدلا لِّجسو تادادعإلا ىلإ لقتنا
 يتلا تادرفملا ةءارقلا طاقنو ملعتلا يف كمدقت ةفرعمل ينورتكلإلا
.اهأرقت

 يف ةشاشلا لفسأ يف ةحاتملاو ةءارقلل ةضورعملا تارايخلا حفصتب مق
.قيبطتلا
 يلعً اءانب ةغللا ملعتو ةءارقلا ديري نمل تائف ةتس رفوي قيبطتلا
.مدختسم لكل يدرفلا يوتسملا
 ةءارق كنكمي ، ةفرعملا طسوتم وأ ةغللا يف أدتبم تنك اذإ
 ضرعت يتلا تاهويديفلا ةدهاشمو )ةلهسلا تالاقملا( ،)تاديرغتلا(
 و )صصقلا( لاو ةليوطلا )تالاقملا( .يديوسلا عمتجملا نع ميهافم
 رثكألا تايوتسملا نم ةيديوسلا ملعتي نمب ةصاخ تائف يه )تاياورلا(
.ةغللا ديجمو طسوتملا قوفً امدقت
 عم )تاعومجم( ءاشنا كنكمي :)ةيصخشلا ةءارقلا ةمئاق( نم
 )تالاقم( نم كبجعي ام ةكراشم وأ  صاخ دوك مادختساب كئاقدصأ
.مهعم )تاهويديف( و

2
أرقت ام رتخا :ًايناث

 و / كيدل ةلضفملا تائفلا ديدحت كنكمي ،تادادعإلا ةمئاق نم  
.اهلالخ نم ملعتلاو ةءارقلا لضفت يتلا تاعوضوملا

 ناولأ ةثالث نم نولب ةددحم تاملكلا دجتس ،قيبطتلا يف أرقت امدنع
:مهو
؛يلاحلا كاوتسم يف اهتفرعم ضرتفي يتلا تاملكلا يهو :رضخألا

؛امنيب ..نآلا اهملعتت نأ بجي يتلا تاملكلا يهو :رفصألا

 اهملعتت نأ حرتقن يتلاو كاوتسم يف ةبعصلا تاملكلا ددحي :رمحألا
ًاقحال

4
ةءارقلا دعاسم :ًاعبار

 ىلإ رمحألا نم اهنول رييغتل اهيلع طغضلاب مق ،ةملك تملعت اذإ
 نول سكعنتس كلذب .رضخألا ىلإ رفصألا نم وأ رفصألا
 تاملكلا ةفاك لمحي يذلاو )يتادرفم( كنب يلع تاملكلا
 ,A1, A2, B1( ةيديوسلا ةغللا تايوتسم عيمجب ةدوجوملا

B2, C1, C2(.

 تالاقملاو تاديرغتلاو تاهويديفلا نم ددع ،يوغللا كاوتسم يلعً اءانب
.ملعتتو اهأرقتل كل ةحاتم حبصت
 كنكمي ،ةليوطلاو ةلهسلا تالاقملا يف ةءارقلا عوصوم حفصت دعب
 تاملك ملعت يلع بردتلل )        ةءارقلا ةيصاخ( مادختساب اهتءارق
.ةديدج
 لفسأ ةدوجوملا مهسألا لالخ نم أرقت ام يف مكحتلاب مق
.         ةشاشلا

 ةءارقلا ةمئاق ( ةيصاخ  يف تاهويديفلاو تالاقملا ظفحً اضيأ كنكمي
 عقاوم يلع ءاقدصألا عم تالاقملا ةكراشمو )        ةيصخشلا
.        يعامتجالا لصاوتلا

3
ملعتو أرقا :ًاثلاث

 صاوخلا لوح لوجتلاب )        ةمولعملا ةمالع (رز كنكمي 
 صاوخلل ةيفيرعت ةلوج يف كذخأي ثيح قيبطتلا لخاد ةحاتملا
.مدختسمك كل ةماهلا

 لصحتل ةعطق لك ةءارق مامتا دعب ةرئادلا زمر يلع طغضلا نم دكأت
.ةءارقلا تامالعو طاقن يلع
 بحس نيرمت لالخ نم اهتأرق يتلا تاملكلاب كتفرعم رابتخاب مق مث
.لاقملاب حيحصلا اهناكم يف اهعضوو تاملكلا
 يوتسم نم مدقتلل كلهؤت يتلا موجنلا ةدايز يلع لمعت ةيصاخلا هذه
  .يلعألا يوتسملا ىلإ يوغل

5
نم ملعت :ًاسماخ  
ةءارقلا نيرامت لالخ

 دجي نم لكل ماهفتسا ةمالع اهنإ ؟ةمالعلا هذه يرت له        
 ةيصاخلا هذه .اهب انغالبا ديريو قيبطتلاب ةينقت ةلكشم يأ
 كتاحرتقم ،قيبطتلا مادختساب كتربخ ةفرعم نم اننكمتً اضيأ
 كلتل كمادختسا اذل .ماع لكشب كيأرو قيبطتلا ريوطتل
 بردم قيبطت لعجتل نيمدختسملا فآلا دعاستس ةيصاخلا
 .قالطالا يلع ةيديوسلا ملعتل تاقيبطتلا لضفأ نم ةءارقلا

 يصخشلا ملعتلا فلم ىلإ لصتل        زمرلا اذه يلع طغضلاب مق
 ةمسقم ةلماك ةيديوسلا ةغللا تادرفم ةيؤر كنكمي ثيح كب صاخلا
.تاغلل يعجرملا يبوروألا راطإلاب ةفورعملاو تاعاطق ةتس ىلإ

 نوللاب حضوملا( يلاحلا يوغللا كاوتسم يلع طغضلا لالخ نم
 وأ اهنول ريغتب تمقو اهتملعت يتلا تادرفملا ةفاك يرتس ،)رفصألا
.اهملعت بجي يتلا تاملكلا
 ليجستب موقت يتح ينورتكلالا كديرب ليجست يسنت ال ً،اريخأ
 .ةءارقلا نيرامت نم اهيلع تلصح يتلا طاقنلاو اهتملعت يتلا تادرفملا
 تاقيبطت ةفاك يلعو ةزهجأ ةدع يلع لمعلا نمً اضيأ كنكميس اذه
.يرخألا تفارك كوربس

6
ملعتلا فلم :ًاسداس  
يصخشلا
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