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 الدورة التعليمية الموحدة
 

ي تسهل عىل يقدم الموقع 
كل فهم   الطلبةالدورة التعليمية الموحدة الت 

 التدريبو  صفحات التعليممن هذه الدورة تتكون ، ةظمتمنمنهجية درس ب
جوائز، يستطيع االلعاب والو  الرسائلو  التوجيهاتو  التقارير و  التقييمو 

يسجل هذه الصفحات بعد تسجيل الدخول للموقع،  استخدامالطالب 
ن  شاركيأنشطة الطالب و جميع الموقع  ء زمل و  المعلمو  الطالبالتقارير بي 
ي إطار واإلدارة التعليمية إدارة المدرسة و  الفصل

ن
لدورة التعليمية شامل لف

 . الموحدة

Uniform Educational Cycle 
 

The site offers a uniform educational cycle, which makes it easier for 
students to understand each lesson is a systematic methodology.  This 
cycle includes Learn, Practice, Evaluate, Report, Directives, Messages, 
Games, and Prizes pages. The student can use these pages after login 
to the website. The website records all student activities and shares 
the reports between the student, the teacher, classmates, school 
management, educational management within a comprehensive 
framework of the unified educational cycle. 

 صفحة التعليم
 

 الصوتمدعمة بمحتوى الدرس تغطي درس صفحات تعليمية  يشمل كل
ي  بشكل مبسط ومتدرجوالمقاطع التصويرية  الصور و 

ن
 ،االتقانمستويات ف

ي يمكن ان 
ة الت  عىل حدة او معا،  تدرسُيقسم كل درس ألجزاء صغي 

ن عىل األجزاء المناسبة للمرحلة  كي 
وإرجاء التعليمية يستطيع الطالب الي 

  . الحقاألجزاء األصعب لوقت 

Learn Page 
 

Each lesson includes educational pages supported with sound, pictures 
and videos in a simplified and graded level of proficiency. Each lesson is 
divided into small parts which can be taught alone or together. The 
student can focus on the appropriate parts for the educational stage 
and can postpone of the harder parts for a later time. 

 صفحة التدريب
 

 سئلة عدد كبي  من األ يتدرب الطالب عىلي كل درس عن طريق حل 
عىل خمسة تحتوي التدريب  صفحات، الصحيحة ومراجعة إجاباتها 

عارف ,دئ تمب وهي   متصاعدة اتقانبدرجات  مجموعات من األسئلة 
، و ماهر و تقدم وم حدود كل ،  تحتوي كل مجموعة عىل مئة سؤالخبي 

ي صفحة كل مجموعة    االتقان
تصميم تعدد يالتوجيهات، موصفة فن

ن عدة الصحيحة جابة اإل االسئلة من اختيار  ملء  اىل اختياراتمن بي 
ن من اىل  مة أو عدة كلماتالفراغات بحرف أو كل ن مجموعتي  توصيل بي 

ي لإلجابات الخاطئة، الكلمات و 
تصحيح الصور، يوفر الموقع تصحيح لحطن

عىل تحصيل وتعميق المعلومة الصحيحة،  الطالباإلجابة لحظيا يساعد 
اضية يمنح الموقع   مما يشجع الطالب ةصحيحإجابة عن كل عملت افي 

ي حل أسئلة  للجتهاد كمؤشر ممكن  العملت تجميع اكير عدد من  عىل
فن

 . التدريب

Practice Page 
 

Students are trained on each lesson by solving a large number of 
questions and review the correct answers. Practice pages contains five 
sets of questions with ascending difficulty levels which are novice, 
informed, versed, skilled, and expert. Each set contains a hundred 
questions. The borders of each degree of proficiency is defined on the 
directives page. Question design varies from multiple choices, to fill in 
the blanks with a letter, a word or several words, to connecting 
between two sets of words and images. The website provides 
instantaneous correction for each wrong answer. Correcting the answer 
instantly helps the student to collect and deepen the correct 
information. The website gives virtual coins for each correct answer 
which encourages students to collect as many coins as possible as an 
indicator of diligence in solving the questions of training. 

 التقييمصفحة 
 

يقيم الموقع مستوى اتقان الطالب لكل درس من مبتدئ وعارف ومتقدم 
وماهر وخبي  عن طريق عرض أسئلة متدرجة االتقان ويتم تحديد مستوى 
الطالب بقدرته عىل تخطي أسئلة لمستويات االتقان االعىل، تتشابه أسئلة 

اضية عن كل مستوى  التقييم مع أسئلة التدريب، يمنح الموقع نجمة افي 
افية اللغة.  اضية مؤشر عىل احي   اتقان يتخطاه الطالب، عدد النجوم االفي 

 
 

Evaluation Page 
 

The website evaluates the proficiency level of the student for each 
lesson of to determine between novice, informed, versed, skilled, and 
expert by offering ascending level of proficiency questions and 
determining the level of student by the ability of passing questions to 
the higher level of proficiency. Evaluation questions are similar to the 
practice questions. The website gives a virtual star for each level of 
proficiency passed. The number of virtual starts is an indicator of the 
language proficiency. 

 صفحة التقارير
 

، يعرض الموقع تقارير عن كل طالب بشكل  ي
التقارير تشمل الوقت لحطن

ي 
الصحيحة  االجاباتوعدد  التقييمالتدريب و التعليم و المستثمر فن

ي كل مستوى االتقانونسبة لخاطئة وا
وعدد النقاط والنجوم ، تدريب فن

اضية  هدايا والشارات وال ي حصل عليها الطالب، االفي 
هذه الموقع عرض يالت 
 ا واإلدارة التعليمية مموالمدرسة والوالدان التقارير عىل الطالب والمعلم 

Report Page 
 

The website features instantaneous reports on each student. The 
reports include the time invested in learning, practicing, evaluation, the 
number of right and wrong answers and the percentage of 
workmanship of each practice level, and the number of virtual coins, 
stars, badges and gifts received by the student. The website shows 
these reports to the student, teacher, parents, school, and educational 
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كل طالب، االتقان لمستوى لتطوير شخصية عمل خطة بللجميع يسمح 
ي  ةلطلباالتقان لمستويات الموقع قارن يكما 

ن
أو عىل  الفصل الواحد داخل  ف

 مستوى اإلدارة التعليمية. 

district which allows everyone to create a customized plan to develop 
the proficiency level of each student. In addition, the website compare 
the level of proficiency of students within the same class or the same 
district. 

 التوجيهاتصفحة 
 

عىل  لتساعد مكملةالتوجيهات عىل معلومات وتدريبات تحتوي صفحة 
، هات للمعلم عن طريقة تدريس الدرسفهم الدرس، كما تحتوي عىل توجي

كما تحتوي صفحة التوجيهات عىل أفكار أنشطة مكملة للعملية التعليمية 
 مثل تمارين كتابية وألعاب ورقية. 

Directives Page 
 

Directives page contains information and supplemental exercises for 
the student to help understanding the lesson. In addition, it contains 
guidance for teachers on how to teach the lesson. Directives page 
contains ideas of activities complementary to the educational process, 
such as writing exercises and board games. 

 الرسائلصفحة 
 

صفحة الرسائل النصائح والمعلومات للطالب لتساعد عىل العمل  تقدم
ه عىل التقدم للمستويات األعىل  ن ي التعلم ولتحفي 

من االتقان المستمر فن
خدمة الموقع التحليلية وتعلم دروس جديدة، هذه الرسائل صادرة عن 

ي  أو إلداء وأنشطة الطالب، 
موضوعة الخطة العن طريق متابعة التقدم فن

ة من المعلم، أو أخبار   الموقع تراصداعن إمسبقا للطالب، أو رسائل مباشر
ونية لجميع االفراد المسجلالجديدة ن ، وكذلك يرسل الموقع رسائل الكي  ي 

 عىل حساب الطالب إلعلمهم بتطورات الطالب. 

Messages page 
 

Messages page offer tips and information for the student to help on the 
ongoing work in the learning and encourage them to progress to higher 
levels of proficiency and learn new lessons. These messages issued by 
the website analytical services of the performance and activities of the 
student, or by following up on the progress of the preset plan for the 
student, or direct messages from the mentor, or news about the 
upcoming new features of the website. In addition, the website sends 
emails to all contact list of the student to inform them about the 
student updates. 

 األلعابصفحة 
 

هذه األلعاب التعليمية هي طريقة ، تعليمية الموقع تطبيقات العاب يوفر 
ن الطالب هذه  تصلح، عىل التعلم وتعميق الفهم اللغوي أخرى لتحفي 

 . المختلفةالعمرية  احللمر التعليمية لاأللعاب 

Page Games 
 

The website provides educational game applications. These educational 
games are yet another way to motivate students to learn and deepen 
the linguistic understanding of the student. These educational games 
are suitable for different age groups. 

 صفحة الجوائز
 

اضية لإل  العملتمثل يمنح الموقع جوائز للطلبة   الصحيحةجابات االفي 
اضية ال  والنجوم انجازات تحقيق لوالشارات االتقان مستويات  جتياز االفي 
الكؤوس مثل و  كاملة من الدروسلشهادات عند إكمال مجموعة  او محددة 

 . والهدايا عن طريق تقدير المعلم والوالدين ات،مسابقبلفوز ل

Page Awards 
 

The website awards students such as virtual coins for the correct 
answers, the virtual stars for passing proficiency levels, badges for 
achieving specific achievements, certificates upon completion of a full 
set of lessons, trophies for winning competitions, and gifts for the 
appreciation of the teacher and the parents. 
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Report Example: Student report for a specific lesson 
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Report Example: Classroom Activities reports 

 

 

Report Example: Student proficiency level for each lesson 

 

Total Earned Total Earned Total Earned

Omar Ali 547 23 12 2 6 0

Mohamed Kamal 254 36 15 0 5 1

Ahmed Mordy 374 41 13 3 3 0

Aliaa Ibrahim 624 34 21 1 8 2

Sofia Ahmed 473 52 19 3 7 1

Hoda Hassan 594 0 18 0 4 0

Coins Stars Medals

Serial Lesson Name Highest Level

1 Stand alone letters from أ to ث Expert

2 Stand alone letters from ج to خ Skilled

3 Stand alone letters from د to ز Expert

4 Stand alone letters from س to ض Skilled

5 Stand alone letters from ط to غ Novice

6 Stand alone letters from ف to ك Expert

7 Stand alone letters from ل to ن Skilled

8 Stand alone letters from ه to ي Skilled

9 Connected letters from أ to ث  Versed

10 Connected letters from ج to خ Informed

11 Connected letters from د to ز Versed

12 Connected letters from س to ض Skilled

13 Connected letters from ط to غ Novice

14 Connected letters from ف to ك Skilled

15 Connected letters from ل to ن Skilled

16 Connected letters from ه to ي Versed


