
 
 

 

 ة(غة العربي  )الل   صلدروس لغة بلد األ
  2022/  2021ة نة الدراسي  الس  

 
  

 األولياء األفاضل، و الس ادة يداتالس   

  
ا ع الط  يتمت   و بناًء ة البات من أصول مهاجرة بكفاءات في مجال لغة بلدانهم األصلي  و الطا  بل 

ة غة العربي  تطويرها عبر تنظيم دروس لل  فإننا نعتزم تثمين هذه المهارات و تعزيزها و عليه 

 تحت إشراف الوزارة.

وي فغة األم على المستويين الكتابي و الشا ن من مهارات عالية في الل  مك  نا نعتبر التا نا أكما 

كما ٫انكوين ه  م و الت  عل  ة كلغة ثانية و كلغة التا غة األلماني  ن من إتقان الل  مك  للتا  ا أساسي   اعنصرً 

 ألصل يساعدتدريس لغة بلد ا فضًل عن ذلك فإن  ة األخرى. غات األجنبي  م الل  ل تعل  سه   ه ي  أنا 

كتساب ه يفتح األفاق الغوية على المستويين الفردي و االجتماعي كما أن  ة الل  دي  عد  على تنمية الت  

 ة عالية.ة و وظيفي  لت مهني  مؤه  

  
 2019/  2018راسي ة الثانية من العام الد  السداسي  عليم و الثقافة في أوائل شرفت وزارة الت  أ

 ألساتذة  ةغة العربي  ة تدريس الل  كما أنها أوكلت مهم   صلعلى تنظيم دروس لغة بلد األ

تها را ق  أ  روس تخضع للبرامج و المناهج التي عن ذلك فإن الد   يتقنونها كلغتهم األم. فضًل 

  قافة.عليم و الث  وزارة الت  
  
 كما ةة و اإلعدادي  ع بها طلبة المراحل اإلبتدائي  ة و يتمت  ات مركزي  روس في مقر  رى الد  ت ج  

في األسبوع خارج جدول  ةً مر  الد روس  م  نظا ت  ة و ختياري  إة ة ماد  غة العربي  الل   ت عتبر ماد ة

 تين.ص  ة ح  هر لمد  المدرسي في فترة ما بعد الظ   ت وقيتال

طلبة ينتمون لفصول و  ما تشكيل األقسام فإنه يمكن للقسم الواحد أن يض   خص  فيما ي  و 

 ة مختلفة.صناف مدرسي  أة متفاوتة و مستويات تعليمي  

عداده في خانة أ  على بطاقة  له تسجيل ذلك روس يتم  ستمرار على الد  اطالب يواظب ب كل  

  الملحظات.
  
هتمامكم و إاألفاضل، في حال حظيت هذه الدروس المشرفة عليها الوزارة ب ادةو الس   يداتس  ال

اإلستمارة المرفقة و تسليمها  ءبنائكم فإني أرجو منكم ملأبنتكم / ابنكم / ارغبتم بتسجيل 

 17.09.2021في أجل أقصاه يوم  مدرسةممضاة إلدارة ال

  
 23.08.2021 ساربروكن،



 
 
 
 

 بطاقة تسجيل

 ة(غة العربي  )الل   صلاألدروس لغة بلد 
 2022/  2021ة راسي  نة الد  الس  

جاء الكتابة بحروف الط باعة ( جاء استعمال ظهر الورقة في حال ضيق الفراغات \الر   )الر 

 

 
ل ابني  ف ل ه  أ سج  ي أ س  ض  م   أبنائي لدروس الل غة العربي ة اإلختياري ة \ابنتي  \أنا الم 
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 بخصوص البيانات الّشخصية:تصريح 
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 الّشخصية لوزارة التّعليم و الثّقافة. يَتمُّ حذف البيانات من طرف الوزارة بعد
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