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ملخص
إن صياغة األهداف للمنهج الدراسي احتلت حيزا كبريا يف اجملال الرتبوي حيث يتوقف عليها
جناح عملية التعليم الفعال .فمن األهداف ،تستقى تفاصيل حمتوايت املقرر الدراسي ابإلضافة إىل أن
تنظيم احلصة الدراسية جيري على أساس أهداف املادة والتوافق بني أهداف املنهج الدراسي واملهارات
املنشودة لدى اخلرجيني أمر ال غىن عنه .أما املنهج الدراسي لدراسة مقارنة األداين اليت يقدمها شعبة
اللسانيات ىف جامعة جنوب شرق سريالنكا فلم يتعرض للمراجعة ابلرغم من أنه قد مر عليه أكثر من
مخس سنوات من اإلعداد مما يستلزم القيام مبراجعة فورية ،وعلى هذا فهذا البحث يركز على استطالع
آراء خرجيي اللسانيات حول املنهج الدراسي ملادة مقارنة األداين مستهدفا إىل الكشف عن مدى توافق
أهدافها مع حمتوايت مقارنة األداين مع تقدمي احللول املناسبة لسد الفجوة أبصحاب القرار .وقد
استخدم الباحثون املنهج الوصفي التحليلي للمعلومات اليت حصل عليها عن طريق االستبانة واملقابلة
فاستنتج الدراسة ان هناك فجوة عظيمة بني أهداف املنهج وتفاصيل حمتوايته واليت فقد أثرت أتثريا
سلبيا على خرجيى اللسانيات حىت إهنم يواجهون مشاكل يف احلصول على وظيفة مناسبة.
الكلمات املفتاحية :مقارنة األداين ،املنهج الدراسي ،التقييم

MHA. Munas, AMM. Hijas

405

Abstract
The designing of goals for the curriculum occupied a large area in
the field of education, as the success of the effective teaching process
depends on it. From the objectives, the course contents are derived, in
addition to the fact that the lesson is organized on the basis of the
objectives of the subject, and the compatibility between the objectives of
the curriculum and the skills desired by the graduates is indispensable. As
for the curriculum for the comparative religion subject offered by the
Linguistics unit at the South Eastern University of Sri Lanka, it has not
been reviewed, although more than five years of preparation have passed.
How much does it need an immediate review? This research focuses on
surveying the opinions of linguistics graduates about the curriculum of
comparative religions subject, with the purpose of revealing the
compatibility of their objectives with the subject, while evaluating the
appropriate solution to fill the gap by those who possess soundness in this
regard. The researchers used the descriptive analytical methodology to the
data obtained through the questionnaire and the interview. The study
proved that there is a gap between the objectives of the curriculum and the
course content, which has negatively affected linguistics graduates that
they face plenty of problems related to job seeking.
Keywords: Comperative Religion, Curriculum, Evaluation

املقدمة
إن جناح عملية التعليم يعتمد على املنهج الدراسي املصمم تصميما جيدا وله مكوانت
،أربعة فلكل واحد من هذه املكوانت حظ متعادل للتأثري على فعالية عملية التدريس
 وأما حمتوى املادة وطريقة التدريس والتقومي فال بد،فهدف املادة من أهم هذه املكوانت
من ختطيطهما حسب األهداف هلذه املادة مع العلم أبن هذه األهداف تؤثر ىف إنتاج
 فال.املنتجات النافعة لبناء الوطن وإقامة التعايش السلمي بني أفراد األجناس املختلفة
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شك أن اجلامعات ختدم الوطن ثقافيا واقتصاداي ما دام التوافق بني أهداف الرتبية وأهداف
املنهج الدراسي ،فقسم الدراسات العربية من جامعة جنوب شرق سريالنكا قد أدخل
دراسة مقارنة األداين كمادة دراسية يف املنهج الدراسي إلكساب املعرفة عن األداين
األخرى ،وتكوين التعايش السلمي بني األجناس املختلفة ،وعلى هذا املنوال فإن هذه
الدراسة تركز على تقييم مدى حتقيق دراسة مناهج األداين ألهدافه اهلامة واخلاصة إىل
جانب كشف االنعكاس على خرجيي شعبة اللسانيات من جامعة جنوب شرق سريالنكا،
فصار حمور البحث تقييم أهداف املنهج الدراسي لدراسة مقارنة األداين اليت يقدمها قسم
الدراسات العربية من جامعة جنوب شرق سريالنكا.
مشكلة الدراسة
فقد مضى أك ثر من مخس سنوات من إعداد املنهج الدراسي الساري املفعول لقسم
الدراسات العربية من جامعة جنوب شرق سريالنكا ،كما أن كلية الدراسات اإلسالمية
واللغة العربية بدأت تفكر يف القيام مبراجعة هذا املنهج ولكن األسف أهنا مل تقم أبي
إجراءات للحصول على التغدية االسرتجاعية حول دراسة منهج مقارنة األداين لدى
خرجيي شعبة اللسانيات ،علما أبن هذا البحث يركز على استطالع آراء خرجيي شعبة
اللسانيات حول هذا السؤال هل جنح املنهج الدراسي ىف دراسة مقارنة األداين ىف حتقيق
اهلدف املنشود له؟.
أهداف الدراسة
أتمل الدراسة من خالل هذه الدراسة حتقيق األهداف التالية:
✓ حتديد أهداف املنهج الدراسي لدراسة مقارنة األداين.
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✓ الكشف عن مدى انعكاس أهداف املنهج على خرجيي شعبة اللسانيات.
أمهية الدراسة
تربز أمهية الدراسة فيما يلي :
▪ الدراسةة اليت حازت فضةل السةبق يف كشةف حتقيق أهداف املنهج الدراسةي عامة
ويف منهج مقارنة األداين خاصة.
▪ قد تفيد الدراسة املشتغلني مبراجعة املناهج إىل صياغة منهج قوي.
▪ رمبا حتث هذه الدراسة على كشف اجنازات املنهج الدراسي.
▪ إهنةةا مسة ة ة ة ة ة ة ةةامهةةة أولويةةة إلعةةادة النظر يف النظةةام التعليمي اجلةةامعي عةةامةةة ووحةةدة
اللس ةةانيات والرتوة واألدب واللغة العربية خاص ةةة ولتقييمه يف ظل متغريات البيئة
العاملية واحمللية.
حدود الدراسة
➢ احلدود املوضوعية  :تقييم أهداف املنهج الدراسي ملقارنة األداين
➢ احلدود املكانية  :وحةةدة اللس ة ة ة ة ة ة ةةانيةةات والرتوةةة ،واللغةةة العربيةةة واألدب يف كليةةة
الدراسات اإلسالمية واللغة العربية جبامعة جنوب شرق سريالنكا.
➢ احلدود البشرية  43 :من اخلرجيني املتخصةصةني من شةعبيت اللسةانيات والرتوة،
واللغة العربية واألدب.
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منهج الدراسة
اس ةةتخدم يف هذه الدراس ةةة املنهج الوص ةةفي التحليلي االس ةةتنتاجي .كما ت وع املعلومات
األولية عن األداتني التاليتني :
• املقابلة  :أجريت املقابلة مع شة ةةخصة ةةيات ابرزة من احملاضة ةرين املتخصة ةصة ةةني يف
هذا اجملال.
• االس ة ة ةةتبانة  :اهتم الباحثون ابس ة ة ةةتطالع آراء خرجيي وحدة اللس ة ة ةةانيات والرتوة
واللغة العربية واألدب .
أمةااملعلومةات الثةانويةة اليت حص ة ة ة ة ة ة ةةل عليهةا البةاحثون فهي عن طريق العمليةة املكتبيةة من
الكتة ةةب واجملالت والبحوا والشة ة ة ة ة ة ةةبكة ةةات العنكبوتية ةةة مع العلم أبن حتلية ةةل املعلومة ةةات
األساسية فد ت حتليلها بواسطة برانمج .Excel
الدراسات السابقة:
تعد هذه الدراسة ة ة ة ةةة اق من األعمال الفريدة اليت أجريت يف هذا اجملال ولكن هناك او
ورسةالل وكتبا قد مسةت هذا املوضةوع مسةا خفيفا وقد اسةتفاد منها الباحثون لتصةقيل لب
الدراسة وحتديد هيكلها وهي كما يلي:

 .1د .حممةةد بن إبراهيم الفوزان .تقييم حمتوى كتةةاب تعليم اللغةةة العربيةةة للنةةاطقني بغريهةةا
"العربية بني يديك" من وجهة نظر املدرسني والطالب جبامعة امللك سعود.
هتدف هذه الدراس ة ة ة ةةة إىل تقومي الكتاب الثالث من س ة ة ة ةةلس ة ة ة ةةلة "كتب العربية بني يديك"
املقرر على طالب املسة ة ة ة ة ة ةةتوى الث ةةال ةةث من متعلمى اللغ ةةة العربي ةةة الن ةةاطقني بغريه ةةا مبعه ةةد
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اللغوايت العربية جامعة امللك سة ة ةةعود ،هي من وجهة نظر املدرسة ة ةةني والطالب وقد بدت
نتالج البحث نظرة املدرس ةةني الس ةةلسة ةلة إىل حمتوى الكتاب بص ةةورة أكرب من الطالب كما
حصة ة ة ة ة ةةلت النتالج عن وجود اتفاق يف وجهة نظر الطالب واملدرسة ة ة ة ة ةةني حول درجة توافر
بعض املعايري احملددة يف االستفتاء .وقدمت بعض التوصيات لتحسني هذه املقررات.
 .2صة ة ة ة ة ة ةةلهي،

بن انصة ة ة ة ة ة ةةر )1993 ،تقومي بعض مقررات تعليم اللغةة العربيةة لغري

الناطقني هبا يف ضوء أهداف الدارسني
يهةةدف هةةذا البحةةث إىل تعرف أهةةداف دارسة ة ة ة ة ة ةةي اللغةةة العربيةةة غري النةةاطقني هبةةا وتقومي
مقررات املسة ة ة ة ة ة ةةتوى الرابع لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف معهد تعليم اللعة العربية
جبامعة حممد بن س ةةعود اإلس ةةالمية يف ض ةةوء أهداف الدارس ةني .وحص ةةلت النتالج على أن
أهداف الدارسةةني قد حتققت بشةةكل جزلي يف مقررات املسةةتوى الرابع لتعليم اللغة العربية
لغري الناطقني هبا يف معهد تعليم اللغة العربية بل لألسف ،أن بعض األهداف مل تتحقق.

 .3إبراهيم حممد عبد الرمحن " )2011مفتاح العربية" دراسة تقوميية.
يه ة دف ه ةةذا البح ةةث إىل تقومي اجلزء األول من كت ةةاب "مفت ةةاح العربي ةةة" خالل حتلي ةةل
املضمون الذي روعي فيه ما ورد من أدبيات تعليم العربية للناطقني بغريها .ووجد الباحث
إىل عدة نتالج :منها تنوع تدريبات الكتاب على حنو يلي حاجات الدارسني.
دراسة العواجي  )2010هدفت هذه الدراسة إىل تقومي حمتوى كتب تعليم اللغة العربية
لغري الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية يف ضوء جماالت الثقافة اإلسالمية ،واستخدم الباحث
املنهج الوصفي التحليلي االستخراج جماالت الثقافة اإلسالمية املبثوثة يف كتب تعليم اللغة
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للقالمة التصنيفية اليت ت بناؤها األغراض الدراسة العربية لغري الناطقني هبا وفقا وقد أظهرت
النتالج أن أكثر جماالت الثقافة اإلسالمية يف هذه الكتب هي جمال مها جمال قضااي الفكر
اإلسالمي السنة النبوية وجمال القرآن الكرمي ،وأقلها شيوعا وجمال السري والرتاجم ،وكشفت
الدراسة أن هذه اجملاالت موجودة وغري متوازنة مع اختالف نسبة الرتكيز بني اجملاالت
الثقافية اإلسالمية.
حتليل الدراسة
✓ اهلدف األول:
• حتديد أهداف املنهج الدراسي ملقارنة األداين
❖ تعريف الدارسني ابملعلومات األساسية عن األداين اخلمسة الرليسية.
❖ تطوير االلتئام القومي بتوضيح القواسم املشرتكة بني األداين.
❖ إيقاف الطالب عن طريقة املقارنة وأسة ة ةةلوهبا بني األداين مبعاجلة بعض
القضااي املهمة.
✓ اهلدف الثاين:
• الكشف عن حتقيق األهداف يف منهج مقارنة األداين.
وقد يتضح أن «تعريف الدارسني ابملعلومات األساسية عن األداين اخلمسة الرليسية»
هدف رليسي من أهداف املنهج الدراسي ملقارنة األداين .فمارس الباحثون االطالع
على حصول هذا اهلدف ابألسئلة.
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هل عندك خربة عن هذه االداين؟

الشكل  : 1هل عندك خربة جيدة عن هذه األداين ؟

مقدار املعرفة عن األداين ؟
التعليق :وابلنظر إىل اخلربة عن األداين اخلمس ة ةةة اإلس ة ةةالم واهلندوس ة ةةية والنص ة ةرانية والبو ية
واليهودية ،قد ألقى الباحثون عن األداين ملعرفة خربهتم عنها.
يبني الشة ة ةةكل رقم  1 :اخلربة عن األداين اخلمسة ة ةةة.فأما ابلنسة ة ةةبة إىل البو ية قد وجد أن
 %7منهم قةد اختةاروا "أوافق بش ة ة ة ة ة ة ةةدة " ،وكةذالةك " %22أوافق" و" %32أحةايةد"،
و" %11ال أوافق" ،و " %28ال أوافق بشةدة" وأما ابلنسةبة إىل النصةرانية قد وجد أن
 %17منهم قد اختاروا "أوافق بش ة ةةدة " ،وكذالك " %30أوافق" و" %24أحايد"،
و" %17ال أوافق" ،و " %13ال أوافق بشةةدة" وعمعان النظر إىل الدين اإلسةةالمي
قةد وجةد أن  %93منهم قةد اختةاروا "أوافق بشة ة ة ة ة ة ةةدة " ،وكةذالةك " %7أوافق" لكن مل
خيرت أيهم "أحايد"و"ال أوافق" و"ال أوافق بش ة ة ة ةةدة" .و ابلنس ة ة ة ةةبة إىل اهلندية قد وجد أن
 %15منهم قد اختاروا "أوافق بشةدة " ،وكذالك " %43أوافق" و" %22أحايد"،
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و" %13ال أوافق" ،و " %7ال أوافق بشةةدة" وابلنسةةبة إىل الدين اليهودية قد وجد
أن  % 11منهم ق ةةد اخت ةةاروا "أوافق بشة ة ة ة ة ة ة ةةدة " ،وك ةةذال ةةك " %30أوافق" و%31
"أحايد" ،و" %17ال أوافق" ،و " %11ال أوافق بشدة"
وعلى هذا يتبني أن معظم املتخرجني اليعرفون عن البو ية واهلندية بل بعضهم وافقوا بشدة
ألجل معيشتهم اختالطا مع البو يني واهلنود إال أن جلهم وافقوا متاما يف شأن الدينن
اإلسالمي ألن خلفيتهم كانت ابملدارس العربية فتعلموا عن الدين اإلسالمي عميقا يف
املدارس مث يف اجلامعة .وابلنسبة إىل النصرانية واليهودية قد مستهم معرفة كافية عنهما
التصاهلما عن الدين اإلسالمي.
العلم أبسس الدين

الشكل  :2كم أسس الدين ؟
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التعليق :وابلنظر إىل املعرفةة عن أسة ة ة ة ة ة ةةس الةدين قةد وجةد أن  %44منهم قةد اختةاروا

" ،"4وكةذالةك  "8" %28و" %17أحيةاان" ،و  ،"5" %11ويبني الشة ة ة ة ة ةكةل رقم
 7 .2 .2املعرفة عن أسس الدين.
وعلى هذا يتبني أن معظم املتخرجني يعرفون عن أسس الدين .
مدى االستطالع على من عرف علم مقارنة األداين
من عرف علم مقارنة األداين ؟
ابن سينا
%8
ابن سينا
ماركس مولر (صحيح)
أرسطاطيل

ماركس مولر
(صحيح)
%72

الشكل  :3من عرف علم مقارنة األداين ؟

أرسطاطيل
%20
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التعليق :لقد حاول الباحثون من السة ة ة ة ة ةؤال التعرف على مدى معرفة الطلبة عن هذا الفن
بطرح السؤال عن مؤسسه ابعتبار أنه خري وسيلة لتحديد عالقتهم هبذا الفن.
ق ة ةةد اخت ة ةةار %72منهم "م ة ةةاركس مولر" ،وك ة ةةذال ة ةةك " %7ابن سة ة ة ة ة ة ةةين ة ةةا" و%21
"أرسطاطيل" ،ويبني الشكل رقم  3مؤسس علم مقارنة األداين.
أن معظم املتخرجني أجابوا صة ة ة ةةحيحا ابختيار "ماركس مولر" وعلى هذا يتبني للباحثني
أبن لديهم املعرفة الكافية عن علم مقارنة األداين.
املعرفة عن الصوم الذي يصوم اليهود اعتبارا لسقوط القدس /أرشليم؟

الشكل  :4ما هو الصوم الذي يصوم اليهود اعتبارا لسقوط القدس /ارشليم؟
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اليوم التاسع من أغسطس التعليق :وابلنظر إىل املعرفة عن الصوم الذي يصوم اليهود
اعتبارا لسقوط القدس /ارشليم قد وجد أن  %46منهم قد اختاروا "أغسط" ،وكذالك
" %21طموس" و" %33غفران" ،ويبني الشكل رقم  : 4الصوم الذي يصوم
اليهود اعتبارا لسقوط القدس /ارشليم.
وعلى هذا يتبني أن معظم املتخرجني يعلمون عن الصوم الذي يصوم اليهود اعتبارا
لسقوط القدس  /أرشليم.
العلم عن وظيفة فيشنو اعتقادا للهنود
الشكل  :5ماهي وظيفة فيشنو اعتقادا للهنود؟

ماهي وظيفة فيشنو اعتقادا للهنود؟
حفظ (صحيح)

هالك

%20

%28

حفظ (صحيح)
خلق

هالك

خلق

%52

التعليق :ألقى البةةاحثون سة ة ة ة ة ة ةؤاال لفحة معرفتهم عن داينةةة اهلنود قةةد وجةةد أن %52

منهم قد اختاروا "خلق" ،وكذالك " %28هالك" و" %20حفظ" ،ويبني الشة ة ةةكل
رقم 5 :وظيفة فيشنو حسب داينة اهلنود.
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وعلى هذا يتبني أن معظم املتخرجني أخطأوا لإلجابة صة ةةحيحا فأجاب أقلهم ب"حفظ"
هذا يدل على أن لديهم معرفة خفية عن داينة اهلنود.
موضع مولد عيسى عليه السالم؟ بطلحم
الشكل  :6أين ولد عيسى ؟
أين ولد عيسى ؟

بومولة
%0

دمسق
%13
روم

بطلحم (صحيح)

%20

روم
دمسق
بومولة

بطلحم (صحيح)
%67

التعليق :ابلنظر اىل معرفة مكانة الوالدة لعيسةى عليه السةالم) قد وجد أن  %67منهم
قد اختاروا "بطلحم" ،وكذالك " %20روم" و" %13دمسةةق" ،ومل خيرت أيهم مكان
البومولة ويبني الشكل رقم  6 :مكان والدة عيسى عليه السالم).
وعلى هذا يتبني أن معظم املتخرجني أجابوا ص ةةحيحا ملكان والدة عيس ةةى عليه الس ةةالم)
وهذا يدل أهنم قد مستهم العلم عن داينة النصارى
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املعرفة عن الكتب ىف العهد اجلديد للنصارى ؟
التعليق :ابلنظر اىل معرفة كمية الكتب يف العهد اجلديد للنصة ة ة ة ة ة ةةارى قد وجد أن %52

منهم قةد اختةاروا " ،"27وكةذالةك  "25" %18و ،"18" %30ويبني الشة ة ة ة ة ةكةل
رقم 7:الكتب ىف العهد اجلديد للنصارى
وعلى هذا يتبني أن معظم املتخرجني أجابوا صة ةةحيحا هلذا السة ةؤال وهذا أيضة ةةا يدل على
أهنم قد مستهم العلم عن داينة النصارى

الشكل  : 7كم كتبا ىف العهد اجلديد للنصارى ؟

املوضع الذي ألقى فيه بوذا خطبته األوىل ؟
التعليق :ألقى الباحثون سؤاال لفحة معرفتهم عن داينة البو ية قد وجد أن  %20منهم
قد اختاروا "سارانت" ،وكذالك " %59راجكري" و" %06كوشنهر" ،و %15
"بلربى" ويبني الشكل رقم  8 :مكان إلقاء بو ا خطبته األوىل
وعلى هذا يتبني أن معظم املتخرجني أخطأوا لإلجابة صحيحا فأجاب أقلهم ب"سارانت"
هذا يدل على أن لديهم معرفة خفية عن داينة اهلنود.
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سريالنكا
الشكل  :8أين ألقى بوذا خطبته األوىل ؟

ويبني الش ة ةةكل رقم  9 :أبن معظمهم أجابوا ص ة ةةحيحا لس ة ةؤال معرف علم مقارنة األداين
فهةةذا يةةدل على تعلمهم جيةةدا هةةذا العلم .وابإلجةةابةةة عن السة ة ة ة ة ة ةؤالني مكةةان خطبةةة بو ا
ووظيفة فش ة ة ة ةةنوا قد أخطأ جل الطلبة لإلجابة الص ة ة ة ةةحيحة .فهذا يدل أبن ليس هلم معرفة
كافية عنهما بل أجاب بعض ة ةةهم ص ة ةةحيحا لس ة ةبب اختالط هذا املتخرجني املس ة ةةلمني مع
البو يني واهلنود يف أحناء سة ة ة ةريالنكا وأتثري السة ة ة ةةينيما التاملية وحفالت اهلنود .رغم لك،
أجاب نص ة ة ة ة ةةف الطلبة ص ة ة ة ة ةةحيحا للس ة ة ة ة ةؤال عن النص ة ة ة ة ةةارى واليهودية فهذا يدل على أن
املتخرجني قةد مسة ة ة ة ة ة ةةتهم معرفةة كةافيةة عنهمةا ألهنمةا تةلدرسة ة ة ة ة ة ةةان هلم من املةدراس العربيةة إىل
اجلامعة.
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الشكل 9

التعليق  :إن هذا الشكل رقم  10 :يدل نتالج اجملموعة التب تقدمت تفصيلها واحدا
واحدا  .فيتبني أن  %46من الكل أجابوا صحيحا لكن  %54أخطأوا فيها.
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اخلالصة
ويتض ةةح مما س ةةبقت اإلش ةةارة إليه من حتليل االس ةةتبانة احلافلة من انية أس ةةئلة وزعت على
 43متخرجةا من هةذه الكليةة من أجةل تقومي أهةداف املنهج الةدراسة ة ة ة ة ة ةةي ملقةارنةة األداين.
فيتبني أن املتخرجني هلم معرفة اتمة عن دين اإلس ة ة ةةالم ألنه دينهم األص ة ة ةةلي وفيها نش ة ة ةةأوا
وتربوا وتعلموا من املةدارس العربيةة .وابلنظر إىل البو يةة واهلنةديةة ال يعرفةه عنهمةا املتخرجون
جيدا .بل أقلهم يعرفون لسةبب اختالطهم مع بيئة البو يني واهلنود .وابلنسةبة إىل النصةرانية
واليهودية قد سبقت هلم معرفة كافية عنهما.
نتائج البحث:
قد حصل على النتالج اآلتية خالل هذه الدراسة ؛
✓ لقد لوحظ خالل هذه الدراس ة ةةة أن لديهم علما كافيا ابإلس ة ةةالم من أجل خترجهم يف
املدارس العربية ومن أجل عالقتهم املباشرة لإلسالم.
✓ أن لديهم علما ابلداينة اهلندوس ةةية إىل حد ما من أجل اختالطهم ابلش ةةعوب التاملية
ومشاهدهتم ابألفالم التاملية وصداقتهم ألهلها.
✓ من املالحظ أن لديهم معرفة ابلداينة اليهودية والنص ة ةرانية من أجل تعلمهم ابملدرس ة ةةة
العربية .
✓ وأما ابلنسةبة إىل األسةئلة النظرية عن االصةالح بني الشةعوب فظهرت أن لديهم معرفة
أكثر ابلداينة اليهودية والنص ة ة ة ة ةرانية ابلنس ة ة ة ة ةةبة إىل الدايانت األخرى التداخلية رغم أن
وجود معتنقي تني الداينتني عزيز الوجود نسبيا.
✓ وأما ابلنسبة إىل اجلانب التطبيقي فوضح أن التصورات العملية قد قل وجودها يف
أ هاهنم.
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✓ ومما يشار إليه أن اإلرشادات إىل العمليات اإلصالحية بني الشعوب أو الدورات قد
.ندر وجودها
✓ انكشة ة ة ةةف للباحثني أن هلم معرفة كافية عن النصة ة ة ةةارى واليهودية ألهنم قد درسة ة ة ةوا ىف
املدارس من قبل
✓ وأما ابلنس ة ة ةةبة إىل البو ية والتاملية فهم ىف املرتبة املنخفض ة ة ةةة ألنه ليس لدى معظمهم
 وخاصةة عدم معرفة.أي معرفة عنهما بل يسةتثىن البعض ألهنم يعيشةون يف تلك البيئة
.اللغة السينهالية تؤثر عليها
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