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ملخص البحث
هتدف هذه الدراسة إىل استنباط املعاير املتشكركة ب ن معاير رشد حدمد ععيمة ومعاير الجمل األمرييي ملعلمي اللاا األننبية
ومعاير اإلعار األورويب املتشكرك؛ حيث إن املعاير املذكورة قد حققت انتتشارا واسعا يف االستخدام والتداول ب ن حوساط املتتم ن واخاربا،
تعليم العربية لار الناعق ن هبا .ومن هذا املنطلق فقد بدح الباحث باإلشارة إىل الثقافة وحمتواها سوا ،يف تعليم اللاا األننبية حم يف
كذلك حمدداهتا ومعايرها العامة وبعد حن فرغ من ذلك تناول املعاير الثالثة املذكورة آنفا بالعرض واملناقتشة وعرض األسباب اليت
وابتيارها يف تقومي كتب احلديثة دفعت إىل اختيار كل معيار منتا ومن املرنو حن تيون هذه الدراسة نواة نديدة الستنباط األدوا
تعليم العربية لار الناعق ن هبا واخروج عن النمطية يف التقومي مما يرتقي مبستوى إعداد كتب تعليم العربية لار الناعق ن هبا والذ
ينعي بدوره إجيابا على مستوى متعلمي العربية من غر حبنائتا وقد خرنت الدراسة بنتائج متمة ومن :حمهية املعاير املختارة من
عربية وحمرييية وحوروبية يف تقومي احملتوى الثقايف ليتب تعليم العربية لار الناعق ن هبا.
المقدمة
يعاين تعليم اللاة العربية للناعق ن بارها من صراع ب ن األصولي ن املتتشبث ن باملعاير التقليدية يف إعداد وتقومي مناهجتا وب ن تطلع
املعاصرين إىل مواكبة املعاير املعاصرة لعليم اللاا األننبية .ويف ذلك السياق ال ياض الطرف عن استحواذ املعاير الثقافية يف تلك
املناهج على حصة ال يستتان هبا؛ إذ إن إعداد املنتج دون النظر إىل املعاير الثقافية ميثل ثارة ال يستتان هبا وهو نقص ال ياتفر؛
حيث إ ّن حانة الدارس إىل تعلّم اللاة العربية ال تقتصر على تعي ن الفعل والفاعل وغرمها من حنزا ،اجلملة حو القواعد النحوية حو
ترديد جمموعة من الكراكيب والعبارا الوظيفية اليت ختدم اجلانب االتصايل بار إدراك لتنوع العبارا اليت تتماشى بدورها مع املواقف
واملناسبا املختلفة .ونضرب هبذا التشأن مثال؛ ففي العادة عندما يفكرق شخصان يستخدمان عبارة "إىل اللقا "،حما إذا كان ححدمها
ذاهبا لقضا ،حانة متمة فيستخدمان عبارة "بالتوفيق" وبنا ،عليه فإن توظيف الكركيب حو العبارة يف مواقفتا املناسب ملا تفرضه ثقافة
اللاة يعد حمرا متما يستونب االلتفا إليه والعناية به عند تناول اجلانب الثقايف يف املنتج املستخدم.
ولقد اسكرعت فيرة جتديد معاير تقومي مناهج اللاة العربية للناعق ن بارها انتباه الباحث بعد العمل يف جمال تعليم العربية للناعق ن
اجتاها معياريًا يف حتديد حمتواها الثقايف فضال عن التماستا ملا هو
بارها واحتياكه بعدة مناهج؛ حيث إن معظم تلك املناهج ال تنحو ً
معاصر يف معاير إعدادها ومن مَثَّ كان من ضمن األمور اليت يتع ن على من يعمل يف تأليف وإعداد كتب تعليم العربية للناعق ن بارها
يدا من االهتمام يف براجمه ومناهجه باملعاير الثقافية يف تلك اليتب والاربامج واملناهج.
حن يعرها مز ً

إن العالقة ب ن اللاة والثقافة عالقة وعيدة ومتأصلة؛ حيث من املعروف حن اللاة وعا ،الثقافة .ولقد لوحظ حن املدخل األفضل
يف تعليم اللاا األننبية ييون من خالل تعليم ثقافة اللاة إىل متعلميتا وهناك شبه إمجاع ب ن العامل ن يف جمال تعليم العربية للناعق ن
بارها على حن املدخل األفضل لتعليم العربية هو تعليمتا من خالل الثقافة اإلسالمية ورؤيتتا العامة .ولقد انتبه اليثر من املتخصص ن
إىل حن استخدام مناهج تعليم العربية ألهلتا واألسلوب التقليد يف تعليم العربية قد حثبت فتشال كبرا نعل حغلب الدارس ن من غر
العرب يعزفون عن إكمال الدراسة واتفقوا على َّ
حن املناهج واليتب واملواد التعليمية املستخدمة خارج الوعن العريب لتعليم للناعق ن
بارها ال تصلح للناعق ن بارها الذين يدرسون داخل الوعن العريب؛ حيث حعد لبيئة خاصة معتمدة على لااهتا القومية لذلك جلأ
بعض املعاهد يف العامل العريب يف نامعة حم القرى ويف نامعة امللك سعود ويف معتد اخرعوم الدويل واجلامعة األمرييية ويف نامعة
األزهر إىل التخطيط لوضع كتب تتوافر فيتا شروط متليتا األهداف اخاصة وتفرضتا عبيعة الدارس ن وتتسم بالواقعية وتدور حول
1
حمور مألوفة يف احلياة العربية اإلسالمية املعاصرة.
وتاربز حمهية الدراسة يف حهنتا تسلط املعاير العربية والعاملية املعتمدة وإميانية البنا ،عليتا مستقبالً يف إعداد حمتوى ثقايف يتوافق
مع واقع الجمتمعا غر العربية
التجديد بين الضرورة واإلرجاء
إن التجديد سنة كونية ال مناص منتا وال عجب حن ينال إعداد منتاج تعليم العربية للناعق ن بارها قسطا منتا .والسؤال هو:
ح اجلوانب حضحي جتديده ضروريا؟ فالناظر إىل واقع مناهج اللاة العربية للناعق ن بارها جيد تنافسا غر مسبوق يف تطوير التشيل العام
لليتاب وكذلك عريقة عرض حمتواه اللاو  .حىت احملتوى الصويت يركز على االرتقا ،بيفاية األدا ،الصويت للطالب دون حن يتتم كال
الفرق ن بتقدمي احملتوى الثقايف يف صورة متسقة مع باقي حمتويا اليتاب واليت تتسع لتتشمل الثقافا املختلفة لثالثة وعتشرين دولة
تتحدث العربية فضال عن تقدمي الواقع املعاصر للثقافة العربية وما اعكراه من تارا .
وم ن امللموس حن جتديد معاير تقومي احملتوى الثقايف قد حُرنئ عويال حىت حضحت السمة املعتودة لليتب املتناولة يف جمال
تعليم اللاة العربية لار الناعق ن هبا هي خلو اليتاب من الروح األصيلة للثقافة العربية؛ وقد يرنع ذلك إىل غياب املعاير الضابطة
للمحتوى الثقايف يف كتب تعليم اللاة العربية للناعق ن بارها .ومما سبق يتع ن علينا مطالعة حدوا تقوميية معاصرة ومتنوعة ومن َثّ
استنباط معاير ضابطة حديثة تتسق يف مضموهنا مع احتيانا الطالب املعاصر لتعليم اللاة العربية للناعق ن بارها.
وعلى الرغم من حن تناول احملتوى الثقايف يف كتب تعليم اللاا األننبية مل يعد موضوعا نديدا حو ثانويا للمناقتشة وتبادل ونتا
النظر حوله يف ميدان تعليم اللاا االننبية؛ فإننا نلحظ فقر األحباث املعاصرة يف تسليط الضو ،عليه وحماولة االرتقا ،به علما بأنه
حضحى االرتقا ،به عالمة دالة على مطابقة اليتاب للمعاير العاملية يف التأليف واالعداد كذلك دليال على اتساق حهداف املنتج من
الااية املرنوة من دراسة اللاا األننبية؛ حال وهي التواصل وتبادل املنافع واملصاحل .ولقد تعالت الدعوا بإعادة النظر يف عريقة تناول
احملتوى الثقايف يف كتب تعليم العربية لار الناعق ن هبا؛ حيث إن االفتقار إىل معيارية موائمة لتطورا العصر قد ز ّج مبع ّد كتب تعليم
العربية للناعق ن بارها إىل منحل من االنتتاد الفرد حو ما ميين تصنيفه بالالمعيارية يف تناول هذا اجلانب.
1انظر :مدكور على حدمد هريد
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إميان حدمد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها النظرية والتطبيق (القاهرة :دار الفير العريب ط )2006 1ص

وامللفت حن جتد من مييل إىل إبراز اجلانب الكراثي من اللاة دون االلتفا إىل التطور الزمين املعاصر وحثره يف التعامال اليومية
يف اللاة السلوك وجند حيضا من ينجرف إىل إخراج اللاة يف الصورة املعاصرة الاالب عليتا الطابع العامي للاة مع إمهال اليثر من
اجلمال الكراثي والعظمة النصية يف النصوص القدمية ويظتر نلية للقاصي والداين حنه من املتشيال اليت توانتنا يف إعداد املواد التعليمية
هي عدم االتفاق على حتديد املواقف واملالمح الثقافية اليت ميين توظيفتا يف كتب تعليم اللاة العربية لار الناعق ن 2.وبنا ،عليه فإننا
سنتطرق الحقا إىل التعريفا املتعلقة بالثقافة واحملتوى الثقايف وكذلك عالقة الثقافة باللاة ونتطرق إىل عرض املعاير الثقافية املختارة
للمحتوى الثقايف لدى رشد ععيمة والجمل األمرييي واألورويب ليستخلص منتا معاير موحدة يف تقومي كتب تعليم اللاة العربية
للناعق ن بارها.
الثقافة والمحتوى الثقافي وعالقة الثقافة بتعليم اللغة
إن احلديث عن املعاير الثقافية بتفريعاهتا يتطلب منا حن نفرد بعض الصفحا لتناول بعض املصطلحا املرتبطة باملذكور األخر وحو:
الثقافة واحملتوى الثقايف وعالقة الثقافة باللاة حو بعبارة حخرى بتعليم اللاة.
مفهوم الثقافة :تعد كلمة الثقافة من اليلما اليت قد يلتب على بعضتم فتم معناها وحتديد مفتومتا فالفرد امللم بقدر مع ن من

متحضر وال يقتصر األمر على ذلك فحسب بل إن اخلط ب ن مفتوم
املعلوما واملعارف يطلق عليه مثقفا ح هو شخص متعلّم حو
ّ
الثقافة واحلضارة من الناحية اللفظية قد حصبح حمرا شائعا يف معظم األحيان 3.ولو الحظنا التقارب يف االستخدام ليلمت ن املتحضر
واملثقف لوندنا حن التحضر من احلضارة واملثقف من املعرفة حو الثقافة واحلضارة كما هو معلوم لدينا يقصد به التطور املاد والصناعي
والعمراين يف جمتمع ما ويف تعاقب مستمر لفكرة ما وقد يقصد من احلضارة ما هو عي البداوة .إن التعريفا السالف ذكرها قد تولد
لدى القارئ نوعا من اخلط كما ذكرنه آنفا يف الفصل والتمييز ب ن اليلمت ن من حيث املقصود واملراد إال حننا سنستعرض يف األسطر
املقبلة بعض ما يعيننا على االقكراب من مفتوم الثقافة فيما يتعلق ببحثنا هذا.
فلقد حدىل العديد بدلوهم ليقفوا على تعريف كلمة الثقافة بل ذهب بعضتم إىل تقسيمتا إىل خاص وعام وقد قيل فيتا بأن
الكراث حو الثقافة هي عريقة احلياة اليلية للمجتمع جبوانبتا الفيرية واملادية وهي تتشتمل على جمموعة األفيار والقيم واملعتقدا
والتقاليد والعادا واألخالق والنظم واملتارا وعرق تفير وحساليب احلياة والعرف والفن والنحت والتصوير وغره من املظاهر اليت
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يتبناها الجمتمع يف معامالته احلياتية وتظتر حيضا يف حدبه وحساعره وكل ما توارثه الفرد وحضاف إليه تراثه نتيجة عيتشه يف جمتمع ما.
وبنا ،عليه مييننا القول بأن الثقافة نتاج فير إبداعي روحي جيمع ب ن لباب حفيار اإلنسان وترمجته بصورة ملموسة يف واقعه احليايت
سوا ،حكانت تلك الكرمجة يف صورة معنوية من عادا وتقاليد وقيم ووحو ذلك حم يف صورة حسية من فنون وإبداعا ملموسة ذا
كيان يدركه كل ذ لب وننان.
2انظر :ععيمة رشد حدمد األسس المعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها( .مية امليرمة :نامعة حم القرى ط1980 1م) ص
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التشيخ حممد عبد الرؤوف المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إلى التطبيق( ،القاهرة :ميتبة وهبة ط1

صاحل وآخرون تخطيط المنهج وتطويره( ،عمان :دار الفير للطباعة والنتشر والتوزيع ط1999 3م) ص .101

عرف فرنسي عبد النور الثقافة بأهنا":كل األفيار واملؤسسا والنظم االنتماعية والعادا والتقاليد اليت خلقتا االنسان
ّ
5
لنفسه وبدون الثقافة يصبح االنسان كائن بيولونيا فقط يسلك كما تسلك احليوانا " .وهنا يربط عبد النور ب ن الثقافة وب ن معىن
التيوين االنساين؛ حيث يرى حن الثقافة نز ،ال يتجزح من الفطرة االنسانية بل إنه ينفي إنسانية الفرد إذا انتفت عنه الثقافة .وهبذا مييننا
القول بأن اللاة واليت هي -كما سبق االشارة إىل ذلك يف غر موضع -وعا ،الثقافة تعي بيل وضوح احلقيقة االنسانية اليامنة
لدى كل جمتمع ناعق بنف اللاة على اختالف ذلك الجمتمع وتنوعه وإذا ضربنا مثال يوضح انعياس عبيعة الجمتمع من خالل لاته
لنظرنا إىل عبيعة األصوا يف اللاة العربية وكذلك حجم الكراكيب واملفردا مبا فيتا من اختالفا ب ن التذكر والتأنيث واالفراد والتثنية
واجلمع والذ بدوره يعي مدى التعقيد يف الكركيبة الفيرية لدى الجمتمع العريب ذلك مقارنة ببساعة الكراكيب واملفردا يف اللاة
املاليوية والذ يعي حيضا تناوهلا للقضايا االنتماعية من عادا وتقاليد بصورة حقل حدة من الواقع العريب من حيث املسائل املتعلقة
بطبيعة التعامل ب ن الرنل واملرحة وحوضاع املطلقة وقضايا التشرف ووحوها واليت تتناول على حصعدة متباينة ب ن الجمتمع ن بصورة ال ميين
إنيارها حو غض الطرف عنتا.
ريثما ذهب حهل االنثروبولونيا إىل حن حصل اليلمة التيين وهو يعين الزراعة حو التمجيد والتعظيم 6.فمثال يرى عامل االنثربوجليا
تايلور حن الثقافة هي" :ذلك اليل املركب الذ يتشتمل على املعرفة والعائد الفين واألخالقي والقانوين والعادا وغرها من القدرا
والعادا اليت ييتسبتا االنسان بوصفه عضوا يف جمتمع" 7.حيث جند حن متخصصي االنثربولوني حيضا مل يبتعدوا كثرا عما تقدم به
عبد النور يف تعريفه للثقافة إال حن األخر قد ربط ب ن الثقافة واالنسانية .ولنا فيما ذكره تايلور مالحظة؛ حيث وصفتا باملركب مما
يعي الطبيعة املعقدة للثقافة على اختالف جمتمعاهتا حو حىت من ينتمون إليتا بل زاد على ذلك بأن حلزمتا صفة االكتسابية؛ ألن
الفرد ييتسبتا من الجمتمع احمليط لتصبح بذلك إرثا ومراثا يتوارث من نيل ألخر .وقد تصل الثقافة يف حمر حخرى إىل حد التمجيد
والتعظيم حبسب ما ذكره حهل االنثروبولوني.
ولو توقفنا قليال عند موقف علما ،العربية من تناول املصطلح لوندنا تعريفتم هلا بأهنا":املصدر الثالثي لـ :ثقف فالثقافة
بيسر الثا ،تعين اخدمة والفطنة والنتشاط ويقال ثقف الرمح تثقيفا ح ساواه وعدله والصفة من الفعل املضعف ومثقف" 8.فالثقافة هنا
جتمع ب ن التتذيب والتقليم ملا هو ماد كاألدوا من حسلحة حو ما شاهبتا .وجندها حيضا يف موعن آخر تتشر إىل الفطنة والنتشاط ح
االنتتاد واملثابرة .ولنا هنا وقفة لطيفة؛ حيث إن كال التفسرين يكرمجان بصورة حو بأخرى املضمون الثقايف والذ هو السلوك االنساين
املتندم واملتذب القائم على التعديل واملرانعة ليخرج يف صورة مثالية .كذلك جند ما يتشر إىل احلركة والنتشاط مما يفرز بطبيعة احلال
نتانا حدبيا حو معماريا ثقافيا يعي رقيا وتقدما.
والثقافة كما ذكرنا هلا معىن خاص وهو ما يدل على بلوغ الفرد مستوى تعليميا معينا حو ميتاز من غره ممن مل ينتظموا يف
معاهد العلم فيقال فالن ذو ثقافة علمية حو حدبية حو دينية وكذلك حيضا تدل على منط خاص لتشخصية املتحدث عنه فيقال هو

5انظر :عبد اهلل عبد احلميد والاايل ناصر عبد اهلل أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية( ،القاهرة :دار االعتصام د ) .ص .20
6انظر :ععيمة رشد حدمد المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى-الجزء األول( ،مية امليرمة :نامعة حم القرى) ص.312

7انطر :ععيمة رشد حدمد دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية( ،مية امليرمة :نامعة حم القرى  )1985ص.198
8انظر :ععيمة المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى-الجزء األول ،ص.312

ونبل يف األخالق ومساحة يف الطبع  9وهنا نتلقي تناوال للثقافة من زاوية حخرى واليت هي تتعلق بالناحية
مثقف ح لديه سعة يف األفق ٌ
الفيرية وامليانة العلمية حو االكادميية؛ إذ إن امليانة العلمية القائمة على تلقي جمموعة من املعارف املمنتجة يف إعار واضح حتت قبة
مؤسسة تعليمية متشتورة حو معلنة يكرتب عليتا حصول الفرد على شتادة تثبت قضائه فكرة زمنية معينة مقتضيا مبنتج وعريقة تعليم
حمددة فإن هذا اعكراف مبيانة ثقافية معرفية حازها الفرد لدى ختطيه كل تلك التشروط ليصل إىل ما مل يصل إليه إال من انتتج نف
النتج حو سار على نف املنوال.
وهناك حيضا خصوصيا يف الثقافة تتصل بالطبقة االنتماعية فمثال الطبقة الراقية هلا عاد ختتلف عن الطبقة الدنيا وهي
ما تعرف بسلوك (اإلتيييت) وتقبل حنواع خاصة من الطعام والتشراب 10.حما عن املفتوم العام للثقافة فينظر إليه على ما يتشكرك فيه حفراد
الجمتمع من عادا وتقاليد يف املأكل وامللب وحسلوب احلياة والتعامل ووحو ذلك فيما بينتم وقد حشرنا فيما سبق إىل جمموعة ال بأس
هبا حتمل هذا املعىن .فاألخالق واألدب من األمور اليت ترنع إىل حن ييون للفرد حو للمجتمع معاير يتفق عليتا بصورة ضمنية حو معلنة
عن مسوغا التعامل فيما بينتم فعلى سبيل املثال الجمتمع العريب ال يعكرف بطريقة السالم ب ن الرنل والرنل إىل إذا تبادال األحضان
والقبال وكذلك فيما ب ن النسا ،بعضتن ببعض وإن مل يتم ذلك فإن يدلل على سو ،العالقة حو تعد دليال على حداثة التعارف مع
التشخص بينما يف الجمتمعا اآلسيوية فإن معانقة الرنل للرنل قد ييون هلا مدلول آخر غر مقبول انتماعيا حو خلقيا .ومن هنا
توصلنا إىل مصطلح (االتيييت)؛ وهو ما جيب اتباعه للتماشي مع ثقافة امليان حو الجمتمع املراد التعامل معه.
وختتلف نظرة األفراد إىل الثقافة من فرد إىل آخر؛ ولينتا تتفق يف املضمون حو الجممل فنجد من يعرض هذه النظرة بقوله:
"ينظر البعض إىل الثقافة كسلوك متعلم متشكرك بيم حفراد التشعب فتي حفيار وتصرفا ومتشاعر لدى شعب مع ن" 11.وبذلك نستخلص
حن الثقافة وليدة الجمتمعا وحهنا ختتلف من جمتمع إىل آخر وحهنا األداة اليت هبا حيافظ هبا الجمتمع على كيانه ويضمن استقراره بل إهنا
خالصة العصارة الفيرية الفراد جمتمع ما تيونت نتيجة ادراكه املطلق لطبيعة حفراد جمتمعه دون اغفال ملسوغا وآليا ذلك الجمتمع
مبا فيه من عبيعة بيئة حتتم عليه التعامل بصورة تتناغم مع كل تلك املعطيا .
الدوائر الثقافية
تعارب عن الدوائر الثقافية اليت
للثقافة دوائر جيب حن يدور فيتا احملتوى الثقايف يف كتب تعليم العربية لار الناعق ن هبا واليت ّ
جيب حن تيون يف ح حمتوى ثقايف أل كتاب وندير بالذكر حن مصطلح الدوائر الثقافية قد حعلقه رشد ععيمة يف إعاره املتشتور
عن برامج اعداد اللاة العربية وحن تلك الدوائر تنطو على الثقافا اليت يتضمنتا كتاب حو برنامج تعليم العربية لار الناعق ن هبا .وقد
قسمت على النحو اآليت:

9انظر :ععيمة رشد حدمد المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى-الجزء األول( .مية امليرمة :نامعة حم القرى) ص .312
10انظر :عبداهلل عبد احلميد والاايل ناصر عبد اهلل أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية( .القاهرة :دار االعتصام) ص .21
11انظر :هند

صاحل وآخرون تخطيط المنهج وتطويره( ،عمان :دار الفير للطباعة والنتشر والتوزيع ط1999 3م) ص .102

الثقافة العربية؛ َّ
تعرف بأهنا" :جمموعة احلقائق والنتشاعا الفيرية والفنية والعلمية للمجموعة املعاصرة املنتمية إىل احلضارة العربية .كما
تتمثل هذه الثقافة يف استخدام والوسائل اليت تعارب هبا هذه الجمموعة عن نتشاعاهتا وتبلير رسالتتا إىل حبنائتا وإىل سائر العامل وتلقي
رسالة العامل وادائتا يف بالدها" 12.إن الدائرة الثقافية األوىل تعمد إىل املصطلح الذ حرنأنا تعريفه آنفا للعلم واالعالع به الحقا.
وقد وندنا حن الثقافة العربية ال تقتصر على احلقائق واألنتشطة الفيرية القدمية فحسب بل إهنا متزج ب ن األصالة واملعاصرة؛
حيث إنه لي من املنطقي تناول تاريخ الثقافة العربية بار االعّالع على ما وصلت إليه تلك الثقافة من تطور وحداثة وإذا سلّمنا بأن
ليل لاة ثقافة فمن البديتي حن نسلّم بأن ليل ثقافة لاة .وقد الحظنا ارتباط الثقافة اإلسالمية باللاة العربية .فلقد نزل القرآن –املرنع
األول للاة العربية -بلاة القوم املنزل إليتم لييون هلم نارباسا ومرشدا فييف ال تيون ثقافة ذلك الوحي اإلهلي متسقة مع الطبيعة
العربية؟ إن لاة العرب هي العربية ومن َثَّ فإن ثقافتتم انعياس للاتتم وقد صادفت لاتتم لاة دينتم فييف لعاقل الفصل ب ن ثقافة
اإلسالم وثقافة العرب؟ حقيقة إن األمر حبعد من ذلك؛ حيث إن العربية لسان؛ ح حنه من حناد العربية صار عربيا بلسانه ومن هنا
كان الفصل ب ن العربية واإلسالم حمرا مستحيال بل إنه ونب على كل مسلم حن يقتضي بتلك الثقافة القرآنية غر القاصرة على العرب
منذ فجر اإلسالم.

الثقافة اإلسالمية ،واملقصود هبا" :املعتقدا واملفاهيم واملبادى ،والقيم وحمناط السلوك اليت يقرها الدين اإلسالمي متمثال يف القرآن
والسنة النبوية" 13.لقد حشرنا سابقا إىل االمتزاج ب ن الثقافة العربية والثقافة اإلسالمية وهنا وحن بصدد عرض مفتوم الثقافة اإلسالمية
بصورة حكثر ختصيصا وحكثر حتديدا؛ حيث إن الثقافة العربية قد تعي ثقافة العرب على اختالف دياناهتم ومذاهبتم العقدية واليت
بدورها تطرح اختالفا يف املفردا الثقافية ليل منتا على حدة .إننا اآلن بصدد احلديث عن الثقافة اإلسالمية بعينتا دون شائبة آخرى
فنجد حهنا ما اتفق مع اليتاب وحقرته السنة التشريفة وهنا ييون الفيصل والفارق؛ حيث نلحظ حن الثقافة العربية كانت مزجيا ومتضمنة
ملناهل عدة حما الثقافة اإلسالمية فتي مفردة ال تقبل شرييا بل إهنا تنتل من منتل ححاد اال وهو املنتج الرباين واملعروف باسم
القرآن والسنة.
14
ولو عقدنا مقارنة ب ن الثقافت ن لوندنا ما يأيت:
الثقافة العربية
الثقافة اإلسالمية
* تصف ما هو كائن بال نقص حو زيادة.
* تصف ما ينباي حن نيون عليه فتي معيارية.
*تقر العناصرية اجلاهلية.
* ال تتسق مع العناصر اجلاهلية.
*حملية.
* عاملية.
*حساستا العرف.
* حساستا القرآن والسنة.
*ترفض التشعوبية حلطتا من قدر العرب * .ترفض التشعوبية لتعارضتا مع األخوة اإلسالمية.
*مقبولة لدعم النزعة القومية.
* مقبولة لدعم العزة الدنية.
12انظر :ععيمة رشد حدمد دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية ،ص.199
13انظر :السابق نفسه ص.199
14انظر :السابق نفسه ص.200

وهيذا يتضح التباين يف نقاط غاية احلساسية ب ن كال الثقافت ن فيالمها قد يتقاربا يف املفتوم العام ولينتما يتعارضان يف
التفاصيل واألصول.
الثقافة المحلية؛ وهي اليت تعارب عن" :ثقافة البالد واملعتقدا واملفاهيم واملبادى ،والقيم وحمناط السلوك اليت يقرها الجمتمع الذ ينتمي
إليه املتعلمون واألحداث حول بيئتتم" 15.إن الثقافة احمللية نز ،ال يتجزح من نسيج حفيار الجمتمع وميوله ورغباته وجتاهل تلك الدائرة
يعد شرخا بالاا يف املنتج املقدم لدارس اللاة؛ حيث إننا جند حن التعرض لثقافة دراس اللاة تتشيع نوا من األلفة واالنسجام ب ن الدارس
واللاة اهلدف؛ ألنه يتشعر وبصورة قد تيون ضمنية حو صرحية مبدى حمهية ثقافته حىت إهنا خرنت على صفحا كتاب اللاة اليت يتعلم
لاته فيتولد لديه ذلك التشعور باالحكرام لدى اللاة اهلدف ويقبل حكثر على االنتتال منتا بل إن التعرض للثقافة احمللية يف لاة الدارس
حتث الطالب على عقد نوع من املقارنا ب ن ثقافته وثقافة اللاة اهلدف مما حيثه على توخي احلذر وجتنب سو ،الفتم.
الثقافة العالمية؛ وتعين " :الوقائع واألحداث يف املستوى العاملي وتتمثل يف مستجدا العصر واالتصاال احلديثة كموضوعا الثقافة

العاملية" 16.إنه ملثر حن يتضمن كتاب اللاة اهلدف موضوعا عن الثقافة العاملية مما ينفي اجلمود حو التخلف عن اليتاب املقدم
للطالب إن كتاب تعليم اللاة األننبية مل يعد فقط وسيلة لتلقي جمموعة خمتلفة من األصوا حو املفردا واليت تتعلق بلاة ما ولي
حيضا بالقاموس املتضمن عددا ال حمدود من العبارا واملصطلحا للتعبر حو االتصال إن كتاب اللاة الثانية يعد مرنعا علميا دقيقا
يعرف الطالب مبا قد غفل عنه من معلوما عامة حو معارف عاملية مل يفطن إليتا لدى قرائته يف لاته بل إنه مثر حقا حن يصادف
شيئا قد قرح عنه يف لاته والتقى به يف اللاة اهلدف.
إن ميانة الثقافة العاملية من كتاب تعليم العربية لار الناعق ن هبا من ميانة التشبية العنيبوتية حو ميانة القنوا اإلخبارية
على تنوعتا من املتابع هلا إ ّن عرض الثقافة العاملية يف كتاب تعليم اللاة اهلدف يؤد دور القمر الصناعي الذ يرصد حركة اليرة
األرضية على ونه العموم ويرصد حركة املعارف العاملية على خمتلف التشعوب واألقطار إن هلذا اجلانب وقعاً عيباً يف نف املتعلم يعود
عليه بالتحفيز والنتشاط لييمل مسرته يف تعلم اللاة بار كلل حو ملل.
البعد الثقافي في تعليم اللغات األجنبية:

إن البعد الذ تتخذه الثقافة يف تعليم اللاا األننبية كما تقره عدد من اجلامعا العاملية ويتطرق إليه عدد من املتخصص ن يف هذا
الجمال هو حهنا البعد اخام يف تعليم اللاا االننبية؛ حيث إن الثقافة تتمم األبعاد األربعة املعروفة لدينا باسم املتارا األربع يف تعليم
اللاة :االستماع واليالم والقرا،ة واليتابة .ويف معكرك ذلك كله جند الثقافة هي الرابط األساسي ب ن تلك املتارا وهي البعد احلقيقي
الذ تقوم عليه باقي األبعاد .فييف لنا حن نتصور نصا للقرا،ة حو األستماع خيلو من تناول اجلانب الثقايف للاة اهلدف؟ بل ح
موضوعا سيعرضتا اليتاب إن مل يتناول موضوعا تعرف ثقافة اللاة اهلدف وتتناوهلا يف غر موضع وميان إننا وبال مبالاة جند
17
الثقافة تعمل على الربط ب ن منظومة تلك املتارا كعمل خيط املسبحة بل إهنا حتتل منتا موقع القلب من اجلسد.

15انظر :عبدالردمن تنيو ع ن الفرحة معاير تقويم كتب تعليم العربية لغير الناطقين بها :دراسة وصفية تحليلية ،ص.25
16انظر :السابق نفسه ص.25
17انظر :ععيمة رشد حدمد المحتوى الثقافي في برامج تعليم العربية كلغة ثانية في المجتمعات اإلسالمية "إطار مقترح" ،ص.1

إن إغفال دور ذلك الرابط األساسي ب ن متارا اللاة يعد قتال لروح اللاة وانتاضا ألمسى معانيتا الفيرية واالنسانية .إن
تصوير البعد الثقايف على حنه بعد خام ومتارة ال ميين إغفاهلا يف تعليم اللاة األننبية وهو حمر يستونب الثنا ،ويستدعي االستحسان.
إننا نطالع العديد من اليتب املتتمة بتعليم العربية لار الناعق ن هبا ولين ختبط بعض تلك اليتب يف عرح البعد الثقايف العريب
اإلسالمي يف منتج اليتاب فنجد تارة منتم من يتطرق إىل األصالة تاركا املعاصرة وتارة آخرى جند من ينحاز إىل املعاصرة غاضا عرفه
عن األصالة ودورها يف تعزيز وتدعيم التميو لدى اللاة العربية ونصفو من ذلك بأن نؤكد على حن الثقافة بعد حساسي يف تعليم العربية
لار الناعق ن هبا وحن االهتمام به حمر ال مناص منه ووانب ال تفريط فيه.
معايير المحتوى الثقافي

إن دائرة احلديث عن معاير احملتوى الثقايف يف كتب تعليم العربية لار الناعق ن تزداد ضيقا لتصل بنا إىل املعاير املراد األخذ هبا يف
هذه الدراسة إال حنه مييننا حن نعرض تلك املعاير دون التطرق املسبق إىل اخوض يف التشروط واحملددا الوانب مراعاهتا عند إعداد
معاير احملتوى الثقايف واليت سنعرضتا بالتفصيل وبتشرح وافر الحقا .نستعرض ونناقش بعض األمور اليت يتع ن تواندها يف تلك املعاير
واليت ُمفادها:
الثقافة العربية اإلسالمية1. .
االملام مبا هو معنو حمسوس مع تقدمي الثاين على األول والتدرج يف عرضتما2. .
االهتمام بتصحيح املفاهيم اخاعئة عن اإلسالم3. .
تقدمي صورة عن الثقافة العربية وخصوصيتتا4. .
احكرام ثقافا اآلخرين5. .
مساعدة الدارس ن على التطبيع االنتماعي والتييف مع الواقع العريب وحفراده6. .
إن تلك البنود قد تضمنت حهم ما ينباي توافره يف املعاير؛ ألن الثقافة العربية واإلسالمية هي حهم ما مييز اللاة العربية وعلى الرغم
من اختالف ديانا ومذاهب العرب فإننا نلحظ حهنم يتفقون يف حغلب األمور مثل التشرف والعرض واختيار األنساب ووحو ذلك
واليت لو نظرنا إليتا بصورة حيادية لوندناها نابعة من تعليم ديننا احلنيف .وجند حن الارة على العرض تدخل حتت مصطلح النخوة
واليت يقابلتا مصطلح الديوث حو الدياثة وهذا ما ال يرضيه التشرع إال حن املسلم ن يتعاملون مع مصطلح النخوة بدافع ديين وهو نفي
الدياثة بينما يتناوله غر املسلم ن من ناحية الرنولة واليرامة.
قراءة في المعايير األصولية والمحدثة

أوال :معايير المحتوى الثقافي لدى رشدي طعيمة
كرس الدكتور رشد ععيمة نتدا ال يستتان به يف صياغة جمموعة من املعاير لتقومي كتب تعليم العربية لار الناعق ن هبا يف
َّ
كتابه التشتر "دليل إعداد املواد التعليمية لاربامج تعليم العربية" .ولقد تضمنت تلك املعاير مثانية عناصر حساسية يف التقومي مصحوبة
ببطاقا التقدير من حمهتا معاير تقومي احملتوى الثقايف وعددها حربعة معاير ونرى حن حداة التقومي قد قامت فيرة احلساب فيتا على
عريقة احلساب اليدو حبسب التقدير على النحو التايل  .2 1 . :ولقد كانت تلك املعاير حمط اهتمام الباحث ن من الدرحة

األوىل؛ حيث إهنا املعاير الوحيدة ب ن املعاير الثالثة الالئي يقوم البحث عليتن متتمة مبا يتناسب مع تقومي الثقافة العربية واإلسالمية
بوصفتما الصفة الرئيسة للاة العربية ومن هنا وقع اختيار الباحث على تلك املعاير لألسباب اآلتية:
إن تلك املعاير قد صممتا رشد ععيمة بنا ،على حتليل وتقومي عدد البأس به من كتب اللاة العربية لار الناعق ن هبا1. .
إن رشد ععيمة بوصفه خبراً ذا باع ال يافل يف ميدان تعليم العربية لار الناعق ن هبا ذاعت شترته وكتاباته يف ذلك الجمال2. .
إن الباحث قد وند حن حغلب رسائل الدكتوراة واملانستر وكذلك معظم البحوث قد اعتمد على معاير رشد ععيمة 3.
بوصفتا حداة تقومي هلم.
تضمنت تلك املعاير تقومي اجلانب العريب اإلسالمي؛ حيث إن املعاير العاملية ال تعر اهتماما للجانب الديين يف كتب تعليم 4.
اللاة األننبية بصورة خاصة.
خروج تلك املعاير بصورة مرتبة ومفصلة وممنتجة تستل على الباحث استخدامتا والتعامل معتا5. .
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وهيذا عمد الباحث إىل تلك املعاير لتيون نز،اً من حداة تقوميه وفيما يلي عرض لتلك املعاير على الكرتيب اآليت:
كيفية عرض املفاهيم العربية الثقافية1. .
م دى شيوع النماذج احلقيقية للثقافة العربية اإلسالمية (حمسا ،حشخاص وبالد وخرائط وصفحا من القرآن اليرمي) وصور 2.
للمالب حو الصحف العربية حو غرها.
مدى حترر اليتاب من النمطية الثقافية التشائعة عن اإلنسان العريب (يسين اخيام ويعيش يف الصحرا ،وميارس احلياة البدوية 3.
يف حول مراحلتا وحبسط حشياهلا).
االنطباع الذ خيرج به القارى ،عن الثقافة العربية اإلسالمية من حيث احكرامتا حو الوقوف عليتا موقف احملايد4. .
ACTFL19ثانيا :معايير المحتوى الثقافي لدى المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية
لقد عمل هذا الجمل على متشروع حتت رعاية احليومة الفيدرالية اليت دعمته ماليا ليضع معاير قياسية قومية يف جمال تعليم
اللاة األننبية ولقد تياتفت نتود ححد عتشر عضوا ميثلون حمناعا خمتلفة من املناعق اجلارافية واللاا ومستويا التعليم ومناذج الاربامج
لوضع تلك املعاير وصياغتتا .ولقد حظي هذا التياتف بإمجاع غر مسبوق ب ن القائم ن على العملية التعليمية وكبار رنال األعمال
واحليومة والجمتمع يف وضع تعريف ملعاير تدري اللاة األننبية يف التعليم األمرييي ولقد اتسم واضعو تلك املعاير باحليادية يف تعريفتا؛
حيث إهنم حشاروا إىل حهنا ليست مطلقة وإمنا حتتاج ح ن استخدامتا الرنوع إىل املعاير احمللية واخاصة بالدولة الناعقة باللاة املراد
تقوميتا بعبارة حخرى :يتونب على مستخدمي تلك املعاير الرنوع حيضا إىل املعاير اليت يرى حهنا مناسبة للاة املراد تقوميتا كاللاة
العربية على سبيل املثال اليت التنفك عن احملتوى الديين والعريب يف نسيجتا.
18انظر :ععيمة رشد حدمد دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية( ،مية امليرمة :نامعة حم القرى  )1985ص-445
.445
19انظر املوقع اإلليكروين:
http://www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/public/StandardsforFLLexecsumm_rev.pdf
شوهد بتاريخ 214-9-29

ولقد حظت حداة الجمل األمرييي لتعليم اللاا األننبية إعجاب واختيار الباحث لألسباب اآلتية:
عاملية الجمل واهتمامه بتعليم اللاا األننبية1. .
املقوم إىل املعاير احمللية لتقومي اللاة املراد تقوميتا2. .
حيادية واضعي تلك املعاير؛ حيث إهنم حقروا بصراحة ونوب عودة ّ
اعتماد تلك املعاير على معاير تعليم اللاا األننبية املختلفة؛ حيث تضمنت اللاة الصينية والفرنسية واألملانية واإليطالية 3.
والعربية وغرها من اللاا األننبية.
التسلسل اهلرمي يف حتديد املعاير حبيث يتطرق الباحث إىل النقاط املراد تقوميتا بصورة وممنتجة متسلسلة4. .
للمقوم 5.
املقوم يف معرفة الارض من كل معيار ومراده فيتسىن ّ
تناول تلك املعاير بالتشرح والتوضيح فتيمل الصورة حمام ّ
استخدامه بسالسة ويسر.
ذكر املعاير الثقافية بصورة واضحة َث تناول الصال واملقارنا واملعايتشا لتلك املعاير مع ذكر حمثلة توضيحية لتطبيق 6.
تلك املعاير مما يعمق فتم الباحث يف استخدام املعاير والرنوع إليتا.
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وينتتي بنا املطاف هبذا الصدد إىل ذكر معاير الجمل األمرييي لتعليم اللاا األننبية بصورة مباشرة ونسردهتا فيما يأيت:
هل هناك تنوع يف الصور املقدمة وهل هي حديثة معاربة؟ 1.
هل الصور مناسبة للمراحل العمرية ؟ 2.
هل تاطي الصور دوال عديدة ومتنوعة؟ 3.
هل تساعد عريقة تقدمي الثقافة اهلدف املتعلم على اكتتشاف ثقافته؟ 4.
هل يقدم احملتوى الثقايف الثقافت ن األدبية والتشعبية (احمللية)؟ 5.
هل احملتوى الثقايف دقيق ومطابق للواقع احلايل؟ 6.
هل دروس القرا،ة اليت تقدم شيقة وعاربة وتراعي املراحلة العمرية؟ 7.
21

ثالثا :معايير المحتوى الثقافي اإلطار المرجعي األوروبي المشترك للغات
يرنو اإلعار املرنعي األورويب إىل تتشييل األس العامة لتطوير اللاا املراد تدريستا وكذلك اخطوط العامة للمناهج
الدراسية واليتب التعليمية؛ حيث يصف بتشيل عام ما ينباي على الدارس ن فعله ودراسته كي ما يتمينوا من إنادة لاة ما ألغراض
اتصالية فضال عن توضيحه ملاهية املتارا واملعارف اليت يتع ن على الدارس ن تنميتتا ليي يتسىن هلم التواصل باللاة اهلدف بنجاح
وسالسة .ومما هو ندير بالذكر حن ذلك الوصف ياطي السياق احلضار الذ توعنة فيه اللاة وحيدد مستويا اليفاية ليسر قياس
التقدم الذ حيرزه الدارس حثنا ،الدراسة على مدار حياته ويف كل مرحلة تعليمية خيوضتا.
ويتدف اإلعار املرنعي األورويب إىل حمور عدة نذكر منتا ما يأيت:
اإلستام يف ختطي احلوانز اليت قد تنتشأ نظرا لالختالفا القائمة ب ن نظم التعليم املختلفة واليت قد تعوق االتصال فيما ب ن 1.
املتتم ن باللاا احلديثة املعاصرة.
20شوهد بتاريخ http://www.classzone.com/enesp/profdev/pdf/evalchrt.pdf 2014-10-7
21شوهد بتاريخ /linguistic/source/framework_en.pdf4http://www.coe.int/t/dg 2014-9-30

االهتمام بالتشفافية يف املقررا الدراسية وكذلك الدورا التعليمية ألنه يقو حواصر التعاون الدويل يف جمال اللاا احلديثة 2.
عن عريق وضع األس العامة لألهداف واحملتويا للمناهج.
وضع معاير موضوعية لتوصيف اليفايا اللاوية مما يستل عملية االعتماد عليتا والرنوع هلا3. .
ختطي التعقيدا اليت تتسم هبا اللاا البتشرية عن عريق وضع هييل منظم يف شيل إعار مرنعي مما جيعلتا حكثر وضوحا4. .
متي ن التشباب والبالا ن ممن يتحدثون لاا حخرى من تبادل املعلوما واألفيار فيما بينتم5. .
دعم وتتشجيع التفاهم املتبادل والتسامح وكذلك مراعاة اهلوية والتنوع الثقايف واحلضار عارب التواصل الدويل الفعال6. .
وبنا ،على ما تقدم ذكره ينتتي بنا املقال إىل ذكر الدوافع ورا ،اختيار الباحث للمرنع األورويب وهي:
اهلييل املنظم لإلعار املرنعي والذ يساعد على حل تعقيدا اللاة ونعلتا حكثر وضوحا1. .
املعاير املوضوعية يف توصيف اليفايا اللاوية اليت يستل االعتماد عليتا2. .
اشكراك جمموعة من الدول األوروبية يف إعداده مما مينحه صفة العاملية واالحكرافية يف اإلعداد والتناول وكذلك التقدمي3. .
تركيز اإلعار على تقومي اجلانب الثقايف وعين حيضا بطريقة عرضه وتوصيفه وتوظيفه داخل املنتج مما خيدم التشق التقوميي 4.
للباحث يف حبثه.
تنوع معايره وتطرقه إىل نوانب مل يتطرق إليتا غره5. .
ولقد كانت تلك العوامل جمتمعة باعثا على اختياره ضمن معاير التقومي .واآلن نسرد معاير تقومي احملتوى الثقايف كما حوردها اإلعار
فيما يأيت:
معرفة العامل احمليط :وييون بتحديد مدى معرفة الدارس للعامل احمليط املفكرض ونوده لدى مستخدمي اللاة و ما اجلديد .ح
الطارئ على البلدان املستخدمة لتلك اللاة واملفيد يف ذا الوقت لدارسي اللاة.
املعرفة احلضارية االنتماعية :وهي اإلحاعة باألحوال االنتماعية حضارة اجلماعة حو اجلماعا اليت تتحدث تلك اللاة من .ب
حيث احلياة اليومية والظروف املعيتشية والعالقا ب ن األشخاص والقيم واملعتقدا وغرها.
ج .الوعي املتداخل حضاريا :مقدار وعي الدارس فيما يتعلق بالعالقة ب ن احلضارة األم واحلضارة األننبية املستتدفة (من حيث
االتفاق حو االختالف الواضح) ليتمين من تطوير قدر مناسب على املستوى املتداخل حضاريا.
.د
املتارا واملعارف اإلنرائية :وهي بدون تار اليت تلزم متعلم اللاة التمين من االتصال بأهل اللاة بتشيل فعال يف الجماال
املتمة كمتارا االحوال االنتماعية الروتينية؛ من رياضا وفن وهوايا وحمور متنية ووحو ذلك.

نحو معايير تجديدية مقترحة
إن املعاير السالف ذكرها تتسم بالعموم يف نوانب شىت مما يؤكد على حمهية االنتقا ،منتا ما يتناسب مع احتياناتنا وترك ما لسنا
حبانة إليه .إن احليم بالصواب من عدمه يتطلب بعض احملددا اليت حتده حىت ال ينزلق يف هوة التوسع واإلفراط ومن هنا كانت
احلانة إىل االلتزام مبجموعة من العوامل الوانب مراعاهتا عند معاجلة احملتوى الثقايف واختياره حو تقوميه حوتقدميه واليت ميين حن تتخذ
حمددا للمحتوى الثقايف  22وهي على مستوى الاربنامج؛ حيث إن مستوى الاربنامج املقدم للدارس ن سوا ،حكان للمبتدئ ن حم للمتوسط ن
حم للمتقدم ن خيتلف باختالف مستواهم وكنتيجة مكرتبة على ذلك فإن احملتوى الثقايف املختار حيضا جيب حن يتسق مع مستوى ذلك
22انظر :ععيمة رشد حدمد المحتوى الثقافي في برامج تعليم العربية كلغة ثانية في المجتمعات اإلسالمية "إطار مقترح" ،ص  4و.5

الاربنامج .ومما هو ندير بالذكر حنه يف نوع اللاة املتعلمة؛ ييون تقدمي األمناط الثقافية يف احملتوى الثقايف للاة الفصحي خمتلفا عنتا يف
اللاة العامية بينما حيتل نوع الاربنامج ميانة متمة؛ ألن احملتوى الثقايف لاربنامج تعليم العربية العام خيتلف عن احملتوى الثقايف لتعليم
العربية ألغراض خاصة .فاملواقف احلياتية واملفردا والكراكيب خمتلفة يف كل منتما كذلك حمدد الجمتمع الذ تعلم فيه اللاة؛ حيث إن
اختالف الجمتمع الذ حيتضن البيئة التعليمية يتطلب اختالفا يف اختيار احملتوى الثقايف للمنتج فالطالب الدارس يف بلد حو بيئة عربية
خيتلف عن قرينه يف بلد آسيو وكذلك عن نظره يف بلد غريب وليل منتم شأن وظروف يتطلب مراعاهتا عند تقدمي احملتوى الثقايف.
إن النقاط السابق شرحتا ترشدنا إىل حن اعداد احملتوى الثقايف ليتب تعليم العربية لار الناعق ن هبا يتع ن حن تتسم بالتشمولية واملرونة
ونبذ اجلمود ويعمد إىل التطوير والتحديث ومواكبة تارا العصر والتماشي مع كل حديث ومفيد إال حننا نلحظ حيضا حن الثقافة
العربية اإلسالمية حتتاج منا إىل ختصيص حكارب يف ما يتع ن علينا مراعاته يف احملتوى الثقايف .23واليت تعد مبثابة مبادئ ال حييد عنتا كل
ثقايف ٍ
خاص بتعليم العربية لار الناعق ن هبا وهبذا الصدد نذكر ما يأيت:
من قصد إعداد حمتوى ّ
تعارب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية1. .
حن ّ
حن تعطي صورة صادقة وسليمة عن احلياة يف األقطار العربية2. .
حن تعي املادة االهتماما الثقافية والفيرية للدارس ن على اختالفتم3. .
حن تتنوع املادة حبيث تاطي ميادين وجماال ثقافية وفيرية متعددة يف إعار الثقافة العربية واإلسالمية4. .
حن تتنوع املادة حبيث تقبل قطاعا عريضة من الدارس ن من خمتلف اللاا والثقافا واألغراض5. .
حن تتسق املادة لي فقط مع حغراض الدارس ن ولين حيضا مع حهداف العرب من تعليم لاتتم ونتشرها6. .
حال تافل املادة نوانب احلياة العامة واملتشكرك ب ن الثقافا 7. .
حن يعي احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إعار العصر الذ يعيش فيه8. .
حن يثر احملتوى الثقايف للمادة املتعلم ويدفعه إىل تعلم اللاة واالستمرار يف هذا التعلم9. .
حن ينظم احملتوى الثقايف إما من القريب إىل البعيد حو من احلاضر إىل املستقبل حو إىل اآلخرين حو من األسرة إىل الجمتمع 10.
األوسع.
حن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة َث تتدرج وحو املستوى املعنو 11..
حن توسع املادة خاربا املتعلم بأصحاب اللاة12..
حن ترتبط املادة الثقافية خباربا الدارس ن السابقة يف ثقافاهتم13..
حن يقدم احملتوى الثقايف باملستوى الذ يناسب عمر الدارس ن ومستواهم التعليمي14..
حن تلتفت املادة وبتشيل خاص إىل القيم األصيلة املقبولة يف الثقافة العربية واإلسالمية15..
حن تقدم تقوميا وتصحيحا ملايف عقول اليثرين من حفيار خاعئة عن الثقافة العربية واإلسالمية16..
حن تتجنب إصدار ححيام متعصبة للثقافة العربية17..
حن تتجنب إصدار ححيام ضد الثقافا األخرى18..
23انظر :الناقة حممود كامل وععيمة رشد حدمد الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى إعداده -تحليله-تقويمه ،ص-44
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البحث نتائج
بعض على االعالع كذلك هبا الناعق ن لار العربية كتب تقومي مبوضوع تتعلق مصادر عدة على االعالع بعد حوال :متينت الدراسة
:األمور اآلتية يف ياربز وذلك هبا الناعق ن لار العربية تعليم يف الثقايف احملتوى معاير على التعرف من والبحوث الرسائل
1تراعي ّإهنا هبا؛ حيث الناعق ن لار العربية تعليم كتب تقومي يف ععيمة رشد معاير حمهية وند قد الدراسة إ ّن
.واإلسالمية العربية الثقافة ب ن التفريق حمهية على وتؤكد العربية اللاة من الديين التشق
املعاير تلك إ ّن األننبية؛ حيث اللاا تعليم كتب تقومي يف األمرييي الجمل معاير حمهية بينت قد الدراسة إ ّن 2-
احملتوى عرض يف التدرج حمهية على تؤكد وحهنا والرسائل واألحباث الدراسا من العديد عليتا واستند عاملية
.الطالب مستوى مع وتناسبه الثقايف
مستوى على املتخصص ن من خمتلفة جمموعة قبل من حعد األورويب؛ حيث اإلعار معاير حمهية بينت قد الدراسة إ ّن 3-
وحكدوا احتادهم يعكر الذ الثقايف التنوع تالئم منوذنية بنتائج ليخرنوا بينتم فيما تعاونوا والذين األورويب االحتاد
.األننبية اللاا تعليم كتب يف الثقايف الواقع إظتار حمهية على
التوصيات:
حن تتظافر نتود املتخصص ن لتفرز لنا حداة عربية مستقلة على غرار األدوا اليت حعدها دكتور رشد ععيمة لتقومي
كتب تعليم العربية فتيون مرنعا ثانيا غر مرنع رشد الذ يستعان به يف تقومي

1-

