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 إهداء  
 

 احلمد هلل رب العاملني على مجيع النعم الوافرة، 
 حممد صلى هللا علىيه وسلم.الصالة والسالم على سيدان 

 أهدت الباحثة هذه الرسالة إىل :
 الذين ربياين وأدبياين أحسن التأديبزاري إروان و ليلي ماألب واألم احملبوبني، 

 عسى هللا أن يرمحهما ويبارك هلما دائما آمني.
___ 

 بيال اموتيا سلس و أخيت الصغرية   مؤذن العريفأخي الكبري احملبوب 
 أعطو الباحثة التشجيع يف طلب العلم، تدعو الباحثة هلا ابلنجاح مجيع األمورالذان قد 

___ 
 

 أساتذيت
 الذين علموين ابلعلوم الدنيوية واألخروية واألدب 

 
 كافة الزمالء وأصحايب

 الذين ساعدوين يف كتابة هذه الرسالة وأىل مجيع إخواين املسلمني األبرايء
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 شكر وتقدير 
 

العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء  احلمد هلل رب   
 واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني.

مث أقدم جزيل إىل كل من بذل جهده يف املساعدة على إمتام هذه الرسالة. فهذه ارسالة التتم إال   
احملبوبة واألساتذة الكرام والزمالء، وأخص ابإلرشادات ولتوجيهات واالقرتحات واملساعدات من األسرة  

 ابلشكر إىل :
 مساحة أ. د. عبد احلارس، مدير جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج -1
مساحة أ. د. أمي سنبولة، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية  -2

 احلكومية مباالنج 
ديناات،رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدرسات العليا جامعة موالان مسحة د. ولداان وركا -3

 ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 
أنفقا   -4 قد  الذين  الثاين،  املشرف  حلمي  دانيال  د.  و  األول  املشرف  نورهادي،  د.  مساحة 

ا هللا وجيزيهما  أوقاهتما وبذال جهودمها إلشراف هذه الرسالة إشرفا كامال، عسى أن يباركهم
 خري اجلزاء

مساحة املعلمني يف قسم التعليم اللغة الربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان ملك إبراهيم   -5
اإلسالمية احلكومية مباالنج الذين قدموا العلوم واملعارف والتشجيع للباحثة، وجزاهم هللا خري 

 اجلزاء.
اإلسالمية -6 الثانوية  املدرسة  وانئب  رئيس  اللغة    3احلكومية    مساحة  ومعلم  بنجانج   بدانج 

 العالبية ومجيع األساتذة والطالب الذين ساعدوا الباحثة يف كتابة الرسالة. 
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الذين رافقوا الباحثة من بداية الدراسة    2018زمالئى يف فصل "أ" قسم تعليم اللغة العربية   -7
كومية مباالنج إىل إمتامها،  يف كلية الدراسيات العليا جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احل

 وجزاهم الل خري اجلزاء.
ساري   -8 مورين  أوفري،  إستعانة  نونوك  فاز،  موالان  فرسدا  سرتيكا،  ديوي  احملبوابت  أخوايت 

 ريطنجا. جزاهم هللا أحسن اجلزاء.  
وإن    توفيق من هللا عز وجل،  فهو  أصاب  فإن  املتواضع،  فهذا جهدي وعملي  وأخريا، 

أخطأ فهو لقلة علمي، وعلى القارئ أن يقدم االقرتاحات لتحسني هذا البحث. عسى هللا  
أن جيعل هذا البحث مفيدا وانفعا ملن يستفيد منه، آمني. وصلى هللا على سيدان حممد وعلى 

 مد هلل رب العاملني.  آله وصحبه أمجعني، واحل
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 مستخلص البحث 

يف تعليم مهارة القراءة ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  web-blogابستخدام  إعداد كراسة التدريبات  م.    2020أزهاراي، ايان.  
إبراهيم اإلسالمية  بدانج بنجانج.    3 العليا، جامعة موالان ملك  العربية، كلية الدراسات  اللغة  تعليم  رسالة املاجستري. قسم 

 حلمي املاجستري.  احلكومية ماالنج. املشرف األول : د. نورهادي، املاجستري واملشرف الثاين : د. دانيال 

 تعليم مهارة القراءة ، web-blogإعداد، كراسة التدريبات، ابستخدام   الكلمات اإلشارايت : 

  عب   التعلم.  إندونيسيا  يف التعليمية  للمؤسسات اخلاصة  حتدايته   العامل  يف دولة 215  أصاب  الذي  19  –كوفيد     تفشي ميثل 
  واملواد   اإلعالم   وسائل   وإعداد  ختطيط  احالي  املعلمني   من  طلب ي . املرض  تفشي   استمرار   أثناء   املشكلة   حل   ميكنه   بديل  هو   اإلنرتنت 

  عب   التعلم  يف للمساعدة  حالا  اإلنرتنت  شبكة   أساس  علىكراسة التدريبات    تعتب.  اإلنرتنت   عب  التعلم  أثناء  املستخدمة  واالسرتاتيجيات 
  مشكلة   ة الباحث  ت وجد  ،   التعل   عملية   يف .  العربية   اللغة   يف   املهارات  من   القراءة   مهارة  تعتب  . العربية   تعليم اللغة   يف   وخاصة   اإلنرتنت، 

  غري   قدراهتم  ألن  صحيح  بشكل  العريب   النص  قراءة  من   الطالب  يتمكن   ومل  واجلمل،   الكلمات  على  التعرف  يف  صعوبة  الطالب   يواجه 
إنتاج كراسة  ( 1هذا البحث يهدف إىل :  .التعلم يف  ومشكالت صعوابت  املعلم لذلك يشعر. أخرى وعوامل  املدرسة واخللفية املتكافئة 

ابستخدام   القراءة  مهارة  تعليم  يف  العربية.    web-blogالتدريبات  اللغة  تعليم  التدريبات  2ألغراض  صالحية كراسة  مدى  معرفة   )
 ( معرفة مدى فعالية كراسة التدريبات املطورة. 3املطورة. 

من    مدى صالحيتها  ومعرفة  التدريبات  إنتاج كراسة  أىل  البحث هتدف  هذا  والتطري ألن  البحث  البحث هي  تصميم  أما 
  48هم    اخلباء وفعالية جتربتها يف ميدان البحث. واخلباء يف جمال اللغة العربية واخلبري يف جمال تصميم املواد التعليمية. وأفراد التجربة

لبياانت املستخدمة هي املقابلة واالستبانة واالختبار. وأما يف حتليل البياانت الستخدمت الباحثة أسلوب  طالب، وأما أساليب مجع ا
 حتليال وصفيا وإحصائيا.  

يف تعليم مهارة القراءة مناسب ابتباع عشر   web-blog ابستخدام  ( إنتاج كراسة التدريبات  1وأما نتائج البحث فهي :   
 الذي املواد، فيديو اليوتوب  6وجد  بلوغ ي، يف هذه   web-blog الويب الذي إستعملت الباحثة يعينخطوات بروغ وغول. أما  

منوذج   حسب  مفردات على  حتتوي  عب  إليها  الوصول  ميكن  املتنوعة  والتدريبات  النهائي،  النصف  و  منتصف  إختبارت  املادة، 
التدريبات املطور 2.  قويزو    كاهوت و    شكلجوجل  ة ترتكب من حتكيم اخلبري يف جمال املادة واللغة حصل على  ( إن صالحية كراسة 

نتيجة    % 5،87نتيجة   على  حصل  العربية  اللغة  تعليم  مادة  تصميم  جمال  يف  اخلبري  حتكيم  ومن  جدا"،  "جيد  بتقدير  أي  املائة  يف 
عالة لدى طالب ابملدرسة الثانوية  ( إن كراسة التدريبات املطورة ملهارة القراءة تكون ف3يف املائة أي بتقدير "جيد جدا".     92،3%

( تدل على  %5)   % 0،05ت اجلدول عند مستوى الداللة    <  9،89بدانج بنجانج. ابلنظر إىل اخبار ت    3اإلسالمية احلكومية  
2،06 . 
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ABSTRACT 

Azharia, Yana. 2020. Development of Student Worksheets Using Web-blogs in Learning 

Reading Skills at Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang Panjang. Thesis, Post Graduate 

Program in Arabic Language Education, State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang.Advisor : (1) Dr. Nurhadi, M.A (2) Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

Keyword :Development, Student Worksheets, Using Web-blogs, Reading Skills. 

 The Covid-19 outbreak that occurred in 215 countries in the world, presents its own 

challenges for educational institutions in Indonesia. Online learning is an alternative that can 

solve the problem while this outbreak persists. Currently teachers are required to plan and 

prepare the media, materials and strategies used during online learning. Student worksheets using 

a web-blog are a solution in helping online learning, especially in Arabic subjects. Reading skills 

are one of the skills in Arabic. In the learning process, the researcher found that students had 

difficulty recognizing words and sentences and students were not able to read Arabic text 

properly and correctly. This was due to unequal abilities, school backgrounds, and other factors. 

So that in teaching the teacher experiences difficulties and various problems. The objectives of 

this study are: 1) Creating student worksheets for learning reading skills using a web-blog can 

achieve the objectives of learning Arabic at MAN 3 Padang Panjang. 2) To determine the 

validity of the developed student worksheets. 3) To determine the effectiveness of the developed 

student worksheets. 

 The research methodology used in this research is research and development, because 

this study aims to produce student worksheets and to find out the level of validity from experts 

and the level of effectiveness of their application in the field. The experts in this study are 

experts in the field of Arabic and are experts in learning design. For the test subjects as many as 

48 students, and data collection methods used were interviews, questionnaires and tests. Data 

processing using descriptive and statistical techniques. 

 The results of this study are as follows: 1) Student worksheets using a web-blog were 

developed for learning reading skills following Borg and Gall's ten steps. As for the web used, 

namely web-blogs, in this blog there are 6 material titles, YouTube videos containing vocabulary 

according to the material being studied, mid-term and end-of-semester tests and exercises that 

can be accessed on the Google Form, Kahoot and Quiz.com applications. 2) The level of validity 

of student worksheets developed based on material and language is 87.5% or with very good 

scores, and from the second expert in the field of learning development design is 92.3% or with 

very good scores. 3) Student worksheets developed for effective reading skills for students at 

MAN 3 Padang Panjang. With the results of the T test 9.89> from the t table at a significance 

level of 0.05 (5%) that is 2.06. 
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ABSTRAK 

Azharia, Yana. 2020. Pengembangan Lembar Kerja Siswa Menggunakan Web-blog dalam 

Pembelajaran Keterampilan Membaca di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang Panjang. 

Tesis, Program Magister Pendidikan Bahasa Arab, Pasca Sarjana Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing1 : Dr. Nurhadi, M.A, Pembimbing 

2 : Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

Kata Kunci: Pengembangan, Lembar Kerja Siswa, Menggunakan Web-blog, Keterampilan 

Membaca,  

  

 Wabah Covid-19 yang terjadi melanda 215 negara di dunia, memberikan tantangan tersendiri 

bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Pembelajaran secara daring adalah salah satu alternatif yang dapat 

mengatasi masalah selama wabah ini masih ada. Saat ini guru dituntut untuk merencanakan dan 

mempersiapkan media, materi serta strategi yang digunakan selama pembelajaran online. Lembar kerja 

siswa menggunakan web-blog merupakan salah satu solusi dalam membantu pembelajaran online 

khususnya dalam mata pelajaran bahasa Arab. Keterampilan membaca merupakan salah satu 

keterampilan dalam bahasa Arab. Dalam proses pembelajarannya peneliti menemukan masalah siswa 

kesulitan dalam mengenali kata dan kalimat serta siswa belum mampu membaca dengan baik dan benar 

teks bahasa Arab hal ini dikarenakan ketidak samaan kemampuan, latar belakang sekolah, dan faktor 

lainnya. Sehingga dalam pengajarannya guru mengalami kesulitan dan berbagai masalah. Tujuan 

penelitian ini adalah : 1) Membuat lembar kerja siswa untuk pembelajaran keterampilan membaca 

menggunakan web-blog dapat mencapai  tujuan pembelajaran bahasa Arab di MAN 3 Padang Panjang. 2) 

Untuk mengetahui validitas lembar kerja siswa yang dikembangkan. 3) Untuk mengetahui efektifitas 

lembar kerja siswa yang dikembangkan.   

 Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan, 

karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan lembar kerja siswa serta mengetahui tingkat 

validitasnya dari tenaga ahli dan tingkat keefektifan penerapannya di lapangan. Tenaga ahli dalam 

penelitian ini adalah seorang ahli di bidang materidanbahasa dan ahli dalam desain pembelajaran. Untuk 

subjek tes sebanyak 48 siswa, dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, angket 

dan test. Pengolahan data menggunakan teknik deskriptif dan statistik. 

 Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Lembar kerja siswa menggunakan web-blog 

yang dikembangkan untuk pembelajaran keterampilan membaca mengikuti sepuluh langkah Borg dan 

Gall. Adapun web yang digunakan yaitu web-blog, dalam blog ini terdapat 6 judul materi, video youtube 

yang berisikan kosakata sesuai materi yang dipelajari, ulangan tengah dan akhir semester serta latihan-

latihan yang dapat diakses di aplikasi Google Form, Kahoot dan Quiz.com. 2) Tingkat validitas lembar 

kerja siswa yang dikembangkan berdasarkan materi dan bahasa adalah 87,5%  atau dengan nilai sangat 

baik, dan dari ahli kedua dalam bidang desain pengembangan pembelajaran adalah 92,3% atau dengan 

nilai sangat baik. 3) Lembarkerjasiswa yang dikembangkanuntukketerampilanmembacaefektifuntuksiswa 

di MAN 3 Padang Panjang. Denganhasiluji T 9,89>dari t table padatingkatsignifikansi 0,05 (5%) yaitu 

2,06. 
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 األول لفصلا
 اإلطار العام  

 خلفية البحث .أ
والكالم.   اإلستماع  مهارة  بعد  اثلثة  لغوية  مهارة  وهى  اللغوية  املهارات  أهم  من  القراءة 

مثل: الصورة    ،الرتقيم  عالمات   ويفهمون   اللغة  رموز   أو   أحرف  ينطقون  الطالب   القراءة  جتعلالقراءة  
النصوص    وعالمات  ىف  العربية  الكلمات  استعمال  أيضا  يفهمون  وغريها، كما  وتراكيبها  ترقيم 

جتعل    القراءةالقراءة عملية انفعالية لكل اإلنسان الكتساب خبات جديدة، و   1ومعانيها املقروءة. 
 ة صحيحة وفصيحة.تلفظوا حروفا أورموزا كتابإنسان أن ي

شحاتهوقال   اليت  حسن  والوظائف  القراءة   تعليم  أهداف  حول  املربون  اختلف  أن 
 2ذلك عائد إىل عدم االتفاق على فهم حمدد لطبيعة القراءة. تقدمها لكل من فرد واجملتمع، ولعل 

.  حمتوايهتا  وفهم  بةاملكتو   الرموز  على  تعرفال  ومها  ،  شيئني  من  القراءة  ةمهار   تتضمن
  القراءة  مهارة   تعد  ،   الالتينية   الكتابة   قراءة  يف   خلفية  لديهم  الذين  اإلندونيسيا  للطالب   ابلنسبة
  نظامها   هلا   العربية  األجبدية.  الالتينية   األجبدية  عن  ختتلف   العربية   األجبدية  ألن .  مشكلة  العربية

 3.وخصائصها
  من   العام  اهلدف .  وخاص  عام  هدفني  إىل  األساس  يفتعليم مهارة القراءة    هدف  ينقسم

القراءة هي مهارة   ميكن:  هي  احملددة  األهداف  أن  حني  يف.  فهمه  على  قادراا  كوني  أن  تعليم 
  ميكن  مث   ،   عال    بصوت   النص  قراءة  للطالب   ميكن  مث  ،  الكالم  بصوت   الكتابة   رمز  ربط  للطالب 
 4.للسياق اوفق املعىن فهم للطالب  وميكن بطالقة القراءة للطالب 

  معظم   أيخذ  لذلك   ،   تدريسه  يتم  الذي   النص   فهم  أما أهداف تعليم مهارة القراءة فهي
  وإرضاء   للمعلمني  عملي   أمر  هذا .مجل  أو  كلمات   إىل   وترمجته  النص  بقراءة  ا اختصار   املعلمني

 
 93  .( ص 1996 ،) بريوت: دار الفكر  طرق تدريس اللغة العربية  ، جودت الركايب 1
 105( ص. 2004)الدار املصرية اللبنانية.   ،العربية بني النظرية والتطبيق تعليم اللغة   ، حسن شحاتة 2

3 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), h. 
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  مستقلون   ليسوا إهنم.  التعلم  من  ملزيد   اجيد غري  لكنه  جبد،  التفكري  منهم  يتطلب  ال  ألنه.  الطالب 
 تنفيذ  على  قادرا  يكون   أن  املعلم  من  مطلوب   وابلتايل.  األبد  إىل  اآلخرين  على  ادائم  وسيعتمدون

   5.واجملموعات  األفراد بنشاط الطالب  يشرك أن ميكن والذي ، النشط التعلم
الباحثة إجراء  بعد   ،   العربية  اللغة  دروس   بتدريس   يقوم  الذي   املعلم  مع  املقابالت   ت 

  العربية،   اللغة  تعلم  يف  بصعوابت   يشعرون  ألهنم  العربية  اللغة  بتعلم  اهتماماا  أقل  الطالب   أن  شعرت 
 فهم  يف  وصعوبة  الصحيحة  القراءة  مع  العربية  النصوص  قراءة  السيما  ،  خاصة  القراءة  مهارة  يفو  

 .  القراءة حمتوايت 
  قراءة ال  قدرات   لديهم   بنجانج   نجابباد   3  احلكومية   اإلسالمية  املدرسة الثانوية   طالب إن  

يشعر.  أخرى  وعوامل  ةاملدرس  واخللفية  املتكافئة  غري  م قدراهت  ألن  ،  ات ختلفامل  املعلم  لذلك 
  العربية   اللغة  يدرسوا  مل  الذين  املدارس  خرجيي  من  الطالب   بعض.  التعلم  يف  ومشكالت   صعوابت 

 على   التعرف  يف  صعوبة   الطالب   يواجه.  للدروس  الطالب   فهم  صعوبة  يف  يتسبب  وهذا  قبل،  من
  عن  بحثلاو   صحيح،  بشكل  العريب  النص  قراءة  من  الطالب   يتمكن  ومل   ،  واجلمل  الكلمات 

،  الرئيسية  الفكرة عن  للقراءة   املعرفة  إىل  افتقارهم  بسبب.  وتفسريها  القراءة  حمتوايت   والنطق 
 .أيضاا موجود غري العربية  ابللغة اهتمامهم فإن  ، العربية ابللغة القرعة لتعلم واالستعداد والقدرة

. اإلنرتنت  عب  التعلم  أو  املنزل  يف  يتم  الذي  التعلم  وهي  ،  حالياا  نواجهها  أخرى  مشاكلو 
 املعلمني   من  يتطلب  والذي  ،  Covid-19  وابء  حالياا  يشهد  ،  إندونيسيا  وخاصة  ،  العامل  ألن  هذا

  من   األمر  يتطلب  ،  اإلنرتنت  عب  التعلم  هذا   خالل  من.  املنزل  يف  الدراسة /    العمل  والطالب 
  كفاءات  لتحقيق واالسرتاتيجيات  والوسائط التطبيقات  توفري خالل من بُعد عن التدريس املعلمني

 . التعلم
ية  الدين  وزارة   تقدمها  اليت   فقط  املدرسية  الكتب  املعلم  يستخدم  ،   العربية   املواد  يف

  املتعلقة   التمارين  من  العديد  يوجد  ال  التعلم،  يف  كدعم  كراسة التدريبات   يستخدم  ومل  اإلندونيسية
  ابلدرس  املتعلقة  التدريبات   من  كثري  الطالب   ميارس   ال  لذلك .  يف الكتاب   أخرى   ومهارة   ابلقراءة

 
5 Sri Dahlia, “ Urgensi Metode Qiro'ah dalam Pembelajaran Bahasa Arab di PTAI ”,  Jurnal Arabia, Vol. 

5,  No.1, januari-juni 2013, hlm. 20.  
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كراسة   استخدام  يشكل  ،  تطورها  يف  ولكن .املعلم  يقدمها  اليت  ابملواد  اهتمامقليل  ب  ويشعرون
التدريبات   وجتعل  ،  نشط  غري  تعليمياا  جواا   اآلن  التدريبات   لب ط  إذا  ،  لنيكاس  طالب ال  كراسة 

الطالب  التدريبات   لقيام  املدرس   أصدقاءهم  ينتظرون  فإهنم  ،  ذلك   يفعلون  منهم  فقليل  ،كراسة 
 .  للجواب 

التدريبات    الوجود  فإن  ذلك،  ومع   كأداة   اآلن  حىت  فعال  وغري  احلدود  أضيق  يفكراسة 
  قسرية  مبشاعر كراسة التدريبات   الطالب  يعمل لذلك  .احملتوى أو املظهر حيث من سواء. تعليمية
  كراسة التدريبات   لتحسني  .العربية   التدريبات كراسة    استخدام  يف  أيضاا  حيدث   وهذا  وإمهال   وابهتة

 املعلومات   تكنولوجيا  بني   التقارب   على  يعتمد  حتول  إجراء  يلزم  ،  التعلم  وجودة  املظهر   حيث  من
التدريبات   استبدال  ميكن  ،  التحول  هذا  يف.  واالتصاالت   من   متنوعة  مبجموعة  املطبوعة كراسة 
 أن   وميكن  التعلم  ملؤشرات   وفقاا  ،  تعمقاا  وأكثر  ،   حيوية   أكثر  تكون  أن   ميكن  اليت  املوضوعات 

  .الطالب  إبداع من وتزيد  االبتكار قوة من تزيد
. كثرياا  اإلنسان  حياة  تغيري  إىل  اليوم  واالتصاالت   املعلومات   تكنولوجيا  تطور  أدى  لقد

  الكمبيوتر   تكنولوجيا  تعد.  املتطورة  التكنولوجيا  اكتشاف  مع  أسهل  اإلنسان  عمل  كل  أصبح
  ضرورة   اآلن  التكنولوجيا  هذه  أصبحت.  واسع  نطاق  على   املستخدمة  التقنيات   أكثر  من  واحدة

  والرتفيه والتجارة  املنزل شؤون من بدءاا. ودقيقة سريعة تعتب ألهنا عملهم إلكمال لإلنسان أساسية
  هو   التكنولوجي  التطور   هذا  على  مثال.  الكمبيوتر  أبجهزة  شيء  كل  استكمال  ميكن  ،  التعليم  إىل

 .اإلنرتنت
 متصلة   كمبيوتر  شبكة  عن  عبارة  اإلنرتنت.  interconnection networking  تعين  اإلنرتنت

  العنكبوت   بشبكة  اإلنرتنت  تشبيه  يتم.  وثقافية  قانونية  إقليمية  حدود  أي  معرفة  دون  كله  ابلعامل
  ميكن  اليت  اإلنرتنت  على  الشائعة  اخلدمات   بعض 6. البعض  ببعضها  متصلة  عقد  من  تتكون  اليت

 و   ،  امللفات   ومشاركة  ،  األخبار  وجمموعات   ،  ويوزنت  ،  اإللكرتوين  البيد  هي  إليها  الوصول
WWW ، وغريها . 

 
 6 Syamsul Hadi, Panduan Berinternet Bagi Pemula,(Surabaya: Tiara Aksa, 2008), h. 1 
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 هو  املستخدم  الويب  مث .  كراسة التدريبات   لتطوير  كأساس  الويب  البحث  هذا  يستخدم
 بشكل  الويب  إىل  املستندة   كراسة التدريبات   تطوير  يتم  أن  املأمول  من.   (web-blog) الوي  مدونة
  ممتع   تعلم  إنشاء  إىل  ابإلضافة  ،   وسهل  جيد  بشكل  الطالب   قبل  من  قبوهلا  ميكن  حبيث  أكب
 .فردي بشكل الطالب  إمكاانت  ويطور ، الوقت بُعد يف ومرن

التدريبات    إبنشاء   ابهتمامهم  الباحثة   شعرت  لذلك  اإلنرتنت  العربيةكراسة  شبكة  .  على 
حتت    على  الطالب   قدرة  تتحسن  حىت  التعلم  حتسني  إىل  ابحلاجة  وتشعر  هتتم   الباحثة  القراءة 

  ابملدرسة   القراءةمهارة    يف تعليم  web-blog   ابستخدامكراسة التدريبات    إعداد العنوان : "  
 " بنجانج  نج اابد 3احلكومية  ثانوية اإلسالميةال

 
 أسئلة البحث  .ب

 : يل كماهي   البحث ذاه يف البحث أسئلة فإن البحث، خلفية على بناء
التدريبات    إعداد  يتم  كيف .1 تعليم web-blog   ابستخدامكراسة    ابملدرسة   القراءةمهارة    يف 

 ؟  بنجانج نج اابد 3احلكومية  ثانوية اإلسالميةال
التدريبات ك  صالحية  كيف .2 تعليم  web-blog  ابستخدام  املطورة  راسة    القراءةمهارة    يف 

 بنجانج ؟  نجاابد 3 الثانوية اإلسالمية احلكومية ابملدرسة 
التدريبات   فعالية ىمد ما .3 تعليم  web-blog  ابستخدام  املطورة كراسة    القراءة مهارة    يف 

 ؟  بنجانج نجاابد 3اإلسالمية احلكومية الثانوية ابملدرسة 
 

 أهداف البحث .ج
 : يل كما فه البحث ذاه يف الباحثة عليها حتصل أن تريد اليت دافهاأل أما
التدريبات    إعداد  وصفل .1 تعليم  web-blogابستخدام  كراسة    ابملدرسة   القراءةمهارة    يف 

 بنجانج  نج اابد 3 الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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التدريبات صالحية   وصفل .2 تعليم  web-blogابستخدام    املطورة   كراسة    القراءة مهارة    يف 
 بنجانج   نجاابد 3 الثانوية اإلسالمية احلكومية ابملدرسة 

  ابملدرسة   القراءةمهارة    يف تعليم  web-blogابستخدام    املطورة كراسة التدريبات   فعالية لقياس .3
 بنجانج  نج اابد 3 الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 
 موصفات اإلنتاج . د

القراءة   التدريبات يف تعليم مهرة  تنتج كراسة  الباحثة يف هذا البحث أن  ابستخدام تريد 
web-blog   : وعلى الوقف املوصفات اآلتية ، 

 web-blogاإلنتاج كرسة التدريبات بشكل  .1
ل، و اختبارات  و فص  6املطورة يتكون من مقدمة، الكفاءات األساسية،  لتدريبات  اكراسة   .2

 دة منتصف و النهائي امل
الثانوية    ابملدرسة  القراءةمهارة    يف تعليم  web-blogابستخدام  أتليف هذه كراسة التدريبات   .3

 بنجانج  نجاابد 3 اإلسالمية احلكومية
التحيات والتعارف، األسرة والبيت، املدرسة    حيتوى كراسة التدريبات على ستة دروس وهي .4

والشراب  الطعام  اهلواية،  اليومية،  احلياة  هبا،  احمليطة  املفردات   والبيئة  على  حيتوى  واملواد 
 اجلديدة والفيديو من اليوتوب و أشكال التدريبات املتوعة

 يقدم كراسة التدريبات ابلصوار امللونة  .5
 : التالية اخلطوات  اتباع تمي  ، web-blog ا هذ الستخدام .6

 https://yanazharia.blogspot.com الرابط هذا بنسخ  google  صفحة افتح. أ

  الذي  البداية صفحة قائمة شريط على ستظهر ، web-blog  صفحة إىل الدخول بعد. ب 
 تعريف عين،  مقدمة، الكفاءات األساسية من يتكون

 1 الفصل رؤية  القارئ يريد  ، املثال سبيل على لفتحها، قائمة  على اضغط. ج

https://yanazharia.blogspot.com/
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والتعارف  موضوع   مادة  توجد  ،  األول  الفصل  يف.  د   مرتبطة   مصورة  ومفردات   ،التحيات 
 google  منوذج  ابستخدام  تقدميها  يتم  اليت  التمارين  من  وجمموعة ،  YouTube  مبوقع  مباشرة

form  . 

 
 البحث ضو فر  .ه

إعداد   إن   : التايل  الفرض  إىل  الباحثة  استندت  البحث  التدريبات يف هذا  فعال    كراسة 
مهارة   احلكومية  ابملدرسة  web-blogابستخدام    القراءةلرتقية  اإلسالمية    نج اابد  3  الثانوية 

 .  بنجانج
 

 أمهية البحث . و
 تطبيقية: تبني يف هذا البحث أمهيتان مها أمهية نظرية و أمهية 

 النظرية  أمهية .1
  تطوير  يف  الصلة  ذات   واالستمرارية  الدراسة  مواد  من  كمسامهة  الدراسة  هذه  نتائج  استخدام

التدريبات   كراسة    تطوير  حول   مناقشةو   . العربية  اللغة  تعلم  يف  web-blogابستخدام  كراسة 
  قادرة   لتكون   املدارس  ملعلمي  مفيدة  web-blogابستخدام  كراسة التدريبات    منوذج   التدريبات 

 .املستخدمة التعليمية  املواد يف والضعف القوة نقاط تقييم على
 أمهية التطبيقية  .2

-webابستخدام  كراسة التدريبات    منوذج  تطوير  خالل  من  أنه  املتوقع  ومن:  ب الطال (أ

blog قراءةال على القدرة حتسني. 
 إىل   ويضيف   وسهولة  إاثرة  أكثر  أمر  وهو التعلم  جودة  لتحسني  تقييم  كمادة:  علمامل (ب 

 . مناسب بشكلكراسة التدريبات   تطوير استخدام يف املعلم رؤية
هو (ج  إعداد   خالل  من  التعليم  جودة للتحسني  حماولة  يف  للمدارس  مدخل  املدرسة: 

 .العربية اللغة م يتعل  يف web-blogابستخدام   كراسة التدريبات   منوذج
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ميكن (د نظرة  املعرفة  زايدة  البحث  هلذا   الباحثة:  كراسة   إعداد  على  اثقبة   والتطوير 
 .حمرتفاا مدرساا  يوماا تصبح حبيث web-blog  ابستخدام القائمة  التدريبات 

 
 حدود البحث  .ز

على   البحث  هذا  الباحثة  ستحدد  ومفصال،  واضحا  حبثا  البحث  هذا  يكون  سوف 
 األمور اآلتية: 

ابستخدام  كراسة التدريبات    إعداديف  احلدود املوضوع: حتدد الباحثة موضوع هذا البحث    .1
web-blog خصوصا يف القراءة التحليلية.   القراءةمهارة . وأما  يف تعليم مهارة القراءة 

الثانوية اإلسالمية احلكوميةيف  احلدود املكاين:   .2 . العشر للفصل بنجانج  نجاابد  3  املدرسة 
واختارت الباحثة هذا املكان ألن فيها تعليم اللغة العربية حيتج إىل تصحيح إما من انحية  

 يم اللغة العربية هلذه املدرسة.  ل إعداد كراسة التدريبات يف التع
شهر .3 إىل  أكتوبر  شهر  من  البحث  زمن  يقتصر  الزمين:  الدراسي    نوفمب  احلدود  العام 

 ه.  1441-1442م. املوافق  2021-2020
 

 السابقة الدراسات .ح
  املعينة  الدراسات  اختارت   مث  السابقة  الدراسات   عدة  على  عابالطال   الباحثة   قامت  لقد

. البحث  هبذا  كثريا  تعلقت  قد السابقة  الدراسات   وهذه.  البحث  موضوع  جوانب  يف  منها  يستفيد
 :هي الدراسات  تلك  فمن

   اجمللة العلمية.  2017.  أسرول عمري وآخرون .1
التدريبات   تطوير  "   مبوضوع الباحث قامت -webابستخدام    االحياء   مادة كراسة 

blog أما  املتوسطة  املدرسة   يف إنديرا  ونظام  األعصاب   نظام  مفهوم  حول   هذه  هدفأ ". 
التدريبات  إنتاج  إىل  الدراسة   وعملية  صاحلة  تكون  web-blogابستخدام    األحياء كراسة 
 . الثانوية للمدارس وفعالة
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هذا يف  املستخدم  البحث  املنهج  منهج  هو  البحث النتيجة  والتطوير.و   البحث   هذا 
كراسة    صالحية  متوسط  على  الثالثة  املدققون  حصل  ،  البياانت   حتليل  على  بناءا   هي

 احلصول  مت  اليت التدريبات كراسة    العملية  العملية   كانت(.  صاحل)   4.56  وهو  ،   التدريبات 
  استوفت %.  87.75  الطالب  استجابة  وكانت%  88.60  املعلم  استجابة  خالل  من  عليها

التدريبات    اكتمال   درجات   حققوا  الطالب   من%  94.12  وحتديداا   ،  الفعالية  معايري كراسة 
 البيولوجيني  التدريبات كراسة    أن  استنتاج  ميكن  ،  والتطوير  البحث  نتائج   إىل  استناداا.  التعلم

 . وفعالة وعملية صاحلة شبكة اإلنرتنتعلى أساس
   العلمية اجمللة. 2015وآخرون .    إفول عمري .2

شبكة   على أساس  املستندة  اإللكرتوين  التعلم  وسائط  تطوير  "  مبوضوع الباحث قامت
 . " األساسية  املقدمة فيزايء أجل من اإلنرتنت
أساس  إلكرتونية  تعلم  وسائط  إنتاج  الدراسة  هذه  أهدف  أما  اإلنرتنتعلى   شبكة 

 واملناهج  التعلم  ألهداف   وفقاا  التنمية  مببادئ   وتفي  وعملية  صاحلة  تكون   املوضوعات   هلذه
املستخدم يف هذا  .املطبقة البحث  املنهج  منهج  البحث   البحث هو  ونتائج هذا   والتطوير. 

  مت   قد  األساسية   الفيزايء  مقررات   مبقدمة  اخلاصة  اإللكرتوين  التعليم  شبكة   أن   إىل  وخلص  هي
 وفقاا   التطوير  مبادئ  وتلبية  العملي  والتطبيق  الصالحية  معايري  تلبية  خالل  من  تطويرها

 .املطبقة واملناهج التعلم ألهداف
 العلمية  . اجمللة2018.  وآخرونعبادي  جوعيين .3

 على أساسابستخدام بلوغ الويب كراسة التدريبات   تطوير  " مبوضوع الباحث قامت
 ".  األساسية  شبكة التعلم يف شبكة اإلنرتنت

التدريبات    شكل  يف   التدريس  مواد  تطوير  إىل  الدراسة  هذه  أهداف  أما على كراسة 
اإلنرتنت أساس   احلكومية   سيكور  مدرسة   يف  األساسية  الشبكات   موضوع  حول  شبكة 
.  النظام  وجدوى  أداء  اختبار  وكذلك   الويب  تصميم  تطوير  عملية  خالل   من  1  املهنية  الثانوية

البحث   املنهج املستخدم يف هذا  (  1  :هي  ونتائج هذا البحث  والتطوير.  البحث هو منهج 
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 بعملية   مرت   قد  شبكة اإلنرتنت  كراسة التدريبات على أساس    شكل  يف  التدريس  مواد  جعل
(  2  ؛  النظام  ووظائف   الويب  فحص  لقائمة  وفقاا  االختبار   إىل  التحليل  من  اإلنرتنت  تطوير
التدريبات    شكل  يف  التعليمية  للمواد  العام  األداء   فئة   يف  web-blogابستخدام  كراسة 

 %.78.94 مستوى بنسبة" مؤهل"
 العلمية اجمللة. 2016. غوفرون أنيكو   جانوريسمان اروين .4

 لطالب   اإلنرتنتشبكة   على أساس  التعلم  وسائط  تطوير  "   مبوضوع الباحث قامت
  يف   منتج  إنتاج(  1: )إىل  الدراسة   هذه  ". أما أهداف السابعة    الفئة  لطالب   الطبيعية  العلوم
) الويب  على  قائمة   علمية   تعليمية   وسائط   شكل   تعلم  وسائط   وفعالية   جدوى  حتديد(  2. 
 والتطوير. البحث هو منهج البحث املنهج املستخدم يف هذا .أساس الويب على العلوم

 الويب   على  قائمة  تعليمية  وسائط  شكل  يف  منتجات (  1)   البحث  هذا  من  ونتائج 
  مت (  2(. )احملتوى  إدارة  نظام)  Wordpress CMS  برانمج  ابستخدام  علمية  موضوعات   حول

  العلمية  املواد  يف  الويب  إىل  املستندة  التعلم  وسائط  منتجات   استخدام  إمكانية  عن  اإلعالن
  فئة  يف  3.98  درجة   مبتوسط   املواد  خباء  صحة  من  التحقق  نتائج   على  بناءا   تعليمية  كوسائط

  امليدانية   التجارب   حصلت  ،"  جيد"   الفئة  مع  4.07  درجة  مبتوسط  اإلعالم  وخباء   ،"  جيد"
  الرئيسية   امليدانية  التجارب   وحصلت  ،"  جيد"  فئة   يف  4.13  تصنيف  متوسط  على  األولية

  مدرسة  ،  24  من  2  اثنوية  2  ،  22.2  األوىل  الثانوية  2  احملمدية  ملدرسة   مكاسب  قيمة  على
  خالل   من  الويب  إىل   املستندة  العلوم  تعلم  وسائط   فعالية   تتضح   مدرسة   أول  وبلغت  كانت
  االختبار  قبل  التقييم  نتائج  من  املأخوذة  البياانت   على  بناءا   الطالب   تعلم  نتائج  يف  الزايدة
 .وبعده

 رسالة املاجستري. 2014. رجب جون .5
اإلرشاد    ابملدرسة إعداد كراسة التدريبات لرتقية مهارة القراءة  "  مبوضوع  ثالباح قامت

بسنغافورة اإلبتدائية  املرحلة  يف  أهداف".  اإلسامية  الطريقة   هي   الدراسة  هذه  أما  اختيار 
الشعور   مع  سريعا  واملعلومات  األفكار  اكتساب  إىل  يؤدي  القراءة  مهارة  لتدريس  املناسبة 
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مهارة  .ابملتعة   لتعلم  الطلبة  لعقول  املناسبة  اجلذابة  املدرسية  الكتب  واقتصار  لقلة  ذلك،  مع 
املوضوع  .القراءة   ببحثه حتت  الباحث  قام  البحث  هذا  التدريبا"ويف  لرتقية  إعداد كراسة  ت 

   .مهارة القراءة
اخلالصة أن  :  والنتائج  والتطوير.  البحث هو منهج البحث  املنهج املستخدم يف هذا

كراسة التدريبات لرتقية مهارة القراءة فعالة لتعليمها وتعلمها ألن معدل النتيجة لدى الطلبة 
معدل النتيجة يف االختبار القبلي  .يف االختبار البعدي أحسن وأكثر مما يف االختبار القبلي  

الدرجة  %  69 مستوى  اال".انقص  "على  وبعد  املعدة  التدريبات  تطبيق كراسة  ختبار  وبعد 
 ".جيد "على مستوى الدرجة % 79البعدي معدل النتيجة تغري 

   1.1ل اجلدو 

 الدراسات السابقة حول املوضوع

البحث أصالة أوجه  
 اإلختالف

البحث  عنوان البحث شبهأوجه ال
وسنة 
 البحث

 رقم 

أما الباحثة "  
إعداد كراسة 

التدريبات على 
الويب يف   أساس
مهارة   تعليم

 القراءة"
  

يف تعلم العلوم  
 مفهومالطبيعية 

  األعصاب  نظام
 يف إنديرا ونظام

  املدرسة
  املتوسطة

ابستخدام 
web-blog 

حسب النموذج  

web-blog كراسة التدريبات   تطوير 
على    االحياء  مادة

االنرتنت  شبكة    أساس 
 نظام  مفهوم  حول

 إنديرا  ونظام  األعصاب 
 املتوسطة املدرسة يف

 أسرول
عمري 
.  وآخرون
2017 

1 
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blog 
  هذا   ينتج

  التنموي   البحث
 تعلم  وسائط

على   إلكرتونية
شبكة   أساس 

االنرتنت 
  النموذج   حسب
  موودل

(moodle)  

 يف  مقدمة  لدورة
  الفيزايء

 . األساسية

شبكة   أساس
 اإلنرتنت

 التعلم  وسائط  تطوير
 املستندة  اإللكرتوين

شبكة   أساس  على 
 أجل  مناالنرتنت  

 األساسية  املقدمة فيزايء

عمري  إفول 
.  وآخرون
2015 

2 

  الباحثون   قام
  هذا   ببناء

  البانمج
 ابستخدام

  عملية   منوذج
  لنموذج   الشالل
  برانمج   تطوير
  حياة   دورة

 النظام  تطوير
(SDLC) 

شبكة   أساس
 اإلنرتنت

كراسة التدريبات    تطوير
شبكة   أساس  على 

 التعلم  يفاالنرتنت  
 األساسية شبكة 

 جوعيين
عبادي  

وآخرون.  
2018 

3 

شبكة   أساس شكل  يف  منتج  4 اروين التعلم  وسائط  تطوير
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  تعليمية   وسائط
  قائمة   علمية
شبكة    على

 اإلنرتنت
النموذج   حسب 

wordpress 

شبكة   اإلنرتنت أساس  على 
 لطالب االنرتنت  

 لطالب   الطبيعية  العلوم
 السابعة الفئة

جانوريسمان  
أنيك    و 

غوفرون. 
2016 

كراسة 
لرتقية   التدريبات 
القراءة    مهارة 

بدون   فقط 
 النموذج

إعداد كراسة التدريبات  مهارة القراءة 
القراءة   مهارة  لرتقية 

اإلرشاد    ابملدرسة
املرحلة   يف  اإلسامية 

 اإلبتدائية بسنغافورة 

جون.   رجب 
2014 

5 

 

الباحثة   ألن  السابقة،  حبوث  عن  خيتلف  البحث  هذا  أن  عرفنا  السابقة،  البحوث  من 
التدريبات   تطوير كراسة  على  البحث  هذا  تعلم  web-blogابستخدام  ركزت  الق  يف  اءة  ر مهارة 

احلكومية    ابملدرسة اإلسالمية  ابلبحوث   3الثانوية  خيتلف  البحث  هذا  إن  بنجانج.  بدانج 
 السابقة. 

حثة من الدراسات السابقة املراجع لكتابة البحث والتطوير وأما يف وتستفيد البا
الدر  من  الباحثة  تستفيد  التدريبات  تطوير كراسة  عن أساس  تبحث  اليت  السابقة  اسة 

يف اجلديد ومل يبحثه أحد من انحية إعداد كراسة التدريبات    web-blogابستخدام  منوذج  
 .  مهارة القراءة تعليم
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 الفصل الثاين  
 اإلطار النظاري 

 
 املبحث األول : كراسة التدريبات

 مفهوم كراسة التدريبات  .أ
التدريبات  الطالب هو دليل الطالب الذي يتم استخدامه إلجراء حتقيق أو حل    كراسة 

كراسة التدريبات تكون دليال لتطوير التدريبات املعرفية واملبادئ التوجيهية لتطوير مجيع  املشكلة.  
املظاهرات. دليل  أو  جتارب  شكل  يف  التعلم  التدريبات  جوانب  من    حيتوي كراسة  جمموعة 

التفاهم   من  قدر  أقصى  لتحقيق  حماولة  الطالب يف  هبا  يقوم  أن  اليت جيب  األساسية  األنشطة 
مؤشرات  اليت   لتشكيل  التعلم  خمرجات  لتحقيق  األساسية  املهارات  املناسبة  الوطنية  اإلجراءات 

 7.جيب أن سافر
وتقدمي   التعلم  عملية  املعلمني يف  ملساعدة  استخدامها  اليت  األداة  هو  التدريبات  كراسة 

كراسة التدريبات هو   .لتحقيق أهداف التعلم  كراسة التدريبات  .التشجيع لكل فرد يف الدراسة
اد التعليمية اليت مت معبأة يف مثل هذه الطريقة اليت يتوقع الطالب لتعلم املواد التعليمية بشكل  املو 

املشكلة  8.مستقل أو حل  التدريبات هو عمل يستخدم إلجراء حتقيق  ترينتوا كراسة   .فقال 
جوانب    كراسة التدريبات تكون دليال لتطوير التدريبات املعرفية واملبادئ التوجيهية لتطوير مجيع 

 .التعلم يف شكل جتارب أو دليل املظاهرات 
حيتوي كراسة التدريبات جمموعة من األنشطة األساسية اليت جيب أن يقوم هبا الطالب يف  
املهارات  املناسبة  الوطنية  اإلجراءات  مؤشرات  لتشكيل  التفاهم  من  قدر  أقصى  لتحقيق  حماولة 

التعلم اليت جيب اختاذها من معرفة وفهم الطالب  اإلعداد األويل . األساسية لتحقيق خمرجات 
وضوحا   أكثر  يصبح  النشاط  التعلم  حبيث  جتربة  يف كل  التعلم  وسائط  توفري  خالل  من  خمولة 

 
7Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Landasan, dan Implementasinya 

Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), .hal. 222 
8 Tian Belawati, dkk.Pengembangan Bahan Ajar. )Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2003(, hal . 

73 
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واحد من    ألهنم يشعرون مفهوم التكامل هو . حاالت و ميكن أعجب مع كل من فهم الطالب 
دريبات يف كل اصلت أنشطتها ، مث يقوم بتحميل مواد من كل كراسة التأتثري على أنشطة التعلم

ذلك  تعكس  ا .لكي  التجارب كراسة  عنوان  على  تدل  املواد  ،  لتدريبات  عن  موجزة  ونظرية 
  .االستنتاجات األسئلة للمناقشةة، والبياانت واملالحظات و التجربةواألدوات، واملواد واإلجراءات  

ألهنا   التعلم  عملية  يف  جدا  دورا كبريا  التدريبات  التدريبات كراسة  من  كراسة  تزيد  أن 
نشاط الطالب يف التعلم و مساعدة املدرسني على توجيه الطالب إلكتشاف املفاهيم من خالل 

 استخدامها كوسيلة للتعبري عن مفهوم للطالب. مفهومكراسة التدريبات   . أنشطة خاصة هبم
 . وضوعاستخدامها للزراعة أو لزايدة فهم الطالب ملفهوم أو م كراسة التدريبات 

الباحثة   تستطيع  الكثرية  األراء  التدريبات هو    تلخصأن  ومن هذه  التعلم   سيلةو كراسة 
املواد    على  حتتوي  اليت  األوراق  من  أكثر  أو  اثنني  وتعرض  واحد،  إما  تكون  أن  اليت  الوحدة 
الدراسية و املشاكل سبيل املثال يف شكل من املهام، األسئلة اليت جيب أن يتم من قبل الطالب 

 .لى ورقة ع
 

 كراسة التدريبات  فوائد   .ب
التدريبات    فوائد  استخدام  ميكن   نشاط  إدخال   أو   التدريس  لتوجيه  بديل  كمعلمكراسة 

  فيما .  التدريس  وقت   وتوفري  والتعلم  التدريس  عملية  تسريع  أيضااكراسة التدريبات    ميكن  مث.  معني
 9: كما يلي التدريس والتعلممن كراسة التدريبات يف  األخرى الفوائد بعض يلي

إىل  " جعله أسهل للمعلمني إلدارة و تنظيم عملية التعلم من شرط أن " تركز على املعلم  .1
حالة من الرتكيز " اليت تركز على الطالب " أكب على النشاط الطالب يف األنشطة إما 

 .وحده أو يف جمموعة عمل التعلم
توجد يف     .2 اليت  املفاهيم  اكتشاف  قادرة على  لتكون  الطالب  توجيه  املعلمني يف  مساعدة 

 .املواد

 
9 Andi prastoyo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif,  (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hal.205-

206 
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حميطه   .3 حنو  الطالب  اهتمام  إاثرة  و  العلمي  املوقف  وتطوير   ، العملية  املهارات  لتطوير 
 الطبيعي.

التدريبات   فوائد   ثالث   هناك  ،   أندي وفقاا  أعاله  الشرح  من فوائد كراسة  ل  وفقا  بينما.  كراسة 
 10:  كمصدر للتعلم هي  ل أرشادالتدريبات حسب

التعلم والتقدم وفقاا لسرعتهم اخلاصة. لذلك يتوقع من الطالب إتقان هذا   .1 ميكن للطالب 
 املوضوع 

ابإلضافة إىل قدرهتم على تكرار املواد يف وسائل اإلعالم املطبوعة ، سيقبل الطالب ترتيبهم   .2
 املنطقي يف التفكري.

فهم  إن   .3 يسهل  أن  ميكن   ، النداء  إىل  تضيف  اليت  والصور  النصوص  من  جمموعة  وجود 
 املعلومات املقدمة. 

 سيطلب من الطالب أن يكونوا نشطني ألهنم مضطرون للرد على األسئلة والتمارين. .4
 ميكن إعادة إنتاج املواد جتارايا وتوزيعها بسهولة.  .5

راسة التدريبات له فوائد سواء يف عملية  استناداا إىل الوصف أعاله ، يوضح أن استخدام ك 
بناء  على  املساعدة  التدريبات يف  تعمل كراسة  أن  الطالب. ميكن  تعلم  مصادر  أو يف  التعلم 
معرفة الطالب أكثر إذا مت دجمها مع مناذج تعليمية معينة. إىل جانب كراسة التدريبات اليت يتم  

 تصنيعها وتعبئتها بشكل جذاب سيثري اهتمام الطالب.

 تطوير كراسة التدريبات خطوات .ج
  اخلطوات  إىل  االنتباه   إىل  كراسة التدريبات   حتتاج  ،  كراسة التدريبات   تصنيع  أو  إعداد  يف

  ليتم   ومناسبة   جيدة  التدريس   ملواد   كراسة التدريبات   إنتاج  أجل  من  واملتماسكة  اجليدة   املراحل  أو
التدريبات   إعداد  يف  جيدة  التالية  اخلطوات   أو  اخلطوات   تعتب.  التعلم  يف  تطبيقها   وهذه   ،كراسة 

 11: هي اخلطوات 
 

10 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 40 
11 Andi Prastowo. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif,.., hal. 211-215 
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 إجراء حتليل املناهج .1
من   التدريبات،  تدريس كراسة  مواد  تتطلب  اليت  املواد  حتديد  إىل  اخلطوة  هذه  هتدف 

 خالل النظر يف املوضوع ، وجتربة التعلم للمادة اليت سيتم تدريسها ، والكفاءات. 
 احتياجات كراسة التدريبات جتميع خريطة  .2

أو   تسلسل  ورؤية  جيب كتابتها  اليت  العمل  أوراق  عدد  ملعرفة  اخلطوة  هذه  تستخدم 
التدريبات تسلسل   تبدأكراسة  الكتابة.  أولوية  لتحديد  التسلسالت  استخدام  يتم  خطوات   . 

 ل كراسة التدريبات بتحليل املناهج وحتليل مصادر التعلم  إعداد احتياجات 
 كراسة التدريبات ن  حتديد عناوي .3

ميكن حتديد عنوان كراسة التدريبات على أساس الكفاءات األساسية واملوضوع وخبات  
 التعلم الواردة يف املناهج الدراسية. 

 كتابة كراسة التدريبات  .4
خطوات كتابة كراسة التدريبات هي: أ( صياغة الكفاءات األساسية، ب( حتديد أدوات 

د  ، املواد  إعداد  ج(   ، ستة التقييم  من  )يتكون  التدريبات  هيكل كراسة  إىل  االنتباه   )
، ( ، الكفاءات اليت يتعني حتقيقها، تعليمات التعلم )تعليمات الطالب، وهي العنوانمكوانت 

 املعلومات الداعمة واملهام وخطوات النشاط والتقييم.

التدريبات   تطوير  يف  خطوات   ألربع  أندي وفقاا  أعاله  الشرح  من  وفقا  بينما.  كراسة 
 12:يأما خطوات أخرى يف تطوير كراسة التدريبات فهلنورسيها 

 حتديد األهداف التعليمية (أ
وينبغي أن يبدأ حتديد األهداف من خالل حتليل الطال، والطالب يعرفون، تبدأ 

وبناء على هذا التحليل ميكن احلصول على   .يف وقت مبكر السلوك وخصائص الطالب 
العامة  سواء  الطالب،  قبل  من  يتحقق  سوف  وما  اليت كانت  الصالحيات  خرائط 

 
12 Nurseha, Pengaruh Penggunaan LKS dalam pembelajaran Berbasis Kompetensi terhadap hasil belajar 

Geografi pada Siswa kelas X Semester II SMA N 8 Semarang Tahun ajaran 2006/2007. 



17 

 

 
 

كل من هذه الكفاءات عند صياغة للقواعد املعمول هبا ،   .واخلاصة الكفاءات الكفاءة 
حمددة تعليمية  أهداف  و  املشرتك  التعلم  أهداف  تكون  إجيار  . وسوف  قوانني  تطبيق 

 و والسلوك و حالة و درجة".  مشرتك بني اآلخرين إلكمال منط "اجلمهور
تتم كتابة األهداف التعليمية إلظهار ما ينبغي أن تكون قادرة على القيام به من 
خالل  من  الطالب  بعد  حتقيقها  املراد  الكفاءات  أو  بنجاح،  يتعلم  الذي  الطالب  قبل 

التعلم ابستخدام األفعال التشغيلية ، وجتنب وابلتايل لدينا لكتابة أهداف   .عملية التعلم
سوف أهداف تعليمية جيدة   .األفعال غامضة مثل فهم ومعرفة واملاجستري وعلم وغريها

يوفقنا يف اختيار موضوع التعلم و والتعلم االسرتاتيجية و ووسائل اإلعالم وأساليب التعلم  
 . حدد و وتطوير أداة تقومي نتائج التعلم

 مجع املواد   (ب 
خيار   من  وأتكد  التدريبات  يف كراسة  حتميلها  سيتم  اليت  املهام  و  املواد  حتديد 

التعليمية اليت    .يتماشى مع األهداف  املهمة  إنشاء  التفاصيل  املواد و  مجع املكوانت أو 
الطالب  هبا  القيام  ميكن   .جيب  التدريبات  على كراسة  املواد  هذه  نشر  يتم  وسوف 

 ملواد املتوفرة ابلفعل.تطويرها وحده أو االستفادة من ا
 إعداد العناصر (ج

املداة، التدريبات على األقل عنصرا من عناصر  واحملتوى وممارسة   عناصر كراسة 
 العمل.

 اسخبار و حتسني (د
هناك أربعة املتغريات اليت جيب أن ينظر إليها قبل أن يتم توزيع كراسة التدريبات 

 :للطالب العناصر، وهي
 ية طبقا لتصميم األهداف التعليم (1
 يتفق مع اهلدف من املواد التعليمية (2
ضمان أن يتم إعطاء املهام و التمارين   .التوافق مع عناصر األهداف التعليمية  (3

 .لدعم حتقيق األهداف التعليمية
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هبذا  و   (4 للقيام  مساحة  و كفاية  والتفاهم  وضوح  ذلك  يف  مبا  التسليم،  ضوح 
 العمل.

كراسة استناداا إىل الرأي أعاله ، ميكن استنتاج أن اخلطوات اليت جيب مراعاهتا يف جعل  
احتياجات  التدريبات   خريطة  وجتميع   ، املناهج  حتليل  التدريبات هي  عنوان    كراسة  وحتديد   ،

 كراسة التدريبات. ، وكتابة   كراسة التدريبات 

 مزااي وعيوب كراسة التدريبات . د
التدريبات   تصميم   يعمل   وال   مستقل  بشكل  الطالب   قبل  من  استخدامها  ليتم  كراسة 

التدريبات   تصميم  كان  إذا.  كميسر  إال  املعلم ا  تطويرها  مت  اليت  كراسة    ابلنسبة   للغاية  معقدا
التدريبات.    فهم  يف  صعوبة   الطالب   فسيواجه  للطالب، كراسة    استخدام  من   الرغم  علىكراسة 
.  الطالب   مجيع  إىل  الوصول  وميكنها  البسيط  شكلها  بسبب  التعلم  يف  فعالة  كوسيلة  التدريبات 

 أما مزااي كراسة التدريبات كما يلي :. وعيوب  مزااي اإلعالم وسائل لكل يكون أن جيب
الطالب هو     :من جوانب االستخدام .1 التدريبات  التعليم سهل جدا، هو  كراسة  وسائل 

 استخدام أدوات خاصة. يستطيع أن تتعلم أي مكان وزمان دون احلاجة إىل
كراسة التدريبات هو وسائل التعليم ان تكون متفوق من األنواع     :من جوانب التدريس   .2

و األخرى احلقائق  معرفة  على  الطالب  قدرة  تطوير  يف  املتطورة  وسائل  هو  ألنه  تكون  ، 
 قادرة على استكشاف املبادئ العامة واحلجج اجملردة من خالل توظيف واقعية. 

ن .3 جوانب  واألرقام من  الكلمات  تصف  رسالة  توصيل  على  قادرة  هي  اليت  التعليم  وعية 
 والرسوم البيانية مع عملية سريعة جدا.، ثنائية األبعادتدوين املوسيقى، والرسومات و 

 و أما عيوب كراسة التدريبات كما يلي : 
على ، واليقدر  للمواد غري اخلطية، والتعرض  كراسة التدريبات ال يقدر على تقدم حركة .1

 تقدم األحداث يف تسلسل.
 فمن الصعب توفري التوجيه للقراء الذين لديهم صعوبة يف فهم أجزاء معينة.    .2
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فمن الصعب أنتعطي ردود فعل على األسئلة اليت لديه العديد من اإلجاابت املمكنة أو   .3
 األسئلة اليت حتتاج إىل إجاابت معقدة وعميقة.

التدريبات   التدريبات    لكن.  استخدامها  يف  وعيوب   مزااي   هلا كراسة   لدعم  وسيلة   هي كراسة 
 ومتارين  مبواد  الطالب   تقدمي  يتمكراسة التدريبات    يف  ألنه.  فعالية  أكثر  ليكونوا  التعلم  يف  الطالب 

 . للطالب  لالهتمام مثرية
 

   web-blog املبحث الثاين:

 (World Wide Web/ WWW/ Website) شبكة اإلنرتنت التعريف .أ
 واليت  ،  املوقع  صفحات   من  جمموعة  عن  عبارة   website الوي  موقع  ،  املصطلحات   يف 

اإلنرتنت    شبكة   على  موجود   (Sub domain) فرعي  جمال  أو  (Domain) جمال  يف   تغليفها  يتم
(WWW)  . من  العديد  عب  واسع   نطاق  على  املنتشرة  املستندات   من  جمموعة  عن  عبارة   الويب 

. اإلنرتنت  تسمى  شبكة  عب  واحدة  بشبكة  واملتصلة  العامل  حول  املوجودة  اخلادم  كمبيوتر  أجهزة
 .ويب  مواقع هي اإلنرتنت خدمات  من% 80 من يقرب  ما

اإلنرتنت    تعد  شبكة    صفحة  مثل  ،   املستندات   لربط   طريقة  Word Wide Web  إىل 
  لألشخاص  ميكن  ،   كمبيوتر  جهاز   أي  ابستخدام.  معاا  بعيد  كمبيوتر  على  Home Page  رئيسية

  كمبيوتر   جهاز   من  للتشغيل  والنقرات   االستخدام  يظهر.  الويب  عب  لالتصال   Browser التصف
اإلنرتنت  إنشاء  قبل . اإلنرتنت  على  آخر  إىل   متوفرة   اإلنرتنت  على  املستندات   كانت   ،   شبكة 

  يوجد   ال.  إعالانت   وال  األوامر  لتنفيذ  للنقر  قابلة  أزرار  وال  صور  توجد  ال.  نصي  شكل  يف  فقط
  إهنا. اإلنرتنت عن شبكة اإلنرتنت  كلمة  فصل ميكن ال .فقط وأسود أبيض شيء كل  ، أيضاا لون

  املميزة   الصورة  أو  النص  على  النقر  خالل  من  اإلنرتنت  على  آخر  إىل  مصدر  من  لالنتقال  طريقة
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 جيعل   هذا.  اإلنرتنت  معلومات   لعرض"  متعددة  وسائط"  طريقة  هذه.  املتصفح  داخل  من
 13.وفيديو  ونص وصوت  صور شكل يف متاحة املعلومات 
شبكة  .  أسهل  اإلنرتنت  استخدام  جلعل  كوسيلة  اإلنرتنت  شبكة   على  التعرف  يتم 
شبكة    يسمح .  بيانياا   اإلنرتنت  الستخدام  طريقة  ولكنه   اإلنرتنت  من  منفصالا   جزءاا  ليس  اإلنرتنت
.  والرسوم  والفيديو  ابأللوان  املعلومات   متثيل  وعرض  الصوت   إىل  ابالستماع  للمستخدمني  اإلنرتنت

اإلنرتنت  يوفر  ،  ذلك   على  عالوة  والرسومات  النص  ابستخدام  املعلومات   إىل  روابط  شبكة 
 والرسومات،  الروابط  ، املقدراتن  هااتن.  األخرى  الويب  مواقع  إىل  لالنتقال  املستندات   يف  املضمنة

 14. العاملية الويب شبكة يف القوة نقاط هي
اإلنرتنت      الوسائط   مستندات  من  جمموعة  عن  عبارة  هو  (world wide web)شبكة 
  النقطة.  (HTTP)  بروتوكول  ابستخدام  إليها  الوصول   وميكن  اإلنرتنت  على  املخزنة  املتصلة  املتعددة

 بتكلفة   املختلفة  اإلنرتنت   مرافق  من  االستفادة  ميكنهم  اإلنرتنت  مستخدمي  أن  هي  املهمة
  ميكن   اليت  املعلومات   تكون   أن   ميكن.  مكاهنم  إىل  مباشرة   القدوم  إىل  احلاجة   دون  منخفضة
  مزيج   أو  ،  صوت   أو  ،  فيديو  أو  ،  متحركة  رسوم   أو  ،  صور  أو  ،  نص  شكل  يف  إليها  الوصول

 15.الوقت نفس يف والفيديو ابلصوت  مباشرة االتصال إجراء حىت وميكن ، منها
 خالل  من  املعلومات   نشر  أن  هو  كبرية   بسرعة  ينمو  املوقع  جيعل  الذي  الرئيسي  العامل 

ا  سريع  املوقع  .والوقت  املسافة  على  يقتصر  وال  ،(  العامل  أحناء   مجيع  يف)  كبرية  مساحة  ويغطي  جدا
  أو   الشخصية  الويب  مواقع  إلنشاء   احلاضر  الوقت  يف  اجتاه   أيضاا   هناك   ،   ذلك   جانب   إىل

 .املدوانت 

 
 13 Annabel Z. Dodd, the essential Guide to Telecommunications: panduan pokok untuk telekomunikasi, 

(ANDI: yogyakarta, 2000), h. 286 

 14 Janner simarmata, Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi, (C.V ANDI OFFSET: Yogyakarta, 

2006), ed. 1, h. 292 

 15 Aji Supriyanto, Pengantar Teknologi informasi, (salemba infotek: Jakarta, 2007), cet, hal 336. 
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اإلنرتنت  شهد  ،  املعلومات   لتكنولوجيا  السريع  التطور  جانب  إىل   تطورات  أيضاا  شبكة 
  ولغة  والطبيعة  الوظيفة  إىل  أكب  بشكل  توجيهها  يتم   ،  الويب  مواقع  أنواع  جتميع  عند .  مهمة
 16: هو طبيعته حسب املوقع .املستخدمة البجمة

 على .  وقت  أي   يف  دائماا  يتغري  حمتوى  أو  حمتوى  يوفر  ويب  موقع  هو  الديناميكي  الويب  موقع .1
 .ذلك  إىل وما kompas.com و detik.com مثل ،  اإلخبارية الويب مواقع املثال سبيل

ا  اندراا  حمتواه   تغيري  يتم  ويب  موقع  هو  ،  الثابت  الويب  موقع .2  موقع   ،  املثال  سبيل  على.  جدا
 . املؤسسة تعريف ملف

 
   االنرتنتعلى أساس شبكة التعلم   .ب

االنرتنت  التعلم  تعريف  ميكن  شبكة  أساس    Web-Based  ابسم  واملعروف  على 

Education (WBE)   اإللكرتوين  التعلم  يسمى أحياانا   أو  (electronic learning)  تطبيق  أنه  على  
  كل   أن  القول  ميكن  ،   بسيطة  بعبارات .  تعليمية  لعملية  التعلم  عامل  يف  شبكة اإلنرتنت   لتكنولوجيا

  الذين   أولئك   هبا  يشعر  التعلم  عملية  أن   وطاملا  اإلنرتنت  تكنولوجيا  استخدام  خالل  من  يتم  التعلم
  17. شبكة اإلنرتنت إىل املستند التعلم النشاط هذا  يسمى  أن ميكن ،  يتابعوهنا
  إىل   للوصول  احملدودين  غري  واملكان  والوقت  السرعة  هو  التقنية  هذه  تقدمه  ما  مث 

  فيه   يشعرون  مكان  أي  ويف  وقت  أي   يف  بسهولة   التعلم  أنشطة  تنفيذ  للطالب   ميكن.  املعلومات 
 . حلها جيب معقدة مشكلة والزمن واملسافة املكان  حدود تعد مل. الطالب  هؤالء قبل من ابألمان
 ويف  مكان  أي  من  معلومات   أي  على  احلصول  شخص  أي  على   اإلنرتنت  تقنية  تسهل 

  الكمبيوتر   ألجهزة  املختلفة  البياانت   مراكز  يف  متوفرة  املعلومات .  وبسرعة  بسهولة   وقت  أي
  ميكننا   ،   اإلنرتنت  شبكة   يف   البعض  ببعضها  متصلة  الكمبيوتر   أجهزة   أن   طاملا .  العامل  يف  املختلفة
 18.اإلنرتنت عب التعلم مزااي إحدى  هذه. مكان أي من إليها الوصول

 
 16 Mukhtar dan Iskandar, Desain Pembelajaran Berbasis TIK, (Jakarata: Referensi, 2012), hal.18 

 17 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Bandung : Rajawali 

Pers, 2011), hal.335 

 18 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, ….., hal. 337 
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 على   تعليمية  مواد  وضع  على  فقط  يقتصر  العلى أساس شبكة االنرتنت    التعلم  إدراك  إن 
 بديلة  كوسيلة  فقط  ليس  أيضاا  يستخدم  ولكنه  ،  ويب  كمبيوتر  عب  الحقاا  إليها  للوصول  الويب

  على  للحصول  الويب  استخدام  يتم.  املختلفة  املعلومات   أو  الواثئق  لتخزين  الورق  الستبدال
  الوسائط   أو  الورقية  الوسائط  متتلكها  ال  اليت  املزااي.  مسبقاا  عنه  الكشف  مت   الذي  املتفوق  اجلانب
 .األخرى
 التصميم  أن  هو  هنا  جبدية  واملقصود.  جاد  ولكنه  فريد  على أساس شبكة االنرتنت  التعلم 

االنرتنت  التعلم  لتنفيذ شبكة  أساس    التحتية   البنية  إىل  ابإلضافة.  يتصور  كما  سهالا   ليس  على 
 ألغراض   خصيصاا مصمماا  للمدرب   منوذجاا على أساس شبكة االنرتنت   التعلم  يتطلب ،   لإلنرتنت

  التعليمي   للنموذج  ابلنسبة .  التعلم  عملية   فعالية  حيدد   حيوايا   مكوانا   التعليمي  النموذج   يعتب.  التعلم
  التعليمية   واملواد  الداعمة  واألطراف  واملعلمني  الطالب   بني  التفاعل  حيظى  أن  جيب  ،  املصمم
 19. خاص ابهتمام
االنرتنت  التعلم    عملية  مراقبة  تعد  شبكة  أساس    الفصل   يف   منها  صعوبة  أكثرعلى 
  كنموذج   تعليمي  تصميم  إىل  حاجة   هناك.  اإلنرتنت  عب  التعليمية   املواد  توفري  يكفي  ال.  الدراسي
 التعلم  أنشطة  يف  للمشاركة  الطالب   من(  الفصل   يف  األنشطة  عدد  مثل)  عدداا  يدعو  تعليمي
  .املختلفة

 20: وهي للتعلم، اإلنرتنت استخدام مزااي
 . اإلنرتنت تطبيقات  يف بناؤه ميكن شيء  فكل ، مادايا  شكالا  الفصول تتطلب ال .1
 برانمج  على  أكثر  الرتكيز  على  قادرة  التعليمية   املؤسسات   ستكون  ،  اإلنرتنت  خالل  من .2

 . التدريب/  التعليم
 .بسرعة وحتديثها  الويب على املعتمدة التعلم برامج تنفيذ ميكن  .3
 الفعلي  الوقت  غري  ويف(  الفيديو  مؤمتر/    الدردشة)  الفعلي  الوقت  يف  التفاعل  إنشاء  ميكن .4

 (. البيدية  القائمة  ، اإلعالانت  لوحة ، اإللكرتوين البيد)
 

 19 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung : Alfabeta, 2012), hal. 295 

 20 Made wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer; Suatu Tinjauan Konseptual Operasional, (PT. 

Bumi Aksara, 2012), hal. 215 
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  ،  التقييم  ،  املناقشة  ،  املواد  تسليم  ،  التسجيل  من  ،  أبكملها  التعلم  عملية  تستوعب  أن  ميكن .5
 . املعامالت  وكذلك 

 . عاملي  أساس وعلى مكان أي  من إليها الوصول ميكن .6
 . الوسائط متعددة ديناميكية بطريقة املطريي تصميم ميكن .7
  زايدة   يف  حبث  وسيلة  وجعلها  العامل  حول  خمتلفة  افرتاضية  مبكتبات   االتصال  للطالب   ميكن .8

 . التعليمية واملواد الفهم
  واجتاهات   حالة  دراسات   شكل  يف  التعليمية   املواد   إىل  سريعة   مراجع  إضافة   للمدرسني  ميكن .9

  املواد   يف  املشاركني  رؤية   لزايدة   خمتلفة  مصادر  خالل  من  مستقبلية  تقنية  وإسقاطات   صناعية 
 . التعليمية

 على   تعليمية  مواد  وضع  على  فقط  يقتصر  ال  على أساس شبكة اإلنرتنت  التعلم  إدراك  إن 
  بديلة   كوسيلة  فقط  ليس  الويب  استخدام  يتم  بل  ،   كمبيوتر   جهاز   عب  إليها  الوصول  مث  الويب

  على   للحصول  الويب  استخدام  يتم.  املختلفة  املعلومات   أو  املستندات   لتخزين  الورق  الستبدال
  الويب  تقنية   تساعد  أن  ميكن  كيف   هو  تذكره  جيب  واحد   شيء   .غريه  وال  الورق   ميتلكها   ال  ميزة
 .خمتلف إبيصال خمتلف بشكل التعليمية املواد  تغليف جيب ، الغرض هلذا. التعلم عملية يف هذه

 
 web-blogابستخدام  التعلم .ج

web-blog  يستخدمون  أفراد  بواسطة   وصيانتها  تطويرها  مت  الويب  مواقع  من  نوع  عن  عبارة  هو  
  املدوانت   تقدم.  للكتابة  مساحة  مع  ،  االستخدام  سهلة  مستضافة  منصة  أو  اإلنرتنت  عب  برامج

 21.كتعليقات   التعليقات  وتقدمي لقراءة  اجلمهور ودعوة اإلنرتنت عب فورية منشورات 
 من  تعريف  واستعارة  ،  املختصرة  الويب   مدونة  خالل  من  املدونة  تفسري  يتم  ما  غالباا 

  اليت  الويب  تطبيقات   أشكال  من  شكل  أهنا  على  املدونة   تعريف   يتم   ،    (Wikipedia) ويكيبيداي 

 
 21 Gween Solomon, lynne Scrum, Web 2.0 Panduan bagi para pendidik, (Jakarta : PT indekx, 2011) hal.15. 
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 إىل  الوصول  عادةا   ميكن.  العامة  وين  صفحة  على(  كمشاركات   حتميلها  يتم  اليت)  الكتاابت   تشبه
 22.املدونة مستخدم من والغرض للموضوع  وفقاا اإلنرتنت مستخدمي مجيع قبل من املوقع هذا

  مصطلح   يستخدم  وهو.  1997  عام   يف  املدونة  اسم   قدم  من  أول  Jhon Barger  كان 
web-blog   على  وحتتوي  ابستمرار  حتديثها   يتم   اليت  الشخصية  املواقع  من  جمموعة  إىل  لإلشارة  

 . اخلاصة بتعليقاهتم مصحوبة لالهتمام مثرية جتدها أخرى ملواقع روابط
 blog  يف  مالحظاته   املدونة   صاحب  يكتب  ما   عادة.  اإلنرتنت  عب  اليوميات   من  نوع  هي 
  ميكن   ،  ذلك   إىل  ابإلضافة  ،  اإلنرتنت  عب  الكتابة   نتائج  مشاهدة  ميكن.  اليوميات   مثل  ،  مدونته

  إضافة   أيضاا  ميكنك   ،   الكتابة  إىل  ابإلضافة .  املدونة  مالك   مشاركات   على  التعليق  املدونة   لزوار
 اليت  امللفات   تنزيل  من  الزوار  يتمكن  حىت.  امللفات   حتميل  حىت  وميكنك   الفيديو  ومقاطع  الصور

 . ندخلها
 و   wordpress.com  و  blogger.com  املدوانت   خدمة  مزودي  من  العديد  يشمل 

multiply.com  .على   كمذكرات   فقط  تستخدم  املدوانت   كانت  ،  اليوم  مشهورة  تصبح  أن  قبل  
 القلوب   بكتابة   املدوانت   تكتفي   ال  ،   منتشرة  املدوانت   تكون   عندما  ،  احلايل  الوقت  يف.  اإلنرتنت
 األدب   من  ترتاوح.  املدونة  تدخل  خمتلفة  علمية  مواضيع  بدأت .  يومي  بشكل  املتدفقة  واخلبات 
  تطوير  مع  إندونيسية  مواد  على  العثور   يف  كبرية  صعوبة   جند  أن  اعتدان  إذا .  املوسيقى  إىل  اهلندسي
 من  أخذها  ميكن  كتب  هناك   اآلن   حىت.  احلاضر  الوقت  يف  عليها   العثور  السهل  فمن  ،   املدوانت 

 .مدونة
التدريبات  لعمل   blogger.com  الباحثة  تاستخدم  ،  الدراسة  هذه  يف    لتعلم كراسة 
 ألي  اخلدمة  تتيح.  اإلنرتنت  على  اخلدمات   أكب  أحد  اآلن  حىت  blogger  يعد.  القراءة  مهارات 
  اإلنرتنت   عب  به  خاصة   مدونة   إنشاء  الويب  وبرجمة  HTML  بلغة   أساسية  معرفة  لديه   شخص

 . جماانا 

 
 22 Agung Herutomo,Conquering Web 2.0, (Jakarta: PT Elex media Komputindo, 2010), hal. 77 
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 يف   للطالب   الذكاء/    املعريف  اجملال  يف   حتوالا   فقط  ليس  وهو  ،  املتكامل  العربية  اللغة  لتعلم 
 قدرة  أو  النفسي  احلركي  واجملال  للطالب   الفعال  املوقف/    اجملال  أيضاا  ولكن  املواد  استيعاب 
 .الدراسي الفصل يف التعلم يف عليه حصلوا ما ممارسة على الطالب 
 احملددة   الوقت  قيود  على  التغلب  للمدرسني  ميكن  ،  الويب  إىل  املستند  التعلم  خالل  من 

  التدريس   عملية  تعد .  إليه  الوصول  للطالب   ميكن  حيث  الدراسي  الفصل  خارج  الطريق  ابستخدام
 حتويل   تغطية  للمدرس  ميكن  حيث  البدائل  أحد  blogger  موقع  وسائط  ابستخدام  والتعلم

  طرق  هناك  ،  أعاله  الصورة  توضح  كما.  الدراسي  الفصل  خارج  الطالب   أو  للطالب   املعلومات 
  وسائط  خالل من أي ، الدراسي الفصل عن النظر بصرف والطالب  املعلمني  بني للتفاعل أخرى
  على   وغريها  واحملاكاة  املناقشات   مثل  التعلم  طرق  تطبيق  أيضاا  وميكن  ،  التعليمية  الويب  مواقع
 .الويب موقع

 
 على أساس شبكة االنرتنت للتعلم الطالقةدعم  العوامل . د

 23:ذلك  يف مبا ،  على أساس شبكة االنرتنت للتعلم السلس للتشغيل الداعمة العوامل
 اإلنرتنت ابستخدام  استمتع .1

 .اإلنرتنت ابستخدام  املدرسون يستمتع أن جيب (أ
 يف   االجتاهات   متابعة  املعلمني  على  جيب   لذلك   ،  اإلنرتنت  الطالب   يستخدم  ما   غالباا  (ب 

 .ومعلوماهتم تصميمهم
 املعلومات   على  للحصول  الويب  تصفح  عند  ابلراحة  التوعية  اختصاصيو  يشعر  أن  جيب  (ج

 .البياانت  وقواعد املواقع ماليني على املخزنة

 
 23 Munir, Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 44 
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 املدرب  يكون   أن  جيب.  املختلفة  البحث   آبالت   دراية  على  املدرسون   يكون  أن  جيب  (د
  يتبع   كفءاا  معلومات   مصمم  يكون  أن  إىل  يطمح  حيث  اإلنرتنت   عب  فعاالا   ابحثاا

 . التعليمية  والتكنولوجيا لوجه وجهاا  االستخدام
 عليه  فيجب  ،  اإلنرتنت  عب  أبنشطة  يقوم  أو  الطريقة  هبذه  يعمل  املعلم  كان  إذا  (ه

 .الطالب  مع اإلنرتنت من األخبار مناقشة على والقدرة العمل ببيئة االستمتاع 
 التخطيط يف مهمة  اعتبارات   .2

  هذا   عن  مسؤولة  جمموعة  يف  أم  وحده  املعلم  هل.  االسرتاتيجي  التخطيط  أمهية  على  يؤكد 
  فريق   أن  داوين  قال.  دعمها  يتم  فعالة  ورؤية  واضح  خرائط  رسم  إىل  املعلمون  حيتاج.  التخطيط

  من   والغرض  التسليم  وخباء  واملسؤولني  التكنولوجيا  من  يتألف  االسرتاتيجي  التسليم
 . االستخدام

 املنهج  تنفيذ .3
 اخلطوة  هو  التخطيط  يكون  ،  اإللكرتوين  واملوقع  الدراسية  املناهج  تصميم  من  االنتهاء  بعد 

  أسباب   وتقدمي  اإلنرتنت  عب  التعلم  تشغيل  كيفية   املعلمون  يفهم  أن   جيب.  لتنفيذها  التالية
 اإلنرتنت،  عب  التعلم  خالل  من  ابلتدريس  سيقوم  املعلم  كان  إذا.  معينة  بطرق  املعلمني  تصميم
ا  االستعداد  املعلم  على  فيجب ا  املعلم  يتعلم  أن  جيب  ،  الفصل  بدء قبل.  جيدا   موقع  عن  حتديدا
 الفعال   التعلم  جعل   يف  املعرفة  فهم  يساعد  أن   ميكن.  املعلم  سيستخدمها  اليت  واملعدات   الويب

 يف  أيضاا  ولكن  الفصل  يف  ابلتدريس  املعلم  يقوم  عندما  فقط  ليس  ،  املعلمني  اإلنرتنت  عب
  موقع   على  حتسينات   إدخال  إىل  احلاجة  أو  التالية  الدراسية  واملناهج  التعلم  مواد  على  احلصول

 . إنشاؤه  مت الذي الويب
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 قراءة  ال مهارة  املبحث الثالث: 

   مفهوم مهارة القراءة .أ

لإلنسان أن يتواصل مع غريه بدوهنا، إذ هي من  القراءة إحدى فنون اللغة اليت ال يتسىن  
أكثر مهارات اللغة توقيفا وحتقيقا لالتصال، وليست القراءة كما يظنها ابدّي الرأي جمرد تعرف 
على الرموز اللغوية املكتوبة والنطق هبا فقط، ابلنواحي الفسيولوجية مثل حركات العني وأعضاء 

البعد الزمين يقول لنا إىل القول أبن القراءة عملية العقلية   النطق، املفهوم احلقيقي املتطور يف ضوء
 24تشمل تفسري الرموز اليت يتلقها القارء عن طريق عينيه. 

مهارة القراءة من أهم املهارات اللغوية وهى مهارة لغوية اثلثة بعد مهارة القراءة والكالم.  
اللغة املدرسية ويفهموا عالمات الرتقيم،  القراءة جتعل التالميذ أن يلفظوا حروفا أو رموزا كتابية من

العربية    مثل: الصورة والنطقة وعالمات السؤال وغريها، كما يفهمون أيضا  استعمال الكلمات 
 25ىف النصوص وتراكيبها ومعانيها املقروءة وهكذا. 

وهي  املطبوعة  للكلمات  معىن  إعطاء  أو  معىن  إىل  املكتوبة  احلروف  ترمجة  هي  القراءة 
األفكار ىف   تلك  يرتجم  والقارىء  القارىء  ذهن  األفكار يف  يثري  فالكاتب  ذات شقني.  عملية 
اجلسدية  العادات  من  جمموعة  تطوير  يعىن  القراءة  وتعلم  واللغوية  الثقافية  وخلفيته  جتربته  ضوء 

ال ىف  والعقلية، وتلك العادات تتضمن تتبع اجتاه املادة املقروءة من اليمني إىل اليسار كما هو احل
وذلك   معانيها،  إدراك  مع  اجلمل  و  والتعبريات  والكلمات  واملقاطع  احلروف  ومتييز  العربية  اللغة 

 26حىت يتم فهم األفكار الىت تشتمل عليها املادة املكتوبة.

 
 16. ص.UIN Maliki Press( .2001. )مالنج: املوجه للتعليم املهارة اللغوية ، نور هادي  24

 93  .( ص 1996 ،) بريوت: دار الفكر  طرق تدريس اللغة العربية  ، جودت الركايب 25

(  1985)مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  ،مج تعليم العربية امية لب يإعداد املواد التعل   ، دليل عمل يفأمحد طعيمةدى  شر   26
 181ص. 
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أن يقرأ أو  القراءة هي قدرة على التعرف وفهم حمتوايت شيء مكتوب ) رموز مكتوبة (  
الكبد يف  قبل  . استقالب  من  واستخدامها  محلها  عملية  هي  القراءة  أن  اترين  يعتقد  حني  يف 

القراء الذين يريدون احلصول على الرسالة اليت ينقلها املؤلف من خالل وسيلة من الكلمات أو  
 27توبة. اللغة املك

 احلفاظ  وجيب  للغاية  مهم   شيء  القراءة  أن  ة الباحث  وخيلص  القراءة،  الفهم  أنواع  خمتلف  من
  القراءة.  القرآن  تعاليم   وجوهر  احلقيقية   القيمة  من  انطلقت  حضارة  أتهيل  إلعادة   حماولة  يف  عليها

 . احلالية املالبس  لتدهور  عالج أيضاا هي والقراءة ، املعرفة اكتساب  عملية هي
 

 مهارة القراءة تعليم  أهداف  .ب
  من   رؤيته  ميكن   القراءة  تعلم  من  الغرض  أبن  النقاة  جتادل  ،  العربية   اللغة  تعلم  سياق  يف

  قراءة   على  قادراا   تكون  أن   هو   القراءة   مهارات   تعلم  من  العام  الغرض . واخلاص  العام  ومها   ،  جانبني
 :هي احملددة األهداف بينما. ابلفهم مصحوابا  جيد بشكل اليسار إىل اليمني من العربية اللغة

 .الكالم بصوت   الكتابة رمز ربط للطالب  ميكن .1
 . عال بصوت  النص قراءة للطالب  ميكن .2
 بطالقة  النصوص قراءة للطالب  ميكن .3
 .السياق حسب املفردات  معىن  فهم الطالب  يستطيع .4
 وفقاا   املعىن  يف  التغيريات   فهم  وميكنهم  للنص  العام  املعىن  التقاط  للطالب   ميكن .5

 . اجلملة بنية يف للتغيريات 
 . والصرف النحو حيث  من كبرية  عوائق دون القراءة فهم للطالب  ميكن .6
 . الرئيسية ابلفكرة يرتبط  أن وميكن ابلتفصيل األفكار فهم للطالب  ميكن .7
 .الرتقيم عالمات  فهم للطالب  ميكن .8

 
27  Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Ketrampilan Bahasa (Bandung: Angkasa, 1994), hlm.7 
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 واألدب   العادي  النص   من  بدءاا  ،   القراءات   من  خمتلفة  أنواع  قراءة  للطالب   ميكن .9
 معانيهم   وانتقاد  وحتليل  استنتاج  وميكنهم  ،  ذلك   إىل  وما  والتكنولوجيا  والعلوم  والتاريخ

 . العربية ابلثقافة  يقرؤونه  ما وربط
 من  تبدأ  واليت  ،   القراءة   مهارات   إتقان  أساسي  بشكل  أعاله  اهلدف   يوضح   ،  ذلك   ومع

 العربية  اللغة  تعلم  سياق   يف   القراءة  تعلم  أهداف  أن   حني   يف.  معقدة  مراحل  إىل  بسيطة  خطوات 
 :هي

 . والصحيحة اجليدة القراءة على الطالب  تدريب .1
 .للطالب  اللغة آفاق  زايدة .2
 . املختلفة النصوص فهم على الطالب  تدريب .3

 :ومها القراءة تعلم  لغرض األساسيان  اجلانبان
  أي   ،   األمية  حمو   أو  النطق  كفاءة  حتقيق  على  الرتكيز   هو   للمبتدئني  القراءة  تعليم  من  الغرض .1

  الصويت   النحو  لقواعد  وفقاا  وصحيح   صحيح   بشكل  ونطقها  اللغة  أصوات   على  التعرف
 .والعربية

  تدريب  وهو  ،   املقرو   فهم  أو   الفهم  الكفاءة  حتقيق  حنو  موجه  املتقدمة  القراءة  تعلم  من  الغرض .2
 . املكتوبة اللغة يف املعروضة الرموز معىن وجين  ، الفهم على الطالب 
  حياة   يف  مهم  القراءة  تعليم  أن  يستنتجوا  أن  للباحثني  ميكن  ،  السابقة  األهداف  بني  من

  وبصرية   جيد  بشكل  التواصل  يف  الطالب   يفيد  القراءة   اللىخ  من  وكذلك   ،   واجملتمع  األفراد
 .واسعة

 
 أنواع القراءة  .ج

  يف   توجيهية  كمبادئ  استخدامها  ميكن  القراءة  مهارات   يف  التعلم  من  أنواع  عدة  هناك
.  حتقيقها  يتعني  اليت  التعلم  وأهداف  واملعلمني  الطالب   الحتياجات   وفقاا  القراءة  مهارات   استخدام

 هي: القراءة مهارات  أنواع بعض يلي فيما
 القراءة الصامتة .1



30 

 

 
 

املطبوعة، وإعطاؤها املعىن املناسب ميكن تعريف القراءة الصامتة أبهنا استقبال الرموز  
وتكوين   املقروءة،  اجلديدة  ابملعاين  تفاعلها  مع  السابقة  القارئ  خبات  حدود  يف  املتكامل 

 خبات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق.
وميكن أن نعرفها أيضا أبهنا تفسري الرموز املكتوبة، وفهمها يف حدود خبات القارئ  

فه وتكوين  الرموز  السابقة  حل   : متثل  الصامتة،  فالقراءة  النطق.  استخدام  دون  جديد  م 
 املكتوبة، وفهم معانيها بسهولة ودقة، وال دخل للصوت فيها. 

"ا مركوز  أمحد  والكلمات  لعند  احلروف  القارئ  يدرك  القراءة  هي  الصامتة  قراءة 
التلميذ املوضوع ىف  املطبوعة أمامه و يفهمها دون أن جيهر بنطقها". وعلى هذا النحو يقرأ  

صمت مث يعاود التفكري فيه ليبني مدى ما فهمه منه. "واألساس النفسي هلذه الطريقة هو 
عنصر   يستبعد  مما  الصامتة  القراءة  أن  أي  مرئية،  رموز  ابعتبارها  الكلمات  بني  الربط 

 28التصويت استبعادا اتما". 
تدريس  "التوجيه ىف  السمان ىف كتابه  على  دكتور حممود  القراءة   عند  العربية"  اللغة 

الصامتة هى عملية عقلية تتم فيها ترمجة الرموز الكتابية اىل معان ذهنية. القراءة اجلهرية هى 
عملية عقلية تتم فيها ترمجة الرموز الكتابية اىل معان ذهنية مث اىل ألفاظ مسموعة. القراءة  

 29عرفة و حتقيق املتعة. الصامتة هي القراءة الطبيعية املستعملة يف احلياة لكسب امل
 :التايل النحو على ،  عديدة جوانب تشمل مبيزات  الصامتة  القراءة تتميز

 االجتماعية  اجلوانب (أ
  القراءة  من  نوع  وهو .  القراءة  من  آخر  نوع   أي  من  أكثر   الصامتة    قراءة  تتم

 اجملتمع قبل من استخدامها يشيع اليت الطبيعية
 االقتصادية اجلوانب  (ب 

 تعد  ،  لذلك .  الصاخبة  القراءة  من  أسرع  بصمت  القراءة   أن  النتائج  أظهرت 
 .الوقت وتوفر الطاقة استهالك  يف وكفاءة اقتصادا أكثر بصمت القراءة

 
 140ص.  القاهرة: دار الشواف، بدون السنة(،)،العربية تدريس فنون اللغة على أمحد مركور،   28
 87(، ص. 1996، )سورية: دار الفكر: طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب،    29
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 اجلوانب فهم  (ج
  يكون  أن  ميكن  دماغنا  ألن  ،  أكثر  الفهم  مستوى  تضمن  الصامتة    يف  القراءة
 .عال   بصوت  القراءة  من تركيزاا وأكثر تركيزاا أكثر

 والنفسية  الرتبوية اجلوانب  (د
 وال  ،   الكالم  يف  تفرط   ال  ألهنا   ،   عال    بصوت   القراءة  من  أسهل   بصمت  القراءة

 الرتقيم  وعالمات   ،  احلروف  ملخرج  اهتماماا  تويل  وال  ،  للعروب   كبرياا  اهتماماا  تويل
  ،  عال    بصوت   القراءة  من  متعة  أكثر  أيضاا  هي  بصمت  القراءة.  ذلك   إىل  وما

 . هادئ  جو يف تتم ألهنا
 القراءة اجلهرية .2

القراءة املخ    تعرف  إىل  العني  عب  وتوصيلها  املطبوعة،  الرموز  التقاط  أبهنا  اجلهرية 
إبضافة   هبا  اجلهر  مث  املخ،  يف  له  املختزن  واملعىن  جمرد،  الرمز كشكل  بني  ابجلمع  وفهمها 

أبهنا: تفسري الرموز وميكن أن نعرفا    األصوات واستخدام أعضاع النطق استخدامها سليما.
النطق  القارائلسابقة وتكوين فهم جديد مع استخدام  املكتوبة، وفهمها يف حدود خبات 

وقال الدكتور جودت الركايب يف كتابه طرق تدريس اللغة   30السليم بصوت واضح مسموع. 
 31اءة القراءة.العربية أن القراءة تشمل األنواع االتية : القراءة الصامتة، والقراءة اجلهرية، والقر 

 نطق  على  املعتادين  الطالب   تدريب(  1  :يلي  كما   عال    اجلهرية   القراءة  من  الغرض
 الطالب   تدريب(  2العريب،    الصويت  النظام  قواعد  واجلمل وفق  والعبارات   والكلمات   احلروف

 على  الطالب   تدريب (  3ومعناها،    اجلملة  نوع   املناسب مع  واإليقاع  ابإليقاع   القراءة  على
فهم  العروض  قراءة  االهتمام  على  الطالب   تدريب(  4،  قراءته  تتم  الذي  النص  التعبريية 

 .الرتقيم بعالمات 
  تقنية   أفضل  فهي  عالالقراءة اجلهرية    ملزااي  ابلنسبة  أما.  وعيوب   مزااي  هلا  الطريقة  هذه

.  املبتدئني  للطالب   خاصة  ،  املعىن  عن  والتعبري  القراءة  يف  واألداء  السلس  النطق  ملمارسة 
 

 109 - 106ص.   ...طرق تدريس اللغة العربية جودت الركايب،  30
 86ص.   ...طرق تدريس اللغة العربية جودت الركايب،  31
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اجلهرية    تسهل  حىت  الطالب   لدى  النطق  أخطاء  مراقبة  املدرسني  على  أيضاا  عال القراءة 
اجلهرية    تدرب   كما .  الفور  على  تصحيحها  من  يتمكنوا   التعود  على  الطالب   عال  القراءة 

 أو  الشعر  قراء  أو  احملاضرين  أو  األخبار  مراسلي  مثل  معينة  مهن  يف  أنفسهم  إعداد  على
 . اإلذاعيني املذيعني

 ألن  ، بصمت القراءة من أكثر طاقة تتطلب عال  القراءة اجلهرية  أن هو األول العيب
  أقل   عال  القراءة اجلهرية    من  املكتسب  الفهم  مستوى  ،  اثنياا   .عال    بصوت   مطالب  القارئ

 من  بدالا   بصمت  القراءة  هي  اليومية  احلياة  يف  الشائعة  القراءة  اثلثا  .بصمت  القراءة  من
  تزعج  أن  وميكن  ضوضاء   تسبب  أن   ميكن  عال  القراءة اجلهرية    ، رابعاا   .عال  القراءة اجلهرية  

 .اآلخرين
 القراءة التحليلية .3

  العثور  على  القدرة  على  الطالب   تدريب   هو   التحليلية  القراءة  من  الرئيسي  الغرض
  وعرض   استكشاف  أجل  من  الطالب   تدريب  جانب  إىل.  املكتوبة  املواد  من  املعلومات   على

  ،   املنطقي  التفكري   على  أيضاا  الطالب   تدريب  يتم.  املؤلف  قدمها  اليت  الرئيسية  األفكار
 كتابتهم  عدم  من  الرغم  على  النتائج  واستخالص  ،  وآخر  حدث   بني   العالقات   عن  والبحث
 32.القراءة يف متفجر بشكل

 يفهم  الشخص  أن  يقال.  الفهم  كسب  هو  التحليلية القراءة  من  الرئيسي  الغرض
ا   القراءة   والتعابري   الكلمات   معىن  التقاط   على  القدرة(  1:    التالية  القدرات   لديه  كان   إذا  جيدا

  على   القدرة(  3،  والضمين  الصريح  معىن  التقاط  على  القدرة(  2،  الكاتب  يستخدمها  اليت
 . استنتاجات  إىل التوصل

  ومها   ،   القراءة  يف  الكفاءة  اختبارات   من  نوعان  هناك  أن   نورجيانتورو  برهان  ذكر
  33:  اإلجاابت  وبناء اإلجاابت  على الرد خالل من القراءة كفاءة   اختبار

 اإلجاابت  على الرد خالل من الكفاءة اختبار  قراءة (أ
 

32 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (UIN-Maliki Press: Malang, 2011), hlm. 

172 
33 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa, ( Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm. 371 
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 عن  القراءة  على  الطالب   قدرة   الطريقة  هبذه   القراءة   كفاءة   اختبار  يقيس
 شكل   يف  األسئلة  شكل.  األسئلة  صانع   يقدمها  اليت  اإلجاابت   اختيار  طريق

 عن  األسئلة   على  اإلجابة  من  الطالب   يتمكن   حبيث  اخليارات   متعددة  أهداف
 الكفاءات   حتديد   يف  األسئلة  طرح  خطوات   تتمثل.  اإلجابة  خيارات   اختيار   طريق

 اليت  الصحيحة  القراءة   اختيار  يف  واالستمرار   األساسية   والشبكات   واملؤشرات 
 يف  إجراؤها  يتم  اليت  األسئلة  تتغري  أن  ميكن.  خمتلفة  مصادر   من  أتيت  أن  ميكن

 .الصعوبة مستوى
 اإلجاابت  تكوين طريق عن  القراءة  يف الكفاءة اختبار  (ب 

  فقط  إجاابت   إنشاء  طريق  عن  القراءة  يف  الكفاءة   اختبار  يتطلب  ال
  جيب   ولكن  ،   املقدمة  اإلجاابت   عدد  من  الصحيحة  اإلجابة   اختيار   للطالب 

  اليت   املعلومات   على  بناءا   لغة  إنشاء  خالل  من  اخلاصة  إجاابهتم  عن  التعبري  عليهم
  شرطاا   القراءة   رسالة   حمتوايت   فهم  يعد .  االختبار  قيد   القراءة  من  عليها   احلصول  مت

 .القراءة فهم الطالب  من يُطلب حىت إجاابت  إنشاء من تتمكن  حىت أساسياا
 ،  زهدي  ودارميايت  الدين  رويف  ألمحد  وفقاا  القراءة  اختبار   ملستوى  ابلنسبة

 والنفسي  واحلركي   املعريف  وهي  ،   جماالت   ثالثة   بلوم  مييز.  بلوم  تصنيف  يستخدم
 والتطبيق  والفهم   الذاكرة  هي  مستوايت   ستة  إىل  املعريف  اجملال  ينقسم.  والعاطفي
 34:التايل النحو على املستوايت  هذه تفسري ميكن. والتقييم والتوليف والتحليل

 (C1) الذاكرة مستوى قراءة اختبار  (1

 أو   احلقائق  قراءة  الطالب   من  هذا  الذاكرة  مستوى  قراءة  اختبار  يتطلب
 .اخلطاب  يف الواردة املفاهيم أو التعريفات 

 
 
 

 
34Ahmad Rofi’uddin dan Darmiyati Zuhdi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas Tinggi, 

(Malang: Universitas Negeri Malang, 2002), hlm. 178 
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 (C2)  القراءة فهم مستوى اختبار  (2
 على  قادرين  ليكونوا  الفهم  مستوى  الطالب   من  يُطلب  ،   القراءة  اختبارات   يف

 العالقات   عن  والبحث  ،   القراءة   حمتوايت   وفهم  ،   يقرؤونه   الذي  اخلطاب   فهم
  التشابه  وأوجه  ،  واالختالفات   ،  والنتيجة  السبب  وعالقات   ،  األشياء  بني
 .اخلطاب  يف األشياء بني

 ( C3)  اختبار قراءة التطبيق (3
 تطبيق   على  قادرين  الطالب   يكون  أن  التطبيق  قراءة  اختبار  مستوى  يتطلب
 أن   الطالب   من  يُطلب.  الصلة  ذات   األخرى  األمور  أو  للمواقف  فهمهم
 أو  فهم  أو  فكرة  أو  ملفهوم  جديدة  أمثلة  إعطاء  أو  تطبيق  على  قادرين  يكونوا
 . القراءة نص يف واردة فكرة

 ( C4)  حتليل مستوى اختبار القراءة (4
 يف  الواردة  املعلومات   حتليل  الطالب   من  التحليل  مستوى  قراءة  اختبار   يتطلب

 فهم   يعتب.  ومتييزها  وحتديدها  ابملعلومات   الرسائل  على  والتعرف  ،  اخلطاب 
 الرئيسية  األفكار  حتديد  ذلك   يف  مبا  ،  وتفصيالا   انتقاداا  أكثر  االختبار  هذا

 الفكرة   على  حتتوي  اليت  اجلملة  وحتديد  ،  اخلطاب   يف  التفسريية  واألفكار
 .الفقرات  بني الشرطات  وحتديد ، الفقرة نوع وحتديد ، الرئيسية

 ( C5) التوليف مستوى قراءة  اختبار   (5
 بني  والتعميم  التواصل  الطالب  من  التوليف  مستوى  قراءة  اختبار  يتطلب
 هذا   يتطلب.  اخلطاب   يف   الواردة  اآلراء  أو  املشكالت   أو   املفاهيم  أو  األمور

  ،   التفكري  على  والقدرة  ،   واإلبداعي  النقدي  التفكري  على  القدرة  االختبار
 . التعميمات  ورسم ، املختلفة املفاهيم أو احلقائق وربط
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 (C6) القراءة  مستوى اختبار تقييم (6
 تقدمي  على  قادرين  الطالب   يكون  أن  التقييم  مستوى  قراءة  اختبار  يتطلب

  املثارة   املشاكل  أو  احملتوى  حيث  من  سواء  ،  يقرؤونه  الذي  للخطاب   تقييم
 .التحدث  وطريقة اللغة حيث من وكذلك 

 القراءة اإلستماعية  .4
القراءة  فهم مدلول  توسع ىف  فيه  القراءة  نوعا من  االستماع  اعتبار  أن  يرى بعضهم 

نستطيع أن نعد من أنواع القراءة نظراتنا    -يتجاوز احلدود املميزة هلا، ألننا ابلقياس إىل هذا
اإلشارات املفهمة والرموز املعبة  إىل كل وسيلة ترشدان إىل معىن أو توضح لنا فكرة وذلك ك

والبصمات واألاثر الىت تدل على أصحاهبا وال شك أن ىف هذا كثريا من التكلف والبعد عن 
  35مفهوم القراءة.
  ،   جديدة  أمناط  لتعليم  وليس  ،  املفردات   عدد  زايدة   ليس  الرتفيهية   القراءة  من  الغرض

  واالستمتاع   بسرعة  للقراءة  ممارسة  الطالب   ملنح  ولكن  ،  التفصيلية  القراءة  نصوص  لفهم  وال
 .القراءة وحب االهتمام تنمية  هو منه احملدد الغرض. يقرؤونه مبا

  مبحتوى   مهتمني   الطالب   كان  وإذا  وشعيب  خفيف  بشكل  القراءة  مواد  اختيار   جيب
  مت   رواية   أو   قصرية   قصة  شكل  يف  عادة.  اللغة  بنية   أو   احملتوى   حيث   من  سواء   ،   القراءة

 . اهلدف ابعتباره  الطالب فهم ملستوى وفقاا اللغة يف تبسيطها
 الطالب   تكليف  طريق  عن  ،  الدراسي  الفصل   خارج  السريعة  القراءة  تتم  ما  عادة

  ،  قرأوها  اليت  الكتب  حول  مكتوبة   تقارير  الطالب   يقدم  احملدد  الوقت  ويف  معينة  كتب  بقراءة
 36.جيد بشكل األنشطة مجيع على التأكيد يتم حبيث

أنواع من القراءات وهي :    4هناك العديد من أنواع القراءة حبيث ال يصف الباحثة سوى  
القراءة الصامتة، القراءة اجلهرية، القراءة التحليليلة و القراءة اإلستماعية. ركزت الباحثة يف تعليم 

 القراءة التحليلية.     
 

 68) لبنان: دار الفكر املعاصر, د. ت( ص. ,طرق تدريس اللغة العربية, جودات الركاىب 35

36 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,...., hlm. 171 
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 الثالث   فصللا
 منهجية البحث

 
 ومنهجه  البحث مدخل .أ

الباحثة     تستخدم  الكمي.  واملدخل  الكيفي  املدخل  على  البحث  هذا  إجراء  أتّسس 
املدخل الكيفي عند وصف تصميم كراسة التدريبات املطورة. وتستخدم املدخل الكمي عند قيام 

   37مبعرفة فعالية كراسة التدريبات املطورة. الباحثة 
نوع   من  البحث  التطوير  هذا  ومنوذج  والتطوير,  الباحثة  واستخدامت    (R&D)  البحث 

سوغ يقدمه  الذي  البحث  تبين  شكل  وهو  البحث   Borg and Gallيونو  طريقة  وهذه  من 
 38املستخدمة للحصول على نتائج معني وجتريبة فعالة. 

يونو ألن اخلطوة مما أدى إىل تطوير هذا النموذج هو بسيط لسوغاختبار منوذج التطويري    
: حتليل ابخلطوات التالية  (R&D)وتوفري سهولة يف تطوير وسائل التعليمية. تناولت عمالية البحث  

وامل الة،  شكل احلاجات  اإلنتاجاإلنتاج،  تصميم  بياانت،  مجع  جتربة تصديق  اإلنتاج،  تعديل   ،
 39املنتجات النهائية. ، اإلنتاج  ربة فعالية، تعديلصالحية، تعديل جتربة اإلنتاج، جت

 
 جمتمع البحث وعينته  .ب

موضوع     يكونون  الذين  األشياء  أو  األشخاص  أو  األفراد  مجيع  هو  البحث  جمتمع 
إن جمتمع البحث يف هذا البحث هم الطالب يف مدرسة الثانوية اإلسالمية    40مشكالت البحث. 

بنجانج    3احلكومية   الفصل  ةوعينبدانج  طالب  هو  يعين    العاشر  البحث  الطالب    48وعدد 
بطريقة    طالبا.  عينته  الباحثة  أخذت  البحث،  هذا  يف  العشوائيةو   simple random  العينة 

 
 187(، ص. 1997ذوقان عبيدات واآلخرون، البحث العلمي، مفهوممه، أدواته، أساليبه، ) الرايض: دار أسامة،   37

38   Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D(, (Bandung: 

Alfabata, 2013), Hlm. 407. 
39  Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D(, hlm: 409 

   152( , ص.  1978, )القاهرة: دار املهضة العربية, مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفسجابر عبد احلميد جابر واآلخرون,  40
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sampling وكالفصل الضابط  24العاشر يف قسم الطبيعية كالفصل التجربة ، يعين الطالب للفصل
 طالبا.  24
 

 متغريات البحث .ج
متغريات البحث هي موضع البحث اليت تتكون إىل قسمني و مهااملتغري املستقل واملتغري   

  هذا.  التابع  واملتغري  واملتنبئ  ابحملفز  غالبا  إليه  يشار  الذي  املتغريات   هو  املستقل  ات املتغري التابع.  
هي كراسة    الدراسة  هذه  يف  .التابعة  املتغريات   ظهور  أو  التغيري  سبب  يصبح   أو  يؤثر  املتغري

 . web-blog (X) التدريبات ابستخدام 
  هو   التابع  املتغري.  والعواقب  واملعايري  اإلخراج  متغريات   ابسم  التابعة  متغريات   إىل  يشار  

هي   البحث  هذا  يف.  التابع  املتغري  ،  مستقلة  متغريات   وجود  بسبب  ،  املستحق  أو  املتأثر  املتغري
 (. Y)  لرتقية مهارة القراءة

 
 اإلنتاج  جتربة . د

 كتاب  تدريبات  فعالية رفع إىل سبق فيما الباحثة ذكرت  كما  التجربة ذهه هتدف
 : على حتتوي اإلنتاج ربةجت ذه وه ، العربية اللغة تعليم يف العربية وفاحلر 
 التجربة تصميم .1

 يتكون تصميم التجربة بثالث مراحل، وهي :
 التقومي والتوجيحات من اخلباء (أ

 التجربة افردية، وتقوم الباحثة إىل حمضر لتصحيح الكتابة لتطبيق  (ب 
التجربة امليدانية، جترب الباحثة الفصل التجربة ملعرفة فعالية اإلنتاج لدى مدرسة الثانوية    (ج

 ابدانج بنجانج.   3االسالمية احلكومية  
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 التجربة أفراد  .2
 :يلي كما التجربة، أفراد إىل الباحثة وحتتاج ابلتجربة الباحثةقامت 

الدكتور   (أ هو  العربية  اللغة  من جمال  يعين  األوىل  اخلبري  اخلباء،  من  التجربة  عبد  أفراد  م. 
، واخلبري الثاين يعين من جمال التصميم املواد الوسائط املتعددة عن كراسة احلميد املاجستري

ابستخدام   الدكتور    web-blogالتدريبات  املاجستريهو  الرمحان  لنيل  توفيق  تستهدف   ،
واختارت  التصديق   املطورة.  التدريبات  الكراسة  عن  والتعليقات  واالقرتاحات  والتقومي 

 الباحثة هؤالء اخلباء ألن خصائص يف جماهلم. 
طالبا والعلوم اإلجتماعية    24أفراد التجربة من الطالب يف الفصل العشر لقسم العلوم    (ب 

والبعدي  24 القبلي  االختبار  نتيجة  عن  البياانت  لنيل  تستهدف  واختارت  طالبا.   .
القراءة ومتكن هذه املادة   الباحثة طالب هذا الفصل ألهنم من املبتدئني يف تعليم مهارة 

 املطورة أكثر فعالية هلم. 
 

 ها مصادر  و  البياانت .ه
 البياانت البحث .1

  البياانت  الوصفية.  ة البياانت على قسمني ومها البياانت الكمية والبياانت ثقسمت الباح 
 أو  معلومات   شكل  يف  مباشرة،   حساهبا   أو   قياسها   ميكن  اليت  البياانت   من  نوع   هي  الكمية 

 :هي  املطلوبة  الكمية  البياانت   احلالة  هذه   يف.  أرقام  شكل  يف  أو  ابألرقام  عنه  معّب   شرح
التدريبات   كراسة  حمتوى  تصديق  املطورة،  التدريبات  كراسة  إىل  الطالب  احتياجات 

كراسة التدريبات و نتيجة الطالب احملصولة عليهم عند  املطورة،آراء الطالب واملعلم بعد تنفيذ  
 االختبار القبلي واالختبار البعدي.

هي  البياانت      شكل   على  ليست  لفظية  كلمات   شكل  يف  املقدمة   البياانت   الوصفية 
 يف   مبا  البحث،  ملوضوعات   العامة  األوصاف  الدراسة  هذه  يف  النوعية  البياانت   وتتضمن  أرقام،
 .العربية اللغة تعلم وفعالية ، الفصل يف التعلم عملية أثناء والطالب  املعلمني حالة :ذلك 
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 املصادر البياانت  .2
البياانت   البياانت    مصادر  البياانت احملصولة. وقبل الشروع، فعني مصادر  هي الفرد من 

البياانت   مصادر  الباحث  حيصل  حيت  املتناول  البياانت  أي  من  الفاعل  هي  األساسية 
  41األساسية يف البحث. 

ومضادر   لتحقيقها  البياانت  مصادر  إىل  الباحثة  حتتج  البحث  ها  يف  البياانت  لعرض 
 البياانت اليت هبذا البحث هي الطالب واملعلم واخلباء.

 
   أسلوب مجع البياانت . و

ابستخدام   قراءةال  مهارة  يف التدريبات  كراسة  من  النهائي  إنتاج  هي  األخرية  واخلطوات 
web-blog .االختبار و  االستبانة، و  قابلة،امل وه البحث ذاه يف ستخدمةامل أدوات البحث. 

 املقابلة  .1
املقابلة هي عملية تتم بني الباحثة وشخص آخر أو جمموعة أشخاص، تطرح من خالهلا  

املطروحة. األسئلة  تلك  على  إجابتهم  تسجيل  ويتم  عند  42أسئلة،   هي أسرتبيق املقابلة 
واألفكار لتبادل شخصني اجتماع  السؤال من املعلومات   بناء مت وهكذا واجلواب، خالل 
 .معني موضوع يف املعمىن

على   البياانت  جلمع ةاملقابل  الباحثةت  استخدام تشمل  اليت  والتعلم  التعليم  عملية  عن 
البا التعليم فيها ووسائله ومشكالت فيه. واستخد  التعليمية املستخدمة وطرق  حثة ها  املواد 

املقابلة مع ابدانج    3الثانوية اإلسالمية احلكومية   املدرسة  يف  العربية  اللغة  مدرسة  األسلوب 
 . لوجه وجهاا تسمح ال اليت الظروف بسبب احملمول اهلاتف عب بنجانج
 
 

 
41 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002). 

Hal. 107 
 96، ص. أساسيات البحث العلمين، الضام عبد احلميد رذمن  42
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 االستبانة .2
 على  احلصول بقصد تعد اليت  املكتوبة األسئلة من جمموعة عن عبارة  هي  االستبانة 

 االستبانة يف استخدام هتدف   43معني. موقف أو ظاهرة حول املبحوثني  آراء أو معلومات 
املطورة، بكراسة مرتبطة وحقائق وبياانت  معلومات  على للحصول البحث هذا  التدريبات 

 متعددة   أسئلة  شكل  يف  األسئلة   قائمة  تنظيم  متو   حلصوهلا االستبانة  الباحثة ختتار فلذلك 
 االستبانة وهذه(.open  question)  مفتوحة  وأسئلة(  multiple choice questions)  اخليارات 

العاشراليف   والتالميذ  ، خلباء املدرسة   فصل  اإلسالميةيف    نج اابد  3احلكومية    الثانوية 
 . بنجانج

كراسة   إىل  الطالب  احتياجات  عن  البياانت  جلمع  االستبانة  الباحثة  واستخدمت 
وتعليقاهتم  واملعلم  الطالب  آراء  املطورة،  التدريبات  املطورة، تصديق حمتوى كراسة  التدريبات 

 بعد تنفيذ كراسة التدريبات املطورة.  
 االختبار  .3

  عند  اختبار، ينيع البحث ذهه يف ستخدمةامل البياانت  ات و أد من  االختبار
  التمارين  و أ لةسئاأل من موعةجم متستخد وه اإلختبار نأ  ،44أريكونطا  ارسيمسيهسو 

 تلكهامي  اليت بةهو امل وأ  القدرةو  عرفةامل خابرات مل مهارات، لقياس  اختبار  ات و داأل من اريهغو 
 .اجلماعات  وأ فراداأل

 جيعلو .  طورة امل  ادةامل فعالية لقياسو  عرفةمل كآلة تستخد البحث ذهه يف االختبار
 طورةامل التدريبات  كراسة  استخدا قبل التالميذ نتيجة للحصول على ىالبعدو  القبلى االختبار

 .استخدامها بعدو 
يلي: االختبار   البعدي ابلبيان ما  القبلي والختبار  وأما االختبار املستخدم هو االختبار 

أول   يف  الباحثة  جرته  ايل  االختبار  هو  عملية  القبلي  تبدأ  قبل  الطالب  مع  اللوىل  املقابلة 
. وتقصد لنيل نتائج الطالب و كذلك ملعرفة web-blogالتعليم بكراسة التدريبات ابستخدام  

 
 63(، ص.  1999دار وائل،  :)عمان  منهج البحث العلمي القواعد واملاحل والتطبيقات،حممد عبيدات وحممد أبو نصار،  43

44 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hlm.177. 
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القراءة    مهارة  نتائج  ملعرفة  يعقد  االختبار  ها  البعدي،  االختبار  و  القراءة.  مهارة  نتائج 
 .web-blogالتدريبات ابستخدام الطالب ولنيل النتائج األخرى بعد أن يستخدم كراسة  

 
 اإلجراءات البحث والتطوير  .ز

خبطوات   والتطوير  البحث  هذا  إجراءات  يف  اخلطوات  الباحثة   Borg andإستخدمت 

Gall ،  : اليت شرحها سوغيونو يف كتابه وخطواته كما يلي 

 ( 3.1)ل اجلدو 

 اءات البحث عند سوغيونو إجر  

 
  حتليل احلاجات وللمشكالت  .1

 ما  عند  أمنا   شيء  كل  هي  اإلمكانيات   . حتليل احلاجات وللمشكالت   من  البحث  يبدأ
 ميكن  ولكن  الطبيعية،  موارد  احتياطی  لدينا   املثال  سبيل  على.  املضافة  القيمة  ستكون  تسخر

  تسخري   ميك ن  ال  حن ن  إذا  مشكلة  إىل  اإلمكانيات   هذه  مجيع  وسيضع.  بلم  يف  منها  االستفادة
  اإلمكاني ة   احلال ة،  ه ذه  ويف  45.والواقع  املتوقع  بني  االختالف   هي  واملشكلة.  اإلمكاانت 

 
45 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,  hlm. 410 

تحليل الحاجات 
وللمشكالت

تصديق اإلنتاجتصميم اإلنتاججمع البيانات

تعديل اإلنتاج تجربة صالحية
تعديل تجربة 

اإلنتاج
تجربة فعالية

تعديل اإلنتاج 
المنتجات 

النهائية
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احلكومية   املدرسة  يف  املوج ودة اإلسالمية  يشعرون    3الثانوية  الطالب  أن  بنجانج  ابدانج 
والفعالة   الطالب وه  املدرسة  هذه  يف  املشكلة  وأما.  العربية  اللغة  تعلم  يفابحلماسة  أن  ي 

 الصعوبة يف القراءة وهذا ما يظهر يف نتيجة االمتحان.يشعرون 
 مجع البياانت  .2

 احلاجات   يلحتل   من  البياانت   ةاحثالب  التن  أن  عدب  راءات اإلج  هذه  ة احثالب  استمرت 
 . اإلنتاج لتصميم بياانت ال وهذه العرية، اللغة رحماض مع قابلةمب واملشكالت 

 تصميم اإلنتاج .3
ابستخدام   الباحثة  صنعت  التدريبات  تطوير كراسة  الباحثة    web-blogيف  واجتمعت 

 . القراءة يف  لسهولتهم املناسبكراسة التدريبات   انحية  من املطورة إبنتاج تتعلق اليت املراجع
 تصديق اإلنتاج  .4

  ملعرفة   هو  منه  اهلدف   أما  املصمم،  اإلنتاج  لتحكيم  أو  لتقومي  عملية  هو  اإلنتاج  تصديق
التدريبات    ماستخدا  الحية ص   هذا  يؤدي  أن  وميكن.  الطالب   قراءةال  مهارة  لتعليمكراسة 

  التقومي   منهم  الباحثة  بتل طمث    ،  التعليم،  مواد  الجم  يف  اءاخلب   بعض  إبحضار  التصديق
  بن  املناقسة  اللخ  من  التصديق  حتقيق  أن  أيضا  ميكن  أو  اإلنتاج  من  والعيواب  املزااي  وإعطاء
 .اءواخلب  ة الباحث

 تعديل اإلنتاج  .5
 ريخبو  النسخ، اخلط(   العربية اخلط ريخب من نتجات امل  اختبار من اإلنتاج تصديق بعد
 على أتسس  تصميم نيس حت الباحثةوعرفت   .العربية اللغة تعليم وادامل  ريخبو  ، اإلنتاج التصميم

 ريخبو  اإلنتاج التصميمري  خبو  النسخ اخلط( العربية اخلط ريخب من  حات ااالقرت و  دخالت امل
 .العربية اللغة تعليم وادامل

 جتربة صالحية   .6
 عرفةمل  طورة امل التدريبات  كراسة بتطبيق ذهوه طورة،امل التدريبات  كراسة أم صالحيةبة  ير جت

 .فعالية ىمد
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 تعديل جتربة اإلنتاج  .7
 التحكيم  حسب  املوجودة  والنقائص  عن األخطاء  اإلنتاج  بتصحيح  تقوم  الباحثة  كانت

 .وإرشاداهتم العربية اللغة معلم من
 جتربة فعالية .8

  تعليم   عملية  يف   التعليمية  بتطبيق  هي  اإلنتاج  هلذا   الثانية   بتجربة  يسمی   أو   فعالية  جتربة
  الثانوية   املدرسة  طالب   إىل  مباشرة  الباحثة  وقدمت  بنفسها،  الباحثة  قامت  الىت  القراءة  مهارة

 القراءة.  مهارة عنكراسة التدريبات   هذه فعالية ملعرفة  ،ابدانج بنجانج  3 احلكومية اإلسالمية
 اإلنتاج  تعديل  .9

  املدرسة  يف  التحکيم  حسب  اإلنتاج  هذا  يف  املوجودة  والنقائص  األخطاء  يوجد  مادام
وإرشادامتهم،  3  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية بنجانج    أو  التعديل  إىل  حيتاج  فإنه   ابدانج 

 .اإلنتاج أحسن إىل اجا إنت الباحثة حصلت حىت التحسني،
 نتاج النهائي اإل .10

القراءة  تعليم  يف كراسة   من  النهائي   إنتاج  هي  األخرية  واخلطوات  ابستخدام   مهارة 
web-blog. 

 
 البياانت  حتليل أسلوب .ط

 وأما أسلوب حتليل البياانت هلذا البحث هو حتليل إحصائي وصفي، أييت بيانه كما يلي : 
 أسلوب حتليل البياانت من االستبانة   .1

البياانت   بتحليل  الباحثة  واللغة تقوم  املادة  خبري  من  التحكيم  الستبانة  من خالل  املتوافرة 
وخبري تصميم وسائط التعليمي و مدرسة اللغة العربيةو الطالب يف الفصل العشر ابملدرسة  

بنجانج    3الثانوية االسالمية احلكومية   التدريبات  بدانج  الكراسة  آرائهم حنو هذه  لتصوير 
 وأثره يف تعليم مهارة القراءة.

السلوكيات  لقياس  أسلوب  وهو  ليكريت.  مقياس  الباحثة  تستخدم  هذهاالستبنة  ويف 
اختيار   بد للطالب من  بنفسه. ويف هه االستبانة ال  والتفصيالت املستخدمة يف االختبار 
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هذه كراسة التدريبات. ويعتمد هذا املقياس على دليل  بعض العبارات املناسبة ملا وجدوا يف  
 درجة املواقفة أو املعارضة على صيغة ما. والدرجة املستخدمة يف تلك االستبانة هي : 

 
 ( 3.2اجلدول )

   معاير املالئمة على املقياس ليكرت
 الشرح البيان  الدرجة

 كثرة موافقة حالة اإلنتاج ابلعبارة املعدة  جيد جدا  4
 موافقة حالة اإلنتاج ابلعبارة املعدة  جيد 3
 قلة موافقة حالة اإلنتاج ابلعبارة املعدة   مقبول  2
 غري موافقة حالة اإلنتاج ابلعبارة املعدة  انقص 1

 
 وملعرفة صحة اإلنتاج فالبد من تبديلها إىل البياانت الكمية هبذه الكيفية: 

  
 
 

 البيان : 

P    : املعدل أو مئوية قيمة لكل رقم 

Xi   عدد إجاابت كل بنود السؤال : 

X  عدد أفراد العينة : 

 : الثبات   100%

P = 
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
 𝑋 100% 
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العربية، خبري    ةغيقة االستبانة من خبرية تعليم الل قامت الباحثة بتحصيل التصديق عن طر 
املواد ولالتع  تصميم  آندرويد.  برانمج  وخبري  علیليمية  اسالبياانت    لحصول  تخدمت  املرجوة 

لل التصديق  استبانة  التقو   اء. وكانت االستبانةخب الباحنة  املعايري  ميمغلقة أبربع درجات يف  . أما 
 : لكل درجة فهي

 ( 3.3)دول اجل
 46املعايري لنتائج االستبانة من تصديق اخلرباء 

 البيان  املعيار  نتيجة املعدلة  الدرجة 
استخدامها يف التدريس متكن  جيد جدا  %100 - %80 4

 بدون التصحيح 
متكن استخدامها يف التدريس  جيد  %79 - %60 3

 بقليل التصحيح 
متكن استخدامها يف التدريس  مقبول   %59 - %50 2

 ابلتصحيح
ال متكن استخدامها يف  ضعيف   %49 - %0 1

 التدريس  
 

 أسلوب حتليل البيانت من االختبار  .2
للمجموعة    والبعدي  القبلي  االختبار  نتيجة  من  البياانت  حتليل  يف  الباحثة  تستخدم 

حبسب   (T test) لتأكد منتبات البحمية التعليمية، قامت الباحثة ابالختبار النائی املتكافئة  
 :  معامل االختبار التائي ابملعادلة التالية 

 

 
46  Nana Sudjana, Statistik Desain & Analisis Eksperimen , hlm. 40 
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𝑡0 =  
Mx − My

√(
SDx

√N − 1
)

2

+  (
SDy

√N − 1
)

2

 

 اإليضاح : 
 T :   اختبار 

Mx :  املعدل من املتغريx 
My : املعدل من املتغري y 

SDx :  اإلحنراف املعاير من ملتغري x     
SDy :  اإلحنراف املعاير من ملتغري y 

N :  العينة 
 47.  الرقم الثابت :  1

 رموز معاير احنراف التغيري (أ

                                                                     𝑆𝐷𝑥 =  √
∑ 𝑥2

𝑁
 

 رموز معاير احنراف التغيري   (ب 

                                                                   𝑆𝐷𝑦 =  √
∑ 𝑦2

𝑁
 

 رموز املعدل (ج
                                                        Mx =  

∑ x

N
 

 رموز املعدل (د
                                                         My =  

∑ y

N
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 الفصل الرابع 

تهاعرض البياانت وحتليلها ومناقش   

التدريبات    البحث عن وصف إعداد كراسة  نتائج  الباحثة  ومعرفة   web-blogابستخدام  تعرض 
استخد فعالية  التدريبامدى  التدريبات  م كراسة  هذه كراسة  اب  همعدات.  القراءة  مهارة  تعليم  درسة  مليف 

 تعرض الباحثة بياانت البحث وحتليلها ومناقشتها. بدانج بنجانج. فلذلك  3احلكومية الثانوية اإلسالمية 

 وحتليلهاعرض البياانت املبحث األول : 

واالستب  املقابلة  على  البياانت  هذه  توجحتتوي  لسهولة  واالختبار.  فتقوم  انة  البياانت،  عرض  يه 
( البحث:  أبسئلة  مناسبا  بعرضها  التدريبات  1الباحثة  إعداد كراسة  يف   web-blogابستخدام  ( كيف 

راسة  ك  صالحية   كيف (  2بدانج بنجانج، و )  3درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ملتعليم مهارة القراءة اب
الثانوية اإلسالمية احلكومية ملاب   القراءة مهارة    يف تعليم  web-blogابستخدام    املطورة   التدريبات    3  درسة 

التدريبات   فعالية  ىمد ما (  3، و )بنجانج   نج اابد مهارة    يف تعليم  web-blogابستخدام    املطورة  كراسة 
 .  بنجانج  نجاابد 3درسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةملاب القراءة

 يف تعليم مهارة القراءة   web-blogابستخدام إعداد كراسة التدريبات  . د
يف تعليم مهارة القراءة   web-blogابستخدام  ابخلطوات يف إعداد كراسة التدريبات    قامت الباحثة 

  ج،ا نتشاكل، مجع البياانت، تصميم اإلحتليل اإلمكانيات وامل  يف كتاب سوغيونو:  غ وغالقدمها بور 
  جتربة فعالية، تعديل اإلنتاج،   ج،ا نتاج، وجتربة صالحية، وتعديل جتربة اإلنتاإلتعديل    ،اإلنتاج  تصديق

التدريبات  ا نتواإل إعداد كراسة  الباحثة يف  هبا  قامت  اليت  يلي خطوات  وفيما  النهائي.  ابستخدام ج 
web-blog .يف تعليم مهارة القراءة 
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 حتليل اإلمكانيات واملشاكل .1
يف    الباحثة  تشارع  أن  قبل  واملشاكل  اإلمكانيات  بتحليل  الباحثة  إعداد كراسة  قامت 

القراءة  web-blogابستخدام  التدريبات   مهارة  تعليم  أحوال    يف  عن  معلومات  على  للحصول 
احلكومية   اإلسالمية  الثانوية  مدرسة  يف  واملدرس  معلومات    3الطالبات  وكذلك  بنجانج  بدانج 

عليم اللغة العربية. هذه املعلومات كلها مطلوبة لبناء خطة الوسيلة التعليمية  حول أنشطة تعلم و ت
 اليت يتعدها الباحثة.  

هذه املرحلة إلثبات احلاجة يف تعليم اللغة العريبة لطلبة الفصل العشر يف تلك املدرسة.   
املقابل  من  مبقابلة.  واملشاكل  اإلمكانيات  حتليل  يف  البياانت  جبمع  الباحثة  قدمت  وتقوم  اليت  ة 

الباحثة مع معلمة اللغة العربية األستاذة يوندي هجرة. قد استخدمت املدرسة طريقة لتعليم يف  
النصوص   تقرأ  املدرسة  أن  حيث  اإلنتقائية.  أو  والشفاوية  السمعية  الطريقة  هي  الفصل  ذلك 

 املوجود على الطالب مث مسع واتبع الطالب املدرسة.  
يف    العشر  الفصل  يف  منها  ومشكالت  القراءة  مهارة    خرجيي   من  الطالب   بعضتعليم 
قلة   ،للدروس  الطالب   فهم  صعوبة  يف  يتسبب  وهذا  قبل  من  العربية  اللغة  يدرسوا  مل  الذين  املدارس

الدوافع لبعض الطالب يف تعليم اللغة الربية خصوصا يف تعليم مهارة القراءة، فمنهم يتكاسلون  
  يتمكن   ومل  ،  واجلمل  الكلمات   على  التعرف  يف  صعوبة  الطالب   يواجهويشعرون ابمللل والنعاس.  

والنطق    للقراءة ،  الرئيسية  الفكرة  عن  بحثلاو   صحيح،  بشكل  العريب  النص  قراءة  من  الطالب 
 ابللغة  القرعة  لتعلم  واالستعداد  والقدرة  املعرفة  إىل  افتقارهم  بسبب.  وتفسريها  القراءة  حمتوايت   عن

وكذلك بسبب عدم استخدام الدارسني   .أيضاا   موجود  غري  العربية   ابللغة  اهتمامهم   فإن   ،   العربية
 48وسائل التعليمية املتنوعة إال الكتاب التعليميي. 

 
 2020يوليو  20المقابلة مع مدرسة أنشطة تعليم اللغة العربية ، في التاريخ   48 
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حيتاجون    املدرسة  هذه  يف  العشر  الفصل  طالب  أن  الباحثة  رأت  احلاالت،  تلك  من 
ابستخدام  التدريبات  أعدت كراسة  الباحثة  لذلك  التدريبات.  التعليمية كمثل كراسة  الوسيلة 

web-blog           .يف تعليم مهارة القراءة 
 مجع البياانت  .2

حل  وحاجات  املوجودة  املشكالت  الباحثة  عرفت  مجع   لهاوبعدما  يف  الباحثة  قامت 
فيه   املورودة  النقصان  ومن  فيها.  املوجود  النقصان  وامجعت  املستخدم  الكتاب  مبطالعة  البياانت 
الناص ابلصور وحيتاج   الطالب حيبون  القراءة ألن  ملادة  العربية غري جذاب  اللغة  أن كتاب  هي 

تطيع الطالب أن يفهموا النص  الكتاب إى توير صور ومقاطع الفيديو املتعلقة ابملفردات حيت يس 
وأن يتعلموا أبنفسهم. هذا السبب أن ال ترتكز عملية تعليم وتعلم اللغة العربية حول الطالب.  
 ومن انحية التدريبات كانت مملة لدى الطالب ومل أتكد الطالب على مترين اتقان املواد املقدمة.  

التدري  إعدد كرسة  بتخطيط  الباحثة  بدأت  النشاط  هذه  ستهدفها.  ويف  املهارة  و  بات 
التدريبات  هذه كراسة  وأما  العشر.  للصف  الطالب  لدى   القراءة  مادة  على  التطوير  واختصر 

 ابمتام األنشطة املورودة والتدريبت املتنوعة.      web-blogستطورة الباحثة ابعتماد ابستخدام 
 ج ا نتوتصميم اإل .3

اليانت استمر    التصميم إل  الباحثةوبعد حتليل االحتياجات و مجع  ج وهو  ا نتإىل عملية 
. هذا البحث يقوم بتصميم تطبيق  يف تعليم مهارة القراءة  web-blogابستخدام  كرسة التدريبات  

 .(Blogger.com)املدونة 
  Microsoft Wordاألول بعد إختيار ومجع املواد القراءة تكتب الباحثة تلك املواد ببمجة    

2007 . 
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 ( 4.1الصورة ) 
 Microsoft Word 2007 القراءة بربمجةكتابة املواد 

 
الباحث .    www.blogger.com  واكتب  google  تطبيق  افتحالثاين،    أدخل   ة مث 

 .  موجود (Gmail) حساب بريد إلكرتوين
 ( 4.2الصورة ) 

 

http://www.blogger.com/
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 األوىل   ورةالص  يف  يظهر  ،  ( Gmail) اإللكرتوين   البيد  حساب   إىل   الدخول  بعد 
  منشور  إلنشاء   جديدة  صفحة  ةالباحث   تارخت  التالية  اخلطوة.  ةالباحث  مدونة  حلساب 

 . جديد
 ( 4.3الصورة ) 

 املدونة لصفحة األول العرض

 
 Microsoft Word  برانمج  يف  إجراؤها  مت  اليت  الكتابة  بنسخ  ةالباحث  قام  مث 
 مرتبة  غري  بطريقة  الكتابة  برتتيب  ة الباحث  تقام.  املدونة  صفحة  يف  الصقه  مث.  2007

 . املدونة يف القوائم شريط ابستخدام
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 ( 4.4الصورة ) 
 الصفحة صنع مادة

 
  
 هنائي   كمظهر  ستخدمت  موضوع  تصميم   ة الباحث  خيتار  مادي،   منشور  عمل  بعد 
 . واضح غري لون  مع بسيط موضوع  تصميم ة الباحث اختار. للمدونة

 ( 4.5الصورة ) 
 املوضوع   تصميم صفحة
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  املواد،  نشر  على  حتسينات   إبجراء   الباحثة  قومت  أن  بعد.  للمدونة  النهائي  املظهر  يلي  مافي
 . املدونة على عرضه ليتم الصفحة زر واضبط  مسة، تصميم اخرت

 ( 4.6الصورة ) 
 املدونة  صفحة

 
 وعلى. توفريه   مت الذي العريب النص قراءة للطالب  ميكن ،  املدونة على للمادة عرض هذا

 . السابقة أو التالية  املادة لتحديد قائمة  توجد  ، الصفحة  من األمين اجلانب
  ( 3.7الصورة ) 

 املواد ملهارة القراءة صفحة
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 ملء  للطالب   ميكن  . Form  Google    شكل  يف   إجراؤها  مت   اليت  دريبات للت  عرض  وهذا
 . احلالية دريبات ابلت القراءة مهارات  ممارسة

 .( 4) الصورة 
 للطالب  تدريبات صفحة

 
  

يف تعليم مهارة القراءة، هي    web-blogالعناصر املستخدمة يف كراسة التدريبات ابستخدام  و أما  
: 
 املقدمة (أ

 املؤلفة    (ب 
 األساسية  الكفاءات   (ج
 السادس الباب  الباب األول حيت  (د
 املدة  منتصف اختبارات  (ه
 النهائي  اختبار  ( و
 . quiz  و  kahoot  و  google form على متاحة دريبات ت ( ز



55 

 

 
 

 اإلنتاج تصديق  .4
 عن  املنطقي  لالستخدام  مناسباا   اجلديد  املنتج  كان   إذا  ما  تقييم  عملية  هوتصديق اإلنتاج   

اللغة   يتضمن  . اخلبة  ذوي  اخلباء  حكم   طلب  طريق و  املادة  انحية  من  اخلبري  اإلنتاج  تصديق 
انحية   من  اإلنتاج  بعد التعليمية.    الوسائط  تصميم واخلبري    والطالب  املعلم  اختب  ،  تعديل 

 . الوسائط استخدام
 تعديل اإلنتاج  .5

املنتج والتحقق من صحتها عن طريق استبانة مع اخلباء، مث يعرف مدى    وبعد تصميم 
الباحثة من افرتاحات اخلبري وتعليقاته. فاخلطوات التلية تعين لتحسينات، وتكون ضعفه، حصلت 

بتحسني كراسة التدريبات عن األخطاء حسب التصديق من اخلبري. أما إصالح الصورة القبلية 
 والبعدية اليت أعطياها اخلبريان فكما يلي : 

 ( 4.5) اجلدول
 االختالف قبل وبعد 

 بعد قبل

  
  مظهر   مع   وبساطة  جاذبية   أكثر  ليكون   التصميم  تغيري  مت   ،   للمدونة   الرئيسية   الصفحة  هي  هذه

 جديد
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 اليت   املواد  على  العثور  القراء  على  ليسهل  شائعة  منشورات   ةالباحث  يضيف  ،  الصفحة  هذه  يف

 يريدوهنا

 
 

 تشويقاا  أكثر جلعلها املتحركة  الرسوم ة الباحث  ضيفت ، الصفحة هذه يف
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 الدراسة  قيد ابملواد تتعلق يوتيوب  موقع من فيديو مفردات  الصفحة هذه يف ة الباحث أضاف
 

 اإلنتاج جتربة  .6
هذا   استخدام  جودة  بتحكيم  هي  اإلنتاج  هلذا  األوىل  بتجربة  يسمى  أو  اإلنتاج  جتربة 
  احملاكمة  تعطي الباحثة  .  كراسة التدريبات   ستخدامل  علوملقسم ال  والطالب   املعلم  اختباإلنتاج،  

 طالباا   24  على  املنقحةبعد تعديل املنتج  .  أخرى  مرة  مراجعتها   متت  مث   العربية  اللغة  ةملعلم  األوىل
 . علوممتخصصا لقسم ال

 املنتج  عديلت .7
أإعتمد  البينات احملصولة من جتربة صالحية  الذ ا على  الكراسة  الباحثة أن  دريبات  ت كرت 

املطورة صادقا على أن تطبقه الباحثة يف امليدان الرئيسي. ويف هذه اخلطوة ال حتتاج الباحثة إىل 
 تعديل الكراسة التدريبات. 

 جتربة فعالية  .8
العشر    الصف  طالب  لدى  لتجربة  هذه  ونفذت  الرئيسية  التجربة  فعلية  ابملدرسة  وتعد 

بدانج بنجانج. وقامت الباحثة فيه ابالختبار القبلي تطبيق كرسة    3الثانوية اإلسالمية احلكومية  
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الباحثة للطالب االستبيان ملعرفة   بعد تطبيقه. وكذا وزعت  البعدي  املطورة واالختبار  التدريبات 
اإلختبارين  أرا بيانت  الباحثة  املطورة. وستعرض  التدريبات  العربية ابلكراسة  اللغة  تعليم  بعد  ءهم 

 وحتليلها تفصيال يف املبحث التايل. وأما نتائج الستبيان احملصول هي كما يلي: 
 ( 4.7ل )اجلدو 

 حملصول من جتربة صالحية تنتائج االستبياان
 اجلملة الدرجة اإلجابة من الطالب األسئلة الرقم 

تعليم   1 يف  التدريبات  كراسة  هل 
 مهارة القراءة جذاب ؟ 

 15موافق متما        : 
     8موافق             :  
 2غري متأكد        :  

 -غري موافق        : 
 -غري موافق ابملرة  : 

5 
4 
3 
2 
1 

75 
32 
6 
- 
- 

 113 اجملموعة لكل األسئلة
اللغة   2 تعليم  بكراسة  هل  العربية 

 التدريبات سهلة ؟ 
             14موافق متما        : 
       8موافق             : 
 3غري متأكد        : 
 -غري موافق         : 
 -غري موافق ابملرة    : 

5 
4 
3 
2 
1 

70 
32 
9 
- 
- 

 111 اجملموعة لكل األسئلة
التدريبات يف  3 الكتابة لكراسة  هل 

 واضحة ؟املدونة 
             20موافق متما        : 
       3موافق             : 
 1غري متأكد        : 
 -غري موافق         : 
 -غري موافق ابملرة    : 

5 
4 
3 
2 
1 

100 
12 
3 
- 
- 
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  اجملموعة لكل األسئلة
             19موافق متما        :  هل ألوان لكل الباب جذاب ؟  4

       4موافق             : 
 1غري متأكد        : 
 -غري موافق         : 
 -غري موافق ابملرة    : 

5 
4 
3 
2 
1 

95 
16 
3 
- 
- 

 109 اجملموعة لكل األسئلة
القراءة   5 مادة  تتعلم  أن  تسر  هل 

 ابستخدام كراسة التدريبات ؟
            10موافق متما        : 
       10موافق             : 
 4غري متأكد        : 
 -غري موافق         : 
 -غري موافق ابملرة    : 

5 
4 
3 
2 
1 

50 
40 
12 

 102 اجملموعة لكل األسئلة
تعلمك   6 يف  أفعل  يكون  هل 

يف   التدريبات  كراسة  ابستخدام 
 تعليم مهارة القراءة ؟ 

             11موافق متما        : 
       9موافق             : 
 4غري متأكد        : 
 -غري موافق         : 
 -غري موافق ابملرة    : 

5 
4 
3 
2 
1 

55 
36 
12 
- 
- 

 103 اجملموعة لكل األسئلة
يف كراسة  7 التدريبات  متارس  هل 

 التدريبات كفاءتك ؟
             9موافق متما        : 
       11موافق             : 
 3غري متأكد        : 
 -غري موافق         : 

5 
4 
3 
2 

45 
44 
9 
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 1 -غري موافق ابملرة    : 
 98 اجملموعة لكل األسئلة

يف  8 املستخدمة  اللغات  تفهم  هل 
 الكراسة التدريبات بسهولة ؟

             10موافق متما        : 
     11موافق             : 
 3غري متأكد        : 
 -غري موافق         : 
 -غري موافق ابملرة    : 

5 
4 
3 
2 
1 

50 
44 
9 
- 
- 

 103 اجملموعة لكل األسئلة
هل تفهم التوجيهات املستخدمة  9

 يف الكراسة التدريبات بسهولة ؟
             12موافق متما        : 
       8موافق             : 
 4غري متأكد        : 
 -غري موافق         : 
 -غري موافق ابملرة    : 

5 
4 
3 
2 
1 

60 
32 
12 
- 
- 

 102 اجملموعة لكل األسئلة
كراسة  10 يف  الصور  تفهم  هل 

القراءة  مهارة  تعليم  يف  التدريبات 
 بسهولة ؟ 

             20موافق متما        : 
       4موافق             : 
 -غري متأكد        : 
 -غري موافق         : 
 -غري موافق ابملرة    : 

5 
4 
3 
2 
1 

100 
16 
- 
- 
- 

 116 اجملموعة لكل األسئلة
 

إعتمدا على البياانت يف اجلدوال السابق فبدأت الباحثة بتحليل اإلجابة من األسئلة، واستتجبت  
 لباحثة النتائج املئوية لكل بنود األسئلة كما يلي :  
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 عدد املستجيب  ×= الدرجة األعلى    وكانت القيمة األعلى
     =5 × 24 
     =120 

    = %100× =
𝛴𝑥𝑖

𝛴𝑥
 φ 

 ولذا :
 كراسة التدريبات يف تعليم مهارة القراءة جذاب ؟هل   (أ

طالب، وأما    8، وأما ومافق  15يف هذا السؤال أكثر من الطالب حيبون مبوافق متاما يعىن  
 وداللة على معاير "جيد جدا"  94,16طالب. والنتيجة احملصولة هي % 2بغري متأكد إال 

 هل تعليم اللغة العربية بكراسة التدريبات سهلة ؟   (ب 
طالب، وأما    8يعىن، وأما ومافق    14هذا السؤال أكثر من الطالب حيبون مبوافق متاما  يف  

 وداللة على معاير "جيد جدا"  92,5طالب. والنتيجة احملصولة هي % 3بغري متأكد إال 
 هل الكتابة لكراسة التدريبات يف املدونة واضحة ؟  (ج

طالب، وأما    3، وأما ومافق  يعىن  20يف هذا السؤال أكثر من الطالب حيبون مبوافق متاما  
 وداللة على معاير "جيد جدا"  95,83طالب. والنتيجة احملصولة هي % 1بغري متأكد إال 

 هل ألوان لكل الباب جذاب ؟ (د
طالب، وأما    4يعىن، وأما ومافق    19يف هذا السؤال أكثر من الطالب حيبون مبوافق متاما  

 وداللة على معاير "جيد جدا"  %90,83طالب. والنتيجة احملصولة هي  1بغري متأكد إال 
 هل تسر أن تتعلم مادة القراءة ابستخدام كراسة التدريبات ؟ (ه

طالب، وأما    10يعىن، وأما ومافق    10يف هذا السؤال أكثر من الطالب حيبون مبوافق متاما  
 وداللة على معاير "جيد جدا"  %80,50طالب. والنتيجة احملصولة هي  4بغري متأكد إال 
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 ن أفعل يف تعلمك ابستخدام كراسة التدريبات يف تعليم مهارة القراءة ؟ هل يكو  ( و
طالب، وأما    9يعىن، وأما ومافق    11يف هذا السؤال أكثر من الطالب حيبون مبوافق متاما  

 وداللة على معاير "جيد جدا"  %85,83طالب. والنتيجة احملصولة هي  4بغري متأكد إال 
 دريبات كفاءتك ؟هل متارس التدريبات يف كراسة الت ( ز

طالب، وأما    11يعىن، وأما ومافق    9يف هذا السؤال أكثر من الطالب حيبون مبوافق متاما  
 وداللة على معاير "جيد جدا"  %81,66طالب. والنتيجة احملصولة هي  3بغري متأكد إال 

 هل تفهم اللغات املستخدمة يف الكراسة التدريبات بسهولة ؟  (ح
طالب، وأما    11يعىن، وأما ومافق    10ب حيبون مبوافق متاما  يف هذا السؤال أكثر من الطال

 وداللة على معاير "جيد جدا"  %85,83طالب. والنتيجة احملصولة هي  3بغري متأكد إال 
 هل تفهم التوجيهات املستخدمة يف الكراسة التدريبات بسهولة ؟ (ط

طالب، وأما    8افق  يعىن، وأما وم  12يف هذا السؤال أكثر من الطالب حيبون مبوافق متاما  
 وداللة على معاير "جيد جدا"  %80,50طالب. والنتيجة احملصولة هي  4بغري متأكد إال 

 هل تفهم الصور يف كراسة التدريبات يف تعليم مهارة القراءة بسهولة ؟  ( ي
متاما   مبوافق  حيبون  الطالب  من  أكثر  السؤال  هذا  ومافق    20يف  وأما  طالب.    4يعىن، 

 وداللة على معاير "جيد جدا"  %96,66احملصولة هي والنتيجة 
جيد    مبعاير  مدى   بني  تراوحت  احملصولة  النتيجة  أنت  السابقة  البياانت  اتضحت  وقد 

تعليم مهارة   استخدمه يف  " ميكن  املطورة  التدريبات  الكراسة  تفسري  يدل على  أيضا  جدا.وهذا 
 القرءة بدون التصحيح" 

 تعديل اإلنتاج  .9
ومن البياانت واالقرتاحات احملصولة من عدة اخلطوات السابقة اعتمدت الباحثة عليها يف  

تعديل اإلنتاج. فقامت الباحثة بتصحيح األخطاء املوجودة يف كراسة التدريبات املطورة ابستخدام 
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web-blog  لغة أة يف تعليم مهارة القراءة. وهذا تعديل اإلنتاج اخلبري قبل الرتويح إما من انحية ال
 احملتوى أو التصميم. ومن املهمة مراعة مراعة الكراسة التدريبات من األخطاء الطباعية أيضا. 

 اإلنتاج النهائى  .10
ابستخدام    املطورة  التدريبات  لكراسة  النهائى  ابإلنتاج  تطوير  مت  السابقة  اخلطوات  ختطيط  بعد 

web-blog   وقت   أي  يف  إليها  الوصول  ميكنرة  يف تعليم مهارة القراءة. وطبع كراسة التدريبات املطو  
 /https://yanazharia.blogspot.com التايل الرابط خالل من مكان أي ويف

 
 يف تعليم مهارة القراءة  web-blogابستخدام كراسة التدريبات صالحية    .ه

الباحثة كراسة التدريبات املطورة عند اخلبريين وبعد أنتهاء من عملية التطوير، مث سلمت    
لتحكيمه. قدمت الباحثة كراسة التدريبات للخبري يف تعليم اللغة العربية ليقوموا ابلتقدمي واالقرتاحات 
اخلبري يف   اللغة مث  اخلبري يف جمال  املرجوة. وهم من  التعليمية على صورهتا  املواد  لتكون  واالرشادات 

تكون على إخراج الكتاب وحمتواه وتنظيم املادة وعرضها. واستخدمت الباحثة  جمال التصميم الذي ي
 الرموز اآليت يف حتليل البياانمتن نتيجة اإلستبانة : 

 p=   الدرجة كنسبة من مائة 
 f   =    جمموع النتائج

  n =  جمموعة أعلى النتائج 
 
 
 
 

https://yanazharia.blogspot.com/


64 

 

 
 

 مث تعني تقدير النتيجة من هذا الرمز ابملعاير التايل : 
 ( 4.1) اجلدول

 معاير مستوى حتصيل االستبانة لدى اخلرباء 

 التقدير  الفئات املئوية م
 جيد جدا  % 100 -85% 1
 جيد % 84 -70% 2
 مقبول  % 69 -50% 3
 غري مقبول  % 49 -0% 4

 

 املادة ولغتهانتج من انحية تصديق اإل .أ
، وهو رئيس مركز اللغة احلميد املاجستريم. عبد    الدكتور  قدمت الباحثة مادة القراءة املطورة إىل

 يف جامعة موالن مالك إبراهيم ماالنج. وأما نتيجة تصديقه فيما يلي:  

 يف الفراغات املعدة ، واملعىن من كل األرقام كما يلي :  (✓) ضرة اخلبري أن يكتب عالمةحل 

 : جيد جدا4 : جيد  3 : مقبول 2 : انقص  1 

 النتيجة العناصر للتصديق  الرقم 
1 2 3 4 

  ✓   مالء املادة مع أهداف التعليم 1
 ✓    بية تقدمي املادة جاذ 2
 ✓    الكتابة واضحة 3
  ✓   دقة كتابة املادة املعروضة  4
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  ✓   دقة إختيار املواد يف كل موضوع   5
 ✓    دقة إختيار املفردات يف كل موضوع   6
 ✓    مفرداهتا مفهومة  7
  ✓   مالءمة أسئلة اإلختبار مع املواد املقدمة 8
  ✓   أحكام أسئلة اإلختبار من األسهل إىل أصعب  9

 ✓    أشكال التدريبات املتنوعة  10
تصديق     حسب  على  املطورة  العربية  اللغة  مادة  نتيجة  أن  السابق،  اجلدوال  من  يتضح 

 هي :  اخلبري يف جمال اللغة العربية 

 ابلنتيجة " جيد"  مالء مع أهداف التعليم  كراسة التدريبات املادة ولغة يف   .1
 جاذبية ابلنتيجة " جيد جدا"  كراسة التدريبات املادة ولغة يف   .2
 ابلنتيجة "جيد جدا"  الكتابة واضحة  التدريبات  كراسةاملادة ولغة يف   .3
 "جيد"   دقة يف كتابتها ابلنتيجة كراسة التدريبات املادة ولغة يف   .4
 ابلنتيجة "جيد"   كل موضوعلإختيار  يف دقة كراسة التدريبات املادة ولغة يف   .5
 " ابلنتيجة "جيد جدا  كل موضوعيف إختيار املفردات ل دقة كراسة التدريبات املادة ولغة يف   .6
 ابلنتيجة "جيد جدا"   مفرداهتا مفهومة كراسة التدريبات املادة ولغة يف   .7
 "جيد"  ابلنتيجة أسئلة اإلختبار يف مالءمة كراسة التدريبات املادة ولغة يف   .8
 ابلنتيجة "جيد"  أسئلة اإلختبار من األسهل إىل أصعب هلا كراسة التدريبات املادة ولغة يف   .9

 ابلنتيجة "جيد جدا"  املتنوعة أشكال هلا التدريبات كراسة املادة ولغة يف   .10
جيب   واللغة  املادة  انحية  يف  اخلبري  من  واملداخالت  اإلقرتحات    لون  جعل  أما 

 إشراقاا.   أكثر للمدونة األمامي العرض
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 ( 4.2ل )اجلدو 
 حتليل نتيجة التصديق من اخلبري األول يف انحية اللغة

 الدرجة جمموعة  التكرار التقدمي
 5 20 ( x4جيد جدا )

 5 15 ( x 3جيد ) 
 - - ( x 2) مقبول

 - - ( x 1ضعيف ) 
 35 10 جمموعة 

 
 حتليل البياانت 

 
 p  =  ؟

35 =f 
40 =n 

P = 
35

40
 x 100 

%87،5   =P 

 
اخلبري يف    األول وهو  اخلبري  النتيجة "جيد جدا" من  البحث  التحليل حصل  نتيجة  إىل  ابلنسبة 

وهي تقع يف املقام "جيد جدا" على املعاير    P=     87،5انحية املادة واللغة. هذه ظهرت من نتيجة    
 ". وهبذا استخلص الباحثة أن كراسة التدريبات املطورة صاحل. 100% -85%"
 

P = 
𝑓

𝑛
 x 100 
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 تصميم املنتج من انحية التصديق   .ب
قدمت الباحثة هذه االستبانة إىل الدكتور توفيق الرمحان املاجستري. وهو حماضر تعليم اللغة العربية  
يف الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ونتيجة تصديقه فيما  

 يلي :  
 ( 4.3ل )اجلدو 

 التصديق من اخلبري يف انحية التصميم نتائج 

 يف الفراغات املعدة ، واملعىن من كل األرقام كما يلي :  (✓) حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 

 : جيد جدا  4 : جيد  3 : مقبول 2 : انقص  1 

 النتيجة عناصر التحكيم  الرقم 
1 2 3 4 

 ✓    سهولة استخدام الوسائط التعليم  1
 ✓    الروابط املوجود يعمل بشكل جيد    2
  ✓   أزرار التنقل يعمل بشكل جيد    3
 ✓    كانت الكتابة واضحة  4
 ✓    الصوار مطابقة ابملواد التعليمية  5
  ✓   استخدام احلروف ونوعها ومقياسها واضح  6
 ✓    عرض الشاشة جذاب  7
  ✓   النص، الصوار والفيديو والرسوم املتحركة جذاب  ختطيط 8
 ✓    اللغة املستخدمة سهلة ومفهومة   9

ترتيب النص أو الصوار سهولة املستعملة فهم الغرض من  10
 التعلم وأهدافه

   ✓ 

  ✓   يناسب استخدام اللغة ابلقواعد اللغوية اجليدة 11
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 ✓    الطالبةيناسب إعداد التدريبات مبستوى  12
 ✓    أشكال التدريبات املتنوعة  13

 
تصديق   حسب  على  املطورة  العربية  اللغة  مادة  نتيجة  أن  السابق،  اجلدوال  من  يتضح 

 هي :  اخلبري يف جمال اللغة العربية 
 سهولة استخدام الوسائط التعليم ابلنتيجة "جيد جدا"  .1
 جدا"الروابط املوجود يعمل بشكل جيد  ابلنتيجة "جيد  .2
 أزرار التنقل يعمل بشكل جيد  ابلتيجة "جيد"  .3
 كانت الكتابة واضحة ابلنتيجة "جيدجدا"  .4
 الصوار مطابقة ابملواد التعليمية "جيد جدا"   .5
 استخدام احلروف ونوعها ومقياسها واضح ابلنتيجة " جيد"  .6
 عرض الشاشة جذاب ابلنتيجة "جيد جدا"  .7
 النص، الصوار والفيديو والرسوم املتحركة جذاب ابلنتيجة "جيد"  ختطيط .8
 اللغة املستخدمة سهلة ومفهومة ابلنتيجة "جيد جدا"  .9

التعلم وأهدافه ابلتيجة "جيد   .10 ترتيب النص أو الصوار سهولة املستعملة فهم الغرض من 
 جدا"

 يناسب استخدام اللغة ابلقواعد اللغوية اجليدة ابلتيجة "جيد"  .11
 عداد التدريبات مبستوى الطالبة ابلنتيجة "جيد جدا" يناسب إ .12
 أشكال التدريبات املتنوعة ابلتيجة "جيد جدا"  .13

أما اإلقرتاحات واملداخالت من اخلبري يف انحية التصميم أن هذه املواد اليت رتبها الباحثة   
املدرسني والطالب، ال سيما يف تصميم   الويب جيدة جدا وسهولة االستخدم عند  بوسيلة 
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التعليم عن بعد. ورأى اخلبري أهنا مناسبة ابحلاجة. أما النقص الذي وجد اخلبري فال يكثر اال   
ابلتغيري  الصو  الباحثة  قامت  وقد  أحياان.  واضحة  تظهر  ال  حيث  )اليوتوب(  الفيديو  يف  ر 

 والزايدة مما اقرتاح وداخل اخلبري يف انحية التصميم ومها قد سبقا ذكرمها.  
 ( 4.4ل )اجلدو 

 تصميمحتليل نتيجة التصديق من اخلبري األول يف انحية ال
 جمموعة الدرجة  التكرار التقدمي
 9 36 ( x4جيد جدا )

 4 12 ( x 3جيد ) 
 - - ( x 2) مقبول

 - - ( x 1ضعيف ) 
 48 13 جمموعة 

 
 حتليل البياانت  : 

 
 p  =  ؟

48 =f 
52 =n 

P = 
48

52
 x 100 

%30،92   =P 

 

P = 
𝑓

𝑛
 x 100 
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اخلبري يف   الثاين وهو  اخلبري  "جيد جدا" من  النتيجة  البحث  التحليل حصل  نتيجة  إىل  ابلنسبة 
وهي تقع يف املقام "جيد جدا" على    P=     92،30انحية التصميم. هذه ظهرت من نتيجة    

 ". وهبذا استخلص الباحثة أن كراسة التدريبات املطورة صاحل. %100 -%85" املعاير
 

 اللغة العربية   ملعلمتصديق املنتج   .ج
مث قامت الباحثة بتجربة إىل خبري من انحية تنفيذ املادة واللغة والتصميم كراسة التدريبات   

اإلستبيان   ورقة  الباحثة  أعطت  العربية،  اللغة  هجرة كمعلم  يوندي  األستاذة   Google) هي 

Form  )معلم أرائه  ةإىل  التعليم  املعرفة  املادة  يف  ن  قمية  العربية  اللغة  تعليم  إىل  ضوء  جتريبه  بل 
   الطالب. وأما نتائج اإلستبيان احملصولة هي كما يلي : 

 ( 4.6ل )اجلدو 
 احملصولة من جتربة صالحية ملعلم اللغة العريبة   تنتائج اإلستبياان

 املعايري النتيجة عناصر التحكيم  الرقم 
 جيد جدا  4 مالء املادة مع أهداف التعليم 1
 جيد جدا  4 بية تقدمي املادة جاذ 2
 جيد جدا  4 الكتابة واضحة 3
 جيد جدا  4 مفرداهتا مفهومة  4
إىل  5 األسهل  من  اإلختبار  أسئلة  أحكام 

 أصعب
 جيد جدا  4

 جيد 3 سهولة استخدام الوسائط التعليم  6
 جيد جدا  4 الروابط املوجود يعمل بشكل جيد    7
 جيد 3 أزرار التنقل يعمل بشكل جيد    8
 جيد جدا  4 عرض الشاشة جذاب  9
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والرسوم   ختطيط 10 والفيديو  الصوار  النص، 
 املتحركة جذاب 

 جيد 3

ترتيب النص أو الصوار سهولة املستعملة فهم   11
 الغرض من التعلم وأهدافه 

 جيد 3

 جيد 3 يناسب استخدام اللغة ابلقواعد اللغوية اجليدة 12
 جيد جدا  4 يناسب إعداد التدريبات مبستوى الطالبة 13
 جيد جدا  4 أشكال التدريبات املتنوعة  14

  
الكرسة التدريبات ابستخدام ل السابق، أن نتيجة تصديق اخلبري يف جمال تنفيذ  اجلدو يتضح من  
web-blog  : يف تعليم مهارة القراءة فيما يلي 

مالء املادة مع أهداف تصديق اخلبرية يف جمال املادة واللغة و التصميم "جيد جدا" هي :  
جاذالتعليم املادة،  تقدمي  واضحة،  بية  مفهومة،  الكتابة  من ،  مفرداهتا  اإلختبار  أسئلة  أحكام 

، الروابط املوجود يعمل بشكل جيد، عرض الشاشة جذاب، يناسب إعداد األسهل إىل أصعب
 ستوى الطالبة، أشكال التدريبات املتنوعة. التدريبات مب

   : وهي  التالية،  العناصر  يف  "جيد"  ابلتقدير  اخلبرية  الوسائط  ويقدر  استخدام  سهولة 
جيد،   بشكل  يعمل  التنقل  أزرار  املتحركة    ختطيط التعليم،  والرسوم  والفيديو  الصوار  النص، 

م الغرض  فهم  املستعملة  سهولة  الصوار  أو  النص  ترتيب  يناسب  جذاب،  وأهدافه،  التعلم  ن 
 استخدام اللغة ابلقواعد اللغوية اجليدة. 

العشر   أربعة  تتضمن على  التدريبات  الكراسة  تنفيذ  الباحثة خلبرية  اليت تعطيها  االستبانة 
 عنصر البيان، وأما نتيجة االستبانة احملصولة من اخلبري يف تنفيذ الكراسة التدريبات فهي : 
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 36=  4 ×9:  جيد جدا   .1
 15=  3 × 5:  جيد    .2

. وكذا قامت الباحثة أيضا     51=    16+    36فالدرجة احملصولة من اخلبري يف جمال هي   
وهي الداللة على   %91بتحليل مجيع البنود عناصر التحكيم يف االستبيان كليا فحصلت النتيجة  

هنا   ومن  التصحيح".  بدون  تعليم  يف  استخدامه  "ميكن  بتفسري  جدا"  "جيد  استنبطت معاير 
 الباحثة استنبطا إمجاليا أن الكراسة لتدريبات املطورة ميكن أن ينفذه يف تعليم وتعلم اللغة.

 

 يف تعليم مهارة القراءة  web-blogابستخدام فعالية كراسة التدريبات  . و
    tبعد أن حصلت الباحثة البياانت من االختبار القبلى والبعدي فحصلت لباحثة نتيجة االختبار 

 كما يف اجلدوال اآليت : 
 والتجريبة القبلي للمجموعة الضابطة االختبار .1

وكان    القراءة.  مهارة  تعليم  يف  الطالب  ملعرفة كفائة  القبلي  ابالختبار  الباحثة  قامت 
أربعة   والتجربية  الضابطة  للمجموعة  الطالب  فعدد  والتجريبة.  الضابطة  للمجموعة  االختبار 

لقسم   طالبا  احلكومية  وعشرون  االسالمية  الثنوية  ابملدرسة  اإلجتماعية  والعلوم  بدانج    3العلوم 
 بنجانج. وأما بنسبة مؤوية لنتيجة االختبار القبلي وهي كما يلي : 

 ( 4.8اجلدول )
 القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة والتجربية  بنسبة مئوية لنتيجة االختبار

 الدرجات التقدير  الرقم 
 100-90 ممتاز  1
 89-80 جيد جدا  2
 79-70 جيد 3
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 69-60 مقبول  4
 59-50 انقص 5
 49-00 ضعيف  6

 
 أما نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة والتجريبة كما يلي : 

 ( 4.9اجلدول )
 كراسة التدريبات    ستخدامنتائج الطالب قبل ا

 اجملموعة التجريبة اجملموعة الضابطة  الرقم 
 الدرجة النتيجة االسم الدرجة النتيجة االسم 

 مقبول  60 1الطالبة  جيد 70 1الطالبة  1
 جيد 70 2الطالبة  مقبول  60 2الطالبة  2
 مقبول  60 3الطالبة  مقبول  60 3الطالبة  3
 جيد جدا  80 4الطالبة  جيد 70 4الطالبة  4
 جيد جدا  80 5الطالبة  مقبول  60 5الطالبة  5
 انقص 40 6الطالبة  ضعيف  40 6الطالبة  6
 مقبول  60 7الطالبة  جيد جدا  80 7الطالبة  7
 مقبول  60 8الطالبة  جيد جدا  80 8الطالبة  8
 جيد 70 9الطالبة  ضعيف  40 9الطالبة  9

 جيد 70 10الطالبة  جيد جدا  80 10الطالبة  10
 جيد جدا  80 11الطالبة  انقص 50 11الطالبة  11
 ممتاز  90 12الطالبة  انقص 50 12الطالبة  12
 ممتاز  100 13الطالبة  جيد 70 13الطالبة  13
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 جيد 70 14الطالبة  جيد 70 14الطالبة  14
 مقبول  60 15الطالبة  جيد 70 15الطالبة  15
 ضعيف  40 16الطالبة  جيد 70 16الطالبة  16
 ممتاز  100 17الطالبة  انقض 50 17الطالبة  17
 مقبول  60 18الطالبة  جيد جدا  80 18الطالبة  18
 ممتاز  90 19الطالبة  جيد 70 19الطالبة  19
 جيد   70 20الطالبة  مقبول  60 20الطالبة  20
 جيد 70 21الطالبة  جيد جدا  80 21الطالبة  21
 ضعيف  40 22الطالبة  مقبول  60 22الطالبة  22
 ممتاز  90 23الطالبة  مقبول  60 23الطالبة  23
 ممتاز  90 24الطالبة  جيد 70 24الطالبة  24

  1700   1535 اجملموعة
 جيد 70,83=    24:  1700 مقبول 63,98=  24:  1575

 
من اجلدول السابق قد ظعر أن نتيجة االختبار قبل استخدام كراسة التدريبات يف تعليم  

القبلي  االختبار  نتائج  معدل  أن  السابق  اجلدول  على  يدل  الضابطة  جملموعة  يف  القراءة  مهارة 
، هذه تدل على النتيجة على تقدير "مقبول". فأما الطالب الذين حيصلون تقدير على  65,62

طالبا،  مث تقدير    6طالبا، مث على تقدير مقبول    10البا، مث على التقدير جيد  ط  5جيد جدا  
 فقط.    1طالبا، وتقدير ضعيف  3انقص 

يف   القراءة  مهارة  تعليم  يف  التدريبات  استخدام كراسة  قبل  الطالب  اختبار  نتيجة  وأما 
التجريبة   القبلي  اجملموعة  االختبار  نتائج  معدل  السابق  جدول  على  فالطالب 70,83يدل   .

طالبا،    6طالبا، مث على التقدير جيد    3طالبا، مث على جيد جدا    6حيصلون تقدير ممتاز  الذين  
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طالبا.  فظهر    2فقط،  وتقدير ضعيف    1طالبا، مث تقدير على انقص    6مث على تقدير مقبول  
 من خالل هذا اجلدول أن كفاءهتم عن مهارة القراءة على تقدير "جيد". 

 
 البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبة االختبار .2

بلختبار    الباحثة  والتجريبقامت  الضابطة  للمجموعة  البعدي ةالبعدي  االختبار  يف   ،
يف تعليم   web-blogابستخدام  للمجموعة التجربية يستعملون الطالب كراسة التدريبات املطورة  

الكتب اإللزامية فقط الضابطة يستعملون  القراءة وللمجموعة  النتيجة من االختبارين مهارة  . مث 
 ستشرح الباحثة فيما بعد : 

 ( 4.10اجلدول )
 تجريبةالو  الضابطة البعدي للمجموعةسبة مئوية لنتيجة االختبار بن

 الدرجات التقدير  الرقم 
 100-90 ممتاز  1
 89-80 جيد جدا  2
 79-70 جيد 3
 69-60 مقبول  4
 59-50 انقص 5
 49-00 ضعيف  6
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 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة والتجريبة كما يلي : أما 
 ( 4.11اجلدول )

 االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة والتجريبةنتائج 
 اجملموعة التجريبة اجملموعة الضابطة  الرقم 
 الدرجة النتيجة االسم الدرجة النتيجة االسم 

 جيد جدا  80 1الطالبة  جيد 70 1الطالبة  1
 ممتاز  90 2الطالبة  جيد جدا  80 2الطالبة  2
 جيد جدا  90 3الطالبة  جيد 70 3الطالبة  3
 جيد جدا  80 4الطالبة  جيد 70 4الطالبة  4
 ممتاز  100 5الطالبة  ضعيف  30 5الطالبة  5
 ممتاز  90 6الطالبة  جيد 70 6الطالبة  6
 جيد جدا  80 7الطالبة  جيد 70 7الطالبة  7
 جيد جدا  80 8الطالبة  جيد 70 8الطالبة  8
 جيد جدا   80 9الطالبة  مقبول  60 9الطالبة  9

 جيد 70 10الطالبة  ممتاز  90 10الطالبة  10
 جيد جدا  80 11الطالبة  مقبول  60 11الطالبة  11
 ممتاز  100 12الطالبة  جيد 70 12الطالبة  12
 ممتاز  100 13الطالبة  جيد 70 13الطالبة  13
 ممتاز  90 14الطالبة  جيد جدا  80 14الطالبة  14
 ممتاز  100 15الطالبة  جيد جدا  80 15الطالبة  15
 جيد جدا  80 16الطالبة  جيد 70 16الطالبة  16
 ممتاز  100 17الطالبة  جيد 70 17الطالبة  17
 جيد جدا  80 18الطالبة  مقبول  60 18الطالبة  18
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 ممتاز  100 19الطالبة  جيد 70 19الطالبة  19
 ممتاز  90 20الطالبة  جيد جدا  80 20الطالبة  20
 جيد جدا  80 21الطالبة  جيد 70 21الطالبة  21
 ممتاز  100 22الطالبة  جيد جدا  80 22الطالبة  22
 جيد جدا  80 23الطالبة  جيد   70 23الطالبة  23
 ممتاز  100 24الطالبة  جيد 70 24الطالبة  24

  2120   1680 اجملموعة
 جيد جدا 88,33=    24:  2120 جيد 70,00=    24:  1680

  
من اجلدول السابق قد ظهر أن نتيجة اإلختبار البعدي بعد ما مر التعليم مبساعدة كتاب   

طالبا، مث    1اللغة العربية املستخدم أعطى الباحثة السابق أن الطالب الذين حيصلون تقدير ممتاز  
طالبا، وتقدير    3طالبا، مث على تقدير مقبول    14طالبا، مث على التقدير جيد    5جدا  على جيد  

قبل ولو كان   1ضعيف   نتيجة االختبار من  الرتقية  القبلي هناك  فقط. وهذا خيالف ابالختبار 
القراءة.   مهارة  ممارسة يف  أقل  الطالب  اليت ال جعل  التدريبات  أن  على  يدل  أيضا  فهذا  قليال 

ل نتائج االختبار املسبق وما بعد االختبار للمجموعة الضابطة، كما هو موضح  يظهر من جدو 
يعين   التمهيدي  االختبار  يف  الطالب  درجة  متوسط  أن  السابق  البياانت  عرض  بينما    63يف 

بعد   ما  االختبار  يف  متوسطة  درجة  على  قبل  70حيصلون  ما  نتائج  تفسري  للمعايري  وفقا   .
االختبار يف بعد  وما  اإلجتماعية.  االختبار  العلوم  لقسم  العشر  الفصل  يف  القراءة  مهارة  تعليم   

 وهذا مبعىن أن تطبيق تعليم مهارة القراءة اليؤثر كثريا يف ارتقاع كفاءة الطالب.
وأما نتيجة اختبار الطالب يف اجملموعة التجريبة بعد ما مر استخدام الطالب على كراسة   

إىل    web-blogابستخدام  التدريبات   البعدي  االختبار  الباحثة  فأعطى  القراءة  مهارة  تعليم  يف 
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الطالب ملعرفة كفاءهتم عن القراءة، فيعرف من اجلدول السابق أن الطالب الذين حيصلون تقدير  
فقط، مث الطالب الذين    1طالبا، مث على التقدير جيد    11طالبا، مث على جيد جدا    12ز  ممتا

حيصلون على التقدير مقبول، انقص وضعيف اليوجد. اليساوى بني االختبار القبلي والبعدي،  
القبلي   االختبار  نتيجة  معدل  والبعدي،  القبلي  االختبار  نتيجة  بني  الفرق  فأما    70,83هناك 

نتيجة   البعدي  معدل  ترتفع.  88,33االختبار  الطالب  نتيجة  فأن  النتيجة  هذه  إىل  نظرا   .
االختبار   لنتيجة  التفسري  معاير  على  اعتمادا  القبلي.  نتيجة  من  ارتفاعها  أكثر  يكون  ارتفاعها 
القبلي   االختبار  يف  الطالب  نتائج  معدل  يدل  العشر،  الفصل  يف  ورد  والبعدي كما  القبلي 

 لضابطة على "ممتاز". والبعدي من اجملموعة ا
فحصل    والتجريبة  الضابطة  للمجموعة  والبعدي  القبلي  االختبار  الباحثة  قامت  وبعدما 

 الباحثة النتائج منهما كما يلي: 
 ( 4.12اجلدول )

 tنتائج االختبار  
 اجملموعة الضابطة  االسم اجملموعة التجريبة االسم الرقم 

X 1X 2)1(X Y  1y ₂)1(y 
 0 0 70 1الطالبة  64 -8 80 1الطالبة  1
 100 10 80 2الطالبة  1 1 90 2الطالبة  2
 0 0 70 3الطالبة  1 1 90 3الطالبة  3
 0 0 70 4الطالبة  64 -8 80 4الطالبة  4
 100 10 80 5الطالبة  121 11 100 5الطالبة  5
 0 0 70 6الطالبة  1 1 90 6الطالبة  6
 0 0 70 7الطالبة  64 -8 80 7الطالبة  7
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 0 0 70 8الطالبة  64 -8 80 8الطالبة  8
 81 -9 60 9الطالبة  64 -8  80 9الطالبة  9

 841 -29 40 10الطالبة  324 -18 70 10الطالبة  10
 81 -9 60 11الطالبة  64 -8 80 11الطالبة  11
 0 0 70 12الطالبة  121 11 100 12الطالبة  12
 0 0 70 13الطالبة  121 11 100 13الطالبة  13
 100 10 80 14الطالبة  1 1 90 14الطالبة  14
 100 10 80 15الطالبة  121 11 100 15الطالبة  15
 0 0 70 16الطالبة  64 -8 80 16الطالبة  16
 0 0 70 17الطالبة  121 11 100 17الطالبة  17
 81 -9 60 18الطالبة  64 -8 80 18الطالبة  18
 0 0 70 19الطالبة  121 11 100 19الطالبة  19
 100 10 80 20الطالبة  1 1 90 20الطالبة  20
 0 0 70 21الطالبة  64 -8 80 21الطالبة  21
 100 10 80 22الطالبة  121 11 100 22الطالبة  22
 0 0 70 23الطالبة  64 -8 80 23الطالبة  23
 0 0 70 24الطالبة  121 11 100 24الطالبة  24

 24 =1N ×𝝨 
2120 

 2× 𝝨
1957 

24 =2N ×𝝨 
1680 

 2×𝝨 
1784 
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 اإليضاح : 
24 =1N     24 =2N 

2120  =×𝝨    1680  =×𝝨 
1957  =2×𝝨    1784  =2×𝝨 

 (X) : حساب النتيجة املتوسطة من ذلك اجلدول 
𝑀𝑥 =

∑ 𝑥

𝑁
 

            =
2120

24
 

       = 88 

                                       𝑆𝐷𝑥 =  √
∑ 𝑥2

𝑁
 

                                                =  √
1957

24
 

                                        =  √81,54 
                                 = 9,02 

(Y) : حساب النتيجة املتوسطة من ذلك اجلدول 
𝑀𝑦 =

∑ 𝑦

𝑁
 

            =
1660

24
 

       = 69 

                                       𝑆𝐷𝑦 =  √
∑ 𝑦2

𝑁
 

                                                =  √
1784

24
 

                                                 =  √74,33 
                                          = 8,62 

 ابلستخدام الرمز :   0t حساب 
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𝑡0 =  
Mx − My

√(
SDx

√N − 1
)

2

+  (
SDy

√N − 1
)

2

 

𝑡0 =  
88 − 69

√(
9,02

√24 − 1
)

2

+  (
8,62

√24 − 1
)

2

 

𝑡0 =  
19

√(
9,02
4,79)

2

+  (
8,62
4,79)

2
 

𝑡0 =  
19

√(1,89)2 +  (1,80)2
 

𝑡0 =  
19

√1,89 +  1,80
 

𝑡0 =  
19

√3,69
 

𝑡0 =  
19

1,92
 

𝑡0 =  9,89 
 

 البياانت : التفسري 
 ( dfالدرجة احلرية ) -

 df=n-1 DF=  = 24-1 =23ابستخدام الرمز 
- T table 

 2,06=  %5عند  23الدرجة احلرية  T tableيف اجلدول  -

   :ألخذ القرار، يعين  T tableتقارن بنتيجة T hitungونتيجة  -

 مردودة Haمقبولة و  0Hفتكون   T table <  hitungT إن كانت نتيجة

 قبولة م Haو  ردودةم 0Hفتكون   T table >  hitungT نتيجةإن كانت 
 T hitung     =2,06% ≤ 9،89 ≥ %5وبناء على احلاصلة املأخوذة أن : 
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. وكانت أكب 9،89ت احلساب =  أتسيسا على املعلومت املورودة علمت الباحثة أن قيمة  
هي   اجلدول  ت  قيمة  الداللة    2,06من  ابلتفصيل %5بنسبة  الباحثة  أتت  املمكن  ومن   .

 التايل :  
 

 اجلدول   t <احلساب  t=tاختبار 
( =2,06% ≤ 9،89) 

و    ردودةم  0H. تكون  %5" يف درجة داللة  ttأكب من اجلدول "   0t=   2,06كما دل عليه أن  
Ha ابستخدام قبولة، وبعبارة أخرى أن كراسة التدريبات  مweb-blog   له أثر لرتقية يف تعليم مهارة

 بدانج بنجانج.   3القراءة لدى الطالب يف الفصل العشر ابملدرسة الثانوية االسلمية احلكومية 
 

 املبحث الثاين : مناقشة نتائج البحث 
ج البحث احملصولة. وحتليلها بدأت الباحثة مبناقشة نتائ بعد أن أمتت الباحثة على عرض البياانت   

النقط الرئيسية اليت حصلت إليها من نتيجة االستبانة عن آراء اخلبري والطالب والنتائج  الباحثة  تناقش 
إعداد   عملية  من مكونتني:  تتكون  وهي  السابق.  املبحث  الباحثة يف  اليت عرضتها  امليدنية  التجربة  من 

   .وفعاليته web-blogابستخدام كراسة التدريبات  
الثانوية    ابملدرسةيف تعليم مهارة القراءة    web-blogابستخدام  إعداد كراسة التدريبات   .1

 بدانج بنجانج  3اإلسالمية احلكومية 
على  و سطاملكما    لبحث  هذا  يف  اعتمدت  الباحثة  أن  السابقة  الطويلة  املباحث  يف  ر 

األسلوب العلمي للبحث والتصميم واإلنتاج وجتربة صدق املنتج  منهج البحث والتطوير وهو  
ملعرفة صدق فعالية إعداد    ثة على خطوات ليت قدمها بروغ وغالواعتمدت الباح  49املطور. 

 
 49 Sugiono, Metode Penelitian....., hlm. 30 
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التدريبات  بروغ   web-blogابستخدام    كراسة  اخلطوات  وتكون   . القراءة  مهارة  تعليم  يف 
وغال يف البحث والتطوير من عشر خطوات : حتليل االحتياجات واملشكلة، مجع البياانت،  
تصميم البحث، تصديق اإلنتاج، تعديل اإلنتاج، جتربة صالحية، تعديل جتربة اإلنتاج، جتربة  

 50فعالية، تعديل اإلنتاج، اإلنتاج النهائي.  
سارت الباحثة على هذه اخلطوات العشر يف إجراء البحث والتطوير، فبدأت الباحثة  وقد   

الثانوية اإلسالمية احلكومية   العريبة مع معلمة قي مدرسة  اللغة    3مبقابلة عملية تعليم وتعلم 
العربية.   اللغة  وتعلم  تعليم  واالحتياجات يف  املشكالت  الباحثة  أدكرت  بنجانج حيت  بدانج 

القراءة غري جذاب ومن املشكلة   التعليم مهارة  العربية خصوصا يف  اللغة  املوجودة أن كتاب 
مل ينته بعد ويتطلب من    Covid-19للطالب. الطالب يدرسون حاليا يف منازهلم ألن الوابء  

التدريبات   البحثة كراسة  صنعت  لذلك،  اإلنرتنت.  عب  الدراسة  -webابستخدام  الطالب 

blog    القراءة مهارة  تعليم  وابتكارايف  وإبداعا  محاسا  أكثر  الطالب  يكون  يف  .  حبيث  توجد 
منوذج    6املدونة   عب  إليها  الوصول  ميكن  املتنوعة  والتدريبات  و    Google Formاملواد 

Kahoot   وQuiz .   
خصائص كراسة   عن  اخلبري  من  اآلراء  الباحثة  طالبت  املعد  اإلنتاج  تصديق  وملعرفة 

أعطى   لك  وبعد  اإلنتاج  التدريبات،  الباحثة  أصلحت  مث  واالقرتاحات.  املداخالت  اخلبري 
 املعدد حسب املداخالت واالقرتاحات من اخلبري. 

فأعرضت الباحثة تلك    web-blogابستخدام  بعد أن حسنت الباحثة كراسة التدريبات   
مدرسة   يف  اإلجتماعية  والعلوم  العلوم  لقسم  العشر  الفصل  الطالب  إىل  التدريبات  كراسة 

بدانج بنجانج. هذه نتيجة االستبانة من طالب الفصل العشر  3نوية اإلسالمية احلكومية  الثا
يف تلك مدرسة. مث قامت الباحثة بتجربة فعالية اإلنتاج يف الفصل التجربة يعين الفصل العلوم 

 
 50  Sugiono, Metode Penelitian....., hlm. 298 
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االختبار   الباحثة  أعطت  ذلك  وبعد  التدريبات  تطبيق كراسة  مث  القبلي  االختبار  إبعطاء 
يف ول  البعدي. العشر  الفصل  لطالب  فعال  التدريبات  هذه كراسة  أن  الباحثة  عرفت  ذلك 

 هذه املدرسة. 
الثانوية    ابملدرسةيف تعليم مهارة القراءة    web-blogابستخدام  صالحية كراسة التدريبات   .2

 بدانج بنجانج  3اإلسالمية احلكومية 
الباحثة    قدمته  املطورة  التدريبت  تصميم كراسة  صدق  جمال ملعرفة  للخباء يف  االستبيان 

ئط التعليمي . وحصلت منهم االقرتاحات توجه الباحثة  حمتوى املادة واللغة ة التصميم الوسا 
يف تعديل وتصحيح كراسة التدريبات. وحصلت قيمة صالحية من خبري انحية املادة واللغة  

بتفس  جدا"  "جيد  معاير  على  الداللة  وهي  نتيجة   املطورة  التدريبات  ميكن  كراسة  ري 
الوسائط   التصميم  انحية  خبري  من  صالحية  وأما  التصحيح.  بدون  تعليم  قي  استخدامه 
تعليم   قي  استخدامه  بتفسري ميكن  "جيد جدا"  معاير  الداللة على  نتيجة  وهي  التعليمي  

 بدون التصحيح. 
امليد  ابلتجربة  الباحثة  بدأت  والتصحيح  ابلتعديل  الباحثة  قامت  أن  مليدين    نيةاوبعد  يف 

لرئيسي وهو لدى طالب الفصل العشر لقسم العلوم والعلوم االجتماعية يف املدرسة الثانوية  
احلكومية   ملعرف  3االسالمية  االستبيان  الباحثة  هلم  وزعت  بنجانج.  الطالب   ةبدانج  آراء 

رة يف تعليم مها  web-blogابستخدام  وكذلك قامت ابالختبار ملعرفة فعالية كراسة التدريبات  
القراءة. وهذا البيان القيق سيأيت يف املبحث التايل. وبعد هذه خلطوات اآلخرية هي األنتاج 

 يف تعليم مهارة القراءة.  web-blogابستخدام األخري للكراسة التدريبات املطورة 
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التدريبات   .3 القراءة    web-blogابستخدام  فعالية كراسة  مهارة  تعليم  الثانوية    ابملدرسةيف 
 بدانج بنجانج  3اإلسالمية احلكومية 

ملعرفة مدى فعالية كرسة التدريبت قامت الباحثة مبقارنة نتائج االختبار القبلي و    
بدانج    3االختبار البعدي لدى طالب الفصل العشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  

 اير التايل : . ولتصديقها استخدامت الباحثة أيضا املعtبنجانج برمز 
اجلدوال فالفرضية مردودة، وهذا يعين أن الكراسة    tاحلسب أكب من    tإذا كانت درجة   .أ

لدى طالب    web-blogابستخدام  التدريبات   القراءة  مهارة  تعليم  فعاال يف  يكون  املعد 
 بدانج بنجانج.   3فصل العشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

اجلدوال فالفرضية مردودة، وهذا يعين أن الكراسة    tاحلسب أكب من    tإذا كانت درجة    .ب 
لقراءة لدى طالب  املعد ال يكون فعاال يف تعليم مهارة ا  web-blogابستخدام  التدريبات  

 بدانج بنجانج.   3فصل العشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
اجلدول عند مستوى الداللة     tودرجة    9،89احلسب    tوانلت الباحثة أن درجة    

اجلدول أو بكلمة   tاحلسب أكب من قيمة    tتيجة دلت أن قيمة  نلا. هذه    2,06 يعين  %5
التدريبات   أن كراسة  القراءة    web-blogابستخدام  أخرى  مهارة  تعليم  الثانوية    ابملدرسة يف 

 بدانج بنجانج فعال.   3اإلسالمية احلكومية 
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 ملخص نتائج البحث  .أ
خالصة    عن  الباحثة  استخلصت  مث  ومناقشتها  البياانت  عرض  البحثة  أمتت  أن  وبعد 

 البحث يعين :
يف تعليم مهارة القراءة بنموذج    web-blogابستخدام  قامت الباحثة إعداد كراسة التدريبات   .1

يعين:   خطوات،  عشر  وغال  واملشكلة،  1بروغ  احلاجات  حتليل  البياانت،2(  مجع   )  3  )
( تعديل جتربة  7( جتربة صالحية،  6( تعديل اإلنتاج،  5( تصديق اإلنتاج،  4تصميم اإلنتاج،  

فعالية،  8اإلنتاج،   جتربة  اإلنتاج،  9(  تعديل  النهائي. 10(  اإلنتاج  الذي   (  الويب  أما 
يعين   الباحثة  الرابط   web-blogإستعملت  على  الوصول   ميكن 

http://yanazharia.blogspot.com     .  املواد والتدريبات املتنوعة ميكن    6توجد يف املدونة
وكذلك اللغة املستخدمة يف    .  Quizو    Kahootو    Google Formالوصول إليها عب منوذج  

العربية   ابللغة  التدريبات كلها    . ابلتدريبات   للقيام  األوامر  من  قليل  عدد  سوى هذه كراسة 
التدريبات  حمتوايت كراسة  يف  الباحثة  عقدت  الذي  التطوير  يف    وبذلك  الطالب  يسهل 

فهم كاف  إىل  والصحيحة   الوصول  قرائتهم جذابة  وجتعل  تعلمه  يرغبون يف  الطالب  وجعل 
 ويرفع مستواهم يف مهارة القراءة.  

التدريبات   .2 صالحية كراسة  ا  web-blogابستخدام  إن  جمال  يف  اخلبري  من  نتيجة  ملادة  هي 
املادة   التحكيم من اخلبري يف جمال  نتيجة  التعليمي. وأما  واللغة واخلبري جمال تصميم وسائط 

النتيجة   فحصلت  "ميكن    %87,5واللغة  بتفسري  جدا"  "جيد  معاير  على  الداللة  وهي 
فحصلت   التعليمي  وسائط  تصميم  جمال  من  وأما  التصحيح".  بدون  تعليم  يف  ستخدامه 
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ا  %92,30النتيجة   تعليم  وهي  بتفسري "ميكن ستخدامه يف  معاير "جيد جدا"  لداللة على 
وأما   "جيد جدا".  تقدير  إىل  التدريبات جممال  هذه كرسة  وتصل جودة  التصحيح".  بدون 
تقدير  العربية تصل إىل  اللغة  واملقابلة مع مدرسة  االستبانة  لبياانت من خالل  نتيجة حتليل 

ن استخدام كراسة التدريبات املطورة يساعدهم  "جيد جدا". وهذا يدل على نتيجة البحث أب
 كثريا يف ترقية مهارة القراءة.

التدريبات    الية كراعف .3 الباحثة    web-blogابستخدام  سة  فحللت  القراءة.  مهارة  تعليم  يف 
ت، وحصلت قيمة -البياانت احملصولة من االختبار القبلي والبعدي ابلستخدام الرمز اختبار

 0,05النظرية )يف اجلدول( مبستوى الداللة -وبعد مراجعة إىل قيمة ت  89،9احلساب  -ت 
القيمة   5%) الباحثة أن قيمة ت   2,06(  النظرية. -ن قيمة ت احلسب أكب م-. فأدركت 

التدريبات    aHوقبول    0Hوهذا أدى إىل رد   تعليم   blog-webابستخدام  أى أن كراسة  يف 
احلكومية   االسالمية  الثانوية  ابملدرسة  القراءة  تكون كراسة   3مهارة  ولذا   . بنجانج  بدانج 

 التدريبات املطورة فعاال أن يستخدمه يف تعليم وتعلم اللغة العربية.   
 التوصيات  .ب

 انطالقا على نتائج البحث السابقة تعرض الباحثة التوصيحات كالتايل : 
على املدرس أبدع يف صناعة الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة    أن يقوم .1

 القراءة.
يكثر .2 أو   للمدرس  أن  الطالب  ملعرفة كفاءة  التعليمية  املادة  تعليم  انتهاء  بعد  التدريبات 

 ملادة املعلمة. تفهيمها من ا
اللغة   .3 مثل كتاب  املصادر  بعض  من  العربية  اللغة  عن  ملعلومات  زايدة  التالميذ  على  ينبغي 

 العربية، املعجم،  قراءة مرجعية وغريها.
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 االقرتحات    .ج
 يلي :    ومن االقرتاحات وتوردها الباحثة فهي كما

مهارة  .1 الطالب يف  لرتقية كفائة  التدريبات  وميارسون كراسة  يستخدمون  التالميذ  ترجى على 
 القراءة، ميكن للطالب يستخدمون عندما ويف أي مكان.  

 ينبغي الباحثة اآليت أن تعد كراسة التدريبت للفصل األخرى دون الفصل العشر.  .2
التدريبات   .3 يستخدموا كراسة  أن  والطالب  للمدرسني  يف   web-blogتخدام  ابس ترجى 

 تعليم مهارة القراءة . 
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 املراجع قائمة املصادر و 

 املصادر .أ
   2القرآن الكرمي، سورة يوسف آية 

 
 املراجع العربية .ب

 :املكرمة ، مكةأخرى بلغات قنيطللنا العربية تعليم يف  عاملرج .1983عيمة، رشدي.ط أمحد
 القرى أم جامعة

رشدى.   طعيمة،  العربية  .1985أمحد  تعليم  لربامج  التعليمية  املواد  إعداد  يف  عمل  .  دليل 
 مكة املكرمة: جامعة أم القرى

/    1423الركايب، جودت.   العربيةم.    2002ه   اللغة  تدريس  بريوت  طرق  دار    –.  لبنان: 
 املعاصرالفكر 

 . القاهرة: الدار املصرية اللبنانية تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق. 2004حسن.،شحاتة
 مطبعة حيف: ابدانج ،اللغة العربية طرائق وأساليب تدريسه .2010عارفني، زين. 

املهضة  , القاهرة: دار مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفسعبد احلميد جابر واآلخرون, جابر. 
 العربية

، عمان:  احل والتطبيقاتر منهج البحث العلمي القواعد واملعبيدات وحممد أبو نصار، حممد.  
 دار وائل

فؤاد.   أمحد  اله.   1421عليان،  تلاملهارات  وطرائق  ماهيتها  معلمني    .ها دريس غوية  كلية 
 ايلرايض 

مكة املكرمة: جامعة    .الناطقني ابللغات اأُلخرى  غري تعليم اللغة العربية ل  .كامل النكب، حممد
 أم القرى 

 القاهرة: دار الشواف، تدريس فنون اللغة العربيةمركور، أمحد. 
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 املالحق
 
 



تعليم اللغة العربية  ةاملقابلة مع مدرس  

 كيف تعليم اللغة العربية يف املدرسة ؟ .1
 أي الطريقة املستخدمة يف تعليم القراءة ؟ .2
 هل هذا مدخل فعالة لدر الطالب ؟ .3
 هل للمهاررة القراءة كتاب خاص يف تعليمه ؟ .4
 ؟ ما املشكالت اليت يوجهها الطالب يف التعليم مهارة القراءة .5
 هل يرغب الطالب يف التعليم مهارة القراءة ؟ .6
 ما رأيك عن كراسة التبدريبات عرب اإلنرتنت ؟ .7
 ما رأيك عن كراسة التبدريبات شبكة اإلنرتنت يف تعليم مهارة القراءة ؟ .8
 هل تستطيع الطاالبات لنيل كراسة التبدريبات شبكة اإلنرتنت يف تعليم مهارة القراءة ؟ .9

لطالبات إىل كراسة التدريبات شبكة اإلنرتنت يف تعليم مهارة عند رأيك، هل حتتاج ا .10
 القراءة ؟  

 

 

 

 

 

 



Lembar Angket Tanggapan Siswa Mengenai LKS Online 

 

A. Identitas 

Nama  : 

Kelas   : 

 

B. Petunjuk  

1. Anda diminta untuk memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan yang 

anda rasakan, anda lihat dan anda pelajari 

2. Angket ini terdiri dari beberapa alternative jawaban. Anda diminta untuk 

memilih di antara jawaban yang anda anggap benar dan sesuai 

 

C. Pernyataan Angket 

1. Apakah LKS online menarik ? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

2. Apakah belajar qira’ah menggunakan LKS online mudah ? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

3. Apakah tulisan yang digunakan dalam LKS jelas ? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

 



4. Apakah tampilan pada masing-masing bab menarik ? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

5. Apakah anda senang belajar qira’ah menggunakan LKS online ? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

6. Apakah menggunakan LKS online membuat anda lebih aktif  belajar? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

7. Apakah latihan-latihan yang tersedia dalam LKS bisa melatih 

kemampuan anda ? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

8. Apakah bahasa yang digunakan dalam LKS mudah dipahami? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

9. Apakah petunjuk dan perintah yang digunakan dalam LKS mudah 

dipahami ? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 



c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

10.  Apakah gambar-gambar dalam LKS mudah dipahami? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلختبار القبلي ملهارة القراءة 
بدانج بنجانج  3املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   

م2020/2021السنة   
 
 ! م  ه  اف   و   أ  ر  اق   و   ر  ظ  ن  أ  

 ِفي الب  ي تي 

 )أ(

 
 وَ ا ه  ذَ ، هَ 17 رََقم بَ وح ع ت   اِر : شَ  تِ يح الب َ  ان  وَ ن ح . ع  ةِ ي  الِ مَ ا الش  رَ طح مَ وح س   انِ دَ يح بَِ  ت  يح  ب َ يف  ن  ك  سح نَ  ن  َنح 

، ةِ رَ اك  ذَ م  الح  ة  فَ رح غ  وَ  مِ وح الن    ة  فَ رح ا غ  هَ ن ح مِ  ف  ر  غ   ي  وِ ل  الع   قِ ابَ  الطَ . يف ي  لِ ف  الس   ق  ابِ الطَ  وَ ا ه  ذَ هَ ، وَ ي  وِ ل  الع   ق  ابِ الطَ 
ِس َوََنحك ل  يف  خ  بَ طح مَ الح وَ  لِ كح الَ  ة  فَ رح غ  وَ  سِ وح ل  ال   ة  فَ رح ي غ  لِ فح الس   قِ ابَ  الطَ يف ، وَ ام  م  الَ وَ  .َنحن  ََنحِلس  يف غ رحَفِة ال ل وح

ر س  يف غ رحَفِة الحم َذاك َرِة، َونَ غحَتِسل  يف  ت ب  َوَندح رَأ  َوَنكح ِل، َونَ قح  الَم اِم، َوَنطحَبخ  اَلطحَعَمِة يف الحَمطحَبِخ. غ رحَفة  اَلكح

 

 



 )ب(

 
، ة  اعَ جََ  دِ جِ سح مَ  الح يف  رِ جح ي الفَ ل ِ صَ أ   أ، ث   ض  وَ ت َ أَ وَ  امِ م   الَ ىَل إِ  ب  هَ ذح ا، أَ ر  ك ِ بَ م   م  وح ي َ  ل  ك    مِ وح الن    نَ مِ  م  وح ق   أَ 

 دَ عح ب َ ة وَ سَ رَ دح مَ الح  سَ بِ الَ ي مَ دِ تَ رح أَ وَ  امِ م   الَ يف  م  حِ تَ سح . أَ يحِ رِ كَ لح ا آنِ رح ق  الح  تِ آيَ  ضَ عح ب َ  أ  رَ ق ح أَ  ث    تِ يح  الب َ ىَل إِ  ع  جِ رح أَ 
 .ةِ سَ رَ دح مَ  الح ىَل إِ  ب  هَ ذح أَ  ، ث   ي  دَ الِ وَ  ع  د ِ وَ أ   رِ وح ط  لف   ل  اوَ نَ ت َ 

 عَ مَ  اءَ شَ العَ  ل  اوَ نَ ت َ أَ  اءِ شَ العِ  ةِ الَ صَ  دَ عح ب َ ، وَ ال  يح لِ قَ  ح  يح رتَِ سح أَ ى وَ د  غَ ت َ أَ  ث    لِ زِ نح مَ  الح ىَل إِ  د  وح ع  أَ  رِ هح الظ   دَ عح ب َ وَ 
 ، ث   ال  يح لِ ن قَ وح ي   زِ فِ لح التِ  د  اهِ شَ ، أ  ةَ ي  لِ زِ نح مَ الح  اتِ بَ اجِ الوَ  وح ة أَ ي  سِ رَ دح مَ الح  اتِ بَ اجِ ي الوَ د ِ ؤَ أ  وَ  سَ وح ر  الد   ع  اجِ رَ أ   ، ث   يِت لَ ائِ عَ 
 .م  نَ أَ 

 ق بي الس   صي لن  ا لي ق  ف   وي  ةي ي  اآلتي  ةي ل  ئي س  ال   ني ع   ب  جي : أ   1تدريب 

 ؟ ن  ك  سح تَ  نَ يح أَ  .1
 ؟ رِ وح ط  الف   ل  اوَ نَ ت َ ت َ  نَ يح أَ  .2
 ؟ رِ جح الفَ  ةِ الَ صَ  لَ بح ق َ  م  حِ تَ سح تَ  لح هَ  .3
 ة ؟الَ الص   دَ عح ب َ  ل  عَ فح ا ت َ اذَ مَ  .4
 ا ؟لََ  ل  وح ق  ا ت َ اذَ . مَ ةِ سَ رَ دح مَ  الح ىَل إِ  ابِ هَ الذ   لَ بح ق َ  كَ م  أ   ع  د ِ وَ ت    .5



لك ليم ات امل ن اس ب ةي مين  الصُّن د و قي  2تدريب   : ام َل  الف را غ  ِبي

 يَ َقع  البَ يحت  يف ............. .1
 لِلحبَ يحِت ............ الع ل ِوي  َوالس ف ِلي   .2
 الحم رَاِدف  ِمَن الَكِلَمِة "يَ رحَتِدي" ........... .3
َتِحم  " ........ .4  الحم رَاِدف  ِمَن الَكِلَمِة " َيسح
 الحم َضاد  ِمَن الَكِلَمِة "يَ َنام " ............  .5

 
 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  ج  ر  َيح  -   انِ قَ ابِ الط   -
 ل  سِ تَ غح ي َ  -  )توب( ع  اِر شَ  -
 ظ  قِ يح ت َ سح يَ  -    س  بَ لح ي َ  -



ي ملهارة القراءة اإلختبار البعد  
بدانج بنجانج  3املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   

م2020/2021السنة   
 

 ! م  ه  اف   و   أ  ر  اق   و   ر  ظ  ن  أ  

 املدرسة

 )أ(

 بِ  ن  كَ س  ال د  و ِ زَ ي    ات،بَ الِ لط  لِ  نكَ سَ وَ  بِ ال  لط  لِ  نَسكَ  ةِ سَ رَ دح مَ لح لِ 
َ
 دجِ سح مَ الح  : يَ هِ وَ  ة،فَ لِ تَ خح م  الح  ةِ ام  العَ  ق  افِ رَ مل

 ةاعَ قَ وَ  ب،عَ لح مَ الح وَ  ،ةِ بَ ت َ كح مَ لح بِ  كَ لِ ذَ كَ   نکَ الس   د  و  زَ ي   وَ  ،لِ كح الَ  ة  فَ رح غ  وَ  خبَ طح مَ الح وَ  اتامَ م  الَ وَ  مِ وح الن    ات  رَ ج  ح  وَ 
 .اهَ يحِ غَ وَ  ف،صَ قح مَ الح وَ  ،الِ بَ قح تِ سح اإلِ  ةِ فَ رح غ  وَ  اع،مَ تِ االجح 

 )ب(

 ! هوبركات هللا رمحةو  عليكم السالم:  نحس

 ؟ ةِ مَ دح خِ  ي  أَ ! هوبركات هللا ةمحر و  السالم وعليكم:  البؤاب

 ؟ دي ِ سَ  يَ  اب  و  ب َ  تَ نح أَ  َهلح :  حس

 .ةِ سَ رَ املدح  هِ ذِ هَ  اب  و  ب َ  نَ أَ  ،مح عَ ن َ :  الباب

 ؟ ةِ سَ رَ املدح  رِ ظِ نَ  ب  تَ كح مَ  نَ يح أَ  ،كَ لِ ضح فَ  نح مِ :  َحسن

َ بَ  ةِ سَ رَ ملدح ا رِ ظِ نَ  ب  تَ كح مَ  ع  قَ ي َ  ،اكَ نَ ه  :  الباب  یل  صَ م  الح وَ  بِ عَ لح مَ الح  يح



 ؟ كَ لِ ضح فَ  نح مِ  انَ ق  افِ رَ ت    نح أَ  كَ ن  كِ ي ح  لح هَ . . .  ةِ رَ كح فِ  ىلَ عَ :  عائشة

 .ةِ سَ رَ املدَ  رِ ظِ نَ  بِ تَ كح مَ  ىَل إِ  مح ك  ذ  آخ   نَ أَ .  لح ض  فَ ت َ :  البواب

 (ةِ سَ رَ دح مَ الح  رِ ظِ نَ  بِ تَ كح مَ  ىَل إِ  قِ يح رِ الط   يف )

 ؟ انَ ه   نح عَ  د  يح عِ بَ  ةِ سَ رَ دح مَ الح  رِ ظِ نَ  ب  تَ كح مَ  لح هَ :  خنيفة

 .بِ عَ لح مَ الح  اذَ هَ  بَ انِ جَ  ةِ سَ رَ دح مَ الح  رِ ظِ نَ  ب  تَ كح مَ  ع  قَ ي َ  ،الَ :  الباب

 ؟ ب  تَ كح مَ الح  اذَ هَ  امَ . . .  ةِ رَ كح فِ  ىَعلَ :  عائشة

َ سِ ر ِ دَ م  الح  ل  ك    هِ يح فِ  ع  مِ تَ َيح  ،سِ يح رِ دح الت   ةِ ئَ ي ح هَ  ب  تَ َمكح  اذَ لَِ :  الباب  .ةِ ص  الِ َد بَ عح  اتِ سَ ر ِ دَ م  الح وَ  يح

 ؟ ب  تَ كح مَ الح  اذَ هَ  امَ وَ :  خنيفة

 .نَ وح ي   ارِ دَ اإلِ  نَ وح ف  ظ  وَ م  الح  هِ يح فِ  ل  مَ يَ عح  ،ةِ ي  ارِ دَ اإلِ  نِ وح ؤ  ش  ال ب  تَ كح مَ  اَهذَ :  ألباب

 ؟ اء  نَ البِ  اذَ هَ  امَ وَ :  نَحس

 يَ هِ  اهَ بِ انِ ِبَ وَ  اتِ غَ الل   ل  مَ عح مَ  يَ هِ  اهَ اء  رَ وَ وَ  ةِ سَ رَ املدح  هِ ذِ هَ  يف  ةِ يَ نِ بح الَ  ع  سَ وح أَ  يَ هِ وَ  اعِ مَ تِ االجح  ة  اعَ قَ  هِ ذِ هَ : البياب
 .ة  بَ ت َ كح مَ 

 ! ةِ سَ رَ دح مَ الح  يف  ةِ ام  العَ  قِ افِ رَ مَ الح  نَ مِ  الََ يَ :  يفةنح

 .ةِ سَ رَ املدح  رِ ظِ نَ  ب  تَ كح مَ  ىَل إِ  انَ لح صَ وَ  دح قَ :  البواب

 كَ تِ دَ اعَ سَ م   ىلَ عَ  ار  كح ش  .. .  ب  ي ِ طَ : نحس

 او  فح عَ :  البؤاب



 ! قي ابي الس   اري و  احلي  صي ن  ا لي ق  ف   وي  ةي ي  اآلتي  ةي ل  ئي س  ال   ني ع   ب  جي أ  

َأل  ِإىَل البَ و اِب ؟ .1  َماَذا َيسح
َرَسِة ؟ .2 َتب  َنِظِر الحَمدح  أَيحَن يَ َقع  َمكح
رِيحِس ؟ .3 َئِة الت دح َتب  َهي ح  َما ه َو َمكح
ِن اإِلَدارِي ِة ؟ .4 َتب  الش ؤ وح  َوَما ه َو َمكح
َرَسِة ؟َهلح  .5 َرَسِة َأوحَسع  الَبحِنَيِة يف املدح َتب  َنِظِر الحَمدح  َمكح

 إمالء الفراغات ِبلفعال املناسبة من الصندوق !

 .............. الطالب  ِإىَل املدرسة يف الس اَعِة الس ابَِعِة َصَباح ا   .1
 .............. الطالبات  من املدرسة يف الس اَعِة الث انَِيِة ظهر ا  .2
ب  وحعِ   .3  .............. الطالب  واحدة  َوََخحِسيح ِحص ة  يف ال سح
 الس اَعِة الَعاِشَرة.............. الطالب  والط الَِبات  يف   .4
َلة  الَواِجَباِت الحَمنحزِلِي ة بَ عحَد َصاَلِة الِعَشاءِ   .5  .............. نَِبي ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تَ ع وحد   -
 ت  َؤدِ ي -
ر س   -  يَدح
 تَ َنام   -
رَتِيحح   -  َيسح
َهب   -  يَذح
 ي َذاِكر   -



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Identitas Sekolah  : MAN 3 Padang Panjang 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : X/I 

Tema   : (املدرسة ) مرافق املدرسة, الدوات املدرسية, االأنشطة ىف املدرسة 
Alokasi Waktu  : 4 x 25 Menit (4 JP) 
 
 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

KD TUJUAN PEMBELAJARAN 

3.5 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan makna) 
dari teks yang berkaitan dengan tema:  

مرافق املدرسة, الدوات املدرسية, االأنشطة ىف  )املدرسة(
 )املدرسة

        yang melibatkan  tindak tutur memberi 
perintah, melarang dan meminta izin dengan 
memperhatikan    bentuk, makna dan 
fungsi susunan gramatikal  

 المعاملفرد و املثىن و 

Melalui model pembelajaran berbasis teks peserta 
didik dapat mengevaluasidan menyajikan hasil 
evaluasi yang berkaitan dengan tema 

املدرسة ) مرافق املدرسة, الدوات املدرسية, االأنشطة ىف 
 املدرسة

dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 
dari susunan gramatikal 

 املفرد و املثىن و المع

baik secara lisan maupun tulisan. 

4.5 Mendemonstrasikan tindak tutur memberi 
perintah, melarang dan meminta izin dengan 
mmemperhatikan bentuk, makna dan funsi 
dari susunan gramatikal  

  املفرد و املثىن و المع

baik secara lisan maupun tulisan 

 
B. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pembukaan Salam, sapa, absen, motivasi, apersepsi, dll. 

Inti 

Guru menyiapkan dan men-share Link Blog pembelajaran Qira’ah  tentang 

 مرافق املدرسة, الدوات املدرسية, االأنشطة ىف املدرسة( )املدرسة

Peserta didik diminta untuk memperhatikan, membaca, melihat kosakata, bertanya 
jawab tentang teks qiraah yang belum dipahami sampai benar-benar paham. 
Guru menugaskan peserta didik untuk mengulangi bacaan,  kosa kata dan ungkapan 
yang berkaitan dengan tema 

 مرافق املدرسة, الدوات املدرسية, االأنشطة ىف املدرسة( ةاملدرس)

sesuai dengan bacaan yang disediakan di dalam blog. 
Guru menugaskan peserta didik untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada  di dalam 
blog  sesuai dengan link yang telah dicantumkan di akhir halaman blog 
Guru menugaskan peserta didik untuk mengirimkan rekaman bacaan teks yang telah 
disedikan di dalam blog. 

Penutup 

Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan  peserta 
didik  tentang teks qiraah. 
Guru menyampaikan link soal latihan dan materi yang akan datang serta berdoa dan 
menutup pembelajaran. 



C. Alat dan Bahan 

1. Alat  : Handphone/Komputer 

2. Bahan : Buku Siswa Bahasa Arab Kementerian Agama RI hal. 45-46 

D. PENILAIAN 
1. Non-Test (Sikap) 
2. Tes (Pengetahuan) 

 

Padang Panjang, 11 November 2020 

 

 

Yana Azharia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل تصديق خبري اللغة العربية ِف جمال حمتوى املادة ولغتها 

 الدكتور عبد احلميد املاجستري  اسم اخلبري :

 يف الفراغات املعدة ، واملعىن من كل الرقام كما يلي : () لضرة اخلبي أن يكتب عالمة

 : جيد جدا 4 : جيد 3 : مقبول 2 : نقص 1

 النتيجة العناصر للتصديق الرقم
1 2 3 4 

  √   مالء املادة مع أهداف التعليم 1
 √    بية تقدي املادةجاذ 2
 √    الكتابة واضحة 3
  √   دقة كتابة املادة املعروضة 4
  √   دقة إختيار املواد يف كل موضوع  5
 √    دقة إختيار املفردات يف كل موضوع  6
 √    مفرداهتا مفهومة 7
  √   مالءمة أسئلة اإلختبار مع املواد املقدمة 8
  √   أحكام أسئلة اإلختبار من السهل إىل أصعب 9

 √    أشكال التدريبات املتنوعة 10
 

 

 



 نتائج اإلستبيان احملصولة من جتربة صالحية ملعلم اللغة العريبة

 ينادي هجرة  : ةاسم اخلبري 

 يف الفراغات املعدة ، واملعىن من كل الرقام كما يلي : () أن يكتب عالمةلضرة اخلبي 

 : جيد جدا 4 : جيد 3 : مقبول 2 : نقص 1

 النتيجة العناصر للتصديق الرقم
1 2 3 4 

 √    مالء املادة مع أهداف التعليم 1
 √    بية تقدي املادةجاذ 2
 √    الكتابة واضحة 3
 √    مفرداهتا مفهومة 4
 √    أحكام أسئلة اإلختبار من السهل إىل أصعب 5
  √   سهولة استخدام الوسائط التعليم 6
 √    الروابط املوجود يعمل بشكل جيد   7
  √   أزرار التنقل يعمل بشكل جيد   8
 √    عرض الشاشة جذاب 9

  √   النص، الصوار والفيديو والرسوم املتحركة جذاب ختطيط 10
ترتيب النص أو الصوار سهولة املستعملة فهم الغرض من  11

 التعلم وأهدافه
  √  

  √   يناسب استخدام اللغة بلقواعد اللغوية اليدة 12
 √    يناسب إعداد التدريبات بستوى الطالبة 13
 √    أشكال التدريبات املتنوعة 14



 2020نوفمبري  25اخلبرية، 

 

 يوندي هجرة




