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Summary of the Research
As well know together, teaching learning material improvement is one of the
studying processes in acheaving certain educator target. This mean for creating an
effective success teaching learning as the chose aim. Spiritual elements must be
focused on Arabic language teaching material improvement. Because the students
are creatures having sense of feeling. Like wikes, culture elements have an
important role in developing teaching material in order that Arabic language can
be accepted by the students. And futher Arabic language education graduate is as
society's demand.
Keywords: Foundations, Educational, Materials

مستخلص البحث

 أن تطوير ادلواد التعليمية ىي أحد من عملية التعليمية للحصول على أفضل،كما ال خيفى علينا
 دبعىن النجاح يف، فهو يهدف إىل جعل التعليم ذو فعالية،نتيجة شلكنة من حالة تعليمية معينة
. وفعال دبعىن االستخدام األمثل للموارد ادلتاحة والزمن،الوصول إىل ادلؤمل إصلازه
.وارتبطت األسس النفسية بادلواد التعليمية للغة العربية لكون الطفل كخلق ذي شعور وعاطفة
 ذلك كي تقرب،وللثقافة قيم خالدة ونتائج قيمة وذلا دور ىام يف تطوير ادلواد التعليمية للغة العربية
.اللغة العربية من نفوس الطلبة ويستجيبون دبتطلبات اجملتمع الذي يعيشوهنا فيما بعد
 تطوير المواد، األسس:الكلمة األساسية
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المقدمة
أ عطى اإلنسان يف العصر احلديث كثًنا من الفكر واجلهد دلشكلة االتصال بٌن األفراد والشعوب ،وقد
متثل ىذا العطاء يف منو وسائل االتصال كالصحافة واإلذاعة والتلفزيون منوا كبًنا ومتثل أيضا يف اىتمام ادلؤسسات
الرتبوية والثقافية بتعليم اللغات القومية لألجانب.
وألن دراسة اللغات األجنبية مسألة حيوية يف عصرنا ،اوصى كثًن من ادلربٌن أن يكون لكل طفل يف
ادل درسة االبتدائية فرصة لتعلم لغة أجنبية،عالوة على الفرص اليت تتاح بالفعل يف مستوى ادلدرسة الثانوية والكليات
اجلامعة.
وديكن ان نقول إنو منذ القرن السابع ادليالدي وجدت رغبة جارفة يف تعلم اللغة العريبة من جانب
ىؤالء الذين اعتنقوا الدين اإلسالمي،ومن ىذا كان الد ين اإلسالمي عامال لو امهية كربى يف نشر اللغة العربية يف
البالد اليت فتحها ادلسلمون ومن ىذه احلقيقة التارخية ديكن القول ان اللغة العربية لغة مقدمة يف نظر ادلسلمٌن من
غًن العرب،يصلون هبا وحيجون ويدعون اهلل ويدعون للصلوات،ومن ادلهم ان نشًن اىل ان تعليم اللغة العربية
لألجانب من غًن ادلسلمٌن يرجع اىل وقت متأخر نسبيا قرن السابع عشر ادليالدي وذلك حينما دخلت اللغة
العربية اىل جامعة كمربدج ،ويف ذلك الوقت كان اذلدف الديين واذلدف التجاري مها اذلدفٌن األساسيٌن من تعلم
اللغة العربية،و يستبٌن ذلك من اخلطاب الذي وجهو نائب رئيس جامعة كمربدج اىل توماس ادمز الذي أسهم
جبهد يف إدخال اللغة العربية اىل كمربدج والذي سبق اإلشارة إليو يف الفصل األول من ىذا الكتاب.
أ -تحديد البحث

 .1ما ىي األسس يف تطوير ادلواد التعليمية للغة العربية ومفهومها ؟
 .2ما دور األسس النفسي والثقايف واإلجتماعي يف تطوير ادلواد التعليمية للغة العربية ؟

ب -فوائد البحث
 .1دلعرفة األسس يف تطوير ادلواد التعليمية للغة العربية ومفهومها
 .2دلعرفة دور األسس النفسي والثقايف واإلجتماعي يف تطوير ادلواد التعليمية للغة العربية

53

Vol. 01 No. 02 July - Des 2017
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

مفهوم األساس النفسية
أ -األسس في تطوير المواد التعليمية للغة العربية
تطوير ادلواد التعليمية ىي أحد من عملية التعليمية للحصول على أفضل نتيجة شلكنة من حالة تعليمية
معينة ،فهو يهدف إىل جعل التعليم ذو فعالية ،دبعىن النجاح يف الوصول إىل ادلؤمل إصلازه ،وفعال دبعىن االستخدام
األمثل للموارد ادلتاحة والزمن.
تطوير ادلواد التعليمية ىي أحد من عملية التعليمية للحصول على أفضل نتيجة شلكنة من حالة تعليمية
معينة .فهو يهدف إىل جعل التعليم ذو فعالية ،دبعىن النجاح يف الوصول إىل ادلؤمل إصلازه .وفعال دبعىن االستخدام
األمثل للموارد ادلتاحة والزمن.
إن مهندس ادلواد التعليمية ينبغي ان يراعي رلموعة من العوامل واألسس لتأمٌن مواد تعليمية .جيمع بٌن
األصالة وادلعاصرة اصالة من اخلصائص االبداعية اليت ربافظ على ىوية األمة ،معاصرة ذبعلها قادرة على التكيف
والعيش وسط احلياة ادلتغًنة .ولتأمٌن ىذه الدالالت يف ادلواد التعليمية ،فإنو ينبغي ان يراعي عند ىندستو
وتصميمو األسس التالية.
 .1األساس النفسي
كل األطفال لديهم ميول وموىبات وكفاءات سلتلفة  ،وديكنهم يف طبيعيتهم ىناك طفالن أو أكثر
متساويا واجلانب النفسي سلتلفا.
إن الطفل سللوق متطور ،ويف كل ادلراحل خصائص سلتلفة بعضو من بعض .بناء على ذلك ،البد
لألطفال ينهون الواجبات جيدا .إذا كانت ال ينتهي جيدا فتطوير كل ادلراحل مظطر .ولذلك ،ينبغي على
1
ادلدرسٌن تصميم األىداف واحملتويات والنشاطات والطرق التعليمية مناسبا يف مراحل التطور لألطفال.
وأما نظرية جان بياجية فإذا توصل بياجية اىل أ ّن القوى اإلدراكية عند اإلنسان تتطور بصورة متسقة
2
ومتر يف مراحل عديدة امهها :
أ) مرحلة التفكًن احلسي وىي للألطفال الصغار من صفر  2-سنة
1

Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan
Ajar dalam pendidikan Agama Islam, Surabaya; PT Raja Grafindo Persada, 2011. Hal 26
 2زلمد زلمود اخلوالدة ,أسس بناء ادلناىج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي ,عمان  (:دار ادلسًنة للنشر والتوزيع. )2111. ,ص 238
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ب) مرحلة التفكًن ما قبل العلميات اإلجرائية من  7-2سنوات وفيها ديزج تفكًنه احلسي مع
شيئ من التفكًن احلدسي والتخميين وادلختلط ،وتتميز بالتفكًن ما قبل ادلفاىيم
ت) مرحلة التفكًن اإلجرائي من  11-7سنة وىي ادلرحلة اليت تتميز بالتفكًن اإلجرائي
ث) مرحلة التفكًن اجملرد من 15-11سنة وفيها يستطيع الطفل ان يدرك ادلعاين اجملردة اي
فهم الكلمات او ادلصطلحات او ادلفاىيم اليت ربتاج اىل شيئ من التجريد لكي تفهم،
وذلك عن طريق ضرب األمثلة احملسوسة يف الواقع لتقريب معىن الكلمات اجملردة اىل
ادلتعلم.
فإذا قدمت مادة التعليمية رلردة لتعلمٌن ما زالو يف ادلرحلة احلسية او اجرائية ،فإ ّن ىذا يعين ان ادلتعلمٌن
الديلكون اإلستعداد النفسي لفهم اخلربات التعليمية ،عندئذ يواجو ادلتعلمون صعوبة يف فهم ادلادة واستيعاهبا ،اما
اذا مت اختيار ادلادة التعليمية دبا يتالئم مع مرحلة التطوير العقلي عند ادلتعلمٌن وفقا لنظرية بياجية اي تقدمي مادة
تعلمية حسية لألطفال يف مرحلة التفكًن احلسي ومادة تعليمية إجرائية لألطفال الذين ىم يف مرحلة التفكًن
اإلجرائي،و مادة تعليمية رلردة اىل ادلتعلمٌن الذين ىم يف مرحلة التفكًن الشكلي (التجريدي) فإ ّن ادلتعلمٌن يف
كل احلاالت ديلكون اإلستعداد النفسي والعقلي لفهم اخلربات التعليمية الواردة يف ادلنهاج .ومن مث التقدم يف
عملية التحصيل العريف بسهولة ،األمر الذي يسهم يف اندفاع ادلتعلمٌن ضلو التعلم واإلستمرار فيو بقوة واذباه
بسبب الطاقة احملركة ضلو السلوك الذي يتمثل يف فهم ادلوقف التعليمي وما حيملو من داللة ومعىن عند ادلتعلم.
والتحرك ضلو إصلاز األىداف ادلنشودة بصورة متتابعة يف ضوء تطبيق مبدإ الثواب والعقاب بصورة صحيحة لتكامل
3
اجلهود يف ربقيق األىداف عند ادلتعلمٌن.
 .2األساس الثقافي واالجتماعي
األساس االجتماعي يتضمن من الرتكيب االجتماعي (األسرة) ،والرتكيب السكاين ،والرتكيب
اللغوي ،والرتكيب العنصري والرتكيب ادلعيشي (االقتصادي) .وحينما األساس الثقايف يتكون من
4
العموميات والبدائل واخلصوصيات وخصائصها.
عندما نتحدث اجلوانب الثقافية واالجتماعية أساسا إلعداد ادلواد التعليمية فإن ادلبحث ادلهم
يتضمن من مفهوم الثقافة اإلسالمية ومصادرىا وخصائصها ومستوياهتا مادية ومعنوية وموقف
5
الثقافة اإلسالمية من الثقافة العربية واألبعاد ادلاضية واحلاضرة وادلستقبلة للثقافة العربية اإلسالمية.

3زلمد زلمود اخلوالدة ,أسس بناء ادلناىج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي( ,عمان  :دار ادلسًنة للنشر والتوزيع ،)2111. ,ص 239 :
 4زلمد زلمود اخلوالدة ,أسس بناء ادلناىج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي( ,عمان  :دار ادلسًنة للنشر والتوزيع ،)2111. ,ص 172 :
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يقول طعيمة إن الثقافة تعين ذلك الكل ادلركب الذي يشتمل على ادلعارف والعقائد وأشكال الفنون
والقيم والقانون والعادات  ،بل ومجيع القدرات اليت يكتسبها االنسان كعضو يف اجملتمع6.وحينما االجتماع يدرس
عالقة بٌن اجملتمع واجملتمع اآلخر .ولذلك  ،إذا نرتبط بادلواد التعليمية للغة العربية بأن األساس الثقايف يتحدث عن
تعبًن اللغة واألساس االجتماعي يتحدث عن البيئة اللغوية يف اجملتمع.
ب -دور األساس الثقافي واالجتماعي والنفسي في تطوير المواد التعليمية للغة العربية
إعداد ادلواد التعليمية وتطويرىا للغة العربية البد أن يهتم بأسسو .ىذا مهم لكي ينتج ادلواد التعليمية
رجوعا مناسبا ألحوال الطلبة وظروفهم يف استخدامها .وأما األسس ادلهمة يف اىتماىا بإعداد ادلواد التعليمية
ودورىا فيما يلي :
 .1األساس النفسي
ويف عملية تعليم اللغة العربية للناطقٌن بغًنىا تتمثل مراعاة الدواع يف تأكيد وجودىا لدى الراغبٌن يف تعلم
اللغة العربية وبالتايل تقويتها إذا كانت ضعيفة وذلك عن طريق –على سبيل ادلثال ال احلصر -إفهامهم أن
تعلم اللغة العربية سوف يساعدىم على ربسٌن مستواىم وأوضاعهم من خالل العمل يف اجملاالت اليت تطلب
7
إجادة اللغة العربية.
الشروطالنفسيةالتىيجبمراعاهتاعندتصميمالكتابوىيكماتلي:8
أ) أن يكون الكتادبناسبادلستوى الدارسينفكريا
ب) أن يراعى مبدأ الفروق الفردية

ت) أن يثًن ىف الدارسالت فكًن ويساعد على تنمية دبا يساعد على اكتساب اللغة األجنبية

(العربية)
ث) أن تبىن ادلادة التعليمية وفق استعداد ات لدار سينو قدراهتم

ج) أن يشب عدوا فعهم ويرضىرغ بات مهو يناسب ميوذلم

ح) أن يراعى عند التأليف للمرحلة العمرية التىيؤلفلها،فالصغًن غًن الكبًن ىف اكتسابو للغة

األجنبية
5رشدي أمحد طعيمة ،تعليم اللغة العربية لغًن النا طقٌن هبا مناىجو وأساليبو( ،إسيسكو  :منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،
 ،)1989ص 39-37
 6رشديأمحدطعيمة،تعليماللغةالعربيةلغًنالناطقينبهامناىجهوأساليبو( ،إسيسكو  :منشوراتادلنظمةاإلسالميةللرتبيةوالعلوموالثقافة،)1989 ،ص 96
7نصر الدين إدريس جوىر ،األسس النفسية لبناء منهج تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا/http://lisanarabi.net .
8ناصرعبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل،أساس إعداد الكتب التعليمية لغًن الناطقٌن با لعربية( ،رياض  :دار الغاىل،بدونسنة)،ص 34
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خ) أن يراعى التكامل ىف ادلادة بينا لكتاب األساس يومصاحباهتا

د) أن يعٌن الكتاب على تكوين االذباىات والقيم ادلرغوب فيها لدى الدارسٌن.
 .2األساس الثقافي واالجتماعي
دلتعد العالقة بٌن اللغة والثقافة يف حاجة لشرح أو إيضاح ،فاللغة عنصر أساسى من عناصر
الثقافة ،فنحن نعرب عن الثقافة باللغة ،والديكن اإلنسان أن يتحدث باللغة دبعزل عن الثقافة ،فاللغة وعاء
الثقافة ،وىي الوسيلة األولىفي التعبًن عن الثقافة،ومن ىنا تظهر العالقةبينالثقافةواللغة ،أما عالقة الثقافة
بتعليم اللغة االجانب ،فانفهم ثقافة اجملتمع اإلسالمي تعد جزءا أساسيا من تعلم اللغة ،ولذلك قيل :
إندارس اللغة األجنبية ال بدلو – إذاكان يرغب يف إتقاهنا جيدا – من أن يتعرف على حضارة اجملتمع
الذي يتكلم أفراده تلكاللغة تعرف اكافيا يعصمهمن الوقوع فيز للبالغ اخلطورة،ومنثم فإن تعلم لغة
أجنبية ىو تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة.9
لفهم مفرداتفهما جيدا اليكفى دبساعدة القاموس فحسب ولكن يصاحب
ىبفهمالثقافة،علىسبيالدلثال – الكلمة" قمرالدين "إذا نظرنا القاموس ولكن ادلقصود عن" قمرالدين "ىو
11
"قمر"))Bulanو"الدين ") (Agamaفوجد كلمتان"قمر اخلبز الذي بيعو يف السوق السعودي.
ومعنىذلكأندرس اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية اليستطيع فهم مدلول ادلفرد اتواجلم لبمعزلع
11
نثقافة اجملتمع العريب ادلسلم.
12
وأما ادلوضوعات الثقافية اليت ىينبغي على ادلؤلف أن يتقدمها للمتعلمٌن يف اآلتية:
أ) مفهوم اإلسالم وأركانو
ب)
ت)
ث)
ج)
ح)

حول القرأنالكرمي
السنة النبوية (تعريفها ،تدوينها ،مكانتها يف اإلسالم)
سًنة الرسول صلى اهلل عليو وسلم
القصص النبوية
مصادر التشريع اإلسالمي

خ) العالقة بٌن اللغة العربية واإلسالم
د) حقوق الزوج والزوجة ىف اإلسالم
9ناصرعبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل،أساس إعداد الكتب التعليمية لغًن الناطقٌن با لعربية(،رياض  :دار الغاىل،بدونسنة) ،ص 24
10
Abdul Hamid dkk, PembelajaranBahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008),hlm 97
11
Abdul Hamid dkk, PembelajaranBahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008),hlm 99
12ناصرعبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل،أساس إعداد الكتب التعليمية لغًن الناطقٌن با لعربية(،رياض  :دار الغاىل،بدونسنة)،ص 25
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ومنهم من يرى أن ذلك يتم من خالل وضع احملتوى الثقايف للمادة األساسية لتعليم اللغة العربية
13
للناطقٌن بغًنىا مع مراعاة الشروط وادلبادئ التالية:
أ) أن تعرب ادلادة عن زلتوى الثقافة العربية اإلسالمية.
ب) أن تعطى ادلادة صورة صادقة وسليمة عن احلياة يف األقطار العربية.
ت) أن تعكس ادلادة االىتمامات الثقافية والفكرية للدارسٌن على اختالفهم.
ث) أن تتنوع ادلادة حبيث تغطي ميادين ورلاالت ثقافية وفكرية متعددة يف إطار الثقافة العربية
اإلسالمية.
ج) أن تتسق ادلادة ليس فقط مع أغراض الدارسٌن ولكن أيضا مع أىداف العرب من
ح)
خ)
د)
ذ)

تعليم لغتهم ونشرىا.
أالَّ تغفل ادلادة جوانب احلياة العامة وادلشرتك بٌن الثقافات.
أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب ادلتحضر يف إطار العصر الذى يعيش فيو.
أن يثًن احملتوى ادلتعلم ويدفعو إىل تعلم اللغة واالستمرار يف ىذا التعلم.
أن تقدم ادلادة ادلستوى احلسي من الثقافة مث تتدرج ضلو ادلستوى ادلعنوي.

ر) أن توسع ادلادة خربات الدارسٌن بأصحاب اللغة.
ز) أن ترتبط ادلادة الثقافية خبربات الدارسٌن السابقة يف ثقافاهتم.
س) أن يقدم احملتوى الثقايف بادلستوى الذى يناسب عمر الدارسٌن ومستواىم التعليمي.
ش) أن تقدم ادلادة تقوديا وتصحيحا دلا يف عقول الكثًنين من أفكار خاطئة عن الثقافة العربية
اإلسالمية.
ص) أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية.
ض) أن تتجنب إصدار أحكام ضد الثقافات األخرى.
ألحكام العالقة بٌن ادلواد التعليمية واألساس االجتماعي ،ديكن اعتماد األسس اآلتية :

14

أ) عند تصميم ادلواد التعليمية ينبغي أن ينظر إىل اجملتمع وكذلك الفرد على أهنما نظامان ،ناشطان
متغًنان ،ناميا يؤثر أحدمها يف اآلخر سلبا أو إجابا ،وينعكس ذلك كلو على الكيان االجتماعي
وطبيعة احلياة فيو.
ب) جيب أن يتضمن ادلواد التعليمية خربة منوذج الرتاث الثقايف لألمة يف ماضيها وحاضرىا ضمانا
لتأصيل الرتاث الثقايف وذبديده ليكون معاصرا.
13نصر الدين إدريس جوىر ،األسس الثقافة لبناء منهج تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا/http://lisanarabi.net .

14زلمد زلمود اخلوالدة ,أسس بناء ادلناىج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي( ,عمان  :دار ادلسًنة للنشر والتوزيع ،)2111. ,ص 171 :
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ت)

ث)
ج)
ح)

من الضروري أن حيافظ ادلواد التعليمية على التوازن بٌن مدخالت النظام القيمي الفاعل يف
اجملتمع يف جوانبو ادلختلفة ( االجتماعية واالقتصادية والدينية واألخالقية والثقافية والتكنولوجية
وادلعرفية وادلعلوماتية).
أن يتضمن ادلواد التعليمية دور البيئة االجتماعية يف تريب األفراد وإمنائهم.
أن يؤكد ادلواد التعليمية على نظام اجتماعي يؤمن بالتعاون البناء والشوري والعدل والدديوقراطية
وحرية التفكًن وتوجيو بناء اجملتمع إىل أىداف سامية مشرتكة
أن يؤكد ادلواد التعليمية على ادلفاىيم والقيم واالذباىات وادلهارات والكفايات اليت متكن األفراد
فيو.

ج -تحليل كتاب العربية بين يديك المجلد 1
ال بد دلواد التعليمية مناسبا للطلبة اما يف فكريتهم وأنيثًنالدارسفىالتفكًن وغًنىا كما فيادلذكور
السابق .يف كتاب العربية بٌن يديك يف الوحدة األوىل ىناك حوارات .واحلوار االول يبحث عن
التعارف فالطبع بأن الكلمات ادلستخدمة مناسب دلستوى الدارس فكريا .وأيضا يف احلوار صورة
لدافع ادلتعلم للتعلم .وكذلك يتحدث اول قواعد اللغة العربية ىو ضمائر.
مثال:
طالب
مدرس
طبيب
مصري
تركي

أنا
أنت
ىو

وأما الصور ادلستعملة يف ىذا الكتاب ففيها صورة كعبة (بيت اهلل) وادلسجد .ىذا يعين أن ىذا الكتاب
فيو الثقافة االسالمية .فالطبع بأن الكلمات ادلستخدمة سهل لفهمها وأيضا فيو أمساء البلد العربية.ويف ىذا
الكتاب يف ادلواد اليت تتعلق بالصالة والتحدث عن الصلوات والذىاب ذلا وأماكنها .ىذا يعين ىو من الثقافة
االسالمية والعرض للمسلمٌن وادلسلمات الدائها.
مثال :
س  :السالم عليكم
ش  :وعليكم السالم ورمحة اهلل
س  :امسي خالد ،ما امسك ؟
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ش  :امسي خليل
س  :كيف حالك ؟
ش  :خبًن واحلمد هلل ،وكيف حالك أنت ؟
س  :خبًن واحلمد هلل.
ىذا احلوار يسهل الدارس لفهم اللغة العربية حق السهل الن الكلمات ادلستخدمة سهل لفهم معاهنا.
ص  :أنا أسافر إىل مكة  ،إىل أين أنت مسافر ؟
ض  :أنا أسافر إىل ادلدينة.
ىذا احلوار ادلتعلق باحلضارة االسالمية ىو مكة ادلكرمة .ىذه ادلادة تدل على الثقافة االسالمية.
الخالصة
تطوير ادلواد التعليمية ىي أحد من عملية التعليمية للحصول على أفضل نتيجة شلكنة من حالة تعليمية
معينة ،فهو يهدف إىل جعل التعليم ذو فعالية ،دبعىن النجاح يف الوصول إىل ادلؤمل إصلازه.
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