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            ABSTRACT 

 

This study aims to develop common standards Arabic between Rushdie Ahmed 

Tuyaima level, and level of the American Council of Teachers of foreign 

languages, and level of the common European framework. The mentioned of the 

criteria standards above have achieved widespread use among the interested 

parties and experts both in teaching foreign languages or Arab Non native 

speakers. From this perspective the researcher focuses on the culture and content, 

as well as the determinants of public and standards and dealt with the three 

criteria mentioned above. It is hoped that this study will be a new nucleus to 

revise the methods mentioned as a subject focuses in teach Arabic to non-native 

speakers. In order to raise the level of preparation of written teaching Arabic to 

non-native speakers which is reflected in turn positively on the level of Arab 

learners, the study came out the results of the task, it is: the importance of 

selected from Arab and American standards and European cultural content in the 

books teach Arabic to non-native speakers calendar. 
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 لخصامل

هتدف هذه الدراسة إىل استنباط املعايري املشرتكة بني معايري رشدي أمحد طعيمة، ومعايري اجمللس األمريكي ملعلمي 
اللغات األجنبية، ومعايري اإلطار األورويب املشرتك، حيث إن املعايري املذكورة قد حققت انتشارا واسعا يف 

اء يف تعليم اللغات األجنبية أم فيتعليم العربية لغري الناطقني االستخدام والتداول بني أوساط املهتمني واخلرباء، سو 
هبا. ومن هذا املنطلق فقد بدأ الباحث ابالشارة إىل الثقافة وحمتواها، كذلك حمدداهتا ومعايريها العامة،  وبعد أن 

عت إىل اختيار كل فرغ من ذلك  تناول املعايري الثالثة املذكورة آنفا ابلعرض واملناقشة، وعرض األسباب اليت دف
وابتكارها يف تقومي كتب  احلديثة األدوات هذه الدراسة نواة جديدة الستنباطمعيار منها، ومن املرجو أن تكون 

تعليم العربية لغري الناطقني هبا، واخلروج عن النمطية يف التقومي، مما يرتقي مبستوى إعداد كتب تعليم العربية لغري 
بدوره إجيااب على مستوى متعلمي العربية من غري أبنائها، وقد خرجت الدراسة بنتائج الناطقني هبا والذي ينعكس 

مهمة، ومن: أمهية املعايري املختارة من عربية وأمريكية وأوروبية يف تقومي احملتوى الثقايف لكتب تعليم العربية لغري 
 الناطقني هبا.
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 املقدمة
موضوع حيتوى بني طياته على جوانب عدة. واملعايري الثقافية يف تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى  

مناهج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى جانب ال ميكن غض الطرف عنه؛ إذ إن إعداد املنهج دون النظر إىل 
العربية ال املعايري الثقافية ميثل ثغرة ال يستهان هبا، وهو نقص ال يغتفر، حيث إّن حاجة الدارس إىل تعّلم اللغة 

تقتصر على تعيني الفعل والفاعل وغريمها من أجزاء اجلملة، أو القواعد النحوية، أو ترديد جمموعة من الرتاكيب 
والعبارات الوظيفية اليت ختدم اجلانب االتصايل بغري إدارك لتنوع العبارات اليت تتماشى بدورها مع املواقف واملناسبات 

؛ ففي العادة عندما يفرتق شخصان يستخدمان عبارة "إىل اللقاء"، أما إذا كان املختلفة. ونضرب هبذا الشأن مثال
أحدمها ذاهبا لقضاء حاجة مهمة، فيستخدمان عبارة "ابلتوفيق"، وبناء عليه فإن توظيف الرتكيب أو العبارة يف 

به عند تناول اجلانب الثقايف  مواقفها املناسب ملا تفرضه ثقافة اللغة يعد أمرا مهما يستوجب االلتفات إليه، والعناية
 يف املنهج املستخدم.

وقد اسرتعى اهتمام الباحث بعد العمل يف جمال تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى واحتكاكه بعدة مناهج،  
يتعني أن معظم تلك املناهج ال تنحو اجتاًها معيارًًي يف حتديد حمتواها الثقايف، ومن َثمَّ كان من ضمن األمور اليت 

على من يعمل يف أتليف وإعداد كتب تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى أن يعريها مزيًدا من االهتمام يف براجمه 
 ومناهجه ابملعايري الثقافية يف تلك الكتب والربامج واملناهج.

فة. ولقد لوحظ إن العالقة بني اللغة والثقافة عالقة وطيدة ومتأصلة، حيث من املعروف أن اللغة وعاء الثقا 
أن املدخل األفضل يف تعليم اللغات األجنبية يكون من خالل تعليم ثقافة اللغة إىل متعلميها، هناك شبه إمجاع بني 
العاملني يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها على أن املدخل األفضل لتعليم العربية هو تعليمها من خالل الثقافة 

ولقد انتبه الكثري من املتخصصني إىل أن استخدام مناهج تعليم العربية ألهلها، واألسلوب اإلسالمية ورؤيتها العامة. 
التقليدي يف تعليم العربية قد أثبت فشال كبريا جعل أغلب الدارسني من غري العرب يعزفون عن إكمال الدراسة، 

لعريب لتعليم للناطقني بغريها ال تصلح واتفقوا على أنَّ املناهج والكتب واملواد التعليمية املستخدمة خارج الوطن ا
للناطقني بغريها الذين يدرسون داخل الوطن العريب؛ حيث أعدت لبيئة خاصة معتمدة على لغاهتا القومية، لذلك 
جلأت بعض املعاهد يف العامل العريب، يف جامعة أم القرى ويف جامعة امللك سعود، ويف معهد اخلرطوم الدويل واجلامعة 

يف جامعة األزهر إىل التخطيط لوضع كتب، تتوافر فيها شروط متليها األهداف اخلاصة، وتفرضها طبيعة األمريكية و 
 (1)الدارسني، وتتسم ابلواقعية وتدور حول أمور مألوفة يف احلياة العربية اإلسالمية املعاصرة.

                                                           
ص الطبعة: األوىل)2006 - القاهرة- الناطقني هبا النظرية والتطبيق،على أمحد مدكور،إميان أمحد هريدي،دار الفكر العريب انظر: تعليم اللغة العربية لغري(1)

120-121). 
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مكانية البناء عليه مستقباًل يف إعداد وتربز أمهية الدراسة  يف أهنها تسلط املعايري العربية والعاملية املعتمدة، وإ 
 حمتوى ثقايف يتوافق مع واقع اجملتمعات غري العربية.

 
 معايري احملتوى الثقايف

تناول احملتوى الثقايف يف كتب تعليم اللغات األجنبية مل يعد موضوعا جديدا أو اثنوًي للمناقشة وتبادل وجهات النظر 
بل أضحى االرتقاء به عالمة دالة على مطابقة الكتاب للمعاير العاملية يف حوله يف ميدان تعليم اللغات االجنبية. 

التأليف واالعداد، كذلك دليال على اتساق أهداف املنهج من الغاية املرجوة من دراسة اللغات األجنبية؛ أال وهي 
توى الثقايف يف كتب تعليم التواصل وتبادل املنافع واملصاحل. ولقد تعالت الدعوات إبعادة النظر يف طريقة تناول احمل

العربية لغري الناطقني هبا، حيث إن االفتقار إىل معيارية موائمة لتطورات العصر قد زج مبعدي كتب تعليم العربية 
اجلانب. فنجد من  للناطقني بغريها إىل منحل من االجتهاد الفردي، أو ما ميكن تصنيفه ابلالمعيارية يف تناول هذا

نب الرتاثي من اللغة دون االلتفات إىل التطور الزمين املعاصر وأثره يف التعامالت اليومية يف اللغة اجلا مييل إىل ابراز
السلوك، وجند أيضا من ينجرف إىل اخراج اللغة يف الصورة املعاصرة الغالب عليها الطابع العامي للغة، مع إمهال 

، ويظهر جلية للقاصي والداين أنه من املشكالت اليت الكثري من اجلمال الرتاثي والعظمة النصية يف النصوص القدمية
تواجهنا يف إعداد املواد التعليمية هي عدم االتفاق على حتديد املواقف واملالمح الثقافية اليت ميكن توظيفها يف كتب 

التعريفات املتعلقة . وبناء عليه، فإن هذا الباب قد تناول يف مبحثيه األول والثاين (2)تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
ابلثقافة واحملتوى الثقايف وكذلك عالقة الثقافة ابللغة، وتطرق إىل عرض املعايري الثقافية للمحتوى الثقايف لدى رشدي 
طعيمة واجمللس األمريكي وكذلك األورويب املختارة ليستخلص منها معايري موحدة يف تقومي كتاب "العربية بني 

 يديك".
 

 لثقايف وعالقة الثقافة بتعليم اللغةالثقافة واحملتوى ا
قبل اخلوض يف احلديث عن املعايري الثقافية بتفريعاهتا، تعني علينا أن نفرد بعض الصفحات لتناول بعض  

املصطلحات املرتبطة ابملذكور أخري حنو: الثقافة واحملتوى الثقايف وعالقة الثقافة ابللغة أو بعبارة أخرى بتعليم اللغة. 
الثقافة من الكلمات اليت قد يلتبس على بعضهم فهم معناها وحتديد مفهومها، فالفرد امللم بقدر معني من تعد كلمة 

املعلومات واملعارف يطلق عليه مثقفا، أي هو شخص متعّلم أو متحّضر، وال يقتصر األمر على ذلك فحسب، بل 
                                                           

الطبعة:  م1980 - مكة املكرمة - انظر: األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، رشدي أمحد طعيمة، جامعة أم القرى(2)
 .(9ص األوىل)
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ولو الحظنا  (3)أمرا شائعا يف معظم األحيان. إن  اخللط بني مفهوم الثقافة واحلضارة من الناحية اللفظية قد أصبح
التقارب يف االستخدام لكلمتني املتحضر واملثقف، مع العلم أن التحضر من احلضارة واملثقف من املعرفة أو الثقافة، 
واحلضارة كما هو معلوم لدينا يقصد به التطور املادي والصناعي والعمراين يف جمتمع ما، ويف تعاقب مستمر لفرتة 

، وقد يقصد من احلضارة ما هو عكس البداوة. إن التعريفات السالف ذكرها قد تولد لدى القارئ نوعا من ما
اخللط كما ذكرنه آنفا يف الفصل والتمييز بني الكلمتني من حيث املقصود واملراد، إال أننا سنستعرض يف األسطر 

 علق ببحثنا هذا.املقبلة بعض ما يعيننا على االقرتاب من مفهوم الثقافة فيما يت
فلقد أدىل العديد بدلوهم ليقفوا على تعريف كلمة الثقافة، بل ذهب بعضهم إىل تقسيمها إىل خاص وعام،  

وقد قيل فيها أبن الرتاث أو الثقافة هي طريقة احلياة الكلية للمجتمع جبوانبها الفكرية، واملادية، وهي تشتمل على 
تقاليد والعادات واألخالق والنظم واملهارات، وطرق تفكري وأساليب احلياة جمموعة األفكار والقيم واملعتقدات، وال

والعرف، والفن والنحت والتصوير وغريه من املظاهر اليت يتبناها اجملتمع يف معامالته احلياتية، وتظهر أيضا يف أدبه 
ء عليه، ميكننا القول أبن الثقافة . وبنا(4)وأساطريه وكل ما توارثه الفرد، وأضاف إليه تراثه نتيجة عيشه يف جمتمع ما

نتاج فكري إبداعي روحي، جيمع بني لباب أفكار اإلنسان وترمجته بصورة ملموسة يف واقعه احليايت، سواء أكانت 
تلك الرتمجة يف صورة معنوية من عادات وتقاليد وقيم وحنو ذلك، أم يف صورة حسية من فنون وإبداعات ملموسة 

 وجنان. ذات كيان يدركه كل ذي لب
عّرف فرنسيس عبد النور الثقافة أبهنا:"كل األفكار واملؤسسات والنظم االجتماعية والعادات والتقاليد اليت  

. وهنا (5)خلقها االنسان لنفسه، وبدون الثقافة يصبح االنسان كائن بيولوجيا فقط يسلك كما تسلك احليواانت"
ن االنساين، حيث يرى إن الثقافة جزء ال يتجزأ من الفطرة يربط عبد النور بني الثقافة وبني معىن ولب التكوي

كما سبق –االنسانية، بل إنه ينفي إنسانية الفرد إذا انتفت عنه الثقافة. وهبذا ميكننا القول أبن اللغة واليت هي 
انطق  وعاء الثقافة، تعكس بكل وضوح احلقيقة االنسانية الكامنة لدى كل جمتمع -االشارة إىل ذلك يف غري موضع

بنفس اللغة على اختالف ذلك اجملتمع وتنوعه، وإذا ضربنا مثال يوضح انعكاس طبيعة اجملتمع من خالل لغته لنظران 
إىل طبيعة االصوات يف اللغة العربية وكذلك حجم الرتاكيب واملفردات مبا فيها من اختالفات بني التذكري والتأنيث،  

ه يعكس مدى التعقيد يف الرتكيبة الفكرية لدى اجملتمع العريب، ذلك مقارنة كذلك االفراد والتثنية واجلمع والذي بدور 
ببساطة الرتاكيب واملفردات يف اللغة املاليوية، والذي يعكس أيضا تناوهلا للقضاًي االجتماعية من عادات وتقاليد 

                                                           
 م2004 - القاهرة - ، مكتبة وهبةعلي، الشيخ حممد عبد الرؤوفانظر: املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إىل التطبيق، فتحي يونس (3)

 (.119صالطبعة: األوىل)
 .(101ص الطبعة: الثالثة) م1999 - عمان - والتوزيعوأخرون، دار الفكر للطباعة والنشر  هنديانظر: ختطيط املنهج وتطويره، صاحل (4)
 .(20ص ) القاهرة -أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية، عبد احلميد عبد هللا، وانصر عبد اللهالغايل، دار االعتصام (5)
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واملرأة، وأوضاع املطلقة  بصورة أقل حدة من الواقع العريب، من حيث املسائل املتعلقة بطبيعة التعامل بني الرجل
وقضاًي الشرف وحنوها واليت تتناول على أصعدة متباينة بني اجملتمعني، بصورة ال ميكن إنكارها أو غض الطرف 

 عنها.
. فمثال (6)ريثما ذهب أهل االنثروبولوجيا إىل أن أصل الكلمة التيين، وهو يعين الزراعة أو التمجيد والتعظيم 

اتيلور أن الثقافة هي:"ذلك الكل املركب الذي يشتمل على املعرفة والعائد الفين واألخالقي يرى عامل االنثربوجليا 
. حيث جند أن (7)والقانوين والعادات وغريها من القدرات والعادات اليت يكتسبها االنسان بوصفه عضوا يف جمتمع"

عريفه للثقافة إال أن األخري قد ربط بني متخصصي االنثربولوجي أيضا مل يبتعدوا كثريا عما تقدم به عبد النور يف ت
الثقافة واالنسانية. ولنا فيما ذكره اتيلور مالحظة حيث وصفها ابملركب، مما يعكس الطبيعة املعقدة للثقافة على 
اختالف جمتمعاهتا أو حىت من ينتمون إليها. بل زاد على ذلك أبن ألزمها صفة االكتسابية حيث إن الفرد يكتسبها 

ر أخرى إىل حد و ع احمليط لتصبح بذلك إراث ومريااث يتوارث من جيل ألخر. وقد تصل الثقافة يف أممن اجملتم
 التمجيد والتعظيم حبسب ما ذكره أهل االنثروبولوجي.

ولو توقفنا قليال على موقف علماء العربية من تناول املصطلح، لوجدان تعريفهم هلا أبهنا:"املصدر الثالثي لـ:  
بكسر الثاء تعين اخلدمة والفطنة والنشاط، ويقال ثقف الرمح تثقيفا أي ساواه وعدله والصفة من ثقف، فالثقافة 

. فالثقافة هنا جتمع بني التهذيب والتقليم ملا هو مادي كاألدوات من أسلحة أو ما (8)الفعل املضعف ومثقف"
املثابرة. ولنا هنا وقفة لطيفة؛ حيث إن  شاهبها. وجندها أيضا يف موطن آخر تشري إىل الفطنة والنشاط أي االجتهاد و 

كال التفسريين يرتمجان بصورة أو أبخرى املضمون الثقايف، والذي هو السلوك االنساين املهندم واملهذب القائم على 
التعديل واملراجعة ليخرج يف صورة مثالية. كذلك جند ما يشري إىل احلركة والنشاط مما يفرز بطبيعة احلال نتاجا أدبيا 

 معمارًي ثقافيا يعكس رقيا وتقدما. أو
والثقافة كما ذكران هلا معىن خاص وهو ما يدل على بلوغ الفرد مستوى تعليميا معينا، أو ميتاز عن غريه ممن  

مل ينتظموا يف معاهد العلم فيقال فالن ذو ثقافة علمية أو أدبية أو دينية، وكذلك أيضا تدل على منط خاص 
، وهنا (9)ال هو مثقف أي لديه سعة يف األفق ونبٌل يف األخالق ومساحة يف الطبعلشخصية املتحدث عنه، فيق

نتلقي تناوال للثقافة من زاوية أخرى واليت هي تتعلق ابلناحية الفكرية واملكانة العلمية أو االكادميية. حيث أن املكانة 
قبة مؤسسة تعليمية مشهورة أو معلنة  العلمية القائمة على تلقي جمموعة من املعارف املمنهجة يف إطار واضح حتت

                                                           
 .(312ص  1)ج  مكة املكرمة -ة أم القرى ، جامعطعيمةرشدي أمحد  ،انظر: املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى(6)
 .(198ص ) 1985 - مكة املكرمة - انطر: دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية، رشدي أمحد طعيمة، جامعة أم القرى(7)
 .(312ص  1)ج  طعيمة،انظر: املرجع يف تعليم اللغة العربية(8)
 .(312ص  1)ج  طعيمة،العربيةانظر: املرجع يف تعليم اللغة (9)
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يرتتب عليها حصول الفرد على شهادة تثبت قضائه فرتة زمنية معينة مقتضيا مبنهج وطريقة تعليم حمددة، فإن هذا 
اعرتاف مبكانة ثقافية معرفية حازها الفرد لدى ختطيه كل تلك الشروط ليصل إىل ما مل يصل إليه إال من انتهج نفس 

 لى نفس املنوال.النهج أو سار ع
وهناك أيضا خصوصيات يف الثقافة تتصل ابلطبقة االجتماعية، فمثال الطبقة الراقية هلا عادت ختتلف عن الطبقة 

. أما عن املفهوم العام للثقافة (10)الدنيا وهي ما تعرف بسلوك )اإلتيكيت( وتقبل أنواع خاصة من الطعام والشراب
جملتمع من عادات وتقاليد يف املأكل وامللبس وأسلوب احلياة والتعامل وحنو ذلك فينظر إليه على ما يشرتك فيه أفراد ا

فيما بينهم، وقد أشران يف ما سبق إىل جمموعة ال أبس هبا حتمل هذا املعىن. فاألخالق واألدب من األمور اليت ترجع 
ات التعامل فيما بينهم، فعلى إىل أن يكون للفرد أو للمجتمع معايري يتفق عليها بصورة ضمنية أو معلنة عن مسوغ

سبيل املثال اجملتمع العريب ال يعرتف بطريقة السالم بني الرجل والرجل إىل إذا تبادال األحضان والقبالت وكذلك 
فيما بني النساء بعضهن ببعض، وإن مل يتم ذلك فإن يدلل على سوء العالقة أو تعد دليال على حداثة التعارف مع 

معات األسيوية فإن معنقة الرجل للرجل قد يكون هلا مدلول أخر غري مقبول اجتماعيا أو الشخص، بينما يف اجملت
خلقيا. ومن هنا توصلنا إىل مصطلح )االتيكيت(؛ ما هو واجب اتباعه للتماشي مع ثقافة املكان أو اجملتمع املراد 

 التعامل معه.
يف املضمون أو اجململ فنجد من يعرض هذه  ونظرة االفراد إىل الثقافة ختتلف من فرد إىل آخر ولكنها تتفق 

النظرة بقوله:"ينظر البعض إىل الثقافة كسلوك متعلم مشرتك بيم أفراد الشعب، فهي أفكار وتصرفات ومشاعر لدى 
. وبذلك نستخلص أن الثقافة وليدة اجملتمعات، وأهنا ختتلف من جمتمع إىل آخر، وأهنا األداة اليت (11)شعب معني"
اجملتمع على كيانه ويضمن استقراره، بل إهنا خالصة العصارة الفكرية الفراد جمتمع ما تكونت نتيجة  هبا حيافظ هبا

ادراكه املطلق لطبيعة أفراد جمتمعه دون اغفال ملسوغات وآليات ذلك اجملتمع، مبا فيه من طبيعة بيئة حتتم عليه 
 التعامل بصورة تتناغم مع كل تلك املعطيات.

 
 أنواع الثقافة

قافة أنواع جيب أن يغطيها احملتوى الثقايف يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني هبا، واليت تعرّب عن الدوائر الثقافية للث
اليت جيب أن تكون يف أي حمتوى ثقايف ألي كتاب، جدير ابلذكر أن مصطلح الدوائر الثقافية قد أطلقه رشدي 

                                                           
 .(21ص ) عبدهللا، يميةانظر: أسس إعداد الكتب التعل(10)
 (102ص ) انظر: ختطيط املنهج وتطويره، هندي(11)
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عربية، وأن تلك الدوائر تنطوي على الثقافات اليت يتضمنها كتاب طعيمة يف إطاره املشهور عن برامج اعداد اللغة ال
 أو برانمج تعليم العربية لغري الناطقني هبا. وقد قسمت على النحو اآليت:

 
تعرفَّ أبهنا:"جمموعة احلقائق والنشاطات الفكرية والفنية والعلمية للمجموعة املعاصرة املنتمية إىل  أ(الثقافة العربية،

الوسائل اليت تعرب هبا هذه اجملموعة عن نشاطاهتا وتبليغ رسالتها ا تتمثل هذه الثقافة يف استخدام ية. كماحلضارة العرب
". إن الدائرة الثقافية األوىل تعمد إىل املصطلح (12)إىل أبنائها، وإىل سائر العامل وتلقي رسالة العامل وادائها يف بالدها

 اطالعا الحقا.الذي أرجأان تعريفه آنفا لنحيطكم به علما و 
وقد وجدان أن الثقافة العربية ال تقتصر على احلقائق واألنشطة الفكرية القدمية فحسب، بل إهنا متزج بني  

األصالة واملعاصرة، حيث إنه ليس من املنطقي تناول اتريخ الثقافة العربية بغري االّطالع على ما وصلت إليه تلك 
ن لكل لغة ثقافة، فمن البديهي أن نسّلم أبن لكل ثقافة لغة. وقد الحظنا الثقافة من تطور وحداثة، وإذا سّلمنا أب

بلغة القوم املنزل إليهم، ليكون  -املرجع األول للغة العربية–ارتباط الثقافة اإلسالمية ابللغة العربية. فلقد نزل القرآن 
العربية؟ إن لغة العرب هي العربية هلم نرباسا ومرشدا، فكيف ال تكون ثقافة ذلك الوحي اإلهلي متسقة مع الطبيعة 

ومن َثَّ فإن ثقافتهم انعكاس للغتهم، وقد صادفت لغتهم لغة دينهم فكيف لعاقل الفصل بني ثقافة اإلسالم وثقافة 
العرب؟ حقيقة إن األمر أبعد من ذلك، حيث إن العربية لسان، أى أنه من أجاد العربية صار عربيا بلسانه، ومن 

العربية واإلسالم أمرا مستحيال، بل إنه وجب على كل مسلم أن يقتضي بتلك الثقافة القرآنية هنا كان الفصل بني 
 الغري قاصرة على العرب منذ فجر اإلسالم.

 
واملقصود هبا:"املعتقدات واملفاهيم واملبادىء والقيم وأمناط السلوك اليت يقرها الدين اإلسالمي  ب(الثقافة اإلسالمية،

". لقد أشران سابقا إىل االمتزاج بني الثقافة العربية والثقافة اإلسالمية، وهنا حنن (13)متمثال يف القرآن والسنة النبوية
ا وأكثر حتديدا، حيث إن الثقافة العربية قد تعكس ثقافة بصدد عرض مفهوم الثقافة اإلسالمية بصورة أكثر ختصيص

العرب على اختالف دًيانهتم ومذاهبهم العقدية، واليت بدورها تطرح اختالفا يف املفردات الثقافية لكل منها على 
وأقرته حدة. إننا اآلن بصدد احلديث عن الثقافة اإلسالمية بعينها دون شائبة آخرى، فنجد أهنا ما اتفق مع الكتاب 

السنة الشريفة، وهنا يكون الفيصل والفارق، حيث نلحظ أن الثقافة العربية  كانت مزجيا متضمنة ملناهل عدة، أما 

                                                           
 .(199ص) طعيمة،دليل عملانظر: (12)
 .(199ص) طعيمة،انظر: دليل عمل(13)
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الثقافة اإلسالمية فهي مفردة ال تقبل شريكا، بل إهنا تنهل من منهل أحادي، اال وهو املنهج الرابين واملعروف ابسم 
 القرآن والسنة.

 :(14)لثقافتني لوجدان ما أييتولو عقدان مقارنة بني ا
 الثقافة اإلسالمية     الثقافة العربية  

 * تصف ما ينبغي أن نكون عليه فهي معيارية. *أهنا تصف ما هو كائن بال نقص أو زًيدة.
 * ال تتسق مع العناصر اجلاهلية.  اجلاهلية. *تقر العناصر

 * عاملية.   *حملية.
 والسنة. * أساسها القرآن *أساسها العرف.

 * ترفض الشعوبية لتعارضها مع األخوة اإلسالمية. *ترفض الشعوبية حلطها من قدر العرب.              
 نية.ي* مقبولة لدعم العزة الد *مقبولة لدعم النزعة القومية.

 
العام ولكنهما وهكذا يتضح التباين يف نقاط غاية احلساسية بني كال الثقافتني، فكالمها قد يتقاراب يف املفهوم 

 يتعارضان يف التفاصيل واألصول.
 

وهي اليت تعرب عن:"ثقافة البالد واملعتقدات واملفاهيم واملبادىء، والقيم وأمناط السلوك اليت يقرها  ج(الثقافة احمللية،
أفكار  ". إن الثقافة احمللية جزء ال يتجزأ من نسيج(15)اجملتمع الذي ينتمي إليه املتعلمون واألحداث حول بيئتهم

اجملتمع وميوله ورغباته، وجتاهل تلك الدائرة يعد شرخا ابلغا يف املنهج املقدم لدارس اللغة، حيث إننا جند أن التعرض 
لثقافة دراس اللغة، تشيع جوا من األلفة واالنسجام بني الدارس واللغة اهلدف، ألنه يشعر وبصورة قد تكون ضمنية 

ا خرجت على صفحات كتاب اللغة اليت يتعلم لغته، فيتولد لديه ذلك الشعور أو صرحية مبدى أمهية ثقافته، حىت إهن
ابالحرتام لدى اللغة اهلدف ويقبل أكثر على االنتهال منها، بل إن التعرض للثقافة احمللية يف لغة الدارس حتث 

 ذر وجتنب سوء الفهم.الطالب على عقد نوع من املقارانت بني ثقافته وثقافة اللغة اهلدف، مما حيثه على توخي احل
 

                                                           
 .(200 ص) طعيمة،انظر: دليل عمل(14)
 .(25ص) تنكو عني الفرحة عبدالرمحن،ناطقني هبا: دراسة وصفية حتليليةالعربية لغري الانظر: معاير تقومي كتب تعليم (15)
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:"الوقائع واألحداث يف املستوى العاملي وتتمثل يف مستجدات العصر واالتصاالت احلديثة  فتعين د(الثقافة العاملية،
". إنه ملثري أن يتضمن كتاب اللغة اهلدف موضوعات عن الثقافة العاملية، مما ينفي (16)كموضوعات الثقافة العاملية

الكتاب املقدم للطالب، إن كتاب تعليم اللغة األجنبية مل يعد فقط وسيلة لتلقي جمموعة اجلمود أو التخلف عن 
خمتلفة من األصوات أو املفردات واليت تتعلق بلغة ما، وليس أيضا ابلقاموس املتضمن عددا ال حمدود من العبارات 

يقا يعرف الطالب مبا قد غفل عنه من واملصطلحات للتعبري أو االتصال. إن كتاب اللغة الثانية يعد مرجعا علميا دق
معلومات عامة، أو معارف عاملية مل يفطن إليها لدى قرائته يف لغته، بل إنه مثري حقا أن يصادف شيئا قد قرأ عنه 

 يف لغته والتقى به يف اللغة اهلدف.
العنكبوتية أو مكانة  إن مكانة الثقافة العاملية من كتاب تعليم العربية لغري الناطقني هبا، من مكانة الشبكة 

القنوات اإلخبارية على تنوعها من املتابع هلا، إّن عرض الثقافة العاملية يف كتاب تعليم اللغة اهلدف، يؤدي دور القمر 
الصناعي الذي يرصد حركة الكرة األرضية على وجه العموم ويرصد حركة املعارف العاملية على خمتلف الشعوب 

قعًا طيباً يف نفس املتعلم يعود عليه ابلتحفيز والنشاط، ليكمل مسريته يف تعلم اللغة بغري  واألقطار، إن هلذا اجلانب و 
 كلل أو ملل.

 
 البعد الثقايف يف تعليم اللغات األجنبية:

إن البعد الذي تتخذه الثقافة يف تعليم اللغات األجنبية كما تقره عدد من اجلامعات العاملية وكذلك يتطرق  
خصصني يف هذا اجملال هو أهنا البعد اخلامس يف تعليم اللغات االجنبية، حيث إن الثقافة تتمم إليه عددا من املت

األبعاد األربعة املعروفة لدينا ابسم املهارات األربع يف تعليم اللغة: االستماع والكالم والقراءة والكتابة. ويف معرتك 
وهي البعد احلقيقي الذي تقوم عليه ابقي األبعاد.  ذلك كله جند الثقافة هي الرابط األساسي بني تلك املهارات،

فكيف لنا أن نتصور نصا للقراءة أو األستماع خيلو من تناول اجلانب الثقايف للغة اهلدف؟ بل أي موضوعات 
سيعرضها الكتاب إن مل يتناول موضوعات تعرف ثقافة اللغة اهلدف، وتتناوهلا يف غري موضع ومكان، إننا وبال 

لثقافة تعمل على الربط بني منظومة تلك املهارات كعمل خيط املسبحة، بل إهنا حتتل منها موقع القلب مبالغة جند ا
 .(17)من اجلسد

ألمسى معانيها الفكرية  لروح اللغة واجهاضاً  إن إغفال دور ذلك الرابط األساسي بني مهارات اللغة، يعد قتالً  
خامس ومهارة ال ميكن إغفاهلا يف تعليم اللغة األجنبية، أمر واالنسانية. إن تصوير البعد الثقايف على أنه بعد 

                                                           
 .(25ص) عبدالرمحن،معاير تقومي كتب تعليم العربيةانظر: (16)
 .(1ص)انظر: احملتوى الثقايف يف برامج تعليم العربية كلغة اثنية يف اجملتمعات اإلسالمية "إطار مقرتح"، رشدي أمحد طعيمة (17)
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يستوجب الثناء ويستدعي االستحسان. إننا نطالع العديد من الكتب املهتمة بتعليم العربية لغري الناطقني هبا، ولكن 
طرق إىل ختبط بعض تلك الكتب يف طرح البعد الثقايف العريب اإلسالمي يف منهج الكتاب، فنجد اترة منهم من يت

م طرفه عن األصالة ودورها يف تعزيز وتدعي آخرى جند من ينحاز إىل املعاصرة غاضاً  املعاصرة، واترةً  األصالة اتركاً 
و من ذلك أبن نؤكد على أن الثقافة بعد أساسي يف تعليم العربية لغري الناطقني هبا بالتميو لدى اللغة العربية. ونص

 وواجب ال تفريط فيه.وأن االهتمام به أمر ال مناص منه 
 

 معايري احملتوى الثقايف
، لتصل بنا إىل إن دائرة احلديث عن معاير احملتوى الثقايف يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني تزداد ضيقاً  

املعايري املراد األخذ هبا يف هذه الدراسة. إال أنه ميكننا أن نعرض تلك املعايري دون التطرق املسبق إىل اخلوض يف 
الشروط واحملددات الواجب مراعاهتا عند إعداد معايري احملتوى الثقايف، واليت سنعرضها ابلتفصيل وبشرح وافر الحقا. 

 نستعرض ونناقش بعض األمور اليت يتعني تواجدها يف تلك املعايري واليت ُمفادها:
 الثقافة العربية اإلسالمية. .1
 األول والتدرج يف عرضهما. االملام مبا هو معنوي حمسوس مع تقدمي الثاين على .2
 االهتمام بتصحيح املفاهيم اخلاطئة عن اإلسالم. .3
 تقدمي صورة عن الثقافة العربية وخصوصيتها. .4
 احرتام ثقافات اآلخرين. .5
 مساعدة الدارسني على التطبيع االجتماعي، والتكيف مع الواقع العريب وأفراده. .6

املعايري، ألن الثقافة العربية واإلسالمية هي أهم ما مييز اللغة إن تلك البنود قد تضمنت أهم ما ينبغي توافره يف 
العربية، وعلى الرغم من اختالف دًيانت ومذاهب العرب، فإننا نلحظ أهنم يتفقون يف أغلب األمور، مثل الشرف 

ننا احلنيف. والعرض واختيار األنساب وحنو ذلك، واليت لو نظران إليها بصورة حيادية، لوجدانها انبعة من تعليم دي
حيث جند أن الغرية على العرض تدخل حتت مصطلح النخوة، واليت يقابلها مصطلح الديوث أو الدًيثة، وهذا ما ال 
يرضيه الشرع، إال أن املسلمني يتعاملون مع مصطلح النخوة بدافع ديين وهو نفي الدًيثة، بينما يتناوله غري املسلمني 

 من انحية الرجولة والكرامة.
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 عايري احملتوى الثقايف لدى رشدي طعيمةأوال: م
كرسَّ الدكتور رشدي طعيمة جهدا ال يستهان به يف صياغة جمموعة من املعايري لتقومي كتب تعليم العربية  

لغري الناطقني هبا يف كتابه الشهري "دليل إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية". ولقد تضمنت تلك املعايري مثانية 
أساسية يف التقومي مصحوبة ببطاقات التقدير، من أمهها معايري تقومي احملتوى الثقايف وعددها أربعة معايري،  عناصر

: ي حبسب التقدير على النحو التايلونرى أن أداة التقومي قد قامت فكرة احلساب فيها على طريقة احلساب اليدو 
ن الدرحة األوىل، حيث إهنا املعايري الوحيدة بني املعايري . ولقد كانت تلك املعايري حمط اهتمام الباحثني م2، 1.، 

الثالثة الالئي يقوم البحث عليهن مهتمة مبا يتناسب مع تقومي الثقافة العربية واإلسالمية، بوصفهما الصفة الرئيسة 
 للغة العربية، ومن هنا وقع اختيار الباحث على تلك املعايري لألسباب اآلتية:

صممها رشدي طعيمة بناء على حتليل وتقومي عدد الأبس به من كتب اللغة العربية لغري إن تلك املعايري قد  .1
 الناطقني هبا.

إن رشدي طعيمة بوصفه خبريًا ذا ابع ال يغفل يف ميدان تعليم العربية لغري الناطقني هبا ذاعت شهرته  .2
 وكتاابته يف ذلك اجملال.

جستري وكذلك معظم البحوث قد اعتمدت على معايري إن الباحث قد وجد أن أغلب رسائل الدكتوراة واملا .3
 رشدي طعيمة بوصفها أداة تقومي هلم.

تضمنت تلك املعايري تقومي اجلانب العريب اإلسالمي، حيث أن املعايري العاملية ال تعري اهتماما للجانب الديين  .4
 يف كتب تعليم اللغة األجنبية بصورة خاصة. 

 فصلة وممنهجة تسهل على الباحث استخدامها والتعامل معها.خروج تلك املعايري بصورة مرتبة وم .5
وهكذا عمد الباحث إىل تلك املعايري لتكون جزءًا من أداة تقوميه، وفيما يلي عرض لتلك املعايري على الرتتيب 

 :(18)اآليت
 كيفية عرض املفاهيم العربية الثقافية. .1
)أمساء أشخاص وبالد وخرائط وصفحات من القرآن مدى شيوع النماذج احلقيقية للثقافة العربية اإلسالمية  .2

 الكرمي( وصور للمالبس أو الصحف العربية أو غريها.
مدى حترر الكتاب من النمطية الثقافية الشائعة عن اإلنسان العريب )يسكن اخليام ويعيش يف الصحراء  .3

 وميارس احلياة البدوية يف أول مراحلها وأبسط أشكاهلا(.

                                                           
 .(446و 445ص ) طعيمة،دليل عملانظر: (18)
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ه القارىء عن الثقافة العربية اإلسالمية، من حيث احرتامها أو الوقوف عليها موقف االنطباع الذي خيرج ب .4
 احملايد.

 
 ACTFL(19)اثنيا: معايري احملتوى الثقايف لدى اجمللس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية 

قياسية قومية لقد عمل هذا اجمللس على مشروع حتت رعاية احلكومة الفيدرالية اليت دعمته ماليا ليضع معايري  
يف جمال تعليم اللغة األجنبية، ولقد تكاتفت جهود أحد عشر عضوا ميثلون أمناطا خمتلفة من املناطق اجلغرافية 
واللغات، ومستوًيت التعليم ومناذج الربامج لوضع تلك املعايري وصياغتها. ولقد حظي هذا التكاتف إبمجاع غري 

وكبار رجال األعمال واحلكومة واجملتمع يف وضع تعريف ملعايري تدريس  مسبوق بني القائمني على العملية التعليمية
اللغة األجنبية يف التعليم األمريكي، ولقد اتسم واضعو تلك املعايري ابحليادية يف تعريفها، حيث إهنم أشاروا إىل أهنا 

ة الناطقة ابللغة املراد تقوميها، ليست مطلقة وإمنا حتتاج حني استخدامها الرجوع إىل املعايري احمللية واخلاصة ابلدول
بعبارة أخرى: يتوجب على مستخدمي تلك املعايري الرجوع أيضا إىل املعايري اليت يرى أهنا مناسبة للغة املراد تقوميها،  

 كاللغة العربية على سبيل املثال اليت التنفك عن احملتوى الديين والعريب يف نسيجها.
 تعليم اللغات األجنبية إعجاب واختيار الباحث لألسباب اآلتية:ولقد حظت أداة اجمللس األمريكي ل 

 عاملية اجمللس واهتمامه بتعليم اللغات األجنبية. .1
حيادية واضعي تلك املعايري، حيث إهنم أقروا بصراحة وجوب عودة املقوّم إىل املعايري احمللية لتقومي اللغة املراد  .2

 تقوميها.
ليم اللغات األجنبية املختلفة، حيث تضمنت اللغة الصينية والفرنسية اعتماد تلك املعايري على معايري تع .3

 واألملانية واإليطالية والعربية وغريها من اللغات األجنبية.
 ممنهجة متسلسلة.ىل النقاط املراد تقوميها بصورة التسلسل اهلرمي يف حتديد املعايري، حبيث يتطرق الباحث إ .4
، فتكمل الصورة أمام املقّوم يف معرفة الغرض من كل معيار ومراده، تناول تلك املعايري ابلشرح والتوضيح .5

 فيتسىن للمقّوم استخدامه بسالسة ويسر.
ذكر املعايري الثقافية بصورة واضحة، َث تناول الصالت واملقارانت واملعايشات لتلك املعايري مع ذكر أمثلة  .6

 دام املعايري والرجوع إليها.توضيحية لتطبيق تلك املعايري، مما يعمق فهم الباحث يف استخ

                                                           
(19)http://www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/public/StandardsforFLLexecsumm_rev.pdf 

 214-9-29شوهد بتاريخ 
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وينتهي بنا املطاف هبذا الصدد إىل ذكر معايري اجمللس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية بصورة مباشرة ، ونسردهها 
 :(20)فيما أييت

 هل هناك تنوع يف الصور املقدمة، وهل هي حديثة معربة؟ .1
 هل الصور مناسبة للمراحل العمرية ؟ .2
 عديدة ومتنوعة؟ هل تغطي الصور دوالً  .3
 هل تساعد طريقة تقدمي الثقافة اهلدف املتعلم على اكتشاف ثقافته؟ .4
 هل يقدم احملتوى الثقايف الثقافتني األدبية والشعبية )احمللية(؟ .5
 هل احملتوى الثقايف دقيق ومطابق للواقع احلايل؟ .6
 هل دروس القراءة اليت تقدم شيقة وعربة، وتراعي املراحلة العمرية؟ .7

 
 (21)معايري احملتوى الثقايف اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغاتاثلثا: 

يرنو اإلطار املرجعي األورويب إىل تشكيل األسس العامة لتطوير اللغات املراد تدريسها، وكذلك اخلطوط  
ما  العامة للمناهج الدراسية والكتب التعليمية، حيث يصف بشكل عام ما ينبغي على الدارسني فعله ودراسته كي

يتمكنوا من إجادة لغة ما ألغراض اتصالية، فضال عن توضيحه ملاهية املهارات واملعارف اليت يتعني على الدارسني 
تنميتها لكي يتسىن هلم التواصل ابللغة اهلدف بنجاح وسالسة. ومما هو جدير ابلذكر أن ذلك الوصف يغطي 

كفاية ليسري قياس التقدم الذي حيرزه الدارس أثناء السياق احلضاري الذي توطنة فيه اللغة، وحيدد مستوًيت ال
 الدراسة على مدار حياته، ويف كل مرحلة تعليمية خيوضها.

 ويهدف اإلطار املرجعي األورويب إىل أمور عدة نذكر منها على سبيل السرد ال احلصر: 
املختلفة، واليت قد تعوق  اإلسهام يف ختطي احلواجز اليت قد تنشأ نظرا لالختالفات القائمة بني نظم التعليم .1

 االتصال فيما بني املهتمني ابللغات احلديثة املعاصرة.
االهتمام ابلشفافية يف املقررات الدراسية، وكذلك الدورات التعليمية، ألنه يقوي أواصر التعاون الدويل يف  .2

 جمال اللغات احلديثة، عن طريق وضع األسس العامة لألهداف واحملتوًيت للمناهج.
 معايري موضوعية لتوصيف الكفاًيت اللغوية مما يسهل عملية االعتماد عليها والرجوع هلا.وضع  .3

                                                           
(20)http://www.classzone.com/enesp/profdev/pdf/evalchrt.pdf 2014-10-7شوهد بتاريخ 
(21)http://www.coe.int/t/dg4linguistic/source/framework_en.pdf/ 2014-9-30شوهد بتاريخ 
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ختطي التعقيدات اليت تتسم هبا اللغات البشرية، عن طريق وضع هيكل منظم يف شكل إطار مرجعي مما  .4
 جيعلها أكثر وضوحا.

 ألفكار فيما بينهم.متكني الشباب والبالغني ممن يتحدثون لغات أخرى من تبادل املعلومات وا .5
دعم وتشجيع التفاهم املتبادل والتسامح، وكذلك مراعاة اهلوية والتنوع الثقايف واحلضاري عرب التواصل الدويل  .6

 الفعال.
 وبناء على ما تقدم ذكره ينتهي بنا املقال إىل ذكر الدوافع وراء اختيار الباحث للمرجع األورويب وهي:

 لذي يساعد على حل تعقيدات اللغة وجعلها أكثر وضوحا.اهليكل املنظم لإلطار املرجعي وا .1
 املعايري املوضوعية يف توصيف الكفاًيت اللغوية اليت يسهل االعتماد عليها. .2
اشرتاك جمموعة من الدول األوروبية يف إعداده، مما مينحه صفة العاملية واالحرتافية يف اإلعداد والتناول وكذلك  .3

 التقدمي.
 اجلانب الثقايف، وعين أيضا بطريقة عرضه وتوصيفه، وتوظيفه داخل املنهج مما خيدم تركيز اإلطار على تقومي .4

 الشق التقوميي للباحث يف حبثه.
 تنوع معايريه وتطرقه إىل جوانب مل يتطرق إليها غريه. .5

ى الثقايف  ولقد كانت تلك العوامل جمتمعة ابعثا على اختياره ضمن معايري التقومي. واآلن نسرد معايري تقومي احملتو 
 كما أوردها اإلطار، فيما أييت:

معرفة العامل احمليط: ويكون بتحديد مدى معرفة الدارس للعامل احمليط املفرتض وجوده لدى مستخدمي اللغة،  .1
 و ما اجلديد الطارئ على البلدان املستخدمة لتلك اللغة واملفيد يف ذات الوقت لدارسي اللغة.

ي اإلحاطة ابألحوال االجتماعية حضارة اجلماعة أو اجلماعات اليت تتحدث املعرفة احلضارية االجتماعية: وه .2
تلك اللغة من حيث احلياة اليومية، والظروف املعيشية، والعالقات بني األشخاص، والقيم واملعتقدات 

 وغريها.
جنبية : مقدار وعي الدارس فيما يتعلق ابلعالقة بني احلضارة األم واحلضارة األالوعي املتداخل حضارًيً  .3

املستهدفة )من حيث االتفاق أو االختالف الواضح( ليتمكن من تطوير قدر مناسب على املستوى املتداخل 
 .حضارًيً 

املهارات واملعارف اإلجرائية: وهي بدون تغري اليت تلزم متعلم اللغة التمكن من االتصال أبهل اللغة بشكل  .4
ية الروتينية؛ من رًيضات، وفن، وهواًيت وأمور مهنية فعال يف اجملاالت املهمة كمهارات االحوال االجتماع

 وحنو ذلك.
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إن املعايري السالف ذكرها تتسم ابلعموم يف جوانب شىت مما يؤكد على أمهية االنتقاء منها ما يتناسب مع 
نزلق احتياجاتنا، وترك ما لسنا حباجة إليه. إن احلكم ابلصواب من عدمه يتطلب بعض احملددات اليت حتده حىت ال ي

العوامل الواجب مراعاهتا عند معاجلة  يف هوة التوسع واإلفراط، ومن هنا كانت احلاجة إىل االلتزام مبجموعة من
وهي على مستوى  (22)احملتوى الثقايف، واختياره أو تقوميه أوتقدميه، واليت ميكن أن تتخذ حمددات للمحتوى الثقايف،

الربانمج، حيث إن مستوى الربانمج املقدم للدارسني سواء أكان للمبتدئني أم للمتوسطني أم للمتقدمني خيتلف 
ابختالف مستواهم وكنتيجة مرتتبة على ذلك فإن احملتوى الثقايف املختار أيضا جيب أن يتسق مع مستوى ذلك 

غة املتعلمة؛ يكون تقدمي األمناط الثقافية يف احملتوى الثقايف للغة الربانمج. ومما هو جدير ابلذكر أنه يف نوع الل
الفصحي خمتلفا عنها يف اللغة العامية، بينما  حيتل نوع الربانمج مكانة مهمة؛ ألن احملتوى الثقايف لربانمج تعليم 

ة واملفردات والرتاكيب خمتلفة يف  العربية العام خيتلف عن احملتوى الثقايف لتعليم العربية ألغراض خاصة. فاملواقف احلياتي
كل منهما، كذلك حمدد اجملتمع الذي تعلم فيه اللغة؛ حيث إن اختالف اجملتمع الذي حيتضن البيئة التعليمية 

يف اختيار احملتوى الثقايف للمنهج، فالطالب الدارس يف بلد أو بيئة عربية خيتلف عن قرينه يف بلد  يتطلب اختالفاً 
 ريه يف بلد غريب، ولكل منهم شأن وظروف يتطلب مراعاهتا عند تقدمي احملتوى الثقايف.آسيوي، وكذلك عن نظ

إن النقاط السابق شرحها ترشدان إىل أن اعداد احملتوى الثقايف لكتب تعليم العربية لغري الناطقني هبا، يتعني  
ة تغريات العصر والتماشي مع كل أن تتسم ابلشمولية واملرونة ونبذ اجلمود، ويعمد إىل التطوير والتحديث ومواكب

حديث ومفيد، إال أننا نلحظ أيضا أن الثقافة العربية اإلسالمية حتتاج منا إىل ختصيص أكرب يف ما يتعني علينا 
. واليت تعد مبثابة مبادئ ال حييد عنها كل من قصد إعداد حمتوى ثقايّف خاٍص بتعليم (23)مراعاته يف احملتوى الثقايف

 ناطقني هبا، وهبذا الصدد نذكر على سبيل ما أييت:العربية لغري ال
 أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية. .1
 أن تعطي صورة صادقة وسليمة عن احلياة يف األقطار العربية. .2
 أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية للدارسني على اختالفهم. .3
 وجماالت ثقافية وفكرية متعددة، يف إطار الثقافة العربية واإلسالمية.أن تتنوع املادة حبيث تغطي ميادين  .4
 أن تتنوع املادة حبيث تقبل قطاعات عريضة من الدارسني، من خمتلف اللغات والثقافات واألغراض. .5
 أن تتسق املادة ليس فقط مع أغراض الدارسني ولكن أيضا مع أهداف العرب من تعليم لغتهم ونشرها. .6
 دة جوانب احلياة العامة واملشرتك بني الثقافات.أال تغفل املا .7

                                                           
 .(5و 4ص ) طعيمة،احملتوى الثقايفانظر: (22)
 .(45و 44ص ) طعيمةرشدي أمحدو لناقة، حممود كامالتقوميه، -حتليله -الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى إعدادهانظر: (23)
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 أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إطار العصر الذي يعيش فيه. .8
 أن يثري احملتوى الثقايف للمادة املتعلم ويدفعه إىل تعلم اللغة واالستمرار يف هذا التعلم. .9
أو من احلاضر إىل املستقبل، أو إىل اآلخرين، أو من  أن ينظم احملتوى الثقايف، إما من القريب إىل البعيد، .10

 األسرة إىل اجملتمع األوسع.
 أن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة َث تتدرج حنو املستوى املعنوي. .11
 أن توسع املادة خربات املتعلم أبصحاب اللغة. .12
 أن ترتبط املادة الثقافية خبربات الدارسني السابقة يف ثقافاهتم. .13
 يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب عمر الدارسني ومستواهم التعليمي.أن  .14
 أن تلتفت املادة وبشكل خاص إىل القيم األصيلة املقبولة يف الثقافة العربية واإلسالمية. .15
 أن تقدم تقوميا وتصحيحا ملايف عقول الكثريين من أفكار خاطئة عن الثقافة العربية واإلسالمية. .16
 صدار أحكام متعصبة للثقافة العربية.أن تتجنب إ .17
 أن تتجنب إصدار أحكام ضد الثقافات األخرى. .18

 
 خامتة:
 كذلك  هبا، الناطقني لغري العربية كتب  تقومي مبوضوع تتعلق مصادر عدة على االطالع بعد الباحث متكن 

  هبا. الناطقني لغري العربية تعليم يف الثقايف احملتوى معايري على التعرف من والبحوث، الرسائل بعض على االطالع
 تراعي إهّنا حيث هبا، الناطقني لغري العربية تعليم مكتب تقوي يف طعيمة رشدي معايري أمهية وجدت قد الدراسة إنّ 

 أمهية بينت قد الدراسة إنّ  .واإلسالمية العربية الثقافة بني التفريق أمهية على وتؤكد العربية، اللغة من الديين الشق
 عليها واستندت عاملية املعايري تلك إنّ  حيث األجنبية، اللغات تعليم مكتب تقوي يف األمريكي اجمللس معايري
 مستوى مع وتناسبه الثقايف احملتوى عرض يف التدرج أمهية على تؤكد وأهنا والرسائل، واألحباث الدراسات من العديد

 املتخصصني من خمتلفة جمموعة قبل من أعد حيث األورويب، اإلطار معايري أمهية بينت قد الدراسة إنّ  .الطالب 
 يعرتي الذي الثقايف التنوع تالئم منوذجية بنتائج ليخرجوا بينهم فيما تعاونوا والذين األورويب، االحتاد مستوى على

أن تتظافر جهود املتخصصني لتفرز  .األجنبية اللغات تعليم كتب  يف الثقايف الواقع إظهار أمهية على وأكدوا احتادهم،
 لنا أداة عربية مستقلة على غرار األدوات اليت أعدها دكتور رشدي طعيمة لتقومي كتب تعليم العربية.
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.

 الغايل، دار االعتصام  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية، عبد احلميد عبد هللا، وانصر عبد هللا
 .القاهرة -
 مكة  - األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، رشدي أمحد طعيمة، جامعة أم القرى

 الطبعة: األوىل. م1980 - املكرمة
 الطبعة:  م1999 - عمان - ختطيط املنهج وتطويره، صاحل هندي وأخرون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 الثالثة.
 ،دار الفكر العريب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا النظرية والتطبيق،على أمحد مدكور،إميان أمحد هريدي- 

 الطبعة: األوىل.2006 - القاهرة
 مكة املكرمة - دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية، رشدي أمحد طعيمة، جامعة أم القرى. 
 رشدي و تقوميه، حممود كامل الناقة، -حتليله -الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى إعداده

 .أمحد طعيمة
 احملتوى الثقايف يف برامج تعليم العربية كلغة اثنية يف اجملتمعات اإلسالمية "إطار مقرتح"، رشدي أمحد طعيمة. 
 نب من النظرية إىل التطبيق، فتحي يونس علي، الشيخ حممد عبد الرؤوف، املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجا

 الطبعة: األوىل. م2004 - القاهرة - مكتبة وهبة
 مكة املكرمة -رشدي أمحد طعيمة، جامعة أم القرى  ،املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. 
 :تنكو عني الفرحة عبدالرمحن،دراسة وصفية حتليلية معاير تقومي كتب تعليم العربية لغري الناطقني هبا. 


