
 طبرقا لنظام السن األوىل ادلشرتكةاخلطة الدااسية رقراات سلتصر دلوصف 
 

 ادلستوى الثاين:
 ساعة  2   0االستماع  صني 061

يهدف ىذا ادلرقرا اىل تنمية قداات الطالب السمعية ألصوات مرقاطع اللغة الصينية، وإكساام  مهاااات 
التمييا  والترريااني أاني أصااوات ادلرقااطع ادلوتلرااة، وتادايبه  علااة  سان ادلتاأعااة، والدقاة، وقااوة ادلال ظااة، 

وتية أنغماهتاا ادلوتلراة. وتعويدى  علة سرعة الترقااط ادلعا ، واساتيعاب أكار قادا شل ان مان ادلرقااطع الصا
والتعاو  علاة اأال الصاوت السالي   والرتكيا ،لديه  مهااات االنتباه، واإلصغاء،  ننميأذلك نستطيع أن 
 ذلك يف  ااسة ادلوضوعات التايل: الصحيح وصلملابدلع  وادلدلول 

 .إكساب الطالب مهااة االستماع ادلتعد ة من خالل النشاطات والتمااين ادلتنوعة -
تدايب الطالب علة مساع األصوات ادلعيااية للمرقاطع الصينية وإم انياة دتييا  تغاأل األصاوات ةضاا ة  -

 .النغمات اخلمس عليها
الطالب علة التميي  أني األصوات ادلرقاطع اللغوية األ ا ية والثنائية وادلتعد ة والا  لايس ذلاا  تدايب -

 .مثيل يف اللغة العرأية
 ساعات 3 (0ال تاأة  ) صني  060

 يهدف ىذا ادلرقرا اىل: 
 تدايب الطالب علة  ااسة اخلطوط الصينية ادل ونة للرموز الصينية و الالهتا ومصداىا وشلي اهتا.  -
  ااسة ت وين وتركيب الرم  الصيين.  -
  ااسة اخلطوط الصينية وقواعد كتاأتها وترتيبها  اخل الرم  الوا د -
 والثنائية وادلتعد ة.التعرف علة الرموز اال ا ية -

 ساعات 3 (0الرقراءة ) صني 062
يهدف ىذا ادلرقرا إىل تدايب الطالب علة الرقراءة السليمة ، وتنمية  صيلتو من ادلرر ات والرتاكيب 

اللغوية مع الرتكي  علة الرقراءة مجل أسيطة و ه  معانيها ، ودتيي  أج اء اجلملة وم وانهتا ابلنطني 
وال لمات من خالل الرتكي  علة التدايب اجليد لصوتيات االجبدية الالتينية وال  الصحيح للمرر ات 

حتاكة الرموز الصينية غأل ادلرقروءة ، والتعرف علة ادلرر ات اجلديدة أشرقيها ادل  وج ) األجبدية الالتينية 
ابلصينية ، و  والرم  الصيين ( والنصوص البسيطة ال  حيتاجها عند ترقدمي أعض كلمات التحية اليومية



 التحية لآلخرين والسؤال عما يريده األصدقاء وأ را  األسرة وغألى  ، السؤال عن الوظيرة واجلنسية .
 ساعات 3 (0الرقواعد ) صني 063

 يهدف ىذا ادلرقرا علة تدايب الطالب علة أعض أنواع اجلمل البسيطة منها:  
(ال ينونة وتطبيرقاهتا ت وين اجلملة البسيطة يف 是ترتيب ال لمات يف اجلملة الصينية البسيطة، مجلة)

( وصيغة اجلمع      我、你、他、她、它اللغة الصينية والتدايب عليها.الضمائر الشوصية ) 
我们、你们、她们、他们 ( واستودام امساء االشااة .那   这 、     ) 
ادلوتصرة، (، اجلملة االسترهامية، اجلملة االسترهامية 吗استودام أعض أ وات االسترهام مثال )

(، وصيغة االسترهام 吗أ وات االسترهام يف اللغة الصينية، استودام أعض أ وات االسترهام مثال )
) ( والنري يف مجلة اللغة الصينية، وأ وات ادلل ية 是不是、去不去、有没有الت رااي )
的   ( وكلمات ال مية )等 个、本、张          . واستوداماهتا) 

 ساعة  2 (      0صوتيات ) صني 065
 يهدف ىذا ادلرقرا اىل:

تدايب الطالب علة ت وين األجبدية الصوتية الصينية وادلرقطع اللرظي  يث يعتر ادلرقطع اللرظي  -
ويت ون ادلرقطع اللرظي من احلرف الساكن  .و دة أساسية للت وين اللرظي يف اللغة الصينية احلديثة

 واحلرف اللني واللحن ادلعني.
ال  ت ون مع احلروف الساكنة ادلرقطع الصويت للرظ يف اللغة الصينية التعرف علة احلروف اللينة و -

 وتت ون احلروف اللينة من األصوات اللينة األساسية واألصوات اللينة ادلركبة.
التعرف علة ادلرقطع اللرظي مت امل الرقراءة وادلت ونة من احلروف الساكنة واحلروف اللينة وترقرأ  -

  احلروف الساكنة واحلروف اللينة.أصواة مت املة  ون التميي  أني
التعرف علة قواعد التهجي يف اللغة الصينية  يث يت  هتجي ادلرقطع ابحلرف الساكن و رف اللني  -

  مع وضع عالمة اللحن ادلعني.
 ساعة 2 (      0احملا ثة ) صني 066

من  أسيطة وسليمة وىذايهدف ىذا ادلرقرا إىل تدايب الطالب علة الرقداة علة إجراء احملا ثة ألغة  
وصلمل  ما،أى  ادلهااات اللغوية ال  جيب أن ي تسبها الطالب ةترقان يف ادلرا ل األوىل لتعلمو لغة 

 ذلك يف  ااسة ادلوضوعات التالية: 
 إكساب الطالب مهااة التحدث ادلتعد ة من خالل النشاطات والتمااين ادلتنوعة. - 



ل األصوات ادلعيااية للمرقاطع الصينية وإم انية دتيي  تغأل تدايب الطالب علة التحدث من خال - 
 األصوات ةضا ة النغمات اخلمس عليها.

تدايب الطالب علة التميي  أني األصوات ادلرقاطع اللغوية األ ا ية والثنائية وادلتعد ة وال   -   
 ليس ذلا مثيل يف اللغة العرأية.

 ادلستوى الثالث
 ساعة 2 (2االستماع ) صني  261 

يف مواقف  ياتية  وأصرية( )مسعيةيهدف ادلرقرا إىل تطوير قداات الطالب علة  ه  موا  مسجلة 
ويت  تعريف الطالب أبمهية  صعوأة،متنوعة، وت ون النصوص يف ىذا ادلرقرا أكثر طواًل، ومرر اهتا أكثر 

أعض مهااات  االستماع والترريني أني النغمات  وأتثأل كل ذلك علة ادلع ، ويتداب الطالب علة 
تدوين أعض ادلعلومات وادلال ظات من ادلا ة ادلسجلة ، كما يتداأون علة الره  من خالل مساع النص 

. 
 ساعات 3 (   2ال تاأة  )          صني  260 

 ادلرقرا إىل:يهدف 
تدايب طالب اللغة الصينية علة  ااسة تركيب الرموز الصينية وانواع الرتاكيب لل لمات  -

 الصينية.   
  ااسة الرقواعد االساسية يف ال تاأة الرموز و ج  اخلل وش لو  اخل الرم .  -
 ساعات 3 (      2الرقراءة)       صني  262

يهدف ادلرقرا إىل استمراا تدايب طالب  اللغة الصينية علة النطني السلي  والرقراءة الصحيحة ادلعرة 
عن ادلع  ، وتنمية احلصيلة اللغوية ابلرتكي  علة ادلرر ات والرقواعد واللوا ني والرتاكيب ويتداب 

الرئيسة يف النص،  الطالب علة استنباط معاين ادلرر ات اجلديدة من خالل السياق، وحتديد األ  اا
وتعريف الطالب أب وات الرأل، والرتكي  علة األسئلة وادلناقشة للتأكد من  ه  ادلا ة ادلرقروءة، وينبو 

الطالب إىل ال لمات ال  دتثل مراتيح مع  اجلملة والنص، وإ ااك الر رة األساسية والتراصيل 
 والنصوص وجي ة متداجة الصعوأة . ادلوضحة ذلا من خالل تدايب الطالب علة الرقراءة مجل قصألة

 ساعات 3 2 –الرقواعد  صني  263
يهدف ىذا ادلرقرا إىل ضبل لغة الطالب وتعليمه  البناء السلي  للجملة الصينية، كما يهدف إىل  

تعريف الطالب ابلرقواعد األساسية، وابلتايل ي ون استمراا الطالب يف تعل  ادلرقراات األخرى مبنًيا علة 



 أساس  ه  سلي  للرقواعد أش ل  قيني، خاِل من األخطاء النحوية.
يداس الطالب  أنواع ال لمة وأاكان اجلملة البسيطة وادلركبة  وأنواع كلمات ال مية  وىف ىذا ادلرقرا

ادلمي ة للغة الصينية  وأساليب االسترهام ادلتعد ة والتعجب وأنواع ادلسند وادلسند إليو يف اللغة الصينية 
ية يف اجلملة  مع وتراكيب  روف اجلر والصرات وادلل ية وطبيعة واستودامات الظروف ال مانية وادل ان

 التطبيني علة التمااين ال ثألة ادلوتااة .
 ساعة  2  2-الصوتيات  صني  264

يهدف ىذا ادلرقرا علة تدايب الطالب علة األجبدية الصوتية الصينية وادلرقاطع اللرظية يف اللغة الصينية 
ت تب وىي أتيت أعد ادلرقاطع احلديثة اللغة والتعرف علة عالمات اجل م يف اللغة الصينية وال  تنطني وال 

والتعرف علة  االت تغيأل االحلان   ري اللغة الصينية  تنطني أعض     ) .األخرى أنرة قصألة وخريرة
 ادلرقاطع أصواة مستمرة  يتغأل حلن ادلرقطع

 ساعة 2  2-احملا ثة  صني  265
كل ذلك علة   النغمات وأتثألوالترريني أني  مهااات النطنييهدف ادلرقرا إىل تعريف الطالب أبمهية أعض 

كما يتداأون   ادلسجلة،ادلع ، ويتداب الطالب علة تدوين أعض ادلعلومات وادلال ظات من ادلا ة 
علة الره  من خالل مساع النص . وتنمية قداات الطالب علة احلديث ألغة سليمة،  وإ ااة  وااات 

ادلواقف التواصلية ال  حيتاجها اإلنسان يف موضوعات متنوعة ومتداجة  وتعريره  ابلطرق ادلوتلرة و 
يف  ياتو العا ية و واليومية، ويت  الرتكي  يف ادلرقرا علة صحة النطني و قة التعبأل و سن استودام 
ادلرر ات وقواعد اللغة النحوية والصر ية والصيغ الرعلية ادلوتلرة ال  سبني تعلمها، وتدايبه  علة 

 ث ال  سبني التعرف عليها.استودام وتطبيني كا ة أساليب التحد
 ادلستوى الراأع

 ساعة 2 (  3االستماع ) صني 271
وتدايبه  علة  سن ادلتاأعة  السماع،يهدف ىذا ادلرقرا إىل تنمية قداات الطالب اللغوية عن طريني 

وتعويدى  علة سرعة الترقاط ادلع  و رظ أكر عد  شل ن من اجلمل وادلصطلحات ىف  وادلال ظة.
 ىت تنمو لديه  موىبة االستيعاب السريع ، كما يعرف الطالب نطني اللغة من خالل مصا اىا الذاكرة 

األساسية، وغين عن البيان ما دي ن أن جينيو الطالب من  وائد يف ىذا الصد ،  يث يداك الطالب 
ا ية ال  قد أيًضا العناصر الصوتية ادلنطوقة وغأل ادلنطوقة مع اإلشااة إىل أعض ادلش الت اللغوية والثرق

 . حتول  ون  ه  أعض ال لمات واجلمل عن طريني السمع  هًما صحيًحا



 ساعات 3  3-ال تاأة  صني   273 
ىذا ادلرقرا امتدا  للمرقرا الذي سبرقو إال أنو أكثر مشولية يف صيغ ال تاأة مبا يتجانس مع تطوا قداات  

الطالب النحوية والداللية ويهدف ادلرقرا إىل تدايب الطالب علة ال تاأة عدة  رقرات مستودًما أمناط 
داة علة تطبيني ادلنهجية النصوص ادلوتلرة من سر ية ووصرية وإاشا ية وغألىا.  ضاًل عن إكساأو الرق

السليمة يف ال تاأة يف اللغة الصينية وتعويده علة الدقة يف تنظي  أ  ااه وذلك أغية اخلروج أنص 
مت امل متماسك ذي ىي لية منطرقية ترقوم علة االنسجام أني عناصر ادلوضوع والسيما العالقة أني 

 وب.الر رة الرئيسة واأل  اا ادلساندة  سب مرقتضيات النص ادلطل
 ساعات  3 (3الرقراءة ) صني   274 

يت  تدايب الطالب علة  ه  ادلع  العام للموضوع و حواه واستنباط احملاوا األساسية للنص والرأل 
أني جوانبو واكتشاف معاين ادلرر ات من خالل السياق. كما يت  مناقشة ادلوضوع يف ج ئياتو وزلاواه 

 للما ة ادلطرو ة للرقراءة.األساسية للتأكد من استيعاب الطالب 
 ساعات 3 (3الرقواعد ) صني 275

يهدف ىذا ادلرقرا إىل تعريف الطالب أبنية اجلملة البسيطة يف اللغة الصينية وأنواعها و االهتا وأش اذلا 
وترتيب ال لمات  يها. وكذلك اجلملة االسترهامية ومجلة الطلب والرجاء والتعجب. واجلملة ادلركبة 

  وادل مالت وأنواعها واستودامها مع الرتكي  علة كثرة التطبيرقات.)ادلعرقدة( 
 ساعة 2 (3احملا ثة ) صني 276

يهدف ىذا ادلرقرا إىل تنمية قداات الطالب اللغوية عن طريني السماع ، وتدايبه  علة  سن ادلتاأعة 
وادلصطلحات ىف وادلال ظة . وتعويدى  علة سرعة الترقاط ادلع  و رظ أكر عد  شل ن من اجلمل 

الذاكرة  ىت تنمو لديه  موىبة االستيعاب السريع ، كما يعرف الطالب نطني اللغة من خالل مصا اىا 
األساسية، وغين عن البيان ما دي ن أن جينيو الطالب من  وائد يف ىذا الصد ،  يث يداك الطالب 

ادلش الت اللغوية والثرقا ية ال  قد أيًضا العناصر الصوتية ادلنطوقة وغأل ادلنطوقة مع اإلشااة إىل أعض 
 . حتول  ون  ه  أعض ال لمات واجلمل عن طريني السمع  هًما صحيًحا

 ادلستوى اخلامس
 ساعة 2 (4االستماع ) صني   361 
 يهدف ادلرقرا إىل: 

أتدايبو علة  ه  موا  مسموعة مسجلة يف  الطالب،يهدف ادلرقرا إىل تطوير مهااات االستماع عند 



ظروف طبيعية حبيث ت ون أكثر صعوأة من موا  ادلرقرا الساأني من  يث الرقواعد وادلرر ات والرتاكيب 
والداللة، وتشتمل ىذه ادلوا  معلومات  قيرقة كاألاقام والتواايخ ومناذج خطاأية متنوعة دتثل األساليب 

واستنباط  ادلساندة،كذلك علة استوالص الر رة الرئيسة واأل  اا ادلوتلرة للتعبأل. ويتداب الطالب  
مع  ادلرر ات الذي حيد ه السياق وإ ااك  اللة نرة صوت ادلتحدث و ه   اللة الرقواعد والرتاكيب،  

 كما يتداب علة كيرية تدوين ادلعلومات.  
 ساعات 3 (4ال تاأة  ) صني   360 

مرقرا ال تاأة ىو أ د ادلرقراات التطبيرقية يف  ااسة اللغة، وىو من ادلرقراات ال  تثري الطالب      
ابختالف رلاالهتا، وموضوعاهتا، وأساليبها. ويع  ىذا ادلرقرا أتحرقيني عدة أىداف، وغاايت زلد ة: أييت 

لرة، وتدايبه  علة يف مرقدمتها تدايب الطالب علة ال تاأة يف رلاالت اللغة وموضوعاهتا ادلوت
استودام ادلرر ات، وادلصطلحات والتعبألات ال  اكتسبوىا يف ت وين مجل صحيحة، وذلا مع  اتم. 
من خالل ذلك ينمة قداات الطالب علة التعبأل ، ويرقوى مل اهت ، و سه  اللغوي، كما أنو ير ع 

 ته  زل مة،  وأساليبه  أ ضل .من قدااهت  الذىنية علة انترقاء ال لمات والتعبألات ال  جتعل صياغ
 ساعات 3 (4الرقراءة  ) صني  362 

يهدف ادلرقرا إىل تدايب الطالب علة الرقراءة للنصوص طويلة وا يعة ادلستوى مع استوالص األ  اا 
الرئيسة والثانوية منها، شلي ا أني ىذه األ  اا وتلك، والرأل أني جوانب ادلوضوع للتميي  أني ادلعاين 

لنص وتنمية مل ة الره  ادلتشامة وحتديد عالقاهتا ابلنص، ويتداب الطالب علة الرقراءة أغية حتليل ا
والتحليل عنده، إضا ة إىل إثراء ثرقا ة الطالب ابختياا موضوعات متنوعة، وزاي ة  صيلتو من ادلرر ات 

 والرتاكيب اللغوية. 
 ساعات 3 (4الرقواعد  ) صني   363 

وترتيب يهدف ىذا ادلرقرا إىل تعريف الطالب أبنية اجلملة البسيطة وأنواعها و االهتا وأش اذلا 
ال لمات  يها. وكذلك اجلملة ادلركبة )ادلعرقدة( وادل مالت وأنواعها واستودامها وامجل ادلب  

، وكيرية التطبيني السلي  ذلذه اجلمل . مع التعرف علة الصوا البالغية  被و “把للمجهول ومجلة "
 للجمل يف اللغة الصينية.   

 ساعة 2 (4احملا ثة  ) صني   364
يهدف ادلرقرا إىل تطوير قداات الطالب علة التحدث ةسهاب يف موضوعات سلتلرة وألغة سليمة، 
ويت  تدايبه  أش ل م ثف علة كا ة أمناط احلديث واالاجتال يف أطر زلد ة مثل: السر  والوصف 



ل وادلناظرة وادلناظرة وإ ااة احلواا وإجراء ادلرقاأالت والترقرير الشرهي، كما يت  الرتكي  علة طرق اجلد
 وأكثر عناصرىا  عالية وأتثألاً علة ادلستمع، وذلك ابختياا األلراظ ادلالئمة واأل اء ادلناسب. 

 ساعة  2 مرقدمة يف عل  اللسانيات  صني   365
يهدف ىذا ادلرقرا إىل تعريف الطالب أبعض اجلوانب ادلهمة يف ثرقا ة اللغة الصينية وذلك ابسترقراء 

تغطي اجلوانب التالية: نبذة عن أى  ادلعامل احلضااية واأل داث التااخيية ادلتعلرقة  وحتليل النصوص موثرقة
ابلصني. معر ة األمناط الثرقا ية واالجتماعية ادلوتلرة )مثل ترقاليد ال واج واألعيا  وآ اب الطعام 

ة. أى  وادللبس وغألىا(. وقراءات  ول األعراف السياسية والتااخيية والدينية وادلسلمات الثرقا ي
التوجهات الر رية ادلعاصرة يف ثرقا ة اللغة. معر ة اخلصائص ادلمي ة لثرقا ة اللغة. أساليب االتصال غأل 
اللرظي واحل   واألمثال يف ثرقا ة اللغة. ويت  الرتكي  يف حتليل ىذه اجلوانب علة ادلشاكل ال  تسببها 

لعالقة ادلتبا لة أني اللغة والثرقا ة واحلياة للمرتج  وكيرية التعامل معها. كما يت  تنبيو الطالب إىل ا
 االجتماعية.

 ادلستوى السا س:
 ساعة 4 ثرقا ة اللغة الصينية  صني  371

يهدف ادلرقرا إىل تعميني  ه  الطالب لثرقا ة اللغة اذلدف ، وذلك من خالل  ااسة وحتليل النصوص  
حتمل مضامني ثرقا ية وإ ااك ما  ديي ىا من أساليب وأمناط ومصطلحات ترتبل ابلرقي  احلضااية والثرقا ية 

ة أعض اجلوانب ومنظواىا للواقع، كما يهدف  إىل ت ويد الطالب أطرق عمل دي ن تطبيرقها عند ترمج
ادلعرقدة الناجتة عن أتثأل الثرقا ة يف اللغة اذلدف، ويداس الطالب ادلصطلحات الثرقا ية ادلعرة مبا يف ذلك 

األمثال الشعبية، وما يستجد علة اللغة من عبااات وكلمات تستودم  سب اجملال والسياق مثل: 
ا حتليل األأعا  اإلشااية يف الثرقا ة األجنبية التعبألات االصطال ية الشائعة وأيان خلرياهتا، ويشمل ادلرقر 

مثل: اإلدياءات ومدلوالهتا، و الالت احلركات اجلسمانية ادلوتلرة، ومدلول أعض الرموز الثرقا ية.. 
 وي لف كل طالب ابلرقيام أبحث يتعلني أب د اجلوانب الثرقا ية ال   اسها. 

 ساعات  3 مرقدمة يف عل  االسلوب صني  372
 يهدف ادلرقرا إىل: 
 التعريف مبصا ا اللغة وأ واهتا ال  تستودم يف ال تاأة واخلطاب لتحرقيني أغراض أالغية معينة. -
 تدايب الطالب علة اكتشاف الوسائل واأل وات اللغوية علة مستوى النص.-
 جملا لة. تعويد الطالب علة الوسائل ال  يلجأ إليها ال اتب أو ادلت ل  لتحرقيني غاية اإلقناع وا-



التميي  أني ادلعاين احلرقيرقية لل لمات وادلعاين التصويرية اجملر ة، والتعرف علة الصوا البالغية من -
 تشبيو واستعااة وغألمها.

تدايب الطالب علة استودام عالمات الرتقي  ألمهيتها يف حتديد األساليب وحترقيني األغراض الداللية -
 ادلوتلرة ادلرتبطة ما

 ساعات 4 مرقدمة يف عل  الرتمجة صني  373  
يهدف ادلرقرا إىل تعريف الطالب أعل   الرتمجة وأمهيتها، وأنواعها ومذاىبها، والتعريف أبنواع النصوص   

وخصائصها وطرق حتليلها إل ااك ادلع  كوطوة أوىل للرتمجة، ويشمل ادلرقرا تعريف الطالب أب وات 
اقش مؤىالت ادلرتج  وإعدا ه اللغوي وادلهين، و ريتو يف الرتمجة، الرتمجة ومعيناهتا ادل تبية والترقنية، وين

ومسؤولياتو ادلهنية واألخالقية، ومعايأل احل   علة  قة الرتمجة وترقييمها، والرتمجة اآللية ومسترقبلها يف 
تواصل مساعدة ادلرتج ، ويوضح أمهية و وا الرتمجة يف تنمية العامل العريب العلمية والثرقا ية و واىا يف ال

احلضااي أني األم ، إضا ة إىل التعريف مبجامع اللغة العرأية ومؤسسات الرتمجة والتعريب يف العامل 
العريب وأنوك ادلصطلحات العرأية والعادلية و واىا يف  ع  الرتمجة وتو يد ادلصطلح ادلرتج  أو ادلعرب،  

 كما يناقش الرتمجة اآللية ومسترقبلها يف مساعدة ادلرتج 
 ساعات 3 مرقدمة يف عل  الداللة         صني 375

يع  ادلرقرا أدااسة ادلعاين علة مستوى ال لمة واجلملة والنص وشرح اإلش اليات الناجتة من الرتكي   
علة مستوى إ دى ىذه الو دات اللغوية النصية  ون غألىا، وطرح أمثلة تتناول الغموض 

ادلع  الظاىري والباطين، واالسترا ة من العوامل ال   واالز واجية يف ادلع  ، والرتكي  علة تباين
تش ل اإلطاا أو السياق الذي يت   يو احلديث أو ال تاأة ) ادلع  السياقي(، وعالقة العالمات اللغوية 
ابدلع ، وأنواع اجلمل والرتاكيب و واىا يف حترقيني مرقاصد ال الم مثل: الطلب والرجاء واألمر وادلوعظة 

اأطها  اخل النص والسياق لره  ادلع  ادلرقصو ، وحتليل ال لمات وادلصطلحات  سب والتمين واو 
 تركيبها وخصائصها، وتصنيرها إىل رلموعات أو عائالت لتشامها وخصائص أنيتها الداللية .

 ادلستوى الساأع
 ساعات  3 قراءات يف الصحف الصينية صني 461

مرقرا" قراءات يف الصحف الصينية" وىو أ د ادلرقراات للدااسني للغة الصينية من غأل الناطرقني ما،  
ويهدف إىل تنمية مهااات الطالب يف الرقراءة ابللغة الصينية دلوا  من الصحف الصينية، مبا يساعد يف 

ني ابجملتمع واالقتصا  ا ع مستواى  يف الرقراءة ، ادلساعدة يف التعرف علة سلتلف اجلوانب  يما يتعل



والثرقا ة الصينية. كما يساعد ىذا ادلرقرا يف اثراء احلصيلة اللغوية للطالب من خالل ادلرر ات 
 وادلصطلحات اجلديدة ال  حتتوي عليها النصوص ادلوتلف ال  يت  تدايسها يف ادلرقرا.

 ساعة  2 قضااي ومش الت يف الرتمجة والتعريب  صني  460  
يهدف ىذا ادلرقرا إىل تعريف الطالب أبعض اجلوانب اذلامة يف ثرقا ة اللغة األجنبية وذلك ابسترقراء 

وحتليل النصوص موثرقة تغطي اجلوانب التالية: نبذة عن أى  ادلعامل احلضااية   واأل داث التااخيية يف 
  واألكل وادللبس وغألىا(.  ياة األمة. معر ة األمناط الثرقا ية واالجتماعية ادلوتلرة ال واج واألعيا

وادلسلمات الثرقا ية. أى  التوجهات الر رية  والتااخيية والدينيةقراءات  ول األعراف السياسية 
 ادلعاصرة يف ثرقا ة اللغة. 

اخلصائص ادلمي ة لثرقا ة اللغة. أساليب االتصال غأل اللرظي واحل   واألمثال يف ثرقا ة اللغة ويت   
 الرتكي  يف حتليل ىذه اجلوانب علة ادلشاكل ال  تسببها للمرتج  وكيرية التعامل معها.

 ..كما يت  تنبيو الطالب اىل العالقة ادلتبا لة أني اللغة والثرقا ة واحلياة االجتماعية  
 ساعة 2 ترمجة النصوص  السياسية واإلعالمية صني 464

يهدف ادلرقرا إىل إكساب الطالب مهااة الرتمجة العملية من العرأية إىل اللغة اذلدف والع س يف  روع  
العلوم اإلعالمية كاإلذاعة، والتلر يون، والصحا ة مبوتلف أنواعها، ويرك  علة تنمية مهااات الدقة 

ه العلوم، وادلعاج  والسرعة يف الرتمجة يف ىذه العلوم. وتعريف الطالب ابدلصطلحات اخلاصة مذ
ادلتوصصة  يها، والرروق الثرقا ية يف ادلصطلحات أني العرأية واللغة اذلدف، واخلصائص األسلوأية 

 للنصوص يف ىذه العلوم.
 ساعة 2 تطبيرقات احلاسوب يف الرتمجة      صني 465

يهدف ادلرقرا إىل إكساب الطالب مهااة الرتمجة من العرأية اىل الصينية من خالل التعرف علة 
ادلصطلحات اخلاصة ابحلاسوب وإىل إكساب الطالب مهااة الرتمجة العملية من العرأية إىل الصينية 
والع س يف  روع احلاسوب ، كما يهدف إىل التدايب العملي ادلترقدم علة ترمجة النصوص ىذه 

اجملاالت السيما ما خيص معاجلة ادلعلومات آليًا، وكل ما يتعلني مب وانت احلاسب الصلبة أو ادلرنة من 
أرامج وتطبيرقات خاصة أرامج الرتمجة اآللية، وتدايب الطالب علة حتليل وترمجة النصوص حتتوى علة 

ن  ، ونشاطات مصطلحات نظ  وأرامج التشغيل واألجه ة ادلرتبطة ابحلاسب ، وتطوا شب ة اإلنرت 
 الرقراصنة ... وغألىا، وتعريف الطالب ابدلعاج  ادلتوصصة واخلصائص ادلمي ة للنصوص ىذا اجملال.

 ساعات 4 ترمجة النصوص التجااية واالقتصا ية صني 466



يهدف ىذا ادلرقرا إىل تعريف الطالب مبنهجية الرتمجة الشروية وآلياهتا وادلهااات اللغوية والعرقلية 
اخلاصة ما، وتدايبه  علة إجراء ىذا النوع من الرتمجة أش ل متداج.  ويت  الرتكي  علة  والنرسية

الرتمجة من اللغة األجنبية إىل العرأية والع س. كما يتعرف الطالب من خالل التطبيرقات العملية علة  
الت اللغوية كيرية تسجيل ادلعلومات قبيل الرتمجة و وا الذاكرة يف ذاك، مع األخذ ابالعتباا ادلش 

والثرقا ية والعرقلية ال  حتول  ون نرقل ادلعين أ ياان أدقة وابلسرعة ادلطلوأة.  كما يت  تنبيو الطالب إىل 
 العناصر غأل ادلنطوقة دلا ذلا من  وا كبأل يف نرقل ادلعين خالل التواصل الشروي أني النص وادلرتج  .

 ساعة 2 0الرتمجة الشروية صني   467  
يهدف ادلرقرا إىل تعريف الطالب ابلعديد من ادلصطلحات والتعبألات شائعة االستودام يف اجملاالت 

السياسية ، وإىل توسيع مدااك الطالب واطالعه  علة ما يدوا من  وذل  ، سواء علة تراب وطنه  أو 
جتري يف سلتلف  علة السا ة الدولية من أ داث سياسية ىامة ،  وتعريره  ابدلتغألات والتحوالت ال 

أضلاء العامل، إضا ة إىل لر  انتباه الطالب إىل أمهية مراقبة ما حيدث عادلياً  مدف استوالص العر 
 والداوس ادلسترا ة . 

 ادلستوى الثامن
 ساعة 2 ترمجة النصوص اإلسالمية    صني 471 
يت  تدايب الطالب علة  ل أعض ادلش الت ال  تواجو ادلرتج  يف العرأية واللغة الصينية، ويناقش  

ادلرقرا عد اً من الرقضااي وادلش الت ادلتعلرقة ابلرتمجة، كادلوضوعية والذاتية يف الرتمجة، الرتمجة احلر ية 
الثرقا تني، وأتثأل ذلك علة نرقل واحلرة،  دو   رية ادلرتج  يف التصرف، وقضية التطاأني أني اللغتني و 

ادلع  وادلراىي ، األسلوب والرتمجة، وإش الية الرتمجة اآللية. ويتناول ادلرقرا مواضع أخرى كالرتمجة 
و واىا يف التعريب، وتعريف الطالب مبرهوم التعريب وتطوا ىذا ادلرهوم، كما يناقش ابلترصيل األأعا  

ة والدينية والعلمية واالقتصا ية والرتأوية واالجتماعية للتعريب يف وادلراات احلضااية واللغوية والسياسي
العامل العريب، ويتناول إش الية ادلصطلحات وادلبا ئ األساسية لصياغتها وتو يدىا وتنسيرقها يف العامل 
العريب كما يتعرف الطالب علة أأرز ادلصطلحات يف العامل العريب. والرتمجة و واىا يف الترقدم العلمي 

 الثرقايف يف العامل، خاصة العامل العريب.   و 
 ساعة 2 ترمجة النصوص األ أية صني 470

يهدف ادلرقرا إىل إكساب الطالب مهااة ترمجة االأداع األ يب من العرأية إىل اللغة الصينية الرتمجة  
األ أية ال  ختتلف عن الرتمجة العلمية والترقنية مبرر اهتا وتراكيبها وإحياءاهتا وصواىا البالغية ووسائلها 



التدايب علة ترمجة أعض االأداعات األسلوأية واجلانب اجلمايل الذي يسعة إليو األ يب أش ل عام. و 
 اال أية من نثر وشعر وقصة واواية اخل .

 ساعة 2 ترمجة النصوص العلمية والترقنية     صني  472
يهدف ادلرقرا إىل إكساب الطالب مهااة الرتمجة العملية من العرأية إىل اللغة الصينية والع س يف  روع  

العلوم الطبية والصيدالنية والعلوم اذلندسية، وما يتصل ما من رلاالت مساعدة. ويرك  ادلرقرا علة تنمية 
ن خالل ادلرقرا علة مصطلحات مهااات الدقة والسرعة يف الرتمجة يف تلك العلوم. ويتعرف الطالب م

ىذه العلوم وادلعاج  ادلتوصصة  يها، كما يتعرف الطالب علة اخلصائص األسلوأية للنصوص ىذه 
 العلوم. 
 ساعة 2 ترمجة النصوص  العس رية واالمنية     صني 473

يهدف ادلرقرا إىل إكساب الطالب مهااة الرتمجة العملية من العرأية إىل اللغة الصينية والع س يف العلوم 
العس رية واالمنية والرقوات العس رية أرروعها الرية واجلوية والبحرية والد اع اجلوي واالستوبااات، 

االت األمنية كالتدايب اإلعالم العس ري وغألىا، كما يرك  علة تنمية مهااات ترمجة سلتلف اجمل
العس ري النظري وادليداين، واستودامات األسلحة ادلوتلرة، و رظ األمن، والنظام، وم ا حة اجلردية 
وادلوداات والتحرقيني وادلرا عات اجلنائية واحلرقوق اخلاصة والعامة, ونظام العرقوابت والتشريعات اجلنائية 

ين و راسة احلدو ، الدقة والسرعة يف الرتمجة يف مجيع وادلروا، واالستوبااات والتجسس والد اع ادلد
تلك اجملاالت، ويبني للطالب مصطلحات العلوم العس رية مبوتلف أنواعها، وادلعاج  ادلتوصصة يف 

 ىذه العلوم، إضا ة إىل اخلصائص األسلوأية  ال  دتي  النصوص ىذه العلوم. 
 ساعة 2     2الرتمجة  الشروية   صني  475

يهدف ىذا ادلرقرا إىل التدايب العملي ادلترقدم للرتمجة الشروية من العرأية اىل اللغة اذلدف يف مواقع 
تواصلية واقعية متنوعة جتمع أني شوصني، يتحدث أ دمها ابلعرأية واآلخر ابللغة الصينية، ويت  الرتكي  

كمهااة االستماع والره  وحتليل من خالل التطبيرقات العملية علة ادلهااات ادلوتلرة للرتمجة الثنائية  
ادلضمون وادلهااات اللغوية والعرقلية والنرسية اخلاصة ما، و وا الذاكرة وسرعة البديهة يف ذلك. كما 
يتعرف الطالب من خالل التطبيرقات العملية علة ادلشاكل اللغوية والثرقا ية والعرقلية ال  حتول  ون 

يت  تدايب الطالب علي العناصر التعبألية غأل ادلنطوقة  نرقل ادلع  أدقة وابلسرعة ادلطلوأة. كما 
 كاإلدياءات واإلشااات دلا ذلا من  وا كبأل يف نرقل ادلعين وإ داث األثر ادلطلوب 

 ساعات 4 ادلشروع   صني  474 



يهدف ادلرقرا إىل تطوير وترقومي قداات الطالب علة الرتمجة، وذلك أت ليرو أرتمجة موا  من العرأية    
إىل اللغة الصينية والع س، ويهدف الترقومي إىل التعرف علة مدى استرا ة الطالب من التدايبات 

لطالب يف التحليل العملية والدااسات النظرية للرتمجة يف ادلرقراات الساأرقة. يع س ادلشروع قداات ا
والرتمجة علة كا ة ادلستوايت، الداللية واألسلوأية واللغوية أش ل عام، ويضع ادلشروع يف مرقدمة 

أولوايتو األ اء الرتمجي للطالب  يث يت  اختياا موا  الرتمجة علة أساس  ائدهتا وصلتها اب تياجات 
 ال لية واجلامعة واجملتمع.

 


