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 ملّخص

 
ذا يتعّلم أحد اباسئلة دل الذي يبدأ ةتعليم اللغ مدخل منتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة 

القياـ هبا كأساس ىف تصميم التعليم. تعليم اللغة العربية لطلبة  ةاللغة. لذا، حتليل احلوائج ادلطلق
حدى صياغ تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة ادلذكورة. فتكوف ادوات التعليم ال إالتمريض من 

 ئج الطلبة.وابد من تصميمها ادلطابقة حب

 
 أغراض خاصة، تقييم احلاجة، تصميم ادلنهج، التمريض. الكلمات الرئيسية:

 
 مقدمة

لتعليم تنقسم برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بشكل عاـ إذل نوعني، برامج 
العربية للحياة )مبا فيها تعليم اللغة لالتصاؿ(، وىي الربامج العامة الىت ينخرط فيها مجهور 
متعدد الصفات ال يهدؼ من تعلمو للعربية سوى االتصاؿ بالعربية يف مواقف احلياة ادلختلفة. 

فيها مجهور   رطوالنوع الثاىن برامج لتعليم العربية ألغراض خاصة، وىي الربامج النوعية الىت ينخ
 (.۰ٕ: ۳۳۰ٕ؛ طعيمة، ۳۱۰ٕذو طبيعة خاصة وحاجات زلددة )طعيمة و الناقة، 

يعترب مفهـو اللغة ألغراض خاصة مفهوما جديدا نسبيا ىف رلاؿ الدراسات اللغوية. و 
يقصد منو ادلالمح اليت تتميز هبا اللغة ىف استعماالت ادلتخصصني ىف حقوؿ ادلعرفة ادلختلفة. و 
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ا القوؿ بأف ىذا ادلصطلح مبعناه ادلذكور أعاله رمبا كاف مرادفا دلصطلح اللغة اخلاصة ديكن ىن
اليت من أىم خصائصها مفرداهتا االصطالحية اليت ال يفهمها إال أىل الفن نفسو )صاحل، 

(. ديثل تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة حركة حديثة إذل حد ما ىف ميداف ٥٥: ۳۳۰ٕ
ية لغري الناطقني هبا. تلك احلركة اليت تتميز بإعداد برنامج أو بناء منهج لتعليم تعليم اللغة العرب

العربية جلمهور خاص، ذي مواصفات معينة لو حاجات لغوية زلددة تفرض نفسها عند إعداد 
الربنامج أو ادلنهج. وتلـز ادلسؤولني باتباع منهجية علمية خاصة عند إعداد الربنامج، معتمدة 

الدارسني، وليس على تفضيالت خاصة للمعلم أو توجهات   الدقيق حلاجات على التقدير
و هتدؼ ىذه (. ۳۱۰ٕعليا. وتنوع اجلمهور، ومن مث يستلـز تنوع الربامج )طعيمة و الناقة، 

 ادلقالة إذل معاجلة ىذا ادلوضوع من حيث تعليم اللغة العربية لطلبة التمريض. 
 

 خاصةمفهوم تعليم اللغة العربية ألغراض 
يبدو أف االىتماـ مبوضوع اللغة اخلاصة جاء نتيجة الىتماـ فئات سلتلفة من الباحثني و 
العاملني ىف النشاط اللغوي. و يشمل ىؤالء علماء اللسانيات االجتماعية الذين ينصب جزء 
من اىتمامهم باالختالفات اللغوية لفئات اجملتمع ادلختلفة و من تأثر هبم من اللسانيني 

ني بدراسات وظائف اللغة، و معلمي اللغات األجنبية و اللسانيني التطبيقيني )خاصة ادلهتم
بعد ظهور ما يسمى باالجتاه التواصلي ىف تعليم اللغات( الذين أبدوا اىتماما خاصا بقضايا 
السياؽ االجتماعي لالستعماؿ اللغوي و الكفاية التواصلية من جهة و باحتياجات الدارسني 

 (.٥٦-٥٥: ۳۳۰ٕصاحل، من جهة أخرى )
( إذل أف التعريف األمثل للغة ۱۱ٕ: ۳۳٦ٕذىب ىتشينسوف و وترز )طعيمة، 

ألغراض خاصة يتمحور يف اإلجابة عن السؤاؿ اآليت: دلاذا حيتاج الدارس إذل تعلم لغة أجنبية؟ 
واإلجابة عن ىذا السؤاؿ ترتبط بالدارس يف ادلقاـ األوؿ، والنمط اللغوي ادلطلوب تعلمو، 
والبيئة اليت سيتم فيها تعلم اللغة، واحلاجات حتددىا األغراض اليت من أجلها يوّد الدارس تعلم 
لغة ما، فغرضو قد يكوف أكادديّيًا أي لفهم ادلادة اليت يدرسها بتلك اللغة، أو مهنيًا كالعمل يف 

 مؤسسة جتارية... إخل.
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لربامج اللغة العربية ( ۱۱ٕ: ۳۳٦ٕأما اخلصائص اليت قدمها أيفانس و جوف )طعيمة، 
 ألغراض خاصة ىي: 

اخلصائص الرئيسية لربنامج اللغة ألغراض خاصة: )أ( يصمم دلواجهة حاجات معينة   .۱
للمتعلم، )ب( يوظف ادلنهجيات واألنشطة ادلناسبة للمجاؿ الذي خيدمو، )ج( يركز 

ناسبة على اللغويات )قواعد، معجميات، أساليب( وادلهارات وأساليب اخلطاب ادل
 ذلذه األنشطة.

اخلصائص الفرعية للربنامج: )أ( قد يتعلق الربنامج مبجاؿ أو عدة رلاالت معينة.،  . ٕ
)ب( قد تستخدـ يف بعض ادلواقف التدريسية منهجيات سلتلفة عن تلك اليت 
تستخدـ يف الربامج العامة لتعليم اللغة، )ج( يصمم الربنامج غالبًا للمتعلمني الكبار 

اىد ومؤسسات تعليم الكبار أو مواقف العمل ادلهنية. ومع ذلك فقد يصمم سواء مبع
الربنامج لطالب ادلرحلة الثانوية، )د( يصمم الربنامج بشكل عاـ لطالب ادلستوى 
ادلتوسط أو ادلتقدـ. ذلك أف معظم ىذه الربامج تفًتض توفر خلفية لغوية أساسية 

 دئني أيضاً.عند الطالب، وإف كاف ديكن استخدامو مع ادلبت
فيما يلي عرض لبعض برامج تعليم العربية ألغراض خاصة شلا لنا بو عهد أو لدينا عنو 

 فكرة: 
  برنامج تعليم اللغة العربية للوافدين مبدينة البعوث باألزىر الشريف بالقاىرة .۱

ويقدـ ىذا الربنامج على مستويني، األوؿ: العربية للحياة، ويهدؼ إذل دتكني الطالب 
افد )غري العريب( الذي قُبل طالبًا باألزىر من إتقاف اللغة العربية العامة. الثاىن: الو 

العربية التخصصية، وينقسم الطالب فيو، ويدرس كل قسم زلتوى لغويًا يتناسب مع 
دراستو ادلستقبلية يف األزىر )أصوؿ دين/لغة عربية/قرآف وحديث... إخل(. ىذا النوع 

 عربية ألغراض تربوية، إذ يعّد الطالب للدراسة اجلامعية. يطلق عليو ال  من الربامج
  برنامج تعليم العربية لإلعالميني . ٕ

  ويقدـ ىذا الربنامج للعاملني باألقساـ والربامج العربية يف إذاعات أوروبا وآسيا
وأفريقيا. ويف بعض الدوؿ األفريقية مثل جبيويت والنيجر، تنظم دورات يف اللغة العربية 
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من بني أبناء ىاتني الدولتني.وىذا النوع من الربامج   والتليفزيوف  ملني باإلذاعةللعا
 يطلق عليو العربية ألغراض وظيفية. 

 برنامج تعليم العربية للمشتغلني يف شركات البًتوؿ   .۰
وتشيع ىذه الربامج يف دوؿ اخلليج العريب، ومنها شركة آرامكو اليت أعدت برنارلًا 
متكامالً لتعليم العربية للعاملني هبا من غري الناطقني باللغة العربية )سواء العربية للحياة 
أو ألغراض خاصة(، ىذا النوع من الربامج يطلق عليو : العربية ألغراض خاصة 

 ؿ. للتجارة ورجاؿ األعما
 برنامج تعليم العربية لألطباء وادلمرضني  . ٤

وىذا برنامج يقدـ يف بعض ادلستشفيات اجلامعية يف بعض دوؿ اخلليج. وخيصص 
للمشتغلني يف القطاع الصحي من بني العاملني غري الناطقني بالعربية. وىذا النوع من 

 الربامج يطلق عليو : العربية ألغراض طبية. 
عربية لطالب الدراسات العليا بأقساـ الدراسات الشرقية باجلامعات برنامج تعليم ال. ۵

  األصلليزية واألمريكية والروسية والصينية واليابانية
األقساـ تنظم برامج لتعليم العربية للطالب األجانب الذين يعتزموف الدراسة   ويف ىذه

يف أقساـ الدراسات الشرقية. وىذا النوع من الربامج يطلق عليو : العربية ألغراض 
 أكادديية. 

 برنامج تعليم العربية للدبلوماسيني  . ٦ 
تابعة لوزارات اخلارجية يف بعض ويطبق ىذا الربنامج مبعاىد الدراسات الدبلوماسية ال

الدوؿ العربية مثل مصر. ويستفيد من ىذا الربنامج ادلشتغلوف بالسفارات واذليئات 
األجنبية ذات الصلة باألغراض السياسية. ىذا النوع من الربامج يطلق عليو : العربية 

اؿ ، أو العربية ألغراض االتصAOPألغراض دبلوماسية، أو العربية ألغراض وظيفية 
 الدورل. 
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 برنامج تعليم العربية ألغراض العلـو والتكنولوجيا  . ٧
ويقدـ ىذا الربنامج للعاملني غري الناطقني بالعربية يف جامعة ادللك فهد للبًتوؿ 
وادلعادف بالسعودية، وىو سلصص للمهندسني والفنيني األجانب الذين يديروف العمل 

جلامعات التكنولوجية. وىذا النوع من الربامج بالورش وادلختربات والكليات العملية با
 يطلق عليو العربية ألغراض العلـو والتكنولوجيا. 

تعليم العربية ألغراض الدراسات العربية واإلسالمية جبامعات دوؿ العادل  برنامج . ۸
 اإلسالمي يف جنوب شرقي آسيا )ماليزيا، سلطنة بروناي، إندونيسيا، باكستاف(. 

الجامعات يدرس الطالب اآلسيويون اللغة العربية كمادة تخصص وفي ىذه 
لدراسة العلوم اإلسالمية باللغة العربية. ويؤىلون لذلك بدراسة العربية بمعاىد 
ومراكز تعليم اللغات بهذه الجامعات. وىذا النوع من البرامج يطلق عليو العربية 

البرامج وبينو  ويكمن الفرق بين ىذا النوع من .ألغراض أكاديمية خاصة
للوافدين باألزىر في أن ىذا البرنامج يقدم لغير الناطقين بالعربية في بالدىم، 
بينما يقدم برنامج الوافدين إلى األزىر في بلد ناطق بالعربية )طعيمة و الناقة، 

٢۳۱۰.) 
 فى ضوء البرامج السابقة تتضح عدة مالحظات، من أىمها:

غراض خاصة. و ىذه البرامج و إن تعددت تنوع برامج تعليم العربية أل    .۱
 أىدافها و تنوع جمهورىا فإنها تنتمي إلى مجال تعليم العربية ألغراض خاصة.

اختالف السياق اللغوي الذي تقدم فيو برامج تعليم اللغة العربية ألغراض     .٢
خاصة. فبعضها يقدم فى بالد ناطقة بالعربية و بعضها اآلخر يقدم فى بالد غير 

 (.٢۷: ٢۳۳۰ناطقة بالعربية )طعيمة، 
 

 الطالب إذل تعلم اللغة العربية ألغراض خاصة تقييم حاجة
لكل طالب احتياجات خاصة تدافعهم إذل التعلم. و تتفاوت أنواع االحتياجات لدى 

إذل  (۱۸۸: ۱۱۱٧الطالب. وعلينا أف نستويف تلك االحتياجات األساسية. خيلص السيد )
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تعلمني ىي دوافع ىف عملية التعلم و أىداؼ تربوية يعمل على بلوغها. القوؿ أف حاجات ادل
: ۳۳٦ٕبالنسبة إذل تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة، ذىب ىتشينسوف و وترز )طعيمة، 

( إذل أف تعليم اللغة ألغراض خاصة ىو مدخل لتعليم اللغة تستند كافة عناصره، من ۱۱ٕ
 ألسبػاب اليت دفعت الدارسني لتعلم اللغة. أىداؼ و زلتوى و طريقة تدريس، إذل ا

كيف نتعرؼ على ىذه احلاجات و اخلصائص؟ لتحديد ىذه احلاجات و اخلصائص ال 
التعرؼ على ىذه  بد للمعلم من أف يقـو مبا يُعرؼ بتحليل احتياجات الدارسني، أي 

طبيعة اجملاالت االحتياجات مثل التعرؼ على آراء من طلب الربنامج، و رغبات الدارسني، و 
اليت سيستخدموف اللغة العربية فيها بعد االنتهاء من دراستهم للغة العربية. و احلصوؿ على 
ىذه األنواع من ادلعلومات من خالؿ وسائل سلتلفة، منها ادلقابالت الشخصية بأنواعها 

شاهبة مبا يعمل ادلختلفة )ادلفتوحة و ادلخططة(، و االستبانات ادلكتوبة، و زيارة مواقع العمل ادل
أو سيعمل بو الدارسوف، و مجع عينات من النصوص اللغوية ادلستخدمة، و ادلالحظة الدقيقة 

 (. ٥۸-٥۱: ۳۳۰ٕلتحديد مهارات اللغة اليت يتطلبها ذلك النشاط اللغوي )صاحل، 
بالنسبة إذل تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة فال بد للمعلم من أف يقـو بتحليل ىذه 

اجات أيضا، مثل التعرؼ على آراء ادلؤسسة اليت تود تعليم طلبتها على استخداـ العربية االحتي
ىف رلاؿ زلدد، و رغبات الطلبة، و طبيعة اجملاؿ، و غريىا. و احلصوؿ على ىذه ادلعلومات من 
خالؿ ادلقابالت مع مدير ادلؤسسة و الطلبة و غريىا، و االستبانات ادلكتوبة إذل الطلبة، و 

 ادلواقع ادلناسبة للمجاؿ، و ادلالحظة الدقيقة عن النشاط اللغوي ىف اجملاؿ، و غريىا. زيارة
 

 تصميم منهج تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة
أن عملية تصميم المنهج ( ٢٢۳: ٢۳۱۱رأى نتيون و ماكاليستر )خالصين، 

أو المتطلبات الدراسي لتعليم اللغة ال بد أن تعتني بثالثة عناصر مهمة وىي الحاجات 
واألسس والبيئة. والمراد بالحاجات فهي حاجات الطالب أثناء عملية التعلم وبعد 

أن ىناك معايير عامة ال بد من مراعاتها ( ٢٢۰: ٢۳۱۱تخرجهم. و ذىب خالصين )
عند اختيار محتوى منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، منها ارتباط المحتوى 
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وىذا يعني أن يستجيب المحتوى لغويا وثقافيا واتصاليا لحاجات بحاجات الدارسين، 
الدارسين من تعلمهم العربية، وأن يتضمن ىذا المحتوى مواقف تعليمية تشبع ىذه 

يختار محتوى المنهج فى ضوء حاجات  الحاجات وتلبيها، ولذا كان من الضروري أن 
 الدارسين من تعلم اللغة.

( أف ادلناىج الًتبوية ينبغى ذلا أف تليب ۱۸٦: ۱۱۱٧رأى جوين و تشيس )السيد، 
أف عملية تصميم ( ٤۳ٕ: ۳۱۱ٕ)خالصني،  نتيون و ماكاليسترحاجات ادلتعلمني. رأى 

ادلنهج الدراسي لتعليم اللغة ال بد أف تعتين بالعناصر ادلهمة، منها احلاجات أو ادلتطلبات. أما 
 عملية التعلم و بعد خترجو من اجلامعة.ادلراد باحلاجات عندمها فهي حاجات الطالب أثناء 

ما العالقة بني حاجات ادلتعلمني و ميوذلم و منهج اللغة العربية؟ ىف الواقع ال بد من 
األخذ باحلسباف أف على منهج اللغة أف يهتم باحلاجات على أهنا دوافع للتعلم، فادلتعلم حيس 
باحلاجة إذل إتقاف اللغة و تعلم أساليبها بشكل صحيح )القوصى و آخروف ىف السيد، 

ال بد أف نأخذ ىف االعتبار عند وضع منهج تعليم اللغة العربية لغري (. ۱۱ٕ-۱۱۰: ۱۱۱٧
الناطقني هبا و اختيار ادلواد ادلطلوبة و نوعيتها، أىداؼ ىؤالء ادلتعلمني و أغراضهم من تعلم 
ىذه اللغة و كذلك ادلستويات الثقافية ذلم، و أف نوعية اللغة اليت تقدـ ذلم و حدودىا 

داهتا و تراكيبها جيب أف تكوف مالئمة ألوضاعهم الثقافية و زلققة وخواصها وصيغها ومفر 
 (.۸۸: ۳۱۱ٕألىدافهم من تعلمها )ديوي محيدة، 

و ىكذا خنلص إذل القوؿ أف حاجات ادلتعلمني من األمور اليت تنبغي مراعاهتا ىف بناء 
لعربية. جيب ادلنهج، و أف تقييم االحتياجات ىو عملية مهمة عند تصميم منهج تعليم اللغة ا

( ۳۳۱ٕعلى واضعي ادلنهج أف يقـو بتقييم االحتياجات قبل أف يضعو للطالب. يرى نواـ )
بتقدير االحتياج( ىو عملية يتم من خاللها تحديد  أف تقييم االحتياجات )يسميو نواـ

وترتيب االحتياجات واتخاذ القرارات ووضع الخطط بشأن تلبية ىذه االحتياجات. و 
إذا فرض الكبار ادلناىج فرضا على الصغار دوف تعرؼ  (۱۱۰: ۱۱۱٧السيد )ذىب 

حاجاهتم و من غري االنطالؽ من خرباهتم و معرفة مستويات نضجهم و قدراهتم فإف ذلك 
 يؤدي إذل كراىة اللغة و النفور من تعلمها. 
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تصميم ادلنهج مراعاة حاجات المتعلمين عند و لذلك، ديكن القوؿ أنو تنبغي 
المعلم أن يأخذ فى االعتبار أىداف ليم اللغة العربية لألغراض اخلاصة. على الدراسي لتع

ذلذه األغراض اخلاصة. رأى ىؤالء المتعلمين من تعلم ىذه اللغة عند وضع منهج تعليمها 
( أف اذلدؼ الرئيس من تعليم اللغة العربية لألغراض اخلاصة مثل تعليم ۸ٕ: ۳۱۱ٕمصطفى )

ياحة و للتجارة و للصناعة و للعماؿ اإلندونيسيني العاملني ىف بالد اللغة العربية للحج و للس
العرب تزويد الدارسني بادلهارات اللغوية اليت حيتاجوف إليها ىف رلاؿ أعماذلم. و ذىب خالصني 

أف اذلدؼ من العربية للموظفني و العماؿ إكساب الطالب مهارة لغوية  ( ٤۱ٕ: ۳۱۱ٕ)
ىت ديكنو من العمل ىف رلاالت العمل ىف البالد العربية. مثل كافية لسانية كانت أو كتابية ح

العمل ىف السفارات و ادللحقات و ىف اإلدارات العامة و الشركات. و العمل ىف الفنادؽ و 
 البنوؾ و األماكن السياحية و ما إذل ذلك. 

 
  تعليم اللغة العربية لطلبة التمريض

عن تعليمها لألغراض الخاصة األخرى مثل يتميز تعليم اللغة العربية لطلبة التمريض 
تعليم اللغة العربية للحج و للسياحة و للتجارة و غيرىا من ناحية الحاجات إليو و 
األىداف منو. فيلزم على المحاضرين أن يعرفوا أن ىذا التعليم مختلف عن تعليمها 

مبني على أساس لغيرىم. أما تعليم اللغة العربية لطلبة التمريض فهو البرنامج الخاص ال
حاجات الطلبة. كما ىو معلوم أن بعضا من الممرضين اإلندونيسيين يعملون فى 
مستشفيات دول الخليج، فطبعا يستخدمون اللغة العربية و يتحدثون بها. و من ثم كانت 

 ىناك الحاجة لتعلم اللغة العربية لطلبة التمريض.
لتمريض الذين سيكونون و أما الفئة المستهدفة من ىذا البرنامج ىي طلبة ا

الممرضين. و الممرض ىو من المهن، فال بد من أن يتجو برنامج تعليم اللغة العربية إلى 
حاجات طلبة التمريض حيث يقدم من المقررات ما يرتبط بالتمريض لالستفادة من 
مفردات اللغة ومصطلحاتها وتعبيراتها وفق مجاالت التمريض. يمكن القول أن أىداف 

عربية لألغراض الخاصة باعتبارىا لغة طب لطلبة التمريض تمكين الدارسين من تعليم ال
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مهارات اللغة العربية من استماع وحديث وقراءة وكتابة بقدر يؤىلو للمشاركة والتفاعل من 
 خالل مهنتو. 

و تبًعا الختالؼ احلاجات و األىداؼ، فإنو ينبغي أف ختتلف ادلواد التعليمية و طرؽ 
ة التمريض عن غريىم. و لكن كثريا من احملاضرين الذين يعّلموف اللغة العربيَّة لطلبة التعليم لطلب

ومازالوا -التمريض ىف اجلامعات قد أْغفلوا كثريًا من ىذه الفروؽ األساسية زمنا طويال، و كانوا 
دلواد يستعملوف بادلواد التعليمية اليت يستعملوهنا للطلبة يف اجلامعات اإلسالمية كا -مع األسف

 ذلؤالء الطلبة. وىذا طبًعا شيء غري صحيح. 
ديكن أف نضع مشكالت كثرية ىف تعليم اللغة العربية ألغراض طبية لطلبة التمريض، 

 ومن بني ادلشكالت ما يلي:
 عدـ استعماؿ مناىج أو برامج أو كتب جاىزة يف اللغة العربية ألغراض طبية.  .۱
س العربية ألغراض أكادديية و ليس ختصصهم ىف . ختصص معلمي اللغة العربية يف تدريٕ

رلاؿ تدريس اللغة العربية ألغراض خاصة أو طبية. فيشعر ىؤالء ادلعلموف بادللل عند 
معاجلة ادلواد الدراسية، و افتقار معظمها للتشويق و الدقة البالغة ىف استخداـ ادلفاىيم 

 و ادلصطلحات.
شكالت، شلا ينعكس بالتارل على رلاؿ تعليم تعرض رلاؿ تعليم اللغة العربية نفسو دل. ۰

 العربية ألغراض مهنية.
 أما احللوؿ عن ادلشكالت السابقة كما يلي:

توفري مناىج أو برامج يف اللغة العربية ألغراض طبية شلا يسهل ادلعلم من حيث . ۱
 استعماؿ ىذه ادلناىج و الربامج و الكتب.

ة ألغراض طبية من إدراكها، و ىي خصائص اللغة . ىناؾ قصايا ال بد دلعلم اللغة العربيٕ
العربية الطبية من حيث ادلوضوعات و القواعد و ادلفردات و غريىا، و خصائص 
تعليم اللغة العربية ألغراض طبية من حيث ادلهارات و الطرؽ و األساليب و الوسائل 

 و التقوًن و غريىا.
 ب.أف يشارؾ معلمو اللغة العربية مبعلمي علـو الط. ۰
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 . ينبغى أف تكوف كثرة دافعية الطلبة من حيث تعلم اللغة العربية ألغراض طبية.٤
فيلـز احملاضر إعداد منهج تعليم خاص، معتمدا على التقدير حلاجات طلبة التمريض، حىت 
يكوف ذا مواصفات معينة لو حاجات لغوية زلددة. و يلـز احملاضر توفري أدوات تعليم تشمل 

 بية لطلبة التمريض من حيث احملتويات و تعليمها.خصائص اللغة العر 
 

 االختتام
اعتمادا على البيانات و ادلباحث السابقة ديكن أْف نستنتج أّف تعليم اللغة العربية 
ألغراض خاصة كتعليمها لطلبة التمريض خيتلف عن تعليم اللغة العربية لغريىا من حيث 

بل من -الطرؽ التعليمية و غريىا. و من األفضل احلاجات أو األىداؼ و ادلواد الدراسية و 
أف يكوف احملاضر على علم باالحتياجات أو األىداؼ من تعليم اللغة العربية ألغراض  -ادلهم

خاصة و إعداد ادلنهج التعليمي الذي يواكب احلاجات أو األىداؼ ادلرجوة. و على احملاضر 
بة على الوجو ادلطلوب. فلذلك ال بد دلن يهتم إعداد ادلواد الدراسية و الطرؽ ادلستخدمة ادلناس

بتعليم اللغة العربية أف يراعي ىذه ادلشكالت األساسية ىف رلاؿ تعليم اللغة العربية ألغراض 
 خاصة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


