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 مستخلص البحث
 

تقومي كراسة تدريبات اللغة العربية لطالب مدرسة احملروسية . 7102أم مقدوم بأحمد. 
لية الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة . رسالة املاجستري، كالثانوية اإلسالمية لريبايا

العربية، جامعة موالنا نالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. املشرف األول: 
 الدكتور منري العابدين، املشرف الثاين: الدكتور أوريل حبر الدين.

 
 ريبايا.: تقومي، كراسة التدريبات، مدرسة احملروسية الثانوية اإلسالمية لالكلمات األساسية

 
تتمثل أمهية كراسة تدريبات اللغة العربية مبدرسة احملروسة الثانوية اإلسالمية 

 كراسة التدريبات للطالبلريبابا بدال من الكتاب األساسي. وقد أعدت املدرسة  
ولكن مع وجود هذه الكراسة للطالب مل ينجحوا يف فهم  للوصول إىل األهداف املرجوة،

البحث أراد الباحث أن يعرف كيف تقومي الطالب على جودة اللغة العربية، ويف هذا 
ويهدف هذا البحث إىل  .املضمون وجودة اللغة وجودة اإلخراج يف كراسة تدريباهتم

معرفة جودة املضمون وجودة اللغة، وجودة اإلخراج من كراسة تدريبات اللغة العربية عند 
 ا.الطالب مبدرسة احملروسية الثانوية اإلسالميو لريباي

يستخدم هذا البحث املدخل الكيفي واملدخل الكمي واملنهج الوصفي، 
والبيانات يف هذا البحث من حتليل وتقومي املضمون واللغة واإلخراج لكراسة تدريبات 
اللغة العربية مبدرسة احملروسية الثانوية اإلسالمية لريبايا. وجمتمع البحث يف هذا البحث 

 يف الطالب ومجيع الدين، وختصص اللغة ختصص يف 21  الصف يف الطالب مجيعهو 
. وأدوات البسيطة العشوائية بالعينة العينات الباحث خيتار. اللغة ختصص يف 22  الصف

البحث هي اإلستبيان بقياس ليكرت واملالحظة واللمقابلة والوثائق وتوجيه أو دليل 
 ات.لتحليل البيان املركزية النزعة قياسات الباحث يستحدمالتحليل، و 
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" بوسانتيك" لكراسة املضمون جودة على الطالب تقوميأما نتائج البحث هي 
. جدا جيد" بوسانتيك" كراسة مضمون جودة أن مبعىن وهذا 1702 درجة على حيصل

 1701 درجة على حيصل" حكمة" لكراسة املضمون جودة على الطالب تقومي وأما
 جودة على الطالب تقومي. جدا جيد" حكمة" كراسة مضمون جودة أن مبعىن وهذا
 كراسة لغة جودة أن مبعىن وهذا 1700 درجة على حيصل" بوسانتيك" لكراسة اللغة

 حيصل" حكمة" لكراسة اللغة جودة على الطالب تقومي وأما. جدا جيد" بوسانتيك"
 الطالب تقومي. جدا جيد" حكمة" كراسة لغة جودة أن مبعىن وهذا 1710 درجة على
 جودة أن مبعىن وهذا 1701 درجة على حيصل" بوسانتيك" راسةك اإلخراج جودة على

 لكراسة اإلخراج جودة على الطالب تقومي وأما. جدا جيد" بوسانتيك" كراسة إخراج
 جيد" حكمة" كراسة إخراج جودة أن مبعىن وهذا 1718 درجة على حيصل" حكمة"

 .جدا
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ABSTRAK 

 

Biahmada, AM. Maqdum. 2017. Evaluasi Lembar Kerja Siswa Bahasa Arab Oleh 

Siswa-Siswi Madrasah Aliyah Al-Mahrusiyah Lirboyo. Tesis. Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Munirul Abidin, M.Ag. (2) Dr. 

Uril Bahruddin, M.A. 

 

Kata Kunci : Evaluasi, Lembar Kerja Siswa, Madrasah Aliyah Al-Mahrusiyah 

Lirboyo 

 

Pentingnya lembar kerja siswa bahasa arab di madrasah aliyah al-

Mahrusiyah Lirboyo tercermin sebagai ganti dari kitab  pegangan utama, sekola 

telah menyiapkan lembar kerja siswa untuk siswa supaya sampai kepada tujuan 

yang diharapkan, akan tetapi dengan adanya lembar kerja siswa ini mereka belum 

sukses dalam memahami bahasa arab, dalam penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui bagaimana evaluasi siswa-siswi atas kandungan, bahasa, dan produksi 

dalam lembar kerja siswa mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kandungan, bahasa, dan produksi dari lembar kerja siswa bahasa arab menurut 

siswa-siswi di madrasah Aliyah al-Mahrusiyah Lirboyo. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, dan deskriptif. 

Sumber data dalam penelitian ini dari analisa dan evaluasi kandungan, bahasa dan 

produksi lembar kerja siswa bahasa arab di madrasah aliyah al-Mahrusiyah 

Lirboyo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi di kelas 12 

jurusan bahasa dan jurusan agama, dan seluruh siswa-siswi di kelas 11 jurusan 

bahasa. Peneliti memilih sampel dengan metode simple random sampling. Alat 

penelitiannya yaitu kuesioner dengan skala likert, observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan petunjuk atau petunjuk analisa. Peneliti menggunakan measure 

of central tendency untuk menganalisis sumber data. 

Adapun hasil penelitian adalah evaluasi siswa atas kandungan lembar kerja 

siswa “busantik” memperoleh nilai 3,71 ini berarti bahwasannya kandungan 

lembar kerja siswa “busantik” sangat bagus. Adapun evaluasi siswa atas 

kandungan lembar kerja siswa “hikmah” memperoleh nilai 3,65 ini berarti 

bahwasannya kandungan lembar kerja siswa “hikmah” sangat bagus. Evaluasi 

siswa atas bahasa lembar kerja siswa “busantik” memperoleh nilai 3,66 ini berarti 

bahwa bahasa lembar kerja siswa “busantik” sangat bagus. Adapun evaluasi siswa 

atas bahasa lembar kerja siswa “hikmah” memperoleh nilai 3,59 ini berarti bahasa 

lembar kerja siswa “hikmah” sangat bagus. Evaluasi siswa atas peroduksi lembar 

kerja siswa “busantik” memperoleh nilai 3,72 ini berarti bahwa produksi lembar 

kerja siswa “busnatik” sangat bagus. Adapun evaluasi siswa atas produksi lembar 

kerja siswa “hikmah” memperoleh nilai 3,57 ini berarti bahwa produksi lembar 

kerja siswa “hikmah” sangat bagus. 
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ABSTRACT 

 

Biahmada, AM. Maqdum. 2017. The Evaluation of Arabic Worksheet by The Students of 

Madrasah Aliyah Al-Mahrusiyah Lirboyo. Thesis. Department of Arabic 

Education, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Supervisors: (1) Dr. Munirul Abidin, M.Ag. (2) Dr. Uril 

Bahruddin, M.A. 

 

Keywords : Evaluation, Worksheet, Madrasah Aliyah Al-Mahrusiyah Lirboyo. 

 

The Arabic worksheet at Madrasah Aliyah Al-Mahrusiyah Lirboyo has 

significance as the exchange of the textbook. To achieve the intended goal, the 

school has provided the students with the worksheet. However, it cannot 

thoroughly establish the students’ understanding of Arabic. In this research, the 

researcher aims to know how the students’ evaluation of the content, the language 

and the production of their worksheet. Therefore, the purpose of this research is to 

know the content, the language, and the Arabic worksheet production in 

accordance with the students of Madrasah Aliyah Al-Mahrusiyah Lirboyo. 

The researcher used the mixed method to conduct the research. The data 

was collected from the analysis and the evaluation of content, language, and 

Arabic worksheet production at Madrasah Aliyah Al-Mahrusiyah Lirboyo. The 

population in this research is all the students of 12th grade who major in Language 

and Religion, and all the students of 11th grade who major in Language. The 

researcher chose the sample using the random sampling method. The instruments 

of this research are questionnaire using Likert scale, observation, interview, 

documentation, and instructional or instructional analysis. Then, the measure of 

central tendency is used by the researcher to analyze the data. 

 The results of this research show that the students’ evaluation of the 

“busantik” worksheet content obtained score 3.71 in which indicates its content is 

excellent. While the students’ evaluation of the “hikmah” worksheet content 

obtained score 3.65 in which indicates that its content is excellent. The students’ 

evaluation of the “busantik” worksheet language obtained score 3.66 in which 

indicates that its language is excellent. Then, the students’ evaluation of the 

“hikmah” worksheet language obtained score 3.59 in which indicates that its 

language is excellent. The students’ evaluation of the “busantik” worksheet 

production obtained score 3.72 in which indicates that its production is excellent. 

While the students’ evaluation of the “hikmah” worksheet production obtained 

score 3.75 in which indicates that its production is excellent. 
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 شكر و تقدير
 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 
 األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد.

يسر الباحث إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا يريد الباحث أن 
صميم قلبه العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعده على   يقدم من

 كتابة هذه الرسالة وهم:
األستاذ الدكتور عبد احلارث، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الكومية  .2

 ماالنج.
األستاذ الدكتور موليادي، مدير الدراسات العليا. والدكتور ولدانا ورغاديناتا، رئيس  .1

 م تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الكومية ماالنج.قس
الدكتور منري العابدين، بصفته املشرف األول. والدكتور أوريل حبر الدين، بصفته  .1

املشرف الثاين، الذين وجها الباحث وأرشداه وأشرفا عليه بكل اهتمام وصرب وحكمة 
 يف كتابة هذه الرسالة.

قدس  الشيخ إحسان اجلمفسيو حمي الدين ابن عريب و م اإلمام الغزايل حجة اإلسال .1
اهلل أسرارهم وكذا مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني، وإيقو و مبشر ومجيع 

 األصدقاء ومن اليستطيع الباحث أن يذكرهم مجيعا هنا.
جستري هذه هذا، وأسأل اهلل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املا

 ناقعة ومفيدة للعباد واليالد، آمني.
 

 م1720ماالنج، ديسمرب       
 الباحث،      
 أم مقدوم بأمحد      
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
  ة البحثخلفي .أ

 فؤاد وحممد العدوان سليمان زيدمشاركة املقّوم من أمر مهم كما شرحها 
، ولكن أحيانا ما يكون يف والتطبيق النظرية بني التدريس تصميم كتاب يف احلوامدة

عملية التقومي أن املقّوم يقّوم الطالب، أو إذا كان يتعلق بالوسائل املعينة اليت هلا 
لك الوسائل هو الباحثون أو اجملتمعات أو العينات الذين عالقة بالطالب، فمقّوم ت

 هم سوى الطالب، بل أحيانا اليشاركوهنم يف عملية التقومي. وبالنسبة إىل ذلك،
يساعد التقومي على معرفة جوانب الضعف والقوة للحصول على النجاح أو 

ملمكن أن وضوع التقومي له عالقة مع الطالب، فامن ااألهداف املرجوة، فإذا كان م
 الطالب هلم فرصة كبرية ليكونوا من املقومني يف ذلك التقومي. 

فبمشاركة الطالب يف عملية التقومي تكون نتائجه من نتيجة مهمة لكل ما 
ومن الذي له عالقة وحاجة إىل الطالب، وهذا مثل املصمم، فبهذا يكون املصمم 

ا يف الطالب من أرآئهم يف التدريس أو الكتب أو كراسة التدريبات يهتم ويركز م
وحاالهتم وخلفيتهم حىت يستفيد من تلك كلها، وكذا املصمم الذي يف تصميمه 
يركز فقط يف النظريات أو احلاجات مع أن ليست كل النظريات أو احلاجات 
تناسب مبا حيتاج إليه الطالب. فلهذا، التقومي أي مكانة الطالب كاملقوم يكون مما 

 لبحث.سريكزه الباحث يف هذا ا
، فالحظ الباحث 2كان التقومي يساعد على حتديد جوانب القوة والضعف

أن هذه العملية مل يكن يف املدرسة حيث أهنا يستخدم نفس العنوان لكراسة 

                                                           

(، 1722والتوزيع،  ، )عمان: دار املسرية للنشرتصميم التدريس بني النظرية والتطبيقزيد سليمان العدوان وحممد فؤاد احلوامدة، 2 
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مع أن تلك  1728-1720و 1720-1720التدربات يف السنتني متواليتني أعين 
درسني للباحث أن الكراسة من حيث احملتوى ليس فيها فرق كبري بل قال أحد امل

هذه كراسة التدريبات غري جيد ملا فيها من كثرة األخطاء الكتابية وقلة املعلومات 
. بل الحظ الباحث بعض املدرسني 1القواعدية وقصر احملتويات األساسية

يستخدمون نفس كراسة التدريبات للسنتني الدراستني مع أن بني الكراسة للسنة 
ة يف الغالف ولكن يستخدموهنا ألسباب منها أن ليس املاضية واحلاضرة غري متساوي

بينهما فرق كبري يف احملتويات، وحضور كراسة التدريبات للغة العربية إىل املدرسة 
دائما متأخرا يف السنتني املاضيتني، وهذا وفقا مبا ناله الباحث بعد مقابلة أحد 

 .1مدرس اللغة العريبة
 تدريس يف املعلم يالزم ما أهم من تعدفكانت  التدريبات كراسةومن ناحية  

وقد الحظ الباحث يف هذه املدرسة أن الطالب الجيد مكان خاص  .1العربية اللغة
يف أي املدرسة وحوهلا لشراء الكتب األساسية اليت يدرسوهنا يف الفصول الدراسية 
مع أن معظمهم يسكنون يف معهد احملروسية، وحلل هذه املشكلة يستطيع طالب 

على إستيعار الكتب املرجوة يف مكتبة املدرسة، ولكن بالنظر إىل عدد املدرسة 
الكتب األساسية املوجودة يف مكتبة املدرسة فعددها التناسب بعدد الطالب يف 
املدرسة، فال يستطيع مجيع الطالب على اإلستعار يف وقت واحد أو حيملوهنا إىل 

م، ولكن لو أهنم الميلكون بيوهتم كي يستطيعوا على التعلم بتلك الكتب يف بيوهت
الكتب األساسية قد وزع املدرسة كراسة التدريبات جلميع الطالب بدال من الكتب 
األساسية، فوجود كراسة التدريبات لدى الطالب بدال من الكتاب األساسي مهم 
جدا، ليستطيوا على تعلم أو مراجعة الدروس املقررة السيما درس اللغة العربية مع 

 قواعدها.
                                                           

 (1720-0-2مشس اهلادي، املقابلة )كديري 1 
 (1720-0-2صنهاجي أمحد بصري، املقابلة )كديري 1 
 .211ص(، 2008، )القاهرة: دار الفكر العريب، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدي أمحد طعيمة، 1 
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، إن من احلقائق االولية أن دروس ن ناحية القواعد يقول الدكتور باالردوم
فبالنظر إىل الواقع يف املدرسة أعين إىل كراسة  ،1القواعد دروس مملة غري مقبولة

التدريبات املستخدمة رمبا يكون سببا أساسيا ملشكالت أخرى، فالحظ الباحث أن 
 جيد حيث وجد الباحث األخطاء نتيجة اإلختبارات يف القواعد لدى الطالب غري

النجوية أو الصرفية، وكذلك الحظ الباحث أن طالب يف قسم ختصص اللغة 
يشكون عن حمتويات وقلة املعلومات والتدريبات القواعد يف كراسة التدريبات من 
حيث حىت يستعريون الكتاب األساسي يف املكتبة ليدرسوا القواعد فقط مع أن عدد 

د الطالب، ولو أن تلك الكتب قد استعارها القسم اآلخر الكتب اليناسب بعد
فاليستطيعوا على استعارها يف نفس الوقت، فيحتاجون إىل استعارة الكتاب 
األساسي يف املكتبة حينما يدرسون القواعد والحيتاجون إىل استعارته حينما يدرسون 

 عامة احملتوى.
لعدة  21ف والص 22ويف هذا البحث، يبحث الباحث الكراسة للصف 

أسباب وهي: أوال، من ناحية الوحدة الدراسية املستخدمة، فيستخدمان نفس 
تلك الوحدة وهذا لتسهيل  27واليستخدم الصف  KTSPالوحدة الدراسية وهي 

الباحث يف جمال الكفاءة األساسية واملعيارية حيث ليس فيهما فرق؛ ثانيا، من 
فيختار  KTSPحدة املستخدمة أي ناحية اختيار التخصص يف املدرسة، فبهذه الو 

ويدرسون يف املدرسة بذلك التخصص إىل  22الطالب التخصص منذ الصف 
يف نفس التخصص بل يف نفس الصف، وهبذا يقوم الباحث حبثه بتقومي  21الصف 

الكراسة املستخدمة يف ختصص اللغة والدين ألن يف هذين التخصصني كان الطالب 
حصة من الدرس اآلخر و كذا هذه املادة أي اللغة يدرسون اللغة العربية بأكثر 

. ثالثا، 21العربية تكون مادة أساسية عند اإلختبار الدويل لدى الطالب يف الصف 
 21و 22، فيشكو معظم الطالب يف الصف 0بعد مقابلة بعض الطالب

                                                           

 .00ص(، 2018، )مصر: مكتبة هنضة مصر بالفجالة، ة لتدريس اللغة العربيةحدث الطرق يف الرتبيأحممد عطية االبراشي، 1 
 (1720-0-1نينينج فوجي، املقابلة )0 
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والكسل عند تعلم اللغة بكراستهم، فرمبا شكواهم ستكون سببا مليوهلم إىل امللل 
ويف هذا البحث  لتقومي تعرف النواحي اليت فيها املزايا والنقصان.بارمبا ية، فالعرب

سيقوم الطالب بتقومي كراسة التدريبات لديهم، وهذا ألن الطالب هم املستخدمون 
ورمبا هناك فوائد أخرى مبعرفة نتائج التقومي منهم لكل من له غرض أو اهتمام أو 

 ات.عالقة مع مستخدمي تلك كراسة التدريب
 

  مشكالت البحث .ب

 يف كل السنة الدراسية للطالباللغة العربية عطي املدرسة كراسة تدريبات ت
أيام بدال من الكتاب األساسي لعدة األسباب، فيستخدم الطالب تلك الكراسة يف 

دراستهم واليستخدمون الكتاب األساسي، ومع وجود هذه الكراسة للطالب، مل 
فكيف تقومي الطالب عن جودة املضمون وجودة اللغة  ينجحوا يف فهم اللغة العربية،

 وجودة اإلخراج يف كراسة تدريباهتم.
 

  أسئلة البحث .ج

 حياول هذا البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما مدى جودة مضمون كراسة تدريبات اللغة العربية عند الطالب مبدرسة  .2
 احملروسية الثانوية لريبايا؟

بات اللغة العربية عند الطالب مبدرسة احملروسية ما مدى جودة لغة كراسة تدري .1
 الثانوية لريبايا؟

ما مدى جودة إخراج كراسة تدريبات اللغة العربية عند الطالب مبدرسة احملروسية  .1
 ؟الثانوية لريبايا
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  أهداف البحث .د

 يهدف هذا البحث إىل ما يلي:

مبدرسة احملروسية  مضمون كراسة تدريبات اللغة العربية عند الطالبملعرفة تقومي  .2
 الثانوية لريبايا

لغة كراسة تدريبات اللغة العربية عند الطالب مبدرسة احملروسية ملعرفة تقومي  .1
 الثانوية لريبايا

عند الطالب مبدرسة احملروسية كراسة تدريبات اللغة العربية إخراج  تقومي ملعرفة  .1
 الثانوية لريبايا

 

  أهمية البحث .ه

 أمهية هذا البحث نظريا هي:
 تقومي كراسة تدريبات اللغة العربيةأن تأيت أمهية هذا البحث من  .2

أن يكون هذا البحث مرجعا للطلبة والباحثني يف املستقبل عند تطوير هذه  .1
 تقومي كراسة تدريبات العربية.الدراسة وخاصة فيما يتعلق ب

ة تأييد وتعزيز للدراسات والبحوث السابقة اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشر  .1
 هبذا البحث.

 وأما أمهية هذا البحث تطبيقيا فهي:
تقومي كراسة تدريبات اللغة للباحثني: أن يعطي نتيجة هذا البحث توجيها حول  .2

 العربية.

يف كراسة  الدارسونللمدرسني: ليمكنهم من التنبؤ باملشكالت اليت قد يواجهها  .1
 .تدريبات اللغة العربية

يف تقومي كراسة : أن تكون هذا البحث مرجعا ولمدرسة احملروسية الثانوية لريبويل .1
 تدريبات اللغة العربية.
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للمؤسسات التعليمية األخرى: أن تستفيد من هذا البحث هيئة املؤسسات  .1
 .تقومي كراسة تدريبات اللغة العربيةالتعليمية األخرى يف 

 
  حدود البحث .و

 احلد املوضوعي .2

يف  سة احملروسية الثانوية لريبويومبدر سريكز الباحث كراسة تدريبات اللغة العربية 
 الفصل األول من ناحية املضمون، ومن ناحية اللغة ، ومن ناحية اإلخراج.

 احلد املكاين .1

 لريبايا.مبدرسة احملروسية الثانوية  21و 22يف الصف سيقوم الباحث حبثه 

 احلد الزمين .1

 .م1720من يوليو إىل نوفمرب سيقوم الباحث حبثه 
 

  تحديد المصطلحات .ز

 حتقق درجة حتديد بغرض وحتليلها املعلومات جلمع منظمة عملية : التقومي .2
 .0بشأهنا املناسبة القرارات واختاذ األهداف

كتاب يشتمل على جمموعة من التدريبات اليت تتناول خمتلف :  كراسة التدريبات .1
فروع اللغة ومهاراهتا واليت تقدم للطالب يف شكل منظم ومتدرج ومرتبط بفصول 

ب املدرسي، وعادة ما يرتك يف كراسة التدريبات فراغ يكتب الطالب يف الكتا
إجابته أو هي حمموعة من التدريبات اليت ختتص كل جمموعة منها يدرس أو قسم 

 LKSمعني من دروس املادة التعليمية. وترمجتها إىل اللغة اإلندونسية هي 

(Lembar Kerja Siswa)  أو يف اللغة اإلجنليزية هيStudents Worksheet. 

                                                           

 .201ص. ، تصميم التدريس بني النظرية والتطبيقزيد سليمان العدوان وحممد فؤاد احلوامدة، 0 
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 "senior high school" هي من املراحل يف املدرسة اليت تطلق باسم الثانوية : .1
 يف اإلندونيسية. "Aliyah"يف اإلجنليزية أو 

 
  الدراسات السابقة .ح

كراسة التدريبات في مادة اللغة العربية )دراسة م . 1721دراسة بشري كرمي  .2
 جاوا الشرقة(. –ة ماالنج وصفية تقويمية في مدرسة سوري بوانا المتوسط

يهدف هذا البحث التعرف على مدى جودة كراسة التدريبات يف مادة اللغة 
جاوا الشرقية. يستخدم هذا  –العربية يف مدرسة سوريا بوانا املتوسطة ماالنج 

البحث املنهج الوصفي التقوميي واملدخل الكيفي الكمي. أما نتائج البحث فهي 
يف مادة اللغة العربية اليت استخدمت يف الفصل  أن جودة كراسة التدريبات

جاوا الشرقية غري مقبولة حيث أهنا  –األول مبدرسة سوريا بوانا املتوسطة ماالنج 
 .8التتوفر املعايري لكراسة التدريبات اجليدة

والفرق بني هذا البحث والبحث لدى الباحث هو أن هذا البحث يقوم بتحليل 
رأي الطالب واملدرس، أما البحث لدى الباحث  وتقومي كراسة التدريبات من

سيقوم بالتحليل والتقومي من رأي الباحث نفسه بعد مجع النظريات عن الكتاب 
 املدرسي وكراسة التدريبات.

تقويم كراسة التدريبات في تعليم اللغة العربية في م. 1721سيت مؤلفة،  .1
. يهدف هذا قيةمدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية باتو جاوى الشر 

البحث إىل معرفة جودة مضمون كراسة تدريبات اللغة العربية، جودة لغة كراسة 
تدريبات اللغة العربية، وإخراج كراسة تدريبات اللغة العربية يف مدرسة ثنائية اللغة 
العربية اإلسالمية باتو جاوى الشرقية. وأما نتائج هذا البحث فتخلص الباحثة 

                                                           

. جاوا الشرقة( –ية يف مدرسة سوري بوانا املتوسطة ماالنج كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية )دراسة وصفية تقوميبشري كرمي. 8 
 م.1721جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
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التدريبات يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية باتو  أن جودة مضمون كراسة
جاوى الشرقية جيدة جدا، جودة مضمون كراسة التدريبات "رمحا" للفصل 
الدراسي الوتري جيدة وجودة مضمون كراسة التدريبات "فطرة" للفصل الدراسي 
 الوتري والشفعي جيدة جدا، وجودة لغتها جيدة، جودة لغة كراسة التدريبات

"رمحا" للفصل الدراسي الوتري وجودة لغة كراسة التدريبات "فطرة" للفصل 
الدراسي الوتري والشفعي جيدة جدا. وأما جودة إخراجها جيدة جدا أيضا، 
جودة إخراج كراسة التدريبات "رمحا" للفصل الدراسي الوتري وكراسة التدريبات 

راسة التدريبات "فطرة" للفصل الدراسي الشفعي جيدة جدا وجودة إخراج ك
 .0"فطرة" للفصل الدراسي الوتري جيدة

هذا البحث يبحث حول جودة املضمون و اللغة واإلخراج على وجه العموم من 
الكراسة، والباحث يف هذا البحث يقتصر ويركز حول جودة املضمون واللغة 

 واإلخراج يف القواعد فقط.

تها في ترقية مهارة إعداد كراسة التدريبات وفعالي. 1721خزانة احلكمة،  .1
الكالم )بحث تطويري وتجريبي في مدرسة المحمدية األولى المتوسطة في 

يهدف هذاالبحث إنتاج كراسة التدريبات يف ترقية مهارة الكالم  سيدوحارجو.
مدرسة احملمدية األوىل ومعرفة فعالية كراسة التدريبات يف ترقية مهارة الكالم يف 

. املنهج املستخدم 1721-1722عام الدراسي يف ال املتوسطة يف سيدوحارجو
( وجترييب بتصميم جمموعتني. R&Dيف هذا البحث هو منهج البحث والتطوير )

والنتائج من هذا البحث هي أن كراسة التدريبات يف مهارة الكالم تتكون من 
أربعة دروس: الدرس األول يتكلم عن الوصول إىل املكتبة، والدرس الثاين يتكلم 

عمر يف املستشفى، والدرس الثالث يتكلم عن األسرة، والدرس الرابع  عن زيارة

                                                           

. جامعة موالنا تقومي كراسة التدريبات يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية باتو جاوى الشرقيةسيت مؤلفة. 0 
 م.1721اهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، مالك إبر 
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يتكلم عن مبارة كرة القدم، وأن كراسة التدريبات املستخدمة هلا فعالية أو بعبارة 
 .27أخرى أهنا تؤثر جوهريا على حتسني كالم الطالب

يرتكز هذا البحث يف اإلعداد، وأما البحث الذي سيقوم به الباحث يرتكز يف 
 لتحليل والتقومي.ا

تصميم كراسة التدريبات لتنمية مهارة الكالم م. 1770حسن اخلامتة،  .1
يهدف  بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية خير الدين كوندنج الجي ماالنج.

هذا البحث تصميم كراسة التدريبات لتنمية مهارة الكالم ومعرفة فعالية كراسة 
توسطة اإلسالمية خري الدين كوندنج التدريبات لتنمية مهارة الكالم باملدرسة امل

الجي ماالنج. املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج البحث والتطوير 
(R&D والنتائج من هذا البحث هي أن التدريبات املصممة يف كراسة ،)

التدريبات هلا فعالة لتنمية مستوى مهارة الكالم عند طالب صف السابع 
 .22ري الدين كوندنج الجي ماالنجباملدرسة املتوسطة اإلسالمية خ

يرتكز هذا البحث يف اإلعداد، وأما البحث الذي سيقوم به الباحث يرتكز يف 
 التحليل والتقومي.

تقويم المحتوى الثقافي في سلسلة العربية بين . 1778أمحد نور خالص،  .1
يهدف هذا البحث الكشف عن وصف احملتوى الثقايف والكشف من  يديك.

ذ حنو احملتوى الثقايف يف سلسلة بني يديك. واملنهج املستخدم استيعاب التالمي
يف هذا البحث هو املنهج الكيفي الكمي. والنتائج من هذا البحث هي عدم 
مراعة هذه السلسلة مراعة جيدة يف تقومي احملتويات الثقافية ولكن نتائج الطالب 

                                                           

إعداد كراسة التدريبات وفعاليتها يف ترقية مهارة الكالم )حبث تطويري وجترييب يف مدرسة احملمدية األوىل املتوسطة خزانة احلكمة. 27 
 م.1721. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، يف سيدوحارجو

. م كراسة التدريبات لتنمية مهارة الكالم باملدرسة املتوسطة اإلسالمية خري الدين كوندنج الجي ماالنجتصميحسن اخلامتة. 22 
 م.1770جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
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د املشكلة يف اإلمتحانني القبلي والبعدي نسبتها املئوية متوسطة مع وجو 
 .21السابقة

يستفيد الباحث من هذا البحث أنه يقوم بعملية التقومي، ولكن التقومي حمدود يف 
احملتوى الثقايف من سلسلة العربية بني يديك، والباحث سيقوم بتقومي كراسة 

 التدريبات ليس من جهة احملتوى الثقايف فقط.

وكتاب لوزارة هدايات وآخرون تقويم كتاب د.. 1772شريف هداية اهلل،  .0
. يهدف هذا البحث الكشف عن إجيابيتهما وسلبياهتما الشؤون الدينية

والوقوف على أكثرمها درجة تقوميية، واملنهج املستخدم يف هذا البحث هو 
املنهج الوصفي، والنتائج هي أن هلذين كتابني عددا من اإلجيابيات والسلبيات 

دمة فيهما وطريقة التدريس فيهما، يف نواحي إعدادمها وحمتوامها واملهارات املق
وأن الكتاب لدكتور هدايات وآخرون حصل على جمموعة درجة النسبة املئوية 

 %81، والكتاب املدرسي لوزارة الشؤون الدينية حصل على %02التقوميية 
21. 

يستفيد الباحث عملية التقومي يف هذا البحث، ولكن التقومي يرتكز يف كتابني، 
وامها، واملهارات املقدمة فيهما وطريقة التدريس فيهما، أما يف إعدادمها، وحمت

 الباحث يرتكز يف كراسة التدريبات.

فمن مجيع الدراسات السابقة، مل يوجد البحث مثل البحث الذي سيقوم به 
الباحث. ألن الباحث يرتكز يف كراسة تدريبات اللغة العربية وقام بتقوميها الطالب 

روسية الثانوية اإلسالمية لريبايا والتقومي من ناحية مبدرسة احمل 21و 22يف الصف 
جودة املضمون وجودة اللغة وجودة اإلخراج.

                                                           

ة احلكومية ماالنج، . جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميتقومي احملتوى الثقايف يف سلسلة العربية بني يديكأمحد نور خالص. 21 
 م.1778

. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية تقومي كتاب دزهدايات وآخرون وكتاب لوزارة الشؤون الدينية .شريف هداية اهلل21 
 م.1772ماالنج، 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
  قويمالت .و

 مفهوم التقويم .0

 مستقيم أي قومي فهو الشيء وقّوم( تقوميا) السلعة قوم نقول: لغة التقومي
 برامج تعدد حسب التقومي هوممف تعريفات تعددت لقد. و االعتدال واالستقامة

 جلمع منظمة عملية أن إىل تشري مجيعا أهنا إال وأغراضه، ومناذجه التقومي
 املناسبة القرارات واختاذ األهداف حتقق درجة حتديد بغرض وحتليلها املعلومات

. كما يعرف بأنه عملية إصدار حكم بناء على معايري معينة يف ضوء بشأهنا
 .2مية أو كيفية( عن فكرة أو ظاهرة أو موقف أو سلوكبيانات أو معلومات )ك

يعرف التقومي على أنه عملية إلصدار أحكام والوصول إىل وكذلك 
قرارات حول قيمة خربة من اخلربات، وذلك من خالل التعرف على نواحي القوة 
والضعف فيها على ضوء األهداف الرتبوية املقبولة بقصد حتسني عملية التعليم 

 .1والتعلم
 

 مجاالت التقويم .7

 :1هناك جماالت ميكن أن ميتد إليها التقومي، وهي

 

 

                                                           

(، 1722ة للنشر والتوزيع، ، )عمان: دار املسري تصميم التدريس بني النظرية والتطبيقزيد سليمان العدوان وحممد فؤاد احلوامدة، 2 
 .201ص. 

 .281 ص. (،1777، )الرياض: دار النشر الدوىل، التدريس واعداد املعلميس عبد الرمحن قنديل، 1 
)الرباط: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة، 1 

 .01-01م( ص2080والثقافة، 
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 تقومي الطالب .2

يقصد به حتديد مستوى الطالب بالنسبة للمهارات اللغوية املختلفة، وخيتلف 
هذا التقومي باختالف اهلدف منه، فهناك تقومي تشخيصي، وتقومي احتصيله، 

 وغري ذلك. وتقومي لكفايته اللغوية، وتقومي الستعداده،

 تقومي املعلم .1

يقصد به  حتديد مستوى املعلم والوقوف على مدى كفايته يف عرض املادة 
 العلمية وحتقيق أهداف الربنامج.

 تقومي املنهج .1

يقصد به حتديد مدى قدرة املنهج على حتقيق أهدافه، وهناك مستويان: 
عضها ببعض. املستوى الداخلي، ويعين به تقومي العالقة بني العناصر املنهج ب

أما املستوى اخلارجي لتقومي املنهج فيشمل البحث يف مدى قدرته على 
 حتقيق أهدافه وبيان آثره يف الطالب واجملتمع اخلارجي.

 تقومي الكتاب .1

يعترب تقومي الكتاب جزءا من أجزاء تقومي احملتوى العلمي الذي يشتمل عليه 
واد التعليمية األخرى املنهج، إال أن للكتاب املقرر مكانة خاصة بني امل

جعلت اخلرباء يفردون له جانبا مستقال عند احلديث عن تقومي عناصر 
 املنهج.

 تقومي الوسيلة .1

الوسيلة أيضا عنصر من العناصر األساسية للمنهج، وهناك جمموعة من 
 املعايري على أسسها الوسيلة التعليمية.

 أهداف تقويم الكتاب .3

 اللغوية إىل عدة أمور من أمهها:يهدف تضمني الكتاب من اإلختبارات 
تشخيص نواحي القوة والضعف يف أداء الطالب، حتديد مواطن السهولة 
والصعوبة يف حمتوى الكتاب يف ضوء قياس مدى استيعاب الطالب له، ترمجة 
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فلسفة الكتاب وخطته يف أسلوب يتحقق به املعلم من إمكانية تنفيذها وواقعية 
يقتدى هبا يف إعداد اختباراته، مساعدة للمعلم  عناصرها، تقدمي مناذج للمعلم

على اكتشاف قدرات واتعدادهم وما لديهم من إمكانية ملواصلة العمل درسا 
بعد درس. وبذلك يصبح التقومي حافزا أساسيا من بني احلوافز اليت تساعد على 
حتقيق األهداف املنشودة، وتزويد الطالب مبجموعة من أساليب التقومي الذايت 

يت متكنه من الوقوف على مستواه أوال بأول، فاليظل أسري الظروف اليت تسمح ال
 .1باختياره وحتديد مستواه

 

 خصائص تقويم الكتاب .4

خيتلف أسلوب التقومي يف كل بعد من أبعاد العلمية الرتبوية هدفا وطريقة ونتيجة، 
 :1ولإلختبارات اليت ترد يف كتب تعليم العربية خصائص من أمهها

عكس أهداف الكتاب ومنطلقاته وتصور املؤلف لعلمية تعلم اللغة أهنا ت .2
األجنبية واكتساب مهاراهتا حسب القارئ الناضج أن يطلع على نوع 
اإلختبارات يف كتاب من كتب تعليم العربية ليعرف خصائص هذا الكتاب 
وفلسفة مؤلفه ومنطلقاته اللغوية والرتبوية والثقافية. وعلى العكس من ذلك، 

يع هذا القارئ نفسه أن ينبئك عن نوع اإلختيارات قبل أن يطلع عليها يستط
 إن تصفح حمتوى هذا الكتاب وتعرف ما ينطلق منه مؤلفه.

يرتبط بالنقطة السابقة أن إختبارات الكتب تكون غالبا أختبارات حتصيلية  .1
achievement test  والفرق واضح بني اإلختبارات التحصيلية وإختبارات

فاألوىل هتدف إىل قياس مدى قدرة الطالب على  proficiency testاإلجادة 
استيعاب معلومات معينة وردت يف كتاب معينة، بينما هتدف الثانية إىل 
قياس مدى قدرة الطالب على األداء اللغوي بشكل عام دون اإلرتباط 

                                                           

)مكة املكرمة: معهد اللغة العربية جبامعة أم  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية،رشدي أمحد طعيمة، 1 
 .117-110ص. م(، 2001القرى، 

 .112-117ص.  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية،رشدي أمحد طعيمة، 1 
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بكتاب معني أو برنامج حمدد. واألوىل بسبب ذلك اهلدف، مقيدة مبا اشتمل 
الكتاب معلومات وما يعلمه من مهارات وما يزود به الطالب من عليه 

مفردات وتراكيب، والثانية بسبب هدفها أيضا، واسعة اإلهتمامات متعددة 
اجملالت غزيرة املفردات متنوعة اجلمل والرتتكيب، فهي التتقيد بربنامج معني 

 وليست سرية كتاب حمددة.

القادرة على قياس شيء وعاجزة من أجل هذا، بالطبع جند إختبارات الكتب  .1
عن قياس شيء آخر. وهذا شأن اإلختبارات التحصيلية بشكل عام. إن 
مثل هذه اإلختبارات التقيس القيم واإلجتاهات، والمتتد إىل امليول 
واإلهتمامات، كما أن إختبارات الكتب التقيس القدرة على التعبري الشفوي 

ر وليس جمرد إجراء تدريبات منطية أو حتكم على كفاءة الطالب يف إجراء حوا
 مصحوبة بنموذج يقتدي مما يعتمد على املعلم وحده لتقييمه واحلكم عليه.

من صفات إختبارات الكتب اجليدة أهنا موزعة على كل درس وأهنا يف كل  .1
درس ترتبط بشيئني: أحدمها حمتوى الدرس السابق، وثانيهما مهارات الدرس 

أبعد من جمرد النجاح يف حل إختبارات  اجلديد، وهي بذلك تقيس ماهو
درس معني، إهنا تعطي للمعلم مؤشرات جاهزة لقدرة الطالب على اإلنتقال 

 للدرس اجلديد واستيعاب مافيه.

 

 تقويم نوعية كراسة التدريبات .5

تقومي كراسة التدريبات ميكن أن يستطيع بتكييف بطريق "جمموعة التعلم" 
 :0وهو كما يلي

ت، وهو التقومي الذي يقوم فورا بعد اإلنتهاء كراسة تقومي قبل املدخال .2
التدريبات أعدت هبدف تعزيز وحتسني قبل انتشار كراسة التدريبات بشكل 
واسع. ويقوم هذا التقومي فريق من املطورين بتحليل كراسة التدريبات بناء 

 على املعايري املوضوعة مبساعدة أدوات التقومي.
                                                           

 .111-112ص. ، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة، 0 
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يهدف يف معرفة دور كراسة التدريبات يف   تقومي من املدخالت، وهو الذي .1
كل برنامج التجارب. هذا التقومي يقوم قبل تطبيق كراسة التدريبات يف 
الفصل. ويقوم هذا التقومي يعين املوظفون الذين يشاركون يف التجارب مثل 

 فريق من املطورين، أعضاء هيئة التدريس، واإلداريون.

هدف إىل معرفة مدى كراسة التدريبات التقومي العملي، يعين التقومي الذي ي .1
مناسبة يشروط الفئة احلقيقية، ويف هناية املطاف يستخدم لتحسني أو 
مراجعة كراسة التدريبات. ويتم هذا التقومي عند تطبيق كراسة التدريبات، 

 الطريقة بإجراء املالحظة واملقابلة مع األطراف املعينة.

 

  كراسة التدريبات .ز

 التلميذ، كتاب يتضمنها اليت التداريب حلل خاصة سةكرا للتلميذ يكون أن
 صاحلا التلميذ كتاب يبقى حىت وذلك الكتاب، نفس يف حلها واليكون

 تقليل ذلك ويف بعده، من يأتون خرينبآ تالميذ أو تلميذ قبل من الستخدامه
 التلميذ كتاب يصاحب هبا خاص كتاب للتداريب يكون وأن. للتكلفة

 .0األخرى اللغات كتب غرار على واختبارات، أنشطة على يشتمل األساسي،

 

 مفهوم كراسة التدريبات .0

 هناك عدد من مفهوم كراسة التدريبات، منها:
هي جمموعة من التدريبات اللغوية اهلادفة، واملرتبة مبادة الكتاب األساسي  -2

لطالب مع إضافة بعض التدريبات اليت يتوقع أن يسأل فيها الطالب، وهي 
سئلة متنوعة اهلدف منها أن يطلب من الطالب حلها حتتوي على أ

 .8ومراجعتها مع املعلم يف الفصل

                                                           
دون املكان: منشورات املنظمة (، منهج تعليم اللغة العربية للتعليم األساسي يف دول الساحل اإلفريقييوسف اخلليفة أبو بكر، 0

 .10(، ص 1771سكو،  إسي –اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 
 ،م(2002)الرياض: دار الغايل، أسس إعداد الكتاب التعليمي لغري الناطقني بالعربية، ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل، 8 

 .22ص. 
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 تتيح إذ. العربية اللغة تدريس يف املعلم يالزم ما أهم من التدريبات كراسة تعد -1
 واليت درس، كل تصحب اليت اإلضافية التدريبات عن لإلجابة للتالميذ اجملال

 جمموعها يف هتدف تدريبات من رسياملد الكتاب يف ورد ما دعم شأهنا من
 بالشكل عادة التدريبات كراسة وتعد .املطلوبة اللغوية املهارات تنمية إىل

 بني التكامل حتقيق إعدادها عند ويلزم. فيها جييب ألن للتلميذ يسمح الذي
 املعلم دليل يف وينبغي. تدريبات من درس كل عليه يشتمل وما فيها يرد ما

 احلاجة وقت مقرتحا. التعليمية العملية من لتدريباتا كراسة موقع توضيح
 .0لذلك املخصص والزمن استخدامها، وكيفية إليها

هي اليت تشتمل على جمموعة من التدريبات اليت تتناول خمتلف فروع اللغة  -1
ومهاراهتا، واليت تقدم للطالب يف شكل منظم ومتدرج ومرتبط بفصول 

 .27الكتاب املدرسي

ريبات اليت ختتص كل جمموعة منها بدرس أو قسم معني هي جمموعة من التد -1
من دروس املادة األساسية، وهتدف هذه التدريبات إىل إعطاء التالميذ مزيدا 
من التدريبات على استعمال مفردات الدرس وتراكيبه اللغوية وتعزيز مفردات 

 .22الدروس السابقة وتراكيبها اللغوية

جمموعة من التدريبات اليت تتناول كراسة التدريبات هي كتاب يشتمل على  -1
خمتلف فروع اللغة ومهاراهتا واليت تقدم للطالب يف شكل منظم ومتدرج 
ومرتبط بفصول الكتاب املدرسي، وعادة ما يرتك يف كراسة التدريبات فراغ 
يكتب الطالب يف إجابته، ويستهدف هذا النوع من الكتب إعطاء مزيدا من 

 .21وناهتاالتدريب على مهارات اللغة ومك

                                                           
 .211 ص.، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدي أمحد طعيمة، 0
)مكة املكرمة: جامعة أم الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، ، حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة27 

 .108م(، ص. 2081القرى، 
، )القاهرة: منشورات املنظمة اإلسالمية التقنيات الرتبوية يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباعلي القامسي وحممد علي السيد، 22 

 .21م( ص. 2002إيسيسكو،  – للرتبية والعلوم والثقافة
 .101ص.  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية،رشدي أمحد طعيمة، 21 
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كراسة التدريبات هي املواد اليت حتتوي على املواد التعليمية اليت أعدت يف  -0
مثل هذه الطريقة، يرجو الطالب يستطيع أن يتعلم املواد التعليمية بنفسهم، 
وفقا لرأي آخر، كراسة التدريبات ليست فقط استخصارات من ورقة العمل 

هما نفس الغرض. يف كراسة الطاليب ولكن ورقة النشاط الطاليب، ولكن لدي
التدريبات، املتعلمون سيحصلون املواد، امللخص، والوظيفة املتعلقة باملواد. 
إضافة إلىذلك، وجد للطالب اإلحالة املنظمة لفهم املواد املقدمة، ويف نفس 

 .21الوقت، منح الطالب املواد والوظيفة املتعلقة بتلك املادة

 

 أهداف كراسة التدريبات .7

 ن أهداف كراسة التدريبات، فعند رشدي أمحد طعيمه هي:هناك عدد م
إتاحة الفرصة لتثبيت املهارات اللغوية اليت عاجلها الكتاب املدرسي، وذلك  .2

بتزويد الطالب بتدريبات متعددة اهلدف، متنوعة الشكل ومعاجلة خمتلف 
 املهارات اللغوية اليت قد اليتسع الكتاب املدرسي لتنميتها كاملة.

دريبات تعاجل أحيانا مشكالت معينة يتوقع مواجهة الدارسني هلا عند تقدمي الت .1
استخدامهم الكتاب املدرسي، فقد تكون مشكالت صوتية وقد تكون قرائية 
وقد تكون كتابية وقد تكون غريها. ويسمى هذا النوع من التدريبات باسم 

قابلية وتبين عادة يف ضوء نتائج دراسات ت remedial drillsتدريبات عالجية 
بني العربية ولغة الدارسني األوىل، أو على نتائج دراسات ميدانية حول 

 مشكالت هؤالء الدارسني وأخطائهم الشائعة يف تعلم العربية.

إشباع متطلبات الفروق الفردية بني الدارسني، فيقدم التدريبات مكثفة ملن  .1
وتدريبات  عنده الرغبة يف العمل أكثر وحرص على تعلم اللغة يف وقت أقصر،

عالية املستوى تتحدى إىل درجة ما قدرات الطالب اجملتهد بالشكل الذي 

                                                           
13 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode 

Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hlm. 204. 
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الجيعله يستهني بكراسة التدريبات كما الينفره منها، فضال عن تدريبات 
 مبسطة للطالب الضعيف.

تزويد الطالب بسجل يوضح فيه مدى تقدمه يف التعلم عن طريق دراسة  .1
ختلفة، وهذا بال شك يساعد املعلم يف إجاباته على التدريبات املسلسلة امل

 حتديد مواطن القوة والضعف عند الطالب وما حيدث فيها من تغري.

تنمية اإلحساس بالتملك خاصة عند الصغار الذين يتعلمون العربية،  .1
 وإشعارهم بأن لكل واحد منهم شيئا خاصا اليشرتك فيه مع أحد.

 أن أهداف كراسة التدريبات هي وعند ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عب اهلل
إعطاء مزيد من الفرص لتدريب الطالب على حتسني وتنمية مهاراهتم اللغوية، 

 .21وتعزيز مفرداهتم وتراكيبهم اللغوية اليت تعلموها يف الدروس السابقة
 

 خصائص كراسة التدريبات .3

 :21اخلصائص العامة لكراسة التدريبات وهي كما يلي
الب، وهو إن كان يتوىل بنفسه مهمة أداء املطلوب أهنا كراسة خمصصة للط .2

 فيها إال أن إستخدامها عادة يكون حتت إشراف املعلم ويف ضوء خطة لديه.

أهنا منفصلة عن الكتاب املدرسي املقرر، فهي إن كانت تشمل على  .1
تدريبات مثلما يشتمل الكتاب املدرسي عليها إال أهنا مستقلة عنه بأهدافها 

استطاع الطالب االستغناء بالكتاب املدرسي عن كراسة وحمتواها ولئن 
التدريبات إال أنه اليستطيع عكس ذلك. ومن هنا النعجب من خلو بعض 

 الكتاب املدرسية منها إذ يقل عند بعض املؤلفني إدراك ضرورهتا.

أهنا إن كانت مستقلة عن الكتاب املدرسي إال أهنا متكاملة معه مرتبطة به  .1
روس ونوع التدريبات املصاحبة لكل درس، إذ أن من من حيث ترتيب الد

 مهامها تدعيم املهارات اللغوية اليت يهدف الكتاب املدرسي إىل تنميتها.

                                                           

 .22ص. ، أسس إعداد الكتاب التعليمي لغري الناطقني بالعربيةناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل، 21 
 .100-101ص.  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية،رشدي أمحد طعيمة، 21 
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أهنا خمصصة للتدريبات اللغوية، أي يغلب عليها جانب األداء العملي من  .1
قبل الطالب والجمال فيها لإلستذكار، إهنا التقدم نصوصا جديدة تدور 

، وال تقدم شرحا قواعد حنوية معينة، والتدرب على مهارات حوهلا الدروس
 لغوية غري تلك اليت ينص الكتاب عليها.

يرتبط بعنصر األداء العملي السابق، أن الكراسة تقدم للطالب فراغا جييب  .1
فيه عن كل تدريب. إنه يستطيع اإلستغناء إىل حد ما عن كل أخرى يقوم 

الطالب فيها أمر تنفرد به كراسة فيها بذلك. وترك صفحات بيضاء جييب 
 التدريبات عن الكتاب املدرسي.

أهنا ختضع مثل الكتاب املدرسي، ملعايري وحيكمها قيود، إنا ليست جمرد  .0
حشد لتدريبات الحيكمها نظام والتضبطها خطة، وإمنا حتكمها قواعد 
التنظيم وأسس التأليف مثلما حتكم الكتاب قواعد ضبط املفردات واختيار 

 اكيب وترتيب النصوص وتصميم التدريبات.الرت 

 

 مضمون كراسة التدريبات .4

أن كراسة التدريبات فيها جمموعة من التمرينات لتكون معينة للطلبة يف عملية 
 :20التعلم، وتتضمن كراسة التدريبات جزئني، مها

جزء تقدم فيه للدارس جمموعة من الدروس اليت تثريها دروس الكتاب وتوحى  .2
ق من خالهلا عدة أهداف، منهاتقدمي مواد اإلضافية اليت هبا حبيث حنق

حيتاجها بعض الدارسني املتقدمني يف عملية التعلم، وتقدمي صورة جديدة 
للتعلم الذايت أي صورة برجمة اليت حتث الدارس على العمل املنزيل والنشاط 

 الذيت واإلجتهاد واإلستذكار.

دريبات على اإلمالء، وتدريبات جزء تقدم فيه تدريبات إما على الكتابة، وت .1
 على التعبري الذايت.

 
                                                           

 .171-172ص.  الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،يمة، حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طع20 



21 

 

 

 الشروط العامة في إعداد كراسة التدريبات .5

لكي حتقق كراسة التدريبات أغراضها العلمية والرتبوية على أفضل وجه من 
املمكن ينغي أن تتوافر فيها جمموعة من الشروط واخلصائص اليت ميكن حصرها 

 :20يف ثالث جمالت فيما يلي

 تعلم والتعليمأسس ال .2

إن كراسة التدريبات من وسائل اإلستمرار يف عملية التعليم والتعلم، وتساعد 
الطلبة اليت ميلكوهنا على الكفاءة املفرتقة يف التعلم، وينبغي للمعلم أن يتبع 

 مبادئ التعليم والفعال يف إعداد كراسة التدريبات، وهي:
تكون كراسة التدريبات  يالحظ املعلم الفروق الفردية لدى الطلبة، حيث .أ

جيدة اإلعداد وميكن إستخدامها من الطلبة يف الكفاءة املتنوعة، وال يف 
 الكفاءة املتجانسة أو املتساوية.

وجود تأثري متنوع بوسائل اإلعالم واألنشطة الطالبية، على سبيل املثال   .ب
 يف التعبري إما شفهيا أم كتابيا، أو بالرسم، واللعبة اللغوية.

 لى العملية املتنوعة الكتشاف مفاهيم الطلبة.الضغط ع .ج

تطوير الكفاءة اإلتصالية واإلجتماعية والعاطفية واألخالقية واجلمالية يف  .د
نفوس الطلبة، لذا فإهنا اليقصد هبا الوصول إىل معرفة احلقائق واملفاهيم 

 األكادميكية.

رى اليتم حتديد جتربة التعلم هبدف تنمية شخصية الطلبة أو بعبارة أخ .ه
 اليتعقد يف املواد الدراسية.

 البناء .1

أي الشروط املتعلقة باستخدام اللغة وترتيب اجلمل ودرجة الصعوبة والوضوح 
 يف كراسة التدريبات اليت يستخدمها الطلبة، وهي كالتالية:

 
                                                           

17 Hendro Darmojo dan Jenny R.E. Kaligis, Pendidikan IPA II, (Jakarta: depdikbud, 1992), hlm. 41-

46. 
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 إستخدام اللغة املناسبة مبستوى الطلبة. .أ

 إستخدام تركيب اجلمل الواضحة لتكون مجلة كاملة واضحة. .ب

 يب يف املواد الدراسية مناسبة مبستوى الطلبة.ترت .ج

جتنب األسئلة املفتوحة، وأن تقرتح فيها األجوبة  من نتائج املعلومات  .د
 وغري حمددة.

 اليشري إىل مصادر الكتب خارج قدرة الطالب. .ه

 إستخدام اجلمل القصرية والبسيطة .و

 يستطيع الطالب على اإلستخدام سواء أكانت القدرة بطيئة أم سريعة. .ز

 وجود أهداف التعلم واضحة وفوائدها كمصدر الدوافع والتشجيع .ح

وجود اإلسم لتسهيل اإلدرة، كمثل: الفصل، اسم املادة، موضوع  .ط
 الدراسة، االسم الفرقة، التاريخ، وغري ذلك.

 التقنية .1

تقصد هبا التأكد من ناحية الرسم أو الكتابة، والصور، ومظاهر كراسة 
 ، والسطور، والوضوح. وحتصل هبا كالتالية:التدريبات، واملقياس، والكلمات

 الكتابة .أ

: استخدام احلروف املطبوعة وعدم استخدام احلروف الالتينية أو  أوال
 الرومانية.

 : استخدام احلروف الكثيفة والكبرية للموضوع. ثانيا
 كلمة وسطر واحد.  27: استخدام اجلمل القصرية وال أكثر من  ثالثا
 لتمييز اجلملة األوامرية بأجوبة الطالب. : استخدام الصندوق رابعا

 : التوازن بني حجم احلروف والصور. خامسا

 الصورة .ب

صورة كراسة التدريبات يلزم أن تكون جيدة ألهنا هي الصورة اليت تلقي 
 فيها احملتوى والوصايا والرسائل الفعالية ملستخدمي كراسة التدريبات.
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 مظاهر كراسة التدريبات .ج

التدريبات دورا مهما ألن تركز أنطار الطلبة يف أول تؤدي مظاهر كراسة 
 مرة فيها اليف مضموهنا.

 املقياس .د

ينبغي على املعلم أن يهتم جيدا بناحية املقياس يف إعداد كراسة 
، A4التدريبات، ويوضح بأن مقدار كراسة التدريبات املناسبة واملعينة هي 

نهم. إذا كان يعني ألهنا تعطي الطلبة الفرصة بإجابة األسئلة ما يف ذه
فتؤدي منها على الطلبة بصعوبة إجابة  A5املعلم على املقدار كراسة ب 

 األسئلة بسبب ضيق مكان اإلجابة.
 الكلمات والسطور .ه

إن جانب عدد الكلمات يف السطر وعدد السطور يف الصفحة مهم، 
وجيب أن الميأل املعلم الكتابة يف صفحات كراسة التدريبات، فمأل 

 لكتابة يؤدي إىل عدم تركيز اإلهتمام على ما فيها.الصفحة با
 الوضوح .و

أي اإلهتمام من املعلم بوضوح املواد التعليمية، واملرشد املعلم، واللغة 
 .28املستخدمة، وضوء املعرفة املعطى للطلبة وغري ذلك

 
 الشروط والخصائص في كراسة التدريبات الجيدة .6

 كفاءة املؤلف .2

كراسة التدريبات الختتلف كثريا مبا الالزمة كانت الشروط واخلصائص لكاتب  
 :20لكاتب الكتاب املدرسي، وهي كالتالية

                                                           
18 Belawati, Tian, dkk, Pengembangan Bahan Ajar, edisi ke-1, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2003), hlm.323. 

م(، 2080، )بغداد: جملة اجلامعة املستنصرية العدد األول، الكتاب املدرسية وأمهيتها وكيفية أختيارها وتقييمهاجميد إبراهيم دمعة، 20 
 .172ص. 
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أن يكون مؤلف كراسة التدريبات معروفا بكفاءته العلمية والرتبوية وله  .أ

من اخلربة والتجربة العملية يف ميدان التعليم بعامة، وخربة تدريس املادة 
ما يؤهله لرتمجة آرائه خباصة فضال عن خربة تأليف الكتب املدرسية 

وقدراته العلمية والرتبوية وامليدانية إىل واقع تطبيقي يف مادة الكراسة 
 وحمتوياهتا التعليمية.

أن يتصف بالدقة واحليادة والعلمية عندما يعرض وجهة النظر اليت  .ب
 يقدمها للشرح والتفسري.

قافية أن يكون املؤلف على وعي تام بواقع اجملتمع وظروفه وإجتهاته الث .ج
وأعرافه وتقاليده وأن يكون قادرا على حتديد تلك الظروف واإلجتاهات 

 بصدق وأمانة.

أن يكون هلذه الفلسفة مؤشرات واضحة ميكن استنباطها ومعرفتها من  .د
ثنايا الكراسة وحمتوياهتا، وأن تكون هذه الفلسفة الرتبوية متفقة مع 

هات احلديثة يف حاجات اجملتمع وظروفه وتقاليده ومتمشية مع اإلجتا
 الرتبية.

أن يكون لدى املؤلف وضوح كامل ألهداف املرحلة التعليمية وأهداف  .ه
املادة اليت يؤلف فيها الكراسة، وأن تكون لديه دراية كافية بقوانني 

 التعليم وخصائص منو التالميذ الذين يؤلف الكراسة من أجلهم.

سه، ألن ذلك أن يوجه املؤلف عناية كافية إىل مقدمة الكراسة وفهر  .و
يعطي التلميذ فكرة عامة عن أهداف الكراسة ومادته التعليمية 
واملوضوعات املضمنة فيه، على أن تعرض هذه املقدمة بأسلوب كتايب 
جذاب ومناسب ملستوى التالميذ أي أن التالميذ حني يقرؤها ويقرأ 
الكراسة يشعر بأن املؤلف خياطبه شخصيا يف حديث فردي وبألوب ممتع 

ه إىل مواصلة قراءة الكراسة حىت النهاية، ويوجهه إىل فهرس الكراسة حيمل
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وتقليب صفحاته بصورة سريعة، ليكّوَن فكرة عامة عن الكراسة 
وموضوعاهتا ألجل أن يكون أكثر استعدادا لقراءهتا وأشد شوقا 

 لدراستها.

 مادة الكراسة وحمتواها .1

 :17روط التاليةالبد ملادة كراسة التدريبات اجليدة أن تتوافر الش
a.  أن تكون هناك عالقة واضحة بني مادة الكراسة وتنظيمه، وبني مفردات

 املنهج الدراسي وأهدافها.

b.  أن تتصف تلك املادة باحلادثة والعمق والشمول، وأن يكون ما حتتويه
الكراسة من معلومات وحقائق ومفاهيم ومصطلحات مالئمة ملستويات 

تماعية واللغوية يف الصف واملرحلة التالميذ العقلية والثقافية واإلج
الدراسية اليت هم فيها وأن تكون موزعة توزيعا عادال على إجراء الكراسة 
وفصوله حسب أمهيتها. بالنسبة للتالميذ، وللمادة نفسها، وأن تقدم 
للتالميذ على العموم قدرا مشرتكا من املعارف واحلقائق واملعلومات 

 .12حتقيقا ألهداف املنهج

c. ي املعلومات واحلقائق العلمية واخلربات واملهارات واألسئلة أن تراع
والتمرينات املوجودة يف الكراسة حاجات التالميذ وميوهلم، وأن تكون 
مرتبطة خبرباهتم وحياهتم وواقع جمتمعهم وفيها جمال واسع لتنمية قدرات 
التفكري لديهم. وأن تكون الكراسة موقفا يف إختيار حمتوياته من 

ت واألمثلة والنصوص واحلقائق العلمية واملفاهيم واملصطلحات املوضوعا
والتعاريف والقيم واملهارات، وأن تكون التمارين والتجارب العلمية 
واألسئلة واألمثلة والنصوص فيها متنوعة وشاملة وليس فيها من الغموض 
أو التعقيد واألخطاء العلمة أو اللغوية مبا يؤدي إىل تقليل أو حتديد 

 ئد املبتغاة منها.الفوا

                                                           

 .171، ص. الكتاب املدرسية وأمهيتها وكيفية أختيارها وتقييمهاجميد إبراهيم دمعة، 17 
 .171م( ص. 2081، الكتاب املدرسي، )القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية، أبو الفتوح رضوان12 
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d.  أن تتصل مادة الكراسة بالكتب السابقة والالحقة يف نفس املادة لئال
يهمل التلميذ ما تعلمه من معلومات وخربات يف سنوات أو مرحلة 
دراسية سابقة، وإمنا جيعل هذه املعلومات واخلربات أساسا يعتمد عليه يف 

الرتابط والتسلسل مراحل دراسته الالحقة كما ينبغي أن يراعي الكراسة 
والتماسك يف مادته وتكامله مع مواد املوضوعات األخرى ذات العالقة 

 كارتباط التاريخ يف اخلغرافيا وارتباط اللغة العربية بالرتبية اإلسالمية.

e.  أن توفر الكراسة لقرائها يف هنايتها قائمة خمتارة من الكتب واملراجع
يها التلميذ يف قراءته اخلارجية واملصادر والدوريات اليت ميكن أن يرجع إل

إلثراء معلوماته، وتوسيع آفاته، وتعميق معارفه، وتنويع خرباته، كما 
ينبغي أن يشمل على قائمة أو دليل باملصطلحات واملفاهيم الواردة غري 
املألوفة )اجليدة(، وأمساء األعالم، واملدن الرئيسية اليت حيتاج إليها 

 .11التلميذ

 ب عرضهالغة الكراسة وأسلو  .1

i.  أن تكون الكراسة يف مجلها سهلة األسلوب يف لغتها، شيقة العرض يف
موضوعاهتا، متدرجة الصعوب يف معلوماهتا، مالئما ملستوى التلميذ 
اللغوي يف تعابريها، أصلية يف كتابتها، متنوع الغرض واإلجتاه يف 

 موضوعاهتا.

ii. ية أن تكون موضوعتها وفصول أبواهبا منظمة مناسبة من الناح
السيكولوجية والرتبوية، وأن تكون لغة الشرح والتوضيح فيها مالئمة 

 ملستوى التالميذ من حيث السهولة والدقة والوضوح.

iii.  أن تعين الكراسة يف لغتها وأسلوهبا بتبسيط املفاهيم واملصطلحات
العلمية، والتعابري الفنية، وحتاول تفسريها مبا تتفق مع مستويات التالميذ 

 .11ثقافية واللغويةالعقلية وال

                                                           

 .171، ص. الكتاب املدرسيأبو الفتوح رضوان، 11 
 .111ص. الكتاب املدرسية، جميد إبراهيم دمعة، 11 
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 شكل الكراسة وإخراجها .1

جذابة الشكل،  -أنيقة املظهر  -يف شكلها العام  -أن تكون الكراسة 
مالئم احلجم، جيدة الورق، خفيفة الوزن، متقنة األحرف، واضحة األحرف، 
متناسقة املسافاتني األسطر والكلمات، خالية من األخطاء اللغوية واملطبعية، 

سم واخلرائط، والبيانات يف الصفحات، مجيلة الغالف، واضحة الصور والر 
متينة التجليد، موفقة يف اختيار امسها وعنواهنا الرئيس وعناوينها الفرعية 

 .11لتكون شائقة للتالميذ ومغرية للقراءة ولإلعتماد عليها يف املذاكرة

 التدريبات يف كراسة التدريبات .1

ني الطالب من السيطرة على رأى طعيمة أن التدريبات اللغوية يستهدف متك
األمناط اللغوية اليت تعلمها يف الفصل، والتدريب هو وسيلة حلصر املهارة اليت 

 .11تعلمها الفرد، وتثبيتها عنده وتدعيم ما تعلمه بشأهنا
ورأى عبد الرمحن أن تكون التدريبات املوجودة يف كراسة التدريبات هتتم 

 :10باألمور التالية
 مناسبة بقدرات الطالب.عدد التدريبات فيها  .2

 عدد التدريبات يف كل درس فيها مناسب. .1

 تبدأ بتدريبات األمناط. .1

 تناسب التدريبات عمر الطالب. .1

 تشمل التدريبات جماالت بلوم )معريف، وجداين، مهاري(. .1

 تساعد التدريبات على التقييم الذايت للطالب. .0

 

 

 
                                                           

 .100ص.الكتاب املدرسي، أبو الفتوح رضوان، 11 

 .110ص.  امج تعليم اللغة العربية،دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لرب رشدي أمحد طعيمة، 11 
ه(، 2117)الرياض: العربية للجميع، كن متخصصا: إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني، عبد الرمن بن إبراهيم الفوزان، 10 

 .10ص. 
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 معايير كراسة التدريبات .2

 املدرسي املقرر؟ مدى تتكامل مع الكتاب إىل اي .2

فكراسة التدريبات كما علمنا تصحب كتابا مدرسيا معينا، من هنا لزم أن 
ترتبط خطتها خبطته، ودروسها بدروسه، ومهاراهتا ومهاراته، فال تقدم شيئا 

 خيتلف مع فلسفة الكتاب املدرسي أو يتناقض مع أهدافه.
. فالمعىن يف ليس معىن هذا أن تكون تكرارا ملا جاء يف الكتاب املدرسي

رأينا لوجود نفس صور الكتاب أو نفس تدريباته اللغوية يف ثنايا كراسات 
التدريبات، إن هذا يزيد العبء عبئا، ولتكلفة ماال، دون هذد واضح أو مربر 

 معقول.
ولكن تتضح العالقة بني ضرورة تكامل كراسة التدريبات مع الكتاب 

خر نضرب مثاال. إن من املمكن املدرسي يف الوقت الذي اليكرر أحدمها اآل
أن تتشابه التدريبات يف كراسة التدريبات من حيث طريقتها مع التدريبات يف 
الكتاب املدرسي إال أن حمتواها اللغوي خمتلف عنها، وكذلك الشأن عند 
تضمني كراسة التدريبات حوارات معينة، فاحلوارات يف كراسة التدريبات 

درسي من حيث املهارات اللغوية اليت تعاجلها ترتبط مبثيلتها يف الكتاب امل
ومستوى اللغة اليت تكتب هبا، إال أهنا ختتلف عنها يف املواقف اليت تدور 

 حوهلا ويف الصياغة اليت تقدم هبا.
واحلديث نفسه يصدق على األسس النظرية تعد كراسة التدريبات يف 

ومبادئها  linguistic assumptionsضوئها. نقصد بذلك منطلقاهتا اللغوية 
النفسية والرتبوية. فمن الالزم هلذه املنطلقات واملبادئ أن تتفق مع ما يستند 
إليه الكتاب املدرسي من منطالت ومبادئ، فليس من املعقول أن يستخدم 
الكتاب الطريقة السمعية الشفوية بينما تصمم كراسة التدريبات على اساس 

أخرى. وليس من املعقول أيضا أن  طريقة النحو والرتمجة، أو طريقة مناقضة
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يؤلف الكتاب املدرسي لطالب كبار بينما تشتمل كراسة التدريبات على 
 .10ألعاب لغوية أو تدريبات ذات طابع طفويل

هل تشتمل كراسة التدريبات على مقدمة؟، وملن توجه هذه املقدمة؟، وإىل  .1
 أي مدى تفي باهلدف املتوقع من إيرادها؟

سة التدريبات على مقدمتني قصريتني، أحدمها للمعلم ينبغي أن تشتمل كرا
 وتعاجل كال من:

a. .هدف الكراسة وفائدهتا للطالب 

b. .بيان العالقة بينها وبني الكتاب املدرسي 

c. .كيفية إستخدامها 

 والإخرى خاصة بالطالب وتربز عدة أمور:
 هدف كراسة التدريبات. .أ

 كيف أهنا خاصة به. .ب

 توصية باحملافظة عليها. .ج

 عالقة بينها وبني الكتاب املدرسي.توضيح ال .د

 .18تعريف كيفية إستخدامها .ه

ما الوسائل اليت تقدمها كراسة التدريبات لتعريف الطالب مبستواه خالل  .1
 استدامه للكراسة؟

يالحظ يف بعض كراسة التدريبات إشتماهلا على صفحة ترد يف بداية 
دول ويف هذه اجل progress chartالكراسة عادة وتسمى جدول التقدم 

معلومات عن الطالب صاحب الكراسة وتعليمات له حول هدفها وطريقة 
استخدامها مث جدول يتضمن عدد اإلجابات الصحيحة أو اخلاطئة اليت 

 .10حيدثها الطالب يف كل فصل من فصول الكتاب
                                                           

 .108-100 ص. دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية،رشدي أمحد طعيمة، 10 

 .108ص.  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية،شدي أمحد طعيمة، ر 18 
 .108ص.  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية،رشدي أمحد طعيمة، 10 
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 ما أنواع األنشطة اللغوية اليت تشتمل عليها كراسة التدريبات؟ .1

بات اللغوية بسبب تنوع املهارات اللغوية اليت ينبغي أن تتنوع األنشطة والتدري
تنميها وتعددها. من هذه األنشطة األلغاز، الكلمات املتقاطعة، اللعب 
بالبطاقات والصور، حمادثات تلفونية صغرية، قصص قصرية، كتابة خطابات، 
أمثال وحكم عربية، أغان وأناشيد، تدريبات فهم املسموع، تدريبات صوتية، 

 اللغة، كتابة موضوعات تعبري إبداعية ووظيفية، مثل ملء تدريبات ملخترب
استمارات وبطاقات معينة، كتابة طلب لوظيفة أو إجازة أو استقالة أو 
غريها. إمالء، خط، تدريبات تتمة. وبعض  هذه األلعاب اللغوية يثري يف 

 الطالب اإلحساس باملرح فضال عن خربته التعليمية.
لغوية ميكن تقسيمها حسب أهدافها إىل توعني: هذه األنشطة والتدريبات ال

تدريبات تعليمية هتدف إىل تثبيت مهارة ما عند الطالب، ويقدم يف هذا 
النوع عادة منوذج إلجابة يقتدي هبا الطالب، وتدريبات إختيارية أو تقوميية 
هتدف إىل التأكد من اكتساب مهارة ما عند الطالب. وتعقب هذه 

بات التعليمية، كما أهنا ختلو من منوذج لإلجابة ويعطي التدريبات عادة التدري
 .17الطالب فيها درجة

 إىل أي مدى تتنوع املهارات اللغوية اليت ينميها التدريب الواحد؟ .1

يف بعض املواقف حيسن بالتدريب أن يعاجل مهارة لغوية واحدة مثل تدريبات 
الب فيها على التمييز الصويت باستخدام الثنائيات الصغرى اليت يتدرب الط

التميز بني صوتني متماثلني إال يف وحدة صوتية واحدة مثل طني/تني، إال أنه 
يف مواقف أخرى حيسن بالتدريب أن يعاجل عدة مهارات،. ولنذكر مثالني 

 :12هلذا النوع من التدريبات
i. .التدريب األول: كون الكلمات 

 وينمي هذا التدريب املهارات التالية:
                                                           

 .177ص.  ة،دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربيرشدي أمحد طعيمة، 17 
 .171-177ص.  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية،رشدي أمحد طعيمة، 12 
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 ة والتمييز بينها.تعرف احلروف العربي -2

 تعرف األرقام العربية. -1

 إدراك عالمة اجلمع. -1

 تكوين كلمات من حروف منفصلة. -1

 تكوين كلمات التدريب على وصل احلروف. -1

 حتليل الكلمة إىل حروفها. -0

 فهم التعليمات وتنفيذها. -0

ii. .التدريبا الثاين: صورة أحد التدريبات متعددة اهلدف 

 :وينمي هذا التدريب للمهارات التالية
 تعرف احلروف العربية والتمييز بينها. -2

 إدراك العالقة بني احلروف العربية حىت تكون كلمات. -1

 تكوين كلمات بني هذه احلروف املنفصلة. -1

 حتويل احلروف املنفصلة إىل املتصلة -1

 إدراك العالقة بني الكلمة والصورة. -1

 التدرب على إكمال الفراغات حبروف مناسبة. -0

 ل صورهتا وتثبيتها يف ذهن الطالب.توضيح معىن الكلمة من خال -0

 تعرف األرقام العربية. -8

إدراك العالقة بني الكلمات واألرقام وإختيار الكلمات املناسبة لكل  -0
 رقم.

 تعرف الكلمات وقراءهتا. -27

 فهم التعليمات وتنفيذها. -22

 إىل أي مدى تتسع كراسة التدريبات لعرض املفاهيم واملالمح الثقافية؟ .0

تسع ملا ال تتسع له صفحات الكتاب املدرسي. ومبثل إن كراسة التدريبات ت
ما ينطبق هذا الكالم على احملتوى الثقايف. ينبغي أن تشتمل كراسة التدريبات 
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على صور للمالمح واألمناط الثقافية اليت اليت مل يتسع الكتاب املدرسي 
 .11لنشرها، مع تدريب الطالب على فهمها، وتنمية إجتاهات إجابية حنوها

 ي مدى تساعد كراسة التدريبات للطالب على التقومي الذايت؟إىل أ .0

يقصد بالتقومي الذايت قدرة الطالب على أن حيدد باستمرار أشكال التقدم 
اليت حيققها مبثل ما يدرك نواحي القصور اليت حيس هبا وأن يقف بدقة على 

 الدرجة اليت وصل إليها على طريق حتقيق األهداف اليت ينشدها الكتاب.
من حصائص كراسة التدريبات اجليدة أهنا تساعد الطالب على أن يقف و 

باستمرار على مستواه اللغوى. ففي تدريبات السرعة يف القراءة مثال، ميكن 
تعريف الطالب بالطريقة اليت حيسب هبا مدى تقدمه يف القراءة الصامتة. كما 

على حسن ميكن تدريبه على استخدام املعجم العريب حىت حىت يتأكد منه 
فهمه للكلمات اجلديدة من السياق كما يالحظ يف بعض كراسة التدريبات 
إشتماهلا على صفحات مسطرة خالية يكتب فيها الطالب ما يتعلمه 

 my ownباستمرار من كلمات. وتعطي هذه الصفحات عنوانا مثل : وتكون 

word word list  هذه خطوة حنو تكوين قاموس خاص له، يتعرف من خالله
 .11على ما يكتسبه من ثروة لفظية

 ما اللغة اليت تكتب هبا تعليمات التدريبات؟ .8

ينبغي أال تسخدم أية لغة وسيطة أو كتاب صوتية يف كراسة التدريبات، ومن 
مث نوصي بأن تكون تعليمات تدريبات باللغة العربية وحدها. ولعل معرتضا 

 مستوى اإلبدائي مما يثري مشكلة صعوبة التعليمات بالنسبة للدارسني يف إال
يسوغ هلم اإلستعانة بلغة وسيطة. إال أننا النرى لذلك مربرا. وعلى املؤلف، 
عند إعداد كراسة التدريبات للمستوى اإلبدائي أن يقتصر يف دروسه األوىل 
على التدريبات البسيطة اليت ميكن أداؤها عن طريق منوذج شارح هلا أو عن 

عددا حمدودا من الكلمات، مثل: أقرأ، طريق تعليمات بسيطة التتجاوز 
                                                           

 .171ص.  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية،رشدي أمحد طعيمة، 11 
 .171-171ص.  تعليم اللغة العربية،دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج رشدي أمحد طعيمة، 11 
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أكمل، أجب. ومع تكرار مثل هذه التعليمات لن تصبح أمام الطالب 
 .11مشكلة يف فهمها وأداء املطلوب منها

 
 أسس تحليل وتقويم كراسة التدريبات .8

 األساسية والكفاءة المعيارية بالكفاءة المادة تناسب  (أ

لمنهج على الوحدة الدراسية الكفاءة املعيارية والكفاءة األساسية ل أما
(KTSP:وهي ) 
 للفصل الدراسي الوتري .2

 الكفاءة املعيارية
 اإلستماع  : فهم املعلومات الشفهية يف شكل التعرض أو احلوار  .أ

: الكشف عن املعلومات شفويا يف شكل التعرض أو  الكالم .ب
 احلوار 

 : فهم الكتابة يف شكل التعرض أو احلوار القراءة .ج

عن املعلومات مكتوبا يف شكل التعرض أو  : الكشف الكتابة .د
 احلوار

 الكفاءة األساسية
 اإلستماع .أ

التعرف عن األصوات والكالم )الكلمات والعبارات واجلمل(  -2
 يف السياق الصحيح

إلتقاط املعىن واملفهوم أو الفكرة عن خمتلف أشكال اخلطاب  -1
 الشفوي

 الكالم .ب

 السليم تقدمي األفكار أو اآلراء شفويا يف سياق مع النطق -2

                                                           

 .171ص.  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية،رشدي أمحد طعيمة، 11 
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 إجراء احلوار وفقا للسياق املناسب -1

 القراءة .ج

نطق وقراءة بصوت عال عن الكلمات واجلمل واخلطاب  -2
 بشكل مناسب وصحيح

 التعارف على أشكال ومواضيع اخلطاب مناسبا وصحيحا -1

 إجياد املعىن أو األفكار -1

 الكتابة .د

كتابة الكلمات والعبارت واجلمل باحلروف واهلجاء  -2
 ما وصحيحاوعالمات الرتقيم سلي

التعبري عن األفكار أو اآلراء كتابة يف اجلمل باستخدام  -1
 الكلمات والعبارات واهلياكل الصحيحة

 للفصل الدراسي .1

 الكفاءة املعيارية 

 اإلستماع : فهم املعلومات الشفهية يف شكل التعرض أو احلوار .أ

: الكشف عن املعلومات شفويا يف شكل التعرض أو  الكالم .ب
 احلوار

 فهم الكتابة يف شكل التعرض أو احلوار:  القراءة .ج

: الكشف عن املعلومات مكتوبا يف شكل التعرض او  الكتابة .د
 احلوار

 الكفاءة األساسية
 اإلستماع .أ

( واجلمل والعبارات الكلمات) والكالم األصوات عن التعرف .2
 الصحيح السياق يف
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 اخلطاب أشكال خمتلف عن الفكرة أو واملفهوم املعىن إلتقاط .1
 الشفوي

 كالمال .ب

 السليم النطق مع سياق يف شفويا اآلراء أو األفكار تقدمي .2

 املناسب للسياق وفقا احلوار إجراء .1

 القراءة .ج

 واخلطاب واجلمل الكلمات عن عال بصوت وقراءة نطق .2
 وصحيح مناسب بشكل

 وصحيحا مناسبا اخلطاب ومواضيع أشكال على التعارف .1

 األفكار أو املعىن إجياد .1

 الكتابة .د

 واهلجاء باحلروف واجلمل والعبارت الكلمات كتابة .2
 وصحيحا سليما الرتقيم وعالمات

 باستخدام اجلمل يف كتابة اآلراء أو األفكار عن التعبري .1
 الصحيحة واهلياكل والعبارات الكلمات

 
 التدريبات (ب

الواقع أن تعليم اللغة ليس إال تكوين عادات، ومير تعلم اللغة مبا 
تثبت عند صاحبها ويصعب بعد  مير به تكوين أية عادة من مراحلحىت

ذلك تغيريها. وال تثبت العادة عند اإلنسان إال بكثرة املمارثة. وتعلم 
العربية يهدف يف املقام األول إال إكساب الدارسني جمموعة من املهارات 
اللغوية إىل الدرجة اليت جتعلهم يفكرون بالعربية ويستعملوهنا استعماال 

  مستوى الناطقني هبا.صحيحا يقرب من، إن مل يصل إىل
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والتدريبات اللغوية من اهم أشكال النشاط اليت هتدف تثبيت هذه 
املهارات سواء على املستوى اإلدراكي أو النفسي حركي كما أن من 
شأن التدريبات هتذيب املهارات اللغوية املكتسبة أو حذف مايعلق هبا 

داء وما من شوائب يف التعلم وما يبدو فيها من خطأ يف أشكال األ
 .11يتسرب إليها من أمناط اللغة األم اليت تعود الدارس عليها

واحلديث عن التدريبات عند حتليل كتاب/كراسة التدريبات لتعليم 
العربية أو تقوميه/ها يشتمل على تسعة عناصر نعاجلها بإجياز فيما 

 :10يلي
 لغة تعليمات التدريبات .أ

عنصر أساسي إن اللغة اليت تكتب هبا تعليمات التدريبات 
لفهم التدريبات ومن مث القدرة على حلها أو غري ذلك، ولنسأل هنا 
عن نوع اللغة اليت تكتب هبا تدريبات الدروس، مثل: هل هي العربية 
الفصحى؟ هل هي العامة احمللية؟ وأية عامية؟ هل هي لغة وسيطة 
مثل اإلجنليزية أو الفرنسية أو غريها؟ هل هي كتابة صوتية؟ أم هي 

 يج من هذا كله؟مز 
واحلقيقة أن اللغة اليت تكتب هبا تعليمات التدريبات إحدى 
املزالق اليت يقع فيها بعض مؤلفي كتب تعليم العربية، وتعترب هذه 
مشكلة خاصة بكتب املستوى اإلبتدائي. ففي بعض الكتب ترد 
تعليمات صيغات باللغة العربية الفصحى اليت يعز إن مل يكن 

رس أن يفهمها منفردا أو بدون ترمجة له. ولنقرأ مستحيال على الدا
 هذه التعليمات اليت وردت يف بعض كتب تعليم العربية:

 اقرأ الكلمة األوىل مث ضع خطأ حتت ما يشبهها من كلمات. -

 صل بني كلمة من )أ( وكلمة من )ب( لتكون مجلة ذات معىن -

                                                           

 .117ص.  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية،رشدي أمحد طعيمة، 11 
 .111-117ص.  التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية، دليل عمل يف إعداد املوادرشدي أمحد طعيمة، 10 
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 ادخل كل كلمة مما يأيت يف مجلة مفيدة -
التعليمات اليت ترد يف الدروس األوىل وبالنظر إىل مثل هذه 

من أحد كتب تعليم العربية نلمس تفاوتا كبريا بني توقع املؤلف 
ملستوى الدارسني اللغوي وبني مستواهم الفعلي ولو كان مثة بني 
الدارسني من يستطيع فهم هذه التعليمات يف أوىل مراحل تعلمه 

من غري الناطقني اللغة الستحق أن يكون من الناطقني باللغة وليس 
 هبا.

الوضع األمثل يف تدريبات الدروس للمستوى اإلبتدائي أن 
تأيت بسيطة جدا التتطلب شرحا أو تعليمات معقدة، ويفضل أن 
يقدم للدارس منوذج يقتدي به دون تعقيد للموقف بشرح تعليمات 
إجراء التدريب، وجييز بعض املشتغلني بتعليم اللغات األجنبية 

سيطة يف صياغة تعليمات التدريبات األوىل بكتاب استعمال لغة و 
املستوى اإلبتدائي، وهذا بالطبع أم مرتوك للمؤلف يقدره يف ضوء 

 ظروف كتابه اخلاصة.

 أنواع التدريبات .ب

مثة حقيقتان نفرضان تنوع التدريبات اللغوية، أوهلما تنوع 
املهارات اللغوية وثاهنما تباين قدرات الدارسني، فمنهم من جيدى 
معه هذا اخللط يف التدريبات ومنهم الجيدى معه ذلك اخللط كثريا. 
والسؤال اآلن، هل تتنوع التدريبات اللغوية؟ أو أهنا تتبع منطا تقليديا 
تدور حوله؟ وإذا كانت التدريبات متنوعة فما مدى هذا التنوع؟ إن 
ما يوصى به هنا أن يعد القائم بتحليل الكتاب خريطة للتدريبات 

 يف شكل جدول يصنف فيه التدريبات. اللغوية
وما دمنا بصدد احلديث عن تنوع التدريبات نود أن نشريا 
إىل النوعني شائعي اإلستعمال يف كتب تعليم اللغات األجنبية. هذا 
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 وتدريبات اإلتصال pattern drillsالنوعني مها: تدريبات األمناط 

communication drillsات األمناط . ومن املمكن حتديد هدف تدريب
وحدود استعماهلا فيما يلي: "إن هذه تدريبات األمناط الوصول 
بالدارس إىل هناية املرحلة حىت يصبح مقتدرا على صنع مجل جديدة 
قياسا على االماط اليت حذفها. إذن فتدريبات األمناط وسيلة 
وليست غاية هي وسيلة إىل غاية، هذه الغاية هي متكني الطالب يف 

ة استعماال حرا يف مرحلة الحقة. إن تدريبات األمناط استعمال اللغ
التؤدي فور تعلمها إىل اخللق واإلبداع، وال إىل اإلتصال اللغوي 
املباشر. ألن اخللق واإلبداع واالتصال املباشر مع أهل اللغة مرحلة 
الحقة حتتاج إىل تدريبات أخرى تسمى بتدريبات االتصال، غري انه 

لة الالحقة إال بعد املرور على قنطرة تدريبات الميكن بلوغ هذه املرح
 األمناط".

 التدريبات الصوتية .ج

اللغة أساسا نظام صويت، وهلذه احلقيقة أو ينبغي ان يكون 
ومن اجملاالت اليت تنعكس  هلا تطبيقات يف ميدان تعليم اللغات.

عليها احلقيقة جمال التدريبات اللغوية، فما مدى اهتمام املؤلف 
الصوتية، استماعا ونطقا وكالما؟ وإىل أي مدى يوظف بالتدريبات 

املؤلف إمكانات التقدم ممثلة يف أجهزة التسجيل ومعامل اللغات يف 
 التدريب على أصوات اللغة العربية؟.

 التدريب على قواعد اإلمالء .د

كيف يتم التدريب على قواعد اإلمالء؟ هل يتم ذلك 
مقصود من  بأسلوب عرضي من خالل نصوص الدروس؟ أم بشكل

خالل مجل معينة؟ أم أن املؤلف يقدم قواعد اإلمالء يف شكل جمرد؟ 
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وما مدى تنوع تدريبات اإلمالء بني املنقول واملنظور واإلختباري؟ أو 
 أن األمر أبسط مما نتصور فال إمالء وال تدريب على إمالء؟.

 تدريبات التحليل النحوي .ه

هو إىل أي  يقصد بذلك هنا التدريب على اإلعراب وسؤالنا
مدى يشيع التدريب على إعراب الكلمات واجلمل؟ إىل حد كبري أم 
متوسط أم قليل؟ أم أن املؤلف اليشغل باله بأمر اإلعراب كأسلوب 

 من أساليب تثبيت القواعد النحوية والتأكد من فهمها؟.
 تدريبات الكتابة .و

الكتابة إحدى املهارات الرئيسية األربع اليت ينبغي أن 
الفرد يف أي برنامج لتعليم اللغة. ومع أمهيتها إال أن برامج يكتسبها 

وكتب تعليم العربية تتفاوت يف النظرة إليها وحتديد موقعها، وطريقة 
تدريسها فبعض الكتاب التوليها أي اهتمام بل التنص على تعليمها 
للدارسني. وتشيع هذه الظاهرة يف الكتب اليت تدرس إحدى 

مال لغة وسيطة دون ذكر حرف عريب واحد. العاميات العربية باستع
ويف بعض الكتب نلمس شيئا من عدم اإلهتمام بالكتابة يف الدروس 
األوىل متسيا مع مبادئ بعض طرق تعليم اللغات األجنبية مثل 
الطريقة املباشرة والسمعية الشفوية. هذا يف الوقت الذي نلمس فيه 

لغة العربية للناطقني اهتماما زائدا بالكتابة يف بعض كتب تعليم ال
بلغات أخرى. وميتثل هذا اإلهتمام يف عدة ظواهر منها البدء بتعليم 
الكتابة يف أول درس يلتقاه الطالب ومنها كثرة تدريباهتا ومنها إرفاق 
ملحق خاص لتعليم الكتابة وغري ذلك من مظاهر اإلهتمام 

 بالكتابة.
تقوميه ما  ومن األمثلة اليت ميكن طرحها عند حتليل كتاب أو

يلي: مىت يبدأ التدريب على الكتابة؟ ومباذا يبدأ التدريب على 
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الكتابة؟ أم مبحاكاة حروف وكلمات؟ وما أنواع التدريب اليت تشيع 
يف الكتاب لتدريس مهارة الكتابة؟ هل هي من نوع احملاكاة أي 
تقدمي منوذج يتبعه الدارس؟ أم هي من نوع الكتابة املقيدة أي تأيت 

ل مجل بسيطة يكتبها الدارس إما إجابة على أسئلة أو تكوينا يف شك
جلمل من مفردات معينة؟ أم أهنا من نوع الكتابة احلرة أي تأيت يف 

 شكل موضوعات تعبري مزودة بعناصر مساعدة أو غري مزودة هبا؟.
 

 اللغة (ج

ميكن دراسة اللغة املقدمة يف كراسة تدريبات تعليم العربية على 
ا لغوي وثاهنما تربوي. فعلى املستوى اللغوي ميكن مستويني: أحدمه

دراسة األصوات اليت يتم تعليمها للدارسني سواء من اجلانب الفيزياء أو 
اجلانب الداليل، كما ميكن دراسة املفردات اليت يتم تزويد الدارس هبا من 
حيث بناؤها واستقاقاهتا وكيفية استعماهلا. وكذلك ميكن دراسة اجلمل 

تدريب الدارس عليها تعرف مايطرأ على اجلملة من حاالت اليت يتم 
تركيبية وحصر الرتاكيب الشائعة وأخريا ميكن دراسة األسلوب املستعملة 
ونعرف خصائصه املختلفة. هذا باإلضافة إىل جماالت الدراسية البالغية 

. واحلديث عن لغة 10واألدبية اليت ميكن أن متتد لتشمل لغة الكتاب
انب الرتبوي عند حتليل كراسة التدريبات لتعليم العربية أو الكراسة من اجل

 تقوميها يشتمل على أربعة عناصر نعاجلها بإجياز فيما يلي:
 نوع اللغة .أ

مل يعد مقبوال بني املشتغلني بتعليم العربية أن يوصف هلم  
كتاب أو برنامج بأنه لتعليم اللغة العربية وحسب. فالسؤال املتوقع 

ف هو: أية لغة معلم؟ وملثل هذا مع افرتاض ردا على هذا الوص
حسن النية ما يربزه. فاللغة العربية شأن معظم لغات العامل ذات 
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مستويات خمتلفة يف استعماهلا. فعلى املستوى الزماين أو الرأسي جند 
نوعني من اللغة: أوهلما لغة الرتاث وتتمثل يف كوهنا لغة حمافظة مثلها 

رتبط باالستعمال اللغوي الذي كان األعلى قائم يف املاضي، وم
سائدا يف اجملتمع العريب منذ مئات السنني، وثانيهما: لغة احلياة 
املعاصرة اليت تراكب ماحيدث يف اجملتمع من تغيري سواء بإضافة 
مصطلحات جديدة أو بشيوع استعماالت خمتلفة للمفردات ذاهتا أو 

ور اللغوي. مع بتنوع أساليب التعبري أو غري ذلك من أشكال التط
األخذ يف االعتبار أن الفرق بني اللغتني "لغة الرتاث واللغة املعاصرة" 
اليصل يف العربية بالذات إىل حد اعتبار إحدامها غريبة عن 

 .18األخرى
وعلى املستوى املكاين أو األفقى جند عدة أنواع من اللغة، 

ساسية فهناك لغة أصحاب الثقافة الدينية الذين ترتبط ثقافتهم األ
بالرتاث، وتشيع يف لغتهم مفردات مصطلحات وتراكيب معينة، 
وهناك لغة ختصصية تشيع بني أصحاب املهن واحلرف املختلفة 
)طب، هندسة، صناعة، جتارة، إخل( هذه اللغة اليت جيري تعليمها 

 .10برامج تدريس العربية ألغراض خاصة
فهمها وهناك الفصحى املعاصرة اليت يستطيع اإلنسان العريب 

والتعامل هبا يف خمتلف البالد العربية. إهنا لغة الكتابة وأجهزة األعالم 
واحملاضرات واألحاديث العامة ونشرات األخبار واللقاءات الرمسية 
ومعاهد التعليم وغريها من جمالت ثقافية وتربوية خمتلفة. إهنا 
باختصار ما يطلق عليه باإلجنليزية وترمجها البعض: بالفصحى 

 اصرة ويرتمجها آخرون باملعيارية املعاصرة.املع

                                                           

 .201ص.  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية،رشدي أمحد طعيمة، 18 
 .201-201ص.  مل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية،دليل عرشدي أمحد طعيمة، 10 



41 

 

 

وأخريا هناك عاميات عربية متواجدة يف كل بلد عريب على 
حدة  ويكاد الفرق بني بعضها وبعض يصل إىل درجة يصعب 

 التعامل هبا إذا أسرع املتحدثون أو توغلوا يف أعماق ثقفاهتم احمللية.
ة ومن األسئلة اليت ميكن طرحها عند حتليل كتاب/كرس

التدريبات لتعليم العربية أو تقوميه/ها ما يلي: أية لغة يعلمها 
الكتاب؟ هل هي فصحى الرتاث؟ أو العربية املعاصرة؟ أو العربية 
التخصصية؟ أو إحدى العاميات العربية؟ أو لغة أخرى؟ مث كيف 
يستدل على هذه اللغة؟ هل من خالل استعماهلا يف الكتاب؟ أو 

عنها يف مقدمته؟ أو من خالل اإلشارة  من خالل احلديث املباشر
إليها يف مرشد املعلم؟ ومن خالل مقال أعد حول الكتاب؟ أو 

 .17خالل مصدر آخر؟

 صحة اللغة .ب

يقصد بصحة اللغة هنا التزام املؤلف بقواعد النحو والصرف 
واإلمالء وسالمة الصياغة اللغوية. ومن األسئلة اليت ميكن طرحها 

تدريبات لتعليم العربية أو تقوميه/ها ما عند حتليل كتاب/كراسة ال
يلي: ما مدى صحة اللغة املستعملة يف الكراسة؟ وإذا كانت 
بالكتاب أخطأ لغوية فما نسبة كل فيها؟ أي نسبة األخطاء 
النحوية؟ وما نسبة الرتاكيب غري الصحيحة؟ وإىل أي مدى ميكن 

 .12اب؟متييز األخطاء املطبعية من بني األخطاء الشائعة يف الكت
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 اللغة الوسيطة .ج

يقصد باللغة الوسيطة استعمال لغة أخرى كعنصر مساعدة 
لتدريس اللغة العربية، سواء أكانت هذه اللغة من اللغات األم عند 

 .11الدارسني أم كانت لغة مشرتكة يفهموهنا مع اختالف لغتهم األم
ومن األسئلة اليت ميكن طرحها عند حتليل كتاب/كراسة 

تعليم العربية أو تقوميه/ها ما يلي: هل يستعني املؤلف التدريبات ل
بلغة وسيطة يف تعليم العربية؟ وما هذه اللغة؟ هل هي لغة األم 
للدارسني؟ أو لغة أجنبية أخرى يشرتكون يف فهمها؟ ومىت تستعمل 
اللغة الوسيطة؟ هل يستعملها املؤلف يف ترمجة املفردات فقط؟ أو يف 

فيهما معا؟ أو يف إعطاء التعليمات  ترمجة الرتاكيب أيضا؟ أو
والتوجيهات يف التدريبات اللغوية وغريها؟ أو يف شرح القواعد 
النحوية؟ أو يف تقدمي املالحظات الثقافية؟ أو يف جماالت أخرى 
بالكتاب؟ مث ما نسبة االستعانة باللغة الوسيطة؟ هل هي الغالبة يف 

دد؟ أو أن العربية الكراسة؟ أو أهنا تستعمل بشكل معتدل ولغرض حم
 .11هي الغالبة يف الكراسة؟

 مراعاة خربة الدارسني باللغة .د

الختالف بني املشتغلني بتأليف كتب لتعليم العربية على 
أمرين: أوهلما، مراعاة املستوى اللغوي لدارسني وتأليف كتاب 
يناسب مع ما اكتسبه هؤالء الدارسون من مهارات يف تعلم العربية 

وبشكل أكثر إجرائية هناك فرق بني تأليف كتاب  يف مرحلة سابقة.
للقراءة للمستوى املبتدئ وتأليف كتاب آخر للقراءة للمستوى 
املتوسط. وثاهنما، مراعاة الصلة لنب العربية واللغات عند الدارسني 
وتأليف كتاب يستثمر املؤلف فيه ما بني العربية ولغات الدارسني من 
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ك فرق بني تأليف كتاب للناطقني وشائح، وبشكل أكثر إجرائية هنا
باملاليوية أو األردية )حيث يتوافر يف كل منهما عدد كبري من 
الكلمات والرتاكيب العربية( وبني تأليف كتاب للناطقني باإلجنليزية 
)حيث خيتلف النظام اللغوي فيها عن العربية اختالفا بينا(. واملؤلف 

ف الكتاب، ويستطيع اجليد هو الذي يعرف على وجه الدقة ملن يؤل
حتويل خربات الدارسني إىل لبنات يبين عليها ومن مث خيرج كتاب 

 متني األساس قوي البنيان.
والباحث اجليد بالتايل الذي يدرك مدى مراعاة املؤلف 
للخربة السابقة عند الدارسني باللغة العربية. ومن األسئلة اليت ميكن 

تعليم عربية أو تقوميه/ها طرحها عند حتليل كتاب/كراسة التدريبات ل
ما يلي: هل يفرتض املؤلف خربة سابقة للدارس باللغة العربية؟ وما 
هي املهارات اللغوية اليت يفرتض املؤلف توفرها عند الدارسني الذين 
ألف الكتاب هلم؟ هل حدد املؤلف فرتة زمنية معينة لتعلم العربية قبل 

املؤلف دراسة كتاب استعمال كتابه؟ وما هذه الفرتة؟ هل اشرتط 
معني يف اللغة العربية قبل استعمال كتابه؟ وما هو؟ وملاذا اختار 
املؤلف هذا الكتاب بالذات؟ وما مدى معرفة املؤلف باللغات األم 
عند الدارسني؟ وكيف عرف الفرق بني العربية وهذه اللغة؟ وهل من 

يار خالل دراسة تقابلية بني العربية ولغة الدارسني سواء يف اخت
املفردات أو يف تعليم النظام الصويت أو يف اختيار الرتاكيب أو 

 .11غريها؟
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 تدريس المفردات (د

املفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة. ومع أمهية موقعها يف  
كل من مهارات اللغة األربع )استماع/كالم/قراءة/كتابة( إال أن هذا 

هارات توظيفا املوقع يتفاوت من مهارة إىل أخرى. ولعل أكثر امل
للمفردات واعتمادا عليها يف القراءة، حيث يفتقد القارئ املوقف احلي 
الذي تستعمل فيه اللغة والذي يكون يف غالب األمر مصحوبا بقرائن 
تساعد على فهم اللغة وتسد ما قد ينشأ من خلل يف توصيل معاين 

املراجعة  املفردات إىل أذهان املستمع. كما أن القراءة تفتقد إىل عملية
اليت يقوم هبا املستمع عندما اليفهم شيئا من املتحدث معه. األمر يف 
القراءة إذن يعتمد أساسا على قراءة القارئ على فهم املفردات اليت 

 .11يتكون منها النص املقروء. وإدراك العالقة بني بعضها وبعض
نتوصل من هذا إىل أن للمفردات أمهية خاصة تفرض هلا موقعا 

برامج تعليم اللغات. ولقد دفع إحساس هبذه األمهية بعض  خاص يف
مؤلفي كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى إىل حشد 
مبجموعات كبرية من املفردات ظنا منهم بأن تعلمها يعين تعلم اللغة. 
ويف هذا كما نعلم خطأ كبري. والقضايا اليت تثار عادة يف جمال املفردات 

ب أو تقوميه تتعلق بطريقة انتقاء هذه املفردات وعددها عند حتليل كتا
وتنوعها وكيفية تقدميها وتدريسها والتدريب عليها. واحلديث عن هذه 

 :10القضايا يشتمل على سبعة عناصر نعاجلها بإجياز كما يلي
 عدد املفردات اليت يشتمل عليها الكراسة .2

يلم به.  اللغة كم كبري يصعب، إن مل يكن مستحيال على دارس أن
ومن مث يفرض مبدأ االنتقاء نفسه. والبد من اختيار عدد من 
املفردات يكتفي املؤلف بتعليمها تاركا بقية األمر يف اتقان اللغة على 
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ممارسات الفرد نفسه وما تسمح به ظروفه من اتصال مبتحدثي العربية 
 أو كتاباهتم.

 عدد املفردات اجلديدة يف كل درس .1

د املفردات اجلديدة يف دروس الكراسة، فتأيت  ينبغي أن اليراجع عد
كثرية جدا يف الدرس األول مث تنخفض بشكل ملحوظ يف الدرس 
الثاين فتزيد يف الثالث هكذا. ويستطيع القائم بالتحليل أن حيدد 
أمرين: أوهلما، متوسط عدد الكلمات اجلديدة يف الرس وذلك 

على عدد  حبساب عدد الكلمات اجلديدة يف كل درس مث قسمتها
الدروس. وثاهنما، مدى التفاوت يف تقدمي املفردات اجلديدة، أي 
عددها يف كل درس وذلك بإعداد خريطة للدروس يستدل منها على 

 ما يقدم يف كل درس على حدة.

 موقع تقدمي املفردات اجلديدة .1

أين تقدم املفردات اجلديدة يف كل درس؟ هل تقدم يف شكل قائمة 
خالل نص يقدم يف أول الدرس؟ أو يف تسبق النصوص؟ أو من 

شكل قائمة تالية للنص؟ أو أن املؤلف الينص عليها تاركا إدراكها 
والتعرف عليها لكل من املدرس والطالب يستخلصها من ثنايا 

 النصوص األساسية يف الدروس؟
 طريقة تقدمي املفردات اجلديدة .1

ا جمردة كيف يتم تقدمي املفردات اجلديدة يف الدرس؟ هل يتم عرضه
دون شرح هلا أو ترمجة؟ أو أهنا شكل قائمة تقدم الكلمات فيها يف 
سياق لغوي ذي معىن يوضح املقصود منها )مثل رغب يف، رغب 
عن( أو أهنا تقدم يف سياق ثقايف من خالل موقف يوضح معناها 
وكيفية استعماهلا؟ مث كيف يتم تعليمها؟ هل باقرتاهنا مبجموعة من 

هلا؟ أم بذكر مرتادفات أو متضادات توضح الصور التوضيحية 
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معناها؟ أم بتعريفها وشرح معناها؟ أم بتكليف املعلم بتمثيلها 
 للدارسني؟

 نوع املفردات اجلديدة .1

اليقتصر حتكيم مبدأ االنتقاء على عدد املفردات اليت يشتمل عليها 
الكتاب وغنما ميتد أيضا إىل نوعها. إذ ينبغي حتكيم جمموعة من 

 لتفضيل مفردات على أخرى. ومن املمكن التمييز بني ثالثة املعايري
 حسيةتصنيفات يضم كل واحد منها نوعني من املفردات: 

(abstract) وجمردة (concrete) ، نشيطة(active)  وخاملة(passive) ،
 (function)ووظيفة  (content)حمتوى

 التدريب على املفردات اجلديدة .0

طريقة التدريب على املفردات اجلديدة، ول هنا جانبني: أوهلما، نتنا
وثاهنما، مدى توظيف هذه املفردات يف الدروس التالية لتلك اليت 
وردت فيها املفردات اجلديدة. بالنسبة للجانب األول نتساءل: هل 
يتم التدريب على املفردات اجلديدة من خالل التدريبات؟ أم من 

ورودها يف خالل النصوص األساسية يف الدرس؟ أم من خالل 
قراءات إضافية؟، أما بالنسبة للجانب الثاين فنتساءل: هل  يوظف 
املؤلف املفردات اجلديدة يف الدروس التالية؟ أو أن األمر يقتصر على 

 .10ورودها يف الدرس وتدريب الطالب عليها؟
 املرتادفات واملتضادات .0

 إىل أي مدى حتظى املرتادفات واملتضادات باهتمام املؤلف؟ هل ترد
يف ثنايا الدروس أو أهنا ترد يف القائمة اخلتامية ملفردات الكتاب؟ 
وكيف يتم تدريسها؟ إن امليدان يف حاجة إىل دراسة حتدد لنا مدى 
طاقة الطالب على تعلم املرتادفات واملتضادات وإدراك أوجه الفرق 

                                                           

 .281ص.  م اللغة العربية،دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليرشدي أمحد طعيمة، 10 



47 

 

 

بينها. إال أنه يشكل عام ميكن القول إن اإلكثار من تقدمي املرتادفات 
تضادات أمر يريك الدارس ويعرضه ألوجه خلط كثرية بني وامل

املفردات واستخداماهتا خاصة يف املستويات األوىل لتعلم اللغة. إن 
الوضع األمثل هنا هو أن تقدم له الكلمة الواحدة لتعين معىن واحدا 

 .18يف استخدام معني يألفه الدارس ويستطيع توظيفه بعد ذلك
 

 قافةاإلطار الثقافي وتدريس الث (ه

 اإلطار الثقافي (0

مل تعد العالقة بني اللغة والثقافة يف حاجة لشرح أو إيضاح، إن 
اللغة ببساطة هي وعاء الثقافة والحنسب أن من السري تعلم لغة مادون 
التعرض ألسلوب حياة أصحاهبا قيمهم واجتاهاهتم وأمناط معيشتهم أي 

يل كتاب/كراسة باختصار ثقافتهم. والميكن من مث أن يغفل القائم بتحل
تدريبات تعليم العربية واحلديث عن احملتوى الثقايف الذي يتناوله مؤلف 

كراسة التدريبات  الكتاب. واحلديث عن احملتوى الثقايف عند حتليل كتاب
لتعليم اللغة العربية أو تقوميه يشتمل على ثالثة عناصر نعاجلها بإجياز 

 فيما يلي:
 املفهوم العام للثقافة .أ

ة الثقافة من الكلمات اليت يغمض على بعض األفراد فهم تعترب كلم
معناها وتبني حقيقتها، إذ يرى بعض الناس أن كلمة "الثقافة" مرادفة 
لكلمة "التعلم" أو "التعليم"، فالفرد املثقف إذا هو الفرد املتعلم أو 
املتحضر. كذلك خيلط البعض بني الثقافة واحلضارة. وجيعل هذين 

، أي يدالن على معىن واحد، مع أن احلضارة تعين اللفظني مرتادفني
يف احلقيقة سيادة القانون وسيطرته على سلوك اجملتمع اإلنسانيـ أي 
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أن احلضارة الزمة من لوازم اجملتمعات اليت قطعت شوطا البأس به 
من الرقى وليست الثقافة كذلك والثقافة كما يعرفها علماء اإلجتماع 

sociology  وعلم اإلنسانantropology  وعلماء الرتبية هي مجيع ما
أنتجه العقل اإلنساين، وعاش به أو له، ويشمل ذلك اللغة والدين 

. ولقد درج 10والعادات والتقاليد واألزياء وأنواع املباين واملواصالت
الناس على تعريف الثقافة بأهنا حتصيل املعلومات واملعارف واخلربات 

األشياء وحذفها يتوفر لبعض  وأهنا تعرب عن مستوى معني من فهم
الناس وهم من ينطلق عليهم اصطالح "مثقفني" واليتوفر ألخرين 

 .17وهم من ينطلق عليهم "غري مثقفني"
 20ويقف أمام هذا املفهوم للثقافة مفهوم آخر ساد يف هناية القرن 

، وكان هناك ما يشبه االتفاق العام بني 17وأوائل القرن 
ين على األخذ به. وذلك هو تعريف العامل األنثروبولوجيني واملفكر 

األنثروبولوجي تايلور للثقافة بأهنا "ذلك الكل املركب الذي يشتمل 
على املعرفة والعائد والفن واألخالق والقانون والعادات وغريها من 
القدرات والعادات اليت يكتسبها اإلنسان بوصفه عضوا يف 

 .12جمتمع"

 ةمفهوم الثقافة العربية واإلسالمي .ب

الثقافة اإلسالمية هي جمموع احلقائق والنشاطات الفكرية والفنية 
والعلمية للمجموعة املعاصرة من الشعوب املنتمية إىل احلضارة 
العربية. كما تتمثل هذه الثقافة يف استخدام الوسائل اليت تعرب هبا 
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هذه اجملموعة عن نشاطاهتا وتبليغ رسالتها إىل أبنائها وإىل سائر 
 .11لقي رسالة العامل وأدائها يف بالدهاالعامل وت

وأما الثقافة اإلسالمية هي املعتقدات واملفاهيم واملبادئ والقيم وأمناط 
السلوك اليت يقرها الدين اإلسالمي متمثال يف القرآن الكرمي السنة 

 .11النبوية

 إطر خمتلفة احملتوى الثقايف .ج

داخلي لكل ثقافة مضمون داخلي وإطار خارجي. فأما املضمون ال
فهو ما مييز ثقافة عن أخرى. إنه أسلوب احلياة الذي تنفرد به كل 
ثقافة أمام غريها. أما اإلطار اخلارجي فيقتصد به املركبات والعناصر 
اليت تكون النظام الثقايف. ولقد توفر لنا عدد كبري من تصميمات 

 لإلطار اخلارجي للثقافة قدمها عدد من املفكرين نشري إىل بعضها:
 لرويس .2

تعرب األمناط أو التصنيفات للعناصر واملركبات الثقافية اآلتية عن 
احلد األدىن الذي البد من توافره يف كل ثقافة مهما اخنفض 
مستواها الثقايف: اللغة، العناصر واملركبات املادية )عادات 
الطعام، املأوى، وسائل النقل والسفر، امللبس، األدوات 

لصناعات(، الفن )النحت والرسم واآلالت، األسلحة، املهن وا
واملوسيقي وما إىل ذلك(، األساطري واملعارف العلمية، التصرفات 
الدينية )األشكال الطقوسية، طقوس املرض، طقوس املوت(، 
األسرة والنظم اإلجتماعية )أشكال الزواج، نظم التسلسل 
القرايب، املرياث، الضبط اإلجتماعي، األلعاب(، امللكية )امللكية 
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لعقارية وملكية األشياء املنقولة(، احلكومية )األشكال السياسة، ا
 .11اإلراءات القانونية والقضائية(، احلرب

 بروكس .1

قدم نلسن بروكس تصنيفني لإلطار اخلارجي للثقافة. أحدمها 
موجز يقتصر على ذكر عناوين واسعة وثانيهما مفصل يشرح فيه 

قسم من  من ينطوي حتت كل عنوان من هذه العناوين وقد
هذهني التصنيفني إىل قسمني: أحدمها خاص بالفرد، وثاهنما 

 خاص باملؤسسة، وفيما يلي التصنيف املوجز:
بالنسبة للفرد وهي الشخصية، اللغة، املالمح واالشارات،  -2

مفهوم الزمن، مفهوم املكان، الروابط االجتماعية، التعلم، 
، الصحة، املرونة، اجلوانب الروحية، اللعب والفراغ

األخالقيات، اجلماليات واملرحـ القيمـ الدينـ األبطالـ األساطري، 
اجلنس )دور الرجل واملرأة(، احملرمات، تقاليد الزواج واألفراح، 
التملك، وسائل كيب الرزق، السلطة، االحتفاالت، 

 املكافىت، املزايا، احلقوق والواجبات.

 بالنسبة  للمؤسسات وهي التعليم، الكنيسة، السياسة، -1
احلكومة، اجليش، جور القضاء، التجارة واملال، الصناعة، 
البنوك والعملة، املسرح والسينما، املتاحف واملعارض، املالمح 
التارخيية، اجملتمع، الكلمة املطبوعة، اإلذاعة، الرياضة 
واجلمهور، الرتويح، املستشفيات، السجون، وسائل االتصال، 

املوسيقي والفن،  املواصالت، الضرائب والتأمني، األدب،
 .11التكنولوجيا، العالقة بالبيئة
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 دوناهيو .1

قدمت ميلدرد دوناهيو تصورا لإلطار اخلارجي للثقافة يف كتاهبا 
"اللغات األجنبية وطفل املدرسة اإلبتدائية"، وهو فئة الثقافة 
الثناوية: اخلصائص البيولوجية للناس )لون اجللد، البنية، األمراض 

(، مصادر الطاقة )الفحم، املعادن اخلام، الشئعة، أشياء أخرى
الثروة املالية، البرتول، املقاطعات غري املستغلة، تنوع املتاخ، اشياء 
أخرى(، اجلغرافيا )االنزعال، املسافات املقارنة، أشياء أخرى(، 
التاريخ )االكتشافات، أشكال الغزو والفتوحاتـ أشياء أخرى(. 

طعام واستعماله )الزراعة، الفئة التكنولوجية: احلصول على ال
االعداد، التقدمي(، املأوى والسكن )املباين، األفنية واحلدائق(، 
املالبس )العمر، الطبقة االجتماعية، الزي القومي، األشكال(، 
األدوات )الطاقة البشرية، الثروة احليونية، الثروة اآللية(، 

قتصادية املواصالت )احليوانات، البشر، اآللة(.فئة التنظيمات اال
)نظام البيع الشراء، االصالح الزراعي(. فئة التنظيمات 
االجتماعية )القرابة والعائلة والزواج، العرق والطائفية، 
والتجمعات احمللية، مجاعات العمل واالهتمامات(، فئة 
التنظيمات السياسة )القانون واحلكومة(. فئة التعليم )املدارس 

واملصادر التعليمية(. فئة  وطرق التدريس، الكليات واجلامعات،
اجلماليات )االحتفاالت، املوسيقي، املرح، الرياضة، ألعاب 
األطفال والدمي، األلعاب النارية، األب، املسرح والسنيما(. فئة 
النظرة إىل العامل؛ النظرة إىل اهلل وما وراء الطبيعة )املرض، األولياء 

رجال والسحرة والشعوذة(، النظرة غلى اإلنسان )دور ال
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ومقومات الشرف(، النظرة إىل اجملتمع والطبيعة )األبطال 
 .10والوطنية(

ومن األسئلة اليت ميكن طرحها عند حتليل كتاب/كراسة التدريبات 
لتعليم العربية أو تقوميه/ها ما يلي: ما املواقف التب حوهلا دروس 
الكتاب؟ وما املوضوعات الثقافية اليت يعطيها الكتاب؟ وما نوع 

فة اليت تغلب على الكتاب؟ هل هي الثقافة العربية اليت تربز الثقا
خصائص اجملتمع العريب )من احمليط إىل اخلليج( أم هي الثقافة 
اإلسالمية العاملية اليت تتجاوز مرحلة الوصف إىل مرحلة املعايري؟ 
وإىل اي مدى يستويف املؤلف عرض العناصر الثقافية العربية أو 

ر: ما منطق األولويات يف اختيار موضوعات اإلسالمية؟ ومبعىن آخ
الثقافة العربية واإلسالمية؟ هل اغفل املؤلف موضوعا أكثر أمهية مما 
ذكره؟ وأي املوضوعات يتم الرتكيز عليها؟ وإىل أي مدى يتحقق 

 .10التوازن بني عرض مفاهيم وأمناط الثقافة العربية واإلسالمية؟
 

 تدريس الثقافة (7

 ةمستويات تدريس الثقاف .أ

الثقافة كاللغة كل مركب يصعب أن مل يكن مستحيال على مؤلف 
أن يغطيه يف كتاب. ومن مث يصدق على الثقافة هنا ما قلناه عن 
اللغة هناك. من أن اللغة تعطيك نفسها وعليك أن ختتار، وأن 
تصنف ما ختتاره لكل مستوى من مستويات تعليمها. الثقافة أيضا 

نصر االنتقاء وتصنيف ما ينتقي تعطي نفسها والبد من حتكيم ع
حبيث حندد ماينبغي أن يعرفه الطالب يف كل مستوى من مستويات 
تعليم اللغة العربية، االبتدائي واملتوسط واملتقدم. ولنطرح القضية يف 
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شكل سؤال فنقول: ما الذي ينبغي أن يدرسه الطالب يف كل 
ربية مستوى حىت نضمن تزويده بصورة وافية كافية للثقافة الع

 .18واإلسالمية؟

 طريقة تقدمي املفاهيم الثقافية .ب

كيف يتم تقدمي املفاهيم الثقافية؟ هل تقدم بشكل متكامل مع 
املفردات واالبنية اللغوية والنصوص؟ هل تقدم بشكل عرضي كلما 
سنحت الفرصة للمؤلف؟ أو أهنا تقدم بشكل منفصل أي خيصص 

مالمح الثقافة املؤلف جانبا من كل درس للحديث عن ملمح من 
 العربية واإلسالمية؟.

 النماذج الثقافية .ج

يقصد بالنماذج الثقافية األشياء احلقيقية اليت تعرب عن ثقافة ما. 
 realوبني هذا الرتكيب  realityولعل الصلة واضحة بني الكلمة 

things  وتشري كلمةreality  إىل ثالثة أشياء: أوهلما األشياء األصلية
genuine يف شكلها الطبيعي وحجمها احلقيقي وطبيعتها  اليت تبدو

املميزة مثل فاكهة معينة تنمو يف بلد معني. وثاهنما العينات 
specimen  وقد تكون أجزاء من األشياء األصلية أو ممثلة هلا كالزي

وهو تقليد  model القومي والعملة املعدنية أو الورقية. وثالثها املثال
طريقة اليت تظهر هبا هذه األشياء، لألشياء األصلية وتصرف يف ال

 .10فقد تكرب أو تصغر
ومن األشياء اليت تعترب مناذج ثقافية: املالبس واألزياء القومية، لعب 
األطفال، التقومي، اجملوهرات، اآلالت املوسيقية، أنواع الطعام، أعالم 

 الدول، وغريها.
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طبع ما الذي ميكن للكتاب عمله إزاء هذه النماذج الثقافية؟ بال
يستطيع املؤلف تضمني كتابه جمموعة من الصور الفوتوغرافية اليت 
تعرب عن النماذج الثقافية تعبريا حقيقيا، كما يستطيع تقدمي اقرتاحات 
خاصة هبذه النماذج اليت ميكن تقدمي صور هلا معربة عن الثقافة 

: صور لبعض صفحات القرآن الكرمي، 07العربية اإلسالمية ما يلي
ألماكني اإلسالمية املقدسة، صورة لسجادة الصالة، صور لبعض ا

صورة للتقومي اهلجري، صورة للمعمار اإلسالمي، خريطة العامل 
العريب واإلسالمي، صورة ألزياء ومالبس عربية، صورة العالم الدول 
العربية واإلسالمية، بعض األغاين واألناشيد العربية، صورة للنقود 

ربية، نوتة موسيقية ملوشحات عربية، العربية، صورة لطوابع بريد ع
صورة ملائدة طعام عربية، صورة لبعض الصحف واجلرائد العربية، 

 وغري ذلك.
 

 اإلخراج (و

باإلخراج الوصف املادي للكتاب والشكل الذي صدر فيه يقصد 
سواء من حيث طباعته أو من حيث حجمه أو من حيث نوع الورق أو غري 

 .02الذي صدر فيه الكتاب ذلك من جوانب تتصل بالشكل العام
واملالحظة أن بعض مؤلفي كتب تعليم العربية اليولون عنصر اإلخراج 
ما يستحقه من أمهية رغم ما يلعبه من دور كبري سواء يف جذب الدارس 
للكتاب أو صرفه عنه. وعلى النقيض من ذلك يالحظ مبالغة بعض مؤلفي 

درجة اليت جتعل من هذه الكتب يف إخراج كتبهم والتفنن يف طباعتها إىل ال
الكتب حتفا يعز على الدارس استخدامها، وقد تغلو نفقاهتا إىل الدرجة اليت 

 يستحيل معها أن يقتنيها بعض الدارسني.
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إن احلقيقة اليت ينبغي هبا هنا هي أن اإلخراج وسيلة إىل غاية ومن 
ج عند الالزم أن تتكافأ الوسيلة مع الغاية شرفا وقدرا. واحلديث عن اإلخرا 

حتليل كتاب/كراسة التدريبات لتعليم العربية أو تقوميه/ها يشتمل على تسعة 
 :01عناصر نعاجلها بإجياز فيما يلي

 

 عدد الصفحات (0

هناك سؤالن يلزم اإلجابة عنها عندما نتحدث عن عدد 
صفحات الكتاب هذان مها: كم عدد صفحات الكتاب؟ وإىل أي 

الخيتلف باحثان يف اإلجابة على  مدى ميكن أن يعترب هذا العدد مناسبا؟
السؤال األول، ولكنهما قد خيتلفان بدرجة كبرية عند اإلجابة عن السؤال 
الثاين، و على الباحث قبل أن جييب عن السؤال الثاين أن يقف على 
أهداف تأليف الكراسة، وأن يستقرئ املهارات اللغوية اليت ترجى 

نية املتوقع تدريس الكراسة فيها، إكساهبا للدارسني، وأن حتدد الفرتة الزم
وأن تتعرف خصائص الدارسني الذين ألف هلم الكراسة وغري ذلك من 
أمور ال جمال إلسهاب القول فيها هنا، وكل هذا من أجل حتديد مدى 

 مناسبة عدد الصفحات وكل هذا أيضا مما خيتلف باحثان عليه.
 

 طباعة الكتاب (7

منها: حجم الكراسة، تتدرج حتت طباعة الكراسة عدة عناصر، 
هل هي من القطع الكبري او املتوسط أو الصغري؟. وشكل الغالف، هل 
هي مادة أو مصورة؟ هل هي ملونة أم غري ملونة؟ وما مدى تناسق 
وجذابية ألوان الغالف؟. ونوع التجليد، هل هي تدبيس عادي أم ورقة 

أم ورقة مقوية أم جتليد فاخرة؟. ونوع الورق، هل هي بيضاء أم صفراء 
صحفة أم ورقة فاخرة )مصقولة(؟. وحروف الطباعة، هل الكراسة على 
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اآللة الكاتبة أو كراسة خبط اليد أو كراسة حبروف مطبعية عادية أو كراسة 
 بغري ذلك من حروف؟.

 

 تشكيل الحروف (3

يقصد بتشكيل احلروف وضع احلركات القصرية )كسرة، ضمة، 
مة. والسؤال الذي يطرح فتحة، سكون( على بعض أو كل حروف الكل

عادة عند احلديث عن تشكيل احلروف هو: ما موقف املؤلف من هذا 
األمر؟ هل يشكل كل حروف الكراسة أم معظمها أم قليال منها؟ وما 

 األساس الذي يستند إليه يف هذا كله؟.
 

 األخطاء المطبعية (4

االخطاء املطبعية شر الينجو منه مثري من الكراسة، ومع تسليمنا 
ذه احلقيقة إال أن مثة أمرين جيمع عليهما الباحثون أوهلما أن على هب

املؤلف دقة املراجعة، وتصويب األخطاء اليت تسقط منه يف شكل قائمة 
خيتتم هبا الكراسة. وثاهنما إن من األخطاء املطبعية ما ميكن التجاوز عنه 

سار مثل تلك اليت يستطيع القارئ العادي تصحيحها بنفسه والتؤثر يف م
العلمية التعليمية بشكل من األشكال. إال أن من األخطاء املطبعية 
ماالجيوز التهاون فيه وال ينبغي التجاوز عنه، منها اخلطأ يف كتابة آيات 
القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف، ومنها اخلطأ يف كتابة ترمجة بعض 

صرفية أو الكلمات أو اجلمل ومنها اخلطأ يف كتابة قاعدة حنوية أو 
امالئية أو غريها من أمور يرتتب عليها اكتساب مهارة لغوية خاطئة أو 

 تعلم مفهومات غري صحيحة.
ومن األخطاء اليت الينبغي التجاوز عنها أيضا تلك اليت يرتتب 
عليها حتريف مفهوم ديين أو تشوية للثقافة العربية اإلسالمية كأن حتذف 

ألدة بني مفهومني أو غري ذلك من أداة نفي من عبارة تفصل فيها هذه ا
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أخطاء ينبئ تكرارها عن سوء قصد خاصة يف الكراسة اليت ألفها غري 
مسلمني لتعليم اللغة العربية. من األسئلة اليت ميكن طرحها هنا عند 
حتليل الكراسة أو بتقدمها: ما مدى شيوع األخطاء املطبعية يف الكراسة؟ 

 توى اللغوي والثقفي فيه؟.وإىل مدى تؤثر هذه األخطاء يف احمل
 

 مقدمة الكراسة (5

مقدمة الكراسة هي النافذة اليت يطل القارئ على حمتوى الكراسة 
من خالهلا. وليس املقصود باملقدمة هنا ما تشتمل عليه بعض الكراسة 
من مقدمات للتقريظ أو تقدمي للكراسة من شخصية ذات وزن علمي أو 

نقصد هنا ما يكتبه املؤلف من  تقدمي للكراسة كعدد يف سلسلة، وإمنا
مقدمة منهجية تعطي القارئ فكرة موضوعية عن الكراسة وليس فقط 

 تنمية اجتاه معني حنوه.
واملقدمة اجليدة تشتمل عادة على عدة عناصر، تتفاوت نصيب 

 الكراسة منها:
 كيف نشأت فكرة الكراسة. .أ

 بيان اهلدف من الكراسة. .ب

سة يف ضوئها، لغوية أو نفسية األسس واملنطلقات اليت ألفت الكرا .ج
 أو ثقافية أو غري ذلك.

 خصائص الدارسني الذين أعدت هلم الكراسة. .د

 املهارات اللغوية اليت يتم الرتكيز عليها. .ه

 طريقة التدريس املستعملة .و

نوع اللغة املعلمة )لغة الرتاث، الفصحى، املعاصرة، لغة احلديث،  .ز
 إحدى العامية، وغري ذلك(

 راسة.طريقة استخدام الك .ح

 الزمن املخصص للدرس الواحد، واملقررككل. .ط
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ومن األسئلة اليت ميكن طرحها عند حتليل الكراسة أو تقوميها: 
هل للكراسة مقدمة منهجية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فما العناصر اليت 
تشتمل عليها هذه القائمة؟ وما مدى كفايتها وقدرهتا على تعريف 

 ا على استعماهلا بكفاءة؟.القارئ مبحتوى الكراسة ومساعدهت
 

 فهرس المحتويات والكشاف (6

 indexوالكشاف  table of content لكل من فهرس احملتويات
دور هام يف تعريف القارئ مبضمون الكراسة وتيسري احلصول على ما يراد 
من معلومات بداخله. والفرق بينهما يتلخص يف أن فهرس احملتويات 

وموضوعات وأرقام صفحتها. ويرد  يعرض ما بداخل الكراسة من فصول
فهرس الكراسة عادة يف مقدمتها كما يرقم باحلروف األجبدية أو 

جند الكشاف يشتمل على بيانات أكثر مشوال وتنسيقا، الرومانية. بينما 
هناك كشاف و  name indexوتنوع الكشافات فهناك كشاف باالعالم 
وهناككشاف  subject indexباملوضوعات التفصيلية اليت عاجلها الكراسة 

وهناك كشاف باملعامل الثقافية واحلضارية  vobaculary index باملفردات
وهناك كشاف  index of cultural aspectsاليت غطاها الكراسة 

 .grammatical indexباملوضوعات النحوية 
 

 العناوين الداخلية (2

ما ومن األسئلة اليت متكن طرحها عند حتليل الكراسة أو تقوميها: 
احملاورة اليت تدور حوهلا عناوين الدروس؟ هل تعرب عن معامل ثقافية كأن 
تدور حول شخصيات عربية وإسالمية معينة، أو تدور حول آثار عربية 
أو إسالمية أو تدور حول بعض األماكن والبلدان العربية اليت هلا أمهية 

أو عربية أو إسالمية، أو تدور حول بعض العادات والقيم العربية 
 إسالمية؟.
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هل تعرب عن مواقف من احلياة العامة مثل املدرسة أو السوق أو 
املطعم أو الفندق أو املطار؟ هل تدور حول موضوعات لغوية كأن تكون 
حنويا أو صرفا أو بالغة أو غريها؟ هل تعرب عن مهارات لغوي تدور 

نوع حوهلا الدروس كأن تكون استماعا أو كالما  قراءة أو كتابة؟ هل تت
هذه العناوين أم تلتزم نظاما ثابتا خالل الدروس كلها وإىل أي مدى تعرب 
تعرب هذه العناوين تعبريا صادقا عن حمتوى الدرس؟ وما الرأي يف صياغة 
هذه العناوين؟ مبعين هل تشتمل على كلمات ميكن االستغناء عنها، هل 

 هي صحيحة لغويا؟.
 

 عدد الدروس (8

يستغرقها تعليم الدرس  ما عدد احلصص اليت يفرتض أن
الواحد؟، هل أعد الدرس يف صورة وحدة دراسية يستغرق تدريسها أكثر 
من حصة؟، أو أنه أعد ليدرس يف حصة واحدة؟، إىل أي مدى يتناسب 
عدد دروس الكراسة مع املقرر الدراسي املؤلف من أجله، سواء من 

اليت يستغرقها حيث املهارات املرغوب تعليمها أو من حيث الفرتة الزمنية 
 املقرر.

 
 الصور والرسوم (9

ما نسبة الصور للكراسة، هل هي هل الكراسة تستعمل الصور الرسوم؟، 
كبرية أم صغرية أم متساوية معها؟، وما نوع الصور اليت تشتمل عليها 
الكراسة، هل هي فوتوغرافية أم رسوم ختطيطية؟، وما املواطن اليت يكثر 

وإىل أي مدى وقف املؤلف يف حتديد فيها استعمال كل نوع منها؟، 
أماكني كل نوع، وهل تستعمل األلوان يف عرض الصور وما مدى جاذبية 
هذه األلوان، وفيما تستعمل الصور، هل للتعبري عن األمساء أم عن 
األفعال، أم عن الرتاكيب اليت تعرب عن أحداث معينة، أم عن أمناط 
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حضارية تعرب عن ماضيهم ثقافية تعرب عن سلوك العرب، أم عن مالمح 
وحاضرهم، ومانسبة استعمال الصور يف كل من هذه اجلوانب، وإىل أي 
مدى جنحت يف التعبري عنها، وما مدى بساطة الصور، وبعبارة أقصر 
وأكثر إجرائية نسأل هل حتتمل الصور أكثر من تفسري، هل تعرب كل 

ور صورة عن مكون واحد أم عدة مكونات، وغلى أي دمى تركز الص
على املعلومات اجلوهرية املقصودة، وما مدى دقة الصور يف التعبري عن 
األشياء وايصال املفاهيم، وما دورها يف تعليم املهارات اللغوية املختلفة، 

 مبعىن هل تساعد الصور على إبراز الفروق بني األصوات العربية مثال.
 

  القواعد .ح

  القواعدتدريس أغراض  .0

 :01منها
قلم من اخلطأ، وكان هذا هو الغرض الذي من أجله نصح عصمة اللسان وال (2)

على بن أيب طالب أبا األسود الدؤيل يوضع قواعد النحو ليقيم به كالم العرب 
 الذي افسدت خمالطة األعاجم وأدخلت اللحن فيه.

 فهم وظائف الكلمات فهما يساعد على الفهم اجليد الصحيح ملعاين الكالم. (1)
ية مبعرفة أصول اإلشتقاق، وبفصل ما يدرس من توسيع مادة التالميذ اللغو  (1)

 عبارات وأمثلة ونصوص أدبية حية وأشعية الستنباط القواعد منها.
ترقية عبارة التالميذ األدنية باستخدام ما يعرفونه من أصول بال جنية تصفى  (1)

على الكالم مجاال وتزيده هبا، وهي متكن التالميذ من نقله األساليب نقدا 
 الغموض والركلكة أو أسباب احلسن واجلمال فيها.يبني هلم وجوه 

حتويد التالميذ التفكري املرتب الصحيح، ودقة املالحظة، واملوازنة بني  (1)
 أثر يف تربية التالميذ العقلية.الرتاكيب، واإلستنباط، واحلكم. فهي ذات 
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تيسري معرفة أخطاء الكالم بعرضه على تلك املعايري من القواعد املدروسة،  (0)
فقواعد اللغة هي من العلوم املعيارية اليت جتنب صاحبها اخلطأ يف التعبري، 
وترشده إليه حني يقع، مثلها كمثل املنطق الذي جينب صاحبه اخلطأ يف 

 التفكري، وكمثل علم األخالق الذي جينب صاحبه اخلطأ يف السلوك.
 

  طريقة تدريس القواعد .7

ة ينبغي أن يؤجل حىت سن أمجع املربيون على أن التدريس قواعد اللغ
العاشرة أو احلادية عشرة، ألن القواعد حتليل منطقي فلسفي للغة، واألطفال 
الصغار المييلون إال إىل األشياء احملسة، وينفرون من األمور العقلية املبنية على 
التعايل، وأما سن العاشرة فهي السن اليت ميكن أن خيرج فيها الطفل من اندماجه 

سوسة، فيمكن لذاك أن نبدأ معه يف تدريس القواعد. فبل سن يف عامل احمل
العاشرة يكفي أن ندرب األطفال على االستعمال اللغوي الصحيح، وجننح بلغته 
إىل العربية الفصحى بدال من العامية، ونزود حصيلته اللغوية ببعض املفردات 

ت ومتثيليات اجلديدة مستخدمني يف ذلك كل الوسائل املعينة املمكنة من حمادثا
وقصص ومن بطاقات وألعاب لغوية وغري ذلك. ومنذ سن العاشرة بعد أن 
ينضج تفكري الطفل نقدم إليه بالطريقة النظامية القاصدة قليال من القواعد يف 
بعض احلصص اخلاصة، وبعد ذلك نبدأ يف تدريس القواعد بشكل منظم وبصورة 

 :01أوسع، وهذا كله مبعىن
 بالقواعد.أال نبدأ يف التعليم  (2)
 أال نعطي من القواعد بعد ذلك إال القدر الضروري. (1)
 أن نتدرج يف تعليمها منذ العاشرة. (1)
 أن نبسط أسلوب تعليمها بالناحية العلمية التطبيقية. (1)

 هناك بعض الطرق املستخدمة يف تدريس القواعد:
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  الطريقة القياسية (أ

عدة أو وهي متيل إىل اسرتاتيجية )الشرح النحوي(، وفيها تقدم القا
الرتكيب اللغوي اجلديد للطالب، مث ترتك هلم فرصة كافية ملمارسة القاعدة 
اجلديدة والتدريب عليها يف أمثلة مث تعميمها، وتعترب هذه الطريقة ذات 
فعالية كبرية يف عرض املوضوعات الشاذة والصعبة من القواعد أي تلك اليت 

قارنة واالستنتاج، يصعب على الطالب اكتشافها عن طريق التحليل وامل
وتستطيع هذه الطريقة باستخدام معلم ناجح توفري وقت الطالب، كما أن 
هناك بعض الطالب الذين مييلون إىل معرفة القاعد أواًل، مث حماولة ترمجتها 

وتتبع هذه الطريقة جمموعة . إجرائيا واالستفادة منها يف إعطاء مجل جديدة
 :01من اإلجراءات هي

 لعبارات اليت تنص على القاعدة أي صياغة القاعدة.عرض العبارة أو ا (2)
 .يقوم الطالب برتديد عينة من األمثلة الدالة على القاعدة (1)
يرتك املعلم فرصة كافة لكي ينظر الطالب يف األمثلة املقدمة وميارسها  (1)

 .حىت يتمكن من صياغة أمثلة جديدة على منواهلا
ووسائل متنوعة إلبراز  واملعلم يف هذه الطريقة مطالب باستخدام أساليب

اجلوانب األساس يف القاعدة اللغوية اليت يعرضها من ذلك مثال استخدام 
 .السبورة وألوان متعددة من الطباشري وبطاقات العرض وجهاز اخللفي

 
  الطريقة اإلستقرائية (ب

قواعد اللغة من العلوم العربية اليت يقصد بتعليمها كسب املعرفة، 
ي أقرب الطرق مالئمة لتدريسها، إذ السري فيها يكون والطريقة اإلستقرائية ه

من األمثلة إىل القاعدة. وقد كانت العادة قدميا أن تدريس قواعد اللغة العربية 
بالطريقة اإللقائية اإلخبارية، فتسرد القواعد سردا، وتتبع بالشواهد عليها 

                                                           

)ايسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، 01 
 .111-112 ص. (،1771للرتبية والعلوم والثقافة، 
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ستقرائية وفيها واألمثلة، ولذلك أوصى املربيون بعدم اتباعها واتباع الطريقة اال
تعرض األمثلة األدبية الكثرية املتنوعة اليت تنصل حبياة التالميذ وجتارهبم 
وخرباهتم، مث تستنبط القواعد من هذه األمثلة، تلك هي الطريقة الطبيعية ألهنا 
متزج القواعد باألساليب، ويدرس التالميذ فيها مادة لغوية حية تتصل 

 .00بتجارهبم اليت يعرفوهنا
يل املدخل املوقفي أو السياقي، وفيها يقدم املعلم للطالب وهي مت

جمموعة من األمثلة تتضمن القاعدة، وبعد قراءة األمثلة والتدريب عليها 
يوجه الطالب إىل استنتاج التعميم الذي الحظوه من خالل األمثلة ومن مث 
 القاعدة، وهذه الطريقة تصلح وبشكل فعال مع القواعد البسيطة غري الصعبة

ومن مميزات هذه الطريقة أن الطالب يشرتك يف استخدام القاعدة . أو الشاذة
ءة وكتابة اجلمل املتضمنة وصياغتها وأنه ميارس اللغة فعال من خالل قرا

أما ما يؤخذ عليها فهو أهنا تستغرق وقتا طويال أكثر من الطريقة للقاعدة. 
القاعدة اللغوية أوالً القياسية باإلضافة إىل أن بعض الطالب يفضلون معرفة 

 .00قبل ممارسة األمثلة الدالة عليها
 :08حتتاج الطريقة اإلستقرائية إىل عمليات متتابعة، هي

املالحظة، وفيها تعرض األمثلة لتدريس دراسة ولغية تظهر هبا صفات   (2)
 كل منها.

املوازنة، وفيها يوازن التلميذ بني األسئلة لريى وجود الشبه واخلالف فيها  (1)
 كت أو افرتقت فيه من الصفات.وما اشرت 

التجريد أو اإلستنباط، وفيها جترد الصفات املشرتكة، وحتذف غريها،  (1)
 وتستنبط القاعدة أو التعريف أو احلكم.

                                                           

 .211-212ص. (، 2081هرة: دار املعارف، ، )القاالتوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود علي السمان، 00 
)ايسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة،00 

 .111ص. (، 1771للرتبية والعلوم والثقافة، 
 .211 ص. (،2081: دار املعارف، ، )القاهرةالتوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود علي السمان، 08 
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التعميم أو التطبيق، وفيها يصمم احلكم، وتطبق القاعدة على جزئيات  (1)
 وأمثلة أخرى جديدة.

 :00وتتمثل إجراءات هذه الطريقة يف اخلطوات التالية
عرض جمموعة من األمثلة احملكمة الصياغة أو االختيار حبيث تربز  (2)

 الرتكيب اجلديد بشكل ميكن مالحظته.
إجراء ممارسة شفوية هلذه األمثلة كأن يقرأها الطالب ويناقشهم املعلم  (1)

 يف معانيها وتراكيبها.
 استخراج التعميم الذي يربز من خالل النشاط السابق. (1)
 صياغة املعلم للقاعدة. (1)

وعلى املعلم يف هذه الطريقة أيضا أن يستخدم من الوسائل واألساليب ما يعينه 
على إجراء تعميم القاعدة مرة ثانية على أمثلة جديدة كأن يستخدم السبورة 
وامللصقات والصور والرسوم وجهاز عرض الشرائح أو جهاز العرض العلوي مث 

 .07ةالتدريبات النموذجية والنمطية والتدريبات التحريري
 

  طريقة هربارت (ج

طريقة هربارت يف التعليم هي نفسها الطريقة االستقرائية، إذا أضفنا إىل 
الطريقة اإلستقرائية التمهيد والربط يف طريقة هربارت، فطريقة هربارت هي 
أنسب الطرق لتعليم القواعد، وهي تقوم على مخس مراحل أو خطوات، 

 :02هي
املعلومات اليت هلا عالقة مبوضوع  التمهيد أو املقدمة: وتكون باستدعاء  (2)

 الدرس للتشويق إىل املادة اجلديدة وربطها باملعلومات القدمية.

                                                           

 .111 ص ، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، ،00 
)ايسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، 07 

 .111ص.(، 1771والثقافة،  للرتبية والعلوم
 .211ص.  ،التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود علي السمان، 02 
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 العرض: ويقوم مقام مرحليت املالحظة واملوازنة يف الطريقة اإلستقرائية. (1)
 اإلستنباط: وهي عينها مرحلة التجريد أو اإلستنباط يف الطريقة اإلستقرائية (1)
عدة اجلديدة املستنبطة مبا يشبهها من القواعد اليت الربط: ويراد يه ربط القا (1)

 عرفها التالميذ من قبل.
 التطبيق: وهي عينها مرحلة التعميم يف الطريقة اإلستقرائية. (1)

 
  إستيراتيجية تدريس القواعد .3

تشيع يف ميدان تدريس اللغات اآلن ثالث اسرتاتيجيات لتدريس القواعد 
السياقية(، والطريقة السمعية الشفوية هي: الطريقة املوقيفية )وتسمى أيضا و 

 .01)وتسمى أيضا طريقة املمارسة النمطية(، مث طريقة الشرح النحوي
 

  الطريقة الموقيفية أو السياقية (أ

أي اليت تعتمد املوقف اللغوي الطبيعي احلي، والسياق اللغوي 
االتصاليوسيلة لتعلم الرتكيب اللغوي أو القاعدة، وهي ترى أنه الينبغي 

ديث حول اللغة قبل أن نعرف كيف نتحدثها، ومن هنا فهي تنادي بأن احل
يتعلم املبتدئ القواعد عن طريق السيطرة على اجلمل الرئيسية واستخدامها 

 .01استخداما وظيفيا
فالطريقة املوقفية ترى أن مناقشة الرتاكيب ولو كان يف أثناء استخدامها 

هذه احلالة جيد نفسه بعد  اليدعم السيطرة على اللغة، إذ أن الدارس يف
مرحلة معينة من تعلم اللغة غري قادر على فهم ما ميكن أن يقال عنها، 
ولذلك تؤكد هذه الطريقة أن اللغة يف كل األوقات اليت تعلم فيها ينبغي أن 
تستخدم استخداما ذا داللة يؤدي أغراض الناس وأفعاهلم االتصالية، ويرى 

مالحظة اللغة تقليدها يف مواقف حقيقية  أتباع هذه الطريقة أنه من خالل
                                                           

 .111 ص. ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، 01 
 .110-111 ص. ،اطرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبرشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، 01 
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يستطيع الدارس أن يسيطر على القواعد عن طريق االستنتاج ودون احلاجة 
 .01إىل معرفة واعية تفصيلية يف شكل قواعد حتو وتعميمات

يرى البعض أن هلذه الطريقة عيوبا منها: أهنا متيل إىل ضياع وقت كبري، وأن 
صعوبة للدارسني يف احلصول على عرض الرتاكيب جزئية جزئية يسبب 

معلومات منظمة عن مباحث النحو اليت تعمل كوحدة واحدة يف نظام اللغة، 
هذا باإلضافة إىل أنه يف غياب حتديد واضح للمصطلحات يعز علينا اجياد 
طريقة للكشف عما إذا كان الطالب قد استعوعبوا القاعدة الصحيحة أو جزءا 

ة على االطالق، كما يرى البعض أيضا أن منها أو مل يستوعبوا أي قاعد
التدريس املوقفي اليناسب الكبار إال بشكل قليل؛ ألهنم كثريا ما مييلون إىل 
مداخل تدريسية عقلية تقدم هلم بعض الشرح لقواعد اللغة قبل أن يقوموا 

 .01بالتدريب واملمارسة
 
  الطريقة السمعية الشفوية (ب

دريبات النمطية )النموذجية( تعتمد هذه التطريقة على استخدام الت
وسيلة لتكوين العادات اللغوية اللغوية األوتوماتيكية الشرطية وهي تقوم على 

 :00عدة افرتاضات هي
 أن تعلم اللغة األجنبية أساسا عملية ميكانيكية لتكوين العادة. (2)
أن الطالب يتعلمون بفعالية أكثر عندما يقدم الكالم قبل القراءة  (1)

 والكتابة.
س والتشبيه أساس جيد إلنتاج اجلملة اجلديدة أكثر من أن القيا (1)

 التحليل.
 

                                                           

 .110 ص. ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، 01 
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 118-110 ص. ،ربية لغري الناطقني هباطرائق تدريس اللغة العرشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، 00 
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أن يتكون الدرس يف هذه الطريقة  Lado and Friesيقرتح الدو وفرايز 
 :00من ستة أجزاء هي

 إطار يكون من أمثلة مفتاحية. (2)
إطار حيتوي على نقاط تلفت االنتباه إىل النمط اجلديد الذي هندف  (1)

ك يف حجرة الدراسة تعليق بسيط إىل تعليمه، على أن يصحب ذل
 .يوضح القاعدة النحوية بطريقة غري مباشرة

جمموعة من األمثلة التدليلية تعرض النمط اجلديد يف استعماالت  (1)
 .خمتلفة

 .تدريبات للممارسة النمطية (1)
التعليق على أية مالحظة تدور حول بعض األمناط اإلضافية اليت تظهر  (1)

قصود، ويكون ذلك من أجل إشباع بالضرورة مرافقة للنمط األصلي امل
 .رغبة بعض الدارسني يف التساؤل

 مراجعة لألمثلة املفتاحية. (0)
إن الطريقتني السابقتني مرحلتان لطريقة واحدة تبدأ مبوقف لغوي 
يتضمن التكيب اللغوي وتنتهي بتدريب وممارسة منطية تثبت استخدامه لدى 

 :08الدارسني، واخلطوات كالتالية
ثال إىل قصة بسيطة أو حمادثة، أو مجلة مفتاحية من يستمع الطالب م (2)

 .املعلم
 .تقليد املعلم بالرتديد اجلماعي والفردي (1)
ترديد بعض اجلمل اليت تشتمل على الرتكيب اللغوي املقصود حىت تتم  (1)

 .السيطرة عليها
 .يستمع الطالب من املعلم مرة ثانية للقصة (1)

                                                           

 .110-118 ص. ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، 00 
 .117-110 ص. ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، 
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يستمع إليها الطالب  يطرح املعلم بعض األسئلة املصوغة بدقة متناهية (1)
 .ويكرروهنا

يبدأء الطالب يف اإلجابة عن األسئلة سؤاال سؤاال باستخدام مجل من  (0)
القصة أو احملادثة، وعندما يصبحون قادرون على استخدام هذه اجلمل 

 .دون مساعدة النص أو املعلم، فهم استعدوا إذن إلجراء تعميما حوهلا
ضمن الرتكيب املستهدف يقوم املعلم بكتابة بعض اجلمل اليت تت (0)

باستخدام مفردات أخرى غري تلك اليت استخدمت يف األمثلة السابقة 
بشرط أن تكون من بني حصيلتهم اللفظية على أن يستخدم املعلم ألوانا 
خمتلفة من الطباشري الرتكيب املقصود وحبيث يلفت نظر الطالب إىل أن 

 .هذه اجلمل تعميم للرتاكيب يف مجل جديدة
عميم تأيت مرحلة املمارسة النمطية وهي تتكون من تدريبات بعد الت (8)

تقدم تكرارا كافيا للرتكيب املقصود تعليمه، ذلك لتأكيد السيطرة عليه، 
وهذه التدريبات ينبغي أال تكون تكرارا على هيئة واحدة بل تكرارا متغريا 

 وناميا.
 

  طريقة الشرح النحوي (ج

رؤية عميقة للرتكيب اللغوي تقوم هذه الطريقة على أساس من تقدمي   
تساعد الطالب على إثراء خربته اللغوية، أي أهنا تتضمن حماولة منظمة لتزويد 
الدارس مبعلومات مقصودة عن القواعد مستندة يف ذلك إىل تقدمي القاعدة 
النحوية بشكل مباشر مع شرحها شرحا حنويا تأصيليا، ومربرها يف ذلك أن 

يكون تعلمها أكثر فعالية إذا ما استفدنا من بعض قواعد اللغة وتراكيبها 
قدرات الدارس العقلية وإمكاناته على إذراك العالقات السببية أكثر من 
اعتمادنا بشكل كامل على التدريب واملمارسة النمطية وحفظ الرتاكيب 
واستظهارها كما أهنا ترى أن املواد اليت توضع لتكوين العاداة اليت تناسب 
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ويات األوىل من تعلم اللغة قد تسبب اإلحباط للمستويات بشكل كبري املست
املتقدمة، وأن الطالب املتقدمني حيتاجون إىل معاجلة أكثر عمقا للقواعد 
النحوية تكون أبعد وأعمق من التناول السطحي لألمناط اليت ميكن أن متد 
الطالب بدرجة ما من الرؤية للعالقات العميقة للقواعد كما أن هذه احلاجة 

 .00تكون ملحة لدى الطالب الذين يرغبون يف حتسني معلوماهتم عن اللغة
 

  وسائل تدريس القواعد .4

 :إىل تنقسم الوسائل املعينة على التدريس إىل الوسائل اللغوية والوسائل احلسية
 

   الوسائل اللغوية (أ

اللغة من أهم الوسائل إليضاح الغامض من الكعاين واألفكار، وتظهر 
 اإليضاح عند التمثيل والتشبيه واملوازنة والوصف والشرح احلاجة إليها يف

والقصص إذ جند يف ذلك كله ما يوضح املعاين وميثلها وجيسمها. وأما التمثيل 
فيستخدم لالستشهاد وللتوصل إىل القاعدة، وشروطها أن تكون متنوعة، 

م ومرتبة، ومناسبة لدارك التالميذ، ومتصلة بوقاعهم. وأما التشبيه فيستخد
لقياس اجملهول على املعلوم، والغائب على احلاضر. وأما املوازنة فتستخدم لبيان 
أوجه التشابه والضاد بني احلقائق واملتشاهبة. وأما الوصف فيستخدم لتقوية 
خيال التالميذ، وتوضيح ماالميكن توضيحه بالوسائل األخرى، كوصف منظر 

، دقيقا، مرتبا، مناسبا من الناظر ال ميكن رؤيته وشروطه أن يكون صحيحا
لدارك التالميذ، مقصورا على ما حنن يف حاجة إليه يف الدرس. وأما الشرح فهو 
التفسري ويكون لشرح كلمة أو مجلة أو تعريف أو قاعدة، وقد يكون لتفصيل 
جممل ويشرتط أن يكون أكثر وضوحا من املشروح. وأما القصص فلها أثر كبري 

تالميذ وتقومي أخالقهم وبث النصح إليهم بطريقة يف تربية اخليال بالنسبة لل
مشوقة. وشروطها أن تكون مشوقة، خالية من احلشو، والتكلف، ذات مغزى 
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مفيد، ويكون القاؤها مجيال، وتستخدم احلكايات واألقاصيص على السنة 
احليوانات والطيور واللعب واملخلوقات اخليالية لتعليم اللغة وهتذيب اخليال وبث 

 .87والعادات الطيبة يف نفوس األطفال األخالق
 

  الوسائل الحسية (ب

الشك أوضح وأقوى وأبقى أثرا من الوسائل  الوسائل احلسية
اللغوية، السيما مع الناشئني، ومن أنواع الوسائل احلسية هي: ذوات 
األشياء املراد درسها؛ والنماذج احلسية هلا؛ والصورات اجلخرافية؛ والرسوم؛ 

از التسجيل، والرحالت املدرسية، والسبورة، ومعرض والفوتوغراف؛ وجه
 :82ومتحف املدرسة، من أهم فوائدها

أنه ميكن فحصها وفهمها بدون جلوء إىل التخمني، ألهنا ماثلة أمام  (2)
التالميذ يروهنا بأعينهم، ويلمسوهنا بأيديهم، فال يبقى أثر للشك يف 

 نفوسهم من النتائج اليت حيصلون عليها بوسيطتها.
 تثري شوق التالميذ وانتباههم املستمر للدرس. أهنا (1)
 أهنا جتعل الدرس حيا ميوج باحلركة اهلادئة من التالميذ. (1)
 أهنا ترهف اإلحساس، وترىب قوة املالحظة، ومتود دقة. (1)
أهنا تدخل السرور على قلوب التالميذ، وحتبب إليهم الدرس واملدرسة  (1)

 واملدرسني.
ميذ وتسهل استحضارها وتذكرها أهنا تثبت املعلومات يف أذهان التال (0)

 عند احلاجة.
 

 

 

                                                           

 .220-228(، 2081، )القاهرة: دار املعارف، التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود علي السمان، 87 
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  مشكالت تدريس القواعد .ط

، إن من احلقائق االولية أن دروس القواعد Ballardيقول الدكتور باالرد 
دروس مملة غري مقبولة، ينفر منها التالميذ يف املدرسة االبتدائية، ويكرهها طلبة 

ربه الطويلة بأن دراسة القواعد يف املدارس الثانوية، وهو مقتنع كل االقتناع بعد جتا
املدرس األولية ال تقوى التلميذ من ناحية الرتبية العقلية العامة، وال تساعد يف 

 81الكتابة اإلنشائية، كما تضيع وقتا مثينا
 يكون أن ينبغي ولكن لذاهتا، تقصد غاية القواعد درس يكون أال ينبغي

 القواعد درس من املقصود كان وإذا األساليب، وتصحيح الكالم ضبط إىل وسيلة
 القدر من ندرس أن علينا فواجب وضبطه الكالم تصحيح إىل سبيال يكون أن

 يف مفيدة أهنا إىل للقواعد املتحمسون ويذهب الغاية، هذه حتقيق على يعيننا الذي
 صحيحة كتابة نكتب وال صحيحا كالما نتكلم أن نستطيع ال إذ اإلنشاء، تعليم

 الرديثة الكتابة أن يعتقدون وهم القواعد، معرفة على مؤسسا ذلك كان إذا إال
 81.بالقواعد اجلهل عن ناشئة

 ألهنم فذلك القواعد، تعلم إىل حباجة يكونوا مل األولون العرب كان وإذا
 اليوم أما واألدبية، اليومية حياهتم يف ويستخدموهنا الفصيحة، بالعربية ينطقون كانوا
 أشد يف فنحن مكاهنا، حتتل أن واوشكت الفصحى، العربية العامية زامحت فقد

 81.القواعد تعليم إىل احلاجة
 أخطاء تصحيح يف صعوبات جيدون قد املدرسني أن املربني بعض ويرى

 إذا الصعوبات، هذه على حتما يتغلبون ولكنهم اإلنشائية، كتابتهم يف التالميذ
 حرف إبقاء يف خطأه ميذللتل يبني أن املدرس على السهل فمن بالقواعد، استعانوا

 النون إبقاء يف أيضا وخطأه مثال، الناهية ال بعد الواقع اآلخر املعتل الفعل يف العلة
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 خاصة أمهية هلا القواعد فمعرفة إًذا جازم، أو ناصب سبقها إذا اخلمسة األفعال يف
 ويستطيع. جبماهلا يذهب قد الذي النحوي اخلطأ من وخلوها األساليب تصحيح يف
 اقتصاد ذلك ويف فيتجنبه، يكتب فيما اخلطأ وجه يفهم أن القواعد مبعرفة ميذالتل

 أثرا للقواعد أن إىل اجملربني واملدرسني الرتبية رجال من فريق ويذهب. واجملهود للوقت
 بني الدقيقة الفروق وإدراك التفكري، على التالميذ حتمل فهي العقلية، الرتبية يف

 املبتدأ وبني واملفعول، الفاعل بني التميز يستطيعون فهم واجلمل، والعبارات الرتاكيب
 فيما والريب واجلازم، الناصب وبني إن، وخرب كان خرب بني الفرق ويعرفون واخلرب،

 األطفال تناسب ال القواعد إن: يقولون أهنم غري الرتاكيب، بأسرار علم من ذلك يف
 81.عليهم الصعوبته واإلبتدائية، األولية املدارس يف املبتدئني

 يدرسه ما بفضل للطالب اللغوية املادة زيادة يف كبري أثر القواعد لدراسة
 تنظيما اللغوية معلوماته تنظم كذلك وهي شواهد، من يعرفه وما أمثلة، من ويبحثه
 على مبنيا نقدا والعبارات املهمة، األساليب نقد ويستطيع هبا، االنتفاع عليه يسهل
 80.االساليب هذه يف الركاكة واسباب وضها،غم وجه تبني علميةـ قواعد

 عن الطالب لسان يصون متني حصن القواعد أن ينكر أن أحد واليستطيع
 الطالب يستطع مل إذا القواعد دراسة من فائدة فال 80.الزلل من قلمه وحيفظ اخلطأ

 88.وحمادثته وكتابته قراءته يف هبا واالنتفاع مراعتها
 اإلجنليزية أو الفرنسية إتقان اليستطيع تلميذال أن املربني من كثري رأي ومن

 التلميذ يتمكن حىت القواعد، درس من بد فال وإذاً  العربية، اللغة قواعد درس إذا إال
 80.األجنبية اللغات دراسة يف االصطالحات فهم من

 تدريس يف جهودا يبذلون أهنم املعلمون األساتذة يالحظه أن جيب ومما
 وقراءهتم كتابتهم يف يراعوهنا وال هبا، الينتفعون ميذهمتال نرى ذلك ومع القواعد،
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 بعض أذهان على القدمية الفكرة تسلط إىل راجع ذلك منشأ ولعل وحمادثتهم،
 واستظهار وسردها، القواعد حفظ غايته علميا، اجتاها بالقواعد االجتاه وهي املعلمني

 07.النحوية االصطالحات
 الكثرية القواعد بتلك متتاز فهي للغات،ا من كغريها ليست العربية اللغة أن

 تدريس أسأنا ولقد. اللغة تلك أسرار لفهم ضروري القواعد فتدريس الدقيقة،
 اللغة درس وابغضوا دراستها، وكرهوا التالميذ، منها نفر حىت مضى، فيما القواعد
 يف اتبعت اليت الطريقة خطأ ولكنه القواعد، خطأ اخلطأ وليس كله، العربية
 02.هاتدريس

: القواعد تدريس عن الثمني كتاهبا يف Brackenbury براكمربي املربية وتقول
 دراستها أذر وإن التفكري، تشجيع هو دائم لغرض تعلم أن ينبغي القواعد علمت إذا
 تذهب املربية هذه أن ذلك ومعىن عشرة، والسادسة عشرة الرابعة سن بني يتجلى إمنا

 ليس للصغار تعليمها أن على أيضا معنا وتتفق القواعد، تعليم ضرورة إىل معنا
 01.أوىل الثانوية املدارس تالميذ من باملراهقني وإمنا جمديا،

 املادة، صعوبة مسألة الرتبية رجال يبحثها عين اليت الرتبوية املشكالت ومن
 أن نرى وحنن العقلي، التفكري زيادة إىل تدعو قد املادة صعوبة أن يدعى من فمنهم
 وبذل التفكري على تساعد ألهنا والزمة، ضرورية تكون قد الصعوبة من ةمعين درجة

 طاقته حدود ويف التلميذ، مستوى يف ذلك يكون أن جيب ولكن الفكري، اجملهود
 إىل ويدفع العقلية، قواه يشل طاقته فوق يكون الذي الفكري اجملهود ألن الذهنية،

 الفرص وإعطائه التفكري، على ميذالتل تشجيع إىل حاجة يف إننا حقا. واليأس العجز
 لديه نوجد أن بعد التفكري، على لقدرته مالئما ذلك يكون أن جيب ولكن ليفكر،
 01.هبا يفكر اليت املادة يف والرغبة الشوق
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 تالميذ بني استفتاء بعمل Lewis لويس الدكتور قام 2021 سنة ويف
 التالميذ بإمجاع لقواعدا فظفرت لديهم، وأبغضهم الدراسية املواد أحب عن املدارس

 بلندن احمللي اجمللس تقرير ويف املواد، قائمة هناية يف مرة كل يف وظهرت كراهته، على
 01التالميذ. لدى حمبوبة غري كانت القواعد أن

 أن جيب بل خاصة، كتب للقواعد توضع أال اخلري من أن املربيون ورأوا
 تؤخذ حبيث الكالم، ثنايا يف ادائم تكون وأن اللغة، دروس من بغريها متصلة تكون
 01.هبا خاص درس إعداد غري من وتعرف قصد، غري من عرضا

 النتيجة فكانت املدارس، من كثري يف التجربة هذه باالرد الدكتور كرر ولقد
 التفكري تقوى القواعد أن دعوى أما القائمة، يف مادة آخر القواعد وكانت واحدة،
 احلديث النفس علم أثبت اليت القدمية كاتاملل نظرية على قائمة فاسدة فدعوى
 00.وبطالهنا خطأها

 وأساليبها ألوضاعها علمي وصف العربية اللغة قواعد أن ننسى أن والميكننا
 عليها يسري اليت املتنوعة األسالليب وفهم ألفاظها يف حتدث اليت التغيريات وبيان

 00.اللغة يدرس أن يريد ملن ضروري كله وهذا أهلها،
 عشرة، الرابعة سن بعد القواعد بدرس يبدأ أن املربني من كثري يستحسن

 08.املنطقية قواه فيها تنضج إذ املعنوية، األمور يف للتفكري الطالب تؤهل سن وهي
 سن هي القواعد لدراسة املالئمة السن أن إىل املربني من فريق ويذهب

 يبلغون الذين طفالاأل أن إىل آخر فريق يذهب كما عشرة، الثانية أو عشرة احلادية
 00.القواعد مبادئ فهم يستطيعون سنوات مثاين العمر من
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 مستقل درس للقواعد يكون أن تقدم كما فنرى الثانوية املدارس يف أما
 وترك. والبيئة باحلياة املتصلة البليغة النصوص من خمتارة األمثلة تكون أن فيه تراعي
 بعيد أو قريب من تتصل ال واليت الب،الط تعجيز منها يقصد اليت األسئلة يف األلغاز

 277.التالميذ حبياة
 واحلياة، باألدب الصلة وثيق الثانوية املدارس يف القواعد درس يكون وأن

 فبذلك. التالميذ حيياها اليت احلياة واقع ومن والنثر النظم روائع من تكون فاألمثلة
 272.عدةالقا معرفة وبني النصوص، وفهم األدب، تذوق بني املدرس جيمع

 تأيت ال املعنوية األمور فهم على القدرة أن النفس علم يف املقررة املبادئ ومن
 اجلمل تصحيح يف تساعد اليت السهلة املبادئ بدرس يبدأ أن ولذلك. متأخرة إال

 إىل السهل من االنتقال قاعدة متبعني تدريسها يف نتدرج وأن والعبارات،
 271.الصعب

 بتدريسها يقوم ولكنه لألطفال، لقواعدا تدريس بعدم Lock لوك وينادي
 املدارس يف التالميذ أن على رأيه يبين وهو الثانوية، املدارس تالميذ وهم للشباب،
 القراءة أوال يتعلموا أن بعد إال ويناقشوها األمثلة يدرسوا أن اليستطيعون االبتدائية
 271.والفهم والكتابة
 نفس يف تثري حية األمثلة كونت أن جيب القواعد تدريس يف املدرس ينجح ولكي

 واتصال نفسه، يف صدى هلا يكون وأن والذكريات، املشاعر من كثريا التلميذ
 271.عنها قرأ أو بنفسه ملسها قد بتجارب

 
  حل مشكالت تدريس القواعد .ي
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املشكالت للمتعلم قد تأيت من أكثر من مصدر، وقد تأيت من التلميذ نفسه 
تأيت من املدرس حينما يثري سؤاال، أو تأيت من  من حب استطالعه ورغبته مثال، أو

املواقف اإلجتماعية، فالتفكري يف حل املشكالت نشاط يصل املتعلم من خالله إىل 
 :271حل املشكلة. ومراحل التفكري حلل املشكالت هي

 االحساس باملشكلة. (0)
 حتديد  تلك املشكلة. (7)
 البحث عن أدلة وبيانات حوهلا. (3)
 الفروض واختبارها. فرض فروض احلل، وتقومي هذه (4)
 الوصول إىل احلل، واختباره وتطبيقه. (5)

وقد ظهر اجتاه جديد للسري يف املدرس على أساس من علم النفس احلديث 
. ومن مميزات طريقة حل املشكالت يف 270وهو ما يسمى بطريقة حل املشكالت

 :270التدريس هي
 أهنا تشتغل نشاط التالميذ وتنميته. (2)
 ته على العمل.أهنا متنح التلميذ ثقة بقدر  (1)
 أهنا تدرب الذاكرة وتنميها. (1)
 أهنا تعود التلميذ اسلوب التفكري العلمي حلل ما ميكن أن يعرتضه من صعوبات. (1)

 :278ودور املدرس يف هذه الطريقة يتلخص فيما يأيت
 أنه يعاون التالميذ على البدء يف املشكلة وحتديدها وتوضيحها. (2)
لفروض حلل املشكلة، ويوجههم حنو أنه يثري يف تالميذه اقرتاح املقرتحات وا (1)

 مصادر املعلومات اليت هلا صلة باملشكلة.
 أنه يعاون التالميذ يف نقد املقرتحات واختبارها قبل أن تصبح حلوال مقبولة. (1)
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 :270وأما مثال تطبيقي يف حل مشكالت تدريس القواعد فهي كالتايل
اعل يف حاليت التثنية قد تظهر املشكلة مثال يف خطأ التالميذ يف نطق أو كتابة الف (2)

ومجع املذكر السامل، ففي هذه احلالة يربز املدرس تلك املشكلة للتالميذ لكي 
 يشمروا حباجتهم إىل دراستها وفهمها وضرورهتا هلم يف حياهتم.

يساعد املدرس تالميذه يف حتديد املشكلة حىت تربز وتصبح يف مشكلة الفعل مع  (1)
 مذكر ساملا.الفاعل إذا كان الفاعل مثىن أو مجع 

يساعد املدرس تالميذه يف مجع مناذج من التعبري الذي يشتمل على تلك  (1)
 املشكلة.

يضع املدرس مع تالميذه الرفوض اليت توصل إىل األساليب الصحيحة  (1)
واالستعماالت السليمة، مث يناقش تلك الفروض املوضوعة رغبة يف الوصول إىل 

 احلل.
فة األسلوب الصحيح، مث يقومون يصل املدرس مع تالميذه إىل احلل ومعر  (1)

 بالتدرب عليه بعد ذلك.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
  منهج البحث .أ

الباحث يستخدم الباحث املدخل الكمي الكيفي يف هذا البحث، فيستخدم 
يستخدم مدخال  مدخال كميا لتدافع وتدعم البيانات الوصفية و يف هذا البحث 

عما ال ميكن حصول بالطريقة االحصائية كيفيا للحصول على النتائج أو الكشف 
أو املدخل الكمى، حيث يبدأ الباحث من البيانات وقد تستخدم النظرية العملية 

وكذلك يستخدم  .2للتوضيح وتنتهي إىل النظرية اجلديدة تؤيد ما قبلها أو تبطلها
خل الكيفي ألن هذا البحث لكشف املشكالت واحللول املناسبة، دالباحث امل

ث إىل فهم شعور اإلنسان، ويصعب للباحث فهم الشعور إال حوفيحتاج البا
باستخدام املدخل الكيفي، فبأسلوب مجع البيانات من عمق املقابلة واملالحظة 

 .1املباشرة يشعر الباحث ماشعره اإلنسان
، واملنهج الوصفي البحث منهجا وصفيا يستخدم الباحث يف هذاكذلك و 

هو أسلوب من أساليب التحليل املركز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو 
موضوع حمدد أو فرتة أو فرتات زمنية معلومة، وذلك من أجل احلصول على نتائج 
علمية، مث تفسريها بطريقة موضوعية مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة، ويرى 

رون أن املنهج الوصفي عبارة عن طريقة لوصف املوضوع املراد دراسته من خالل آخ
منهجية علمية صحيحة، وتصوير النتائج اليت يتم التوصل إليها على أشكال رقمية 
معربة ميكن تفسريها. وتعريف آخر إنه وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة أو موضوع 

الكيفي يصف الظاهرة ويوضح حمدد على صورة نوعية أو كمية رقمية، فالتعبري 
خصائصها، أما التعبري الكمي فيعطي وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو 
حجمها ودرجة ارتباطها مع الظاهرات املختلفة األخرى، وقد خيتصر هذا املنهج 

                                                           
1 Moleong, J Lexi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm.2. 

2 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 23. 
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. وكذلك 1على وضع قائم يف فرتة زمنية حمددة أو تطويرا يشمل عدة فرتات زمنية
ظواهر أو أحداث أو أشياء معينة ومجع احلقائق  يعين وصفمنهج وصفي 

واملعلومات واملالحظة عنها ووصف الظروف اخلاصة هبا وتقرير حالتها كما توجد 
كما أن يستخدم املنهج الوصفي يف دراسة األوضاع الراهنة للظواهر   .1عليه يف الواقع

وهذا يعين أن من حيث خصائصها، وأشكاهلا، وعالقاهتا، والعوامل املؤثرة يف ذلك، 
. وأيضا يعتمد هذا املنهج 1املنهج الوصفي يهتم بدراسة حاضر الظواهر واألحداث

على حتديد أبعاد املشكلة موضوع البحث من خالل مجع البيانات املختلفة عن 
املوضوع، حيث يقوم الباحث بوصف خصائص املشكلة والعوامل املؤثرة فيها 

القتها باملشكلة من خالل التفسري واملقارنة والظروف املتعلقة هبا مع دراسة مدى ع
 .0والقياس والتحليل املتعمق

وكما يشتمل املنهج الوصفي على جمموعة من أساليب البحث العلمي، ففي 
 على األسلوب هذا يقومف .حتليل احملتوىهذا البحث يستخدم الباحث اسلوب 

 موضوع دحتدي خالل من مسموعة أو مكتوبة نصوص حملتوى ودقيق منظم وصف
 منه اخلاصة احلاالت اختيار سيتم الذي الدراسة جمتمع وتعريف وهدفها الدراسة
 أسئلة على اإلجابة خالل من املضمون حتليل يتم وعادة. وحتليله مضموهنا لدراسة
 يف األسئلة هذه على اإلجابة تساعد حبيث مسبقا، صياغتها يتم وحمددة معينة

 العالقة إظهار على يساعد بشكل املدروسة املادة حمتوى وتصنيف وصف
 حتري عدم األسلوب هذا مثل يف ويشرتط. النص مواضيع أجزاء بني والرتابطات

 مضموهنا، وحتليل دراستها املراد السمعية املواد أو النصوص عينة اختيار عند الباحث
 .0متثله الذي الدراسة جملتمع موضوعي بشكل ممثلة تكون أن جيب حبيث

                                                           

 .281 ص. (،1777، )دمشق: دار الفكر، البحث العلمي: أساسياته النظرية وممارسته العلميةرجاء وحيد دويدري، 1 
ص.  (،2001)القاهرة: دار النهضة العربية، ، ج البحث يف الرتبية وعلم النفسمناهجابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم،  1 

17. 

 .10ص. ، )عمان: بيت األفكار الدولية، دون السنة(،البحث العلمي، أساسه، مناهجه وأساليبه، إجراءاتهرحبي مصطفى عليان، 1 
 .11 ص. (،1772دار ابن حزم، ، )بريوت: كتابة البحث وحتقيق املخطوطة خطوة خطوةعبد اهلل الكمايل، 0 
 .11ص. ، البحث العلمي، أساسه، مناهجه وأساليبه، إجراءاتهرحبي مصطفى عليان، 0
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  هاالبيانات ومصادر  .ب

الباحث وصفية كانت أو  كرة ا إن املراد بالبيانات عند سوهارسيمي هي مذ
البيانات يف هذا أما  .8صادر البيانات هي ما صدرت منه البياناتمب املرادكّمية. و 

البحث هي تقومي معايري جودة املضمون واللغة  واإلخراج لكراسة "بوسانتيك" و 
 ث هي جمتمع البحث.أما مصادر البيانات يف هذا البح"حكمة"، 

إن جمتمع البحث يعين مفردات ظاهرة يدرسها الباحث، إنه مجيع األشخاص 
أما جمتمع البحث يف هذا  ،0أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكالت البحث

يف ختصص اللغة وختصص الدين لكراسة  21الطالب يف الصف  مجيع البحث هو 
الطالب يف الصف  مجيع طالبا، و  211سة "بوسانتيك" ويبلغ عدد اجملتمع هلذه الكرا

 طالبا. 00يف ختصص اللغة لكراسة "حكمة"، ويبلغ عدد اجملتمع هلذه الكراسة  22
هي جزء من ف 27هي فئة متثل جمتمع البحث أو مجهور البحثالعينة  كما أنو 

جمتمع البحث األصلي، خيتارها الباحث بأساليب خمتلفة، وتضم عددا من األفراد 
،  randomبأسلوب  هلذا البحثالعينات واختار الباحث .22ع األصليمن اجملتم

 وتعيني عدد العينات مبعادلة سلوفني، وقد مت حساهبا فيما يلي:

 
 n = جمموع العينة 

N جمموع اجملتمع = 
e  النسبة املئوية جلواز اخلطأ = 

ألن هذا البحث يف جمال اإلجتماع،  %1هو  eويف هذا البحث درجة 
فعدد العينات لكراسة "بوسانتيك" اليت يستخدمها الباحث يف ما  %1وبدرجة 

 يلي:
                                                           

8 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, cet. Ke-13, Jakarta: PT, 

Rineka Cipta. 2006, hlm. 85-86. 

 .270(، 2000العلمي مفهومة وأدواته وأساليبه )الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع. ذوقات عبيدات وأخرون، البحث  0 

 .171(، 1777رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي: أساسياته النظرية وممارسته العلمية، )دمشق: دار الفكر، 27 
 .227، املرجع السابقذوقات عبيدات وأخرون،  22 
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فعدد العينات لكراسة "حكمة" اليت يستخدمها الباحث   %1وبدرجة 

 كالتايل:

 
 simpleويف هذا البحث خيتار الباحث العينات بالعينة العشوائية البسيطة 

random sample ،عناصر اليت يتكون يف هذه الطريقة حصر ومعرفة كامل ال فيتم
الدراسة األصلي، ومن مث يتم اإلختيار من هذه العناصر، يعطي لكل  منها جمتمع

عنصر من عناصر اجملتمع األصلي للدراسة نفس الفرصة الظهور يف العينة املختارة، 
وتكون فرصة الظهور لكل عنصر معروفة وحمددة. ولتحديد مفردات العينة املختارة 

 بوسيلة السحب.
 

  ت البحثأدوا .ج

فمن أدوات  21أدوات البحث هي الوسيلة اليت جيمع هبا الباحث بياناته.
البحث يف هذا البحث هي اإلستبيان، وجبانب آخر يستخدم الباحث أداة مساعدة 
وهي توجيه أو دليل التحليل تأكيدا للبحث، فدليل التحليل يتكون من القيمة ملعايري 

للغة والقيمة ملعايري جودة اإلخراج والقيمة لكل جودة املضمون والقيمة ملعايري جودة ا
 معيار كراسة التدريبات مبدرسة احملروسية الثناوية لريبايا

 
 Questionaireاإلستبيان  (2)

 عن البيانات وجتميع احلقائق على للحصول أداة هو االستبيانف
 جمموعة إعداد على اإلستبيان ويعتمد بالفعل، القائمة واألساليب الظروف

يستخدم الباحث  .21اجملتمع أفراد من نسبيا كبري لعدد ترسل سئلةاأل من

                                                           
 .11م( ص: 2081ويت: وكالة املطبوعة عبد اهلل حرمي، ، )الكأصول البحث العلميأمحد بدر،  21

 .111، ص: أصول البحث العلميأمحد بدر، 13 
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يطور قياسا  Rensis Likert، رنسس ليكرت  likertاالستبيان بقياس ليكرت 
. 21، واآلن مشهور بتسمية قياس ليكرت2011لقياس موقف اجملتمع يف سنة

 معايري غري موافق جدا، غري موافق، معتدل، موافق، ووزع الباحث إىل مخسة
 ويكون اإلستبيان الذي يستخدمه الباحث فيما يلي:وفوافق جدا. 

 االستبيان 3.0جدول 

NO INDIKATOR 
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1 2 3 4 5 

1 LKS bertahap dalam menyajikan materi kosakata      

2 LKS bertahap dalam menyajikan materi kaidah      

3 LKS menyajikan materi tentang keterampilan menyimak      

4 LKS menyajikan materi tentang keterampilan berbicara      

5 LKS menyajikan materi tentang keterampilan membaca      

6 LKS menyajikan materi tentang keterampilan menulis      

7 LKS menyiapkan latihan untuk Pekerjaan Rumah (PR)      

8 LKS membantu dalam memahami nahwu      

9 LKS membantu dalam memahami shorof      

10 LKS memberi perhatian pada padanan kata (sinonim)      

11 LKS memberi perhatian pada lawan kata (antonim)      

12 LKS menyajikan penggunaan bahasa arab yang berupa syair      

13 
LKS menyajikan penggunaan bahasa arab yang berupa peribahasa 

arab 

     

14 LKS menyajikan pemahaman budaya arab      

15 LKS menyajikan pemahaman budaya islam      

16 LKS menyajikan paragraf yang bersambung pada naskah bacaan      

17 LKS menyajikan sampul yang bagus      

18 LKS menyajikan kertas yang bagus      

19 LKS menyajikan jilid yang kuat      

20 
LKS menyajikan pengantar (muqodimah) yang membantu cara 

pemakaian LKS 

     

21 LKS menyajikan daftar isi yang membantu memahami isi LKS      

22 LKS menyajikan gambar yang sesuai dengan materi      

                                                           
14 Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.338. 
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 Observationاملالحظة  (1)

من أدوات البحث املستخدمة يف هذا البحث هي املالحظة. فتعد 
خدمها اإلنسان املالحظة واحدة من أقدم وسائل مجع املعلومات، حيث است

 .21األول يف التعرف على الظواهر الطبيعية وغريها من الظواهر
هناك تعريفات للمالحظة منها: أهنا عبارة عن تفاعل وتبادل 
املعلومات بني شخصني أو أكثر، أحدمها الباحث واآلخر املستجيب أو 
املبحوث، جلمع معلومات حمددة حول موضوع معني، ويالحظ الباحث 

ود فعل املبحوث. كما تعرف املالحظة بأهنا عملية مراقبة أو أثناءها رد
مشاهدة لسلوك الظواهر واملشكالت واألحداث ومكوناهتا املادية والبيئية 
ومتابعة سريها واجتاهاهتا وعالقاهتا بأسلوب علمي منظم وخمطط وهادف 

هها بقصد التفسري وحتديد العالقة بني املتغريات والتنبؤ بسلوك الظاهرة وتوجي
وسيلة يستخدمها . وكذلك أهنا 20خلدمة أغراض اإلنسان وتلبية احتياجاته

اإلنسان يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث جيمع خرباته من خالل ما 
يشاهده أو يسمع عنه، ولكن الباحث حني يالحظ فإنه يتبع منهجا معينا 

 .20ة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينةقعاللجيعل من مالحظاته أساس 
كراسة تدريبات للحصول على املعلومات املهمة يف امليدان حول  

املالحظة املشاركة مبعىن أن الباحث يقوم بنفس  يستخدم الباحثالقواعد 
 .28الدور، ويشارك أفراد الدراسة يف سلوكياهتم وممارستهم املراد دراستها

 Interviewاملقابلة  (1)

لة هي لقاء يتم بني هناك تعريفات كثرية للمقابلة منها: أن املقاب
الشخص املقابل )الباحث أو من ينوب عنه( الذي يقوم بطرح جمموعة من 

                                                           

   <wن السنة(،، )عمان: بيت األفكار الدولية، دو البحث العلمي، أساسه، مناهجه وأساليبه، إجراءاتهرحبي مصطفى عليان، 21 
221. 

 .221، ص.البحث العلمي، أساسه، مناهجه وأساليبه، إجراءاتهرحبي مصطفى عليان، 20 
 .210 ص. (،2000)الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع.  ،البحث العلمي مفهومة وأدواته وأساليبهذوقات عبيدات وأخرون،  20 

 .220، ص. ساليبه، إجراءاتهالبحث العلمي، أساسه، مناهجه وأرحبي مصطفى عليان، 28 
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. وأهنا وسيلة شفوية، عادة 20األسئلة على األشخاص املستجيبني وجها لوجه
مباشرة أو هاتفياة أو تقنية جلمع البيانات يتم خالهلا سؤال فرد أو خبري عن 

. وأهنا حمادثة موجهة 17صادر األخرىمعلومات التتوفر عادة يف الكتب أو امل
بني الباحث وشخص أو أشخاص آخرين هبدف الوصول إىل حقيقة أو 
موقف معني يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل حتقيق أهداف 

الطريقة االتصالية املباشرة احلرية بني السائل واملسؤول جلمع  . وأهنا12الدراسة
 .11نات اليت حيتاج إليهااملعلومات، ويسجل السائل )الباحث( البيا

اليت يريدها يستخدم الباحث املقابلة للحصول على املعلومات 
القواعد، كراسة تدريبات حول  ، وتلك املعلومات 11الباحث من املبحوثني

وأيضا اهلدف يف هذا البحث هو احلصول على وصف كيفي للواقع وليس  
 .11كميا أو رقميا

سب األهداف فهي املقابلة أما املقابلة املستخدمة يف هذا البحث ح
. أما حسب تقومي كراسة تدريبات القواعدالتشخيصية كما أهنا هتدف إىل 

عدد من تتم مقابلتهم فهي املقابلة الفردية. أما من حيث طريقة إجرائها أو 
تنفيذها فهي املقابلة الشخصية حيث حيلس فيها الباحث وجها لوجه مع 

املطروحة فهي املقابلة احلرة أو غري املبحوث. أما من حيث طبيعة األسئلة 
مقننة حيث التكون األسئلة موضوعا مسبقا، بل يطرح الباحث سؤاال عاما 
حول مشكلة البحث، ومن خالل إجابة املبحوث يتسلسل يف طرح األسئلة 

 األخرى، وعادة يكون لدى الباحث اإلطار العام أو األسئلة العامة حول

                                                           

 .270، ص. البحث العلمي، أساسه، مناهجه وأساليبه، إجراءاتهرحبي مصطفى عليان، 20 
 .12، ص. البحث العلمي، أساسه، مناهجه وأساليبه، إجراءاتهرحبي مصطفى عليان، 17 
 .12، ص. البحث العلمي، أساسه، مناهجه وأساليبه، إجراءاتهرحبي مصطفى عليان، 12 

22 Prantiasih, Perencanaan Pengajaran PPKN, Malang: IKIP Malang, 91. 

 .270، ص. البحث العلمي، أساسه، مناهجه وأساليبه، إجراءاتهرحبي مصطفى عليان، 11 
 .270، ص. البحث العلمي، أساسه، مناهجه وأساليبه، إجراءاتهرحبي مصطفى عليان، 11 
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لة الشخصية أكثر األساليب الشائعة . وكما أن املقاب11موضوع البحث 
املستخدمة يف دراسة احلالة، وهي أقرب إىل احلالة الطبيعية للشخص، على 
أن يتم ذلك وفق ترتيب وتنسيق، وأن حيتفظ اجملرب مبوقعه املوضوعي قدر 
اإلمكان، ولو أن املوضوعية العلمية التامة أمر عسري، ألن فهم الباحث 

يع وطرق مناهج البحث هي التعرف على الطبيعة للحالة، كما هو احلال جبم
احلقيقة للناس واألشياء، ومهمة الباحث يف دراسة احلالة هي دور التشخيص 

 .10أكثر منه دور اإلصالح
 Documentsائق الوث (1)

يقول غنيسا وزميله إن الوثيقة مادة توفر معلومات أو إرشادات، 
يستخدم الباحث الوثيقة  .10وهي الوعاء املادي للمعرفة وللذاكرة اإلنسانية

كطريقة البحث لطلب احلقائق والبيانات من الوثائق والكتب واجملالت 
والوسائل واملذاكرات وغريها من املواد املكتوبة، فبهذه الطريقة سيكشف 

 .القواعدكراسة تدريبات الباحث احلقائق أو البيانات عن  
 

 للبحث فيما يلي:أداة مساعدة وهي توجيه أو دليل التحليل تأكيدا أما 
 واللغة واإلخراج وكل المعايير قيمة معايير جودة المضمون 3.7الجدول 

 القيمة الدرجة
 ممتاز 1777 – 1772
 جيد جدا 1777 – 1772
 جيد 1777 – 1772
 مقبول 1777 – 2772
 مرفوض 2777 – 7772

                                                           

 .278، ص. مناهجه وأساليبه، إجراءاته البحث العلمي، أساسه،رحبي مصطفى عليان، 11 
 .171 ص. (،1777، )دمشق: دار الفكر، البحث العلمي: أساسياته النظرية وممارسته العلميةرجاء وحيد دويدري، 10 
 .212 ص.، البحث العلمي: أساسياته النظرية وممارسته العلميةرجاء وحيد دويدري، 10 



86 

 

 

 
 ميول اإلجابة حسب الدرجةقيمة  3.3الجدول 

 الدرجة القيمة
 1777 – 1712 موافق جدا

 1717 – 1712 موافق
 1717 – 1712 معتدل

 1717 – 2712 غري موافق
 2717 – 7772 غري موافق جدا

 

  تحليل البيانات .د

، Measure of Central Tendencyيستحدم الباحث قياسات النزعة املركزية 
باحث وقياسات النزعة املركزية تعترب من القياسات الواسعة االستخدام، ذلك ألن ال

 Arithmetic Mean Orإذا استطاع التوصل إىل عدد أو قياس مبثل املتوسط احلسايب 

Average  جلميع املفردات اليت مت قياسها فإن االحصائي يستطيع أن يعرب باختصار
وبطريقة بسيط نوعا عن القيمة املركزية جلميع البيانات املتوفرة، والرتاكم عند نقطة 

ة املركزية" أي نزعة املفردات املختلفة إىل اختاذ قيمة معينة متوسط هو مانسميه "النزع
 .averageهي القيمة املتوسطة 

 بالطريقة التالية: meanوميكن حساب املتوسط 
يقاس كل مفرد أوال مث يضرب كل واحد من هذه القياسات بعدد مرات 

ردات اليت حدوثه )تكراره(، يتم مجع كل هذه األرقام مث يقسم اجملموع على عدد املف
مت قياسها، وهبذه الطريقة العادية حلساب املتوسط احلسايب من البيانات غري احملمعة، 
وميكن أن يعرب رياضيا عن هذه الطريقة باملعادلة، فإذا كان الرمز )م( هو )املتوسط(7 
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والرمز )مج( يدل على )جمموع(، والرمز )ن( يدل على العدد الكلي للقياسات كانت 
 :18يلي املعادلة كما

 
  مصداقية البيانات .ه

على الباحث أن تفحص صدق نتائج حبثه قبل أن حتلل وتفسر البيانات. 
وهذه عملية ستكررها الباحث على عدة مرات وستطالعها مع املتخصصني سواء  
كانوا داخل املدرسة أم خارجها. وهذا يوافق مبا قاله موليونج أن هناك بعض 

: طول اإلشرتاك، وعمق املالحظة، والتثليثي اخلطوات لتصديق نتائج البحث، هي
(triangulation ومناقشة األصحاب، وحتليل احلالة السلبية، وكفاءة املراجع، ومراقبة )

وهذا بعض الطرق لفحص صحة البيانات  10األعضاء وتفصيل الشرح، وحسابة،
( ومناقشة 1( وعمق املالحظة، )1( والتثليثي، )1( طول اإلشرتاك، )2هي: )

( مراقبة األعضاء، 0( وكفاءة املراجع، )0ـ( وحتليل احلالة السلبية، )1صحاب )األ
( وحسابية. ومن هذه الطرق لفحص صحة البيانات 0( وتفصيل الشرح، )8)

 اختارت الباحث ما تليق ببحثها وهي:
 طول االشرتاك .2

 وهذا الصحيحة، املعلومات من به لتحصله االشرتاك طول الباحث هتتم
 العربية بالبيئة املتعلقة والعملية والربامج النشاطات سائر ىف لوبمط االشرتاك
 .هلا الطالبات اكتساب وكيفية الكتابة مهارة ترقية ىف ودورها

 التثليثي .1

هو من احدى الطرق لفحص صدق البيانات باستخدام عامل أو شيئ 
خارج البيانات نفسها لفحص تلك البيانات نفسها أو للموازنة، واستخدمت 

                                                           

 .011، ص: أصول البحث العلميأمحد بدر، 28 

29  Moleong, j Lexi. Metodologi Penelitian Kualitatif. (bandung: remaja rosdakarya, 1997) hal.175 
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احث هذه الطريقة عندما وجدت االختالفات بني البيانات اجملموعة من الب
 املالحظة والوثائق، أو بني الوثائقية واملقابلة، أو بني املالحظة واملقابلة.

 عمق املالحظة .1

لكشف اخلصائص ىف الظروف املالئمة باملشكالت الىت تريد الباحث 
 العميقة الدقيقة. حلها وملعرفة صحة البيانات ففي حاجة إىل املالحطة

 مناقشة األصحاب  .1

ستخدم الباحث طريقة املصاحبة لتحصل على صحة البيانات. وعملية ي
تكوين األصحاب متناقشني بعضهم بعضا ومصلحني ما يلزم إصالحه حيث 

 جيدونه، وهذه املناقشة ستكشف املعلومات الصحيحة املضبوطة.
 

 مراحل البحث .و

 ثة، وهي:تشمل املراحل يف هذا البحث على ثال
 مرحلة اإلعداد .2

( 1( انتخاب عنوان البحث، )2جتري األنشطة يف هذه املرحلة على ما يلي: )
( مجع األدب 1استشارة عنوان البحث مع رئيس وسكريتري قسم اللغة العربية، )

( إجراء األدب من خالل قراءة ودراسة األدب اليت 1وفقا لعنوان البحث، )
 البحث.( يرتب مدخل ومنهج 1مجعها، )

 مرحلة التنفيذ .1

تقوم األنشطة يف هذه املرحلة على مجع وجتهيز البيانات. األنشطة اليت تعمل 
 مناسبة بشروط اليت تثبت يف طريقة مجع البيانات وحتليلها.

 مرحلة اإلنتهاء .1

( ترتيب تقرير البحث باستشارة مع 2األنشطة يف هذه املرحلة على ما يلي: )
( ترتيب تقرير يف شكل 1ير إلىتكميل البحث، )(  مراجعة التقر 1املشرف، )

 ( مضاعفة رسالة املاجستري.1رسالة املاجستري، )
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 الرابعالفصل 
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
 لمحة إلى الكراسة .أ

 الكراسة "بوسانتيك" .0

الّفها حممد زين  "،ladunni press"طبعت ونشرت هذه الكراسة 
صفحة للفصل 221كراسة تتكون من املصطفى ويويل أستوتيك. كانت ال

الدراسي الوتري والشفعي، وكانت تتكون من ثالثة دروس للفصل الدراسي 
الوتري ودرسني للفصل الدراسي الشفعي، فللفصل الدراسي الوتري فالدرس 
األول حتت املوضوع احلضاراة اإلسالمية، والدرس الثاين حتت املوضوع الرحالت 

الثالث حتت املوضوع من رجال اإلسالم، أما للفصل  والثقافة اإلسالمية، والدرس
الدراسي الشفعي فالدرس األول حتت املوضوع األعياد يف اإلسالم والدرس الثاين 
حتت املوضوع إبراهيم والبحث عن اخلالق. وبالنسبة إىل الوحدة الدراسية فكل 

كتابة.  من تلك الدروس تتكون من أربع مهارات؛ االستماع والكالم والقراءة وال
كانت الكراسة غري جمهزة باالمتحان النصفي أو النهائي ولكن جمهزة بالتمرينات 
العامة. أما التدريبات يف القواعد للفصل الدراسي الوتري فتدور حول موضوع؛ 
الفعل املضارع املنصوب بأن ولن والم التعليل، والفعل املضارع اجملزوم بلم وال 

بين للمجهول ونائب الفاعل. أما التدريبات يف الناهية والم األمر، والفعل امل
القواعد للفصل الدراسي الشفعي فتدور حول موضوع؛ مرفوعات األمساء، 

 املفعول املطلق واملفعول ألجله، ومنصوبات األمساء.

 

 الكراسة "حكمة" .7

ليست هناك معلومات  "،akik pustaka"طبعت ونشرت هذه الكراسة 
وىل، وسبب ضياع تلك الصفحة خطأ الطباعة، عن املؤلفني لضياع الصفحة األ
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حيث يف مجيع الكراسة لدى املدرس والطالب بدون الصفحة األوىل. كانت 
صفحة، وكانت تتكون من ثالثة دروس، الدرس األول  01الكراسة تتكون من 

حتت املوضوع أمال املراهقني، والدرس الثاين حتت املوضوع احلياة الصحية، 
ملوضوع النظافة يف اإلسالم. وبالنسبة إىل الوحدة الدراسية  والدرس الثالث حتت ا

فكل من تلك الدروس الثالثة تتكون من أربع مهارات؛ االستماع والكالم 
والقراءة والكتابة. كانت الكراسة خاصة للفصل الدراسي الوتري فقط وغري جمهزة 

ول موضوع؛ باالمتحان النصفي أو النهائي. أما التدريبات يف القواعد فتدور ح
 أن+الفعل، النعت واملنعوت، واإلضافة.

 
 الكراسة "بوسانتيك" .ب

 ميول العينات لكل المعايير .0

 ينشر الباحث اإلستبيان لكراسة "بوسانتيك" إىل العينات فيما يلي:
 العينات لكراسة "بوسانتيك" 4.0جدول 

 عدد العينات عدد الطالب الصف
 18 10 2اللغة  21
 11 18 2الدين  21
 11 10 1الدين  21
 11 18 1الدين  21

 011 مجموع كل العينات
 

بعدما ينشر الباحث اإلستبيان إىل العينات ومجعها ومت حساهبا، فهناك جدول 
 إجابة العينات مع النسبة املئوية للكراسة "بوسانتيك" كما يلي:
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 إجابة العينات للكراسة "بوسانتيك" 4.7جدول 

 متوسط  5  4  3  7  0 معيار رقم
f % f % f % f % f % 

 جودة المضمون
 تتدرج الكراسة يف 2

 عرض املفردات
2 2 1 1 27 27 07 07 10 10 1770 

 تتدرج الكراسة يف 1
 عرض القواعد

1 1 1 1 20 20 11 11 11 11 1701 

تعرض الكراسة مواد مهارة  1
 االستماع

2 2 22 22 10 10 11 11 21 21 170 

واد مهارة تعرض الكراسة م 1
 الكالم

2 2 0 0 20 20 11 11 10 10 1702 

تعرض الكراسة مواد مهارة  1
 القراءة

7 7 0 0 21 21 11 11 10 10 1771 

تعرض الكراسة مواد مهارة  0
 الكتابة

1 1 21 21 21 21 18 18 11 11 1701 

 تعد الكراسة التدريبات 0
 للواجب املنزيل

21 21 11 11 11 11 11 11 1 1 1701 

 جودة اللغة
 علىتساعد الكراسة  8

 فهم النحو
7 7 1 1 27 27 10 10 10 10 1720 

فهم  علىتساعد الكراسة  0
 الصرف

2 2 0 0 21 21 10 10 12 12 1 

تعطي الكراسة اإلهتمام يف  27
 املرادفات

0 0 17 17 17 17 11 11 0 0 1718 

تعطي الكراسة اإلهتمام يف  22
 املتضادات

0 0 20 20 20 20 10 10 27 27 1711 
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تعرض الكراسة استخدام اللغة  21
 العربية يف الشعر

1 1 11 11 20 20 10 10 20 20 1718 

تعرض الكراسة استخدام اللغة  21
 العربية يف احملفوظات

1 1 28 28 11 11 11 11 21 21 1710 

تعرض الكراسة مفهوم الثقافة  21
 العربية

1 1 20 20 21 21 11 11 11 11 1700 

تعرض الكراسة مفهوم الثقافة  21
 اإلسالمية

7 7 0 0 22 22 10 10 10 10 1771 

 عقدة األفكار 20
 تباعة تكاملة

2 2 0 0 11 11 10 10 28 28 1701 

 جودة اإلخراج
 تعرض الكراسة 20

 الغالف اجليد
2 2 11 11 21 21 12 12 17 17 1701 

 تعرض الكراسة 28
 الورق اجليد

1 1 10 10 21 21 11 11 18 18 1710 

 تعرض الكراسة 20
 التجليد اجليد

1 1 28 28 21 21 11 11 11 11 1700 

تعرض الكراسة املقدمة تساعد  17
 على طريقة استخدام الكراسة

2 2 11 11 10 10 10 10 21 21 1712 

الفهرس يساعد  تعرض الكراسة 12
 على فهم مضمون الكراسة

1 1 27 27 8 8 11 11 10 10 1780 

 تعرض الكراسة الصورة 11
 املناسبة باملواد

1 1 0 0 0 0 10 10 11 11 1728 
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 أما قيمة امليول من درجة إجابة العينات كالتايل :
 ميول اإلجابة حسب الدرجةقيمة  4.3جدول 

 الدرجة القيمة
 1777 – 1712 موافق جدا

 1717 – 1712 موافق
 1717 – 1712 معتدل

 1717 – 2712 غري موافق
 2717 – 7772 غري موافق جدا

 
املعري األول هو من ناحية املضمون أن الكراسة تتدرج يف عرض 

وهذا مبعىن أن إجابة  1770املفردات، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
 العينات متيل إىل املوافق يف تدرج الكراسة يف عرض املفردات.

لكراسة تتدرج يف عرض املعيار الثاين هو من ناحية املضمون أن ا
وهذا مبعىن أن إجابة  1707القواعد،  متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

 العينات متيل إىل املوافق يف تدرج الكراسة يف عرض املفردات.
املعيار الثالث هو من ناحية املضمون أن الكراسة تعرض مواد مهارة 

وهذا مبعىن أن إجابة  170ر هو االستماع، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيا
 العينات متيل إىل املوافق يف عرض مواد مهارة االستماع.

املعيار الرابع هو من ناحية املضمون أن الكراسة تعرض مواد مهارة 
وهذا مبعىن أن إجابة  1702الكالم، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

 ة الكالم.العينات متيل إىل املوافق يف عرض مواد مهار 
املعيار اخلامس هو من ناحية املضمون أن الكراسة تعرض مواد مهارة 

وهذا مبعىن أن إجابة  1771القراءة، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
 العينات متيل إىل املوافق يف عرض مواد مهارة القراءة.
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ة املعيار السادس هو من ناحية املضمون أن الكراسة تعرض مواد مهار 
وهذا مبعىن أن إجابة  1701الكتابة، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
 العينات متيل إىل املوافق يف عرض مواد مهارة الكتابة.

املعيار السابع هو من ناحية املضمون أن الكراسة تعد التدريبات 
أن وهذا مبعىن  1701للواجب املنزيل، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

 إجابة العينات متيل إىل املعتدل يف إعداد التدريبات للواجب املنزيل.
املعيار الثامن هو من ناحية اللغة أن الكراسة يساعد على فهم النحو، 

وهذا مبعىن أن إجابة العينات  1720متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
 متيل إىل املوافق يف املساعدة على فهم النحو.

التاسع هو من ناحية اللغة أن الكراسة يساعد على فهم الصرف،  املعيار
وهذا مبعىن أن إجابة العينات  1777متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

 متيل إىل املوافق يف املساعدة على فهم الصرف.
املعيار العاشر هو من ناحية اللغة أن الكراسة تعطي اإلهتمام يف 

وهذا مبعىن أن  1718العينات يف هذا املعيار هو  املرادفات، متوسط إجابة
 إجابة العينات متيل إىل املعتدل يف إعطاء اإلهتمام يف املرادفات.

هو من ناحية اللغة أن الكراسة تعطي اإلهتمام يف  املعيار احلادي عشر
وهذا مبعىن أن  1711املتضادات، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

 متيل إىل املعتدل يف إعطاء اإلهتمام يف املتضادات.إجابة العينات 
املعيار الثاين عشر هو من ناحية اللغة أن الكراسة تعرض استخدام اللغة 

وهذا مبعىن أن  1718العربية يف الشعر، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
 شعر.إجابة العينات متيل إىل املعتدل يف عرض استخدام اللغة العربية يف ال

هو من ناحية اللغة أن الكراسة تعرض استخدام  املعيار الثالث عشر
 1710اللغة العربية يف احملفوظات، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
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وهذا مبعىن أن إجابة العينات متيل إىل املعتدل يف عرض استخدام اللغة العربية يف 
 احملفوظات.

اللغة أن الكراسة تعرض مفهوم الثقافة املعيار الرابع عشر هو من ناحية 
وهذا مبعىن أن إجابة  1700العربية، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

 العينات متيل إىل املوافق يف عرض مفهوم الثقافة العربية.
املعيار اخلامس عشر هو من ناحية اللغة أن الكراسة تعرض مفهوم 

وهذا معىن  1771ينات يف هذا املعيار هو الثقافة اإلسالمية، متوسط إجابة الع
 أن إجابة العينات متيل إىل املوافق يف عرض مفهوم الثقافة العربية.

املعيار السادس عشر هو من ناحية اللغة أن عقدة األفكار يف الكراسة 
تباعة تكاملة أي إلقاء الرسالة بني الفقرة اجملاورة وبني اجلملة يف الفقرة وبني فصل 

آخر اجملاور وبني شعبة فصل يعكس العالقة املعقولة، متوسط إجابة  واحد وفصل
وهذا مبعىن أن إجابة العينات متيل إىل املوافق  1701العينات يف هذا املعيار هو 

 يف عقدة األفكار تباعة تكاملة.
املعيار السابع عشر هو من ناحية اإلخراج أن الكراسة تعرض الغالف 

وهذا مبعىن أن إجابة  1701يف هذا املعيار هو  اجليد، متوسط إجابة العينات
 العينات متيل إىل املوافق يف عرض الغالف اجليد.

هو من ناحية اإلخراج أن الكراسة تعرض الورق  املعيار الثامن عشر
وهذا مبعىن أن إجابة  1710اجليد، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

 رق اجليد.العينات متيل إىل املعتدل يف عرض الو 
املعيار التاسع عشر هو من ناحية اإلخراج أن الكراسة تعرض التجليد 

وهذا مبعىن أن إجابة  1700اجليد، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
 العينات متيل إىل املوافق يف عرض التجليد اجليد.

املعيار العشرون هو من ناحية اإلخراج أن الكراسة تعرض املقدمة تساعد 
 1712على طريقة استخدام الكراسة، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
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وهذا مبعىن أن إجابة العينات متيل إىل املعتدل يف عرض املقدمة تساعد على 
 طريقة استخدام الكراسة.

 الفهرس تعرضاملعيار احلادي والعشرون من ناحية اإلخراج أن الكراسة 
متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو ، الكراسة مضمون فهم على يساعد
 يساعد الفهرسوهذا مبعىن أن إجابة العينات متيل إىل املوافق يف عرض  1780

 .الكراسة مضمون فهم على
 الصورةتعرض  الكراسةاملعيار الثاين والعشرون من ناحية اإلخراج أن 

هذا مبعىن أن و  1728، متوسط إجابة العينات يف هذااملعيار هو باملواد املناسبة
 إجابة العينات متيل إىل املوافق يف عرض الصورة املناسبة باملواد.

 
 جودة المضمون .7

 أما قيمة املعايري من ناحية جودة املضمون كما يلي:
 لكراسة "بوسانتيك" قيمة معايير جودة المضمون 4.4جدول 

 القيمة الدرجة
 ممتاز 1777 – 1772
 جيد جدا 1777 – 1772
 جيد 1777 – 1772
 مقبول 1777 – 2772
 مرفوض 2777 – 7772
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 ويف اجلدول التايل، نعرف الدرجة لكل املعيار مع قيمتها:
 القيمة لمعايير جودة المضمون لكراسة "بوسانتيك" 4.5جدول 

 القيمة الدرجة المعيار رقم
 ممتاز 1770 عرض املفردات تتدرج الكراسة يف 2
 جيد جدا 1701 واعدعرض الق تتدرج الكراسة يف 1
 جيد جدا 170 تعرض الكراسة مواد مهارة االستماع 1
 جيد جدا 1702 تعرض الكراسة مواد مهارة الكالم 1
 ممتاز 1771 تعرض الكراسة مواد مهارة القراءة 1
 جيد جدا 1701 تعرض الكراسة مواد مهارة الكتابة 0
 جيد 1701 للواجب املنزيل تعد الكراسة التدريبات 0

 جيد جدا 3.20 المتوسط
 

املعيار األول هو تتدرج الكراسة يف عرض املفردات حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار ممتاز. 1770

املعيار الثاين هو تتدرج الكراسة يف عرض القواعد حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1701

واد مهارة االستماع حيصل على درجة املعيار الثالث هو تعرض الكراسة م
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 170

املعيار الرابع هو تعرض الكراسة مواد مهارة الكالم حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1702

املعيار اخلامس هو تعرض الكراسة مواد مهارة القراءة حيصل على درجة 
 ن هذا املعيار ممتاز.وهذا مبعىن أ 1771

املعيار السادس هو تعرض الكراسة مواد مهارة الكتابة حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1701
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املعيار السابع هو تعد الكراسة التدريبات للواجب املنزيل حيصل على 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد. 1701درجة 

 املضمون كما يلي: أما حساب قيمة ملعايري جودة

 
وهذا مبعىن أن جودة مضمون كراسة  1702فدرجة ملعايري جودة املضمون هي 

 "بوسانتيك" جيد جدا.
 

 جودة اللغة .3

 أما قيمة املعايري من ناحية جودة اللغة كما يلي:
 اللغة لكراسة "بوسانتيك"قيمة معايير جودة  4.6جدول 

 القيمة الدرجة
 ممتاز 1777 – 1772
 جيد جدا 1777 – 1772
 جيد 1777 – 1772
 مقبول 1777 – 2772
 مرفوض 2777 – 7772

 
 ويف اجلدول التايل، نعرف الدرجة لكل املعيار مع قيمتها:

 القيمة لمعايير جودة اللغة لكراسة "بوسانتيك" 4.2جدول 
 القيمة الدرجة المعيار رقم
 ممتاز 1720 فهم النحوعلى تساعد الكراسة  8
 جيد جدا 1777 فهم الصرف علىكراسة تساعد ال 0
 جيد جدا 1718 تعطي الكراسة اإلهتمام يف املرادفات 27
 جيد جدا 1711 تعطي الكراسة اإلهتمام يف املتضادات 22
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 جيد جدا 1718 تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف الشعر 21
 يد جداج 1710 تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف احملفوظات 21
 جيد جدا 1700 تعرض الكراسة مفهوم الثقافة العربية 21
 ممتاز 1771 تعرض الكراسة مفهوم الثقافة اإلسالمية 21
 جيد جدا 1701 عقدة األفكار تباعة تكاملة 20

 جيد جدا 3.66 المتوسط
 

املعيار الثامن هو تساعد الكراسة على فهم النحو حيصل على درجة 
 هذا املعيار ممتاز. وهذا مبعىن أن 1720

املعيار التاسع هو تساعد الكراسة على فهم الصرف حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1777

املعيار العاشر هو تعطي الكراسة اإلهتمام يف املفردات حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1710

راسة اإلهتمام يف املتضادات حيصل املعيار احلادي عشر هو تعطي الك
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1711على درجة 

املعيار الثاين عشر هو تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف الشعر 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1718حيصل على درجة 

ة يف املعيار الثالث عشر هو تعرض الكراسة استخدام اللغة العربي
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1710احملفوظات حيصل على درجة 

املعيار الرابع عشر هو تعرض الكراسة مفهوم الثقافة العربية حيصل على 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1700درجة 

املعيار اخلامس عشر هو تعرض الكراسة مفهوم الثقافة اإلسالمية حيصل 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار ممتاز. 1771على درجة 
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املعيار السادس عشر هو عقدة األفكار تباعة تكاملة حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1701

 أما حساب قيمة ملعايري جودة اللغة كما يلي:

 
وهذا مبعىن أن جودة لغة كراسة  1700فدرجة ملعايري جودة اللغة هي 

 د جدا."بوسانتيك" جي
 

 جودة اإلخراج .4

 أما قيمة املعايري من ناحية اإلخراج اللغة كما يلي:
 اإلخراج لكراسة "بوسانتيك"قيمة معايير جودة  4.8جدول 

 القيمة الدرجة
 ممتاز 1777 – 1772
 جيد جدا 1777 – 1772
 جيد 1777 – 1772
 مقبول 1777 – 2772
 مرفوض 2777 – 7772

 
 ف الدرجة لكل املعيار مع قيمتها:ويف اجلدول التايل، نعر 

 القيمة لمعايير جودة اإلخراج لكراسة "بوسانتيك" 4.9جدول 
 القيمة الدرجة المعيار رقم
 جيد جدا 1701 الغالف اجليد تعرض الكراسة 20
 جيد جدا 1710 الورق اجليد تعرض الكراسة 28
 جيد جدا 1700 التجليد اجليد تعرض الكراسة 20
 جيد جدا 1712 سة املقدمة تساعد على طريقة استخدام الكراسةتعرض الكرا 17
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 جيد جدا 1780 الفهرس يساعد على فهم مضمون الكراسة تعرض الكراسة 12
 ممتاز 1728 املناسبة باملواد تعرض الكراسة الصورة 11

 جيد جدا 3.27 المتوسط
 

جة املعيار السابع عشر هو تعرض الكراسة الغالف اجليد حيصل على در 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1701

املعيار الثامن عشر هو تعرض الكراسة الورق اجليد حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1710

املعيار التاسع عشر هو تعرض الكراسة التجليد اجليد حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1700

لعشرون هو تعرض الكراسة املقدمة تساعد على طريقة استخدام املعيار ا
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1712الكراسة حيصل على درجة 

املعيار احلادي والعشرون هو تعرض الكراسة الفهرس يساعد على فهم 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1780مضمون الكراسة حيصل على درجة 

ثاين والعشرون هو تعرض الكراسة الصورة املناسبة باملواد حيصل املعيار ال
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار ممتاز. 1728على درجة 

 أما حساب قيمة ملعايري جودة اإلخراج كما يلي:

 
وهذا مبعىن أن جودة إخراج   1701فدرجة ملعايري جودة اإلخراج هي 

 كراسة "بوسانتيك" جيد جدا.
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 الكراسة "حكمة" .ج

 ميول العينات لكل المعايير .0

 ينشر الباحث اإلستبيان لكراسة "بوسانتيك" إىل العينات فيما يلي:
 "حكمةالعينات لكراسة " 4.01جدول 

 عدد العينات عدد الطالب الصف
 11 10 2اللغة  21
 11 17 2الدين  21

 52 مجموع كل العينات
 

ومت حساهبا، فهناك بعدما ينشر الباحث اإلستبانات إىل العينات ومجعها 
 جدول إجابة العينات مع النسبة املئوية للكراسة "حكمة" كما يلي:

 
 إجابة العينات لكراسة "حكمة" 4.00جدول 

 متوسط  1  1  1  1  2 معيار رقم
f % f % f % f % f % 

 جودة املضمون
 تتدرج الكراسة يف 2

 عرض املفردات
1 171 1 171 1 077 11 1070 21 1071 1700 

 تتدرج الكراسة يف 1
 عرض القواعد

2 278 1 878 21 1170 11 1072 1 878 1702 

تعرض الكراسة مواد مهارة  1
 االستماع

1 171 0 2771 20 1171 17 1172 27 2071 1711 

تعرض الكراسة مواد مهارة  1
 الكالم

1 171 2 278 0 2178 10 1170 28 1270 1700 

 1770 1270 8 1071 10 2071 27 171 1 7 7تعرض الكراسة مواد مهارة  1
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 راءةالق
تعرض الكراسة مواد مهارة  0

 الكتابة
7 7 1 171 21 1071 10 1170 21 1178 1780 

 تعد الكراسة التدريبات 0
 للواجب املنزيل

21 1071 21 1272 21 1178 20 1872 2 278 1718 

 جودة اللغة
 علىتساعد الكراسة  8

 فهم النحو
2 278 1 878 0 2771 11 1771 11 1870 1771 

فهم  علىتساعد الكراسة  0
 الصرف

1 171 1 171 0 2771 10 1170 17 1172 1771 

تعطي الكراسة اإلهتمام يف  27
 املرادفات

2 278 8 2177 20 1171 11 1771 0 2771 1711 

تعطي الكراسة اإلهتمام يف  22
 املتضادات

7 7 0 2171 11 1172 12 1078 1 878 1711 

تعرض الكراسة استخدام اللغة  21
 العربية يف الشعر

1 171 21 1178 21 1170 20 1078 22 2071 1710 

تعرض الكراسة استخدام اللغة  21
 العربية يف احملفوظات

1 171 21 1170 0 2178 17 1172 21 1272 1710 

تعرض الكراسة مفهوم الثقافة  21
 العربية

2 278 21 1272 21 1272 11 1771 0 2178 1710 

تعرض الكراسة مفهوم الثقافة  21
 اإلسالمية

7 7 22 2071 21 1272 20 1171 21 1071 1700 

 عقدة األفكار 20
 تباعة تكاملة

1 171 27 2071 20 1078 20 1171 0 2178 1717 

 جودة اإلخراج
 تعرض الكراسة 20

 الغالف اجليد
27 2071 27 2071 0 2178 20 1872 21 1272 1728 
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 عرض الكراسةت 28
 الورق اجليد

0 2171 27 2071 0 2178 21 1071 20 1872 1717 

 تعرض الكراسة 20
 التجليد اجليد

1 878 0 2178 21 1170 20 1872 21 1178 1717 

تعرض الكراسة املقدمة  17
تساعد على طريقة استخدام 

 الكراسة

1 077 1 171 21 1178 11 1070 1 077 1711 

هرس الف تعرض الكراسة 12
يساعد على فهم مضمون 

 الكراسة

1 171 1 077 1 878 17 1170 21 1071 1788 

 تعرض الكراسة الصورة 11
 املناسبة باملواد

1 171 7 7 8 2177 11 1870 11 1172 1721 

 
 أما قيمة امليول من درجة إجابة العينات كالتايل :

 اإلجابة حسب الدرجة قيمة ميول 4.07جدول 
 الدرجة القيمة

 1777 – 1712 افق جدامو 
 1717 – 1712 موافق
 1717 – 1712 معتدل

 1717 – 2712 غري موافق
 2717 – 7772 غري موافق جدا

 
املعري األول هو من ناحية املضمون أن الكراسة تتدرج يف عرض 

وهذا مبعىن أن إجابة  1700املفردات، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
 املوافق يف تدرج الكراسة يف عرض املفردات. العينات متيل إىل
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املعيار الثاين هو من ناحية املضمون أن الكراسة تتدرج يف عرض 
وهذا مبعىن أن إجابة  1702القواعد،  متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

 العينات متيل إىل املوافق يف تدرج الكراسة يف عرض املفردات.
ية املضمون أن الكراسة تعرض مواد مهارة املعيار الثالث هو من ناح

وهذا مبعىن أن  1711االستماع، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
 إجابة العينات متيل إىل املوافق يف عرض مواد مهارة االستماع.

املعيار الرابع هو من ناحية املضمون أن الكراسة تعرض مواد مهارة 
وهذا مبعىن أن إجابة  1700هذا املعيار هو  الكالم، متوسط إجابة العينات يف

 العينات متيل إىل املوافق يف عرض مواد مهارة الكالم.
املعيار اخلامس هو من ناحية املضمون أن الكراسة تعرض مواد مهارة 

وهذا مبعىن أن إجابة  1770القراءة، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
 ض مواد مهارة القراءة.العينات متيل إىل املوافق يف عر 

املعيار السادس هو من ناحية املضمون أن الكراسة تعرض مواد مهارة 
وهذا مبعىن أن إجابة  1780الكتابة، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
 العينات متيل إىل املوافق يف عرض مواد مهارة الكتابة.

د التدريبات املعيار السابع هو من ناحية املضمون أن الكراسة تع
وهذا مبعىن أن  1718للواجب املنزيل، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

 إجابة العينات متيل إىل املعتدل يف إعداد التدريبات للواجب املنزيل.
املعيار الثامن هو من ناحية اللغة أن الكراسة يساعد على فهم النحو، 

وهذا مبعىن أن إجابة العينات  1771متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
 متيل إىل املوافق يف املساعدة على فهم النحو.

املعيار التاسع هو من ناحية اللغة أن الكراسة يساعد على فهم الصرف، 
وهذا مبعىن أن إجابة العينات  1771متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

 متيل إىل املوافق يف املساعدة على فهم الصرف.
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ملعيار العاشر هو من ناحية اللغة أن الكراسة تعطي اإلهتمام يف ا
وهذا مبعىن أن  1711املرادفات، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

 إجابة العينات متيل إىل املعتدل يف إعطاء اإلهتمام يف املرادفات.
هو من ناحية اللغة أن الكراسة تعطي اإلهتمام يف  املعيار احلادي عشر

وهذا مبعىن أن  1711املتضادات، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
 إجابة العينات متيل إىل املعتدل يف إعطاء اإلهتمام يف املتضادات.

املعيار الثاين عشر هو من ناحية اللغة أن الكراسة تعرض استخدام اللغة 
وهذا مبعىن أن  1710العربية يف الشعر، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

 إجابة العينات متيل إىل املعتدل يف عرض استخدام اللغة العربية يف الشعر.
هو من ناحية اللغة أن الكراسة تعرض استخدام  املعيار الثالث عشر

 1710اللغة العربية يف احملفوظات، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
املعتدل يف عرض استخدام اللغة العربية يف وهذا مبعىن أن إجابة العينات متيل إىل 

 احملفوظات.
املعيار الرابع عشر هو من ناحية اللغة أن الكراسة تعرض مفهوم الثقافة 

وهذا مبعىن أن إجابة  1710العربية، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
 العينات متيل إىل املعتدل يف عرض مفهوم الثقافة العربية.

امس عشر هو من ناحية اللغة أن الكراسة تعرض مفهوم املعيار اخل
وهذا معىن  1700الثقافة اإلسالمية، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

 أن إجابة العينات متيل إىل املوافق يف عرض مفهوم الثقافة العربية.
املعيار السادس عشر هو من ناحية اللغة أن عقدة األفكار يف الكراسة 

املة أي إلقاء الرسالة بني الفقرة اجملاورة وبني اجلملة يف الفقرة وبني فصل تباعة تك
واحد وفصل آخر اجملاور وبني شعبة فصل يعكس العالقة املعقولة، متوسط إجابة 

وهذا مبعىن أن إجابة العينات متيل إىل املعتدل  1717العينات يف هذا املعيار هو 
 يف عقدة األفكار تباعة تكاملة.
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ر السابع عشر هو من ناحية اإلخراج أن الكراسة تعرض الغالف املعيا
وهذا مبعىن أن إجابة  1728اجليد، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

 العينات متيل إىل املعتدل يف عرض الغالف اجليد.
هو من ناحية اإلخراج أن الكراسة تعرض الورق  املعيار الثامن عشر
وهذا مبعىن أن إجابة  1717نات يف هذا املعيار هو اجليد، متوسط إجابة العي

 العينات متيل إىل املعتدل يف عرض الورق اجليد.
املعيار التاسع عشر هو من ناحية اإلخراج أن الكراسة تعرض التجليد 

وهذا مبعىن أن إجابة  1717اجليد، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 
 التجليد اجليد. العينات متيل إىل املعتدل يف عرض

املعيار العشرون هو من ناحية اإلخراج أن الكراسة تعرض املقدمة تساعد 
 1711على طريقة استخدام الكراسة، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو 

وهذا مبعىن أن إجابة العينات متيل إىل املوافق يف عرض املقدمة تساعد على 
 طريقة استخدام الكراسة.

 الفهرس تعرضادي والعشرون من ناحية اإلخراج أن الكراسة املعيار احل
، متوسط إجابة العينات يف هذا املعيار هو الكراسة مضمون فهم على يساعد
 يساعد الفهرسوهذا مبعىن أن إجابة العينات متيل إىل املوافق يف عرض  1788

 .الكراسة مضمون فهم على
 املناسبة الصورةتعرض  الكراسة املعيار الثاين والعشرون من ناحية اإلخراج أن

وهذا مبعىن أن إجابة  1721، متوسط إجابة العينات يف هذااملعيار هو باملواد
 العينات متيل إىل املوافق يف عرض الصورة املناسبة باملواد.املعيار الثاين والعشرون.
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 جودة المضمون .7

 أما قيمة املعايري من ناحية جودة املضمون كما يلي:
 لكراسة "حكمة" قيمة معايير جودة المضمون 4.03جدول 

 القيمة الدرجة
 ممتاز 1777 – 1772
 جيد جدا 1777 – 1772
 جيد 1777 – 1772
 مقبول 1777 – 2772
 مرفوض 2777 – 7772

 
 ويف اجلدول التايل، نعرف الدرجة لكل املعيار مع قيمتها:

 "القيمة لمعايير جودة المضمون لكراسة "حكمة 4.04جدول 
 القيمة الدرجة المعيار رقم
 جيد جدا 1700 عرض املفردات تتدرج الكراسة يف 2
 جيد جدا 1702 عرض القواعد تتدرج الكراسة يف 1
 جيد جدا 1711 تعرض الكراسة مواد مهارة االستماع 1
 جيد جدا 1700 تعرض الكراسة مواد مهارة الكالم 1
 تازمم 1770 تعرض الكراسة مواد مهارة القراءة 1
 جيد جدا 1780 تعرض الكراسة مواد مهارة الكتابة 0
 جيد 1718 للواجب املنزيل تعد الكراسة التدريبات 0

 جيد جدا 3.65 المتوسط
 

املعيار األول هو تتدرج الكراسة يف عرض املفردات حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1700
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سة يف عرض القواعد حيصل على درجة املعيار الثاين هو تتدرج الكرا
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1702

املعيار الثالث هو تعرض الكراسة مواد مهارة االستماع حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1711

املعيار الرابع هو تعرض الكراسة مواد مهارة الكالم حيصل على درجة 
 أن هذا املعيار جيد جدا.وهذا مبعىن  1700

املعيار اخلامس هو تعرض الكراسة مواد مهارة القراءة حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار ممتاز. 1770

املعيار السادس هو تعرض الكراسة مواد مهارة الكتابة حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1780

اسة التدريبات للواجب املنزيل حيصل على املعيار السابع هو تعد الكر 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد. 1718درجة 

 أما حساب قيمة ملعايري جودة املضمون كما يلي:

 
وهذا مبعىن أن جودة مضمون كراسة  1701فدرجة ملعايري جودة املضمون هي 

 "حكمة" جيد جدا.
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 جودة اللغة .3

 دة اللغة كما يلي:أما قيمة املعايري من ناحية جو 
 لكراسة "حكمة" اللغةقيمة معايير جودة  4.05جدول 

 القيمة الدرجة
 ممتاز 1777 – 1772
 جيد جدا 1777 – 1772
 جيد 1777 – 1772
 مقبول 1777 – 2772
 مرفوض 2777 – 7772

 
 ويف اجلدول التايل، نعرف الدرجة لكل املعيار مع قيمتها:

 ودة اللغة لكراسة "حكمة"القيمة لمعايير ج 4.06جدول 
 القيمة الدرجة المعيار رقم
 ممتاز 1771 فهم النحوعلى تساعد الكراسة  8
 ممتاز 1771 فهم الصرف علىتساعد الكراسة  0
 جيد جدا 1711 تعطي الكراسة اإلهتمام يف املرادفات 27
 جيد جدا 1711 تعطي الكراسة اإلهتمام يف املتضادات 22
 جيد جدا 1710 ستخدام اللغة العربية يف الشعرتعرض الكراسة ا 21
 جيد جدا 1710 تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف احملفوظات 21
 جيد جدا 1710 تعرض الكراسة مفهوم الثقافة العربية 21
 جيد جدا 1700 تعرض الكراسة مفهوم الثقافة اإلسالمية 21
 جيد جدا 1717 عقدة األفكار تباعة تكاملة 20

 جيد جدا 3.59 المتوسط
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املعيار الثامن هو تساعد الكراسة على فهم النحو حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار ممتاز. 1771

املعيار التاسع هو تساعد الكراسة على فهم الصرف حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار ممتاز. 1771

تمام يف املفردات حيصل على درجة املعيار العاشر هو تعطي الكراسة اإله
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1711

املعيار احلادي عشر هو تعطي الكراسة اإلهتمام يف املتضادات حيصل 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1711على درجة 

املعيار الثاين عشر هو تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف الشعر 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1710درجة  حيصل على

املعيار الثالث عشر هو تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1710احملفوظات حيصل على درجة 

املعيار الرابع عشر هو تعرض الكراسة مفهوم الثقافة العربية حيصل على 
 أن هذا املعيار جيد جدا. وهذا مبعىن 1710درجة 

املعيار اخلامس عشر هو تعرض الكراسة مفهوم الثقافة اإلسالمية حيصل 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1700على درجة 

املعيار السادس عشر هو عقدة األفكار تباعة تكاملة حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1717

 عايري جودة اللغة كما يلي:أما حساب قيمة مل

 
وهذا مبعىن أن جودة لغة كراسة "حكمة"  1710فدرجة ملعايري جودة اللغة هي 

 جيد جدا.
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 جودة اإلخراج .4

 أما قيمة املعايري من ناحية اإلخراج اللغة كما يلي:
 اإلخراج لكراسة "حكمة"قيمة معايير جودة  4.02جدول 

 القيمة الدرجة
 ممتاز 1777 – 1772
 جيد جدا 1777 – 1772
 جيد 1777 – 1772
 مقبول 1777 – 2772
 مرفوض 2777 – 7772

 
 

 ويف اجلدول التايل، نعرف الدرجة لكل املعيار مع قيمتها:
 القيمة لمعايير جودة اإلخراج لكراسة "حكمة" 4.08جدول 

 القيمة الدرجة المعيار رقم
 جيد جدا 1728 الغالف اجليد تعرض الكراسة 20
 جيد جدا 1717 الورق اجليد عرض الكراسةت 28
 جيد جدا 1717 التجليد اجليد تعرض الكراسة 20
 جيد جدا 1711 تعرض الكراسة املقدمة تساعد على طريقة استخدام الكراسة 17
 جيد جدا 1788 الفهرس يساعد على فهم مضمون الكراسة تعرض الكراسة 12
 ممتاز 1721 املناسبة باملواد تعرض الكراسة الصورة 11

 جيد جدا 3.58 المتوسط
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املعيار السابع عشر هو تعرض الكراسة الغالف اجليد حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1728

املعيار الثامن عشر هو تعرض الكراسة الورق اجليد حيصل على درجة 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1717

شر هو تعرض الكراسة التجليد اجليد حيصل على درجة املعيار التاسع ع
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1717

املعيار العشرون هو تعرض الكراسة املقدمة تساعد على طريقة استخدام 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1711الكراسة حيصل على درجة 

هرس يساعد على فهم املعيار احلادي والعشرون هو تعرض الكراسة الف
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار جيد جدا. 1788مضمون الكراسة حيصل على درجة 

املعيار الثاين والعشرون هو تعرض الكراسة الصورة املناسبة باملواد حيصل 
 وهذا مبعىن أن هذا املعيار ممتاز. 1721على درجة 

 أما حساب قيمة ملعايري جودة اإلخراج كما يلي:

 
وهذا مبعىن أن جودة إخراج كراسة  1718عايري جودة اللغة هي فدرجة مل

 "حكمة" جيد جدا.
 

 مقارنة تقويم الكراسة .د

 مقارنة تقويم الكراسة "بوسانتيك" والكراسة "حكمة" عند الطالب .0

هناك جدول يعرض املقارنة بني الكراستني "بوسانتيك" و"حكمة" مع 
 درجة القيمة املتوسط. وهو فيما يلي:
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 تقويم الكراسة "بوسانتيك" والكراسة "حكمة" مقارنة 4.09جدول 
 حكمة بوسانتيك المعيار رقم
 1700 1770 عرض املفردات تتدرج الكراسة يف 2
 1702 1701 عرض القواعد تتدرج الكراسة يف 1
 1711 170 تعرض الكراسة مواد مهارة االستماع 1
 1700 1702 تعرض الكراسة مواد مهارة الكالم 1
 1770 1771 تعرض الكراسة مواد مهارة القراءة 1
 1780 1701 تعرض الكراسة مواد مهارة الكتابة 0
 1718 1701 للواجب املنزيل تعد الكراسة التدريبات 0
 1771 1720 فهم النحوعلى تساعد الكراسة  8
 1771 1777 فهم الصرف علىتساعد الكراسة  0
 1711 1718 تتعطي الكراسة اإلهتمام يف املرادفا 27
 1711 1711 تعطي الكراسة اإلهتمام يف املتضادات 22
 1710 1718 تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف الشعر 21
 1710 1710 تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف احملفوظات 21
 1710 1700 تعرض الكراسة مفهوم الثقافة العربية 21
 1700 1771 قافة اإلسالميةتعرض الكراسة مفهوم الث 21
 1717 1701 عقدة األفكار تباعة تكاملة 20
 1728 1701 الغالف اجليد تعرض الكراسة 20
 1717 1710 الورق اجليد تعرض الكراسة 28
 1717 1700 التجليد اجليد تعرض الكراسة 20
 1711 1712 تعرض الكراسة املقدمة تساعد على طريقة استخدام الكراسة 17
 1788 1780 الفهرس يساعد على فهم مضمون الكراسة تعرض الكراسة 12
 1721 1728 املناسبة باملواد تعرض الكراسة الصورة 11
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. درجة املتوسط لكراسة املفردات عرض يف الكراسة تتدرجاملعيار األول، 
وهذا مبعىن أن كراسة  1700ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1770بوسانتيك 

رجة املتوسط من كراسة حكمة. فينبغي للكراسة أن تتدرج يف بوسانتيك أكرب د
عرض املفردات، فالتدرج هنا من سهل إىل الصعب، وعددها يف كل درس من 
القليل إىل الكثري، ومكان تقدميها يف شكل قائمة تسبق النصوص يف أول درس، 
 ونوعها، وتدريباهتا. ففي هذا املعيار يستطيع كراسة بوسانتيك على تطبيقه

 بأكرب درجة من كراسة حكمة. 
. درجة املتوسط لكراسة القواعد عرض يف الكراسة تتدرجاملعيار الثاين، 

وهذا مبعىن أن كراسة  1702ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1701بوسانتيك 
عرضها  يفالكراسة  تدرجت وأنبوسانتيك أكرب درجة املتوسط من كراسة حكمة. 

ففي هذا املعيار يستطيع كراسة ، الصعب إىل سهلال من االنتقال، فتدريسهاعند 
 بوسانتيك على تطبيقه بأكرب درجة من كراسة حكمة.

. درجة املتوسط االستماع مهارة مواد الكراسة تعرضاملعيار الثالث، 
وهذا مبعىن أن   1711ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  170لكراسة بوسانتيك 

اسة حكمة. فينبغي للكراسة أن كراسة بوسانتيك أكرب درجة املتوسط من كر 
تعطي مواد مهارة االستماع املنابسة للكفاءة املعيارية وهي فهم املعلومات 

 عن التعرفالشفهية يف شكل التعرض أو احلوار واملناسبة للكفاءة األساسية وهي 
 إلتقاطو  الصحيح، السياق يف( واجلمل والعبارات الكلمات) والكالم األصوات

. ففي هذا املعيار الشفوي اخلطاب أشكال خمتلف عن الفكرة أو واملفهوم املعىن
 يستطيع كراسة بوسانتيك على تطبيقه بأكرب درجة من كراسة حكمة.

. درجة املتوسط لكراسة الكالم مهارة مواد الكراسة تعرضاملعيار الرابع، 
وهذا مبعىن أن كراسة  1700ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1702بوسانتيك 
أصغر درجة املتوسط من كراسة حكمة. فينبغي للكراسة أن تعطي  بوسانتيك

مواد مهارة الكالم املنابسة للكفاءة املعيارية وهي الكشف عن املعلومات شفويا 
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 أو األفكار تقدمييف شكل التعرض أو احلوار واملناسبة للكفاءة األساسية وهي 
. املناسب للسياق فقاو  احلوار وإجراء السليم، النطق مع سياق يف شفويا اآلراء

ففي هذا املعيار يستطيع كراسة حكمة على تطبيقه بأكرب درجة من كراسة 
 بوسانتيك.

. درجة املتوسط القراءة مهارة مواد الكراسة تعرضاملعيار اخلامس، 
وهذا مبعىن أن  1770ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1771لكراسة بوسانتيك 

من كراسة حكمة. فينبغي للكراسة أن كراسة بوسانتيك أصغر درجة املتوسط 
تعطي مواد مهارة القراءة املنابسة للكفاءة املعيارية وهي فهم الكتابة يف شكل 

 عن عال بصوت وقراءة نطقالتعرض أو احلوار، واملناسبة للكفاءة األساسية وهي 
 أشكال على والتعارف وصحيح، مناسب بشكل واخلطاب واجلمل الكلمات
. ففي هذا املعيار األفكار أو املعىن إجياد وصحيحا، اسبامن اخلطاب ومواضيع

 يستطيع كراسة حكمة على تطبيقه بأكرب درجة من كراسة بوسانتيك.
. درجة املتوسط الكتابة مهارة مواد الكراسة تعرضاملعيار السادس، 

وهذا مبعىن أن  1780ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1701لكراسة بوسانتيك 
أصغر درجة املتوسط من كراسة حكمة. فينبغي للكراسة أن كراسة بوسانتيك 

تعطي مواد مهارة الكتابة املنابسة للكفاءة املعيارية وهي الكشف عن املعلومات 
 كتابةمكتوبا يف شكل التعرض أو احلوار، واملناسبة للكفاءة األساسية وهي  

 وصحيحا، سليما الرتقيم وعالمات واهلجاء باحلروف واجلمل والعبارت الكلمات
 والعبارات الكلمات باستخدام اجلمل يف كتابة اآلراء أو األفكار عن والتعبري

. ففي هذا املعيار يستطيع كراسة حكمة على تطبيقه بأكرب الصحيحة واهلياكل
 درجة من كراسة بوسانتيك.

. درجة املتوسط املنزيل للواجب التدريبات الكراسة تعداملعيار السابع، 
وهذا مبعىن أن  1718ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1701لكراسة بوسانتيك 

كراسة بوسانتيك أكرب درجة املتوسط من كراسة حكمة. ينبغي للكراسة على 
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تقدمي جزء للطالب فيه جمموعة من الدروس اليت حتث على العمل املنزيل والتعليم 
كراسة   الذايت والنشاط الذايت واإلجتهاد واإلستذكار. ففي هذا املعيار يستطيع

 بوسانتيك على تطبيقه بأكرب درجة من كراسة حكمة.
. درجة املتوسط لكراسة النحو فهم على الكراسة تساعداملعيار الثامن، 

وهذا مبعىن أن كراسة  1771ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1720بوسانتيك 
بوسانتيك أكرب درجة املتوسط من كراسة حكمة. فينبغي للكراسة على مساعدة 

ب على فهم عناصر اللغة، ومن عناصر اللغة هي القواعد، ومن القواعد الطال
هي القواعد النحوية، فالقواعد النحوية هي إحدى العناصر املهمة يف عناصر 
اللغة ينبغي أن يفهمها كل من يدرس ويتعلم اللغة. ففي هذا املعيار يستطيع  

 كراسة بوسانتيك على تطبيقه بأكرب درجة من كراسة حكمة.

. درجة املتوسط الصرف فهم على الكراسة تساعدعيار التاسع، امل
وهذا مبعىن أن  1771ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1777لكراسة بوسانتيك 

كراسة بوسانتيك أصغر درجة املتوسط من كراسة حكمة. فينبغي للكراسة على 
مساعدة الطالب على فهم عناصر اللغة، ومن عناصر اللغة هي القواعد، ومن 
القواعد هي القواعد الصرفية، فالقواعد الصرفية هي إحدى العناصر املهمة يف 
عناصر اللغة ينبغي أن يفهمها كل من يدرس ويتعلم اللغة. ففي هذا املعيار 

 يستطيع كراسة حكمة على تطبيقه بأكرب درجة من كراسة بوسانتيك.

املتوسط . درجة املرادفات يف اإلهتمام الكراسة تعطياملعيار العاشر، 
وهذا مبعىن أن  1711ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1718لكراسة بوسانتيك 

كراسة بوسانتيك أصغر درجة املتوسط من كراسة حكمة. فينبغي للكراسة أن 
يهتم باملرتادفات، وعرضها سواء أكانت يف ثنايا الدروس أم يف القائمة، وكذا 

ادفات وإدراك أوجه الفرق بينها يبني تدريسها، فالطالب يف حاجة على تعلم املرت 
وأوجه خلط كثرية بني املرتادفات واستخداماهتا. ففي هذا املعيار يستطيع كراسة 

 حكمة على تطبيقه بأكرب درجة من كراسة بوسانتيك.
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. درجة املتضادات يف اإلهتمام الكراسة تعطياملعيار احلادي عشر، 
وهذا  1711راسة حكمة ودرجة املتوسط لك 1711املتوسط لكراسة بوسانتيك 

مبعىن أن كراسة بوسانتيك أصغر درجة املتوسط من كراسة حكمة. فينبغي 
، وعرضها سواء أكانت يف ثنايا الدروس أم يف  املتضاداتللكراسة أن يهتم با

وإدراك  املتضاداتالقائمة، وكذا يبني تدريسها، فالطالب يف حاجة على تعلم 
واستخداماهتا. ففي هذا  املتضاداتبني  أوجه الفرق بينها وأوجه خلط كثرية

 املعيار يستطيع كراسة حكمة على تطبيقه بأكرب درجة من كراسة بوسانتيك.

. الشعر يف العربية اللغة استخدام الكراسة تعرضاملعيار الثاين عشر، 
 1710ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1718درجة املتوسط لكراسة بوسانتيك 

سانتيك أصغر درجة املتوسط من كراسة حكمة. فينبغي وهذا مبعىن أن كراسة بو 
للكراسة أن تعرض استخدام اللغة العربية يف الشعر كما أن يف الشعر من الثقافة 
العربية وجذابة لغتها. ففي هذا املعيار يستطيع كراسة حكمة على تطبيقه بأكرب 

 درجة من كراسة بوسانتيك.

 يف العربية اللغة اماستخد الكراسة تعرض املعيار الثالث عشر،
ودرجة املتوسط لكراسة  1710. درجة املتوسط لكراسة بوسانتيك احملفوظات

وهذا مبعىن أن كراسة بوسانتيك أكرب درجة املتوسط من كراسة  1710حكمة 
حكمة. فينبغي للكراسة أن تعرض استخدام اللغة العربية يف احملفوظات كما أن 

جذابة لغتها. ففي هذا املعيار يستطيع كراسة يف احملفوظات من الثقافة العربية و 
 بوسانتيك على تطبيقه بأكرب درجة من كراسة حكمة.

. درجة املتوسط العربية الثقافة مفهوم الكراسة تعرضاملعيار الرابع عشر، 
وهذا مبعىن أن  1710ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1700لكراسة بوسانتيك 

من كراسة حكمة. فينبغي للكراسة اجليدة كراسة بوسانتيك أكرب درجة املتوسط 
على عرض مفهوم الثقافة العربية وتقدميه بشكل كتكامل مع املفردات واألبنية 
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اللغوية والنصوص حول ثقافة العرب. ففي هذا املعيار يستطيع كراسة بوسانتيك 
 على تطبيقه بأكرب درجة من كراسة حكمة.

درجة  .اإلسالمية لثقافةا مفهوم الكراسة تعرضاملعيار اخلامس عشر، 
وهذا  1700ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1771املتوسط لكراسة بوسانتيك 

مبعىن أن كراسة بوسانتيك أكرب درجة املتوسط من كراسة حكمة. فينبغي 
للكراسة اجليدة على عرض مفهوم الثقافة اإلسالمية وتقدميه بشكل كتكامل مع 

حول ثقافة اإلسالم. ففي هذا املعيار يستطيع  املفردات واألبنية اللغوية والنصوص 
 كراسة بوسانتيك على تطبيقه بأكرب درجة من كراسة حكمة.

. درجة املتوسط تكاملة تباعة األفكار عقدةاملعيار السادس عشر، 
وهذا مبعىن أن  1717ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1701لكراسة بوسانتيك 

كراسة حكمة. فينبغي للكراسة على كراسة بوسانتيك أكرب درجة املتوسط من  
إلقاء الرسالة بني الفقرة اجملاورة، وبني اجلملة يف الفقرة، وبني فصل واحد وفصل 

ففي هذا املعيار يستطيع  آخر اجملاور، وبني شعبة فصل يعكس العالقة املعقولة. 
 كراسة حكمة على تطبيقه بأكرب درجة من كراسة بوسانتيك.

. درجة املتوسط اجليد الغالف الكراسة ضتعر املعيار السابع عشر، 
وهذا مبعىن أن  1728ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1701لكراسة بوسانتيك 

هتني  شكل غالفكراسة بوسانتيك أكرب درجة املتوسط من كراسة حكمة. ف
من  جذابية الغالفوملونة، ويؤثر هذا شكل على  مصورةالكراستني يكون 

ذا املعيار يستطيع كراسة بوسانتيك على تطبيقه ناحية الصورة واللون. ففي ه
 بأكرب درجة من كراسة حكمة.

. درجة املتوسط لكراسة اجليد الورق الكراسة تعرضاملعيار الثامن عشر، 
وهذا مبعىن أن كراسة  1717ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1710بوسانتيك 

رق بيضاء ع الو ا نو بوسانتيك أكرب درجة املتوسط من كراسة حكمة. فمن أ
وورقة صحفة، وورقة فاخرة. وكل من هتني الكراستني نوع ورقهما  ،صفراءو 
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بيضاء. ففي هذا املعيار يستطيع كراسة بوسانتيك على تطبيقه بأكرب درجة من  
 كراسة حكمة.

. درجة املتوسط اجليد التجليد الكراسة تعرضاملعيار التاسع عشر، 
وهذا مبعىن أن  1717اسة حكمة ودرجة املتوسط لكر  1700لكراسة بوسانتيك 

كراسة بوسانتيك أكرب درجة املتوسط من كراسة حكمة. فالتجليد يف الكراسة 
مهم جدا، حىت اليستقل كل أوراق الكراسة من الكراسة، ونوع التجليد إما 
بالتدبيس عادي أم ورقة مقوية أم جتليد فاخر، وكل من هتني الكراستني نوع 

هذا املعيار يستطيع كراسة بوسانتيك على تطبيقه  جتليدمها تدبيس عادي. ففي
 بأكرب درجة من كراسة حكمة.

 استخدام طريقة على تساعد املقدمة الكراسة تعرضاملعيار العشرون، 
ودرجة املتوسط لكراسة  1712درجة املتوسط لكراسة بوسانتيك  .الكراسة
ن كراسة وهذا مبعىن أن كراسة بوسانتيك أصغر درجة املتوسط م 1711حكمة 

حكمة. فليست املقدمة يف هذا املعيار هي مقدمات للتقريظ أو مقدمة من 
شخصية ذات وزن علمي ولكن مقدمة منهجية فيها فكرة موضوعية عن الكراسة 
وينبغي هلا أن تشنمل على عدة عناصر منها: نشأة الفكرة، هدف الكراسة، 

ستخدمة، طريق استخدام األسس واملنطلقات، تركيز املهارات، طريقة التدريس امل
الكراسة، نوع اللغة املعلمة. ففي هذا املعيار يستطيع كراسة حكمة على تطبيقه 

 بأكرب درجة من كراسة بوسانتيك.

 فهم على يساعد الفهرس الكراسة تعرضاملعيار احلادي والعشرون، 
ودرجة املتوسط  1780. درجة املتوسط لكراسة بوسانتيك الكراسة مضمون

وهذا مبعىن أن كراسة بوسانتيك أصغر درجة املتوسط من  1788ة لكراسة حكم
كراسة حكمة. فالفهرس له دور هام يف تعريف مضمون الكراسة وتيسري 
احلصول على ما يراد من املعلومات بداخله، والفهرس يعرض ما بداخل الكراسة 
من فصول وموضوعات وأرقام صفختها، وويعرض فهرس الكراسة عادة يف 
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ويرقم باحلروف األجبدية أو الرومانية. ففي هذا املعيار يستطيع كراسة مقدمتها 
 حكمة على تطبيقه بأكرب درجة من كراسة بوسانتيك.

. درجة باملواد املناسبة الصورة الكراسة تعرضاملعيار الثاين والعشرون، 
وهذا  1721ودرجة املتوسط لكراسة حكمة  1728املتوسط لكراسة بوسانتيك 

اسة بوسانتيك أكرب درجة املتوسط من كراسة حكمة. فينبغي مبعىن أن كر 
للكراسة أن تستعمل الصورة يف موادها، وكذا للصورة اليت تعرض يف الكراسة أن 
تناسب باملواد، والتعرض حبجم كبري حىت متأل ورق الكراسة  أم حبجم صغري 

ية حىت يصعب الدارس نظرها. وينبغي للصورة أن تعرض بالصورة الفوتوغراف
امللونة. فتعرض الصورة عند التعبري عن االمساء أم األفعال أم الرتاكيب أم أمناط 
ثقافية. ففي هذا املعيار يستطيع كراسة بوسانتيك على تطبيقه بأكرب درجة من  

 كراسة حكمة. 
 

 الكراسة "بوسانتيك" .7

أما الدرجة والقيمة لكل من جودة املضمون واللغة واإلخراج لكراسة 
 "بوسانتيك" كما يف اجلدول التايل:التدريبات 
 جودة كراسة التدريبات "بوسانتيك"الدرجة والقيمة ل 4.71جدول 

 القيمة الدرجة الجودة
 جيد جدا 1702 املضمون

 جيد جدا 1700 اللغة
 جيد جدا 1701 اإلخراج

 
 1702من هذا اجلدول عرفنا أن جودة املضمون حيصل على درجة 

 1700وأن جودة اللغة حيصل على درجة  فيحصل على قيمة جيد جدا،
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 1701فيحصل على قيمة جيد جدا، وأن جودة اإلخراج حيصل على درجة 
 فيحصل على جيد جدا.

وبعد ذلك علينا أن نعرف ترتيب كل املعايري من كل جودة بالنسبة إىل 
درجة ذلك املعيار، وهذا ملعرفة هل ذلك املعيار فوق املتوسط أم حتت املتوسط 

 دة.لكل جو 
وهلا سبعة معايري، وقد  1702أوال، درجة متوسط جودة املضمون هو 

 مت ترتيبها يف اجلدول اآليت:
 ترتيب درجة معايير جودة المضمون لكراسة "بوسانتيك" 4.70جدول 

 القيمة الدرجة المعيار رقم
 ممتاز 1770 عرض املفردات تتدرج الكراسة يف 2
 ممتاز 1771 تعرض الكراسة مواد مهارة القراءة 1
 جيد جدا 1701 عرض القواعد تتدرج الكراسة يف 1
 جيد جدا 1702 تعرض الكراسة مواد مهارة الكالم 1

 (1702متوسط )
 جيد جدا 1701 تعرض الكراسة مواد مهارة الكتابة 0
 جيد جدا 170 تعرض الكراسة مواد مهارة االستماع 1
 جيد 1701 للواجب املنزيل تعد الكراسة التدريبات 0

 
ومن هذا اجلدول عرفنا أن املعايري فوق املتوسط واملعايري حتت املتوسط، 

 أما املعايري جلودة املضمون اليت فوق املتوسط هي:
 املفردات عرض يف الكراسة تتدرج .2

 القراءة مهارة مواد الكراسة تعرض .1

 القواعد عرض يف الكراسة تتدرج .1

 الكالم مهارة مواد الكراسة تعرض .1
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 هي: توسطاليت حتت امل املضمونجلودة واملعايري 
 الكتابة مهارة مواد الكراسة تعرض .2

 االستماع مهارة مواد الكراسة تعرض .1

 املنزيل للواجب التدريبات الكراسة تعد .1
وهلا تسعة معايري، وقد مت  1700ثانيا، درجة متوسط جودة اللغة هو 

 ترتيبها يف اجلدول اآليت:
 اللغة لكراسة "بوسانتيك" ترتيب درجة معايير جودة 4.77جدول 

 القيمة الدرجة المعيار رقم
 ممتاز 1720 فهم النحوعلى تساعد الكراسة  8
 ممتاز 1771 تعرض الكراسة مفهوم الثقافة اإلسالمية 21
 جيد جدا 1777 فهم الصرف علىتساعد الكراسة  0
 جيد جدا 1700 تعرض الكراسة مفهوم الثقافة العربية 21

 (1700متوسط )
 جيد جدا 1701 عقدة األفكار تباعة تكاملة 20
 جيد جدا 1710 تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف احملفوظات 21
 جيد جدا 1718 تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف الشعر 21
 جيد جدا 1711 تعطي الكراسة اإلهتمام يف املتضادات 22
 جيد جدا 1718 اتتعطي الكراسة اإلهتمام يف املرادف 27

 
ومن هذا اجلدول عرفنا أن املعايري فوق املتوسط واملعايري حتت املتوسط، 

 أما املعايري جلودة اللغة اليت فوق املتوسط هي:
 النحو فهم على الكراسة تساعد .2

 اإلسالمية الثقافة مفهوم الكراسة تعرض .1

 الصرف فهم على الكراسة تساعد .1
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 بيةالعر  الثقافة مفهوم الكراسة تعرض .1
 واملعايري جلودة اللغة اليت حتت املتوسط هي:

 تكاملة تباعة األفكار عقدة .2

 احملفوظات يف العربية اللغة استخدام الكراسة تعرض .1

 الشعر يف العربية اللغة استخدام الكراسة تعرض .1

 املتضادات يف اإلهتمام الكراسة تعطي .1

 املرادفات يف اإلهتمام الكراسة تعطي .1
وهلا ستة معايري، وقد مت  1701ة اللغة هو ثالثا، درجة متوسط جود

 ترتيبها يف اجلدول اآليت:
 ترتيب درجة معايير جودة اإلخراج لكراسة "بوسانتيك" 4.73جدول 

 القيمة الدرجة المعيار رقم
 ممتاز 1728 املناسبة باملواد تعرض الكراسة الصورة 11
 جيد جدا 1780 الفهرس يساعد على فهم مضمون الكراسة تعرض الكراسة 12
 جيد جدا 1700 التجليد اجليد تعرض الكراسة 20

 (1701متوسط )
 جيد جدا 1701 الغالف اجليد تعرض الكراسة 20
 جيد جدا 1710 الورق اجليد تعرض الكراسة 28
 جيد جدا 1712 تعرض الكراسة املقدمة تساعد على طريقة استخدام الكراسة 17

 
ري فوق املتوسط واملعايري حتت املتوسط، ومن هذا اجلدول عرفنا أن املعاي

 أما املعايري جلودة اإلخراج اليت فوق املتوسط هي:
 باملواد املناسبة الصورة الكراسة تعرض .2

 الكراسة مضمون فهم على يساعد الفهرس الكراسة تعرض .1

 اجليد التجليد الكراسة تعرض .1
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 هي: توسطاليت حتت املاإلخراج واملعايري جلودة 
 اجليد الغالف الكراسة تعرض .2

 اجليد الورق الكراسة تعرض .1

 الكراسة استخدام طريقة على تساعد املقدمة الكراسة تعرض .1
، وقد مت 1707وأما درجة متوسط كل املعايري لكراسة بوسانتيك هي 

 ترتيبها يف اجلدول التايل:
 القيمة لكل المعيار مع ترتيب الدرجة لكرسة "بوسانتيك"  4.74جدول 

 رقم
 نوع

 المعيار
 القيمة الدرجة رقم المعيار / المعيار

 ممتاز 1728 املناسبة باملواد تعرض الكراسة الصورة 11 اإلخراج 2
 ممتاز 1720 فهم النحوعلى تساعد الكراسة  8 اللغة 1
 ممتاز 1770 عرض املفردات تتدرج الكراسة يف 2 مضمون 1
 ممتاز 1771 تعرض الكراسة مواد مهارة القراءة 1 مضمون 1
 ممتاز 1771 تعرض الكراسة مفهوم الثقافة اإلسالمية 21 اللغة 1
 جيد جدا 1777 فهم الصرف علىتساعد الكراسة  0 اللغة 0
 جيد جدا 1701 عرض القواعد تتدرج الكراسة يف 1 مضمون 0
 جيد جدا 1702 تعرض الكراسة مواد مهارة الكالم 1 مضمون 8
 جيد جدا 1780 د على فهم مضمون الكراسةالفهرس يساع تعرض الكراسة 12 اإلخراج 0
 جيد جدا 1700 التجليد اجليد تعرض الكراسة 20 اإلخراج 27
 جيد جدا 1701 تعرض الكراسة مواد مهارة الكتابة 0 مضمون 22

 (1707متوسط )
 جيد جدا 1700 تعرض الكراسة مفهوم الثقافة العربية 21 اللغة 21
 جيد جدا 1701 ف اجليدالغال تعرض الكراسة 20 اإلخراج 21
 جيد جدا 1701 عقدة األفكار تباعة تكاملة 20 اللغة 21
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 جيد جدا 170 تعرض الكراسة مواد مهارة االستماع 1 مضمون 21
 جيد جدا 1710 تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف احملفوظات 21 اللغة 20
 اجيد جد 1710 الورق اجليد تعرض الكراسة 28 اإلخراج 20
 جيد جدا 1712 تعرض الكراسة املقدمة تساعد على طريقة استخدام الكراسة 17 اإلخراج 28
 جيد جدا 1718 تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف الشعر 21 اللغة 20
 جيد جدا 1711 تعطي الكراسة اإلهتمام يف املتضادات 22 اللغة 17
 جيد جدا 1718 ادفاتتعطي الكراسة اإلهتمام يف املر  27 اللغة 12
 جيد 1701 للواجب املنزيل تعد الكراسة التدريبات 0 مضمون 11

 
من هذا اجلدول، يستطيع الباحث مييز بني املزايا والنقصان من كل معايري كراسة 
بوسانتيك. فاملزايا هي املعايري اليت فوق متوسط، والنقصان هي املعايري اليت حتت 

 متوسط.
 كراسة بوسانتيك بالرتتيب هي:فاملزايا من معايري  

 تستعمل أن للكراسة، كما ينبغي باملواد املناسبة الصورة الكراسة تعرضاألول، 
 والتعرض باملواد، تناسب أن الكراسة يف تعرض اليت للصورة وكذا موادها، يف الصورة
 وينبغي. نظرها الدارس يصعب حىت صغري حبجم أم  الكراسة ورق متأل حىت كبري حبجم
 أم االمساء عن التعبري عند الصورة فتعرض. امللونة الفوتوغرافية بالصورة تعرض أن ورةللص

 .ثقافية أمناط أم الرتاكيب أم األفعال
 الطالب مساعدة على للكراسة فينبغي. النحو فهم على الكراسة تساعدالثاين، 

 اعدالقو  هي القواعد ومن القواعد، هي اللغة عناصر ومن اللغة، عناصر فهم على
 يفهمها أن ينبغي اللغة عناصر يف املهمة العناصر إحدى هي النحوية فالقواعد النحوية،

 .اللغة ويتعلم يدرس من كل
 عرض يف تتدرج أن للكراسة فينبغي. املفردات عرض يف الكراسة تتدرجالثالث، 

 إىل القليل من درس كل يف وعددها الصعب، إىل سهل من هنا فالتدرج املفردات،
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 ونوعها، درس، أول يف النصوص تسبق قائمة شكل يف تقدميها ومكان ،الكثري
 .وتدريباهتا

 مهارة مواد تعطي أن للكراسة فينبغي. القراءة مهارة مواد الكراسة تعرضالرابع، 
 واملناسبة احلوار، أو التعرض شكل يف الكتابة فهم وهي املعيارية للكفاءة املنابسة القراءة

 بشكل واخلطاب واجلمل الكلمات عن عال بصوت وقراءة طقن وهي األساسية للكفاءة
 إجيادو  وصحيحا، مناسبا اخلطاب ومواضيع أشكال على والتعارف وصحيح، مناسب

 .األفكار أو املعىن
 على اجليدة للكراسة فينبغي .اإلسالمية الثقافة مفهوم الكراسة تعرضاخلامس، 

 اللغوية واألبنية املفردات مع لكتكام بشكل وتقدميه اإلسالمية الثقافة مفهوم عرض
 .اإلسالم ثقافة حول والنصوص

 مساعدة على للكراسة فينبغي. الصرف فهم على الكراسة تساعدالسادس، 
 هي القواعد ومن القواعد، هي اللغة عناصر ومن اللغة، عناصر فهم على الطالب
 أن ينبغي اللغة رعناص يف املهمة العناصر إحدى هي الصرفية فالقواعد الصرفية، القواعد
 .اللغة ويتعلم يدرس من كل يفهمها

 عند عرضها يف الكراسة تتدرج أن. القواعد عرض يف الكراسة تتدرجالسابع، 
 .الصعب إىل السهل من فاالنتقال تدريسها،

 مهارة مواد تعطي أن للكراسة فينبغي. الكالم مهارة مواد الكراسة تعرضالثامن، 
 التعرض شكل يف شفويا املعلومات عن الكشف وهي عياريةامل للكفاءة املنابسة الكالم

 مع سياق يف شفويا اآلراء أو األفكار تقدمي وهي األساسية للكفاءة واملناسبة احلوار أو
 .املناسب للسياق وفقا احلوار وإجراء السليم، النطق

 له فالفهرس. الكراسة مضمون فهم على يساعد الفهرس الكراسة تعرضالتاسع، 
 بداخله، املعلومات من يراد ما على احلصول وتيسري الكراسة مضمون تعريف يف مها دور

 وويعرض صفختها، وأرقام وموضوعات فصول من الكراسة بداخل ما يعرض والفهرس
 .الرومانية أو األجبدية باحلروف ويرقم مقدمتها يف عادة الكراسة فهرس
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 حىت جدا، مهم الكراسة يف فالتجليد. اجليد التجليد الكراسة تعرضالعاشر، 

 ورقة أم عادي بالتدبيس إما التجليد ونوع الكراسة، من الكراسة أوراق كل اليستقل
 .عادي تدبيس جتليدمها نوع الكراستني هتني من وكل فاخر، جتليد أم مقوية

 مواد تعطي أن للكراسة فينبغي. الكتابة مهارة مواد الكراسة تعرض احلادي عشر،
 شكل يف مكتوبا املعلومات عن الكشف وهي املعيارية للكفاءة ابسةاملن الكتابة مهارة

 واجلمل والعبارت الكلمات كتابة وهي األساسية للكفاءة واملناسبة احلوار، أو التعرض
 كتابة اآلراء أو األفكار عن والتعبري وصحيحا، سليما الرتقيم وعالمات واهلجاء باحلروف

 .الصحيحة واهلياكل والعبارات الكلمات باستخدام اجلمل يف
 فالنقصان من معايري كراسة بوسانتيك بالرتتيب هي:

 جزء تقدمي على للكراسة ينبغيف. املنزيل للواجب التدريبات الكراسة تعداألول، 
 والنشاط الذايت والتعليم املنزيل العمل على حتث اليت الدروس من جمموعة فيه للطالب

 .واإلستذكار واإلجتهاد الذايت
 يهتم أن للكراسة فينبغي. املرادفات يف اإلهتمام الكراسة تعطيالثاين، 

 تدريسها، يبني وكذا القائمة، يف أم الدروس ثنايا يف أكانت سواء وعرضها باملرتادفات،
 بني كثرية خلط وأوجه بينها الفرق أوجه وإدراك املرتادفات تعلم على حاجة يف فالطالب
 .واستخداماهتا املرتادفات

 يهتم أن للكراسة فينبغي. املتضادات يف اإلهتمام الكراسة يتعطالثالث، 
 تدريسها، يبني وكذا القائمة، يف أم الدروس ثنايا يف أكانت سواء وعرضها ، بااملتضادات

 كثرية خلط وأوجه بينها الفرق أوجه وإدراك املتضادات تعلم على حاجة يف فالطالب
 .واستخداماهتا املتضادات بني

 أن للكراسة فينبغي. الشعر يف العربية اللغة استخدام كراسةال تعرضالرابع، 
 وجذابة العربية الثقافة من الشعر يف أن كما الشعر يف العربية اللغة استخدام تعرض
 .لغتها
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 فليست. الكراسة استخدام طريقة على تساعد املقدمة الكراسة تعرضاخلامس، 
 علمي وزن ذات شخصية من مةمقد أو للتقريظ مقدمات هي املعيار هذا يف املقدمة
 عدة على تشنمل أن هلا وينبغي الكراسة عن موضوعية فكرة فيها منهجية مقدمة ولكن

 طريقة املهارات، تركيز واملنطلقات، األسس الكراسة، هدف الفكرة، نشأة: منها عناصر
 .املعلمة اللغة نوع الكراسة، استخدام طريق املستخدمة، التدريس

 وورقة وصفراء، بيضاء الورق أنواع فمن. اجليد الورق سةالكرا تعرضالسادس، 
 .بيضاء ورقهما نوع الكراستني هتني من وكل. فاخرة وورقة صحفة،

 أن للكراسة فينبغي. احملفوظات يف العربية اللغة استخدام الكراسة تعرضالسابع، 
 العربية الثقافة من احملفوظات يف أن كما احملفوظات يف العربية اللغة استخدام تعرض
 .لغتها وجذابة

 مواد تعطي أن للكراسة فينبغي. االستماع مهارة مواد الكراسة تعرضالثامن، 
 التعرض شكل يف الشفهية املعلومات فهم وهي املعيارية للكفاءة املنابسة االستماع مهارة

 الكلمات) والكالم األصوات عن التعرف وهي األساسية للكفاءة واملناسبة احلوار أو
 خمتلف عن الفكرة أو واملفهوم املعىن وإلتقاط الصحيح، السياق يف( واجلمل اراتوالعب

 .الشفوي اخلطاب أشكال
 بني الرسالة إلقاء على للكراسة فينبغي. تكاملة تباعة األفكار عقدةالتاسع، 

 شعبة وبني اجملاور، آخر وفصل واحد فصل وبني الفقرة، يف اجلملة وبني اجملاورة، الفقرة
 .املعقولة العالقة سيعك فصل

 يكون الكراستني هتني غالف فشكل. اجليد الغالف الكراسة تعرضالعاشر، 
 .واللون الصورة ناحية من الغالف جذابية على شكل هذا ويؤثر وملونة، مصورة

 على اجليدة للكراسة فينبغي. العربية الثقافة مفهوم الكراسة تعرضاحلادي عشر، 
 اللغوية واألبنية املفردات مع كتكامل بشكل تقدميهو  العربية الثقافة مفهوم عرض

 .العرب ثقافة حول والنصوص
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ومن هذا اجلدول، يستطيع الباحث أيضا أن يوزع كل من اجلودة ملعرفة النسبة 
 املئوية لكل من اجلودة. وهي كما يف الصورة التالية:

 
 "بوسانتيك" النسبة المئوية لكل من المعايير لكراسة 4.0صورة 

 
 

بينت هذه الصورة النسبة املئوية لكل من معايري اجلودة، فمعايري جودة 
، ومعايري جودة %10واليت حتت املتوسط  %02املضمون اليت فوق املتوسط 

، ومعايري جودة %00واليت حتت املتوسط  %11املتوسط اللغة اليت فوق 
، وكل من املعايري %17واليت حتت املتوسط  %17اإلخراج اليت فوق املتوسط 

 .%17واليت حتت املتوسط  %17اليت فوق املتوسط 
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 والقيمة لكل معايري كراسة التدريبات كما يلي:
 لكراسة "بوسانتيك"معايير كل القيمة   4.75جدول 
 القيمة جةالدر 

 ممتاز 1777 – 1772
 جيد جدا 1777 – 1772
 جيد 1777 – 1772
 مقبول 1777 – 2772
 مرفوض 2777 – 7772

 
وهذا مبعىن أن قيمة كراسة  1707ودرجة لكراسة "بوسانتيك" هي 

 بوسانتيك جيد جدا.
 

 الكراسة "حكمة" .3

اسة أما الدرجة والقيمة لكل من جودة املضمون واللغة واإلخراج لكر 
 التدريبات "حكمة" كما يف اجلدول التايل:

 "حكمةجودة كراسة التدريبات "الدرجة والقيمة ل 4.76جدول 
 القيمة الدرجة الجودة
 جيد جدا 1701 املضمون

 جيد جدا 1710 اللغة
 جيد جدا 1718 اإلخراج

 
 1701من هذا اجلدول عرفنا أن جودة املضمون حيصل على درجة 

 1710د جدا، وأن جودة اللغة حيصل على درجة فيحصل على قيمة جي
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 1718فيحصل على قيمة جيد جدا، وأن جودة اإلخراج حيصل على درجة 
 فيحصل على جيد جدا.

وبعد ذلك علينا أن نعرف ترتيب كل املعايري من كل جودة بالنسبة إىل 
درجة ذلك املعيار، وهذا ملعرفة هل ذلك املعيار فوق املتوسط أم حتت املتوسط 

 لكل جودة.
وهلا سبعة معايري، وقد  1701أوال، درجة متوسط جودة املضمون هو 

 مت ترتيبها يف اجلدول اآليت:
 ترتيب درجة معايير جودة المضمون لكراسة "حكمة" 4.72جدول 

 القيمة الدرجة المعيار رقم
 ممتاز 1770 تعرض الكراسة مواد مهارة القراءة 1
 جيد جدا 1700 تعرض املفردا تتدرج الكراسة يف 2
 جيد جدا 1700 تعرض الكراسة مواد مهارة الكالم 1
 جيد جدا 1780 تعرض الكراسة مواد مهارة الكتابة 0

 (1701متوسط )
 جيد جدا 1702 عرض القواعد تتدرج الكراسة يف 1
 جيد جدا 1711 تعرض الكراسة مواد مهارة االستماع 1
 جيد 1718 للواجب املنزيل تعد الكراسة التدريبات 0

 
ومن هذا اجلدول عرفنا أن املعايري فوق املتوسط واملعايري حتت املتوسط، 

 أما املعايري جلودة املضمون اليت فوق املتوسط هي:
 القراءة مهارة مواد الكراسة تعرض .2

 املفردات عرض يف الكراسة تتدرج .1

 الكالم مهارة مواد الكراسة تعرض .1

 الكتابة مهارة مواد الكراسة تعرض .1
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 هي: توسطاليت حتت امل املضمونملعايري جلودة وا
 القواعد عرض يف الكراسة تتدرج .2

 االستماع مهارة مواد الكراسة تعرض .1

 املنزيل للواجب التدريبات الكراسة تعد .1
وهلا تسعة معايري، وقد مت  1710ثانيا، درجة متوسط جودة اللغة هو 

 ترتيبها يف اجلدول اآليت:
 جودة اللغة لكراسة "حكمة" ترتيب درجة معايير 4.78جدول 

 القيمة الدرجة المعيار رقم
 ممتاز 1771 فهم النحوعلى تساعد الكراسة  8
 ممتاز 1771 فهم الصرف علىتساعد الكراسة  0
 جيد جدا 1700 تعرض الكراسة مفهوم الثقافة اإلسالمية 21

 (1710متوسط )
 جيد جدا 1710 تعرض الكراسة مفهوم الثقافة العربية 21
 جيد جدا 1710 تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف احملفوظات 21
 جيد جدا 1711 تعطي الكراسة اإلهتمام يف املرادفات 27
 جيد جدا 1711 تعطي الكراسة اإلهتمام يف املتضادات 22
 جيد جدا 1717 عقدة األفكار تباعة تكاملة 20
 جيد جدا 1710 شعرتعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف ال 21

 
ومن هذا اجلدول عرفنا أن املعايري فوق املتوسط واملعايري حتت املتوسط، 

 أما املعايري جلودة اللغة اليت فوق املتوسط هي:
 النحو فهم على الكراسة تساعد .2

 الصرف فهم على الكراسة تساعد .1

 اإلسالمية الثقافة مفهوم الكراسة تعرض .1
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 املتوسط هي: واملعايري جلودة اللغة اليت حتت
 العربية الثقافة مفهوم الكراسة تعرض .2

 احملفوظات يف العربية اللغة استخدام الكراسة تعرض .1

 املرادفات يف اإلهتمام الكراسة تعطي .1

 املتضادات يف اإلهتمام الكراسة تعطي .1

 تكاملة تباعة األفكار عقدة .1

 الشعر يف العربية اللغة استخدام الكراسة تعرض .0
وهلا ستة معايري، وقد مت  1718دة اللغة هو ثالثا، درجة متوسط جو 

 ترتيبها يف اجلدول اآليت:
 ترتيب درجة معايير جودة اإلخراج لكراسة "حكمة" 4.79جدول 

 القيمة الدرجة المعيار رقم
 ممتاز 1721 املناسبة باملواد تعرض الكراسة الصورة 11
 جيد جدا 1788 الفهرس يساعد على فهم مضمون الكراسة تعرض الكراسة 12

 (1718متوسط )
 جيد جدا 1711 تعرض الكراسة املقدمة تساعد على طريقة استخدام الكراسة 17
 جيد جدا 1717 الورق اجليد تعرض الكراسة 28
 جيد جدا 1717 التجليد اجليد تعرض الكراسة 20
 جيد جدا 1728 الغالف اجليد تعرض الكراسة 20

 
فوق املتوسط واملعايري حتت املتوسط، ومن هذا اجلدول عرفنا أن املعايري 

 أما املعايري جلودة اإلخراج اليت فوق املتوسط هي:
 باملواد املناسبة الصورة الكراسة تعرض .2

 الكراسة مضمون فهم على يساعد الفهرس الكراسة تعرض .1
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 هي: توسطاليت حتت املاإلخراج واملعايري جلودة 
 الكراسة اماستخد طريقة على تساعد املقدمة الكراسة تعرض .2

 اجليد الورق الكراسة تعرض .1

 اجليد التجليد الكراسة تعرض .1

 اجليد الغالف الكراسة تعرض .1
، وقد مت 1707وأما درجة متوسط كل املعايري لكراسة بوسانتيك هي 

 ترتيبها يف اجلدول التايل:
 القيمة لكل المعيار مع ترتيب الدرجة لكرسة "حكمة"  4.31جدول 

 رقم
 نوع

 المعيار
 القيمة الدرجة معيار / المعياررقم ال

 ممتاز 1721 املناسبة باملواد تعرض الكراسة الصورة 11 اإلخراج 2
 ممتاز 1770 تعرض الكراسة مواد مهارة القراءة 1 مضمون 1
 ممتاز 1771 فهم النحوعلى تساعد الكراسة  8 اللغة 1
 ممتاز 1771 فهم الصرف علىتساعد الكراسة  0 اللغة 1
 جيد جدا 1700 عرض املفردات تتدرج الكراسة يف 2 مضمون 1
 جيد جدا 1700 تعرض الكراسة مواد مهارة الكالم 1 مضمون 0
 جيد جدا 1788 الفهرس يساعد على فهم مضمون الكراسة تعرض الكراسة 12 اإلخراج 0
 جيد جدا 1780 تعرض الكراسة مواد مهارة الكتابة 0 مضمون 8
 جيد جدا 1700 فهوم الثقافة اإلسالميةتعرض الكراسة م 21 اللغة 0
 جيد جدا 1702 عرض القواعد تتدرج الكراسة يف 1 مضمون 27

 (17027متوسط )
 جيد جدا 1711 تعرض الكراسة املقدمة تساعد على طريقة استخدام الكراسة 17 اإلخراج 22
 جيد جدا 1711 تعرض الكراسة مواد مهارة االستماع 1 مضمون 21
 جيد جدا 1710 تعرض الكراسة مفهوم الثقافة العربية 21 اللغة 21
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 جيد جدا 1710 تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف احملفوظات 21 اللغة 21
 جيد جدا 1711 تعطي الكراسة اإلهتمام يف املرادفات 27 اللغة 21
 جيد جدا 1711 تعطي الكراسة اإلهتمام يف املتضادات 22 اللغة 20
 جيد جدا 1717 عقدة األفكار تباعة تكاملة 20 اللغة 20
 جيد جدا 1717 الورق اجليد تعرض الكراسة 28 اإلخراج 28
 جيد جدا 1717 التجليد اجليد تعرض الكراسة 20 اإلخراج 20
 جيد جدا 1710 تعرض الكراسة استخدام اللغة العربية يف الشعر 21 اللغة 17
 جيد جدا 1728 يدالغالف اجل تعرض الكراسة 20 اإلخراج 12
 جيد 1718 للواجب املنزيل تعد الكراسة التدريبات 0 مضمون 11

 
من هذا اجلدول، يستطيع الباحث مييز بني املزايا والنقصان من كل معايري كراسة 
بوسانتيك. فاملزايا هي املعايري اليت فوق متوسط، والنقصان هي املعايري اليت حتت 

 متوسط.
 اسة بوسانتيك بالرتتيب هي:فاملزايا من معايري كر 

 تستعمل أن للكراسة فينبغي. باملواد املناسبة الصورة الكراسة تعرضاألول، 
 والتعرض باملواد، تناسب أن الكراسة يف تعرض اليت للصورة وكذا موادها، يف الصورة
 وينبغي. نظرها الدارس يصعب حىت صغري حبجم أم  الكراسة ورق متأل حىت كبري حبجم

 أم االمساء عن التعبري عند الصورة فتعرض. امللونة الفوتوغرافية بالصورة تعرض نأ للصورة
 .ثقافية أمناط أم الرتاكيب أم األفعال

 مهارة مواد تعطي أن للكراسة فينبغي. القراءة مهارة مواد الكراسة تعرضالثاين، 
 واملناسبة احلوار، أو التعرض شكل يف الكتابة فهم وهي املعيارية للكفاءة املنابسة القراءة

 بشكل واخلطاب واجلمل الكلمات عن عال بصوت وقراءة نطق وهي األساسية للكفاءة
 إجياد وصحيحا، مناسبا اخلطاب ومواضيع أشكال على والتعارف وصحيح، مناسب

 .األفكار أو املعىن
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 مساعدة على للكراسة فينبغي .النحو فهم على الكراسة تساعدالثالث، 
 هي القواعد ومن القواعد، هي اللغة عناصر ومن اللغة، ناصرع فهم على الطالب
 أن ينبغي اللغة عناصر يف املهمة العناصر إحدى هي النحوية فالقواعد النحوية، القواعد
 .اللغة ويتعلم يدرس من كل يفهمها

 بوسانتيك لكراسة املتوسط درجة. الصرف فهم على الكراسة تساعدالرابع، 
 أصغر بوسانتيك كراسة أن مبعىن وهذا 1771 حكمة اسةلكر  املتوسط ودرجة 1777
 فهم على الطالب مساعدة على للكراسة فينبغي. حكمة كراسة من املتوسط درجة

 الصرفية، القواعد هي القواعد ومن القواعد، هي اللغة عناصر ومن اللغة، عناصر
 من كل همهايف أن ينبغي اللغة عناصر يف املهمة العناصر إحدى هي الصرفية فالقواعد

 .اللغة ويتعلم يدرس
 عرض يف تتدرج أن للكراسة فينبغي. املفردات عرض يف الكراسة تتدرجاخلامس، 

 إىل القليل من درس كل يف وعددها الصعب، إىل سهل من هنا فالتدرج املفردات،
 ونوعها، درس، أول يف النصوص تسبق قائمة شكل يف تقدميها ومكان الكثري،

 .وتدريباهتا
 مواد تعطي أن للكراسة فينبغي. الكالم مهارة مواد الكراسة تعرض، السادس

 شكل يف شفويا املعلومات عن الكشف وهي املعيارية للكفاءة املنابسة الكالم مهارة
 يف شفويا اآلراء أو األفكار تقدمي وهي األساسية للكفاءة واملناسبة احلوار أو التعرض
 .املناسب للسياق فقاو  احلوار وإجراء السليم، النطق مع سياق

 له فالفهرس. الكراسة مضمون فهم على يساعد الفهرس الكراسة تعرضالسابع، 
 بداخله، املعلومات من يراد ما على احلصول وتيسري الكراسة مضمون تعريف يف هام دور

 وويعرض صفختها، وأرقام وموضوعات فصول من الكراسة بداخل ما يعرض والفهرس
 .الرومانية أو األجبدية باحلروف ويرقم مقدمتها يف عادة الكراسة فهرس

 مهارة مواد تعطي أن للكراسة فينبغي. الكتابة مهارة مواد الكراسة تعرضالثامن، 
 التعرض شكل يف مكتوبا املعلومات عن الكشف وهي املعيارية للكفاءة املنابسة الكتابة
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 باحلروف واجلمل العبارتو  الكلمات كتابة وهي األساسية للكفاءة واملناسبة احلوار، أو
 يف كتابة اآلراء أو األفكار عن والتعبري وصحيحا، سليما الرتقيم وعالمات واهلجاء
 .الصحيحة واهلياكل والعبارات الكلمات باستخدام اجلمل

 لكراسة املتوسط درجة. اإلسالمية الثقافة مفهوم الكراسة تعرضالتاسع، 
 كراسة أن مبعىن وهذا 1700 حكمة لكراسة املتوسط ودرجة 1771 بوسانتيك
 عرض على اجليدة للكراسة فينبغي. حكمة كراسة من املتوسط درجة أكرب بوسانتيك

 والنصوص اللغوية واألبنية املفردات مع كتكامل بشكل وتقدميه اإلسالمية الثقافة مفهوم
 .اإلسالم ثقافة حول

 عند عرضها يف الكراسة تتدرج أن. القواعد عرض يف الكراسة تتدرجالعاشر، 
 الصعب، إىل السهل من فاالنتقال تدريسها،

 فالنقصان من معايري كراسة بوسانتيك بالرتتيب هي:
 جزء تقدمي على للكراسة ينبغي. املنزيل للواجب التدريبات الكراسة تعداألول، 

 والنشاط الذايت والتعليم املنزيل العمل على حتث اليت الدروس من جمموعة فيه للطالب
 .واإلستذكار اإلجتهادو  الذايت

 يكون الكراستني هتني غالف فشكل. اجليد الغالف الكراسة تعرضالثاين، 
 .واللون الصورة ناحية من الغالف جذابية على شكل هذا ويؤثر وملونة، مصورة

 أن للكراسة فينبغي. الشعر يف العربية اللغة استخدام الكراسة تعرضالثالث، 
 وجذابة العربية الثقافة من الشعر يف أن كما الشعر يف العربية اللغة استخدام تعرض
 .لغتها

 حىت جدا، مهم الكراسة يف فالتجليد .اجليد التجليد الكراسة تعرضالرابع، 
 ورقة أم عادي بالتدبيس إما التجليد ونوع الكراسة، من الكراسة أوراق كل اليستقل

 .عادي تدبيس جتليدمها نوع الكراستني هتني من وكل فاخر، جتليد أم مقوية
 وورقة وصفراء، بيضاء الورق أنواع فمن. اجليد الورق الكراسة تعرضاخلامس، 

 .بيضاء ورقهما نوع الكراستني هتني من وكل. فاخرة وورقة صحفة،
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 بني الرسالة إلقاء على للكراسة فينبغي. تكاملة تباعة األفكار عقدةالسادس، 
 شعبة وبني اجملاور، آخر وفصل واحد فصل نيوب الفقرة، يف اجلملة وبني اجملاورة، الفقرة
 .املعقولة العالقة يعكس فصل

 يهتم أن للكراسة فينبغي .املتضادات يف اإلهتمام الكراسة تعطيالسابع، 
 تدريسها، يبني وكذا القائمة، يف أم الدروس ثنايا يف أكانت سواء وعرضها ، بااملتضادات

 كثرية خلط وأوجه بينها الفرق أوجه كوإدرا املتضادات تعلم على حاجة يف فالطالب
 .واستخداماهتا املتضادات بني

 يهتم أن للكراسة فينبغي. املرادفات يف اإلهتمام الكراسة تعطيالثامن، 
 تدريسها، يبني وكذا القائمة، يف أم الدروس ثنايا يف أكانت سواء وعرضها باملرتادفات،

 بني كثرية خلط وأوجه بينها الفرق جهأو  وإدراك املرتادفات تعلم على حاجة يف فالطالب
 .واستخداماهتا املرتادفات

 أن للكراسة فينبغي. احملفوظات يف العربية اللغة استخدام الكراسة تعرضالتاسع، 
 العربية الثقافة من احملفوظات يف أن كما احملفوظات يف العربية اللغة استخدام تعرض
 .لغتها وجذابة

 عرض على اجليدة للكراسة فينبغي. العربية لثقافةا مفهوم الكراسة تعرضالعاشر، 
 والنصوص اللغوية واألبنية املفردات مع كتكامل بشكل وتقدميه العربية الثقافة مفهوم
 .العرب ثقافة حول

 تعطي أن للكراسة فينبغي. االستماع مهارة مواد الكراسة تعرضاحلادي عشر، 
 شكل يف الشفهية املعلومات فهم وهي ةاملعياري للكفاءة املنابسة االستماع مهارة مواد

 والكالم األصوات عن التعرف وهي األساسية للكفاءة واملناسبة احلوار أو التعرض
 الفكرة أو واملفهوم املعىن وإلتقاط الصحيح، السياق يف( واجلمل والعبارات الكلمات)

 .الشفوي اخلطاب أشكال خمتلف عن
. الكراسة استخدام طريقة على تساعد املقدمة الكراسة تعرضالثاين عشر، 

 وزن ذات شخصية من مقدمة أو للتقريظ مقدمات هي املعيار هذا يف املقدمة فليست
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 على تشنمل أن هلا وينبغي الكراسة عن موضوعية فكرة فيها منهجية مقدمة ولكن علمي
 املهارات، تركيز واملنطلقات، األسس الكراسة، هدف الفكرة، نشأة: منها عناصر عدة
 .املعلمة اللغة نوع الكراسة، استخدام طريق املستخدمة، التدريس قةطري

من هذا اجلدول، يستطيع الباحث أن يوزع كل من اجلودة ملعرفة النسبة املئوية 
 لكل من اجلودة. وهي كما يف الصورة التالية:

 لكراسة "حكمة" النسبة المئوية لكل من المعايير 4.7 الصورة

 
 

بينت هذه الصورة النسبة املئوية لكل من معايري اجلودة، فمعايري جودة 
، ومعايري جودة %10واليت حتت املتوسط  %02املضمون اليت فوق املتوسط 

، ومعايري جودة %17ت املتوسط واليت حت %07اللغة اليت فوق املتوسط 
، وكل من املعايري %00واليت حتت املتوسط  %11اإلخراج اليت فوق املتوسط 

 .%11واليت حتت املتوسط  %11اليت فوق املتوسط 
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 والقيمة لكل معايري كراسة التدريبات كما يلي:
 لكراسة "حكمة"معايير كل القيمة   4.30جدول 
 القيمة الدرجة

 تازمم 1777 – 1772
 جيد جدا 1777 – 1772
 جيد 1777 – 1772
 مقبول 1777 – 2772
 مرفوض 2777 – 7772

 
، وهذا مبعىن أن كراسة "حكمة" جيد 1702درجة لكراسة "حكمة" هي 

 جدا.
 

 ه. مناقشة نتائج البحث
 بأكمله، الفصل جمموع إىل عادة تقدم والدروس احملاضرات أن من بالرغم

 وطريقة الرتبوية العملية لنجاح مهما أمرا يعد فردا فردا الفصل أفراد معرفة لكن
مهم، ألن كما بينها مايكل بروسر أمر إن تركيز ما من الطالب فلذلك، .17التدريس

وكيث تريغويل أن الطالب عموما يدخلون حميط مادة الدرس أو الفصل الدراسي 
ين على املستوى خبربات سابقة وعلى درجة كبرية من التباين، وال يقتصر هذا التبا

النوعي لفهمهم السابق، بل يشمل على رؤيته وللمنهج السابق يف التعلم ولعملية 
. فحينما يدخلون البيئة أو املؤسسة التعليمية اجلديدة، 12التعلم والتعليم السابقة

يواجهون شيئا جديدا كثريا، فكل من هذه األشياء قد تكون مشكلة جديدة 
لغة العربية مثال، كإحدى الوسائل التعليمية املستخدمة لديهم. فكراسة التدريبات ال

يف كثري من املؤسسة التعليمية، أحيانا توزع مؤسسة الكراسة بدال أو مصاحبا 
                                                           

 .11. ص ،(م1771 حزم، ابن دار: بريوت) ناجحا؟، معلما تكون كيف الشميمري، الرمحن عبد بن أمحد17 
 .221ص. ه(،2117)الرياض: العبيكان، فهم التعلم والتدريس، مايكل بروسر وكيث تريغويل، 12
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للكتاب األساسي، ولكن من جهة الطالب فمنهم من مل يتعلم مادة اللغة العربية 
راسة التدريبات قبله، فبعدما يدخل إىل تلك املدرسة ويدرسون تلك املادة بوسيلة ك

املعينة يواجهون شيئا جديدا، فمنهم من يسهل تعلمها بتلك الكراسة واآلخر 
بالعكس. وكذا منهم من قبله يتعلم مادة اللغة العربية بالكراسة اليت يف رأيه أن 
الكراسة اليت قد استخدمها من قبل هي اجلذابة واجليدة، ولكن بعدما يستخدمون 

تغري رأيه األول إىل الثاين وهو عكس األول، وهذا مبعىن الكراسة األخرى اجلديدة ي
أن لديهم قدرة على الشعور والتقومي فيما لديهم من الكراسة. فالقدرة على الشعور 
والتقومي لدى الطالب قد اليهتمها املدرس أو املدرسة أو املؤسسة مع أن تلك 

 القدرة موجودة.
من عملية التقومي للكراسة فبناء على هذا البحث، ظهرت القيمة والدرجة 

لدى الطالب اليت قامت هبا الطالب نفسهم، فهذا دليل على أن الطالب 
يستطيعون على الشعور وإعطاء القيمة لكراسة التدريبات. ومن نتائج تقومي الطالب 
تعرف جوانب الضعف والقوة واملزايا والنقصان من كراسة التدريبات.فالطالب يقّوم 

سهم. فكل املعايري يف هذا البحث تعكس عن اجلودة الثالث: يف كل معايريها بنف
 املضمون واللغة واإلخراج، وكل نتيجة من هذه اجلودة قيمتها ودرجتها خمتلفة. 

فأرآء الطالب يف كل ما يتعلق هبم تكون شيئا مهما. وإذن، تقومي الطالب 
املصمم  لكراستهم تكون عملية مهمة أيضا، حيث تكون نتائجه نافعة للمدرس أو

أو كل من حيتاج إىل تلك النتائج. فمثال أن مصمم كراسة التدريبات يصممها 
بطريقاته وخرباته.ولكن حينما يريد املصمم تعديل الكراسة أو تطوريها فيستطيع 
املصمم أن يستفيد منها حىت اليكون تعديل فقط يف إبدال الغالف األول بالغالف 

ني مضمون الكراسة القدمية و مضمون الكراسة الثاين اجلديد ولكن ليس هناك فرق ب
اجلديدة أو فقط يبدل مكان مضمونه أو عنوانه. فيكسل الطالب حني دراستها بل 
يكسل أخذها إىل املدرسة. وهبذا هناك اندماج بني ما يعرضه النظريات أو اخلربات 
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ول وما شعره أو قّومه املستخدم أي الطالب من قبل. فيستطيع الكراسة على احلص
 إىل األهداف املرجوة املتعلقة بالطالب.

وبالنسبة إىل األدوات والوسائل املستخدمة لدى املدرسة يف التعلم ومدرسها 
. فمن هذا، 11الفعال ستكون من العوامل املؤثرة يف تسهيل وسرعة تعلم الطالب

. تأيت أمهية مشاركة الطالب يف تعيني كل ما يتعلق هبم، وخاصة يف كراسة التدريبات
ألهنم مستخدمو تلك كراسة التدريبات سواء بإرشاد املدرس يف اسخدامه أم ال عند 
الدراسة، ولذا جناح الدراسة ليس من قبل املدرس أو الوسائل فقط ولكن من قبل 

 الدارس أيضا.
 املدرس أن على التعليمية وأساليبها بطرائقها ترتكز القدمية املدرسةكما أن 

 تكون وهبذا التعليم لعملية األساسي الفعال والعامل للمعرفة األول املصدر هو
ولكن بالنظر إىل الواقع اليوم، أن الوحدة اليت تستخدمها   .11كليا املتعلم دور أمهلت

كثريا من املدارس متيل إىل نشاط الطالب، فالبد للطالب من التعلم الذايت مثال 
تدريبات، ولكن تلك وبعده البد هلم من إحدى الوسائل التعليمية مثل كراسة ال

الكراسة ليست جيدة عند رأي الطالب بل يشعر أهنا التصلح تعلمها، فمن هذا 
ظهر مشكلة جديدة، فكيف حتصل األهداف املرجوة من التعلم والتعليم إذا كانت 

 فيها مشكلة وخاصة مشكلة تتعلق بالطالب.
 كانيةإم وعلى نفسه املتعلم على تعتمد التعلم عملية أن نلحظ أن وميكن

من أنواع الوسائل  أن بيننا كثريوجدنا اليوم  وكما .11الذايت تعليمه طريق من استقباله
التعليمية اجلذابة اجلديدة، فيستطيع الطالب أن يستخدمها يف كل وقت ومكان بال 
انتظار إىل ما سيوزعه املدرسة من كراسة التدريبات وغريها. وهذه الوسائل قد تكون 

أو املوقع يف اإلنرتنيت، فهتني الوسيلتني يستطيع  pdfقة مثال على شكل الوثي
الطالب على حصوهلا بأقصر وقت وأقل جهد بل أكرب فائدة. فحينما التستطيع  

                                                           
32Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2011), hlm. 34. 
 .08. ص ،(م1721 املنهجية، الدار: عمان) ،العربية اللغة تدريس يف جديثة اجتاهات داخل، تركي ومساء زاير علي سعد11 
 .08. ص ،(م1721 املنهجية، الدار: عمان) ،العربية اللغة تدريس يف جديثة اجتاهات ،داخل تركي ومساء زاير علي سعد11 
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كراسة التدريبات على احلصول إىل األهداف املرجوة من التعليم، وتصمم كراسة 
ة التدريبات التدريبات فقط حلاجة املصمم نفسه، أو توزع املؤسسة التعليمية كراس

إلكمال احلقوق والواجبات، بل اليريدها والحيبها الطالب بأنواع األسباب، فمن 
 .املمكن سيميلون الطالب إىل استخدام الوسائل األخرى يف املستقبل

واحلاصل، ظهرت هنا أمهية التقومي من الطالب مبا فيه من اجلوانب املهمة، 
ظهرت هنا املعايري املهمة من تقومي  وكذا والنواحي الواسعة، والفوائد الكثرية.

الطالب يف كراسة تدريبات اللغة العربية، وهذه املعايري تدور حول املضمون واللغة 
 مواد الكراسة تعرض، املفردات عرض يف الكراسة تتدرجواإلخراج. فاملضمون : 

، مالكال مهارة مواد الكراسة تعرض، القواعد عرض يف الكراسة تتدرج، القراءة مهارة
 تعد، االستماع مهارة مواد الكراسة تعرض، الكتابة مهارة مواد الكراسة تعرض

 تعرض، النحو فهم على الكراسة تساعد. واللغة: املنزيل للواجب التدريبات الكراسة
 تعرض، الصرف فهم على الكراسة تساعد، اإلسالمية الثقافة مفهوم الكراسة
 الكراسة تعرض، تكاملة تباعة فكاراأل عقدة، العربية الثقافة مفهوم الكراسة

 يف العربية اللغة استخدام الكراسة تعرض، احملفوظات يف العربية اللغة استخدام
 يف اإلهتمام الكراسة تعطي، املتضادات يف اإلهتمام الكراسة تعطي، الشعر

 الفهرس الكراسة تعرض، باملواد املناسبة الصورة الكراسة تعرض. واإلخراج: املرادفات
 الكراسة تعرض، اجليد التجليد الكراسة تعرض، الكراسة مضمون فهم على عديسا

 على تساعد املقدمة الكراسة تعرض، اجليد الورق الكراسة تعرض، اجليد الغالف
. فعلى كل كراسة تدريبات اللغة العربية أن هتتم وتركز على الكراسة استخدام طريقة

 هذه املعايري.
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 الخامسالفصل 
 الخاتمة
 

 نتائج البحث ملخص .أ

يهدف هذا البحث إىل تقومي مضمون ولغة وإخراج كراسة التدريبات عند 
الطالب، ويقوم هذا البحث مبدرسة احملروسية الثانوية اإلسالمية لريبايا. فمن نتائج 

 حتليل بيانات ومناقشاهتا، يلخص الباحث فيما يلي:
 لى درجةحيصل ع" بوسانتيك" لكراسة املضمون جودة تقومي الطالب على .2

تقومي  أماو  .جدا جيد" بوسانتيك" كراسة مضمون جودة أن مبعىن وهذا 1702
 وهذا 1701 حيصل على درجة" حكمة" لكراسة املضمون جودةالطالب على 

 .جدا جيد" حكمة" كراسة مضمون جودة أن مبعىن

 1700 حيصل على درجة" بوسانتيك" لكراسة اللغة جودةتقومي الطالب على  .1
أما تقومي الطالب على و  .جدا جيد" بوسانتيك" كراسة لغة جودة نأ مبعىن وهذا

وهذا مبعىن أن جودة لغة   1710 حيصل على درجةجودة اللغة لكراسة "حكمة" 
 كراسة "حكمة" جيد جدا.

 1701 حيصل على درجة" بوسانتيك" جودة اإلخراج كراسةتقومي الطالب على  .1
أما تقومي الطالب جيد جدا. و وهذا مبعىن أن جودة إخراج كراسة "بوسانتيك" 

وهذا مبعىن أن  1718 حيصل على درجةلكراسة "حكمة"  اإلخراججودة على 
 جودة إخراج كراسة "حكمة" جيد جدا.

 
 التوصيات واالقتراحات .ب

على كراسة "بوسانتيك" أن حيسن أو يعدل يف معايري جودة املضمون اليت  .2
 الكراسة تعرض الكتابة، ةمهار  مواد الكراسة تعرضدرجتها حتت املعدل وهي: 

 .املنزيل للواجب التدريبات الكراسة تعد االستماع، مهارة مواد
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على كراسة "بوسانتيك" أن حيسن أو يعدل يف معايري جودة اللغة اليت درجتها  .1
 اللغة استخدام الكراسة وتعرض تكاملة، تباعة األفكار عقدةحتت املعدل وهي: 

 وتعطي الشعر، يف العربية اللغة استخدام اسةالكر  وتعرض احملفوظات، يف العربية
 .املرادفات يف اإلهتمام الكراسة وتعطي املتضادات، يف اإلهتمام الكراسة

على كراسة "بوسانتيك" أن حيسن أو يعدل يف معايري جودة اإلخراج اليت درجتها  .1
 اجليد، الورق الكراسة وتعرض اجليد، الغالف الكراسة تعرضحتت املعدل وهي: 

 .الكراسة استخدام طريقة على تساعد املقدمة الكراسة ضوتعر 

على كراسة "حكمة" أن حيسن أو يعدل يف معايري جودة املضمون اليت درجتها  .1
 مواد الكراسة وتعرض القواعد، عرض يف الكراسة تتدرجحتت املعدل وهي: 

 .املنزيل للواجب التدريبات الكراسة وتعد االستماع، مهارة

أن حيسن أو يعدل يف معايري جودة اللغة اليت درجتها حتت على كراسة "حكمة"  .1
 استخدام الكراسة وتعرض العربية، الثقافة مفهوم الكراسة تعرضاملعدل وهي: 

 وتعطي املرادفات، يف اإلهتمام الكراسة وتعطي احملفوظات، يف العربية اللغة
 الكراسة رضوتع تكاملة، تباعة األفكار وعقدة املتضادات، يف اإلهتمام الكراسة

 .الشعر يف العربية اللغة استخدام

على كراسة "اإلخراج" أن حيسن أو يعدل يف معايري جودة اإلخراج اليت درجتها  .0
 استخدام طريقة على تساعد املقدمة الكراسة تعرضحتت املعدل وهي: 

 وتعرض اجليد، التجليد الكراسة وتعرض اجليد، الورق الكراسة وتعرض الكراسة،
 .اجليد غالفال الكراسة

 على الطالب بتقومي كراسة التدريبات اليت يستخدموهنا. .0

 على مدرسي اللغة العربية بتقومي كراسة التدريبات اليت يستخدموهنا الطالب. .8

 على باحثي اللغة العربية بتطوير هذا البحث. .0
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 السيرة الذاتية
 

. درس يف املدرسة 2080ديسمرب  21املولود يف سوربايا أم مقدوم بأحمد، 
اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية برجاسا فتريوجنان جومبانج. مث التحق يف املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية املعارف بسنجاساري ماالنج. مث التحق يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

ومية املعارف بسنجاساري ماالنج. مث التحق جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلك
مباالنج وحصل على شهادة البكالوريوس من قسم اللغة العربية وآدهبا بكلية العلوم 

 .1722اإلنسانية والثقافة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ماالنج سنة 
 


