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مكانة وأهمية اللغة العربية:
يــم  تتمتــع اللغــة العربيــة بمكانــة ســامية مقارنــة بــكل اللغــات حيــث أنهــا اللغــة التــي نــزل بهــا القــران الكر
حيث قال تعالى : [ نا انزلناه قرآنا عربيا ] ( يوسف : ا�ية 2 ) ومن هنا تنبع مكانتها الدينية فهي الوعاء 
الجامــع �مــة ا�ســ�م ولغــة الشــعائر الدينيــة لمئــات الم�ييــن مــن المســلمين وهــي لغــة التواصــل بيــن 
م�ييــن العــرب كمــا أنهــا أحــد العوامــل التــي نهضــت با�مــم المعاصــرة حيــث مثلــت همــزة وصــل علــى مــر 
العصــور بنقلهــا الفكــر والعلــم والمعرفــة وأثــرت علــى تــراث ا�نســانية وثقافتهــا. نظــرا للمكانــة التــي 
الحــوار  التــي تتميــز بهــا الدولــة والتــي شــجعت  الجــذب  العربــي عالميــا ولعوامــل  العالــم  يتمتــع بهــا 
الحضــاري بيــن الجنســيات المختلفــة فقــد حــرص أبنــاء الجاليــات المقيمــة علــى ا�ندمــاج وتشــرب الثقافــة 
العربيــة عبــر تعلــم لغــة هــذه الثقافــة ممــا حــدا بــدار زايــد للثقافــة ا�ســ�مية الــى توفيــر برامــج أكاديميــة 
يــف بجوهــر الثقافــة ا�ســ�مية والتــي تعتبــر  يــادي فــي التعر  لدورهــا الر

ً
لتعليــم اللغــة العربيــة تحقيقــا

 � يتجزأ منها.
ً
اللغة العربية جزءا

 يضمــن ا�لتــزام بمعاييــر الكفــاءة اللغويــة ويخــدم المهتديــن الجــدد مــن 
ً
 تعليميــا

ً
صممــت الــدار برنامجــا

معتنقــي ا�ســ�م المنتســبين للــدورات التعليميــة بالــدار والمهتميــن مــن غيــر المســلمين والراغبيــن فــي 
تعلم اللغة العربية والوفود الرسمية التي تزور الدولة.

الهدف من الدورات:
يــف بجوهــر الثقافــة ا�ســ�مية وترســيخها فــي نفــوس المهتديــن الجــدد الملتحقيــن ببرنامــج اللغــة  • التعر

العربية لغير الناطقين بها.
• تعليــم اللغــة العربيــة ل¹جانــب الراغبيــن فــي تعلمهــا، �ســتخدامها فــي شــتى مجــا�ت الحيــاة اليوميــة، 

وذلك وفق منج علمي مدروس.
• تأهيــل الطــ�ب الملتحقيــن بالبرنامــج ل�ندمــاج فــي مجتمــع دولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة والتعــرف 

 على أدائم في العمل.
ً
على تراثه مما ينعكس إيجابيا

• نشــر ثقافــة التعايــش بيــن مختلــف الجاليــات الموجــودة بالدولــة مــن خــ�ل فتــح آفــاق أوســع للتحــاور 
والتبادل المعرفي من خ�ل التواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناطقين بالعربية.

• تفعيــل اســتخدام اللغــة العربيــة فــي واقعنــا وحياتنــا اليوميــة والحفــاظ علــى مكانتهــا حيــث أنهــا عنــوان 
حضارتنا، وعماد قوميتنا وهويتنا ا�س�مية والعربية.



محاور الدورات:
1. تدريس العناصر ا�ساسية للغة العربية من خ�ل التعرف على الحروف والقواعد والكلمات.

 ومعرفة بعناصر وتراكيب اللغة.
ً
 وإنتاجا

ً
2. تمكين المتعلم من النظام الصوتي للغة العربية تمييزا

3. تمكين الطالب من مهارتي القراءة والكتابة عبر التدريب المستمر.
4. تمكين الطالب من قراءة وفم أنماط الفكر والثقافة ا�س�مية.

أعمالــم وحياتــم  متطلبــات  يلبــي  بمــا  والمفاهيــم  المصطلحــات  مــن  الطلبــة  احتياجــات  مراعــاة   .5
اليومية.

6. استخدام التقانة وا�ساليب المتطورة في التعليم والتدريب.

مدة الدورات:
الســاعات  تصــل  زمنــي  وبرنامــج  آليــة  وفــق  بغيرهــا  للناطقيــن  العربيــة  اللغــة  تعلــم  دورات  تنفيــذ  تــم 

 موزعة على يومين.
ً
التدريسية فيه إلى 80 ساعة بواقع 4 ساعات أسبوعيا

طريقة التسجيل:
يتم الّتسجيل في دورات تعلم اللغة العربية الناطقين بغيرها َعبـَر ا�تـي:

ة في أبوظبي وعجمان. Íمكاتب خدمة الُمتعاملين بالمركز الرئيس بالعين، أو ا�فرع الخارجي •
.(ww.zhic.ae) الموقع ا�لكتروني الخاص بالدار •

.(Smart Pass) :التطبيـق ا�لكتروني •

الوثائق المطلوبة:
ية الَمفعول • بطاقة الوّية ا�ماراتّية سار




