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Abstract 

This study aims to develop critical reading skills material based on 
conversations in the Koran for Arabic Language Students at IAIN 
Samarinda. The research method used is the research and development of 
the Balitho and Jolly models with the following stages: (1) identification of 
the problem as a disclosure of needs; (2) exploration as a needs analysis; (3) 
realization of context as product design planning; (4) pedagogical 
realization as product preparation; (5) Product realization as the initial 
product and validation of the expert team; (6) implementation as a product 
test in the field in limited groups and large groups; (7) evaluation as a 
revision for product improvement. The results of the study: (1) the teaching 
material for critical reading skills based on conversations in the Koran (2) 
The teaching material has characteristics (a) contains facts and opinions; 
(b) the material contains many arguments; (c) contains many words which, 
if expressed correctly, can create new understandings (3) the application of 
teaching materials to Arabic students shows quite effective results. The 
new finding of this research is the teaching material which contains various 



Edy Murdani Zulkifli, Wildana Wargadinata & Sutaman 

 

206 Dinamika Ilmu, Volume 21 (1), 2021 
 

facts and opinions, as well as many arguments that can improve students' 
ability to think critically 
 

Keywords: Conversation in Al Quran, Critical Thinking, Reading Skills 
 

 املقدمة  -أ
للمعرفةجرى  لقد   اإلمياين  البعد  يشمل  )الفكر(  للعقل  اإلسالمي  أيضا    مفهوم 

األخالقية ابلقيم  ويعمل كهد،  مستنرية  وتعاىل  سبحانه  هللا  على كالم  القرآن  ية  ا  حيتوي 
الصواب   بني  احتياجاهتاتفصل  البشرية يف مجيع  ملساعدة  القرآن .  واخلطأ  أن  الواضح  من 

هد أنه  على  يُفهم  أن  العصور  ايةجيب  يف كل  من (Qadhlawi, 2016)للبشرية  وابلتايل،   .
ون فهم حمتوايت  الضروري أن نفهم كمسلمني ما يقوله هللا ونعكسه بقدر ما نستطيع. بد

 ,Saadah & Baharuddin) القرآن ، يصعب على املسلم تلقي تعاليمه وتنفيذها يف حياهتم 

2017Nurfarhana ).   عن والتعبري  التفكري  مهارات  جًدا يف حتسني  واسعة  مفردات  للقرآن 
.  (Zaid, 2011)  املشاعر وبناء مهارات اجلدل ويف النهاية سيكون هلا أتثري كبري على اإلبداع

الس  القراءة  أيًضا  تتكون  يدرك  الذي  والعقل  اإلميان  حتالف  من  العقالنية  عن  للقرآن  ائدة 
  اجلانب امليتافيزيقي للواقع وحدود العقل البشري.

هي حماولة كل من و احملاورة ىف داللتها الواقعة    ،أسلوب احملاورة   القرآنومن أساليب  
إذن فاحملاورة ىف أغلب صورها  و   ، وجهة رأيهو أحدمها أن يقنع األخر مبنطقه  و طرىف احلديث أ

فوق و حججه  و هي ىف كل أحواهلا متثل موقف احملاور ورأيه  و   .مناسفة أدائها للسانو مباراة أ
شخصيته   متثل  فإهنا  عقل  و ذلك  فتبد  ، تفكريهو مقدار  شخصيته  طريقة  و فأما  خالل  من 

أما  و   ،خصمهو مدى مقداره على حماصرة منافسة أو فه  مدى حرصه على بلوغ هدو   ،احملاورة
فيبدو عقله   يسوقها   وتفكريه  الىت  حجته  خالل  أفكاره  و من  ترتيب  خالل  تسلسل  و من 

املنطق و الكرمي جعل اإلهتمام ابللسان    القرآنمن الواضح أن  و النتائج ىف حديثه  و املقدمات  
هبا تعلمنا كيف جنعل مواقفنا امتدادا  و  . (Abdul halim hifni, 1995)  ىف املكان البارز املرموق

مما يدفعنا    ، ألهنا متثل أفضل األساليب ىف موقف الصراع الفكرى للرسالة ىف خط احلياة  ،هلا
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 الىت تقودان إىل مواقع الرساالت العملية ىف متفرق الطرق   ،إىل أن نتلمس فيها مواطن القوة
(As sayyid muhammad husain fadhlullah, 1396).   العالقة بني احلوار  قد اشار سلطان  و
الفكرية    ،الفكرىو  املدارك  يفتح  احلوار  األفهام  و أن  التوجيهات  و يربط بني  تنتج بعد ذلك 
تناعات و  هو   ،اإل  للحوار  األساسية  املادة  األفكار و هو الفكر  و أن  ىف  اخللل  ملعاجلة   دواء 
(1431 Shoidi,-Sulton bin musfir as) .  

البشر  على  يوضع  مصاحًبا  طلًبا  اإلهلية  للعالمات  اإلرشادي  الدور  هذا  يستلزم 
لالخنراط يف فهم عقلي للعالمات واستخالص استنتاجات حول اكتشاف احلقيقة والتوجيه  

كمصدر للمعرفة يوفر طريقة   القرآنيه أن  مما ال شك ف   .(Laleh Bakhtiar, 2017) الصحيح
للقراء وال   ،(Aini & Ramli, 2018)تعلم  واألمثال  والتكرار  األوامر  خالل  و قصمن   ص 
مبا يف ذلك حتفيز عملية التفكري    ،فوائد  القرآنص يف  قصتوفر طرق األمثال وال  .املظاهرات 

إذا    .(Sarah Risha, 2013)  لدى كل شخص حول ما يتم نقله وربطه مبا حيدث يف حياته
للعقالنية، خاصة يف سياق ما    غرىبخط فاصل بني املفهوم اإلسالمي وال  جاز التعبري، هناك

يعّلم القرآن عقيدة أساسية لآلايت )آايت هللا يف الكون( اليت تعمل     وابلتايل   بعد التنوير.
النشأة. مستوايت  على مجيع  اإلثبايت  للغرض  متكررة   كمؤشرات  مراجع  القرآن جيعل  فإن 

 مثل "عالمات ألانس يفهمون وميارسون عقوهلم" 
( تطوير مادة القراءة الناقدة  1ذه الدراسة تريد أن تبحث  و من هذه املنطلقات، ه

القرآن   أساس  املطورة  2على  املادة  مميزات  ىف  3(  املطورة.  املادة  من  االستخدام  فعالية   )
الواقع، أن البحوث املتعلقة ابلتفكري الناقد و القرآن ىف نفس املوضوع ىف جمال التطوير قليل 

قبول إىل  يشري  هناك حبث  القرآناستخدام    التنفيذ.  ىف  تعلم    القصص  عملية  التفكري  يف 
لفوائدهاالناقد   واسع  نطاق  من    ىف  خاصة،  على  األمثال  حيسن  حيث    القرآناستخدام 

 .(Akhavanmalayeri & Faghihi, 2018) ى املتعلمنيلد الناقدالتفكري  ةمهار 
الطالب قضية    كفائةأصبحت    لدى  الناقد  البحث    هامةالتفكري  التعليميف  ال  ،  و 

  smoot و  Thomas بشكل كبري، ويؤكد    يتطور التكنولوجىحيث    ان احلاضر  يف عصر   سيما
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التفكري  لونعلى ذلك ويقو   huittو   الناقد عنصر من العناصر املهمة ىف تعليم و تعليم    إن 
 و.  حياهتم  يف  الشخص  جناح  يف  هاما  دورًا  التفكري  الطلبة ىف القرن احلادى العشرون . يعمل

 القراءة  مهارات   تسمح . اجلامعات   يف  خاصة    الرمسي،   التعليم  يف  النقدية   القراءة  إدخال  جيب
  يتم   ،  ذلك   ومع.  خمتلفة  مصادر  من  حيتاجونه   الذي  املعىن  على  ابحلصول  للطالب   النقدية
   (Arifin, 2020).خمتلفة  مصادر  قراءة  خالل   من  إليها   الوصول  ميكن  اليت  املعلومات   توسيع

التفكري بشكل    إىل  االنتباه  حولت األنظار  قد  حاإلصال  ىف عصر     احلركة   أبن   أضاف ذلك 
  حتسني  أبن    paulو     chaffe  ذكر  احلديث  نفس  ويف  . احلياة  جناح  ضرري يف  كعنصر   جيد

و ذلك    (Rezaei et al., 2011)اهلادف    التعليم  هو لب  الطالب   لدى   الناقد  التفكري  كفائة
قبل الطلبة، ملا ترتقى كفائة التعلم و إمنا  الن عملية التفكري الناقد مييل كثريا إىل اجلودة من  

  ترتقى قوة التفكري الناقد من قبلهم.
من   نقلتي   الذيو  يعترب ه  حيث  ة و املدرسة،اجلامع  ىف   املعلم  أمهيةإذا نظران إىل  و 

  ،الطلبة  تصورات   بتطوير  يطلبون  املعلمني  أبن   jax و  green  أىر  ،املعرفة  و  املعلومات   خالله 
آراهم  وجهاهت  وتغيري و    ألن   ،املشكالت   و   ابلتحدايت   تتعلق  األدوار  وتعديل  القدمية،م 
انتقال املعارف و املعلمومات من معلم إىل متعلم فحسب  ليس  التعليم  تركيز  ولكن  ،جمرد 

أرشدهم  وجههم الناقد   . (Green & Jax, 2011)واإلبداعي  الناقد  التفكري  إىل  و  التفكري 
 من  التقييم  و  الفهم  إىل  وصول  إىل  الناقد  التفكريهذا    يهدف   maiorana  به  أشارحيث  

اللغات األجنبية و    ،املشكالت   وحل  النظر  وجهات   شىت هناك ثال ثة    ىف العامل،  ىف تعليم 
الناقد التفكري  جيعل  مما  إذا1مهما    أمور   تفكريهم، سري    يف  التحكم  من  الطلبة  متكن  ( 

تعلمهم  عملية  يصبحوا انجحني ىف  ل  تقييمها مع    التعلم  طريقةسبيل و    على  العثور  ميكنهم
ذات   وهنايتلق  اليت  اللغة  تعلم  وجيعل  من قبل الطلبة  التعلم  خربات   الناقد  التفكري  ( يوسع 2

يرتبط3  انفعة  أكثرو املعىن    & Shirkhani)الطالب   إبجناز   حسنا  ارتباطًا  الناقد  التفكري  ( 

Fahim, 2011) و تعلم اللغة األجنيبة ىف املعظم يتماشى مع األهداف حيث خطه الطلبة ،
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الناقد   التفكري  منهاج  أهداف  الوان  بزايدة  و  التعلم،  قبل  من  املعلمون  هذه أو  ستصبح 
 العملية أكثر.

حبثه     yudiأشار  و  الناقد  أبىف  التفكري  الطلبة ىف  ترقية  فهم ن  ترقيتهم ىف  إىل  يؤثر 
معلومات   فهم   على  القدرةو  ه  ىف التعلم    القرائى  فهم  نأب   Grabe  يؤكدو القراءة  القرائى و  

و    فهم  أن  من  الرغم  على  .جيد  بشكل  وتفسريها  التعلم أمر   انفسه  األحوالالوقائع   هي 
إنه    ،النصوص  فهم  لغرض  املرء  يقرأ  عندما  ، فهمال  عملية  هي  القراءة  .به  القيام  على  صعب

بعملية  . التعلم  عملية  من  جزءو  ه  القراءة  تعلمو  أ  األكادميية  األعمال  أنو   .تعلمال  قام 
 و مجلة معىنو  مجلة بنية و حرفأ إىل القارئ يتعامل عندما ،لغوية عملية نفسهاىف   والقراءة

ه  ،والرسالة  املعىن  فهم و    ابلتأكيدو  إمنا   ,Juniardi)   ابجليد  القراءة  نص  يفهمسيعرف 

الزاد     .(2018 وجود  عمليةو   من   السابقة  املعرفة  ىف  خاصة  ،كبري  أتثري  له   القراءة  قبل 
 . معىن و طرازا  فهمها السهل من ليس  قراءة كل  ألن. القارئ

 & Norris) التفكري  بل أهنا األمر  ما يف الصفحة  كلمات القراءة هي أكثر من جمرد  

Phillips, 1994)    . يؤكد    ،على ذلك   ابإلضافةBeck   ال توجد قراءة بدون تفكري(Beck, 

من بني هؤالء الباحثني واملنظرين الذين يدركون أن القراءة تتضمن التفكري    ،أيضاو   . (1989
بوضوح أن القراءة عملية       Yu-hui  ذكر     .منطقية  أمور  يشري إىل أن القراءةRuggiero وه

املعىن لبناء  مع   حيث   ،(Yu-hui et al., 2010)  تفكري  املخطط  نظرية  ودمج  استخدام  يعد 
و ذهب اآلخر أهنا   واحدة من الطرق الفعالة لتعزيز مفهوم فهم القراءة  ناقدالمبادئ التفكري  

يوفر وسيلة    الناقد أن التفكري     Norrisشرح    .(Khatam, 2019)  الرموز  لتفسري  عقلية  عملية
بديلة تفسريات  توليد  القدرة على صياغة نص غامض من خالل  إليها يف    ،لشرح  والنظر 

العاملية  واملعرفة  اخلربة  إضافية  ،ضوء  معلومات  تتوفر  القرار حىت  التفسريات    ،وتعليق  وقبول 
هذه العالقة بني فهم القراءة و التفكري الناقد و املعرفة  . (Norris & Phillips, 1994)البديلة

( املخططالسابقة  و  نظرية  أداة  الناقد  التفكري  يعترب  بعضا،  بعضها  يؤكد  متينة،  عالقة    )
  أكثر   قديةالن   القراءة   ُتظهراملعرفة السابقة مادة، و فهم القراءة هدفا من العملية. و ىف هذه  
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 والتقييم  والتحليل  التطبيق  تتضمن  فهي   ،  الواضح  املعىن  فهم  على  القدرة  جمرد  من
أبن    ،السابق  احلوار  يف  .(Huijie, 2010)واخليال   فيزيولوجيا   عماًل   ليست  القراءةتظهر 

  الرسالة   معاجلة  ميكن   حبيث  ،   وفهمها   قراءة   أتليف   وكيفية   عقالين،  عمل  هي   بل  فحسب،
 نظام   هو  الناقد  التفكري  عن  البحث  أن  سابًقا،  ذكران  كما  .صحيح  بشكل  وفهمها   املقروءة
 نوعية  إىل  يؤدي   مما  قراءته،  تتم  الذي  الكائن  حول  أعمق  معارف    لفتح  العقل  يف  موجود
 . القراءة يف الفهم من جيدة

 
 منهجية البحث  -ب

والتطوير   البحث  بنوعه  وحبثا كميا  حبثا كيفيا  الباحث   Research and)استخدم 

Developmentالباحث  (.  و يستخدمه  والتطوير  البحث  ذا قصد  أن  للحصول على منتج 
أن البحث والتطوير يقصد إىل اتيان    Kleinو  Richeyوقال    . (Sugiyono, 2014)وجتربة فعالة  

 ( Emzir, 2012)ماذج اجلديدة املّطورة  قوة التجريبة األساسية وآالت التعليم وغري التعليم والن
أشار   البحث    Soenartoوابلعكس  مشكالت أن  حلول  يف  الباحث  يستخدمه  والتطوير 

عملية التعليم والتعلم يف اجلو الرتبوى ومن خالله أيضا يرقى فعالية عملية التعليم والتعلم يف 
لتجربة  ال  األول  أن  بعيد،  غري  فرق  التجرىب  البحث  وبني  بينه  أن  وأشار  الدراسة.  غرفة 

أن يف البحث والتطوير فيه     Gall, Walter Borg   النظري وأما الثاىن لتجربة النظرى خبالف
ويف الواقع أن معظم البحوث   .(Ainin, 2013) التجربة لينظر الباحث فعالية األشياء املطورة 

يف عملية التعليم املتعلقة ابملوضوع تركز كثريا على حبث العالقات وجتربة النظرى ال يف انشاء  
املواد مع مقياسها املعينة )لرتقية التفكري الناقد(.  ولذلك سعى الباحث تطوير مادة القراءة   

التف لرتقية  القرآىن  احلوار  أساليب  تطويرى وتطبيق.  النطلقة من  فيه  يعمل  الناقد حيث  كري 
وهي تتضّمن على النماذج اإلجرائية    Balithoو  Jollyاستخدم الباحث منوذج التطوير بـــ   

املعني املنتج  إلخراج  املتّبعة  املراحل  تصّورها  خطواهتا   (Tomlinson, 1998) اليت  وابلتاىل 
(McGrath, 2002)  . 
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 نتائج البحث   -ج
ال يقوم ابملالحظة   ، يف(Identificationتعريف )مرحلة  الباحث أن  املرحلة بدأ  هذه 

بعض   املالحظة  نتائج  من  الباحث  وجد  األوىل،  امليدانية  الدراسة  اإلستبانة يف  مث  واملقابلة 
  معلموت عن عملية التعليم و التعلم يف اللغة العربية، وأدوات التعليم وعملية التقييم، مث يف 

، خبري للغة العربية يف مسارندا، رئيس شبعة اللغة املقابلة حيث قام به الباحث مع معلم املادة
قسم  الطلبة  النشطة  من  الثالث  واملساعد  اإلسالمية،  احلكومية  مسارندا  جامعة  يف  العربية 
التعليم والرتبية  جامعة مسارندا احلكومية اإلسالمية،  وجد الباحث معلموت عن املشكالت 

يف املعلم  وجهها  ااجل  حيث  وأشار  الدراسة  وترقية  غرفة  ابلقرآن  املادة  تطوير  مهمة  ميع 
 التفكري الناقد، من مميزات القرآن يف املعىن و أهداف التفكري الناقد مناسبة للطلبة.   

حتليل  –املالحظة  –التعريف : مقابلة 
 اإلحتياجات 

النص و  –اإلدراك الرتبوى : عملية التعلم 
 إرشادات إجراءات املادة –اإلستيعاب 

 اإلستكشاف : 
 املنهج  –اهلدف 

 –اإلدراك السياق : منهاج التفكري الناقد   
 املوضوعات -سورة يوسف 

 واملعلم   حتكيم اخلرباء

 التجربة احملددة 

نسق املادة  –الصور  –اإلنتاج للمواد : الغالف 
 فعال 

 التصحيح -احلذف  –إستفادة املادة : الزايدة 

 ابلتجربة امليدانية ملعرفة حاصلة التعلمالتقومي 

   Balitho (McGrath, 2002)و Jolly : خطوات 1رسم 
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 ( االستكشاف  مرحلة  من   (Explorationيف  اجلامعى  املنهج  أن  الباحث  وجد   ،
)الرؤية( أن  ي  جامعة مسارندا احلكومية اإلسالمية تتكون من الرؤية واألهداف الرئيسية وه

تصبح جامعة إسالمية متفوقة يف تطور احلضارة اإلسالمية وتتمثل هذه الرؤية إىل األهداف 
هي   واحتياجات  1اخلمسة  بتنمية  الصلة  ذات  اإلسالمية  والثقافة  والفنون  العلوم  تطوير   )

ومتجذرة  2اجملتمع   قوية  األكادميية  الثقافة  إنشاء  وال3(  التفكري  على  الطلبة  تثقيف  نقد ( 
اجملتمع   حياة  اإلسالمية يف  القيم  على حتقيق  والقدرة  إميان  4واإلبداع  ذا  اخلرجيني  لينتج   )

( القيام بدور فعال يف تنمية اجملتمع من خالل التعليم 5قوي واخالق كرمية  حمرتفني مثقفني  
والتدريس والبحث وخدمة اجملتمع، ومن هذه املنطلقات أن تطوير املادة على ضوء القرآن 

 للرتقية التفكري الناقد مناسبة. 
، وجد الباحث أن معظم الطلبة (  Contextual Realizationاإلدراك السياقي )مرحلة  

الناقد   التفكري  انحية  ويف  اإلستبانة(.  )نتائج  التطوير  يف  هلم  يوسف كمادة  سورة  خيتارون 
هناك ركز  الباحث إىل القابلية و املهارة كأهدافه يف تطوير املادة خاصة يف جمال التقومي.  

 :وابلتاىل بعض املوضوع يف املادة املطورة من سورة يوسف 
 

 املوضوع  املشهد املوضوع  املشهد
 أصبح يوسف وزيرا 12 رؤاي يوسف  1
 لقاء يوسف مع إخوته  13 املؤامرة 2
 ( 2لقاء يوسف مع إخوته  )  14 كيد اإلخوة  3
 عودة اإلخوة  15 منزل عزيز مصر  4
 فقدان صواع امللك  16 اخلالص من التهمة 5
 هتمة اإلسرتقاق  17 النسوة 6
 حزن و شوق  يعقوب  18 السجن ادخاله يف   7
 التعارف  19 يوسف يف السجن  8



 تطوير مادة القراءة الناقدة على أساس القرآن لطلبة اللغة العربية 

Dinamika Ilmu, Volume 21 (1), 2021  213 

 مساحة يوسف أخوته  20 ( 2يوسف يف السجن ) 9
 الرجاء لن ينفد 21 انفراج يوسف من احملنة  10
 البشارة واجتماع الشمل  22 ( 2انفراج يوسف من احملنة  ) 11

 : موضوعات املادة املطورة   1جدول  
 

)اإلدراك    مرحلة الباحث (Pedagogical Realisationالرتبوي  بدأ  املرحلة  ، يف هذه 
أن يعني األنشطة املناسبة وكتابة التعليمات  لالستخدام، مثل كيف عرض النص املقروء و  
أشكال األسئلة و كيفة اإلجراءات و ابلتاىل بعض ترتيب عرض النص يف املوضوع األول 

 رؤاي يوسف: 
 موضوع رؤاي يوسف  -د

تـََعاىَل   قَاَل هللاُ    ِإلحْيكح  :    نحا  ي ْ أحْوحح ِبحا  اْلقصِص  نح  أحْحسح عحلحْيكح  نحقص  َنحُْن 
 ( اْلغحاِفِلنيح  لحِمنح  ق حْبِلِه  ِمْن  ِإْن ُكْنتح  وح القرآن  ا  ذح ِمن  ِهَي ِإَشاَرٌة ِإىَل  َأنَّ هِذِه القصةَ (  3هح

لَِيُكْوَن ِعرْبًَة لَنا، مُثَّ أَتْيت الفقرُة الثّانيُة ِمن احلواِر َأْحَسن القصِص الَِّذي أَْوَرَدُه هللاُ يف ِكتاِبِه  
َها أِلَبِْيهِ  ايح  : إلْحَكاِم ُعْقدِة احِلكايِة ِمن ِخالِل ُرْؤاَي يـُْوُسف حُيِْكيـْ ِِلحبِيِه  يُ ْوُسف  قحالح  ِإْذ 

رحأح  رح  وحاْلقحمح ْمسح  وحالشَّ ًبا  وْكح رح كح عحشح دح  أححح رحأحْيُت  ِإِّنِ  )أحبحِت  اِجِدينح  سح ِل  و كان  (  4يْ تُ ُهْم 
األبُ  أْخرَب  هذا.  ِمن  حُيَذِّرُه  يـَْعُقْوب  أبْيِه  عحلحى    جواُب  كح  ُرْؤايح تحقصْص  َلح  ُبَنحَّ  ايح  قحالح 

اِن عحُدوٌّ ُمِبنٌي ) ْنسح ْيطحانح ِلْْلِ ْيًدا ِإنَّ الشَّ ِتكح ف حيحِكيُدوا لحكح كح الَّيِت تـَْعِبريَها ُخُضوع  (   5ِإْخوح
ُه تـَْعِظيًما زَائًِدا حِبَْيُث خيَِرُّوَن َلُه َساِجِديَن ِإْجاَلاًل َواْحرتَاًما َفَخِشَي  ِإخْ  َوته َلُه َوتـَْعِظيمهْم ِإايَّ

ُغوَن  يـَْعُقوب َعَلْيِه السَّاَلم َأْن حُيَدِّث هِبََذا اْلَمَنام َأَحًدا ِمْن ِإْخَوته فـََيْحُسُدونَُه َعَلى ذِلَك فـَيَـبـْ
اْلغَ  َلُه  َلُه  ُهْم  ِمنـْ َحَسًدا  وحيُِتمُّ  َواِئل  اِديِث  اِْلححح َتحِْويِل  ِمْن  وحيُ عحلُِِمكح  رحبُّكح  َيحْتحِبيكح  ِلكح  ذح وحكح

ِإنَّ   اقح  ِإْسحح وح ِإبْ رحاِهيمح  ق حْبُل  ِمْن  ْيكح  أحب حوح عحلحى  ا  أحَتحَّهح ا  مح ي حْعُقْوب كح آحِل  وحعحلحى  عحلحْيكح  تحُه  نِْعمح
ِكيمٌ  وكَما أَرَاَك ربَُّك هِذِه الرُّْؤاَي فكذِلَك َيْصَطِفْيَك ويُعلُِّمَك تـَْفسرْيَ ما    (6)  رحبَّكح عحِليٌم حح

يراه النَّاُس يف مناِمهم من الرؤاي مما تـَُؤوُِّل إليه واقًعا، ويُِتمُّ نِْعمَتُه عليك وعلى آل يـَْعُقْوب  
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إب أَبـََوْيَك  على  قْبِل  من  أمتَّها  والّرسالة، كما  إن  اِبلنـُّبـُّوِة  والرسالة.  ابلنبوة  وإسحاُق  راهيُم 
 ربك َعليٌم مبَْن يصطفيِه من عباِدِه، و حِكْيٌم يف تدِبرْيِ أموِر َخلِقِه.

 : مثال النص من املوضوع اِلول 2رسم 
 

)مرحلة   للمواد  يف Physical Productionاإلنتاج  الباحث  ركز  املرحلة  هذه  يف   .)
مع   الطباعى  اإلنتاج  وطول عملية  واالستنساخ  واملرئيات  واحلجم  والنوع  التخطيط  مراعاة 

   الشريط وما إىل ذلك و ابلتاىل بعض الصور :
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صور النص، اَلستيعاب و قائمة املفردات : 3رسم 
 

( املنتج  إستفادة  مرحلة  التجربة   (Useيف  يف  الطلبة   من  واآلراء  اخلرباء  بتحكيم 
 (  Evaluationاحملددة. وابلتاىل مرحلة التقومي من نتائج التجربية )
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 تهامناقشو نتائج البحث  -ه
 املطورة   ادةمناقشة نتيجة البحث يف امل -1

املادةيف    أوَل،  تنظيم  القرآن،    22مت  يوسف يف  من سورة  مأخوذة  وكلها  مشهدا، 
لكن كل موضوع حيتوي على مناقشة كافية لتدريب بعض مهارات التفكري لدى الطالب، 
مرتبطة  تزال  ال  املوضوعات  هذه  لكن  موضوع،  يف كل  األسئلة  من  رؤيتها  ميكن  واليت 

من قبل الباحث، مع األخذ يف االعتبار أن  ببعضها البعض. حىت هناية املوضوع. يتم ذلك  
املعرفة السابقة يف تدريب التفكري الناقد مهمة للغاية ألن املعرفة األولية توفر نظرة عامة على 

 .(Juniardi, 2018)املعرفة السابقة 
مهم   عامل  ابملواضيع  اإلملام  أمهية  تغطية  أن  على  يدل  املوضوعات  هذه  ووجود 

التفكري يعود إىل نظرية املخطط .للعوامل احلامسة ملهارات  الواقع  املعرفة   .هذا يف  بنية  تؤثر 
معني موضوع  وتفصيل  الطالب  فهم  وعرض  عمق  على  وأجنبية   .احلالية  جديدة  مواضيع 

 .(Maru & Matheos, 2019)ركن الطالب على ركود األفكار كما يقبلها طالب واحد 

حوايل    اثنًيا،    الباحث  استخدمها  اليت  الصفحات  عدد  من    80يبلغ  مكونة  ورقة 
حتقيقها،   املطلوب  الكفاءة  ومعايري  املادة،  الستخدام  ودليل  مقدمة،  وكلمات  الغالف، 
واملواد. وتتكون املادة اليت قدمها الباحث من نص القراءة من اآلايت والتفسري واإلستيعاب 

متعدد من  االختيار  من  تتكون  القرآن   حيث   من كلمة  وتكوين مجل  مكتوبة  وإجاابت 
تتعلق ابملوضوع قيد الدراسة. يف هذا الرتتيب، يعين أن الباحث يستخدم ترتيب الوحدات 

 .  (Purwanto dkk, 2007)يف اتباع التسلسل 
الجتاه    صورة  اتباع  والطالب  للمعلمني  ميكن  هذا،  مثل  ترتيب  منوذج  خالل  من 

النمطية   الوحدة  منوذج  أن  جتريبياً  أثبتت  اليت  ابلنظرية  أيًضا  مدعوم  وهذا  التعلم،  وأهداف 
يقدم الباحث   .(Nasution, 2009)يوفر نتائج تعليمية فعالة لتحقيق أهداف مصاغة جيًدا  

القراءة اإلعراب   املفردات ومتارين ُترتجم املفردات املتوفرة يف املادة حبرية ووفًقا   .لدعم فهم 
أن Rohmani لسياق اجلملة لتسهيل استيعاب الطالب للمعلومات املوجودة، كما نقل من  
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. تعمل الكفاءة (Indah, 2017) عمق التفكري الناقد لدى الطالب يعتمد على إتقان اللغة  
به  الوفاء  ا  اللغوية كشرط جيب  إىل  الوصول  ميكن  للتفكري حبيث  انعكاًسا  ابعتبارها  ملعرفة 

على الرغم من أنه  الناقد من قبل الطالب اآلخرين خاصة تعلم التفكري الناقد عرب اللغات،
البحث الذي كتبه خالد، فإنه يف فهم القراءة، فإن القواعد النحوية ليس هلا أتثري كبري    يف

 القواعد واإلعراب يف  . ولكن الباحث ال يركز كثريا يف (Khaldieh, 2001)مقارنة ابملفردات  
 التعليم، وابلتاىل بعض مضمون املوضوع : 

 مناقشة مميزات املادة املطورة املنطلقة من أساليب احلوار القرآىن -2
قول أحسن من أبهنا  القصة هذه تتميز    أوًَل،  وذلك   ََنْنُ " :تعاىل هللا القصص 

َعَلْيكَ  َنا  مبَا اْلقصصِ  َأْحَسنَ  نَقص   َلِمنَ  قـَْبِلهِ  ِمنْ  ُكْنتَ  َوِإنْ  اْلُقْرَآنَ  َهَذا إِلَْيكَ  أَْوَحيـْ
حيث  "اْلَغاِفِلنيَ  أخرى،  قصة  فيها  تشاركها  ومل  يوسف  بقصة  يوسف  سورة  انفرد  وقد    .

أخذت أحداث القصة مجيع السورة ابستثناء اآليتني يف أول السور وتسع آايت يف آخرها. 
: ُبَنحَّ َلح تحقصْص   بني األب و اإلبنيف  شىت احملاورات و هو    وقد تعدد الصور االجتماعية

اِن عحُدوٌّ ُمِبنٌي )سورة يوسف :   ْنسح ْيطحانح ِلْْلِ ْيًدا ِإنَّ الشَّ ِتكح ف حيحِكيُدوا لحكح كح كح عحلحى ِإْخوح ُرْؤايح
ُْل  احلوار بني اإلخوة :  مث    (5 لحُكْم وحْجُه أحبِيُكْم وحتحُكونُوا  اقْ تُ ُلوا يُ ْوُسف أحِو اْطرحُحوُه أحْرًضا َيح

ق حْوًما صحاحلِِنيح )سورة يوسف :   يَّارحٌة   عند قافلة التجارمث احلوار    ( 9ِمْن ب حْعِدِه  اءحْت سح : وحجح
ُلونح   ُ عحِليٌم ِبحا ي حْعمح رُّوُه ِبضحاعحًة وحاَّللَّ قحالح ايح ُبْشرحى وحأحسح ُه  فحأحْدَلح دحْلوح ُلوا وحارِدحُهْم  )سورة  فحأحْرسح

 (   19يوسف : 
ا عحْن ن حْفِسِه قحْد مث احلوار بني النسوة :   ِدينحِة اْمرحأحُة اْلعحزِيِز تُ رحاِوُد ف حتحاهح ٌة يف اْلمح قحالح ِنْسوح وح

  : يوسف  )سورة  ُمِبنٍي   ٍل  الح ضح يف  ا  رحاهح لحن ح ِإَّنَّ  ُحبًّا  ا  هح غحفح احلوار بني السجناء :   (  30شح
ْجنح   السِِ محعحُه  لح  يحانِ وحدحخح أحرحاّن    ف حت ح ِإِّنِ  ُر  اْْلحخح قحالح  وح َخحًْرا  أحْعِصُر  أحرحاّن  ِإِّنِ  ُدُُهحا  أححح قحالح 

)سورة   اْلُمْحِسِننيح  ِمنح  ن حرحاكح  ِإَّنَّ  بِتحْأِويِلِه  نحا  ن حبِِئ ْ ِمْنُه  الطَّرْيُ  َتحُْكُل  ًزا  ُخب ْ رحْأِسي  ف حْوقح  ُل  أحْحِْ
 ( 36يوسف : 
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امل  هذه  بتطوير  الباحث  يوسف  قام  سورة  من  القرآن  إىل  املستندة  التعليمية  ادة 
أن   نعلم  احملاورة. كما  يف  القصة  على شكل  سيما  ال  العربية  اللغة  الطالب  تعلم  لتسهيل 
القرآن معجزة أنزهلا هللا على املسلمني، وفيه معجزة لغوية وحتدي للعرب حني ينافس مجاله  

مثل حمو األمية املكتوبة األخرى، لديه قصة   وبنيته اليت أنزلت على النيب حممد. األدب، مثله
احلديث   التطبيقي  اللغة  علم  املاضي. يف  التعلم  نظر  وجهة  من  أساسًيا  لغواًي  تقرتح حدًًث 
الباحثني   بعض  ويرى  التحدث،  فن  اللغة هو  تركيز  أن  أيًضا  املعروف  واألنثروبولوجيا، من 

مفتاح حاسم لإلبداع اللغوي الذي أيًضا وجيادلون يف أن شكل ومظهر اللغة يف الكالم هو  
يوم تتم كل  اليت  التفاعالت  إجراؤه يف  الذين    .(Zaid, 2011) يتم  العرب  لذلك حتدى هللا 

مع  لتتناسب  لغتهم وحفظها  عالية جًدا يف  أدبية  مبهارات  يتمتعون  الوقت  ذلك  كانوا يف 
اُلواْ َلن يَْدُخَل اجْلَنََّة ِإالَّ َمن َوقَ القرآن جبعل أشياء مثل حسن املعىن أو اللغة، كما قال هللا :  

 (. 111َكاَن ُهوداً أَْو َنَصاَرى تِْلَك أََمانِيـُُّهْم ُقْل َهاُتواْ بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي )البقرة :  
التعليمية على ضوء أساليب احلوار القرآىن، فهي    اثنيا،  يف هذه العالقة، مع املواد 

تساهم يف تعلم اللغة العربية من الشباب املسلم من الطالب من يتلقى العربية، وكذلك فهم 
وكمرشد   على كالم هللا  القرآن حيتوي  أن  مجيًعا،  نعلم  القرآن. كما  العربية يف  اللغة  سياق 

ح عيش  يف  وفهم  للمسلمني  وبدون  جًدا،  مهم  القرآن  فهم  فإن  احلالة،  هذه  ويف  ياهتم، 
اليومية فعال. عدة حاالت حدثت يف والية  احلياة  قبوله وتطبيقه يف  الصعب  سيكون من 

صحيح   بشكل  القرآن  معىن  يفهمون  ال  القرآن  حفاظ  معظم   & Saadah)ماليزاي، 

Baharuddin, Nurfarhana, 2017). 
التعليمية    تطويريتم    ، اثلثا  حيث يتم   ،على ضوء أساليب احلوار القرآىنهذه املادة 
تُعد هذه  قصتقدمي   للسياق احلايل.  التعلم مهمة لصقل مهارات   احملاورات ة وفًقا  يف نظام 

التحدث والتفكري لدى الطالب وأيًضا مساعدة الطالب على معاجلة املعلومات بدالً من 
و هذا تتماشى    حيث يتمرن الطالب على التفكري يف املادة اليت تتم مناقشتها  ،جمرد تلقيها

أو   (Dahari, 2019) مع قول اآلراء هل هي مناسب ابملقال  أن حيلل  الطلبة البد من  أبن 
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فإن املواد التعليمية يف    ، . ومن انحية أخرىاحلال مع املعايري الىت مت اتفاقها قبل أن يستنبط
ة  قص. الاليومية  ميكننا أن نرى كيف ُتستخدم اللغة يف األحداث الفعلية  ،ةقصشكل هذه ال

الغرض أخرى    ،مالفه  وأقصىاها هو  و   ،هلا  لغوية  اتصال ووظائف  نظام  إىل جانب وجود 
المرئية خالل  من  امل   ،ةقص.  القراءة  تيعرف  ميارس  الالناقدعلم كيف  قراءة  لفهم   ةقصة 

 (Ikhwanuddin & Hashim, 2014)  وقد أشار هذه النتيجة  ايضا من إجابة اجيابية من قبل .
  املطورة اليت حتدث يف املواد التعليمية    احملاورات . يف  (Neilsen, 1989)الطلبة بعد تطبيق املادة  

  ، قريبة من حياة الطالب كأنشطة يومية  احملاورات هذه    ،تبني أن هناك العديد من الدروس
اجملتمعمثل   و  األبناء  مع  األب  القرآنمعاملة  رسالة  إن  بشكل    ،.  عليها  احلصول  مت  إذا 

من قبل،   أفضل  عقوهلم ستكون طيبة و   ستجعل ابلتأكيد سلوك الطالب و  ، صحيح وجيد
 النقدي  التفكري  بعملية املرور  بعد  جيد  فهم  على  قائًما  االعتقاد  كان  إذاابإلضافة إىل ذلك،  

 .(Zhaffar, 2017)حرجة حالة  يف أو  صعوابت   مواجهة عند بسهولة االعتقاد يتزعزع فلن ،
هذه    كانت  يف  حتدث  اليت  ابلفعل  احملاورات التفاعالت  مع   ،حتدث  حتدث  وقد 

. يتماشى هذا مع ما  احملاورات من حيث جوهر    ، طالب حقيقيني أو أشخاص من حوهلم
الناس أن يصبحوا أشخاًصا أفضل  تعليم  القرآنية هو  املناهج   قالته ريسا أبن أحد أهداف 

قبل   األوائل  وقد .(Sarah Risha, 2013)من  املتعلمني  أنه يف  إىل  أو    ،يشار  تطوير  يتم  مل 
التفكري   اسرتاتيجيات  والثانوي   الناقدممارسة  االبتدائي  التعليم  خالل  واسع  نطاق   .على 

الدقيقة    ،لذلك  الفروق  الالزمة لتجميع  املهارات  املعلم مبساعدة الطالب على تطوير  يلتزم 
تتوفر اجلوانب    احملتوايت   .  (Hayes & Devitt, 2008)  يف اجملتمع  يتم تطويرها  اليت  يف املواد 

تؤدي إىل التفكري    ترقية  اليت  التوجيه  الناقد،مهارات  املعلم هو  يكون دور    فحسب   حبيث 
احلاجة  أشارت    Fitrianiو ىف نتيجة حبث   .وكيفية توجيه نتائج املواد اليت يتم تطويرها بنجاح

ملهارات   األًثث  لتعليم  ومفصلة  منظمة  تعليمية  داعمة حمددة كإرشادات  تعليمية  مواد  إىل 
هذا  ميكن حتقيق   .للطالب حبيث تكون أهداف التنمية عالية   الناقدوالتحليل    الناقدالتفكري  
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. ىف هذه املادة املطورة زعم  (Fitriani & Asy’ari, 2019)التفكري الناقد ىف التعلم و التعليم  
ترقية   املدعمة ىف  األًثث  بعض هذه  أساليب الباحث ستكون  املنطلقة من  الناقد  التفكري 

 احلوار القرآىن و ابلتاىل مثال منهاج التفكري الناقد ىف املادة املطورة. 
 

الناقد لدى  -3 و َتثريها على ترقية التفكري  املادة املطورة  نتائج البحث يف  مناقشة 
 الطلبة

املطورة  املادة  هذه  فيها   .الواردةاحملاورات  يوسف وشرح آلايت  سورة  على    حتتوى 
 ، حوارات بني األبناء واألشقاء  ،، حوارات بني األب واالبنأبعاد اجتماعية كثرية فيما بينها
التجار واملشرتين امللك ورجاله   ،حمادًثت بني  احل  ،حمادًثت بني  امللك و و  خدامه، وار بني 

 عن  البحث  على   الطالب   حيفز  مما  ،  خمتلفني  وتواصاًل   تدفًقا  سيخلق  احلالية،  التفاعالت  من
على  و    الكالم  أسباب   إىل  ابإلضافة  ،  املخفية  األشياء العثور  حل   هذهأن  من  جزء 

العلمي  املوقف  تعزيز  أجل  من  التعلم  عملية  يف  صقله  جيب  الذي  املشكالت 
لغوى  جعللقد  .  ( Pusparatri, 2012)جتاههم إبستخدام  تتم  الغري  مع  عالقاهتم   ،اجملتمع 

الفرد ابألشخاص  التأثريات اإلجتماعية بني  بينهم األراء و تربز من خالهلا  يتبادل    ، حيث 
و هذه احلالة من ظواهر إجتماعية تولدت    . بني فئة  و فئة أخرى و مهنة إىل مهنة أخرى

مهموم  ىف  سواء  حد  على  اجملتمع  اتفقو شىت  حيث  للكالم  خاصة  بينهم     مسات    التكلم 
(Agha, 2007).   لرتقية آًثر  عدة  إىل  تقسيمها  مت  الباحث،  طورها  اليت  التعليمية  املواد  يف 

هو القابلة الذي يتكون من الدقة و البحث عن املعلومات    ِلولمهارات التفكري الناقد، ا
والثاّن)األسباب  التفكري   (.  مهارة  تندرج حتت  مهارات  إىل مخس  تنقسم  اليت  املهارة  هو 

التمييز بني واآلراء،  احلقائق  بني  التمييز  القدرة على  الصحيحة وغري   الناقد، وهي  احلجج 
فإن هذه املهارات ال تولد أو    ،ومع ذلك ،  تاجات واالستنالصحيحة، والقدرة على التفسري  

طبيعي بشكل  عليها  ،تكتسب  الطالب  تدريب  القدرة ،ولكن جيب  أمهها  على    فيها  من 



Edy Murdani Zulkifli, Wildana Wargadinata & Sutaman 

 

220 Dinamika Ilmu, Volume 21 (1), 2021 
 

دراستها  تتم  اليت  املشكلة  املواد    . (et al., 2018 Changwong)  تفسري  تداعيات  يلي  فيما 
 .واملهارات  القابليةمن حيث  الناقدالتعليمية على مهارات التفكري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : هيكل التفكري ىف املادة4رسم  
 

 مناقشة نتيجة البحث يف فعالية استخدام املادة املطورة.  -4
اختبار    نتائج  على  نتائج  N GAIN   حساب و  t بناًء  يف  فروق  وجود  تبني   ،

ضوء   على  املطورة  املواد  ابستخدام  القراءة  تعليم  إعطائهم  وبعد  قبل  الطالب  تقييمات 
التقييم،   قيمة  زايدة يف  هناك  الناقد. كانت  التفكري  مهارة  ترقية  القرآىن يف  احلوار  أساليب 

التعليمية، مت تصنيفها على أهنا فعالة للغاية. أكمل    ولكن يف حتليل فعالية استخدام املواد 
الطالب السابقون مناقشتني أساسيتني تتعلقان ابلقراءة املعاصرة. هذا جيعل الطالب لديهم  
الطالب  قدرة  يف  ويساهم  القراءة  تقنيات  إبتقان  املتعلقة  السابقة(  )املعرفة  مسبقة  معرفة 

م يف القراءة الناقدة أن  األولية يف القراءة الناقدة. يتماشى هذا مع العبارة القائلة أبنه من امله

قضيات 

منهاج 
التفكري 
الناقد ىف 
املادة 

 )بين البراهين ( مقارنة الحجج

 مهارة األستنباط
 )مراعات قوة الحقائق و الحجج(

 )الحديث على الوقائع التفصيلية مع البراهين المعقولة ( الحقائق و األراءالفرق بين 

 مهارة التفسير

 )بالنظر إلى سياق الكلمات و استخدامها (

 موقف الدقة )باآليات وبيانها و تدفق األحداث(

 موقف البحث عن السبب ) منطلق الكالم وأهداف الكالم (

ه 
من

د 
الب

ف 
وق

لم
ا
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ميكن أن تساعد املعرفة السابقة الطالب يف التعلم أو تعوقهم،   .يكون لديك معرفة مسبقة
بل السابقة.  املعرفة  طبيعة  على  بقراءة   اعتماًدا  دائًما  الطالب  املعلم  ينصح  درس،  يف كل 

رؤية القرآن يتم ملسه  القصص املتعلقة ابلعديد من املواد املوجودة يف الفضاء اإللكرتوين، أو ل
من خالل القيام بذلك إىل  .مباشرًة للحصول على معرفة أولية حول املادة اليت تتم دراستها 

يتم ذلك من قبل الباحث يعترب أن املعرفة   .حد ما يساهم يف الفهم عند دراسة املادة املعنية
املعرفة    أن  David  كما ذكر   .السابقة غري النشطة، أو عدم التكرار، يؤثر على تعلم الفرد

. مث  (Diaz, 2017)السابقة "غري النشطة وغري الكافية وغري الدقيقة" ميكن أن تعيق تعلم املرء  
ة على الشكل اللكرتوىن أي الن تعليم مت اجنازه  ابلنسبة نتائج هذه مل تكن مرتفعة، الن املاد

جاهز   و    zoomمن خالل  و شرحها  املادة  إلقاء  الدراسة حيث  غرفة  فمسريه ال كما يف 
تصحيحها وجها بوجه، من خالل هذه أتثر إىل أسلوب و نقصان تركيز من الطلبة، و هذه  

انة. و هذه تتماشى مع ما  تعليقات أتتى من قبل الطلبة بعد جتربة املادة من نتائج اإلستب 
يف حبثها أن تغري املعلم يف أسلوب التعليم يف حالة الوابء أيثر على تركيز الطلبة   Nikenقالته  

تدرجييا   اخلاصة  احلالة  هبذه  الطلبة  ستتعود  األوقات  مبرور  لكن  و  أندونيسا   Bayu)يف 

Argaheni, 2020) . 
 

 اخلالصة  -و
  راء اآلو   قائقاحل  على  حتتوي  اليت  التعليمية   املواد   اجلديدة ىف هذه الدراسة هي  األمور

 التفكري  على  الطالب   قدرة  حتسن  أن  ميكن  اليت  احلجج  من  العديد  إىل  ابإلضافة  ،  ختلفةامل
إن املادة    .و من خالل هذه املادة املطورة أيضا جتعل تعلم العربية ذا معىن و جذااب،  النقدي

ز من سورة واحدة و تضم فيها القصة و العربة ) األساليب الرتبوية (، و  تعلم  املطورة ترتك
اللغة العربية لرتقية التفكري الناقد لدى الطلبة ىف نفس الوقت ليس من أمر سهل، و لذلك 

 البد من اجلهود من قبل املعلم. 
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