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لغري الناطقني بوا يف ضوء  اللغة العربيةتعليم ختطيط برنامج 

 األهداف التعليمية

  اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيادراسة حالة: بشعبة لغة القرآن يف 

 حممدن عبد الرازق حس .د

بطنامج تعلّم اللغٕ العطبّٕ لغري الهاطقني بًاا   تؿدّص تاَلٕ ليصٍ السضاغٕ 
العاملّإ  االّعِاا  للساضغاني يف يتلاّ       ٕاإلغا٠مّ يف ؾعبٕ لغٕ القطآى باجلامعإ  

  َ حت تػاالّ  التعلّمّاا٢ٕيااسا  لتطمااْ  حت يسِااس  َ اا  َ اٟقتصاااز َالقااانُى 
 الضُ٘ علٖ متطلبات يقّقًا.

 إ  زاعا٘ ضّٙػإد ياس ا يف القػام ا١َ  عاو       تقػم ياصٍ الُضقإ  حت  ٠  
 ،اإلطاض الهظطٓ  َبّها فٌّ  يمّإ ا١ياسا  التعلّمّإ يف ططاّ  الااامج ال بُِإ      

َتهفّصيا  َا١غؼ ال  ِتم يف  ًُٙا يسِس ا١ياسا    ام ياس ا عاو  ياسا       
 تعلّم اللغٕ العطبّٕ بصفٕ عامٕ  َعو  يسا  تعلّمًا يف مالّعِا بصفٕ خاصٕ.

يف اجلااع٘ النااانْ يااس ا عااو اٟشايااات الؿاااٙعٕ يف ططااّ  الاااامج َ
َنظاطت يف  ماانّإ   . املاتعلم َحازاات  اجملتما   بفلػافٕ   َعو ضبطًاا   التعلّمّٕ

ؾاعبٕ لغإ القاطآى يف    ا١خص بًصٍ اٟعتباضات عهس ططّ  بطنامج اللغإ العطبّإ يف   
تعلاّم اللغإ العطبّإ يف     اجلامعٕ.  م  لقّا نظطٔ يلّلّٕ نقسِٕ يف  يسا  بطناامج 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .ٓزاضٔ تطُِط املهايج بُظاضٔ ال بّٕ  غلطهٕ بطَنا  
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 يف تلك الف ٔ. اجلامعٕ اإلغ٠مّٕ العاملّٕ االّعِاؾعبٕ لغٕ القطآى ب

تعلاّم اللغإ    َحاَلا يف اجلاع٘ ا١خاري يسِاس  ياسا  تعلّمّإ لاناامج      
َ بطظت بعا  الهقااا املًمإ الا      العطبّٕ  للساضغني يف يتلّ  اٟقتصاز َالقانُى  

قطضات  َيس ا  خرياا عو  يم متطلبات يقّا   دب  ى تطاعٖ عهس تُصّف امل
عو يتل َاحاس  بإداظ َيس ا   املهًج َالاتاب دَيْ تتعل  بأمطِو يما  الانامج

 َفّما ِلْ تفصّل القُ  ملا شيتط ةم٠ً.ٔ  مهًما علٖ حس

 البحث مشكلة

ٖ  القااٙمني  زًاُز  ماو  الطغم علٖ ٕ لغإ  بالعطبّإ بؿاع   ماهًج  تطاُِط  علا
للساضغااني يف يتلااّ  اٟقتصاااز    باجلامعاإ اإلغاا٠مّٕ العاملّاإ االّعِااا    القااطآى

 املعهّإ  اجلًات ِٞضق اللغُٓ للط٠ب   عف التخصّل ظايطٔ  ى َالقانُى   ٟ
 يف التقلّسِإ  َالطاطق  املهاايج ااالّإ    فلام تاه     باجلامعٕ التعلّمّٕ بالعملّٕ 

غاِاات  َال  ا١غاطا    َيقّا   َمًااضاتًم يف اللغإ العطبّإ     قسضات الط٠ب تهمّٕ
 املهؿُزٔ.  

  ّا يقتًاس   حت   باجلامعٕ اإلغا٠مّٕ العاملّإ االّعِاا    الػّاغٕ اللغُِٕ ف
متاني الط٠ب يف يتلّ  اٟقتصااز َالقاانُى ماو اغاتعما  اللغإ      َ  يتفا٘ٔ اٟتصا 

 يتػااب الساضغاني املًااضات اللغُِإ     َ  العطبّٕ  َخاصٕ ١غطا   يتازميّٕ  َمًهّإ 
ٖ      ال٠ظمٕ َ حت   َالطزاُل  لًّاا    املصاازض العطبّإ   ال  متااهًم ماو اٟطا٠ل علا

 .غرييا مو املطبُعات العطبّٕ املتعلقٕ ا ا  طصصاتًم

  يتماا  باا يف حالإ الاسفعات ا١َ       مل ِأت بهتاٙج مط إّ تب  املهًج فامل
سٔ ماو  فًُ بصفٕ عامإ مل ِهاتج ط٠بااا ماتػابني لُاحا       ال  ططزا مو اجلامعٕ

ٗ   .ا١ضبا  اللغُِإ  املًاضات  فًام لّػاُا قاازضِو علاٖ الفًام عهاسما         َبعبااضٔ  خاط
 ااّاأ  مُاقاف  يفبًا َٟ مياهًم التداطب   ِػتمعُى  حت تا طٔ باللغٕ العطبّٕ

ٖ  قاازضِو  غاري  يتماا  نًام    َٟ القاطا٘ٔ بفعالّإ    البػاّطٕ  لغإ  ب  فاااضيم  نقال  علا
 َا  . بأغلُبصخّخٕ َ

  طَضٔ تؿدّص مهًج اللغٕ العطبّإ  الباحث ض ٗ فقس املؿالٕ هلصٍ َنظطاا
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االّعِاا  للساضغاني يف يتلاّ      يف ؾعبٕ لغٕ القاطآى باجلامعإ اإلغا٠مّٕ العاملّإ    
َتقسِم مق حات قس تػااعس   اٟقتصاز َالقانُى  َالتعط  علٖ زُانب القصُض فٌّ 

ضفا   َ  از َالقاانُى لطا٠ب يتلاّ  اٟقتصا     اللغإ تعلّم بطنامج َتطُِط ططّ  يف 
   ٔ.  املهؿُزايسَبلُغ ا١اللغٕ العطبّٕ  مػتُِات التخصّل يف 

 أسئلة البحث

   نيدالتالّني اإلزابٕ عو الػٞالالبخث اَ  ذ

بطنامج تعلاّم اللغإ العطبّإ    التعلّمّٕ يف يسا  ما مسٗ تُفط معاِري صّاغٕ ا١ .1
  للساضغاني يف يتلاّ    االّعِااجلامعٕ اإلغ٠مّٕ العاملّٕ ؾعبٕ لغٕ القطآى بيف 

 اٟقتصاز َالقانُى؟  

يف  ًاا مه فاازٔ   لإليف ططّ  الاامج التعلّمّإ ملهاغبٕ اااسِنٕ اٟشايات ما  .2
اجلامعإ اإلغا٠مّٕ   ؾاعبٕ لغإ القاطآى ب   يف العطبّٕ  اللغٕمهًج تطُِط تصمّم َ

 ؟  العاملّٕ االّعِا

 أٍداف البحث

 د   حتبخث ال ػعِٖ
بطنامج تعلّم اللغٕ العطبّٕ لغاري الهااطقني بًاا يف ؾاعبٕ لغإ القاطآى       تؿدّص  .1

 االّعِا  للساضغني يف يتلّ  اٟقتصاز َالقانُى. ٕاإلغ٠مّباجلامعٕ 
لانامج تعلّم اللغٕ العطبّٕ لغري الهاطقني بًاا    التعلّم٢ّٕيسا  ليسِس  َ    .2

لّعِاا للساضغاني يف يتلاّ     يف ؾعبٕ لغٕ القطآى باجلامعٕ اإلغ٠مّٕ العاملّٕ اا
 تػلّ  الضُ٘ علٖ متطلبات يقّقًا.اٟقتصاز َالقانُى  َ

تعلّم اللغٕ العطبّٕ لغاري الهااطقني   قس تفّس يف تطُِط بطنامج   تقسِم مق حات .3
بًاا يف ؾاعبٕ لغإ القاطآى باجلامعاإ اإلغا٠مّٕ االّعِاا للساضغاني يف يتلااّ         

 اٟقتصاز َالقانُى.

 أٍنية البحث

 دما ِلْتتمنل  يمّٕ البخث يف 
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ؾاعبٕ لغإ القاطآى      يف مهًج اللغٕ العطبّٕالبخُث َالسضاغات ال  تتهاَ  نسضٔ  .1
باجلامعٕ اإلغ٠مّٕ االّعِا  للساضغني يف يتلّ  اٟقتصاز َالقاانُى  بالُصاف    

   َالتخلّل.
ٕ بطنامج تعلّم اللغٕ العطبّٕ لغري الهااطقني بًاا  يف ؾاعبٕ لغا    تؿدّص تاَلٕ  .2

   القطآى باجلامعٕ اإلغ٠مّٕ االّعِا  للساضغني يف يتلّ  اٟقتصاز َالقانُى.
مهًج اللغإ    لتطُِط يف ططّ  الاامج التعلّمّٕسِنٕ اٟشايات اامو  اإلفازٔ .3

ؾعبٕ لغٕ القطآى  باجلامعٕ اإلغ٠مّٕ االّعِا  للساضغاني يف يتلاّ    يف  العطبّٕ
   اٟقتصاز َالقانُى.

لاناامج تعلاّم اللغإ العطبّإ       تعلّمّٕ  قس تاُى  يتناط َ اُحاا   يسا  اق اح  .4
علٖ يػني مهًج اللغٕ العطبّإ لغاري    املػَٞلنيعني تلغري الهاطقني بًا  ضاا 

يف ؾعبٕ لغٕ القطآى  باجلامعإ اإلغا٠مّٕ االّعِاا  للساضغاني يف     الهاطقني بًا 
   يتلّ  اٟقتصاز َالقانُى.

 حدود البحث 

اللغٕ العطبّٕ لغاري الهااطقني بًاا يف    البخث علٖ زضاغٕ مهًج تعلّم غّقتصط 
االّعِااا  للساضغااني يف يتلااّ  اٟقتصاااز  ٕاإلغاا٠مّؾااعبٕ لغاإ القااطآى باجلامعاإ 

 َالقانُى  َلو ِتعساٍ.

 ميَج البحث

 إلزاطا٘ ياصا   ا١نػاب  املهًج باعتباضٍ ِتب  البخث املهًج الُصفْ التخلّلْ 
َصف َيلّل مهًج بطنامج تعلاّم اللغإ العطبّإ     مو الباحث مياو يتُنٌ البخث 

لغري الهاطقني بًاا  يف ؾاعبٕ لغإ القاطآى باجلامعإ اإلغا٠مّٕ العاملّإ  االّعِاا          
 بسقٕ.   ٌتؿدّص  للساضغني يف يتلّ  اٟقتصاز َالقانُى

 ٍاأٍنية حتديدالتعلينية، واألٍداف 

يف بعاا   ٌتعطِفاتاا تتؿااابٌتعطِااف اهلااس  لغاإد ا١يااسا  واا  يااس   َ
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ع ام  َيف امل  +جس  ى اهلس  ِعين املطمٖ= ففْ لػاى العطبد  العطبّٕالقُامّؼ 
َيف اللغإ   .(2)+َالغط  تُزٌ  لٌّ الػًام َحُياا   يتل مطتف  اهلس =  (1)الُغّ 

 .َا٣زاب َالعلُم جس  ى الغط  يُ البغّٕ َااازٕ َالقصس

التعلّمّاإ  َِػااتدسم بعضااًم  ِؿااّ  َغاا  ال بااُِني مصااطل  ا١يااسا    
مػمّات  خطٗ  منل ا١يسا  الػالُيتّٕ  َا١ياسا  ال بُِإ  َثطزاات الاتعلم       

  للعملّإ ال بُِإ   َِقصس بًا التغريات الػلُيتّٕ  َ الهتاٙج الهًاّٙإ املطغاُب فًّاا   
ختاُٗ  َتاأ طيم ا ال  ِتُق  حاسَ ًا يف ؾدصاّات الساضغاني نتّ إ ماطَضيم      

   .(3)تسز  َخبااتٌ  َ نؿطتٌ املتهُعٕ  َتفاعلًم معٌبطنامج تعلّمْ 

إ يف    علّمّإ َيسِاسيا    ا١ياسا  الت  ى معطفٕ مو املعلُم  ياُ نقطإ البسِا
ْ   بُِٕ قامٕ العملّٕ ال  فماو    علٖ  غؼ غلّمٕ. َعهس التدطّ  ١ٓ بطناامج تعلّما

ى تصااغ    َ املاطاز يقّقًاا  التعلّمّإ  الضطَضٓ  ى ِااُى يهااإ  زضاإ ل٢ياسا     
. َتعتا ياصٍ ا١ياسا  انابإ املاسخل الطّٙػاْ الاصٓ يف       صّاغٕ َا خٕ َتسزٔ

تُ ا   َ   غاالّب تسضِػاًا  تااض  املُاز التعلّمّٕ َتهظم تتُِاتًاا  َط تعس  ٌُٙ 
 .(4)فاعلّٕ للعملّٕ التعلّمّٕ  غالّب تقُِم

 فإناٌ   لمعلام َاملاتعلم  لَحني تاُى  يسا  التعلّم َا خٕ َتسزٔ بالهػبٕ 
حاُ يقّا    ُزٌ ِتخق  تعلم  فضال  ١ى زًاُز يتال ماو املعلام َاملاتعلم غات       

ًٟ مو  ى تبسز  َ تُزاٌ لتخقّا  نتااٙج غاري مطغاُب فًّاا.        ا١يسا  املقصُزٔ  بس
  املااطاز الُصااُ   لًّااا علّمّاإ الهًاّٙاإ فعلّهااا  ى نتأيتااس مااو معطفاإ ا١يااسا  الت 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 الطبعٕ النالنٕ. 6العطبّٕ املع م الُغّ  جةم  اللغٕ  -1
 بريَت  زاض صازض  ابو مهظُض وا  السِو تمس بو ماطم  لػاى العطب -2
 \م 9>=5زاض الهًضإ العطبّإ القاايطٔ      مًااضات التاسضِؼ   دزابط عبس اامّس زابط َ خاطَى  -3

ُ  دَما بعسيا  انظط يتاصلك علام الاسِو ابطّاب     66يا ص  5849 ماتبإ    ِإ ا١ياسا  ال ب
ا١يلّإ    ططّ  املاهًج َتطاُِطٍ   دَ محس حػني اللقانْ  65ص   م>>=5الاُِا    الف٠ح
تقاُِم باطامج  عاساز معلماْ اللغإ       دَعلاٖ  محاس ماسيتُض     >:ص   م :>=5  عماى  للهؿط

 .98م ص 9>=5الطباا   اإلِػّاُمهؿُضات   العطبّٕ لغري الهاطقني بًا
زامعإ    زلّل عمل يف  عساز املُاز التعلّمّٕ لاامج تعلّم اللغٕ العطبّإ  دضؾسٓ  محس طعّمٕ -4

 8>م ص 9>=5  مإ  معًس اللغٕ العطبّٕ   م القطٗ
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 َيسِسيا بُ ُح.

   :ما ِلْ علّمّٕؾطَا صّاغٕ ا١يسا  التَمو  يم 
 .  غلُإ املعلم ٟ علٖ  طيتع علٖ غلُإ املتعلمت ى  .  
 .  َلّؼ  نؿطٕ التعلم  صف ناتج التعلمت ى  .ب 
َمألُفإ    َا اخٕ  ا ٓ تااُى  لفاظًا    للفًام لإ  املعهاٖ قاب  ٕاُى َا اخ ت ى  .ج 

  .ٟ يتُٓ علٖ لفظ ذتمل  يتنط مو معهَٖ  َتسزٔ املعهٖ
 .طتب  بالفعل احملسز يف اهلس تَ  للم٠حظٕ َالقّاؽلٕ اُى قابت ى  .ز 

 يْد   (5)التعلّمَّٕا١غؼ ال  ِتم علٖ  ًُٙا يسِس ا١يسا  
 .ٕخصاٙص الساضغني َ غطا ًم َزَافعًم مو تعلم اللغ 
   حازاتٌ.َاجملتم  الفلػفٕ التعلّمّٕ  َ يسا 
 َٔمتطلباتًا.   ؾاا  املعطفٕ املهؿُز 
      ٕمااناات    ماو غاعٕ الُقاا     ف  حت شلك الظطَ  املتاحإ لتعلاّم اللغا َ

 .(6)ٞغػٕ التعلّمّٕامل
         َمو ا١غؼ ال  ِقطضيا مّاساى تعلاّم اللغاات ا١زهبّإ  بال ماو اٟشاياات

املعاصطٔ  َصف السَض الصٓ غّقُم بٌ املتعلم بعاس تعلماٌ للغإ. َشلاك عهاس      
َيسِااس املُ ااُعات  َاجملاااٟت الاا  غااّتعامل معًااا   َ اا  املقااطضات

  َِػااعس يف َصاف ياصا الاسَض معطفإ  ياسا  الساضغاني       املتعلم بعس شلاك.  
 .(7)خبسمتٌُى باإل افٕ  حت اجملتم  الصٓ غّقُم  َ غطا ًم مو تعلم اللغٕ

فالتعّلم الهاز  ِعتمس علٖ مسٗ اضتباا ما ِتعلماٌ الفاطز جازاتاٌ  َقسضاتاٌ      
حت َمطالب حّاتٌ  َزَافعٌ  يتما ِعتمس علٖ  دابّٕ الفاطز  َجاحاٌ  َصاُٟ باٌ      

  قصٖ ما تٞيلٌ لٌ مُايبٌ  َاغتعسازاتٌ.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
مطبعإ زامعإ     ا١يسا  ال بُِٕ َالػلُيتّٕ َتطبّقاتًا العملّٕ  صاإ عبساهلل ُِغف عّػاى -5

 .69ص. م8==5  ِهاِط  مػق   الػلطاى قابُؽ
يتلّإ ال بّإ     زامعإ عاني  اؼ     تعلّم اللغٕ العطبّإ لغاري الهااطقني بًاا     دضغ٠ىمصطفٖ  -6

 .=59->59اجلع٘ ا١َ  ص   م:>=5
 .587ص   املصسض الػاب   ضؾسٓ  محس طعّمٕ -7
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ِهبغاْ    َقبل  عساز  ٓ بطنامج تعلّمْ ِتباازض  حت الاصيو عاسز ماو ا١غاٚلٕ     
 مهًاداتًا يف شلك الانامج  طاعم
   مو الساضغُى الصِو غّصمم هلم الانامج؟ 
 ما زَافعًم َحازاتًم؟ 

 ؟علمال  غُ  تسضاغّٕ ما املُاز ال 
   غُ  تػتدسم؟ما ططِقٕ التعلّم ال 
 ما العمو الصٓ غُ  ِػتغطقٌ الانامج؟ 

  ٓ قضإّ زَافا  املاتعلمني للغإ العطبّإ       (8)عباس االاّم     اض  محاس املًاس
ُ    =للهاطقني بغرييا فّقُ د  ماا زَافا  غاري       ى الػٞا  الاطّٙؼ يف ياصا اجملاا  يا

ُ  الهاطقني بالعطبّٕ  حت تعلمًا؟ الا   ماا املًااضات     َِلْ يصا الػٞا  غٞا  آخط يا
 +.ِطِسَى تعلمًا؟

َٟ ؾك  ى اإلزابٕ عو ياصٍ ا١غاٚلٕ الػاابقٕ شات  يمّإ بالغإ يف يسِاس       
اجلامعإ اإلغا٠مّٕ العاملّإ    ؾعبٕ لغٕ القاطآى ب مساخلها  حت تعلّم اللغٕ العطبّٕ يف 

 يمّإ معطفإ الاسَاف  قاصاطٔ علاٖ اطاشياا  غاغااا لتخسِاس          تااو  االّعِا. َمل
يتماا    مج  لاهًاا يامإ  ِضااا يف معطفإ الُغااٙل َا١زَات     ََ ا  الااا    ا١يسا 

يف  يتناط  َ ًِا ذتااج  حت تطيتّاع     املًاضات  َتػاعس يتصلك يف يسِس ا١َلُِات
 عملّٕ التعلّم مو حّث املازٔ َالططِقٕ.

خل تعلّم اللغات ا١زهبّٕ ياُ السضزإ   ا حت  ى  يم مس (9)ِؿري يهطٓ يُلك
يف اٟعتبااض. َِضاّف    ًمَايتماماتًم  َ غطا   املتعلمنيال   خصت بًا حازات 

ُ   دقا٠ًٙ  نًاا غابّلها      ى ا١مط ا١غاؽ يف يسِس ااازات َالسَاف  َا١غاطا  يا
علّإ. َقاس نباٌ    اجّاث تااُى  يتناط ف    اَيػاني مُازيا    لُ   نظام تسضِؼ اللغٕ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اجمللٕ  +البخث ال بُٓ يف تعلّم اللغٕ العطبّٕ لغري الهاطقني بًا= د محس املًسٓ عبس االّم -8

  معًاس ابططاُم الاسَلْ للغإ العطبّإ       الػاهٕ ا١َحت   العسز ا١َ   لغُِٕالعطبّٕ للسضاغات ال
 .::5م ص 6>=5اغػطؼ 

باطامج العطبّإ للمػالمني الهااطقني بلغاات  خاطٗ يف  اُ٘         دنق٠ عو تماُز يتامال الهاقإ    -9
 .69مإ بسَى تاضِذ ص   معًس اللغٕ العطبّٕ  زامعٕ  م القطٗ  زَافعًم
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َ قباا     لغإ  حت  يمّإ الاسَاف  الهفػإّ َزَضياا يف غاطعٕ تعلاّم ال       (10)اااضزلُ
ِؿاخص قاُٗ املتلقاْ بصاُضٔ ِهاسض        َاملتعلم علًّا. فُزُز الساف  ذطإ الغطِاعٔ 

 َزُزيا يف الظطَ  العازِٕ.

 ف تعليه اللغة العربية بصفة عامةأٍدا

َملا يتانا  غطا  الساضغني مو تعلم اللغٕ ا١زهبّإ ياْ ا١غااؽ الاطّٙؼ     
  َافا  تعلاّم اللغاات ا١زهبّإ    يف َ   الاامج التعلّمّٕ فقس يتتب الباحنُى عاو ز 

١يسا  تعلّم اللغإ العطبّإ للمػالمني الهااطقني بلغاات  خاطٗ        َتعط  بعضًم
 .  (11)بصفٕ عامٕ

 غااباب تعلااّم اللغاإ العطبّاإ لااسٗ الساضغااني   (12) َ اا  مصااطفْ ضغاا٠ى
عاو  بّهما يسث عبس الطمحو بو ؾّك  امل٠ُِِني جبهُب ؾطق آغّا بصفٕ عامٕ 

َميااو للهااظط َاملتأمال    . (13)العطبّٕ يف مالّعِا بصفٕ خاصإ   يسا  تعلّم اللغٕ
للغإ  َماو  امهًا ا   يف زضاغات الباحنني الصِو يتتبُا عو زَاف  تعلّم اللغٕ ا١زهبّٕ

   ى ِصهفًا  حت ما ِلْد  العطبّٕ
 زَاف  زِهّٕ .1
 زَاف  تعلّمّٕ .2

 زَاف  مًهّٕ َاقتصازِٕ .3
 زَاف  ؾدصّٕ َازتماعّٕ .4

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
لهااطقني بًاا     عساز املعلمني غاري العاطب لتعلاّم العطبّإ لغاري ا     = داااضزلُبطايّم  محس   -10

الػ ل العلمْ للهسَٔ العاملّٕ ا١َحت لتعلاّم العطبّإ لغاري الهااطقني      شطبٕ معًس ابططُم+
 .87م اجلع٘ النانْ ص 4>=5زامعٕ الطِا    عمازٔ ؾَٞى املاتبات  بًا

 َما بعسيا. =6ص   املصسض الػاب  دتمُز يتامل الهاقٕ -11
 .َما بعسيا 586ص   املصسض الػاب د مصطفٖ ضغ٠ى -12

13 - Abdul rahman bin Chik: Teaching Arabic for Specific Purposes (ASP) in 

Malaysia, with reference to teaching reading skills at the International 

Islamic University  M.A. dissertation submitted to the department of 

Modern Languages, University of Sanford September 1988. 
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للمػلمني َازب زِين َ قاايف ِفط اٌ الُاقا  َذتماٌ     فتعلّم اللغٕ العطبّٕ 
َاإلنػاانّٕ عاا ا١زّاا . َمل ًِمال علماا٘        ااضااضٔ اإلغا٠مّٕ   زَضنا يف صهاعٕ

 نًاا   (14)املػلمني ا١َاٙل التططق  حت  يمّٕ اللغٕ العطبّٕ السِهّإ  فاريٗ اباو تّمّاٌ    
مو السِو  َمعطفتًاا   ى اللغٕ العطبّٕ =فط  َازب لتعلّم السِو فقس نقل عهٌ قُلٌ 

َالػاهٕ فاط  َٟ ِفًام  ٟ بالعطبّإ  َماا ٟ ِاتم        فط  َازب فإى فًام الاتااب  
معطفإ العطبّإ    (15). َقاس اعتاا  باُ عماطَ باو العا٠٘      +الُازب  ٟ بٌ فًُ َازاب 

٘ٔ   يتالسِو نفػٌ. َمعطفٕ الت ُِس َازب َالػالّمٕ    الصاخّخٕ   َتعلم العطبّٕ للقاطا
دب علٖ يتل مػلم تعلام العطبّإ ١زال تا٠َٔ      (16)ْافعَِقُ  اإلمام الؿ َازب.
 القطآى.

اللغإ العطبّإ قسميإ قاسم اإلغا٠م نفػاٌ        هلصا يتاناا الاسَاف  السِهّإ لاتعلم    
ََاغااعٕ غااعٕ انتؿاااضٍ يف ثتلااف  حااا٘ املعمااُضٔ. َِهظااط زاضغااُ العطبّاإ مااو  

السِو نفػاٌ. هلاصا    ٟ ِقل  يمّٕ عو تعلم  املػلمني  حت تعلمًا باعتباضٍ َازباا زِهّاا
فًم ِقاسمُى علاٖ تعلمًاا باساف  شاتاْ قآُ لتخقّا  فًام  فضال لتعاالّم الاسِو            

. َتتمنل زَاف  يصا اجلاناب يف  زا٘ ؾاعاٙط الصا٠ٔ َيف تا٠َٔ القاطآى      (17)ااهّف
  َزضاغٕ العلاُم الؿاطعّٕ    َيف قطا٘ٔ ااسِث الهبُٓ الؿطِف  َفًم تفػريٍ  الاطِم

 .(18)اخل...  َْزضاغٕ التاضِذ اإلغ٠م

َ ما السَاف  التعلّمّٕ النقافّٕ فًْ تتمنل يف ضغبٕ الساضؽ يف التدصاص يف  
 َ ١نًاا متطلاب  غاغاْ      اللغٕ العطبّٕ َآزابًا   َ ١نًاا لغإ التعلاّم يف اجلامعإ    

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
+ املطايتع النقافّٕ َالتعلّمّٕد انتؿاضيا َتطُِطيا َالتهػّ  بّهًاد =نق٠ً عو زُزت زقمق ْ -14

عمااازٔ ؾااَٞى   الػاا ل العلمااْ للهااسَٔ العاملّاإ ا١َحت لتعلااّم العطبّاإ لغااري الهاااطقني بًااا 
 4>5م اجلع٘ النانْ ص ص 4>=5زامعٕ الطِا    تاملاتبا

15 - Anwar G. Chejne: Arabic Language: Its role in history, University of 

Minnesota Press  Minneapolis 1969. P. 13 
 84يتتاب الطغالٕ يف  صُ  الفقٌ ص  -16
 .76ص   املصسض الػاب  دتمُز يتامل الهاقٕ -17
  املصسض الػااب  د يتصلك مصطفٖ ضغ٠ىَ 64ص   املصسض الػاب  دالهاقٕانطط تمُز يتامل  -18

 .>58ص 
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للقبُ   َ للسضاغٕ ِفْ  حسٗ الالّات اجلامعّٕ  َ لقطا٘ٔ الاتاب العطبّإ ال ا ّإ  َ    
َياصٍ الاسَاف  قسميإ     .اخل .…تصا  بالنقافإ العطبّإ اإلغا٠مّٕ    املعاصطٔ.  َ ل٠

اللغإ العطبّإ ماسفُعني بُاحاس   َ  يتناط ماو       تعلم َِقبل الانريَى علٖ   َمػتمطٔ
 .  (19)يصٍ السَاف  املصيتُضٔ

َ ما السَاف  املًهّٕ َاٟقتصازِٕ فتتمنل يف ااصُ  علاٖ عمال يف  حاسٗ    
َ  َ  ضاتًاَللعمال بإحاسٗ غافا     السَ  العطبّٕ إلجااح شااضٔ  َ   لتهؿاّ  الػاّاحٕ  

 لٌ صلٕ باللغٕ  َ الب٠ز العطبّٕ.  عمل مًين

َ ما الاسَاف  الؿدصإّ َاٟزتماعّإ فهخاُ ضغبإ الاساضؽ يف تعلام اللغإ         
 َ للااطب  بااني املػاالمني  َ ١ى   العطبّاإ ١نًااا لغاإ اتصااا  يف اجملتماا  الااسَلْ

 .(20)َغري شلك  ِس  ى ِاُى منلًم صسقا٘ املتعلم ِتخس ُى بًا زّساا َِط

َالا اث اإلغا٠مْ     َااضااضٔ     ف  حت شلك  ى العطبّٕ يْ َعا٘ النقافإ 
َ زأ اتصا  َتُ ّ  لعطٗ التآخْ َال احم َالُحسٔ بني املػلمني. فّهبغاْ    العطِ 

 ى تعمل السَ  اإلغ٠مّٕ علٖ اخت٠  لغاتًا َهل اتًاا علاٖ تطاُِط لغإ القاطآى      
  بُصفًا اللغٕ اإلغ٠مّٕ العاملّٕ فتاُى لغٕ تفايم مؿ إ بني يصٍ ا١قطااض   الاطِم

    ْ َشلاك لتخقّا  يتّااى متمّاع للعلاُم        ََغّلٕ اتصا  بّهًاا َباني العاامل ابااضز
 .(21)َاملعاض  اإلغ٠مّٕ َللخفاظ علٖ اهلُِٕ اإلغ٠مّٕ

ِطناُ  حت  ى  =عو طمُح  غ٠مْ يتابري   (22)َقس عا السيتتُض ؾاطٓ فّصل
َيتّف يتاى تُظِعًم  َ تفاطقًم    اُى العطبّٕ لغٕ اإلغ٠م َاملػلمني  ِهما َزسَات

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .76ص   املصسض الػاب  دانطط تمُز يتامل الهاقٕ -19
 66ص   املصسض الػاب  -20
 +الاطَح اإلغا٠مّٕ يف تعلاّم اللغإ العطبّإ لغاري الهااطقني بًاا        = دةايس مصطفٖ بً اا  -21

عمااازٔ ؾااَٞى   ا١َحت لتعلااّم العطبّاإ لغااري الهاااطقني بًااا  الػاا ل العلمااْ للهااسَٔ العاملّاإ
 .:>5 م اجلع٘ النانْ ص ص4>=5زامعٕ الطِا    املاتبات

 +جث يف اإلطااض العاام للمُ اُل     قضاِا اللغٕ العطبّٕ املعاصطٔ= دالسيتتُض ؾاطٓ فّصل -22
 غػاطؼ    ياا  5847ؾاُا     العاسز ا١َ    اجمللٕ العطبّٕ للسضاغاات اللغُِإ  اجمللاس ا١َ    

 54ص   معًس ابططُم السَلْ للغٕ العطبّٕ  م7>=5
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التعصاب القاُمْ  َ بقاِااٍ      مهًا   ٟ  ى يصا اٟضتباا تػ ٍ ا٣ى ظطَ  ثتلفٕ ...
َلاههاا علاٖ شلاك فّماا      ... َمهًا اٟعتعاظ الطبّعْ الصٓ ذػٌ املط٘ حُ لغتٌ ا١م

مْ الابري علٖ عقُز تتأخط فًّا الهععٕ القُمّٕ مًماا   قسض مقبلُى يف الُطو اإلغ٠
َتفػ  اجملا   مام نععات  نػانّٕ مؿ يتٕ بني املػلمني َتعاُز فًّاا    تاو ؾستًا

   ْ . +اللغٕ العطبّٕ  حت منل قساغتًا َيل يصٍ القساغٕ تل التطبّا  اجلعٙاْ َالالا
اى اللغٕ العطبّإ  ٟبس مو شسِس يصا اللقا٘ بني العطب َاملػلمني يف  حض=َِقُ  

 .+َما يق  مو  زُا٘ ااضاضٔ الُاحسٔ  َفّما تضٛ مو آفاق الفاط َالعلم

عو زَض اجلمعّات اإلغ٠مّٕ يف تطاُِط   (23)َيسث السيتتُض علْ القامسْ
اٟغ اتّ ّٕ اللغُِٕ يف العامل اإلغا٠مْ َشلاك بتهمّإ اللغاات اإلغا٠مّٕ َ َعّإ       

َالتفايم مو  زال تلبّإ حازاات الاب٠ز اإلغا٠مّٕ      النقافٕ َالعلم َقهُات اٟتصا  
 َبتؿ ّ  العمل علٖ تطُِط اللغٕ العطبّٕ بُصفًا لغٕ  غ٠مّٕ عاملّٕ.

 تعليه اللغة العربية يف ماليزيا أٍداف

َ ما يف مالّعِا فماو الصاعُبٕ ااااى يسِاس ا١ياسا  التعلّمّإ اباصإ        
ٞغػات التعلّمّٕ العلّا يف يصٍ الُضقإ  لتعلّم اللغٕ العطبّٕ يسِساا زقًّقا يف يتل امل

قػامًا  َ ما ا١يسا  العامإ فًاْ ٟ طتلاف عاو تلاك الا  شيتطناياا آنًفاا. َقاس          
 دَيْ   حت  ٠ ٕ (24)عبس الطمحو بو ؾّكالسيتتُض 

    زَاف  زِهّٕ .1
   زَاف  علمّٕ .2

 زَاف  ازتماعّٕ .3

َمااو املعلااُم  نااٌ ٟ تتفاا  يتاال زَافاا  الساضغااني للغاإ العطبّاإ يف يتاال     
املٞغػااات العلّااا يف مالّعِااا َلاااو تتباااِو زَافعًاام مااو تعلاام اللغاإ العطبّاإ    

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ْ    = دعلٖ القامسْ -23 ةلإ معًاس   + تهمّٕ اللغات اإلغ٠مّٕ َ  طياا يف َحاسٔ الفااط اإلغا٠م

ماإ املاطمإ ص     معًاس اللغإ العطبّإ       زامعٕ  م القط8ٗ>=5اللغٕ العطبّٕ  العسز النانْ 
64  65. 

 :5ص   املصسض الػاب عبس الطمحو بو ؾّكد  -24
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َاحتّازاتًم َماو  ام طتلاف ا١ياسا  اباصإ لاتعلم اللغإ العطبّإ يف باطامج          
 .  َفلػفتٌ   ُ٘ زَاف  الساضغني َحازات اجملتم يف املٞغػات التعلّمّٕ 

اجلامعاإ اإلغاا٠مّٕ ؾااعبٕ لغاإ القااطآى بَلتطااُِط تعلااّم اللغاإ العطبّاإ يف 
العاملّٕ االّعِا دب يسِاس ا١ياسا  ااقّقّإ ماو تعلّمًاا َتعلمًاا يسِاساا        
ّٙاا حتٖ مياو مو اختّاض احملتُٗ َاباات التعلّمّٕ املهاغابٕ هلاصا اهلاس .      زطا

يف يقّا  ياصٍ ا١ياسا  َيف ظِاازٔ فعالّإ       َللتعط  علٖ زَاف  الساضغني  يمّٕ
التعلّم َالتعلم عهس الساضغاني َشلاك حّهماا نأخاص ياصٍ الاسَاف  يف اٟعتبااض عهاس         

  َ عاساز املاُاز التعلّمّإ     َتُصاّف املقاطضات    ََ ا  الااامج    ططّ  املهايج
 َاختّاض  فضل ططق التسضِؼ.

ٖ    (25)بعا  البااحنني   ظَقس اح    ظاطَ  الساضغاني   يف التعُِال يتانرياا علا
َ عاساز    َغاِاتًم مو تعلم اللغٕ العطبّٕ يف التخام يف ططاّ  الااامج    َزَافعًم

َغرييا. َلصلك دب اإلؾااضٔ  حت  ى التعطِاف العلماْ َالعملاْ       املُاز التعلّمّٕ
 .(26)+اٟغتعما  العملْ للغٕ لتخقّ  ا١يسا  العلمّٕ َاملًهّٕ=للسَاف  يُ 

 مية مً تعليه اللغة العربيةإلسالأٍداف اجلامعة ا

 تخطيط البرامج
ّإ  َالػٞا  الصٓ نططحٌ ا٣ى يُ ما ا١يسا  العامٕ لل امعٕ اإلغ٠مّٕ العامل

 االّعِا مو تعلّم اللغٕ العطبّٕ؟

قبل اإلزابٕ عو ياصا الػاٞا  شاسض اإلؾااضٔ  حت  ى ا١ياسا  تقػام  حت       
 دنُعني

تؿاتمل  ََيْ تتصال باأغطا  تعلاّم املاازٔ.     د aims (الغاِات)  يسا  عامٕ .1
َيقّقًاا علاٖ    علٖ ا١غطا  َاملقاصس الهًإّٙ ال  ِطاز مو ال بّٕ  جاظيا 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
العاسز    جمللٕ العطبّٕ للسضاغات اللغُِإ  اجمللاس ا١َ    (التػآ  عو اهلس ) دنًاز املُغُٓ -25

 546م ص 6>=5فااِط   معًس ابططُم السَلْ للغٕ العطبّٕ  نانْال
 :ص   عبس الطمحو بو ؾّكد املصسض الػاب  -26
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َِعتمااس يسِااس شلااك علااٖ    املػااتُِات الفطزِاإ َاٟزتماعّاإ َالعاملّاإ.  
   .(27)َفلػفٕ املٞغػٕ التعلّمّٕ ال  تقُم بالتعلّم  اغ اتّ ّات

تصاف غالُيتّات  َ اغات ابات املاتعلم      َيْ د (objectves)  يسا  خاصٕ .2
َتتصاال باملااازٔ املااطاز تعلّمًااا. ًِااس  فًّااا  حت يسِااس املًاااضات اللغُِاإ  

ًٟ  حت اهلس  املهؿُز.    َزضزٕ اإلزازٔ فًّا  املطلُب تعلمًا  َصُ

قاس شيتاط   االّعِاا  َاهلس  العام مو تعلم اللغٕ العطبّٕ يف اجلامعٕ اإلغ٠مّٕ 
َخاصاإ   َيااُ متاااني الطاا٠ب مااو اغااتعما  اللغاإ العطبّاإ  ََا ااخاا  صااطًذا

َمااو  اام دااب  ى ِاااُى يااصا اهلااس   غاغاااا لبهااا٘  َمًهّاإ.  ١غااطا   يتازميّاإ
َشلااك ١ى الغاِااات ال بُِاإ ١ٓ بطنااامج تعلّمااْ تهطلاا  مااو   َتهفّااصٍ  الانااامج
   َاجملتم .  تتهاَ  املتعلم  َتصُضات معّهٕ  مفايّم

السضاغإّ ما  تطاُض املفاايّم ال بُِإ َاشًاا الااامج        تطُضت الهظم لقس 
َيااُ   باإل ااافٕ  حت البعااس التقلّااسٓ-َاجملتماا    التعلّمّاإ  حت العهاِاإ باااملتعلم

تهفّاصٍ. فاّاف تأخاص      َتطُِطٍ  َعهس يسِس  يسا   ٓ بطنامج تعلّمْ -املعطفٕ
 حت املعطفإ حاني    باإل اافٕ   َاجملتم   املتعلم  اجلامعٕ اإلغ٠مّٕ بًصِو البعسِو

ططّ  بطنامج تعلّم اللغٕ العطبّٕ َتهفّصٍ؟ َللُصُ   حت شلك حتاج  حت اإلزابإ  
 عو ا١غٚلٕ ا٣تّٕد

َماا خصاٙصاًم؟ َماا اجلُاناب       مو الساضغُى الاصِو خطا  هلام الاناامج    
َاشاياااتًم حااُ اللغاإ املػااتًسفٕ  زَافعًاام لااتعلم اللغاإ  مااااملدتلفإ عهااسيم؟  

ُ املتخس ني ا١صلّني بًا. فًل ياْ  دابّإ  م غالبّٕ؟ َماا املّاساى      َح  َ قافتًا
َماا الاصٓ    ؟سَض حُلٌ الانامج؟ َما حازاتًم اٟتصالّٕ ااالّٕ َاملػاتقبلّٕ ِالصٓ 

َماا الاعمو الاصٓ ِػاتغطقٌ      ؟املػاتًسفٕ  دب علٖ املتعلم  جااظٍ بُاغاطٕ اللغإ   
 الانامج؟

 دٕ مياهها  ى نقطض ما ِلْ ُ٘ اإلزابٕ عو التػاٟٝت الػابقيف َ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  6ا  املسِهإ املهاُضٔ    ماتبإ زاض الا اث     يسا  ال بّإ اإلغا٠مّٕ    مازس عطغاى الا٠ّنْ -27
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 ٔ؟َ٘نُعّٕ املازٔ املطلُب تعلمًا مو حّث يتُنًا مػمُعٕ  م مقطما  .1
 َ ًِا  َحت با١غبقّٕ َال يتّع؟  ما املًاضات املهاغبٕ .2
 م الططِقإ   ططِقٕ ال وٕ  م ططِقإ القاطا٘ٔ؟   د ٓ ططق التسضِؼ  يسٗ غب٠ًّ .3

 الػمعّٕ الؿفًّٕ  م الططِقٕ املباؾطٔ؟
 يسِس ا١يسا  اباصٕ للانامج.   .4

 َغُ   حاَ   ى ؾا٘ اهلل اإلزابٕ عو شلك يف الصفخات التالّٕ.

 الدارسوٌ

فأما بالهػبٕ للساضغني فلاّؼ يهالاك تبااِو ملخاُظ  َ حااز يف ابلفّاات       
  % تقطِبااا ماهًم مػالمُى   99َمياهها القُ   ى  يتنط مو  .النقافّٕ َاٟزتماعّٕ بّهًم
َذمال معظمًام مؿااعط  دابّإ َعملّإ حاُ اللغإ          ّاَمو زهُب ؾاطق آغا  

َ ى يتاانرياا مااهًم ِلتخقااُى   .َحااُ املتخااس ني ا١صاالّني بًااا   َ قافتًااا  العطبّاإ
 باجلامعٕ َقس زضغُا اللغٕ العطبّٕ بسضزات متفاَتٕ.

 َ  ًام طا٠ب قاانُى     فى غاري متدصصاني يف اللغإ العطبّإ    ُيٟٞ٘ الساضغ
. َلغإ التاسضِؼ   َغاري شلاك ماو التدصصاات       زاضٔ  عماا  َ  َ تاغبٕ   زاقتصا

للغإ العطبّإ ماازٔ  زباضِإ تًاس       ابّهما   الطمسّٕ بالهػبٕ هلم يْ اللغٕ اإلجلّعِٕ
        ٖ   حت  يتػاب الساضغني املًااضات اللغُِإ ال٠ظمإ الا  متااهًم ماو اٟطا٠ل علا

بّاإ املتعلقاإ املصااازض العطبّاإ َالطزااُل  لًّااا َ حت غرييااا مااو املطبُعااات العط
  َزسِط بالصيتط  نًم ٟ ِطزعاُى  حت املصاازض العطبّإ زاٙمااا      ا ا  طصصاتًم
َشلاك ملعطفإ آضا٘ الفقًاا٘ يف    . َيف الػاهُات الهًاّٙإ غالبااا     َلاو عهس الضطَضٔ

َيتل شلاك   .مصازض باللغٕ اإلجلّعِٕلّؼ هلا  َ تلك ال    بع  املػاٙل العصطِٕ
 بعس.فّما  املًين  َا١يتازميْمو  زل يقّ  اٟمتّاظ 

َمعهٖ شلك  ى تسضِؼ اللغٕ العطبّإ يف اجلامعإ اإلغا٠مّٕ لاّؼ غاِإ يف      
خاصإ باللغإ نفػاًا  بال       َ غطا  معّهٕ  َٟ ِقُم علٖ يقّ   يسا   حس شاتٌ

َاٟغاتعسازات اباصاإ باللغإ بُصاافًا َغااّلٕ     ِٞيتاس القااسضات َِهماْ املًاااضات  
 املصيتُض آنًفا.لتخقّ  اهلس  املهؿُز 
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 ىوع املادة

 ى ااازٕ ماغٕ لتخسِس الغاِات اللغُِٕ الهًإّٙ الا  ِطماْ  لًّاا الاناامج     
َماو ياصا املهطلا      .لاْ تأتْ الصُضٔ ؾاملٕ مو حّاث ماا ِتعلماٌ َماا ذتازاٌ     

با١غطا  الُظّفّٕ ال  تػاتعمل ماو  زلاًا اللغإ. َيسِاس ناُل        ِهبغْ اٟيتمام
َماو ياصٍ الهاحّإ فاإى       ُعاتًا ِطتب   غاغاا بسَاف  الساضغنياملازٔ اللغُِٕ َمُ 

يف الالّااات الاا  ِطمااْ  حت تعلمًااا طاا٠ب اجلامعاإ اإلغاا٠مّٕ   املااازٔ اللغُِاإ
يْ ال  متاهًم ماو اٟتصاا  باملصاازض َاملطازا  العطبّإ يف ةاا        املصيتُضٔ  

٘ٔ    طصصاتًم َماو َزًإ الهظاط الُاقعّإ َالعملّإ        َيْ املازٔ العطبّإ املقاطَ
َباا١خص    قاطا٘ٔ الهصاُص   غاط  دب  ى تعطٖ ا١َلُِٕ لتعلّم اللغٕ العطبّإ ل 
 املصازض املتعلقٕ بتدصصات الط٠ب العلمّٕ.

 املَارة اللغوية

َطبّعإ ةاا  اٟتصاا  ِؿارياى       َااازات اٟتصالّٕ ااالّٕ َاملػاتقبلّٕ 
فاللغٕ العطبّإ    يف مالّعِا غّاُى م  املازٔ املاتُبٕ  حت  ى اٟتصا  باللغٕ العطبّٕ

َبالتاالْ ٟ ذتااج     َلّػاا لغإ ضمسّإ  َ  زاضِإ      َ تعامل لّػا لغٕ طاطب 
َتعتا الاتاب َاجملا٠ت يف      لًّا الط٠ب يف  جاظ  عماهلم املًهّٕ بعس التدطج

ت الطا٠ب   اُ٘ شلاك فاإى احتّازاا    يف َ  متهاَ  الّس  يتنط مو  ؾاططٕ التػا ّل  
التعلّمّاإ َاملًهّاإ تقااطض  ى نااُل املااازٔ اللغُِاإ الاا  دااب ال يتّااع علًّااا يااْ 

َالاتابإ    َاااسِث   َبها٘ علٖ شلاك فاإى اٟغاتمال    َلّػا املػمُعٕ.  املقطَ٘ٔ
ُِاا يف حّأ املالّعِني عامإ  بسضزٕ  قل َبالهػابٕ لطا٠ب اجلامعإ      تلعب زَضاا  ان
 صٕ  فّهبغْ  ى ٟ تعطٖ ايتماماا  يتنط مما تػتخ .بصفٕ خاالعاملّٕ اإلغ٠مّٕ 

 شى فاملًاضٔ اللغُِٕ ال  يق  يتفا٘ٔ اٟتصا  َمتاو الط٠ب مو اٟتصاا   
املػتمط بهُل املازٔ ال  ِطغبُى يف اٟط٠ل علًّا ياْ مًااضٔ القاطا٘ٔ. َيتانرياا ماا      

ك تعطاٖ  َباصل   ِعتقس  ى التخاسث  فضال ماو القاطا٘ٔ عهاس تعلاّم اللغإ ا١زهبّإ        
التخسث. َلاو مًاضٔ القطا٘ٔ هلا  يمّإ تعااز  املًااضات ا١خاطٗ       ا١َلُِٕ ١نؿطٕ

َعسم ال يتّع علاٖ تطُِطياا     َمو  م فإى شايل اٟيتمام بًصٍ املًاضٔ  بل تفُقًا
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ِتػابب يف خػااضٔ   العاملّإ  يف بطنامج تعلّم اللغٕ العطبّٕ يف اجلامعإ اإلغا٠مّٕ   
 .يتبرئ بالهػبٕ للساضغني

تاتعلم   ا َماو بّهًاا مالّعِا     يف يتنري مو ا١قطااض =د Rivers(28)تقُ  ضفطظ 
بُاغطٕ عسز مو الطا٠ب الاصِو ٟ داسَى  باساا      -حُ اللغٕ العطبّٕ-اللغٕ ا١زهبّٕ 

فطصٕ للتداطب م  املتخس ني ا١صلّني بًصٍ اللغٕ  َلسًِم  ماانّٕ اٟطا٠ل علاٖ   
بتلك اللغٕ  َيتانري ماهًم ذتاازُى  حت تلاك     آزاب اللغٕ َعلٖ اجمل٠َّت املاتُبٕ 

َشلك  ِضاا مااض لتهمّإ    +يم يف زضاغات  بعس  َ يف  عماهلماملطبُعات لتػاعس
 مًاضٔ القطا٘ٔ.

ظز  حت شلااك الااعمو الااصٓ ِػااتغطقٌ الانااامج باإل ااافٕ  حت الُقااا الااصٓ    
ط لل يتّاع  فًُ ماض آخالعاملّٕ  خصص لتعلّم اللغٕ العطبّٕ يف اجلامعٕ اإلغ٠مّٕ 

للغٕ العطبّٕ اعاس   اتسضؽ العاملّٕ ففْ اجلامعٕ اإلغ٠مّٕ  علٖ تهمّٕ مًاضٔ القطا٘ٔ
  املًاااضات ا١ضباا  مػااتخ٠ًّ  َيااصا ممااا دعاال تهمّاإ    ضباا  غاااعات  غاابُعّاا 

منماط. َمعظام الاصِو يتتباُا عاو تعلاّم اللغإ ١غاطا          غاري  َاٟغتمطاض يف شلك 
   َ ا  حت  اطَضٔ اختّااض  ٓ املًااضات لاتعلم     تسزٔ علٖ املػاتُٗ اجلاامعْ  ؾااض

 .(29)عهسما طصص بع  الػاعات يف ا١غبُل لتعلّم اللغٕ

 طريكة التدريص

َِهبغْ  ى تهاغب ططِقإ التاسضِؼ ماا ِقصاس تسضِػاٌ غاُا٘ يتااى تسضِػااا         
١ى ططِقاإ التااسضِؼ َاحملتااُٗ   مُزًاااا حااُ املًاااضٔ  م مُزًاااا حااُ املعطفاإ

نسضغاٌ َ  اطٍ مطتبطااى بسضزإ يتابرئ بأغاالّب َطاطق         علّإ ماا  اَ ى ف  متاام٠ى
َِهبغْ يتصلك  ى تهاغب العماى َاملااى باعتباضٍ ماو عُامال    .(30)التسضِؼ املتبعٕ

  َلظاطَ  الطا٠ب    املُقف التعلّمْ.  شى فططِقٕ التسضِؼ املهاغبٕ لطبّعٕ املاازٔ 
  ٔ٘ َياْ  جا  الطاطق      َاملُاقف التعلّمّٕ يف اجلامعٕ اإلغ٠مّٕ يْ ططِقإ القاطا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 69ص   نق٠ً عو عبس الطمحو بو ؾّكد املصسض الػاب  -28
 الصفخٕ شاتًا  املصسض الػاب  -29
 =59 - >59املصسض الػاب  ص  دمصطفٖ ضغ٠ى -30
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 لتخقّ  ا١يسا  املهؿُزٔ.  

  بقّا لها الهقطٕ ا١خارئ َياْ تتعلا  بتخسِاس ا١ياسا  اباصإ للاناامج       
َقبل ابُ  يف شلك  َز  ى  لقْ نظطٔ يف ا١يسا  ااالّٕ لاناامج تعلاّم اللغإ    

اجلامعاإ ؾاعبٕ لغاإ القاطآى للساضغاني يف يتلااّ  اٟقتصااز َالقاانُى  ب     العطبّإ يف  
 إلغ٠مّٕ العاملّٕ االّعِا.ا

 ربىامجلىظرة يف أٍداف ا

بااازٓ شٓ بااس٘  َز  ى  شيتااط  ى ا١يااسا   شا يتانااا غامضاإ  َ غااري تااسزٔ 
َيف تهفّصيا علاٖ الػاُا٘. يتماا      ِ تب علٖ شلك طب  يف ططّ  الاامج   ص٠ً

مياو  ى ِ تاب علاٖ شلاك  ِضزاا ظِاازٔ يف اٟيتماام بهاُاحْ معّهإ يف  نؿاطٕ          
 .(31)الانامج علٖ حػاب نُاحْ  خطٗ  يتنط  يمّٕ

َِبسَ  ى  يسا  بطنامج تعلاّم اللغإ العطبّإ باجلامعإ اإلغا٠مّٕ العاملّإ       
  للساضغني يف يتلّ  اٟقتصاز َالقانُى  يف العام السضاغْ املؿاض  لّاٌ آنًفاا    االّعِا

َعاسم    تعمّمفالهاظط يف زلّل اجلامعٕ ِطٗ بُ ُح ال  مو شلك ْ٘لُ مو ؾطٟ 
زاا٘   (32)بل َالتهاق  بني ا١يسا   فتخا  يسا  مطيتاع اللغاات    التخسِس الُا  

ََا ًقاا    َِتُق  مو الطالب بعس عسز مو غهُات السضاغٕ  ى ِاُى ماايطاا = ما ِلْد 
ََضز يف  .+َخاصإ ١غاطا   يتازميّإ    مو اغتعما  اللغتني العطبّإ َاإلجلّعِإ   

اهلاس  العاام ماو ماازٔ     =ما ِلاْد   (33)القطآى يا مقسمٕاجلع٘ اباص بقػم لغٕ 
اللغٕ العطبّٕ يُ مػاعسٔ الطا٠ب علاٖ ايتتػااب معطفإ باللغإ العطبّإ تطزا  يف        

َلصلك فإى اللغٕ ال  تقاسم عطفاا بلغإ القاطآى َِطماع هلاا باا          الهًإِ  حت القطآى
L.Q+.             َبهاا٘ علاٖ شلاك فًال ِقتصاط تعلاّم اللغإ العطبّإ علاٖ تاسضِؼ آِاات

ا لّػاا  لفاًظا  معاصاطٔ    خاطٗ  َمصاطلخات  ا١حاام؟  م ِتعاسايا  حت مفاطزات   

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
نقا٠ً عاو علاٖ     9= غاغاّات املاهًج َتهظّماتاٌ ص     دتمس ععت عبس املُزُز َآخطَى -31

 .9>املصسض الػاب  ص  دمسيتُض  محس
32 - International Islamic University Prospectus 1989\ 1990 P. 89 

 =55املصسض الػاب  ص  -33
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 لاهًا تتعل  ا ا  طصصات الط٠ب.    قطآنّٕ

١ى شلاك    َِقُزنا اٟغتهتاج املصيتُض  ع٠ٍ  حت يسِاس مفًاُم لغإ القاطآى    
صا الانامج. فًال مساْ القػام بلغإ القاطآى ١ى اللغإ الا         مو  يم مساخلها  حت ي

 م  ى لغٕ القطآى ببػاطٕ يْ اللغإ العطبّإ   ؟ تطز  يف الهًإِ  حت القطآىفٌّ  سضؽت
١ى الاصٓ ذاسز ناُل املاازٔ َاملفاطزات ياُ متطلباات          مو غري اح اظ  َ تضّّ 

املصاطلخات   اااا   حت تقاسِم عاسز ماو     اَ شا زعا   الط٠ب َ ياسا  اجلامعإ  
العلمّٕ ااسِنٕ  َ املفطزات السخّلٕ  َ بع  قطاضات ةم  الفقاٌ اإلغا٠مْ الا     
تتعل  اػاٙل عصطِٕ مل ِطز فًّا ناص قطآناْ فمااشا نصاه ؟ فّ اب  ظالإ اللابؼ        

َماو    َتفػاريٍ   َالغمُ  فمنل شلك التعطِف مو الػًل  ى ختلاف يف يسِاسٍ  
َقاس   .علّمّٕ ال  تتخق  مو خ٠هلاا ا١ياسا   َاباات الت   م يف اختّاض احملتُٗ

 د  (34)َضز يف زلّل اجلامعٕ يا ا١يسا  ما ِلْ

ُا املعطفٕ ا١َلّٕ باللغٕ العطبّٕ عاو ططِا  تقاسميًم     .1 مػاعسٔ املبتسٙني لّاتػب
 لل ايتّب ا١غاغّٕ للغٕ.

َشلك بأى ِؿعط الط٠ب عهاسما ِقاطَٝى  َ     ضف  مػتُٗ اإلزازٔ لغري املبتسٙني .2
ُا ّ  يف ةاٟت طصصاتًم بأنًم يف  يلًم م  اللغٕ العطبّٕ.    ِهاقؿُى م

َلاهًاا تعلام نظاام      دب اإلؾاضٔ  حت  ى ال ايتّاب اللغُِإ ٟ تعلام اللغإ    
فاّاف ذقا  شلاك      َبالتالْ ِعط  الطالب عو اللغٕ  يتنط ماو معطفتاٌ بًاا     اللغٕ

 .؟اجلامعٕؾعبٕ لغٕ القطآى بيسا  تعلّم اللغٕ يف  َ  يس  مو  

يف يتلاّ  اٟقتصااز   ماا ِهااقـ الطا٠ب    هاازضاا  َ ما بالهػبٕ للًاس  الناانْ ف  
فّهبغاْ  ى ٟ ِعطاٖ شلاك      مُا ّ  باللغٕ العطبّٕ يف ةا  طصصااتًم َالقانُى 

 ْ طاُِط  َ مناا ِطيتاع علاٖ ت      َلُِٕ  َ  يمّٕ يف بطنامج تعلّم اللغٕ العطبّٕ اااال
 بأى ِؿاعط الطا٠ب  ى يف غإِ العمُمّٕ   ف  لًّما قُلٌ اى اهلسفامًاضٔ القطا٘ٔ. فًص

َيس  يصٍ املازٔ يُ  عاساز  =َيتصلك قُلٌ  (35)بأنًم يف  يلًم م  اللغٕ العطبّٕ ...

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 الصفخٕ شاتًا  املصسض الػاب  -34
 الصفخٕ شاتًا  املصسض الػاب  -35
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ُا قازضِو علاٖ فًام القاطآى     الط٠ب لقطا٘ٔ نصُص  صلّٕ باللغٕ العطبّٕ   َ ى ِاُن
ياصا املػاتُٗ  حت تُغاّ  معطفإ الطا٠ب بااملفطزات       ًِس  =َقُلٌ  .+َااسِث

َِطيتع علٖ التطُِط املػاتمط للتاسضِب العملاْ      َبالهخُ  العطبّٕ اإلغ٠مّٕ الهؿطٕ
 .(36)+َالاتابٕ  لقطا٘ٔاَ  َااسِث  ل٠غتمال

تع اع العملّإ التعلّمّإ عاو     غلُيتّٕ فّ ب  ى ٟ نؿت  يف يسِس  يسا  
  َالاا  مياااو يااسا  ااقّقّاإ العاماإ للانااامجباال دااب يسِااس ا١  الُفااا٘ بًااا
ْ   يف َ ُح تاام   يسا ل٢َتاظ مُزعٔ يا العهُاى اجلانيب يقّقًا   ٟ   َزلا

 َٟ غمُ .  ِؿُبٌ لبؼ

  ٟ ذتاج  لًّا الطا٠ب   َِ تب علٖ عسم التخسِس اٟيتمام اًاضات  انُِٕ
َِااُى شلاك     َيتصلك بالقُاعس الهخُِٕ  َالتخطِطٓ  يتال يتّع علٖ التعبري الؿفًْ

٘ٔ    علٖ حػاب تطُِط املًاضات ا١غاغّٕ َالضاطَضِٕ  َماو  ام ِاٞ ط      َياْ القاطا
   ما ِلْد َمو  منلٕ شلك  َمػتُٗ التخصّل  علٖ ا١زا٘

يف نًإِ املػتُٗ املتُغ  ِتُقا  ماو الطالاب  ى ِااُى قاازضاا علاٖ يتتابإ        = .1
 .(37)+تعبري زّس

قازضِو علاٖ تلداّص  َ   الط٠ب  دب  ى ِاُى=ملتقسم َيف نًإِ املػتُٗ ا .2
 .(38)+تُغّ  نصُص عطبّٕ متعلقٕ بتدصصاتًم

  َبالطغم مو  ى  يسا  الانامج زعل الط٠ب قاازضِو علاٖ قاطا٘ٔ املصاازض    = .3
ْ       َاملطاز  اإلغ٠مّٕ   فإى املًاضات ا١خاطٗ للغإ َبالتخسِاس التعابري الؿافً

 .(39)+َالاتابٕ تعتا مًمٕ  َااسِث

   (40)+َالتعبري  َاملفطزات  لغط  تهمّٕ  زازٔ القطا٘ٔ= .4

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 566ص   املصسض الػاب  -36
 565ص   املصسض الػاب  -37
 566ص   املصسض الػاب  -38
 564ص   املصسض الػاب  -39
 الصفخٕ شاتًا  املصسض الػاب  -40
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َِبسَ  ى ا١يسا  يتاج  حت التهظّم فقاس زاا٘ت متفطقإ َياا عهااَِو      
َ النٕ يا َصاف    َتاضٔ  خطٗ يا ا١يسا   قسمٕاملثتلفٕ فتأتْ تاضٔ يا 

 مما دعل  زضايتًا صعباا.  َالتعمّم  َم  شلك فًّا يتنري مو التاطاض  الانامج

َ ما ا١يسا  اباصٕ لال مػتُٗ مو املػتُِات الن٠ ٕ َلاال مًااضٔ ماو    
َضااا َضزت ةملإ    .املًاضات ا١ضب  فًْ لّػاا تاسزٔ يسِاساا بّهااا ََا اخاا     

مو غاري يسِاس  َ تُ اّ  يال ياْ  ياسا          يا العهُاى الفطعْ لال مػتُٗ
 للمػتُٗ  م َصف حملتُِاتٌ؟

ٕ ما تقسم  ى  يسا  بطنامج تعلّم اللغٕ العطبّٕ يف اجلامعٕ اإلغ٠مّٕ َخ٠ص
َِ تب علٖ شلاك طاب  يف بهاا٘ الااامج       َتتػم بالعمُمّٕ  العاملّٕ غري َا خٕ

ذتااج  حت  ياسا    ٟ َيف تهفّصيا علٖ الػُا٘. َلصلك  ضٗ  ى الاناامج    التعلّمّٕ
 يسا  خاصٕ مياو م٠حظتًاا عاو     حتبل يف حازٕ  ِضاا فخػب  عامٕ َا خٕ 

 قّاغًا عو ططِ  قّاؽ مسٗ ما يق  مهًا.   َططِ  م٠حظٕ نتاٙ ًا

 األٍداف املكرتحة للربىامج

َمًهّإ يف   يتازميّإ    ُ٘  ى  يسا  اجلامعٕ مو تعلّم اللغإ العطبّإ   يف َ
ْ دب علّها تطاُِط املًااضات ا١غاغإّ يف القاطا٘ٔ  تلاك الا  تهما         املقام ا١َ 

ياصٍ  تُ اّ   ّهبغاْ  فَياْ  اطَضِٕ له ااح الاناامج        عملّٕ الفًم َاٟغاتّعاب 
 َ ج  ططق تسضِػًا.  س  َلُِاتًاِسيَ  املًاضات

َ ما  شا غريت اجلامعٕ اإلغ٠مّٕ غّاغاتًا ااالّإ شااٍ لغإ التاسضِؼ يف      
 يف يااتني لتاسضِؼ  لجّث  صبخا اللغٕ العطبّإ َغاّلٕ    يتلّ  اٟقتصاز َالقانُى

 ش ِاتم بهاا٘ ا١غااؽ اللغآُ َتطاُِط        غاري ياصا   حت فإى ا١ماط غّصاري   الالّتني  
َضااا يف املطيتاع     املًاضات ا١غاغّٕ َالضطَضِٕ قبال مطحلإ السضاغإ اجلامعّإ    

  حتّازاااتاٟ ااُ٘ يف خاااص  َحّهااصاإ دااب  ى رطاا  بطنااامج    اإلعااسازٓ
طتلاف    الا   اصإ اب ٌفَغتاُى لصلك الانامج  يسا  َمتطلبات الػّاغٕ اجلسِسٔ

    ااالْ. عو  يسا  يصا الانامج

تُقا  حاسَ ًا يف ؾدصاّات    ِيْ التغريات ال  يتما شيتطت آنًفا َا١يسا  
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َتفاعلاًم    َ نؿاطتٌ املتهُعإ    َخااتاٌ   الط٠ب نتّ ٕ مطَضيم اختُٗ الاناامج 
 حت  يمّٕ التخلّل العملاْ   Jack C. Richards(41). َقس  ؾاض زاإ ضِتؿاضز معٌ

للخازات العملّٕ للساضغني َاجملتم   َللمُاقف التعلّمّٕ  عهس ططاّ  ا١ياسا    
 التعلّمّٕ للانامج التعلّمْ  َ خصيا يف اٟعتباض.  

 حت  ى صعُبٕ يسِاس ا١ياسا  املباؾاطٔ     (42)َقس  ؾاض  بطايّم تمس عطا
قّاغٌ  َ م٠حظتاٌ. َفّماا ِلاْ تاَلإ     للغٕ ِهب  مو زًٕ  نًا مًاضٔ  َ فو مياو 

اإلغ٠مّٕ العاملّإ االّعِاا      لتخسِس  يسا  بطنامج تعلّم اللغٕ العطبّٕ يف اجلامعٕ
تصال  ١ى تااُى   قس َلاهًا  ا هلاَٟ  زعٖ يتمللساضغني بالّ  اٟقتصاز َالقانُى  

   .(43) غاغاا ١يسا  منالّٕ فّما بعس

 األهداف العامة :أولا 
اللغُِٕ بؿال مياهٌ مو فًام اللغإ    طَتٌ َتهمّٕ   الساضؽ مًاضٔ القطا٘ٔ يتػاب  .1

العطبّٕ حني قطا٘تًا  َبالتخسِس حني اٟط٠ل علاٖ املصاازض العطبّإ الا  يف     
 ةا  طصصٌ.

 .َاجلًطِإ يف ِػاط َط٠قإ     الصاامتٕ   تهمّٕ قسضٔ الطالب علٖ القطا٘ٔ بهُعًّا .2
َ ٟ   ٔ القاطآى  َ قطا٘تاٌ قاطا٘ٔ صاخّخٕ    َيصا ا١خري لّتّ  للطالب فطصٕ ت٠َ

 ف٠ ًِتم بصخٕ القطا٘ٔ اجلًطِٕ.  

 األهداف التعليمية الخاصة :ثانياا
فا ٔ السضاغإ    يتماا   َيْ  يسا  الانامج مو تعلاّم مًااضٔ القاطا٘ٔ. َبعاس     

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
41 - Jack C. Richards. Planning aims and objectives in language programs, 

SEAMEO Regional Language Centre in Singapore       
  القاايطٔ   ططق تسضِؼ اللغٕ العطبّٕ َال بّٕ اإلغا٠مّٕ  ماتبإ الهًضإ    د بطايّم تمس عطا -42

 58اجلع٘ ا١َ  ص  :>=5
املصاسض   دَمصاطفٖ ضغا٠ى    ضؾسٓ  محس طعّمإ املصاسض الػااب     داعتمست يف شلك علٖ -43

َزلّل املعلم للاتاب ا١غاغاْ يف تعلاّم اللغإ      َ بطايّم تمس عطا املصسض الػاب   الػاب 
 م.6>=5املهظمٕ العطبّٕ لل بّٕ َالنقافٕ َالعلُم  تُنؼ   العطبّٕ لغري الهاطقني بًا

http://openlibrary.org/publishers/SEAMEO_Regional_Language_Centre
http://openlibrary.org/search/subjects?q=Singapore
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 قازضاا علٖ ما ِلْدالطالب دب  ى ِاُى 
اضزًاا  َمعطفإ   َ خاطاج اااطَ  ماو ث     الهط  الصخّ  ل٢صُات العطبّإ  .1

 َاغتدسامًا حّهما ِقط .   ب  الالماتضمُظ 

     اختّاض عهاَِو ملا ِقط . .2
 يسِس ا١فااض الطّٙػٕ يف الهص. .3
 اغتهتاج معانْ الالمات غري املألُفٕ مو الػّاق. .4

 فًم املعانْ التفصّلّٕ للهص. .5
 الضمهّٕ للهص.املعانْ فًم  .6
 اختّاض مطاز  الالمٕ  َ  سيا. .7

 اجملاظِٕ.تفػري املعانْ  .8
 القسضٔ علٖ ضب  املعهٖ باللفظ. .9

 توصيف المقرر
َِعقب شلك تُصّف املقطض. فاّف نتاسضج بالطالاب لتخقّا  ياصٍ ا١ياسا       

. ؟َمػتمط مو املػتُٗ املبتسٜ  حت املػاتُٗ املتقاسم    ى الانامج ممتس التعلّمّٕ  ش 
تطاعاٖ متطلباات   فّ ب علّها  ى نقػم يصٍ ا١يسا   حت املػتُِات الن٠ إ علاٖ  ى   

 َمو حّث املُ ُعات ال  ِغطًّا.  يتل مػتُٗ مو حّث املًاضات اباصٕ ٌب

حػب ا١َلُِإ      ُ٘ ااازاتيف خصاٙص املقطض السضاغْ  َِتم يسِس
بل علّها  ى نقسم ا١يم قبل املًم. َبالهػبٕ للمقطض اللغُٓ دب  ى ِااُى ال يتّاع   

جّاث ًِاتم احملتاُٗ باٟنتقاا  ماو        َلّؼ َصف اغتعماهلا  علٖ اغتدسام اللغٕ
املبازٜ ال يتّبّٕ  حت الُظّفّٕ ال  تًاتم بااملعهٖ َالسٟلإ  َ ى اجلاناب ال يتاّيب      
مو اللغٕ ِقسم يف ؾال مبػ   َيف   ّ  ااسَز  َٟ ِتضمو غاُٗ ا١غاغاّات   

 .  (44)اللغُِٕ

٘ٔ َمو املًم  ى ِبس  املػاتُٗ املبتاسٜ بتعلاّم مًاا     َشلاك بتعلاّم     ضٔ القاطا
ًٟ ماو اٟبتاسا٘ باملطحلإ الؿافًّٕ       ااطَ  َبتاُِو يتلمات بػاّطٕ  مػاتًسًفا    باس

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 =54املصسض الػاب  ص  دعلٖ  محس مسيتُض -44
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إ الططِا        بصلك متاني الساضؽ ما  يتناطٔ     مو اٟتصاا  باملاازٔ املاتُبإ ماو بسِا
يتماا    باللغإ تاٌ  َاإل افّٕ فصلك ِاٞزٓ  حت تُغاّ  معطف    نصُص القطا٘ٔ ا١غاغّٕ

 اللغُِٕ. طَتٌ عٕ لتهمّٕ ِتّ  لٌ فطصٕ َاغ

فاا١مط ذتااج  حت معِاس ماو البخاث      لغُٓ َالنقايف َ ما بالهػبٕ للمختُٗ ال
غتقصااا٘ لتخسِااس املُ ااُعات الاا  ذتاااج الطاا٠ب الطزااُل  لًّااا يف يتاال     َٟا
َا١يمّٕ  َ حت حصاط املفاطزات الؿااٙعٕ يف يتال فاطل  َ       طصص حػب ا١َلُِٕ 

َماو حّاث املػاتُٗ      معّااض الفاٙاسٔ   تاسضج ماو حّاث   ممُ ُل  م تطتب بؿاال  
حتّازاات  يف َمو  م مياهها  ى خط  الانامج َنصف املقطضات   اللغُٓ    اُ٘ ٟا

 َيف قالب لغُٗ زّس.  َا١َلُِات  م تعس املازٔ اللغُِٕ علٖ  غاؽ علمْ

َمياهين القُ   ى يهااإ عهاصاط مؿا يتٕ ميااو  ى تهاغاب يتال املقاطضات        
َالا  تتعلا      َالُظّفّٕ  َِؿمل شلك املفطزات ا١غاغّٕ  َيْ بها٘ ا١غاؽ اللغُٓ

َضاااا يف املػااتُٗ ٜ  بالهاحّاإ السِهّاإ  َِطيتااع علااٖ شلااك يف املػااتُٗ املبتااس  
 َ ًاْ تتبااِو لتبااِو    ف  َاملًهّإ   الا  تتعلا  بالهاحّإ العلمّإ     ماا  املتُغ  يتاصلك  
 .ٔلٖ حسَمو  م تؿت   يسا  املهًج علٖ مػتُٗ يتل مقطض ع  طصصات الط٠ب

َالػااٞا  الااصٓ ِطااطح بااني املؿااتغلني بتعلااّم اللغااات ا١زهبّاإ يااُ مااا    
املُ ُعات الهخُِٕ ال  دب  ى تسضؽ يف يتال مػاتُٗ ماو مػاتُِات تعلاّم      

 يصٍ اللغات؟  

لّػا يهاإ  زابإ قاطعإ مبهّإ علاٖ     = (45)ِقُ  طعّمٕ يف يصا املُ ُل
َالؿاٙ  بني مٞلفْ يتتاب تعلاّم   زضاغٕ مّسانّٕ  َ نظطِٕ تفْ اتطلبات يصا الػٞا   

 ما اٟعتماز علاٖ اٟزتًاازات الفطزِإ يف اختّااض      داللغات ا١زهبّٕ َمعلمًّا  مطاى
ما الطزُل  حت عقس ناسَات  َ ماٞمتطات ِتفا  ابااا٘ فًّاا       َ  يصٍ املُ ُعات

 .+علٖ مُ ُعات معّهٕ

َما ياُ    ٔ ى ططِقٕ القطا٘ٔ ٟ تسضؽ  ٟ الهخُ الضطَضٓ للقطا٘الطغم مو َب
حتااج  حت  فإنهاا     يمّإ يتابرئ  ا فًُ لاّؼ ش   َالسٟلٕ   طَضٓ مهٌ بالهػبٕ للمعهٖ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ;>5ص   ضؾسٓ  محس طعّمٕ املصسض الػاب  -45
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َماو  ام     ماو حّاث ا١يمّإ    تطتّبًاَ  املُ ُعات شات املعهٖ الُظّفْ يسِس
   املُ ُعات ال  تسضؽ يف يتل مػتُٗ مو املػتُِات الن٠ ٕ.تعّني 

 أهداف المستوى المبتدئ
 دقازضاا علٖ ما ِلْالطالب  املػتُٗ دب  ى ِاُىيصا  يتما  بعس 

 ٖنط  ا١صُات العطبّٕ نطًقا صخّخاا َمتّّع ما بّهًا مو اخت٠فات شات معه .1

  ب  الالمات َاغتدسامًا حّهما ِقط .ضمُظ معطفٕ  .2
التعط  علٖ ضمُظ ا١صُات العطبّٕ حاني تاطز يف  َ  الالمإ  َ َغاطًا  َ      .3

 يف نًاِتًا.
 بعس مؿايستًا َمتّّعيا يف ولٕ. معطفٕ ضغم الالمٕ .4
 .اغتدسام مبازٜ قُاعس اللغٕ عهسما ِقط  .5

 .قط ٍنص   تس  علٖ فًم اإلزابٕ عو  غٚلٕ .6
 التمّّع بني املصيتط َاملٞنث. .7
 التمّّع بني  ظمهٕ الفعل. .8

 التمّّع بني املفطز َاملنهٖ َاجلم . .9
 معطفٕ  غلُب الهًْ .19
 معطفٕ  غلُب الهفْ. .11

 أهداف المستوى المتوسط
 دقازضاا علٖ ما ِلْالطالب  يصا املػتُٗ دب  ى ِاُى يتما  بعس 

 شيتط الفاطٔ الطّٙػّٕ يف فقطٔ  َ يف عسز مو الفقطات. .1
 فًم معانْ الالمات غري املألُفٕ مو الػّاق. .2
 معطفٕ يتلمات زسِسٔ ملعهٖ َاحس )ال از ( .3

 املؿ إ اللفظْ(معطفٕ معاى زسِسٔ لالمٕ َاحسٔ ) .4
 للهص  َ ال  بني الػطُض. فًم املعانْ الضمهّٕ .5
 اغتهتاج املعهٖ العام مو الهص املقطَ٘. .6

  زضاإ التغريات يف املعانْ الهاشٕ عو تعسِل  َ يُِل يف بهّٕ الالمٕ. .7
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 اغتدسام القُامّؼ النهإّٙ عطبْ  جلّعٓ  َ  جلّعٓ عطبْ. .8

 أهداف المستوى المتقدم
 دا علٖ ما ِلْيصا املػتُٗ دب  ى ِاُى الطالب قازضا يتما  بعس 

 معطفٕ  نُال التهغّم منل الفطق بني التع ب َاٟغتفًام. .1

      تفػري املعانْ اجملاظِٕ. .2

 اختّاض مطاز  لالمٕ  َ مضاز. .3
    ااام علٖ ا٣ضا٘ الصاٙبٕ َاباطٕٚ. .4

 َ   العهاَِو الطّٙػّٕ َالفطعّٕ. .5
 زضاإ ما ذاسث ماو تغاّري يف املعهاٖ يف  اُ٘ ماا ذاسث ماو تغاّري يف           .6

   .ال ايتّب

َ زضاإ   شاااسض اإلؾااااضٔ  حت  ى ا١ياااسا  ٟ تتخقااا  ا اااطز يسِاااسيا
ًٟ  حت يقّا  ا١ياسا          ا١َلُِات . َلاو يهااإ متطلباات ِهبغاْ  جاظياا َصاُ

 َ  اعٕ الُقا.    فّ ب التقلّل بقسض اإلمااى مو  يساض اجلًس

 دَ يم متطلبات الانامج لتخقّ  ا١يسا  ما ِلْ
   الْ.تغّري املهًج اا .1
 تغّري الاتاب ااالْ. .2

 َغُ   يسث عو يتل َاحس مهًما فّما ِلْد

 امليَج التعليني .1

َمتعاسزٔ    َفّما  ضٗ  ى املهًج التقلّسٓ الصٓ بين بقصس تلبّٕ  غطا  عامإ 
مو حّث ايتمامٌ بال املًاضات اللغُِٕ ا١ضبعٕ  َمو حّث تطيتّعٍ علاٖ    ساضغنيلل

َ ياسافًا    نقايف لو ذق  متطلبات اجلامعإ اإلغا٠مّٕ  َعلٖ تتُايا ال  بهّٕ اللغٕ
  للساضغاني يف يتلاّ  اٟقتصااز َالقاانُى  يف ظال الُاقا        مو تعلّم اللغإ العطبّإ  

 .ااالْ  َالعمو املتاح للتعلّم

اللغإ العطبّإ   ى املهًج الطايو يُ الػبب يف تسنْ مػتُِات التخصاّل يف   
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مًاا. فالاناامج اااالْ مل ِاأت بهتااٙج      َيف عسم بلاُغ اهلاس  املهؿاُز ماو تعلّ    
اللغُِإ  مط ّٕ فًُ بصافٕ عامإ مل ِهاتج ط٠بااا ماتػابني لُاحاسٔ ماو املًااضات         

َبعباضٔ  خطٗ فًم لّػُا قازضِو علٖ الفًم عهاسما ِػاتمعُى  حت تا اطٔ     .ا١ضب 
علّاإ  َ اَٟ القااطا٘ٔ بف  َٟ مياااهًم التداطااب باللغاإ العطبّاإ    باللغاإ العطبّاإ 

 نغماؽ يف الاتابٕ املتتابعٕ.اٟ

َعلااٖ تهمّاإ املًاااضات   َاٟغااتمطاض علااٖ اتبااال املااهًج املتعااسز ا١يااسا 
يتما  باا يف حالإ الاسفعات ا١َ       التقلّسِٕ ا١ضب  لو ذق  ايتتػاب مًاضٔ َاحسٔ

َاٟشاياات     شى ما البسِل هلصا املهًج؟ َماا املهاايج   ال  ططزا مو اجلامعٕ.
َماا َزاٍُ اٟغاتفازٔ      ااسِنٕ يف ةا  تعلّم اللغات ا١زهبّٕ ال  تصل العلمّٕ 

 مهًا لتطُِط تعلّم اللغٕ العطبّٕ يف اجلامعٕ؟

َقس  ؾاض عسز مو الباحنني َالعااملني يف حقال تعلاّم اللغإ العطبّإ لغاري       
الهاطقني بًا  حت  ى يهااإ نقصااا يف اإلفاازٔ ماو اٟشاياات ااسِنإ يف ططاّ         

يتماا    َخاص بالاصيتط اجلامعإ اإلغا٠مّٕ العاملّإ       مج َبها٘ املهايج التعلّمّٕالاا
 .يف جنٌ املصيتُض  ع٠ٍ عبس الطمحو بو ؾّكسيتتُض  ؾاض  حت شلك ال

َِؿّ  حسِناا يف مّساى تعلّم اللغات ا١زهبّٕ اشاٍ ِسعُ  حت متطيتع تعلاّم  
  خاصإ لتعلاّم   اللغات حُ  املتعلم َِهازٓ بتصامّم مقاطضات ماو  زال  غاطا     

اللغٕ ا١زهبّٕ. َخ٠صإ ا١غاؼ الهفػإّ َال بُِإ لتعلاّم اللغإ املتمطيتاع حاُ          
املااتعلم تقااُ د  ى يتاال الطاا٠ب ٟ ِتعلمااُى اللغاإ ا١زهبّاإ بؿااال متػاااَ نتّ اإ 

تعلام   يفَقاسضاتًم    َيتصلك اغاتعسازاتًم   َحازاتًم  ضغباتًم  ٟخت٠   غطا ًم
َتعطفًا ِػاعس علاٖ تصامّم مُاقاف      َااازات   َ ى زضاغٕ يصٍ ا١غطا. اللغٕ

تعلّمّٕ ١غطا  تسزٔ يتما تػاعس علٖ تصهّف ةمُعات عسِسٔ مت انػإ ماو   
 يتما  نًا تػاعس يف تصمّم املقطض السضاغْ املهاغب لال ةمُعٕ.  الساضغني

ماهًج متطيتاع تعلاّم اللغإ حاُ  املًااضٔ يتانرياا ماو ا٣ضا٘          ًاَقس َلاس  ِضا  
املعاصطٔ حُ  تسضِؼ اللغٕ ١غطا  تسزٔ َخاصٕ يف تطُِط مًاضٔ معّهٕ منال  

ِقصط التعلّم َالاتعلم   َاٟشاٍ الغالب ا٣ى يف ةا  تعلّم اللغات ا١زهبّٕ القطا٘ٔ.
زا٘  غطا  تاسزٔ  يتازميّإ   علٖ املًاضات اللغُِٕ ال  ذتاج  لًّا الساضؽ فع٠ً ١
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َعلٖ ا١غطا  احملسزٔ الا  ماو     يتانا  م مًهّٕ. َِطيتع يصا املهًج علٖ املتعلم
  زلًا ِتعلم اللغٕ.

َِصيب الاساعُى  حت ماسخل تعلاّم اللغإ ١غاطا  تاسزٔ  حت  ناٌ ِضامو         
 ش ٟ ِضّ  ظمو  َ زًس يف مػااٙل    اإلفازٔ القصُٗ مو الُقا املدصص للتسضِؼ

ى تعلام    د َ غري لغُِٕ غري شات صلٕ بالغط  احملاسز للاساضؽ. َقّال  ِضااً    لغُِٕ 
َالتخصّل تاُى  فضل.  املازٔ املقطضٔ ِتم يف ف ٔ  قصط َ ى زضزات اله اح 

َ  م صُتْ للساعني  حت اإلفازٔ مو معطّات َفلػافٕ ياصا املاهًج إلجااظ     
املااهًج يااُ املهاغااب تعلااّم اللغاإ العطبّاإ يف اجلامعاإ اإلغاا٠مّٕ العاملّاإ فًااصا 

 َاملُاف  ٟحتّازات املتعلمني َمتطلبات طصصاتًم العلمّٕ َاملًهّٕ.

ى بلُضٔ مهًج علمْ َمهً ْ لتعلاّم اللغإ العطبّإ ١غاطا  تاسزٔ يف       َ
اجلامعٕ اإلغ٠مّٕ دب  ى ِطتاع علٖ  ياسا  تعلاّم اللغإ العطبّإ يف اجلامعإ      

َعلٖ ال يتّاع علاٖ يتفاا٘ٔ       زلًا اللغَٕعلٖ ا١غطا  الُظّفّٕ ال  تػتعمل مو 
  َشلاك ١ى بُاعاث ياصا املاهًج      اٟتصا  اللغُِٕ يف ظال ااازاات اٟزتماعّإ   

 َزصَضٍ ازتماعّٕ َ يتازميّٕ.

 الكتاب التعليني .2

َياُ العطبّإ للهاؾاٚني يتتااب زّاس        َيف ض ِْ  ى الاتاب املػتعمل حالّااا 
مل ذقا  يتماا  باا يف الػاهُات     ٌ  ٟ  نا   َذق  ا١يسا  الا   لاف ماو  زلاًا    

لااو ذقاا  ا١يااسا  املهؿااُزٔ مااو تعلااّم اللغاإ العطبّاإ يف اجلامعاإ  املا اإّ  َ
 اإلغ٠مّٕ َشلك ل٢غباب ا٣تّٕد

 لفا  صا٠ للهاؾإٚ ماو املاتعلمني  َماو  ام ٟ       العطبّٕ للهاؾٚني  ى غلػٕ 
اٟغاتعساز  تهاغب الطاؾاسِو ماو طا٠ب اجلامعإ اإلغا٠مّٕ االّعِاا  َشلاك ١ى        

َاا  نٌ مل ِصمم  ص٠ لط٠ب يصٍ اجلامعٕ  فباسًِْ  ناٌ    للتعلم ِتغري بتغري الػو.
مل ِااطال البّٚاإ احملّطاإ بالااساضؽ  َاحتّازاتااٌ  فاغااتعمالٌ  يااساض جلًااس الطالااب  

 َ ّال لُقتٌ  َشلك ملا ِأتْد

اجلامعإ اإلغا٠مّٕ    ى العمو املدصص للتعلاّم لطا٠ب القاانُى َاٟقتصااز ب     .1
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 لّؼ يتافّاا لتطبّ  يصا الاتاب بأزعاٌٙ الػتٕ.لعاملّٕ ا

اجلامعإ  تعلّم اللغٕ العطبّإ لطا٠ب يتلاّ  القاانُى َاٟقتصااز ب     ِطمْ بطنامج  .2
 حت يقّ   غطا  تسزٔ بّهما  عس يتتاب العطبّٕ للهاؾاٚني   اإلغ٠مّٕ العاملّٕ

 لتلبّٕ  غطا  متعسزٔ.

٘ٔ    ِطيتع بطنامج اجلامعٕ اإلغ٠مّٕ العاملّٕ  .3 بّهماا  عاس     علاٖ تهمّإ مًااضٔ القاطا
  لٖ  غاؽ التاامل باني املًااضات اللغُِإ ا١ضبا     ع (46)يتتاب العطبّٕ للهاؾٚني

مال َحااسِث َقااطا٘ٔ َيتتاباإ ماا  التأيتّااس علااٖ اجلانااب الؿاافُٓ يف تغااامااو 
َياصٍ لّػاا     يتما ِطيتع علٖ احملاز ٕ َالاتابٕ املمتسٔ  الاتابني ا١َ  َالنانْ

 اجلامعٕ اإلغ٠مّٕ العاملّٕ.يتلّ  القانُى َاٟقتصاز بشات  يمّٕ يف بطنامج 

التسضِبات يف يتتاب العطبّٕ للهاؾٚني ؾفًّٕ َيطِطِٕ طاسم اهلاس  املهؿاُز     .4
 َيُ تطُِط مًاضٔ ااسِث َالاتابٕ.

 ِعتمس الاتاب يف ططِقٕ التعلّم علٖ الططِقٕ املباؾطٔ َٟ تػتدسم لغإ َغاّطٕ   .5
ٔ ٔ  بّهما ٟ تهاغب يصٍ الططِقٕ تطُِط مًاضٔ القط٘ا  بل ت٠ٙمًا ططِقٕ القط٘ا

تاطتب  بؿاُٚى ااّاأ    يف ا١زاعا٘ ا١َحت  مُ ُعات يتتااب العطبّإ للهاؾاٚني     .6
الُّمّٕ َاُاقف هلا زَض يف حّأ الطالب يف البّا َاملسضغإ ًَِاتم بالعطبّإ    

ت ٟ تهاغااب معظمًااا َاملفااطزا  فًااصٍ املُ ااُعات  يف صااُضتًا ااسِناإ
 .  اإلغ٠مّٕ احتّازات ط٠ب اجلامعٕ

َاب٠صٕ  نٌ لّػا يهاإ ماازٔ تعلّمّإ معاسٔ علاٖ  غااؽ علماْ تصال         
َياْ تهمّإ مًااضٔ القاطا٘ٔ يف       ل٠غتدسام يف تعلّم اللغٕ العطبّٕ ١غطا  تاسزٔ 

 ًاُز اجلَتااطؽ  هلاصا ا١ماط    َلصلك دب  ى تعطٖ ا١َلُِإ    غ٠مّٕاإل اجلامعٕ
ى  ضازت يقّ   ياسا  تعلاّم اللغإ العطبّإ        لط٠بًامهاغبٕ لتألّف مُاز تعلّمّٕ 

 .ًافّ

 اامس هلل ضب العاملني.آخط زعُانا  ى َ  َاهلل مو َضا٘ القصس

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 م املقسمٕ )ظ(.6>=5اؾٚني  مهًج متاامل لغري الهاطقني بالعطبّٕ الطبعٕ ا١َحت انظط العطبّٕ لله -46
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 املالحل

 1ملحل 

 الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزياأهداف تعليم اللغة العربية في ب
 مركز اللغات .أ

العااام للقػاام يااُ تهمّاإ قااسضات الطاا٠ب يف عااسز مااو   اهلااس  د ا١يااسا 
اجملاٟت جّث ِاُنُى قازضِو علاٖ مُايتبإ املتطلباات املتعاسزٔ الا  تفط اًا       

القاطا٘ٔ   دعلًّم طصصاتًم   ها٘ ف ٔ زضاغتًم. َقس مت التأيتّس علٖ املًاضات ا١ضب 
ماو الطالاب    َاٟغتمال َااسِث  باإل افٕ  حت مًاضات السضاغإ. َِتُقا    َالاتابٕ

بعس عسز مو غهُات السضاغٕ  ى ِاُى مايطاا ََا ًقاا ماو اغاتعما  اللغاتني العطبّإ      
 َاإلجلّعِٕ  َخاصٕ ١غطا   يتازميّٕ َمًهّٕ.

 الكريه الكرآٌ. قشه لغة ب

قس  نؿأ قػم لغٕ القاطآى لتاسضِؼ ماازٔ اللغإ العطبّإ لاال الطا٠ب         دمقسمٕ
مػاعسٔ الط٠ب يف ايتتػاب معطفإ باللغإ    دَاهلس  العام مو مازٔ اللغٕ العطبّٕ يُ

َلاصلك عطفاا اللغإ الا  تقاسم بلغإ        العطبّٕ  َال  تطز  يف الهًإِ  حت القطآى 
 دتسضؽ يْ َاملػتُِات ال  (ق..  )القطآى  َمّعت بالطمع 

 املػتُٗ املبتسٜ النانْ 129 دق.   املػتُٗ املبتسٜ ا١َ    119 دق.  

 املػتُٗ املبتسٜ الطاب  219 دق.   املػتُٗ املبتسٜ النالث   139 دق.  

 املػتُٗ املتُغ  النانْ   239 دق.   املػتُٗ املتُغ  ا١َ    229 دق.  

 املػتُٗ املتُغ  الطاب    329 دق.   املػتُٗ املتُغ  النالث   319 دق.  

 املػتُٗ املتقسم النانْ 419 دق.    املػتُٗ املتقسم ا١َ  339 دق.  

 املػتُٗ املتقسم الطاب  439 دق.   املػتُٗ املتقسم النالث 429 دق.  
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 مادة اللغة العربية

 األهداف .1
ُا املعطفٕ ا١َلّٕ باللغإ العطبّإ عاو ططِا  تقاسِم       .1د 1 مػاعسٔ املبتسٙني لّاػب

 ال ايتّب ا١غاغّٕ للغٕ.

ضف  مػتُٗ اإلزازٔ لغري املبتسٙني  َشلك بأى ِؿعط الط٠ب عهسما ِقاطَٝى   .2د 1
  َ ِهاقؿُى مُا ّ  يف ةاٟت طصصاتًم بأنًم بني  يلًم م  اللغٕ.

 مدة الدراسة :2
    فصُ  زضاغّٕ 6 نُى  ط٠ب القا

 فصُ  زضاغّٕ 4 ط٠ب اٟقتصاز  

غاعات يف ا١غبُل  َِقضْ الطا٠ب الُقاا    4العمو املدصص للتسضِؼ 
يف القطا٘ٔ  َاملهاقؿٕ يف يتتاب ثتاض  َيتاصلك مػاتدطزات ماو نصاُص عطبّإ      
مُ قٕ  لغط  تهمّٕ َظِازٔ  زازٔ القطا٘ٔ  َاملفطزات  َالتعبري  َلتُغاّ   َتعمّا    

عًم يف اللغٕ العطبّٕ. فإنٌ قس ِطلب مو الط٠ب حفظ بع  الهصاُص العطبّإ   تضل
َحاني  يتماا  املػاتُٗ     املًمٕ  َخاصٕ مو القطآى الااطِم  َاااسِث الؿاطِف.   

 املطلُب مياو للطالب  ى ِسضؽ املػتُٗ املتقسم اختّاضِاا.

 وصف البرنامج .3
َال يتاّيب للغإ العطبّإ    ِقسم بطنامج لغٕ القطآى الهظام الصاُتْ  َالصاطيف    

َِقااسم نظااام اللغاإ يف تتااُٗ  غاا٠مْ مااو  زاال زعاال الطاا٠ب    حت الطاا٠ب.
متعُزِو علٖ املفطزات  َال ايتّب َ غالّب التعابري الا  يف املصاازض َاملطازا      

باملبتسٙني الاصِو مل ِسضغاُا اللغإ     َل٠يتماماإلغ٠مّٕ  َخاصٕ القطآى  َااسِث. 
املبتسٙني الصِو هلم معطفٕ غابقٕ باللغٕ  ِبس  الانامج بالهظاام   العطبّٕ مو قبل  َغري

الصُتْ  َافطزات  َتطايتّاب بػاّطٕ   ام ِابين علاٖ ياصٍ  حت مػاتُِات  علاٖ          
بططِقٕ متسضزٕ إلظًاض الهظام اللغُٓ  َخصاٙص اللغإ. َغاّسضؽ الطا٠ب الاصِو     
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ُا تعلّمًم باللغٕ العطبّٕ املػتُِني املتُغ   مو الانامج.َاملتقسم  تلق

َبالطغم مو  ى يس  الانامج يُ زعل الط٠ب قازضِو علٖ قطا٘ٔ املصاازض  
َاملطازاا  اإلغاا٠مّٕ  فااإى املًاااضات ا١خااطٗ للغاإ َبالتخسِااس التعاابري الؿاافًْ   
َالتخسث  َالاتابٕ تعتا مًمٕ. فاملًاضات ا١ضب  للغٕ تسعم بعضًا بعضاا  َتػااعس  

 املتعلمني. يف تنبّا  مناا اللغٕ يف  شياى

 املشتوى املبتدئ  :الكشه األول

يصا املػاتُٗ للمبتاسٙني  ِباس  اقسمإ عاو ا١صاُات َاااطَ  العطبّإ          
َِطيتاع فّماا بعااس علاٖ تعلاّم املفااطزات ا١غاغإّ  َالهخاُ مااو خا٠  نصااُص        
    ٔ٘  تتُايا  غ٠مْ. ِقسم يصا املػتُٗ تسضِبات تضام اٟغاتمال َالتخاسث َالقاطا

ااُاض َالهصُص. َيف نًإِ املػتُٗ املبتسٜ داب  ى ِااُى    َالاتابٕ مو خ٠ 
الطالب قازضاا علٖ تاُِو ول تامٕ  َعلاٖ فًام بعا  الهصاُص َعلاٖ تااُِو       

َِاسضب الطا٠ب علاٖ تااُِو تطايتّاب حُِإ         غٚلٕ َ زُبٕ عو ياصٍ الهصاُص  
معّهٕ  َعلاٖ يتتابإ قطا   م٠ّٙإ غاًلٕ. َِاسضبُى علاٖ ابا  العطباْ املطباُل            

م  ال يتّع ابااص علاٖ ضغام القاطآى  ِاسضؽ املػاتُٗ املبتاسٜ يف          هػُرَامل
  ضبعٕ فصُ .

 رمز املستوى

 املػتُٗ املبتسٜ النانْ - 129ق. .   املػتُٗ املبتسٜ ا١َ    - 119ق. .  

 املػتُٗ املبتسٜ الطاب  - 219ق. .   املػتُٗ املبتسٜ النالث - 139ق. .  

 املشتوى املتوسط :الكشه الثاىي

ًِس  يصا املػتُٗ  حت تُغّ  معطفٕ الط٠ب باملفطزات العطبّٕ اإلغا٠مّٕ   
َبالهخُ. َِطيتع علٖ التطُِط املػتمط للتسضِب العملْ علٖ اٟغاتمال َاااسِث    
َالقطا٘ٔ  َالاتابٕ. َيف نًإِ املػتُٗ املتُغ  ِتُق  ماو الطالاب  ى ِااُى قاازضاا     

ًٟ علٖ ضب  اجلمل  م علٖ تاُِو فقاطات.   علٖ يتتابٕ تعبري متطُض زّس. فّسضب  َ
       ٗ  َتُغا  ال ايتّاب الهخُِإ الا  زضغااا يف املػاتُٗ املبتاسٜ يف ياصا املػااتُ

ًٟ َ مناًطا  يتنط تعقّساا. َُِعطٖ ايتمام  يتا يف يصا املػتُٗ بأغالُب   لتؿمل  ؾاا
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َُِعطٖ ايتمام خاص بتعَِس الط٠ب باملفطزات  َاملصاطلخات   القطآى َااسِث. 
 ضِٕ املهاغبٕ لقطا٘ٔ املطاز  العطبّٕ.الضطَ

 ِسضؽ املػتُٗ املػتُٗ املتُغ  يف  ضبعٕ فصُ .

 رمز املستوى

 املػتُٗ املتُغ  النانْ-239ق. .   املػتُٗ املتُغ  ا١َ -229ق. .  

 املػتُٗ املتُغ  الطاب -329ق. .   املػتُٗ املتُغ  النالث-319ق. .  

 املتكدواملشتوى  الكشه الثالث:

ًِس  يصا املػتُٗ  حت تُغّ  معطفٕ الط٠ب باملفطزات العطبّإ اإلغا٠مّٕ   
َال ايتّب اغتمطاضاا للمػتُٗ املتُغا . َغاّٞيتس علاٖ خلا  مهاار باعاث        الهؿطٕ 

علٖ تعلّم اللغٕ العطبّٕ  يتما ُِفط تسضِبات   افّٕ يف اللغإ عاو ططِا  التاسضِؼ     
تُٗ التعط  علٖ ال ايتّب الهخُِإ  باللغٕ العطبّٕ بقسض ما مياو. َِتطلب يصا املػ

 املعقسٔ.

َقس  عست مازٔ خاصٕ لتقاسِم املصاطلخات َال ايتّاب اللغُِإ يف ةاا       
طصصات الط٠ب )يف القانُى َاٟقتصاز(. َيس  يصٍ املازٔ ياُ  عاساز الطا٠ب    
لقطا٘ٔ نصُص  صلّٕ باللغٕ العطبّٕ  َلّاُنُا قازضِو علاٖ فًام القاطآى َاااسِث.     

الط٠ب باالقطا٘ٔ ماو املصاازض َاملطازا  العطبّإ. يف نًاِإ املػاتُٗ        َقس ِالف 
دب  ى ِاُى الط٠ب قازضِو علاٖ تلداّص  َ تُغاّ  نصاُص عطبّإ متعلقإ       

 بتدصصاتًم.

 ِسضؽ املػتُٗ املتقسم يف  ضبعٕ فصُ .

 رمز املستوى

 املػتُٗ املتقسم النانْ - 419ق. .   املػتُٗ املتقسم ا١َ  - 339ق. .  

 .املػتُٗ املتقسم الطاب  - 439ق. .   املػتُٗ املتقسم النالث - 429ق. .  


