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 سياسة اللغة
جلميع أصحاب املصلحة  ةمتاح، و بوضوح نصوٌص عليهالراهبات األنطونيات مإن سياسة اللغة يف مدرسة اــ 

 ابللغات الثالث: العربية واإلجنليزية والفرنسية.
 املدارس األنطونية لتعليم اللغة. مبادئ ابإلضافة إىل وزارة الرتبية والتعليم إرشاداتتتوافق سياسة اللغة مع ــ 
مدخالت لغوية  غة الصفيةاللّ توفر تقر سياسة اللغة أبن اللغة أساسية للتعلم وكذلك للنجاح يف احلياة املستقبلية.  ــ

 وكذلك أداة للتعبري عن مواد احملتوى. للتواصل كأداة، وتستعمل  الطالب يف مجيع الفصول الدراسية إىل
 م من خالل األنشطة األكادميية وغري املنهجية.علّ للتّ اّلزمة ىل تطوير مهارات االتصال الهتدف سياسة اللغة إــ 
 راسية يف مجيع املواد.وعرب املناهج الدّ  م اللغة بشكل مستمرّ حتقيق أهداف تعلّ مدى تقييم  يتمّ ــ 
 :هنًجا متعدد اللغات يف التعلماملدرسة تستخدم  ــ

 علومال مواد يفوسيلة التدريس  كما أهّنايتّم َتدريُسها كلغة  للطالب ؛  األم اللغة العربية هي اللغةــ 
وى املنهج من خالل حمت هايتم دعمف التاريخ واجلغرافيا طوال سنوات الدراسة. الرتبية املدنية، :االجتماعية

كما يُطلب من الطالب إجراء حبث من خالل عمل ثنائّي أو جمموعات   وبعض األنشطة املدرسية،
 قدمي العرض إىل زمالئهم يف الّصّف.يابلّتايل صغرية و 

، علم األحياء -لرايضيات والعلوم وسيلة التدريس يف اكما أهّنا   ،كلغة اثنية  يس اللغة اإلجنليزيةتدر  تمّ ـيــ 
  .زايءالكيمياء والفي

اإلجنليزية  تنياللغك  ، يف األسبوع،يف نفس عدد الساعات، و ة أيًضا كلغة اثنيةالفرنسي اللغةيتم تدريس ــ 
 التكميلية والثانوية.رحلتني الفرنسية يف املساعات الّلغة عدد  صيف املرحلة االبتدائية، مع تقلي ،والعربية

ملساعدهتم ومتكينهم من  تدعم املدرسة الطالب الذين ال يتقنون لغة التدريس من خالل توفري فصول خاصةــ 
املعلمون يساعدون هؤالء الطالب من خالل العديد من  التغلب على العوائق وما ُيساورهم من القلق.

 ، والقرائن البصرية، والتعليمات املكتوبة، والعمل اجلماعي ...الطبقية ت املختلفة مثل االستجواباالسرتاتيجيا
واهتمامات الطالب املوهوبني. يتم تشجيعهم على االستكشاف والبحث تعرتف املدرسة وتستفيد من مواهب  ــ

 وتقدمي اهتماماهتم إىل أقراهنم.

جلميع الطالب بغض  IB DPبرانمج  تضمن سياسة اللغة يف املدرسة اإلدماج واإلنصاف يف الوصول إىلــ 
 قون فيها.عن أّي لغة من الّلغات الّثالث يتفوّ  النظر
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