
 برنامج الدبلوم في اللغة الصينية 1

 

 :توصيف المقررات

 ال يوجد:المتطلب السابق ساعات  3 (1)اللغة الصينية صوتيات صين  1111
 المقطع اللفظيي وحيدأ اساسيية  تدريب الطالب على تكوين األبجدية الصوتية الصينية والمقطع اللفظي حيثيعتبر

  .للتكوين اللفظي في اللغة الصينية الحديثة

  ساكنا يأتي في بداية المقطع اللفظي ن صوتاو  تكالتعرف على الحروف الساكنة التي . 

 التعرف على النغمات الصوتية األساسية في اللغة الصينية. 

 :الكتاب المقرر
 اللغة الصينية للمبتدئين  -الكتاب األول  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2102سلسلة كتب مدرسية صينية عملية جديدأ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة،  -

《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,2012. 

 .2100، مطبعة الشعب التعليمية ، " تعلم اللغة الصينية معي" -

《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011. 
 

 3 (1)الكتابة باللغة الصينية  صين  1111
 ساعات 

 ال يوجد:المتطلب السابق

  لهاتدريب الطالب على استخدام القواعد السليمة لكتابة الكلمات والخطوط الصينية المكونة. 

  الطالبمناسبة تهدف إلى تنمية مهارات الكتابة عند  وجملالتدريب على كتابة مفردات. 

 عليى كتابية الكلميات  ات المقطيع األحيادث والثنيائي والمتعيدد والعبيارات والجميل المفييدأ مين مختليف  التدريب
 .على الكلمات احادية الرمز والمتعددأ والتدريب. وتركيًبامتماسكة داخلًيا معنى  الترابط،محكمة  األنواع،

  الصينيةكتابة عدد من الكلمات والعبارات بالرموز التدريب على. 

  الجمل البسيطة بعضصياغة. 

  الحياأ اليومية  الموضوعات منمحاكاأ بعض. 

 :الكتاب المقرر
 اللغة الصينية للمبتدئين  -الكتاب األول  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2102سلسلة كتب مدرسية صينية عملية جديدأ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة،  -

《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,2012. 

 .2100، مطبعة الشعب التعليمية ، " تعلم اللغة الصينية معي" -

《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011. 

 .2102الصينية المعاصرأ، مطبعة اللغة الصينية،  -

《当代中文》，华语教学出版社出版，2014. 
 

 3 (1)باللغة الصينية قراءة ال صين   1113
 ساعات

 ال يوجد:المتطلب السابق

  وتنمية حصييلت  مين المفيردات والتراكييب اللغويية ميع التركييز عليى ليراءأ جميل بسييطة وفهيم  ةالسليمالقراءأ
 .معانيها

  تمييز اجزاء الجملة ومكوناتها بالنطق الصحيح للمفردات والكلمات 

 السيؤال عين الوظيفية ولمات التحية اليومية بالصينية، والسؤال عما يريده األصدلاء وافراد األسرأ وغيرهم ، ك
 .نسية والج

 :الكتاب المقرر
 اللغة الصينية للمبتدئين  -الكتاب األول  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2102، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة ،  مفاهيم صينية جديدأ -

《新概念汉语》, 北京语言大学出版社出版,2012. 

 .2102، سلسلة كتب مدرسية صينية عملية جديدأ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة -

《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,2012. 



 برنامج الدبلوم في اللغة الصينية 1

 

 3 (1)باللغة الصينية محادثة الستما  واال صين  1111
 ساعات

 ال يوجد:المتطلب السابق

  تنمية لدرات الطالب السمعية ألصوات مقاطع اللغة الصينية، وإكسابهم مهارات التمييز والتفريق بين اصوات
 .المقاطع المختلفة

  المتابعة، والدلة، ولوأ المالحظة، وسرعة التقياط المعنيى، واسيتيعاب اكبير ليدر ممكين مين تدريبهم على حسن
 المقاطع الصوتية بنغماتها المختلفة

  بسيطة وسليمةالقدرأ على إجراء محادثة بلغة. 

 : الكتاب المقرر
 اللغة الصينية للمبتدئين  -الكتاب األول  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2102اللغة الصينية الشاملة للمبتدئين ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة ، دورأ  -

《初级汉语综合教程》，北京语言大学出版社出版,2014. 
 

 ال يوجد:المتطلب السابق ساعات 3 (1)اللغة الصينية قواعد  صين  1111
  ة البسيييطة، جملييترتيييب الكلمييات فييي الجمليية الصييينية  البسيييطة منهيياانييواع الجمييل  علييى بعييضتييدريب الطالييب

(shi)الكينونة وتطبيقاتها. 

 للضمائر في اللغة الصينية الشخصية وصيغة الجمع الضمائر استخدام التدريب على. 

  في اللغة الصينيةاسماءاإلشارأاستخدام التدريب على. 

  اسيييتخدام بعيييض ادوات امسيييتفهام مثيييال التيييدريب عليييى(ma) الجملييية امسيييتفهامية، الجملييية امسيييتفهامية ،
 .وات امستفهام في اللغة الصينيةالمختصرأ، اد

 الصينية  اللغة التدريب على استخدام اسلوب النفي في. 

 :الكتاب المقرر
 اللغة الصينية للمبتدئين  -الكتاب األول  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2100، مطبعة الشعب التعليمية ، " تعلم اللغة الصينية معي" -

《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011. 

 .2102، الصينية المعاصرأ، مطبعة اللغة الصينية -

《当代中文》，华语教学出版社出版，2014. 

 

 صين 1111: المتطلب السابق ساعات 3 (1)اللغة الصينية صوتيات صين  1111
 التعيرف عليى . 2.تدريب الطالب على األبجدية الصوتية الصينية والمقياطع اللفظيية فيي اللغية الصيينية الحديثية

 .كتب وهي تأتي بعد المقاطع األخرى بنبرأ لصيرأ وخفيفةت  نطق وم ت  عالمات الجزم في اللغة الصينية التي 

  في اللغة الصينيةالتعرف على حامت تغيير األصوات. 

 :الكتاب المقرر
 اللغة الصينية للمبتدئين  -الكتاب األول  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2102كتب مدرسية صينية عملية جديدأ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة،  سلسلة -

《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,2012. 

 .2100، مطبعة الشعب التعليمية ، " تعلم اللغة الصينية معي" -

《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011. 
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 :توصيف المقررات

 صين 1111: المتطلب السابق ساعات 3 (1)الكتابة باللغة الصينية  صين 1111
  على التعبير بطريقة بسيطة وسليمةالطالبتدريب. 

 مين كيفيية التعبيير  مباسيتخدام مفيردات وتعبييرات لغويية مناسيبة تمكينه مين الكتابيةعلى مستوى اعلى  التدريب
 .باللغة الصينية وكتابتها

  انواع مختلفة من الجمل المناسبة للموضوع باستخدامالكتابة. 

 :الكتاب المقرر
 اللغة الصينية للمبتدئين  -الكتاب األول  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2102سلسلة كتب مدرسية صينية عملية جديدأ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة،  -

《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,2012. 

 .2100، مطبعة الشعب التعليمية ، " تعلم اللغة الصينية معي" -

《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011. 

 .2102الصينية المعاصرأ، مطبعة اللغة الصينية،  -

《当代中文》，华语教学出版社出版，2014. 

 

 صين 1113: المتطلب السابق ساعات 3 (1)باللغة الصينية قراءة ال صين 1113
 وتنميية الحصييلة اللغويية بيالتركيز عليى المفيردات والقواعيد واللواحيق  ،على القراءأ الصيحيحة تدريب الطالب

 .والتراكيب

 الطالب على استنباط معاني المفردات الجديدأ من خالل السياق، وتحديد األفكار الرئيسة في النص تدريب. 

 الطالب بأدوات الربط، والتركيز على األسئلة والمنالشة للتأكد من فهم المادأ المقروءأ تعريف. 

  الصعوبةعلى لراءأ جمل لصيرأ ونصوص وجيزأ متدرجة  الطالبتدريب. 

 :المقررالكتاب 
 اللغة الصينية للمبتدئين  -الكتاب األول  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2102، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة ،  مفاهيم صينية جديدأ -

《新概念汉语》, 北京语言大学出版社出版,2012. 

 .2102، سلسلة كتب مدرسية صينية عملية جديدأ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة -

《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,2012. 
 

1111 
 صين

 صين 1111: المتطلب السابق ساعات 3 (1)باللغة الصينية محادثة الستما  واال

  فيي مواليف حياتيية متنوعية، وتكيون النصيوص  (سمعيةوبصيرية)تطوير لدرات الطالب على فهم مواد مسجلة
 .عن المقرر السابق في ه ا المقرر اكثر طومً، ومفرداتها اكثر صعوبة

  كل  لك على المعنى النغمات وتأثيروالتفريق بين  مهارات امستماعالطالب بأهمية بعض تعريف. 

 عليى الفهيم مين  وك لك التيدريبالمسيجلة،الطالب على تدوين بعض المعلومات والمالحظيات مين الميادأ  تدريب
 .النصخالل سماع 

  بلغة سليمة، وإدارأ حوارات في موضوعات متنوعة ومتدرجة التحدثتنمية لدرات الطالب على. 

 :الكتاب المقرر
 اللغة الصينية للمبتدئين  -الكتاب األول  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2102دورأ اللغة الصينية الشاملة للمبتدئين ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة ،  -

《初级汉语综合教程》，北京语言大学出版社出版,2014. 
 

 

 



 برنامج الدبلوم في اللغة الصينية 1

 

 :توصيف المقررات

1111 
 صين

 3 (1)اللغة الصينية قواعد 
 ساعات

 صين 1111: المتطلب السابق

  الصينيةضبط لغة الطالب وتعليمهم البناء السليم للجملة. 

  تعريف الطالب بالقواعيد األساسيية، وبالتيالي يكيون اسيتمرار الطاليب فيي تعليم المقيررات األخيرى مبنًييا عليى
 .النحويةاساس فهم سليم للقواعد بشكل دليق، خاِل من األخطاء 

  وانواع كلمات الكمية المميزأ للغة الصينية ،يدرس الطالب  انواع الكلمة واركان الجملة البسيطة والمركبةان، 
 .وانواع المسند والمسند إلي  في اللغة الصينية  ،والتعجب، واساليب امستفهام المتعددأ

 :الكتاب المقرر
 اللغة الصينية للمبتدئين  -الكتاب األول  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2100، مطبعة الشعب التعليمية ، " تعلم اللغة الصينية معي" -

《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011. 

 .2102، الصينية المعاصرأ، مطبعة اللغة الصينية -

《当代中文》，华语教学出版社出版，2014. 
 

 3 (3)باللغة الصينية قراءة ال صين 1311
 ساعات

 صين 1111: المتطلب السابق

   تدريب الطالب على فهم المعنى العام للموضوع وفحواه واستنباط المحاور األساسية للنص والربط بين جوانب
 . واكتشاف معاني المفردات من خالل السياق

 يات  ومحاوره األساسية للتأكد من استيعاب الطالب للمادأ المطروحة للقراءأئمنالشة الموضوع في جز. 

 :الكتاب المقرر
 اللغة الصينية للمبتدئين  - الثانيالكتاب  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2102، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة ،  مفاهيم صينية جديدأ -

《新概念汉语》, 北京语言大学出版社出版,2012. 

 .2102، سلسلة كتب مدرسية صينية عملية جديدأ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة -

《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,2012. 
 

1311 
 صين

 3 (3)الكتابة باللغة الصينية 
 ساعات

 صين 1111: المتطلب السابق

  علييى كتابيية عييدأ فقييرات مسييتخدًما انميياط النصييوص المختلفيية ميين سييردية ووصييفية وإرشييادية  الطييالبتييدريب
 .وغيرها

 بغيية  ؛موالدلة في تنظيم افكاره ،الصينيةاللغة بالقدرأ على تطبيق المنهجية السليمة في الكتابة  الطالب إكساب
الخروج بنص متكامل متماسك  ث هيكلية منطقية تقوم على امنسجام بين عناصر الموضيوع ومسييما العاللية 

 .ساندأ حسب مقتضيات النص المطلوببين الفكرأ الرئيسة واألفكار الم

 :الكتاب المقرر
 اللغة الصينية للمبتدئين  - الثانيالكتاب  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2102سلسلة كتب مدرسية صينية عملية جديدأ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة،  -

《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,2012. 

 .2100، مطبعة الشعب التعليمية ، " تعلم اللغة الصينية معي" -

《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011. 

 .2102 الصينية المعاصرأ، مطبعة اللغة الصينية، -

《当代中文》，华语教学出版社出版，2014. 
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 :توصيف المقررات

1313 
 صين

 3 (3)باللغة الصينيةمحادثة الستما  واال
 ساعات

 صين 1111: المتطلب السابق

 تنمية لدرات الطالب اللغوية عن طريق السماع. 

  وحفيظ اكبير عيدد ممكين مين  ،التقياط المعنيى والمالحظية وسيرعةعلى حسن المتابعة  الطالب تدريباستكمال
 . امستيعاب السريع ليكتسبواالقدرأ علىال اكرأ  فيالجمل والمصطلحات 

  درك الطالب العناصر الصيوتية المنطولية وغيير لينطق اللغة من خالل مصادرها األساسية، بالطالب تعريف
م بعض الكلمات والجمل عن المنطولة مع اإلشارأ إلى بعض المشكالت اللغوية والثقافية التي لد تحول دون فه

 .طريق السمع فهًما صحيًحا

 :الكتاب المقرر
 اللغة الصينية للمبتدئين  - الثانيالكتاب  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2102دورأ اللغة الصينية الشاملة للمبتدئين ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة ،  -

《初级汉语综合教程》，北京语言大学出版社出版,2014. 
 

1311 
 صين

 3 ثقافة الرموز الصينية
 ساعات

 صين 1111: المتطلب السابق

 نشأأ وتطور الرموز الصينيةبالطالب  عريفت. 

 ج ور الرموز وغيرها مما يتعلق بخصوصية الرموز الصينية المبسطةتعريف الطالبب. 

 اليابانيية  تعريف الطالب بعدد من القصيص حيول الرميوز الصيينية وخصوصييتها مقارنية بلغيات اخيرى مثيل
 .والكورية

 :الكتاب المقرر
 اللغة الصينية للمبتدئين  -الكتاب الثاني  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2102سلسلة كتب مدرسية صينية عملية جديدأ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة،  -

《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,2012. 

 .2100الشعب التعليمية ، ، مطبعة " تعلم اللغة الصينية معي" -

《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011. 

 .2102الصينية المعاصرأ، مطبعة اللغة الصينية،  -

《当代中文》，华语教学出版社出版，2014. 
 

1311 
 صين

 3 (3)اللغة الصينية قواعد 
 ساعات

 صين 1111: المتطلب السابق

  واشكالها وترتيب الكلمات  وحامتهاتعريف الطالب ببنية الجملة البسيطة في اللغة الصينية وانواعها استكمال
 . فيها

 والمكميالت ( المعقيدأ)والجملة المركبة . الجملة امستفهامية وجملة الطلب والرجاء والتعجبتعريف الطالب ب
 .وانواعها واستخدامها مع التركيز على التطبيقات

 :الكتاب المقرر
 اللغة الصينية للمبتدئين  - الثانيالكتاب  -محاضرات في اللغة الصينية التطبيقية -
 .2100، مطبعة الشعب التعليمية ، " تعلم اللغة الصينية معي" -

《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011. 

 .2102، الصينية المعاصرأ، مطبعة اللغة الصينية -

《当代中文》，华语教学出版社出版，2014. 
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 :توصيف المقررات

 3 مدخل إلى الثقافة الصينية صين1111
 ساعات

 صين 1311: المتطلب السابق

  تعريف الطالب ببعض الجوانب المهمة في ثقافة اللغة الصينية و لك باستقراء وتحليل نصوص موثقية تغطيي
 . نب أ عن اهم المعالم الحضارية واألحداث التاريخية المتعلقة بالصين: الجوانب التالية

 وآداب الطعيام والمليبس  األنمياط الثقافيية وامجتماعيية المختلفية مثيل تقالييد اليزواج واألعييادتعريف الطيالب ب
 .وغيرها

 حييول األعييراف السياسييية والتاريخييية والدينييية والمسييلمات  تعريييف الطييالب بمضييمون عييدد ميين النصييوص
 . الثقافية

 تنبي  الطالب إلى العاللة المتبادلة بين اللغة والثقافة والحياأ امجتماعية. 

 :الكتاب المقرر
 مدخل إلى الثقافة الصينية -
 .2102لشاملة للمبتدئين ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة ، اللغة الصينية ا -

《初级汉语综合教程》，北京语言大学出版社出版,2014. 
 

1111 
 صين

 3 قراءات في الصحف الصينية
 ساعات

 صين 1311: المتطلب السابق

 بميا يسياعد فيي رفيع مسيتواهم  ؛تنمية مهارات الطالب في القراءأ باللغة الصينية لمواد من الصيحف الصيينية
 .القراءأفي 

  الصينيالتعرف على مختلف الجوانب فيما يتعلق بالمجتمع واملتصاد. 

 الحصيييلة اللغوييية للطييالب مين خييالل المفييردات والمصييطلحات الجدييدأ التييي تحتييوث عليهييا النصييوص  إثيراء
 .التي يتم تدريسها في المقرر ةالمختلف

 :الكتاب المقرر
 مختارات للقراءأ باللغة الصينية -
 .2102صينية جديدأ ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة ، مفاهيم  -

《新概念汉语》, 北京语言大学出版社出版,2012. 

 .2102سلسلة كتب مدرسية صينية عملية جديدأ، مطبعة جامعة بكين للغات والثقافة،  -

《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,2012. 

 

1113 
 صين

 ةالتجةةةةةةةارالصةةةةةةةينية   ةةةةةةةرا  اللغةةةةةةةة 
 واالقتصاد

 صين 1313: السابقالمتطلب  ساعات 3

 تركز بشكل اساسيي عليى دراسية كيم وفيير مين  بمجال اللغة التجارية واملتصاديةالتي تغطية المهام الخاصة
المصيييطلحات فيييي مجيييال التجيييارأ واألعميييال باللغييية الصيييينية تشيييمل اسيييماء منتجيييات واجهيييزأ كهربائيييية، 

طعمية منسوجات، الوان وادوات القياس والوزن، التحف والهدايا والمنتجات اليومية واألدوات المكتبيية، واأل
 . ،(والمشروبات واألدوية الخ

 والتصادية ه ه المصطلحات في محادثات تجارية استخدام. 

 :الكتاب المقرر
 . الصينية التجارية اللغة -
 .2102مطبعة جامعة بكين ،  ، "دورأ اللغة الصينية األساسية الفورية" -

《速成汉语基础教程》北京大学出版社，2012. 
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 :توصيف المقررات
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 صين 1311: المتطلب السابق ساعات  3 السفر والسياحةالصينية   را  اللغة 

  تغطية المهام الخاصة بالسفر والسياحة والفنادلعن طريق تزويد الطالب بمفردات التخاطب والحوارات التي
 .وفير من المفردات والمصطلحات في مجامت األعمال والسفر بقدرتساعد على اإللمام 

 اسيتخدام ، في احد الفنيادق، حجيز طاولية فيي مطعيم مثال  الحوارات حول مقابالت العمل وكيفية حجز غرفة
و ميثال وكي لك المفيردات الالزمية للعميل فيي مكتيب امسيتقبال فيي الفنيدق  ،مختلف وسيائط النقيل عنيد السيفر
 .العمل في مكاتب السفر والسياحة

 :الكتاب المقرر

- (Practical Chinese for tourism)《实用综合旅游汉语》 

 .2102مطبعة جامعة بكين ،  ، "الفوريةدورأ اللغة الصينية األساسية " -

《速成汉语基础教程》北京大学出版社，2012. 
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 صين 1311: المتطلب السابق ساعات  3 والعربية الصينية بينالترجمة 

 وانواعها وم اهبهاهاواهميت الببعلم الترجمةتعريف الط ،. 

 بأنواع النصوص وخصائصها وطرق تحليلها إلدراك المعنى كخطوأ اولى للترجمة تعريف الطالب. 

  بأدوات الترجمة ومعيناتها المكتبية والتقنية الطالبتعريف. 

 دينية وعلمية وادبية وصحفية، وسياسية والتصادية ولانونية : تدريب الطالب على ترجمة نصوص متنوعة
 .وغيرها من النصوص

 فية التغلب على الصعوبات اللغوية والثقافية اثناء الترجمةدريب الطالب على كيت. 

 :الكتاب المقرر
 إلى الترجمة بين الصينية والعربية مدخل -
 .2102، مطبعة جامعة بكين ، " دورأ اللغة الصينية األساسية الفورية" -

《速成汉语基础教程》北京大学出版社，2012. 

 .2100، مطبعة الشعب التعليمية ، " تعلم اللغة الصينية معي" -

《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011. 

 .2102الصينية المعاصرأ، مطبعة اللغة الصينية،  -

《当代中文》，华语教学出版社出版，2014. 

 


