
 
The Strengths and Struggles of Teaching Arabic  

in Weekend School 



ممننااققششةة  
  

 ففيي ررأأييكك! ممااأأههممييةة تتععللييمم االلللغغةة االلععررببييةة ففيي ممددااررسس ننههااييةة 
االلأأسسببووعع؟ 

مماا ههيي االلتتححددييااتت االلتتيي تتووااججهه  تتععللييمم االلللغغةة االلععررببييةة ففيي 
ممددااررسس ننههااييةة االلأأسسببووعع؟ 



االلممععااييييرر االلووططننييةة للتتععللييمم االلللغغةة االلععررببييةة 



االلننووااةة / االلققااسسمم االلممششتترركك 
Common Core 

 
    تتتتضضممنن االلننووااةة أأوو االلققااسسمم االلممششتترركك٬، االلممععااييييرر أأوو 

االلممههااررااتت االلأأسسااسسييةة  
ووااللللااززممةة للتتععللييمم االلللغغةة 

 Reading         ققررااءةة   
      Writing         ككتتااببةة 

  Speaking       ممححااددثثةة  
Listening       ااسستتممااعع  



Arabic 

 
مماا ههيي االلططررييققةة االلتتووااصصللييةة؟  

       
ههلل تتسستتخخددمم االلططررييققةة االلتتووااصصللييةة ؟   

ققددمم ببععضض االلأأممثثللةة ععللىى االلأأننششططةة االلتتووااصصللييةة االلتتيي 
تتسستتخخددممههاا ففيي االلصصفف  

 
 
 
 



ففههمم ممععااييييررااللتتووااصصلل االلأأسسااسسييةة  

  

         ههذذهه االلممههااررااتت ييممككنن أأنن تتتتووااججدد 
ففيي االلممععااييييررااللااسسااسسييةة 

للللتتووااصصلل ممنن خخللاالل االلتتأأككييدد 
ععللىى االلههددفف ممنن االلتتووااصصلل   



ضضررووررةة تتععللييمم االلللغغةة تتووااصصللييااً 

 ييننببغغيي إإببرراازز االلتتككاامملل ببيينن االلممههااررااتت االلللغغووييةة ببااللششككلل االلذذيي تتتتمم ببهه 

ففيي االلححييااةة٬، ففققدد ييتتددرربب االلددااررسس ععللىى االلااسستتممااعع ممنن خخللاالل ححوواارر ببييننهه 

ووببيينن غغييررهه٬، ووققدد ييتتددرربب ععللىى االلققررااءةة ممنن خخللاالل االلككتتااببةة... ووههككذذاا. 

ييننببغغيي أأنن تتتتععدددد االلااسستتججااببااتت االلللغغووييةة االلتتيي ييددرربب االلددااررسس ععللىى 

ااسستتخخددااممههاا ففيي االلممووققفف االلووااححدد٬، ممثثلل ععببااررااتت االلششككرر االلتتيي تترردد ففيي 

ححووااررااتت ممععييننةة. 

ييننببغغيي االلتتخخللصص ممنن تتققددييمم االلققووااععدد االلللغغووييةة ععنن ططررييقق االلججمملل 

االلممصصططننععةة٬، أأوو االلممععززووللةة ععنن سسييااققههاا 

ييننببغغيي ااخختتيياارر االلممففررددااتت ذذااتت االلصصللةة االلووثثييققةة ببممووااققفف االلااتتصصاالل٬، مممماا 

ييسسااععدد االلددااررسس ععللىى  

أأددااء االلووظظاائئفف االلللغغووييةة االلممططللووببةة ففيي االلممووققفف االلااتتصصاالليي 
تتععللييمم االلللغغةة ااتتصصااللييااَ  دد.ررششدديي ططععييممةة 



إإتتااححةة ففررصص ممتتععددددةة ووممتتننووععةة للتتووظظييفف 
االلممففررددااتت ووااللتتررااككييبب ففيي ممووااققفف  

ممخختتللففةة ذذااتت سسييااقق ووممععننىى ضضررووررةة ممللححةة 
للتتععللييمم االلللغغةة االلععررببييةة  

ووققدد للاا ييتتححقققق ههذذاا ببااللتتددررييببااتت االلآآللييةة 
ووللاا ببااللتتككرراارر أأوو االلححففظظ ووللككننهه ببااللتتأأككييدد 
ييتتححقققق ععنن ططررييقق خخللقق أأننششططةة إإمماا ثثنناائئييةة 

أأوو ججممااععييةة ددااخخلل االلصصفّف ووخخااررججهه للتتععززييزز 
االلللغغةة ووتتووظظييففههاا  



•Interpersonal communication            االلتتووااصصلل 
 االلششخخصصيي

 
ممححااددثثةة ٬، ممققااببللةة ٬، ااببددااء ررأأيي ٬، تتققددييمم ممععللووممااتت ٬، االلببححثث ععنن 

ممععللووممااتت االلخخ 
ممثثاالل: تتببااددلل ممععللووممااتت   

مماا ااسسممكك؟ 
ككمم ععممرركك؟ 

ممنن أأننتت؟ 
أأررييدد االلععصصييرر للاا أأررييدد االلششاايي 

أأححبب ككررةة االلسسللةة للاا أأححبب ككررةة االلققددمم 

  



Interpretive            االلتتففسسييرريي 

 
 

 ففههمم االلممتتععللمميينن للللممااددةة االلممققددممةة وو إإععااددةة سسررددههاا أأوو 
تتللخخييصصههاا أأوو ووصصففههاا االلخخ 

)االلممااددةة ققدد تتككوونن ننصص أأوو ففييددييوو أأوو ممققاالل أأوو ششععررأأوو صصووررةة 
إإللخخ( 



Presentational        االلععررضض  

 
    االلإإللققااء وو االلككتتااببةة ووااللتتححددثث٬، ووااللتتممثثييلل ووااللصصححييففةة 

االلححاائئططييةة  االلخخ  



ممننااققششةة 

سسممااتت االلننششااطط االلتتووااصصلليي 

إإععططااء إإررششااددااتت ووااضضححةة 
ااششتتررااكك ككلل االلأأططرراافف ففيي االلححددييثث 

ااسستتثثااررةة ررغغببةة االلططللاابب ففيي االلممششااررككةة 
ممررااععااةة ممسستتووييااتت االلككففااءةة االلللغغووييةة االلممخختتللففةة 
ااسستتغغللاالل االلممععللووممااتت ووااللخخببررااتت االلممسسببققةة للددىى 

االلممتتععللمم ووااضضااففةة ممععللووممااتت ووخخببررااتت ججددييددةة 



Content-Based Instruction CBI 
االلتتععللييمم ممنن خخللاالل االلممححتتووىى  

تتععررييفف االلممححتتووىى:  
ييففههمم االلممححتتووىى ببأأننهه ننظظاامم ووااضضحح ووددققييقق ممنن االلممععااررفف ٬، 

ووااللققددررااتت ووااللممههااررااتت ٬، ووااللققننااععااتت ووااللممووااققفف ووااللسسللووكك ..االلخخ 
االلتتيي ييننببغغيي ععللىى االلممتتععللمم ااككتتسسااببههاا ففيي االلععممللييةة 

االلتتععللييممييةة ووااللتتررببووييةة 
ممااههوو تتععللييمم االلللغغةة ممنن خخللاالل االلممححتتووىى؟ 

              ننظظررييةة االلتتععللييمم ممنن خخللاالل االلممححتتووىى تتؤؤككدد ععللىى 
ممنن خخللاالل ممححااووررممححتتووييااتت ممججااللااتت االلممععررففةة  أأنن تتععللييمم االلللغغةة 

االلممخختتللففةة ببددللااَ ممنن تتععللييمم االلللغغةة ببححدد ذذااتتههاا  



تتععللييمم االلللغغةة ممنن خخللاالل االلممححتتووىى 

ممااههوو تتععللييمم االلللغغةة ممنن خخللاالل االلممححتتووىى؟ 

              ننظظررييةة االلتتععللييمم ممنن خخللاالل االلممححتتووىى تتؤؤككدد ععللىى 
ممنن خخللاالل ممححااووررممححتتووييااتت ممججااللااتت االلممععررففةة  أأنن تتععللييمم االلللغغةة 

االلممخختتللففةة ببددللااَ ممنن تتععللييمم االلللغغةة ببححدد ذذااتتههاا 
ممثثاالل 

تتععللييمم االلللغغةة االلععررببييةة ممنن خخللاالل االلققررآآنن وو االلححددييثث 
ووااللتتررببييةة االلإإسسللااممييةة  



ممععررووفف ببصصووررةة ووااضضححةة ووججللييةة إإننهه ممنن غغييرر 
االلممممككنن للأأسسبباابب تتررببووييةة – تتععللييممييةة – 
ووننففسسييةة ووممععررففييةة ووااققتتصصااددييةة .. االلخخ ٬، 

ااععتتمماادد ممححتتووىى االلععللوومم ككااممللاا٬ً، ووتتححووييللهه إإللىى 
ممححتتووىى تتععللييمميي٬، ووإإننمماا ييتتمم ذذللكك ممنن خخللاالل 

ااخختتيياارر ووااننتتققااء االلممععررففةة االلضضررووررييةة 
للتتححققييقق االلأأههدداافف االلتتررببووييةة٬، ووتتررااععيي  

االلظظررووفف االلممؤؤثثررةة ففيي االلععممللييةة االلتتععللييممييةة 

http://educationaden.50webs.com/content.htm 



ووففيي ضضووء ههذذاا االلممففههوومم االلععاامم للللممححتتووىى ييممككنن 
أأنن ييففههمم ممححتتووىى ممننههجج تتععللييمم االلللغغةة االلععررببييةة 

 أأننهه ععببااررةة ععنن االلخخببررااتت للللننااططققيينن ببغغييررههاا
االلتتععللييممييةة االلممسستتممددةة ممنن ممههااررااتت االلللغغةة 

االلععررببييةة ووخخصصاائئصصههاا ووثثققااففتتههاا االلتتيي ييرراادد 
إإككسسااببههاا للللططللاابب االلأأججااننبب ببههددفف تتححققييقق 

  ننممووههمم االلللغغوويي االلششاامملل
ففيي ضضووء أأههدداافف االلممننههجج االلممححددددةة 

ممححتتووىى تتععللييمم االلللغغةة االلععررببييةة للللننااططققيينن ببغغييررهههه 
دد. ننصصررااللدديينن إإددررييسس ججووههرر 

)ججااممععةة سسوونننن أأممببييلل االلإإسسللااممييةة االلححككووممييةة – إإننددووننييسسيياا(                                                                                                                
l.ممققااللااتت/350-ممححتتووىى-تتععللييمم-االلععررببييةة/h اا



 CBI  ففوواائئدد االلتتععللييمم ممنن خخللاالل االلممححتتووىى

 ععممللييةة تتععللمم االلللغغةة تتصصببحح تتللققاائئييةة ممنن خخللاالل تتععررضض 
االلممتتععللمميينن للققددرر ككببييرر ممنن االلللغغةة ممنن خخللاالل إإثثررااء 

االلممححتتووىى. وو ااسستتغغللاالل ععاامملل االلتتششووييقق٬، ووااللممششااررككةة ففيي 
االلأأننششططةة االلتتيي تتععتتممدد ععللىى االلللغغةة االلممننااسسببةة. ففييصصببحح 

تتععللمم االلللغغةة تتللققاائئيياا. 

 تتععللييمم  االلللغغةة ممنن خخللاالل سسييااقق وو ممححااووررييددععمم ععممللييةة 
االلتتععللمم٬، ففللاا تتتتححوولل  

االلللغغةة إإللىى ششظظاايياا ممننععززللةة 

  تتووصصييلل االلممااددةة إإللىى االلممتتععللمم ععببرر سسييااقق ححققييققيي 
ييححففززععممللييةة االلتتععللمم 

    

تتتتييحح ااسستتررااتتييججييةة تتددووييررااللممععللووممااتت االلففررصصةة للأأنن 
تتصصلل االلممااددةة للللممتتععللمم ففيي االلززممنن وو االلظظررفف االلممننااسسبب  



للررووااففدد االلددااععممةة للتتععللييمم االلللغغةة االلععررببييةة ا

ااببححثث ععنن ممصصااددرر تتررففدد ععممللييةة االلتتععللمم 

مموواادد أأصصييللةة 

االلققررآآنن ووااللححددييثث 

االلششععرر  

ااررببطط االلممععااننيي ببااللححففظظ 

   ممششااررييعع ممممتتععةة ممررتتببططةة ببااللممووضضووعع االلممططررووحح 

االلننووررااننييةة 

االلششببككةة االلععننككببووتتييةة 

 .



االلااسستتججااببةة االلححررككييةة االلششااممللةة 
Total Physical Response   

االلممززجج ببيينن االلققررااءةة ووسسرردد ححككااييةة٬، للممسسااععددةة االلممتتععللمميينن 
ععللىى تتععللمم االلللغغةة ددااخخلل   ججددرراانن االلففصصلل  

 ووييتتّببعع ههذذاا االلااسسللووبب غغااللببااً االلخخططووااتت االلتتااللييةة  
تتققددييمم االلممففررددااتت ببططررييققةة االلأأسسئئللةة االلممتتسسللسسللةة ) ننععمم٬، 

للاا٬، أأمم٬، أأوو٬، ججوواابب ققصصييرر 
 ررببطط ههذذهه االلممففررددااتت ببححررككةة ييممثثللههاا االلممتتععللمّم أأ  

ييححوولل االلممتتععللمم ههذذهه االلممففررددااتت إإللىى ححككااييةة ممنن تتأأللييففهه  
ااااسستتخخدداامم االلتتررااككييبب االلتتيي ااسستتخخددممههاا االلتتللااممييذذ ففيي 

ننششااططااتت االلققررااءةة ووااللممههااررااتت االلأأخخررىى 



تتححففلل ثثققااففتتنناا االلششععببييةة ببككثثييرر 
ممنن االلأأههااززييجج ووااللأأللععاابب االلششععببييةة االلتتيي 

تتععتتممدد ههذذهه االلططررييققةة ووتتسسااههمم ففيي 
إإثثررااء ععممللييةة االلتتععللمم  

  ممثثاالل
أأههززووججةة ححششييششةة ققللببيي٬، ووأأللععاابب ممثثلل 
ققيياامم  ججللووسس٬، ششممسس ققممرر٬، ططاارر االلححمماامم 

ححطط االلححمماامم٬،        
ااففتتححيي يياا ووررددةة أأغغللققيي يياا ووررددةة إإللخخ  

  .



تتووظظييفف االلتتككننووللووججيياا 

تتسستتررععيي االلتتككننووللووججيياا ااههتتمماامم ططللااببنناا 
تتسستتثثييرر ححممااسسههمم  

تتتتووااففقق ممعع ااححتتييااججااتتههمم االلممتتععددددةة ووااللممتتممااييززةة 
تتععزززز ااككتتسسااببههمم للللممههااررااتت االلللغغووييةة االلممخختتللففةة 



Edmodo 



What is Edmodo? 

● Engage 
Tools that bring classrooms 
to life. 
● Connect 
Recommendations on resources and educator 
connction 
● Measure 
● Educational  
apps to augment in-classroom learning. 



History  

● In late 2008, Nic Borg and Jeff 
O'Hara recognized the need to 
evolve the school environment to 
reflect the increasingly connected 
world. The two set out to create a 
tool that closed the gap between 
how students live their lives and 
how they learn in school.. 



Creating an Edmodo Account 
www.edmodo.com 







Posting Notes. Quizzes, Assignments 



Posting Notes. Quizzes, Assignments 



Notifications  









Adding Library Folders 





Sharing Folders 



Connect Google Drive to Library 



Discover 



Networking  



Sign up as a Student 



How to Sign up as a Student/Teacher 

In order for students who are brand new to Edmodo to join your Groups and 
get started, they'll need to create an Edmodo Account by following these 
simple steps: 
1. The teacher will first need to create a Group on Edmodo. 
2. Provide students with the temporary 6-digit Group Code (found on the left 
     side panel once you've selected the Group). Students must have this code 
     to create a new Account. 
3. Students will then (this is only if your student has never created an 
     Edmodo Student Account before): 
4. Navigate to www.edmodo.com and select the “I’m a Student” button. 
5. Fill out the registration form with the Group code, a 
     unique username and password. An email address is not required for 
     student sign up. 
6. Select the “Sign up” button to complete the sign up process. The student 
     will then see the Group you created on the left sidebar. 
7. Note: If a student already has an Edmodo Account, the student does not 
     need to create a new Account to join your Group. Once a student has 
     created an Account, the student can join multiple Groups with the single 
     Account. 



Google 

● Google docs. 
● Google Hangout. 



Any Meeting 



c 

●  Samar Dalati-Ghannoum 
● www.arabicjana.com/program.html 
●  janaprogram@gmail.com 
● Like us on facebook  
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