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Abstract
The University of Darussalam Gontor is a university that pays attention to learning Arabic.
This is by the curriculum in each study program. As the founder stated that University must be a
university that consistently teaches the language of the Qur`an, all students must master Arabic.
However, the Islamic Economics study program does not yet have Arabic language teaching
materials that have a bad impact on lecturers or students in the teaching and learning process. So,
the researchers tried to compile Arabic language teaching materials specifically for students of
Islamic Economics study programs at the University of Darussalam Gontor.
The formulation of the research problem is “What the characteristics of Arabic teaching
materials to improve reading skills of Islamic Economics study program students at the University
of Darussalam Gontor?” and “How effective are Arabic teaching materials in improving reading
skills of Management study students at the University of Darussalam Gontor?”. This study aims to
explain the characteristics of the Arabic language teaching materials in improving the reading skills
of students in Islamic Economics study programs at the University Darussalam of Gontor and to see
the effectiveness of Arabic teaching materials to improve reading skills of students in Islamic
Economics at the University of Darussalam Gontor.
This research is a type of Research and Development (R & D) research which is preceded by
data collection with interviews, tests, questionnaires, and documentation. To analyze the data
collected, the author uses the t-test formula.
The results of this study that teaching materials are arranged in the form of books, which are
preceded by supervising for instructors of Arabic, learning steps, and syllabus. And the core of this
book is material consisting of 13 chapters, consisting of reading texts and practice questions. At the
end of this book, there are vocabulary words and their meanings arranged according to the alphabet.
From the results of the pre-test and post-test values, it was found that the post-test value was greater
than the pre-test. This shows that the compiled book is used both for students and instructors of
Arabic. Then the Arabic language instructors must pay attention to the things students need to learn
Arabic by looking at the condition of the students and their language skills.
From the results of this discussion, researchers hope that lecturers of Arabic language material
will always pay attention to the needs of students, so they can choose the right material and learning
methods and according to their needs.
Keywords : Arabic Language Material, Reading Skill, Teaching Material Drafting, Islamic
Economics Study Program.
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المقدمة
تعترب اللغة العربية ذات أمهّية كبرية يف
حياة الفرد واجملتمع 1،وهي أداة االتصال بني
جمموعة من اجلنس البشري ووسيلة التفاهم
بينهم 2.و ّأّنا واحدة من أكثر اللغات انتشارا يف
العامل 3.وإن العامل يف هذا الزمان يف حاجة
املرتسخني يف هذه اللغة ،أل ّّنا تعترب
شديدة إىل ّ

الكرمي .وهي أقدر اللغات اليت تعني املفكر
5
واملتدبر على فهم آيات اهلل.
ابتدأ تعليم اللغة بأربع مهارات هي:
االستماع ،والكالم ،والقراءة ،والكتابة .فتلك
املهارات اللغوية األربعة جمموعة من أربع قدرات
تامح للفرد بفهم وإنتاج لغة منطوقة من أجل
التواصل الشخصي الفعال 9.وهذه املهارات ترتبط
بعضها ببعض .وتنقام املهارات إىل قامني،
مها :املهارات االستيعابية هي االستماع والكالم،
3
واملهارات اإلنتاجية هي القراءة والكتابة.
أ ّن القراءة عملية حتاني األفكار
وإخصاب حياة القارئ ،النافذة اليت نطل منها

إحدى اللغات اليت امتازت من بني سارر لغات
4
البشر.
إ ّن عاملية الدعوة اإلسالمية واإلناانية
جتعل من الضروري االهتمام بتعليم وتعلّم اللغة
العربية للناطقني هبا وللناطقني بغريها من العرب
واملالمني ،فهي باإلضافة إىل أّنا اللغة األم ملا
يربو على مارة وستني مليونا من املالمني العرب،
فإّنا لغة مقدسة ملا يربو على ألف مليون مالم
يف مجيع أحناء األرض ،حيث إّنا لغة القرآن

ألوان الثقافة وضروب املعارف اإلناانية .فأصبح
مهما يف تنظيم اجملتمع ألن القراءة من
دورها ّ
1
وسارل اتصال اجملتمعات بعضها مع بعض.
فجودة الطالب يف القراءة تااعدهم على فهم

1علي إمساعيل حممد ،المنهج في اللغة العربية،

5علي أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية،
العريب ،)1661 ،ص.44 .
(القاهرة :دار الفكر ّ

(القاهرة :مكتبة وهبة ،دون الانة) ،ص.14 .

9طه علي حاني الدليمي وآخرون ،اتجاهات

2عبد العليم إبراهيم ،الموجه الفني لمدرسي اللغة

حديثة في تدريس اللغة العربية( ،األردن :عامل الكتب
احلديث ،)2006 ،ص.446 .

3أمحد فؤاد حممود علهان ،المهارات اللغوية:

3عمر صديق عبد اهلل ،تعليم اللغة العربية للناطقين

العربية( ،القاهرة :دار املعارف ،)1691 ،ص.33 .

ماهيتها وطرائق تدريسها ،الطبعة األوىل( ،الرياض :دار املالم

بغيرها :الطرق واألساليب والوسائل( ،اجليزة :دار العاملية

للنشر والتوزيع ،)1662 ،ص.31 .

للنشر والتوزيع ،)2001 ،ص.92 .

1حلم الدين ،تدخيل التربية اإلسالمية في نصوص

4
فن التدريس للتربية اللغوية
حممد صاحل مسكّ ،
وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العملية( ،القاهرة :دار الفكر

القراءة لتعليم اللغة العربية ،العدد  ،1الرقم  ،1أبريل ،2014

العريب ،)1661 ،ص.41 .

ص.3 .
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مجيع ما قرأها من الكتب أو املقاالت ،حىت
تااعدهم للحصول على قدرة قراءة الكتب حىت
يتعلّموا ويفهموا أفكارهم.
ومن اجلامعات اإلسالمية اليت تعترب خبريا
يف جمال نشر اللغة يف إندونيايا هي جامعة دار
الاالم كونتور .إن اجلامعة حريصة على تطوير
العلوم اإلسالمية والكونية .وجعل اللغة العربية
واإلجنليزية لغيت التدريس والتخاطب بني الطالبات
6
تطورا سريعا منذ
تطورت هذه اجلامعة ّ
واملدرسنيّ .
عام  .2014وقام االقتصاد اإلسالمي قام
جديد يف اجلامعة الذي يزود طالبه بالعلوم
واملعلومات ،منها تزويد اللغة العربية .إن تعليم

دور كبري يف مااعدة الطالب هلذا املاتوى على
11
اكتااب املعلومات وختزينها واستعماهلا.
إن املواد التعليمية على درجة كبرية من
األمهية ،وتأيت على املرتبة األوىل قبل األدوات
واألجهزة ومما جتدر اإلشارة إليه 12.واملواد
التعليمية هي املواد املصنفة واملنظمة واملرتبة يف
أفضل صورة للتعليم والتعلّم مع توفر املنطق،
واالقتصاد يف الفكر والفاردة والواقعية والقابلية
للفهم .وهي أفضل عدة وأمضى سالح للتعامل
مع مشكالت احلياة .يفيد الطالب من دراسته هلا
يف تنمية قدراته الستيعاب املزيد من احلقارق
13
واألفكار واملهارات.

مهم للطالب الستعدادهم يف كتابة
اللغة العربية ّ
رسالة البحث وقراءة الكتب العربية ويف األعمال
10
االجتماعية األخرى يف ماتقبلهم.
إ ّن تعليم اللغة العربية لقام االقتصاد

إن للمواد التعليمية وظارف عدة ،منها أن
يقدم املعرفة العلمية للطالبات يف صورة منظمة
فيااعدهم على استيعاهبا ،وإدراك الرتابط بني
أجزارها ،كما أنه يتيح لكل طالب فرصة التعلّم

اإلسالمي حيتاج إىل األسس القوية يف أول نشأته.
ومن هذه األسس االستيعاب والايطرة على اللغة
العربية خاصة يف هذا اجملال .وذلك يف مجيع فنونه
ومهاراته خاصة يف مهارة القراءة ،باعتبار أ ّن له

الذايت.

14

11فتحي علي يونس وآخرون ،أساسيات تعليم اللغة
العربية والتربية الدينية( ،القاهرة :دار الثقافة للطباعة والنشر،

دون سنة) ،ص.136 .

12عبد العظيم عبد الاالم الفرجاين ،تكنولوجيا

6
الاالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة،
معهد دار ّ

وردون رسالة آخر السنة بثالث لغات العربية واإلنجليزية

واإلندونيسية( ،كونتور فونوروكو ،)2014 ،ص.6 .

10نتيجة احلوار مع رريس قام االقتصاد اإلسالمي
جبامعة دار الاالم كونتور 5 ،فرباير .2011
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إنتاج المواد التعليمية( ،القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر،
 ،)2003ص.59 .
13إبراهيم بايوين عمرية ،المنهج وعناصره،
(سوهاج :دار املعارف ،)1661 ،ص.19.
14نايف معروف ،خصائص العربية وطرق

تدريسها( ،بريوت :دار النفارس ،)1666 :ص.234 .
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ويف الدراسة التمهيدية وجدت الباحثة أن
املواد التعليمية يف درس اللغة العربية لقام
االقتصاد اإلسالمي جبامعة دار الاالم كونتور مل
تكن موجودة .واملدرس هلذه املادة مل يأخذ من
عدة موضوع خمتلفة ،وأحيانا مل تناسب بكفاءة
الطالبات 15.فالطالبات يصعنب يف تعلّم درس
اللغة العربية ألن املادة غري جذابة .وهذا يظهر أن
الطالبات يشعرن بامللل والاآمة وعدم النشاط
19
عند أداء التعليم يف احملاضرة.
هبذه األحوال حاولت الباحثة إىل تصميم
املواد التعليمية يف درس اللغة العربية لطالبات قام
االقتصاد اإلسالمي جبامعة دار الاالم كونتور
مؤساا على الدراسة التمهيدية اليت أجرهتا
الباحثة .تاهيال للمحاضرين القيام بالعملية
التعليمية يف هذا اجملال ومااعدا هلم للوصول إىل
األهداف املنشودة.
مفهوم المواد التعليميّة
فاملادة
املادةّ ،
إ ّن كلمة املواد هي مجع من ّ
نفاها هي املعلومات اليت يقصد املعلّم أن
يوصلها إىل التالميذ أو جيدها التالميذ
ّ

بأنفاهم 13.وتأيت مواد التعليم لتكمل عناصر
11
التعلّم الثالثة ،وهي املعلّم واملتعلّم ومادة التعلّم.
يذكر طعيمة أن املواد التعليميّة هي جموعة
اخلربات الرتبوية واحلقارق واملعلومات اليت يرجى
تزويد الطالبات هبا واالجتاهات والقيم اليت يراد
تنميتها عندهم أو املهارات احلركية اليت يراد
إكااهبم إياها هبذف حتقيق النمو الشامل
املقررة يف
املتكمل هلم يف ضوء األهداف ّ
16
املنهج.

خطوات تصميم المواد التعليميّة
تشري أدبيات تصميم إ ّن هناك خطوات
يعتمد عليها تصميم املواد التعليميّة وهي ما
20
يلي:
.1املرحلة التحضريية
هذه املرحلة هي مرحلة أساسية ،فهي
متد املعلّم بأداة اإلعداد من اجلوانب النظرية
ّ

13قام املنهج الدراسي ،أصول التربية والتعليم،
اجلزء الثالث ،مقرر للصف اخلامس ،الطبعة املنقحة الثانية،
(فونوروكو :دار الاالم للطبعة والنشر 1435 :ه) ،ص.3 .

11عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إضاءات لمعلّمي

اللغة العربية لغير الناطقين بها ،الطبعة األوىل( ،الرياض :د.
ط ،)2011 ،.ص.36 .
16رشدي أمحد طعيمة ،المرجع في تعليم اللغة

15نتيجة احلوار مع حماضر يف درس اللغة العربية
جبامعة دار الاالم كونتور 12 ،فرباير .2011
19نتيجة احلوار مع طالبة قام االقتصاد اإلسالمي
جبامعة دار الاالم كونتور 3 ،مارس .2011

العربية للناطقين بلغات أخرى ،اجلزء األول ،القام الثاين،
(مكة املكرمة :جامعة أم القرى ،د .س ،).ص.203 .
20عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إضاءات لمعلّمي

اللغة العربية  ،.......ص.53 .
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أعدت لتعليم الّلغة
واألمور التطبيقية من كتب ّ
العربيّة لغري الناطقني هبا .تنقام هذه املرحلة
21
إىل قامني:
أ) تطوير ذات املؤلّف يف ميدان التأليف
ينبغي للكاتب أن جيري بعض
الدراسات األساسية يف هذه املرحلة،
ويقصد بالدراسات األساسية هنا ما جيريه
املؤلّف أو ياتعني به من دراسات سابقة
على تأليف املواد التعليميّة تااعده يف
جمرد آراء
علمي وليس ّ
إعدادها على أساس ّ
22
وتصورات ذاتية.
خاصة ّ
ب) دراسة خصارص الدارسني وبيئتهم
تعد هذه اخلطة على اجلوانب
ّ
النفاية للدارسني ،ينطوي على دوافعهم
لتعلّم الّلغة العربية وقدراهتم وماتواهم لدرس
الّلغة العربيّة .كذلك النظر إىل البيئة اليت

يعيشون فيها.
تعد هذه املرحلة التحضريية إىل األعمال
ّ
شىت .فيلزم على املؤلّف أن تراعي هذه
ّ
23
األعمال:

مفهوم مهارة القراءة
يذكر حممود كامل الناقة القراءة أداة تتّام
بدوام االستمرار واالستخدام من حيث هي أداة
هذا املتعلّم الستمراره يف التعلّم ،وأداته أيضا يف
احلضاري
األديب و
االتّصال باإلنتاج
ّ
ّ
الفكري و ّ
ألصحاب الّلغة املتعلّمة سواء يف املاضي أو
24
احلاضر.
ويعرف كوتريل  Cottrellاملهارة هي القدرة
على اآلداء والتعلّم اجليّد مبا نريد .وهي نشاط

21عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إضاءات لمعلّمي

املكرمة :جامعة أم القرى،
– تحليله – تقويمه( ،مكة ّ
 ،)1613ص.291 .

23حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة ،الكتاب

بلغات أخرى :أسسه – مداخله – طرق تدريسه( ،مكة

اللغة العربية  ،.......ص.51 .

22المرجع نفسه ،ص.51 .

األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى :إعداده

93

أ) دراسة كتب تعليم الّلغة العربية لغري الناطقني
هبا وكتب منهج البحث يف طريقة حتليل
البيانات.
ب) دراسة املشكالت والصعوبات املتصلة
بتعلّم املهارات اللّغوية.
اسي واألهداف يف
ج) دراسة املنهج الدر ّ
التعليم.
اخلاصة واملراجع.
 .2مرحلة مجع النصوص ّ
.3مرحلة الكتابة مثّ مراجعة التعديل.
.4رحلة إجراء الكتاب حيث كتب يف منهج
البحث.
.5مرحلة طباعة الكتاب.

Juli 2020 | Vol. 1 No. 2

24حممود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقين

املكرمة :جامعة أم القرى ،)1615 ،ص.115 .
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يتم تطويره خالل ممارسة نشاط ما تدعمه
متعلّم ّ
25
التغذية الراجعة.
فمهارة القراءة هي نشاط عقلية تشمل
تفاري الرموز اليت يتلقها القارئ عن طريق عينيه
وتتطلّب هذه الرموز فهم املعاين .مهارة القراءة ال
يهتم بوجود العوامل
يكفي بذكاء الطالب ،بل ّ
املشجعة على القراءة .والعوامل
اخلارجية والداخلية ّ
شجعة على القراءة هي:
اخلارجية امل ّ
اجلو املناسب للقراءة.
.1تأمني ّ
املتجددة الّيت يراعي فيها
.2اجملموعات اجليّدة
ّ
التوازن بني خمتلف الفئات واألعمار وامليول مع
تنوع األوعية التقليدية منها والرقمية .واملثال:
ّ

أ) إنشاء نوادي القراء واجلمعيات الثقافية.
ب) عقد الندوات واألمايات الثقافية واملناظرة
األدبية والعلمية.
خاصة لنشر الكتاب
ج) توجيه العناية
ّ

للطالب.
د) حان التأهيل وتدريب من املدرسة.
املشجعة على القراءة
أما العوامل الداخلية ّ
29
هي:
.1احرتام الطالب وإدراك الفروق الفردية بينهم.

 .2االهتمام مبيول الطالب القرارية واإلفادة منها
يف تشجيعهم على املطالعة.
.3االهتمام بطبيعة إدراك األطفال لألشياء.
األساسي لتعلّم الّلغة
تعد القراءة املصدر
ّ
ّ
الصف ،وهي مهارة حتتاج إىل
العربيّة خارج ّ
ومتنوعة 23.والقراءة تشتمل على
تدريبات ّ
خاصة ّ
21
أربع مهارات:
.1مهارات التعرف
فك
يقصد بالتعرف هنا القدرة على ّ
الرموز املكتوبة والربط بني صوت الكلمة
وصورهتا ومتييزها عن غريها من الكلماتّ .إّنا
عملية ميكانيكية ينتهي األمر فيها عند نطق
26

الكلمة نطقا صحيحا.
.2مهارات الفهم
ويدرك بالفهم هنا القدرة على إدراك
العالقة بني معاين الكلمات واجلمل وفهم
تعرب عنها سواء أكانت
الدالالت اليت ّ
30
دالالت مباشرة أو غري مباشرة.
23عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إعداد مواد تعليم

اللغة العربية لغير الناطقين بها (مختصرات) ،مقالة غري

منشورة 1421( ،ه) ،ص.43-42 .

21رشدي أمحد طعيمة ،المرجع في تعليم اللغة

25هبة حممد عبد احلميد ،أنشطة ومهارة القراءة

واالستذكار ،الطبعة األوىل( ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع،
 ،)2009ص.11-13 .

29هبة حممد عبد احلميد ،أنشطة ومهارة القراءة

واالستذكار  ،.......ص.120-116 .

العربية  ،.......ص.521 .

26عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إعداد مواد

تعليم اللغة  ،.......ص.42.

30فتحي علي يونس وآخرون ،أساسيات تعليم اللغة

 ،.......ص.114 .
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.3مهارات النقد
ويفهم بالنقد هو القدرة على احلكم
ما يقرؤه الفرد ،وإبداء الرأي فيه وقبول ما
ياتاغيه عقله ورفض ما هو غري منطقي،
النص من أفكار وما
واملوازنة بني ما ورد يف ّ
يعرفه الفرد من أفكار سابقة يف املوضوع
31
نفاه.
.4مهارات التفاعل
أما التفاعل هنا النشاط الفكري
املتكامل الذي يقوم به الفرد عند اتّصاله
مبادة مطبوعة والذي يبدأ بإحااس مشكلة
تواجهه ،والبحث من خالل املادة املقروءة
حل هذه املشكالت واالستجابة هلذا
عن ّ
احلل مبا ياتلزمه من انفعال وتفكري مثّ
ّ
32
إصدار القرار.

املؤساة التعليميّة اليت يعمل هبا ملنهج
املعلّم أو ّ
معني يف تعليم الّلغة .وهكذا يكون الرتكيز على
ّ
احملددة الّيت من أجلها
املتعلّم وعلى األغراض ّ
اسي
يتعلّم الّلغة األجنبيّة ،فنجد أ ّن الربنامج الدر ّ

خاصة  Language for spesific purposeهي تعليم
خاصة
حمددة ولفئات
الّلغة ألغراض وظيفية ّ
ّ

33رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغير الناطقين

مفهوم تعليم الّلغة العربية ألغراض خاصة

هناك ماتويان يف تعليم الّلغة العربيّة كلغة
ثانية ،مها :املاتوى اللّغوي العام واملاتوى اللغوي
التخصصي .ويقصد بتعليم الّلغة العربيّة ألغراض

مبين على هذا املفهوم.
كلّه ّ

35

بها :مناهجه وأساليبه( ،إياياكو :منشورات املنظمة
اإلسالميّة للرتبية والعلوم والثقافة ،)1616 ،ص.239 .

34علي أمحد مدكور وإميان أمحد هريدي ،تعليم

اللغة العربية لغير الناطقين بها :النظرية والتطبيق( ،القاهرة:

31أمحد فؤاد حممود علهان ،المهارات اللغوية:

دار الفكر العريب ،)2009 ،ص.115 .

32رشدي أمحد طعيمة ،المرجع في تعليم اللغة

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها( ،سودان :بشركة فال

ماهيتها وطرائق تدريسها  ،.......ص.144 .
العربية  ،.......ص.123 .

95

تتطلّب أعماهلا قدرا معيّنا من الّلغة األجنبية اليت
33
ميكن توظيفها يف هذه األعمال.
خاصة
وتعترب تعليم الّلغة العربيّة ألغراض ّ
مدخل خاص من مداخل تعليم الّلغة الّذي يرّكز
سيتعرض هلا،
على املتعلّم وحاجاته واملواقف الّيت ّ
وكان املنهج املاتخدم له كغريها من املناهج ترّكز
على املتعلّم وحاجاته واألغراض اليت يتعلّم الّلغة
34
من أجلها.
خاصة
ّ
ويعد تعليم الّلغة العربية ألغراض ّ
هو نوع من التعليم الذي جددت مواد مقرراته،
بصفة ررياية ،وفق حتليل مابق للحاجات
اإلبالغية للمتعلّم ،وليس على أساس تفضيل
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35أمحد عبد احلليم ،الدراسات اللغوية:عدد خاص

لإلعالن والطباعة ، )1613 ،ص.125-124 .
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أهمية تعليم الّلغة العربية ألغراض خاصة
ّ

تعترب تعليم الّلغة العربية ألغراض خاصة
أمهّية كبرية ،فإ ّن الّلغة العربيّة ليات مادة دراسية
فحاب ،ولكنّها باإلضافة إىل ذلك وسيلة
لدراسة املواد الدراسية األخرى اليت تدرس يف
خمتلف املراحل التعليميّة .وإذا استطعنا أن نتصور
شيئا من ظواهر العزلة واالنفصال بني املواد
الدراسية ،فال ميكننا أن نتص ّور هذا االنفصال بني
الّلغة وغريها من املواد الدراسية ،علمية كانت أو
39
أدبية.
وإذا كانت الّلغة العربية هي مادة
ملدرس الّلغة العربيّة ،فهي بالنابة إىل
ّ
التخصص ّ
املدرسني مفتاح املواد اليت يقومون
سارر
ّ
بتدرياها ،كما ّأّنا وسيلتهم األوىل لقراءة مراجع
هذه املواد وشرحها للطالب وتأليف الكتب الّيت
33
مهمة مادة الدراسية
يدرسوّنا هلم .فمن ّ
اخلاصة ،تعترب مناهج تعليم الّلغة العربية ألغراض
31
خاصة ،هي:
.1الرتكيز على املتعلم وحاجاته اخلاصة.
.2توطيف األهداف واحملتوى واملنهجيات
التدرياية إلعانة الدارس على استخدام

العربيّة واملواقف اليت ينوي استخدام الّلغة
فيها.
.3الرتكيز على اللّغويات واملهارات وأساليب
اخلطاب املناسبة هلذه املواقف اليت
سياتخدم فيها متعلّم الّلغة.
ياتخدم هذا البحث املدخل الكمي
والكيفي .وهذا البحث على أسلوب منهج
البحث والتطوير ،Research & Development
وهي الطريقة املاتخدمة للحصول على نتارج
األشياء املعيّنة ومعرفة فعالية تنفيذها للمشكالت
معني 36.وتقوم
حل مع منتج ّ
اليت حتتاج إىل ّ
الباحثة بالبحث يف تصميم املنتج اجلديد
واختباره.
يتكون جمتمع البحث من طالبات قام
ّ
االقتصاد اإلسالمي للفصل الرابع جبامعة دار
الاالم كونتور مانتينجان جناوي جاوى الشرقية
ّ
هو  42طالبة ،وقامت الباحثة يف اختيار العينة
للتجربة األوىل يف  10طالبة وللتجربة الثانية يف
 32طالبة.
اخلطوات اليت أجرت الباحثة يف تصميم

املواد التعليمية لدرس اللغة العربية لطالبات قام

39علي أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية

 ،.......ص.46 .

33المرجع نفسه ،ص.50 .
31علي أمحد مدكور وإميان أمحد هريدي ،تعليم

اللغة العربية  ،.......ص.11-10 .

39

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif dan R & D, Cetakan XX, (Bandung:
Alfabeta, 2014), p. 297.
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االقتصاد اإلسالمي تعتمد على طريقة
40
و ” “Gallوهي حتتوي على األمور اآلتية:
 .1مجع البيانات واملعلومات وإجراء
الدراسة التمهيدية ،ملعرفة املشكالت
حول تعليم وتعلّم اللّغة العربيّة يف
قام االقتصاد اإلسالمي .ويف هذه
اخلطوة قامت الباحثة هبذه األعمال:
أ) احلوار مع رريس قام االقتصاد
اإلسالمي ملعرفة الرسالة واهلدف
يف قام االقتصاد اإلسالمي.
مدرس اللّغة
ب)
احلوار مع ّ
العربيّة ملعرفة أحوال التعلّم والتعليم
”“Borg

يف درس اللّغة العربيّة يف قام
االقتصاد اإلسالمي.
ج) احلوار مع بعض طالبات قام
االقتصاد اإلسالمي ملعرفة

املشكالت يف تعلّم اللّغة العربيّة
يف قام االقتصاد اإلسالمي.
 .2ختطيط وتصميم املنتج على أساس
نتارج الدراسة التمهيدية ،ملعرفة كفاءة
الطالبات .وفيها اخلطوات اآلتية:
أ) مطالعة حول بعض الكتب يف
تعليم اللّغة العربيّة لفهم اخلطوات
املناسبة لتعليم اللّغة العربيّة لغري
40

Adelina Hasyim, Metode Penelitian dan
Pengembangan di Sekolah, (Yogyakarta: Media
Akademi, 2016), p. 86.
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خاصة لتنمية مهارة
الناطقني هبا ّ
القراءة ،ولفهم األشكال واملعايري
للمواد التعليميّة اجليّدة.
مطالعة حول بعض
ب)
الكتب يف منهج البحث العلمي
لفهم اخلطوات اجلارية يف تصميم
املواد التعليميّة.
ج) تأليف خطة التدريس ،الذي
يشمل تعيني أغراض املواد
والكفاءة األساسية.
د) اختيار املوضوع واملواد املناسبة
وأنواع التدريبات يف القراءة.
ه) تنظيم املواد التعليميّة.
املصممة وتقوميها إىل
 .3تصحيح املواد
ّ
اخلبري مث حتاينها ،فيقصد منها
احلصول على املدخالت واالقرتاحات
واإلصالحات ،فقامت الباحثة
بتصحيح منتجها لتخفيف العيوب.
املصممة بتطبيقها يف
 .4جتربة املواد
ّ
العملية التعليميّة ،ففي هذه اخلطوة
عقدت الباحثة االختبار على منتجها
ملعرفة مدى فعاليته ،وذلك بتوزيع
االستبيان إىل الطالبات واحملاضر.
للمرة الثانية .وهذا
 .5تصحيح املواد ّ
مؤساا على نتارج التجربة
التصحيح ّ
األوىل حىت تأيت املواد أجود ممّا بعد.
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 .6االختبار القبلي ،ففي هذه اخلطوة
اختارت الباحثة منتجها يف املكان
األوسع ممّا سبق جبميع عينة البحث.
واهلدف من هذا االختبار هو معرفة
كفاءة الطالبات قبل استخدام املواد
املصممة.
التعليميّة ّ
 .7التجربة الثانية للمواد التعليميّة
املصممة .بعد إجراء التجربة األوىل
ّ
مدخالت
وحتاني املواد على أساس ّ
احملاضر والطالبات ،تقوم الباحثة
مرة أخرى مع عدد الطالبات
بتجربتها ّ
أكثر من التجربة األوىل .هتدف هذه
اخلطوة إىل الوقوف على مدى
صالحية املواد التعليميّة بعد حتاينها
للمرة الثانية .ويف ّناية التجربة ،تقوم
ّ
الباحثة بتوزيع أوراق االستبيان
للمحاضر والطالبات للوقوف على
مدى صالحية املواد التعليميّة
املصممة.
ّ
 .8االختبار البعدي .تقوم الباحثة يف
ّناية العملية التعليمية بعقد االختبار
البعدي ،وذلك للوقوف على مدى
فعالية املواد التعليمية بعد حتاينها
للمرة الثانية.
 .9حتاني املواد التعليمية .بالنظر إىل
نتارج الطالبات ونتارج االستبيان،

تقوم الباجثة بتحاني املواد التعليمية
على أساس هذه النتارج حىت تأيت
املواد التعليميّة بشكل أفضل.
 .11إنتاج املواد التعليمية .فبعد مرور
تتم
الباحثة حنو هذه اخلطوات مجيعاّ ،
عملية تصميم املواد التعليمية.
الرسم البياني رقم ()1
مراحل تنفيذ الدراسة
الدراسات
التمهيدية

مجع البيانات
ومطالعة الكتب

التخطيط
والتصميم

التجربة األوىل

حتاني املواد

املقابلة مع
اخلرباء

حتاني املواد

االختبار
القبلي

التجربة الثانية

املنتج األخري

حتاني املواد

االختبار
البعدي

يف حتليل نتارج االختبارين القبلي
والبعدي ،استخدمت الباحثة برنامج SPSS
اإلصدار  .،19وهي ما يلي:
الجدول رقم ()1

الحساب بأسلوب  t-Testبطريقة

SPSS

Paired Samples Statistics
Mean N
Std.
Std.
Devia Error
tion Mean
Pre_Test 5,34 32 1,789
,316
Pair
Post7,06 32 1,480
,262
1
Test
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Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.
Pre_Test
32
,893 ,000
Pair 1 & PostTest
Paired Samples Test
Sig
.
(2tail
)ed

df

t

Paired Differences

الرسم البياني الرقم ()3

مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي
مقارنة نتارج االختبار القبلي واالختبار
البعدي
7,0625

Mea Std Std.
n
. Erro
De
r
via Mea
tio
n
n

31 ,00
0

95%
Confidenc
e Interval
of the
Difference
Low Upp
er
er
- ,81 ,144
1,71
3
2,01 1,42 11,
9
2
6 965

5,34375

Pre_T
 Pai estr 1 PostTest

يظهر من اجلدول الاابق أ ّن قيمة ت-
اإلحصاء وهي  0،000أكرب من قيمة 0،05
لذلك فإ ّن الفرضية الصفرية مردودة .أي معىن
ذلك ،أ ّن هناك اختالفا ملحوظا بني معدل نتيجة
الطالبات يف االختبار القبلي واالختبار البعدي.
ومقارنة نتارج االختبار القبلي واالختبار
البعدي ما يلي:

االختبار البعدي

االختبار القبلي

تبني أ ّن نتيجة
فمن هذه املقارنة قد ّ
اختبار فرضية البحث مردودة .معىن ذلك ،أ ّن
هناك اختالفا ملحوظا بني معدل نتارج الطالبات
يف االختبار القبلي ومعدل نتارج الطالبات يف
االختبار البعدي.
يهتم بأمور
على ّ
املدرس أو احملاضر أن ّ
معيّنة قبل بداية تعليم الّلغة العربيّة ،وهي املواد

املدروسة والتدريبات وطريقة التعليم وغري ذلك.
فطالبات قام االقتصاد اإلسالمي جبامعة دار
شدة االحتياج إىل املواد
الاالم كونتور يف ّ
ّ
التعليميّة يف درس الّلغة العربيّة لتنمية مهارة القراءة
وهي جملال االقتصاد اإلسالمي .وذلك ليكون
تعليم الّلغة العربيّة يف قام االقتصاد اإلسالمي
يصل إىل أقصى أغراضها.
ترّكز هذه املواد التعليميّة لتنمية مهارة

القراءة جملال االقتصاد اإلسالمي .هلذا اختارت
الباحثة املوضوعات اليت تبحث يف االقتصاد
99
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اإلسالمي .وهي املوضوعات اليت ال خيلو من
األساسيات األربعة .وكتبت الباحثة النصوص
برتكيب جيّد وأساليبها سليمة .وهي حاولت على
تعديلها إىل اخلبري يف الّلغة العربيّة .تتّضح أ ّن
اجلمل والرتاكيب فيها سهولة للفهم .ويتّضح يف
حماولة الطالبات على فهم تلك النصوص وفهم
الرتاكيب النحوية .واختارت الباحثة املفردات
التخصصية حول االقتصاد اإلسالمي ،لتكون
ّ
املواد مطابقا لتعليم الّلغة العربيّة يف جمال االقتصاد
اإلسالمي.
أعدت الباحثة طريقة التدريس لتشجيع
ّ
الطالبات يف تنمية مهارة القراءة ،واختارت طريقة

درس الّلغة العربيّة .وتظهر من الرسم البياين
الاابق أ ّن نتارج االختبار البعدي أكرب من نتارج
االختبار القبلي ،معىن ذلك أ ّن هناك االرتقاء يف
كفاءة الطالبات يف درس الّلغة العربيّة بعد
املصممة.
استخدام املواد التعليميّة ّ
وكانت سهولة عملية التعليم والتعلّم لدى
طالبات قام االقتصاد اإلسالمي لكون املواد
ومشوقة وسهلة االستخدام،
التعليميّة ج ّذابة
ّ
ببيئتهن،
باإلضافة إىل أ ّن املوضوعات فيها مناسبة
ّ
ومطابقتها باملواد اليت تعلّمن يف علم االقتصاد
اإلسالمي ،فالّلغة والرتاكيب املاتخدمة فيها
مناسبة مباتوى كفاءة الطالبات .وتعترب هذه املواد

القراءة املكثّفة .وذلك بالنظر إىل ماتوى
وتامى مبرحلة
الطالبات هي ماتوى اجلامعة
ّ
القراءة للدرس والتحصيل 41.ويهدف هذا النوع
من القراءة إىل تكثيف نشاط القراءة يف الفصل

متنوعة
ملونة وفيها صور ّ
التعليميّة ج ّذابة يف كوّنا ّ
لكل الوحدة،
وخمتلفة حاب املوضوعات املعيّنة ّ
تبني املفردات
املتنوعة اليت ّ
وكذلك بعض ّ
الصور ّ
املاتخدمة فيها.

من أجل تعميق دراسة الّلغة وزيادة الكفاءة فيها،
وذلك حتت إشراف املعلّم42.يتضح من خالل
هذه النتارج ،أن الطالبات ياتطعن على فهم
كفاءهتن يف فهم
املواد التعليميّة باهولة وارتقت
ّ

وخالصة القول أ ّن تصميم املواد التعليميّة
قد تؤثر يف ترقية مهارة القراءة لدى طالبات قام
االقتصاد اإلسالمي ،باإلضافة إىل اختيار
املوضوعات املناسبة واستخدام األلوان املختلفة

41حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة ،طرائق

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها( ،إياياكو :منشورات
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،)2003 ،ص.
.153
42حممود كامل الناقة ،تعليم العربية لغير الناطقين

اليت حتمل إىل نشاط الطالبات يف تعلّم درس الّلغة
العربيّة .واأللوان املاتخدمة هي األمحر واألسود
واألبيض ،ملا حتمل هذه األلوان معاين النشاط
الاالم والقوة واإلحااس
و ّ
احلب والفرح و ّ
بالكثافة.

بها  ،...ص.210 .
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الخاتمة
تقدم من البحوث
انطالقا ممّا
ّ
والتحليالت ،ميكن اعتبار هذه املواد التعليميّة

مناسبة لتعليم درس اللغة العربية لتنمية مهارة
القراءة جملال االقتصاد اإلسالمي يف جامعة دار
الاالم كونتور جيّدة ،ملا هلا التأثري يف تنمية مهارة
ّ
مرت بالتصحيحات
القراءة للطالبات فيها .وقد ّ

والتعديالت بعد تقدميها إىل اخلرباء وإجراء
التجربة .ومن املمكن القول إ ّن هذه املواد
فعالة لتعليم اللغة العربية جملال االقتصاد
التعليميّة ّ
اإلسالمي يف جامعة دار الاالم كونتور .ومن
نتارج هذا البحث ما يلي:
 .1مواصفات المواد التعليمية لدرس اللغة
العربية لتنمية مهارة القراءة لطالبات قسم
االقتصاد اإلسالمي بجامعة دار السالم
كونتور
املصممة جملال
املواد التعليمية
ّ
االقتصاد اإلسالمي هي تأيت على شكل
الكتاب املطبوع .هتدف لتنمية مهارة القراءة
لطالبات قام االقتصاد اإلسالمي يف جامعة
دار الاالم كونتور .وإّنا تنطوي على ثالثة
عشر موضوعا ،نصوصها وتدريباهتا وجمموعة
املفردات املرتّبة حاب األحرف اهلجارية.
املواد التعليميّة املطبوعة لطالبات قام
االقتصاد اإلسالمي حتتوي على املوضوعات
وتطوره ،واالقتصاد اإلسالمي
اآلتية :االقتصاد ّ
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وتطوره ،وجوانب الدراسة االقتصادية،
ّ
واملشكلة االقتصادية ،وبعض املفاهيم
االقتصادية ،وقانون األمثان (الطلب) ،وقانون
األمثان (العرض) ،وحتديد سعر التوازن وكمية
التوازن يف الاوق ،واألسواق ،والنقود ،والنقود
يف اإلسالم ،واملصارف ،واملصارف
اإلسالمية.
لكل وحدة على الغالف
وحتتوي ّ
الداخلي ،والكلمات اجلديدة ،واملقالة
الرريايّة للدرس ،والتدريبات .هتدف
التدريبات ملعرفة مدى فهم الطالبات حنو
املوضوع .وهي تنقام على مخاة التدريبات،
بالنص ،واختيار
وهي :إجابة األسئلة املتعلّقة
ّ
الصواب واخلطأ من اجلمل وتصويبها ،وضبط
النص ،ووضع الكلمات يف اجلمل ،وتلخيص
ّ
النص.
ّ
استخدمت الباحثة صورا تناسب
نص القراءة.
موضوعات املواد التعليميّة يف ّ
وجبانب ذلك ،استخدمت الباحثة كذلك
املتنوعة لبيان معاين املفردات اجلديدة.
الصور ّ
وهي لتاهيل الطالبات يف فهم موضوعات
الدرس وفهم أنواع املفردات املاتخدمة فيها.
اعتمدت الباحثة على األلوان
املتنوعة ،هتدف يف جذب رغبة الطالبات يف
ّ
هن يف
تعلّم درس اللغة العربية وغرس حبّ ّ
القراءة .ويف اختيار هذه األلوان اعتمدت
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الباحثة على األهداف املختلفة من
استخدامها اليت تناسب باهلدف الذي أرادت
أن حتصل عليه الباحثة.

المراجع

إبراهيم بايوين عمرية ،1661 ،المنهج
وعناصره ،سوهاج :دار املعارف.

 .2فعالية المواد التعليمية لدرس اللغة العربية

أمحد عبد احلليم ،1613 ،الدراسات

االقتصاد اإلسالمي بجامعة دار السالم

اللغوية:عدد خاص تعليم اللغة العربيّة
لغير الناطقين بها ،سودان :بشركة فال

لتنمية مهارة القراءة لطالبات قسم
كونتور
كما سبق البيان ،قامت الباحثة
بتقدمي املواد التعليميّة اليت متّ تصميمها إىل
اخلرباء ،وأّنا أيضا قامت باالختبار القبلي
والبعدي لطالبات قام االقتصاد اإلسالمي.
اتّضح الفرق بني نتارج االختبار القبلي ونتارج
االختبار البعدي .فارتقاء تلك النتارج دليل
على ج ّذابة املواد التعليميّة املصممة.
وباإلضافة إىل ذلك ،أن حتليل نتارج
االختبارين القبلي والبعدي بربنامج SPSS

اإلصدار
املباشرة.
امللحوظ
االختبار

 0،19يدل على قبول الفرضية
ومعىن ذلك يوجد االختالف
بني معدل نتارج الطالبات يف
القبلي (قبل استخدام املواد

التعليميّة) وبينه يف االختبار البعدي (بعد
استخدام املواد التعليميّة) .ومن هنا اتّضح أ ّن
صممة ج ّذابة وتااعد
املواد التعليميّة امل ّ
الطالبات يف تعلّم درس اللغة العربية لرتقية

لإلعالن والطباعة.
أمحد فؤاد حممود علهان ،1662 ،المهارات
اللغوية :ماهيتها وطرائق تدريسها،

الطبعة األوىل ،الرياض :دار املالم للنشر
والتوزيع.
رشدي أمحد طعيمة ،1616 ،تعليم العربيّة لغير
الناطقين بها:

مناهجه وأساليبه،

إياياكو :منشورات املنظمة اإلسالميّة
للرتبية والعلوم والثقافة.

رشدي أمحد طعيمة ،دون الانة ،المرجع في
تعليم اللغة العربيّة للناطقين بلغات
أخرى ،اجلزء األول ،القام الثاين ،مكة
املكرمة :جامعة أم القرى.
طه على حاني الدليمي وسعاد عبد الكرمي
الوارلي ،2006 ،اتجاهات حديثة في
تدريس اللغة العربيّة ،األردن :جدارا
للكتاب العاملي وعامل الكتب احلديث.

تبني مدى
هتن يف القراءة ،فهذه هي اليت ّ
مهار ّ
فعالية هذه املواد التعليميّة.
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عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،1421 ،إعداد
مواد تعليم اللغة العربيّة لغير الناطقين
بها (مختصرات) ،مقالة غري منشورة.

عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،2011 ،

إضاءات لمعلّمي اللغة العربيّة لغير
الناطقين بها ،الطبعة األوىل ،الرياض:

دون الطباعة.
عبد العظيم عبد الاالم الفرجاين،2002 ،

تكنولوجيا إنتاج المواد التعليمية،

القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر.

عبد العليم إبراهيم ،1691 ،الموجه الفني
لمدرسي اللغة العربيّة ،القاهرة :دار
املعارف.
علي أمحد مدكور وإميان أمحد هريدي،2009 ،

تعليم اللغة العربيّة لغير الناطقين بها:
النظرية والتطبيق ،القاهرة :دار الفكر

العريب.

علي أمحد مدكور ،1661 ،تدريس فنون اللغة
العريب.
العربيّة ،القاهرة :دار الفكر ّ

علي إمساعيل حممد ،دون الانة ،المنهج في
اللغة العربيّة ،القاهرة :مكتبة وهبة.

عمر صديق عبد اهلل ،2001 ،تعليم اللغة
العربية

للناطقين

بغيرها:

الطرق

واألساليب والوسائل ،اجليزة :دار العاملية
للنشر والتوزيع.
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فتحي علي يونس وآخرون ،دون الانة،

أساسيات تعليم اللغة العربيّة والتربية
الدينية ،القاهرة :دار الثقافة للطباعة

والنشر.

قام املنهج الدراسي ،1435 ،أصول التربية
والتعليم ،اجلزء الثالث ،مقرر للصف
اخلامس ،الطبعة املنقحة الثانية ،فونوروكو:
دار الاالم للطبعة والنشر.

حلم الدين ،2014 ،تدخيل التربية اإلسالمية
في نصوص القراءة لتعليم اللغة العربيّة،
العدد  ،1الرقم  ،1أبريل.
فن التدريس للتربية
حممد صاحل مسكّ ،1661 ،

اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها

العملية ،القاهرة :دار الفكر العريب.
حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،1613 ،

الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربيّة
للناطقين بلغات أخرى :إعداده –

املكرمة :جامعة
تحليله – تقويمه ،مكة ّ
أم القرى.
حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،2003 ،

طرائق تدريس اللغة العربية لغير

الناطقين بها ،إياياكو :منشورات
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة.

حممود كامل الناقة ،1615 ،تعليم اللغة العربيّة
للناطقين بلغات أخرى :أسسه –
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 أنشطة ومهارة،2009 ،هبة حممد عبد احلميد
، الطبعة األوىل،القراءة واالستذكار
. دار صفاء للنشر والتوزيع:عمان

Sugiyono,
2014,
Metode
Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,
Cetakan XX, Bandung: Alfabeta.
Pawito, 2007,
Penelitian Komunikasi
Kualitatif, Yogyakarta: PT. Pelangi
Aksara.
Misbahuddin dan Iqbal Hasan, 2003, Analisis
Data Penelitian dengan Statistik,
Jakarta: Bumi Aksara.
Kathleen F Weaver, et al., 2017, “Basic in
SPSS” An Introduction to Statistical
Analysis in Research, Hoboken, NJ,
USA: John Wiley & Sons, Inc..
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: مكة املكرمة،مداخله – طرق تدريسه
.جامعة أم القرى
الاالم كونتور للرتبية اإلسالمية
ّ معهد دار

 وردون رسالة آخر،2014 ،احلديثة

السنة بثالث لغات العربيّة واإلنجليزية
. كونتور فونوروكو،واإلندونيسية
 خصائص العربية وطرق،1666 ،نايف معروف
. دار النفارس: بريوت،تدريسها
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