ملاذا ننصح بتطبيق
 SVT Språkplay؟

دليل تحميل
التطبيق
ملستخدمي نظام األندرويد

تعلم السويدية مجانا ً

تطبيق SVT SPRÅKPLAY

إن تطبيق  SVT Språkplayهو تطبيق
يحتوي علي عدد من الخواص املجانية سهلة
االستخدام واملصممة لتساعدك في تعلم اللغة
السويدية واالندماج السريع في املجتمع
السويدي.

باستخدام التطبيق يمكنك مشاهدة أغلبية
برامجك املفضلة في التلفزيون السويدي من
خالل مشاهدة و قراءة النصوص باللغة
السويدية وامكانية معرفة معاني الكلمات
املعروضة من خالل واحدة من ثمانية عشر
لغة متوفرة.

ابحث عن " "Språkplayفي املتجر
 Google Playأو اكتب العنوان التالي في
متصفح الهاتف املحمول  /الجهاز اللوحي
الخاص بك.
http://bit.ly/2qdRW06

ملستخدمي نظام الiOS
ابحث عن " "Språkplayفي متجر Apple
أو اكتب العنوان التالي في متصفح الهاتف
املحمول  /الجهاز اللوحي الخاص بك.
http://apple.co/2p3twc8

يمكنك التطبيق من دراسة اللغة السويدية كما
يحلو لك في آي وقت ومكان و في الوقت ذاته
مشاهدة البرامج املفضلة لديك بناءا ً علي
مستواك الحالي في اللغة السويدية.

يساعدك التطبيق علي معرفة أخبار ومعلومات
عن املجتمع السويدي من خالل املحتوي
املحدث دوريا ً.

تحكم بمستوى تقدمك باللغة والكلمات التي
تعلمتها من خالل خاصية )مفرداتي( والتي
تساهم بسرعة تعلمك اللغة.

تم تطوير تطبيق SVT
 Språkplayبالتعاون مع
سبروك كرافت
 ، Språkkraftوهي منظمة
غير ربحية مقرها في
ستوكهولم  ،و يتم تمويلها من
خالل التبرعات وتمويل
املشاريع والشراكة.

اتصل بنا
نرحب بك وجميع استفساراتك واقتراحاتك
ومالحظاتك.
www.sprakkraft.org
svtsprakplay@sprakkraft.org
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ثالثا ً :شاهد
التلفزيون
بترجمة تفاعلية

أوالً :قم بتحديد
مستواك ولغتك
األم
قم بتحميل تطبيق  SVT Språkplayباستخدام هاتفك املحمول أو الجهاز
اللوحي .ثم قم بفتح التطبيق
من صفحة )اللغة و املستوي( -:قم باختيار مستواك الحالي في اللغة السويدية
)املبتدئ  ،A1مبتدئ متقدم  ،A2متوسط  ،B1فوق املتوسط  ، B2متقدم ،C1
طلق اللسان/إجادة تامة  (C2وفقا ً لإلطار األوروبي املرجعي للغات  .إذا كنت
مستخدم حالي ،يمكنك رؤية )اللغة واملستوى( من اإلعدادات.
قم باختيار لغتك )النصوص معروضة باللغة السويدية وموصولة بقواميس متكاملة
لواحدة من ثماني عشر لغة منها اللغة العربية( ومن ثم قم بالضغط على )التالي(
لترى قائمة التوصيات وتبدأ بمشاهدة البرامج والتعلم.
انتقل إلى اإلعدادات وسِّجل الدخول باستخدام بريدك اإللكتروني ملعرفة تقدمك
في التعلم ونقاط القراءة و متابعة املفردات التي تقرأها.

ثانيا ً :اختر
برنامج

قم بتصفح مختلف البرامج التي تعرض في التلفزيون السويدي ثم
اضغط علي أحد البرامج لتشاهد وتتعلم.
لتضيف برنامجك املفضل

شاهد أي برنامج من خالل الضغط علي حلقة من الحلقات
املعروضة.
؟ ملحوظة :اذا وجدت الفيديو يقف بعد كل جملة قم بالضغط علي أيقونة )التعلم
خطوة بخطوة(

من خالل تفعيل خاصية )الترجمة التلقائية( من اعدادات الفيديو أثناء تشغيل
الفيديو يمكنكم رؤية النص يالسويدية والترجمة العربية في آن واحد.
إذا أعجبك فيديو معني يمكنك الضغط ومشاركته مع أصدقائك علي وسائل
التواصل االجتماعي أو باستخدام تطبيقات الرسائل الشخصية.
يمكنك زر

i

بالتجول حول الخواص املتاحة داخل التطبيق حيث يأخذك في

اللغاء هذه الخاصية املناسبة للمتعلم املبتدئ .نحن نقترح

عليك مشاهدة دليل الخواص ملعرفة فوائد الخواص املتاحة.

خامسا ً :ملف
التعلم
الشخصي

قم بالضغط علي هذا الرمز لتصل إلى ملف التعلم الشخصي الخاص بك حيث
يمكنك رؤية مفردات اللغة السويدية كاملة مقسمة إلى ستة مستويات واملعروفة
باإلطار األوروبي املرجعي للغات.
من خالل الضغط علي مستواك اللغوي الحالي )املوضح باللون األصفر( ،ستري
كافة املفردات التي تعلمتها و الكلمات التي يجب تعلمها.
أخيرا ً ،ال تنسي تسجيل بريدك االلكتروني حتي تقوم بتسجيل املفردات التي
تعلمتها والنقاط التي حصلت عليها من تمارين القراءة .هذا سيمكنك أيضا ً من
العمل علي عدة أجهزة اذا أردت وعلي كافة تطبيقات سبروك كرافت األخري.

جولة تعريفية للخواص الهامة لك كمستخدم.
? هل تري هذه العالمة ؟ إنها عالمة استفهام لكل من يجد أي مشكلة تقنية
بالتطبيق ويريد ابالغنا بها .هذه الخاصية أيضا ً تمكننا من معرفة خبرتك
باستخدام التطبيق ،مقترحاتك لتطوير التطبيق ورأيك بشكل عام.
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قم بالضغط علي أيقونة )النجمة(
لقائمة ) البرامج املفضلة(.

شاهد أي برنامج تفضله وتحكم بسرعة البرنامج من خالل الضغط علي اعدادات
الفيديو ثم اختار )خطوة بخطوة(.
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رابعا ً :تعلم من
خالل تمارين
القراءة
بعد مشاهدة الفيديو ،يمكنك قراءة نص الحلقة بالكامل واجتياز
اختبار القراءة من خالل الضغط علي أيقونة
قم باختبار معرفتك بالكلمات التي قرأتها من خالل تمرين سحب
الكلمات ووضعها في مكانها الصحيح باملقال.
ملحوظة :هذه الخاصية تعمل علي زيادة النجوم التي تؤهلك للتقدم
من مستوي لغوي إلى املستوي األعلي.
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سادسا ً:
مساعد القراءة

عندما تقرأ في التطبيق ،ستجد الكلمات محددة بلون من ثالثة ألوان وهم:
األخضر :وهي الكلمات التي يفترض معرفتها في مستواك الحالي؛
األصفر :وهي الكلمات التي يجب أن تتعلمها اآلن ..بينما؛
األحمر :يحدد الكلمات الصعبة في مستواك والتي نقترح أن تتعلمها الحقا ً
إذا تعلمت كلمة ،قم بالضغط عليها لتغيير لونها من األحمر إلى األصفر أو من
األصفر إلى األخضر .بذلك ستنعكس لون الكلمات علي بنك )مفرداتي( والذي
يحمل كافة الكلمات املوجودة بجميع مستويات اللغة السويدية

