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 أىدي ىذا البحث إىل:

 

 العزيزة فاطمة سيت وأمي العزيز األنام خَت شعيب أيب

 احملبوبة وجّديت احملبوب ادلرحوم اهلل عبد  احلاج جدِّي

 حافظ زلمد الصغَت وأخي ىاينء، أمي الكبَتة أخيت

 العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية يف األساتذة مجيع

 العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية يف وايتوأخ إخواين ومجيع
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 وتقدير شكر
 

 والسالمة األمان إىل الناس ييدي ونور ىدى فيو كتابو أنزل الذي اهلل احلمد
 . القيامة يوم إىل وسلم عليو اهلل صلى زلمد نبيو على والسالم والصالة. كافة للناس

 فضلإىل والدي اللذين يربياين منذ صغري، وب وبعد، فإكراما وشكرا موفرا قدمت
حيايت لطلب العلم. إن ىف كتابة البحث اجلامعي ال يف أن أستمر  تستطعاجيدمها 

يقوم الباحث بنفسو إال هبداية اهلل سبحانو وأقدم شكري وحتييت حتية من عميق قليب إىل 
الذين يساعدونٍت مجيع من ساىم يف ىذا البحث وإىل من زودين بآرائو ومجيع زمالئي 

 بد على الباحث أن يقدم شكره ذلم، وىم :منيم من المساعدة نافعة. و 
، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية إمام سفرايوغومساحة األستاذ الدكتور . 1

 احلكومية ماالنج.
، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك مييمُت مساحة األستاذ الدكتور. 2

 راىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.إب
مساحة الدكتور شيداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات . 2

 العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
مساحة الدكتور نور حسن عبد الباري، ادلشرف األول الذي أفاد الباحث علميا . 4

واتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة الباحث حىت وعمليا ووجو خط
 اإلنتياء منو، فلو من اهلل خَت اجلزاء وعظيم الشكر والتقدير.

مساحة األستاذ الدكتور زلمد شيخون زلمد، ادلشرف الثاين، فحقا يعجز لساين عن . 5
ىذا البحث شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد 

وتوجييو، وكان لتفضلو مبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فلو مٍت 
 خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء.
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 سيت فاطمة. خَت األنام وأمي شعيب . وحضرة والدي أيب6
 . ومجيع أخوايت الذين قد ساعدوين إلهناء ىذا البحث اجلامعي.7
لقد مّت ىذا البحث اجلامعي بكل نقصانو وأرجو منو أن ينفعٍت يف شكرا هلل   

حيايت ادلستقبل وجلميع القارئُت خاصة لطالب يف كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة 
 العربية.

 واهلل ادلوفق إىل أقوم الطريق
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أقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة ادلاجستَت يف تعليم 
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
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أحد االستقباال أهنا من تأليفو وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على 

أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا  ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.
 
 م 2911 أبريل 13ماالنج،       
     

 
 زلمد رفيق فطرة اهلل

  99729195رقم التسجيل:
 

 



 

 

 

 ح

 حمتويات البحث

 

 الصفحة                                                                        موضوع
 أ   ....................................................................... استيالل 

 ب  .......................................................................... إىداء 

 ج   .................................................................... شكر وتقدير

 ىـ   .................................................................. تقرير ادلشرفُت 
 و  ............................................... االعتماد من طرف جلنة ادلناقشُت 

 ز   .................................................................... إقرار الطلبة 

 ح  ............................................................. مستخلص البحث 

 ط   .............................................. مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية 
 ي  ............................................ باللغة اإلندونيسية مستخلص البحث

  ك  ................................................................ زلتويات البحث

 س    .................................................................. قائمة اجلداول 

 ع  .................................................................. قائمة ادلالحق 
 

 الفصل األول 
 االطار العام

 1  ...................................................................... مقدمة  -أ
 4  ........................................................... مشكلة البحث  -ب

 4  ........................................................... أىداف البحث  -ج

 4  ............................................................... أمهية البحث  -د

 5  ............................................................. حدود البحث  -ىـ

 5  ......................................................... حتديد ادلصطلحات -و

 7  ..........................................................الدراسات السابقة  -ز



 

 

 

 ط

 الفصل الثاين
 طار النرري اال

 9  ............................................... الثقافةمفهوم املبحث األول: 
 9  .....................................................  معٌت مصطلح )الثقافة( -أ

 12  ..................................................  العالقة بُت الثقافة واللغة -ب

 15  ...............  الثقافة العربية اإلسالمية وتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا -ج
 29  ............................... الثاين: األسس الثقافية لتعليم اللغةاملبحث 

 29  ............................................................  خصائص الثقافة -أ

 22  .........................  ل احملتوى الثقايف وموضوعاتو ورلاالت تقويةأشكا -ب
  27  ............................... الثالث: كيفية تقدمي احملتوى الثقايفاملبحث 

 27  ................................................ أىداف تعليم احملتوى الثقايف  -أ

 39  .................................................  طرق تعليم احملتوى الثقايف -ب
 39  .......................................................  الطريقة ادلباشرة -ا

 31  ................................................ طريقة القواعد والًتمجة -2

 31  .............................................. الطريقة السمعية الشفوية -3

 32  ........................................................  يقة القراءةطر  -4

 33  .............................................  الطريقة السمعية البصرية -5
 34  ................................................  وسائل تعليم احملتوى الثقايف -ج

 35  .......................................................  الوسيلة البصرية -ا
 35  .....................................................  الوسيلة السمعية -2

 35  .............................................  الوسيلة السمعية البصرية -3
 
 
 

 

 



 

 

 

 ي

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 36  ................................................................ منيج البحث -أ

 37  ............................................................  أدوات البحث -ب

 37  ...........................................................  مصادر البيانات -ج

 37  .......................................................  أسلوب مجع البيانات -د
 38  ........................................................ مرحلة التوجيو  -ا

 38  .................................................. مرحلة االستكشاف -2

 38  ................................................. مرحلة دراسة الًتكيزية -3

 38  .....................................................  أسلوب حتليل البيانات -ىـ
 

 رابعالفصل ال
  حتليل البيانات ومناقشتها

 41  .............. لكتب تعليم اللغة العربية لغَت دليل حتليل احملتوى ادلبحث األول: -أ

 46  .......... اجلزأين األول والثاين  العربية للناشئُت بيانات عامةين: ادلبحث الثا -ب
 46  ................... العربية للناشئُت اجلزأين األول والثاين حملة عن كتابأوال: 
 46  .......... العربية للناشئُت اجلزأين األول والثاين تعريف بكتاب التلميذثانيا: 

 59  .............  يف كتاب العربية للناشئُت حتليل احملتوى الثقايف ادلبحث الثالث: -ج

 

 امسالفصل اخل
 نتائج البحث

 84  ............................................................... نتائج البحث  -أ

 84  .......................................................... توصيات البحث  -ب

 85  ......................................................... مقًتحات البحث  -ج

 



 

 

 

 ك

 قائمة املصادر واملراجع

 86  ..................................................................... ادلصادر -أ

 86  .............................................................  ادلراجع العربية -ب

 91  ...........................................................  ادلراجع األجنبية -ج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ل

 قائمة اجلداول
 العربية للناشئني اجلزأين األول والثاين

 الرقم املوضوع الصفحة
.1 موضوعات ثقافية رئيسية )اجلزء األول( 52  
.2 حوارية وقرائية )اجلزء األول(نصوص  52  
.3 موضوعات ثقافية رئيسية )اجلزء الثاين( 54  
.4 (ثاينحوارية وقرائية )اجلزء النصوص  55  
.5 مناذج حقيقية عن ألعاب )اجلزء األول(  58  
.6 اجلزء الثاين(مناذج حقيقية عن ألعاب ) 58  
.7 مناذج حقيقية عن صور لطوابع الربيد )اجلزء األول( 59  
.8 مناذج حقيقية عن صور للمالبس العربية )اجلزء األول( 59  
.9 مناذج حقيقية عن صور للمالبس العربية )اجلزء الثاين( 69  
.19 استخدام األمساء العربية )اجلزء األول( 63  
.11 ربية )اجلزء الثاين(استخدام األمساء الع 65  
.12 استخدام األمساء البالد العربية )اجلزء األول(  79  
.13 استخدام األمساء البالد العربية )اجلزء الثاين( 79  
.14 استخدام األمساء البالد األجنبية )اجلزء األول( 71  
.15 استخدام األمساء البالد األجنبية )اجلزء الثاين( 72  
.16 ربية )اجلزء األول(األعداد الع 75  
.17 أىم االجتاىات الثقايف )اجلزء األول( 82  
.18 أىم االجتاىات الثقايف )اجلزء الثاين( 83  

 

 



 

 

 

 م

 قائمة املالحق
 العربية للناشئني اجلزأين األول والثاين

 الرقم املوضوع
.1 مناذج حقيقية عن ألعاب )اجلزء األول(  

.2 )اجلزء األول( مناذج حقيقية عن صور لطوابع الربيد  
.3 مناذج حقيقية عن صور للمالبس العربية )اجلزء األول(  

.4 استخدام األمساء العربية )اجلزء األول(  
.5 استخدام األمساء البالد العربية )اجلزء األول(  

.6 استخدام األمساء البالد األجنبية )اجلزء األول(  
.7 األعداد العربية )اجلزء األول(  

.8 يقية عن ألعاب )اجلزء الثاين(مناذج حق  
.9 مناذج حقيقية عن صور للمالبس العربية )اجلزء الثاين(  

.19 استخدام األمساء العربية )اجلزء الثاين(  
.11 استخدام األمساء البالد العربية )اجلزء الثاين(  

.12 استخدام األمساء البالد األجنبية )اجلزء الثاين(  
 



 1 

 

 صبيورية إندونيسيا
 ف الدينيةو زارة الشؤ و 

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج
 كلية الدراسات العػليا قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 يف الكتاب التعليمي حتليل احملتوى الثقايف
 ((-اجلزأين األول والثاين -))العربية للناشئني  

 (تقوميية )دراسة وصفية حتليلية
 

 درجة اؼباجستَت يف تعليم اللغة العربيةحبث تكميلي لنيل 
 

 

 ربت إشراؼ:      إعداد:
  د. نور حسن عبد الباري  : ؿبمد رفيق فطرة اهلل الطالب

 أ. د. ؿبمد شيخوف ؿبمد  09790501:  التسجيلقم ر
 

 
 

 العاـ اعبامعي
 ىػ 5349 / ـ 9055



 2 

 الفصل األول
 طار العام اال

 مقدمة -أ
هنا ارتبطت باإلسبلـ ارتباطا كبَتا، فيي اللغة الدينية ألإف العربية لغة القرآف، 

لكل  إفو  5ال يتكلموهنا. ـأكباء العاَف سواء كانوا يتكلموف العربية أيف عبميع اؼبسلمُت 
اليت يتميز هبا عن غَته، وتنعكس ىذه الثقافة على لغة ىذا الشعب، فاللغة  شعب ثقافتو

وىي الوسيلة اليت تستخدميا الشعوب للتعبَت عن  9ؾبتمع ىي مرآة ثقافتو، يف أي
   اؼبختلفة للثقافة: عاداهتا ومفاىيميا وتقاليدىا وقوانينيا. العناصر

فالتكامل  4ُت اللغة والثقافة، وكبلمها يكتسب بصورة اجتماعية،ب ويوجد تكامل
على درجة كبَتة من األمهية، وتربز تلك األمهية بوضوح يف ؾباؿ تعليم  بُت اللغة والثقافة

خاص، وتعليم اللغة العربية على وجو  بشكل جنبيةواللغات األ ،على وجو العاـاللغات 
الثقافة ال يفيد الدارسُت بصورة فعالة،   عليماللغة بدوف ت عليمت ومن اؼبؤكد أف .اػبصوص
رموز ليس ؽبا معٌت،  عليمؿبتواىا الثقايف يعد دبثابة ت عليمبدوف ت اللغة عليمكما أف ت

 -اعبانب الثقايف للغة ما  م الدارسُتوباإلضافة إُف ذلك ففي أثناء تعل وقوالب شكلية،
فإهنم يكتسبوف ثقافة أىل  -: التقاليد والعادات مفاىيم وأمناط ثقافية مثل وما ربملو من

اغبقيقية لثقافة أي شعب آة ىي اؼبر ومن ىنا فإف اللغة 3،اؼبتعلمة ويتفاعلوف معيا اللغة
 .الشعوب اإلنسانية من

                                                 
1

 مكتبة: القاىرة) التطبيق إىل النظرية من لألجانب العربية اللغة تعليم يف ادلرجع ،فو وآخر  يونس علي فتحي 
 .59 ص (9004 ،وىبة

2
 .591 ص ،نفسو ادلرجع  

 .90 ص (5999 ،اؼبصرية األقبلو اؼبركز: القاىرة) العربية الليجات يف ،أنيس إبراىيم 3

4
 .3 ص (سنة دوف والنشر، للطبع مصر النيضة دار :القاىرة) واجملتمع اللغة ،وايف الواحد عبد  
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وأوؿ ما يطالب بو مدرس اللغة ىو أف يتعرؼ على اؼبفيـو اغبضاري وحيدده 
ويفصلو بالضبط كما يتعرؼ على اؼبفيـو اللغوي وحيدده ويفصلو، حيث أف كبل 

تثبيت للمعلومة، اؼبفيومُت يتم استثماره طبقا للطرؽ التعليمية والتدرجيية نفسيا: من 
وتوظيف ؽبا داخل اطار اؼبقرر مث على اؼبستوى االتصاِف، بدؾبيا يف مفاىيم أخرى 

  1تناقش يف مواقف أخرى.
تأليف كتب  تطلبزاد االىتماـ يف ىذا العصر باللغة العربية، فبا  لقد إنو

 إف اعبانب اللغويوسلسلة عديدة، تلبية غباجات طبلب اللغة العربية اؼبتعددة اؼبتجددة. 
من أف بعض الكتب لتعليم  يطغى على اعبانب الثقايف، على الرغم يف ىذه اؼبؤلفات

العربية ))وتأيت  .ثقافية تشتمل على مفاىيم وأمناطاللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى 
سبكُت الدارس من و إسياما ومشاركة يف ميداف تعليم اللغة العربية مع أىدافيا  ((للناشئُت

 ىي: الكفاية اللغوية، والكفاية االتصالية، والكفاية الثقافية. ةالكفايات الثبلث
حبيث يتضمن علييا اؼبعاين  وكاف احملتوى الثقايف مدخبل أساسيا يف تعليم اللغة

واستخداـ الكلمات والسياؽ والًتكيب يف اللغة من اؼبتكلم نفسو أو من الكاتب. 
فيم ثقافتيا، ألف كفايتو اللغوية متوقفة  لديو زداداميارتو يف اللغة إذا  ترتقيوالدارس 

 يؤدي إُفعلى قدرتو يف االتصاؿ بأىل اللغة من خبلؿ السياؽ االجتماعي اؼبقبوؿ، 
الدارس من التفاعل مع أصحاب اللغة مشافية وكتابة ومن التعبَت عن نفسو  سبكُت

أساسية  مياراتبصورة مبلئمة يف اؼبواقف االجتماعية اؼبختلفة. كما أف اللغة ؽبا أربعة 
    6ىي الكبلـ والكتابة كوسيليت إفياـ، واالستماع والقراءة كوسيليت فيم.

وألمهية فيم الثقافة العربية يف االتصاؿ بأىل اللغة العربية، فتعليميا للدارسُت 
تغٍت عن االىتماـ هبا عند تعليم اللغة العربية. ومن سىا شيء البد منو وال يبغَت  الناطقُت
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 هبا الناطقني لغري األخرى احلية واللغات العربية اللغة تدريس يف ادلعاصرة اإلجتاىات ،إبراىيم ضباده 
 .457 ص (5987 ،العريب الفكر دار: القاىرة)

6
ص  (5999، الرياض: دار اؼبسلم للنشر والتوزيع) اللغوية وطرائق تدريسيا ادليارات ،أضبد فؤاد ؿبمود علياف 

33. 
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ليم احملتوى الثقايف العريب يف العربية للناشئُت الذي يستيدؼ إُف نوع االىتماـ ىو تع
 لناطقُت بغَتىا يف فيم اللغة العربية.امساعدة الدارسُت 

ومن خبلؿ ما سبق يتضح مدى أمهية  ،الثقافة العربية عليمتنبع أمهية ت ومن ىنا
تكوين اذباه  برامج تعليم اللغات األجنبية للدارسُت حيث تؤدى إُف تعليم الثقافة يف
 اؼبستيدفة وثقافتيا، وىذا ينطبق على تعليم اللغة العربية وثقافتيا، فتعليم إجيايب كبو اللغة

 الثقافة العربية اإلسبلمية على درجة كبَتة من األمهية يف مساعدة الدارسُت على تعلم

اىات االذب اللغة العربية، وربقيق االتصاؿ اللغوي الفعاؿ مع الشعوب العربية، وتغيَت
وتكوين  السلبية أو العدائية لدى دارسي اللغة العربية من الناطقُت بلغات أخرى

 االذباىات اإلجيابية كبو الشعوب العربية. 
 إف تعليم احملتوى الثقايف العريب ينبغي أف تراعي األسس الثقافية وكيفية تقدمي

ىا أينما كانوا لوجود احملتوى الثقايف الصحيحة حىت يسيل فيمو للدارسُت الناطقُت بغَت 
االختبلفات الثقافية االجتماعية اؼبتنوعة يف أكباء بلداف اؼبسلمُت خارج اؼبواطن العربية 
وداخليا، من لغة وؽبجات وآداب وأفكار ومعارؼ وفنوف وعلـو وسلوؾ وسياسيات 

 7التعلم.بمارسة أو اؼبوغَت ذلك من اؼبواقف االجتماعية اليت يكتسبيا الفرد ب
تزويد الدارس  عربه يتم ((العربية للناشئُت))وتعليم احملتوى الثقايف العريب يف 

جبوانب متنوعة من ثقافة اللغة. وىي ىنا ثقافة العربية قدديا وحديثا، يضاؼ إُف ذلك 
مراعاة طبيعة اللغة و ة، مع االعتماد على اللغة العربية الفصيحة  اماط الثقافة العاؼبية العأمن

العربية بشخصيتيا اؼبتميزة خصائصيا اؼبتفردة، وعرض اؼبفاىيم الثقافية بأساليب شائقة 
 واالستعانة بالصورة. 

كتاب يف   الباحث حبثو عن ربليل احملتوى الثقايف سيقـوانطبلقا من ىذه اؼببلحظات 
سلسلة التعليمية تقدـ احملتوى ال ه. ألف ىذ((اعبزأين األوؿ والثاين العربية للناشئُت))

                                                 
7

 ص (5998 ،العريب الفكر دار: القاىرة) ،األساسي بالتعليم العربية اللغة تدريس مناىج ،طعيمة ضبدأ رشدي 
68  . 
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 تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ومياراهتا وعناصرىا. أمهيتيا يف وتراعيالثقايف العريب 

العربية لكتب التعليمية حيث مت إصدار اؼبؤلفوف الناطقُت باللغة ا وىذا الكتاب ىو أحد
قد استخدـ ىذا الكتاب ا. و خاصة من اؼبتخصصُت بتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هب

يف فًتة من السنوات خاصة يف أندونيسيا يف اؼبدارس واؼبعاىد واعبامعات اإلسبلمية حىت 
 .أف جاء الكتاب العربية بُت يديك

 مشكلة البحث -ب
وصف  يف تتحددحث اؼبشكلة انطبلقا من خلفية البحث اؼبذكورة وجد البا

 ؟.((اعبزأين األوؿ والثاين العربية للناشئُت))كتاب احملتوى الثقايف العريب يف  

 ىدف البحث -ج
الكشف عن وصف  ىوقققيا يف ىذا البحث حيدؼ اليت يريد الباحث أف اؽب

 .((اعبزأين األوؿ والثاين العربية للناشئُت)) كتاباحملتوى الثقايف العريب يف  
 مهية البحثأ  -د

 يرجي من وراء ىذا البحث اإلفادة كما يلي:
من الناحية النظرية: أف يسيم البحث يف إثراء اؼبصادر واؼبراجع واإلقًتاحات  -5

عربية بوصفيا العلمية للجامعيُت والباحثُت الذين يشتغلوف يف تعليم اللغة ال
 لطلبة اؼبتوسطُت واؼبتقدمُت.ل، خاصة لغة ثانية

التطبيقية: أف يسيم ىذا البحث يف ذخائر العلـو اإلسبلمية،  من الناحية -9
وأف ينفع ىذا البحث مدرسي اللغة العربية  ،خاصة عن تعليم اللغة العربية

لو اىتماـ بالغ يف نشر  وكل منوالًتبويُت اؼبتخصصُت يف تعليم اللغة العربية 
 اللغة العربية كلغة للمسلمُت اإلندونيسُت.
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 من الناحية اؼبؤسسة:  فوائد البحث  -4
 موالنا مالك ابراىيم جامعة ةيف مكتب واؼبصادر للجامعة: لزيادة اؼبراجع

الدراسات العليا يف قسم تعليم اللغة  االنج خاصة يفدب اإلسبلمية اغبكومية
 .العربية

 حدود البحث -ىـ
"ربليل احملتوى  يف حيدقد الباحث موضوع يف ىذا البحث :اؼبوضوعية اغبدود -5

 ىذاواختار الباحث  ".يف اعبزء األوؿ والثاين لثقايف يف العربية للناشئُتا
يف بعض  ةالكتب التعليمي ىو أحدف العربية للناشئُت أل بالسبب: اؼبوضوع
 ندونيسيا.إيف  اإلسبلميةواؼبدارس  اؼبعاىد

 يف العاـ الدراسي جيري ىذا البحث يف الفصل الدراسي الثايناغبدود الزمانية:  -9
9050-9055 . 

 حتديد ادلصطلحات -و

ييدؼ الباحث توضيح اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف موضوع ىذا البحث وىي  
 كما يلي : 
يقدـ معرفة جديدة دوف رفض ما نعرفو من قبل. ال ينطبق :  التحليل -5

ذلك على تركيب األشياء اؼبادية فقط وإمنا ينطبق أيضا على 
 8التصورات.

كل ما تضمو دفتا الكتاب من معلومات وحقائق وأفكار ومفاىيم، : احملتوى -9
ربمليا رموز لغوية، حيكميا نظاـ معُت من أجل ربقيق ىدؼ 

يكوف ىذا اؽبدؼ تزويد اآلخرين باعبديد يف موضوع  ما. كأف
معُت، أوتغيَت بعض ما يعرفونو يف ىذا اؼبوضوع حىت يتفق مع ما 
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 ؿبفوظة الطبعة حقوؽ: مكة) العربية تعليم لربامج التعليمية ادلواد إعداد يف عمل دليل ،طعيمة أضبد رشدي 
 .46 ص (5981 ،القرى أـ جبامعة العربية اللغة ؼبعيد
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يريده اؼبؤلف، أو مساعدهتم على إدراؾ أمهية أفكار معينة، أو 
التعاطف مع مواقف ؿبددة، أو اؼبشاركة بُت اؼبؤلف وبينيم سواء 

مستوى االذباىات  على مستوى األفكار واغبقائق أو على
   9.أو على مستوى اؼبشاعر واألحاسيس والقيم

لغة ىي التسوية والتيذيب والتقومي، واغبذؽ والظفر والفطنة، وسرعة  :الثقافة -4
وأما اصطبلحا ىي  أخذ العلم وفيمو، وثبات اؼبعرفةدبا حيتاج إليو.

والعادات واألعراؼ  اليدؾبموعة األفكار واؼبثل واؼبعتقدات والتق
واؼبيارات وطرؽ التفكَت، واسلوب اغبياة والنظاـ األسري، وتراث 

قل تناؼباضي بقصصو وروايتو وأساطَته وأبطالو، ووسائل ال
  50واالتصاؿ وطبيعة اؼبؤسسات االجتماعية يف اجملتمع الواحد.

ؿبمود  قد ألف الكتاب التعليمي اعبزأين األوؿ والثاين.  العربية للناشئُت: -3
إظباعيل صيٍت وآخروف. اؼبملكة العربية السعودية. إدارة الكتب 

  55اؼبدرسية. دوف سنة.
 59يقـو دبعٌت شبن، قدر. أي أعطي قيمة للشيء. –تقومي: من كلمة قـو  -1
 
 
 

                                                 
9
 .47 ص  ،نفسو ادلرجع 

( 9003 ،السعودية: دار القبلتُت) يةالثقافة اإلسالمية وأثرىا يف تكوين الشخصية اإلسالم ،سعد اؼبرصفي 10
  . 58 -56ص 

اؼبملكة العربية ) ل لغري الناطقني بالعربيةالعربية للناشئني منيج متكام ،ؿبمود إظباعيل صيٍت وآخروف 11
 .(دوف سنة ،إدارة الكتب اؼبدرسية :السعودية

12
 ادلعجم العريب للعربية بني يديك سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري، عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف وآخروف  

   .964( ص 9004)رياض: اؼبكتب الرئيس مشروع العربية للجميع مؤسسة الوقف اإلسبلمي،  الناطقني هبا
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 السابقة ةالدراس -ز

حوؿ تعليم أو تقدمي الثقافة العربية  الباحث لقد سبق البحث وفق ما اطلعوعلى 
من  غبكومية دباالنجموالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية ا امعةجيف  والعبلقة بُت اللغة والثقافة

 :ويفالباحث  ، أما البحوث اؼبذكورة اليت قد كتبولدف عدة باحثُت
(. "تقومي احملتوى 9007البحث الذي كتبو الطالب أضبد نور خالص ) -5

ولقد الثقايف يف سلسلة العربية بُت يديك" لبعد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف واألخرين. 
ا عن استيعاب التبلميذ الناطقُت بغَت العربية كبو بيانات التجربة وربليلي البحث عرض

 احملتوى الثقايف يف سلسلة العربية بُت يديك.
عن طريق معاملة  ىذا البحثوعلى ىذا قاـ الباحث بالبحث التجرييب يف كتابة  

كبو اؼبوضوع مع وجود اؼبقيد. كاف موقف الباحث ىو الكشف عن أشكاؿ وموضوعات 
عن أىداؼ تعليم احملتوى الثقايف وعن طريق تعليم احملتوى الثقايف  احملتوى الثقايف العريب،

وعن وسائل تعليم احملتوى الثقايف، الكشف عن استيعاب التبلميذ الناطقُت بغَت العربية 
 كبو احملتوى الثقايف يف سلسلة العربية بُت يديك.

  :تعليق البحث
لسلة العربية بُت يديك تقومي احملتوى الثقايف يف سعن  خالص أضبد نور وقد حبث

استيعاب التبلميذ الناطقُت بغَت العربية كبو احملتوى الثقايف يف سلسلة العربية بُت مع 
))العربية للناشئُت  الكتاب التعليمي احملتوى الثقايف يفوَف يذكر يف حبثو عن ربليل  يديك

 ((-اعبزأين األوؿ والثاين-
 :موقف الباحث

الت العلمية اليت تتناوؿ الدراسة حوؿ تعليم أو إف البحوث والرساالت واؼبقا 
تقدمي الثقافة العربية والعبلقة بُت اللغة والثقافة كانت كثَتة. ولكن البحث العلمي عن 

مازالت نادرة. فكاف موقف الباحث يف كتابة  الكتاب التعليمي احملتوى الثقايف يفربليل 
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 الكتاب التعليمي ثقايف يفاحملتوى الربليل كشف الباحث عن يىو أف ا البحث ىذ
 .((-اعبزأين األوؿ والثاين-))العربية للناشئُت 
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 الثاين فصلال
 االطار النظري 
 ادلبحث األول
 مفيوم الثقافة

 
  معىن مصطلح )الثقافة( -أ

ل مساحة عريضة يف وسائل تينتشر استعماؿ لفظ الثقافة يف أحاديثنا، وحي
والثقافة لغًة  ة من تلفاز وإذاعة وصحافة ومواد مطبوعة من كتب وؾببلت.دداؼبتع ـعبلاإل

مشتقة من األصل البلتيٍت  cultureاإلقبليزية والفرنسية واألؼبانية  - يف اللغة األجنبية
colere  وتعٍت ناحية ؾبازية الزراعة أو اغبراثة أو االستنبات. وظلت يف العصور القددية

ألرض وؿبصوالهتا، ويف أوائل العصور اغبديثة أصبحت كلمة والوسطى تدؿ على تنمية ا
ثقافة تدؿ على تنمية العقل والذوؽ مث أخذت تطلق على ناتج عملية تنمية العقل 

 54والذوؽ أي اؼبكاسب العقلية واألدبية والذوقية.
  :، ومن ىذه التعاريف منياالباحثُتعند بعض  عن الثقافة التعاريف الكثَتةتبدو 

الثقافة ىي ذلك الكل اؼبعقد الذي يشمل اؼبعرفة، والعقيدة ":  Taylorقاؿ  -5
والفن، واألخبلؽ والقانوف والعادة وكل اؼبقومات األخرى اليت يكتسبيا اإلنساف  

  53."كعضو يف اجملتمع
"التعبَت عن الدراسات األدبية والنظرية والعقلية  : عمر عودة اػبطيبقاؿ  -9

 51."والفلسفية، فكأهنا هبذا قد قصرت على ما يتعلق باألمور اؼبعنوية والروحية

                                                 
 .9ص  (9000 ،عماف: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع) الثقافة اإلسالمية ،صاٌف ىندي وآخروف  13

14
 .54. ص نفسو ادلرجع  

15
 .39ص  (5998 ،بَتوت: صبيع اغبقوؽ للناشر) حملات يف الثقافة اإلسالمية ،عمر عودة اػبطيب  
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"ؾبموعة األفكار واؼبثل واؼبعتقدات والتقاليد والعادات :  د اؼبرصفيسعقاؿ  -4
واؼبيارات وطرؽ التفكَت، واسلوب اغبياة والنظاـ األسري، وتراث اؼباضي 

نقل واالتصاؿ وطبيعة اؼبؤسسات لتبقصصو وروايتو وأساطَته وأبطالو، ووسائل ا
   56."االجتماعية يف اجملتمع الواحد

"شعب كل األفكار واؼبؤسسات والنظم االجتماعية  : Francis فرنسيس قاؿ -3
والعادات والتقاليد اليت خلقيا اإلنساف لنفسو، وبدوف الثقافة يصبح اإلنساف  

 57.كائنا بيولوجيا فقط يسلك كما تسلك اغبيوانات"
:" الكل اؼبركب الذي يشتمل على اؼبعرفة والعقائد والفن  قاؿ عاطف وصفي -1

واألخبلؽ والقانوف والعادات وغَتىا من القدرات والعادات اليت يكتسبيا 
 58.ع"النساف بوصفيا عضوا يف ؾبتم

ومن ىنا ظير اآلف بأف الثقافة ىي كل ما صنعو اإلنساف بعقلو من أشياء وتؤدي 
وقيمو وسلوكياتو ولكل جيل ثقافتو اليت  هخصيتو الذاتية وأفكار دورىا يف صياغة معاَف ش

استمدىا من اؼباضي، وأضاؼ إلييا ما أضاؼ يف اغباضر  وىي عنواف اجملتمعات 
 البشرية.

ور مصطلح الثقافة وشيوعو يف االستعماؿ، حديث يف لغتنا طت بعد واليـو
الفواصل بُت اغبضارة والثقافة أو وكتاباتنا، يف أكثر من ؾباؿ جيد اإلنساف التفرقة ويعمق 

وجد العبارات اؼبتنوعة عن الثقافة أو اغبضارة على سبيل اؼبثاؿ ىل ىي حضارة أو ثقافة 
 إسبلمية أـ عربية؟

                                                 
16

   .58 -56ص  ،السابق ادلرجع ،سعد اؼبرصفي  

17
الرياض: دار الغاِف ) التعليمية لغري الناطقني بالعربيةأسس إعداد الكتب ، فو ناصرعبد اهلل الغاِف وآخر   

 . 95-90ص  (5984 ،للطبع والنشر والتوزيع

18
األنثروبولوجيا الثقافية مع دراسة ميدانية للجالية اللبنانية اإلسالمية ميتة مبدينة ويربورن  ،عاطف وصفي  

  .66ص  (دوف سنة ،بَتوت: دار النيضة العربية) األمريكية
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اغبضارة لغًة )بكسر اغباء وفتحيا( يف اؼبعاجم العربية جيد أنو يعٍت نقيض 
وأما اغبضارة  59الناس واألشياء.البداوة، وىذا بدوره يعٍت أسلوبًا ـبتلفًا يف التعامل مع 

ى العلمي والفٍت واألديب فبا ينتقل من جيل إُف جيل يف قاىر الر ظاصطبلحًا فيي صبلة م
الثقافة ذات ؾبتمع أو ؾبتمعات متشاهبة ويفرؽ عادة بينيا وبُت الثقافة على أساس أف 

طابع فردي، وتنصب خاصة على اعبوانب الروحية، بينما تبدو اغبضارة ذات طابع 
 90اجتماعي ومادي.

 ةرة إذف نقلأف مفيـو اغبضارة مرتبط دبفيـو التقدـ فاغبضا حومن كل ذلك يتض
تقدمية بكل ما ربملو من معٌت، تقدمية يف الفكر ويف السلوؾ ويف أسلوب التعامل مع 

وأما الثقافة فيي أوسع من معناىا اللغوي، ألف كلمة الثقافة ال تستطيع  الناس واألشياء.
 أف تستوعب ما ؽبا من دالالت ومعاٍف. 

 أساس ىي أمة كل ثقافة ألف ذلك وثيقا، ارتباطا باغبضارة مرتبطة والثقافة
 تقتبس أف أمة كل حق من فإف وؽبذا. حياهتا وأسلوب وحركتيا فكرىا فيي حضارهتا،

 تقتبس وال أولية، ومواد ووسائل أدوات بوصفيا أخرى ألمة اغبضارة يف اؼبادي اعبانب
 كلمة أف اػبطيب عودة عمر وعند  95.وحدىا األمة هبذه وخاصة ذاتية ألهنا ثقافتيا
  99.اؼبادية باألمور حيتوي اغبضارة وأما اؼبعنوية باألمور حيتوي الثقافة

 منويتض الثقافة من داللة أوسع اغبضارة بناًء على ىذا فانو ديكن القوؿ باف
 .عكسو وليس اغبضارة كلمة يف الثقافة معٌت

ؾبموعة اؼبعارؼ والتصورات ": صاٌف ىندي فيقوؿ اإلسبلـ، نظر يف الثقافة وأما
والعلـو النظرية اليت تدور يف فلك اإلسبلـ لتنبثق عنيا فكرة شاملة عن الكوف واإلنساف 

                                                 
19

 .59ص  (9005 ،القاىرة: مكتبة الشروؽ) احلضارة فريضة إسالمية ،ؿبمود ضبدي زقزوؽ  

20
 .6ص  (دوف سنة، القاىرة: مكتبة الًتاث اإلسبلمي) اإلسالمية واحلضارة األوربية احلضارة ،توفيق طويل  

21
 .56ص  (5998 ،بَتوت: مؤسسة الرسالة) اإلسالمية أضواء على الثقافة ،نادية شريف العمري  

22
 .39ص  ،ادلرجع السابق  ،عمر عودة اػبطيب  
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ويف تعربف  94يًا معيناً".واغبياة اليت تؤثر يف الفرد واجملتمع فتضفي علييما طابعًا شخص
: "الشخصية اإلسبلمية اليت تقـو إُف أف الثقافة ىي آخر، يذىب نادية شريف العمري

على عقيدة التوحيد وعلى تطبيق الشريعة اإلسبلمية واألخبلؽ اإلديانية اؼبستقاة من 
   93والسنة".مصادر اإلسبلـ األساسية وىي الكتاب 

 القيم علييا تغلب اليت الثقافة ىي اإلسبلـ نظر يف الثقافة أف أخرى أوبعبارة
 .واألمة الفرد شخصية تشكل اليت ثقافتيا ؽبا اإلسبلمية فاألمة .اإلسبلمية

ليونسكوا يف مؤسبرىم ومن التدقيق عن مفيـو الثقافة العربية، قد اتفق اػبرباء ا
على تعريف " الثقافة العربية  5969يونيو  3مايو إُف  99الذي عقد يف الفًتة من 

بأهنا: ؾبموع اغبقائق والنشاطات الفكرية والفنية والعلمية للمجموعة اؼبعاصرة من 
الشعوب اؼبنتمية إُف اغبضارة العربية. كما تتمثل ىذه الثقافة يف استخداـ الوسائل اليت 

عرب هبا ىذه اجملموعة عن نشاطاهتا وتبليغ رسالتيا إُف أبنائيا وإُف سائر العاَف وتلقي ت
  91."رسالة العاَف وأدائيا يف ببلدىا

اعتمادا بأف اللغة العربية وعاء الثقافة العربية اإلسبلمية وأصبحت وليدة الثقافة 
الثقافة العربية اإلسبلمية األشياء اؼبعنوية واؼبادية  كانت  ىذا بلمية ذاهتا، وعلىالعربية اإلس

واألمور النظرية والتطبيقية واؼبسائل الدينية والدنيوية اؼبنتمية يف الثقافة العربية ويعتمد 
 اعتمادا قويا بروح اإلسبلـ.

 العالقة بني الثقافة واللغة -ب
وىي أخطر الظواىر  96،عن أغراضيماللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قـو 

اإلطبلؽ، وكل تقدـ اجتماعي كتب لو الكماؿ إمنا مت لوجود اللغة،  لىاالجتماعية ع
فيما  ليت تعطياللغة واجملتمع موحداف ال ديكن تفريقيما ألف اللغة آلة اؼبوصبلت او 

                                                 
23

  .56ص  ،ادلرجع السابق  ،صاٌف ىندي وآخروف  

24
 .  57ص  ،ادلرجع السابق ،نادية شريف العمري   

25
 .900 -599 ص ،ادلرجع السابق ،طعيمة أضبد رشدي   

 .60 ص (5979 ،العربية النيضة دار: بَتوت) العربية الكتب يف اللغة فقو ي،الراجح عبده  26 
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وإف اللغة من  .اآلخر للمتكلم واؼبخاطب حىت إذا تكلم الشخص فيفيم واحد منيما
 ة الرقى والتقدـ.غل اغبضارة وصائرؽ مظاىر اغبضارة اإلنسانية، بل ىي أصعأ

إف عبلقة اللغة بالثقافة من أىم النقاط اليت يلتقي عندىا علم اللغة 
جليل الفائدة للعلمُت كلييما، إذ  األثرالتقاء عظيم  بينيماويعد االلتقاء  27نثربوعبي،باإل

 أف اللغة تعكس ثقافة اجملتمع من ناحية وىي اليت سبلي عليو ثقافتو من ناحية أخرى.
ببساطة ىي أسلوب شعب  –دوف أف نتورط يف مشكبلت تعريفيا و  –والثقافة 

ما أو صباعة معينة يف اغبياة، ونظرة ىذا الشعب أو تلك اعبماعة إُف حياهتم، أهنا تتمثل 
يف أعراؼ وتقاليد وآداب وفنوف وأمناط من السلوؾ .. إٍف، وكليا عناصر يتلقاىا الفرد 

 98من ؾبتمعو.
  بالثقافة من نواح عدة أمهيا اآليت:وترتبط اللغة ارتباطا وثيقا 

اللغة عموما سبكن اإلنساف من اغبفاظ على ثقافتو وحضارتو واإلضافة إلييا  -5
اع وتطويرىا يف ضوء التصور االعتقادي واالجتماعي الذي يؤمن بو، فقبل اخًت 

الكتابة، كانت اللغة تعتمد على الكبلـ واالستماع. وكاف كل جيل ينقل 
خرباتو إُف أبنائو، ويقـو األبناء بدورىم باإلضافة إُف ما ورثوه عن األسبلؼ 
ونقلو إُف اعبيل األصغر. وىكذا لوال اللغة لضاعت ثقافات وؼبا كنا لنعلم عنو 

سجيل لًتاث األمم وثقافاهتا. شيئا اآلف. فلما اخًتعت الكتابة بدأ عصر الت
وىكذا حفظت اللغة تراث اؼباضيُت وأتاحت لؤلجياؿ اإلفادة من صرح الفكر 

 99وذبارب السابقُت واإلضافة إلييا.

                                                 
27

" Logos" دبعٌت اإلنساف، وكلمة "Antropos( لغة، من اللغة اليونانية "Antropologi) اإلنثربوعبيكلمة   
، Keesing( دبعٌت علم اإلنساف. كما قاؿ Antropologi) إلنثربوعبيدبعٌت علم أو دراسة. وأما االصطبلحا، 

 .Posman Simanjuntak( دبعٌت العلم الذي يدرس بو عن اإلنساف. أنظر Antropologi) إلنثربوعبيبأف 

Berkenalan dengan Antropologi. Jakarta:Penerbit Erlangga. 5999. Hal 551.  

28
 .94ص ( 5998 ،لقاىرة: دار الفكر العريب)ا إىل علم اللغةمدخل  ،ؿبمد حسن عبد العزيز  

 .98ص  (9009، دار الفكر العريب )القاىرة: تدريس فنون اللغة العربية، علي أضبد مدكور  29
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وتعرب عن حاجاتو وتكشف  أف اللغة تعكس ثقافة اجملتمع الذي يستخدميا -9
عن مظاىر اغبياة فيو، وؽبذا تغٍت اللغة يف ؾباؿ معُت وتفتقر يف ؾباؿ آخر. 
وىكذا يبدو لنا أف اللغة صورة لثقافة األمة ومرأة تعكس حياهتا، بيد أف ىذا 
جانب من القصة، وللقصة جانب آخر، حيث تقـو بتشكيل ثقافة األمة 

  40وصنع فكرىا.
اللغة عن  تحدثنأف  كنديفاللغة عنصر أساسي من عناصر الثقافة، وال  -4

دبعزؿ عن الثقافة، فاللغة وعاء الثقافة، وىي الوسيلة األوُف يف التعبَت عن 
 45.الثقافة

 .يف إثراء الثقافة اية اللغة ودورىتبدو أمهأو  بعبارة أخرى 
اللغة العربية من أىم العوامل اليت أدت إُف تقدـ الثقافة وايصاؽبا إُف ما  -3

وصلت إليو يف الوقت اغباضر، ولوال اللغة العربية ما كاف للثقافة العربية 
منوذج ثقايف، وكل عمل مفرد من :" أف كل ويذىب سباـ حساف 49وجود.

 44.أعماؿ السلوؾ اعبماعي، يشتمل على اتصاؿ، إما دبعٌت ظاىر أو خفي"
القوؿ باف أي حقيقة وجدت أو نشأت يف ثقافة معينة سيكوف التعبَت عنيا ديكن و 

كل الثقافات اإلنسانية تعتمد على و،  لغة ىذه الثقافةبشكل مناسب وأكثر مبلئمة ب
اللغة، وكل اللغات البشرية حىت لغات تلك الشعوب غَت اؼبتعلمة، ىي لغات معقدة 

وانطبلقا من ىذه  لدرجة كافية بأف تقـو بنقل الثقافة اإلنسانية باعتبارىا كبًل متكامبلً.
التكامل بُت اللغة بالثقافة اؼبوجودة، و  اؼببلحظات سنجد ىنا أف ترتبط اللغة قوة االرتباط

  .والثقافة يؤدى إُف تنمية اؼبيارات اللغوية واؼبيارات الثقافية
 

                                                 
 .93-94ص، ادلرجع السابق ،عزيزؿبمد حسن عبد ال  30

 .93ص  ،ادلرجع السابق ،فو ناصر عبد اهلل الغاِف وآخر   31

 .596 ص ،ادلرجع السابق ،فو وآخر  يونس علي فتحي  32

 .595 ص (9004 ،الكتب عاَف: لقاىرةا) اجملتمع يف اللغة ،حساف سباـ  33
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 ىابغري لناطقني لوتعليم اللغة العربية  اإلسالمية الثقافة العربية -ج
يف القرف السابع اؼبيبلدي اؼبواقف للقرف األوؿ اؽبجري، دخل اإلسبلـ إُف 

أغلبية السكاف. إف ىناؾ ارتباطا وثيقا بُت  دين ا حىت أصبح اآلفإندونسيا وانتشر فيي
اإلسبلـ وتعليم اللغة العربية، فحيثما وضع اإلسبلـ قدمية يدخل معو التعليم، وبالتاِف 
تدخل العربية مع التعليم. ويدلنا تتبع تاريخ أي بلد من البلداف داللة واضحة على أف 

ين، إذ جيب على كل مسلم أف يتعلم على أقل تقدير ىناؾ ارتباطا وثيقا بُت العلم والد
واألحكاـ الشرعية  ما يكفيو ألداء فرائضو وغَتىا، فيتعلم بعض اآليات القرآنية

، يتلوف القرآف يف أصلو العريب، وليست ىناؾ ُتاؼبسلم إف  43واؼبصطلحات الدينية.
كوف يكن أف تستخدـ بديبل عن األصل العريب. فكل مسلم ينبغي أف ترصبة يف أية لغة دي

  41ما وربصيل بقدر ما للغة العربية. إؼباـلديو 
وعلى ىذا ظيرت الصلة بُت اللغة العربية واإلسبلـ عبلقة وثيقة، وفبا ال شك فيو 

االىتماـ بالروح اإلسبلمية ىف   وغَت اؼبسلمُت. ويبدوُت اؼبسلمُتالباحث لدى أمهيتيا
عدد كبَت مناىج اللغة العربية ديثل أمرا ضروريا، ويزداد األمر وضوحا إذا رأينا اغبقائق من 

على فيم اإلسبلـ  إسبلمية من اؼبسلمُت الذين يقبلوف على تعلم العربية ألىذاؼ
 ومصادره.

ؿ تكمن وراءه اومن دوافع تعليم العربية يزداد اإلقباؿ على تعلم العربية وىو إقب
العديد من الدوافع واغبوافر الدينية واعبغرافية والًتاثية والسياسية واالقتصادية واللغوية 

 46َتىا. وتتعدد دوافع تعلم العربية على الوجو التاِف من خبلؿ:وغ
 

                                                 
: طالربا) منشورة، غَت رسالة ،(معجمية دراسة) اإلندونيسية اللغة يف وتأثريىا العربية اللغة ،لوبيس توركيس  34

 .1-3 ص (9005 ،اإلنسانية والعلـو اآلدب كلية أكداؿ ػبامسا ؿبمد جامعة

 .59 ص ،ادلرجع السابق ،فو وآخر  يونس علي فتحي  35

 اؼبنظمة منشورات: إيسيسكو) هبا الناطقني لغري العربية اللغة تدريس طرائق ،فو وآخر  الناقة كامل ؿبمود  36
 .53-59 ص (9004 ،والثقافة والعلـو للًتبية اإلسبلمية
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 اؼبكانة الدينية -5
ت يف اؼباضي وتساعد يف اغباضر واؼبستقبل على أف من أىم العوامل اليت ساعد

عند اؼبسلمُت يقرؤه أبناؤىم منذ الصغر، وحيفظونو خاصة  ةجعل اللغة العربية ذات مكان
.  جلو، أو كلو ويؤدوف بآياتو الصبلة طبس مرات يف اليـو

 اؼبوقع االسًتاتيجي للعاَف العريب  -9
لكرة األرضية، ويتوسطيا ؿبتبل فيي لغة ىذا العاَف الذي ديثل رقعة واسعة من ا
َف لو أمهيتو افيي لغة ع كذلكموقعا اسًتاتيجيا كمركز للعاَف وكميبط لؤلدياف السماوية،  

عظمي خغرافيا واقتصاديا وعسكريا وسياسيا، عاَف تسعى كل العواَف إُف االتصاؿ بو 
 لتعامل معو.إقامة عبلقات وطيدة معو، ومن مث تصبح لغتو مدخبل إليو وطريقا لفيمو واو 

 عمق الًتاث الثقايف العريب -4
إف من إذ فاللغة العربية جديرة بأف تعلم ؼبا ربملو لئلنسانية من تراث ثقايف كبَت. 

 االممقل علـو اليوناف وفلسفتيا إُف نالثابت تارخييا وحضاريا أف العربية قد ضبلت أمانة 
 عصوره الوسطى ويف أكثر فًتاتو ظبلما. بعد أصبع

 قة البيانيةالطا -3
من خصائص، سواء يف إهنا جديرة بأف تعلم ؼبا تتمتع بو من صفات وتستأثر 

اؼبفردات أو الًتاكيب أو القدرة على التعبَت على اؼبعاين واستيفائيا أو من حيث تأثَتىا 
  على لغات أخرى كثَتة.

، أو لغرض بدوافع دينيةاللغة العربية تعليم  يفظيرت اغباجة  أفسنجد ىنا و 
اللغة العربية على وجو خاصة و دراستيم و  حاجتيم لتعمق الًتاث الثقايف العريبتابعة م

وحىت بالنسبة ؼبن يرغبوف ىف االتصاؿ بالببلد العربية ألجل العمل يف اؽبيئات الدبلوماسية 
ؿ ىف و األص وىيأوالصحافة أو ألجل االتصاؿ بأعماؿ الشركات واألعماؿ التجارية 

  .الناطقُت باللغة العربيةة العربية يف الببلد غَت للغتعليم ا مدارسإنشاء 
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يف اجتماع للجنة اإلسبلمية للشؤوف االقتصادية والثقافية ؼبنظمة اؼبؤسبر 
اإلسبلمي، سبت مناقشة موضوع االىتماـ بتعليم اللغة العربية، حيث جاء يف جدوؿ 

يف البلداف غَت الناطقة األعماؿ "دراسة موضوع تعليم اللغة العربية والثقافة اإلسبلمية 
بالعربية"، وتضمنت مناقشة ىذا اؼبوضوع ؿباوالت إنشاء مدارس عربية إسبلمية ودعم 
جيود اؼبدارس القائمة فعبل يف بعض الدوؿ األعضاء غَت الناطقة بالعربية، ىذا باإلضافة 

ألعضاء اؿ إدخاؿ مناىج تدريس العربية والثقافة اإلسبلمية يف اؼبناىج الرظبية يف للدو إُف 
غَت الناطقة بالعربية، كما تضمنت اؼبناقشات دراسة موضوع إنشاء مركز للدراسات 
التكميلية يف آسيا وىو يتعلق بتعليم اللغة العربية والثقافة اإلسبلمية يف الدوؿ غَت الناطقة 

 بالعربية.
 ط اآلتية:اوتدور اآلراء يف النق

م اللغات يتجيوف إُف دراسة وحبث بدأ الباحثوف يف ميداف الًتبية وتعلي : أوال
القضايا واؼبشكبلت اليت تتصل بوضع مناىج وإعداد مواد وتأليف كتب لتعليم اللغة 

 .العربية لغَت الناطقُت هبا على أسس علمية سليمة
والبحث عن أفضل طرؽ التدريس وأجداىا وأنسبيا ؼبختلف الدارسُت  : ثانيا

قد بدأت متأخرة، وبالرغم من كوهنا يف  األغراض، وإف كانت ىذه اػبطوةؼبختلف و 
إُف أهنا خطوة على الطريق، وفتح لباب االىتماـ هبذه النوع من الدراسة مراحليا األوُف 

 اؼبتصلة بتعليم اللغة العربية لغَت أبنائيا.
وللمنظمة اإلسبلمية للًتبية والعلـو والثقافة جيود كثَتة ومتعددة وتتمثل يف 

والكتب الدراسية لتعليم العربية ألبناء اعباليات العربية واإلسبلمية إعداد مواد التعليمية 
يف أكباء العاَف، وإرساؿ اػبرباء وإيفاد األساتذة لتدريب معلمي اللغة العربية وتزويدىم 
باعبديد يف ميداف تعليم اللغة العربية، ويصعب يف ىذا السياؽ رصد وحصر وتأريخ مثل 

       47ىذه اعبيود.

                                                 
 .56-51 ص  ،السابق ادلرجع  37
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 48على النحو التاِف: ووقد حصل نشاط اعبياز وؾباالت
استكماؿ سيادة على  صةااػبمعاونة الدوؿ العربية ذات األوضاع الثقافية  (أ )

اللغة العربية يف صبيع مراحل التعليم ويف اإلدارة واغبياة العامة، وبتقدمي العوف 
الفٍت بشريا من خرباء ومعلمُت وأساتذة، وماديا من مواد ووسائل تعليمية 

 وثقافية.
 إنشاء اؼبدارس واؼبعاىد العربية العاؼبية يف الببلد األجنبية. (ب )
سية والتسييبلت اؼبختلفة للطبلب األجانب وخاصة من تقدمي اؼبنح الدرا (ج )

أبناء أفريقيا وآسيا، الذين يدرسوف اللغة العربية أو يتلقوف علميم يف 
 اعبامعات العربية باللغة العربية يف أي مادة من اؼبواد.

والثقاقية العربية إعداد اؼبناىج اؼبناسبة للطلبة األجانب لتعليم اللغة العربية   (د )
عاوف مع الببلد العربية اليت تقاـ فييا الدورات الصيفية واؼبلتقيات بالت

 البحثية.
 تنظيم دراسات تدريبية للطلبة يف ؾباالت الثقافة العربية. )ىػ(

أقساـ ومراكز الدراسات العربية واإلسبلمية يف اعبامعات  دعمإنشاء و )و( 
 قق أىدافيا.ومراكز البحوث والدراسات العليا على نطاؽ العاَف، دبا حي

إنشاء شبكة من االربادات الدولية للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ نشر اللغة )ز( 
العربية وثقافاهتا العربية يضميا ارباد عاؼبي اللغة العربية واغبضارة العربية أو 

 الثقافة العربية.
إنشاء مراكز الثقافية العربية يف اػبارج وتأكيد مكانة اللغة العربية يف )ح( 

 مات الدولية. اؼبنظ

                                                 
 احلديثة الرتبوية اإلجتاىات ضوء يف الدينية والرتبية العربية اللغة تدريس طرق ،خاطر رشدي ؿبمود  38

 .574 ص (5984 ،اؼبعرفة دار: القاىرة)
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إنشاء دار اللغة العربية وثقافاهتا للتأليف والًتصبة والنشر لنقل أميات )ط( 
الكتب العربية إُف اللغات األجنبية، وإصدار كتب باللغات األجنبية تعرؼ 

   باللغة العربية والثقافة واغبضارة العربية.
دة متكاملة، ويبدو أف الثقافة العربية والتعليم اللغة العربية وح قبد وعلى ىذا

 49.:"تعليم اللغة يعٍت تعليم اغبضارة العربية"القوؿ 
الثقافة يف برامج تعليم يتضح مدى أمهية تعليم وانطبلقا من ىذه اؼببلحظات 

ال أف نؤكد أف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية تعليما يتجرد عن إك لاللغة العربية، فبل من
يكوف تعليما  قصد أية اشارات إُف الثقافة أو دوف االعتماد على ىذه الثقافة العربية

فاللغة العربية ىي  كما مت التأكيد من قبل أف اللغة العربية وعاء الثقافة العربية،ناقصا.  
الوسيلة األوُف يف كثَت من اجملاالت للتعبَت عن الثقافة العربية اإلسبلمية ومن الصعوبة أف 
يفيموا الدارسُت اللغة العربية فيما دقيقا ويستخدموىا استخداما جيدا دوف أف يفيموا 

 ما يرتبط هبا من مفاىيم ثقافتيا العربية.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
39

. هبا الناطقني لغري األخرى احلياة واللغات العربية اللغة تدريس يف ادلعاصرة اإلجتاىات. إبراىيم ضباده  
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 ينادلبحث الثا
 بغريىالناطقني لة لتعليم اللغة العربية يلثقافاألسس ا

 

 خصائص الثقافة -أ
مراعاهتا عند إعداد احملتوى الثقايف يف كتب  البد من أىم األمور اليت تعد من

خصائص الثقافة وأشكاؿ احملتوى الثقايف  تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،
  30:قايف واللغة العربية لغَت الناطقُت هبااحملتوى الثو  وموضوعاتو وؾباالت تقوية الثقافة

 الثقافة مكتسبة  -5

دبعٌت أف اإلنساف عندما يأيت إُف ؾبتمع من اجملتمعات فإنو يستطيع أف يكتسبيا 
كرة عن لديو ف ودوف أف تكوفذلك فإف اإلنساف يولد عدمي الثقافة، لويتفاعل معيا، 

حدد إال بعد فًتة من العيش. وليس معٌت ىذا أف تعادات ؾبتمعو واذباىاتو وىذا ال ي
اإلنساف عندما يعيش يف ؾبتمعو أنو يكتسب ثقافتو منو وال خيرج عنيا بل من اؼبمكن أف 
يكتسب ثقافات أخرى من خبلؿ معايشتو لبعض األفراد أو اجملتمعات األخرى، فالثقافة 

 بة دبعٌت أف الشخص يكتسبيا من خبلؿ معايشتو مع اجملتمع.تتسم بأهنا مكتس
 الثقافة خاصية إنسانية -9

امتاز اإلنساف عن غَته من سائر اؼبخلوقات بالعقل والتفكَت اللذين من خبلؽبما 
استطاع أف يتغلب على مشكبلتو اليت تواجيو يف حياتو )كما استطاع أف خيًتع اللغة 

من وسائل االتصاؿ، ولقد مكنو ذلك من االستفادة من  ر كثَتاتكويستخدـ الرموز ويب
 ذبارب غَته فبن عاشوا قبلو يف سائر اؼبيادين(.

وينبغي عند تصميم الكتاب اؼبدرسي أف يراعي تلك السمة، دبعٌت أف ديكن 
دارس اللغة العربية من تنمية قدراتو العقلية، وذلك بأف يقدـ لو الطرؽ اليت تساعده على 

                                                 
 .59 ص ،ادلرجع السابق ،فو وآخر  الغاِف اهلل عبد ناصر  40
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السليم، من خبلؿ اختيار موضوعات القراءة، وكثرة التدريبات ليت تدفعو  لتفكَتاتنمية 
 وربثو على التفكَت من أجل الوصوؿ إُف اغبلوؿ اؼبطلوبة.

 التغَت والتفاعل اؼبستمر   -4

من اؼبعلـو أنو ال ديكن ألي ؾبتمع من اجملتمعات أف يظل حبيس الثقافة اليت اكتساهبا 
معا راكدا، ومن مث حيكم عليو بالتخلف ألنو ال يستطيع منذ زمن طويل، وإال سيظل ؾبت

، لذا قيل همسايرة ركب اغبضارة، ومن مث وجب عليو أف يتغَت ويتطور كي يضمن بقاء
 تغَت الثقافة وتتكيف مع القوى اليت خارج الثقافة نفسيا.ت)ينبغي أف 

تغَت السريع، ولو نظرنا إُف ؾبتمعنا العريب أللفيناه يعيش يف عصر من أىم ظباتو ال
سرعة منوه وانتشاره، وىذا يؤدي بنا ويفرض علينا ربقق نتيجة تقدـ العلم خبطوات واسعة 

سيلتنا يف ىذا كلو ىو التعليم، ومن ىنا ينبغي أف تعكس و أف نتكيف مع ىذا التغَت، و 
 الكتب اؼبدرسية ثقافتنا العربية وتفاعليا والتغَتات اليت تطرأ علييا.

تنشأ يف ؾبتمع معُت ويظير ىذا جليًا يف سلوؾ أعضاء ثقافة أف ال وختاـ القوؿ
والثقافة تنظيم يشمل . أو بعبارة أخرى أف الثقافة ىي مَتاث اجتماعي ذلك اجملتمع

مظاىر االنفعاؿ واألفكار واؼبشاعر اليت يعرب عنيا اإلنساف عن طريق الرموز بفضل اللغة 
من السيل انتقاؿ الثقافة، وظير اآلف أف اليت يتعامل هبا وهبذه الطريقة الرمزية يصبح 

الثقافة فيي اؼبصطلح االجتماعي للسلوؾ اؼبكتسب اؼبتعلم، فجوىر الثقافة عند اإلنساف 
 ىو التعلم سبييزاً ؽبا عن الصفات اؼبوروثة وتأكيداً لقدرة اإلنساف على التعلم.
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 أشكال احملتوى الثقايف وموضوعاتو وجماالت تقويتو -ب
ي أف يقدـ احملتوى الثقايف وفقا لضروريتيا للدارس كما ينبغي أف يعطي وينبغ

من بُت أىدافيا معرفة اؼبواقف اليت وأف تكوف  اؼبوضوعات الثقافة اإلسبلمية وزنا اليت
زمة عند لبلافمن أشكاؿ احملتوى الثقايف  41حيتاج إليو الدارس عند زيارتو للدوؿ العربية.

 42وىي كما يلي: رين جانباشة فقد حدد يف دراستو عطعيم
 البيانات الشخصية -5 

 السكن -9
 العمل -4
 وقت الفراغ -3
 السفر -1
 العبلقات مع اآلخرين -6
 اؼبناسبات العامة واػباصة -7
 الصحة واؼبرض -8
 الًتبية والتعليم -9

 السوؽ -50
 اؼبطعمقي  -55
 اػبدمات  -59
 البلداف واألماكن  -54
 اللغة األجنبية -53
 عبو )اؼبناخ(ا  -51
 اؼبعاَف اغبضارية -56
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 .91ص  ،نفسوادلرجع   
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 اغبياة االقتصادية -57
 الدين والقيم الروحية -58
 االذباىات السياسية و العبلقات الدولية -59
 العبلقات الزمانية واؼبكانية -90

، وكاف من بُت ـ5979ليت قاـ بدراستيا يونس عاـ فمن أشكاؿ احملتوى الثقايف ا
أىدافيا معرفة اؼبواقف اليت حيتاج إلييا الدارس عند زيارتو للدوؿ العربية، وأف اؼبواقف اليت 

ربية الناس، العمل، وقت الفراغ، –السكن  حيتاج إليو الدارس وىي: البيانات الشخصية،
  43ت.السفر، السوؽ، واؼبطعم، الصحة واؼبرض، اػبدما

 فتحي علي نظرا إُف اعبوانب السابقة، وجدنا أف اعبوانب اليت ذكرىا كل من
يونس متضمنة يف اعبوانب الىت ذكرىا طعيمة، وعلى ىذا دراسة طعيمة أمشل من غَتىا 

 وربتوى كل اعبوانب اؼبذكورة.
يت ينبغي على اؼبؤلف أف يقدميا للدارسُت األجانب ومن اؼبوضوعات الثقافية ال

اؼبوضوعات اآلتية كما أسفرت عنيا دراسة طعيمة واليت بيدى الدارسوف األجانب 
 من أمهيا: واليتاىتماما هبا وميبل لقراءهتا 

 مفيـو اإلسبلـ وأركانو:  أوال
 حوؿ القرآف الكرمي )نزولو وسوره(:  ثانيا
 ريفيا، تدوينيا، مكانتيا يف اإلسبلـ(السنة النبوية )تع:  ثالثا
 سَتة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم:  رابعا

 قصص األنبياء:  خامسا
 مصادر التشريع اإلسبلمي:  سادسا
 العبلقة بُت اللغو العربية واإلسبلـ:  سابعا
 حقوؽ الزوج والزوجة يف اإلسبلـ:  ثامنا
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 وعا.موض 517وغَتىا من اؼبوضوعات اليت وردت وبلغ عددىا 
 هكائز ر ويشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من مكونات اؼبنيج فيو إحدى 

األساسية يف أي مرحلة تعليمية، فمن خبلؿ ؿبتواه اللغوي والثقايف تتحق األىداؼ اليت 
تريد ربقيقيا من العلمية التعليمية، باإلضافة إُف اؼبكونات األخرى من أنشطة وطرؽ 

 44تدريس.ال
وثيقة باؼبنيج التعليمي والكتاب التعليمي لو وظيفة جوىرية حيث إنو ذو صلة 

من حيث كونو األساس اعبامع للفرص التعليمية اليت ينبغي على الطالب دبساعدة اؼبعلم 
 أف يتعرض ؽبا فيأخذ منيا ويضيف إُف ذات نفسو ويبٍت شخصية فيكرب علما ومعرفة.

أو ربليلو، ينبغي على اؼبؤلف أف يوضح أشكاؿ عند تصميم الكتاب اؼبدرسي 
الكتاب، واغبدود اليت سبيز الثقافة اإلسبلمية عن الثقافة  اتبناىياحملتوى الثقايف اليت 

العربية، كما ينبغي أف يعطي اؼبوضوعات الثقافية العربية وزنا، كما ينبغي عليو أف يتدرج 
وقدراهتم العقلية قا ؼبستويات الدارسُت يف عرضو ؼبوضوعات الثقافية العربية ومفاىيميا وف

  وخلفياهتم الثقافية.
عند إعداد كتاب لتعليم العربية لؤلجانب فينبغي أف يكوف لو طابع اجتماعي 

 31ة اآليت:اوثقايف إسبلمي، دبعٌت أنو خيدـ لغتنا وثقافتنا وذلك من خبلؿ مراع
تقدـ اؼبوضوعات اليت تتناوؿ ىذا ف ميا، وذلك بأأف يكوف ؿبتواه عربيا إسبل (أ )

اعبانب بصورة حقيقية غَت مشوىة، وبصورة مبسطة تعُت الدارس على فيم 
 حقيقة الثقافة اإلسبلمية.

أف يتضمن احملتوى التعليمي للكتاب عناصر الثقافة اؼبادية واؼبعنوية بصورة  (ب )
 تتناسب وأغراض الدارسُت األجانب.
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ىتماـ بالًتاث العريب وخصائصو اليت على رأسيا الطابع اإلنساين ضرورة اال (ج )
ًتاث ىنا اللغة العربية واألسلوب لورفع مكانة العلم والعلماء، وال يقصد با

اعبزؿ، وإمنا نعٍت بو اعبوانب الثقافية اليت تفيد الدارس األجنيب وتعطيو 
 فكرة عن اغبقيقة الثقافة العربية وأصوؽبا.

لثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسُت واىتماميم من تعلم اللغة انتقاء ا (د )
والثقافة، حيث إف الثقافة كثَتة ومتعددة ومتشعبة، ومن الصعب أف نقدميا  

ما يتناسب مع  ياكليا للدارسُت األجانب ومن مث ينبغي أف ننتقي من
 الدارسُت.

من البسيط إُف اؼبركب، الًتدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إُف اؼبعنوي، و )ىػ( 
 ومن اعبزء إُف كل.

االىتماـ بالثقافة اإلسبلمية وتوظيفيا مع تصحيح اؼبفاىيم اػباطئة عند )و( 
 وتعديل االذباىات السلبية كبوىا. –إف وجدت  –الدارسُت األجانب 

مراعاة التغَتات الثقافية واالجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا، وىذا يتطلب أف )ز( 
تغَتات اليت ربدث لؼبنيج مرنا حبيث ديكن تكييف اؼبوضوعات مع ايكوف ا

 داخل اجملتمع اإلسبلمي.

تقدمي صور من عموميات الثقافية العربية وخصوصياهتا، أي ال يشتمل )ح( 
 الكتاب على نوع واحد من الثقافة.

إف للدارسُت أغراضا من تعلم اللغة والثقافة، ولكن ألصحاب اللغة أيضا )ط( 
من تعليم لغتيم ونشر ثقافتيم، لذا فاغبرص يف اؼبادة على ربقيق  أغراضا

 اعبانبُت أمر منيم.

تزويد الدارسُت باالذباىات اإلسبلمية واالذباىات العلمية اؼبناسبة مثل، )ي( 
 التحرر من اػبرافات، وتنمية األفق العقلي وسعتو .. إٍف.
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 ىا.ت األخرى، وعدـ إصدار أحكاـ ضدااحًتاـ الثقاف )ؾ(

مراعاة تقدمي اعبانب الثقايف يف الكتاب اؼبدرسي دبا يتناسب مع عمر )ؿ( 
 الفكري والثقايف. مالدارسُت ومستواى

مساعدة الدارسُت على عملية التطبيع االجتماعي، تلك اليت يتم فييا  )ـ(
تكيف األفراد مع ثقافتنا، وال سيما إذا كاف الدارسوف يعيشوف يف الوطن 

ف العربية بُت أىليا، ألف القدرة على التفاعل مع الناطقُت العريب، ويتعلمو 
باللغة ال تعتمد فقط على إتقاف مياراهتا بل تعتمد على فيم ثقافة أىل 

 اللغة، لذا فاالىتماـ بالثقافة يعُت الدارس على التكيف مع أىليا.
بل أف تعليم لغة مدروسة فإننا ال نتعلم تراكيب لغوية فقط  واعبدير بالذكر ىنا

وكذلك تعليم اللغة ال ييدؼ أيضاً وسيلة جديدة ـبتلفة لفيم الواقع وىي بفيم ثقافتيا، 
إُف تعليم الثقافة ىف حد ذاهتا، بل ييدؼ إُف تعليم اللغة من خبلؿ ؿبتواىا الثقايف حيث 

النقاط وجيب مراعاة وعلى ىذا  .أف اؽبدؼ األساسي من التعليم ىو القدرة االتصالية
أف تستمد من اآلدب عداد كتاب لتعليم العربية لؤلجانب فينبغي األساسي يف إ

الدارس خبلؿ  يفجيدر انتقاء األمثلة من القرآف والسنة لتنمو وتعبَتا إسبلميا، و  اإلسبلمية
 ذلك روح اإلسبلـ والصفات اغبميدة.
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 ادلبحث الثالث
 ىابغري  قنيلناطلكيفية التقدمي احملتوى الثقايف لتعليم اللغة العربية 

بينما يرى بعض أف اللغة وظيفتيا فكرية بالدرجة األوُف وىم لذلك يعرفوف اللغة 
بأهنا رموز صوتية منتظمة يعرب فرد هبا عن أفكاره لآلخرين ويتلقى أفكارىم. وأما عن 

اآلف يف تعليم اللغات  ةعبلقة تعليم اللغة بالثقافة فإننا نذكر أف االذباىات السائد
االىتماـ بتعليم الثقافة كاالىتماـ بتعليم مياراهتا األربع: االستماع واغبديث األجنبية ىو 

والقراءة والكتابة، ومن النادر أف قبد كتابا يتناوؿ تعليم اللغات األجنبية ال يتعرض لتعليم 
الثقافة أو لتقددييا، ذلك أف الفيم الثقايف أصبح أمرا ال مفر منو يف تعليم اللغات 

بعد أف ثبت أف اػبلفية الثقافية أساسية وميمة لفيم اللغة والسيطرة  األجنبية، وذلك
  36علييا بل أف الفيم الثقايف يعمق ويعٍت فيم الفرد للغة اليت يتعلميا.

ثة أشياء إف العناصر اليت سبثل كيفية تقدمي احملتوى الثقايف يف اللغة العربية ىي ثبل 
وىي أىداؼ تعليم احملتوى الثقايف، طرؽ تعليم احملتوى الثقايف، ووسائل تعليم احملتوى 

 47الثقايف.
 أىداف تعليم احملتوى الثقايف -أ

عبلقة بُت اللغة والثقافة يف حاجة لشرح أو إيضاح، فاللغة عنصر َف  تعد ال
أساسي من عناصر الثقافة، فنحن نعرب عن الثقافة باللغة، وال ديكننا أف نتحدث باللغة 
دبعزؿ عن الثقافة، فاللغة وعاء الثقافة، وىي الوسيلة األوُف يف التعبَت عن الثقافة، ومن 

عبلقة الثقافة بتعليم اللغة لؤلجانب، فإف فيم  اة واللغة، أمىنا تظير لنا العبلقة بُت الثقاف
ثقافة اجملتمع اإلسبلمي تعد جزءا أساسيا من تعلم اللغة، ولذلك قيل: إف دارس اللغة 
األجنبية البد لو إذا كاف يرغب يف إتقاهنا جيدا من أف يتعرؼ على حضارة اجملتمع الذي 

                                                 
46

 .595-590ص  ،ادلرجع السابق ،فو فتحي علي يونس وآخر   

47
 مصر: كلية التبية جامعة اؼبنصورة،) تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناىجو وأساليبورشدي أضبد طعيمة،   

 .19( ص 5996
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مو من الوقوع يف زلل بالغ اػبطورة، ومن مث فإف يتكلم أفراده تلك اللغة تعرفا كافيا يعص
 38تعلم لغة أجنبية ىو تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة.

يف رأينا تصلح ألف تتبناىا برامج تعليم العربية   اليت إف األىداؼ التالية، وىي
 39كلغة ثانية:
بناء العقيدة اإلسبلمية لدى الطبلب على أساس من الدراسة والفيم   -5

 واإلقناع.
 قدرة األفراد على فيم اإلسبلـ فيما صحيحا متكامبل. -9

 الوالء لئلسبلـ واالعتزاز بو والعمل على ربقيق قيمو ومبادئو. منو -4

 لقيا وجسميا وعقليا واجتماعيا.ربقيق منو الشامل للفرد خ -3

ربقيق التوازف السليم بُت جوانب منو الفرد اليت يؤثر كل منيا يف غَته ويتأثر  -1
 بو.

 االىتماـ بالعلم، فقد حض اإلسبلـ على طلبو وجعلو فريضة. -6

 ق.يربط العلم بالعمل والنظرية بالتطب -7

وإصدار األحكاـ  ةالصحيح ةمنو القدرة على التفكَت السليم والنظر  -8
 .السليمة

قدرة األفراد على اكتساب االذباىات والقيم اإلسبلمية الرفيعة، وازباذىا  -9
 أساسا ألداء األعماؿ وتوجيو السلوؾ وإقامة العبلقات.

اؼبيوؿ السليمة والتجاىات الصاغبة لدى الفرد، وربرره من عبودية  منو -50
 األىواء والشيوات.

 واألوىاـ والعقائد الفاسدة والتقليد األعمى. التحرر من اػبرافات -55

                                                 
48

 .97-93ص  ،ادلرجع السابق ،فو ناصر عبد اهلل الغاِف وآخر   

49
 .913-914ص  ،ادلرجع السابق ،فو وآخر  ؿبمود كامل الناقة  
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الشعور باالنتماء األسري، ومنو العبلقات األسرية اؼبتينة اليت تؤدي إُف  -59
حسن الرعاية األبوية لؤلبناء وإُف بر األبناء باألميات وباآلباء، مع الوعي 

 الكامل باغبقوؽ والواجبات األسرية.

يف ؾبتمعو، حيس دبشكبلتو ويشارؾ يف  صبلحية الفرد ليكوف عضوا نافعا -54
 ربقيق أىدافو وآماؿ وخطط تنميتو.

قياـ العبلقات االجتماعية على أسس متنية من الًتاحم واؼبودة واإليثار  -53
والتضحية، والعفو عند اؼبقدرة وغَتىا من القيم اليت دعا إلييا اإلسبلـ 

 وأكدىا.

ل والشورى والعمل اعبماعي اليت انتشار أساليب التعاوف والتضامن والتكام -51
 ىي صبيعا من أسس تقدـ اجملتمع.

 األخذ بأساليب القوة غبماية اغبقوؽ مع الدعوة إُف اإلسبلـ. -56

 ربقيق العدالة االجتماعية واؼبساواة وتكافؤ الفرص بُت اعبميع. -57

 منو اجملتمع يف صبيع النواحي األخبلقية الثقافية والقومية واالقتصادية -58
 واالجتماعية والسياسية.

ثقافتيا أو تدريسيا من خبلؿ لغة وسيطة، ال  وظير اآلف أف تعليم اللغة بدوف
مضيعة للوقت  –إُف حد ما  –تدريس اللغة  يفيد الدارسُت كثَتَا بل تصبح عملية

باإلضافة إُف أف اللغة تصبح غَت نافعة، وعسَتة  واعبيد سواء بالنسبة للمعلم أو اؼبتعلم ،
الشكل ال تساعد الدارسُت على االتصاؿ الفعاؿ  يم على الدارسُت، كما أهنا هبذاالف

أف تعلم اللغة بذاهتا وليس من خبلؿ لغة وسيطة  بأىل اللغة اليت يودوف تعمليا، وينبغي
فإذا ترصبت بعض كلماهتا إُف لغة أخرى فقدت  حيث إف لكل لغة ذاتيتيا الثقافية،

  . معناىا الثقايف اػباص هبا

 أثر كبَت يف نفوس الدارسُت إذ تؤدى إُف تنمية االذباه اإلجيايب كبو اللغة اليت وللثقافة

 يتعلموهنا، ألهنا ذبعل عملية التدريس فبتعة ومشوقة، حيث يتعرؼ الدارسوف على أمناط
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 ثقافية جديدة ، زبتلف عما يف ثقافاهتم األصلية وىذا يؤدى إُف زيادة اىتمامات

اؼبستيدفة  افعيتيم لكي يتعرفوا على األمناط الثقافية اعبديدة يف اللغةالدارسُت وإثارة د
 . واؼبقصود هبا ىنا اللغة العربية

 طرق تعليم احملتوى الثقايف -ب
لقد تعدد الطرائق بتعدد اختبلفات االذباىات ومداخل تدريس احملتوى الثقايف. 

 10ومن أىم طرؽ تدريسو.
 الطريقة اؼبباشرة -5

 ا يلي:ظيرت الطريقة اؼبباشرة سبتاز دب
ـ بدال من ميارات القراءة تعطي الطريقة اؼبباشرة األولوية ؼبيارة الكبل:  أوال

والكتابة والًتصبة على أساس أف اللغة مع ثقافتيا ىي الكبلـ بشكل 
 أساسي.

تتجنب ىذه الطريقة استخداـ الًتصبة يف تعليم اللغة وثقافتيا األجنبية :  ثانيا
وتعتربىا عددية اعبدوي، شديدة الضرر على تعليم اللغة وثقافتيا اؼبنشودة 

 وتعلميما.

بالنظر إُف ىذه الطريقة فإف اللغة األـ المكاف ؽبا يف تعليم اللغة  :  ثالثا
 األجنبية وثقافتيا.

تستخدـ ىذه الطريقة االقًتاف اؼبباشر بُت الكلمة وما تدؿ عليو كما :    رابعا
تستخدـ االقًتاف اؼبباشر بُت اعبملة واؼبوقف واحملتوى الثقايف يستخدـ فيو. 

 رة. شة اؼبباؽبذا ظبيت الطريقة بالطريق

                                                 
طرق تدريسو من  –مداخلو  –العربية لغري الناطقني بلغات أخرى أسسو تعليم اللغة  ،ؿبمود كامل الناقة  50

 .76ص  (5981، الرياض: جامعة أـ القرى) سلسلة دراسات يف تعليم العربية لغري الناطقني هبا
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ال تستخدـ ىذه الطريقة أسلوب )التقليد واغبفظ( حيث يستظير :  خامسا
الطبلب صببل باللغة األجنبية وثقافتيا وأغاين وؿباورات تساعدىم على 

 إتقاف اللغة اؼبنشودة وثقافتيا.

 طريقة القواعد والًتصبة -2

اللغة وثقافتيا  وىي طريقة قددية َف تقم على فكر أو نظر معُت يف ميداف تعليم
ما كانت ية عندلبلتينية واللغة اإلغرقاأو ميداف الًتبية. ولكن يرجع تارخييا إُف تعليم اللغة 

دراسة ىاتُت اللغتُت تعترب مفتاحا للفكر واآلدب القدمي. ولذلك كانت قراءة النصوص 
األىداؼ وترصبتيا يف ىذه الطريقة وأيضا التدريب على الكتابة شيء ىاما ورئيسيا. وأىم 

 يلي: ىي ماىذه الطريقة 
 حفظ قواعد اللغة وثقافتيا:  أوال

تدريب الطبلب على كتابة وفيم اللغة وثقافتيا بدقة عن طريق    :  ثانيا
 التدريب اؼبنظم يف الًتصبة من لغتيم إُف اللغة اؽبدؼ وبالعكس.

النصوص  تزيدىم بثروة لفظية أدبية وثقافية واسعة بتدريبيم على ترصبة:   اثالث
 األجنبية إُف لغتيم الوطنية وعلى ربديد الدالالت األدبية ؼبا قرأ.

 الطريقة السمعية الشفوية -4

اؼبباشرة معا وللطريق  ةالتقليدية ولطريق ةجاءت ىذه الطريقة رد فعل للطريق
السمعية الشفوية مستويات أخرى مثل )الطريقة الشفوية( و)الطريقة اللغوية( ومن أىم 

 مبلؿبيا:
إف البداية الصحيحة ىي ضرورة السيطرة الشفوية على اؼبواد الدراسية :  أوال

قبل تقدمي شكليا اؼبكتوب. وجيب أف يصاحب ىذا النظاـ عناية كبَتة 
بنطق اغبروؼ والتنغيم. فيكوف الًتتيب لتعليم ميارات اللغة ىو 

 االستماع والكبلـ والقراءة والكتابة.
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عليم حوارات تتضمن التعبَتات اؼبستخدمة يف وتبدأ ىذه الطريقة ت:  ثانيا
اغبياة اليومية وفيم الثقافة من اللغة اؽبدؼ وتعليم الًتاكيب األساسية 

 الكثَتة الشيوع.

الطالب علييا تدريس ىذه الًتاكيب عن طريق اغبفظ والتقليد ليسيطر :  ثالثا
 ؼ.تيكية على أي مثَت لغوي وفيم الثقافة من اللغة اؽبدسيطرة أوتوما

 يسَت التعليم سَتا تدرجييا من السيل إُف الصعب. : رابعا

االبتعاد عن استخداـ اللغة األـ إال يف اغباالت الضرورية اليت يتعذر  : خامسا
 فييا الفيم.

 يعترب النحو وسيلة لغوية.:  سادسا

تعٍت ىذه الطريقة عناية خاصة بالتدريبات على الًتاكيب اليت زبتلف :  سابعا
 لغة األـ.ال عن تراكيب

توصي الطريقة باستخداـ الوسائل اؼبعينة اغبديثة مثل األشرطة يف :  ثامنا
 اؼبعمل اللغوي خاصة يف مرحلة االستماع واغبديث.

ة اؼبسائل اللغوية فيم الثقافة من اللغة اؽبدؼ اليت اتقـو الطريقة دبراع:  تاسعا
 كثَتة.  اءال يقع يف أخطحىت الدارس سباما و  ياجييل

 طريقة القراءة -3

لقد ساعدت ىذه الطريقة بعد أف ظير رأي أف أىداؼ تعليم اللغة األجنبية 
وقت اؼبخصص ؽبا. وأف اؽبدؼ الوثقافتيا ينبغي أف تكوف ؿبددة ليمكن ربقيقيا يف 

دبراعاة الذي ديكن ربقيقو عند ربديد الفًتة الزمنية بعامُت ىو تنمية القدرة على القراءة 
 انبيا الثقايف.عبالنصوص اللغوية والفيم  يفالقواعد النحوية 

القراءة القدرة على قراءة اللغة األجنبية وفيم ثقافتيا يف  ةومن أىداؼ طريق
 ةذلك إُف إنتاج صبل صحيحة عند الكتاب ييؤدحبيث ستماع بالقراءة. السيولة وا
 ق عند التكلم.طوإجادة الن
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 الطريقة السمعية البصرية -5

 السمعية الشفوية يف أمور أمهيا: عن الطريقة زبتلف ىذه الطريقة
 عد الًتصبة على اإلطبلؽ.بإف ىذه الطريقة تست:  أوال

الدارس الذي يتعلم لغة أجنبية مع ثقافتيا  أف إهنا تعتمد على أساس:  ثانيا
 على اللغة اؼبتعلمة اعبديدة. يوفأصواهتا بسبب عدـ تك ىو أىم بعض

ركيبات مناسبة تساعد على سبييز ىذه وضع األصوات الصعبة يف ت:  ثالثا
 األصوات.

 ربليل للغة وفيم ؿبتواىا الثقايف. يفاالجتياد :  رابعا

نظرية ىذه الطريقة ال تتألف من مفردات وإمنا ىي  وفق إف اللغة على:  خامسا
كل عنصر يف الًتاكيب ال يفيم إال من خبلؿ عبلقتيا دبا و تراكيب 

 حوؽبا من عناصر.

، فَتكز اىتماـ ىذه الطريقة على أمهية ثانية جيب استخدمة حذر اللغة : سادسا
الوسائل البصرية أكثر من اىتماميا بالوسائل السمعية فتستخدـ ؾبموعة 

 من الصور والرسومات.

 الطريقة االنتقائية -6

 يف تأيت الطريقة االنتقائية ردا على الطرؽ الثبلث السابقة واالقًتاضات الكامنة
 :ىذه الطريقة ىي

ستفادة منيا يف تدريس إلكل الطريقة يف التدريس ؽبا ؿباسنيا وديكن ا:  أوال
 اللغة األجنبية وفيم ؿبتواىا الثقايف.

ال توجد الطريقة اؼبثالية سباما أو اػباطئة سباما ولكل طريقة مزايا وعيوب :  ثانيا
 وحجج ؽبا علييا.
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بعضيا  أفى أساس من اؼبمكن النظر إُف الطرؽ الثبلث السابقة عل:  ثالثا
يكمل البعض اآلخر، بدال من النظر إلييا على أساس أهنا متعارضة أو 

 متناقضة.

التدريس تناسب صبيع األىداؼ وصبيع  وحدة يف توجد طريقة ال : رابعا
الطبلب وصبيع اؼبعلمُت وصبيع أنواع برامج تدريس اللغة األجنبية وفيم 

 ؿبتواىا الثقايف.

يس ىو الًتكيز على اؼبتعلم وحاجتو وليس الوالء لطريقة اؼبيم يف التدر  : خامسا
 حاجات اؼبتعلم.  حساب عينة علىاؼبالتدريس 

استخداـ األساليب اليت تناسب  على اؼبعلم أف يشعر أنو حريف:  سادسا
.اء األساليب لطرؽ تدريس ـبتلفةقض النظر عن انتغالدارسُت ب

15
   

 وسائل تعليم احملتوى الثقايف  -ج
الوسيلة التعليمية ىي ما يلجأ إليو اؼبعلم من أدوات وأجيزة ومواد لتسييل عملية 

وؿ صيٍت والقاظبي: أف الوسيلة ما يستخدميا يق 19التعلم والتعليم لتحسينيا وتعزيزىا.
بغ على العملية تصأفضل صوره فبكنو و باؼبعلم يف تعليم مادتو ليبلغ اؽبدؼ اؼبقصود و 

 14تعو.اؼبو  ةثار اإلمن  ئاالًتبية شي
تصنف إُف  فإهنا عند نظر معروؼ ة يفوأما الوسائل اؼبستعملة يف تعليم الثقاف

 13 ثبلثة وسائل، وىي:

                                                 
51

ص  (5999،الرياض: دار اؼبسلم للنشر والتوزيع) وطرائق تدريسيا ادليارات اللغوية، أضبد فؤاد ؿبمود علياف  
33. 

 .934ص  ،السابق ادلرجع ،نايف ؿبمود معروؼ   52

53
السجل العلمي للندوة العادلية للتعليم العربية لغري الناطقني هبا ادلعلم ، فو ؿبمود إظباعيل صيٍت وآخر   

 . 945ص  (5980 ،الرياض: عماده شؤوف اؼبكتبات جامعة الرياض) تاب والطريقة والوسائلوالك

54
 .936-931ص  ،السابق ادلرجع ،نايف ؿبمود معروؼ   
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عُت، وأمهيا: الد منيا عن طريق نافذة الوسيلة البصرية ىي اليت يستفا:  أوال
 الكتاب اؼبدرسي وغَت اؼبدرسي واجملبلت واللوحات اعبدارية وغَت ذلك.

ىي اليت يستفاد منيا عن طريق األذف، وأمهيا: و الوسيلة السمعية  : ثانيا
 اؼبذياع والتسجيبلت وغَت ذلك.

يق نافذة العُت ىي اليت يستفاد منيا عن طر و الوسيلة السمعية البصرية  : ثالثا
 واألذف معا، مثل: التلفاز والصور اؼبتحركة وغَت ذلك.
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 الثالث فصلال
 منيجية البحث

 
 منيج البحث -أ

ىذا البحث و . الوصفي التحليلي كيفيال دخلاؼب مدخل ىذا البحث ىو إف
 حيتاج منيج البحث الذي ال وى  (Qualitative Reseach Method)اؼبدخل الكيفييسمى 

شَت وت 11،النتائجإُف تصميم فروض البحث وال يستعمل الباحث الرقم يف التفسَت عن 
يانا يكوف ت كمية أحءدعااالتحليل ال يعتمد على قياس دقيق و  أف ىذا التحليل إُف

التحليل االجتماعي نوعيا بسبب أىداؼ البحث اليت قد تتضمن تفيما للظاىرة بطرقة 
16تاج إُف قياس الظاىرة.ربالكمية أو بسبب كوف الظاىرة ال  اتال تتطلب اغبساب

 

تكوف البيانات اليت تتكوف  (Descriptive Reseach Method)نيج الوصفي وأما اؼب 
 17.أف طابع البحث كيفيعداد بسبب من الكلمات والصور وال تتكوف من األ

، ألف منيج وصفي ربليليالباحث فيو البحث الذي استخدامو  نيجوأما م
الصلة تبلـز وثيق الًتابط و الالبيانات تتكوف من الكلمات والتعبَتات واؼبعلومات اليت ؽبا 

ومن  18نتيجة البحث. إُف لوصوؿالظاىرة حُت وقوع البحث مث حيلليا الباحث ل بوقائع
ي يستعمل الستعراض النظريات حوؿ دراسة احملتوى الثقايف يف مث كاف اؼبدخل الوصف

 العربية للناشئُت.
 

                                                 
55

 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998) Hal 12 . 
 .415ص  (9000 ،عماف: دار الشروؽ للنشر والتوزيع) معجم علم االجتماع ادلعاصر ،معن خليل عمر 56

57
 Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2002) Hal  

11. 
58

 Arikunto, Suharsimi, Op. Cit,  Hal 309 . 
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 أدوات البحث -ب
وحسن نتيجتو.  البحث يلة صبع البيانات لتسييل عمليةسىي أدوات ترجع إُف و 

، ((العربية للناشئُت))للوصوؿ إُف تسجيل البيانات البلزمة عن ربليل احملتوى الثقايف يف 
 البحث العلمي اؼبختلفة منيا:ث أدوات يستخدـ الباحو 

 وثائقالصبع  -5

استعماؿ الباحث اؼبنيج الوثائقي عبمع البيانات. وىو البحث عن البيانات  
كانت مكتوبة أو مسجلة من كتب وصبيع الوسائط التعليمية، وكذلك من كتب وبرامج 

ل وموضوعات إذاعية وتلفاز وحاسوبية وفبا يساعد يف نيل البيانات اؼبتعلقة دبسائ
  19البحث.

 مصادر البيانات -ج
    در البيانات يف ىذ البحث تتكوف من مصدر أساسي ومصدر ثانوي.اإف مص

وفقا ؼبوضوع البحث العلمي يعٍت ربليل احملتوى الثقايف يف  : البيانات األساسية -1
ساسي األصدر اؼبف إ، ف((اعبزأين األوؿ والثاين العربية للناشئُت))

 .((اعبزأين األوؿ والثاين العربية للناشئُت))كتاب ىو  
ىو كتب تعليم اللغة العربية وكتب الثقافة العربية وكتب يف علم :  البيانات الثانوية -2

 اللغة.
   أسلوب مجع البيانات -د

صبع  فإف (Library Reseach) اؼبكتبية بحوثىذا البحث نوعا من ال تكوف أف
فالطريقة اليت لذلك  دبساعدة اؼبواد اؼبوجودة يف اؼبكتبة. فيو يتم رالبيانات واألخبا

 (Documenter Method)   ىي طريقة وثائقية يستخدميا الباحث يف عملية صبع البيانات

  60.وىي ؿباولة لتناوؿ البيانات من مطالعة الكتب اؼبذكورة اؼبلحوظة وغَتىا
                                                 

59
 Ibid, Hal 133. 

60
 Ibid, Hal  158. 
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ىي اؼبراحل لى النتائج اؼبرجوة علباحث للحصوؿ ا يسلكيااليت س واإلجراءات
 65: يةالالت

  (Tahap Orientasi)مرحلة التوجيو -5

بالطريقة اؼبدروسة  كتبباختيار البيانات اؽبامة واؼبطلوبة اؼبناسبة بال قـو الباحثي
 تركيزىا وتفريقيا إُف الفصيلة اؼبعينة.

  (Tahap Eksplorasi)مرحلة االستكشاؼ )االستطبلع( -9
دد البيانات حيقـو الباحث جبمع البيانات اؼبطلوبة وفقا بأسئلة البحث، و يمث 

 قبل الباحث جبميع البيانات اؼبوجودة.ياؼبناسبة بأسئلة اؼبدروسة، وال 
  (Tahap Studi Terfokus)يزيةمرحلة دراسة الًتك -3

عرض تلك البيانات اليت حصل يف التخفيض يعٍت البيانات اليت تتعلق يمث 
لل الباحث حيو  ((اعبزأين األوؿ والثاين باحملتوى الثقايف يف ))العربية للناشئُت

اعبزأين  احملتوى الثقايف يف ))العربية للناشئُتالبيانات ربليبل دقيقا عن خصائص 
 ثاين((.األوؿ وال

 أسلوب حتليل البيانات -ىـ
لتحليل البيانات ىي القراءة واؼبطالعة  الباحث سيستخدمياوأما الطريقة اليت  

ستخداـ امن العربية للناشئُت وكذلك  والثاين والدراسة الوصفية كبو الكتاب األوؿ
 اسلوب التحليل الوصفي.

لك كاف ىذا البحث ، فلذوألف اؼبرجو من ىذا البحث اتفاقو مع منطوؽ أىداف 
على أساس الدراسة والتحليل والتقومي واؼبرور على صفات الكتب اؼبتصلة أو اؼبقاالت 

 69العلمية اؼبتعلقة دبوضوع ومسائل البحث.

                                                 
61

 Furchan, Arief dan Maimun, Agus, Studi Tokoh. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) Hal 47-

49. 
62

 Djojosuroto, Kinayati dan Sunaryati, M.L.A, Prinsip-prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan 

Sastra. (Bandung: Nusa Cendikia, 2000)  Hal 8-12. 
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باؼبنيج الوصفي وربليل  ىذا البحثالباحث يف كتابة  سيستفيدوعلى ىذا  
يقـو باالستذكار وتكرار القراءة واؼبطالعة سأف الباحث  64. (Content Analysis)احملتوى

، من  التعليمية لوالبحث والتقصي لطلب البيانات احملتاجة إلييا مستعينا جبميع الوسائ
كتب وبرامج إذاعية وتلفازية وحاسوبية وعن طريق الشبكة الدولية وفبا يتعلق دبسائل 
وموضوعات البحث، للكشف عن وصف احملتوى الثقايف يف كتاب العربية للناشئُت من 
حيث أشكاؿ احملتوى الثقايف وموضوعاتو، عن أىداؼ تعليم احملتوى الثقايف، عن طرؽ 

ن وسائل تعليم احملتوى الثقايف بأسلوب التحليل الوصفي مع تعليم احملتوى الثقايف، ع
 معادلة النسبة اؼبائوية.

  63على أربعة خطوات وىي: ستنبٍت طرؽ ربليل البيانات فإفوعلى ىذا 

 لجيمع البايانات صبيعيا على سبيل اؼببلحظة ودراسة الكتب جبميع الوسائ -1
 التعليمية ومطالعتيا بكل الدقة وطلب اؼبراجع اؼبطلوبة.

خيتار الباحث البيانات فبا كاف فييا مناسبا وموافقا دبوضوع البحث ومسائل  -9
 البحث.

 وحيلل الباحث ىذه البيانات صبيعيا للحصوؿ على موضوع مث يدرس -4
 .ىي ربليل احملتوى الثقايف يف العربية للناشئُتو البحث 

لذلك يبُت الباحث عن أشكاؿ وموضوعات احملتوى الثقايف، عن أىداؼ تعليم 
 احملتوى الثقايف، عن طريق تعليم، عن وسائل تعليم احملتوى الثقايف يف العربية للناشئُت.

 ينهبذ والتحليل، الدراسة من االنتياء بعد اػببلصة الباحث ويكتب -3
 :اؼبيمُت الشكلُت

 

 
                                                 

63
 Ibid, Hal 17. 

64
 Ghony, M. Djunaidi, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik dan Gaunded. 

(Surabaya: PT. Bina Ilmu,1997) Hal 11-17. 
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 اػباصة القوانُت إُف العامة القوانُت من تنقل اليت الطريقة وىو االستنباط،:  أوال
(Deduksi.) 

 العامة القوانُت إُف اػباصة القوانُت من تنقل اليت الطريقة وىو االستقراء،:  ثانيا
(Induksi).

61  

يعرؼ و ، content analysis))ربليل احملتوى  الباحث سيستخدـلتحليل البيانات 
ربليل احملتوى بقولو إنو: أسلوب من أساليب البحث العلمي الذي  Berelsonبَتلسوف 

   66مي للمضموف الظاىر ؼبادة االتصاؿ.يستيدؼ الوصف اؼبوضوعي اؼبنظم والك
العلمي الذي تتم من غَت اتصاؿ مباشر  وىو أسلوب البحث أو بعبارة أخري

حيث يكتفي الباحث باختيار عدد من الوثائق اؼبرتبطة دبوضوع حبثو مثل السجبلت 
امج التلفزيونية والكتب وغَتىا من اؼبواد اليت والقوانُت واألنظمة والصحف واجملبلت والرب 
وىذا البحث لتحليل الوثائق يعٍت ؼبعرفة  67.ربتوي اؼبعلومات اليت يبحث عنيا الباحث

ؼبوجود يف ىذه الوثائق بالبيانات الصرحية والواضحة اؼبذكورة ما اؼبضموف وأما اؼبعٌت ا
 فييا.

 
 
 
 
 
 

                                                 
65

 Djojosuroto, Kinayati dan Sunaryati, M.L.A, Op. Cit, Hal 5-7. 

 
66
 .47 ص، ادلرجع السابق ،طعيمة أضبد رشدي 

67
 ،والتوزيع للنشر الفكر دار: عماف) وأساليبو وأدواتو مفيومو العلمي البحث وآخروف، عبيدات ذوقاف  

 .955 ص (5999
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 الفصل الرابع
 حتليل البيانات ومناقشتيا

 
دليل حتليل احملتوى لكتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني : ادلبحث األول

 هبا
ىذا دليل موضوعي أعد يف اطار اؼبشروع البحثي الذي يتم تنفيذه يف اطار  

ـ. وقد تضمنت  5979وعات اؼبنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلـو بالقاىرة عاـ مشر 
ىذا اؼبشروعات اعداد دراسة مسحية تقوديية لكتب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، 

الكتب سبثل خربة سبت يف مؤسسات تعليمية متعددة، بعضيا الف يف اعبامعات  هوىذ
 مابعضيا مؤلف يف الدوؿ االسبلمية غَت الناطقة بالعربية، ومنيا واالمريكية، و  يةاألورب

أعد يف اؼبعاىد العربية اؼبتخصصة يف تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا. وكاف من الضروري 
لدراسة ىذه الكتب من حيث احملتوى والطريقة وضع ؾبموعة من احملاور االساسية 

  ، يضم كل قسم عددا من االسئلة.للتحليل وبذلك تضمن الدليل طبسة عشر قسما
 68 وىي: ،طبسة عشر قسما – احملتوى الثقايف جانب عن – يتضمنىذا الدليل 

 . كيف يتم عرض مفاىيم الثقافة العربية وقيميا؟5
   كل متكامل مع اؼبفردات واألبنية اللغوية والنصوص : بش أوال
   : بشكل عرضي، كلما سنحت الفرصة للمؤلف  ثانيا
 : بشكل منفصل، خيصص اؼبؤلف جزءا يف كل فصل ثالثا

        للثقافة العربية 
        : رأي آخر  رابعا

                                                 
ص ، ادلرجع السابق، دليل عمل يف إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربية، رشدي أضبد طعيمة  68

391-399. 
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 . ىل يقدـ الكتاب مناذج حقيقة من االستخداـ اللغوي للعربية؟9
       : اعبلنات صحفية  أوال
        : صور استمارات ثانيا
       : أغاين أو قصائد شعر  ثالثا

        : ألعاب رابعا 

       : صور لطوابع الربيد  خامسا
        : صور ؼببلبس العربية سادسا
        : نكات وطرائف  سابعا
         : خطابات  ثامنا 

    الت أو كتب : مقاالت من صحف أو ؾبا تاسعا 
        : أمثاؿ وحكم عربية  عاشرا

      حادي عشر: صفحة من دليل تليفونات 
        ثاين عشر: امناط أخرى 

 . ما مدى استخداـ اؼبؤلف لؤلظباء العربية؟4
      : يشيع يف الكتاب استخداـ أظباء عربية أوال
       : تستخدـ األظباء العربية قليبل  ثانيا
      يشيع يف الكتاب استخداـ أظباء أجنبية :  ثالثا
        : رأي آخر  رابعا

 . ما مدى استخداـ اؼبؤلف ألظباء الببلد العربية ومعاؼبيا اغبضارية؟3
   : يشيع يف الكتاب استخداـ أظباء الببلد العربية ومعاؼبيا  أوال
     : يشار فقط إُف أظباء بعض الببلد العربية  ثانيا
    يع يف الكتاب استخداـ أظباء الببلد األجنبية : يش ثالثا
        : رأي أخر  رابعا
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 . ىل يشتمل الكتاب على خرائط لببلد معينة؟1
    : يشتمل الكتاب على خرائط للوطن العريب ككل  أوال
    : يشتمل الكتاب على خرائط لبعض الببلد العربية  ثانيا
          : وما ىي  ثالثا
    ل الكتاب على خرائط لبعض الببلد غَت عربية : يشتم رابعا

        : وما ىي  خامسا
      : ال يشتمل الكتاب على خرائط  سادسا 

         : رأي آخر  سابعا
 . ىل يقدـ الكتاب معلومات عن بعض العمبلت العربية؟6

 : يقدـ الكتاب معلومات عن  أوال
    )اذكر اسم العملة والبلد اليت تستخدميا(

    : ال يقدـ الكتاب معلومات عن أية عملة عربية  ثانيا
         : رأي آخر  ثالثا

 . مىت يبدأ الدارس تعلم األعداد العربية؟7
       : يف الدروس اػبمسة األوُف أوال
    : يتأخر تعليم األعداد العربية حىت الدرس العاشر ثانيا
         : رأي آخر ثالثا

 خيرج بو القارىء من خبلؿ اؼبواد الثقافية  . ما االنطباع الذي8
 اؼبعروضة يف الكتاب، عن متحدثي اللغة العربية وثقافتيم؟

      : احًتاـ العرب وتقدير الثقافة العربية أوال
        : ازدراء الثقافة العربية ثانيا
       : يلتـز اؼبؤلف موقفا ؿبايدا ثالثا
         : رأي آخر  رابعا
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 مدى يتحرر الكتاب من النمطية الثقافية الشائعة عن . إُف أي9
 اإلنساف العريب؟ )صخراء وصبل وآبار اٍف(. 

    : يربز الكتاب بعض اؼبفاىيم التقليدية عن اإلنساف العريب أوال
   : يربز الكتاب بعض معاَف التقدـ اغبضاري يف العاَف العريب ثانيا
 ليدية واؼبعاصرة عن : يف الكتاب مزيج من اؼبفاىيم التق ثالثا

        اإلنساف العريب
         : رأي آخر رابعا

 . ىل يتيح الكتاب للقارىء فرصة مقارنة الثقافة العربية بغَتىا50
 من الثقافات؟ 
      : يربز اؼبؤلف بعض الفروؽ بُت الثقافتُت أوال
    : ال يعرض اؼبؤلف ؼبفاىيم وقيم ثقافات أخرى  ثانيا
         خر : رأي آ ثالثا

 . ىل اؼبعلومات اؼبقدمة عن الثقافة العربية صحيحة؟55
        : صبيع اؼبعلومات صحيحة أوال
        : معظم اؼبعلومات صحيحة ثانيا
        : تشوب اؼبعلومات أخطاء كثَتة ثالثا

          : رأي آخر رابعا 
 عاؼبي؟. ما مدى ارتباط احملتوى الثقايف بالًتاثُت العريب وال59

       : يرتبط معظم احملتوى بالًتاث العريب أوال
       : يرتبط معظم احملتوى بالًتاث العاؼبي ثانيا
      : يشتمل احملتوى على نصوص عربية معاصرة ثالثا
   : رأي آخر رابعا
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 . ىل تظير وراء الكتاب اذباىات سياسية أو ثقافية معينة؟54
          : نعم أوال
           : ال نياثا

         : رأي آخر  ثالثا
 . إذا كانت االجابة )بنعم( فما أىم االذباىات السياسية والثقافية53

 اليت تكمن وراء الكتاب: 
 . بيانات أخرى ترى اضافتيا قسم )احملتوى الثقايف(:51
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جلزأين األول ا -ادلبحث الثاين: بيانات عامة يف كتاب ))العربية للناشئني 
 ((:-والثاين

 ((-اجلزأين األول والثاين -))العربية للناشئني أوال: حملة عن كتاب 
ومعيد  إدارة الكتب اؼبدرسية جاء تأليف ىذه السلسلة بالتعاوف بُت وزارة اؼبعارؼ

لتعليم  لتأليف ىذه السلسلة العربية جبامعة الرياض جامعة اؼبلك سعود حاليقاً، تعليم اللغة
( تقريباً  بُت إحدى عشرة سنة وسبَع عشرَة سنة)بية للناطقُت بغَتىا من الناشئُت العر 

 أحب العربية( من حيث)وكما نبلحظ فقد جاءت ىذه السلسلة مكمقلًة للسابقة 

 ) ، وىذه السلسة ؼبن ىم بُت(55 -6، فالسابقة ؼبن ىم بُت )عمار اؼبوجقية إلييماأل

 ىػ، ويوزع ؾبانا واليباع. 5304السنة  حيث مت إصداره ألوؿ يفو  . ( 57 -55
ناصف و  صيٍت د. ؿبمود إظباعيلًتؾ يف تأليفيا ثبلثة أساتذٍة ىم: )وقد اش

)أحبق سلسلة  ، وىم ثبلثتيم الذين ألقفوا(ـبتار الطاىر حسُتو مصطفى عبد العزيز 
تتكوف .69 العرب ، وىو دليٌل على خربهتم الواسعة يف تأليف مناىج تعليم غَتالعربية(

 مصاحبة ؽبا السلسلة من ستة كتٍب للتبلميذ مع كتٍب للمعلم وتسجيبلٍت صوتية

 واخراج وتنفيذ وطباعة مؤسسة سعيد الصباغ بَتوت لبناف..
  ((-اجلزأين األول والثاين -للناشئني  كتاب التلميذ )) العربيةثانيا: تعريف ب

 ((للناشئُت  الكتاب األوؿ من سلسلة )) العربية  -5
((، ويتكوف من تسعُت للناشئُت  ذا ىو الكتاب األوؿ من سلسلة )) العربيةى

دة س وورقة تدريبات يف وحثبلثة درو  ، ذبتمع كلدرساً، وثبلثُت ورقة لتدريبات الكتابة
طبسة أقساـ ُمصنَّفة حسب  ، وتنضم كل ستق وحدات يف قسم مكوِّنةً تعليمية

، أو غبلق صفحة تدريبات الكتابة ىو  والزمن اؼبقًتح للدرس الواحد .اؼبوضوعات الثقافية

                                                 

 
69

 .اىج تعليم لغَت العرب سلسلة )اللعربية للناشئُت(من 
Http://www.voiceofarabic.net/index.hphp?option=com_content&view=article&id

=270:245&catid=44:2008, diakses pada 1 Januari 2011) 

  

http://www.voiceof/
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إذا كاف الكتاب يف سنة دراسية ،  دقيقة ، وديكن تدريس 30حصة مدرسية يف حواِف 
الكتاب العامة عن  ات. والبيانمدى ثبلثُت أسبوعاً ، على نصيبو أربع حصص أسبوعياً 
 70كما يلي:(( للناشئُت  األوؿ من سلسلة )) العربية

  أقساـ كتاب التلميذ( أ)
قسٍم ستق ويضم كل  ،مدخل شفوي خالص ، أوؽباكوقف من طبسة أقساـيت

ؼبراجعة ما ُدرس يف الوحدات  ، زبصص الوحدة السادسة يف كل قسموحدات تعليمية
   .اػبمس السابقة ؽبا

  والدروس الوحدات التعليمية( ب)

وصفحة تدريبات  ، تتكوف كل وحدة من ثبلثة دروسيف األقساـ األربعة األوُف      
، فأوؽبا الوحدة السادسة إال ،ات عليو، أوؽبا نصق حواريق والدرساف اآلخراف تدريبابةالكت

أما  .للتدريبات واؼبراجعة ، مث درسافتثبيت ما درس يف اغبوارات اػبمسةنص قرآين ل
حوارية وتدريباهتا يف الوحدات  القسم اػبامس واألخَت من الكتاب فيقدـ عشرة نصوص

وتدريباهتا وثبلثة نصوص قرآنية  ، دبعدؿ حوارين يف كل وحدة،امسةمن األوُف حىت اػب
   .يف الوحدة السادسة

  الكتابة صفحات تدريبات( ج)
التلميذ فيما درسو يف  هناية كل وحدة تعليمية صفحة تدريبات الكتابة لتقومييف 

من التبلميذ حلَّيا كليا  الدروس الثبلثة للوحدة وبصورة متدرقجة، وجيوز للمعلم أف يطلب
ومن اؼبمكن إجراؤىا يف  ا يسمح الوقت،أو بعضيا داخل الفصل أو يف اؼبنػزؿ بقدر م
  صفحات الكتاب نفسو أو يف دفًت خارجيق.
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 .(ز) العربية للناشئُت منيج متكامل لغَت الناطقُت بالعربية التلميذ كتاب األوؿ اعبزء  
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   71 :وراعى اؼبؤلفوف األمور التالية يف إعداد اؼبنيج

ستماع وكبلـ وقراءة وكتابة مع اللغة اؼبختلفة من ا التكامل بُت ميارات (5)
   .الكتابُت األوؿ والثاين بصورة خاصة التأكيد على اعبانب الشفوي يف

، سبلميةاغبديثة مع مراعاة ألفاظ الثقافة اإل رهتاو االىتماـ باللغة العربية يف ص (9)
يتعلمو يف فيم الدين اإلسبلمي ولبلتصاؿ  وذلك ليتمكن الدارس من استعماؿ ما

  .غبياة اليوميةيف شؤوف ا

، ؼبية يف تعليم اللغات لغَت أىليااالستفادة من الدراسات والتجارب العا (4)
ة من أصوات وحروؼ وألفاظ الضبط الدقيق لعناصر اللغ وذلك من حيث

الوسائل اؼبسموعة واؼبرئية اليت ال تتطلب خربات  ، ومن حيث استخداـوتراكيب
  .خاصة من اؼبعلمُت

يف أداء واجبو بصورة جيدة . وذلك عن طريق اإلرشادات معاونة اؼبعلم ( 3)
 . اؼبعلم ألداء كل درس وتدريب اؼبقدمة يف كتاب

 ((للناشئُت  من سلسلة )) العربية الثاينالكتاب  -9
ييدؼ كتاب التلميذ إُف تقوية وتطوير ما درسو التبلميذ يف الكتاب األوؿ من 

وقراءة وكتابة، كما يسعى إُف تزويد التبلميذ  اؼبيارات اللغوية األربع من االستماع وكبلـ
بقدر من الثقافة العربية اإلسبلمية اليت تناسب ىذه السن. كما ييدؼ إُف إعداد التلميذ 

 حىت يصبح قادرا على استخداـ اللغة كاداة لبلتصاؿ.
 احملتويات (أ)

يتكوف كتاب التلميذ من طبسة أقساـ وحيتوي كل قسم على ست وحدات، تقدـ 
وحدات اػبمس األوؿ منيا مادة تعليمية جديدة أما الوحدة السادسة فيي ؼبراجعة ما ال

مت تقدديو يف الوحدات اػبمس األوؿ. وتشتمل كل وحدة على ثبلثة دروس وحيتوي كل 
 قسم على شبانية عشر درسا أما الكتاب كلو فيتضمن تسعُت درسا.
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 تصميم الوحدة( ب)
األربع بشكل متكامل، وقد جاء توزيع اؼبيارات تعاًف كل وحدة اؼبيارات اللغوية 

 األربع يف كل وحدة اآليت:
 يتم الًتكيز يف الدرس األوؿ من الوحدة على ميارة االستماع والكبلـ. (5)
 يتم الًتكيز يف الدرس الثاين من الوحدة على ميارة القراءة. (9)
 ة.يتم الًتكيز يف الدرس الثالث من الوحدة على ميارة الكتاب (4)

 الزمن اؼبخصص لكتاب التلميذ (ج)
الزمن من اؼبقًتح لتدريس كتاب التلميذ ىو عاـ دراسي واحد يتكوف من ثبلثُت 
أسبوعا إذا كاف نصيب اللغة العربية يف اعبدوؿ أربع حصص يف األسبوع وحبيث يكوف 

 زمن اغبصة أربعُت دقيقة.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 51 

اجلزأين  -))العربية للناشئني كتاب حتليل احملتوى الثقايف   ادلبحث الثالث:
 (( -األول والثاين

 -كتاب ))العربية للناشئني يف عرض مفاىيم الثقافة العربية وقيميا أوال: أساليب
 ((:اجلزأين األول والثاين

فإف القيم السائدة على  لذلك اإلسبلـ يعتنقو األكثرية الغالبة من األمة العربية إف
أف الثقافة اإلسبلمية يتضمن نتاج بوهنتم ىنا قيم اإلسبلمية، ثقافة األمة العربية ىي ال

أنظمة اغبياة و العقائد و اؼبفاىيم بتنمية العقوؿ اإلنساف باألساس وهتدؼ إُف  اؼبعرفة
وكانت أساليب كثَتة لدراسة اإلسبلمية وسبثل العمل والفكر والسلوؾ القائم باإلسبلـ. 

( 5ومن ىذه األساليب وىي كما يلي: )الثقافة من خبلؿ تعلم اللغات األجنبية، 
( اؼبدخل 9اؼبدخل التكاملي: التكامل بُت اعبوانب الثقافية واعبوانب التعليمية. )

( األسلوب العاـ: 4اؼبنفصل: وخيصص يوما يف األسبوع للموضوعات الثقافية. )
( األسلوب االستيبلِف: أف يبدأ كل يـو خبمس 3للمتخصص ولو خلفية عريضة. )

وتبدو مفاىيم الثقافة اإلسبلمية يف العربية  72 .من اؼبناقشات حوؿ الثقافةدقائق 
 بشكل متكامل مع اؼبفردات واألبنية اللغوية والنصوص. للناشئُت
ينظر إُف اللغة نظرة شاملة، (( العربية للناشئُت)) من سلسلة ألوؿالكتاب ا إف )أ(

اليقدـ األصوات العربية يف معزؿ، وإمنا يقدميا  ، فيوبطريقة متكاملة تناوؽباوي
، وىو اليعرض كل مفردات اؼبوضوع م رة يف كبلـ طبيعي وضمن سياؽ مفيـو

هبدؼ االستعماؿ  ،مًتابطةواحدة وإمنا يعرضيا على دفعات، ودبجموعات 
العربية )) من سلسلة لثاينالكتاب ا ينظرو  73ظ واالستظيار.فوليس اغب
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 .547 ص ،السابق ادلرجع ،وآخروف يونس علي فتحي   

73
 (.و) بية للناشئُت منيج متكامل لغَت الناطقُت بالعربيةالعر  التلميذ كتاب األوؿ اعبزء  
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حيث تعاًف  بطريقة متكاملة إُف اللغة نظرة شاملة، ويتناوؽبا ((للناشئُت
 74اؼبيارات اللغوية األربعة يف توازف واتساؽ.

 من اؼبختلفة اللغة ميارات الكتاب ىذا يراعي التكامل جوانب يف أف اآلف وظير
 والثاين األوؿ الكتابُت يف الشفوي اعبانب على التأكيد مع وكتابة وقراءة وكبلـ استماع
 ستوىاؼب أوؿ يف التحدث على الدارس ليشجع اعبانب ؽبذا والًتكيز خاصة، بصورة
 بقية وأما. اليومية اغبياة يف الدارس من استخدميا عرب تواصلية اللغة تكوف حىت اللغوي
   .والكتابة والقراءة اإلستماع على تركز الًتتيب فعلى الكتب
 على الكتاب أنو يدرب دبعٌت بالتوازف والعناصر األربع اؼبيارات الكتاب ىذا ويعاًف      

 واؼبصطلحات التحليل إُف واليلجأ وظيفيا النحو يأتى ىنا منو  والتطبيقي النظري اعبانب
 اؼبستمر بالتدريب يتحقق فييا والتقدـ اللغة تعلم بأف الكتاب ويؤمن. الدقيقة النحوية

 .وأقرانو التلميذ وبُت والتلميذ اؼبعلم بُت اإلتصاؿ فعالية ودبدى والواعي،
 وسيطة، لغة يستخدـ وال اشراؼبب األسلوب على ويعتمد اغبياة، بلغة ييتم والكتاب

 نصوص يف – ؽبا واؼبوضحة اؼبختلفة للمواقف الشارحة بالصور خاصة عناية ويعطي
 . الفيم على التلميذ ويساعد الشرح، يف اؼبدرقس يعُت حىت – وتدريباهتا الدروس
 ثقافية موضوعات عشرة(( للناشئُت العربية)) سلسلة من األوؿ الكتاب ويعاًف 
 تراكيب تعلم على وىدفاً  معٌتً  ويضفي وولعيم، الناشئة باىتمامات تصلي فبا رئيسية،

 وأربعة حوارياً  نصاً  عشر سبعة خبلؿ من اؼبوضوعات ىذه وتُقدَّـ. ومفرداهتا اللغة
 :يلي كما والبياف. قرائية نصوص

 
 
 
 

                                                 
74
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 اعبدوؿ األوؿ
 يف سلسلة ))العربية للناشئُت اعبزء األوؿ(( موضوعات ثقافية رئيسية

 صفحة ادلوضوعات الثقافية الدرس الوحدة القسم رقم

 44 تعارؼ 59 7 9 .5

 89 اؼبكتبة 30 53 4 .9

 88 اؼبسجد 34 51 4 .4

 500 اؼبلعب واؼبطعم 39 57 4 .3

 543 امتحاف 63 99 3 .1

 535 رحلة 67 94 3 .6

 519 أسريت 73 91 1 .7

 566 صبلة اعبمعة 76 96 1 .8

 588 العم 89 98 1 .9

 599 إُف السوؽ 81 99 1 .50
 
 

 اعبدوؿ الثاين
 يف سلسلة ))العربية للناشئُت اعبزء األوؿ(( نصوص قرائيةحوارية و نصوص 

 صفحة نصوص قرائية صفحة نصوص حوارية  رقم

 507-506 أين أضبد؟ 44 تعارؼ .5

 538-537 معسكر الكشافة 30 تلميذ جديد .9

 954 حجرة اعبلوس 37 طوابع .4

 956 ىشاـ يذىب إُف السوؽ 13 اغببلشد  .3

   65 يف النادي الرياضي .1

   69-68 يف الدرس األوؿ .6
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   76 اؼبقصف .7

   89 اؼبكتبة .8

   88 اؼبسجد .9

   93 اؼبعمل .50

   500 اؼبلعب واؼبطعم .55

   553 الواجب .59

   595 ما ىوايتك؟ .54

   597 مباراة .53

   543 امتحاف .51

   535 رحلة .56

   516 زيارة .57

   519 أسريت .58

   566 صبلة اعبمعة .59

   569 ىدية .90

-577 حجرة فاطمة .95
578 

  

   585 سعيد يعمل الشاي .99

   588 العم .94

   595 اػبالة .93

   599 إُف السوؽ .91

   909 يف اؼبكتبة .96
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من الًتاكيب  550  ((ة للناشئُتالعربي)) من سلسلة ألوؿالكتاب ا ضميو 
 75.من اؼبفردات والتعبَتات اغبية 331و لقواعد اللغة العريب،األساسية 
ؾبموعة من اؼبوضوعات  ((العربية للناشئُت)) من سلسلةيقدـ الكتاب الثاين و  

رئيسية،  موضوعات ثقافيةوحيتوي على ستة عشر  الثقافية اؼبتصلة حبياة التلميذ واىتمامو،
وطبسة وطبسُت نصا منيا سبعة وعشروف نصا حواريا وشبانية وعشروف نصا قرائيا. والبياف  

 كما يلي: 
 اعبدوؿ الثالث

 يف سلسلة ))العربية للناشئُت اعبزء الثاين(( رئيسية موضوعات ثقافية
 صفحة ادلوضوعات الثقافية الدرس الوحدة القسم رقم

 9 تعارؼ 5 5 5 .5

 55 العمرة 3 9 5 .9

 48 السكن 54 1 5 .4

 14 يف اؼبكتبة 59 7 9 .3

 79 إُف اؼبدرسة 91 9 9 .1

 553 الطعاـ 30 53 4 .6

 594 العطلة 34 51 4 .7

 535 أمي 39 57 4 .8

 516 العائلة 11 59 3 .9

 583 لعملا 63 99 3 .50

 599 يف السوؽ 67 94 3 .55

 907 يف اؼبسجد 74 91 1 .59

 951 يف رمضاف 76 96 1 .54

                                                 
 (.ي – ح) العربية للناشئُت منيج متكامل لغَت الناطقُت بالعربية التلميذ كتاب األوؿ اعبزء  75
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 994 يف مكة 79 97 1 .53

 945 يف يـو العيد 89 98 1 .51

 949 اؽبجرة 81 99 1 .56
 
 

 اعبدوؿ الرابع

 يف سلسلة ))العربية للناشئُت اعبزء الثاين(( نصوص قرائيةحوارية و نصوص 
 صفحة نصوص قرائية صفحة صوص حوارية ن رقم

 51 تدريبات )العمرة( 9 تعارؼ       .5

 93 تدريبات )يف البيت( 6 تدريبات .9

 44 تدريبات )يف اغبديقة( 55 العمرة .4

 39 تدريبات )السكن( 90 يف البيت .3

 39 تدريبات 99 يف اغبديقة .1

 18 تدريبات )يف اؼبكتبة( 48 السكن .6

 67 تدريبات )الدراسة( 14 كتبةيف اؼب .7

 76 تدريبات )إُف اؼبدراسة( 65 الدراسة .8

 94 تدريبات )اؽبوايات( 79 إُف اؼبدرسة .9

 505 تدريبات 85 يف اؼبدينة .50

 509 تدريبات )يف الصف( 81 تدريبات )يف اؼبدينة( .55

 558 تدريبات )الطعاـ( 90 اؽبوايات .59

 597 )العطلة( تدريبات 501 يف الصف .54

 546 تدريبات )يف اؼبدرسة( 553 الطعاـ .53

 533 تدريبات )أمي( 594 العطلة .51

 519 تدريبات 549 يف اؼبدرسة .56
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 519 تدريبات )العائلة( 535 أمي .57

 568 تدريبات )اؼبراسلة( 516 العائلة .58

 578 تدريبات )حادث( 563 اؼبراسلة .59

 587 العمل(تدريبات ) 573 حادث .90

 591 تدريبات )يف السوؽ( 583 العمل .95

 904 تدريبات 599 يف السوؽ .99

 950 تدريبات )يف اؼبسجد( 907 يف اؼبسجد .94

 958 تدريبات )يف رمضاف( 951 يف رمضاف .93

 996 تدريبات )يف مكة( 994 يف مكة .91

 943 تدريبات )يف يـو العيد( 945 يف يـو العيد .96

 939 تدريبات )اؽبجرة( 949 جرةاؽب .97

 910 تدريبات   .98
 

من الًتاكيب  96  ((العربية للناشئُت)) من سلسلةالكتاب الثاين  نتضميو 
 76من اؼبفردات والتعبَتات اغبية. 350األساسية و
بنيت اؼبفردات والًتاكيب غالبا على مبدأ الشيوع إال أف ىناؾ بعض اؼبفردات وقد 

. وتكوف الًتاكيب وظيفية بسيطة مثل أنا، 36التكن واقعية مثل اؼبوضوع " طوابع " 
ماذا، ىل، تعاؿ، عند، ىذا، ىذه، أظبي، أين، من، ىات، يا، وتدرب كل اؼبفردات 

يف الكتاب األوؿ  ريبات ثبلث مرة لكل من القسموالًتاكيب تدريبا كافيا حيث تأيت التد
 من سلسلةيف الكتاب الثاين  لكل من القسم تافمر (( و العربية للناشئُت)) من سلسلة

وتدرب على فيم معناىا واستخداميا. وتتنوع كل التدريبات إُف ((. العربية للناشئُت))
 ، ميز بالصور، اكتب. األنواع اؼبتعددة مثل: استبدؿ، األصوات واغبروؼ، تكلم، انطق
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ؼبستوى لغوي واحد وىو اؼبستوى اؼببتدئ وحيقق أىدافو  اأعد افالكتاب فىذا )ب(
كما ىو أعد لو. وقد أخرج بشكل فٍت جيد ودعم بالصور اؼبلونة   ىؽبذا اؼبستو 

يرد فيو الثقافة  إذيتعامل مع الثقافة بالتوازف،لوالوظيفية. وقد أعد الكتاب 
كما تبدو   درسية واؼبواقف اإلجتماعية، والثقافة اإلسبلميةاحمللية البيتية واؼب

 .اعبداوؿ فيما سبق
بشكل متكامل مع اؼبفردات  بُت اللغة والثقافة يوجد تكامل أنو وفبا الشك فيو

فإف التكامل  انطبلقا من ىذه اؼببلحظاتو  ،الكتابُت ينىذيف  واألبنية اللغوية والنصوص
، كما واؼبيارات الثقافية لدى الدارسُتاللغوية  نمية اؼبياراتبُت اللغة والثقافة يؤدى إُف ت

، وبناء على ذلك فإف الناطقُت األصليُت للغة الثانية جيعليم متجاوبُت بصورة أفضل مع
على فيم أفكار وسلوكيات الشعوب اليت يتعلموف لغتيا   الدارسُت تكوف لدييم القدرة

 . ايستخدموهن كما يتمكنوف من فيم اؼبعاين اليت
 للناشئني العربية)) كتاب يف للعربية اللغوي االستخدام من حقيقية مناذج: ثانيا

 ((:والثاين األول اجلزأين
 الطبلب تعطي ال متفرقة وكلمات مفككة أساليب عرض ؾبرد أف بالذكر واعبدير

 تلـز ىذا وعلى اؼبطلوب، بالفيم متزودى وال اإلسبلمية العربية الثقافات عن حقيقية صور
 العربية الثقافة يف واؼبفردات الًتاكيب باستخداـ ترتبط اليت والظروؼ اؼبواقف ببياف لتامةا

 األلعاب أو الرياضة وحدة امه كتاباف يستخدـ أف لذلك وسيلة أفضل تعدو  اإلسبلمية،
زيادة اىتمامات  يف تساعد سوؼ كليا وىذه العربية، واؼبرأة الرجاؿ عند اؼببلبس ووحدة

يف اللغة اؼبستيدفة  رة دافعيتيم لكي يتعرفوا على األمناط الثقافية اعبديدةالدارسُت وإثا
 . واؼبقصود هبا ىنا اللغة العربية
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 اللذين ُتكتابال نيىذ يف للعربية اللغوي االستخداـ من حقيقية مناذج وتربز
 :على يافحيتو 

 سلسلة يف 9 و ،((األوؿ اعبزء للناشئُت العربية)) سلسلة يف للعربية ألعاب مناذج 3 
 العربية)) سلسلة يف لطوابع الربيد من الصور 9 و ،((الثاين اعبزء للناشئُت العربية))

 اعبزء للناشئُت العربية)) سلسلة يف مبلبس العربيةلل ةصور  58و  ،((األوؿ اعبزء للناشئُت
 :يلي كما والبياف((. الثاين اعبزء للناشئُت العربية)) سلسلة يف 43 و ،((األوؿ

 دوؿ اػبامساعب
 سلسلة ))العربية للناشئُت اعبزء األوؿ(( يف ألعاب عن مناذج حقيقية

 

 صفحة للعربيةألعاب  مناذج الدرس الوحدة القسم رقم

 13 شد اغببل 98 50 9 .5

 65 كرة الطائرةال 45 55 9 .9

 507 كرة السلة 19 58 4 .4

 538 شد اغببلكرة القدـ،  70 93 3 .3
 

 اعبدوؿ السادس
 سلسلة ))العربية للناشئُت اعبزء الثاين(( يف ألعاب عن مناذج حقيقية

 

 صفحة للعربيةألعاب  مناذج الدرس الوحدة القسم رقم

 9 كرة القدـ 5 5 5 .5

 597 كرة السلة 33 51 4 .9
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 اعبدوؿ السابع
 ((سلسلة ))العربية للناشئُت اعبزء األوؿيف  صور لطوابع الربيد عن مناذج حقيقية

 

 صفحة صور لطوابع الربيد الدرس الوحدة القسم رقم

 طوابع سورية  91 9 9 .5
 وطوابع سودانية

37 

 

 امنثاعبدوؿ ال
 مبلبس العربيةلصور ل عن مناذج حقيقية

 سلسلة ))العربية للناشئُت اعبزء األوؿ(( يف
 الصفحة الدرس  الوحدة  قسم  رقم 

5. 9 55 45 65 
9. 9 59 43 69 
4. 4 54 47 76 
3. 4 51 34 88 
1. 4 58 19 506 
6. 3 59 11 553 
7. 3 90 18 595 
8. 3 99 63 543 
9. 1 91 73 519 

50. 1 96 76 566 
55. 1 96 77 569 
59. 1 97 79 577-578 
54. 1 97 80 585 
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53. 1 98 89 588 
51. 1 98 84 595 
56. 1 99 81 599 
57. 1 40 88 950 
58. 1 40 90 956 

 

 اعبدوؿ التاسع
 لمبلبس العربيةلصور  عن مناذج حقيقية

 سلسلة ))العربية للناشئُت اعبزء الثاين(( يف
 

 الصفحة الدرس الوحدة القسم رقم

5. 5 4 8 93 

9. 5 3 50 99 

4. 5 3 55 44 

3. 5 1 54 48 

1. 5 1 53 39 

6. 9 9 96 76 

7. 9 50 98 85 

8. 9 50 99 81 
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9. 9 55 45 90 

50. 9 55 49 94 

55. 9 59 41 505 

59. 4 54 48 509 

54. 4 53 35 558 

53. 4 51 34 594 

51. 4 51 33 597 

56. 4 56 36 549 

57. 4 57 39 535 

58. 4 57 10 533 

59. 3 90 18 563 

90. 3 90 19 568 

95. 3 95 65 573 

99. 3 95 69 578 

94. 3 99 63 583 

93. 3 94 68 591 
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91. 1 91 74 907 

96. 1 91 73 950 

97. 1 96 76 951 

98. 1 96 77 958 

99. 1 97 79 994 

40. 1 97 80 996 

45. 1 98 89 945 

49. 1 98 84 943 

44. 1 99 81 949 

43. 1 40 89 910 

 

كتاباف عرض الثقافة العربية من قطاعات المت ىذاف أقد  ومن خبلؿ ما سبق
اليت تعطى صورة حية وواضحة لدى اؼبتعلم عن الثقافة واجملتمع العريب على اغبياة العربية و 

 .اختبلؼ ببئاتو وتقاليده

اجلزأين  يف كتاب ))العربية للناشئنياستخدام ادلؤلف لألمساء العربية واألجنبية  ثالثا:
 ((:األول والثاين

 ثقافة اأهن الثقافة ىذه دييز ما أىم ومن متميزة خصائص ذات العربية الثقافة
 اللغة  أف شك ال وفبا. اؼبستخدمة اللغة شكل على الثقافة أمناط وتربز إسبلمية روحانية
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 الذي باجملتمع وأصلو صلتو اإلنساف يعمقق هبا واؼبادية، والفكرية الروحية اغبياة قواـ ىي
 77.الفروع موحدة األصوؿ متماسكة أمة أفراده من اللغة زبلق حيث فيو ويعيش يولد

 أبعاد يف جبذوره يضرب ثقايف معٌت ؽبا اؼبستخدمة األظباء من اسم لكل أف ويبدو
 ةاءقر  وأي اللغة حقيقة واستخدـ. كلو العاَف مستوى على اجملتمعات يف ـبتلفة ثقافية

  لتنمية الوسائل أىم ومن. الثقافية األمناط بعض لىع بأخرى أو بصورة يقـو لنصوصيا
ىي وحدة  ثقافة اللغة اليت يراد تعلمياأي  لكي يستوعبوا الثقافة اؼبستيدفة  ُتالدارس

األعبلـ. واؼبراد هبا تلك اؼبواقف األساسية اليت ينبغي أف يتعلميا الدارس األجنيب من غَت 
ئو أـ ادأ. وكيف يسلك سلوكا صحيحا سواء يف الناطقُت باللغة العربية يف اؼبستوى األوؿ

 األظباء العربية. على يف لغتو وىي كيف يتعرؼ
 :على يافحيتو  اللذين ُتكتابال نيىذ يف العربية األظباء وتربز
 64 و ،((األوؿ اعبزء للناشئُت العربية)) سلسلة يف  عربيةال ظباءاأل من 19 عدد

 وسنجد. جنبيةاأل ظباءاأل من أحد يذكر وَف ،((ينالثا اعبزء للناشئُت العربية)) سلسلة يف
 والبياف اإلسبلمية، العربية األظباء من كتابُتال ىذين يف اؼبستخدمة األظباء كل أف ىنا

 :يلي كما
 اعبدوؿ العاشر

 يف سلسلة ))العربية للناشئُت اعبزء األوؿ(( عربيةالظباء األاستخداـ 
 

 الصفحة أمساء عربية الدرس  الوحدة  قسم  رقم 

 44 عبد اهلل 59 7 9 .5

 30 سراج، وظبَتة 99 8 9 .9

 37 يوسفو نور،  91 9 9 .4
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 .1 ص (5996 ،اعبامعية اؼبعرفة دار :اؼبطبع بدوف) اللغة لدراسة مقدمة ،خليل حلمي  
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 13 صديق، وكماؿ، وحساف 98 50 9 .3

اهلل، حسن، وأضبد، وعبد 43 59 9 .1
 وسليماف

68-69 

 76 شريف، وطارؽ 47 54 4 .6

 89 حساـ، وصبلح 30 53 4 .7

 88 حافظ، وؿبمد 34 51 4 .8

 93 عمر، ومناع 36 56 4 .9

 500 عثماف، وعاطف 39 57 4 .50

 507-506 عبد اهلل، وأضبد، ومصطفى 19 58 4 .55

 553 ليلى، وخدجية 11 59 3 .59

 595 سلمى، وزىَت 18 90 3 .54

 597 غساف 65 95 3 .53

 543 فريد، وفاطمة 63 99 3 .51

 535 خالد، وفاضل 67 94 3 .56

 538-537 أضبد 70 93 3 .57

 516 عادؿ، وعمر 74 91 1 .58
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 519 عبد العزيز، وؿبمد 73 91 1 .59

 566 حافظ، ونسيم 76 96 1 .90

 569 أضبد، ومصطفى وىدى 77 96 1 .95

 578-577 فاطمة 79 97 1 .99

 585 سعيد 80 97 1 .94

 595 حساف، وظبَتة 84 98 1 .93

 599 راشد، وعدناف 81 99 1 .91

 950 زيزعبد الع 88 40 1 .96

 956 ىشاـ 90 40 1 .97
 

 اعبدوؿ حادي عشر
 يف سلسلة ))العربية للناشئُت اعبزء الثاين(( عربيةالظباء األاستخداـ 

 

 الصفحة عربيةالمساء األ الدرس  الوحدة  قسم  رقم 

 9 ؿبمد، وعمر 5 5 5 .5

 6 حسن 9 5 5 .9

 55 يوسف، وإظباعيل 3 9 5 .4

 51 أضبد 1 9 5 .3
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 90 عمر، وأضبد 7 4 5 .1

 93 أضبد 8 4 5 .6

 99 حسن، وعادؿ، وفاطمة 50 3 5 .7

 44 عمر، وفاطمة 55 3 5 .8

 48 صاٌف 54 1 5 .9

 39 ؿبمد 53 1 5 .50

 39 ؿبمد 57 6 5 .55

 14 ؿبمد، وعمر 59 7 9 .59

 18 إبراىيم، وأضبد 90 7 9 .54

 64 خالد، وحسن 99 8 9 .53

 67 حسن 94 9 9 .51

 79 حسن، وأضبد 91 9 9 .56

 76 ؿبمد 96 9 9 .57

 85 أضبد، وفاطمة 98 50 9 .58

 81 أضبد، وعثماف 99 50 9 .59

 90 مرمي 45 55 9 .90
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 501 علي، وأضبد 47 54 4 .95

 509 أضبد، وعادؿ ,وحسُت 48 54 4 .99

 553 زينب، وظبَتة 30 53 4 .94

 558 حسن 35 53 4 .93

 594 ى، ومنصورمصطف 34 51 4 .91

 597 عبد اهلل 33 51 4 .96

 549 طارؽ، وياسر 36 56 4 .97

 546 بشَت 37 56 4 .98

 533 عائشة 10 57 4 .99

 519 ياسر 14 58 4 .40

 516 عبد الكرمي، وحسن 11 59 3 .45

 519 سليماف 16 59 3 .49

 563 سعيد، وإبراىيم 18 90 3 .44

 568 جعفر، وعبد الرحيم 19 90 3 .43

 579 إبراىيم 69 95 3 .41

 583 عبد اهلل، وعبد العزيز 63 99 3 .46
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 587 فاطمة 61 99 3 .47

 591 صادؽ 68 94 3 .48

 950 بشَت 73 91 1 .49

 951 يوسف، وحسُت 76 96 1 .30

 958 أضبد 77 96 1 .35

 996 إظباعيل 80 97 1 .39

يف كتاب  ومعادليا احلضارية واألجنبية استخدام ادلؤلف ألمساء البالد العربيةرابعا: 
 ((اجلزأين األول والثاين ))العربية للناشئني

 كلغة العربية اللغة تعليم كتب ؿبتوى يف اإلسبلمية العربية الثقافة نعكس لكى
 أف ينبغي اليت األساسية اؼبواقف تلك هبا ونعٍت اغبضارية، اؼبعاَف عرض ديكن أجنبية

 يسلك وكيف األوؿ، اؼبستوى يف العربية باللغة الناطقُت غَت نم األجنيب الدارس يتعلميا
 78 :وىي لغتو يف أـ أدائو يف سواء صحيحا سلوكا

 طابع ذات أـ قددية آثار كانت سواء يزوره الذي البلد آثار على يتعرؼ كيف( أ
 .إسبلمية آثارا أـ خاص

 . اؽبامة السياحية اؼبناطق يزور أف يستطيع كيف( ب
 الوصوؿ االقًتاب الدارسُت إمكاف ىو وثقافتيا اللغة تعليم يف األساسي اؽبدؼ إف

 يف الناس طريقة من( تعلميا يراد اليت اللغة ثقافة)  اؼبستيدفة الثقافة لدى ما إُف
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 كل حيتوي اجد عريض مفيمـو الثقافة أف اؼبعلـو منف. وعاداهتم ماذباىاهتو  معيشتيم،
 . 79اإلنساف حياة جوانب

ومعاؼبيا اغبضارية، وىذا  واألجنبية األظباء الببلد العربيةلذلك لـز البياف التاـ عن 
قدرة الدارسُت على فيم أفكار وسلوكيات الشعوب اليت يتعلموف سوؼ يساعد لًتقية 

ىذين الكتابُت وهنا. ولكن اعتمادا أف اؼبعاين اليت يستخدم لغتيا كما يتمكنوف من فيم
 الذي ىؽبذا اؼبستو  مايحقق أىدافيلؼبستوى لغوي واحد وىو اؼبستوى اؼببتدئ و  اأعد

ومعاؼبيا اغبضارية بشكل دقيق  واألجنبية األظباء الببلد العربية أعد لو وَف يذكر فييا عن
  واألجنبية. يةأظباء الببلد العرب ستخداـبإكتابُت الىذين  يف االىتماـ بل مت

البد أف  الذي العنصر الرئيس واألجنبية ىي أظباء الببلد العربيةأف  الباحث رىيو 
 نظراَ ألمهيتو ودوره يف كتاب تعليم اللغة األجنبية خاصة لتعليم الثقافة أو لتقددييا  يأيت يف

جنيب من تلك اؼبواقف األساسية اليت ينبغي أف يتعلميا الدارس األ ونعٍت هبا إثراء الثقافة
غَت الناطقُت باللغة العربية يف اؼبستوى األوؿ. وكيف يسلك سلوكا صحيحا سواء يف 

أظباء الببلد العربية  وأماأظباء الببلد العربية. على ئو أـ يف لغتو وىي كيف يتعرؼ ادأ
مع التأكيد  اؼبستوى اؼببتدئَف يكن الزما لدى الدارسُت يف  واألجنبية ومعاؼبيا اغبضارية

اعبانب الشفوي يف الكتابُت األوؿ والثاين بصورة خاصة )أنظر كتاب التلميذ ص. على 
 ىػ (.

 :كما يأيتيف ىذين كتابُت   واألجنبية أظباء الببلد العربية وتربز 
يف سلسلة ))العربية  اؼبستخدمة األجنبيةأظباء الببلد  3وظباء الببلد العربية من أ 3عدد 

 اؼبستخدمة األجنبيةأظباء الببلد  6و ظباء الببلد العربيةأمن  8و للناشئُت اعبزء األوؿ((
اء ألظب.  وظير اآلف أف استخدـ ىذين كتابُت ((ثاينيف سلسلة ))العربية للناشئُت اعبزء ال

الببلد العربية واألجنبية على قدر سواء، وىذه مساعدة على تعرؼ الدارسُت عن أعبلـ 
 والبياف كما يلي:الببلد األجنبية. وأعبلـ  اليت يراد تعلمياالببلد العربية 

                                                 
79

 .539 ص ،نفسو ادلرجع  



 71 

 ثاين عشرالاعبدوؿ 
 األظباء الببلد العربية استخداـ 

 يف سلسلة ))العربية للناشئُت اعبزء األوؿ((
واإلسالمية أمساء البالد العربية  س الدر  الوحدة  قسم  رقم 

 ومعادليا احلضارية

 الصفحة

 44 باكستاف 59 7 9 .5
 37 سودافالسورية، و  91 9 9 .9
 13 باكستاف 98 50 9 .4
 69 سودافال 43 59 9 .3

 

 ثالث عشرالاعبدوؿ 
  العربية الببلد أظباء استخداـ

 ((الثاين اعبزء للناشئُت العربية)) سلسلة يف
 

 واإلسالمية ألمساء البالد العربيةا الدرس  الوحدة  قسم  رقم 
 ومعادليا احلضارية

 الصفحة

 6 ةسعوديال 9 5 5 .5

 55 ، ومكةاتركي 3 9 5 .9

 51 مكة 1 9 5 .4

 48 الرياض 54 1 5 .3

 67 اؼبدينة اؼبنورة 94 8 9 .1
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 81 اؼبدينة اؼبنورة 99 50 9 .6

 568 اتونس، وتركي 19 90 3 .7

 996 ةسعوديال 80 97 1 .8

 

 عشر رابعال اعبدوؿ
 أظباء الببلد األجنبية استخداـ

 ((ألوؿا اعبزء للناشئُت العربية)) سلسلة يف
 

 الصفحة أجنبية البالد أمساء الدرس  الوحدة  قسم  رقم 

 44 إندونيسي 59 7 9 .5

 30 انيجري 99 8 9 .9

 13 ، وباكستافإندونيسي 98 50 9 .4

 69-68 صوماؿ، غامبياال، و انيجري 43 59 9 .3
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 عشر امساػب اعبدوؿ
 أظباء الببلد األجنبية استخداـ

 ((الثاين اعبزء للناشئُت العربية)) سلسلة يف
 

 الصفحة جنبيةاأل البالد أمساء الدرس  الوحدة  قسم  رقم 

 55 إندونيسي 3 9 5 .5

 51 اماليزي 1 9 5 .9

 67 إندونيسي 94 8 9 .4

 516 غانا 11 59 4 .3

 519 انيجري 16 59 3 .1

 568 صوماؿال، و اماليزي 19 90 3 .6

 يف كتاب ))العربية للناشئني اجلزء األول والثاين(( ل خرائط لبالد معينةاشتمإخامسا: 

، وتنعكس ىذه الثقافة على لغة ىذا ز هبا عن غَتهلكل شعب ثقافتو اليت يتمي
الثقافة  دارسوىا لكي يستوعب سيما وال األجنبية اللغة تعليم أىداؼ ومن ،الشعب

، وعلى ما ديكن بأوسع ( ىو االتصاؿ بروح األمةثقافة اللغة اليت يراد تعلميا)اؼبستيدفة 
، وىذه كليا سوؼ اليت يراد تعلمياىذا ظيرت اغباجة إُف قطاعات اغباية عن الببلد 

تعطي صورة حية وواضحة لدى الدارسُت عن الثقافة واجملتمع العريب على اختبلؼ ببئاتو 
 وتقاليده.



 74 

 كيف يسلك سلوكا  الزائرؽبا ومعرفة البلداف واألماكن ؽبا دورا عظيما ؼبعرفة
 80صحيحا سواء يف آدائو أـ يف لغتو وىي:

 أظباء أىم الببلد يف العاَف.على ( كيف يتعرؼ 5)
 أظباء الببلد العربية. على ( كيف يتعرؼ9)
 االذباىات. على ريطة ويتعرؼاػب( كيف يستخدـ 4)
 البلد العريب الذي يزوره. يف ناطقاؼبأىم  على ( كيف يتعرؼ3)

 تساعد سوؼ وثقافتيم لغتيم عينةاؼب لببلدا خرائط افة إُف ذلك فإفوباإلض
 بعض فيم من يتمكنوف كما لغتيا يتعلموف اليت الشعوب مواقع فيم على الدارسُت

 سكاف،ال عدد الببلد، مدف أظباء اؼبثاؿ سبيل على الشعوب تلك يف اؼبوجودة اػبصائص
 واؼبصانيع، والشركات، لًتويح،ا أماكن العاصمة، اؼبثاؿ سبيل على الببلد مزايا

 .الشعوب تواجييا اليت بلتكواؼبش واؼبصارؼ،
 اؼببتدئ اؼبستوى وىو واحد لغوي ؼبستوى اأعد الكتابُت ىذين أف اعتمادا ولكن

 ببلد خرائط على الكتاب يشتمل وال ،لو اأعد ىو كما ىاؼبستو  ىذا أىداؼ يحققلو 
 يف يفضل واعتمادا الزما يكن َف تدئاؼبب اؼبستوى ىذا يف أف الباحث ويرى معينة،
 الثقافة استيعاب على قادرين غَت الدارسوف يكوف حيث اللغة تعليم من األوُف اؼبراحل

 .يتعلموهنا اليت األجنبية اللغات استخداـ خبلؿ من
معلومات عن بعض  ))العربية للناشئني اجلزء األول والثاين((سادسا: تقدمي كتاب 

 العمالت العربية

أف ب ثقافتو اليت يتميز هبا عن غَته، و لكل شعو  الثقايف للتعبَت استجابة ىي اللغة
وتعدد وليس من خبلؿ لغة وسيطة حيث إف لكل لغة ذاتيتيا الثقافية ، تعلم اللغة بذاهتا

مفاىيم الثقافة إُف اختبلؼ النظر إُف الثقافة كل حسب زبصصو واؼبيداف الذي يعاعبو. 
تلك اؼبواقف  العمبلت العربية ونعٍت هباىي قدمي اؼبواد الثقافية ومن األمناط األساسية يف ت
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األساسية اليت ينبغي أف يتعلميا الدارس األجنيب من غَت الناطقُت باللغة العربية يف 
  81 اؼبستوى األوؿ. وكيف يسلك سلوكا صحيحا سواء يف آدئو أـ يف لغتو وىي:

 العربية الببلد يف واغبرؼ ناؼبي على يتعرؼ كيف( أ)
 ...(العطلة – العمل ساعات) العمل ظروؼ عن يسأؿ كيف( ب)
 (تسلمو موعد -قيمتو) اؼبراتب أو األجر عن يسأؿ كيف( ج)
 العمل شروط عن يسأؿ كيف (د)
 ما لوظيفة طلباً  يكتب كيف( ىػ)
 أجازة يطلب كيف( و)
 ساعات عدد -واالنصراؼ اغبضور موعد) العمل نظاـ يتعرؼ كيف(ز)

 ....(العمل
مع التأكيد على اعبانب الشفوي ، يقدـ الكتاب معلومات عن أية عملة عربيةال و 

ويفضل يف  ،يف الكتابُت األوؿ والثاين بصورة خاصة )أنظر كتاب التلميذ ص. ىػ ( 
اؼبراحل األوُف من تعليم اللغة حيث يكوف الدارسوف غَت قادرين على استيعاب الثقافة 

والًتكيز ؽبذا اعبانب ليشجع الدارس  ؿ استخداـ اللغات األجنبية اليت يتعلموهنا،من خبل
 من استخدميا وليتم على التحدث يف أوؿ اؼبستوى اللغوي حىت تكوف اللغة تواصلية

 .مشكلة ال يسبب. وعلى ىذا يرى الباحث أف ىذا الدارس يف اغبياة اليومية

))العربية للناشئني اجلزء األول ية يف كتاب سابعا: يبدأ الدارس تعليم األعداد العرب
 والثاين((

 يتكلم الذي اجملتمع ثقافة على يتعرؼ أف من  جنبيةاأل للغة لدارسُتل بد ال  
 فإف مث ومن اػبطورة،  بالغ زلل يف الوقوع من ميعصمي كافيا تعرفا اللغة تلك أفراده
 عن معرفة وىي اؼبيمة األمناط ومن .اللغة تلك أصحاب ثقافة تعليم ىو أجنبية لغة تعليم
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 الدارس يتعلميا أف ينبغي اليت األساسية اؼبواقف تلك هبا ونعٌت العربية األرقاـ أو األعداد
 صحيحا سلوكا يسلك وكيف. األوؿ اؼبستوى يف العربية باللغة الناطقُت غَت من األجنيب

 .ربيةالع باللغة األرقاـ على يتعرؼ كيف وىي لغتو يف أو آدائو يف سواء
 عشر سادسال اعبدوؿ

 العربية األعداد
 (األوؿ اعبزء للناشئُت العربية)) سلسلة يف

 الصفحة تعليم األعداد العربية الدرس  الوحدة  قسم  رقم 

5. 5 5 9 5 ،9 ،4 3 

9. 5 9 1 4 ،3 ،1 9 

4. 5 4 8 1 ،6 ،7 53 

3. 5 3 55 7 ،8 ،9 59 

1. 5 1 53 9 ،50 ،55 93 

6. 5 6 57 55، 59 99 

 

 االنطباع الذي خيرج بو القارىء من خالل ادلواد الثقافية ادلعروضة يف كتاب ثامنا:
   .، عن متحدثي اللغة العربية وثقافتيم((والثاين األول اجلزء للناشئني العربية))

 يف يشكوف وال الباحثوف ينكرىا ال وثابتة ةيلأص والعربية اإلسبلـ بُت العبلقة
 تقددييا لطرائق خيطط أو لتعليميا، ابرناؾب يضع حُت يغفليا لبعضا كاف وإف أمهيتيا
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 اؼبًتتبة الواسعة اآلثار تفوهتم حُت نية حسن عن ناذبة الغفلة ىذه تكوف وقد للدارسُت،
 82.اإلسبلمية بصفتو التعليم على

العربية تبدو مفاىيم الثقافة اإلسبلمية يف كما شرح الباحث فيما سبق قد 
ويعاًف الكتاب األوؿ  بشكل متكامل مع اؼبفردات واألبنية اللغوية والنصوص للناشئُت

وتُقدَّـ ىذه اؼبوضوعات  موضوعات ثقافية رئيسية، من سلسلة ))العربية للناشئُت(( عشرة
 حوارياً وأربعة نصوص قرائية. من خبلؿ سبعة عشر نصاً 

ؾبموعة من اؼبوضوعات  ((للناشئُت العربية)) من سلسلةويقدـ الكتاب الثاين  
 ثقافيةالوضوعات اؼب من وحيتوي على ستة عشر الثقافية اؼبتصلة حبياة التلميذ واىتمامو،

وطبسة وطبسُت نصا منيا سبعة وعشروف نصا حواريا وشبانية وعشروف نصا رئيسية، ال
 قرائيا.

 واعبزء األوؿ اعبزء للناشئُت العربية)) التعليمية مواد يف اإلسبلمية الثقافة وسبثل
 جيعل فبا حوار، أو ؿبادثة أو ومطالعة قراءة من اللغوية اؼبيارات مواد خبلؿ من ((الثاين

وبناء على ذلك فإف  اإلسبلمية، العربية الثقافة عن التمثيل فييا اؼبختارة اؼبوضوعات
تيا  يتعلموف لغ الدارسُت تكوف لدييم القدرة على فيم أفكار وسلوكيات الشعوب اليت

 .من فيم اؼبعاين اليت يستخدموهنا كما يتمكنوف
 زيادة عن فضبل تعليميا، أىداؼ يف يبلحظ والنصوص واحملادثة القراءة فمادة

 فييا يبلحظ اعبماؿ، وتذوؽ التعبَت، مستوى ويف اللغوية، والثروة واؼبفردات، اؼبعلومات
 من ومناذج اداهتم،وع اإلسبلمية، العربية معيشة طريقة عرض يف اؽبادؼ االختيار
 .السلوؾ يف وقدوة مثبل هبم للتعريف وسلوكيم، أخبلقيم
 والًتاكيب الصيغ من مناذج على الدارس ندرب حُت مثبل واغبوارات احملادثة ويف

 التحية كذلك اإلسبلمية، القيمة من تستمد أف حيسن اليومي، اغبديث يف تدور اليت
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 إُف باإلضافة يتعلم يتعلميا حُت والدارس كم،علي السبلـ: ىي والًتحاؿ اغبل يف اليومية
  .أسبلميا تعبَتا اليومي التحية أسلوب

أمهية ىذا التكامل عندما نبلحظ أف الدارسُت  ديكن أف ندرؾأنو وسنجد ىنا 
اؼبستيدفة فقط، ولكنو أيضَا لثقافاهتم األصلية  للغات األخرى ال يتسع أفقيم للثقافة

، ليو قبل دراساهتم للغة اؼبستيدفةعما كانوا ع وأوسع حبيث ينظروف إلييا نظرة أمشل
، وأكثر تقديرَا ؼبشاعر اآلخرين ألهنم للثقافات األخرى وبالتاِف يصبحوف أكثر احًتاماَ 
 السلبية االذباىات وتغيَت ، ويدركوا دالالهتا الثقافيةالثقافية يستطيعوف أف يفيموا أمناطيم

 االذباىات وتكوين أخرى بلغات الناطقُت من العربية اللغة دارسي لدى العدائية أو
 اؼبواد خبلؿ من القارىء بو خيرج الذي االنطباع ىذا وعلى .العربية الشعوب كبو اإلجيابية
 العرب احًتاـ وىو وثقافتيم العربية اللغة متحدثي عن الكتاب، يف اؼبعروضة الثقافية
 .العربية الثقافة وتقدير
من النمطية الثقافية  ((والثاين األول اجلزء للناشئني ةالعربي)) يتحرر الكتاب تاسعا:

  اخل(. ...الشائعة عن اإلنسان العريب )صخراء ومجل وآبار
والعبلقات األسرية  لصوركا  احوؽب يف الكتاب ماينظروف إُف األشياء  دارسُتإف ال

 واألماكن واألوقات بشكل ـبتلف بناًء على خلفياهتم اللغوية والثقافية.
 وما -اإلسبلمية العربية الثقافة سيما وال ما للغة الثقايف اعبانب الدارسُت لمتع وكاف

 ثقافة يكتسبوف فإهنم - العربية والعادات التقاليد: مثل ثقافية وأمناط مفاىيم من ربملو
يربز ىذاف الكتاباف بعض اؼبفاىيم التقليدية عن و  معيا، ويتفاعلوف اؼبتعلمة اللغة أىل

 يربز الكتاب بعض معاَف التقدـ اغبضاري يف العاَف العريب أوومزيج من اإلنساف العريب وال
اؼبفاىيم التقليدية واؼبعاصرة، وعلى ىذا ديكن الطبلب أف يكوف االقًتاب أو الوصوؿ إُف 
ما لدى األمة العربية من أفكار أو تنظيمات وإقامة روح الفيم بعض اؼبفاىيم التقليدية 

  عن اإلنساف العريب.
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 اللغات تعليم يف منو مفر ال أمرا أصبح الثقايف الفيم أفر بالذكر ىنا واعبدي
 علييا والسيطرة اللغة لفيم وميمة ساسيةاأل الثقافية اػبلفية ثبت أف بعد وذلك األجنبية،

 من دارسال بتمكُت وذلك يتعلميا اليت اللغة الفرد فيم ويغٌت يعمق الثقاىف الفيم أف بل
 .وفكرىم أدهبم وفيم األجنبية اللغة يتكلموف الذين ساالن غبياة العميق الفيم

للقارىء فرصة مقارنة  ((والثاين األول اجلزء للناشئني العربية)) يتيح كتاب عاشرا:
 الثقافة العربية بغريىا من الثقافات

 اغبصار يسمة فبا التبلميذ إخراج إُف العربية الثقافة دراسة تؤدي اغبقيقة يف
 اؼبدرس يكوف أف جدا اؼبيم فمن األحواؿ ىذه كل ويف أوسع اؽوآف رحاب إُف الثقاىف
 القومية اللغتُت بُت الثقافية اؼبقارنة على قادرا يكوف لكى تبلميذه بثقافة كافة علم على

  84.الثقافة العربية أي واألجنبية
 على يربىن أف التعليمي الكتاب حياوؿ أال وىي األمهية غاية يف نقطة وىناؾ

 ال اؼبعُت، اجملتمع يف خاصة وظائف ثقافة لكل أف ذلك أخرى، ثقافة على ثقافتو أفضلية
  الثقافة كتابُت ىذين يف اؼبؤلف تقدمي ويبدو .آخر ؾبتمع يف الثقافة تقـو أف ديكن
 ثقافات وقيم ؼبفاىيم اؼبؤلف يعرض وال فقط ومعرفيا وربليليا موضعيا اإلسبلمية العربية
 .أخرى

 وحيقق اؼببتدئ اؼبستوى وىو واحد لغوي ؼبستوى أعد الكتابُت ىذين أف اعتمادا
 أخرى، ثقافات وقيم ؼبفاىيم اؼبؤلف يعرض وال لو، أعد ىو كما اؼبستوي ؽبذا أىدافو
 فرصة مقارنة الثقافة العربية بغَتىا من الثقافات اؼببتدئ اؼبستوى ىذا يف أف الباحث ويرى

 الدارسوف يكوف حيث اللغة تعليم من األوُف اؼبراحل يف يفضل واعتمادا الزما يكن َف
 .يتعلموهنا اليت األجنبية اللغات استخداـ خبلؿ من الثقافة استيعاب على قادرين غَت
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 ((والثاين األول اجلزء للناشئني العربية))يف كتاب ادلعلومات ادلقدمة  حادى عشر:
 عن الثقافة العربية صحيحة

تعليم الًتاكيب األساسية اللغة العربية وتنمية  ال يقتصر علىعربية إف تعليم اللغة ال
ميارات الفيم، واستخداـ اللغة شفويا أو كتابيا، وفبا ال شك فيو أف اللغة العربية 

 للغة قيقياغب ستخداـالا عند ،فييا تظير اليت اإلسبلمية العربية الثقافة عن التنفصل
 . أصحاهبا ثحدي إُف ستماعاإلو  لنصوصيا قراءةالو 

 علوماتم ياصبيع العربية الثقافة عن كتابُتال ىذين يف اؼبقدمة اؼبعلومات أف وظير
 غَت حقيقة بصورة اعبانب ىذا تتناوؿ اليت اؼبوضوعات تقدـ بأف وذلك ،صحيحة
 ميم أمر وىذا. اإلسبلمية الثقافة حقيقة فيم على الدارس تعُت مبسطة وبصورة مشوىة،

 ىؤالء لدى ينمو سوؼ الطبلب لدى وتقددييا األمناط ىذه ارسُتالد تعرؼ بدوفو  والن
 وعدـ بل الواضح الفيم وعدـ األجنبية الثقافة عن اػباطئة األفكار بعض الطبلب
 أو لتطبيقاهتا وعى بدوف األجنبية اللغة استخداـ يف الطبلقة ؾبرد إف الفكري التجارب

 اؼبيارات إف بل معٌت ذات َتغ ستكوف ىذه الطبلقة ؾبرد أو اؼبناسب، استخداميا
 .فارغة أو مصطنعة ميارات ستكوف اؼبستخدمة
 عند اػباطئة اؼبفاىيم تصحيح يف وتوظيفيا اإلسبلمية بالثقافة االىتماـ من بدال
  .كبوىا السلبية االذباىات وتعديل وجدت إف األجانب الدارسُت
وىذا  ية صحيحةاؼبعلومات اؼبقدمة عن الثقافة العربوخبلصة القوؿ أف صبيع  

يؤدى إُف تنمية اؼبيارات اللغوية واؼبيارات الثقافية لدى الدارسُت، باإلضافة إُف أف اللغة 
على  ، كما أهنا هبذا الشكل تساعد الدارسُتسيولة الفيم على الدارسُت، و نافعة تصبح

 اؿ بأىل اللغة اليت يودوف تعمليا.االتصاؿ الفع
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 لثقايف بالرتاثني العريب والعادليارتباط احملتوى ا ثاين عشر: ال
 من ((والثاين األوؿ اعبزء للناشئُت العربية)) كتاب يف دفتا تضمو ما كل وظير

 أجل من معُت نظاـ حيكميا لغوية، رموز ربمليا ومفاىيم، وأفكار وحقائق معلومات
 . واإلسبلمي العريب بالًتاثُت الثقايف احملتوى ارتباط وىو ما ىدؼ ربقيق

 من ؾبموعة ((والثاين األوؿ اعبزء للناشئُت العربية)) سلسلة من لكتابا ويقدـ
 من التعليمية واداؼب يف اإلسبلمية الثقافة وسبثل. اإلسبلمية العربية الثقافية اؼبوضوعات

 عن التمثيل فييا اؼبختارة اؼبوضوعات جيعل فبا حوار، أو اللغوية اؼبيارات مواد خبلؿ
 اؽبادؼ االختيار فييا اؼبمكن فمن الًتاثية، العربية الثقافة خاصة اإلسبلمية العربية الثقافة

 وسلوكيم، أخبلقيم من ومناذج وعاداهتم، الًتاثية، العربية عيشةاؼب طريقة عرض يف
 على الدارس ندرب حُت مثبل قرائية نصوص ويف. السلوؾ يف وقدوة مثبل هبم للتعريف

 عادات عن فييا تكوف أف البد الًتاثية لعربيةا اجملتمع وتقاليد حياهتم وطرؽ اغبياة، قيم
 . اؼبعاصرة العريب اجملتمع

وكانت ؾبموعة األفكار واؼبثل واؼبعتقدات والتقاليد واألعراؼ والعادات واؼبيارات 
وطرؽ التفكَت، واسلوب اغبياة ، وتراث اؼباضي، ووسائل التنقل واالتصاؿ وطبيعة 

 يكوف كأف واإلسبلمي  خاصة بالثراثُت العريباؼبؤسسات االجتماعية يف اجملتمع العريب
 يف اؽبجرة، موضوع اؼبثاؿ سبيل على معُت موضوع يف باعبديد اؼبؤلف تزويد اؽبدؼ ىذا
 من وتقاليد عادات فييا تتضمن اؼبوضوعات وتلك رمضاف، ويف اؼبسجد، يف العيد، يـو

الًتاث اإلسبلمي باعتبار أف و  الًتاثية، العربية بالثقافة يسمى أو الًتاثي العريب اجملتمع
 .العربية لوف من ألواف الثقافة يف العصر اغبديث

 العريب ُتبالًتاثاحملتوى الثقايف يف ىذين كتابُت يرتبط ارتباطا وثيقا وظير اآلف أف  
 اأعد الكتابُت ىذين أفبالًتاث العاؼبي، وفبا ال شك  ىوال يرتبط معظم احملتو  واإلسبلمي

 ،لو اأعد ىو كما اؼبستوي ؽبذا أىدافو وحيقق اؼببتدئ اؼبستوى ىوو  واحد لغوي ؼبستوى
 على قادرين غَت الدارسوف يكوف حيث اللغة تعليم من األوُف اؼبراحل يف يفضلو 
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 ىذه من انطبلقا .يتعلموهنا اليت األجنبية اللغات استخداـ خبلؿ من الثقافة استيعاب
عريب وخصائصو اليت على رأسيا الطابع االىتماـ بالًتاث ال بأف الباحث يرى اؼببلحظات

اإلنساين ورفع مكانة العلم والعلماء، وال يقصد بالًتاث ىنا اللغة العربية وأسلوب اعبزؿ، 
وإمنا نعٍت بو اعبوانب الثقافية اليت تفيد الدارس األجنيب وتعطيو فكرة عن حقيقة الثقافة 

 العربية وأصوؽبا.
القيمة العملية األوُف لتعليم اللغة  فتحي يونس أف من لدف كما مت التأكيد

األجنبية ىو كسر حواجر اإلقليمية بُت األمة وإقامة روح الفيم العاؼبي والصداقة اليت 
  84يقود إُف سبلـ العاَف.

اجتاىات (( والثاين األول اجلزء للناشئني العربية))تظير وراء كتاب  ثالث عشر:ال
 معينة سياسية أو ثقافية

اؼبسلموف من غَت العرب فبن يرغبوف يف االتصاؿ بالببلد العربية  إف ؾبموعات 
تتمثل يف كثَت من اؽبيئات الدبلوماسية وأعضاء السفارات ، لوجود بعض اؼبصاٌف اؼبشًتكة

والصحفيُت الذي يعملوف يف الببلد العربية أو فبن ؽبم عبلقة بالشركات واألعماؿ 
لكي اغباجة إُف معرفة اذباىات السياسية يودوف تعلم العربية وتظير لدييم  85التجارية.

  (.يستوعبوا الثقافة اؼبستيدفة ) ثقافة اللغة اليت يراد تعلميا
طعيمة أف من أىم جوانب الثقافة العربية اليت جيب  من لدف كما مت التأكيد

، ونعٍت هبا تلك اؼبواقف 86بلقات الدوليةاالذباىات السياسية والعىي تقددييا للدارسُت 
األساسية يتبغي أف يتعلميا الدارس األجنبية من غَت الناطقُت باللغة العربية يف اؼبستوى 

 األوؿ، وكيف يسلك سلوكا صحيحا سواء يف آدائو أـ يف لغتو وىي:
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 .543 ص  فسو،ن ادلرجع  

86
 .544-549 ص نفسو، ادلرجع  
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 اقبليزي( –( كيف يتعرؼ بعض القوميات )عريب 5
 يف يتحدث عن القضايا العاؼبية على مستوى بسيط موجز( ك9
 ( كيف يتحدث عن االنتخابات بشكل بسيط موجز4
 ( كيف يتعرؼ اذباىات الفكر السياسي بشكل بسيط موجز3
 87( كيف يتعرؼ دور اؼبرأة يف اغبياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.1

 وحيقق اؼببتدئ اؼبستوى وىو واحد لغوي ؼبستوى أعد تابُتالك ىذين أف اعتمادا
 حيث اللغة تعليم من األوُف اؼبراحل يف يفضلو  لو، أعد ىو كما اؼبستوي ؽبذا أىدافو
 األجنبية اللغات استخداـ خبلؿ من الثقافة استيعاب على قادرين غَت الدارسوف يكوف

ذباىات السياسية َف يكن الزما اال معرفة بأف الباحث يرى ىذا وعلى .يتعلموهنا اليت
 .وعليو ال يشكل نقصا يف احملتوى الثقايف للكتاب للدارسُت يف ىذه اؼبرحلة

 للناشئُت العربية))الكتاب  يفتظير اظيارا جليا  اليت ثقافيةالذباىات اال إفو 
ئ اؼبعتقدات واؼبفاىيم واؼببادبإسبلمية تعٍت  اذباىات ثقافية وىي ((والثاين األوؿ اعبزء

والقيم وأمناط السلوؾ اليت يقرىا الدين اإلسبلمي متمثبل يف القرآف الكرمي والسنة 
االىتماـ باللغة العربية يف صورهتا اغبديثة مع مراعاة ألفاظ الثقافة اإلسبلمية،  الشريفة.

وذلك ليتمكن الدارس من استعماؿ ما يتعلمو يف فيم الدين اإلسبلمي ولبلتصاؿ يف 
 مية.شؤوف اغبياة اليو 

 اعبزء للناشئُت العربية))اليت ييذؼ إلييا كتاب  االذباىات الثقافية ومن أىم 
 :يلي كما وىي ((والثاين األوؿ
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 اعبدوؿ السابع عشر
 ((األوؿ اعبزء للناشئُت العربية))كتاب يف  االذباىات الثقافية أىم 

 صفحة الثقافية االجتاىات الدرس الوحدة القسم رقم

 44 انات الشخصيةالبي 59 7 9 .5

 88،566 الدين والقيم الروحية 34،76 96,51، 1، 4 .9

 535 السفر ،39 94 3 .4

 595 العبلقات مع اآلخرين 84 98 1 .3

 500 يف اؼبطعم 39 57 4 .1

 537 وقت الفراغ 70 93 3 .6

 543 الًتبية والتعليم 63 99 3 .7

 599 السوؽ 81 99 1 .8
 

 امن عشرثاعبدوؿ ال
 ((الثاين اعبزء للناشئُت العربية))وراء الكتاب االذباىات الثقافية  أىم

 صفحة الثقافية االجتاىات الدرس الوحدة القسم رقم

 9 البيانات الشخصية 5 5 5 .5

9. 1، 96،91، 
97،98، 

99 

74،76، 
79،89، 

81، 

 ،907،951 الدين والقيم الروحية
994،945، 

949، 

 55 السفر 3 9 5 .4

 516 العبلقات مع اآلخرين 11 59 3 .3

 553 يف اؼبطعم 30 53 4 .1

 594 وقت الفراغ 34 51 4 .6

 549، 64 الًتبية والتعليم 36، 99 56، 8 9،4 .7
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 599 السوؽ 67 94 3 .8

 535 الصحة واؼبرض 39 57 4 .9

 48 السكن 54 1 5 .50

 583 العمل 63 99 3 .55
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 الفصل اخلامس
ائج البحثنت  

 نتائج البحث - أ
 نتائج التالية:البناء على العرض ومناقشة البيانات السابقة يقدـ الباحث 

(  بالصور (-اعبزأين األوؿ والثاين  –خدـ ىذا الكتاب ))العربية للناشئُت 
جيدة وبالشكل الفٌت اعبيد وجيعل اغبوار كمدخل أساسي فلذا يركز على الفيم  خدمة

ل مباشر، مث على مبدأ القراءة، وييمل ميارة اإلستماع. ويستخدـ والتحدث أكثر بشك
 الكتاب اللغة العربية الفصيحة واليستخدـ اللغة الوسيطة ويضبط بالشكل إُف حدا ما.

يتعامل مع الثقافة  ((-اعبزأين األوؿ والثاين  –))العربية للناشئُت  وقد أعد الكتاب
واؼبدرسية واؼبواقف اإلجتماعية. ويعاًف   اؼبنػزليةلية بالتوازف البأس بو، يرد فيو الثقافة احمل

كل ميارات اللغة وعناصرىا بالتكامل ويدرب علييا بشكل كاؼ. ويراعي الكتاب على 
الثقافة اإلسبلمية بشكل كاؼ والتوازف اليت يتمثل هبا يف موضوعاتو اليت تراعي هبا على 

 .مواقف وأمناط العربية اإلسبلمية

 توصيات البحث -ب
 بناء على العرض ومناقشة البيانات السابقة يقدـ الباحث توصيات التالية:

كتاب تعليمي عند إعداد اؼبواد كينبغي للكاتب أو اؼبؤلف، خاصة اؼبؤلف   (5)
يستخدـ احملتوى الثقايف، ألف االىتماـ بتعليم احملتواىا الثقايف كاالىتماـ  ةالدراسي

 تماع والكبلـ والقراءة والكتابة.بتعليم اؼبيارات اللغوية األربع، االس

وكذلك للمدرس، أف يراعي أشكاؿ وموضوعات وأىداؼ وطرؽ ووسائل تعليم  (9)
 احملتوى الثقايف عند تعليم اللغة العربية. 
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 مقرتحات البحث -ج
 قًتحات التالية:اؼببناء على العرض ومناقشة البيانات السابقة يقدـ الباحث  

يف الكتاب التعليمي ))العربية  تحليل احملتوى الثقايفبيتم يإف ىذا البحث  (5)
يف ((، وأف يصلوا ىذا البحث يف أوجو أوسع -اعبزأين األوؿ والثاين -للناشئُت 

 يتوكذلك من اؼبمكن ربليل احملتوى الثقايف يف الكتب األخرى ال بقية األجزاء
ية جسر موضوع الثقافة العربية على سبيل اؼبثاؿ كتاب ))العرب أيضا سبثل

 للثقافة((، و))العربية بُت يديك(( وغَتىا.

العربية للناطقُت بلغات  كبتاج ربديد األىداؼ الثقافية ضمن برامج تعليم اللغة (9)
يؤكد ربقيقيا،  أخرى بصورة واضحة، ومن مث تظير أنشطة التدريس وطرقو ما

الذي يقدـ  ىوكذلك يف أساليب التقومي وأدواتو أو يف إعداد اؼبعلم أو يف احملتو 
 . للدارسُت
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 قائمة ادلصادر وادلراجع

 :ادلصادر  -أ
 .القرآف الكرمي -5

 

 اغبديث النبوي الشريف.  -9
 

يوغياكرتا: موليت   ،إندونيسي – قاموس العصري عريب ،فو أتابيك علي وآخر  -4
 .5998 ،كاريا كرافيكا

 

بَتوت: مكتبة  ،(إنكليزي - عريب)معجم اللغة العربية ادلعاصرة  ،فَتىانز  -3
    . 5980 ،الطبعة الثالثة ،لبناف

 

 ادلراجع العربية:  -ب
الرياض: دار اؼبسلم  ،ادليارات اللغوية وطرائق تدريسيا ،أضبد فؤاد ؿبمود علياف -1

 .5999 ،الطبعة األوُف ،للنشر والتوزيع

 

 .5999 ،لو اؼبصريةالقاىرة: اؼبركز األقب ،يف الليجات العربية ،إبراىيم أنيس -6

 

 . 9004 ،الكتب عاَف: القاىرة ،اجملتمع يف اللغة ،حساف سباـ -7

 

 ،اللغة العربية وتأثريىا يف اللغة اإلندونيسية )دراسة معجمية( ،توركيس لوبيس -8
: جامعة ؿبمد اػبامس أكداؿ كلية اآلدب والعلـو ط. الرباغَت منشورة رسالة

 .9005 ،اإلنسانية

 

القاىرة: مكتبة الًتاث  ،احلضارة اإلسالمية واحلضارة األوربية ،لتوفيق طوي -9
 دوف سنة. ،اإلسبلمي
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 .5996 ،اعبامعية اؼبعرفة دار :بَتوت ،اللغة لدراسة مقدمة ،خليل حلمي -50

  

اإلجتاىات ادلعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية  ،ضباده إبراىيم -55
 .5987 ،قاىرة: دار الفكر العريبال ،األخرى لغري الناطقني هبا

 

عماف: دار ، البحث العلمي مفيومو وأدواتو وأساليبو ،وآخروف ذوقاف عبيدات -59
 .5999 ،الفكر للنشر والتوزيع

 

مصر:   ،تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناىجو وأساليبو ،رشدي أضبد طعيمة -54
 . 5996 ،الطبعة الثانية ،كلية التبية جامعة اؼبنصورة

 

دليل عمل يف إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم  ،رشدي أضبد طعيمة -53
 ،مكة: حقوؽ الطبعة ؿبفوظة ؼبعيد اللغة العربية جبامعة أـ القرى ،العربية
5981. 

 

القاىرة:  ،مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي ،رشدي أضبد طعيمة -51
 .5998 ،وُفالطبعة األ ،دار الفكر العريب

 

 ،الثقافة اإلسالمية وأثرىا يف تكوين الشخصية اإلسالمية ،سعد اؼبرصفي -56
 .9003 ،الطبعة األوُف ،السعودية: دار القبلتُت

 

عماف: دار الفكر للطباعة والنشر  ،الثقافة اإلسالمية ،صاٌف ىندي وآخروف -57
 .9000 ،والتوزيع

 

مع دراسة ميدانية للجالية اللبنانية  األنثروبولوجيا الثقافية ،عاطف وصفي -58
دوف  ،بَتوت: دار النيضة العربية ،اإلسالمية ميتة مبدينة ويربورن األمريكية

 سنة.
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ادلعجم العريب للعربية بني يديك  ،عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف وآخروف -59
شروع رياض: اؼبكتب الرئيس م ،سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

  .9004 ،الطبعة الثانية ،العربية للجميع مؤسسة الوقف اإلسبلمي

 

 دوف ،والنشر للطبيع مصر النيضة دار: القاىرة ،واجملتمع اللغة ،وايف الواحد عبد -90
 .سنة

  

 ،بَتوت: دار النيضة العربية ،فقو اللغة يف الكتب العربية ،عبده الراجحى -95
5979. 

    

 ،العريب الفكر دار: القاىرة ،العربية اللغة فنون تدريس ،مدكور أضبد علي -99
9009. 

     

، بَتوت: صبيع اغبقوؽ للناشر ،حملات يف الثقافة اإلسالمية ،عودة اػبطيب -94
5998. 

 

ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية  ،فو فتحي علي يونس وآخر  -93
 .9004 ،عة األوُفالطب ،القاىرة: مكتبة وىبة ،إىل التطبيق

 

دليل كتابة رسالة ادلاجستري  ،عبنة إعداد دليل كتابة رسالة اؼباجستَت والدكتوراه -91
كلية   ،ماالنج: قسم تعليم اللغة العربية ،والدكتوراه يف تعليم اللغة العربية

الطبعة  ،اإلسبلمية اغبكومية دباالنج جامعة موالنا مالك إبراىيم ،الدراسات العليا
 . 9009 ،األوُف

 

 ،القاىرة: دار الفكر العريب ،مدخل إىل علم اللغة ،ؿبمد حسن عبد العزيز -96
5998. 
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طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف ضوء  ،ؿبمود رشدي خاطر -97
 .5984 ،الطبعة الثانية ،القاىرة: دار اؼبعرفة ،اإلجتاىات الرتبوية احلديثة

 

 ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،فو ر ؿبمود كامل الناقة وآخ -98
 .9004 ،إيسيسكو: منشورات اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية والعلـو والثقافة

 

السجل العلمي للندوة العادلية للتعليم العربية  ،فو ؿبمود إظباعيل صيٍت وآخر  -99
اده شؤوف الرياض: عم ،لغري الناطقني هبا ادلعلم والكتاب والطريقة والوسائل

 .5980 ،اؼبكتبات جامعة الرياض
 

العربية للناشئني منيج متكامل لغري الناطقني  ،ؿبمود إظباعيل صيٍت وآخروف -40
 دوف سنة. ،إدارة الكتب اؼبدرسية :اؼبملكة العربية السعودية. 5ج.  ،بالعربية

 

طقني العربية للناشئني منيج متكامل لغري النا ،ؿبمود إظباعيل صيٍت وآخروف -45
 دوف سنة. ،إدارة الكتب اؼبدرسية :اؼبملكة العربية السعودية. 9ج.  ،بالعربية

 

الرياض:  التقابل اللغوي وحتليل األخطاء،، ؿبمود إظباعيل صيٍت وآخروف  -49
 . 5989اؼبملكة العربية السعودسة. الطبعة األوُف 

 

روؽ للنشر عماف: دار الش ،معجم علم االجتماع ادلعاصر ،معن خليل عمر -44
 .9000 ،الطبعة األوُف ،والتوزيع

 

 ،بَتوت: مؤسسة الرسالة ،أضواء على الثقافة اإلسالمية ،نادية شريف العمري -43
5998. 
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أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني  ،فو ناصرعبد اهلل الغاِف وآخر  -41
 .5984 ،الرياض: دار الغاِف للطبع والنشر والتوزيع ،بالعربية

 

السجل العلمي للمؤمتر الدويل حول  ،واف حبيب بن واف أبراىيم وآخروف -46
جامعة بروناي دار السبلـ: معيد  ،مناىج تعليم اللغة العربية لغري العرب

 ،الطبعة األوُف ،السلطاف اغباج عمر علي يوسف الدين للدراسات اإلسبلمية
9007 . 
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