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بعد �سل�سلة »الأمل« و»العربية المي�ّسرة«، لتعليم الّلغة العربية والثقافة الإ�سالمية، وما يكّملهما من الو�سائط الّرقميّة الحديثة، ها نحن بعون اهلل نخرج 

للنّا�س في اأبهى الحلل �سل�سلة جديدة : المفيد في  تعّلم الّلغة العربيّة وتعليمها للنّاطقين بغيرها من الكبار.

تغّطي خم�سة م�ستويات تعليمية : من الأ�سا�س اإلى الم�ستوى الّرابع : تتدّرج المعارف فيها وتتكامل وفق خّطة علمية محكمة.

من اأهداف هذه الخّطة : 

• تنمية مهارات الّطالب الّلغويّة المختلفة : قراءة وكتابة ومحادثة وا�ستماعا وفهما، دون تغليب مهارة على اأخرى؛ لعلمنا باختالف مقا�س   

  المقبلين على تعّلم هذه الّلغة اأّول، فلذلك خيّرنا للكتاب اأن يكون منفتحا، طيّعا، �سل�سا، ثريّا؛ ولأّن الّلغة العربيّة، كباقي الّلغات الحيّة، كّل 

واحد، تتكامل داخله العنا�سر وتتفاعل البنى، وتترا�سل المهارات.   

التلقائي، الّلغة والتّفاعل  الّطبيعي بهذه  التّوا�سل  الّلغويّة، والثّقافية، والقيمية، تمّكنه من  المعارف  الّطالب بطائفة �سالحة من  • تزويد    

العفوي مع اأهلها.  

لة في الوثيقة التّعريفيّة(.. • مّده بمناهج تعّلمها والتّو�ّسع فيها، اإن اأراد، خدمة لما يعرف بالتّكوين الّذاتي... )عد اإلى بقيّة الأهداف مف�سّ  

ولقد نّوعنا لأجل ذلك من النّ�سو�س، واأنواع الخطاب، وكثّفنا لأجل تي�سير ا�ستيعابها وفهمها وتر�سيخها وتوظيفها من الأن�سطة والتّطبيقات. وعر�سنا 

لة لدرو�س نموذجيّة في مختلف المواّد )القراءة، التّعبير، القواعد اللغوية، المواّد الكتابية...( في دليل المعّلم عيّنات مف�سّ

وليكون الكتاب وليد ع�سره فقد اعتمدنا في اختيار مواّده، و�سبط مناهجه على اأحدث ما ابتكر من المقاربات العلمية في اكت�ساب اللغات الأجنبية، 

فا�ستاأن�سنا بما تّم اإنجازه في اإطار التفاقية الأوروبية الموّحدة لتعليم اللغات الأجنبية، المعروفة با�سم »الإطار المرجعي الأوروبي الم�سترك للغات«، 

Common European Framework of Reference for languages – CEFR

واأخذنا بما تاأ�س�ست عليه هذه التّفاقيّة من المعايير العلمية الدقيقة، وال�سوابط المنهجية ال�سارمة، التي ا�سترك في و�سعها فريق مو�سع من خيرة الخبراء 

التربويين في العالم. وللعلم فاإّن المق�سد الأ�سا�سّي من و�سع هذه التّفاقية المرجعية هو توحيد اآليات تعّلم الّلغات وتعليمها، وو�سع مقايي�س موّحدة 

لتقويم ما يكت�سب من مهاراتها المختلفة، بح�سب الم�ستويات. وقد داأبت الموؤ�س�سات التعليمية الأوروبية على اعتمادها مرجعا م�ستركا في توحيد 

ال�سهادات، والعتراف بها دوليّا. 

اإلى مطالب المتعلمين التي ما فتئت تتزايد في الأعوام  اأن تكون هذه �سل�سلة »المفيد في تعّلم الّلغة العربيّة وتعّلمها« خير ا�ستجابة  ولقد عملنا على 

ة. الأخيرة، واأح�سن مالئ لهذا الفراغ الذي طال اأمده في ما اتّ�سل بالكتب التعليمية المخت�سّ

واإذ نعر�س هذه الكتب للنا�س، فاإنّا لنتمنّى لها ح�سن القبول، ون�ساأل اهلل العلّي القدير اأن يجعلها خير �سند للمعلمين، واأح�سن مرجع للمتعلمين، فتح�سن 

بذاك ثمرتها كما ح�سنت بذرتها.       

وباهلل التوفيق.

PRIX : 17,50 €
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…ƒHÎdG øjƒµà∏d ‹hódG õcôŸG ∞«dCÉJ

á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J ‘ ó«ØŸG

∫hC’G Aõ÷G ` ∫hC’G iƒà°ùŸG

ájƒHÎdG äÉeóÿG h ô°ûæ∏d áWÉfôZ

»°TÉ£H ≈Ø£°üe : »µ«aGô÷G º«ª°üàdG
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pº`« pª r̀dG o± rô nM

o t… pô nªnb o o± rô nM

: pá nª p∏nµrdG  n∫ shn CG`« pe     ƒ` oe     É` ne     ` pe     ` oe     ` ne 

: pá nª p∏nµrdG  n§ n°S nh`« pª`      ƒ oª`     É nª`      ` pª`      ` oª`     ` nª` 

:  pá nª p∏nµrdG   nô pNBGmΩ     É ke     o oΩ     » pª`     ƒ oª`     É nª`      pº`      oº`      nº` 

É kª`        ƒ oª`         o oº«` pe         ` nª`         oº`        É ne        »` pe t

pº`        `«` pª`        ƒ oª`       É nª`        ` oª`        ` nª`        É ke        o oº`        o oΩ t

 ƒ` oeƒ` oe         »` pª«` pe          É` neÉ` ne         É` ne        ` rª` ne         ` oe         ` ne t

Ω

1: ( Ω ) p± rônë r̀dG ≈n∏ nY r± sôn©nJ

    ≈` nª`    É` ke    pΩ     oº`     ` oª`     ` ne
»` pª`   É nª`    mº`    ƒ oe     `«` pe     o oΩ

2:  rCG nôrbpG

1

2

1

2

2

1 1

2323

22
3

1

1 11

1

3 2

2 3

34

3 3
1

21

2

2

134



10

o oΩ        nº`           ƒ oª`           »` pª`             ` ne           oº`        ` nª` 
.            .      .      .   .   .   .

É` ne         `«` pe             »` pe          ` oª`        É` ke     É` nª` 
           .      .      .   .   .   .

ƒ` oe        É` ne             ` oe            o oº`          ` pª`            mº`          pº` 
.            .      .      .   .   .   .

»` pª  ̀      `«` pª`        ƒ` oª`         É` nª`       »` pe 
    .     .   .   .   .

` pe     pº`        ƒ oe       nº`         ` pª`        É` kª`        »` pe         ` oª`     ` oe

oº`     ` ne       nΩ       É` nª`        `« pª`         ƒ oª`       pΩ      É ke       o oΩ     mΩ

pá nª p∏nµrdG n∫ shn CGpá nª p∏nµrdG n§ n°S nhpá nª p∏nµrdG nô pNBG 

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

4: p∫ nh róné r̀dG p‘ nán«pdÉsàdG n™ pWÉn≤` nª r̀dG p∞ pq̀æ n°U

3: rÖoà rcoG
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o oΩ        nº`           ƒ oª`           »` pª`             ` ne           oº`        ` nª` 
.            .      .      .   .   .   .

É` ne         `«` pe             »` pe          ` oª`        É` ke     É` nª` 
           .      .      .   .   .   .

ƒ` oe        É` ne             ` oe            o oº`          ` pª`            mº`          pº` 
.            .      .      .   .   .   .

»` pª  ̀      `«` pª`        ƒ` oª`         É` nª`       »` pe 
    .     .   .   .   .

o oA nÓ re pEG

5: rÖoà rcoG sºoK G kó pq̀ « nL r™ pªnà r°SpG

o oô`«` pÑ` r© ǹJ

6: rßnØ rMpG

. n¢ùpfƒoJ rø pe o oÖ«pÑ nW ÉnfnCG o
. rº oµr« n∏ nY oΩ nÓ s°ùdG o

. o oÜÉnà pc G nò ng o

7: pánÑ p°SÉn æ` oª r̀dG pán∏ rªoé r̀dG nΩÉ nen CG ká ne nÓ nY r™ n°V sºoK r™ pªnà r°SyG nh nI nQƒ t°üdG pπsenCÉnJ

É k̀ Ñ nMrô ne

oΩ nÓ s°ùdG
rº` oµr« n∏ nY

oº oµr« n∏ nY nh
oΩ nÓ s°ùdG»` pª`` r°SpG

o t»p∏ nY

É` ne
? n∂ oª r°SyG

kÓ rgn CG
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pAÉnÑ r̀dG o± rô nM

o t… pô nªnb o o± rô nM

: pá nª p∏nµrdG  n∫ shn CG`«pH         ƒoH          ÉnH         ` pH          `oH         `nH

: pá nª p∏nµrdG  n§ n°S nh`«pÑ`         ƒoÑ`         ÉnÑ`          ` pÑ`          `oÑ`         `nÑ`

:  pá nª p∏nµrdG   nô pNBGmÜ    o oÜ     ÉkH     » p̀Ñ`     ƒoÑ`     ÉnÑ`    pÜ    pÖ`    oÖ`    nÖ`

ÉkÑ`    o oÜ    É`kH     mÖ`    ƒ`oÑ`     `nH    ƒ`oH     `«pH     ÉnÑ`    o oÖ`     É`nH    » p̀H t

É`kÑ`      `oH       ` pH      » p̀Ñ`      mÜ      nÜ     oÜ     pÜ      oÖ`       nÖ` t

? » p̀H É ne        o oΩƒoH         nº` pH         o oÜÉnH         É kª« p̀Ñ`         `rÑ ne t

Ü

1: (Ü) p± rônë r̀dG ≈n∏ nY r± sôn©nJ

 o oÖ`     É`kÑ`      o oÜ      `oÑ`      `nH
mÜ      `nÑ`      »pH     ƒoH      `«pÑ`

2:  rCG nôrbpG
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`«pÑ`        pÜ           oÜ           ƒoÑ  ̀          ÉnÑ  ̀         pÖ`        oÖ` 
.             .        .   .   .         .   .

nÜ          ÉkH          » p̀Ñ`          ƒoH           » p̀H           `oH           ` pH 
.             .        .   .   .         .   .

   o oÖ`          o oÜ         `nÑ`        mÖ`           `rÑ ne          mÜ 
           .       .   .  .         .   .

ooÖ`         ÉkÑ`           `oÑ`          `«pH 
 .  .        .  .

nÖ`        p̀Ñ`            `nH            É`kÑ`            `oH            `nÑ`            ` pH        ÉkÑ`
 mÜ        É`kH        ƒ`oÑ`          `«pH         ÉnÑ`          `oÑ`       o oÖ`       oÖ`

pá nª p∏nµrdG n∫ shn CGpá nª p∏nµrdG n§ n°S nhpá nª p∏nµrdG nô pNBG 

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

...................        ..................

4: p∫ nh róné r̀dG p‘ nán«pdÉsàdG n™ pWÉn≤` nª r̀dG p∞ pq̀æ n°U

3: rÖoà rcoG
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o oA nÓ re pEG
5: rÖoà rcoG sºoK G kó pq̀ « nL r™ pªnà r°SpG

o oô`«` pÑ` r© ǹJ

  . rπ s°† nØnJ , n∂pH ÉkÑ nM rô ne o
. ÉkHÉnà pc oCG nô r≤nJ oÖnærj nR p√ pò ng o

. oÖoà rµnj oó nª rMnCG G nò ng o

7: pánÑ p°SÉn æ` oª r̀dG pán∏ rªoé r̀dG nΩÉ nen CG ká ne nÓ nY r™ n°V sºoK r™ pªnà r°SyG nh nI nQƒ t°üdG pπsenCÉnJ
n∫nCÉ n°S                                 nºs∏ n©nJ                                   

6: rßnØ rMpG

 nÖnànc                                  nCG nô nb                                 nínà na           



¢Sô¡a
¢SQ qódG´ƒ°VƒŸGáëØ q°üdG

Ió°ûdG - ¿ƒµ°ùdG - IöùµdG - áª°†dG – áëàØdG : äÉcôë`dG ∞jô©J : qΩÉY πNóe8

º«ª`dG ±ôM
º«ª`dG ±ôM IAGôb  : IAGôb

äÉcôë`dG ∞∏àîe ™e º«ª`dG ±ôM º°SQ : AÓeEGh º°SQ
±QÉ©àdGh á«ëàdG : ÒÑ©J

9

AÉÑdG ±ôM
AÉÑdG ±ôM IAGôb : IAGôb

™WÉ≤e ‘h GOôØe AÉÑdG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
á°SQóŸG ‘ : ÒÑ©J

12

±ÉµdG ±ôM
±ÉµdG ±ôM IAGôb : IAGôb

äÉcôë`dG ∞∏àîe ™e ±ÉµdG ±ôM º°SQ : AÓeEGh º°SQ
á°SQóª`dG ‘ : ÒÑ©J

15

AÉàdG ±ôM
AÉàdG ±ôM IAGôb : IAGôb

™WÉ≤e ‘h GOôØe AÉàdG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
á°SQóª`dG ‘ : ÒÑ©J

18

â«ÑãJh á©LGôe21

AG qôdG ±ôM
AG qôdG ±ôM : IAGôb

™WÉ≤e ‘h GOôØe AGôdG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
øµ°ùdG : ÒÑ©J

22

Iõª¡dG ±ôM
É¡dÉµ°TCG ∞∏àîª`H Iõª¡dG : IAGôb
Iõª¡dG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ

º°ùé`dG AÉ°†YCG : ÒÑ©J
25

AÉ¡dG ±ôM
AÉ¡dG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ AÉ¡dG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
IöSC’G : ÒÑ©J

28

Ω qÓdG ±ôM
Ω qÓdG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ ΩÓdG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
ïÑ£ª`dG ‘ : ÒÑ©J

31

â«ÑãJh á©LGôe34

∫G qódG ±ôM
∫G qódG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîª`H ∫GódG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
øµ°ù`dG : ÒÑ©J

35

¿ƒqædG ±ôM
äÉHƒ© q°üdG ∞∏àîe ™e ¿ƒqædG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ ¿ƒædG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
¥ƒ°ùdG ‘ : ÒÑ©J

38

AÉ«dG ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e AÉ«dG ±ôM IAGôb : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ ¿ƒædG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
ÜöûdGh πcC’G : ÒÑ©J

41

º«é`dG ±ôM
äÉHƒ©°üdG ∞∏àîe ™e º«é`dG ±ôM IAGôb : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ º«é`dG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
(...áæ°S ,ô¡°T ,´ƒÑ°SCG ,Ωƒj ,áYÉ°S) ¿Ée qõdG ¢SÉ«b äGóMh : ÒÑ©J

44

â«ÑãJh á©LGôe47

Ú°ùdG ±ôM
äÉHƒ©°üdG ∞∏àîe ™e Ú°ùdG ±ôM IAGôb : IAGôb

Ú°ùdG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
ìƒàØe / ≥∏¨e - OGóYC’G : ÒÑ©J

48

Ú©dG ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e Ú©dG ±ôM  : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ Ú©dG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
á«°SQóŸG IÉ«ë`dG : ÒÑ©J

51



AÉØdG ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e AÉØdG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ AÉØdG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
∫õæŸG çÉKCG : ÒÑ©J

54

AÉ◊G ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e AÉë`dG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ AÉë`dG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
áæjóŸG ‘ : ÒÑ©J

57

â«ÑãJh á©LGôe60

OÉ q°üdG ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e OÉ°üdG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ OÉ°üdG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
Öjôb /ó«©H – Òãc / π«∏b – ÒÑc / Ò¨°U : äÓHÉ≤ŸG ¢†©H ≈∏Y ±ô©àdG : ÒÑ©J

61

±É≤dG ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e ±É≤dG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ ±É≤dG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
AGQh / ΩÉeCG - êQÉN / πNGO - â– / ¥ƒa : äÓHÉ≤ª`dG ¢†©H ≈∏Y ±ô©àdG : ÒÑ©J

64

∫G qòdG ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e ∫G qòdG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ ∫G qòdG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
á«eƒ«dG ∫ÉªYC’G ¢†©H ≈∏Y ±ô©àdG : ÒÑ©J

67

AÉÿG ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e AÉÿG ±ôM  : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ AÉî`dG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
IöSC’G OGôaCG : ÒÑ©J

70

â«ÑãJh á©LGôe73

Ú°ûdG ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e Ú°ûdG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ Ú°ûdG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
áØ«dC’G äÉfGƒ«ë`dG ¢†©H AÉª°SCG : ÒÑ©J

74

…GõdG ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e …GõdG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ …GõdG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
ä’ƒcCÉª`dG AÉª°SCG : ÒÑ©J

77

Ú¨dG ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e Ú¨dG ±ôM  : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ Ú¨dG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
∫Ó¨dG AÉª°SCG : ÒÑ©J

80

AÉ£dG ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e AÉ£dG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ AÉ£dG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
π≤æàdG πFÉ°Sh : ÒÑ©J

83

â«ÑãJh á©LGôe86

AÉ¶dG ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e AÉ¶dG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ AÉ¶dG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
á©«Ñ£dG öUÉæY : ÒÑ©J

87

OÉ°†dG ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e OÉ°†dG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ OÉ°†dG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
(... í«°üj – ∂ë°†j – »µÑj) á«eƒ«dG á«°ùë`dG ∫É©aC’G ¢†©H øY ÒÑ©àdG : ÒÑ©J

90

AÉqãdG ±ôM
¬JÉHƒ©°U ∞∏àîe ™e AÉqãdG ±ôM : IAGôb

™°VGƒª`dG ∞∏àîe ‘ AÉqãdG ±ôM áHÉàc : AÓeEGh º°SQ
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بعد �سل�سلة »الأمل« و»العربية المي�ّسرة«، لتعليم الّلغة العربية والثقافة الإ�سالمية، وما يكّملهما من الو�سائط الّرقميّة الحديثة، ها نحن بعون اهلل نخرج 

للنّا�س في اأبهى الحلل �سل�سلة جديدة : المفيد في  تعّلم الّلغة العربيّة وتعليمها للنّاطقين بغيرها من الكبار.

تغّطي خم�سة م�ستويات تعليمية : من الأ�سا�س اإلى الم�ستوى الّرابع : تتدّرج المعارف فيها وتتكامل وفق خّطة علمية محكمة.

من اأهداف هذه الخّطة : 

• تنمية مهارات الّطالب الّلغويّة المختلفة : قراءة وكتابة ومحادثة وا�ستماعا وفهما، دون تغليب مهارة على اأخرى؛ لعلمنا باختالف مقا�س   

  المقبلين على تعّلم هذه الّلغة اأّول، فلذلك خيّرنا للكتاب اأن يكون منفتحا، طيّعا، �سل�سا، ثريّا؛ ولأّن الّلغة العربيّة، كباقي الّلغات الحيّة، كّل 

واحد، تتكامل داخله العنا�سر وتتفاعل البنى، وتترا�سل المهارات.   

التلقائي، الّلغة والتّفاعل  الّطبيعي بهذه  التّوا�سل  الّلغويّة، والثّقافية، والقيمية، تمّكنه من  المعارف  الّطالب بطائفة �سالحة من  • تزويد    

العفوي مع اأهلها.  

لة في الوثيقة التّعريفيّة(.. • مّده بمناهج تعّلمها والتّو�ّسع فيها، اإن اأراد، خدمة لما يعرف بالتّكوين الّذاتي... )عد اإلى بقيّة الأهداف مف�سّ  

ولقد نّوعنا لأجل ذلك من النّ�سو�س، واأنواع الخطاب، وكثّفنا لأجل تي�سير ا�ستيعابها وفهمها وتر�سيخها وتوظيفها من الأن�سطة والتّطبيقات. وعر�سنا 

لة لدرو�س نموذجيّة في مختلف المواّد )القراءة، التّعبير، القواعد اللغوية، المواّد الكتابية...( في دليل المعّلم عيّنات مف�سّ

وليكون الكتاب وليد ع�سره فقد اعتمدنا في اختيار مواّده، و�سبط مناهجه على اأحدث ما ابتكر من المقاربات العلمية في اكت�ساب اللغات الأجنبية، 

فا�ستاأن�سنا بما تّم اإنجازه في اإطار التفاقية الأوروبية الموّحدة لتعليم اللغات الأجنبية، المعروفة با�سم »الإطار المرجعي الأوروبي الم�سترك للغات«، 

Common European Framework of Reference for languages – CEFR

واأخذنا بما تاأ�س�ست عليه هذه التّفاقيّة من المعايير العلمية الدقيقة، وال�سوابط المنهجية ال�سارمة، التي ا�سترك في و�سعها فريق مو�سع من خيرة الخبراء 

التربويين في العالم. وللعلم فاإّن المق�سد الأ�سا�سّي من و�سع هذه التّفاقية المرجعية هو توحيد اآليات تعّلم الّلغات وتعليمها، وو�سع مقايي�س موّحدة 

لتقويم ما يكت�سب من مهاراتها المختلفة، بح�سب الم�ستويات. وقد داأبت الموؤ�س�سات التعليمية الأوروبية على اعتمادها مرجعا م�ستركا في توحيد 

ال�سهادات، والعتراف بها دوليّا. 

اإلى مطالب المتعلمين التي ما فتئت تتزايد في الأعوام  اأن تكون هذه �سل�سلة »المفيد في تعّلم الّلغة العربيّة وتعّلمها« خير ا�ستجابة  ولقد عملنا على 

ة. الأخيرة، واأح�سن مالئ لهذا الفراغ الذي طال اأمده في ما اتّ�سل بالكتب التعليمية المخت�سّ

واإذ نعر�س هذه الكتب للنا�س، فاإنّا لنتمنّى لها ح�سن القبول، ون�ساأل اهلل العلّي القدير اأن يجعلها خير �سند للمعلمين، واأح�سن مرجع للمتعلمين، فتح�سن 

بذاك ثمرتها كما ح�سنت بذرتها.       

وباهلل التوفيق.

PRIX : 17,50 €
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