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 چينی زبان کے کورس کی اضافی ہدايات
)چينی نہ بولنے والے طالب علموں کے لئے(   

 مرکزی خالصہ

 پيش  لفظ

علموں  ۔ اضافی حدايات ميں مشترکہ مضامين کے کورس کے مطابق چينی نہ بولنے والے طالب١
جويزوں کی پڑهائی کو  پيِش نظر   رکه کر  چينی زبان کے کورس کے اصولوں ، تدبيروں اور ت

ميں کچه اضافہ کيا  گيا ہے۔ قارئين کو ِاس دستاويز  کو ِاس سے پہلے جاری شدہ  چينی زبان کے 
کورس کے متعلق دستاويزاکے ساته  پڑهنا  چاہيئے  تاکہ چينی زبان کے کورس کے بارے ميں 

  مکمل معلومات حاصل ہو جائيں۔

 پہال باب                  مختصر تعارف

 نيپالی، انگريزی،  اردو،علم  عمومًا  ميں رہنے والے چينی نہ بولنے والے طالب۔  ہانگ کانگ٢
  تيغالوغ  اور ہندی زبانيں بولتے ہيں۔

۔   ہانگ کانگ ميں زبانوں کی تعليم کا  مقصد طالب علموں کے مندرجہ ذيل زبانوں کے معيار کو ٣
اور انگريزی شامل ) نگ بولیمعياری بيجنگ بولی اور گوانگ دو(بلند  کرنا  ہے، جن ميں چينی

ہيں۔ ہانگ کانگ کے سماج اور  کالسوں ميں عام طور پر  گوانگ دونگ بولی  بولی جاتی ہے 
اور چينی زبان کا پرانا  رسم الخط  استعمال کيا جاتا ہے۔ گوانگ دونگ بولی اور چينی زبان کا 

ئے سماج ميں گهلنا ملنا علموں کے ل طالب پرانا  رسم الخط  سيکهنے سے چينی نہ بولنے والے
  ٓاسان  ہوجاتا ہے۔

 دوسرا  باب               مضامين کا ڈهانچہ 

کا مرتب کردہ ) سی ڈی سی "(نصابی ترقياتی کونسل "۔ چينی زبان کا نصاب ہانگ کانگ کی ۴
ہےجو لچکدار اور مضبوط ڈهانچہ فراہم کرتا ہے جسکا اطالق تمام ابتدائی اور ثانوی سکولوں 

اء پر کيا جا سکتا ہے۔چينی زبان کےاس مرکزی نصاب پر انحصار کرتے ہوئے سکول کے طلب
اپنا ايسا نصاب تيار کر سکتے ہيں جو کہ طلباء کی مختلف النوع ضروريات سے مطابقت رکهتا 

  ہو۔
مضمون خوانی، مضمون نويسی ، : ۔ چينی زبان کے کورس ميں مندرجہ ذيل مضامين شامل ہيں ۵

  ادب، چينی ثقافت ، اخالق، تفکر ، اور زبان کا انفرادی  مطالعہ۔سماعت، بول چال ،
وں کی خصوصيات کے پيِش نظر  مناسب  طالب علم۔ ہر  اسکول  کو چينی نہ بولنے والے۶

مضامين کا بند و بست کرنا چاہيئے۔ مثًال چينی کيريکٹر  پہچاننا اور  لکهنا ، انسانی تعلقات ، 
   اخالق۔جماليات ، مختلف ثقافتيں اور 

وں کا چينی زبان سيکهنے کا عمل دوسری زبان سيکهنے کے  طالب علم۔ چينی نہ بولنے والے٧
قانون کے مطابق ہونا چاہيئے۔ يعنی سب سے پہلے  سننا اور بولنا ، پهر  چينی  کيريکٹر  پہچاننا 

  اور  لکهنا، پهر  پڑهنا ، پهر مضمون لکهنا۔

Urdu اردو



 ii

 س کا  تدريسی منصوبہتيسرا  باب                      کور

وں کی صالحيت ، معيار اور دلچسپی کے مطابق  طالب علم۔ ہر اسکول کو چينی نہ بولنے والے٨
چينی زبان پڑهانے کامنصوبہ بنانا چاہيئے۔  منصوبہ بنانے کا اصول يہ ہے  کہ طالب علموں کو 

امين ميں رد و چينی زبان کی ہمہ جہت تدريس دی جائے  اور   ان کی پڑهائی کے مطابق مض
  بدل  کيا جائے  تاکہ  طالب علموں  اور ان کے والدين  کی خواہش پوری ہو جائے۔

چينی :۔  مختلف اسکولوں کے تجربوں کے مطابق  مضامين کے بند و بست کے چار نمونے ہيں ٩
بولنے والے طالب علموں کی  چينی زبان کی کالسوں ميں شرکت ، عبوری مطالعہ ، خصوصی 

  ختالط ۔الئے مطالعہ  اور مختلف نمونوں کا  ارتباط و  مقاصد کے 

 چوتها   باب                 مضانين کے بندو بست  کے نمونے

  : مندرجہ ذيل ہيں نمونےچارمضانين کے بندو بست  کے۔  ١٠
  چينی بولنے والے طالب علموں کی کالس ميں شرکت :  ١نمونہ نمبر  ●   

 چينی بولنے والےطالب علموں کے ساته  طالب علملنے والےچينی نہ بواس  نمونے کے تحت  
غير چينی نژاد طالب ساته  کالسوں ميں شرکت کرتے ہيں۔ چونکہ چينی زبان سيکهنے ميں 

وں کو  مختلف  طرح  کی ضرورتيں ہوتی ہيں، اس لئے  ہر  اسکول کو کالسوں کے بعد ان علم
اکہ وہ  چينی طالب علموں ميں گهل مل کے لئے کوچنگ کالس کا بند و بست کرنا چاہيئے  ت

  سکيں۔
وں کے لئے مناسب ہے جو بچپن ہی  طالب علمچينی نہ بولنے والےيہ نمونہ ان : مناسب کوائف 

سے ہانگ کانگ ميں رہ رہے ہوں اور  ہانگ کانگ کے  کنڈرگارڈنز ميں پلے بڑهے ہيں اور  
  ں۔بنيادی طور پر چينی زبان ميں مختلف مضامين پڑه سکتے ہو

چينی زبان کا ماحول بہتر  ہے۔ مختلف قوميتوں کے لوگ اور  ان کی ثقافتيں  باہم  گهل : خوبی 
  ملتی ہيں۔

وں کے لئے کوچنگ کالس کا بند و بست کرنا  طالب علمچينی نہ بولنے والےاسکول کو : چيلنج 
  پڑتا ہے۔

  عبوری مطالعہ :  ٢ نمونہ نمبر ●    
 شروع  شروع ميں  ايک مختصر  عرصے  طالب علمے والےاس نمونے کے تحت  چينی نہ بولن

تک  غير معمولی محنت سے  زبان کا مطالعہ کرتے ہيں  تاکہ  ان کا چينی زبان کا معيار  تيزی 
وں کے ساته چينی زبان کی کالسوں چينی نژاد طالب علمسے بلند ہو  جائے ، يہاں تک کہ وہ  

  ميں بيٹه سکيں۔
وں کے لئے مناسب ہے جو  لڑکپن   طالب علمان چينی نہ بولنے والےيہ نمونہ  : مناسب کوائف 

يا نوجوانی کے زمانے ميں ہانگ کانگ ميں ٓائے ہوں۔ چينی سے ان کا واسطہ نسبتًا دير ميں قائم 
ہوا  ہو ۔ ليکن ہانگ کانگ  ميں مزيد  تعليم حاصل کرنا چاہتے ہوں  اور  چينی زبان  کی مددسے 

  ں۔مالزمت کرنا چاہتے ہو
  غير معمولی محنت سے پڑهنے کی بدولت چينی زبان کی ايک اچهی بنياد  پڑ جاتی ہے۔: خوبی 
چونکہ ابتدائی دور ميں ان طالب علموں کا چينی  زبان کا معيار پست ہے، اس لئے  :  چيلنج  

  اسکولوں کو ان  کا امتحان لينا چاہيئے۔
  خصوصی مقاصد کے لئے مطالعہ:  ٣ نمونہ نمبر ●    
 طالب علم مقامی لوگوں سے راہ و رسم اور تبادلہ ئ  چينی نہ بولنے والےس نمونے کے تحتا
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  خيال کرنے کے لئے چينی ز بان سيکهتے ہيں۔
وں کے لئے مناسب ہے جو  مختصر غير چينی نژاد طالب علميہ نمونہ  ان : مناسب کوائف 

عرصے تک ہانگ کانگ ميں ٹهہرنے اور گريجويشن کے بعد يہاں سے چلے جانا چاہتے ہوں۔ يا 
وہ لڑکپن ميں يہاں ٓائے ہوں، ليکن ہانگ   کانگ ميں مزيد تعليم حاصل کرنے اور  چينی زبان کی 

  بدولت مالزمت کرنے کا ارادہ  نہيں ر کهتے ہوں۔
ہ مختلف مقاصد پورا  کر سکتا ہے۔مطالعے کا دائرہ اور معيار  طے کيا جاسکتا يہ نمون: خوبی 

ہے ، طالب علموں پر پڑهائی کا بوجه کم کيا جاسکتا ہے  اور  بول چال پر توجہ مرکوز  کی 
  جاسکتی ہے ۔

طالب علموں نے جو  سيکها  ہے وہ صرف  اپنے خصوصی مقصد  کو  پورا  کر سکتا  : چيلنچ 
  ہے۔
   ختالط امختلف نمونوں کا  ارتباط و  : ۴  نمونہ نمبر ●    

کئ اسکولوں ميں بيک وقت کئی نمونوں  پر چينی زبان کی تعليم  کی جاتی ہے  تاکہ  اپنے 
  اسکول ميں غير چينی نژاد طالب علموں کی مختلف ضرورتيں اور  خواہشيں  پوری  ہو  سکيں۔

چينی نہ ميں عمل ميں اليا جا سکتا ہےجہاں اس نمونہ کو  ايسے اسکولوں    :مناسب کوائف
 طالب علموں کی  تعداد زيادہ  ہو ، ان کی ضرورتيں مختلف ہوں اور ان کے چينی بولنے والے

  زبان کے معيار بهی واضح طور پر مختلف  ہوں۔
  مختلف طالب علموں کو  مختلف مضامين پڑهائے جاسکتے ہيں۔: خوبی
سی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اور تاکہ مختلف مضامين ان  اسکولوں کو زيادہ تدري:چيلنج 

  کے ذريعے مختلف مقاصد  پورے کر نے پڑتے ہيں ۔

 پانچواں  باب                       پڑهنا   اور  پڑهانا

چينی نہ بولنے والے  طالب علموں کو چينی زبان پڑهانے  والوں پر  مادری زبان  اورغير ۔ ١١
ا فرق  واضح ہونا چاہيئے  تاکہ تدريس ميں تير بہ ہدف  تدبيروں کا مادری زبان  کی پڑهائی ک

  استعمال کيا جائے۔
۔ چونکہ چينی نہ بولنے والے طالب علموں کی مادری زبان چينی زبان سے مختلف ہے، اس ١٢

لئے چينی کيريکٹر ز   کی شکليں ، ٓاوازيں ، الفاظ اور   جملوں ميں الفاظ کی ترتيب کے لحاظ 
    اکثر   مشکالت کا سامنا ہوتا ہے۔سے ان کو

طالب علموں کی صالحيت جاننی چاہيئے ، پڑهنے کا : ۔پڑهنے اور پڑهانے کے اصول يہ ہيں ١٣
مقصد  واضح ہونا چاہيئے ، مختلف ضرورتوں کا خيال رکهنا چاہيئے ، تدريس  کےمختلف معيار 

  ستعمال کرنے چاہئيں۔طے کرنے چاہئيں، مناسب مواد چننا  اور مناسب تدريسی وسائل ا
چينی زبان کی نقل سے زبانی مشق کرنی چاہيئے، : ۔ پڑهنے اور پڑهانے کی تدبيريں يہ ہيں ١۴

چينی کيريکٹرز پہچاننا اور لکهنے کی الگ الگ کالسيں ہونی چاہئيں، پڑهنے کا مواد  طالب 
ر  لکهنے   کو علموں کےذخيرہ ئ الفاظ اور  ذہنی فروغ  کے مطابق ہونا چاہيئے ، پڑهنے او
 مربوط کرنا چاہيئے ، اور  چينی زبان سيکهنے کا ماحول پيدا کرنا  چاہئيے۔

 چهٹا  باب                        ٹيسٹ

۔ ٹيسٹ چينی زبان کی تدريس  کا ايک اہم حصہ ہے۔ اسکولوں کو طرح طرح کے طريقوں سے ١۵
يں ٹيسٹ کے نتائج سے    تدريس طالب علموں کی پڑهائی ٹيسٹ کرنی ہے تاکہ  مختلف دوروں م

  کی حالت معلوم  ہو سکے۔
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۔ چينی زبان سيکهنے کے بعد  طالب علم  مختلف  ٹيسٹوں ميں حصہ لے سکتے ہيں اور   ١۶
اعلی تعليم  کی  / چينی زبان کی قابليت  :مندرجہ ذيل اسناد کوالفيکيشنز  حاصل کر سکتے ہيں 

ان ، ہانگ کانگ کا اعلی درجے کا امتحان ، ہانگ ہانگ کانگ سند برائے تعليمی امتح: اسناد
کانگ ڈپلومہ برائے ثانوی تعليم ، عام تعليمی سند ، بين االقوامی سند برائے ثانوی تعليم ، عام سند 

  برائے ثانوی تعليم ۔
  :مندرجہ ذيل ڈائگرام ميں يہ شامل ہيں

 کهنے کے بعد طالب علموں کےمستقبلس  اور چينی کورس سيچينی زبان سے متعلق ٹيسٹ ،مضامين کے نمونے  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ساتواں  باب             پڑهنے اور پڑهانے کے وسائل

 مناسب تدريسی وسائل کو توسيع دی جانی چاہيئے  لئے ۔ چينی نہ بولنے والے طالب علموں کے١٧
، پڑهنے اور بنيادی کيريکٹرز  اور  الفاظ کا انتخاب، انفرادی مطالعہ کے سوفٹ ويئر :،مثًال 

  پڑهانے کی مثاليں ، پڑهنے کا مواد  اور  ٹيسٹ کے ذرائع وغيرہ۔
 دوسری خدمات  بهی فراہم کرنی چاہئيں،  ۔ہر اسکول کو چينی نہ بولنے والے طالب علموں کو١٨

طالب علموں کو اسکولوں ميں ٓانے کی سہولت فراہم کی جائے ، کالجوں ، يونيورسٹيوں يا :مثًال 
داروں کے ساته  تعاون کيا جائے، استادوں کے معيار کو بلند کيا جائے ، طالب غير سرکاری ا

  علموں کے والدين کی مدد کی جائے  ، تحقيق اور ترقی کے مختلف منصوبے بنائے جائيں۔

 ضميمہ

جديد چينی زبان کی خصوصيات، چينی : ۔ حوالہ جاتی مواد ميں   مندرجہ ذيل چيزيں شامل ہيں١٩
: ا، چينی زبان سيکهنے کے تجربے ، سلسلہ وار مضامين کے موڈل ،مثًال کيريکٹرز کے اجز

کورس کے مضامين ميں اہم رد وبدل ، مضامين کے ڈهانچے،تدريسی منصوبے، تدريسی ارتقا کا 
شيدول ، پڑهنے، لکهنے، سننے اور بولنے سميت تدريسی پروگرام کا اہتمام ، بيروِن ملک  چينی 

نہ بولنے والے طالب علموں کے مستقبل ، طالب علموں کے لئے زبان کے امتحانات ، چينی 
  انفرادی پڑهائی کا مواد، سماج ميں طرح طرح کے تدريسی وسائل ۔

 
  ايجوکيشن  بيورو

  ہانگ کانگ خصوصی انتظامی عالقہ
  ئ ٢٠٠٨نومبر   

 
  سقم  ہو    تو  اصلی  چينی  متن   يہ اردو  ترجمہ  چينی  سے   کيا    گيا ہے۔  اگر   مفہوم  اور  معانی  ميں کوئی*

  سے  رجوع  کريں۔

 
 
 
 
 
 

  ۴نمونہ 
ف نمونوں کا ارتباط اور اختالط مختل

  ٢نمونہ 
 مطالعہ عبوری 

  ١نمونہ 
  کی علموں طالب چينی بولنے والے

کیزبانچينی شرکت ميں کالسوں  

٣نمونہ   
مطالعہلئےکےمقاصد  خصوصی   

 
 ہانگ کانگ ڈپلومہ برائے ثانوی تعليم

/  ہانگ کانگ سند برائے تعليمی امتحان   
   ہانگ کانگ کا اعلی درجے کا امتحان

/بين االقوامی عام سند برائے ثانوی تعليم   
  عام سند برائے ثانوی تعليم

 عام تعليمی سند

 دوسری تعليم اور مالزمتيں


