
 طبقا لنظام السنة التحضَتية الربانمجوصف مقررات 
 

 ادلستوى الثالث:
 ساعات 3   1استماع وزلادثة    صُت 111

يهدف ىذا ادلقرر اىل تنمية قدرات الطالب السمعية ألصوات مقاطع اللغة الصينية، وإكساهبم     
مهارات التمييز والتفريق بُت أصوات ادلقاطع ادلختلفة، وتدريبهم على حسن ادلتابعة، والدقة، وقوة 

الصوتية بنغماهتا  ادلالحظة، وتعويدىم على سرعة التقاط ادلعٌت، واستيعاب أكرب قدر شلكن من ادلقاطع
والتعود على ربط  والًتكيز،لديهم مهارات االنتباه، واإلصغاء،  ننميادلختلفة. بذلك نستطيع أن 

   بسيطة وسليمة.القدرة إجراء زلادثة بلغة  وإكساب الطالب الصحيح.الصوت السليم ابدلعٌت وادلدلول 
 ساعات 3 (1) كتابة  صُت  112

 يهدف ىذا ادلقرر اىل: 
 ريب الطالب على دراسة اخلطوط الصينية ادلكونة للرموز الصينية ودالالهتا ومصدرىا وشليزاهتا. تد -
 دراسة تكوين وتركيب الرمز الصيٍت.  -
 دراسة اخلطوط الصينية وقواعد كتابتها وترتيبها داخل الرمز الواحد -
 التعرف على الرموز االحادية والثنائية وادلتعددة.-

 ساعات 3 (1)القراءة  صُت 113
يهدف ىذا ادلقرر إىل تدريب الطالب على القراءة السليمة ، وتنمية حصيلتو من ادلفردات والًتاكيب 
اللغوية مع الًتكيز على قراءة مجل بسيطة وفهم معانيها ، ودتييز أجزاء اجلملة ومكوانهتا ابلنطق 

واليت  ةلصوتيات االجبدية الالتينيالصحيح للمفردات والكلمات من خالل الًتكيز على التدريب اجليد 
حتاكى الرموز الصينية غَت ادلقروءة ، والتعرف على ادلفردات اجلديدة بشقيها ادلزدوج ) األجبدية الالتينية 
والرمز الصيٍت ( والنصوص البسيطة اليت حيتاجها عند تقدمي بعض كلمات التحية اليومية ابلصينية ، و 

 يده األصدقاء وأفراد األسرة وغَتىم ، السؤال عن الوظيفة واجلنسية .التحية لآلخرين والسؤال عما ير 
 ساعات 3 (1) القواعد صُت 114

 يهدف ىذا ادلقرر على تدريب الطالب على بعض أنواع اجلمل البسيطة منها:  
(الكينونة وتطبيقاهتا تكوين اجلملة البسيطة يف 是ترتيب الكلمات يف اجلملة الصينية البسيطة، مجلة)
( وصيغة اجلمع      我、你、他、她、它اللغة الصينية والتدريب عليها.الضمائر الشخصية ) 



我们、你们、她们、他们 ( واستخدام امساء االشارة .那   这 、     ) 
ادلختصرة، (، اجلملة االستفهامية، اجلملة االستفهامية 吗استخدام بعض أدوات االستفهام مثال )

(، وصيغة االستفهام 吗أدوات االستفهام يف اللغة الصينية، استخدام بعض أدوات االستفهام مثال )
الصينية، وأدوات ادللكية )   ة( والنفي يف مجلة اللغ是不是、去不去、有没有التكراري )
的   ( وكلمات الكمية )等 个、本、张          . واستخداماهتا) 

 ساعات 3      ( 1) صوتيات صُت 116
 يهدف ىذا ادلقرر اىل:

يعترب ادلقطع اللفظي حيث  ادلقطع اللفظيو  كوين األجبدية الصوتية الصينيةتدريب الطالب على ت -
ويتكون ادلقطع اللفظي من احلرف الساكن  .وحدة أساسية للتكوين اللفظي يف اللغة الصينية احلديثة

 .واحلرف اللُت واللحن ادلعُت
التعرف على احلروف اللينة واليت تكون مع احلروف الساكنة ادلقطع الصويت للفظ يف اللغة الصينية -

 ادلركبة.وتتكون احلروف اللينة من األصوات اللينة األساسية واألصوات اللينة 
تقرأ و ادلتكونة من احلروف الساكنة واحلروف اللينة و ادلقطع اللفظي متكامل القراءة التعرف على  -
 صورة متكاملة دون التمييز بُت احلروف الساكنة واحلروف اللينة.ب

يتم هتجي ادلقطع ابحلرف الساكن وحرف اللُت الصينية حيث يف اللغة  قواعد التهجيالتعرف على  -
  .مع وضع عالمة اللحن ادلعُت

 ادلستوى الرابع
 ساعات 3 (2االستماع واحملادثة  ) صُت  122 

يهدف ادلقرر إىل تطوير قدرات الطالب على فهم مواد مسجلة )مسعية وبصرية( يف مواقف حياتية 
متنوعة، وتكون النصوص يف ىذا ادلقرر أكثر طواًل، ومفرداهتا أكثر صعوبة، ويتم تعريف الطالب أبمهية 

على تدوين  بعض مهارات النطق والتفريق بُت النغمات وأتثَت كل ذلك على ادلعٌت، ويتدرب الطالب
بعض ادلعلومات وادلالحظات من ادلادة ادلسجلة، كما يتدربون على الفهم من خالل مساع النص. 
وتنمية قدرات الطالب على احلديث بلغة سليمة، وإدارة حوارات يف موضوعات متنوعة ومتدرجة 

ادية واليومية، ويتم وتعريفهم ابلطرق ادلختلفة وادلواقف التواصلية اليت حيتاجها اإلنسان يف حياتو الع
الًتكيز يف ادلقرر على صحة النطق ودقة التعبَت وحسن استخدام ادلفردات وقواعد اللغة النحوية 
والصرفية والصيغ الفعلية ادلختلفة اليت سبق تعلمها، وتدريبهم على استخدام وتطبيق كافة أساليب 



 التحدث اليت سبق التعرف عليها.
 ساعات 3 (   2) الكتابة           صُت  123 

 يهدف ادلقرر إىل:
تدريب طالب اللغة الصينية على دراسة تركيب الرموز الصينية وانواع الًتاكيب للكلمات  -

 الصينية.   
 دراسة القواعد االساسية ىف كتابة الرموز وحجم اخلط وشكلو داخل الرمز.  -
 ساعات 3 (      2القراءة)       صُت  124

استمرار تدريب طالب  اللغة الصينية على النطق السليم والقراءة الصحيحة ادلعربة يهدف ادلقرر إىل 
عن ادلعٌت ، وتنمية احلصيلة اللغوية ابلًتكيز على ادلفردات والقواعد واللواحق والًتاكيب ويتدرب 

، الطالب على استنباط معاين ادلفردات اجلديدة من خالل السياق، وحتديد األفكار الرئيسة يف النص
وتعريف الطالب أبدوات الربط، والًتكيز على األسئلة وادلناقشة للتأكد من فهم ادلادة ادلقروءة، وينبو 
الطالب إىل الكلمات اليت دتثل مفاتيح معٌت اجلملة والنص، وإدراك الفكرة األساسية والتفاصيل 

 ة الصعوبة .ادلوضحة ذلا من خالل تدريب الطالب على قراءة مجل قصَتة ونصوص وجيزة متدرج
 ساعات 3 2 –قواعد  صُت  125

يهدف ىذا ادلقرر إىل ضبط لغة الطالب وتعليمهم البناء السليم للجملة الصينية، كما يهدف إىل  
تعريف الطالب ابلقواعد األساسية، وابلتايل يكون استمرار الطالب يف تعلم ادلقررات األخرى مبنًيا على 

 أساس فهم سليم للقواعد بشكل دقيق، خاِل من األخطاء النحوية.
يدرس الطالب  أنواع الكلمة وأركان اجلملة البسيطة وادلركبة  وأنواع كلمات الكمية  وىف ىذا ادلقرر

ادلميزة للغة الصينية  وأساليب االستفهام ادلتعددة والتعجب وأنواع ادلسند وادلسند إليو يف اللغة الصينية 
ية يف اجلملة  مع وتراكيب حروف اجلر والصفات وادللكية وطبيعة واستخدامات الظروف الزمانية وادلكان

 التطبيق على التمارين الكثَتة ادلختارة .
 ساعات 3  2-صوتيات  صُت  120

يف اللغة الصينية  ةطع اللفظياادلقو  األجبدية الصوتية الصينية يهدف ىذا ادلقرر على تدريب الطالب على
أتيت بعد ادلقاطع  وىيتنطق وال تكتب الصينية واليت يف اللغة احلديثة اللغة والتعرف على عالمات اجلزم 

تنطق بعض  والتعرف على حاالت تغيَت االحلان  ففي اللغة الصينية     ) .األخرى بنربة قصَتة وخفيفة
 ادلقاطع بصورة مستمرة فيتغَت حلن ادلقطع



 ادلستوى اخلامس
 ساعتان (  3االستماع واحملادثة  ) صُت 213

يهدف ىذا ادلقرر إىل تنمية قدرات الطالب اللغوية عن طريق السماع، وتدريبهم على حسن ادلتابعة 
وادلالحظة. وتعويدىم على سرعة التقاط ادلعٌت وحفظ أكرب عدد شلكن من اجلمل وادلصطلحات ىف 

صادرىا الذاكرة حىت تنمو لديهم موىبة االستيعاب السريع، كما يعرف الطالب نطق اللغة من خالل م
 األساسية.        

 ساعات 3  3-الكتابة  صُت   214 
ىذا ادلقرر امتداد للمقرر الذي سبقو إال أنو أكثر مشولية يف صيغ الكتابة مبا يتجانس مع تطور قدرات  

الطالب النحوية والداللية ويهدف ادلقرر إىل تدريب الطالب على كتابة عدة فقرات مستخدًما أمناط 
ة على تطبيق ادلنهجية النصوص ادلختلفة من سردية ووصفية وإرشادية وغَتىا. فضاًل عن إكسابو القدر 

السليمة يف الكتابة يف اللغة الصينية وتعويده على الدقة يف تنظيم أفكاره وذلك بغية اخلروج بنص 
متكامل متماسك ذي ىيكلية منطقية تقوم على االنسجام بُت عناصر ادلوضوع والسيما العالقة بُت 

 .الفكرة الرئيسة واألفكار ادلساندة حسب مقتضيات النص ادلطلوب
 ساعات  3 (3) القراءة صُت   215 

يتم تدريب الطالب على فهم ادلعٌت العام للموضوع وفحواه واستنباط احملاور األساسية للنص والربط 
بُت جوانبو واكتشاف معاين ادلفردات من خالل السياق. كما يتم مناقشة ادلوضوع يف جزئياتو وزلاوره 

 للمادة ادلطروحة للقراءة.األساسية للتأكد من استيعاب الطالب 
 ساعات 3 (3) القواعد صُت 216

وأنواعها وحاالهتا وأشكاذلا  ةيهدف ىذا ادلقرر إىل تعريف الطالب ببنية اجلملة البسيطة يف اللغة الصيني
اجلملة االستفهامية ومجلة الطلب والرجاء والتعجب. واجلملة ادلركبة  كوترتيب الكلمات فيها. وكذل

  دلكمالت وأنواعها واستخدامها مع الًتكيز على كثرة التطبيقات.)ادلعقدة( وا
 ساعات 3 قراءات يف ثقافة اللغة الصينية   صُت  217

يهدف ىذا ادلقرر إىل تعريف الطالب ببعض اجلوانب ادلهمة يف ثقافة اللغة الصينية وذلك ابستقراء  
وحتليل نصوص موثقة تغطي اجلوانب التالية: نبذة عن أىم ادلعامل احلضارية واألحداث التارخيية ادلتعلقة 

اج واألعياد وآداب الطعام ابلصُت. معرفة األمناط الثقافية واالجتماعية ادلختلفة )مثل تقاليد الزو 
وادللبس وغَتىا(. وقراءات حول األعراف السياسية والتارخيية والدينية وادلسلمات الثقافية. أىم 



التوجهات الفكرية ادلعاصرة يف ثقافة اللغة. معرفة اخلصائص ادلميزة لثقافة اللغة. أساليب االتصال غَت 
الًتكيز يف حتليل ىذه اجلوانب على ادلشاكل اليت تسببها اللفظي واحلكم واألمثال يف ثقافة اللغة. ويتم 

للمًتجم وكيفية التعامل معها. كما يتم تنبيو الطالب إىل العالقة ادلتبادلة بُت اللغة والثقافة واحلياة 
 االجتماعية.

 ادلستوى السادس
 ساعات 3 (4االستماع واحملادثة ) صُت   224 
 يهدف ادلقرر إىل: 

تطوير مهارات االستماع عند الطالب، بتدريبو على فهم مواد مسموعة مسجلة يف ظروف  -
طبيعية حبيث تكون أكثر صعوبة من مواد ادلقرر السابق من حيث القواعد وادلفردات 
والًتاكيب والداللة، وتشتمل ىذه ادلواد معلومات دقيقة كاألرقام والتواريخ ومناذج خطابية 

 ادلختلفة للتعبَت.  متنوعة دتثل األساليب
تطوير قدرات الطالب على التحدث إبسهاب يف موضوعات سلتلفة وبلغة سليمة، ويتم  -

تدريبهم بشكل مكثف على كافة أمناط احلديث واالرجتال يف أطر زلددة مثل: السرد والوصف 
اجلدل وادلناظرة وإدارة احلوار وإجراء ادلقابالت والتقرير الشفهي، كما يتم الًتكيز على طرق 

وادلناظرة وأكثر عناصرىا فعالية وأتثَتًا على ادلستمع، وذلك ابختيار األلفاظ ادلالئمة واألداء 
 ادلناسب. 

 ساعات 3 (4) الكتابة  صُت   225 
مقرر الكتابة ىو أحد ادلقررات التطبيقية يف دراسة اللغة، وىو من ادلقررات اليت تثري الطالب      

 زلددة: أييتوغاايت  أىداف،ويعٌت ىذا ادلقرر بتحقيق عدة  وأساليبها. وموضوعاهتا، رلاالهتا،ابختالف 
على  ادلختلفة، وتدريبهمرلاالت اللغة وموضوعاهتا  يفيف مقدمتها تدريب الطالب على الكتابة 

 اتم.استخدام ادلفردات، وادلصطلحات والتعبَتات اليت اكتسبوىا يف تكوين مجل صحيحة، وذلا معٌت 
من خالل ذلك ينمى قدرات الطالب على التعبَت ، ويقوى ملكاهتم، وحسهم اللغوي، كما أنو يرفع 

 من قدراهتم الذىنية على انتقاء الكلمات والتعبَتات اليت جتعل صياغتهم زلكمة،  وأساليبهم أفضل .
 ساعات 3 (4) القراءة  صُت  226 

وص طويلة ورفيعة ادلستوى مع استخالص األفكار يهدف ادلقرر إىل تدريب الطالب على القراءة لنص
الرئيسة والثانوية منها، شليزا بُت ىذه األفكار وتلك، والربط بُت جوانب ادلوضوع للتمييز بُت ادلعاين 



ادلتشاهبة وحتديد عالقاهتا ابلنص، ويتدرب الطالب على القراءة بغية حتليل النص وتنمية ملكة الفهم 
 إثراء ثقافة الطالب ابختيار موضوعات متنوعة، وزايدة حصيلتو من ادلفردات والتحليل عنده، إضافة إىل

والًتاكيب اللغوية. ويركز ادلقرر على مهارات القراءة ادلتقدمة مثل: إدراك العالقات السببية واستنباط 
وتلخيص ادلعلومات، والتمييز بُت اآلراء واحلقائق، وإعادة صياغة األفكار لتوضيحها وتقومي ادلعلومات 

النصوص. لذلك البد من تدريب الطالب على قراءة موضوعات متنوعة مع مراعاة عدد ادلقاطع 
 الكتابية التصويرية اليت درسها ، وشرح الًتاكيب اللغوية اجلديدة يف ىذه النصوص.

 ساعات 3 (4) القواعد  صُت   227 
وأنواعها وحاالهتا وأشكاذلا وترتيب يهدف ىذا ادلقرر إىل تعريف الطالب ببنية اجلملة البسيطة 

)ادلعقدة( وادلكمالت وأنواعها واستخدامها ومجل ادلبٌت  ةاجلملة ادلركب كالكلمات فيها. وكذل
، وكيفية التطبيق السليم ذلذه اجلمل. مع التعرف على الصور البالغية 被و“把للمجهول ومجلة "

 للجمل يف اللغة الصينية.   
 ساعتان علم اللسانيات يفمقدمة  صُت  228

يهدف ادلقرر إىل تعميق فهم الطالب لثقافة اللغة اذلدف اليت بدأىا يف ادلستوى الرابع، وذلك من  
خالل دراسة وحتليل نصوص حتمل مضامُت ثقافية وإدراك ما  دييزىا من أساليب وأمناط ومصطلحات 

ف  إىل تزويد الطالب بطرق عمل ديكن ترتبط ابلقيم احلضارية والثقافية ومنظورىا للواقع، كما يهد
تطبيقها عند ترمجة بعض اجلوانب ادلعقدة الناجتة عن أتثَت الثقافة يف اللغة اذلدف، ويدرس الطالب 
ادلصطلحات الثقافية ادلعربة مبا يف ذلك األمثال الشعبية، وما يستجد على اللغة من عبارات وكلمات 

ات االصطالحية الشائعة وبيان خلفياهتا، ويشمل ادلقرر تستخدم حسب اجملال والسياق مثل: التعبَت 
حتليل األبعاد اإلشارية يف الثقافة األجنبية مثل: اإلدياءات ومدلوالهتا، ودالالت احلركات اجلسمانية 
ادلختلفة، ومدلول بعض الرموز الثقافية.. ويكلف كل طالب ابلقيام ببحث يتعلق أبحد اجلوانب الثقافية 

 اليت درسها. 
 دلستوى السابعا

 ساعات 3 االسلوبمدخل إىل علم  صُت  311
 يهدف ادلقرر إىل: 

 التعريف مبصادر اللغة وأدواهتا اليت تستخدم يف الكتابة واخلطاب لتحقيق أغراض بالغية معينة.  -1
 تدريب الطالب على اكتشاف الوسائل واألدوات اللغوية على مستوى النص. -2



 تعويد الطالب على الوسائل اليت يلجأ إليها الكاتب أو ادلتكلم لتحقيق غاية اإلقناع واجملادلة.  -3
التمييز بُت ادلعاين احلقيقية للكلمات وادلعاين التصويرية اجملردة، والتعرف على الصور البالغية  -4

 من تشبيو واستعارة وغَتمها.
ألمهيتها يف حتديد األساليب وحتقيق األغراض تدريب الطالب على استخدام عالمات الًتقيم  -5

 الداللية ادلختلفة ادلرتبطة هبا
 ساعات 3 مقدمة يف علم الًتمجة صُت  312  
يهدف ادلقرر إىل تعريف الطالب بعلم  الًتمجة وأمهيتها، وأنواعها ومذاىبها، والتعريف أبنواع النصوص   

وخصائصها وطرق حتليلها إلدراك ادلعٌت كخطوة أوىل للًتمجة، ويشمل ادلقرر تعريف الطالب أبدوات 
غوي وادلهٍت، وحريتو يف الًتمجة، الًتمجة ومعيناهتا ادلكتبية والتقنية، ويناقش مؤىالت ادلًتجم وإعداده الل

ومسؤولياتو ادلهنية واألخالقية، ومعايَت احلكم على دقة الًتمجة وتقييمها، والًتمجة اآللية ومستقبلها يف 
مساعدة ادلًتجم، ويوضح أمهية ودور الًتمجة يف تنمية العامل العريب العلمية والثقافية ودورىا يف التواصل 

إىل التعريف مبجامع اللغة العربية ومؤسسات الًتمجة والتعريب يف العامل  احلضاري بُت األمم، إضافة
العريب وبنوك ادلصطلحات العربية والعادلية ودورىا يف دعم الًتمجة وتوحيد ادلصطلح ادلًتجم أو ادلعرب،  

 كما يناقش الًتمجة اآللية ومستقبلها يف مساعدة ادلًتجم
 ساعتان ية   ترمجة نصوص سياسية وقانون صُت   314  

يهدف ادلقرر إىل تعريف الطالب ابلعديد من ادلصطلحات والتعبَتات شائعة االستخدام يف اجملاالت 
السياسية والقانونية ، وإىل توسيع مدارك الطالب واطالعهم على ما يدور من حوذلم ، سواء على تراب 

ابدلتغَتات والتحوالت اليت جتري وطنهم أو على الساحة الدولية من أحداث سياسية ىامة ،  وتعريفهم 
يف سلتلف أحناء العامل، إضافة إىل لفت انتباه الطالب إىل أمهية مراقبة ما حيدث عادليًا  هبدف استخالص 
العرب والدروس ادلستفادة .مع التعرف على ادلصطلحات القانونية وبعض القوانُت  والبنود واالجراءات 

 نية وعقود الزواج القانونية وترمجة بعض العقود القانو 
 ادلستوى الثامن

 ساعات 3 علم الداللة     يفمقدمة      صُت 321
يعٌت ادلقرر بدراسة ادلعاين على مستوى الكلمة واجلملة والنص وشرح اإلشكاليات الناجتة من الًتكيز  

على مستوى إحدى ىذه الوحدات اللغوية النصية دون غَتىا، وطرح أمثلة تتناول الغموض 
عوامل اليت واالزدواجية يف ادلعٌت ، والًتكيز على تباين ادلعٌت الظاىري والباطٍت، واالستفادة من ال



تشكل اإلطار أو السياق الذي يتم فيو احلديث أو الكتابة ) ادلعٌت السياقي(، وعالقة العالمات اللغوية 
ابدلعٌت، وأنواع اجلمل والًتاكيب ودورىا يف حتقيق مقاصد الكالم مثل: الطلب والرجاء واألمر وادلوعظة 

د، وحتليل الكلمات وادلصطلحات حسب والتمٍت وروابطها داخل النص والسياق لفهم ادلعٌت ادلقصو 
 تركيبها وخصائصها، وتصنيفها إىل رلموعات أو عائالت لتشاهبها وخصائص بنيتها الداللية .

 ساعتان ترمجة نصوص  عسكرية وامنية     صُت 322
يهدف ادلقرر إىل إكساب الطالب مهارة الًتمجة العملية من العربية إىل اللغة الصينية والعكس يف العلوم 
العسكرية واالمنية والقوات العسكرية بفروعها الربية واجلوية والبحرية والدفاع اجلوي واالستخبارات، 

االت األمنية كالتدريب اإلعالم العسكري وغَتىا، كما يركز على تنمية مهارات ترمجة سلتلف اجمل
العسكري النظري وادليداين، واستخدامات األسلحة ادلختلفة، وحفظ األمن، والنظام، ومكافحة اجلردية 
وادلخدرات والتحقيق وادلرافعات اجلنائية واحلقوق اخلاصة والعامة, ونظام العقوابت والتشريعات اجلنائية 

ين وحراسة احلدود، الدقة والسرعة يف الًتمجة يف مجيع وادلرور، واالستخبارات والتجسس والدفاع ادلد
تلك اجملاالت، ويبُت للطالب مصطلحات العلوم العسكرية مبختلف أنواعها، وادلعاجم ادلتخصصة يف 

 ىذه العلوم، إضافة إىل اخلصائص األسلوبية  اليت دتيز نصوص ىذه العلوم. 
 ساعتان /  ترمجة نصوص  إعالمية صُت 323

يهدف ادلقرر إىل إكساب الطالب مهارة الًتمجة العملية من العربية إىل اللغة اذلدف والعكس يف فروع  
العلوم اإلعالمية كاإلذاعة، والتلفزيون، والصحافة مبختلف أنواعها، ويركز على تنمية مهارات الدقة 

ه العلوم، وادلعاجم والسرعة يف الًتمجة يف ىذه العلوم. وتعريف الطالب ابدلصطلحات اخلاصة هبذ
ادلتخصصة فيها، والفروق الثقافية يف ادلصطلحات بُت العربية واللغة اذلدف، واخلصائص األسلوبية 

 لنصوص ىذه العلوم.
  ادلستوى التاسع:

 ساعتان الًتمجة النصوص التجارية واالقتصادية     صُت 411 
يهدف ادلقرر إىل تدريب الطالب على ترمجة النصوص االقتصادية والتجارية من العربية إىل الصينية   

والعكس، يف رلاالت: االقتصاد واالقتصاد ادلخطط واقتصاد السوق واالزمات االقتصادية وادلصارف، 
لنقل البحري، والشركات، وادلؤسسات، التجارية واالستثمارية، والتجارة الداخلية واخلارجية، وا

والبورصة والتأمُت، واحلماية اجلمركية، ومصلحة الضرائب والعقود واالتفاقيات التجارية وغَتىا، ويتم 
الًتكيز على التعريف ابدلصطلحات االقتصادية وادلعامالت ادلصرفية والرسائل والعقود التجارية 



 سلوبية لنصوص ىذه اجملاالت . وأنظمتها الداخلية ،  ابإلضافة إىل تعرف الطالب على اخلصائص األ
 ساعتان الًتمجة      يفتطبيقات احلاسوب  صُت 412

يهدف ادلقرر إىل إكساب الطالب مهارة الًتمجة من العربية اىل الصينية من خالل التعرف على 
ادلصطلحات اخلاصة ابحلاسوب وإىل إكساب الطالب مهارة الًتمجة العملية من العربية إىل الصينية 
والعكس يف فروع احلاسوب ، كما يهدف إىل التدريب العملي ادلتقدم على ترمجة نصوص ىذه اجملاالت 
السيما ما خيص معاجلة ادلعلومات آلياً، وكل ما يتعلق مبكوانت احلاسب الصلبة أو ادلرنة من برامج 

وى على وتطبيقات خاصة برامج الًتمجة اآللية، وتدريب الطالب على حتليل وترمجة نصوص حتت
مصطلحات نظم وبرامج التشغيل واألجهزة ادلرتبطة ابحلاسب ، وتطور شبكة اإلنًتنت ، ونشاطات 

 القراصنة ... وغَتىا، وتعريف الطالب ابدلعاجم ادلتخصصة واخلصائص ادلميزة لنصوص ىذا اجملال.
 ساعتان ترمجة النصوص االسالمية       صُت  413   

الب مهارة الًتمجة العملية من العربية إىل اللغة الصينية والعكس يف فروع يهدف ادلقرر إىل إكساب الط 
العلوم اإلسالمية اآلتية : القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، والتوحيد والفقو، والسَتة، والدعوة، 
واإلرشاد، واالقتصاد اإلسالمي، واإلعالم اإلسالمي، ويركز ادلقرر على تنمية مهارات السرعة والدقة 

األمانة يف الًتمجة يف تلك اجملاالت، وضرورة إدراك الطالب خلصوصية مصطلحات العلوم اإلسالمية و 
واختالف دالالهتا ووجوب احليطة أثناء ترمجتها ال سيما من الناحيتُت الدينية والثقافية، كما يتعرف 

 ا.الطالب على ادلعاجم ادلتخصصة يف اجملاالت السابقة واخلصائص األسلوبية لنصوصه
 ساعتان     1ترمجة  شفوية   صُت  414

اللغوية والعقلية  الشفوية وآلياهتا وادلهاراتيهدف ىذا ادلقرر إىل تعريف الطالب مبنهجية الًتمجة  
 علىإجراء ىذا النوع من الًتمجة بشكل متدرج.  ويتم الًتكيز  علىوتدريبهم  هبا،والنفسية اخلاصة 

  علىكما يتعرف الطالب من خالل التطبيقات العملية   والعكس. الًتمجة من اللغة األجنبية إىل العربية
مع األخذ ابالعتبار ادلشكالت اللغوية  ذاك،كيفية تسجيل ادلعلومات قبيل الًتمجة ودور الذاكرة يف 

كما يتم تنبيو الطالب إىل    ادلطلوبة.والثقافية والعقلية اليت حتول دون نقل ادلعٍت أحياان بدقة وابلسرعة 
 بُت النص وادلًتجم . العناصر غَت ادلنطوقة دلا ذلا من دور كبَت يف نقل ادلعٍت خالل التواصل الشفوي

 ساعات 3 قضااي ومشكالت يف الًتمجة والتعريب    صُت  315 
واللغة الصينية، ويناقش يتم تدريب الطالب على حل بعض ادلشكالت اليت تواجو ادلًتجم يف العربية  

ادلقرر عددًا من القضااي وادلشكالت ادلتعلقة ابلًتمجة، كادلوضوعية والذاتية يف الًتمجة، الًتمجة احلرفية 



واحلرة، حدود حرية ادلًتجم يف التصرف، وقضية التطابق بُت اللغتُت والثقافتُت، وأتثَت ذلك على نقل 
شكالية الًتمجة اآللية. ويتناول ادلقرر مواضع أخرى كالًتمجة ادلعٌت وادلفاىيم، األسلوب والًتمجة، وإ

ودورىا يف التعريب، وتعريف الطالب مبفهوم التعريب وتطور ىذا ادلفهوم، كما يناقش ابلتفصيل األبعاد 
وادلربرات احلضارية واللغوية والسياسية والدينية والعلمية واالقتصادية والًتبوية واالجتماعية للتعريب يف 

امل العريب، ويتناول إشكالية ادلصطلحات وادلبادئ األساسية لصياغتها وتوحيدىا وتنسيقها يف العامل الع
العريب كما يتعرف الطالب على أبرز ادلصطلحات يف العامل العريب. والًتمجة ودورىا يف التقدم العلمي 

 والثقايف يف العامل، خاصة العامل العريب.   
 ادلستوى العاشر

 ساعات 4 ادلشروع   صُت  427 
يهدف ادلقرر إىل تطوير وتقومي قدرات الطالب على الًتمجة، وذلك بتكليفو بًتمجة مواد من العربية    

إىل اللغة الصينية والعكس، ويهدف التقومي إىل التعرف على مدى استفادة الطالب من التدريبات 
يعكس ادلشروع قدرات الطالب يف التحليل العملية والدراسات النظرية للًتمجة يف ادلقررات السابقة. 

والًتمجة على كافة ادلستوايت، الداللية واألسلوبية واللغوية بشكل عام، ويضع ادلشروع يف مقدمة 
حيث يتم اختيار مواد الًتمجة على طبقا للمعايَت ادلتعارف عليها  الطالب يف  الًتمجةأولوايتو األداء 

 الكلية واجلامعة واجملتمع.أساس فائدهتا وصلتها ابحتياجات 
 ساعتان     2ترمجة  شفوية   صُت  424 

اللغة اذلدف يف مواقع  اىل الشفوية من العربيةإىل التدريب العملي ادلتقدم للًتمجة ىذا ادلقرر يهدف 
ويتم الًتكيز الصينية، تواصلية واقعية متنوعة جتمع بُت شخصُت، يتحدث أحدمها ابلعربية واآلخر ابللغة 

ادلهارات ادلختلفة للًتمجة الثنائية كمهارة االستماع والفهم وحتليل  علىمن خالل التطبيقات العملية 
كما   ، ودور الذاكرة وسرعة البديهة يف ذلك.وادلهارات اللغوية والعقلية والنفسية اخلاصة هبا ادلضمون

يتعرف الطالب من خالل التطبيقات العملية على ادلشاكل اللغوية والثقافية والعقلية اليت حتول دون 
كما يتم تدريب الطالب علي العناصر التعبَتية غَت ادلنطوقة    نقل ادلعٌت بدقة وابلسرعة ادلطلوبة.

  ادلطلوبكاإلدياءات واإلشارات دلا ذلا من دور كبَت يف نقل ادلعٍت وإحداث األثر 
 ساعتان |  الًتمجة العلمية والتقنية     صُت  426 
يهدف ادلقرر إىل إكساب الطالب مهارة الًتمجة العملية من العربية إىل اللغة الصينية والعكس يف فروع  

العلوم الطبية والصيدالنية والعلوم اذلندسية، وما يتصل هبا من رلاالت مساعدة. ويركز ادلقرر على تنمية 



مهارات الدقة والسرعة يف الًتمجة يف تلك العلوم. ويتعرف الطالب من خالل ادلقرر على مصطلحات 
بية لنصوص ىذه ىذه العلوم وادلعاجم ادلتخصصة فيها، كما يتعرف الطالب على اخلصائص األسلو 

 العلوم. 
 ساعتان الًتمجة  االدبية       صُت 425

الًتمجة يهدف ادلقرر إىل إكساب الطالب مهارة ترمجة االبداع األديب من العربية إىل اللغة الصينية  
لها األدبية اليت ختتلف عن الًتمجة العلمية والتقنية مبفرداهتا وتراكيبها وإحياءاهتا وصورىا البالغية ووسائ

على ترمجة بعض االبداعات  بعام. والتدرياألسلوبية واجلانب اجلمايل الذي يسعى إليو األديب بشكل 
 االدبية من نثر وشعر وقصة ورواية اخل .

 


