تعلم السويدية مجانا ً

SPRÅKKRAFT
READING COACH
تطبيق سبروك
كرافت مدرب القراءة

ملاذا ننصح بتطبيق
سبروك كرافت مدرب
القراءة؟
تطبيق سبروك كرافت مدرب القراءة هو
تطبيق يحتوي علي العديد من الخواص
املجانية سهلة االستخدام واملصممة
خصيصا ً للمهاجرين الجدد وحديثي القدوم
لدولة السويد ممن يطمحون بتعلم اللغة
السويدية واالندماج في املجتمع السويدي.
معنا يمكنك قراءة األخبار واملقاالت السويدية
والتي نقوم بتحديثها يوميا ً من قنوات اإلعالم
واألخبار السويدية .تعلم اللغة السويدية من
خالل التطبيق هو أمر مسلي وممتع وسريع
وذلك من خالل قراءة النصوص باللغة
السويدية وامكانية معرفة معاني الكلمات
بواحدة من ثمانية عشر لغة متوفرة.

دليل تحميل التطبيق
ملستخدمي نظام األندرويد
ابحث عن ""Språkkraft Reading Coach
في املتجر  Google Playأو اكتب العنوان
التالي في متصفح الهاتف املحمول  /الجهاز
اللوحي الخاص بك.
http://bit.ly/2udJ7IQ

ملستخدمي نظام الiOS
ابحث عن "Språkkraft Reading
 "Coachفي متجر  Appleأو اكتب العنوان
التالي في متصفح الهاتف املحمول  /الجهاز
اللوحي الخاص بك.
http://apple.co/2tdUSuO

تم تطوير تطبيق سبروك كرافت
مدرب القراءة Språkkraft
 Reading Coachبالتعاون مع
سبروك كرافت  ،وهي منظمة غير
ربحية مقرها في ستوكهولم  ،و يتم
تمويلها من خالل التبرعات وتمويل
املشاريع والشراكة.

يمكنك التطبيق املجاني من دراسة اللغة
السويدية كما يحلو لك في آي وقت ومكان
ومعرفة أخبار ومعلومات عن املجتمع السويدي
من خالل املحتوي املحدث دوريا ً.
تعلم من خالل قراءة ما تحب .من خالل خاصية
)الفئات و املواضيع( يمكنك اختيار املواضيع التي
تفضل قراءتها لتعلم اللغة.
تحكم بمستوى تقدمك باللغة والكلمات التي
تعلمتها من خالل خاصية )مفرداتي( والتي
تساهم بسرعة تعلمك للغة.

اتصل بنا

نرحب بك وجميع استفساراتك واقتراحاتك ومالحظاتك.
www.sprakkraft.org
kontakt@sprakkraft.org
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اوالً :قم بتحديد
مستواك ولغتك األم
قم بتحميل تطبيق  Språkkraft Reading Coachباستخدام
هاتفك املحمول أو الجهاز اللوحي .ثم قم بفتح التطبيق
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ثالثاً :اقرأ وتعلم

بناءا ً علي مستواك اللغوي ،عدد من الفيديوهات والتغريدات واملقاالت
تصبح متاحة لك لتقرأها وتتعلم.
بعد تصفح موصوع القراءة في املقاالت السهلة والطويلة ،يمكنك
( للتدرب علي تعلم كلمات
قراءتها باستخدام )خاصية القراءة
جديدة.

ثم قم باختبار معرفتك بالكلمات التي قرأتها من خالل تمرين سحب
الكلمات ووضعها في مكانها الصحيح باملقال.

قم بالتحكم في ما تقرأ من خالل األسهم املوجودة أسفل
.
الشاشة

قم باختيار لغتك )النصوص معروضة باللغة السويدية وموصولة
بقواميس متكاملة لواحدة من ثماني عشر لغة منها اللغة العربية( ثم
قم بالرجوع لقائمة التطبيق األساسية لبدء القراءة.

يمكنك أيضا ً حفظ املقاالت والفيديوهات في خاصية ) قائمة القراءة
( ومشاركة املقاالت مع األصدقاء علي مواقع
الشخصية
.
التواصل االجتماعي
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ثانياً :اختر ما تقرأ

( بالتجول حول الخواص
يمكنك زر) عالمة املعلومة
املتاحة داخل التطبيق حيث يأخذك في جولة تعريفية للخواص
الهامة لك كمستخدم.
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رابعاً :مساعد القراءة

قم بتصفح الخيارات املعروضة للقراءة واملتاحة في أسفل الشاشة في
التطبيق.

عندما تقرأ في التطبيق ،ستجد الكلمات محددة بلون من ثالثة ألوان
وهم:

التطبيق يوفر ستة فئات ملن يريد القراءة وتعلم اللغة بناءا ً علي
املستوي الفردي لكل مستخدم.

األخضر :وهي الكلمات التي يفترض معرفتها في مستواك الحالي؛

إذا كنت مبتدأ في اللغة أو متوسط املعرفة  ،يمكنك قراءة
)التغريدات() ،املقاالت السهلة( ومشاهدة الفيديوهات التي تعرض
مفاهيم عن املجتمع السويدي) .املقاالت( الطويلة وال )القصص( و
)الروايات( هي فئات خاصة بمن يتعلم السويدية من املستويات األكثر
تقدما ً فوق املتوسط ومجيد اللغة.
من )قائمة القراءة الشخصية( :يمكنك انشاء )مجموعات( مع
أصدقائك باستخدام كود خاص أو مشاركة ما يعجبك من )مقاالت(
و )فيديوهات( معهم.
من قائمة اإلعدادات ،يمكنك تحديد الفئات املفضلة لديك  /و
املوضوعات التي تفضل القراءة والتعلم من خاللها.

خامساً :تعلم من
خالل تمارين القراءة

تأكد من الضغط علي رمز الدائرة بعد اتمام قراءة كل قطعة لتحصل
علي نقاط وعالمات القراءة.

من صفحة )اللغة و املستوي(-:قم باختيار مستواك الحالي في اللغة
السويدية )املبتدئ  ،A1مبتدئ متقدم  ،A2متوسط  ،B1فوق
املتوسط  ، B2متقدم  ،C1طلق اللسان/إجادة تامة  (C2وفقا ً لإلطار
األوروبي املرجعي للغات  .إذا كنت مستخدم حالي ،يمكنك رؤية
)اللغة واملستوي( من اإلعدادات.

انتقل إلى اإلعدادات وسِّجل الدخول باستخدام بريدك
اإللكتروني ملعرفة تقدمك في التعلم ونقاط القراءة املفردات التي
تقرأها.
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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 )A1, A2, B1,
.(B2, C1, C2

هذه الخاصية تعمل علي زيادة النجوم التي تؤهلك للتقدم من مستوي
لغوي إلى املستوي األعلي.
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 .لذا استخدامك لتلك
الخاصية ستساعد اآلف املستخدمني لتجعل تطبيق مدرب
القراءة من أفضل التطبيقات لتعلم السويدية علي االطالق.
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سادساً :ملف التعلم
الشخصي
لتصل إلى ملف التعلم الشخصي
قم بالضغط علي هذا الرمز
الخاص بك حيث يمكنك رؤية مفردات اللغة السويدية كاملة مقسمة
إلى ستة قطاعات واملعروفة باإلطار األوروبي املرجعي للغات.
من خالل الضغط علي مستواك اللغوي الحالي )املوضح باللون
األصفر( ،ستري كافة املفردات التي تعلمتها وقمت بتغير لونها أو
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 وعلي كافة تطبيقات
سبروك كرافت األخري.

