
Arabic-Online.net

��ی  آنال�ن 
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Arabic Online Cover Persian .pdf   1   8/27/2015   12:35:13 AM



همچنین یک نقطه عطف رد اترخی آموزش رعبی هب صحبت کنندگان غیربومی است. 
ربانهم آنالین رعبی یک ربانهم آنالین مهم و 

این ربانهم یک مدل جدید یادگیری را از طرف دااگشنه الکترونیک سعودی ربای آموزش زبان رعبی اراهئ می کند. من ات آنجا 

شیپ می روم هک می توانم بگویم این ربانهم یادگیری رعبی را هب عنوان زبان خارجی رد همه جا، ره زمانی و رد سراتسر جهان ممکن می کند. هب 

علت وجود چنین ربانهم اهیی، زیبایی زبان رعبی می تواند رد سراتسر جهان کشف شود.

ریاست دااگشنه الکترونیک سعودی

لعززی الموسی هلل بن عبدا دکتر عبدا

.�ور�ید ��ی � حال ط�وع ا�ت
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العربية على ا�نترنت4

   زبان رعبی: 

زبان پلی نیب فرهنگ اهست. این بخش از فرهنگ هن تنها ازباری ربای ربقراری ارتباط با افراد یک ملت است، بلکه می تواند هب عنوان گنجینه عظیمی از 

کاری اهی نیب ملت اه نیز رد نظر گرفته شود. گوانگونی و تنوع فرهنگی، پلی نیب فهمیدن فرهنگ اهی مختلف و روشی ربای گسترش هم

زبان رعبی نقشی عظیم را رد حفظ فرهنگ انسانی دارد. این زبان اکنون ۲۲ کشور و توسط ۴۲۲ میلیون نفر صحبت می شود و نقشی عظیم را رد تمدن انسانی ایفا 

همچنین یک زبان رعبی بوده است هک شیب از یک و نیم میلیارد مسلمان از سراتسر جهان از آن استفاده می کنند و یکی از شش زبانی است هک ره ساهل 
کرده است. 

توسط یونسکو جشن اهیی ربای آن ربگزار می شود.

هب دالیل مختلف تقاضا از سوی افراد غیربومی ربای یادگیری زبان رعبی رد حال افزایش بوده است. اکنون یک نیاز فوری رد جهان کنونی وجود دارد ات 

بتوان ارتباط اهی فرهنگی و تمدنی نیب ارعاب و مردم سراتسر دنیا ربقرار کرد.

مجموهع ردسی کاملی را با آزمون اهی 
رد حال حاضر نیاز هب یک ربانهم آنالین جامع و کامل رد زمینه آموزش رعبی هب افراد غیربومی احساس می شود هک بتواند 

رد اراهئ کرده و همزمان کمبوداهی مؤسسه اهی آموزش زبان رعبی را رفع کند. تعیین سطح و استاندا

هب عالوه، نیازی فوری ربای افزایش آموزش رعبی هب افراد غیربومی وجود دارد ات بتوان نقش رعبستان سعودی را رد گسترش فرهنگ رعبی و اسالمی و 

همزیستی مسالمت آمیز و ردک متقابل با دیگر ملت اه و فرهنگ اه رپرنگ کرد.

از آنجا هک وزارت آموزش رعبستان سعودی همیشه یکی از رتویج کنندگان زبان رعبی بوده است، دااگشنه الکترونیک سعودی نیز با ایجاد یک فناوری 

پیشرفته رد زمینه آموزش رعبی هب غیربومی اه قدمی مهم را ربای رسیدن هب این نیازاه ربداشته است و رد این زمینه ربانهم اه و روش اهی پیشرفته ای را با ایپده سازی 

Arabic-Online.net، یک ربانهم پیشرو رد زمینه آموزش رعبی رد سطح منطقه ای و جهانی، هب کار گرفته است.
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ز: چشم اندا

مأموریت:

نگسترش جهان رعبی.

رداهی نیب المللی و روش اهی شناخته شده آموزش  اراهئ آموزش با کیفیت هب غیربومی اهی متقاضی یادگیری رعبی هک با استاندا

و یادگیری زبان سازگار بوده و از طریق بستر پیشرو آنالین جهت گسترش زبان و فرهنگ رعبی هب سراتسر دنیا رعهض شود.

همچنین یک نقطه عطف رد اترخی آموزش رعبی هب صحبت کنندگان غیربومی است و بدون کش منجر هب یک جنبش 
این ربانهم یک ربانهم آنالین مهم و 

جدید رد شناخت فرهنگ اه می شود.

همچنین این ربانهم هب افراد 
کان می دهد ات این زبان رعبی را بیاموزند.  ربانهم Arabic-Online.net هب صحبت کنندگان غیربومی رعبی ام

نشان هک رد محیط اهی غیررعبی زندگی می کنند و ممکن است ویپسته هب واژه اه و مهارت اهی خواندن و نوشتن رعبی نیاز داشته  همچنین هب فرزندا
رعبی زبان سراتسر دنیا و 

باشند، فرصتی می دهد ات این نیازاه را پوشش دهند.

Arabic-Online.net نیازاهی آموزش رعبی هب صحبت کنندگان غیربومی را با اراهئ یک ربانهم جامع آنالین مدرن پوشش می دهد هک رد این 

همچنین محدودیت اهی سفر و حرکت اقبل دسترسی باشد.
کان و  ربانهم آموزش رعبی از رهجایی رد دنیا بدون محدودیت زمانی و م
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:Arabic-Online.net  ف    اهدا

رد رد پیشرفته رتین . 1 با اراهئ یک ربانهم آنالین جامع و کامل رد زمینه آموزش رعبی، هک بتواند مجموهع ردسی کاملی را با آزمون اهی تعیین سطح و استاندا

اقلب اهی آموزش زبان اراهئ کند، نیاز اهی موجود رد زمینه آموزش هب افراد غیربومی را پوشش دهد.

افزایش تقاضا از سوی افراد غیربومی ربای یادگیری زبان رعبی را پوشش دهد.. 2

رد زمینه گسترش زبان رعبی، بهبود نقش آن رد دنیا، افزایش وضعیت اعتبار آن هب عنوان یک زبان جهانی و رپرنگ کردن نقش رعبستان سعودی رد . 3

کاری کند. کاانت آموزش رعبی، هم فراهم کردن ام

هب گسترش فرهنگ رعبی و اسالمی کمک کند، نقشی فعال رد گسترش ردک متقابل و همزیستی مسالمت آمیز با فرهنگ اهی دیگر داشته باشد و نیازاهی ارتباط . 4

فرهنگی نیب رعبی زبان اه و دیگر مردم دنیا را پوشش دهد.

ردی مدرن و کارآ ربای رعبی زبان اهی غیربومی اراهئ کرده و رد این زمینه رب روی کارربد روزمره تکیه کند.. 5 رعبی را با استاندا

رداهی جهانی منطبق است، هب توسعه آموزش رعبی هب صحبت کنندگان غیربومی کمک کند.. 6 با اراهئ محتوای آنالین هک با استاندا

یک مجموهع آموزش الکترونیک جامع، تعاملی و مدرن رعبی را هب صحبت کنندگان دیگر زبان اه اراهئ دهد.. 7
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رد ��ی آز�ون ا�تا�دا ا�تاد 
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العربية على ا�نترنت8

   سطح اهی آموزشی

سطح آموزشی این ربانهم رب اساس »چارچوب عمومی اروپا ربای مرجع زبان« میظنت شده است. بنارباین این ربانهم چهار مهارت اصلی )خواندن، 

همچنین این ربانهم 
نوشتن، گوش کردن و صحبت کردن( را هب همراه جزئیات آنها )واج اه، واژه اه و ساختار( با یک اقلب جامع مؤلفه بندی شده اراهئ می کند. 

مهارت اهی زبانی، ارتباطی و فرهنگی زبان آموزان را نیز با اراهئ تدریجی محتوای مرتبط با سطح تواانیی آنها گسترش می دهد. این ربانهم اقلب اهی آموزشی مجازی و 

خودآموزی را هب کار گرفته و از یکی از بستراهی جهانی آموزش زبان هک توسط Rosetta Stone توسعه یافته است، بهره می گیرد.

نقطه شروع ربای Arabic-Online.net یک آزمون تعیین سطح است هک رد آن تعیین می شود هک ره زبان آموز باید آموزش را از هچ 

مجموهع کاملی از صوت اه و تلفظ(، حروف و انواع مختلف 
اهی رعبی ) سطحی شروع کند. این ربانهم معمواًل با بخش آشنایی با واج اه شروع می شود. رد این مرحله صدا

چسبیدن اهی آنها اراهئ می شود. این ربانهم دارای ۱۶ سطح است و رد پایان ره ۶ مرحله یک آزمون گرفته می شود.

زبان آموزانی هک ربانهم را هب اتمام ربسانند، یک مدرک مهارت رد زبان رعبی ربای صحبت کنندگان غیربومی را از طرف دااگشنه الکترونیک سعودی 

ردیافت می کنند.
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العربية على ا�نترنت10

  ساعت اهی ردسی:

سطح اهی مختلف هب ۹۶ مؤلفه لکشتم از ۴۱۶ ردس میسقت شده اند هک رد ره سطح ۲۴ ردس اراهئ می شود. از مجموهع کل ردس اه، ۲۸ ردس رد مورد شناخت واج اه 

است. کل مجموهع رد ۹۸۰ ساعت اراهئ می شود هک رد ره سطح ۶۰ ساعت )۴۸ ساعت خودآموزی و ۱۲ ساعت اراهئ مجازی( ردس وجود دارد. ۷۵٪ از این ربانهم هب 

صورت خودآموزی و ۲۵٪ آن هب صورت کالس اهی مجازی اراهئ می شود.

 بخش اهی ردس:

همچنین تمرین اهی مختلف 
کالمه، نوشتن و  م ۲۴ ردس دارای ویدیوی اصلی، واژه اه، ساختاراه، خواندن، م ره سطح دارای ۶ مؤلفه )واحد( است هک رد رهکدا

)۷۹۶ ویدیو، ۱۲۰۰۰ افیل صوتی، ۶۳۲۰ عکس و ۱۰۰۷۶ تمرین( موجود است.
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 فرصت اهی شغلی: 

Arabic-Online.net رب اساس کالس اهی مجازی شیپ ینیب می کند هک شیب از ۱۰٬۰۰۰ فرصت شغلی ربای ملعمان مرد و زن ایجاد شود هک شیب از 

میزان هدف وزارت آموزش سعودی و دااگشنه الکترونیک سعودی رد زمینه فرصت اهی شغلی آموزش از راه دور است.

ز و مأموریت کامل رد همه زمینه اه را نیز پوشش می دهد. بنارباین Arabic-Online.net هن تنها یک ربانهم آموزشی است، بلکه یک چشم اندا
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   اطالعات تماس:

.Kingdom of Saudi Arabia- Riyadh- Abu baker road
11673 :Zip code 93499 P.O Box

شماره تلفن: ۰۰۹۶۶۱۱۲۶۱۳۵۰۰ داخلی ۳۳۲۱

ArabicOnline@SEU.EDU.SA :یمیل
ا
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