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الملخص

استهدف هذا البحث إىل إنتاج رزمة تصميم نظام تدريس قراءة النصوص العربية غري املشكولة على أساس
التحليل البنيوي لطلبة اجلامعات اإلسالمية ومعرفة مدى فعاليتها يف ترقية قدرهتم على قراءة النصوص العربية
غري املشكولة .واستخدم الباحث مدخل البحث التطويري للقيام هبذا التصميم كما استخدم منوذج ADDIE
كنموذج للتصميم .وقد مجع الباحث كال من البيانات النوعية والكمية مستخدما أساليب املالحظة واملقابلة
واالستفتاء واالختبار والوثائقية .ولتحليل البيانات استخدم الباحث طريقة التحليل التفاعلي Interactive
 Analysisللبيانات النوعية .وأما البيانات اليت تتعلق بالتقييمات والتعليقات واالقرتاحات من اخلرباء حنو
إنتاجات البحث فاستخدم معادلة النسبة املئوية .ولتحليل البيانات احملصولة من التجاريب امليدانية استخدم
معادلة النسبة املئوية واختبار  tفاختار لذلك تصميم  . One-Group Pretest-Posttestومن هذا البحث أنتج
الباحث إنتاجات البحث املكونة من املنهج واملقرر ،والكتاب التعليمي ،وكتاب التدريبات .وقد دلت نتائج
التجارب على فعالية هذا التصميم لرتقية قدرة الطلبة على قراءة النصوص العربية غري املشكولة من الناحييت
التصورية والتطبيقية .ومن خالل التجارب يؤكد هذا البحث أن فعالية تدريس قراءة النصوص العربية غري
املشكولة تتأثر بثروة الطلبة اللغوية املسبقة وتصميم نظام تدريسها وشكل عملية تدريسها املكثفة وعدد
الطلبة املناسب .واإلسهام النظري من هذا البحث هو أنه حيصل على تطوير منوذج التحليل Graphic
 Analysis Methodالذي يعتمد على تقسيم اجلملة إىل مسند ومسند إليه مث يلحق باملسند متعلقاته أو
باملسند إليه امتداداته ومتعلقاته لتحليل اجلمل العربية لغرض قراءة النصوص العربية غري املشكولة لطلبة
اجلامعات اإلسالمية .ومن هذا التطوير اكتشف الباحث أسلوبا ميسرا يف تدريس قراءة النصوص العربية غري
املشكولة على أساس التحليل البنيوي الذي مساه بأسلوب .(Jie Sam Soe) 432
الكلمات املفتاحية :تصميم نظام تدريس ،قراءة ،النصوص العربية.
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تمهيد

إن من أهم املهارات اللغوية اليت يستهدف تدريس اللغة العربية باجلامعات اإلسالمية بإندونيسيا هي

القراءة .وقد كانت إجادة قراءة النصوص العربية من أمسى أهداف تدريس اللغة العربية يف املعاهد الرتبوية
اإلسالمية بإندونيسيا من مدارسها إىل جامعاهتا والسيما يف املعاهد الدينية التقليدية .وذلك ليس بعجيب إذا
الحظنا ورجعنا إىل تاريخ تطور اللغة العربية يف إندونيسيا حيث أن فهم الدين من خالل قراءة الكتب العربية هو
اهلدف األمسى من تدريس اللغة العربية (زركشي .)1991 ،ومن مث لقد ورد يف منهج التدريس لبعض الكليات
التابعة للجامعات اإلسالمية مادة خاصة هتدف إىل متكني الطلبة من قراءة الكتب غري املشكولة قراءة ضابطة
حنوية واعية تسمى مبادة "قراءة الكتب" أو "املرشد إىل قراءة الكتب" أو "حبث الكتب" .ويسري تعليم هذه املادة
على طريقة القواعد والرتمجة .ومن مث فإن تعليمه يعتمد كثريا على فهم القواعد العربية املتوفرة ويف مقدمها قواعد
النحو باإلضافة إىل فهم املفردات الكثرية.
ومما يؤسف له أن تدريس هذه املادة مل حيصل على اهلدف املرجو يف كثري من اجلامعات اإلسالمية.
فكثري من الطلبة مل حيصلوا على الكفاءة املرجوة بعد ما خترجوا يف جامعاهتم ال سيما الذين ليست هلم خلفية
تربوية من املعاهد السلفية أو العصرية .ومن مشكالهتم أهنم مل يفهموا املفاهيم القواعد العربية املتوفرة اليت هي
مهمة إلجادة قراءة النصوص العربية غري املشكولة لقصور الزمن املهيء هلم وكثرة ما جيب عليهم تعلمه من
املفاهيم الصرفية والنحوية باإلضافة إىل نقصان ثروهتم من املفردات العربية .وإجادة قراءة النصوص العربية غري
املشكولة حتتاج إىل شيئني مهمني مها املفردات والقواعد ال سيما القواعد النحوية .فاملفردات تساعد على فهم
معىن الكلمات كما تساعد على نطقها وقراءهتا .وأما القواعد النحوية فإهنا تساعد على معرفة وظيفة الكلمة
اللغوية يف اجلملة اليت هي مهمة لتحديد الشكل املناسب يف أواخر الكلمات إذ أن تغري أواخر الكلمات يف اللغة
العربية تتبع لوظيفتها اللغوية يف الرتكيب واجلملة (فرحية.)1891 ،
وسعيا إىل مساعدة طلبة اجلامعات اإلسالمية يف قراءة النصوص العربية غري املشكولة يود الباحث أن
يقوم بتصميم نظام تدريس قراءة النصوص العربية غري املشكولة على أساس التحليل البنيوي حبيث يقوم الباحث
بتحليل اجلملة بناء على مكوناهتا من مسند ومسند إليه وفضلة وأداة .واختار الباحث هذا التحليل ألن التحليل
هبذا األسلوب يتطلب من الطلبة فهم نسبة قليلة من مفاهيم القواعد العربية املتوفرة .أضف إىل ذلك وقد دلت
نتائج التجاريب على فعالية هذا التحليل لقراءة اجلمل العربية غري املشكولة إذ قام الباحث بتجربته للتالميذ يف
ثالث مدارس ثانوية يف جاوى الشرقية وهي مدرسة "هداية املبتدئني" الثانوية ماالنج ،واملدرسة الثانوية احلكومية
رينجيل -توبان ،ومدرسة "اإلصالح" الثانوية سيتوبندا.
واستهدف الباحث من هذا البحث إىل إنتاج رزمة تصميم نظام تدريس قراءة النصوص العربية غري
املشكولة على أساس التحليل البنيوي لطلبة اجلامعات اإلسالمية املكونة من منهج التدريس ومقرره والكتاب
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التعليمي وكتاب التدريبات ،ومعرفة مدى فعالية استخدام إنتاجات البحث املصمم على أساس التحليل البنيوي
يف ترقية قدرة طلبة اجلامعات اإلسالمية على قراءة النصوص العربية غري املشكولة.
المبحث األول :اإلطار النظري

املطلب األول :تصميم نظام التدريس
إن كلمة (تصميم) يف اللغة العربية مشتقة من الفعل (صمم) مبعىن عزم ومضى ،صمم فالن على كذا
أي مضى على رأيه بعد إرادته .والتصميم هو املضي يف األمر (ابن منظور ،بدون السنة) .ويف االصطالح هو
هندسة الشيء بطريقة ما على وفق حمكات معينة ،أو عمليه هندسية ملوقف ما ،أو وجود الكلية والبناء واهليكل
والرتتيب لألنشطة ( ،) Gagnon and Collay, 2001أو عملية التخطيط املنظم قبل تطوير أو تطبيق األنشطة
( .)Smith and Ragan, 1991وأما تصميم نظام التدريس فهو اجلهود لتصميم عملية التدريس حىت تكون فعالة
جمذبة .وذكر  Benny A. Pribadiناقال من قول  Briggsأنه جمموعة العمليات لتحليل احلوائج واألهداف وتطوير
نظام حتضري املواد التدريسية للحصول على األهداف (.) Pribadi, 2009
ومن مناذج تصميم نظام التدريس هو منوذج  ADDIEالذي
استخدمه كثري من مصممي التدريس والتدريب .ظهر هذا النموذج يف
التسعينات وطوره  Reiserو  . Mollendaويسري هذا النموذج يف تصميم
نظام التدريس على مخس خطوات وهي التحليل ،والتصميم ،والتطوير،
والتطبيق ،والتقومي ( )Pribadi,2009كما ظهر يف الصورة.
املطلب الثاين :القراءة وتدريسها
والقراءة مهارة مهمة يف احلياة اإلنسانية .وهي من متطلبات حياة اإلنسان اليومية ( ، )Rachim, 2008إذ
أهنا وسيلة من وسائل االتصال بينهم وهلا دور مهم يف تنمية العلوم واملعارف ( Iskandarassid dan Sunendar,
 .) 2008فاإلنسان يتعامل بعضهم مع بعض يف كثري من مواقفهم اليومية عن طريق القراءة ،وكذلك النسبة
العظيمة من تنمية العلوم واملعارف حتدث عن طريق القراءة.
والقراءة لغة مصدر قرأ مبعىن مجع وضم .وقال ابن منظور "واألصل يف اللفظة اجلمع ،فكل شيء مجعته
فقد قرأته" (ابن منظور ،بدون السنة) .وأما القراءة اصطالحا فقد تنوعت تعاريفها عند العلماء ومن بينها ما قاله
حسن شحاته "إن القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسري الرموز والرسوم اليت يتلقاها القارئ عن طريق
عينيه ،وفهم املعاين ،والربط بني اخلربة السابقة وهذه املعاين ،واالستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل
املشكالت"(شحاتة .)1881 ،وقال زكريا أمساعيل "إن القراءة عملية حتويل الرموز املكتوبة إىل ما تدل عليه من
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معان وأفكار عن طريق النطق" (إمساعيل ،)1881 ،وأضاف أنه ليس بالضرورة أن يكون النطق مسموعا بل رمبا
يكون مهموسا ولكن يف كلتا احلالتني يستخدم القارئ أسلوب حتليل هذه الرموز إىل معانيها الذهنية .وقال
رشدي أمحد طعيمة "إن القراءة نشاط ينبغي أن حيتوي على كل أمناط التفكري والتقومي واحلكم والتحليل والتعليل
وحل املشكالت" (طعيمة .)1898 ،والقراءة من مهارات اللغة العربية املهمة اليت ال بد للطلبة اإلجادة هبا ملا هلا
من منافع فردية واجتماعية .والقارئ املاهر له خصائصه ما يلي:
 .1القدرة على سرعة التعرف على معىن الرموز الكتابية للغة العربية (كلغة ثانية).
 .2القدرة على تعديل السرعة يف القراءة ،حبيث تتناسب مع طبيعة املادة املقروءة والغرض من قراءهتا.
 .1القدرة على التحكم يف املهارات األساسية للقراءة.
 .4القدرة على تذكر ما سبق قراءته ،وربط مبا يليه ،واستنتاج أفكار الكاتب الرئيسية ،ومعرفة اهلدف األساسي
الذي يرمي الكاتب إليه.
 .1القدرة على التمييز بني املادة اللغوية اليت حتتاج إىل قراءة تأملية وحتليلية .وتلك اليت التستدعي أكثر من
اهتمام عابر(.طعيمة)1898 ،
وأما املراحل يف عملية تدريس القراءة فهي كما يلي:
 .1ما قبل القراءة .يف هذه املرحلة يعرض املدرس املفردات اجلديدة والرتاكيب اجلديدة عرضا وافيا قبل أن يقرأ
الطالب املادة.
 .2القراءة الصامتة .هذه هي مرحلة االستيعاب حيث يقرأ الطالب املادة قراءة صامتة بعد أن يعرف معىن
املفردات اجلديدة.
 .1ما بعد القراءة .يف هذه املرحلة جييب الطالب جمموعة من األسئلة املتعلقة باملادة لتقومي مدى استيعابه حنو
املادة أو يقرأ املادة قراءة جهرية بعد ما مسع القراءة النموذجية من املدرس(.اخلويل)1891 ،
املطلب الثالث :التحليل البنيوي لقراءة اجلملة العربية غري املشكولة
وكما عرفنا أن اجلمله تتكون من جمموعة كلمات ،فكل كلمة يف اجلملة هلا عالقة مع بعضها مما جيعل
اجلملة منظمة ومفيدة .وحتليل اجلملة يف اللغة العربية أساسا هو حماولة للتعرف على هذه العالقة املوجودة بني كل
عنصر من عناصر اجلملة وما يرتتب عليه من وضع العالمات اإلعرابية املناسبة .وقد كان النحويون يعتمدون على
طريقة اإلعراب يف حتليل اجلملة (عبادة )1894 ،واعتربوا أن اإلعراب من خصائص العربية بل من أشد هذه
اخلصائص وأن مراعاته يف الكالم هي الفارق الوحيد بني املعاين املتكافئة (الصاحل .)1898 ،وعلى هذا فقد عىن
النحويون القدامى واحملدثون هبذا األمر عناية كبرية وجعلوا غاية النحو بيان اإلعراب وتفصيل أحكامه حىت مسي
بعضهم علم النحو علم اإلعراب .واعتمدت طريقة اإلعراب على حتليل وظيفة الكلمات النحوية يف اجلملة .ومن
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مث فإهنا ت تطلب من الطالب فهم قواعد النحو املتوفرة مما جيعل كثريا من الطلبة يواجهون املشكالت يف اإلعراب
اليت ترتتب إىل املشكالت يف قراءة اجلمل العربية غري املشكولة.
وسعيا إىل تيسري التحليل فقد حاول بعض الباحثني على أن يقدم حتليال جديدا للجملة العربية ىف خمطط
اخلانات أو ىف خمطط شجري ،أو ىف شكل معادالت شبه رياضية معتمدة على كثري من اخلطوط والرموز على
أساس مكونات اجلملة وال على وظيفة الكلمات النحوية يف اجلملة .ومن هذا السعي هو طريقة التحليل
( Graphic Analysis Methodعبادة . )1894 ،هذه الطريقة تعتمد على تقسيم اجلملة إىل مسند ومسند إليه
مث يلحق باملسند متعلقاته أو باملسند إليه امتداداته ومتعلقاته ،ويوضح ذلك ىف شكل هندسي
جمرد Diagrammatic form

مثل " :يكتب حممد" ميكن حتليها على الشكل اآليت:
مسند
يكتب

مسند إليه
حممد

فاخلط الرأسي قاطع بني طريف اجلملة ،واخلط األفقي يقف على طرف منه املسند وعلى الطرف اآلخر املسند
إليه ،وعندما يكون الفعل متعديا ملفعول واحد يرمز له خبط رأسي أسفل الفعل ،وإذا كان ىف اجلملة أكثر من
مفعول به يرمز للمفعول به املباشر وهو ما ليس فاعال ىف املعىن خبط رأسي أسفل الفعل ويرمز للمفعول به غري
املباشر وهو الفاعل ىف املعىن خبط متعرج مائل إىل يسار الشكل ،وإذا اشتملت اجلملة على ما يتعلق باملسند إليه
أوما يتعلق باسم ورد ىف متعلقات املسند يرمز له خبط مائل إىل ميني الشكل .ويتضح ذلك ىف الشكل االيت.
املثال :يكتب حممد الدرس ليال
مسند
يكتب

مسند إليه
حممد

ليال الدرس
وقد حاول الباحث لتطوير هذه الطريقة لتحليل اجلملة العربية من أجل مساعدة الطلبة األجانب يف
قراءة اجلمل العربية غري املشكولة قراءة ضابطة حنوية معتمدا على املبادئ اآلتية:
 .1االستسالم على تقسيم اجلملة العربية إىل قسمني مها اجلملة االمسية واجلملة الفعلية.
 .2االعتماد على رأي من قال إن اجلملة تتكون من أربعة عناصر ،وهي :املسند إليه واملسند والفضلة واألداة.
 .1عد اجلملة الواقعة خربا يف اجلملة االمسية كعنصر واحد ملكونات اجلملة وهو املسند.
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 .4عد املركب كعنصر واحد ملكونات اجلملة إذا وقع مسندا إليه أو مسندا أو فضلة.
 .1االهتمام بالعالمات اإلعرابية لكل من مكونات اجلملة.
ويسري هذا التحليل البنيوي لقراءة اجلملة غري املشكولة قراءة ضابطة على اخلطوات التالية (
:)2003
اخلطوة األوىل :بني نوع اجلملة أ هي مجلة امسية أم مجلة
.1
فعلية ،مثل :ذهب الطالب إىل اجلامعة صباحا ،األستاذ حاضر إىل الفصل .فاجلملة األوىل فعلية واجلملة
Abdul Haris,

الثانية امسية.
اخلطوة الثانية :عني "املسند إليه" وضع عليه الضمة إن كان
.2
امسا معربا ومل يكن لديه عالمة الرفع األخرى ،مثل" :ذهب الطالب إىل اجلامعة صباحا" ،فـ "الطالب" هنا
مسند إليه فنضع عليه الضمة ونقرأ "الطَّالِب" .و"األستاذ حاضر إىل الفصل" ،فاألستاذ هنا مسند إليه
فنضع عليه الضمة ونقرأ "األ ْستَاذ".وإذا كان املسند إليه من اسم مبين فاتركه باقيا كأصله واقرأ كما هو
أصله مثل" :هذا طالب جديد يف هذه اجلامعة" ،فـ "هذا" هنا مسند إليه من اسم مبين فنرتكها كأصلها
ونقرأ "هذا" كما هي أصلها .وإذا كان املسند إليه من مركب فعامل االسم األول يف املركب معاملة سابقة
وما بعده حسب ما جرى يف نظام املركب ،مثل" :ذهب الطالب اجلديد إىل اجلامعة صباحا" ،فـ "الطالب
اجلديد" هنا مسند إليه من مركب نعيت فنضع عليه الضمة على "الطالب" فنقرأ "الطَّالِب" كما نضع الضمة
على "اجلديد" فنقرأ "اجلديد" ألهنا نعت للطالب وحركة النعت تابعة على حركة املنعوت ،أو "األستاذ علي
حاضر إىل الفصل" ،فاألستاذ علي" هنا مسند إليه من مركب بديل فنضع عليه الضمة على "األستاذ" فنقرأ
"األ ْستَاذ" كما نضع الضمة على "علي" فنقرأ "علي" ألهنا بدل من "األستاذ" وحركة البدل تابعة على
حركة املبدل منه.
اخلطوة الثالثة :عني "املسند" وضع عليه الضمة إن كان امسا
.1
معربا ومل يكن لديه عالمة الرفع األخرى ،مثل" :األستاذ حاضر إىل الفصل" ،فـ "حاضر" هنا مسند فنضع
عليه الضمة فنقرأ "حاضر" .وإذا كان املسند من فعل فعامل معاملة قراءة الفعل ،مثل" :ذهب الطالب إىل
ذهب" .وإذا كان
اجلامعة صباحا" ،فـ "ذهب" هنا مسند فنضع عليه الفتحة عليها ألهنا أصل بناءها فنقرأ " َ
املسند من مركب فعامل االسم األول من املركب معاملة سابقة وما بعده حسب ما جرى يف نظام املركب
مثل" :حممد طالب جديد يف هذا الفصل" ،فـ "طالب جديد" هنا مسند من مركب نعيت فنضع حركة
الضمة على "طالب" فنقرأ "طَالِب" كما نضع الضمة على "جديد" فنقرأ "جديد" ألهنا نعت لـ "طالب".
وإذا كان املسند من مجلة فعامل معاملة حتليل قراءة اجلملة حيث حتدد العناصر املكونة للجملة من مسند

إليه ومسند وما إىل ذلك .مثل" :حممد كالمه لني" ،فـ "كالمه لني" هنا مسند من مجلة امسية مكونة من
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"كالمه" وهي مسند إليه هلا و"لني" وهي مسندها فنضع الضمة على كل منهما بناء على ما جرى يف نظام
املسند إليه واملسند فنقرأ "كالمه لَِني".

اخلطوة الرابعة :وإذا انتهيت من حتديد "املسند إليه"
.4
و"املسند" فجميع األمساء سوامها كلها "فضلة" فضع عليها الفتحة إال إذا وقعت بعد حرف من أحرف
اجلار أوتكون مضافا إليه فضع عليها الكسرة ،مثل" :قرأ علي الكتاب جيدا جالسا على الكرسي جانب
الباب صباحا مع صاحبه" .فـ "قرأ" مسند و"علي" مسند إليه وكل من "الكتاب ،وجيدا ،وجالسا،
والكرسي ،وجانب ،والباب ،وصباحا ،ومع ،وصاحبه" فضالت فنضع عليها الفتحة إال على "الكرسي"
ألهنا وقعت بعد حرف اجلار و"صاحبه" ألهنا مضاف إليه فنضع عليهما الكسرة فنقرأ اجلملة كاملة "قَـَرأَ
ِ
اب صباحا مع ص ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
احبِ ِه".
ب البَ َ َ ً َ َ َ
َعلي الكتَ َ
اب َجيِ ًدا َجال ًسا َعلَى الك ْرس ِي َجان َ

اخلطوة اخلامسة :وإذا كانت اجلملة تتكون من عدة مجل أي
.1
اجلملة املتداخلة يف تعبري عبادة فعامل حتليلها وقراءهتا مجلة فجملة.
المبحث الثاني :منهجية البحث
استخدم الباحث يف هذا التصميم منوذج  ADDIEواعتمد على أساس التحليل البنيوي والتحليل اجلزئي.
وأما خطوات البحث فيتكون من حتليل االنتاج ،وتطوير اإلنتاج ،وحتكيم اخلرباء ،والتجربة امليدانية احملدودة،
وتعديل اإلنتاج ،والتجربة امليدانية املوسعة.
ويتكون مستجيب التجربة يف هذا البحث من أربعة خرباء وبعض رؤساء الكلية واملدرسني وجمموعة من
الطلبة يف جامعة دار السالم كونتور وجامعة حممدية ماالنج .واختار الباحث هؤالء املستجيبني مستخدما العينة
اهلادفة.
وللحصول على البيانات املطلوبة استخدم الباحث طرق املالحظة واملقابلة واالستفتاء واالختبار والوثائقية.
ولتحليل البيانات استخدم الباحث طريقة التحليل التفاعلي Interactive Analysisمن  Millesو Huberman
للبيانات النوعية ،وطريقة التحليل الوصفي الكمي للبيانات الكمية .وهنا استخدم الباحث تصميم One-Group

.Pretest-Posttest

وملعرفة ما إذا كان حساب الفروق بني نتيجة االختبار القبلي و نتيجة االختبار البعدي ذا داللة أم حيدث
بغري ختطيط استخدم الباحث اختبار ).(t- test
المبحث الثالث :نتائج البحث
وبعد القيام بالدراسة والبحث والتطوير يود الباحث تقدمي نتائج هذا البحث اليت ميكن كما يلي:
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يتم تصميم نظام تدريس قراءة النصوص العربية غري املشكولة على أساس التحليل البنيوي ىف هذا
البحث سائرا على النموذج  . ADDIEومنه أنتج الباحث إنتاجات البحث اآلتية :املنهج ،واملقرر ،والكتاب
التعليمي ،وكتاب التدريبات .وأما مواصهات تصميم نظام تدريس قراءة النصوص العربية غري املشكولة على
أساس التحليل البنيوي فهي كما يلي:
األهداف

متكني الطلبة من قراءة النصوص العربية غري املشكولة على أساس التحليل
البنيوي قراءة ضابطة حنوية صحيحة.

معيار المقدرة

 )1أن يفهم الطلبة مفاهيم الكلمة واملركب واإلعراب والبناء واجلملة والعناصر

المقدرة األساسية

املكون للجملة كاألسس لقراءة النصوص العربية غري املشكولة قراءة
ضابطة حنوية صحيحة.
 )2أن يقدر الطلبة على قراءة النصوص العربية غري املشكولة قراءة ضابطة
حنوية صحيحة.
 )1أن يفهم الطلبة مفهوم الكلمة واملركب يف اللغة العربية فهما جيدا.
 )2أن يفهم الطلبة مفهوم اإلعراب والبناء يف اللغة العربية فهما جيدا.
 )1أن يفهم الطلبة مفهوم اجلملة يف اللغة العربية فهما جيدا.

 )4أن يقدر الطلبة على حتليل اجلمل والنصوص العربية غري املشكولة على
أساس التحليل البنيوي من أجل قراءهتا قراءة صحيحة ضابطة.
 )1أن يتعود الطلبة قراءة النصوص العربية غري املشكولة قراءة صحيحة
ضابطة على أساس التحليل البنيوي.

المادة

 )1الكلمات ىف اللغة العربية .

 )2الكلمات املعربة و الكلمات املبنية.
 )1اجلملة ىف اللغة العربية.

 )4قراءة اجلملة والنص على أساس التحليل البنيوي.
 )1التدريبات.

الطريقة

طريقة التعلم النشيط.

التقويم

 )1االختبار.
 )2األداء.
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 )1الواجب.
وبناء على تقومي اخلرباء ىف املنهج واملادة تعترب إنتاجات هذا التصميم جيدة جدا من الناحية التصورية
وصاحلا للتطبيق .ومن التجربة يف اجملموعة احملدودة يف كلية الدراسة اإلسالمبة التابعة جلامعة حممدية ماالنج
يتضح أن التجربة ناجحة ألن مجيع الطلبة املشاركني يف التجربة وعددهم  19طالبا ( )% 111ارتقت نتائجهم
بعد املشاركة يف التجربة وكلهم حصلوا على النتيجة اجليدة وما فوق كما ارتقى تقديرهم املتوسط من  14,91يف
(ت احلسابية) الذي
االختبار القبلي إىل  98,44يف االختبار البعدي .ودلت نتيجة اختبار  tأن تقدير
(ت اجلدولية) الذي هو  .2,111ومن التجربة يف اجملموعة املوسعة يف
هو  1,1,8أكرب من تقدير
كلية الشريعة التابعة جلامعة دار السالم كونتور يتضح أيضا أن التجربة ناجحة .وذلك ألن نتائج  18طالبا من
 21طالبا ( )% 81ارتقت بعد املشاركة يف التجربة وكلهم حصلوا على النتيجة اجليدة وما فوق .وكذلك
(ت احلسابية)
تقديرهم املتوسط ارتقى من  ,8,12إىل  .94,12ودلت تنيجة اختبار  tأن تقدير
(ت اجلدولية) الذي هو  .2,181ومن التجربة يف اجملموعة املوسعة
الذي هو  1,198أكرب من تقدير
يف كلية الدراسات اإلسالمية التابعة جلامعة حممدية ماالنج يتضح أن التجربة ناجحة أيضا حيث أن أكثر
الطالب أي  11طالبا من بني  11طالبا ( )% 91,1قد حصلوا على مستوى اجليد واجليد جدا ،كما أن
(ت احلسابية)
تقديرهم املتوسط يرتقي من  19,11إىل  .,8,11ودلت تنيجة اختبار  tأن تقدير
(ت اجلدولية) الذي هو .2,142
الذي هو  11,11أكرب من تقدير
وتضمني هذا البحث من الناحية النظرية هو أن هذا البحث يؤكد أن املنهج والكتاب التعليمي اجليدين
هلما تأثري يف تفغيل عملية التعلم والتعليم ،كما يؤكد أمهية ثروة الطلبة املسبقة يف املفردات عند تعلم قراءة
النصوص العربية غري املشكولة .أضف إىل ذلك أن شكل عملية التدريس املكثف له دور يف بعث دافعية الطلبة
مما يؤثر على فعالية التعلم،وأن عدد الطلبة املشاركني احملدد يف التعلم يؤثر أيضا على فعالية التعلم .وأما تضمني
هذا البحث من الناحية التطبيقية فإنه من املستحسن أن يكون تصميم نظام التدريس مناسبا بأحوال الطلبة
وحوائجهم وظروفهم ،وأن ينظر تدريس قراءة النصوص العربية غري املشكولة كتدريس احدى مهارات اللغة العربية
الذي يفضل التطبيق واملمارسة من احلوض يف املسائل القواعدية النظرية ،وأن ميلك الطلبة ثروة من املفردات قبل
تعلم قراءة النصوص العربية غري املشكولة ،وأن يكون عدد املشاركني ال أكثر من  21طالب يف الفصل الواحد.
وأما اإلسهام النظري من هذا البحث فهو أن هذا البحث حيصل على تطوير منوذج التحليل
 Analysis Methodلتحليل اجلمل العربية لغرض قراءة النصوص العربية غري املشكولة لطلبة اجلامعات اإلسالمية.
ومن هذا التطوير أدرك الباحث أسلوبا ميسرا يف تدريس قراءة النصوص العربية غري املشكولة على أساس التحليل
Graphic
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البنيوي الذي مساه بأسلوب 214
املشكولة كما يلي:

)(Jie Sam Soe

حيث تسري خطوات تدريس قراءة النصوص العربية غري
حدد االثنني أي حدد اجلملة أ هي مجلة



امسية أو مجلة فعلية.
أدرك الثالثة يف اجلملة أي أدرك من



اجلملة املسند إليه واملسند والفضلة.
عني األربعة أي عني الشكل املناسب



لكل كلمة أ هو ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون.

خاتمـ ــة

وبناء على ما حصل عليه الباحث من هذا البحث فيمكن له أن يستخلص أن تصميم نظام تدريس

قراءة النصوص العربية غري املشكولة اليت ذكرت مواصفاته سابقا يعترب جيدا من الناحييت النظرية والتطبيقية ،وأنه
صاحل لتطبيقه يف تدريس مادة "قراءة الكتب" أو "املرشد إىل قراءة الكتب" لطلبة اجلامعات اإلسالمية من
الكليات غري قسم تربية اللغة العربية أو أدهبا سواء كان التدريس عن طريق الدورة التدريبية املكثفة أم عن طريق
التدريس املنتظم األسبوعي أم عن طريق اجلمع بينهما حبيث يكون التدريس النظري عن طريق الدورة التدريبية
املكثفة وتدريس التدريبات عن طريق التدريس املنتظم األسبوعي .واهلل أعلم

بالصواب[].
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