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Abstract 

As one of the universities in Indonesia that focuses on teaching Arabic, University of 

Darussalam Gontor requires all its students to use the language well, especially Arabic in 

various scientific fields. But the problem faced is the unavailability of special textbooks for 

Agro-industrial Technology study programs. This research is intended to design Arabic 

language teaching materials based on maharatu al-qira’ah in the Agro-industrial Technology 

Study Program at the University of Darussalam Gontor using the Research & Development 

methodology. The results of this research are the Arabic textbook Maharatu al-qira’ah 

improves the ability of students in Arabic material, especially in reading skills. 
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لطالب قسم تكنولوجيا الصناعات  تصميم املواد التعليمية يف درس اللغة العربّية 
 الزراعية جبامعة دار السالم كونتور 

 مقدمة 

إن اللغة نعمة هللا العظمى وميزة اإلنسان الكربى وهلا قيمتها يف مجيع جماالت احليات البشرية 
وهي اخلاصية اليت متيز هبا اإلنسان عن غريه ولو إن البعض قد عدها وسيلة فأهنا يف احلقيقة غاية تدرس  

واللغة العربية من اقدم اللغات وأغناها على    ها.منبل جزء    لذاهتا مبناهجها وقواعدها فهي وعاء األفكار
اإلطالق وألسرار وحكم يعلمها خالق البشر اختار هذه اللغة وعاء لكتابة اخلالد كما أشار إليه قوله 

".)  تعاىل: "وانه لتنزيل رب العاملني نزل به الروح اآلمني على قلبك لتكون من املنذرين بلسان عريب مبني
   (195- 193الشعراء: سورة 

فالّلغة العربية كإحدى اللغات يف هذا العامل هي لغة العروبة واإلسالم اليت استخدمت لدي العرب  
للتعبري عن أغراضهم، وتعترب أعظم مقومات القومية العربية، وهي لغة حية قوية، عاشت دهرها يف تطور 

واليواننية وغريها، ويف القرون الوسطى كانت ومناء، واتسع صدرها لكثري من األلفاظ الفارسية واهلندية 
مراجع وغريها  الرايضيات  والعلوم  والطب،  الفلسفة  العربية يف  أداة    املؤلفات  العربية  اللغة  كما كانت 

التفكري ونشر الثقافة يف بالد األندلس، اليت أشرقت منها احلضارة على أوراب، فبددت ظلماهتا وقشعت 
  التطور النهوض. عنب سحب اجلهالة، ودفعتها إىل

وتلزم هذه  العربّية  الّلغة  نشر  رائدة يف  فجامعة دارالسالم كونتور كإحدى اجلامعات اإلسالمية 
اجلامعة مجيع طالهبا أن يستوعبوا اللغة العربّية ألهنا لغة رمسّية يف عملية التدريس واحملادثة اليومّية ولغة  

حاليا بتأسيس قسم تكنولوجيا الصناعة الزراعية وتطوير يف   العلم أولكتابة الرسالة اجلامعية. تقوم اجلامعة
 مجيع نواحيها ومنها يف انحية الكفاءة اللغويّة.

تطورت الصناعات الزراعية تطورا سريعا حاليا بتطور الزمان، ولزم جلميع املسلمني أن ينظروها من 
امل فيها  مبا  الغذائية  واملنتجات  تفصل  أن  اإلسالم، حيث ال ميكن  الزراعية عن كوهنا منظور  نتجات 

حالال وحراما. ولوجود ازدايد التالعب والغش الرتفاع مستوى املنافسة يف اجملتمع. فلذلك من الضروري 
أن تقام دراسة الصناعات الزراعية من منظور اإلسالم. وهي ابستخدام القرآن الكرمي مصدراً هلذا العلم  

بالتعّمق والسيطرة على اللغة العربية تيّسر احلصول على  لكوهنا مصدرا جلميع العلوم يف هذه الدنيا، ف 
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وفقا ملا سبق، فمن الضروري لطلبة اجلامعة بقسم التكنولوجيا الصناعات الزراعية  .تلك العزمية العظيمة
 خاصة أن يتعمقوا يف اللغة العربية. 

اللغة العربّية ومجيع  وأهّنا يف أّول نشأهنا حتتاج إىل األسس القوية، املتمثلة يف االستيعاِب على  
هي اللغة العربّية، ولكن مع ذلك اليتوفر يف    فنوهنا ومهاراهتا. لذلك من املواد املدروسة يف هذ قسم

اجلامعة الكتاب املقرر هلا، خاّصة يف مهارة القراءة ابعتبار أّن هلا دورا كبريا يف مساعدة الطالب على  
 اكتساب املعلومات. 

حامت )لذي يدخل بواسطته أي شخص إىل جماالت العلوم املختلفة،   فإّن القراءة هي املفتاح ا
وإهنا وسيلة تربط فكر اإلنسان ابإلنسان، فيمكن أن يطلع على أفكار  (  31:  2011حسني البصيص،

  2008)عمر الصديق عبد هللا،   اآلخرين ويتعرف على الثقافات القدمية واحلديثة، أو البعيدة والقريبة.
فجودة الطالب يف القراءة تساعدهم على فهم مجيع ما قرأءه من الكتب أو املقاالت،    (98-99: .

حىت تساعدهم للحصول على قدرة قراءة كتب العلماء القدماء حىّت يتعّلمون ويفهمون أفكارهم. فهذا  
 .حيملهم إىل القدرة على أسلمة املعرفة

الزراعية قد تعلموا درس اللغة العربية خصوصا يف مهارة إّن الطالب يف قسم تكنولوجيا الصناعات  
القراءة )مبا فيها قراءة املقاالت اليت فيها األسلوب والرتاكيب والكلمات أو املفردات اجلديدة( ولكن مل  

  2017يفهمون جيدا عنه، ودّلل ذلك بنتيجة اليت حصل عليها الطالب الفصل الدراسي الثالث العام  
أي مبعىن ذلك أن كفاءة   %4،1الفصل الدراسي الثاين وحتصيل معدل نتائجهم على  يف االمتحان آلخر  

قلة   الطالب هي  أن ضعف  احملاضر  مع  مقابلة  نتيجة  الباحث  تناول  وأيضا  الطالب ضعيفة جدا. 
 املعلومات يف فهم النص وقلة املفردات يف جمال تكنولوجيا الصناعات الزراعية. 

ل هذه املشكالت بتصميم الكتاب التعليمي املقّرر ألنه لعب من هذا املنطلق يدعى الباحث حل
إليه   الرجوع  الطالب  يستطيع  للتعليم، حبيث  وأنه مصدر ومرجع أساسي  دورا كبريا ملعاجلة املشكلة، 

 لالستعداد واالختبارات واالمتحاانت. 
ليمية يف بناء على خلفية البحث املذكورة، حياول الباحث يف هذا البحث أن يصمم املواد التع

درس اللغة العربّية لتنمية مهارة القراءة لطالب قسم تكنولوجيا الصناعات الزراعية جبامعة دار السالم 
 كونتور. 

 منهج البحث
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البحث  منهج  أسلوب  على  البحث  وهذا  والكيفي.  الكمي  املدخل  البحث  هذا  يستخدم 
للحصول على نتائج األشياء املعينة  ، وهي طريقة مستخدمة   (Research and Development)والتطوير

 :Sugiyono, 297)  ومعرفة فعالية تنفيذه أو مستخدمة للمشكالت اليت حتتاج إىل حل مع منتج معني. 

وجلمع البياانت، استخدمت الباحثة أربعة األساليب وهي املقابلة واالختبار واالستبيان والواثئق (  2017
البياانت استخدمت  تلك  ولتحليل  البياانت     Hubermanو  Milesالباحثة طريقة    املكتوبة.  يف حتليل 

  (Pawito, 105: 2007)الكيفية. ينطوي هذه الطريقة على مجع البياانت وختفيضها وعرضها واستنباطها.

ملعرفة نتائج الفرضية من    SPSSوحسابه بوسيلة الربانمج     (t-Test) ت   –واستخجمت أسلوب اختبار
ومراحل تنفيذ أسلوب  .ذلك لعدد قليل بعدم وجود العالقة بني العينتني.االختبارين القبلي والبعدي، و 

 ما يلي: (Research and Development)منهج البحث والتطوير
 
 

 
 

 النظرايت يف املواد التعليمية 

التعليمية هي املعلومات اليت يقصد املعلم أن يوصلها إىل التالميذ أو جيدها التالميذ  يقصد ابملواد  
(.2014:7)قسم املنهج الدراسي،  أبنفسهم.

يعترب إعداد املواد التعليمية واختيارها من أصعب األمور اليت تواجه املسؤولني عن الربامج  و 
ة من املعايري والضوابط والشروط واملواصفات  التعليمية، وذلك ألن أاي من العمليتني حيتاج جملموع

:  1983)حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، ،   اليت بدوهنا تصبح كلتامها عملية غري علمية.
27 .) 

تعد املواد التعليمة من أهم املصادر يف التعلم، إذ أهنا تتضمن املعرفة الواجب اكتساهبا  و
ستخدام وحيتوي على أهداف املقرر واحملتوى والتدريبات  من قبل الدارس، وهي أكثر سهولة يف اال

 (30:  2000)أعضاء هيئة التدريس حبامعة القدس املفتوحة،  والتقنيات واالختبارات الذاتية.

 تعليم اللغة العربّية 
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وتعترب تعليم اللغة العربّية من مداخل تعليم اللغة الذي يرّكز على املتعّلم وحاجاته واملواقف 
وحاجاته اليت   املتعّلم  على  ترّكز  املناهج  من  له كغريها  املستخدم  املنهج  وكان  هلا،  سيتعرض 

 ( 115: 2006)علي أمحد مدكور وإميان أمحد هريدي،  واألغراض اليت يتعّلم اللغة من أجلها.

ويعّد تعليم اللغة العربّية هو نوع من التعليم الذي حددت مواد مقرراته، بصفة رئيسية، وفق  
مسبق للحاجات االبالغية للمتعلم، وليس على أساس تفضيل املعلم أو املؤسسة التعليمية  حتليل 

اليت يعمل هبا ملنهج معنّي يف تعليم اللغة. وهكذا يكون الرتكيز على املتعّلم وعلى األغراض احملددة 
)أمحد  فهوم.اليت من أجلها يتعّلم اللغة األجنبية، فنجد أن الربانمج الدراسي كله مبين على هذا امل

 ( 116:  1983عبد احلليم، 

. ونعين هبا يف هذا السياق أّن ملثل  specialولقد وردت يف هذا االصطالح كلمة خاصة  
هذه الربامج هدفا خاصا يتحدد يف ضوئه كل من جمال اللغة املطلوبة واملهارات اليت حنتاج إليها 

ي أن يتسرب إىل الذهن تصور أبن وكذلك مدى الوظائف اليت يرجى من اللغة أداؤها. وال ينبغ
اللغة اليت تستخدم يف هذه الربامج لغة خاصة. مبعىن أن هلا حنوا معينا أو أصوات خاصة ختتلف 
عن حنو اللغة العادية وأصواهتا. خصوصية اللغة هنا تعين ببساطة توفر رصيد حمدد من كلمات  

ت معينة تتصدى هذه الربامج وتعبريات واصطالحات وتراكيب خاصة يشيع استخدامها يف جماال
  هلا.

 مناهج تعليم اللغة العربّية 

كانت مناهج تعليم العربّية كغريها من املناهج اليت ترّكز على املتعلم وحاجاته واألغراض  
حممود كامل الناقة و  )  اليت يتعّلم اللغة من أجلها. ومن أهم خصائص مناهج تعليم العربّية هي:

 . (276:  1983طعيمة.رشدي أمحد 

 الرتكيز على املتعّلم وحاجاته اخلاصة .1
توظيف األهداف واحملتوى واملنهجيات التدريسية إلعانة الدارس على استخدام العربّية  .2

 واملواقف اليت ينوي استخدام اللغة فيها
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الرتكيز على اللغوايت واملهارات وأساليب اخلطاب املناسبة هلذه املواقف اليت سيستخدم  .3
 ا املتعّلم اللغة. فيه

)رشدي    ويعترب تعليم اللغة العربّية هو مدخل جيمع غالبا بني املداخل الثالثة اآلتية:
 ( 4،27،28:   2003أمحد طعيمة، 

التعليمي   .1 الدارس (Learning Centered Approach)املدخل  هو  االهتمام  ، حيث حمور 
 ذاته، وما يتصل بعملية التعلم لديه. 

، حيث حمور االهتمام هو املواقف اليت (Language Centered Approach)املدخل اللغوي   .2
 يستخدم املتعلم فيها اللغة، وبناء األهداف واحملتوى واملناشط وفقا لذلك. 

، حيث الرتكيز على تصميم املواقف اللغوية (Skills Centered Approach)املدخل املهاري   .3
 ة على مهارات لغوية معينة وعلى األداء اللغوي اجليد.اليت تعني الدارس على السيطر 

 طوات إعداد برانمج لتعليم اللغة العربّية خ

)رشدي أمحد طعيمة،    فيما يلي:سميكن تلخيص خطوات إعداد برانمج لتعليم العربّية  
1989 :279 – 280 ) 

 جتميع بياانت كافية عن الدارسني الذين نريد إعداد برانمج هلم. (1
حتديد أهداف الربانج العامة والتفصيلية، وكذلك حتديد املهارات اللغوية املطلوبة إكساهبا   (2

 للدارسني يف ضوء املواقف اليت يتوقع منهم ممارسة اللغة فيها.
احتياجات   (3 ُيشبع  لتحقيق هذه األهداف، مبا  املناسب  والثقايف  اللغوي  اختيار احملتوى 

 هؤالء الدارسني.
ع تصور للخطة الدراسية موضحا هبا عدد الساعات ودور األنشطة تنظيم الربانمج ووض (4

 والوسائل املعينة وغريها يف الربانمج.

وأخريا وضع تصور ألساليب التقومي املناسبة وملختلف اجملاالت سواء أكان تقوميا للدارسني  
 أم تقوميا للمواد التعليمية أم تقوميا للربانمج ككل.
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 نتائج البحث

جرء البحوث والتحليالت يف تصميم املواد التعليمية لقسم تكنولوجيا قد قام الباحث إب
املواد املصممة ومناسبة لتنمية مهارة   الصناعات الزراعية. يستطيع الباحث أن يعترب أن هذه 
القراءة. قد مّرت هذه املواد املصممة بعدة مراحل من التعديل والتصحيح بعد تقدميها إىل خرباء 

ة األوىل من عند احملاضر، ومن مالحظة األنشطة التعليمية من عند الباحث، وجتربتها يف التجرب
وأخريا وجد الباحث أن املواد املصممة لقسم تكنولوجيا الصناعات الزراعية فعالة. ونتيجة هذا 

 البحث كما يلي:

تكنولوجيا مواصفات املواد التعليمية لدرس اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة لطالب قسم  
 الصناعات الزراعية جبامعة دار السالم كونتور

 التنظيم وطريقة العرض  (أ

كانت املواد التعليمية اليت صممها الباحث على شكل الكتاب للمحاضر والطالب.  
هتدفت هذه املواد إكساب الكفاءة لدى الطالب يف درس اللغة العربية من جانب مهارة  
القراءة. بطريقة تدريبهم فهم نصوص قراءة متنوعة. تتكون هذه املواد جمموعة من نصوص  

القراءة، واملفردات والختبارات املتعلقة مبوضوع الوحدة. 

حتتوي هذه املواد التعليمة على أربع عشرة وحدًة، وهي: الوحدة األوىل عامل الزراعة، 
الوحدة   الصناعة،  الثانية  الوحدة  الوحدة  الثالثة احلكمة من احلرام يف األطعمة واألشربة، 

الرابعة تعريف اإلنتاج، الوحدة اخلامسة مفهوم اإلنتاج الزراعي، الوحدة السادسةطرق حفظ  
الثامنةمفهوم الزراعة التجارية،  الزراعية احلديثة، الوحدة  األغذية، الوحدة السابعة أدوات 

اعي، الوحدة العاشرة كيفية صناعة السكر األبيض، الوحدة التاسعة مقومات اإلنتاج الزر 
الوحدة احلادية عشرة، كيف يصنع احلليب، الوحدة الثانية عشرة عصري الصبار، الوحدة 

 الثالثة عشرة مراقبة اجلودة، الوحدة الرابعة عشرة كيف تصنع الزابدي.

 تشمل كل وحدة يف هذه املواد ما يلي: 
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الداخلي:   (1 الوحالغالف  عنوان  العام وفيه  واهلدف  للعنوان،  املوّضحة  والصورة  دة، 
 واهلدف اخلاص.

وهي مقالة مقدمة للطالب على شكل نصوص القراءة املتعلقة املقالة الرئيسية للدرس:   (2
 بعلوم تكنولوجيا الصناعات الزراعية.

املعاين   :املفردات (3 مع  القراءة  نصوص  املوجودة يف  اجلديدة  املفردات  من  أنواع  وفيها 
 هلا.  املوضِّحة

وفيها أنواع من التدريبات ملعرفة مدى استيعاب الطالب حنو نصوص القراءة  التدريبات:   (4
 واملفردات املستخدمة فيها.

 
 التدريبات   (ب

القدرة على فهم  الطالب  التعليمية إلكساب  املواد  التدريبات يف  أنواع من  توضع 
 نصوص القراءة فتكون صيغ األسئلة ما يلي:

ما  إجابة   (1 إجابة اإلسئلة حسب  التدريب على  الطالب هبذا  يتدرب  األسئلة، 
 قرؤوا من نصوص القراءة. 

األسئلة   (2 إجابة  على  الطالب  فيها  يدرب  خطأ،  أو  ابلصواب  األسئلة  إجابة 
 ابلصواب واخلطأ على مؤسسا فهمهم من النصوص املوجودة.

والصحيح للجمل  ضبط النص، يتدرب الطالب على معرفة الضبط املناسب   (3
 العربية.

ويشمل هذا االختبار اإلتيان من النص ابلكلمات اليت    االختبار يف املفردات، (4
 تشري إليها التعريفات املطلوبة، واإلتيان من النص مبرادف الكلمات املطلوبة. 

 األلوان   (ت
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جّدبتهم   لتدعو  التعليمة  املواد  تصميم  يف  املختلفة  األلوان  الباحث  استخدم 
تعلم اللغة العربية. لكل لون مراد خاص من اجلانب النفسي الذي يناسب   ورغبتهم يف

 اهلدف الذي أراده الباحث احلصول عليه. 
 الصور (ج

استخدم الباحث صورا تناسب موضوعات املواد التعليمية يف الغالف الداخلي  
لبيان معاين املفردات   اجلديدة.  لكل وحدة. وكذلك استخدم الباحث الصور املتنوعة 

 يراد الباحث تسهيل فهم املفردات ابلصورة املعينة. 

قد تقدم بيان فعالية املواد التعليمية اليت صمم الباحث أهنا قد أثرت أتثريا يف ترقية  
القبلي   االختبار  بني  الفرق  منها  لتظهر  القراءة  ملهارة  العربية  اللغة  الطالب يف  كفاءة 

امل يقول أن  إن  للباحث  اللغة والبعدي. وميكن  تعلم  الطالب يف  تساعد  التعليمية  واد 
جمموعة مواد التعليم ليست فقط فيما ختتص ابملعلومات، ولكن أيضا يف اكتساب    العربية

:  1991منط التفكري الذي يستخدمها فيها، واملنطق اخلاص هبا، )إبراهيم بسوين عمرية،
متكامال، يشمل األهداف واحملتوى  (.  واحلقائق الرتبوية، وهي حتوي نشاطا تعليميا  160

تعد  مواد  وهي  للدراسة،  الالزمة  والتوجيهات  التقومي  وأدوات  واألساليب  والنشاطات 
خصيصا لعملية التعلم الذايت، أو لعملية التعلم املفرد. )صاحل ذاين هندي، دون سنة:  

 ( وكل هذا له أتثري على ذهن الدارس هلا.212
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 اخلامتة 

بعد إجراء هذا البحث يوصي الباحث ما يلي: االهتمام التام جبميع املهارات اللغوية  
عند الطالب خاّصة يف مهارة القراءة ابعتبار أن هلا دورا كبريا يف مساعدة الطالب على  

تصمي  يف  الطالب  حباجة  االهتمام  واستعماهلا.،  وختزينها  املعلومات  املواد إكساب  م 
أتليف كتب   تنمية كفاءهتم.،  يف  أثر  هلا  املصممة  التعليمية  املواد  تكون  حىت  التعليمية، 
التعلم ترقية لغتهم   اللغة العربية بطريقة جلذابة لغرس نشاط الطالب يف  تعليمية يف درس 

العربية
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