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كيفية استخدام الكتاب واملواد التعليمية املتوفرة أونالين

تقوم طريقة ديلفت يف التعليم عىل إقامة دروس ترتكز بشكل أسايس عىل املحادثة حيث يتم مناقشة مواضيع محددة 
يقوم الطالب بالتحضري لها مسبقا من خالل قراءة بعض النصوص. مام يعني أن عىل الطالب فهم هذه النصوص بشكل 

عميق. قد تستعجب، ماذا يعني فهم النص بشكل عميق؟ لفهم النص بشكل جيد فإن عىل الطالب القيام مبا ييل: 
االستامع اىل النص وقراءته يف نفس الوقت من خالل تكرار ما يسمعه الطالب. ثم إعادة القراءة واالستامع عدة مرات 

اىل أن يتمكن الطالب من فهم كامل النص وأن يتمكن من تذكر كافة املصطلحات والكلامت الجديدة الواردة فيه. حيث 
يجب عىل الطالب أن يتعلم طريقة النطق السليم لكافة املصطلحات الواردة يف النص والقدرة عىل فهم املحادثة يف 

النص. وأخريا، ميكن للطالب مناقشة موضوع النص باستخدام اللغة الهولندية.
حتى يتمكن الطالب من فهم النص بشكل جيد فان جميع املعلومات واملوارد التعليمية الالزمة متوفرة يف الكتاب 

وكذلك يف املواد املتوفرة أونالين. )مالحظة: ميكن الحصول عىل املواد التعليمية أونالين باستخدام الحاسوب أو من خالل 
التطبيق املتوفر عىل الجوال(. وإن أفضل طريقة للتعليم والوصول اىل األهداف املرجوة بأرسع وقت هي من خالل 

دراسة النص خطوة بخطوة. القامئة أدناه توضح كيفية الدراسة.

القوائم هذه ترشدك اىل الخطوات الواجب عليك اتباعها. انقر أوال عىل ‘Leren’, استمع للتعليامت للخطوات )4-1(، 
ثم توجه للخطوة رقم )5( قرب أيقونة ‘Toets’. يوجد نص حيث يجب عىل الطالب ملء الفراغات إضافة اىل اختبار 

استامع. وأخريا عندما يشعر الطالب بأنه قد فهم النص بشكل ممتاز، عندها ميكن للطالب التوجه اىل الخطوة رقم )6( 
’Oefenen‘ حيث يوجد اختبار قرب أيقونة

مزيد من التفاصيل حول هذه الخطوات يف النص أدناه.
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كيفية الدراسة أونالين:

قم أوال باختيار درس ولغة مدعومة.
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الخطوة 1: اضغط عىل  املوجودة بجانب كل جملة. استمع للتسجيل الصويت، اقرأ النص ومن ثم ميكنك البحث عن 
الرتجمة من خالل الضغط عىل الكلمة. قم بتكرار ما سمعته يف التسجيل الصويت بصوت مرتفع. ميكنك الضغط عىل  
لتسجيل صوتك وميكنك الضغط عىل  لالستامع اىل تسجيلك. للتأكد من طريقة نطقك قم باملقارنة ما بني التسجيل 

الصويت املتوفر يف الدرس والتسجيل الصويت الخاص بك. قم بإعادة هذه الخطوات اىل أن تتمكن من النطق بشكل ممتاز 
ومن ثم ميكنك املتابعة للخطوة التالية.

. هل ميكنك فهم كامل النص؟ إذا كنت غري قادر عىل فهم  الخطوة 2: استمع اىل كامل النص من خالل الضغط عىل 
كامل النص فقم بإعادة الخطوة األوىل لعدة مرات اىل أن تستطيع فهم كامل النص. هذه الطريقة ستمكنك من فهم 

وتعلم الكلامت الجديدة وفهم طريقة تركيب الجملة ومعرفة طريقة النطق السليمة.

الخطوة 3: اضغط عىل  يف هذه الخطوة سوف تستمع لنص، ولكن ال ميكنك رؤية النص. أذا كنت غري قادر عىل 
فهم الحوار إذا يجب عليك إعادة الخطوات )1( و )2( والدراسة أكرث قبل املتابعة. يجب االنتباه اىل أن الكلامت 

واملصطلحات املستخدمة يف هذه الخطوة سوف تستخدم يف الخطوات التالية لذا يجب عليك فهمها بشكل ممتاز.

الخطوة 4: اضغط عىل  لالستامع لكامل النص من غري أية مساعدة. يف هذه الخطوة ال يوجد نص وال يوجد 
اسرتاحات وال توجد ترجمة. فهم كامل النص يجب أن يكون سهال يف هذه املرحلة.
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الخطوة 5:  اخترب نفسك! يجب أن تكون متأكدا من قدرتك عىل فهم كامل النص 
بشكل دقيق. االختبار سيكون مبنّيا عىل النصوص التي درستها مسبقا. للنجاح يف االختبار يجب عليك الحصول درجة 

80% أو أكرث.

الخطوة 6:  قم باإلجابة عىل التامرين ومن ثم اقرأ بعناية املالحظات املقدمة عىل 
إجاباتك. 

بعض النصائح املفيدة:
ال تقم مبلء الفراغات أو الرتجمة من خالل الكتابة عىل الكتاب مبارشة.  -

ال تقم بدراسة الكلامت باستخدام قوائم الكلامت، بل من خالل دراسة النصوص.  -
فهم النص بشكل عام غري كايف. عليك فهم طريقة تركيب الُجمل، ضع النص تحت امليكروسكوب.   -

ادرس بنشاط، باستخدام الكلامت الجديدة ومن خالل وضعها يف جمل جديدة.  -
ال تخىش التحدث وارتكاب األخطاء.  -

مالحظة: يجب تكرار الخطوات )1 اىل 4( بشكل دائم وذلك بهدف بناء قدرتك عىل تذكر الكلامت واملصطلحات 
الجديدة وكيفية استخدامها. للحصول عىل النتيجة املرجوة يجب عليك التمكن من النص بشكل ممتاز وهذا يعني 

دراسة كل نص ملدة 2-3 ساعات وسطيا.
www.delftsemethode.nl  :التحميل املجاين لقوائم الكلامت اإلضافية بلغات أخرى غري اإلنكليزية من موقع
للتدريب واملامرسة ميكنك إيجاد أسئلة وتسجيالت االستامع املتعلقة بكل نص يف كل فصل من فصول الكتاب. 


