Learn more
about bilArabi
from our
partners

For the Love of Arabic

Introducing
bilArabi from
Pearson
We recently launched
bilArabi, an innovative
Arabic learning
program from
Pearson for Schools.
It’s designed to help
students aged 4 - 13
learn and reconnect
with the language in a
fun and engaging way.
The bilArabi program uses an inquiry-based approach with engaging
characters and stories that makes learning student-centred to enrich
children’s learning experience and development.

Below are some
testimonials from our
partners that have
either interacted with
or have started using
the program.

“King’s School Nad Al Sheba value
the importance of Arabic as part
of our school curriculum. We are
proud to be working in partnership

bilArabi plays a
significant role
in contributing
to the future of
the teaching of
Arabic

“Dr Hanada - for those who do
not know her – is one of the most
influential Arabic language education
experts in the world and the lead
author of bilArabi.

with the bilArabi programme as
part of our ongoing commitment
to sustained improvement in the
teaching of Arabic. bilArabi has
already proven invaluable in our
strategic plan for developing the
pedagogical practice of our teachers
and ensuring our children have a love
of learning Arabic. The program plays
a significant role in contributing to
the future of the teaching of Arabic
due to its research base, creative
approach and innovative strategies
for teaching. Kings’ School Nad Al
Sheba are looking forward to further
monitoring the impact of bilArabi on
progress and attainment over time.”

King’s Schools Nad Al Sheba is in the
process of piloting the bilArabi program.
Ashleigh Thompson, Deputy Headteacher at
the school, shares her thoughts about bilArabi.

For a long time, I have been following
Dr Hanada Taha’s work as she shines
as the star of the Arabic language
and teaching methods. Today, for the
first time, I met her face-to-face in an
event where she presented her new
strategies in teaching and learning
Arabic. She captured the attention
of those present with her thoughts,
knowledge, creativity and enthusiasm.
Dr Hanada has created a language
revolution. The school curriculum,
which was thought to be a set of
books that ought to be learned by rote

The program is a
qualitative leap in
the teaching of
Arabic language
and learning

page after page, has been changed by
Dr. Hanada to become an educational
process that is based on higher order
thinking, inquiry, standards, literature,
and continuous monitoring and
reflection in order to help students
reach the desired goal, and achieve the
optimal expected language proficiency.
Today’s meeting focused on a detailed
explanation of Pearson’s Arabic
program, which aims to teach and learn
Arabic in the classroom in modern and
innovative ways that meet the standards
of teaching international languages.
The program also promotes learning,
imagination, knowledge and interactive
experiences, with an emphasis on 21stcentury skills development, especially
creativity and critical thinking. The
program, moreover, emphasizes aspects
of Arab culture and Arab beauty.

“bilArabi is a wonderful program, which focuses on the four key
language skills (reading, writing, speaking and listening) and is based
on the Bloom taxonomy and includes testing for all ability levels.”

bilArabi is a wonderful program,
which focuses on the four key
language skills (reading, writing,
speaking and listening)
Marwa Ali Maher, Head of Arabic and Islamic
Education, at an international school in Dubai, UAE.

The program is a qualitative leap
in the teaching of Arabic language
and learning, which could lead – well
implemented - to freeing Arabic
language education from the constraints
that hinder it, and to help Arabic
take the place it deserves between
languages, the status of the Arabic
language today is not commensurate
with its value.”

Yasser Harb, Head of Arabic at Al Rowad
International School, Riyadh the Kingdom of
Saudi Arabia.

To find out more, visit middleeast.pearson.com/bilarabi

ِاعــرف المزيــد
عــن بالعربــي
مــن شــركائنا

فــي حـ ّـب اللغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مــا هــو برنامــج بالعربــي
مــن بيرســون؟
مؤخرا بالعربي،
لقد أطلقنا
ً

“منذ فترة طويلة وأنا أتابع أعمال

إليك بعض الشهادات
قدمها شركاؤنا بعد
التي ّ
أن تفاعلوا مع البرنامج أو
بدأوا باستخدامه.

في طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمها.

فأبدعت ،وأسرت انتباه الحاضرين بأفكارها
وعلمها وإبداعها وحماسها.

والتعمق
العربية وفي إتقانها
ّ

بها بطريقة ممتعة ومبتكرة.

التقصي والشــخصيات القريبة
يســتند برنامج بالعربي على طرق قائمة على
ّ
الطالــب والقصــص المشــوقة ما يجعل الطالــب محور اهتمام العملية
مــن ّ
التعليمية.

“ ُتدرك مدرسة كينجز ند الشبا أهمية

بتحسين مستوى تعليم اللغة العربية بشكل

اللغة العربية كجزء من منهجنا المدرسي،

مستدام .سبق لبرنامج بالعربي أن أثبت

بالعربي كجزء من التزامنا المستمر

التي عملت على تطوير األساليب التعليمية

لذا نفتخر بعملنا بالشراكة مع برنامج

دورا
يلعب البرنامج
ً
هاما في تحسين
ًّ
مستقبل تعليم
اللغة العربية

قيمته الكبيرة في خطتنا االستراتيجية
يتبعها معلّ مونا من جهة ،وعلى
التي ّ

العربية ،وذلك بفضل قاعدة البحث والنهج
المبتكرة التي
اإلبداعي واالستراتيجيات ُ
يعتمدها في التعليم ،وتتطلّ ع مدرسة

كينجز ند الشبا إلى االستمرار في مراقبة

التقدم
فعالية برنامج بالعربي في
ّ
والتحصيل العلمي مع الوقت”.

مدرسة كينجز ند الشبا في مرحلة تجربة برنامج بالعربي.
تشارك مساعد المدير آشلي تومسون رأيها في

برنامج بالعربي.

ولقد تركز لقاء اليوم على شرح مفصل

للبرنامج الذي أطلقته شركة بيرسون

"بالعربي" ،وهو يهدف إلى تعليم اللغة

الدكتورة هنادا طه -لمن ال يعرفها -أحد
وقطب من أقطابها.
ٌ

العالمية.

لقد أحدثت دكتورة هنادا ثورة لغوية؛

كذلك يعمل البرنامج على تعزيز التعلّ م

فبعد أن كان المنهاج الدراسي يقوم

طورته
على حفظ الكتب عن ظهر قلبّ ،
ليتحول إلى مسيرة
الدكتورة هنادا
ّ

تعليمية مستندة إلى مهارات التفكير

غرس حب اللغة العربية في نفوس طالبنا
دورا
من جهة أخرى .يلعب هذا البرنامج
ً
هاما في تحسين مستقبل تعليم اللغة
ًّ

بأعلى مستوى ممكن.

العربية وتعلّ مها داخل الفصل بطرق حديثة

أهم الخبراء في تدريس اللغة العربية،

الطالب الذين تتراوح أعمارهم

بين  4و  13سنة في تعلّ م اللغة

وجها لوجه في
وألول مرة ،ألتقي بها
ً

في بلوغ هدفهم المنشود وإتقان اللغة

حدث عرضت فيه استراتيجياتها الجديدة

مخصص لمساعدة
من بيرسون،
ّ

والتدقيق المتواصلَ ين لمساعدة الطالب

مستويات القدرة”.

الدكتورة هنادا طه المتألّ قة في مجال

ً
إضافة إلى المراقبة
العربي األصيل

اللغة العربية وطرق تدريسها ،واليوم،

برنامج مبتكَ ر لتعليم اللغة العربية

والتقصي والمعايير العالية واألدب
العليا
ّ

“بالعربي هو برنامج رائع يركّ ز على المهارات اللغوية الرئيسية األربع (القراءة

يعد البرنامج نقلة
نوعية في تعليم
اللغة العربية
وتعلّ مها

ومبتكرة تواكب معايير تدريس اللغات

والخيال والتجارب المعرفية والتفاعلية ،مع

التركيز على تنمية مهارات القرن الحادي

والعشرين ،وعلى رأسها اإلبداع والتفكير

والكتابة والتحدث واالستماع) ويستند إلى تصنيف بلوم ويتضمن اختبارات لكل

يركز على
بالعربي هو برنامج رائع
ّ
المهارات اللغوية الرئيسية األربع
(القراءة والكتابة والتحدث واالستماع)
مروى علي ماهر ،رئيسة قسم التربية العربية واإلسالمية،

في مدرسة دولية في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

ويركّ ز البرنامج بشكل أساسي على
النقديُ .
سمات الثقافة العربية وجمالها.

يعد البرنامج نقلة نوعية في تعليم اللغة

العربية وتعلّ مها ،ما قد يؤدي – في حال

تطبيق البرنامج على النحو الصحيح – إلى
تحرير عملية تدريس اللغة العربية من

القيود التي تعيقها ،وارتقائها إلى المركز

الذي تستحقه بين اللغات؛ فمكانة اللغة
العربية اليوم ال تتناسب مع قيمتها”.

ياسر حرب  ،رئيس قسم اللغة العربية في مدارس الرواد
العالمية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.

لالطالع على مزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الموقع
ّ

middleeast.pearson.com/bilarabi

