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 ملخص البحث 
 الكشف عن ادلنهج ادلتبع يف اختيار حمتوى النصوص التعليمية هتدف ىذه الدراسة إىل

القرائية يف سلسلة تعليم اللغة العربية اليت تدرس يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام 
 )حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، و ادلقارنة بني النصوص التعليمية يف صورهتا األصيلة

يف السلسلة؛ وذلك من أجل معرفة أىم ( بعد التبسيط)، وصورهتا ادلصنوعة (قبل التبسيط
السمات اللغوية اليت تأثرت بعملية التبسيط، واالسرتاتيجيات ادلتبعة يف ذلك، كما هتدف إىل 

)  ادلصنوعةمواد التعليمية األصيلة و مدى حاجة الطالب الناطقني بغري العربية للالتعرف على
تلك ادلواد، إضافة إىل  ادلستوى ادلناسب لتقدمي ، وربديد فهم ادلقروءات يف مقرر(ادلبّسطة

ربديد نوعية النصوص ادلناسبة لكل مستوى من مستويات تعليم اللغة العربية، واليت ميكن أن 
تصورات التقدمي تساىم يف تطوير ادلقررات التعليمية دلتعلمي اللغة العربية لغة ثانية، مع 

قرتحات للمهتمني وادلشتغلني بإعداد مقررات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا حول املو
 التعليمية بناء على نتائج الدراسة وادطبيعة امل

: سئلة التاليةلذا فإن ىذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي ستحاول اإلجابة على األ

ما طبيعة النصوص القرائية، وما اإلجراءات ادلتبعة يف اختيارىا يف سلسلة  :السؤال األول
 تعليم اللغة العربية ؟

ما السمات اللغوية للنصوص القرائية ادلبسطة يف سلسلة تعليم اللغة العربية : السؤال الثاين
 مقارنة بصورهتا األصيلة ؟

ما أثر النصوص القرائية األصيلة يف تعليم مهارات فهم ادلقروء لدى متعلمي  :ثالثالسؤال ال 
؟ اللغة العربية لغة ثانية 

ما أثر النصوص القرائية ادلبسطة يف تعليم مهارات فهم ادلقروء لدى متعلمي  :رابعؤال السال
؟ اللغة العربية لغة ثانية 

 التعليمية األصيلة دلتعلمي اللغة العربية نصوصما ادلستوى ادلناسب لتقدمي ال: السؤال اخلامس
؟   لغة ثانية



طُبقت الدراسة على النصوص القرائية ادلبّسطة من نصوص أصيلة  يف مقرر القراءة من وقد 
سلسلة تعليم اللغة العربية دبعهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد ابن سعود 

اليت طبقت على ستني طالبا  (االختبارات)اإلسالمية، من خالل استعمال أداة الدراسة
بوصفهم عينة للدراسة  (الثاين والثالث والرابع)من متعلمي اللغة العربية يف ادلستوى 

جموعة )، و(جمموع ذبريبية)، الذي يعتمد على جمموعتني التجرييبشبو ادلنهج باستخدام 
حيث أجرى الباحث ثالثة اختبارات على ثالثة نصوص خمتلفة يف نسبة  (ضابطة

تبسيطها داخل كل مستوى دراسي لتكون مجيع االختبارات اليت مت تطبيقها يف ىذه 
  (تسعة اختبارات)الدراسة 

ويف ضوء ما توصلت إليو الدراسة يف جانبيها النظري والتطبيقي، وبعد اإلجابة عن أسئلتها 
 :فقد أسفرت عن عدد من النتائج أمهها ما يلي

 : اعتمدت النصوص عند تبسيطها على أساليب التبسيط التالية_ 1

 (الزيادة، احلذف االستبدال)

جاءت عملية تبسيط النصوص القرائية يف السلسلة لتخدم اجلوانب اللغوية  _ 2
ادلستوى ادلعجمي، وادلستوى : واجلوانب الثقافية، ففي اجلوانب اللغوية ذمد التبسيط مشل 

 فقد كان للتبسيط دور يف الثقافيأما على اجلانب . الصريف، وادلستوى النحوي أو الرتكييب
 إبراز اجلوانب الثقافية اليت تتفق مع األىداف الثقافية العامة للسلسة، 

 مستوى ربصيل الطالب أثبتت الدراسة أنّ  في الجانب التطبيقي من الدراسة _3
للنصوص األصيلة ثابٌت يف مجيع ادلستويات التعليمية الثالثة، ودبختلف  النصوص الثالثة، دما 

 القرائية األصيلة ثابٌت ال يتغري  بتغري يدل على أن فهم متعلمي اللغة العربية للنصوص
 .النصوص

 مستوى ربصيل الطالب للنصوص التعليمية ادلبّسطة يف مجيع  أثبتت الدراسة أن_4
ادلستويات الثالثة ودبختلف مستويات التبسيط الثالثة كان مقدراً، دما يدل وبصورة واضحة 



للنصوص القرائية ادلبسطة أثراً ملموساً يف تعلم مهارات فهم ادلقروء لدى متعلمي اللغة  أن
 .العربية لغة ثانية

أثبتت الدراسة أن أفضل ربصيل للدرجات يف اختبارات النصوص ادلبسطة والنصوص _ 5
األصيلة ىو عند ادلستوى ادلتقدم، يليو ادلستوى ادلتوسط، وأخريا ادلستوى ادلبتدئ، وىذا يعين 

 أّن ادلستوى ادلبتدئ ىو ادلستوى األكثر حاجة للنصوص ادلبسطة، خبالف ادلستوى ادلتقدم 

أن الوسط احلسايب لدرجات االختبارات ادلبسطة  أكرب من   أثبتت الدراسة_  6
الوسط احلسايب لدرجات االختبارات األصيلة، إال أن الدراسة أثبتت تفوقًا ظاىرًا لطالب 

العينة التجريبية يف قدرهتم على فهم النصوص بصورهتا األصيلة إىل درجة تقرتب من مستوى 
فهم العينة الضابطة، وىذا يعطي داللة كبرية على إمكانية االستفادة من النصوص األصيلة 

 .يف تعلم مهارات فهم ادلقروء، وأن التبسيط مل يقدم تفوقا كبريا يف مستوى الفهم

وقد أوصت الدراسة ادلهتمني بإعداد برامج تعليم اللغة على ضرورة إعادة النظر يف ربديث 
النصوص التعليمية بشكل عام ونصوص القراءة بشكل خاص لتكون أقرب إىل النصوص 

احلّية األصيلة اليت تساىم يف قدرة الطالب على ربقيق الكفاية االتصالية بشكل أكرب، كما 
أوصت تطوير احملتوى الثقايف للنصوص القرائية يف سلسلة تعليم اللغة العربية ويف غريىا؛ 

لتكون متواكبة مع ثقافة اجملتمع وحاجاتو وما يستجد فيو من قضايا علمية وفكرية وثقافية؛ 
 .من أجل تقليل الفجوة بني ما يتعلمو الطالب يف القاعة وما يسمعو أو يشاىده يف الشارع

 
  



Abstract 

This study aims to reveal the method used in selecting the content of 

educational reading texts in the textbook of teaching the Arabic language 

taught at the Institute for Teaching Arabic Language at Imam Muhammad 

bin Saud Islamic University in Riyadh.To compare the educational texts 

in their original form (before simplification), with their modified form 

(After simplification) in the teaching materials. This is in order to know 

the most important linguistic features that have been affected by the 

process of simplification, and the strategies used in that. It also aims to 

identify to what extent the non-Arabic speaking students need the original 

and the modified  (simplified) educational materials in the reading 

comprehension courses,and to determine the appropriate level for using 

these materials. In addition to determining the appropriate texts for each 

level of Arabic language learners, which can contribute to the 

development of educational courses for learners of the Arabic language as 

a second language.Offeringtheperceptions and recommendations to those 

interested and working in preparing Arabic language learning courses for 

non-native speakers about the nature of educational materials based on 

the results of the study. 

 

Therefore, this study, in both its theoretical and practical aspects, will try 

to answer the following questions: 

The first question: What is the nature of reading texts, and what are the 

procedures followed in selecting them in the series of Arabic language 

teaching? 

The second question: What are the linguistic features of the simplified 

reading texts in the Arabic language teaching series compared to its 

original form? 

 The third question: What is the effect of original reading texts on 

teaching reading comprehension skills for learners of Arabic as a second 

language? 

The fourth question: What is the effect of simplified reading texts on 

teaching reading comprehension skills for learners of Arabic language as 

a second language? 

The fifth question: What is the appropriate level of usingthe original 

educational texts for learners of Arabic as a second language? 

The study was conductedonsimplified reading texts from original texts in 

the reading course of the Arabic language teaching materials at the 

Institute for Teaching Arabic Language at Imam Muhammad Ibn Saud 



Islamic University.By using the study instrument (tests) that was 

performedby sixty students of Arabic language learners at the level 

(second, third, and fourth) as a sample for the study using the quasi-

experimental approach, which depends on two groups (experimental 

group), and (control group) where the researcher conducted three tests on 

three different texts in the percentage of simplification within each 

academic level to be all the tests that were applied in this study (Nine 

tests). 

 

In light of the findings of the study in its theoretical and practical sides, 

answering the research questions, it revealed number of results, the most 

important of which are the following: 

1_ The process of simplifying textsrelied on the following simplification 

methods: 

(addition, deletion, substitution) 

2 _ The process of simplifying the reading texts in the series came to 

serve the linguistic and cultural aspects. In the linguistic aspects, we find 

the simplification included: the lexical level, the morphological level, and 

the grammatical or structural level. As for the cultural aspect, 

simplification played a role in highlighting the cultural aspects that are 

consistent with the general cultural objectives of the series, 

3_ On the practical side of the study, the study proved that the level of 

students’achievement of original texts is constant in all the three 

educational levels, and with all the three texts, which indicates that the 

Arabic language learners’ understanding of the original reading texts is 

constant and does not change with the change of texts. 

4_ The study proved that the level of students’ achievement of simplified 

reading texts in all the three levels and the various levels of simplification 

was assessed, which clearly indicates that the simplified reading texts 

have a tangible effect on learning the reading comprehension skills of 

learners of Arabic language as a second language. 

5_ The study proved that the highest score achievement in the simplified 

texts and original texts tests is at the advanced level, followed by the 

intermediate level, and finally the beginner level.This means that the 

beginner level is the level most in need of the simplified texts, unlike the 

advanced level. 

6_ The study proved that the averagescores of the simplified test is 

greater than the averagescores of the original test. However, the study 

demonstrated an apparent superiority for students of the experimental 



sample in their ability to understand texts in their original form to a 

degree close to the level of understanding of the control sample.And this 

gives a great indication of the possibility of benefiting from original texts 

in learning the skills of reading comprehension, and that the 

simplification did not present a great advantage in the level of 

comprehension. 

The study recommended to those who are interested in designing 

language education programs should reconsider revising educational texts 

in general and reading texts in particular to be closer to the original texts 

that contribute to the student's ability to achieve greater communicative 

competence. It also recommended developing the cultural content of 

reading texts in the teaching materials of Arabic and other languages; to 

be up-to-date with the society’s culture, needs, and new scientific, 

intellectual and cultural issues. In order to reduce the gap between what 

the student learns in the classroom and what he or she hears or watches 

on the street. 
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