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نحو تحقيق املعايير العاملية  للمناهج الدراسية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
أ.د. عبد الرحيم الكردي 

صفحةالباحثاملوضوع 

اللغة العربية والعلوم اإلجتماعية
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خالل ثقافتها 

تجربة كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها سلطنة عمان
1محمد بن خلفان الصقري

فاعلية استخدام إستراتيجيات مقترحة لتدريس مقرر املهارات الكتابية 
لطالب السنة التحضيرية بجامعة امللك سعود

7عبد هللا بن محمد فجال

25منى بنت صالح الرشادةتعليم مهارة القراءة العربية للمبتدئين غير الناطقين بها

35محمود إسماعيل صالحتعليم اللغة العربية باستخدام الحاسوب

مراعاة األسس النقسية واللغوية لتنمية التحاور اللغوي في مهارة الكالم
لدى املبتدئين في اللغة العربية

مرصوفة عبد الجليل و مهدي بن 
مسعود

65

اكتشاف فعالية أدوات تقويم منهج اللغة العربية في املدرسة الثانوية
)املدرسة اإلسالمية العاملية نموذجا(

79خالد عثمان يوسف واألصدقاء

93املبروك أحمد محمد بلحاجدور التكنولوجية في تعليم اللغة العربية

105حامد أشرف همدانيصعوبات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها : التجربة الباكستانية

املضامين االجتماعية والثقافية للبرنامج التعليمي في كلية السلطان قابوس لتعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها

117حمود بن خميس النوفلي

اإلستراتيجيات املباشرة لتنمية الثروة اللفظية: 
خصائصها وإجراءاتها التعليمية

132عبد هللا بن مسلم الهاشمي
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143عبد الكريم بن عبد هللا العبد الكريمجمالية النص األدبي ومدى نجاعته  في تعليم العربية للناطقين بغيرها

149الصادق محمد آدمنحو منهاج موحد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

159عبد هللا بن ناصر القرنيأسس تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

169مسعودة خالف شكورتعليم اللغة العربية في ضوء املقاربات التعليمية الحديثة

182عبد الحكيم شعبان الغريانيالتدريبات اللغوية وأثرها في حفظ اللغة العربية وتطورها

منهج الحديث الشريف للناطقين بغير العربية 
أسسه وإجراءاته

191رحاب زناتي عبد هللا

MA>ARIF228	SAMSUL	AHMADبرنامج »َعـَرُبـَنا« وفعاليتها في تعليم قواعد اللغة العربية بكلية العلوم والتكنولوجيا

وسيلة تعليم االستماع املكثف األول على أساس الويب 
)بحث تطويري لدى طلبة بجامعة ماالنج الحكومية(

MUHAMMAD	AHSANUDDIN237

MUHAIBAN242األناشيد في تعليم اللغة العربية لدى األطفال: نحو العربية املسلية

استخدام طرائق اإلمالء فى تعليم مهارة الكتابة
)بالتطبيق على طلبةمعهد ابن مسعود للبنات بكندنجان(

FATWIAH	NOOR256

شيوعية التراكيب النحوية في الكتب املقررة وتضمينها في تعليم النحو  األول 
لقسم تعليم اللغة العربية جامعة إندونيسيا التربوية

MAMAN	ABDURRAHMAN268

HIDAYAT278	RAHMAT	DUDUNGاختبار املقدرة العربية لطالب الجامعات العامة بإندونيسيا

NASUTION282	SAHKHOLIDنموذج التعلم البنائي فى تدريس العربية للمستوى الجامعي

تكامل قيم التربية السلوكية في تعليم اللغة العربية بمركز تطوير اللغات
جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية بيوكياكرتا

AGUNG	SETIYAWAN293

ISMAIL301	AZMANالتفكير اللغوي عند املفسرين اآلشيين

MURADI311	AHMADتعليم مهارة الكتابة املؤسس على املدخل النوعي

تطبيق تعليم علم الداللة و تقويمه
في جامعة تولونج أغونج اإلسالمية الحكومية

AHMAD	NURCHOLIS320

تطوير ماّدة مهارة القراءة من خالل ترجمة الحكايات الشعبّية اإلندونيسّية إلى العربّية 
لطلبة املدارس الثانوّية اإلسالمية 

)CEP	WANDA	EFFENDY	)DKK330

MUSLIMAH336	MAZIYYATULاستراتجيات التعليم على ضوء نظرية ستيفين وتطبيقها في تعليم اللغة العربية

ALFAN344	MUHAMMADخبرة تعليمّية: تعليم اللغة العربّية مع اللعب لترقية دافعّية الطلبة في مرحلة الجامعة

تطوير مواد الكتابة العربية بناء على أنماط الجمل لتالميذ املدارس الثانوّية الّدينّية 
بإندونيسيا

)DZATU	ULUM	NAFIAH	)DKK361

شبكة اإلنترنيت واملدخل السياقي في تدريس العربية لقسم تعليم العلوم االجتماعية 
)توظيف تكنولوجيا في تعليم اللغة العربية(

RASWAN369

املحتوى الثقافي املقترح ملناهج تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها

NASARUDDIN	IDRIS	JAUHAR378

AININ385	MOH.تجديد تعليم اللغة العربية في ضوء البحوث العلمية

تطوير مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة  لقسم التربية اإلسالمية عبر
  GOOGLE	APPS	FOR	EDUCATION 

RIDHA	DARMAWATY391

HILMI405	DANIALدور العقل في ترقية تعليم اللغة العربية عند إيريك جنسين

الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية، ومواد تعليمها، ووسائل تدريسها، 
وتقاويمها

AHMAD	HAMZAH412

ZUNAIROH418	YUYUNتعليم مهارة االستماع بأسلوب الخريطة الذهنية

NURHIDAYATI426تعليم مهارة اإلستماع وعناصره

NI>MAH432	MAMLUATUNكيف نعلم تدريس مهارة الكالم
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سياسة تعليم اللغات  بجامعة  مااليا بماليزيا وجامعة سونان كاليجاكا االسالمية 
الحكومية  بإندونيسيا

TULUS	MUSTOFA438

الكفاءة في قراءة النصوص العربية لطلبة املستوى األخير
بجامعة ماالنج الحكومية بين األمل املنشود والواقع املفروض

M.	SYATHIBI	NAWAWI449

دراسة تقويمية عن كتاب اللغة العربية للمدارس العامة /
 العالية اإلسالمية

AGUS	SALAM	RAHMAT453

مشكلة تعليم اللغة العربية من جهة كفاءة املدرسين
“ قلة مدر�سي العربية األكفاء باملهارات التدريسية “

RIZALUL	FURQON460

تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة )تجربة جامعة مولنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
الحكومية ماالنق إندونيسيا(

MIFTAHUL	HUDA462

JAUHAR472	AKIT	QOMIتعليم مهارة القراءة علي أساس الثقافة

االعمال  األدبية لتعليم اللغة العربية )النظرة عن تعليم مهارت الكتابة اإلبداعية في 
ضوء الشعر العربي(

HALIMI	ZUHDY477

YUNIATI486	DINAاللغة العربية العامية في تعليم اللغة العربية لغير العربي

استراتيجية التنظيم الذاتي للتعلم
 )LEARNING	SELF-REGULATED ( لطلبة الجامعة بمختلف التخصصات

NURIL	MUFIDAH495

م الذاتي في تصميم املواد التعليمية اللغوية
ّ
MUASSOMAH503دور التعل

QOMARI512	NURإدارة املكتبة الستثارة دافعية الطلبة في الكتابة األكاديمية العربية

KHUMAINI520	IMAM	A.املدخل و الطريقة تدريس اللغة العربية املدخل الوظيفى

 THEMATIC	PROGESSION	PATTERNS	IN	THE	LEARNING	MATERIALS
BOOK	OF

AL-QIRA<’AH	AR-RA<SYIDAH 
MUHAMMAD	YUNUS	ANIS525

تدريس مهارة الكالم باستخدام البطاقة لطلبة املستوى الثالث في قسم تعليم اللغة 
العربية

 بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية 
M.	KAMIL	RAMA	ANSHOR534

MAZIYAH550	LAILYتعليم الصرف لغير الناطقين بالعربية باملستوى الجامعي على أساس املنهج التعاوني

MAHMUDAH559	UMIإستيراتيجية » اإلندماجية« لتعليم مهارة القراءة فى املرحلة الجامعية

تكنولجيا التعليم وآثاره في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى : 
بحث في املدرسة الثانوية بنجرماسين كاليمنتان الجنوبية

FAISAL	MUBARAK569

تدريس علم املعاني في املرحلة الجامعية: بين الفلسفة والوظيفة االتصالية بالتطبيق 
على طلبة جامعة ماالنج الحكومية

IBNU	SAMSUL	HUDA577

مثالية وعقالنية اللغة العربية وتحديات تعليمها 
نحو عصر العوملة

ASEP	SOPIAN588

 MODEL	OF	TEACHING	WRITING	IN	ARABIC
TO	RAISE	STUDENTS’	ENVIRONMENTAL	AWARENESS	ATTITUDE

ACENG	RAHMAT599

EFENDI606	APRIJONأهمية اللهجات العامية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

تعليم املحفوظات لتنمية شخصية التالميذ 
في املدارس اإلسالمية بإندونيسيا

SAIFUL	MUSTOFA617

استراتيجية تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين باللغة العربية
من خالل التدريبات املكثفة لألصوات العربية

ABDUL	WAHAB	ROSYIDI627
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اللغة العربية والعلوم والتكتولوجيا
نشر ثقافة العلم باللغة العربية:

استراتيجية لدعم الصحافة العلمية باللغة العربية
641عبد هللا سليمان القفاري

ر املشاهدين
ّ
663عبد هللا عويقل السلمياإلعالم الفضائي بين ُتهم اللغويين وتأث

669محمد غالب عبد الرحمن وراقلغة اإلعالم بين الواقع واملأمول

EFFECTS	OF	TECHNOLOGY	IN	LEARNING	ARABICAHMAD	JA>FAR674

اللغة العربية والعلوم اإلنسانية
681جاسم علي جاسمنظرية علم اللغة الريا�سي/ الحاسوبي في التراث العربي

696مها عبد هللا الزهرانيدور األدب العربي في التنمية الثقافية

الفونيم بين التراث العربي والدرس اللساني الغربي
دراسة تقابلية

707أحمد إبراهيم محمد بني عطا

720ذكرى يحيى القبيلياملدونات اللغوية الرقمية

النداء للصالة عند املسلمين ) األذان ( في االردن
دراسة تحليلية

729محمد علي رضا املالح واألصدقاء

742قاسم حسن القفةأدب الطفل من عوامل تنمية املجتمع

752أحمد بقاربالغة اللغة في مقال )الجزائر الثائرة( للشيخ البشير اإلبراهيمي

علم اللغة التطبيقي في التراث العربي: نظرة في جهود العالم 
) جاسم علي جاسم ( في إحيائها

763شهلة مهدي

املوت في الشعر العربي القديم
حسن عبد العليم عبد الجواد 

يوسف
776

اللغة العربية واللغة العاملية الجذرية الوارثة الحافظة:
أسماء االشارة في لغات العالم قديما وحديثا من منظور علم اللغة الجذري

780زيدان على جاسم

الشاعر الكبير إبراهيم بن محمد بن شاكلة، أبو إسحاق السلمي الذكواني، الصعيدي، 
األسود1

789محمد النظيف يوسف

SYMBOLISM	IN	THE	ARABIC	MIDDLE	EAST>S	CONTEMPORARY	POETRY
)THE	CASE	STUDY	OF	MOHAMMAD	ALI	SHAMS-AL-DIN>S	LYRICS(

819اكرم روشنفكر

829عبد الناصر رمضان شيتاوالتنوعات الصوتية لصوت الهمزة في اللغة العربية

العربية بين الوظائف اللغوية التقليدية والوظائف  الجديدة للغة
 في عصر املعرفة

839عبد الرحمان يجيوي

846زكريا بن سليمان الخليفة التميميالتفاسير اللغوية

جدلية اإليقاع واملعنى دراسة في صلة املعنى باملوسيقا الخارجية
أحمد بن علي الجندي أنموذجا

عبد هللا بن سليمان بن محمد 
السعيد

855

دور اللغة العربية في سمو الحبكة القصصية – قراءة نقدية في رواية 
) مواسم الرزاز ( للروائي التون�سي / الهادي جاء باهلل

861فهد سالم خليل الراشد

868هاجر محمود و ديلم كاظم سهيلاالنزياح املوسيقي شعر الفتوحات اإلسالمية )أنموذجا(

املحفوظات الشعرية ودورها في تشكيل هوية الطفل الجزائري وثقافته
نصوص الطور االبتدائي أنموذجا

879زهيرة بولفوس

التقانات السردية في القصة القصيرة النسوية في العراق 
 لطفية الدليمي أنموذجا

891هاجر محمود

902شيماء نجم عبد هللااالنـــــــا في شعر الشريف العقيلي

916بخيت عثمان جبارة تقلالعربية وصلتها بالعلوم الدينية
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925أحمد دام جوبدور اللغة العربية في تنمية ثقافة السنغاليين ، بعض العلماء أنموذجا

935رياض محمد كاظم عباس الكاظمياملشترك اللفظي وانحراف املعنى في الرسالة الصحفية
ً
945كمال أحمد املقابلةدالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريم:  صفات هللا وأفعاله أنموذجا
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مستخلص البحث
إن أهداف هذا البحث تطوير نموذج مواد القراءة ألغراض أكاديمية خاصة لقسم التربية اإلسالمية بجامعة أنتساري 
التطويري ملعرفة فعالية  البحث  التربوية من خالل  باستفادة تطبيقات جوجل  الجنوبية  بنجرماسين كلمنتان 
استخدام املواد املطورة لتعليم مهارة القراءة محاولة إلى ترقية دافعية التعلم و التحصيل الدرا�سي لدى طلبة قسم 
التربية اإلسالمية للمرحلة الثالثة. و في هذا البحث فإن مدخل أغراض أكاديمية خاصة عامل مهم في تطوير املواد 
و عالقتها باإلسكيما املعرفية لدى طلبة قسم التربية اإلسالمية في بناء خبرتهم الجديدة باستفادة خبرتهم السابقة. 
إضافة إلى استفادة التكنولوجية الحديثة من خالل تطبيقات جوجل التربوية  كشكل آخر من أنماط مواد تعليمية 

و أثرها على دافعية التعلم و التحصيل الدرا�سي ملعلم الكبار اليوم.
منهج هذا البحث هو  منهج البحث التطويري باستخدام إندماج ثالث نماذج بالتعديالت، و هي نموذج R2D2 ــ) 
 front-end	system و )Dick	&	Carey( و ديك و كاري ،)Recurcive	Reflective	Design	and	Development
عند باتس  Bates.	إنه بدأ من التكرار  و اإلنعكاس و التصميم ثم التطوير. و خطوات تطوير املواد كاملة هي: )1( 
تحديد اإلتجاهات و املهارات، )2( تنظيم مجموعة التطوير و التعرف على التطبيقات، )3( جمع املعلومات، )4( اختيار 
املحتوى، )5( تحديد االستراتيجيات، )6( تحديد أدوات التقويم، )7( تسجيل املواد صحافيا ثم بتطيقات جوجل 

التربوية، )8( تصديق الخبراء، )9( التجربة املحددة و امليدانية، )10( تنقيح املنتج و تحصل على املنتج النهائي. 
و قد تحصل البحث على مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية. و لها خصائص 
متميزة من نواحى جودة املحتوى و التعليم و الوسائط التعليمية. أما استخدامها بشكل فعال، أينما استخدامها 
إيجابي لترقية دافعية الطلبة في درجة عالية. و كذلك من حيث ترقية التحصيل الدرا�سي أنها مأثرة تأثيرا إيجابا الذي 
حصل على نتائج  T-hitung )5،093	-(	و نتائج  T-tabelفحصلت على 2،776 أينما  نتائج T-hitung )5،093	-(	ال 
تقع بين نتائج  ±	T-tabel  ) 2.776	±(	فــــ Ho مردود أي  أن H1  مقبول. أي  حصل على  تقدير 0،007 ، أينما نتائج  

H  مقبول. 
1
H  مردود و

o
probabilitas   )0،007( أصغر من 0،05 

فضال من نتائج البحث فتحصلت الباحثة على اإلفادة كما يلي: )1( كلما ارتكز مواد بخبرات طالب السابقة و اهتمامه 
اليوم و أهميته في املستقبل، فزاد  تركيز طالب بمادة ما. )2(  كلما تفرق املواد و أسلوب عرضها فتفرق دافعية التعلم 
و التحصيل الدرا�سي.  )3( إن استراتيجية التعاونية التفاعلية من استراتيجية تعلم القراءة الفعالة عند الكبار. )4( 

إن فهم معاني الكلمات العربية سبيال لفهم ضبطها في الجملة.
الكلمات اإلشارية:	تطوير،  مواد، مهارة القراءة، ألغراض أكاديمية خاصة، تطبيقات جوجل التربوية

أ- المقدمة
إن اإلتجاه الغالب اليوم في مجال تعليم اللغات األجنبية هو قصر التعليم و التعلم على املهارات اللغوية التي يحتاجها املتعلم 
فعال ألداء أغراض محددة، أكاديمية كانت أم مهنية. و هذا إنطالقا على أن املتعلم و سيماته من عوامل نجاح تعلم اللغة الثانية أو 
األجنبية. و هــذا اإلتجاه قــاد بــدوره إلــى املطالبة بتعليم اللغات ألغــراض خاصة تتما�سى بأغراض الــدارس وحاجاته. ال سيما بالنظر 
إلى تطور أهمية اللغة العربية اليوم لكونها لغة دينية و عاملية و علمية، فمجاالت تعليم اللغة العربية متطورة في كل الدول حسب 

حاجات املتعلمين و مستخدميها.1 
 نظرا إلــى أن مصادر و مراجع العلوم في مجال التربية اإلسالمية أكثرها مكتوبة باللغة العربية، فكانت اللغة وسيلة ضرورية 
لفهمها. بل في الواقع أن تعليم اللغة العربية في املرحلة الجامعية التي تأخذ دورا كبيرا و هاما من املراحل التعليمية مازال ضعيفا مع 
أن كفاءتهم في فهم املعلومات العربية من مميزات طلبة الجامعات اإلسالمية.2 و هذا بالنظر إلى ضعف طلبة في فهم الكتب العلمية 
و الدينية املكتوبة بالعربية، كما أشارت ذلك وزارة الدينية لقسم التربية املتقدمة. و لهذا الحال فإن تعليم ألغراض أكاديمية خاصة 
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يعتبر ضروريا  و مواد تعليم العربية ألغراض خاصة يعتبر حاجات ماسة.
و يتضح مما سبق ما هو الحال في قسم التربية اإلسالمية من كلية التربية جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية. و هذا القسم 
من أقسام كلية التربية التي لها أهمية كبرى بتعليم اللغة العربية ألغــراض أكاديمية خاصة. ألن الطلبة سوف يستخدمون الكتب 
العربية أكثر استخداما من أقسام األخرى. جديرا بالذكر إلى الهدف األسا�سي من تعليم العربية في هذا القسم لترقية كفاءة الطلبة 
في فهم النصوص الدينية و العلمية املكتوبة بالعربية3 حتى لهم القدرة على استخدام اللغة استخداما أكاديميا يخدمهم ويساعدهم 
فون بإعدادها في حياتهم العلمّية لتطوير كفاءاتهم العلمية في مجال 

ّ
على فهم املعلومات باللغة العربية من الكتب و األبحاث التي ُيكل

اكتساب اللغة األجنبية. و تتما�سى هذا الغرض بمعيار الكفاءة ملتعلم اللغة عند القانون التربوي رقم 20 سنة 2003 و نظام جمهورية 
اإلندونيسية رقم 19 سنة 2005 بالتركيز على كفاءة القراءة مناسبا باملرحلة التعليمية.  و تمثل جانبا كبيرا من املهارات اللغوية، ألن 

جميع نشاطات الدارسين في هذه املرحلة لن تخلو من القراءة.4 
بالطبع من أسباب ضعف الكفاءة كما هي املرجوه ألن الجهود التي بذلت قديما لم تفرد منهجا لتعليم العربية موجه نحو فهم 
الكتب العربية بتحديد على أغــراض أكاديمية مالئمة بتخصص قسم التربية اإلسالمية نظرا على سمات و حاجات املتعلم، مع أن 
الطلبة لهم حاجة ماسة بها، و إنما الجهود في تعليم العربية ألغراض عامة. رغم أن الجهود حديثا نحو فهم الكتب العربية بل لم تتم 
أو تكتمل بتصميم املواد املالئمة تماما لتوجيه إلى أهداف املقرر، بإضافة إلى عدم استفادة التكنولوجية الحديثة. جديرا بالذكر على 
أن املواد التعليمة لها دور هام أكبر إهتماما حول أنشطة التعلم و التعليم، ألن كلما تفرق املواد فتفرق دافعية التعلم عند الطلبة.5 
ال سيما لكبار السن من طلبة املرحلة الجامعية على أساس مبادئ نظرية أندراغوجيا عند مالجوم نولز Malcolm Knowles بأنهم 
يريدون العلوم املناسبة بتخصصهم التي تفيدهم و تستفيد منهم في وقت قريب. باإلضافة إلى أنهم يحبون املــواد املقارنة بخبراتهم 
 )Brundage السابقة و املوضوعات املعاصرة و املعلومات التي يشجعهم في املستقبل، كما أشار إلى ذلك بروندونج و ماج كوراجدور
)Karacher	Mac	andفــي بحثهما  .)Adult learning Principles their Application to program planning(	.6  بل مع اآلسف 

بقلة البحوث عن تصميم املواد نظرا إلى سمات املتعلم و تأثيرها بتفرق نوعياتها7 حسب علمت الباحثة حتى اليوم.
ثم تعد إلى سمات املــواد القراءة الصحافية، التي كانت من املهارات اللغوية املركزة في تعليم العربية ألغــراض أكاديمية خاصة 
و لطلبة املرحلة الجامعية، أنها تتيح تأثيرا أقل فعالية في عالقتها بطالب العصر الحديث اليوم الذي يختلف عن طالب األمس. فهو 
في محيط يكشف أمامه كل �سيء عن الواقع. وفي بيئة يعايشها أكثر مما يقرأ عنها,	والنن�سى في هذا املجال دور إنترنيت الذي كان من 
نوع الوسائط املتعددة. و إن التطور الهائل في تقنية املعلومات و االتصاالت بقدر ما ييسر للمتعلم الحصول على املعلومات املطلوبة 
زاد بنفس الوقت عليه اإلملام بمهارات كثيرة ومتجددة. زيادة عن هذا أن حاجة املتعلم إلى قاعدة واسعة من املعلومات التي تساهم 
في تعزيز التخصص أصبح ممكننا في الوقت الحاضر ومن خالل التعلم االلكتروني . و يضيف إلى ذلك يتطلب هذا النوع من التعليم 
تطوير مهارات االتصال لدى املتعلم ألنها أصبحت علما أساسيا يساهم في رفع مهارات املتعلم وزيادة قابليته في اكتساب املعلومات 

والتعامل معها خالل دراسته.
أما بالنسبة إلى طلبة الجامعة أنهم يحبون بأن يتعلمون في أي مكان كانو من عبر تكنولوجيا التعليم. هذا بالنسبة إلى البحث 
الذي قام به سميت و آخرين. و بالنسبة   ,States 2010	United	the	in	Education	Online	Difference$	Class	report أن التعلم 
اإللكترونكي جزء ضــروري الستراتيجية املدى الطويل.8  وبذلك، فإن استخدام تكنولوجيا املعلومات في تعليم اللغة العربية يعتبر 
حاجة مــاســة. مثل تطبيقات جوجل التربوية )google Apps for Education.. و تكون هــذه التطبيقات مستخدمة فــي جامعات 
متقدمة في أنحاء العالم. بالنسبة  إلى تدريس مقرر تقنيات التعليم، و هي لها تأثيرا إيجابيا في ترقية التحصيل الدرا�سي لدى الطلبة. 
كما أجرت البحث الدكتورة تغريد عبد الفتاح بن محمد الرحيلي.9 باإلضافة إلى ذلك، على أن تطوير املواد اللغوية تأخذ دورا فعاال 
 ،Brian	Tomlimson و أكثر تشويقا إذ أنها معرضة عبر أجهزة  إيلكترونية و جهاز الجوال. كما اقترح و اعتقد ذلك برييان تاملينسون
خبير إعــداد املــواد اللغوية. ال سيما في واليــات آسيا على أن هذه الواليات متطورة تطورا كبير في استخدام أجهزة إيلكترونية و لكن 

استخداماتهم قليلة. 9
بالذكر إلى األهمية سبقت ذكرها فتركيز البحث على حلول املشكلة بوجود املواد التعليمية غير مالئمة لحاجات و تخصص الطلبة 
في قسم التربية اإلسالمية هو كيف نمط املواد التعليمية  ألغراض أكاديمية خاصة لترقية دافعية الطلبة و التحصيل الدرا�سي لتعليم 
القراءة  عند طلبة  قسم التربية اإلسالمية   باستفادة من التكنولوجية الحديثة. و للحصول على األهداف املرجوة والبيانات الدقيقة 

فحددتها الباحثة في األسئلة التالية:
كيف إتمام تطوير مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية لترقية دافعية الطلبة و التحصيل  	-1

الدرا�سي في القراءة لدى طلبة قسم التربية اإلسالمية بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية بكلمنتان الجنوبية ؟
ما هي خصائص مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية  املطورة؟  	-2

ما مدى تأثير مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية  لترقية دافعية تعلم الطلبة في مهارة  	-3
القراءة لدى طلبة قسم التربية اإلسالمية  بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية بكلمنتان الجنوبية ؟
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ما مدى تأثير مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية  لترقية التحصيل الدرا�سي في القراءة   	-4
لدى طلبة قسم التربية اإلسالمية  بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية بكلمنتان الجنوبية؟

فمواصفات املنتج هي: 1( املواد املطورة ألغراض أكاديمية خاصة لقسم التربية اإلسالمية للمرحلة التعليمية الجامعية للمرحلة 
اللغوية املتوسطة. 2( التركيز في مهارة الــقــراءة االستيعابية و النصوص االلكترونية املجهزة مضبوطة بالشكل و مكتوبة بالعربية 
الفصحى املعاصرة. 3( قدمت املواد بواسطة تكنولوجيا التعليم بتطبيقات جوجل التربوية ، و كانت مجانة و سهولة الحصول على 
هــذه األدوات الفعالة. 4( املــواصــفــات الخاصة للحاسوب أو الجهاز الستخدام هــذا البرنامج تحتاج إلــى إنترنيت و كــامــرا ويــب و مكبر 
الــصــوت و املــؤســســة املسجلة بتطبيقات جــوجــل الــتــربــويــة ).5( املـــواد مكونة مــن ســت وحـــدات دراســيــة بتنظيم : وصــف األنــشــطــة و 

األهداف و املؤشرات و دليل االستخدام، و النصوص املحتاجة  و املعالجة النحوية و التدريبات املختلفة باألنشطة املشوقة. 
أما تقديم املواد عبر تطبيقات جوجل التربوية، كما يلي:
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�لبة�املواد����بر�د�جوجلالط�نال
بإمالء�كشف�ا��ضور�ع���
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�الباحثة�قسمت
املواد�ع���مواقع�
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ورقة�ألاجو�ة�ع���
مواقع�جوجل�إ���

 الباحثة
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.�و�عند�أم�جماعيا�جوجل�فرديا�أم�فئو�ا

أعمال�الفئو�ة،�فيمكن�للطلبة��عمل�
 الوظيفة���اب�يا����وقت�واحد

ورقة�العمل�ع����الباحثة�تعطأ
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����املوعيديفة����الوقت�ظالطلبة�الو 
 تقو�م�جوجل.

.�و�بة�ترقية�كفاءا��م�ع���ورقة�املقياسلالط�عرفتألاجو�ة�الطلبة����نفس�الورقة.�ح���ع����الباحثة�علقتو��ف�شت
 طلبة�لت�ون�مادة�املناقشة.�ال�ا�إ����ل��رسلأ�ل�التعليقات�من�ألاجو�ة�و��الباحثة�تجمع

ب- منهجية البحث
مدخل هذا البحث هو املدخل التطويري. وأما نوعه بالبحث التطويري التجربي10 و مستهدف البحث يتكون من مستهدف التجربة 
في تحكيم الخبراء، مستهدف تحليل الحاجات، مستهدف التجربة املحددة و امليدانية. و أما نموذج التطوير املستخدم إندماج ثالث 
نماذج بالتعديالت، و هي نموذج R2D2ـ ـ) Development	and	Design	Reflective	Recurcive(، و ديك و كاري )Carey	&	Dick( و 
system	front-end عند باتس  Bates.	ألن األول على أساس املشاركة و االنعكاس بعد التكرار عدة مرات، و الثاني على أنه هادف و 
منظم و بكامل الخطوات من تحديد الحاجات إلى اختبار املــواد ملعرفة تأثيرها على دوافــع التعلم و التحصيل الدرا�سي. و أما الثالث 
على تناسبه بخطوات تطوير التعلم و التعليم التكاملي اإللكتروني. و سمي هذا النموذج بنموذج التطوير التفاعلي ألن جرى في عملية 
التطوير  التفاعل بين مجموعة التطوير، بإذافة إلى أن املواد املطورة للتعلم في الشكل التفاعلي بين طلبة و مدرس داخل الفصل و 

خارجه. و باالختصار، أن اندماج النماذج املستخدمة كما اآلتي:

ƞǾǱƘƾǱȃƗ ƞǝƘǢƦǩƗ ƻƘƽƍ ƞǾƛƸǖǩƗ ƞǚǪǩƗ :393مجموعة بحوث
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 one group(  إن تصميم التجربة املستخدم في تطوير هذا املنتج بتجربة املجموعة الواحدة بنموذج االختبار القبلي و البعدي
اخــتــارت الباحثة نــمــوذج هــذا التصميم ألن املجموعة التجريبية هــم الــذيــن قــد جــرى بتعلم اللغة   .11)pretest-posttes	design
العربية باملواد املققرر لهذا القسم قبل التجربة. لذكك يمكن النظر التحصيل الدرا�سي و الدافعية بعد تعلهم باملواد ما قبلها حتى 

يمكن لهم مقارنة فعالية التعليم بين املواد املطورة و ما قبلها.
أما البيانات ومصادرها تتكون من: األول، البيانات الكمية: 1( نتيجة تحليل الحاجات ملجموعة البحث، هم 25%	من طلبة  	
قسم التربية اإلسالمية في املرحلة الثالثة بعدد 78 طالبا. تحكيم جودة املواد من الناحية التعليمية و اللغوية و التطبيقات. ومصادر 
البيانات من خبيري تعليم اللغة،  و خبير اللغة العربية، و خبير الوسائط التعليمية.2( تقدير استجابة الطلبة في استخدام املواد 
املطور بتطبيقات جوجل التعليمية. ومصدر البيانات من املجموعة املحددة وامليدانية من قسم التربية اإلسالمية. 3( تقدير دافعية  
الطلبة في استخدام املواد املطور بتطبيقات جوجل التربوية. ومصدر البيانات من املجموعة اامليدانية من قسم التربية اإلسالمية. 
4( نتيجة قدرة الطلبة لالختبار القبلي  و البعدي. 5( نتيجة مالحظة تطبيق املــواد عبر تطبيقات جوجل التعليمية و دافعية الطلبة 
أثناي التعليم. و الثاني، البيانات الكيفية  : 1( النصوص العربية األصلية من الوثائق و الكتب و املجالت و النشرات و املجلدات. 2( 
التعليقات واالقترحات عن جــودة التعليم و اللغة و التطبيقات عن املــواد املطور بتطبيقات جوحل التربوية. ومصدر البيانات من 
الخبراء. 3( التعليقات واالقتراحات عن استجابة الطلبة. ومصدر هذه البيانات من املجموعة املجموعة املحددة .والتجربية امليدانية. 
3( التعليقات واالقتراحات عن دافعية الطلبة. ومصدر هذه البيانات من مجموعة التجربية امليدانية. و جمعت كل هذه البيانات 

باملالحظة واالستبانة واملقابلة واالختبار. 

ج- مناقشة نتائج البحث 
1-	تطوير مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة لقسم التربية اإلسالمية عبر تطبيقات جوجل التربوية 

إن في بداية التطوير، قامت الباحثة بتحديد اإلتجاهات و تحليل الحاجات ألن املنهج الدرا�سي ملادة اللغة العربية في قسم التربية 
اإلسالمية لم يعد. إال معرفة الهدف العام من تعليم اللغة العربية لترقية كفاءة الطلبة في قراءة النصوص الدينية و فهمها، لذالك 
ينبغي على مرور هتين مرحلتين. باإلضافة إلى أن املواد املطورة ألغراض أكاديمية خاصة بأن  الدارس وحاجاته و هما محور تعليم اللغة 
 English ألغراض خاصة. فأي منهج للغة خاصة يجب أن يسبقه تحليل واستقصاٌء لحاجات الدارس، كما أكد هتشيسون و وتترز في كتاب
purposes	specific	for	.12 باإلضافة إلى رأي عشاري أن حاجات الدارس وأغراضه هي املحك الرئيس في تصميم مقرر اللغة الخاصة 
و أن املنهج الذي حّددت مواد مقرراته بصفة رئيسة وفق تحليل ُمْسَبق للحاجاِت اإلبالغية للمتعلم.13  هذه خطوة من أهم مراحل 
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التطوير ألن تنتج منها مضمون خطوات ما بعدها. لذلك أن هذه املرحلة أكثرها شرحة مما سوىها.
أ( فاألول التعرف باملشكالت و مواقف التعليم و تحليل املهام التي ينبغي أن يقوم بها الطلبة للكشف عن مدى تعلمه ودور كل 
منهم واملعلم في إحداثه. أما الثاني، فحاولت الباحثة تحديد الحاجات إلى حصول على املعلومات عن طريق اإلستبانة و االختبار. كان 
طريق األول ملعرفة احتياجات الطلبة في التعليم املستقبل، و أما الثاني ملعرفة كفاءتهم اللغوية و تحليل األخطاء حتى يمكن للباحثة 
تحديد املحتوى الالزمة تعرف عليها و تعلمها. كما يرى جاك ريتشاردز »Richards	Jack” أن تحليل الحاجات عملية تحديد الحاجات 
التي يطلبها الــدارســون، وترتيبها وفــق األولــويــات.14 و تكون الحاجات غالبا على شكل عجز لغوي؛ أي توضيح الفرق بين ما يستطيع 
املتعلم القيام به في اللغة، وما ينبغي أن يكون قادرا على القيام به.15بإضافة على أن إشتراك الطلبة أثناء تحليل الحاجات من مبادئ 
نظرية أندراغوجيا عند مالجوم نولز Malcolm Knowles “، بأن الكبار محتاجون إلى مشاركة في تخطيط وتقييم تعلم  و تحليل 

األخطاء من الخبرة يخطئ من األساس ألنشطة التعلم.  
املتغير األول في تحليل الحاجات هو تحديد املهارات و األهداف. املهارات و األهداف املقدمة في االستبانة هي  مهارة تعليم القراءة 
األساسية للتعرف و األساسية للفهم. فتارة أن األول أكثرها ميكانيكيا و للمبتدئين، و الثاني إستيعابية و للمتوسطين و املتقدمين. 
كما أشــار إلــى ذلــك عبد الرحمن بن إبراهيم الــفــوزان و آخــرون في دروس الـــدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها 
)الجانب النظري(.16 و هذا بناءا من تحديد إتجاهات نظرا إلى كفاءة لغوية الطلبة قسم التربية اإلسالمية في املرحلة الثالثة  كانت 
معظمهم في املستوى اللغوي املبتدئين لكنهم في املرحلة التعليمية الجامعية. إذ أن تفوق املرحلة التعليمية يميز في  تحديد املهارات و 
األهداف اللغوية حتى يمكن  إندماج لكلتي املهارتين األساسيتين، إما للتعرف و الفهم معا ببعض تعديالت. ال سيما مقارنتها بمدخل 
تعليم العربية ألغــراض أكاديمية خاصة رغم أن تحديد األهــداف حسب الحاجات ال التدرج. لكن رأت الباحثة بعين االعتبار ينبغي 
على موازنة لكل نواحي للوصول إلى تحقيق األهداف املنشودة و املرغوبة. و مما أشارت الباحثة للحالة السابقة نقاط مهمة من نتائج 

تحديد األهداف.
و املتغير الثاني هو موضوعات املـــواد. املوضوعات املختارة أثناء تحليل الحاجات بناءا على اقتراحات املوضوعات للدراسات 
اإلسالمية التي قــام بها رشــدي أحمد طعيمة فــي كتابه دليل إعـــداد املـــواد التعليمية و مباحيث التربية اإلسالمية و املــوضــوعــات من 
املناهج الدراسية لقسم التربية اإلسالمية. فمن النتائج املحصولة أن املوضوعات املختارة و املرغوبة عند الطلبة هي موضوعات 
متطابقة بتخصصهم من مباحيث التربية اإلسالمية و املوضوعات من املناهج الدراسية لقسم التربية اإلسالمية التي قد سبق تعلمها 

في اللغة األم و لكن يجهل عن لغتها العربية و باإلضافة إلى املوضوعات سوف يدرسونها باللغة العربية في املستقبل. 
و هذه القصور و الرغبة ما تتناسب بمراد عن الحاجات في تعليم العربية ألغراض أكاديمية، كما رأى هتشيسون و وترز في كتاب 

purposes	specific	for	English و أسس سيكلوجيا الدارس من ناحية األندواغوجيا، فهو نشاط تعليمي تربوي منهجي للكبار. 
أمــا املتغير الثالث تحديد اإلستراتيجية. بناءا على نتائج البيانات فمعظم الطلبة يرغبون في استراتيجية مناقشة املجموعة، 
 في تدريس الطلبة من ذوي الدعم التعليمي على مهارة 

ً
صغيرة كانت أم كبيرة. جديرا بالذكر على أن أسلوب القراءة التعاونية ممتازا

القراءة االستيعابية ، وبناء املــفــردات، والعمل على نحو تعاوني، كما أرشــد ذلك وجيه مر�سي أبو لبن عن أسلوب القراءة التعاونية 
 ذو 

ً
.وتعتبر هذه الطريقة فعالة مع الطالب، خصوصا  Collaborative	strategic	Reading املعتمد على توظيف االستراتيجيات

صعوبات التعلم ألن يشعرهم أنهم يساهمون في املجموعات التي ينتمون إليها مما يشعرهم بالنجاح و أنها عطلت نتائج إيجابية مع 
الطلبة اآلخرين ذوي املستوى العادي أو فوق العادي من حيث التحصيل. 17

واســتــراتــيــجــيــة أخـــرى أكــثــر إســتــجــابــة هــي األلــعــاب الــلــغــويــة. لــكــن األلــعــاب مستخدم أثــنــاء الــتــقــويــم. فــلــذلــك قــدمــت الــبــاحــثــة هذه 
استلراتيجية وسيلة لفهم املــواد بل مشوقا. ألن األلعاب اللغوية نشاط مهم من أنشطة التعليم االتصالي.18 ويستخدم مصطلح » 
لعبة« في تعليم اللغة لتزويد املتعلم بوسيلة ممتعة و مشوقة للتدريب على عناصر اللغة، و توفير الحوافز لتنمية املهارات اللغوية.19 
واللعبة اللغوية وسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم اللغات في السنوات األخيرة و أثبت تطبيقها نتائج إجابية في تطوير اللغة. 
واللعبة اللغوية هي من أفضل الوسائط التي تساعد كثيرا من الطلبة على مواصلة الجهد في الفهم و التدريب اآللى املكثف للتمكن من 

استعمال اللغة الجديدة و كسر رتابة الدروس وجفافها. و توفر كثيرا من األلعاب مجاال واسعا في التدريب.
و بالتالي تحليل الحاجات عن التقويم. و األهداف التقويم في هذه املواد قياس مدى تحصيل الطلبة في املهارات اللغوية املختلفة 
و تعرف مواطن القوة و الضعف عندهم فنزيد من األولى و نعالج األخرى من خالل اختبار فهم املعاني الصريحة للكلمات و الجمل و 
العبارات، و مهارة إنتاج الجمل و أنماط التعبير التي تؤدي املعنى املطلوب، و مهارة تحليل الجمل و العبارات و أنماط التعبير من حيث 
مدلولها الضمني و مــهــارة تحليل الجمل و الــعــبــارات أو أنــمــاط التعبير ذات املــدلــول الضمني املقصود. و هــذه الكفاءة مــن الكفاءات 
األساسية املناسبة لتعليم القراءة لتعليم اللغة األجنبية، كما اقترح بلوم و رفقاءه.20 و بالذكر إلى أن التعليم ألغراض أكاديمية خاصة، 
فمحتوى التقويم ماتخذت من املــواد األصلية في مواقف حقيقية. و أخــذت في شكل االختار املتعدد و الوصفي، نتيجة من النتائج 

املحصولة، أسئلة كانت أو التلخيص. و هذا ما يتما�سى ببرأي محمد على الخولي في كتابه  أساليب تدريس اللغة العربية.21
املرحلةة الثانية هي اإلنعكاس. و تتكون من خطوتين، األولــى تنظيم املجموعة و الثانية التعرف بتطبيقات جوجل التربوية. إن 
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تنظيم املجموعة مهم في نموذج التطوير ، جديرا على أن التطوير تطوير املواد التعليمية ألغراض أكاديمية خاصة رغم أن الدارس و 
الحاجات محور اإلهتمام. لذا االشتراك من كل مجموعة التطوير ضروري. و بالتالي التعرف بالتطبيقات، بالذكر على أنها حديثة من 

قبل مجموعة التطوير.
أما املرحلة الثالثة فالتصميم و التطوير. هذه مرحلة أيما نتائج تحديد اإلتجاهات و تحليل الحاجات يكون ظاهرا. ألن مرحلة 

التصميم كانت محتوىها  إنتاجا من خطوات ما قبلها.
الخطوة األولــى من هــذه املرحلة فجمع البيانات أي يقصد بجمع املــصــادر و املــراجــع لنصوص الــقــراءة و مــواد القواعد. فجمت 
الباحثة البيانات التي لها درجة الصدق املتين، إما ناحية مصدر املراجع و تناسب املحتوى بالنظية الصحيحة و تفضل الحديثة و 
مالئمة بالدراسات السابقة. أما من ناحية لغوية، فاللغة الفصحى من �سيء الزم ألن الكتب في املواد املستقبل مكتوية بالعربية الفحى، 
 Kajianقديمة أو معاصرة. و هذه التوازن ما يتناسب بسمات تصميم املواد على املدخل العلمى كما كتبه وحي سوندرىيانا في بحثه عن

22 Keterbacaan Buku Teks Pelajaran Sekolah Dasar Berstandar Nasional
بناءا من تحصيل جمع املعلومات املتينة في الخطوة املسبقة، فحددت الباحثة محتوى املواد. فاملحتوى املختارة وفقا لتحليل 
الحاجات. جديرا بالذكر أن مدخل هذا التعليم تعليم ألغراض أكاديمية خاصة و كان أسس تقديم املحتوى على أساس املهمة ال تدرج 
من السهل إلى الصعبة، فحاولت الباحثة بتباين بين أسسين بعين االعتبار على ما هو الواقع في ميدان الدراسة و املستهدف البحث. 
إذ أن املحتوى من النصوص قد اشتهر في خبرات الطلبة و شائعة استماعها في اللغة األم و قد مرت بجزء منها التعلم عليها لكن يجهل 
لغتها. بهذا األسلوب، يكون الطلبة بتعلم اللغة و عنها و تكرار الخبرات و زيادة املعلومات في وقت حان. رغم أن أسلوب تحديد املحتوى 
ال يتما�سى تماما بأسس تقديم املواد ألغراض أكاديمية خاصة لكنه مطابقا لشروط اخيار املواد القراءية الذي قدمها على الحديدي في 
كتابه مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب.23 قد أكد  أن البدء في تعليم القراءة  يجب أن يعتمد على عبارات سبق سمعها للطالب 
و رددها عند االستماع. و من املستحسن أن يقدم للقارئ عبارات تعود سماعها و عرف معناها. أما من ناحية مضمون مادة القراءة 

فمن املستحسن تتما�سى بميول الطلبة أي مناسبا بنمو اللغوي عندهم و خبراتهم اليومية. 
أمــا مــواد القواعد، قدمت الباحثة املباحيث املنتجة من نتائج تحليل األخــطــاء. إذا ليس كل محتوى القواعد ملرحلة ما ينبغي 
تعليمها قدمتها الباحثة بل حسب الحاجات. ألن  كثيرا من متعلميها، وبحاصة لغير الناطقين بها، ينزلقون على شبكات معقدة و محيرة، 
السّيما بتقديم مــواد القواعد غير فعالية للمتعلم لقلة استخدامها في حياة املتعلم و غير محتاج لهم. و القواعد املقدمة بأسلوب 
بسيطة و األمثلة متنوعة، تسهيال للطبة لفهمها. بإسناد على رأي محمود كامل الناقة في كتابه تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات 
أخرى: أسسه- مداخله- طرق تدريسه على أن تعليم القواعد للمبتدئين ينبغى أن يوجد إحساسا لغويا صادقا وطليقا لدى املتعلم. 
واملراد باإلحساس اللغوي في هدف املبتدئين تعميم لقواعد اللغة، أي العمليات السيكولوجية التي يمكن املتعلم من استخدام اللغة 
بطالقة دون مجهود عقلي واع. أي بمعنى اآلخر على املتعلمي في املرحلة املبتدئين أن يحصل على معلوماتهم على القواعد عن طريقة 

عمليات االستنتاج القائمة على التدريبات النمطية و مالحظة اللغة أثناء االستخدام.24
 و بالتالي تحديد االستراتيجيات و التقويم. أما عما يتعلق بهذه املباحث ال يأتي شرحها بالتدقيق لكن قد سبق املرحلة املسبق عن 

تحديد اإلتجاهات و تحليل الحاجات.
الخطوة التالية من مرحلة التصميم و هي تسجيل املواد صحافيا ثم إلى تطبيقا جوجل التربوية. ما سجلت الباحثة املواد املطور 
مباشرة إلى تطبيقات جوجل. بالذكر أن شكل هذا التعليم تعليما إيلكترونيا مستفيدا بالتكنولوجيا التعليمي. قامت الباحثة بهذا 
األسلوب بالذكر على أن املواد مادة اللغة العربية كانت لغة ثانية أي أجنبية من قبل اإلندونيسيون. لذلك فمن املستحسن بتقديم 
املـــواد صحافيا لقيام ببعض تعديالت قبل تسجيل إلــى تطبيقات. ســوى كــان اجتناب مــن األخــطــاء اللغوية الكثيرة عند التسجيل 
اإليلكتروني، فهذا من إقتصاد الوقت في عملية التطوير. ألن املواد املسجلة معرضة بقلة األخطاء اللغوية. و هذا من إقتراح الباحثة 

ممن أراد البحث التطويري في تطوير املواد عبر تطبيقات املعينة. فاخطوات تسجيال ملواد و االختبار كما يلي: 
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دخلت الباحثة إلى رسالة جوجل بعنوانها الخاصة و الرمز  	-1
املعين

2-	تسجيل املواد عبر مواقع جوجل.

3-	للتسجيل أسلبان. األول تسجيل من جديد بمواد جديدة

4	-تسجيل املواد املعدة في الحاسوب
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5-	نشر املواد

6-	إتاحة التعليقات عبر صندوقها

7-	تصميم االختبارات

الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس التحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا 398



تطبيقات جوجل التربوية تطبيقات تعبر حديثة من قبل تقنيات التعليم في إندونيسيا، ال سيما عند تعليم اللغة العربية. لذلك 
ملن يرغب في استخدام هذه التطبيقات يمكن يوجه ببعض املشكالت ألن بعض أدواتها لم تجري تماما كما هي بتسجيل كتابة اللغة 
العربية. بــل على هــذا الــحــال يمكن لكل الباحثين اآلخــريــة إســتــفــاد بعض تطبيقات أخـــرى  ثــم نقلها للتسجيل فــي هــذه تطبيقات. و 
من اآلســف لقلة استخدام هذه تطبيقات ألن لم تنتشر كثيرا رغم أنها تعد حقيبة مجانية من التطبيقات التي تتم استضافتها عبر 
اإلنترنيت لتوفير التواصل و التعاون Cooperative بشكل أكثر فعالية بين أعضاء أو املؤسسات األكاديمية. و يمكن لجميع األفراد في 

الجامعة استخدام أدواتها.
و الخطوات التالية بعد كانت املواد مواد مبدئيا، فجرت مرحلة التطوير من قبل تجربة الخبراء بتصحيح و تحكيم املنتج املطور 
ثم التجربة املحددة و امليدانية ثم تنقيح حتى تكون منتجا كامال. و هذه الخطوات مما سبق ذكرها مناسبا مراحل تطوير املنمجة من 

ثالث نماذيج.

ب- خصائص مواد تعليم مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية
جودة املحتوى 	-1

)أ( محتوى املواد مالئمة بحاجات الطلبة و كفاءتهم، إما من الجانب اللغوي و التعليمي حسب مدخل تصميم املواد التعليمي. 
 Curriculum كما اقترح جاك ريشاد في بحثه أن تلتزم املواد املصممة مطابقة بكفاءة و مستوى التعليمي لدى الطالب في بحثه عن

development	in	language	teaching25

)ب( املــواد املطورة ألغــراض أكاديمية خاصة لقسم التربية اإلسالمية انطالقا من احتياجات الطلبة في املستقبل أثناء تعليم 
املواد باملراجع العربية.  إذا أن املواد أعدت لتوجه حاجات محددة خاصة للطلبة. و هذا من الخصائص الرئيسية أو املطلقة لبرنامج 
 Key	, عن Kristen	Gatehouse في كتاب كرستين غاتهوس  Strvens تعليم اللغة العربية ألغــراض خاصة، كما أشــارهــا سترفنس
Development	Curriculum	)ESP(	Purposes	Specific	for	English	in	Issues.		26رغم أنها ال تطابق تماما بأساس املواد ألغراض 
خاصة بأن املواد الواردة متدرجة حسب الحاجات و املهام بل بموازنة على تدرج السهولة و الصعوبة كما أسس إعداد املواد العام. 

بإضافة إلى بناء ما وصفتها الباحثة في النقطة األولى بموازنة في عين اإلعتبار بكفاءة الطلبة. 
محتوى النصوص سهولة الفهم ملقارنتها بمجال تخصصهم بلغة  ألغراض أكاديمية خاصة. و هذا من أنواع اللغة ألغراض خاصة 
كما اتصف ديفد كارتر Carter	David.	27و يسعى هذا النوع ملساعدة الدارس ليتفّوق أكاديمًيا في مجال تخّصصه، إذ تمّده بما يحتاج 
إليه من أدوات لغوية. حيث يلّبي البرنامج حاجات الدارسين في فهم الكتب واملراجع الخاصة بالتخّصص، وتبادل األفكار العلمية عند 
التواصل األكاديمي. 28 إذ أن املحتوى من النصوص قد اشتهر في خبرات الطلبة و شائعة استماعها في اللغة األم و قد مرت بجزء منها 

التعلم عليها لكن يجهل لغتها. بهذا األسلوب، يكون الطلبة بتعلم اللغة و عنها و تكرار الخبرات و زيادة املعلومات في وقت حان.     
)د(  محتوى القواعد بسيطة للفهم باملصطلحات قلية بل ممتازة ألن املواد املقدمة وفقا لتحليل األخطاء، باإلضافة أن الطلبة 
ال يحتاجون إلى معرفة مواقع الجمل الكثيرة إال أربعة: املسند و املسند إلية و اآلداة و الفضلة بسيماتها  و شروتها املعينة. ثم تعيين 
و هذه الخصائص مطابقة بما قدمها محمد البوصيري في بحثه عن  	.)234( Dji Sam Soe حراكات عند ضبط الكلمات بأسلوب
تعليم اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة، بأن دارس اللغة الخاصة يجب أال ُيشغل بقواعد اللغة العامة، ألن تلك مرحلة يفترض أن يكون 
قد هضمها من قبل، وهو اآلن يلهث وراء توظيف هذه املعرفة لتصبَّ في خانة الحقل الذي يعمل، أو يود أن يعمل فيه. وهذا التحديد الذي 
ُجهَد ألنه 

ْ
دها بعض الباحثين أن تعليم اللغة ألغراض خاصة يوفر الوقَت وال يتضمنه تعريف مفهوم اللغة الخاصة ينطوي على مزايا حدَّ

ارس وحاجاته و أقّل تكلفة من تعليم اللغة ألغراض عامة 29 يركز على الدَّ
جودة التعليم 	-2

)أ( األهداف املقرر وفقا لحاجات الطلبة. بالذكر أن الطلبة في املرحلة الدراسية الجامعية و املستوى اللغوي املبتدئين أغلبهم، 

ƞǾǱƘƾǱȃƗ ƞǝƘǢƦǩƗ ƻƘƽƍ ƞǾƛƸǖǩƗ ƞǚǪǩƗ :399مجموعة بحوث



فمن املستحسن التباين بين أهداف تعليم القراءة األسا�سي و الفهم، إنطالقا من كفاءتهم اللمدر�سي و اللغوي. و هذا من الفروق بين 
العربية ألغراض عامة و العربية ألغراض خاصة، بأن املستوى اللغوي الذي تكتب به املادة محكوم بغرض املتعلم و هدفه، باإلضافة 
إلى أن تصميم األهداف أكثر يسرا و أقل تكلفة لبناء على حاجات محدودة و مهارات معينة. كما أكده رشدي أحمد طعيمة في كتابه 

تعليم العربية ألغراض خاصة مفاهيمه و أسس منهجيته.  
)ب( تقديم املــواد باستراتيجيات املتنوعة و الجذابة لدفع الطلبة على التعلم الذاتي و التفاعلي و التعاوني حتى  توفير الفرصة 
التعلمية و يمكن للطالب أن يتعامل مع املادة العلمية و الخبرات التعليمية. و هذا من معايير عرض املادة التعليمية الجيدة بأن تعرض 
املــادة التعليمية وفــق مبادئ التعلم الذاتي أي موجهة إلــى املتعلم ذاتــه و دفــع الطالب إلــى التعلم بفضل التساؤالت و تنويع مداخل 
األنشطة التعليمية. و يهتم أكثر شكل هذا املعيار في التعليم ألغراض خاصة. كما أشار تلك املعايير محمد محمود الخوالدة في كتابه 

أسس بناء املناهج التربوية و تصميمي الكتاب التعليمي.30
)ج( عرض املــواد بشكل التعليم التكاملي بين التعليم التقليدي و اإليلكتروني وفقا لنمظ التعليم الحديث. و من املعروف بأن 
لكلي شكلين مزايا و نقصان. ال سيما إن شكل هذا التطوير تأخذ دورا فعاال و أكثر تشويقا إذ أنها معرضة عبر أجهزة  إيلكترونية و جهاز 

31	.Brian	Tomlimson الجوال. كما اقترح و اعتقد ذلك برييان تاملينسون
)ه( التقويم مالئما بأهداف التعليم باإلختبارات املتنوعة و املختلفة و الجذابة حسب تقويم مهارة الــقــراءة. كما ذكــره محمد 
محمود الخوالدة عن معايير التقويم الجيد بأن يستخدم في تقويم نتاجات التعلم عند الطلبة مختلف أساليب التقويم و أنواعه 

شامال.
3-	جودة الوسائط التعليمية

)أ( عــرض املــواد باستفادة تطبيقات جوجل التربوية بأدواتها املتنوعة  و الجذابة و الحديثة كرسالة جوجل و مواقع جوجل و 
مستنداد جوجل و تقويم جوجل و مجموعة جوجل. من املعلوم أن جوجل أصبحت تحتل كل مكان بمنتجاتها املناسبة الحتياجات 
العالم. تطبيقات جوجل التربوية ) Education	for	Apps	Google( هي تعد حقيبة مجانية من التطبيقات التي تتم استضافتها عبر 
اإلنترنيت لتوفير التواصل و التعاون Cooperative بشكل أكثر فعالية بين أعضاء أو املؤسسات األكاديمية. و يمكن لجميع األفراد في 

الجامعة استخدام أدواتها. و لكل أدوات مميزات خاصة التي يمكن للطلبة الستفادها. و هي:
)1( بريد جوجل Gmail و ميزتي الدردشة الصوتية و املرئية املدمجين في هذه األداة.

)2( مواقع جوجل Drive	Google هي أسهل وأيسر طريقة يمكن من خاللها إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت دون الحاجة ملعرفة 
الكثير عن لغات البرمجة أو تصميم املواقع. فإنشاء املوقع يتم عن طريق اختيار أحد القوالب الجاهزة املتوفرة في املوقع واستخدام 
محرر شبيه بمحرر النصوص، ويمكن ألكثر من شخص التشارك في إنشاء موقع والتحكم بمن يستطيع الوصول إليه، حيث يمكن 
أن يكون املوقع متاًحا لجميع مستخدمي اإلنترنت أو ملن يطلب االشتراك في املوقع أو لطالب مدرسة أو فصل معين عن طريق دعوتهم 

أو حتى قصر إمكانية دخول املوقع على منشئيه فقط. 
)3( محرر مستندات جوجل Doc	Google الذي يتيح فرصة تعاون املتعلمين مع بعضهم في الوقت الفعلي على مستند و احد و 
مشاركة املعلومات بسهولة، و يمكن لكل مستخدم االحتفاظ بالتحكم في األشخاص الذين يشارك مستنداته معهم، و التحكم في 
األشخاص الذين يمكنهم الدخول إلى حسابه في أي وقت باستخدام أجهزة كمبيوتر أو الحاسوب و لفتوب أو  جهاز جوال أو جهاز لوحي 

.Blacberry,	I-Phone .؛)android( ألندروت
)4( تقويم جوجل calender	Google في إجراء تواصل حالي و بسهوالة أكبر، اإلضافة على أنه يمكن ألعداد كبير إنشاء و استخدام 

موقع إلكتروني على اإلنترنيت.
)5( مجموعات جوجل Group	Google تتيح ملستخدميها التعرف على أشخاص آخرين يشاركوننا نفس االهتمامات والتواصل 
معهم بفاعلية وتبادل املعلومات. ويتم إنشاء املجموعة من قبل مؤسسها باستخدام خدمة مجموعات جوجل إلرسال رسائل بريد 
إلكتروني لعدد كبير من املشتركين وإدارة وأرشفة قائمة املــراســالت، حيث توفر مساحة تخزين كبيرة وصفحات قابلة للتخصيص 

وخيارات إدارة للمجموعة البريدية تناسب جميع االحتياجات.
)ب( مالئمة التطبيقات بمهارة القراءة و أهدافها. ألن ليس كل تطبيقات مناسبة لكل مهارات. بالذكر إلى مفهوم القراءة أنها بأن 
عملية عقلية انفعالية دافعية تشتمل على التعرف على الرموز املكتوبة والنطق بها وفهمها وتذوقها ونقدها وحل املشكالت في ضوءها. 
فمن املمكن استخدام هذه التطبيقات ألنها أعدت الدردشة الصوتية و املرئية املدمجين في هذه األداة. إذن يمكن قراءة الكتب عبر 

معرضها و سماع نموذج القراءة من خالل الدردشة الصوتية.
)ج( إتاحة الفرصة الواسعة للطلبة و املدرس إلجراء عملية التعليم و التعلم داخل الفصل و خارجه بمراعات الفروق الفردية 

بجواز حد الوقت و املكان. ألن من معايير التعليم الجيد إتاحة الفرصة الواسعة و الحرية لكل طلبة للتعلم في أي مكان كان.

الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس التحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا 400



ج- أثر اسدتخدام مواد تعليم مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية 
لترقية دافعية التعلم طلبة قسم التربية اإلسالمية بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين 

كلمنتان الجنوبية.
تعتبر الدافعية Motivation  من الشروط األساسية التي يتوقف عليها تحقيق الهدف من  عملية التعلم في أي مجال من مجاالته 
املتعددة.  إن مصطلح الدافعية كتكوين نف�سي على أنها عملية داخلية توجه نشاط الطالب لبذل جهده في دفع األنشطة لتحقيق أو 
إشباع هدف معين.32 جديرا بالذكر إلى نتائج االستبانة و املالحظة ملعرفة دافعية الطلبة بعديدة من املؤشرات، فحلصت الباحثة أن 
دافعية الطلبة في درجة عالية باستخدام مواد القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية. و هذه النتيجة مناسبا 

بالسمات العامة للمواد التعليمية الجيدة بأن املواد الجيد هي إثارة إهتمام الطلبة و تشكيل دافعية إدراكية بقوة. 
الحصول على هذه النتيجة ال شك أن من أسببها ألن املواد املطورة حسب حاجات الطلبة و تخصصهم الشتراكهم أثناء تحليل 
الحاجات. بإضافة إلــى عــرض املــواد عبر تطبيقات جوجل التربوية على أنها ليس شكل كما العادة في عملية تعليميو عند الطلبة.  و 
هذا إجابة من اقتراح برييان تاملينسون Tomlimson	Brian أن تطوير املواد اللغوية تأخذ دورا فعاال و أكثر تشويقا إذ أنها معرضة 
عبر أجهزة  إيلكترونية و جهاز الجوال.33  جديرا بالذكر إلى أن في إندونيسيا متطورة تطورا كبير في استخدام أجهزة إيلكترونية و لكن 
 Language Teaching Materials استخداماتهم قليلة. و يتما�سى هذا التحصيل بالبحث الذي أجري به جومنشون في بحثه عن
and Learner Motivation، أينما كلما تفرق املواد فتفرق دافعية التعلم عند الطلبة.34 ال سيما أنهم ما شعروا بالصعوبة كثيرة في 
فهم مضمون النصوص التمام تعلمهم في املواد األخرى أو خبراتهم اليومية بل جهل باللغة العربية. و في حين، فمقارنة خبرتهم السابقة 
و ما تعلم األن ليس �ســيء مثتقل و معسر ألنها من مبادئ تعلم الكبار، كما عبر عنها مالجوم نولز Knowles	Malcolm بــأن اهتمام 

الكبار األكثر اهتماما في املواضيع التي لها صلة مباشرة لعملهم أو الحياة الشخصية . 

د- أثر استخدام مواد تعليم مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية في 
ترقية التحصيل الدراسي لطلبة قسم التربية اإلسالمية في جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجر
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وجود فروق دلت على أن    hitung-Tو  tabel-T نتائج   إما على  أساس   test)-(Tاختبار "ت" إنطالقا من نتيجة 

ذات دالة إحصائية باستخدام مادة القراءة ألغراض أكادميية خاصة لقسم الرتبية اإلسالمية باستفاد تطبيقات جوجل الرتبوية  على 
رتبية اإلسالمية ة لقسم الاستخدام مادة القراءة ألغراض أكادميية خاص أنالتحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية. فلخصتها الباحثة 

ة احلكومية التحصيل الدراسي لطلبة قسم الرتبية اإلسالمية جامعة أنتساري اإلسالمي ترقية على مأثرباستفاد تطبيقات جوجل الرتبوية 
 ببنجرماسني.

من نتائج االختبار  نفبقول اجململ أن كفاءات الطلبة يف االختبار القبلي مازالوا ضعيفة. لكن تنائج االختبار البعدي تعد أحس
اليت هلا عالقة بالرتبية أم  يف ختصصهم تعليمة أخرى املطورة مبواد املواد ربطالقبلي. هذا بناءا على ارتباط املواد خبرباهتم أي ختصصهم و 

العربية وسيلة . جديرا بالذكر على أن مادة اللغة (to construc information)الدراسة اإلسالمية أي ما مسي ببناء املعلومات 
بط احملتوى اإلضافة إىل ر . بأخرى تعليميةاملواد لفهم مواد ب ونستفيدملعرفة و تعلم املواد القادمة فربطها مبواد أخرى من شيء الزم حىت ي

ما. هذا بالطبع هاليت قد متت تعلمها يف اللغة األم لكن جهل يف العربية، لذلك ميكنهم مبقارنة و ارتباط بين التعليمي باملعلومات السابقة
فهذه القدرة مهمة لتعلم . inductionو االستقراء  analogizingعلى قدرة طلبة كمتعلم الكبار الذين هلم القدرة على القياس 

 اللغة الثانية للكبار. 
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ة احلكومية التحصيل الدراسي لطلبة قسم الرتبية اإلسالمية جامعة أنتساري اإلسالمي ترقية على مأثرباستفاد تطبيقات جوجل الرتبوية 
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من نتائج االختبار  نفبقول اجململ أن كفاءات الطلبة يف االختبار القبلي مازالوا ضعيفة. لكن تنائج االختبار البعدي تعد أحس
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ما. هذا بالطبع هاليت قد متت تعلمها يف اللغة األم لكن جهل يف العربية، لذلك ميكنهم مبقارنة و ارتباط بين التعليمي باملعلومات السابقة
فهذه القدرة مهمة لتعلم . inductionو االستقراء  analogizingعلى قدرة طلبة كمتعلم الكبار الذين هلم القدرة على القياس 
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وجود فروق دلت على أن    hitung-Tو  tabel-T نتائج   إما على  أساس   test)-(Tاختبار "ت" إنطالقا من نتيجة 

ذات دالة إحصائية باستخدام مادة القراءة ألغراض أكادميية خاصة لقسم الرتبية اإلسالمية باستفاد تطبيقات جوجل الرتبوية  على 
رتبية اإلسالمية ة لقسم الاستخدام مادة القراءة ألغراض أكادميية خاص أنالتحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية. فلخصتها الباحثة 

ة احلكومية التحصيل الدراسي لطلبة قسم الرتبية اإلسالمية جامعة أنتساري اإلسالمي ترقية على مأثرباستفاد تطبيقات جوجل الرتبوية 
 ببنجرماسني.

من نتائج االختبار  نفبقول اجململ أن كفاءات الطلبة يف االختبار القبلي مازالوا ضعيفة. لكن تنائج االختبار البعدي تعد أحس
اليت هلا عالقة بالرتبية أم  يف ختصصهم تعليمة أخرى املطورة مبواد املواد ربطالقبلي. هذا بناءا على ارتباط املواد خبرباهتم أي ختصصهم و 

العربية وسيلة . جديرا بالذكر على أن مادة اللغة (to construc information)الدراسة اإلسالمية أي ما مسي ببناء املعلومات 
بط احملتوى اإلضافة إىل ر . بأخرى تعليميةاملواد لفهم مواد ب ونستفيدملعرفة و تعلم املواد القادمة فربطها مبواد أخرى من شيء الزم حىت ي

ما. هذا بالطبع هاليت قد متت تعلمها يف اللغة األم لكن جهل يف العربية، لذلك ميكنهم مبقارنة و ارتباط بين التعليمي باملعلومات السابقة
فهذه القدرة مهمة لتعلم . inductionو االستقراء  analogizingعلى قدرة طلبة كمتعلم الكبار الذين هلم القدرة على القياس 

 اللغة الثانية للكبار. 

 

 

 

 

 

 Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Nilai Pretest & Nilai Postest 5 ,401 ,504 

٢،٧٧٦-  ٥،٠٩٣ ٢،٧٧٦-  

إنطالقا من نتيجة اختبار “ت” )T-test(   إما على  أساس نتائج  T-tabel  و T-hitung   دلت على أن وجود فروق ذات دالة إحصائية 
باستخدام مادة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة لقسم التربية اإلسالمية باستفاد تطبيقات جوجل التربوية  على التحصيل الدرا�سي 
للمجموعة التجريبية. فلخصتها الباحثة أن اســتــخــدام مـــادة الــقــراءة ألغـــراض أكاديمية خــاصــة لقسم التربية اإلســالمــيــة باستفاد 
تطبيقات جوجل التربوية مأثر على ترقية التحصيل الــدرا�ســي لطلبة قسم التربية اإلسالمية جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية 

ببنجرماسين.
فبقول املجمل أن كفاءات الطلبة في االختبار القبلي مازالوا ضعيفة. لكن تنائج االختبار البعدي تعد أحسن من نتائج االختبار 
القبلي. هذا بناءا على ارتباط املــواد بخبراتهم أي تخصصهم و ربط املــواد املطورة بمواد تعليمة أخــرى في تخصصهم التي لها عالقة 
بالتربية أم الدراسة اإلسالمية أي ما سمي ببناء املعلومات )to construc information(.	جديرا بالذكر على أن مادة اللغة العربية 
وسيلة ملعرفة و تعلم املواد القادمة فربطها بمواد أخرى من �سيء الزم حتى يستفيدون باملواد لفهم مواد تعليمية أخرى. باإلضافة إلى 
ربط املحتوى التعليمي باملعلومات السابقة التي قد تمت تعلمها في اللغة األم لكن جهل في العربية، لذلك يمكنهم بمقارنة و ارتباط 
بينهما. هذا بالطبع على قدرة طلبة كمتعلم الكبار الذين لهم القدرة على القياس analogizing و االستقراء induction.	فهذه القدرة 

مهمة لتعلم اللغة الثانية للكبار. 
و بالنسبة لقسم التربية اإلسالمية، أن مضمون املواد ليس متعلقة بتخصصهم فحسب بل باملحتوى الدين، مثل اآلية القرآنية 

و األحاديث النبوية و القصص التي وردت في كتب دينية أو مجالس تعليمية. فضال بهذه كلها، تسهيال للطلبة في فهم املواد املطورة.
و مما يتعلق بالقدرة على قراءة املواد غير مشكولة، فمعالجة النحوية بأسلوب Soe	Sam	Dji)123( كان مدافعا لهم في فهم املواد 
لقلة مصطلحات مستخدمة أثناء تعليم القواعد لكن سهولة اإلجراء. و الفهم على معانى الجمل مدافع على ضبط الكلمات. فبقول 
املجمل أن املواد املطورة املالئمة بتخصص طلبة قسم التربية اإلسالمية مساعدة لهم في فهم الكتب العربية في مجال تخصصهم و 

بالتالي مساعدتهم على ضبط الكلمات غير مشكولة بأكثر سهولة.
إضافة مما سبق ذكرها أن املواد املعرض عبر تطبيقات جوجل التربوية التي كانت حديثة و جذابة من قبلهم حث إلى جهد كبير 
في التعلم، حيث أن التعليم اإليلكتروني ليس شيئا جديدا عندهم  ألن بعض الــدروس مقدمة عبر التكنولوجية الحديثة لكن هذه 
التطبيقات تعد شيئا جديدا من قبلهم، ال سيما بكمال األدوات فيها فــزادت هماسة التعلم أكثر تفاعال و بالتالي نتج على الحصول 
املرغوب. أينما دفعت تطبيقات جوجل على التعلم الذاتي أم التعاوني، و رغب الطلبة في التعاوني أكثر ترغيبا فيه، حيث أن أسلوب 
 في تدريس الطلبة من ذوي الدعم التعليمي على مهارة القراءة االستيعابية ، وبناء املفردات، والعمل على نحو تعاوني 

ً
التعاونية ممتازا

عبر صندوق التعليقات أم محرر مستندات جوجل و غير ذلــك من أدواتــهــا، كما أرشــد ذلــك وجيه مر�سي أبــو لبن،35 و في هــذه الحالة 
سميت الباحثة هذا األسلوب بأسلوب القراءة التعاونية التفاعلية Reading	strategic	Collaborative	Interactive .وتعتبر هذا 
 ذو صعوبات التعلم ألن يشعرهم أنهم يساهمون في املجموعات التي ينتمون إليها مما يشعرهم 

ً
األسلوب فعال مع الطلبة، خصوصا

بالنجاح و أنها عطلت نتائج إيجابية مع الطلبة اآلخرين ذوي املستوى العادي أو فوق العادي من حيث التحصيل.
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د- الخاتمة
إنطالقا من نتائج البحث السابقة، و إسهاما لتحسين عملية تعليم اللغة العربية في إندونيسيا تو�سى الباحثة و تقدم االقتراحات 

فيما يلي: 
أ(	 للحكومة و أصحاب القرار

نظرا إلى أهمية اللغة العربية حسب طلبة جامعة إسالمية لفهم الكتب و املراجع الدراسية املكتوبة بالعربية و بالذكر أن هذه 
القدرة من مميزات طلبة جامعات اإلسالمية، فينبغي للحكومة ألن تقرر بأن تعليم اللغة العربية ألغراض أكاديمية خاصة من مداخل 
فعالة لتحليل املشكالت املوجهة عما تتعلق بضعف كفاءة طلبة في قــراءة الكتب العربية و فهمها. و بالتالي تشترك إشتراكا فعاال في 

تطوير املقرر املحتاج لهذا املدخل.
ب( لقسم التربية اإلسالمية بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية

 اإلهتمام كبير بمادة اللغة العربية بتركيز على الهدف العام لفهم الكتب العربية بل دون استعداد باملنهج الكامل، فاملواد املطورة 
الكاملة باألهداف الخاصة و األنشطة التعليمية حسب حاجات الطلبة حال لنقصان سبق ذكره. فينبغي على هذا القسم لتقرير هذه 
األهداف من ضمن منهج تعليم اللغة العربية في هذا القسم. و بالتالي أن تطبيقات جوجل التربوية و إفادتها، فينبغي على هذا القسم 

باقتراح مدرسين آخرين بأن يطوروا املواد باستفاد هذه التطبيقات.
ج( ملعلمي اللغة العربية

ينبغي للمعلم أن يوجه أهداف التعليم الخاصة و محتوياتهاحسب الحاجات و تقترح الباحثة على أن يستفيد من املواد املطورة 
عبر تطبيقات جوجل التربوية عند التعليم ببعض التعديالت املحتاجة .

د( للطلبة
ينبغي لطلبة قسم التربية اإلسالمية بأن يستفيدوا هذه املادة املطورة و كذلك تطبيقات جوجل التربية في تعلم اللغة العربية و 

مواد أخرى.
ه( للباحثين آخرين

إن هذه املــواد املطورة عبر تطبيقات جوجل التربوية محدودة ملهارة القراءة و مجربة في وقت ضيق بمجتمع غير كثير، فينبغي 
للباحثين اآلخرين أن يجر بالبحث بأكثر زمن و أوسع مجتمع حتى يمكن النظر على صالحتها و كمالها. بإضافة إلى أن يطوروا البحث في 

مهارة أخرى باستفاد تطبيقات جوجل أم تطبيقات أخرى املالئمة بمدخل أغراض عامة أم خاصة.
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