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  إهداء
  

معارف الوحي والعلوم  الكرسي وعميد كليةاألستاذ  حممود زهدي بن عبد ايداألستاذ الدكتور  إىل

  هايبحماللّغة العربية و ، وطالباللّغة العربية وآدااأساتذة واإلنسانية، 
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  شكر وتقدير
  

بالتعاون مع مركز  وباحثوها اللّغة العربية وآدااأساتذة هذا اجلهد الذي قام به 
البحوث ذه اجلامعة لن يكون له وجود إال مبساعدة مباشرة من إدارة هذه 
اجلامعة، وال سيما األستاذ الدكتور أمحد فارس إمساعيل نائب مديرة اجلامعة 

بحوث واإلبداع، والشكر موصول لكل من أسهم بشكل مباشر يف لشؤون ال
  .إخراج هذا السفر القيم
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 ... هذا الكتاب
  
  

مثرة جلهود الباحثني املشاركني يف املؤمتر العاملي الرابع يف تعليم اللغة واألدب ألغراض خاصة، وهو يتفق 
نقاش والتفاعل احلقيقي مع الباحثني؛ إذ إن املؤمتر يتتبع مع  احملاور اليت دف إىل أن تكون حمل ال

الدراسات النظرية يف مفهوم تعليم اللغة ألغراض خاصة، ويركز على مناهج تعليم  اللغة العربية وآداا 
ألغراض خاصة، ويهتم بالتقنية احلديثة يف اللسانيات والربامج املعدة لذلك، ويربط  اجلهود الغربية يف 

م اللغة العربية ألغراض خاصة، ويتتبع احلداثة ونظرياا يف اآلداب وتدريسها ألغراض خاصة، جمال تعلي
ويربز موقف التراث القدمي من قضايا تعليم العربية ألغراض خاصة؛ لذا فإن الغرض الرئيس للمؤمتر إبراز  

يف اللغة واألدب  تعليم العربية ألغراض خاصة نظريا وتطبيقيا يف ضوء التفاعل مع اجلهود الغربية
فالبحث يف اللغة يف عصر العوملة اللغوية يتوافر يف تعليم العربية ألغراض . وتعليمهما ألغراض خاصة

. خاصة لتكون لغة التعلم واحلضارة والعلم واللغة العاملية املشتركة بني املسلمني على اختالف ألسنتهم
املية مباليزيا أن تكون اجلامعة األوىل يف العامل كله وهو طريق طويل خطط له لتهيئة اجلامعة اإلسالمية الع

. عرب فاعليات علمية دولية  جتمع بني اجلهود اليت قام ا  اللسانيون  يف العامل اإلسالمي والعريب والغريب
وهذا املؤمتر يتفق مع رؤية اجلامعة يف مواكبة تطور الدراسات والبحوث حول  تعلم العربية ألغراض 

أرسى هذا املؤمتر دعائم يستند إليها يف البحث . صر الثورة املعلوماتية والتقنية احلديثةمتعددة يف ع
اللساين عرب أمهية اللغة االعربية يف التواصل مع املستجدات احلديثة يف قضايا األلسنية واألدب، وريادة 

الندوات العاملية واحمللية يف هذه اجلامعة يف عقد مؤمترات تم بالواقع اللغوي اجلديد  عرب عقد املؤمترات و
األلسنية املعاصرة واألدب احلديث، وتوجيه اللسانيني إىل تركيز جهودهم يف مؤمترات ختصصية تتناول 
املستجدات يف اللغة كعلم اللغة النصي ومدارس احلداثة اللغوية وتأصيلها يف ضوء التراث اللغوي 

 .اإلسالمي
 هيئة التحرير
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