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حضرهتاوكتبتهامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالنج،موالانكليةالدراساتالعلياجبامعة
أتليفههنامنأاستقباالحدأغرييأوأتليفاآلخر.وإذاأدعى بنفسيومازورهتامنإبداع

ولنتكوناملسؤوليةعلىذلك،فعالليستمنحبثيفأانأحتملاملسؤوليةعلىأهناوتبني
.اإلسالميةاحلكوميةماالنجإبراهيماملشرفأوعلىكليةالدراساتالعلياجبامعةموالانمالك

.هذااإلقراربناءعلىرغبيتاخلاصةوالجيربينأحدعلىذلكوحررت
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والّصالةوالّسالمعلىحبرهللاالواسع،سيدانحممدغوثالرباايوأكرمالشافع
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 احملرتمنيأيبعبداملعطيوأّميسوراتينوصهريت
الفضلالعظيميفتربيةحيايتوتكوينشخصييتمهلنيالذ

آمنييفالدارينويباركهلمدائمامعسىهللاأنيرمحه
 
*** 


َناي زوجياحملبوب تـْ ْسرَافَرايِيـْ

َلْةاأْلَل ْوفْد احملبوبةِولْالصاحلةوبنيت ىنَِبيـْ


*** 
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 الشكر والتقدير كلمة 
الذيجعلناابلعلومطالبنيويفالعربيةراغبنيوابإلبداعابحثني.والصالةاحلمدهلل

.ابعدوعلىآلهوصحبهأمجعني،أمّوالسالمعلىسيداملرسلني.
املبنية الكالم مهارة لتعليم التدريبات "تطويركراسة عنوان حتت البحث هذا إّن

ابطي"قدأكملته1(يفاملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةHOTSمهاراتالتفكريالعليا)
الباحثةبفضلهللاتعاىلوبعنايتهوبرمحته.وكذلكمّتتكتابةهذاالبحثحتترعايةومساعدة

مجيعاألنفار.لذلكقّدمتالبحثةالشكروالتقديروالتعظيمإىلفضيلة:
احلكوميةموالانمالكإبراهيماإلسالميةجامعةمديربوصفهزينالديناألستاذالدكتور .1

 الذييتيحالفرصةإىلالباحثةإللقاءالدراسةيفمرحلةاملاجسرتيفهذهاجلامعة.ماالنج
2.  الدكتور واحدموريناألستاذ العليا الدراسات عميدكلية والبوصفه شهداءدكتور

بوصفهرئيسقسمتعليماللغةالعربيةجامعةموالانمالكإبراهيماإلسالميةاملاجسرت
 ،اللذانأاتحاالفرصةإلجراءهذاالبحث.احلكوميةمباالنج

أعطيااللذانكاملشرفالثايندانيالحلميوالدكتورنورهاديكاملشرفاألولالدكتور .3
 .هذاالبحثالباحثةاالقرتاحاتوالتوجهاتواملساعدةيفإجناز

 الدكتورحممدأحسنالدينوالدكتورةليليفطريياينكاخلبريينيفهذاالبحث. .4
الذينجنوأستاذاتجامعةموالانمالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالذيتمجيعأسا .5

 .ينورونروحيبعلومهموإرشاداهتمحىتتتمكتابةهذاالبحثاجلامعي
مشّفعالّسّيد .6 املدعلّي واألستاذكرئيس أبريليياةرسة يفةمكمعلّأوجي العربية اللغة

الثمينةلعمليةالفرصةقدمنحتينذيالابطي1احلكوميةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسة
 .البحثالرسالةاملاجستري

7. GTK  لوزارةالشؤونالدينيةاليتأعطتالباحثةالفرصةلنيلاملنحةالدراسيةوإجراءهذا
 وقدمتاخلرباتالعديدةواملعارفاملختلفة.البحث



 ح

قسمتعليماللغةالعربيةيفالدراساتالعلياجامعة"ز"منالفصلمجيعأصدقائييف .8
الذينيرافقونالباحثةويعطوهنااحلماسةموالانمالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالتج

 ويلهموهناابجلهدواجلد.
ابطيجاوى1ةاملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةمجيعاملدريسنوطالباملدرس .9

 الوسطىالذينيدعونينلنجاحدراسيتيفهذهاجلامعة.
 كلمنأسهميفإجنازهذاالبحث. .10

عسىهللاأنيعطيهماجلزاءاملضاعفة،ومايرتئالباحثةمناخلطيئاتوالنسيان،لذلك
كونهذاالبحثانفعالكلمنقرأه،تسألالباحثةالعفوعنمجيعاخلطيئات.عسىأني

 وخصوصالطالبقسمتعليماللغةالعربية.آمنيايجميبالدعوات.
.هللاخرياجزاكم


2021يوليو12ماالنج،

الباحثة


ليلةالنعمة
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 مستخلص البحث
يفاملدرسة(HOTS)التفكريالعلياكراسةالتدريباتلتعليممهارةالكالماملبنيةعلىمهاراترتطويم، 2021  ،ليلةالنعمة ، 

موالان،رسالةماجستري،قسماللغةالعربية،كليةالدراساتالعلياجامعةابطي1املتوسطةاإلسالميةاحلكومية
واملشرفالثاين:املاجستري،نورهاديالدكتوراحلاجاألول:ميةاحلكوميةماالنج.املشرفمالكإبراهيماإلسال

.املاجستريدانيالحلميالدكتور

( HOTS)مهاراتالتفكريالعليا،الكالممهارة،تطويركراسةالتدريبات: اإلشاريةالكلمات 

تعليممهارةالكالمهوالنشاطاتاليتيقومهبااملعلميفتوصيلالتعليمإىلالطالبلكييطبقوهاوميارسوهايف
يفالواقعأنهذاالتعليمفاشلةللقيامهباألهّنممازالواضعفاءومليشجعوايفمهارةالكالمخاصةيفتكلماحلياةاليومية.

كراسةالتدريباتاملستخدمةملتناسبالكالمهيوجوداللغةالعربية.مناملشكالتاليتهلاعواملمهمةيفتعليممهارة
لتبسيطةوملتوجهالطالبإىلتشجيعقدراهتميفترقيةمهاراتتفكريهمالعليامبعايريكراسةالتدريباتاجليدة.وهيمازا

(Critical Thinking and Problem Solving)التفكريالنقديوحلاملشكالت)4Cالوطينبكمايطلبهااملنهج
واالبتكار (Collaboration)والتعاون(Communication)والتواصل(Creativity and Innovation)واإلبداع

العليا التفكري مبهارات يسمى األدىن(HOTS)وابلتايل التفكري ومهارات اإلدراك جمال يف مرتكزة التدريبات وكذلك .
(LOTS.وقليلاملواديفمهارةالكالم) 

؛ ( HOTS)مهاراتالتفكريالعلياكراسةالتدريباتلتعليممهارةالكالماملبنيةعلىرتطوي(1إىل:هذاالبحثيهدف
معرفةمدى2 ةكراسةالتدريباتصالحي( اخلرباء؛املطورة 3عند ) مهارةاستخدامفعاليةقياس لتعليم التدريبات كراسة

البحثابطي.وأّمامنهجية1يفاملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكومية(HOTS)الكالماملبنيةعلىمهاراتالتفكريالعليا
(الذيBorg and Gallالتطويرلدىبروغوغال) (بنموذجR&Dاملستخدمةيفهذاالبحثهيالبحثوالتطوير)

طالبامن35طالبامناجملموعةالضابطةو35جمتمعهذاالبحثهمطالبالصفالسابعابلعينةطورهسوغييونو.
 واالستبانة واملقابلة املالحظة هي املستخدمة البياانت مجع أساليب وأّما التجريبية. حتليلهاواالختبار.اجملموعة وأسلوب

بياانتSkala Likertحسابمقياسليكرت)ابلوصفيةالتحليليةواإلحصائيالوصفي.واستعملتالباحثة (يفحتليل
يفحتليلالبياانتمننتيجةاالختبارالقبليوالبعدي. t-testاالستبانةواستخدمتالرمز

(إنتاجكراسةالتدريباتلتعليممهارةالكالماملبنيةعلىمهاراتالتفكريالعليا1أمانتائجهذاالبحثوالتطويرهي:
ثةدروس.لكلدرسحيتويعلىالكفاءةاألساسيةوالكفاءةالرئيسيةودليلاستخدامالكتابوأهدافتتضمنمنثال

(نتيجةصالحيةكراسة2التعليمواملؤشراتواملفرداتوالعباراتونصاحلواروتدريباتهوالرتكيبوتدريباتهوقائمةاملراجع؛
على%77.57خبريةجمالاحملتوىواللغة،والقيمةر"جّيدجّدا"منعلىتقدي%95.65بقيمةاالستبانةاملطورةالتدريبات

بتقدير%94.54،ونتيجةاالستبانةمنمدّرسةاللغةالعربيةحتصلعلىالنسبةاملئويةتصميمالتقدير"جّيد"منخبريجمال
(إّنكراسة3؛ليممهارةالكالم.وهذاتدلعلىأنكراسةالتدريباتاملطورةالئقوصاحلاستخدامهايفتع"جّيدجّدا"

ابطيابلنظرإىلنتيجةاالختبار1اإلسالميةاحلكوميةةطالتدريباتاملطورةتكون"فعالة"لدىالطالبيفاملدرسةاملتوس
٤٢٠،2<٥٤٤،3يعين(tabel-t)أكربمنقيمة"ت"اجلدول( hitung-t)واالختبارالبعديأنقيمة"ت"احلساب القبلي

مقبولةوهناكأتثريلتعليممهارةالكالم.0Hمعناه%5عندمستوىالداللة
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ABSTRACT 
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Teaching speaking skill is the activities carried out by the teacher in communicating 

education to students in order to apply it and practice it in daily life. In fact, this teaching failed 

to carry out because they are still weak and were not encouraged in speaking skill, especially 

in speaking the Arabic language. One of the problems that have important factors in teaching 

speaking skill is the presence of the student worksheet used that did not meet the standards of 

a good exercise book. It is still simple and did not direct students to encourage their abilities 

to upgrade their high order thinking skills as required by the national curriculum with 4C 

(Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and Innovation, Communication and 

Collaboration) and thus it is HOTS. The training is focused on cognition and low order 

thinking skills (LOTS) and less material on speaking skills. 

This research aims to: 1) develop of student worksheets for teaching speaking skill 

based on high order thinking skills (HOTS); 2) Knowing the validity of the student worksheets 

developed by the experts; 3) Measuring the effectiveness of using the exercise book to teach 

speaking skill based on high order thinking skills (HOTS) in Yunior Islamic High School 

(MTsN) 1 Pati. The research methodology used in this research is research and development 

(R&D) with the Borg and Gall development model developed by Sugiyono. The population 

of this research are seventh grade students, with the sample 35 students from the control group 

and 35 students from the experimental group. The methods of data collection used are 

observation, interview, questionnaire and test. The data was analyzed by descriptive analysis 

and descriptive statistical analysis the researcher used the Skala Likert scale to analyze the 

data questionnaire, and the t-test symbol was used to analyze the data from the pretest and 

postest. 

The results of this research and development are: 1) The production of student 

worksheets for teaching speaking skill based on high order thinking skills, which includes 

three lessons. Each lesson contains the core competency, key competency, book usage guide, 

learning objectives, pointers, vocabulary, phrases, dialogue text, exercises, synthesis, 

exercises, and reference list; 2) The result of the validity of the developed of student 

worksheets developed with a questionnaire value of 95.65%, with a rating of “Very Good” by 

the content and language expert, and 77.57% with a “good” rating by an expert in the design 

field, and the questionnaire result from The Arabic language teacher gets a score of 94.54% 

with a grade of "Very Good". This indicates that the developed of student worksheets is 

appropriate and suitable for use in teaching speaking skill. 3) The developed of of student 

worksheets is “effective” for students in MTsN 1 Pati in view of the results of the pre-test and 

the post-test that the value of “t” calculation (t-hitung) is greater than the value of “t” table (t-

tabel) means 544,3 > 042,2 at the significance level of 5% means H0 is acceptable and there is 

an effect of teaching speaking skill.  
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Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh pengajar dalam rangka mentransformasi pembelajaran kepada pembelajar agar 

mempraktikkan dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya 

pembelajaran tersebut gagal dilakukan karena lemahnya motivasi siswa dalam keterampilan 

berbicara, terutama dalam berbicara bahasa Arab. Salah satu masalah yang menjadi faktor 

penting dalam mengajarkan keterampilan berbicara adalah ditemukannya lembar kerja siswa 

(LKS) yang digunakan tidak memenuhi standar buku latihan yang baik. Masih sederhana dan 

tidak mengarahkan siswa untuk mendorong kemampuannya dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh kurikulum nasional dengan 4C 

(Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and Innovation, Communication and 

Collaboration), yang kemudian disebut HOTS. Latihan-latihan yang ada terfokus pada aspek 

pengetahuan dan keterampilan berpikir rendah (LOTS) dan minimnya materi tentang 

keterampilan berbicara. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengembangkan LKS pada pembelajaran 

keterampilan berbicara berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS); 2) Mengukur 

validitas LKS yang dikembangkan oleh para validator; 3) Mengukur keefektifan penggunaan 

LKS pada pembelajaran keterampilan berbicara berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi 

(HOTS) di MTsN 1 Pati. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian dan pengembangan (R&D) dengan model pengembangan Borg and Gall yang 

dikembangkan oleh Sugiyono. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII, dengan 

sampel 35 siswa dari kelompok kontrol dan 35 siswa dari kelompok eksperimen. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket dan tes. Adapun 

pengolahan data dengan analisis deskriptif dan analisis statistik. Peneliti menggunakan Skala 

Likert untuk menganalisis data hasil angket, dan rumus uji-t untuk menganalisis data pre-test 

dan post-test. 

Adapun hasil penelitian dan pengembangan ini adalah: 1) Pembuatan Lembar Kerja 

Siswa pada pembelajaran keterampilan berbicara berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi, 

yang meliputi tiga pelajaran. Setiap pelajaran mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, 

panduan penggunaan buku, tujuan pembelajaran, indikator, kosa kata, ungkapan, teks dialog 

dan latihannya, tata Bahasa dan latihannya serta daftar pustaka 2) Hasil uji validitas LKS yang 

dikembangkan untuk pembelajaran keterampilan berbicara berbasis keterampilan berpikir 

tingkat tinggi (HOTS) dengan nilai angket 95,65% pada penilaian “Sangat Baik” dari validator 

isi materi dan bahasa, dan nilai 77,57% dengan penilaian “Baik” dari validator desain, serta 

hasil angket dari guru Bahasa Arab mendapatkan skor 94,54% dengan kriteria “Sangat Baik”. 

Hal ini menunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan sudah sesuai dan layak untuk digunakan 

dalam pembelajaran keterampilan berbicara. 3) LKS yang dikembangkan “efektif” untuk 

siswa di MTs Negeri 1 Pati dilihat dari hasil pre-test dan post-test nilai perhitungan “t” (t-

hitung) lebih besar dari nilai dari “t” tabel (t-tabel) berarti 544,3 > 042,2 pada taraf signifikansi 

5% berarti H0 diterima dan mempunyai dampak dalam peningkatan pembelajaran 

keterampilan berbicara. 
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 لفصل األول ا
 اإلطار العام

 

 خلفية البحث  .أ
الرتبية ابعتبار رأس احلربة لتقدم األمة ينبغي أن يوفر اخلدمة املمتازة مع 

الشخص الذي يعيش يف القرن احلادي والعشرين أن يتمتع  يتطلب. متطلبات العصر
اليت جيب إتقاهنا من أجل التكيف واملسامهة  املتصلةمبجموعة متنوعة من املهارات 
املتطلبات التنافسية املتزايدة لقدرات القرن احلادي  حىت يصبح شخًصا انجًحا.

 Critical)  ، وهي التفكري النقدي وحل املشكالت   (4C)  أربع كفاءات   هي  والعشرين

Thinking and Problem Solving) واإلبداع واالبتكار (Creativity and Innovation )  
وابلتايل يسمى مبهارات  (Collaboration) والتعاون (Communication) والتواصل

ى إعداد دور إصالحي وحتويلي عل بيةلرت ل إذن، كانت. (HOTSالتفكري العليا )
موجه بشكل  2013الطالب إلتقان هذه املهارات املختلفة. لذلك ، فإن منهج 

  4.0ألجل مواجهة الثورة الصناعية أكرب لتزويد الطالب بعدد من الكفاءات الالزمة 
(Revolusi Industri 4.0).1   

هي مهارات مهمة يف حتدي تقدم الزمان.  (HOTS)مهارات التفكري العليا 
مهارات يتقدم التكنولوجي مع مرور الزمان وكذلك املشكلة املوجهة يف احلياة. كانت 

تستخدم لتعيني املشكلة وتقومي املشكلة وإجياد حل املشكلة  (HOTS)التفكري العليا 
ان أصبحت إعتمادا إىل ذلك، كما عرفنا أّن آالت التواصل يف هذا الزم 2اجلديدة.

 
1 Mushlihatun Syarifah, “Modul Penyusunan Soal HOTS Mata Pelajaran Bahasa Dan 

Sastra Arab,” diakses 26 Februari 2021, https://www.msyarifah.my.id/modul-penyusunan-soal-

hots-mata-pelajaran-bahasa-dan-sastra-arab/. 
2 Chinedu, C. C., Olabiyi, O. S., & Kamin, Y. Strategies for Improving Higher Order 

Thinking Skills in Teaching and Learning of Design and Technology Education, (Journal of 

Technical Education and Training, Vol. 7, No. 2 Desember 2015), 36 
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حتتاج لتعامل   (HOTS)املشكلة االجتماعية معقدا، فلذلك مهارات التفكري العليا 
،  P21وفقا لـ (HOTS)مهارات التفكري العليا  3مع تعقيد األسرة واجلماعة واجملتمع.

هلذه املهارات أن تساعد الطالب على النجاح يف حياهتم املهنية املستقبلية.  كن مي
مهّم   أمر HOTSابإلضافة إىل ذلك، كان معظم املعلمني يتفقون على أن تدريس 

أيضا بنمو االقتصاد العاملي  وتطوير  HOTSوخاصة لتوجيه أفكار الطالب. ترتبط 
قتصاد القائم على املعرفة، والتنمية  (، واالICTتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )

  أيضا  HOTSتؤثر لكل فرد يف البيئة  HOTSالسريعة والتنمية يف الواقع، ال غىن عن 
على حتصيل الطالب. أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة إجيابية بني مهارات 

     4التفكري العليا و إجناز التعلم. 
لتقييم   الدويل دراسةالظهرت من نتائج برانمج  احلكومة متطلبات  وكانت

  PISA (Programme for International Student Assesment )أو الطالب الدوليني 
( وحمو األمية  Reading Literacyتدل على اخنفاض إجنازات القراءة والكتابة )اليت 

( لدى Scientific Literacy) علمية( و حمو األمية الMathematical Literacyالرايضية )
. ومن عوامل اخنفاض كفاءة الطالب اإلندونيسيني هي من  طالب اإلندونيسيني

(  3( تعميم كل حالة على حدة يف حل عام )2( دمج املعلومات؛ )1انحية:  ) 
التحقيق. نطرا  قيام ( 4صياغة مشاكل العامل احلقيقي يف مفهوم املوضوعات؛ و )

 5والتقييم.   حيتاج إىل تغيري النظام يف التعلم على احلقائق املذكورة، فمن الضروري
يف مجهورية   بقرار وزارة الشؤون الدينيةالسابقة مناسبة  تطلبات كانت امل

عن منهج تربية الدين اإلسالمي واللغة العربية ورقم  2019لعام  183إندونيسيا رقم 
عن مبادئ توجيهية لتطبيق املنهج يف املدارس، أن التعليم يف  ۲۰۱۹سنة  ۱۸4

 
3 Lopez, J., and Whittington, M.S. Higher Order Thingking in a College Course: a case 

study. NACTA Journal, Vol. 45 No. 4 (December 2001), 22-29. 
4 GS Pratama, Retnawati, Urgency of Higher Order Thingking Skills (HOTS) Conten 

Analysis in Mathematics Textbook, (Journal of Physics: Conf. Series 1097 (2018) 012147), 5 
5 I. Wayan Widana, “Modul Penyusunan Soal HOTS,” Jakarta: Direktorat Pembinaan 

SMA Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017. 
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واقعا حيث أن يطبق تعليم القرن احلادي والعشرين منها دمج مهارات  ۲۰۱۳منهج 
القرن احلادي والعشرين وهي يف التفكري الناقد وحل املشکالت، واالتصال، 

ولقد أوضح   6تصاالت.والتعاون، واإلبداع واالبتكار، وحمو األمية التكنولوجية واال
أن من أدوار املدرسني  ۲۰۱۸سنة  5163أيضا بقرار مدير الرتبية اإلسالمية رقم 

التفكري  هي حتفيز وتسهيل التعليم وإبداع الطالب وفقا للمهارات الشخصية املرجوة(
 7الناقد وحل املشكالت، واالتصال، والتعاون، واإلبداع واالبتكار(. 

هلا حتداياتن ومها حتدايت  KMA 183ذكرت يف إن اللغة العربية كما قد 
داخلية وحتدايت خارجية. ومن التحدايت الداخلية هي أن تعليم اللغة العربية يف 

من الضروري تطوير تعلم املدارس مييل أن يكون بنيواي وأقل فاعلية وتواصال. لذا، ف
مهارات يف اللغة العربية الذي ال يقتصر على قواعد اللغة العربية فقط، ولكن أيًضا 

( اللغة العربية كلغة  1وأما التحدايت اخلارجية فمنها:  مثل مهارة الكالم. اللغة العربية
ية(  دولية اليت تشهد حالًيا تغريات سريعة ومتيل إىل االختالف من الفصحى )القياس

إىل العامية )لغة السوق(. لذلك جيب أن يكون تطوير اللغة العربية قادرًا على 
االستجابة للدور التواصلي الوظيفي حىت تتمكن من لعب دور يف الساحة العاملية،  

مليون  350دولة و  60أكثر من  ( سيشهد املتحدثون ابللغة العربية زايدة كبرية2
إضافة إىل ذلك، مّت تصميم  8. ة اتصال يوميةيستخدمون اللغة العربية كلغ اشخص

هارة الكالم  منهج اللغة العربية خبصائص لتحسني املهارات اللغوية وخاصة يف م
 للطالب يف مواقف خمتلفة إما بيئة املدرسة أو بيئة اجملتمع.   

 يف الصف السابع من املستخدمة "TAQWA" كراسة التدريباتكانت 
مل تناسب مبعايري الكتاب التعليمي أو   ابطي 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 
6 Kementerian Agama RI Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendis, “Salinan KMA 184 

Tahun 2019 - Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah,” Ayo Madrasah (blog), 2019, 

https://www.ayomadrasah.id/2019/08/kma-184-tahun-2019-implementasi-kurikulum.html. 
7 “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5163 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknik Pengembangan Pembelajaran pada Madrasah,” t.t. 
8 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, “KMA Nomor 183 

Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah,” 2019, 5-6 
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مل توجه و  مازالت بسيطةووجدت الباحثة تلك الكراسة  كراسة التدريبات اجليدة.
تفكريهم العليا كما يطلبها املنهج ات إىل تشجيع قدراهتم يف ترقية مهار  الطالب 

مرتكزة يف جمال اإلدراك ومهارات التفكري   و( كالمال رةاهيف م خاصة )، 4Cالوطىن بــ 
وكذلك التدريبات يف كراسة التدريبات . ( وقليل املواد يف مهارة الكالمLOTSاألدىن)

الذي يقرره   2013املستخدمة مل تناسب ببعض أهداف املنهج الوطين أي منهج 
تربية الدين  عن منهج  2019( سنة KMA 183)183وزارة الشؤون الدينية رقم 

حيث أّن الطالب  2019( سنة KMA 184) 184اإلسالمي واللغة العربية  و رقم 
منهج  مع أّن  (.HOTSمل توجه إىل تشجيع قدراهتم يف ترقية مهارات التفكري العليا )

ألجل مواجهة الثورة الصناعية  الكفاءات الالزمة  أن ميلكواالطالب يتطلب  2013
4.0 (0Revolusi Industri 4.)  4مهارات  وهيC.  

التأثري من تلك احلقائق هي الطالب مازالوا ضعفاء يف املهارات اللغوية 
. وكذلك (HOTS)املبنية على مهارات التفكري العليا  خصوصا يف مهارة الكالم

مما يؤدي بدوره إىل نتائج تعليمية منخفضة حيققها  اخنفاض اهتمام الطالب بتعلم 
 أكثر ميوال عن التكلمكالم ، فإهنم الالطالب. ابإلضافة إىل ذلك، من حيث مهارة 

مازال كثري من الطالب أقل اهتماما وغري عربية. وكذلك اللغة ال من ابللغة اإلجنليزية 
 قبولة. معلى درجة  قادرين يف تعلم اللغة العربية واخنفاض نتائج اختباراهتم

كراسة ر يتطو  أمهيةالباحثة  تدافع، هذه املشكالت الواقعيةاعتمادا على 
على مهارات التفكري العليا إبجياد مصادر  املبنيةعلى تعليم مهارة الكالم  التدريبات 

كي يستطيع   تعليمية أخرى إضافة إىل الكتاب املدرسي أي إبعطاء كراسة التدريبات 
اهتمام الطالب وميوهلم على تعليم اللغة العربية جذابة وممتعة خاصة يف تعليم مهارة  

طوير كراسة  ت رسالة املاجسرت حتت موضوع "الباحثة أن تبحث   لذلك تريد الكالم.
( يف HOTSالتدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا )

 ".ابطي  1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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 أسئلة البحث  .ب
 مناسبة ابملقدمة املذكورة، فتقدم الباحثة أسئلة البحث هي:

كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات   كيف يتّم تطوير .1
 ابطي؟؛ 1( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية HOTSالتفكري العليا )

ما مدى صالحية كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات   .2
 ابطي؟؛ 1احلكومية ( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية HOTSالتفكري العليا )

ما مدى فعالية كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات  .3
 ابطي؟ 1( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية HOTSالتفكري العليا )

 أهداف البحث  .ج
 نظرا أبسئلة البحث السابقة، تكون أهداف هذا البحث كما يلي:

ليم مهارة الكالم املبنية على مهارات كراسة التدريبات لتع تطويرلوصف  .1
 ابطي؛ 1( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية HOTSالتفكري العليا )

لقياس صالحية كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات  .2
 ابطي؛  1( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية HOTSالتفكري العليا )

كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري فعالية   قياس ل .3
 ابطي. 1( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية HOTSالعليا )

 مواصفات املنتج .د
مكوانت املنتج املطور اليت تقوم الباحثة يف تصميم كراسة التدريبات هي تعيني  

ف وعنواهنا "كراسة التدريبات عناصر املستخدمة يف كراسة التدريبات وهو الغال
(" ومقدمة كلمة HOTSلتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا )

 الشكر والتقدير ووصف الكتاب وحمتوايت الكتاب وموضوعات.   
 الغالف .1
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تعرض الباحثة الغالف امللّون وموضوع الكتاب "كراسة التدريبات لتعليم  
(". بعد الغالف األمامي HOTSاملبنية على مهارات التفكري العليا )مهارة الكالم 

هو غالف يساوي بغالف أمامي ولكن غري ملون وفيه املربع لتسجل اسم  
 صاحب الكتاب.

 التمهيد  .2
الصفحة التالية هي التمهيد من الكاتبة وكلمة الشكر والتقدير وتزيد فيه  
وصف كراسة التدريبات وحمتوايهتا، مث بعده ارشادات استخدام كراسة التدريبات. 

 Sakkal Majallaاستخدمت الكاتبة شكل احلروف يف التمهيد نوع شكل احلروف 
رأته الكاتبة مرتب  احلجة الختيار ذلك الشكل ألن ذلك الشكل. ۱۸وحجمه 

 ومجيل للقراءة.
 كلمة الشكر والتقدير (أ

يف هذا الصفحة حتتوي على التمهيد من الكاتبة وكلمة الشکر والتقدير إىل 
من ساهم يف عملية تطوير كراسة التدريبات، وتكتبها ابللغة اإلندونيسية  

 وفيه وصف كراسة التدريبات.
 ارشادات استخدام كراسة التدريبات (ب 

شادات الستخدام كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على فيها االر 
 ( ملستخدم الکراسة.HOTSمهارات التفكري العليا )

 حمتوى كراسة التدريبات  .3
( العنوان  1حتتوي هذه كراسة التدريبات على ثالثة موضوعات، منها: 

(Alamat ،)2( والبيت )Rumah ،)3( ومن يوميات األسرة )Aktivitas 

Keluarga.)    يف كل املوضوع غالف املوضوع و مفردات و نصوص احلوار
 (.HOTSوالتدريبات املبنية على مهارات التفكري العليا )

 غالف الباب وغالف املوضوع بصورة مناسبة على املوضوع مثل "البيت". (أ
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املفردات املناسبة مبوضوع  احلوار اليت تؤخذ من الكتب واملعاجم، وتكتب  (ب 
ردات ابللغة العربية بدون املعىن اللغة اإلندونيسية بل ابستخدام  الكاتبة املف

 الصورة امللونة املناسبة ابملفردات.
نصوص احلوار املناسبة ابملوضوع اليت أيخذها من الكتاب املدرسي الذي  (ج

 املعتمد ب  2013يصدره وزارة الشؤون الدينية يف تطبيق املنهج الدراسي 
KMA 183  والكتاب اآلخر املناسب ابملوضوع.  2019سنة 

التدريبات من احلوار اليت تشمل على األسئلة املبنية على مهارات التفكري  (د
 (.HOTSالعليا )

 قائمة املراجع .4
تقصد الكاتبة املراجع فيه اليت استخدمها يف إعداد كراسة التدريبات. هذه قائمة 

 أن يعرفوا املراجع املستخدمة.  الطالب تساعد على مدرسي اللغة العربية و 
 البحث  يةفرض .ه

 يقوم هذا البحث على الفرضّية التايل: 
كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا  إن  

(HOTS)  السابع يف تعليم اللغة  صفتكون فّعالة لرتقية كفاءة طالب الاملطورة
و لتيسري   ابطي 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف املدرسة  المالعربية ملهارة الك

لدى الطالب يف هذه املدرسة. و تسّهل   مهارة الكالمالعملية التعليمية خاصة تعليم 
 . مهارة الكالميف تعليم  ةساملدرّ 

 أمهية البحث .و
 قسمني، مها:تنقسم فائدة أساسية هذا البحث على 

 أمهية نظرية  .1
من  يرجى هذا البحث حال بديال يف تكميل كراسة التدريبات املستخدمة

 تدريس اللغة العربية و التدريبات عنها. قبل يف
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 أمهية تطبيقية .2
 من هذا البحث كما تلي:  أمهية تطبيقيةأما 

العربية  أن يكون البحث مسامهة انفعة يف تكميل تدريس اللغة للباحثة،  (أ
 يف املدرسة وستكتب الباحثة خربة مفيدة يف إعداد املواد التعليمية؛

للمعلم، إن هذه كراسة التدريبات املطورة تساعد املعلم يف تدريب وتعويد  (ب 
 لرتقية مهارات تفكريهم العليا؛ الطالب 

للطالب، ستستخدم الطالب هذه كراسة التدريبات لتدّرب مهارة  (ج
 (؛HOTSات التفكري العليا )الكالم املبنية على مهار 

للمدرسة : إنتاج كراسة التدريبات لتكون الكراسة إسهاما يف تعليم مهارة  (د
 (.HOTSالكالم املبنية على مهارات التفكري العليا )

 حدود البحث  .ز
يبني حدود البحث عن حدود اإلنتاج احملصول. يتكون هذا البحث من 

 ثالثة حدود، هي:
 احلدود املوضوعية .1

الباحثة هذا البحث يف تطوير كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم  حتدد 
( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية HOTSاملبنية على مهارات التفكري العليا )

ابطي. كراسة التدريبات املطورة مناسبة مبوضوع الدرس )العنوان   1احلكومية 
ي ألفه وزارة الشؤون والبيت و من يوميات األسرة( يف كتاب اللغة العربية الذ

.   2019سنة  KMA 183 املعتمد ب  2013الدينية يف تطبيق املنهج الدراسي 
 ومضمون كراسة التدريبات يرتكز يف مهارة الكالم. 

 احلدود املكانية .2
حتدد الباحثة مكان البحث للصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية  

 ابطي  مبدينة ابطي جاوى الوسطى.  1احلكومية 
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 احلدود الزمنية .3
تعقد الباحثة هذا البحث من شهر ينايري إىل شهر مايو يف العام الدراسي 

 م.  2020-2021

  ديد املصطلحاتحت .ح
تستخدم الباحثة بعض املصطلحات املهمة يف هذا البحث، ولتسهيل فهمها ستشرح 

 الباحثة تلك املصطلحات املستخدمة فيما يلي:
 كراسة التدريبات .1

التدريبات عند رشدي أمحد طعيمة هي كتاب تشتمل على جمموعة كراسة 
من التدريبات اليت تتناول خمتلف فروع اللغة ومهاراهتا، واليت تقدم للطالب يف 
شكل منظم ومتدرج و مرتبط بفصول الكتاب املدرسي، وعادة ما يرتك يف کـراسة 

من الكتب  التدريبات فراغ يكتب الطالب فيه إجابته. ويستهدف هذا النوع 
 9إعطاء مزيدا من التدريب على مهارات اللغة ومكوانتـها، مفرادات وتراكيب.

 مهارة الكالم .2
( هي القدرة على تعبري األصوات املفاصلة Speaking Skill) مهارة الكالم

أو عن الكلمات لتعبري األفكار يف شكل اآلراء، والرغبات، أو املشاعر إىل 
الكالم هو نظام من العالمات اليت ميكن أن  شريك احملادثة. مبعىن األوسع،

يسمع وينظر الذي ينتفع عددا من العضالت واألنسجة العضلية للجسم البشري 
لنقل العقل من أجل تلبية احتياجاهتم.  وفقا ب أجيب هريماوان أبّن الكالم هو 
جمموعة من العوامل اجلسدية والنفسية والعصبية والداللة واللغوية على الواسع 

 10يث ميكن أن يتقلد أبداة اإلنسان أهّم من أجل السيطرة االجتماعية.ح

 
)مكة املكرمة   كتاب املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى )القسم االول( كتابرشدي أمحد طعيمة,  9

 203ص.  (1986جامعة أم القرى,  

10 Acep Hermawan, “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet ke-1, Bandung: PT,” 

Remaja Rosdakarya, 2011, 135 
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 ( HOTSمهارات التفكري العليا ) .3
هو قدرة التفكري على  HOTS مهارات التفكري العليا أو ما يسمى ب 

بتقييم القدرة على احلفظ أو التذكر  HOTS ال يقوم برانمج .املستوى األعلى
هي  HOTS  11لتحليل واجلمع والتقييم. فحسب، بل يشمل أيًضا القدرة على ا

قدرة الطالب على تطبيق املعرفة واملهارات اليت سيتم تطويرها أثناء عملية التعلم. 
  C6.12واإلبداع  5Cوالتقييم  4C من القدرة على التحليل HOTS وتتكون

 الدراسات السابقة  .ط
التدريبات لتعليم  قد حبث السابقون من الباحثني عما يتعلق بتطوير كراسة 
 مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا كما يف اآليت:

( مبوضوع "إعداد  2012البحث الذي كتبت خزانة احلكمة )رسالة املاجستري،  .1
كراسة التدريبات وفعاليتها يف ترقية مهارة الكالم". أهداف هذا البحث هي 

ترقية مهارة الكالم وملعرفة فعالية كراسة إلنتاج كراسة التدريبات وفعاليتها يف 
التدريبات يف ترقية مهارة الكالم. أما مدخل هذا البحث هو كمي وصفي 

( وجترييب بتصميم جمموعتني. وجمتمعه البحث هو محيع  R&Dومنهجه تطويري )
الطلبة يف مدرسة احملمدية األوىل املتوسطة يف سيدوحارجوا. وأما نتائج هذا 

( إن كراسة التدريبات يف مهارة الكالم 1الصة فيما أييت: )البحث فيمكن اخل
تتكون من أربع دروس وهي الوصول إىل املكتبة وزايرة عمر يف املستشفى واألسرة 

( إعتمادا على: )أ( معدل نتيجة من نتائج االختبار القبلي  2ومبارة كرة القدم. )
رتفاع كبري يف النتيجة  واالختبار البعدي جملموعة التجربة، هناك فرق كبري أو ا

)نتيجة االختبار   71،333)نتيجة االختبار القبلي( إىل  57،333وهي من 
 

11 Desi Fitriani, Yusuf Suryana, dan Ghullam Hamdu, “Pengembangan Instrumen Tes 

Higher-Order Thinking Skill pada Pembelajaran Tematik Berbasis Outdoor Learning di Sekolah 

Dasar Kelas IV,” Indonesian Journal of Primary Education 2, no. 1 (2018): 87–96. 
12Nugroho Prasetya Adi, Rattiwizal Alpin Yulianto, dan Suparno Suparno, “Media 

Pembelajaran Android untuk Meningkatkan Higher Order Thingking Skill (HOTS) dan Sikap 

Terbuka,” Prosiding Seminar Pendidikan Fisika FITK UNSIQ 1, no. 1 (5 April 2018): 24–39. 
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. )ب( ومن  14،000البعدي(. وهذه تدل على أن هناك ارتفاع كبري وهو 
(، أن نتيجة درجة اتء حساب يف هذا البحث T-testنتيجة االختبار التائي )

( ومن درجة اتء  2،75)  %5 أكرب من درجة اتء جدول على املستوى 9،595
( مبعىن يدل على أن كراسة التدريبات هلا فعالية 2،04) %1جدول على مستوى 

 13جيدة أو بعبارة أخرى كراسة التدريبات تؤثر جوهراي على حتسني كالم الطلبة.
( مبوضوع " تطوير  2015البحث الذي كتبت دوي رسلياين )رسالة املاجسرت،  .2

لى أساس حتليل األخطاء يف التعبري التحريري مبعهد  كراسة التدريبات النحوية ع
اإلميان اإلسالمي للبنات فونوروغو" أهداف هذا البحث إلنتاج كراسة التدريبات 
النحوية على أساس حتليل األخطاء يف التعبري التحريري مبعهد اإلميان اإلسالمي  

س حتليل للبنات فونوروغو ولقياس فعالية كراسة التدريبات النحوية على أسا
األخطاء يف التعبري التحريري للتغلب على أخطاء التلميذات يف تعليم التعبري  
التحريري  مبعهد اإلميان اإلسالمي للبنات فونوروغو. املنهج املستخدم هو منهج  
البحث والتطوير. مجعت الباحثة البياانت ابملالحظة، واملقابلة، واإلختبار ، 

(. فنتائج  t-testت ) -إستعملت الباحثة إختبار واالستبانة. ويف حتليل البياانت 
هذا البحث فتمكن أن تتلخص الباحثة أن هلذه الكراسة أثرا إجيابيا يف حتسني 
مستوى التلميذات  وإزالة أخطائهّن.  وقارنت الباحثة بني النتائج يف االختبار 

( يف هذا البحث tالقبلي واالختبار البعدي، وذلك أن درجة اتء حساب )
(و  2،763=0،01(أكرب من درجة اتء جدول على مستوى )16،09)

 
13 Khizanatul Hikmah, “  إعداد كرّاسة التدربيات وفعاليتها يف ترقية مهارة الكالم: حبث تطويرى وجترييب يف مدرسة
سيدوحارجوااحملمدية األوىل املتوسطة يف  ” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), 

http://etheses.uin-malang.ac.id/7976/. 
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(.. وتبدو نتائج استبانة التلميذات عن كراسة التدريبات 2،048=0،05)
   14. ۸۹،%۹۰املطورة حاصلة على درجة »جيد جدا« ابملعدل 

( مبوضوع  2019البحث الذي كتبت سيت تعمري األمة )رسالة املاجستري،  .3
ة تعليم اللغة العربية ابستخدام مهارة مهارات التفكري "إعداد كراسة التدريبات ملاد

الصف السابع من املدرسة املتوسطة  الطالب(لرتقية إجناز العربية HOTSالعليا )
 سيدوارجوا". أهداف هذا البحث كما يلي: 1اإلسالمية احلكومية  

لوصف ختطيط إعداد كراسة التدريبات ملادة تعليم اللغة العربية ابستخدام   .أ
الصف السابع من املدرسة  الطالب ( HOTSمهارة مهارات التفكري العليا )
 دوارجوا سي 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

ملعرفة فعالية كراسة التدريبات ملادة تعليم اللغة العربية ابستخدام مهارة   .ب 
الصف السابع من املدرسة  الطالب( HOTSمهارات التفكري العليا )

 سيدوارجوا  1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الصف السابع من املدرسة املتوسطة  الطالب ملعرفة ترقية إجناز العربية  .ج

سيدوارجوا بعد استخدام كراسة التدريبات اجلديدة  1حلكومية اإلسالمية ا
 (. HOTSابستخدام مهارة مهارات التفكري العليا )

. جتمع الباحثة  ADDIEاملنهج املستخدم هو منهج البحث والتطوير على منوذج 
البياانت ابملالحظة، واملقابلة، والواثئق، واالستبانة، واإلختبار وورقة التحقيق من  

. نتائج البحث هي أن كراسة التدريبات فعال وصاحل للتطبيق على ترقية الصحة
الصف السابع خاصة ملهاريت القراءة والكتابة بنتائج  الطالب نتيجة التعلم 

 
14 Dewi Rusliyani, “  تطوير كراسة التدربيات النحوية على أساس حتليل األخطاء يف التعبري التحريري مبعهد اإلميان

 ,(masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015) ”افسالمي للبنات فونوروغو

http://etheses.uin-malang.ac.id/8456/. 
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ومع قبول الفرضية البديلة حبساب  81،9واإلختبار البعدي  65اإلختبار القبلي 
  15. 060،2 أكرب من 92،10وهو   count-t( أكرب من  table-t) tجدول 

( مبوضوع  2020البحث الذي كتب عارفك حممودي )رسالة املاجستري،  .4
"التحدايت اليت تواجه معلمي اللغة العربية يف تطبيق مهارة التفكري العليا  

(HOTS  ." عند تعليم مهارة الكالم ابملدارس الثانوية احلكومية مبدينة ماالنج )
بدراسة احلالة. ومجع الباحث البياانت ومنهج هذا البحث هو البجث النوعي 

بوسيلة املالحظة واملقابلة والواثئق واملناقشة اجلماعية املركزة. وأّما نتائج البحث 
( طبق املعلم التعلم القائم على املشاريع، التعلم املوجه إىل الطالب،  1فهي: 

تعلم املستوى التعلم التعاوين والتعلم القائم على املشارع. ينال الطالب عرب تلك ال
املعريف من تصنيف بلوم يعنی مستوی التذكر والفهم والتطبيق والتحليل واإلنشاء.  
وينال مهارات التفكري اإلبداعي دون مهارات التفكري الناقد األنشطة التعليمة 

( أما  2املطبقة مازالت بسيطا. والكالم املدروسة يعين الكالم الوظيفي.؛ 
يف تطبيق مهارات التفكري العليا يعين من وجهة  التحدايت اليت تواجه معلمني 

املعلم هي معرفة املعلم الضعيف و نقص تدريب املعلمني وهم ال يتعاونون 
بعضهم بعضا. التحدايت من جهة الطالب يعين هم ليسوامنضبطة يف متابعة  
الدروس ولديهم الدفع الضعيف، من جهة الكتاب الدرسي يعين كتاب للمعلم 

التفكري العليا. من جهة الوسائل التعليمية يعنی ال وسائل  لتطبيق مهارات 
تعليمية جديدة وال يستخدم املعلم الوسائل التعليمية الواردة لرتقية مهارات 
التفكري العليا لدي الطالب. ومن وجهة اإلدارة يعين املعلم عبء عمل املعلم 

ريب للمعلمني  ( ومن احللول املقرتحة يعين التد3الكثري وهم منشغلون عنها.؛ 
(، ترقية مهارات ICTاملستمر، استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )

 
15 Siti Ta’mirul Ummah, “ إعداد كراسة التدريبات ملادة تعليم اللغة العربية ابستخدام مهارة عمليات التفكري

اسيدوارجو 1العليا لرتقية إجناز العربية لتالميذ الصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ” (masters, UIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2019), http://digilib.uinsby.ac.id/35644/. 
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(، استخدام الوسائل التعليمية، وإعداد الكتاب questioning skillsاالستجواب)
   16الدراسي.

حتت عنوان "تطوير كراسة  Sofyan M. Solehو  Chintia Tri Noprindaدراسة ل .5
 Pengembangan LKPD Berbasisمهارات التفكري العليا )التدريبات املبنية على 

Higher Order Thingking Skill هتدف هذه الدراسة إلنتاج تطوير كراسة .)
التدريبات املبنية على مهارات التفكري العليا يف مادة الكهرابء الثابتة وملعرفة 

من   4Dصالحيتها. ومنهج هذه الدراسة هو حبث تطويري بنموذج 
Thiagarajan, Dorothy S.Semmel & Melvyn I.  الذي يتكون من أربع خطوات

( والتنمية أو التطوير  Design( والتخطيط أو التصميم )Defineوهي التحديد )
(Develop( وانتشار )Disseminate  وأما نتائج التحقق من جانب صحة خبري .)

جانب  من درجة جيدة جدا, ومن  %82املادة حصلت على متوسط بنسبة 
من درجة جيدة جدا، ومن   %79جودة العرض حصلت على متوسط بنسبة 

 17من درجة جيد جدا.   %90جانب تصميم املنتج حصلت على متوسط بنسبة 
 & Andini Tri Indah Sariدراسة ل أنديين تري إنداه ساري و لقمان حكيم ) .6

Luqman Hakimت ( حتت عنوان "تطوير كراسة التدريبات املبنية على مهارا
مواضيع احملاسبة املصرفية اإلسالمية يف الصف احلادي  التفكري  العليا يف مادة

 Pengembangan LKPD Berbasis HOTS pada Mataعشر للدور الثاين )

Pelajaran Akuntansi Perbankan Syariah Kelas XI Semester II  )   هتدف .
د التعليمية  املستخدمة  هذه الدراسة لتقدمي حلول للمشكلة وهي إعادة بناء املوا

وملعرفة صالحيتها. ومنهج هذه الدراسة هو  2017نسخ  2013املناسبة مبنهج 

 
16 Arifka Mahmudi, “ التحديات التي تواجه معلمي اللغة العربية في تطبيق مهارات التفكير العليا عند تعليم

 masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik) ”مهارة الكالم بالمدارس الثانوية الحكومية بمدينة ماالنج

Ibrahim, 2020), http://etheses.uin-malang.ac.id/15846/. 
17 Chintia Tri Noprinda dan Sofyan M. Soleh, “Pengembangan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) Berbasis Higher Order Thinking Skill (HOTS),” Indonesian Journal of Science and 

Mathematics Education 2, no. 2 (2019): 168–76. 
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الذي يتكون من أربع خطوات  .Thiagarajanمن   4Dحبث تطويري بنموذج 
( والتنمية أو التطوير  Design( والتخطيط أو التصميم )Defineوهي التحديد )

(Develop( وانتشار )Disseminate) كانت أدوات البحث املستخدمة هي .
أوراق مراجعة اخلرباء ، وأوراق التحقق من صحة اخلرباء ، وأوراق استجابة 

مع عدد حمدود من  SMK Negeri 2 Mojokertoالطالب. مت إجراء التجربة يف 
مشارًكا. وأظهرت النتائج أن تلك كراسة التدريبات املطّورة  20املشاركني ، وهم 

قد استوىف معايري األهلية املادية واللغوية والرسومية. وحصل كل منهم على نسبة 
%. من هذه البياانت ، مت احلصول على جدوى 85.45% و 91% و 86.83

% مما 96.6ائج استجابة الطالب حيصل على %. و كانت نت87.3املنتج بنسبة 
أما التشاهبات واإلختالفات  18يشري إىل أن املنتج الذي مت تطويره كان جيًدا.

 بني هذا البحث والبحوث السابقة ففي اجلدول التايل:
 مقارنة بني الدراسات السابقة وحبث الباحثة :1.1جدول 

 املتساوايت االسم والسنة واملوضوع الرقم 
 الفوارق 

 الباحثة الباحثون
(  2012خزانة احلكمة ) 1

حتت عنوان: " إعداد  
كراسة التدريبات 

وفعاليتها يف ترقية مهارة 
 الكالم"

إنتاج كراسة  ▪
التدريبات 

لتعليم مهارة 
 الكالم 

ليست كراسة  ▪
التدريبات مبنية  

على مهارات 
 التفكري العليا 

إنتاج تطوير كراسة  ▪
التدريبات لتعليم  

مهارة الكالم  
املبنية على 

مهارات التفكري 
 العليا  

الصف السابع  ▪الصف اخلامس  ▪تطوير كراسة  ▪( 2015دوي رسلياين ) 2

 
18 ANDINI TRI INDAH SARI dan Luqman Hakim, “Pengembangan Lembar Kegiatan 

Peserta Didik (LKPD) Berbasis Higher-Order Thinking Skills (Hots) Pada Mata Pelajaran 

Akuntansi Perbankan Syariah Kelas Xi Semester Ii,” Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK) 6, no. 3 

(2018). 
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مبوضوع: " تطوير كراسة 
التدريبات النحوية على 

أساس حتليل األخطاء يف 
التعبري التحريري مبعهد  

ن اإلسالمي للبنات اإلميا
 فونوروغو"

للمستوى  التدريبات 
 الثانوية

 مدينة فونوروغو ▪
سنة دراسية  ▪

2014-
 م  2015

مضمون كراسة  ▪
التدريبات 

النحوية على 
أساس حتليل 

 األخطاء

للمستوى 
 املتوسطة

 مدينة ابطي  ▪
سنة دراسية  ▪

2020-  
 م 2021

مضمون كراسة  ▪
التدريبات لتعليم  

مهارة الكالم 
املبنية على 

مهارات التفكري 
 ( HOTSالعليا )

سيت تعمري األمة   3
( بعنوان " إعداد  2019)

كراسة التدريبات ملادة 
تعليم اللغة العربية  

ابستخدام مهارة مهارات 
التفكري العليا 

(HOTS  لرتقية إجناز)
الصف  الطالب العربية 

السابع من املدرسة 
املتوسطة اإلسالمية  

 سيدوارجوا" 1احلكومية 

كراسة  ▪
التدريبات 

املعتمد على 
مهارات 

التفكري العليا 
(HOTS) 

املستوى  ▪
 املتوسطة

مضمون كراسة  ▪
التدريبات ملهارة 
 القراءة والكتابة

مدينة    ▪
سيدوارجوا  

 جباوى الشرقية
سنة دراسية  ▪

2019-
 م  2020

مضمون كراسة  ▪
التدريبات ملهارة 

 الكالم
مدينة  ابطي   ▪

 جباوى الوسطى
سنة دراسية  ▪

 م 2020-2021
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عارفك حممودي  4
( حتت موضوع:  2020)

" التحدايت اليت تواجه 
معلمي اللغة العربية يف 

تطبيق مهارة التفكري العليا  
(HOTS  عند تعليم )

مهارة الكالم ابملدارس 
الثانوية احلكومية مبدينة  

 ماالنج" 

تعليم مهارة  ▪
 الكالم

مهارة التفكري   ▪
العليا 

(HOTS) 

التحدايت اليت  ▪
تواجه معلمي  
 اللغة العربية 

 مدينة ماالنج  ▪
 

سنة دراسية  ▪
2019-
 م 2020

 منهجيته كيفي  ▪

تطوير كراسة  ▪
التدريبات ملهارة 

 الكالم 
مدينة ابطي   ▪

 جباوى الوسطى
سنة دراسية  ▪

 م 2020-2021
 

منهجيته البحث  ▪
 والتطوير

5 Chintia Tri Noprinda   
 Sofyan M. Solehو

تطوير   تحت موضوع: " 
كراسة التدريبات املبنية 

 على عمليات التفكري 
 Pengembanganالعليا )

LKPD Berbasis Higher 

Order Thingking Skill")   

تطوير كراسة  ▪
التدريبات 
املبنية على 

مهارات 
 التفكري العليا

مضمون كراسة  ▪
التدريبات يف 

مادة علوم 
الطبيعة أي 

 الكهرابء الثابتة
يستخدم منهج   ▪

 4Dالبحث ب 

من  

Thiagarajan. 

مضمون كراسة  ▪
التدريبات يف مادة 
اللغة العربية لتعليم  

 مهارة الكالم
تستخدم منهج   ▪

 البحث منوذج 

Borg and Gall 

6 Andini Tri Indah Sari & 

Luqman Hakim 

مبوضوع "تطوير كراسة 
التدريبات املبنية على 
مهارات التفكري  العليا يف 

مواضيع احملاسبة  مادة

تطوير كراسة  ▪
التدريبات 
املبنية على 

مهارات 
 التفكري العليا

مضمون كراسة  ▪
التدريبات يف 
مادة واضيع 

احملاسبة املصرفية 
اإلسالمية  

مضمون كراسة  ▪
التدريبات يف مادة 
اللغة العربية لتعليم  

 مهارة الكالم
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املصرفية اإلسالمية يف  
الصف احلادي عشر 
للدور الثاين 

(Pengembangan LKPD 

Berbasis HOTS pada 

Mata Pelajaran 

Akuntansi Perbankan 

Syariah Kelas XI 

Semester II 

(Akuntansi 

Perbankan 

Syariah ) 
يستخدم منهج   ▪

 4Dالبحث ب 

من  

Thiagarajan 

تستخدم منهج   ▪
 البحث منوذج 

Borg and Gall 

تستنتج الباحثة أّن هناك كثري من الباحثني الذين يهتمون   من اجلدول املقّدمة
ابلبحث يف تطوير كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم أو كراسة التدريبات املعتمد 
على مهارة مهارات التفكري العليا. لكن البحث عن تطوير كراسة التدريبات لتعليم 

مل يكن ابلقيام عليه. إذن هناك مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا 
فرصة جيدة ومرتكزة للباحثة لتطوير كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على 

 (.HOTSمهارات التفكري العليا )
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 الفصل الثان 
 اإلطار النظري 

 املبحث األول: كراسة التدريبات

 مفهوم كراسة التدريبات .أ
، الكتاب املصاحب، وكراسة الطلبة، وكتاب Work Bookما يسمى ب 

التمارين، وكتاب التطبيقات، وغري ذلك. وهناك يف تعريف املصطلحات عند بعض 
 اللغويني عن كراسة التدريبات. التعريفات منها :

هي عبارة عن جمموعة من التدريبات اللغوية اهلادفة واملرتبطة مبادة الكتاب  (1
األساسي للطالب مع إضافة بعض التدريبات اليت يتوقع أن يسأل فيها الطالب، 
وهي حتتوي على أسئلة متنوعة اهلدف يطلب من الطالب حلها و مراجعتها مع 

   1املعلم يف الفصل.
التدريبات اليت تتناول خمتلف فروع اللغة وهي اليت تشتمل على جمموعة من  (2

ومهاراهتا، واليت تقدم للطالب يف شكل منظم ومتدرج و مرتبط بفصول الكتاب 
املدرسي، وعادة ما يرتك يف کـراسة التدريبات فراغ يكتب الطالب فيه إجابته. 
ويستهدف هذا النوع من الكتب إعطاء مزيدا من التدريب على مهارات اللغة 

 . 2ا، مفرادات وتراكيبومكوانتـه
" الصحف اليت تكتب فيها وظائف  (student worksheet)ويعرف عبدل أبنـها  (3

 . 3أن يعملوها وجييبوها الطالب وأسئلة جيب على 

 
 11ص. .2006,” اسس اعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربيةعبد احلميد عبد هللا, “ و  صر عبد هللا الغاىلنا 1

  ( 1985جامعة أم القرى,  )مكة املكرمة   دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لرباميج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة,    2
 295ص.

3 Abdul Majid, “Perencanaan Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya),” 2012. 

hlm.512 
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هي نظرا ابلتعريفات السابقة، ميكن أن تتخلص الباحثة أبن كراسة التدريبات 
وسيلة التعلم اليت ميكن استخدامه من قبل املدرس يف حتسني مشاركة أو نشاط الطالب  

   يف عملية التدريس والتعلم.
  4من هذا التعريف تتبني لنا اخلصائص العامة الكراسات التدريبات، ومن أمهها:

كراسة خمصصة للطالب، وهو إن كان يتوىل بنفسه مهمة أداء املطلوب فيها أهنا   (1
 إال أّن استخدامها عادة يكون حتت إشراف املعلم يف ضوء خطة لديه. 

أهنا منفصلة عن الكتاب املدرسي املقرر، فهي وإن كانت تشمل على تدريبات  (2
ا وحمتواها ولكن مثلما يشتمل الكتاب املدرسي عليها إال أهنا مستقلة عنه ابهدافه

استطاع الطالب االستغناء ابلكتاب املدرسي عن كراسة التدريبات إال أنه ال 
يستطيع عكس ذلك. ومن هنا ال نعجب من خلو بعض الكتب املدرسية منها 

 بعض املؤلفني إدراك ضرورهتا. إذ يقل عند
مرتبطة به من  أهنا وإن كانت مستقلة عن الكتاب املدرسي إال أهنا متكاملة معه  (3

حيث تدريب الدروس ونوع التدريبات املصاحبة لكل درس، إذ أن من مهامها 
 تدعيم املهارات اللغوية اليت يهدف الكتاب املدرسي إىل تنميتها. 

أهناخمصصة للتدريبات اللغوية، أي يغلب عليها جانب األداء العملي من قبل   (4
وصا جديدة تدور حوهلا الطالب وال جمال فيها لالستذكار. إهنا ال تقدم نص

الدروس وال تقدم شرح القواعد حنوية معينة، وال تدريب على مهارات لغوية غري 
 تلك اليت ينص الكتاب عليها. 

ويرتبط بعنصر األداء العملي السابق، أن الكراسة تقدم للطالب فراغا جييب فيه  (5
م فيها عن كل تدريب. إنه يستطيع االستغناء، إىل حد ما عن كراسة أخرى يقو 

 
) دار اإلعتصام(  ”.“اسس اعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية عبد هللا,  عبد احلميد  و انصر عبد هللا الغاىل 4

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

ادا إىل الرأي املقدم، ميكن استنتاج أن من أهّم اخلصائص العامة من كراسة  متعا
املتكاملة اليت ترتبط بعضها  التدريبات هي خمصصة للطالب لتدريس مهارات اللغوية 

 ألداء العلملي وجييب الطالب يف صفحات بيضاء. ببعض بعنصر ا

 أهداف كراسة التدريبات .ب
وعند انصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا جند أن أهداف كراسة التدريبات 
هي إعطاء مزيد من الفرص لتدريب الطالب على حتسني وتنمية مهاراتتهم اللغوية،  

 .5لموها يف الدروس السابقةوتعزيز مفرداهتم وتراكيبهم اللغوية اليت تع
 6عند رشدي أمحد طعيمة جند أن أهداف كراسة التدريبات هي:

 .إانحة الفرصة لتثبيت املهارات اللغوية اليت عاجلها الكتاب املدرسي (1
تقدمي تدربيات نعاجل أحياان مشكالت معينة يتوقع مواجهة الدارسني هلا عند   (2

 استخدامهم الكتاب املدرسي.
متطلبات الفروق الفردية بني الدارسني فيقدم تدريبات مكثفة ملن عند  إشباع  (3

 الرغبة يف العمل أكثر وحرص على تعلم اللغة يف وقت أقصر.
تزويد الطالب بسجل يوضح فيه مدى تقدميه يف التعلم عن طريق دراسة إجاابت  (4

 على التدريبات املسلسلة املختلفة. 
ار الذين يتعلمون اللغة العربية،  تنمية اإلحساس ابلتملك خاصة عند الصغ (5

 وإشعارهم أبّن لكل واحد منهم شيئا خاصا اليشرتك فيه مع أحد. 
شجيع الطلبة تنستطيع أن نقول هنا أن أهداف كراسة التدريبات عامة هي 

يف عملية التعليم والتعلم وتساعد الطلبة يف تنمية املعارف واملعلومات من خالل 

 
 11. ص”يمية لغري الناطقني ابلعريبسس اعداد الكتب التعلعبد هللا, اعبد احلميد  و انصر عبد هللا الغاىل 5

 296ص. . دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لرباميج تعليم العربيةطعيمة,    6
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ينة. وكذلك لتدريب الطلبة على اكتشاف وتطوير عملية أنشطة املواد الدراسية املع
املهارات سواء كانت خاصة أو عامة وفقا بقلبيعة املوضوعات، وإلعطاء التوجيه  

 .للمدرسني والطلبة يف عملية التعليم والتعلم املتعلقة ابملوضوعات املعينة

 مضمون كراسة التدريبات  .ج
معينة   التمرينات أو التدريبات لتكونأن كراسة التدريبات فيها جمموعة من 

 7يف عملية التعلم. وتتضمن کراسة التدريبات جزئني، مها: للطلبة
جزء تقدم فيه للدارسی جمموعة من الدروس اليت تثريها دروس الكتاب وتوحي  .1

هبا، حبيث حنقق من خالهلا عادة أهداف، منها تقدمي مواد اإلضافية اليت حيتاجها 
 . دمني يف عملية التعلمبعض الدارسني املتق

جزء تقدم فيه تدريبات إما على الكتابة، وتدريبات على اإلمالء، وتدريبات على  .2
 التعبري الذايت، إخل. 

من الشرح السابق نستطيع أن نقول أبّن مضمون كراسة التدريبات يتكون من  
جزء تقدم الذي فيه جمموعة من الدروس اليت تثريها دروس الكتاب وجزء آخر هو 

 ء تقدم الذي فيه تدريبات إما للكتابة أو اإلمالء أو التعبري الذايت.جز 

 الشروط العامة يف إعداد كراسة التدريبات .د
أتثرت كراسة التدريبات أثرا که وعميقا يف عملية التعليم والتعلم. لذا هناك ثالثة  
شروط إلعداد كراسة التدريبات البد أن يهتم هبا كل مدرس للوصول إىل أهداف 

 التعليم، هي: من نواحي أساس التعليم والتعلم والبناء والتقين.  
 من انحية أساس التعليم والتعلم  (1

 
حممود كامل الناقة و رشدي طعيمة, “الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: إعداده، حتليله،   7

 302-301ص.   .1983تقوميه,” 
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ت من وسائل االستمرار يف عملية التعليم والتعلم، وتساعد الطلبة إن كراسة التدريبا
اليت ميلكوهنا على الكفاءة املتفرقة يف التعلم. وينبغي على املعلم أن يتبع مبادئ 

  8التعليم والفعال يف إعداد كراسة التدريبات، وهي:
دة يالحظ املعلم الفروق الفردية لدى الطلبة، حبيث تكون كراسة التدريبات جي (أ

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

وجود أتثري متنوع بوسائل اإلعالم واألنشطة الطالبية على سبيل املثال يف   (ب 
 التعبري إما شفهيا أم كتابيا، أو ابلرسم ، واللعبة اللغوية وهلم جرا.

 العملية املتنوعة الكتشاف مفاهيم الطلبة.الضغط على  (ج
تطوير الكفاءة االتصالية واإلجتماعية والعاطفية واألخالقية واجلمالية يف نفوس  (د

 الطلبة.
ال يتم حتديد جتربة التعلم هبدف تنمية شخصية الطلبة أو بعبارة أخرى ال  (ه

 يتعقد يف املواد الدراسية. 
العامة من انحية أساس التعليم فمن هنا نعرف أبن شروط كراسة التدريبات 

والتعلم هي أن يكون للمعلم إتباع مبادئ التعليم والفعال يف إعداد كراسة التدريبات 
مثل مالحظة الفروق الفردية لدى الطلبة و وجود أتثري متنوع والظغط على العملية 

الية يف املتنوعة و تطوير الكفاءة االتصالية واإلجتماعية والعاطفية واألخالقية واجلم
 نفوس الطلبة.

 من انحية البناء  (2
 أي الشروط املتعلقة ابستخدام اللغة وترتيب اجلمل واملفردات ودرجة

 9الصعوبة والوضوح و کراسة التدريبات املستخدمني أو الطلبة.  وهو کمايلی:

 
8 Endang Widjajanti, “Kualitas lembar kerja siswa,” dalam Makalah Seminar Pelatihan 

penyusunan LKS untuk Guru SMK/MAK pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan 

Pendidikan FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, 2008, 2–5. 
9 Endang Widjajanti, “Kualitas lembar kerja siswa,”, 2–5. 
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 استخدام اللغة املناسبة مبستوى الطلبة. (أ
 استخدام تركيب اجلمل واضحة کی تکون مجلة كاملة وواضحة.  (ب 
 ترتيب يف املواد الدراسية مناسبة مبستوى الطلبة. (ج
جتنب األسئلة املفتوحة، وأن تقرتح فيها األجوبة اليت احلصول عليها من نتائج   (د

 املعلومات، وغري حمددة.
 ال يشري إىل مصادر کتب خارج قدرة الطلبة. (ه
على كراسة  فية لتعطي الطلبة املرونة للكتابة أو الرسم وتوفري القاعات الكا (و

 التدريبات.
 استخدام اجلمل القصرية والبسيطة .  (ز
 استخدام الطلبة سواء كان بطيئا أو سريعا يف القدرة.  (ح
 وجود أهداف التعلم واضحة وفوائدها كمصدر للدوافع والتشجيع. (ط
، اإلسم أو اإلسم وجود اإلسم لتسهيل اإلدارة، على سبيل املثال : الفصل (ي

 الفرقة، موضوع الدراسة. 
نعرف أبن شروط كراسة التدريبات من انحية   من الشروط املقدمة نظرا 

اللغة وترتيب اجلمل واملفردات ودرجة الوضوح هي أن يكون استخدام اللغة 
مناسبة مبستوى الطالب. ومن انحية استخدام تركيب اجلمل أن يكون واضحة 

 وكاملة وهلم جرا لكي يكون كراسة التدريبات جذابة للطالب. 
 من انحية التقنية  (3

هنا يتأكد من انحية الرسم أو الكتابة والصور ومظاهر كراسة التدريبات يقصد 
 10واملقياس والكلمات واألسطر والوضوح.  وابحملصلة كما يلي:

 انحية الكتابة (أ
 استخدام احلروف املطبوعة وعدم استخدام احلروف الالتينية أو الرومانية. -

 
10 Widjajanti.hlm.5 
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 استخدام احلروف كثيفة وكبرية. -
 كلمة يف سطر واحد.  10كثر من استخدام مجل قصرية وال ا  -
 استخدام الصندوق لتمييز اجلملة األوامر ابألجوبة الطلبة. -
 التوازن بني حجم احلروف والصورة. -
 انحية الصورة (ب 

صورة كراسة التدريبات يلزم أن تكون جيدة ألهنا هي الصورة اليت تلقي فيها  
 ت أو الطلبة.احملتوى والوصااي والرسائل الفعالية ملستخدمي كراسة التدريبا

 انحية مظاهر كراسة التدريبات  (ج
تؤدي مظاهر کراسة التدريبات دورا مهما، ألن تركز أنطار الطلبة يف أول 

 مرةفيها ال يف مضموهنا. 
 انحية املقياس  (د

ينبغي على املعلم أن يهتم جيدا بناحية املقياس يف إعداد كراسة التدريبات.  
، ألهنا تعطي  A4بة واملعينة هي ويوضح أبن مقدار کراسة التدريبات املناس

الطلية الفرصة إبجابة األسئلة كما يف ذهنهم. إذا كان يعني املعلم على املقدار 
، فتؤدي منها على الطلبة بصعوبة إجابة األسئلة  A5كراسة التدريبات ب 

 بسبب ضيق مكان اإلجابة.
 جانب الكلمات واألسطر (ه

األسطر يف الصفحة مهم. وجيب  إّن جانب عدد الكلمات يف السطر وعدد  
أال ميأل املعلم الكتابة يف الصفحة من كراسة التدريبات. فمأل الصفحة  

 ابلكتابة يؤدي إىل أالّ يركزوا اإلهتمام على ما فيها.
 11جانب الوضوح (و

 
11 Belawati Tian, “Pengembangan Bahan Ajar,” Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas 

Terbuka, 2003. hlm.323-325 
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املقصود من جانب الوضوح هنا أي اإلهتمام بني املعلم بوضوح املواد 
 .تخدمة وضوء املعرفة املعطى للطلبةالتعليمية واملرشد العام واللغة املس 

اجليدة هلا شروط عامة يف إعدادها   أبن كراسة التدريبات   اخلالصة من الرأي املقدم
 كي تكون الطالب يشعرون ابحلماسة ويشجعهم إىل التعليم. ومن الشروط املقصودة

 والتقنية والبناء.  حتتوي على ثالثة نواحي وهي من انحية أساس التعلم والتعليم  

   املزااي و العيوب من کراسة التدريبات .ه
التعليمي مثل كراسة التدريبات،   وكذاك يف الكتاب   إن لكل شيئ مزااي وعيوب،

 الطالبميكن ( 1منها:  ؛حيث قال أزهر أرشاد أن لكراسة التدريبات بعض املزااي
أن يراجعوا املواد  الطالب ميكن ( 2 ؛التعلم والتقدم والتطوير وفقا لسرعة قدراتـهم

تشجع النصوص والصور على اهتمام ( 3 ؛التعليمية اليت علمها املدرسني من قبل
 الطالب ( سيكون 4 ؛وتسهل تسليم املعلومات يف الشكل اللفظي والبصري الطالب 

( ميكن 5  ؛أكثر نشاطا يف التعلم ألهنم مضطرون للرد على األسئلة والتدريبات املكتوبة
 . 12ليمية املطبوعة وانتشارها ابلسهولةطبع الوسائل التع

تكلفة الطباعة غالية إذا كانت ( 1أما العيوب من کراسة التدريبات فمنها: 
( مت تصميم الكتابة  3 ؛تستغرق عملية الطباعة وقتا طويال( 2 ؛تعرض الصور امللونة

 13( ال ميكن عرض احلركة.5 ؛( حيتاج إىل أفضل الرعاية4 ؛حبيث ال يكون طويال
ا الشرح من مزااي كراسة التدريبات وعيوهبا الذي جيب على املعلم أن يعرفها هكذ

كراسة التدريبات كوسيلو لدعم الطالب يف  قبل استخدامها ويقدمها إىل الطالب.  
 التعلم ليكونوا أكثر فعالية. ألن فيها يتم تقدمي الطالب مبواد ومتارين مثرية لالهتمام. 

 الكالم املبحث الثان: مهارة 
 مفهوم مهارة الكالم  .أ

 
12 Azhar Arsyad, “Media Pembelajaran. rev. ed,” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2014.hlm.39 
13 Azhar Arsyad, “Media Pembelajaran., 2014. Hal:39 
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الكالم اصطالحا هو فن نقل املعتقدات واملشاعر واألحاسيس واملعلومات 
واملعارف واخلربات واألفكار واآلراء من شخص إىل آخرين نقال يقع من املستمع أو  

والكالم هو املهارة    14املستقبل أو املخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجاية.
الثانية الذي أكتسبه اإلنسان يف حياته بعد االستماع وهو ترمجة اللسان عما تعلمه 
اإلنسان بواسطة االستماع والقراءة والكتابة، هو من عالمات املميزة لإلنسان، فليس 
كل صوات كالما ألن الكالم لفظ صوت مشتمل على بعض احلروف واإلفادة ما دلت  

 .15ذهن املتكلم على معىن يف
الكالم هو أنشطة الناطقة الفعالية ملستخدم اللغة الذي يطالب مبادرة حقيقية  
يف استخدام اللغة للتعبري عن أنفسهم شفهيا. املقصود يعين الكالم جزء من املهارات 
اللغوية النشطية املنتجية، والكالم يتطلب اإلتقان إىل بعض اجلوانب وقواعد 

  16االستخدام اللغة
ارة الكالم تتكون من كلمتني ومها مهارة والكالم. املهارة لغة معناها القدرات مه

. واملواد 18. والكالم هو اجلملة املفيدة معنی اتما مكتفيا بنفسه 17على القيام ابألعمال
مبهارة الكالم هي التعبري الشفوي عما ابخلطواطر يف الذهن ومهارة الكالم فهي مناقشة 

  19بني فردين حول موضوع معني  حرة تلقائية اليت جتري
( هي القدرة على تعبري األصوات املفاصلة أو عن Speaking Skill) مهارة الكالم

الكلمات لتعبري األفكار يف شكل اآلراء، والرغبات، أو املشاعر إىل شريك احملادثة. 

 
 10ص.(2003)القاهرة، مكتبة الوهبة,   فنياته واسترياتيجياته وأساليب تعليمه-احلوارمين إبراهيم اللبودي,   14

يف ضوء املقاربة ابلكفاءات / السنة الثانية ابتدائي منوذجا )جامعة مصطفى   زانزل نور اهلدى, تدريس مهارة القراءة  15
 47ص.  (2016اسطمبويل معسكر, 

16 Abdul Wahab Rosyidi, Media pembelajaran bahasa Arab (UIN-Maliki Press, 

2009).hlm.65 
 287ص.  (1982أمحد زكي بدري, جممع إصطالحات العلوم اإلجتماعية )بريوت، املكتبة العصرية,   17

 140ص.  .( 1982بريوت، املكتبة العصرية,  ) ,”مصطفى الغالييين, “جامع الدروس العربية  18

، مرشد  1الناقة، حممود كامل حسن, “تعليم العربية لغري الناطقني هبا: الكتاب األساس. ج.   و ، رشدي امحدطعيمة  19
 163ص..1989املعلم,” 
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ينتفع  مبعىن األوسع، الكالم هو نظام من العالمات اليت ميكن أن يسمع وينظر الذي 
عددا من العضالت واألنسجة العضلية للجسم البشري لنقل العقل من أجل تلبية  
احتياجاهتم. وفقا ب أجيب هريماوان أبّن الكالم هو جمموعة من العوامل اجلسدية 
والنفسية والعصبية والداللة واللغوية على الواسع حيث ميكن أن يتقلد أبداة اإلنسان 

 .20عيةأهّم من أجل السيطرة االجتما
من البيان السابق اتضح لنا أن تعليم مهارة الكالم هو فن من فنون إليصال  

بطريقة قوية وهي طريقة  الطالب املادة الدراسية املتعلقة ابحلوار أو احملادثة إىل أذهان 
إقتصادية واليت توفر لكل املعلم واملتعلم والوقت واجلهد للحصول على قدرة التعبري عن  

 ة.أفكاره بلغة صحيح

 أهداف تعليم مهارة الكالم  .ب
تصبح مهارة الكالم كمهارة األساسية يف تعلم اللغة األجنبية. ابلنظر إىل أمهية  
مهارة الكالم يف احلياة اليومية، فإن مهارة الكالم هي مهارة األساسية اليت حتتاج إليه 

يف تعليم   يف تعليم اللغة األجنبية. ألن اللغة هي الكالم وكوهنا اهلدف أقوى الطالب 
اللغة، فمن املتوقع أن يتمكن املدرس بتقدير الكالم ألجل توفري املعلومات واملهارات 
اليت مت تعلمه من قبل. الكالم هو وسيلة قبل عمل االستماع، وابلرغم من الناس ميضي  

 21نصف وقتهم يف االستماع، وقليلة منهم ميضي الكالم.
األنشطة اللغوية للصغار والكبار ال لذا ميكننا التأكيد أن الكالم هو لون يف 

خيتلف بينهم. وحقيقة، فإن الناس يف حياهتم يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة،  
أو يتكلمون أكثر بنسبة يكتب، وهذا ميكن أيضا التأكيد أبن الكالم هو الشكل 
الرئيسي لالتصال اللغوي بني الناس، وأن التعبري الكالم يصبح مبمارسة يف استخدام  

 اللغة.
 

20 Hermawan, “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet ke-1, Bandung.” hlm.135 
(  t.t ,.2011)الرايض: مكتبة امللك فهد وطنية  ضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني بهعبد الرمحن إبراهيم فوزان, إ   21

 186-185ص. 
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األهداف العامة يف تعليم الكالم الذي قد يوضح الغرض من مهارة الكالم،  
 22حنو التايل:

عن النرب   الطالب أن املدرس يتكلم ابستخدام األصوات العربية، حىت يفهم  .1
 والنغم املختلفة أبساليب متوافقة اللغة العربية. 

 ينطق األصوات ابملتجاورة ومساعدة املدرس. .2
 النطق بني حركات القصرية وحركات الطويلة.أن مييز يف  .3
 يعرب كل ما يف العقل ابستخدام قواعد النحو املناسب. .4
 ميكن التعبري ما يدور يف الذهن برتتيب مجلة اللغة العربية وفقا خلطاب الكالم. .5
ميكن استخدام قواعد اللغة يف الكشف عنها مثل املذكر و املؤنث ومتييز العدد   .6

 تكلم ابللغة العربية.واحلال مما يلزم امل
وجود ثروة اللغوي وفقا ملستوى العمر والنضج يف اللغة، وميكنه ممارسة يف  .7

 االتصال كل يوم. 
ستخدم أشكال ثقفة العربية املعروفة وفقا للعمر والبيئة احمليطة، وميكن احلصول ي .8

 على املعلومات من كتب الرتاث العريب واإلسالمي. 
 احملادثة البسيطة. ميكن التعبري عن نفسه ابلوضوح .9

 أن يتمكن األفكار ابللغة العربية والتكلم بطريق التفاعل. .10
لنطق األصوات الكالم    يف تعليمأهداف العامة  من  نظرا من العرض املقدم أن  

ابملتجاورة ومتييز النطق بني حركات القصرية والطويلة ولتعبري ما يف العقل ابستخدام  
 هن برتتيب مجلة اللغة العربية مناسبة خبطاب الكالم.ولتعبري مايدور يف الذ  قواعد النحو

 أمهية مهارة الكالم .ج

 
)مكة املكرمة:   طرق تدريسه – مداخله  – تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرأىخرى: أسسه حممود كامل الناقة,   22

 .158- 157( ص.  1985جامعة عني مشس,  –كلية الرتبية 
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إّن أمهية مهارة الكالم ال شك من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار، 
فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة أي أم يتكلمون أكثر ما يكتبون. ومن  

رئيسي لالتصال ابلنسبة لألنسان. ومن هنا مث نستطيع أن نعترب أن الكالم هو شكل  
الكالم ليس فرعا لغواي معزوال عن    23فهو يعترب أهم جزء يف ممارسة اللغة واستخدامها.

 ابقي فروع اللغة العربية، بل هو الغاية من دراسة كل فروع اللغة العربية. 
 24شرح فتحي علي يونس يف كتابه أبن أمهية مهارة الكالم كما يلي، فمنها:

 الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود  .1
 التدريب عن الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن األفكار  .2
الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر واألنثي،   .3

 حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عند مطالب الضرورة. 
حلياة املعاصرة مبا فيما من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة وإبداء  ا .4

الرأي، واإلقناع، وال سبيل لذلك إال ابلتدريب الواسع على التحدث الذي يؤدي 
 إىل التعبري الواضح عما يف النفس. 

أمهية مهارة الكالم هي وسيلة إفهام سبق الكتابة   من الشرح املقدم نعرف أبنّ 
يب عن الكالم وكنشاط إنساين يقوم به  بني الصغري والكبري وبني املتعلم واجلاهل والتدر 

 و بني الذكر واألنثى وكذلك الكالم كاحلياة املعاصرة مبا فيما من حرية وثقافة.

 مواد تعليم مهارة الكالم .د
إذا تكلمنا عن املواد التعليمية ملهارة الكالم لغري الناطقني ابلعربية فإنه ليست 

ك مادة خاصة لتعليمها، ولكنها مفّوض على املعلم يف تعيينها حسب األهداف هنا
املرجوة يف تعليمها، وميكن هنا أن نقدم بعض املوضوعات اليت تستطيع أن يستخدمها 

 
)القاهرة، مكتبة   املرجع يف تعليم اللغة العربية  لألجانيب من النظرية إىل التطبيقفتحي علي يونس حممد عبد الرؤوف,   23

 142، (2003الوهبة, 

 88-87،  املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان,  24



31 

املعلم يف تعليم مهارة الكالم وتدربيها، مثل التحية والتعارف واألنشطة اليومية )يف 
السوق، يف املسجد، يف حديقة احليوان، يف امللعب،   البيت يف املدرسة، يف املطعم، يف

يف املطبخ، يف املكتبة، والسفر، واإلجازة، والرحلة والعبادات والصحة وما أشبه ذلك. 
وجبانب ذلك وجدت جماالت الكالم املتعددة لتنمية مهارة الكالم كما ذكره أمحد 

 : 25فؤاد حممود عليان وهي
 . ة تستمد أحدائها من اخليال أو الواقعالكالم عن القصة، وهي حكاية نشري (1
كالم احلر، وهو التعبري عن األفكار واآلراء الشخصية، وهذا يشمل موضوعات  (2

 . متعددة ومواقف خمتلفة
الكالم عن الصور، والغرض منه انتقال الذهن من الصور إىل العبارات واأللفاظ  (3

 اليت تدل عليها، فالصور منها متحركة  وغري متحركة. 
احملادثة وهي أن يشارك شخصان أو أكثر يف الكالم عن شيئ معني. وتعدها من   (4

 أهم ألوان النشاط للصغار والكبار. 
 املناقشة، وهي احلديث املشرتك الذي يكون فيه مؤيد ومعارض وسائل وجميب.  (5
 . اخلطبة والكلمات، ويعرض اإلنسان كثريا من املواقف اليت تتطلب منه إلقاء كلمة (6

عات السابقة من بعض املوضوعات واألنشطة لـمهارة الكالم يف هذه املوضو 
وأما حمتواها  ميكن من القصة والصور واحملادثة واملناقشة واخلطبة. تعليمها وتدريبها

 فالبد أن يكون مناسبا مع املنهج أو القرار والبيئة اليت يعيشون فيها الطلبة وخرباهتم. 

 طريقة تعليم مهارة الكالم .ه
إن تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى يف عصران احلاضر فمستمد عن 
أساسيات تعليم اللغات األجنبية وطرائق تدريسها املنبثقة من نتائج الدراسات اللغوية 
والنفسية اليت ظهرت بعض معاملها يف النصف األول من القرن العشرين. فتلك الطرائق 

 
)الرايض: دار املسلم للنشر   .الطبعة األوىل , املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان,   25

 1120-106والتوزيع(  ص. 
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ربية للناطقني بلغات أخرى، وخيتار منها ما يتفق مع  ينبغي أن يعرفها معلم اللغة الع
وسنشرح  26طبيعة اللغة العربية، ويناسب طالبه، وحيقق أهدافهم وأهداف الربانمج.

 بعضا من تلك الطرائق، كما يلي:
 طريقة القواعد والرتمجة .1

تعد هذه الطريقة أقدم طرائق تعليم اللغات املعروفة، بيد أنه ال يعرف 
ها ومراحل منوها وتطورها، وكل ما يعرف عنها أما طريقة تقليدية  اتريخ حمدد نشأ

قدمية، نشأت منذ ظهرت احلاجة إىل تعلم اللغات األجنبية وتعليمها. وقد مسيت 
هذه الطريقة بطريقة القواعد والرتمجة، ألهنا هتتم بتدريس القواعد، أبسلوب نظري 

إليها الفواعد و الکلمات مباشر، وتعتمد على الرتمجة من اللغة األم، وترتحم 
 27واجلمل.

 الطريقة املباشرة .2
فظهرت مداخل ومذاهب لتعليم اللغات األجنبية، هتتم ابجلانب الشفهي  

أو املذاهب املبين على The Oral Approachاملسموع من اللغة، كاملذهب الشفهي  
  السمعي الذي تطور فيما بعد إىل املذهب  The Sinational Approachاملواقف 

الشفهي، وقد متخضت عن هذه املداخل طرائق تدريس اللغات، كان من أبرزها 
 28الطريقة السمعية الشفهية.

 
)الرايض: جامعة اإلمام حممد بن   طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي,  26

 10-9ص.  .( 2002سعود اإلسالمية, 

 34-33. ص: طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  27

 91-90. ص: طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  28
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الطريقة املباشرة هي الطريقة اليت ال يذكر املعلم فيها الشئ بلغة التلميذ 
 29أثناء التدريس بل بلغة األهداف فال تستعمل لغة التلميذ بصدد التدريس بتة. 

 30املوجهة إىل هذه الطريقة ما يلي: من اإلنتقادات 
 تتم هذه الطريقة مبهارة الكالم على حساب املهارات اللغوية األخرى. .أ

عندما ال تستخدم هذه الطريقة اللغة األم يف تعليم اللغة األجنبية، فإن كثريا   .ب 
من اجلهد يبذل كثريا من الوقت يضيع. ولو استخدم هذه الطريقة اللغة األم  

 ر كثري من اجلهد وكثري من الوقت.بشكل حمدود لتوف
أن استبعاد هذه الطريقة لألحكام النحوية من التعليم حيرم املتعلم من إدارك   .ج

 ماهية القوالب النحوية اليت تنظم فيها كلمات اللغة لتكوين اجلمل.
 الطريقة السمعية الشفهية .3

النحو هذه الطريقة مثل الطريقة املباشرة خيتلف هدفها متاما عن طريقة 
والرتمجة فقد بدأت الطريقة السمعية الشفهية يف الوالايت املتحدة إابن احلرب 
العاملية الثانية، وألسباب عسكرية احتاج الناس يف ذلك الوقت إىل الوقت إىل 

 31أسلوب سريع لتعليم اللغة األجنبية. 
 طريقة املناقشة .4

 املناقشة يف أحسن صورها إمجاع عدد من العقول حول مشكلة من
  32املشكالت أو قضية من القضااي ودراستها دراسة منظمة. 

إجراءات طريقة املناقشة هي: يعرض املعلم مشكلة ويطلب من الطالب 
أن يناقشوا حول حلها، مثال: "اللغة العربية أهم من اللغة اإلجنليزية". ويوزع املعلم  
الطالب على جمموعتني وهي اجملموعة املوافقة وجمموعة املعرتضة، وخيتار املعلم 

 
)أطروحة الدكتورة،: اجلامعة العاملية    اإلجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف إندونيسيادحية مسقان,   29

 397ص.  .( 2000اإلسالمية, 
 22، دراسات لغويةحممد علي اخلويل،    30

 46  ،تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح الدين عبد اجمليد العريب،   31

 31.(1993)القاهرة: دار املصرية اللبنانية,    تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحانة,  32
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ن يوجه أصدقاءه كي يتبادلوا الوسيط کرئيس اجللسة، وينبغي على الوسيط أ
 33التعبري عی آرائهم. 

 طريقة القصة .5
تعترب القصة إحدى طرق التدريس، عن طريقها تقدم األخبار واخلربات 
والتجارب يف شكل حي معرب مشوق جذاب مؤثر. والقصة حكاية نثرية تستمد  

طالب أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما معا. وتطبيق هذه الطريقة لتشجيع ال
على التعبري يف دروسه وإفادهتم من بشرط أن تكون القصص مالئمة لقدرة  

 34الطالب.
وإجراءات طريقة القصة هي عرض املعلم املوضوع املعني و أيمر الطالب 
أن يقصوا مع أصدقائهم أزواجا كل شي يعجبهم فيما يتعلق ابملوضوع، مثل  

عربوا قصة صديقة، وينبغي  خريهم أو هوايتهم، مث ينتقلون إىل جمموعة أخرى لي
 35على املعلم أن يساعدهم ويرشدهم.

 36طريقة املسرحية .6
املسرحية هي إحدى األنشطة  املشوقة، ولكن ليس كل الطالب يقدرون 
أن ميثلوها. لذلك فعلى املعلم أن خيتار الطالب القادرين أن ميثلوها. وأما الطالب  

رحية فينبغي على املعلم أن  اآلخرون يشاهدون ويستمعوهم. قبل أن ميثلوا املس 
 يصمم املواد البسيطة ويقدم الفرصة للطالب  أن يدربوا من قبل.   

إذن اخلالصة من الشرح املقدم أّن يف تعليم مهارة الكالم كثري من الطريقة اليت 
استخدم املعلم يف تعليم الطالب لرتقية مهارة الكالم إما بطريقة القواعد والرتمجة  

 
33 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 

2004).117 
 52، ص: تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحانة،   34

35 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 177 
36 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 120 
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ية الشفهية واملناقشة وطريقة القصة أو طريقة املسرحية. لذلك ينبغي واملباشرة والسمع
 علم أن خيتار تلك الطريقة حسب هدف التعليم. للم

 االختبار يف مهارة الكالم .و
ميكن أن االختبار من احدى أشكال التقييم يف التعليم، وهو عملية حتديد قيمة  

يف اسكندر واسيد، هو طريقة  (    1۹۸۹من نتائج التعليم. االختبار عند نورکانكاان )  
إلجراء التقييم يف شكل الوظيفة أو السلسلة من الوظائف الذي جيب أن يقوم به 

أو إجنازه،    الطالب ك ليتنج قيمة حول السلوك  ، وكذلالطالب الفردية أو اجملموعة من  
 37وسيقارن القيمة مع قيمة التالميد اآلخرين وتعيني القيم القياسية. 

  الطالب يف تعليم اللغة العربية، حيتاج كل معلم إىل إجراء االختبار لتقييم قدرة 
  على اللغة. لكن يف تعليم اللغة، كثرة من املدرس يستخف ابختبار مهارة الكالم و 
مهارة االستماع بسبب صعوبته يف تركيز االختبار على تلك املهارة. لذلك كثري من  
املدرس يركزوا يف اختبار مهارة القراءة و مهارة الكتابة. هذا هو الواقع الذي جيب على 

 كل مدرس اللغة العربية البد من إصالحه. 
( 2ة املكتوبة، ( اختبار األسئل1وأما انواع االختبار ملهارة الكالم عند خويل: 

( 5( اختبار األسئلة عن الصورة، 4( اختبار التحويل، 3اختبار اإلعادة الشفهية، 
( اختبار التعبري  ۸( اختبار املقابلة املوجهه،  7اختبار املقابلة احلرة،  (  ٦اختبار احملاورة،  

( اختبار النرب، 11( اختبار الفونيمات، 10( اختبار األسئلة عن خريطة، ۹احلر، 
  38اختبار التنغيم.  (12

جيب على املدرس إجراء اختبار مهارة الكالم من خالل  من املعلومات املقدمة، 
، حىت الجيد املدرس صعوبة يف إجراء اختبار مهارة الكالم. جيريه الطالب معرفة كفاءة 

مثل يستخدم القصص الذي   الطالب املدرس اختبار مهارة الكالم أن يكون ممتعة وال يقيد  
 

37 Iskandarwasid dan Dandang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016). 179-180 
 109- 106، األردان: دار الفالح للنشر والتوزيع، ص: االختبارات اللغوية علي اخلويل، حممد،   38
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يتم تعبريه شفواي أو كتابيا، ويستخدم الصورة اجلذابة وغري ذلك حىت يتمكن املدرس يف 
 ييم التعليم أكثر فاعلية.  إجراء اختبار واحلصول على نتائج من تق 

 مراحل التدريب على الكالم .ز
سب مرحلة  اين  ميكن التدريب على مهارة الكالم من خالل أساليب متعددة كل منها

 39وهي كما يلي:  تعليمية خمتلفة.
املرحلة األوىل: حوارات مغلقة اإلجابة، مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على الكالم  

لقوالب مع تغيري بعض الكلمات. أمثلة تطبيقية لذلك: يف  يغلب عليها طابع ترديد ا
 ...اخل(.التعارف مثال: )ما امسك؟ من أين أنت؟

املرحلة الثانية : حوارات مفتوحة اإلجابة. وهي مرحلة ختتلف عن املرحلة األوىل بزايدة 
بات الفكرية واللغوية للحوار. مثل: حوارات مبسطة : )ما آخر مرة ذهبت إىل لاملتط

 السوق؟ ماذا اشرتيت؟... إخل(.
املرحلة الثالثة: التعبري املوجة أو املقيد، التعبري عن أفكار قصرية. هنا يتوىل: الطالب التعبري  

 بعض املساعدة على مستوى األفكار أو اللغة أو كليهما. ميعن فكرة متكاملة، ولكن بتقد
صة، أو وصف تفصيلي مثل : )عرض صورة لوصفها، أو عرض سلسلة من الصور لتكوين ق

 حملتوايت صور متفرقة، أو التلخيص(.
ملستوايت اباملرحلة الرابعة: التعبري احلر، التعبري عن أفكار عميقة. وهي مرحلة تناسب 

املتقدمة من تعلم اللغة، يقوم فيها الطالب بتقدمي موضوعات متكاملة اعتماداً على قدراته 
والفكري. مثال ذلك: تناول مشكلة ابلتحليل )مثل: كيف  الشخصية يف التنظيم اللغوي 

ينهض العامل اإلسالمي؟( املقارنة بني شيئني والوصول إىل أفضلية أحدمها على اآلخر، 
)مثل: أيهما أكثر فائدة يف بناءاحلضارة الصناعة أو الزراعة؟( مناظرة بني طالبني جمموعتني،  

 درس، أو كلمة ... اخل.  إلقاء خطبة، أو

 

( ص.  1431، )العربية للجميع، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبابن إبراهيم الفوزان،  عبد الرمحن 39
215-216 
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 ( HOTSبحث الثالث: مهارات التفكري العليا )امل
 ( HOTS) مفهوم مهارات التفكري العليا .أ

 أوال : مفهوم املهارة 
للمهارة عدة معان مرتبطة ببعضها، منها: خصائص النشاط املعقد الذي يتطلب 
فرتة من التدريب املقصود واملمارسة املنظمة، حبيث تؤدي بطريقة مالئمة. وعادة ما 

النشاط وظيفة مفيدة. ومن معاين املهارة أيضا الكفاءة واجلودة يف األداء. يكون هلذا 
وسواء استخدم املصطلح هبذا املعين أو ذاك، فإن املهارة تدل على السلوك املتعلم أو 

    املكتسب الذي يتو افرله شرطان جوهراين:
 أوهلما : أن يكون موجها حنو إحراز هدف أو غرض معني. 

 منظما حبيث يؤدي إىل إحراز اهلدف يف أقصر وقت ممکن. اثنيهما: أن يكون
وهذا السلوك املتعلم جيب أن يتوافر فيه خصائص السلوك املاهر، ويعرف 

(Cottrell املهارة أبهنا : القدرة على األداء والتعلم اجليد وقتما تريد . واملهارة نشاط )
راجعة ، وكل مهارة من متعلم يتم تطويره خالل ممارسة نشاط ما. تدعمه التغذية ال

املهارات تتكون من مهارات فرعية أصغر منها، والقصور يف أي من املهارات الفرعية 
 40يؤثر على جودة األداء الكلي.

 اثنيا : مفهوم التفكري 
إن كلمة التفكري. كما يشري كثري من الباحثني يعوزها التحديد ، سواء يف لغة  
احلياة اليومية أو يف لغة علم النفس على وجه اخلصوص، وهي تشري إىل كثري من أمناط 

 السلوك املختلفة واىل أنواع متباينة من املواقف. 
تستثريه مشكلة أو مسألة هو نشاط ذهين عقلي، حتركه أو  التفكري مبعناه العام

 41تتطلب احلل، ويقود إىل دراسة املعطيات وتفحصها بقصد التحقق من صحتها.

 
  ultarbawiya.net/diakses 14 Januari 2021, http://www.moyoمهارة التفكري العـليا -ميول تربوية   40

 مهارة التفكري العـليا - ميول تربوية  41
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( Costa,2001( ويعترب تعريف كوستا )Thinkingهناك تعريفات متعددة للتفكري)
من أشهر التعريفات و أكثرها قبوال عند الرتبويني، حيث يعرف التفكري: أبنه إجراء 

الت احلسية و عمل مراجعات إدراكية هلذه املدخالت للوصول عمليات عقلية للمدخ
إىل هناية حمددة، من خالل استخدام االستدالل واالستنباط وإعطاء قيمة هذه األفكارا 

  42، أ(. 2002)جربوان ، 
التفكري أبنه عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية إذن، اخلالصة من تعريف 

غري املرئية اليت يقوم هبا الدماغ، عندما يتعرض ملثري يتم استقباله عن طريق احلواس حبثا 
 عن معىن املوقف أو اخلربة، وهو سلوك هادف و تطوراي. 

 مهارات التفكري العليا  .ب
الناقد وإصالح التعليم على   اتفق الرتبويون يف املؤمتر السنوي العاشر عن التفكري

التعريف التايل ملهارات التفكري العليا: حيدث تفكري عايل املستوى عندما حيصل 
الشخص على معلومات جديدة، وخيزهنا يف الذاكرة ، مث ترتابط أو ترتب وتقيم هذه 
املعلومات لتحقيق هدف ما. وهذه املهارات تشتمل على بعض املهارات الفرعية مثل: 

(  2003ل ـ الرتكيب ـ التقومي. يف حني يعرفها )حسن شحاتة، زينب النجار، التحلي
كيف يفكرون وذلك من خالل    الطالب أبهنا مهارات غري تقليدية ، هتدف إىل تعليم  

القيام إبجراءات رايضية معينة وخبطوات حمددة أكرب من جمرد استدعاء احلقائق 
ة، وتشتمل مهارات التفكري على مهارات واملعارف الرايضية أو تطبيق املهارات احلسابي

فرعية )حتليل ـ تركيب ـ تقومي( وهي املستوايت الثالث العليا من التصنيف املعريف عند 
 .43بلوم

هي قدرة التفكري على املستوى  HOTS مهارات التفكري العليا أو ما يسمى ب
بتقييم القدرة على احلفظ أو التذكر فحسب ، بل   HOTS ال يقوم برانمج  .األعلى

 
 .( 2018)دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  تعليم التفكري للطلبة ذوي صعوابت التعلمد انصر مجال خطاب,  42
 ياالتفكري العـلمهارة   -ميول تربوية  43
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هي قدرة الطالب على  HOTS 44يشمل أيًضا القدرة على التحليل واجلمع والتقييم. 
من   HOTS وتتكون .تطبيق املعرفة واملهارات اليت سيتم تطويرها أثناء عملية التعلم

 45. 6و  5و  4القدرة على التحليل والتقييم واإلبداع يف املستوايت 
من نظرية تصنيف بلوم يف اجملال  (HOTS) يت مفهوم مهارة التفكري العلياأي

املعريف الذي حيتوي على تطوير املهارات الفكرية ويتطور من طريقة التفكري ويتطور  
، يطلب من الطالب  HOTSيف مفهوم   .من التفكري امللموس إىل طرق التفكري اجملردة

  46التحليل والتقييم واإلبداع.إتقان املعرفة على املستوى 
إن املهارات التفكري العليا هو اختبار من تصنيف بلوم الذي يتعلق بناحية املعرفة 

"cognitive" والعاطفية "afective" واحلركية "psycomotoric ."47  ويف انحية املعرفة هو
وايت لعملية مما تتعلق بنشاطات العقل للتذكر، عند بلوم الناحية املعرفية يف ستة املست

والتحليل  aplicationو التطبيق  understandingوالفهم  rememberاملعرفية هو التذكر 
analyzing  والتقوميevaluation  واإلبداعcreating  فإن مستوى التفكري العليا بعد .

 David R. Krathwol . 48و  Lorin W. Anderson التنقيح تصنيف بلوم بواسطة

 
44 Fitriani, Suryana, dan Hamdu, “Pengembangan Instrumen Tes Higher-Order Thinking 

Skill pada Pembelajaran Tematik Berbasis Outdoor Learning di Sekolah Dasar Kelas IV.” 
45 Adi, Yulianto, dan Suparno, “Media Pembelajaran Android untuk Meningkatkan Higher 

Order Thingking Skill (HOTS) dan Sikap Terbuka.” 
46 Subroto Rapih dan Sutaryadi Sutaryadi, “Perpektif guru sekolah dasar terhadap Higher 

Order Tinking Skills (HOTS): pemahaman, penerapan dan hambatan,” Premiere Educandum : 

Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran 8, no. 1 (27 Juni 2018): 78–87 
 39ص  (2000)دار الفالح للنشر والتوزيع,  اإلختبارات اللغويةالدكتور حممد علي اخلويل,   47

)القاهرة: مكتبة   مراجعة لتصنيف بلوم لألهداف التعليمية، ترمجة فايوز مراد مينالورين أندرسون و ديفيد كرازوول,   48
 44-43ص.  ( 2006األجنلو املصرية, 



40 

 
 . مستوايت يف العمليات املعرفية 1 الصورة

 
اللغة األجنبية هي واحدة من املواد املطبقة يف املناهج الدراسية يف إندونيسيا. 
ويشمل ذلك اللغة العربية اليت تتم دراستها على مستوى املدرسة اإلبتدائية واملدرسة 

املتكاملة اليت تضم اللغة العربية يف الثانوية واملدرسة العالية والعديد من املدارس العامة 
مكون احملتوى احمللي. تتعلق ابملهارات اللغوية اليت تصبح عنصرا ال ينفصل، وهي  
مهارات االستماع والكالم والقراءة والكتابة وكذلك املواد ذات الصلة حول العناصر 

 .49اللغوية مثل الصوت واملفردات والرتاكيب
التطور السريع، سواء من حيث ختطيط التعليم أو   يستمر تعليم اللغة العربية يف

مرحلة عملية التعليم أو تقييم التعليم من أجل تعظيم النتائج اليت مت احلصول عليها من 
كال اجملالني املعريف أو العاطفي أو النفسي. ومع ذلك، فإن تعليم اللغة العربية ال ميكن 

 C4يت تستخدم مصطلحات فصله عن مكوانت تعليم القرن احلادي والعشرين ال
)التفكري الناقد، التواصل، التعاون، واإلبداع( ، هي أربع مهارات مت حتديدها على أهنا 
 مهارات القرن احلادي والعشرين ابعتبارها مهارات مهمة للغاية و الالزمة لتعليم القرن

21 . 
 

 
49  
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 والعشرين ابلرتتيب التايل:تتحقق خريطة كفاءة املهارات التالية يف القرن احلادي 
 تصنيف  21اإلطار 

 مهارات القرن
 

  ميكن للطالب إنتاج وتطوير وتنفيذ أفكارهم بشكل خالق
 مستقلة أو مجاعة.

ميكن للمتعلمني حتديد وحتليل وتفسري وتقييم األدلة واحلجج  التفكري اإلبداعي واالبتكار
خالل دراسة واهلدوء والبياانت املقدمة على نطاق واسع من 

 وتعكسها يف احلياة اليومية. ،متعمقة
التفكري الناقد وحل  

 املشكالت
ميكن للطالب توصيل األفكار واألفكار بفعالية ابستخدام  

 الوسائط الشفوية واملكتوبة والتكنولوجية. 
ميكن للطالب العمل معا يف جمموعة حلل املشكالت  االتصاالت 

 املوجودة.
التعليم القائم على مهارات التفكري العليا ال ينفصل عن عنصر بشكل عام، 

اإلبداع وتقد يف فهم سياق التعليم، وكذلك تعليم اللغة الذي يركز على ثالثة جماالت 
خالل مؤشرات التعاون بني  للقدرة، وهي املعريف، العاطفي واحلركي النفسي. من

ا من خالل األفعال التشغيلية  عي، ميكن رؤيته الطالب يف التفكري النقدي واإلبدا
 ( بشروط تصنيف بلوم، وهي كما يلي:Bloomاليت طورها بلوم )

 اجملال املعريف
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 عاطفياجملال ال

 
 ركياجملال احل

 
ناء على ترتيب األفعال التشغيلية كشكل من أشكال تنفيذ مفاهيم مراحل ب

العربية، هو أمر مطلوب على التفكري أعاله، من املعروف أن تنفيذ عملية تعليم اللغة 
وجه التحديد الطرق املناسبة ملستوى تفكري الطالب، ألن الطريقة يف الوقت احلاصر 
ال تزال عنصرا داعما يف حتقيق األهداف املرجوة. هلذا السبب، ال تزال هناك حاجة 
إىل األساليب على الرغم من أن غالبية األكادمييني يعتقدون أنه يف هذا الوقت مث 

 ر بعد الطريقة. وهذا ما يدعمه جيه. ريتشاردز يف كتابه أن تعليم اللغة قد دخلعص

اآلن حقبة جديدة، وهي عصر األساليب )بعد الطريقة(، وفقا له، يعترب عصر  
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بعد الطريقة" حنو ظروف ما بعد "  األساليب "مكتملة" وعصر تعليم اللغة يتحرك اآلن
 .50احلداثة

 HOTS  51اخلطوات إلعداد أسئلة  .ج
، جيب أن يكون كاتب السؤال قادرا على حتديد  HOTSلكتابة بنود أسئلة 

السلوك املطلوب قياسه وصياغة املادة اليت سيتم استخدامها كأساس للسؤال )التحفيز( 
يف سياق معني وفقا للسلوك املتوقع. وابإلضافة إىل ذلك، فإن وصف املادة املطلوب 

 يتوفر دائما يف الكتاب املدرسي.  طرحها )اليت تتطلب استدالاًل عالياً( ال
 :HOTSوهذه هي اخلطوات الالزمة إلعداد أسئلة 

 . HOTS( اليت ميكن إجراؤه ألسئلة  Kompetensi Dasarحتليل الكفاءة األساسية ) (1
 إعداد شبكة األسئلة (2

. HOTSملساعدة املعلمني يف كتابة بنود أسئلة    HOTSهتـدف كتابة شبكة أسئلة  
 Kompetensiتوجيه املعلم يف: أ( اختيار الكفاءة األساسية )بشكل عام، أنـها ل

Dasar التی ميكن مبا طرح أسئلة )HOTS ب( اختيار املادة املرتبطة ابلكفاءة ،
 األساسية ليتـم اختباره، ج( صياغة مؤشرات األسئلة، و د( حتديد املستوى املعريف. 

 اختيار املثريات الشيقة والسياقية (3
 الطالب ات املستخدمة مثرية لالهتمام، وهذا يعين أمنا تشجع  جيب أن تكون املثري 

من قبل. التحفيز    الطالب على قراءتـها. املثريات الشيقة هي شيئ جديد، مل يقرأها  
السياقي يعين التحفيز الذي يتوافق مع الواقع يف احلياة اليومية، واملثري لالهتمام، 

 على القراءة.  الطالب ويشجع 
 ة وفقا لشبكة األسئلةكتابة بنود األسئل (4

 
50 David M. Bell, “Method and Posmethod: Are They Really so incompatible?” dalam 

TESOL QUALTERLY Vol. 37, No. 2, Summer 2003, h. 325 
51  I. Wayan Widana, Modul Penyusunan Soal HOTS, 17 



44 

. ختتلف قواعد كتابة HOTSيتم كتابة بنود األسئلة وفقا لقواعد کتابة أسئلة 
 عن قواعد كتابة األسئلة العادية.  HOTSعناصر 

 إعداد إرشادات التسجيل )نـماذج التقييم( أو مفاتيح اإلجابة. (5
مزوًدا بدليل تسجيل أو  HOTSجيب أن يكون كل بند األسئلة املكتوب على 

مفتاح اإلجابة. يتم وضع إرشادات تسجيل النتائج يف شكل أسئلة املقال. ويتم  
إجراء مفاتيح اإلجابة على أسئلة االختيار من متعدد ، خيارات متعددة معقدة  

 .)صح /خطأ ، نعم/ال(، وإدخاالت قصرية

 فيجب على املعلم HOTSسابقة نعرف أن يف إعداد أسئلة  ملعلومات الإعتمادا من ا
من حتليل الكفاءة األساسية وإعداد شبكة   HOTSكتابة أسئلة      أن يراعي مراعات خطوات 

 . مفاتيح اإلجابة األسئلة واختيار النثريات وكتابة بنود األسئلة وفقا ابلشبكة وإعداد
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث

 ه نوعمدخل البحث و  .أ
(.  Research & Developmentالباحثة نوع البحث والتطوير )  استخدمت

حلصول   سوغييونو أّن البحث والتطوير هو منهجية البحث املستخدمة هشرحكما 
وأما عند انان شوديه سوكماديناات أنّه عملية   1اإلنتاج املعني، و جتربة فعالية اإلنتاج. 

 2أو خطوات لتطوير املنتج اجلديدة أو حتسني املنتج املوجود الذي ميكن تربيره.
وكذلك هو منهج منظم لكشف املنتج أو النموذج أو املنهج أو االسرتاتيجية أو  

عينة مع تعيينها وإصالحها وتطويرها وإنتاجها وجتربة فعاليتها  الطريقة أو اخلطوة امل
أن اهلدف من البحث التطويري للحصول على األدوات  3لتكون فعالة مفيدة.

 التعليمية مثال اخلطة الدراسية، املادة الدراسية، الوسائل الدراسية، التقومي وغريها.
األسلوب التطويري واألسلوب املستخدم هو التطوير والتجرييب يتكون من 

لتطوير كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا 
(HOTS  واألسلوب التجرييب ملعرفة فعالية استخدامه يف تعليم اللغة العربية ابلتطبيق )

 ابطي.  1على املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
حث الكمي هو يستخدم األرقام ومدخل هذا البحث هو کمی و کيفی. الب

يف حتليل بياانته وخيضع على شروط الصدق والثبات ويعاجل بياانته إحصائيا. وميكن 
تعميم نتائجه على اجملتمع من خالل استعمال األدوات قياس كمي. أما البحث 
الكيفي هو جهد منظم يعتمد على املالحظة للسلوك التوصل لألسباب احلقيقية 

د على املالحظة ويعتمد على تواجد ظاهرة معينة كما يهتم  للتصرف. أي يعتم

 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-28 (Bandung: 

Alfabeta, 2018). 297 
2 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode penelitian pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005). 164 
3 Nusa Putra, Research & Development (Penelitian dan Pengembangan: Suatu 

Pengantar) (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 67 
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  واعتمد ب ماذا، أو ملاذا أو مىت".  بدأت البحث الكيفي ابإلجابة على تساؤالت 
البحث الكيفي على صفة أساسية تتمثل فيما مينحه للباحث من فرص لفهم املادة 

 4املبحوثة.
 متغريات البحث  .ب

 تستطيع الباحثة أن يصل إليها تنقسم إىل قسمني كما يلي:  متغريات البحث اليت
 (xاملتغري املستقل ) .1

هو كراسة التدريبات املبنية على مهارات كان املتغري املستقل يف هذا البحث 
ابطي.  1( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية HOTSالتفكري العليا )

 املتغري التابع.وغرضه ملعرفة أتثري املستقل يف 
  (yاملتغري التابع ) .2

أما املتغري التابع يف هذا البحث هو كفاءة الطالب يف تعليم مهارة الكالم  
( وأثر HOTSابستخدام كراسة التدريبات املبنية على مهارات التفكري العليا )

 استخدامها يف حتصيل دراستهم. 
 جمتمع البحث وعينته  .ج

الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  تمع هلذا البحث هم إن اجمل
. وأما عينة البحث هي الطالب يف  2021-2020يف العام الدراسي  ابطي 1

هم الباحثة  وزعتو  ابطي. 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  من الصف السابع
  35جتريبية  أ( وجمموعة-طالبا )فصل سابع 35إىل جمموعتني ومها جمموعة ظابطة 

 ب(. -طالبا)فصل سابع
 البياانت ومصادرها .د

البياانت اليت حتصل عليها الباحثة هي البياانت الكيفية والكمية. والبياانت 
الكيفية تتكون من املالحظة واملقابلة والتوثيق. املالحظة عن حالة الطالب يف عملية 

 
4 Bambang Setiadi, Metode Penelitian unttuk Pengajaran Bahasa Asing: Penelitian 

Kualitatif dan Kuantatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). 217 
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ىل مدّرسة اللغة العربية عن  التعليم بكراسة التدريبات املستخدمة)القدمية(. واملقابلة إ
اآلراء لكراسة التدريبات املستخدمة )القدمية( وحاجات ورغبة الطالب يف كراسة 
التدريبات. والتوثيق على سبيل املثال الكفاءة األساسية يف القرار لوزارة الشؤون 

 ( وكشف احلضور وهلم جرا.KMA 183) ۲۰۱۳الدينية على منهج  
ن من نتائج االستبانة ملعرفة صالحية املنتج ونتائج  أما البياانت الكمية تتكو 

 االختبار واالستبانة لقياس فعالية املنتج. أما تفصيل البياانت ومصادرها كما يلي:
 جدول البياانت ومصادرها (٣.١)اجلدول 

نوع  
 البياانت

 مصادر البياانت  البياانت

البياانت 
 الكيفية 

ابستخدام  حالة الطالب يف عملية التعليم 
 كراسة التدريبات القدمية

 الطالب يف الصف السابع  ✓

اآلراء عن كراسة التدريبات املستخدمة 
)القدمية( وحاجات ورغبة الطالب يف  

 كراسة التدريبات

 مدّرسة اللغة العربية يف املدرسة ✓

وصف وحتليل كراسة التدريبات 
 املستخدمة )القدمية(

 

 " TAQWAكراسة التدريبات "✓
  2013الكتاب التعليمي ابملنهج  ✓

  والقرار لوزارة الشؤون الدينية
KMA 183 

البياانت 
 الكمية

نتيجة االستبانة عن جودة كراسة 
التدريبات لصالحية كراسة التدريبات 

 املطورة

اخلرباء يف املواد الدراسية )اخلبري  ✓
كراسة األول يف جمال حمتوى 

، واخلبري الثاين يف تهاولغ التدريبات 
مهارات  التصميم لتعليمجمال 

 ( HOTSالتفكري العليا )
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 مدرسة اللغة العربية ✓
استخدام كراسة  قبل نتيجة االختبار 

التدريبات ملهارة الكالم املبنية على 
وبعد  مهارات التفكري العليا املطورة

 استخدامها

 منالطالب يف اجملموعة الكبرية  ✓
)جمموعة  أ-الصف السابع 

-جتريبية( وطالب الصف السابع
  ب )جمموعة ضابطة( 

نتيجة االستبانة بعد تطبيق كراسة 
الكالم املبنية على التدريبات ملهارة 

 (HOTSمهارات التفكري العليا )

طالب اجملموعة الكبرية يف الصف  ✓
 السابع 

 إجراءات البحث وتطويره  .ه
الباحثة أبسلوب البحث وهو البحث  قامتمن انحية اإلجراءات والتطوير، 

الوصفي والتطويري. والتطوير املستخدم يف هذا البحث هو تعديل منوذج التصوير  
. وفيما بلی 5سوكيونو يف كتابه طوره( الذي Borg and Gallلدي بروع وغال )

 خطوات البحثالتطويري وهي تتضمن على عشر خطوات:

 
 البحث والتطوير : إجراءات 3.1الرسم البياين  

 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 298.  
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 حتليل املشكالت أو اإلحتياجات  .1
قامت الباحثة ابملالحظة ملعرفة أحوال عملية تعليم اللغة العربية ابستخدام  
كراسة التدريبات القدمية واملالحظة لكل نواحي املادة التعليمية واملشكالت يف 

اللغة العربية يف  املواد التعليمية كراسة التدريبات القدمية. واملقابلة مع مدّرسة 
ابطي عن خصائص الطالب و كراسة  1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

التدريبات املستخدمة واملشكالت اليت تواجهها املدّرسة يف عملية التعليم  
واملشكالت املوجودة يف استخدام كراسة التدريبات القدمية واالحتياجات اليت 

 حيتاجها الطالب.
 و البياانتمجع املعلومات أ  .2

قامت الباحثة مبطالعة كراسة التدريبات القدمية ومجع املعلومات املتعلقة 
ابملواد التعليمية كالكتاب املستخدم هل تكون جذابة أم ال، يراعي خلفية وميول 
الطالب أو ال، وأسباب املشكالت املوجودة، وقراءة الكتب املتعلقة بكيفية  

 يرا.ختطيطا وتطو  كراسة التدريبات تصميم  
 تصميم املنتج    .3

لتعليم مهارة الكالم   ت الباحثة الصورة العامة لكراسة التدريبا صممت
( وتطور مواد اللغة العربية وزايدة ما HOTSاملبنية على مهارات التفكري العليا )

حتتاج يف التطوير کاملفردات اجلديدة ابلصور املناسبة ونصوص احلوار والتدريبات 
يف  ةاملطور  كراسة التدريبات تفكري العليا. مث إرشاد أو بيان  املبنية غلى مهارات ال

شكل الصور أو اجلدول أو اخلطة لتسهيل الطالب يف استخدام كراسة 
 التدريبات.

 تصديق املنتج  .4
ملعرفة  ومدّرسة اللغة العربية بريين من اخلالباحثة بتصديق التصميم  قامت

بري األول يف جمال حمتوى  اخلفمن اخلبريين مها مدى صالحية املنتج املطور. 
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مهارات التفكري   التصميم لتعليم، واخلبري الثاين يف جمال تهاولغ كراسة التدريبات 
(. هذه اخلطوة تساعد على اكتشاف أخطاء املنتج املطور HOTSالعليا )

ونقصانه وللحصول على اإلقرتاحات واإلرشادات والتعليقات واملدخالت حول  
لإلصالح ومعرفة مدى صالحية املنتج. مث بعد أن حصلت الباحثة املنتج املطور 

الباحثة كراسة التدريبات املطورة  قدمتف واملدّرسة نتيجة االستبانة من اخلبريين
قبل التجربة   راسةإىل الطالب يف اجملموعة احملدودة )الصغرية( ملعرفة صالحية الك

 إىل الطالب.
 إصالح املنتج  .5

  بريين الباحثة ابإلصالحات على نتائج املنتج املطور من اخل قامت
 لتصحيح األخطاء والنقصان املوجودة فيه ليكون املنتج كامال ومناسبا.  واملدّرسة

 جتربة املنتج )األول(  .6
الباحثة بتجربة املنتج احملدودة لتأكيد مدی  قدمتبعد إمتام التصحيح، 

صالحية كراسة التدريبات املطورة يف التطبيق. وجتري هذه التجربة يف الصف 
يف عملية  واشرتكابطي,  1السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

االستباانت إىل الطالب ملعرفة آرائهم قبل التجربة  وزعت. مّث طالب  6التجربة 
 ىل التجربة امليدانية.إ

 إصالح املنتج  .7
بعد أن قدمت الباحثة كراسة التدريبات املطورة واالستبانة، فحصلت 

طالب. مث ميكن الباحثة أن تصحح   6على نتائج االستبانة عن املنتج من 
 كراسة التدريبات املطورة كما املطلوب.

 جتربة املنتج )الثاين(  .8
يبات املطورة يف عملية التعليم الباحثة املادة يف كراسة التدر  طبقت

طالبا يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية   35أ بعدد -للطالب يف الصف السابع
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االستباانت اليت يتضمن ابألمور املتعلقة بكراسة  وزعتابطي. مث  1احلكومية 
التدريبات املطورة. وكذلك تقدمي االختبار ملعرفة كفاءات الطالب بعد تطبيق  

 وملعرفة فعالية هذه كراسة التدريبات املطورة. كراسة التدريبات 
 إصالح املنتج  .9

الباحثة االستبانة واالختبار، فحصلت على نتائجهما هي  تقدميبعد 
اانت عن فعالية املنتج أي كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على البي

 مهارات التفكري العليا. مث تصحح الباحثة كما املطلوب. 
 املنتج النهائي  .10

  رجت االقرتاحات من اخلرباء وآراء الطالب ونتيجتهم يف االختبار، 
الباحثة أن تكون هذه كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على 
مهارات التفكري العليا املطورة فعاال يف عملية تعليم اللغة العربية يف املدرسة 

 ابطي.  1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 جتربة املنتج .و

( 2( تصميم التجربة، 1األنشطة يف هذا البحث لتجربة املنتج هي:  وجدت 
 أفراد التجربة. وكل منها لتنفيذ التجربة يف ميدان البحث العلمي.

 تصميم التجربة .1
 الباحثة حتريبتني يف جتربة املنتج هي: استخدمت

 صغريةأ(  التجربة ال
الباحثة  حللت. مث طالب من الصف السابع 6يقوم هبا  صغريةالتجربة ال

 التجربة امليدانية.يف نتائج االستبانة إلصالح املنتج املطور 
 التجربة امليدانية (ب 

التجربة امليدانية لتصديق املنتج املطور جتريبيا. تقام جتربة املنتج إىل الطالب يف  
ويف هذه   ابطي. 1من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  الصف السابع
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 أ( و-ىل جمموعتني ومها جمموعة جتريبية )الصف السابعالتجربة تنقسم الباحثة إ
 ب(.  -جمموعة ضابطة)الصف السابع

 أفراد التجربة .2
، واخلبري تهاولغ كراسة التدريبات اخلبري األول اخلبري األول يف جمال حمتوى   (أ

 (.HOTSمهارات التفكري العليا ) التصميم لتعليمالثاين يف جمال 
 مدرسة اللغة العربية (ب 
  ابطي 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  الصف السابع منطالب  (ج

 أسلوب مجع البياانت .ز
أسلوب مجع البياانت هو اخلطوة اليت أكثر إلسرتاتيجية يف البحث، ألن 
الغرض الرئيسي من هو احلصول على البياانت، بدون معرفة أسلوب مجع البياانت، 

ومن البياانت السابقة  6مبعايري البياانت احملددة.لن حتصل الباحثة على بياانت تفي 
الباحثة أسلوب مجع البياانت اليت تتكون من املالحظة واملقابلة  استخدمت

 واالستبانة واالختبار. وبياانهتا فيما يلي:
 املالحظة .1

املالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته 
والغرض من  7ن خالل ما نشاهده أو نسمع.ومعلوماته حيث جتمع خرباتنا م

املالحظة هو وصف اإلعدادات املدرسية واألنشطة اجلارية واألشخاص  
 8املشاركني يف األنشطة ومعىن األحداث.

الباحثة مبالحظة حالة الطالب يف عملية التعليم واشرتاكهم طول   قامت
على   مستوی دراسي. بـهذه املالحظة ستعرف الباحثة احتياجات الطالب 

كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم و مشكالت الطالب يف تعليم اللغة  
 

6 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2008). 62 
   . 149( ص 1417)الرايض: دار أسامة,  1, البحث العلمي ومفهومه وادواته واساسيته ذوقان عبيدات وآخرون,  7

8 Afifuddin Ahmad &Beni Soebani, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009). 134 
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العربية ابستخدام كراسة التدريبات وإرادهتم واهتمامهم ابللغة العربية، واملالحظة  
ها الباحثة جلمع البياانت عن صالحية كراسة التدريبات لتعليم مهارة  استخدمت

لعليا املطورة للحصول على البياانت األولية الكالم املبنية على مهارات التفكري ا
 يف تطوير املواد التعليمية اليت حيتاجها الطالب يف كراسة التدريبات.

وذلك تعرف من اشرتاکهم ونشاطهم ومحاستهم ومشكالهتم يف عملية  
تعليم اللغة العربية، والبياانت من هذه املالحظة عن الدراسة امليدانية يف تقومي 

 وقيمهم وسلوكهم يف استخدام كراسة التدريبات. مهارات الطالب 
 املقابلة .2

الباحثة أسلوب املقابلة الكتشاف بياانت اإلمکانية على هذا  استخدمت
البحث التطوير الذي يتعلق ابملشكالت واحلاجات وحول كراسة التدريبات 

  قامت ابطي.  1 املطورة ابلتطبيق يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الباحثة ابملقابلة مع مدرسة اللغة العربية يف املدرسة عن تعليم اللغة العربية  
واملشکالت وحاجات الطالب يف كراسة التدريبات و تعليم اللغة العربية لتعليم  

 (.HOTSمهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا )
 االستبانة  .3

الباحثة هذه االستبانة جلمع البياانت املطلوبة. ويعترب االستبيان أداة  استخدمت
مالئمة للحصول على املعلومات والبياانت واحلقائق املرتبطة مبواقع معينة،  
ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد 

  9املعينني مبوضوع االستبيان.
 الباحثة كما يلي:  استخدمتاليت  واالستبانة جلميع البياانت 

  االستبانة عن االقرتاحات والتعليقات لكراسة التدريبات املطورة من اخلبريين  (أ
 . ومدرسة اللغة العربية

 
   121ص.   , البحث العلمي ومفهومه وادواته واساسيته ذوقان عبيدات وآخرون,  9
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كراسة التدريبات ملهارة الكالم املبنية على فعالية  استخدام   االستبانة عن  (ب 
 من الطالب  (HOTSمهارات التفكري العليا )

 ختبار اال .4
ختبار هو جمموعة من املثريات )أسئلة شفهية أو كتابية أو صور أو رسوم(  اال

أعدت لتقيس كمية أو كيفية سلوكا ما، واإلختبار يعطي درجة ما أو رتبة ما  
 10للمفحوص، وميكن أن يكون اإلختبار من األسئلة جهازا معينا. 

املطورة الباحثة االختبار ملعرفة فعالية استخدام كراسة التدريبات  استخدمت
الباحثة االختبار   استخدمتلقياس كفاءة الطالب يف مادة اللغة العربية. و 

 القبلي واالختبار البعدي، وبياهنم كاآليت: 
االختبار القبلى لقياس قدرة الطالب عن مهارات اللغة العربية قبل جتربة   (أ

 كراسة التدريبات املطورة. 
م كراسة التدريبات االختبار البعدي ملعرفة جناح الطالب بعد استخدا (ب 

 املطورة. 
 أدوات مجع البياانت .ح

 أما أدوات مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث كما يلي:
 قابلةدليل امل .1

الباحثة دليل املقابلة جلمع املعلومات واملشکالت عن عملية  استخدمت
تعليم اللغة العربية واملشكالت اليت يواجهها الطالب يف التعليم ابستخدام  

 كراسة التدريبات القدمية واحتياجات الطالب يف عملية التعليم. 
 خطوات إعداد دليل املقابلة:

 لباحثة احلصول عليها.حتديد أهداف املقابلة واملعلومات اليت تريد ا .أ
 حتديد األفراد الذين سوف تقابلهم الباحثة  .ب 

 
   122، ص : البحث العلمي ومفهومه وادواته واساسيته ذوقان عبيدات وآخرون،  10
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 حتديد أسئلة املقابلة .ج
 حتديد مكان املقابلة وزماهنا .د

 أسئلة االستبانة .2
دليل االستبانة مستخدم ملعرفة صالحية كراسة التدريبات املطورة عند اخلبري  

، واخلبري الثاين يف جمال تهاولغ كراسة التدريبات اخلبري األول يف جمال حمتوى  
(، ومدرسة اللغة العربية يف هذه HOTSمهارات التفكري العليا ) التصميم لتعليم

دريبات املطورة عند الطالب يف الصف املدرسة. وكذلك ملعرفة فعالية كراسة الت
 السابع.

 خطوات إعداد االستبانة كما يلي:
 حتديد أهداف االستبانة اليت تريد الباحثة احلصول عليها .أ

 حتديد ملن يتم إجراء االستبانة  .ب 
 إعداد أسئلة االستبانة األساسية .ج
 تنفيذ االستبانة )حتديد مكان تنفيذ االستبانة و زمانه(  .د
 جة االستبانة حتليل وتقييم نتي .ه

 أسئلة االختبار  .3
م املبنية على مهارات التفكري  الدليل االختبار مستخدم لنيل نتيجة مهارة الك

 ( قبل وبعد جتربة كراسة التدريبات املطورة عليهم.HOTSالعليا )
 وخطوات إعداد االختبار كما يلي:

وختصيص  إعداد الكفاءة األساسية، املؤشرات، املوضوعات، التقييم،  .أ
 الوقت.

إختبار مادة اإلختبار، يشتمل على حتديد العناصر ملهارة الكالم اليت سيتم  .ب 
 اختبارها وحتديد موضوع املادة
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حتديد شكل ونوع االختبار. مت ترتيب االختبار يف شكل شخصي  .ج
 وموضوعي.

 ختبار. صناعة بنود من أسئلة اال .د
 بتخصيص الوقت.حتديد عدد بنود االختبار. عدد بنود االختبار تناسب  .ه
 حتديد النتيجة  .و
 كتابة أو ترتيب أسئلة االختبار على أساس بنود االختبار.   .ز
 تنفيذ االختبار للطالب. .ط

 أسلوب حتليل البياانت .ط
الباحثة   بدأت  ،متام مرحلة اجلمع وتصبح البياانت واملعلومات متوافرةإبعد 

مرحلة حتليل البياانت واملعلومات اجملموعة. فالبد للباحثة أن حتدد أنسب الطريقة 
 عاجلة البياانت واملعلومات حبيث ميكنها أن تستخلص منها مؤشرات انفعة ودقيقة مل

د حممد انزير أن حتليل البياانت وسليمة حىت تنتج منها إجابة أسئلة البحث. كما أكّ 
 املعاين احملتاجة يف التحليل البياانت  سيعطي حث، ألنه هو شيء مهم يف الب

 .حىت ال ميكن الفصل بني عملية حتليل البياانت و البحث العلمي  11ثةاملبحو 
 ولة من البحث والتطورصالباحثة يف حتليل املعلومات والبياانت احمل واعتمدت 

ابلتحليلني مها  التحليل( أي خيتلط Mixed Method) على طريقة التحليل املختلط
 يؤّكد كالمها صحة فهم البياانت  حيث الكيفي والتحليل الكمي  التحليل

نتاج املؤشرات واألدلة الكيفية ستواملعلومات احملصولة. ويقصد ابلتحليل الكيفي إ
ي هو حتليل  ستنتاج العالقات. ويقصد ابلتحليل الكمّ إوحماولة الربط بني احلقائق و 

تنتاج املؤشرات واألدلة الرقمية الدالة على الظاهرة املدروسة, ا، أي إساملعلومات رقميّ 
 exploratory sequential ه الباحثة هواستخدمتمن أنواع التحليل املختلط  ونوع

mixed  التحليل الكيفي على املعلومات  بتنفيذ يشتمل فيه مرحلتني مها املرحلة األوىل
 

11 Moh. Nazir, Metode penelitian   Cetakan kelima, (Jakarta: Ghilmia Indonesia, 2003) 

hlm 346 
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التحليل الكمي  بتنفيذملرحلة الثانية تبع بعدها اتولة من املالحظة واملقابلة و صاحمل
  12. ولة من االستبيان والتجربة حىت تصل إىل النتائجصعلى البياانت احمل

يت الباحثة التوضيح يف حتليل البياانت واملعلومات احملصولة وفقا على أوست
 :األساليب املستخدمة إلجابة أسئلة البحث كما التايل

 البياانت الكيفيةحتليل  .1
ابلتحليل  املدّرسةاملالحظة يف الفصل واملقابلة بني  ت الباحثة معلوما حللت

  . نتائج منهما لتحصيل (Descriptive Analysis)الكيفي على األسلوب الوصفي 
.  هلا واالحتياجات  املوجودة املشكالت  حللت أن الباحثة كنمي إليها وابعتماد

هوبرمان  ( وMeles)مها ميليسقدّ اليت لباحثة التحليل كما اخلطوات ا وترسم
(Hubermen)  :13كما يلي  
هي عملية مجع البياانت من امليدان عن   (،Data Collection)مجع البياانت  (1

طريقة املقابلة واملالحظة اليت تتعلق بتطوير كراسة التدريبات لتعليم مهارة 
الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

 ابطي. ويف هذه املرحلة تكون الباحثة أداة أساسية. 1احلكومية 
الباحثة بتلخص  قامتويقصد أن  (،Data Reduction)البياانت  ختفيض (2

طها حىت منث املوضوع كذلك حبأمهها و  تركزالبياانت املوجودة واختار و 
 .تكون البياانت صورة واضحة

ض البياانت وتعر  ختفيضهي عملية بعد  (،Data Display)عرض البياانت  (3
 .اوصفيّ  نّصاالباحثة البياانت الرئيسية 

وهو العملية  (،Conclusion Drawing/Verification)أو االستنتاج   قالتحق (4
 .نها نتائج البحثمنتج  تستق الباحثة فيها البياانت و قيث حتاألخرية ح

 
12 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 387 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hlm 246 
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 البياانت الكمية حتليل .2
 االستبانة .أ

والطالب ومدرسة اللغة العربية الباحثة االستبانة من اخلرباء  حللت
املقياس ابطي ابستخدام  1يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

   .(Skala Likert) واملقياس املستخدم هو مقياس ليکرت. الرمزو 
مقياس ليكرت هو طريقة لقياس اإلستجابة متأكد وغري متأكد عن  

األجوبة  البيان، لكي يتشدد اإلستجابة املستجب، فاستخدم مخسة مقاييس 
 14فقط.

 3.2اجلدول 
 15مقياس النتيجة أو اإلجابة من االستبانة
 مقياس النتيجة أو اإلجابة من االستبانة

1 2 3 4 5 
 جيد جدا  جيد  مقبول  ضعيف ضعيف جدا

 لكل درجة فهي : املعايريأما 
 ضعيف جدا، إذا كان اخلبري يعطي التقومي 1درجة  (أ

 التقومي ضعيفا، إذا كان اخلبري يعطي 2درجة  (ب 
 ، إذا كان اخلبري يعطي التقومي مقبوال 3درجة  (ج
 ، إذا كان اخلبري يعطي التقومي جيدا 4درجة  (د
 ، إذا كان اخلبري يعطي التقومي جيدا جدا5درجة  (ه

 16وأما الرموز املستخدم لتحليل االستبانة فهو ما يلي:
 

 
14 Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan bidang Pendidikan, (Penerbit 

ALFABETA: Bandung, 2014), hal. 29 

أمحد عودة عبد اجمليد، مفاهم تقومي والقياس واألداء، احللقة العلمية قياس األداء يف العمل األمين )رايض : كلية    15
 11(، ص. 2013التدريب قسم الربامج التدريبة 

16 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi), (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1999), hal: 313. 
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P      = املئوية الصالحية 

Xi    احملصولة القيمة = جمموع 
X     =جمموع األسئلة ضرب أعلى من درجات املعيار 

الباحثة مخسة معايري ملعرفة استخدام كراسة التدريبات املطورة من   استخدمت
 نتيجة االستبانة، وهي:

 3.3اجلدول 

 وصف النتيجة من االستبانة 

 القيمة  الفصيلة األرقام
 % 100 -  %84 جيد جدا   1
 % 84 -  %68 جيد   2
 % 68 -  %52 مقبول  3
 % 52 -  %36 ضعيف 4
 % 36 -  %20 ضعيف جدا 5

 والبيان من جدول اللياقة:
، فهو  %100 - %84إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  (1

 " جيد جدا  من الفصيلة "
فهو  ، %84 - %68إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  (2

 " جيد  من الفصيلة "
فهو  ، %68 - %52إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  (3

 "  مقبول من الفصيلة "
فهو  ، %52 - %36إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  (4

 " ضعيف من الفصيلة "
فهو  ، %36 - %20إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  (5

 "  ضعيف جدا من الفصيلة "
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 االختبار .ب
( ليبني  t-testالباحثة األسلوب اإلحصائي وهو اختبار التائي )  استخدمت

نتيجة االختبار القبلي والبعدي من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. 
 17اآليت:ها الباحثة كاستخدمتوالرموز اليت س

𝑡 =
𝑀𝑥 −𝑀𝑦

√(
∑𝑋2 + ∑𝑌2

𝑁𝑥 +𝑁𝑦 − 2
)(

1
𝑁𝑥

+
1
𝑁𝑦
)

 

  

𝑋1 = نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية 
𝑋2 = نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية 
(𝑋) = عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
𝑋2 = عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية 
∑𝑋 =  جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
∑ 2

𝑋
 جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية = 

𝑌1 = نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 
𝑌2 = نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة 
(𝑌) = عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
𝑌2 = عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 
∑𝑌 = جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
∑ 2

𝑌
 جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة = 

 

بعد حساب البياانت وحتليلها، فتصف الباحثة إىل النتيجة عن فعالية  
 فعالية.ت املطورة أم غري اكراسة التدريب

 
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta:Rineka 

Cipta, 2010) hal:354 
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احملصولة من الرموز   والتفسري ملعرفة فعالية التجربة هو إذا كانت النتيجة
t-test  كراسة املوجودة يف جدول درجة الصدق، فكانت  أكثر من النتيجة

التدريبات املطورة يف التجربة فعالة. والعكس منه ما يدل على فشلة التجربة. 
 اجلدولt-table (t .)والنتيجة املوجودة يف جدول درجة الصدق ب 

t-test (t  )احلساب< (t  )فعالية التجربة =اجلدول 
t-test (t  )احلساب> (t  )فشلت التجربة =اجلدول 
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 ميكن الباحثة أن تقتصر مصادر البياانت وطريقة مجعها وحتليلها كما يف اجلدول اآليت:

 : جدول عملية البحث3.4اجلدول 

 النمرة
 مصادر البياانت البياانت أسئلة البحث

أساليب مجع 
 البياانت وأدواهتا 

أسلوب حتليل 
 البياانت

كيف يتّم تطوير كراسة التدريبات لتعليم مهارة  1
الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا 

(HOTS يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية )
 ابطي 1احلكومية 

املعلومات عن عملية  -
 التعليم والتعلم  

املدخالت  -
 واإلرشادات

 

 مدّرسة اللغة العربية ✓
 
 
 اخلبري األول واخلبري الثاين ✓

 

 املالحظة ✓
 املقابلة ✓
 الواثئق ✓

 
 االستبانة  ✓

 وصفية حتليلية 

ما مدى صالحية تطوير كراسة التدريبات  2
لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري 

( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية HOTSالعليا )
 ابطي 1احلكومية 

نتيجة االستبانة عن  
جودة كراسة التدريبات  
املطورة وآراء اخلبريين عن  
حمتوى الكراسة 

حمتوى يف جمال اخلبري األول  ✓
، واخلبري الثاين املادة واللغة

  التصميم لتعليم جمال يف 
مهارات التفكري العليا 

االستبانة/ دليل   ✓
 اإلستبانة 

 

حتليال إحصائيا  
 وصفيا
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والتعليقات واالقرتاحات 
ملدخالت كراسة 

 التدريبات 

(HOTS)  
ة يف مدرسة اللغة العربي ✓

MTsN 1 Pati 
 الطالب   ✓

ما مدى فعالية تطوير كراسة التدريبات لتعليم   3
مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا 

(HOTS يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية )
 ابطي 1احلكومية 

أ و ب -السابعطالب الصف  نتيجة االختبار
من املدرسة املتوسطة اإلسالمية  

 ابطي 1احلكومية 

االختبار/بنود   ✓
 االختبار )أسئلة( 

حتليال إحصائيا  
 وصفيا
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 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها

 
حيتوي الفصل الرابع على ثالثة مباحث، منها: املبحث األول هو تطوير كراسة 

( يف املدرسة HOTSالتدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا )
ابطي بعرض البياانت وحتليلها، واملبحث الثاين هو  1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

صالحية كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا 
(HOTS يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية )بعرض البياانت وحتليلها، ابطي 1 

كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات لث هو فعاليةواملبحث الثا
بعرض   ابطي 1( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية HOTSالتفكري العليا )
 البياانت وحتليلها.

 
املبحث األول: تطوير كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات 

 ابطي 1( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية HOTSالتفكري العليا )
تطوير كراسة التدريبات لتعليم مهارة  عرضت الباحثة يف هذا البحث بياانت 

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  (HOTSالكالم املبنية على مهارات التفكري العليا )
صولة من انحية  ابطي. ومجعت الباحثة إجابة األسئلة بعرض البياانت احمل 1احلكومية 

املالحظة واملقابلة واالستبانة وكذلك االختبار مث حتليلها ومناقشتها. ولسهولة توجيه 
 العرض النتائج، فقامت الباحثة بعرضها مناسبة أبسئلة البحث.

تطوير كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات مّث قامت الباحثة 
 ( اليت طّورهاBorg and Gallوات تطوير بروغ وغال )خبط (HOTSالتفكري العليا )

وهبذه اخلطوات حتصل املعلومات والبياانت ملعرفة املشكالت  ه.سوغييونو يف كتاب
كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على واالحتياجات حىت التصديق وفعالية  
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جراء عشر خطوات، وهي: إب كراسة التدريبات . ومّتت  (HOTSمهارات التفكري العليا )
( تصديق  4( تصميم املنتج، 3مجع البياانت،  (2(حتليل االحتياجات واملشكالت، 1

( جتربة  8، 1( اصالح املنتج 7، 1( جتربة املنتج6( إصالح التصميم، 5التصميم، 
 ا البياانت املقصودة فكما تلي:مّ أ( املنتج النهائي. 10،  2( اصالح املنتج 9، 2املنتج

 واملشكالتحتليل االحتياجات  .أ
كراسة التدريبات لتعليم   تطويرل بقخلطوة األوىل هي حتليل االحتياجات. ا

قامت الباحثة بتحليل ، ف(HOTSمهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا )
حصلت عليها ابملالحظة واملقابلة. قامت الباحثة  اليت  عرض البياانت باالحتياجات 

نتيجة  الباحثة البياانت وصف. وقدمت العربية اللغة مدّرسة ابملالحظة واملقابلة مع
 يلي: من هذه املالحظة واملقابلة كما ت حتليل االحتياجات واملشكال

 املالحظة .1
أّدت الباحثة املالحظة عن حالة الطالب يف تعليم اللغة العربية. والطالب  

ة طالسابع "ب" من املدرسة املتوسيف هذا املبحث هم الطالب يف الصف 
  7ابطي يف احلصة الثانية حىت الثالثة  يف يوم اخلميس،  1اإلسالمية احلكومية 

م. التعليم تبدأ املادة مبوضوع "العنوان" والكتاب املستخدم فيه 2021ينايري 
سنة   KMA 183  2013" املعتمد ابملنهج الوطين TAQWA"كراسة التدريبات 

لوزارة الشؤون الدينية. وحالة الطلبة يف تعليم اللغة العربية ابستخدام   2019
 " فيما يلي:TAQWAكتاب "كراسة التدريبات 

 تعليم اللغة العربية يقام به ثالث حصص مثّ يعقدها مرتني يف األسبوع  (أ
يعتمد منهج تعليم اللغة العربية على املنهج الدراسي الذي قّرره وزارة الشؤون  (ب 

    2019سنة   KMA  183املعتمد ب  2013الدينية 
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  آلهنم أكثر ميوال عن التكلم  كفاءة الطالب يف مهارة الكالم مازالت ضعيفة (ج
هذه احلالة ألهنم خرجيون من املدرسة  عربية. اللغة ال من ابللغة اإلجنليزية 

 اإلبتدائية احلكومية. 
 " املعتمد ابملنهج الوطينTAQWAالكتاب املستخدم "كراسة التدريبات  (د

2013  KMA 183  لوزارة الشؤون الدينية. هذا الكتاب  2019سنة
وحيده يستخدمه الطالب، مع أّن هناك الكتاب التعليمي األساسي من 
وزارة الشؤون الدينية. ولكن اليستخدمه ألّن مدّرسة اللغة العربية اليطبعه  

 .TAQWAوتفضل استخدام كراسة التدريبات 
املتوسطة املدرسة  يف الصف السابع من كراسة التدريبات املستخدمة (ه

ابطي مل تناسب مبعايري الكتاب التعليمي أو كراسة  1اإلسالمية احلكومية 
مل توجه و  مازالت بسيطةووجدت الباحثة تلك الكراسة  التدريبات اجليدة.

تفكريهم العليا كما يطلبها  ات الطالب إىل تشجيع قدراهتم يف ترقية مهار 
مرتكزة يف جمال اإلدراك  و( كالمالرة اهيف مخاصة )، 4Cاملنهج الوطىن بــ 

 .( وقليل املواد يف مهارة الكالمLOTSومهارات التفكري األدىن)
كراسة التدريبات املستخدمة مل تكن جذابة أو غري ملّونة حىت يشعر  (و

الطالب ابمللل وكذلك التدريبات فيها غري متعددة وأكثرها فردّّي وما زالت 
 يف املستوى املعريف.

 املقابلة .2
العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  مع مدّرسة اللغة  1ة ابملقابلةقامت الباحث

م. وفيما يلي البياانت احملصولة من  2021يف شهر فربايري  ابطي 1احلكومية 
 .املقابلة

 
 2021فربايري   1املقابلة مع مدرسة اللغة العربية يف  1
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عا، ظهر التقييم اليومي أو  تكان تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة مل يكن مم (أ
. وكذلك أكثرهم مل تكن على درجة االمتيازنتيجة االختبار لدي الطالب 
مما يؤدي بدوره إىل نتائج تعليمية منخفضة  اخنفاض اهتمام الطالب بتعلم 

 حيققها الطالب.
دافعة الطالب يف تعليم اللغة العربية منخفضة، ألن املشكالت املتعددة اليت  (ب 

 تعليم  يواجهها الطالب يف تعليم اللغة العربية، منها: هم يشعرون ابلصعبة يف
اإلبتدائية  اللغة العربية، ألن بعضهم مل يتعلموا اللغة العربية يف املدرسة 

مل أي كراسة التدريبات املستخدمة ، والكتاب التعليمي املستخدم احلكومية
 يراعي خلفية وميول أو احتياجات الطالب.

ولكن يف  الكتاب التعليمي املستخدم يشتمل على ترقية املهارات اللغوية (ج
 مهارة الكالم قليل املادة والتدريبات.

 كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالمسة اللغة العربية أن تطوير  رأت مدرّ  (د
 يف مواجهة القرن احلادي والعشرين وحاجة خاصة  مهمّ 

كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري تطوير  (ه
الطالب على التفكري     عصر ميلينيا، لدفعهو حاجة يف (HOTSالعليا )

الناقد بدءا من املشكلة البسيطة فردّي إىل املشكلة املعقدة مجاعيا ما يتعلق 
على املادة. وكذلك على الطالب أن يقدموا آراءهم دون خوف أو يتواصلوا 

 ممتعا. ة العربية بثقة، ويتعاونوا ويتعودوا لإلبداع واالبتكار ليكون تعليم اللغ
 التخطيطمجع البياانت و  .ب

كراسة  ختطيط اخلطوة الثانية هيخططت الباحثة بعد حتليل االحتياجات، 
 ة الباحث التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا مّث خططت

ها. وأّما البيان عنموضوع املواد واخلطوة وتعيني  كراسة التدريبات من   التطوير أهداف
 ي:فيما يل
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 تطوير كراسة التدريبات أهداف (1
كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات األهداف من  

التفكري العليا مناسبة ابحتياجات الطالب يعين يقدر الطالب أن يتكلموا مع 
تشجع قدراهتم يف ترقية زمالئهم وتبادل الفكرة وفهم مما أوصل املدّرسة وكذلك 

كراسة  رت الباحثةفطوّ . 4Cتفكريهم العليا كما يطلبها املنهج الوطىن بــ ات مهار 
التدريبات املخصوص لتعليم مهارة الكالم معتمدة على مهارات التفكري العليا 
مبواضع الكتاب التعليمي الذي أّلفه وزارة الشؤون الدينية. وهذه كراسة  

و الطالب  دّرسةو تساعد امل الميف ممارسة الكالتدريبات لتساعد الطالب 
 . لرتقية فعالية التعليم و التعلم

 موضوعات مواد كراسة التدريبات  (2
 كتابالاملوضوعات من  ةالباحثأخذت  كراسة التدريبات،مواد  تطويرويف 

  KMA 183املناسبة ب  2019وزارة الشؤون الدينية سنة  التعليمي الذي أّلفه
.وهي تتكون من ثالثة موضوعات، هم العنوان وبييت ومن يوميات  2019سنة 

 األسرة.
إذن، مجيع البياانت واملعلومات اليت حصلت عليها الباحثة تكون مرجعا 
ومصدرا لتصميم وتطوير كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على 

 مهارات التفكري العليا. 
 تصميم املنتج .ج

بعدما عرفت الباحثة املشكالت واالحتياجات يف تعليم اللغة العربية يف 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ابطي مث حصلت البياانت واملعلومات املدرسة 

وحتللها، فقامت  الباحثة بتصميم كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على  
(. وأّما تفصيل تصميم املنتج يتكون من العناصر HOTSمهارات التفكري العليا )

 التالية:
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 ( 1.4)اجلدول 
 م املنتج العناصر يف تصمي

 البياانت والصورة العناصر 
 الغالف .1

 األمامي
كان الغالف ملون وجذاب. إختارت الباحثة  اللون الربتقايل واألخضر 
لتخلط واندمج األلوان املالئمة. ووضعت موضوع كراسة التدريبات والفصل 
واسم املؤلفة. فيه صورة عملية احملاورة/احملادثة وأعالها صورة تدل على 

عليم مهارة مهارات التفكري العليا. وعنوان الكتاب هو "كراسة التدريبات لت
  2013يف تطبيق املنهج الدراسي الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا" 

. وهذاه الكراسة للصف السابع يف 2019سنة  KMA 183 املعتمد ب 
 الدور الثاين من املدرسة املتوسطة اإلسالمية.

 
. وطبعت الباحثة على نملوّ بغري  داخلي بعد الغالف األمامي هو غالفو 

 الكتاب  مؤلفةوفيه املربع لتسجل اسم  .غرام 80أبيض مقوى يزن من  ورق
 .واملشرفني واخلرباء
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الشكل  .2

 واملساحة
سم تقريبا. وهو   21x29،7طبعت كراسة التدريبات املطورة على حجم 

 كراسة التدريبات.مساحة عامة ل

  
 سم  21

الورق  .3
 والطباعة

غرام. وحجم الورق  70أّما الورق اليت استخدمت الباحثة ورقا مقوّي يزن من 
صفحات. مّث  34كون هذه كراسة التدريبات من وتت. A4هو حجم 

 Sakkal Majallaنوع شكل احلروف ب  باحثة اجلمل العربيةاستخدمت ال
نوع شكل  واجلمل اإلندونيسية ب  (cmسنتيمرت ) 1ومساحته  18وحجمه 
مرتب  باحثةألن ذلك الشكل رأته ال 12وحجمه  Comic Sans Msاحلروف 

 للقراءة. وسهلة ومجيل
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الصور . 4
واألشكال 
 التوضيحية

قدَّمت الباخثة مادة كراسة التدريبات ابلصور واألشكال املمناسبة ملساعدة 
 توضيح املواد للطالب 

 املقدمة إىل ثالثة أقسام، منها: تتكون هذه  املقدمة . 5
 التمهيد وكلمة الشكر والتقدير  .أ

الصفحة حتتوي على التمهيد من الكاتبة وكلمة الشکر والتقدير  هيف هذ
اليت تبني كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات 

 .، وتكتبها ابللغة اإلندونيسية وفيه وصف كراسة التدريبات التفكري العليا

 
 ارشادات استخدام كراسة التدريبات .ب 

فيها االرشادات الستخدام كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية  
هذه تساعد ( ملستخدم الکراسة.HOTSعلى مهارات التفكري العليا )

 للمعلم واملتعلم يف فهم عملية التعليم. 
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 ّيت الكتابحمتو  .ج
الصفحة ملساعدة القارئ إلجياد املادة يف هذه حمتوّيت الكتاب منرة 

 املقصودة. وطبع حمتوّيت الكتاب ابلطباعة السوداء.

 
مناسبة على  وأشكال توضيحية بصورةصفحة االفتتاح )غالف املوضوع(  .د

 . وهذا الغالف لعنوان الدرس الذي وضع يف كل الدروس املوضوع
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داف واملؤشرات. واأله  (KD( والكفاءة األساسية ) KIالكفاءة الرئيسية ) .ه

يف هذا اجملال كفاءات مرجوة لدى الطالب وهناك مؤشرات مطورة اليت 
تعود إىل الكفاءات األساسية لدى مادة اللغة العربية للمدرسة املتوسطة. 
هذه األهداف مهمةجدا للمعلم والطالب لكي تكون عملية التعليم 

 فعالة.
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( العنوان 1التدريبات على ثالثة موضوعات، منها: حتتوي هذه كراسة  .حمتوى املادة6

(Alamat ،)2( والبيت )Rumah ،)3( ومن يوميات األسرة )Aktivitas 

Keluarga والرتكيب ونص احلوار وعبارات  (. يف كل املوضوع مفردات 
 (.HOTSوالتدريبات املبنية على مهارات التفكري العليا )

 املفردات والعبارات -
الكاتبة املفردات ابستخدام الصور امللونة أو الكلمات املقصودة تكتب 

مّث  بدون عرض معناها. ويتّم اختيار املفردات وصورها مناسبة ابملوضوع.
تتبعها ثالث عبارات بسيطة لكي يفهم الطالب كيف جعل  املفردات 

 إىل اجلملة.
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  نص احلوار -

  2013 تتعلق ابملوضوع الذي حدده املنهجخططت الباحثة نص احلوار 
KMA 183  هذا احلوار كوسيلة أو أمثلة للطالب يف تطبيق كفاءة .

 اليومية. ابللغة العربية عن املوضوع الذي يتعلق حبياهتمالكالم ابللغة 
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 عن احلوار التدريبات  -
ات يف ترقية مهار قدراهتم  املختلفة ليشجع قّدمت الباحثة التدريبات 

وهي التفكري النقدي وحل  4Cتفكريهم العليا كما يطلبها املنهج الوطىن بــ 
واإلبداع   (Critical Thinking and Problem Solving) املشكالت 
  ( Communication) والتواصل (Creativity and Innovation) واالبتكار
(. التدريبات عن احلوار حتتوي على التدريبات Collaboration) والتعاون

وعرضت الباحثة  عدد التدريبات خمتلفة بني املوضوع الفردي واجلماعي. 
، التدريبات ألن قامت الباحثة بتكييف احتياجات الطالب  أربعيعين 

مثل: )أ( تطبيق احلوار أمام الفصل بني الطالبني، )ب( إجابة األسئلة  
املوجودة، )ج( وصف الصورة إىل العبارة البسيطة  شفهيا وفقا بنّص احلوار

شفهّيا، )د(  جْعل احلوار احلّر والبسيط مع األصدقاء حسب املوضوع 
 املعّينة. وقّدمت الباحثة التدريبات تتعلق مبكوانت مهارات التفكري العليا.

 
 الرتكيب والتدريبات على الرتكيب -



78 

  2013 املنهجقّدمت الباحثة الرتكيب مناسبة ابلكفاءة األساسية كما يف 
KMA 183  هذه الرتكيب لرتقية كفاءة الطالب عند الكالم، ولكن .

الرتكيب يف مهارة الكالم ليس للغاية حّد ذاهتا. وأّما هدف التدريبات 
 على الرتكيب ملمارسة كالم الطالب مطابقا ابلرتكيب صحيحا.

 
  183( KMAاملادة منظمة حسب املوضوع يف قرار وزارة الشؤون الدينية ) تنظيم املادة .1

 املبنية مبهارات التفكري العليا 2013مبنهج  2019سنة 
لكل موضوع خيتتم ابللعبة اللغوية لكي يصبح الطالب غري ملل مّث التفكري  اخلامتة .2

 والقيمة.والتعليقات واملتابعة وكذلك حقل التوقيع 
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قائمة  .3
 املراجع

حتتوي قائمة املراجع من املراجع واملصادر املستخدمة يف الكتب يف املستوى 
 املتوسط. وتقع قائمة املراجع يف الوجه اخللفي

 ( HOTSاملنتج لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا ) خصائص 
 الصورة خصائص املنتج

 ( Critical Thingkingالتفكري الناقد ) .1
 املفردات والعبارات -

كانت املفردات تعرض ابلصور  
 ينتقدحيث   املناسبة واجلذابة

ىن املفردات من  عالطالب م
 الصورة 
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التفكري النقدي   الناقد والتفكري  .2
 Critical Thinking)  وحل املشكالت 

and Problem Solving  والتواصل )
(Communication والتعاون )
(Collaboration ) 
 احلوار )هّيا نتكّلم(  .أ

الطالب احلوار  جيرب ويطبق
املوجود املناسب حبياهتم اليومية  

 ويتواصلون ويتعاونون بينهم. 
 

 التدريبات على احلوار  .ب 
الطالبان احلوار أمام الفصل   يطبق

ويتبادالن يف املقابلة أو 
االستجواب عن املوضوع املعني مث 

 بتغيري اسم احملاور.   احلوار يبدع
هذا السؤال يوجه إىل أسئلة 

HOTS C3 & C6 

 
الطالب الصور املعينة  حيلل

هذا السؤال يوجه إىل   .شفهّيا. 
  HOTS C5أسئلة 
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الطالب مادة  يؤّلف أو يبدع

احلوار  احلر البسيط شفهّيا 
مناسبة ابحلياة اليومية. هذا 

 HOTSالسؤال يوجه إىل أسئلة 
C6  

 

 

 املنتجتصديق  .د
بعد انتهاء تصميم كراسة التدريبات املبنية على مهارات التفكري العليا، فأتت 
الباحثة إىل اخلبريين لتصديق املنتج وصالحيته وملعرفة آرائهما واملداخالت  
واالقرتاحات عن كراسة التدريبات املطورة من االستبانة. ومها خبرية يف جمال احملتوى 

 ميم. طلبت الباحثة عن األستاذة الدكتورة ليلي فطريياين واللغة وخبري يف جمال التص
املاجسرت كاخلبرية األول يف جمال احملتوى واللغة ، وهي حماضرة ملادة تطبيق تعليم اللغة  
العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج. مث اختارت الباحثة األستاذ الدكتور حممد  

جمال التصميم، وهو كاتب من قسم األدب  املاجسرت كاخلبري الثاين يف أحسن الدين
العريب يف كلية األدب جبامعة ماالنج احلكومية  وكذلك حماضر ملادة دراسة العربية 

 املكاشفة فيها.
حصلت الباحثة نتائج االستبانة من اخلبرية جمال احملتوى واللغة وخبري يف جمال 

من خبرية احملتوى واللغة تدّل التصميم ومدّرسة اللغة العربية. وكانت نتيجة االستبانة 
نتيجة االستبانة  مثّ . %95.65على تقدير "جّيد جّدا" الذي يبلغ إىل نسبة مئوية 

من قبل خبري جمال التصميم تدّل على تقدير "جّيد" الذي يبلغ إىل نسبة مئوية 
مدّرسة اللغة العربية تبلغ إىل نسبة مئوية  . وأّما نتيجة االستبانة من 77،57%
اخلالصة من هذه النتائج تدل على  وهي على مستوى "جّيد جّدا".  94،54%
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على مهارات التفكري العليا ميكن استخدامها يف عملية  أّن كراسة التدريبات املبنية
 التعليم لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة الكالم. 

وأّما بنود االستبانة لتصديق املنتج من اخلرباء ونتائجها واقرتاحاهتا وحتليل 
نتائجها، فستشرحها الباحثة شرحا تفصيليا يف املبحث الثاين اآليت من هذا الفصل 
وهو صالحية كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري 

 العليا.  
  لتصميمإصالح ا .ه

أن يقوم اخلبريان بتصديق املنتج وحصلت الباحثة البياانت واملعلومات من  بعد
اقرتاحات وتعليقاهتما، فأصلحت الباحثة كراسة التدريبات املطورة حسب 

  كما يلي:ومن التصحيحات املوجودة وردهتا الباحثة  االقرتاحات والتعليقات منهما. 
 ( 2.4)اجلدول 

 إصالح التصميم 
 بعد التصحيح كراسة التدريبات  قبل التصحيح كراسة التدريبات  الرقم  

توجد األخطاء يف الكتابة والرتكيب، مثل   1
اخلطاء يف كتابة مهزة الوصل أو القطع 

 واخلطاء يف كتابة احلروف

 

تصحيح تلك األخطاء إّما يف  قامت الباحثة ب
 الكتابة أو الرتكيب

 



83 

تصميم منوذج الكتابة املائل يف الغالف   2
 األمامي ليكون كتابته غري مائل 

 

 بتصميم منوذج الكتابة غري املائل قامت الباحثة 

 

لكي يهتّم كتابة الكلمات الغريبة مثل   3
الكلمات اإلجنليزية أن يكتب خبّط 

 (.Italicمائل )

 

قامت الباحثة بتحسني كتابة الكلمات الغريبة أن  
 (.Italic)يكتب خبّط مائل

 

البّد أن يزيد يف كراسة التدريبات   4
ألّن مل الغالف اخللفي وسرية ذاتية 

وسرية ذاتية   الغالف اخللفي قامت الباحثة بزّيدة 
 فيها
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 توجد من قبل
 
 
 
 

 
ينبغي أن تفّضل عناصر مهارات  5

التفكري العليا يف كراسة التدريبات بذكر 
مستوى مهارلت التفكري العليا مثل  

C4,C5,C6  .ألّن هناك مل توجد 

 

بذكر  HOTSقامت الباحثة بزّيدة عناصر 
مستوى مهارات التفكري العليا مثل 

C4,C5,C6 

 

أن يكون طلب الصورة اليت مل جتعل  6
 متحريين الطالب 

 أّدت الباحثة تغيري الصور املتحرية لدى الطالب
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من اجلدول السابقة نعرف أبّن الباحثة قد أّدت حتسني كراسة التدريبات 
لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا مناسبة ابقرتاحات 
واملداخالت من اخلبريين حىت تصبح كراسة التدريبات صالحية وفعالية يف عملية 

 ابطي.  1ية احلكومية تعليم اللغة العربية يف املدرية املتوسطة اإلسالم
 جتربة املنتج الصغرية .و

بعد إمتام التصحيح، تقدم الباحثة بتجربة املنتج احملدودة لتأكيد مدی صالحية  
هذه التجربة يف الصف السابع من  جرت كراسة التدريبات املطورة يف التطبيق. و 
  . 2021أبريل  26يوم اإلثنني،  ابطي 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

مّث وّزعت  وقامت الباحثة بتطبيق املنتج املطورة .طالب  6وتشرتك يف عملية التجربة 
ا . وأمّ كراسة التدريبات املطورة  ملعرفة آراءهم عن ستة طالب  الباحثة االستبانة إىل

 نتيجة االستبانة من التجربة الصغرية كما يف اآلتية: 
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  (3.4)اجلدول 
 االستبانة من التجربة الصغرية  نتيجة

 بنود التقومي الرقم

انت
البيا

عة 
جممو

 

 اإلجابة
 

نسبة  
 املئوية

1 2 3 4 5   

1. 
رغبة يف مادة اللغة العربية يف  

 % 90 27 30 3 3 - - - 6 كراسة التدريبات املطورة

إرشاد استخدام الكتاب  .2
 % 83 25 30 2 3 1 - - 6 سهلة للفهم 

3. 
كراسة املادة املوجودة يف 

التدريبات املطورة مناسبة 
 ابحلياة اليومية

6 - - - 2 4 30 28 93 % 

4. 
أكثر فعالة ومحاسة يف تعليم 
اللغة العربية هبذه كراسة 

 التدريبات 
6 - - 1 2 3 30 25 83 % 

5. 
الصورة التوضيحية مساعدة 
لفهم اللغة العربية بكل  

 سهولة
6 - - - 1 5 30 29 97 % 

6. 
هذه كراسة التدريبات 

 % 83 25 30 2 3 1 - - 6 مساعدة لرتقية مهارة الكالم

7. 
كراسة التدريبات املبننية على 
مهارات التفكري العليا 
مناسبة ابحتياجات الطالب 

6 - - - 3 3 30 27 90 % 
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 يف املدرسة

8. 
هذه كراسة التدريبات 
مساعدة على التعلم ذاتيا أو  

 اجتماعيا
6 - - - 2 4 30 28 93 % 

9. 
الصور و األلوان املستخدمة 

هذه كراسة التدريبات يف 
 جذابة

6 - - - - 6 30 30 100 % 

10 . 
عرض املفردات والعبارات 
تساعد الكفاءة يف مهارة 

 الكالم
6 - -  3 3 30 27 90 % 

وضوح عرض نص احلوار  . 11
 مناسبة ابلواقع 

6 - - - 3 3 30 27 90 % 

12 . 

عرض التدريبات على احلوار 
يشجع قدرة الطالب يف 

مهارات التفكري العليا  ترقية 
(HOTS)  لتعليم مهارة

 الكالم

6 - - 1 2 3 30 25 83 % 

 % 89.7 323 360      جمموعات النتيجة احملصولة
 البيان: 

 : غري موافق جّدا  1
 : غري موافق  2
 : موافق  3
 : موافق جّدأ  4
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 : موافق جّدا شديًدا  5
كراسة التدريبات يف أّما حتليل نتيجة االستبانة احملصولة من آراء الطالب عن 

 اجملموعة الصغرية كما اآليت:
 .رغبة يف مادة اللغة العربية يف كراسة التدريبات املطورةمن الطالب قالوا أبهّنم   %90 (أ

 إرشاد استخدام الكتاب سهلة للفهممن الطالب قالوا أبّّن   %83 (ب 
مناسبة  املطورةكراسة التدريبات املادة املوجودة يف من الطالب قالوا أبّّن  %93 (ج

 ابحلياة اليومية
أكثر فعالة ومحاسة يف تعليم اللغة العربية هبذه كراسة  من الطالب قالوا أبهّّنم  % 83 (د

 التدريبات 
الصورة التوضيحية مساعدة لفهم اللغة العربية بكل  من الطالب قالوا أبّّن  % 97 (ه

 سهولة
 الممهارة الك مساعدة لرتقيةه كراسة التدريبات هذمن الطالب قالوا أبّّن   %83 (و
من الطالب قالوا أبّّن كراسة التدريبات املبننية على مهارات التفكري العليا  %90 (ز

 مناسبة ابحتياجات الطالب يف املدرسة مناسبة ابحتياجات الطالب يف املدرسة
هذه كراسة التدريبات مساعدة على التعلم ذاتيا أو من الطالب قالوا أبّّن  % 93 (ح

 اجتماعيا
هذه كراسة التدريبات الصور واأللوان املستخدمة يف من الطالب قالوا أبّّن  %100 (ط

 جذابة
من الطالب قالوا أبّّن عرض املفردات والعبارات تساعد الكفاءة يف مهارة  % 90 (ي

 الكالم
 وضوح عرض نص احلوار ومناسبة ابلواقعمن الطالب قالوا أبّّن   %90 (ك
يبات على احلوار يشجع قدرة الطالب يف عرض التدر  من الطالب قالوا أبّنّ  %83 (ل

 (.HOTSترقية مهارات التفكري العليا )
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 مثّ ملعرفة نسبة املئوية من نتائج االستبانة لدى الطالب ميكن حساهبا كما يلي:
𝑃 =

∑ 𝑋𝑖

∑ 𝑋
𝑥 100% 

100 X 
املئوية املقبولة  323

= 360 
= 89،72 % 

 املعايري اآلتية: لوصف نتائج االستبانة استخدمت الباحثة 
 القيمة  الفصيلة األرقام

 % 100 -  %84 جيد جدا   1
 % 84 -  %68 جيد   2
 % 68 -  %52 مقبول  3
 % 52 -  %36 ضعيف 4
 % 36 -  %20 ضعيف جدا 5

إعتمادا من اجلدول السابق، نعرف أّن نتيجة االستبانة بنسبة املئوية تشري 
تدل على أّن قبول الطالب يف اجملموعة الصغرية على هذه   وهذه. %89،72إىل 

كراسة التدريبات اليت طّورهتا الباحثة لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات 
 استخدامها يف تعليم اللغة العربية.  " ، فيمكن جّيد جّداالتفكري العليا بدرجة "

 )األّول( إصالح املنتج .ز
هذه   أبنَّ  ت الباحثةحّلص، األولعلى البياانت احملصولة من جتربة املنتج  نظرا

كراسة التدريبات اليت طّورهتا الباحثة لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري 
وأّما التعديالت   .الصف السابعأن طبقتها الباحثة يف العليا صادقة على 

 إلصالحات املنتج بعد معرفة نقصان املادة حسب حتليل وتقومي التجربة الصغرية.
 امليدانيةجتربة املنتج  .ح

الباحثة جتربة املنتج امليدانية من كراسة التدريبات املطّورة يف تعليم اللغة   أّدت 
ابطي خالل   1العربية للصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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(. عملت الباحثة هذه اخلطوة يف 2021مايو  7أبريل حىت  27أسبوعني )من 
ابع أ( و اجملموعة الضابطة )الصف اجملموعتني، ومها اجملموعة التجريبية )الصف الس 

السابع ب(. قامت الباحثة هذه التجربة امليدانية بالختبار القبلي قبل تطبيق كراسة 
التدريبات املطورة و االختبار البعدي بعد تطبيقها. مّث بعد التجربة امليدانية وّزعت 

ة بكراسة التدريبات الباحثة االستبانة إىل الطالب ملعرفة آراءهم بعد تعليم اللغة العربي
 املطورة. 

فحصلت الباحثة املعلومات من االستبانة بنسبة املئوية تشري إىل 
تدل على أّن كراسة التدريبات اليت طّورهتا الباحثة لتعليم مهارة  وهذه. 91،10%

"، ابلتفسري أّن كراسة جّيد جّداالكالم املبنية على مهارات التفكري العليا بدرجة "
التدريبات املطورة صاحل وفعال وميكن استخدامها يف تعليم اللغة العربية والحيتاج إىل  

 التصحيح مرّة اثنية.  
وأّما حتليل نتيجة االستبانة احملصولة من آراء الطالب عن كراسة التدريبات يف 

املبحث الثالث أي اجملموعة الصغرية كما ستشرحها الباحثة شرحا تفصيليا يف 
لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري  مبحث فعالية كراسة التدريبات

 العليا.
 إصالح املنتج .ط

اعتمادا إىل البياانت احملصولة من مجيع االستباانت يف جتربة املنتج من التجربة 
لتصحيح و  امليدانية، أّكدت الباحثة أن كراسة التدريبات املطّورة ال حتتاج إىل ا

التحسني مرة اثنية. و كذالك قد قامت الباحثة االختبار الذي ستقّدم الباحثة  
 بياانته و حتليله يف املبحث التايل و هو مبحث فعالية املواد التعليمية املطّورة.

 املنتج النهائي .ي
تطبيق مجيع إجراءات البحث والتطوير مما سبق، وصلت الباحثة إىل  بعد

املنتج النهائي. يف هذه اخلطوة طبعت الباحثة كراسة  اخلطوة األخرية وهي
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قسمتها إىل مجيع الطالب يف الصف السابع من املدرسة  التدريبات املطورة مث
 ابطي.  1املتوسطة اإلسالمية 

 
كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات    صالحية: ثايناملبحث ال

 ابطي 1( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية HOTSالتفكري العليا )
بعد انتهاء تصميم كراسة التدريبات املبنية على مهارات التفكري العليا، فأتت  

ت واالقرتاحات عن كراسة  الباحثة إىل اخلبريين لتصديق املنتج وملعرفة آرائهما واملداخال
التدريبات املطورة من االستبانة. ومها خبرية يف جمال احملتوى واللغة وخبري يف جمال 

املاجسرت كاخلبرية األول يف  التصميم. طلبت الباحثة عن األستاذة الدكتورة ليلي فطريياين
معة موالان مالك جمال احملتوى واللغة ، وهي حماضرة ملادة تطبيق تعليم اللغة العربية جبا

املاجسرت   إبراهيم ماالنج. مث طلبت الباحثة عن األستاذ الدكتور حممد أحسن الدين
كاخلبري الثاين يف جمال التصميم، وهو كاتب من قسم األدب العريب يف كلية األدب 

 جبامعة ماالنج احلكومية  وكذلك حماضر ملادة دراسة العربية املكاشفة فيها. 
يل نتائج صالحية كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية  قّدمت الباحثة تفص 

 على مهارات التفكري العليا من اخلبريين ومّدرسة اللغة العربية مع حتليلها كما يلي:  
 نتائج تصديق اخلبرية األوىل يف جمال احملتوى واللغة  .أ

الدكتورة ليلي فطريياين قدمت الباحثة كراسة التدريبات املطورة إىل األستاذة 
م لتصديق كراسة التدريبات املطورة  2021أبريل  22املاجسرت يف يوم اخلميس، 

حسب معيار حمتوى املادة ولغتها. وهذه نتيجة االستبانة االوىل من خبرية جمال  
 احملتوى واللغة لكراسة التدريبات املطورة كما يلي:

 ( 4.4)اجلدول 
 نتيجة االستبانة من اخلبرية يف جمال احملتوى واللغة 

 نتيجة التقومي البنود الرقم العناصر  
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املعدل   النتيجة للتحكيم
 املئوي 

 الدرجة 

 دقة املادة

1 
مناسبة مبعيار الكفاءة األساسية 
والكفاءة الرئيسية على منهج  

2013 KMA 183 
5 

 5 مناسبة ابملؤشرات 2 جيد جدا  % 95
 5 مفيدة لزّيدة مهارة الكالم  3
مناسبة مبهارات التفكري العليا  4

(HOTS) 
4 

مضمون 
 املادة

 5 تكميل املادة 5

 جيد جدا  % 100
 5 وضوح املادة 6
 5 صدق املادة 7
 5 استعمال اللغة السليمة 8

التدريبات 
 والتقومي

 5 مناسبة التدريبات ابملؤشرات 9

 جيد جدا  % 92.5

 5 وضوح تعاليم األسئلة  10
 5 التدريبات املتنوعة 11
 4 توازن درجة الصعوبة  12
مناسبة التدريبات مبستوى  13

 الطالب 
5 

لرتقية مهارات التفكري تدافع  14
 (HOTSالعليا )

4 

 4 مناسبة عدد التدريبات  15
 5اليشتمل االختبار على مواد  16
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 خارج الدرس

لغة كراسة 
 التدريبات 

 5 لغة كراسة التدريبات سهلة 17

 جيد جدا  % 95
 4 لغة كراسة التدريبات مفهومة  18
 5 لغة كراسة التدريبات واضحة 19
 5 مفرادهتا مفهومة  20

إرشاد 
استخدام  
كراسة 
 التدريبات 

 5 يشتمل إرشاد استخدام الكتاب 21

 5 يعطي اإلرشاد كافية 22 جيد جدا  % 100
يعطي اإلرشادات لتخطيط  23

 التعليم 
5 

 جيد جدا % 95.65 110 اجملموع
 البياانت من االستبانة ابلرموز التايل:أّما الطريقة املستخدمة لتحليل 

𝑃 =
∑ 𝑋𝑖

∑ 𝑋
𝑥 100% 

100 x 
110 

 =املئوية املقبولة 
115 

= 95،65 % 
 لوصف نتائج االستبانة استخدمت الباحثة املعايري اآلتية: 

 القيمة  الفصيلة األرقام
 % 100 -  %84 جيد جدا   1
 % 84 -  %68 جيد   2
 % 68 -  %52 مقبول  3
 % 52 -  %36 ضعيف 4
 % 36 -  %20 ضعيف جدا 5
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( نعرف أبّن نتيجة صالحية كراسة التدريبات 4،4نظرا من اجلدول السابقة )اجلدول 
وهي على  %95.65املطورة من قبل جمال احملتوى واللغة تبلغ إىل نسبة مئوية 

 مستوى "جيد جدا". وأما التحليل جلمع بنود التقييم كما اآليت: 
 بدرجة "جيد جدا"  %95من انحية دقة املادة تبلغ إىل نسبة مئوية  (1
 بدرجة "جيد جدا"  %100من انحية مضمون املادة تبلغ إىل نسبة مئوية   (2
 جدا"  بدرجة "جيد  %92.5من انحية التدريبات والتقومي تبلغ إىل نسبة مئوية  (3
 بدرجة "جيد جدا"  %95من انحية لغة كراسة التدريبات تبلغ إىل نسبة مئوية  (4
بدرجة   %100تبلغ إىل نسبة مئوية  من انحية إرشاد استخدام كراسة التدريبات  (5

 "جيد جدا" 
من نتيجة االستبانة احملصولة، عرفت الباحثة أن نتيجة االستبانة من خبرية  

 احملتوى واللغة هي:
. وهذه  %95.65حسبت الباحثة نتيجة االستبانة فحصلت على نتيجة بعد أن  (1

النتيجة تدل على أن كراسة التدريبات املطورة تبلغ على درجة "جيد جدا". مبعىن  
أهّنا ميكن استخدامها يف عملية التعليم خاصة لتعليم مهارة الكالم املبنية على 

 مهارات التفكري العليا ابلتصحيح. 
 رتاحات والتعليقات واملداخالت يف هذه االستبانة، وهي:أعطت اخلبرية االق (2

هذه كراسة التدريبات املطورة ممتازة ولكن هناك بعض الكلمات غري  -
 مفهومة. إذن البد للباحثة أن تصلح تلك الكلمات. 

أجْب تصحيح األخطاء إّما يف الكتابة أو الرتكيب، مثل: أجْب األسئلة      -
 .َعِن األسئلة

البياانت احملصولة من عن ( 4 .4ل اجلدول السابق )اجلدو يف  ظهرقد 
. وقد حللت الباحثة اولغتهحمتوى كراسة التدريبات االستبانة لدى اخلبري يف جمال 

أكثر النتائج  انالتحكيم ابلدرجة والتفسري وفقا للنتائج املوجودة. وك لكل بنود عناصر
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تدل على  %95،65% وهي حصلت على نتيجة 100 – 84مدى تراوحت بني 
ابلتصحيح البسيط"، فقامت الباحثة  اميكن استخدامه" ا" ابلتفسريد جدّ املعيار "جيّ 

 نتيجة االستبانة. من هذه   ابلتعديل
 من تلك البياانت، قامت الباحثة ابلتصحيح لكل النواحي املطلوبة اليت انلت 

 ابلتصحيح البسيط"  اد" . "ميكن استخدامهالباحثة النتيجة على املعيار "جيّ 
  ( 4بند الرقم )  الباحثة هي: تصحح والعناصر يف بنود األسئلة اليت جيب عليها أن

تدافع  ( 14( توازن درجة الصعوبة، )HOTS( ،)12مناسبة مبهارات التفكري العليا )
( لغة  18( مناسبة عدد التدريبات، و)15، )(HOTSلرتقية مهارات التفكري العليا )

 مفهومة. كراسة التدريبات 
 اخلبري الثاين يف جمال التصميم تصديقنتائج ت .ب

قدمت الباحثة كراسة التدريبات املطورة إىل األستاذة الدكتور أحسن الدين  
م لتصديق كراسة التدريبات املطورة  2021أبريل  19املاجسرت يف يوم اإلثنني، 

الدين املاجسرت ألّن حسب معيار التصميم. اختارت الباحثة األستاد الدكتور أحسن 
له كفاءة يف جمال تصميم الكتاب وتعليم اللغة العربية. وهذه نتيجة االستبانة الثانية  

 من خبري جمال التصميم لكراسة التدريبات املطورة كما يلي:
 ( 5.4)اجلدول 

 نتيجة االستبانة من اخلبرية يف جمال التصميم  

كيم
لتح

ر ل
اص

العن
 

 البنود الرقم

 التقومي نتيجة 

املعدل   النتيجة
 املئوي 

 الدرجة 

عليم
ف الت

هدا
أ

 

 4 مالءمة األهداف مع قدرات الطالب 1
 4 منطقية وسياقية 2 جّيد  % 80

 4 مالءمة ابحتياجات الطالب 3
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ادة
ى/م

حمتو
 

4 
مدى مالءمة حمتوى / مواد كراسة 
التدريبات مع مهارة الكالم ملستوى  

 املتوسطة
5 

 جّيد  % 76
5 

حتتوي مادة مهارة الكالم على املفهوم  
الصحيح واملناسب وفًقا ملهارات التفكري 

 ( HOTS) العليا
3 

املواد املقدَّمة متنوعة ، وتتكون من عرض  6
 4 مادي وأمثلة وتدريبات وتقييمات 

7 
املواد املقدمة تتوافق مع خصائص أسئلة  

 ( HOTS) مهارات التفكري العليا
3 

 4 مادة كراسة التدريبات سياقية 8

قييم 
الت

 
9 

تتوافق التدريبات والتقييمات مع أهداف 
التعلم القائمة على األسئلة يف نظام 

 ( HOTS) مهارات التفكري العليا
4 

 جّيد  % 80
 4 التدريبات والتقييمات متنوعة  10
 4 نتائج التعلم القابلة للقياس  11

جم
احل

 

مع معيار   كراسة التدريبات يتوافق حجم  12
ISO 4 

 جيد  % 80
13 

كراسة  توافق احلجم مع مواد حمتوى 
 4 التدريبات 

الف 
 الغ

ميم
تص

 

14 
يتميز مظهر عناصر التخطيط على 
الغالفني األمامي واخللفي ابلوحدة  

 واالتساق
 جيد  % 71 3
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ألوان عناصر التخطيط متناغمة وتوضح   15
 الوظيفة

4 

 3 احلروف املستخدمة جذابة وسهلة القراءة 16
 4 يتطابق لون العنوان مع اللون اخللفي 17
 4 ال تستخدم الكثري من تركيبات احلروف 18

19 
رسم توضيحي لغالف الكتاب يصف  

 3 احملتوى / املواد التعليمية

لون الشكل واحلجم ونسبة الكائنات  20
 4 حسب الواقع

يم 
صم

ت
ادة

ى امل
حمتو

 

21 
وضع عناصر ختطيط التناسق بناًء على 

 4 األمناط

 جيد  % 80

عناصر ختطيط متناغمة مع مناطق قابلة   22
 4 للطباعة وهوامش متناسبة 

23 
التباعد بني النص والرسوم التوضيحية  

 4 مناسب

عنوان النشاط التعليمي والعنوان الفرعي   24
 الصفحةللنشاط التعليمي ورقم 

5 

 4 الرسوم التوضيحية وتعليقات الصور 25

ال يتعارض وضع الرسم التوضيحي   26
 كخلفية مع عنوان النص وحمتواه 

4 

 4 ال تستخدم الكثري من اخلطوط  27
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، Boldاستخدام االختالفات يف احلروف ) 28
Italic،Capital ليس مفرطًا ) 

3 

 4 والتباعدختطيط النص العادي  29
 4 مستوى العناوين واضح ومتسق ومتناسب  30
 3 قادرة على التعبري عن معىن الكائن  31
 4 شكل دقيق ومتناسب حسب الواقع 32
 5 إبداعي وديناميكي 33

 جّيد % 77.6 128 اجملموع
 التايل:أّما الطريقة املستخدمة لتحليل البياانت من االستبانة ابلرموز 

𝑃 =
∑ 𝑋𝑖

∑ 𝑋
𝑥 100% 

100 x 
281  

 =املئوية املقبولة 
561  

= 77،57 % 
 لوصف نتائج االستبانة استخدمت الباحثة املعايري اآلتية: 

 القيمة  الفصيلة األرقام
 % 100 -  %84 جيد جدا   1
 % 84 -  %68 جيد   2
 % 68 -  %52 مقبول  3
 % 52 -  %36 ضعيف 4
 % 36 -  %20 ضعيف جدا 5

نعرف أبّن نتيجة صالحية كراسة  (4،5اجلدول نظرا من اجلدول السابقة )
وهي   %77،57التدريبات املطورة من قبل جمال التصميم تبلغ إىل نسبة مئوية 

 على مستوى "جّيد ". وأما التحليل جلمع بنود التحكيم كما اآليت:
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 بدرجة "جّيد "   %80من انحية أهداف التعليم تبلغ إىل نسبة مئوية  (1
 بدرجة "جّيد "   %76من انحية حمتوى/مادة تبلغ إىل نسبة مئوية    (2
 بدرجة ""جّيد "  %80من انحية التقييم تبلغ إىل نسبة مئوية  (3
 "جّيد" بدرجة   %80تبلغ إىل نسبة مئوية   احلجممن انحية  (4
 "جّيد" بدرجة "  %71تبلغ إىل نسبة مئوية  تصميم الغالفمن انحية  (5
 "جّيد" بدرجة " %80تبلغ إىل نسبة مئوية  تصميم احملتوى/املادةمن انحية  (6

من نتيجة االستبانة احملصولة، عرفت الباحثة أن نتيجة االستبانة من خبري  
 التدريبات املبنية على مهارات التفكري العليا هي:تصميم كراسة 

.  %77،57بعد أن حسبت الباحثة نتيجة االستبانة فحصلت على نتيجة  (1
جّيد  وهذه النتيجة تدل على أن كراسة التدريبات املطورة تبلغ على درجة "

". مبعىن أهّنا صاحل يف عملية التعليم خاصة لتعليم مهارة الكالم املبنية على 
 ت التفكري العليا ابلتصحيح. مهارا

 اخلبري االقرتاحات واملدخالت يف هذه االستبانة، وهي:أعطى  (2
ينبغي أن تفّضل عناصر مهارلت التفكري العليا يف كراسة التدريبات بذكر   -

 ألّن هناك مل توجد.  C4,C5,C6مستوى مهارلت التفكري العليا مثل 
 أن يكون طلب الصورة اليت مل جتعل الطالب متحريين  -
لكي يهتّم كتابة الكلمات الغريبة مثل الكلمات اإلجنليزية أن يكتب خبّط  -

 (.Italicمائل )
 مل توجد الغالف اخللفي وسرية ذاتية يف كراسة التدريبات  -

االستبانة لدى   ( بياانت 4.5اجلدول قد قدمت الباحثة اجلدول السابق )
. وقد  كراسة التدريبات املبنية على مهارات التفكري العليااخلبري يف جمال تصميم  

ائج  حللت الباحثة لكل بنود عناصر التحكيم ابلدرجة والتفسري وفقا للنت
%  وهي حصلت على 84– 68املوجودة. وكان أكثر النتائج تراوحت بني مدى 
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د" ابلتفسري"ميكن استخدامه ابلتصحيح  % تدل على املعيار "جيّ 77،57نتيجة 
 نتيجة االستبانة. من هذه  فقامت الباحثة ابلتعديل  ."

من تلك البياانت، قامت الباحثة ابلتصحيح لكل النواحي املطلوبة اليت 
  ابلتصحيح "  ا" . "ميكن استخدامهمقبولالباحثة النتيجة على املعيار " انلت

(  5بند رقم ) الباحثة هي: تصحح والعناصر يف بنود األسئلة اليت جيب عليها أن 
الصحيح واملناسب وفًقا ملهارات التفكري  حتتوي مادة مهارة الكالم على املفهوم 

تتوافق مع خصائص أسئلة مهارات التفكري املواد املقدمة ( 7، )(HOTS) العليا
( يتميز مظهر عناصر التخطيط على الغالفني األمامي 14، )(HOTS) العليا

، احلروف املستخدمة جذابة وسهلة القراءة( 16واخللفي ابلوحدة واالتساق، )
(  28، )رسم توضيحي لغالف الكتاب يصف احملتوى / املواد التعليمية( 19)

(  31، )( ليس مفرطًا Bold ،Italic،Capitalيف احلروف ) استخدام االختالفات 
 . قادرة على التعبري عن معىن الكائن

 التصديق من مدرسة اللغة العربية يف املدرسة نتائج  .ج
بعد أن تصحح الباحثة كراسة التدريبات املطورة، فقّدمت الباحثة املنتج 

 ملعرفة آرائهاإىل مدّرسة اللغة العربية يف هذه املدرسة )األستاذة أوجي أفريلييا( 

دريبات املطورة قبل تطبيقها إىل الطالب. وهذه نتيجة االستبانة  عن كراسة الت
 ابطي. 1توسطة اإلسالمية احلكومية من مدّرسة اللغة العربية يف املدرسة امل
 ( 6.4)اجلدول 

 االستبانة من مدّرسة اللغة العربية  نتيجة

كيم
لتح

ر ل
اص

العن
 

 البنود الرقم

 نتيجة التقومي 

املعدل   النتيجة
 املئوي 

 الدرجة 

 جّيد جدا  % 100 5كراسة التدريبات لتعليم مهارة  غالف الكتاب "   1غالف 
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  اللغة املرجوة " جذابة و مناسبة مبهارة الكالم الكتاب
 5 املتوسطةاستخدام الصورة مناسب ابملرحلة  2
 5 الصورة واللون جذابة 3
 5 النوع وحجم الكتابة مناسب 4

ب 
كتا

ة ال
ائم

ف وق
هدا

األ
 

 4 مناسبة الكتاب بكفاءة الطالب 5

93.3 % 
 

 6 جّيد جدا 
الطالب يف  أهداف التعليم تناسب ابحتياجات 

كالم املبنية على مهارات التفكري  تعليم مهارة ال
 (HOTSالعليا )

5 

 5 وضوح قائمة حمتوّيت الكتاب 7

ءة 
كفا

 وال
سية

الرئي
ءة 

كفا
ال

سية
ألسا

ا
 

8 
الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية 

 مناسبة 
 KMA 183 2013ابملنهج 

5 
100 % 
 5 التعليمية سهلة للفهم املؤشرات  9 جّيد جدا  

10 
املؤشرات واضحة كدليل تطوير املواد يف  

 5 كراسة التدريبات
ملواد

قة ا
د

 

ه كراسة التدريبات  يف هذ  املوادنظام عرض  11
 4 الميساعد الطالب يف ترقية مهارة الك

93.3 % 
 جّيد 
 جّدا

ه الكراسة  الصور واأللوان املستخدمة يف هذ  12
 5 جذابة

املفردات تناسب ابملوضوع املدروسة وسهولة يف  13
 5 فهمها

العبارات فيه تريد معرفة الطالب يف املواصلة   14
 5 اجليدة  ابللغة العربية 

عرض الرتاكيب البسيطة و أمثلتها تساعد   15
 4 الطالب يف فهم تركيب الكلمة بسهولة
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تتعلق املواد املعروضة يف كراسة التدريبات  16
 ابحلياة اليومية

5 

ملواد
ض ا

عر
 

التدريبات املعروضة متنوعة لتطوير مهارات  17
 5 التفكري العليا

95 % 
 جّيد 
 جّدا

التدريبات تشجع كفاءة الطالب يف مهارة  18
 الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا

4 

يستخدم نص احلوار املعروض اللغة   19
 5 السليمة 

 5 أسئلة التدريبات وفقا للمؤشرات 20

قومي
الت

 

جودة أسئلة التقومي مناسبة للمستوى  21
 4 املتوسط

 جّيد  % 80
 4 التقومي لتنمية قدرة التفكري لدى الطالب  22

 جّيد جدا % 94.5 104 اجملموع
 لتحليل البياانت من االستبانة ابلرموز التايل:أّما الطريقة املستخدمة 

𝑃 =
∑ 𝑋𝑖

∑ 𝑋
𝑥 100% 

100 x 
041  

 =املئوية املقبولة 
101  

= 94،54 % 
 لوصف نتائج االستبانة استخدمت الباحثة املعايري اآلتية: 

 القيمة  الفصيلة األرقام
 % 100 -  %84 جيد جدا   1
 % 84 -  %68 جيد   2
 % 68 -  %52 مقبول  3
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 % 52 -  %36 ضعيف 4
 % 36 -  %20 ضعيف جدا 5

الباحثة أن مّدرسة اللغة  ( عرفت4،6السابقة )اجلدول إعتمادا من اجلدول 
تبلغ  العربية أعطت النتيجة هلذه كراسة التدريبات املبنية على مهارات التفكري العليا

إذن، هي ميكن  وهي على مستوى "جّيد جّدا ". %94،54إىل نسبة مئوية 
استخدامها يف عملية التعليم بقليل من التعديل أو التصحيح لرتقية كفاءة الطالب 

 وأما التحليل جلمع بنود التحكيم كما اآليت:  الم. يف مهارة الك
 بدرجة "جّيد جّدا "  %100من انحية غالف الكتاب تبلغ إىل نسبة مئوية  (1
بدرجة "جّيد   % 93.3من انحية األهداف وقائمة الكتاب تبلغ إىل نسبة مئوية   (2

 جّدا "
  % 100تبلغ إىل نسبة مئوية  الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسيةمن انحية  (3

 بدرجة "جّيد جّدا " 
 بدرجة "جّيد جّدا "  %93.3من انحية دقة املواد تبلغ إىل نسبة مئوية   (4
 "  جّدا جّيد" بدرجة %95من انحية عرض املواد الغالف تبلغ إىل نسبة مئوية  (5
 " جّيد  "بدرجة " %80تبلغ إىل نسبة مئوية  التقومي  من انحية  (6

، فقدمت الباحثة إىل ةاملطور  التدريبات كراسة بعد أن صححت الباحثة 
ملعرفة آرائها  ابطي 1 احلكومية اإلسالمية توسطةسة اللغة العربية يف املدرسة املمدرّ 
إىل الطالب، وقد حللت الباحثة لكل  هاقبل تطبيق ةاملطور  كراسة التدريباتعن  

ثر النتائج  بنود عناصر التحكيم ابلدرجة والتفسري وفقا للنتائج املوجودة، وكان أك
% تدل على  94.54وهي حصلت على نتيجة  %100 – 84تراوحت بني مدى 

املعيار "جيد جدا" ابلتفسري "ميكن استخدامه دون التصحيح البسيط " يف عملية 
 التعليم. 

 



104 

كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات فعالية  : ثالثاملبحث ال
 ابطي 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ( يف HOTSالتفكري العليا )

كراسة التدريبات لتعليم  عن   بعدما قامت الباحثة ابلتجربة الصغرية وإصالح املنتج
حسب مالحظات وإرشادات  (HOTSمهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا )

اخلبريين ومدّرسة اللغة العربية، فأّدت الباحثة ابلتجربة امليدانية أي طبقْتها يف الفصل 
احلقيقي. عقدت الباحثة عملية التعليم يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. أخذت 

حنو  ب -طالبا(، والصف السابع 35أ  كاجملموعة الضابطة )-الباحثة الصف السابع
 طالبا(.  35التجريبية ) اجملموعة

قامت الباحثة بتلك التجربة يف لقائني اثنني وطّبقت الباحثة كراسة التدريبات 
املطورة ملّدة أسبوعني. مّث بعد قيام الباحثة االختبار القبلي ، فطّبقت الباحثة عملية التعليم 

 لي البياانت عن عملية التعليم: ملعرفة كفاءة الطالب كّلهم إىل اجملموعة التجريبية. فيما ي
 ( 4،7اجلدول )

 جدول تطبيق كراسة التدريبات املطورة
 األنشطة اللقاء التاريخ الرقم
 االختبار القبلي  1 2021أبريل   26 .1
 عملية التعليم عن "بييت"  2 2021أبريل   27 .2
 عملية التعليم عن "بييت"  3 2021أبريل   28 .3
 عملية التعليم عن "من يوميات األسرة" 4 2021أبريل   30 .4
 عملية التعليم عن "من يوميات األسرة" 5 2021مايو   3 .5
 توزيع االستبانة واملقابلة مع املعلم وبعض الطالب  6 2021مايو   4 .6
 االختبار البعدي  7 2021مايو   6 .7

الكالم املبنية على كراسة التدريبات لتعليم مهارة حلصول البياانت عن فعالية 
قامت الباحثة ابختبارين، ومها االختبار القبلي واالختبار    (HOTSمهارات التفكري العليا )
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البعدي. واستهدف االختبار القبلي ملعرفة الكفاءة األساسية لكل الطالب قبل جتربة 
ة املنتج. واستهدف االختبار البعدي ملعرفة الكفاءة األساسية لكل الطالب بعد جترب

املنتج. وإذا ترتقي كفائتهم بعد متابعة التجربة فيمكن اختاذ االستنباط أّن املنتج املطور  
صاحل وفعال، وإاّل فالعكس. وأّما األسئلة اليت قدمتها الباحثة يف االختبار القبلي والبعدي 

 متساوية كما وضعتها الباحثة يف امللحق. 
راسة التدريبات لتعليم مهارة يف هذا املبحث سوف تشرح الباحثة عن فعالية ك

( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية HOTSالكالم املبنية على مهارات التفكري العليا )
ابالختبار القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة واجملموعة  ابطي 1احلكومية 

ئج البياانت التجريبية كما قد ذكرت الباحثة يف الشرح السابق. وستقوم الباحثة بشرح نتا
 اليت مّت احلصول عليها وحتليلها:

 االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .أ
  يف تعليم مهارة الكالم ابإلختبار القبلي ملعرفة كفائة الطالب  ةالباحث تقام

بطريقة مباشرة على أهنم يطورون احملادثة ابحلوار  القدمية/املستخدمة كراسة التدريبات ب
مخسة فعدد الطالب للمجموعة الضابطة  املدّرسة.على ما شاؤوا بدون القيادة من 

أ من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية -الصف السابعطالبا من  (35وثالثون )
طالبا من  (35مخسة وثالثون )عدد الطالب للمجموعة التجربية  وكذلك ، ابطي 1

 . ابطي 1ب من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  -الصف السابع
يف احلصة  2021أبريل  26عقدت الباحثة ابالختبار القبلي يوم اإلثنني، 

أ(  ابستخدام كراسة التدريبات القدمية -األوىل للمجموعة الضابطة )الصف السابع
كانت أسئلة    2021مايو  6اريخ وأّما االختبار البعدي قامت به الباحثة يف الت

االختبار القبلي تتكون من أربعة أسئلة جيب على طالب الضابطة أن جييبوها شفوّي. 
 وهي إجابة األسئلة حسب املوضوع. 

 الضابطة: وهذه البياانت من نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة
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 ( 4.8اجلدول )
  للمجموعة الضابطة والبعدي االختبار القبلينتائج 

 األمساء الرقم 
 االختبار البعدي  االختبار القبلي

 التقدير  الدرجة  التقدير  الدرجة 
 مقبول  55 ضعيف 45 أغْثنا زهوا  .1
 مقبول  55 ضعيف 50 أحسن عمال .2
 مقبول  50 ضعيف 45 ألفيان فائز .3
 مقبول  55 ضعيف 50 النساء ليلة  .4
 مقبول  60 ضعيف 50 النساء نور  . 5

 مقبول  65 مقبول  55 أري غاليه .6
 مقبول  60 ضعيف 45 بوغا جيرتا .7
 مقبول  60 مقبول  55 جاهاّي فيليس .8
 مقبول  60 ضعيف 45 ديسيت خري  .9
 مقبول  65 مقبول  60 ديفان صفر . 10
 مقبول  60 ضعيف 50 ديستا أيودّي . 11
 مقبول  65 مقبول  60 فاطييا غائيدا . 12
 مقبول  60 ضعيف 45 فاتيكا زهرة . 13
 ضعيف 50 ضعيف 40 فامتاريتا . 14
 ضعيف 45 ضعيف جّدا  35 فازا مولدا . 15
 ضعيف 45 ضعيف جّدا  30 فريلييا أماندا  . 16
 جّيد  65 ضعيف 50 حبيب حيسن  . 17
 مقبول  65 ضعيف 50 أينيزا أوريلييا . 18
 مقبول  55 ضعيف 50 عزّا رحيان . 19
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 مقبول  55 ضعيف 45 حممد رحيان  . 20
 مقبول  60 ضعيف 50 حممد أزكى  . 21
 مقبول  55 ضعيف 50 حممد فكري . 22
 مقبول  65 مقبول  55 حممد رفقي  . 23
 مقبول  55 ضعيف 50 حممد رزقي  . 24
 مقبول  65 مقبول  60 اندين ألفي . 25
 مقبول  55 ضعيف 50 انريتا نيلى . 26
 جّيد     70 مقبول  60 نشوى رمحة . 27
 جّيد  70 مقبول  55 نسرينا زكية . 28
 مقبول  65 ضعيف 50 األليكسانور  . 29
 مقبول  55 ضعيف 45 فاجني ابغوس . 30
 مقبول  60 ضعيف 50 رحيانة عاطفة . 31
 مقبول  55 ضعيف 50 اتليتا سهلة . 32
 مقبول  65 مقبول  55 يوسف وحيدا . 33
 مقبول  55 ضعيف 45 زهرة غينا . 34
 مقبول  65 مقبول  60 زسكييا أورا . 35

 1740 اجملموع
 ضعيف 

2065 
 مقبول

 59.00 49.71 املعدل 
 استخدمت الباحثة هذا املعيار لصفة درجة نتيجة االختبار:

 جّيد جّدا   = 100 – 84 (1
 جّيد    =   84 – 68 (2
 مقبول   =   68 – 52 (3
 ضعيف  =   52 – 36 (4
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 ضعيف جّدا   =  36 – 20 (5
استنادا إىل نتائج االختبار القبلي والبعدي من اجملموعة الضابطة السابقة 

اجملموعة الضابطة   حصلت الباحثة البياانت أبّّن نتيجة االختبار القبلي من الطالب يف
يعرّب أّن قدرة الطالب يف تعليم مهارة   والذي 49.71حصلوا على القيمة مبعدل 

 كفاءة طالب اجملموعة وهذه النتيجة تدل على أنّ  ".ضعيف الكالم يف مستوى "
الضابطة يف مهارة الكالم منخفضة ألّن أكثر من الطالب حيصلون على درجة 

 "ضعيف".  
يعرّب   ذيوال 59.00وأّما نتيجة االختبار البعدي حصلوا على القيمة مبعدل  

". وهذه النتيجة يف قبولأّن قدرة الطالب يف تعليم مهارة الكالم يف مستوى "
االختبار البعدي خيالف ابالختبار القبلي. هناك ترقية النتيجة ولو كان قليال. فهذا  
أيضا يدل على أّن كراسة التدريبات املستخدمة/القدمية مل يكن مساعدا ومشجعا 

 كالم خاصة املبنية على مهارات التفكري العليا. لكفاءة الطالب يف مهارة ال
 كما يلي:   وأّما املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي يف فئة التحكيم

 ( 4.9)اجلدول 
 املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة 

 التقدير  النتيجة الرقم
 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 املئوية عدد التالميذ  املئوية التالميذ عدد 
 - - - - جّيد جّدا  100 – 84 .1
 % 8.57 3 - - جّيد  84 – 68 .2
 % 82.85 29 % 28.57 10 مقبول  68 – 52 .3
 % 8.57 3 % 65.71 23 ضعيف 52 – 36 .4
 - - % 5.71 2 ضعيف جّدا 36 – 20 .5

 % 100 35 % 100 35 اجملموع
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إعتمادا على اجلدول السابقة أبّن نسبة املئوية لنتائج االختبار القبلي يف 
 اجملموعة الضابطة كما  اآليت: 

(  10نسبة املئوية لنتائج االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة تدل على أّن عشر ) (1
 ( طالب 23بتقدير "مقبول"، وثالثة وعشرين ) % 28.57طالب حيصلون على 

( حيصالن  2بتقدير "ضعيف"،   وابقيه الطالَبني اثَنني ) %65.71حيصلون على 
( بتقدير "ضعيف جّدا"، وال أحد من الطالب يف اجملموعة %5.71على )

 الضابطة الذين حيصلون تقدير "جّيد أو جّيد جّدا" يف االختبار القبلي.  
ضابطة تدل على أّن ثالث وأّما نسبة املئوية لنتائج االختبار البعدي يف اجملموعة ال (2

 ( طالبا29بتقدير "جّيد"، تسعة وعشرين ) %8.57( طالب حيصل على 3)
( طالب حيصل على 3بتقدير "مقبول"، وابقيهم ثالث ) %82.85حيصلون على 

بتقدير "ضعيف"، وال أحد من طالب اجملموعة الضابطة الذين حيصلون  % 8.57
 ار البعدي. تقدير "ضعيف جّدا و جّيد جّدا" يف االختب

 والبعدي للمجموعة التجريبية القبلي االختبار .ب
للمجموعة التجريبية تعقد   ختبار القبليّن عملية االأب كما قد ذكر يف السابق

يف احلصة األوىل للمجموعة التجريبية )الصّف   2021أبريل  26يف يوم اإلثنني، 
 تعليم مهارة يفختبار القبلي ملعرفة كفائة الطالب ب(. وهدف ذلك اال-السابع
بطريقة مباشرة على أهنم يطورون احملادثة  القدمية/املستخدمة كراسة التدريبات ب الكالم

 التجريبية فعدد الطالب للمجموعة  املدّرسة.ابحلوار على ما شاؤوا بدون القيادة من 
ب من املدرسة املتوسطة اإلسالمية  -الصف السابعطالبا من  (35مخسة وثالثون )

 . طياب 1احلكومية 
تعليم مهارة الكالم بكراسة التدريبات املبنية على تعليم   قد طبقت الباحثة

ب )كاجملموعة التجريبية( حالل أربع  -مهارات التفكري العليا يف الصف السابع
مايو   6ربيل ومايو. مّث قامت الباحثة االختبار البعدي يف التاريخ اللقاءات يف شهر أ
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سئلة االختبار القبلي تتكون من  كانت أ  كراسة التدريبات املطورة.ملعرفة فعالية   2021
أربعة أسئلة جيب على طالب الضابطة أن جييبوها شفوّي. وهي إجابة األسئلة حسب 

 :  وحصلت الباحثة نتيجتهم كما يلياملوضوع. 
 4.10اجلدول 

 التجريبيةنتيئجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة 

 األمساء الرقم 
 البعدي االختبار  االختبار القبلي

 التقدير  الدرجة  التقدير  الدرجة 
 جّيد  80 ضعيف 50 أديتييا إهلام  .1
 جّيد جّدا  85 ضعيف 45 أديتييا وارداان .2
 جّيد جّدا  85 مقبول  55 أعزّة الفطرية .3
 جّيد  70 ضعيف 50 أليسييا فارا .4
 جّيد جّدا  85 ضعيف 45 النساء نور  . 5

 جّيد  80 ضعيف 50 أتيكا أنغراهيين .6
 جّيد جّدا  85 مقبول  55 اولييا صافينا .7
 جّيد  80 مقبول  55 جيلسييا اورا  .8
 جّيد جّدا  85 ضعيف 50 سريال يويف  .9
 جّيد  70 ضعيف 50 داندا رييوا . 10
 جّيد جّدا  90 مقبول  60 ايليسا أماندا . 11
 جّيد  75 ضعيف 45 فارا اندييا . 12
 جّيد  80 مقبول  55 فارة اغثنا . 13
 جّيد جّدا  85 مقبول  50 فاريسكا اغنيفييا . 14
 جّيد جّدا  85 مقبول  55 فريانندا فوتري . 15
 جّيد  80 ضعيف 45 فيرتا أدي . 16
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 جّيد   70 ضعيف 45 كيسيفا عرشي . 17
 جّيد  80 ضعيف 40 ليلي ألفاين . 18
 جّيد  75 ضعيف 45 لؤلؤ زاهريا  . 19
 جّيد  70 ضعيف 40 مايديتا عاقال  . 20
 جّيد  80 ضعيف 45 مارشا ديوي . 21
 جّيد   75 ضعيف 45 حممد دافّا  . 22
 جّيد  70 مقبول  55 حممد ميلودي . 23
 جّيد   80 مقبول  65 نفيسة شايف . 24
 جّيد  75 ضعيف 50 نوفل حنيف  . 25
 جّيد  80 ضعيف 50 نورة موتييارا . 26
 جّيد    80 مقبول  60 نيكني أيو  . 27
 جّيد جّدا  85 ضعيف 50 نوٍر ليلة  . 28
 جّيد جّدا  85 مقبول  55 راّي غونتور . 29
 جّيد   80 ضعيف 50 ريفاّي تيغار  . 30
 جّيد   75 ضعيف 50 رضوان العلي . 31
 جّيد جّدا  85 مقبول  55 ساندي فرمانشاه . 32
 جّيد   80 مقبول  65 صافا حفيظة . 33
 جّيد   80 ضعيف 50 نيشافييانكا  . 34
 جّيد   75 ضعيف 50 يوسي تريا شيفا . 35

 1780 اجملموع
 مقبول

2780 
 جّيد 

 79.43 50.86 املعدل 
 استخدمت الباحثة هذا املعيار لصفة درجة نتيجة االختبار:

 جّيد جّدا   = 100 – 84 (1
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 جّيد    =   84 – 68 (2
 مقبول   =   68 – 52 (3
 ضعيف  =   52 – 36 (4
 ضعيف جّدا   =  36 – 20 (5

من اجلدول السابقة حصلت الباحثة البياانت أّبّن نتيجة االختبار القبلي من 
يعرّب أّن قدرة  والذي 50.86اجملموعة التجريبية حصلوا على القيمة مبعدل  الطالب يف

النتيجة تدل على أن من هذه  ".مقبولالطالب يف تعليم مهارة الكالم يف مستوى "
أكثر من الطالب حيصلون على درجة  %50تعليم مهارة الكالم مل يكن انجحا ألّن 

 "ضعيف".
إعتمادا إىل نتيجة االختبار القبلي السابقة، طبقت الباحثة كراسة التدريبات املطّورة 

  (. HOTS)العليا لرتقية كفاءة الطالب يف تعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري 
  3حىت التاريخ  2021أبريل  27بدأت الباحثة جتربة كراسة التدريبات املطّورة يف التاريخ 

ملعرفة كفاءة   2021مايو  6. مّث قّدمت الباحثة االختبار البعدي يف التاريخ 2021مايو 
 الطالب يف مهارة الكالم بعد تطبيق كراسة التدريبات املطورة.

ار البعدي للمجموعة التجريبية على القيمة مبعدل وانلت الباحثة نتيجة االختب
من  ".جّيديعرّب أّن قدرة الطالب يف تعليم مهارة الكالم يف مستوى " والذي 79.43

هذه النتيجة تدل على أن تعليم مهارة الكالم ابستخدام كراسة التدريبات املبنية على 
 مهارات التفكري العليا فعالية. 

 نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية كما يلي:وأّما املقارنة بني 
 4.11اجلدول 

 املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

 التقدير  النتيجة الرقم
 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 املئوية عدد التالميذ  املئوية عدد التالميذ 
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 % 31.43 11 - - جّيد جّدا  100 – 84 .1
 % 68.57 24 - - جّيد  84 – 68 .2
 - - % 37.14 13 مقبول  68 – 52 .3
 - - % 62.86 22 ضعيف 52 – 36 .4
 - - - - ضعيف جّدا 36 – 20 .5

 % 100 35 % 100 35 اجملموع
إعتمادا على اجلدول السابقة أبّن نسبة املئوية لنتائج االختبار القبلي يف 

 اجملموعة التجريبية كما  اآليت:  
نسبة املئوية لنتائج االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية تدل على أّن ثالثة عشر  (1

( 22بتقدير "مقبول"، وإثنا وعشرون ) %37.14( طالبا حيصلون على 13)
بتقدير "ضعيف"، وال أحد من الطالب يف  %62.86حيصلون على  طالب

اجملموعة التجريبية الذين حيصلون تقدير "جّيد جّدا أو جّيد أو ضعيف جّدا" يف 
 االختبار القبلي.  

وأّما نسبة املئوية لنتائج االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية تدل على أّن أحد   (2
بتقدير "جّيد جّدا"، أربعة وعشرون  %31.43( طالبا حيصلون على 11عشر)

بتقدير "جّيد"، وال أحد من طالب   %68.57حيصلون على  ( طالب24)
اجملموعة التجريبية الذين حيصلون تقدير "مقبول أو ضعيف أو ضعيف جّدا" يف 

 االختبار البعدي.  
 عرفة املقارنة بني نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي من اجملموعةوبعد م

وعدد االحنراف املربع من   الضابطة واجملموعة التجريبية، فتشرح الباحثة عدد االحنراف
 اجملموعتني السابقتني. وهي كما يف اجلدول التايل:

 4.12اجلدول 
 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية
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 الضابطة اجملموعة  اجملموعة التجريبية الرقم 
𝑋1 𝑋2 (𝑋) 𝑋2 𝑌1 𝑌2 (𝑌) 𝑌2 

1. 50 80 30 900 45 55 10 100 
2. 45 85 40 1600 50 55 5 25 
3. 55 85 30 900 45 50 5 25 
4. 50 70 20 400 50 55 5 25 
5. 45 85 40 1600 50 60 10 100 
6. 50 80 30 900  55 65 10 100 
7. 55 85 30 900 45 60 15 225 
8. 55 80 25 625 55 60 5 25 
9. 50 85 35 1225 45 60 15 225 

10 . 50 70 20 400 60 65 5 25 
11 . 60 90 30 900 50 60 10 100 
12 . 45 75 30 900 60 65 5 25 
13 . 55 80 25 625 45 60 15 225 
14 . 50 85 35 1225 40 50 10 100 
15 . 55 85 30 900 35 45 10 100 
16 . 45 80 35 1225 30 45 15 225 
17 . 45 70 25 625 50 65 15 225 
18 . 40 80 40 1600 50 65 15 225 
19 . 45 75 30 900 50 55 5 25 
20 . 40 70 30 900 45 55 10 100 
21 . 45 80 35 1225 50 60 10 100 
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22 . 45 75  30 900 50 55 5 25 
23 . 55 70 15 225 55 65 10 100 
24 . 65 80 15 225 50 55 5 25 
25 . 50 75 25 625 60 65 5 25 
26 . 50 80 30 900 50 55 5 25 
27 . 60 80 20 400 60 70 10 100 
28 . 50 85 35 1225 55 70 15 225 
29 . 55 85 30 900 50 65 15 225 
30 . 50 80 30 900 45 55 10 100 
31 . 50 75 25 625 50 60 10 100 
32 . 55 85 30 900 50 55 5 25 
33 . 65 80 15 225 55 65 10 100 
34 . 50 80 30 900 45 55 10 100 
35 . 50 75 25 625 60 65 5 25 

 3525 325 2065 1740 30050 1000 2780 1780 اجملموع 
 - - 59.00 49.91 - - 79.43 50.86 املعدل 

 وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق: 
𝑋1 = نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية 
𝑋2 = نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية 
(𝑋) = عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
𝑋2 = عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية 

∑ 𝑋 =  جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
∑ 2

𝑋
 جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية = 
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𝑌1 = نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 
𝑌2 = نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة 

(𝑌) = عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
𝑌2 = عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 

∑ 𝑌 = جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
∑ 2

𝑌
 جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة = 

 
جمموع عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة أما نتيجة و 

 التجريبية كما يف اجلدول اآليت:واجملموعة 
 4.13اجلدول 

 جمموع عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية  
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

جمموع عدد 
∑االحنراف  𝑋 

جمموع عدد االحنراف 
∑املربع  2𝑋 

جمموع عدد  
∑االحنراف  𝑌 

جمموع عدد االحنراف 
∑املربع  2𝑌 

1000 30050 325 3525 
 مثّ قامت الباحثة إبدخال النتائج السابقة إىل الرمز اإلحصائى اآليت:

𝑀𝑥 =
∑ 𝑋

𝑁
 

 

=
1000

35
 

= 28,57 
𝑡 =

𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑ 𝑋2 + ∑ 𝑌2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2
) (

1
𝑁𝑥

+
1

𝑁𝑦
)

 

=
28,57 − 9,28

√(
30050 + 3525

35 + 35 − 2
) (

1
35

+
1

35
)

 

𝑀𝑌 =
∑ 𝑌

𝑁
 

=
325

35
 

= 9,28 
 
=

19,29

√(493,75)(0,06)
 

 

=
19,29

√29,62
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=
19,29

√(
33575
70 − 2) (

2
35

)

 

 

=
19,29

√(
33575

68
) (

2
35

)

 

 

=
19,29

5,442
 

𝑡 = 3,544 
 
𝐷𝑓 = (𝑁𝑥 + 𝑁𝑦) − 2 
= (35 + 35) − 2 
= (70) − 2 
𝐷𝑓 = 68 

   
 
 

 
𝑡ونتيجة   − ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   تقارن بنتيجة𝑡 − 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   :ألخذ القرار، يعين   

𝑡كانت نتيجة    إن − 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   < من  𝑡 − ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   فتكون 𝐻0  مقبولة𝐻𝑎 مردودة 
𝑡كانت نتيجة    إن − 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   > من  𝑡 − ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  فتكون 𝐻0  مردودة𝐻𝑎 مقبولة 

 t-hitung  = 2.042%  > 3.544  <  %5بناء على احلاصلة املأخوذة أّن: 
.  3.544 =أّن قيمة ت احلساب أتسيسا على املعلومات املورودة علمت الباحثة 

 أنبعبارة أخرى و  .%5بنسبة الداللة  2.042وكانت أكرب من قيمة ت اجلدول 
تعليم مهارة يف فعالية  مهارات التفكري العليا كراسة التدريبات املبنية على  استخدام 

 ابطي.   1الكالم لدى طالب الصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
وهذا احلصيل معّزز ابلبياانت من توزيع االستبانة لطالب اجملموعة التجريبية يف 

قامت به الباحثة بعد   اجملموعة امليدانية بعد استخدام كراسة التدريبات املطّورة الذي
م بعد تعليم اللغة العربية بكراسة التجربة امليدانية. وهدف توزيع االستبانة ملعرفة آراءه

". جّيد جّداالتدريبات املطورة. فحصلت الباحثة املعلومات من االستبانة على تقدير "
 واّما تفصيل نتيجتها فكما يلي:

 

𝑡 − ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 3,544 > 𝑡 − 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,042   

𝑡. 𝑆0,05 = 2,042 
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  (14.4)اجلدول 
 2التجربة امليدانية )طالب اجملموعة التجريبية(االستبانة من  نتيجة

 بنود التقومي  الرقم

انت
البيا

عة 
جممو

 

 اإلجابة
 

 

1 2 3 4 5 
 

1. 
رغبة يف مادة اللغة العربية يف كراسة  

 1٦0 175 23 10 1 1 -  35 التدريبات املطورة 

% 91 نسبة املئوية   
 1٥٦ 175 19 1٤  2 - - 35 إرشاد استخدام الكتاب سهلة للفهم .2

 % 90 نسبة املئوية 

3. 
كراسة التدريبات  املادة املوجودة يف 

 املطورة مناسبة ابحلياة اليومية 
35 - - - 11 24 175 1٦٤ 

 % 94 نسبة املئوية 

أكثر فعالة ومحاسة يف تعليم اللغة   .4
 159 175 19 1٦ - - - 35 العربية هبذه كراسة التدريبات 

 % 91 نسبة املئوية 

5. 
الصورة التوضيحية مساعدة لفهم  

 1٥9 175 20 1٤ 1 - - 35 اللغة العربية بكل سهولة

 % 91 نسبة املئوية 

6. 
هذه كراسة التدريبات مساعدة لرتقية  

 مهارة الكالم
35 - - - 17 18 175 1٥٨ 

 % 90 نسبة املئوية 
 1٥٥ 175 19 12 ٤ - - 35كراسة التدريبات املبننية على   .7
 

  2021مايو  7ابطي(،  1نتيجة االستبانة من طالب الصف )اجملموعة التجريبية( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   2
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مهارات التفكري العليا مناسبة  
 ابحتياجات الطالب يف املدرسة

 % 89 نسبة املئوية 

8. 
هذه كراسة التدريبات مساعدة على  

 1٦٠ 175 20 1٥ - - - 35 التعلم ذاتيا أو اجتماعيا

 % 91 نسبة املئوية 

9. 
هذه  الصور واأللوان املستخدمة يف 

 17٤ 175 3٤ 1 - - - 35 جذابة كراسة التدريبات 

 % 99 نسبة املئوية 

10. 
عرض املفردات والعبارات تساعد  

 1٥٦ 175 19 13 3 - - 35 الكفاءة يف مهارة الكالم

 % 89 نسبة املئوية 

وضوح عرض نص احلوار مناسبة   .11
 1٦١ 175 21 ١٤ - - - 35 ابلواقع 

 % 92 نسبة املئوية 

12. 
عرض التدريبات على احلوار يشجع  

ترقية مهارات  قدرة الطالب يف 
 (HOTSالتفكري العليا )

35 - - 3 19 13 175 1٥0 

 % 8٦ نسبة املئوية 
 1913 2100 249 156 14 1 -  جمموعات النتيجة احملصولة 

 البيان: 
 : غري موافق جّدا  1
 : غري موافق  2
 : موافق  3
 : موافق جّدأ  4
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 : موافق جّدا شديًدا  5
الطالب عن كراسة التدريبات يف أّما حتليل نتيجة االستبانة احملصولة من آراء 

 اجملموعة الصغرية كما اآليت:
 .رغبة يف مادة اللغة العربية يف كراسة التدريبات املطورةمن الطالب قالوا أبهّنم   91% (1
 إرشاد استخدام الكتاب سهلة للفهممن الطالب قالوا أبّّن   90% (2
 يوميةمناسبة ابحلياة الاملادة املوجودة من الطالب قالوا أبّّن   94% (3
أكثر فعالة ومحاسة يف تعليم اللغة العربية هبذه كراسة  من الطالب قالوا أبهّّنم  % 91 (4

 التدريبات 
الصورة التوضيحية مساعدة لفهم اللغة العربية بكل  من الطالب قالوا أبّّن  % 91 (5

 سهولة
 الممهارة الك ه كراسة التدريبات مساعدة لرتقيةهذمن الطالب قالوا أبّّن   90% (6
مناسبة ابحتياجات الطالب  املطورةمن الطالب قالوا أبّّن كراسة التدريبات  89% (7

 يف املدرسة مناسبة ابحتياجات الطالب يف املدرسة
هذه كراسة التدريبات مساعدة على التعلم ذاتيا أو من الطالب قالوا أبّّن  % 91 (8

 اجتماعيا
 الصور واأللوان املستخدمة جذابةمن الطالب قالوا أبّّن   99% (9

من الطالب قالوا أبّّن عرض املفردات والعبارات تساعد الكفاءة يف مهارة  89% (10
 الكالم

 وضوح عرض نص احلوار ومناسبة ابلواقعمن الطالب قالوا أبّّن   92% (11
عرض التدريبات على احلوار يشجع قدرة الطالب يف  من الطالب قالوا أبّنّ  86% (12

 (.HOTSترقية مهارات التفكري العليا )
 ملعرفة نسبة املئوية من نتائج االستبانة لدى الطالب ميكن حساهبا كما يلي:مثّ 

𝑃 =
∑ 𝑋𝑖

∑ 𝑋
𝑥 100% 
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100 X 
املئوية املقبولة  1913

= 2100 
= 91،10 % 

 لوصف نتائج االستبانة استخدمت الباحثة املعايري اآلتية: 
 القيمة  الفصيلة األرقام

 % 100 -  %84 جيد جدا   1
 % 84 -  %68 جيد   2
 % 68 -  %52 مقبول  3
 % 52 -  %36 ضعيف 4
 % 36 -  %20 ضعيف جدا 5

  وهذه . %91،10إتضح من اجلدول السابق أّن نتيجة االستبانة بنسبة املئوية تشري إىل 
تدل على أّن كراسة التدريبات اليت طّورهتا الباحثة لتعليم مهارة الكالم املبنية على 

 ".   جّيد جّدامهارات التفكري العليا بدرجة "
سوى نتيجة االختبار القبلي والبعدي وكذلك االستبانة اليت تدل على فعالية كراسة 

الطالب بعد تطبيق كراسة  التدريبات املطّورة، أّكدت الباحثة فعاليتها ابملقابلة مع
( الرأي بشأن هذه  1: 3التدريبات املطورة.ومن نتائج املقابلة أبّن الطالب يشرح كما يلي

كراسة التدريبات موافقة للطالب يستحق هذه الكراسة دراستها على مستواه. ألّن هناك 
دة يف هذه  ( أّن املادة املوجو 2متعدد التدريبات اليت ميكن ممارستها يف مهارة الكالم؛ 

كراسة التدريبات وفقا للطالب ميكن فهم املادة املوجودة على الرغم أهنا مازالت حباجة 
( يساعد هذه الكراسة فهم املواد لوجود الصور احلقيقية  3إىل توجيه املدّرسة يف فهمها؛ 

 ( جذابةكراسة التدريبات مثرية لالهتمام ومفيد يف املواد العربية.4يف تطبيق؛  

 
 2021مايو  7ابطي.  1طالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسةمية احلكومية  عنتيجة املقابلة م  3
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 الفصل اخلامس 
 مناقشة نتائج البحث

على عرض البياانت وحتليلها عن تطوير كراسة التدريبات لتعليم  بعد متام الباحثة
( وصالحيتها وفعاليتها، فبدأت HOTSمهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا )

الباحثة مبناقشة نتائج البحث احملصولة. تناقش الباحثة النقط الرئيسية اليت حصلت إليها 
ت لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري خالل إجراءات تطوير كراسة التدريبا

ابطي جباوى الوسطى وقياس  1( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية HOTSالعليا )
 صالحية كراسة التدريبات وفعاليتها.

تطوير كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا   .أ
(HOTS ) 

على ملباحث السابقة أبّن الباحثة اعتمدت يف هذا البحث على قد شرح يف ا
وهو األسلوب العلمي للبحث  (Research & Development)منهج البحث والتطوير 

. وهلذا املنهج خطوات متنوعة اليت 1والتصميم واإلنتاج وجتربة صدق املنتج املطور
وغال،  وغوكري، بر ال البحث منها خطوات ديك قدمها بعض العلماء يف جم

  وغ أددي، أربع د، وما أشبهه, وأما الباحثة اعتمدت على خطوات اليت قدمتها بر 
مهارة الكالم تعليم ل كراسة التدريباتصدق وفعالية  الملعرفة  (Borg and Gall)وغال 

وغال يف البحث  غ. وتكون خطوات برو (HOTSاملبنية على مهارات التفكري العليا )
مجع ( 2ت، حتليل االحتياجات واملشكال( 1خطوات منها: والتطوير من عشر 

  ج نت جتربة امل( 6ج ، نتتعديل امل( 5ج ، نت امل تصديق( 4ج، نتتصميم امل( 3البياانت، 
(  10ج، نتتعديل امل( 9، الثاينج نتحتربة امل( 8ج ، نتتعديل جتربة امل( 7،  األول

 .2اإلنتاج النهائي 

 
1 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development, (Bandung: 

Alfabeta, 2017) hal.30  
2 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development, hal.298 
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 الباحثة على هذه اخلطوات يف إجراء البحث والتطوير، فبدأت  قدمت قد
عملية تعليم اللغة العربية ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية  3الباحثة البحث مبالحظة 

مع  4وسطى ابستخدام كراسة التدريبات القدمية، واملقابلةجاوى ال ابطي 1احلكومية 
ابطي حىت حصلت  1ة احلكومية ملدرسة املتوسطة اإلسالميمدرسة اللغة العربية يف ا

الباحثة على معرفة املشكالت واالحتياجات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها. وأّما  
احتياج الطالب لتنمية قدراهتم اللغة العربية فهو تطوير كراسة التدريبات لتعليم مهارة  

م املبنية الكالم. لذلك رأت الباحثة أبّن تطوير كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكال
خاصة يف مواجهة القرن احلادي مهّم،  (HOTS)على مهارات التفكري العليا 

والعشرين، كما ورد يف القرار لوزارة الشؤون الدينية أن واجب على املدارس أن 
( ليكونوا قادرين على millennial eraتستعد كفاءات الطالب يف عصر األلفية )

وهي التفكري  4C) هي لديهم أربع كفاءات تنفيذ تعليم القرن احلادي والعشرين و 
واإلبداع  (Critical Thinking and Problem Solving) النقدي وحل املشكالت 

 والتعاون  (Communication) والتواصل (Creativity and Innovation) واالبتكار
(Collaboration) ( وابلتايل يسمى مبهارات التفكري العلياHOTS)5.  

قوم بتجديد  حلكومة األندونيسية عرب وزيرة التعليم ت العبارة السابقة مؤكدة اب
املنهج الرتبوي احدى النقاط املهمة هي عملية التعليم تقوم على مهارات التفكري  

املستوى املعريف للتصنيف بلوم ، تبىن مهارات التفكري العليا على  (HOTS)العليا 
 .Anderson & David Rدافيت كريت وول )الذي قد مت جتديده أنديرسون و 

Krathwohl)6 ،مهارات التفكري العليا إذا   الب نال الطي. بناء على ذلك التصنيف

 
 2021ينايري املالحظة يف شهر   3
   2021مع مدرسة اللغة العربية يف شهر فربايري  املقابلة  4

5 Keputusan Menteri Agama No. 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi 

Kurikulum pada Madrasah, 5 
6 Lorin W. Anderson and David R Krathwohl, et.al., a taxonomy for learning, teaching, and 

assessing, (New York: Addison Wesley Longman, 2001), 31 



124 

  ل يحتلC4 : یعنيكانوا مسيطرين على ثالثة مستوايت عالية يف اجملال املعريف، 
(analyze)  و C5مييتق (evaluate) و ، C6 إبداع(create) . 

وبعد املالحظة واملقابلة، قامت الباحثة بتوزيع االستبانة أىل الطالب حىت  
أدركت الباحثة االحتياجات واملشكالت يف تعليم مهارة الكالم. ومن املشكلة 
املوجودة أّن كراسة التدريبات القدمية مازالت بسيطة. هناك قليل من مادة احلوار، 
وليس فيها التدريبات املتنوعة لتعليم مهارة الكالم اليت تشجع الطالب إىل ترقية 
مهارات التفكري العليا حىت شعر الطالب مبلل يف تكلم العربية. جبانب ذلك 

 الطالب أكثر ميوال يف تكلم اللغة اإلجنليزية من اللغة العربية.
سة التدريبات لتعليم  موافقة من النظرية السابقة، فقامت الباحثة تصميم كرا

 ( كما يلي:HOTSمهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا )
للجمل  Sakkal Majalla ابلشكل A4ورقة هذه كراسة التدريبات املطورة هي  .1

 "؛ cm 1ندونيسية ومساحتها "للجمل اإل Comic San MSوشكل  العربية
على طالب أنشطة تعليم مهارة الكالم  الغالف اجلذاب فيه صورة تدل على .2

 ابطي 1املتوسطة اإلسالمية  املدرسة
ابلصور واألشكال املناسبة ملساعدة  كراسة التدريبات الباحثة املادة يف   تقدم .3

توضيح عن املواد للطالب، كما شرح عبد احلميد يف كتابه أن الصور تستفاد 
وى فيه،  حملتليكون الكتاب جذااب ومدعما واتصاليا ويساعد الطالب لفهم ا
الرسوم أو أو وهبذا، ميكن التصوير ابستخدام اجلدول أو التخطيط أو الصورة 

 7غري ذلك
   KMA183  2۰۱۳نهج  مب  الكتاب املدرسي  علىه كراسة التدريبات مطورة  هذ .4

  2013املادة التعليمية تناسب ابلكفاءة األساسية يف منهج  2019سنة   
 .توسطواألهداف التعليمية مع واقع البيئة احمللية يف املستوى امل

 
7 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi 

dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 2008) 102-108 



125 

عليا التفكري ال الزمان احلايل يعين مهارات تطلباتناسب مبت كراسة التدريبات  .5
القرن احلادي والعشرين، هذه املهارات تعرض يف إرشاد استخدام  أي مهارات 

الكتاب الذي فيه املؤشرات املتعلقة مبهارات القرن احلادي والعشرين )التفكري 
 /C4وأسئلة تدريباهتا أبسئلة التحليل ) الناقد، االتصال، التعاون، اإلبداع(

analyzeوالتقييم ) (C5/evaluate )واإلبداع (C6/create )   كما هتدف تنمية
مهارات القرن احلادي والعشرين هي جعل الطالب قادرين على التفكري الناقد،  

والقابلية  التثقيف التكنولوجي، املرونة حل املشكالت، االتصال اجليد،
. فلكل مهارة القرن 8االبتكار واإلبداع، االهتمام ابلشؤون العملية للتكيف،

على املؤشرات ليقوم  تتضمنالناقد، االتصال، التعاون، اإلبداع( التفكري ) ۲۱
أو مهارات  ابألنشطة وفقا ملؤشرات مهارات القرن احلادي والعشرين الب الط

 املرجوة.  حىت يتم حتقيق األهداف(HOTSالتفكري العليا )
إرشاد استخدام الكتاب يتعلق مبهارات  على ةاملطور التدريبات  كراسة  حتويتت .6

والعشرين، وحمتوايت الكتاب واملواد التعليمية وقائمة املفردات  القرن احلادي
 واملراجع.

 وعناصر اللغة وهيمهارة الكالم فقط على  ةاملطور التدريبات  كراسةشتمل  ت .7
من  تتضو  والتدريبات على احلوار والتدريبات على الرتكيب. املفردات والرتاكيب

كما ذكر النظام    وهي العنوان وبييت ومن يوميات األسرة ثالثة أبواب على املواد 
 9للشؤون الدينية

وهي التفكري  التفكري العلياتنوعة تشري إىل مهارات متدريبات  درس يف كل  .8
  ل ي حتلC4 : یعنياجملال املعريف، ويوجه إىل  الناقد، االتصال، التعاون، اإلبداع

(analyze)  و C5مييتق (evaluate) و ، C6 إبداع(create).   هذه مناسبة
 

)جامعة بور   تطوير منهج العلوم للصف الثالث اإلعدادي يف ضوء مهارات القرن الواحد والعشرينمروة حممد الباز،   8
 7( ص. 2013سعيد بكلية الرتبية،  

9 PMA Nomor 000912 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab 

Tahun 2013 
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ابلتوجهات يف نظام الوزارة الشؤون الدينية أربع املهارات الذي قد مت حتديدها  
هارات مهمة وحمتاجة إىل تعليم مكمهارات القرن احلادي والعشرين على أهنا 

 القرن احلادي والعشرين. 
 

كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا    صالحية .ب
(HOTS ) 

كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات ملعرفة صالحية 
 يف جمال احملتوى واللغة للخرباء، قدمتها الباحثة االستباانت (HOTSالتفكري العليا ) 

تطوير كراسة يف عملية . و 10جمال التصميم . وهذا يسمى ابلتجربة الداخليةأو 
املطورة قبل  كراسة التدريبات ها الباحثة لتقييم  تـذاتّ ، هناك خطوات اليت التدريبات 

،  خبري التصميم ومدّرسة اللغة العربية أو خبرية جمال احملتوى واللغة أن يتم اختباره إىل 
. هذه من اخلطوات  ينبري ويتطلب أيضا نتائج من التقييم االستبانة الذي يقدم إىل اخل

لتعليم مهارة  كراسة التدريبات اليت حتتاج الباحثة للحصول على صالحية تطوير 
إلسالمية  ( يف املدرسة املتوسطة اHOTSالكالم املبنية على مهارات التفكري العليا )

لتعليم مهارة   كراسة التدريبات بتطوير   لذلك، جترى الباحثة. 11ابطي 1احلكومية 
( يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  HOTSالكالم املبنية على مهارات التفكري العليا )

الباحثة   ت ، من أجل مساعدة التالميذ يف عملية التعلم. تطور ابطي 1احلكومية 
حيتاج إىل إرشادات يف كل عملية هبا، كما حصل على  ، كانكراسة التدريبات هبذه  

 توجيهات من عدة اخلرباء على النحو التايل:
 يف جمال احملتوى واللغة ةاخلبري  .1

 
 113...، ص. دليل عمل يف إعداد املوادرشدي أمحد طعيمة،   10

، )عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع،  تصميم التدريس بني النظرية والتطبيقالعدوان، زيد سليمان، حممد فؤاد احلوامدة،   11
 130-128(، ص.2010
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مهارات املطورة املبنية على ولغة كراسة التدريبات  يف اختبار احملتوى
املاجستري، لتقدمي  ليلي فطريياينالباحثة إىل الدكتورة  طلبت، التفكري العليا

  ة اخلبري  تاملطورة. تقدمكراسة التدريبات التقييم والتعليقات أو االقرتاحات من  
واللغة أبّن هذه كراسة التدريبات بعض التعليقات أو االقرتاحات من احملتوى 

 لتصحيح كتابة  املطورة ممتازة ولكن هناك بعض الكلمات غري مفهومة وكذلك 
ومن تلك التعليقات واالقرتاحات اليت قدمتها اخلبرية  .واللغة املستخدمة األخطأ

مّث حصلت   كراسة التدريبات.بعملية التصحيح يف للباحثة، فقامت الباحثة 
  % 95.65الباحثة نتيجة االستبانة من خبرية جمال احملتوى واللغة بنسبة املئوية 
 ايل:على درجة "جّيد جّدا". وشرحت الباحثة نتيجتها يف الرسم البياين الت

 (5.1الرسم البياين ) 
 نتيجة صالحية كراسة التدريبات من خبرية احملتوى واللغة

 
نظرا من الرسم البياين السابق أبّن نتيجة استبانة كراسة التدريبات املطّورة 

( من انحية دقة 1من خبرية جمال احملتوى واللغة تتكون من مخسة عناصر: 
( من انحية  2على درجة ّجيد جّدا؛  %95املادة حصلت النسبة املئوية 

( من  3ا؛ على درجة ّجيد جدّ  %100مضمون املادة حصلت النسبة املئوية 
على درجة ّجيد   % 92.50انحية التدريبات والتقومي حصلت النسبة املئوية 

على   %95( من انحية لغة كراسة التدريبات حصلت النسبة املئوية 4جّدا؛ 
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غالف الكتاب  الكفاءة الرئيسية واألساسية األهداف وقائمة الكتاب  دقة المواد  عرض المواد 

نتيجة االستبانة من خبرية جمال احملتوى واللغة
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كراسة التدريبات حصلت   ( من انحية ارشاد استخدام5درجة ّجيد جّدا؛ و 
اخلالصة من الرسم البياين على درجة ّجيد جّدا. لذلك  %100النسبة املئوية 

السابق أبّن كراسة التدريبات املطورة صاحل وميكن استخدامها يف عملية تعليم  
 اللغة العربية.

 اخلبري يف جمال التصميم  .2
مهارات املطورة املبنية على جمال تصميم كراسة التدريبات يف اختبار 

املاجستري، لتقدمي  حممد أحسن الدينالباحثة إىل الدكتور  طلبت، التفكري العليا
  املطورة. تقدم اخلبري كراسة التدريبات التقييم والتعليقات أو االقرتاحات من 

انجية التصميم أبن يذكر عناصر مهارلت  بعض التعليقات أو االقرتاحات من 
التفكري العليا يف كراسة التدريبات بذكر مستوى مهارات التفكري العليا مثل  

C4,C5,C6  يهتّم  وكذلك أن   جتعل الطالب متحريينطلب الصورة اليت ملو
 (.Italicكتابة الكلمات الغريبة مثل الكلمات اإلجنليزية أن يكتب خبّط مائل )

. ومن تلك التعليقات واالقرتاحات اليت قدمتها اخلبرية للباحثة، فقامت 
مّث حصلت الباحثة نتيجة  كراسة التدريبات.بعملية التصحيح يف الباحثة 

على درجة   %77.57االستبانة من خبرية جمال احملتوى واللغة بنسبة املئوية 
 "جّيد". وشرحت الباحثة نتيجتها يف الرسم البياين التايل:

 (5.2الرسم البياين ) 
 نتيجة صالحية كراسة التدريبات من خبري التصميم 
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ت اعتمادا من الرسم البياين السابق أبّن نتيجة استبانة كراسة التدريبا
( من انحية أهداف  1املطّورة من خبرية جمال التصميم تتكون من ستة عناصر: 

( من انحية  2على درجة ّجيد؛  %80التعليم حصلت النسبة املئوية 
( من انحية  3على درجة ّجيد؛  %78احملتوى/املادة حصلت النسبة املئوية 

حلجم  ( من انحية ا4على درجة ّجيد؛  %80التقييم حصلت النسبة املئوية 
( من انحية تصميم الغالف  5على درجة ّجيد؛  %80حصلت النسبة املئوية 
 ( من انحية تصميم احملتوى6على درجة ّجيد؛ و  %71حصلت النسبة املئوية 
على درجة ّجيد. لذلك اخلالصة من الرسم البياين  %80حصلت النسبة املئوية 

دامها يف عملية تعليم  السابق أبّن كراسة التدريبات املطورة صاحل وميكن استخ
 اللغة العربية.

 صالحية مدّرسة اللغة العربية  .3
سوى تقييم كراسة التدريبات املطورة من اخلبريين، طلبت الباحثة الصالحية  
من مدرسة اللغة العربية وهي األستاذة أوجي أفريليياين. ومن نتيجة صالحيتها  

 كما يف الرسم البياين التايل:
 (5.3الرسم البياين )  

 مدّرسة اللغة العربية نتيجة صالحية كراسة التدريبات من 
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ّن نتيجة استبانة كراسة التدريبات املطّورة أ املقدماعتمادا من الرسم البياين 
( من انحية غالف الكتاب 1من خبرية جمال التصميم تتكون من ستة عناصر: 

هداف  ( من انحية األ2على درجة ّجيد جّدا؛  %100حصلت النسبة املئوية 
( من  3على درجة ّجيد جّدا؛  %93وقائمة الكتاب حصلت النسبة املئوية 

على درجة  %100انحية الطفاءة الرئيسية واألساسية حصلت النسبة املئوية 
على درجة  %93( من انحية دقة املواد حصلت النسبة املئوية 4ّجيد جّدا؛ 
% على  95 ( من انحية غرض املواد حصلت النسبة املئوية5ّجيد جّدا؛ 

على  % 80حصلت النسبة املئوية  ( من انحية التقومي 6درجة ّجيدجّدا؛ و 
درجة ّجيد. لذلك اخلالصة من الرسم البياين السابق أبّن كراسة التدريبات 

 املطورة صاحل وميكن استخدامها يف عملية تعليم اللغة العربية. 
التدريبات جّيد وصاحل اتضح البيان من الصالحية السابقة أبّن كراسة 

ويتمكن استخدامها يف تعليم اللغة العربية لتنمية كفاءات مهارة الكالم املبنية  
على مهارات التفكري العليا لدى طالب اصف السابع يف املدرسة املتوسطة 

 Endangابطي. كما أوضح إينداج وجيااينيت ) 1اإلسالمية احلكومية 

Wijayantiالبد أن يهتم  عداد كراسة التدريبات اجلّيدة ( أّن هناك ثالثة شروط إل
هبا كل مدرس للوصول إىل أهداف التعليم، هي: من نواحي أساس التعليم 

 .12والتعلم والبناء والتقين
كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا  فعالية   .ج

(HOTS ) 
على كفاءة املعلم  دعتمتفعالية التعليم أّن ( 1994) (Slavin) سالفني أوضح

أغني  نتائج تعليم الطالب، ومع أنّ على  ( يرّكزهاKemp) أما كيمو ، تعّلمهميف إدارة 

 
12 Endang Wijayanti, Kualitas Lembar Kerja Siswa, FMIPA Universitas Negeri 

Semarang, 2008, 2-5 
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إنطالقا   .13يعتمد على استجابة الطالب  1998 ( & KauhakEggen) و كاوهاء
من اختالف الرأي السابق، وافقت الباحثة أبّن فعالية التعليم ابستخدام كراسة 
التدريبات املطورة تعتمد على نتائج تعليم الطالب ابالختبار القبلي واالختبار  
البعدي يف اجملموعتني أي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. وابلرغم ذلك 

 تعتمد على نتيجة استبانة الطالب ومالحظتهم يف اجملموعة امليدانية.
التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات ملعرفة مدى فعالية كراسة 

التفكري العليا، قامت الباحثة االختبار القبلي والبعدي مّث قارنت نتائجهما بني  
وملعرفة  .14وهو الرمز املستخدم لقياس الداللة (test-tاجملموعتني ابلرمز التائي )

𝑡كانت نتيجة   إن، تصديقها استخدمت الباحثة املعيار − 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   <  من 𝑡 − ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  
𝑡كانت نتيجة   إنمردودة، و  𝐻𝑎مقبولة 𝐻0 فتكون  − 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   > من 𝑡 − ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  
( أكرب  3.544وحصلت نتيجة التائي احلسايب ) .15مقبولة 𝐻𝑎مردودة  𝐻0 فتكون

(، فهذا يدل على أّن الفرض 2.042من نتيجة التائي يف اجلدول على مستوى )
مقبول. حصلت الباحثة تلك النتائج بعد املقارنة بني االختبار القبلي و البعدي من  

 اجملموعة الضابطة والتجريبية كما يف الرسم البياين التايل:
 
 
 
 
 
 

 
13 Dwi, Fajar Saputri. 2016, Efektifitas Penggunaan Buku Ajar Fisika Matematika 

Berbasis Inkuiri dalam Perkuliahan Fisika Matematika, Jurnal Penelitian & Pengembangan 

Pendidikan Fisika Vol.2 No.2 
 142( ص.  1995صاحل بن محيد العساف، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، )العبيكان: الرايض،   14

15 Riduan, Dasar-dasar Statistik, (Alfabeta: Bandung, 2016), 270 
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 (5.2الرسم البياين ) 
 مقارنة نتيجة االختبار القبلي والبعدي بني اجملموعة الضابطة والتجريبية

 
إتضح لنا من الرسم البياين السابق أبن مقارنة نتيجة االختبار القبلي من اجملموعة 

. وأما نتيجة االختبار القبلي من اجملموعة 49.91الضابطة حصلت على معدل القيمة 
. مّث مقارنة 0.95. لذا االحنراف منهما  50.86التجريبية حصلت على معدل القيمة 

. وأما 59.00نتيجة االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة حصلت على معدل القيمة 
. لذا  79.43نتيجة االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية حصلت على معدل القيمة 

ة من البيان السابق أن استخدام كراسة التدريبات . واخلالص20.43االحنراف منهما 
املطورة فعال يف ترقية تعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا يف املدرسة 

 ابطي.  1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
جبانب ذلك، وّزعت الباحثة االستبانة للطالب يف اجملموعة امليدانية ملعرفة رغبتهم  

هرة الكالم ابستخدام كراسة التدريبات املطّورة وحلشر احتياجاهتم يف تعليم  يف تعليم م
اللغة العربية. ألّن كراسة التدريبات اجليدة تؤثّر يف كفاءة الطالب منها القوة وقدرة  
الطالب ومناسب خبصائص الدائرة ومناسب بتطوير اجلسم وعملهم وعاطفهم 

واد الدينية ومناسب ابحتياج الطالب واجتماعهم ومناسب بنظام العلوم وتوسيع امل
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. وتؤّكد كذلك تلك االستبانة ابملقابلة مع الطالب. وخالصة مقابلتهم أبن  16وبيئتهم 
كراسة التدريبات املطورة مناسبة حباجات الطالب يف تعليم مهارة الكالم املبنية على  

 مهارات التفكري العليا.
ريبات املطورة اليت طورهتا الباحثة فعال يف من املعلومات السابقة تدل على أن كراسة التد

تعليم اللغة العربية وهلا أثر يف تنمية كفاءة اللغوية خاصة مهارة الكالم لدى طالب 
أن رقم  17ابطي. كما كشفه هارتونو 1الصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

 يشري إىل النتيجة "فعاال". 2.042)أكرب( من  < 3.544

 
16 Abdul Halim Hanafi & Amrina, Desain Pembelajaran Bahasa Arab, (Diadit Media: 

Jakarta, 2013), 118 
17 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 206 
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 سادس الفصل ال
 اخلامتة 

 خالصة نتائج البحث .أ
  استخلصت الباحثة عن فبعد أن أمتت الباحثة عرض البياانت ومناقشتها 

البحث. ومما سيأيت نتائج البحث الرئيسية وفقا ألسئلة البحث والتطوير اليت  خالصة
 وردهتا الباحثة يف الفصل األول، فمنها:

(حتليل  1بروغ وغال بعشر خطوات، وهي  منوذجإن تطوير هذا البحث استخدم  .1
( تصديق املنتج؛  4( تصميم املنتج؛ 3( مجع البياانت؛ 2احلاجات واملشكالت؛ 

( جتربة  8؛ 1( إصالح املنتج 7( جتربة املنتج الصغرية؛ 6لتصميم؛ ( إصالح ا5
 و أواخلصائص ( املنتج النهائي. 10؛ 2( إصالح املنتج 9املنتج امليدانية؛ 

 لتعليم مهارة الكالم املبنية على كراسة التدريبات  هذهاملميزات من تصميم 
ويوجه   اإلبداعو  التعاونو  االتصالو  وهي التفكري الناقد العليا مهارات التفكري

،  (evaluate) مييتقC5 و  (analyze) ليحتلC4 : یعنياجملال املعريف، كذلك إىل 
هذه مناسبة ابلتوجهات يف نظام الوزارة  .يف التدريبات  (create)إبداع C6 و 

الشؤون الدينية أربع املهارات الذي قد مت حتديدها كمهارات القرن احلادي 
 هارات مهمة وحمتاجة إىل تعليم القرن احلادي والعشرين.موالعشرين على أهنا 

لتعليم مهارة الكالم املبنية   واسم الكتاب من هذه املنتج هي "كراسة التدريبات 
 ". العليا مهارات التفكري على

يف جمال احملتوى   ةوإن صالحية كراسة التدريبات هي نتيجة التحكيم من اخلبري  .2
وهي على معيار "جيد جدا" بتفسري "ميكن   %95.65واللغة فحصلت النتيجة 

 التصحيح" واخلبري يف جمال تصميم الكتاب فحصلت قليلاستخدامه يف التعليم 
تعليم  الوهي على معيار "جيد" بتفسري "ميكن استخدامه يف  %77.57النتيجة 

". وأما نتيجة حتليل البياانت من خالل  يف مستوى التفكري العليا  لتصحيحاب
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جة  مدّرسة اللغة العربية تصل إىل تقدير "جيد جدا" بنتي االستبانة واملقابلة مع
. وهذا احلصول يدل على نتيجة البحث أبن استخدام كراسة 94.54%

 التدريبات املطورة تساعدهم كثريا يف ترقية مهارة الكالم.
، العليا مهارات التفكري لتعليم مهارة الكالم املبنية علىفعالية كراسة التدريبات  .3

تخدام الرمز فحللت الباحثة البياانت احملصولة من االختبار القبلي والبعدي ابس
وبعد مراجعة إىل قيمة ت  . 3.544 "ت احلساب "اختبار ت، وحصلت قيمة 

أن قيمة ت  . فهذه النتيجة تدل على2.042يعين  %5 اجلدول يف درجة
أي أن   Haوقبول  Hoاحلساب أكرب من قيمة ت اجلدول, وهذا أدى إىل رد 

تكون  العليا تفكريمهارات ال لتعليم مهارة الكالم املبنية علىكراسة التدربيات 
كون هذه  ت. ولذا ابطي 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة  طالب فعالة ل

اللغة العربية خاصة لتعليم مهارة  كراسة التدريبات فعالة أن يستخدمها يف تعليم
 الكالم.

 التوصيات .ب
بناء على نتيجة البحث اليت حصلت عليها الباحثة تعرض الباحثة التوصيات ملن له 

تعليم مهارة الكالم خصوصا،  تطبيق مهارات التفكري العليا عموما، ويف حّق يف
 منها: 

ينبغي على املدرسني أن يستفيدوا نتائج هذا البحث يف تعلم اللغة العربية   .1
 خاصة لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا

الوارد. ابإلضافة إىل ذلك  ينبغي ملعلمي اللغة العربية أن يشرتك التدريب للمعلم .2
ينبغي هلم أن يتعلم عن مهارات التفكري العليا وتطبيقها يف التعلم مستقال  

مّث يدافع الطالب أن ميارسوا التكلم ابللغة  ومجاعيا مع املعلمني اآلخر تعاونية
العربية مع األصدقاء نقدّّي وإبداعيا حيت يكون هلم الكفاءة اجليدة يف مهارة 

 الكالم.
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ينبغي للحكومة أن تفكر وحتلل عن عبء عمل املعلم الكثري وتتزودهم الوقت  .3
لتطوير إنتاجيتهم يف التعليم. جبانب ذلك ينبغي للحكومة أن تعقد التدريب 

 املنتظم للمعلم.  
 

 االقرتاحات .ج
هذه كتابة الرسالة العلمية الينكر أبن هناك النقائص أو األخطاء يف  ابلنسبة إىل

ة التدريبات لتعليم مهارة الكالم املبنية على مهارات التفكري العليا يف تطوير كراس حبث
ت ابطي لرتقية العلوم وتنمية اجملتمع. فلذلك أراد 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

الباحثة أن تتمىن إن مل يكن كامال وصحيحا هلذه الكتابة والبحث، فرتجو الباحثة 
صلح البحث وخصوصا ملن يقرأ الكتاب. وأيضا تشكر االقرتاحات والتعليقات ألن ي 

الباحثة األساتيذ يف مراقبة ومالحظة هذا تقدمي كتابة الرسالة املاجسرت. وتتمىن الباحثة 
تعليم   ا يفالبحث البسيط أن يستفيد للجميع يف حماولة تطبيق مهارات التفكري العليهذا 

 .مهارة الكالم
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 دليل املالحظة 

 أحوال الطالب أثناء عملية التعليم  .1
 الكتاب املستخدم عند التعليم  .2
 املشكلة املوجودة عند عملية التعليم .3

 

 ابطي 1دليل املقابلة مع مدّرسة اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

 املْدرسة؟ما الكتاب املدرسي املستخدم يف هذه  .1
 كيف كفاءة الطالب يف تعليم مهارة الكالم؟  .2
 كيف استجابة الطالب يف تعليم مهارة الكالم؟ .3
 ما املشكالت اليت يواجهها الطالب يف استخدام الكتاب املوجود؟ .4
 أية طريقة ووسائل تستخدمها كثريا يف التعليم؟  .5
 هل هو يراعي احتياجات الطالب؟  .6
 املهارات اللغوية خاصة مهارة الكالم؟هل هويشتمل على ترقية  .7
 (؟HOTSمارأيك )املدرسة( عن مهارات التفكري العليا ) .8
 مهارة الكالم؟العليا يف  ريالتفك ات مائوية األسئلة على مهار كم  .9

 هل يصنع خطة الدراسة قبل تعليم مهارة الكالم؟ .10
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتكيم االستبانة من اخلرباء



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 أسئلة االختبار القبلي 

 

ِجْب  
َ
ا َعْن  أ ِهيًّ

َ
ف

َ
  ش

َ
ة

َ
ْسِئل

َ
ِسكٰهِذِه األ

ْ
ف

ً
 ِبن

ً
اَسَبة

َ
 ! ُمن

 ما اسمك؟   .1

 وما عنوانك؟  .2

ُم؟  .3
َّ
َتَعل

َ
ْيَن ت

َ
 أ

ُم َمْحُمْوِلك؟   .4
ْ
 َما َرق

ْدَرَسِة؟  .5
َ ْ
ِرْيٌب ِمَن اْل

َ
 َهْل ِبْيُتك ق

 
 

 

  بَ ْعِدياالختبار الأسئلة 

 

ِجْب  
َ
ا َعْن  أ ِهيًّ

َ
ف

َ
  ش

َ
ة

َ
ْسِئل

َ
ِسكٰهِذِه األ

ْ
ف

ً
 ِبن

ً
اَسَبة

َ
 ! ُمن

ك ما اسم .1 ِمِّ
ُ
 ؟  أِبْيك َوأ

ٌت  .2
ْ

خ
ُ
ٌخ أو أ

َ
 ؟َهْل ِعْنَدك أ

ْيَن  .3
َ
كأ مُّ

ُ
 ؟ َيْعَمُل أُبْوك َوأ

َباِح؟  .4 ك ِفْي الصَّ مُّ
ُ
ْعَمُل أ

َ
ا ت

َ
   َماذ

ِة  .5
َ
ْعَمُل َبْعَد َصال

َ
ا ت

َ
ِرِب َماذ

ْ
غ

َ ْ
 ؟ اْل

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة املقابلة مع مدرسة اللغة العربية 

 

 صورة املقابلة مع الطالب

الباحثة قامت   التجربة  



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنتشرت الباحثة املنتج النهائي 

الباحثة االختبار البعدي قامت   

 قامت الباحثة االختبار القبلي
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   HOTSاملبنية على  كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kompetensi Dasar (KD 4) Kompetensi Dasar (KD 3) 

4.7. Mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan 

meminta informasi terkait dengan tempat 

tinggal (lokasi dan nomor rumah) dengan 

menggunakan kata tanya (ما، كم) baik secara 

lisan maupun tulisan. 

4.8.Menyajikan hasil analisis dari teks sederhana 

yang berkaitan dengan tema العنوان dengan  

memperhatikan bentuk makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal   100-1األرقام  

3.7. Memahami fungsi sosial, struktur teks dan 

unsur kebahasaan (bunyi, kata, makna dan 

gramatikal) dari teks sederhana yang 

berkaitan dengan tema: )العنوان( yang 

melibatkan tindak tutur memberi dan 

meminta informasi terkait dengan  tempat 

tinggal (lokasi dan nomor rumah) dengan 

menggunakan kata tanya (ما، كم) 

3.8. Menganalisis gagasan dari teks sederhana 

yang berkaitan dengan tema  العنوان dengan 

memperhatikan bentuk makna dan fungsi 

dari susunan gramatikal   100-1األرقام  

Yuk, Kenali Kompetensi… 

1.7. Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah Swt. 

1.8. Mengamalkan kemampuan berbahasa merupakan anugerah dari Allah SWT 

2.7. Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotong royong) dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

2.8. Menjalankan perilaku jujur dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

Indikator &Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan peserta didik 

mampu: 

 Mendemontrasikan dialog dengan intonasi yang benar  

 Menganalisis gambar dengan ungkapan lisan  

 Mendeskripsikan gambar dengan ungkapan sederhana secara 

lisan  

 Mengembangkan dialog sederhana sesuai konteks 
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   HOTSاملبنية على  كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم

 

 

 

Menemukan Makna Tersirat dari Gambar 

)Critical Thingking( 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 بيت ية ر  ق   x مدينة    مدينة    x   يةر  ق

  

 

لّية  حكومّية  األه 
 
 عنوان  ال

   

 شارِع  مرق محمول م            تلفون 

عبارات اتدر فامل
ْ
  وال

 

 ؟ ما عنوانك ➢

 بيتي في شارع أحمد دخالن  ➢

 عندي محمول  ➢

نظر وأعد 
ُ
 افهم! و  ا

 

Desa Kota 
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   HOTSاملبنية على  كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم

 

 

 

 

Mengemukakan Informasi kontekstual secara lisan dengan tepat 

(Communication & Collaboration) 
 

اِطَمة
َ
 صباح الخير  : ف

 صباح النور  : َعِلي  

اِطَمة
َ
 ؟ ما اسمك : ف

 ؟ اسمي علّي. وما اسمك : َعِلي  

اِطَمة
َ
 ؟ وما عنوانك؟ من اين أنت. اسمي فاطمة : ف

.  باطي 5 رقم بيتي في شارع أحمد دخالن(.  Pati) أنا من مدينة باطي  : َعِلي  

 ؟ أنت ومن أين

اِطَمة
َ
هل  (. Tambakromo) عنوان بيتي في قرية تامباكراما. أنا من باطي أيضا : ف

 ؟  أنت طالب

 .  باطي  1أنا طالب في املدرسة املتوسطة اإلسالمية الحكومية ، نعم : َعِلي  

اِطَمة
َ
ن"  وأنا طالبة في مدرسة : ف َبِني 

 
 ال

ُ
ة ِبيَّ ر 

َ
املتوسطة اإلسالمية األهلية  "ت

  ( Pekalongan) عنوان مدرستي في شارع فكالونجان. ( Winong) بوينونج

م 
 
.  -  وينونج  7َرق  ؟ ةما عنوان مدرستك َباِطي 

  2  كيلومتر   ( Pucakwangi)  فوجأوانجي   –   وينونج  عنوان مدرستي في شارع : َعِلي  

 ؟  وما رقمه؟ هل عندك تلفون أو محمول يافاطمة. َباِطي   -  وينونج 

اِطَمة
َ
وما رقم محمولك   081234567890رقمه. نعم، عندي محمول  : ف

 ياعلّي؟ 

 085353456877 رقم محمولي  : َعِلي  

اِطَمة
َ
 شكرا  : ف

 عفوا  : َعِلي  

 

 هّيا نتكلم 
 الحوار
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   HOTSاملبنية على  كراسة التدريبات لتعليم مهارة الكالم

 

 

 

علّي و    فاطمة ثم بّدل اسم أمام الفصل بين الطالبين ر السابقأجر الحوا

 باسمكم مع تغيير ما يلزم! 

Praktikkanlah dialog di atas dengan temanmu di depan kelas kemudian 

gantilah nama “Fatimah dan Ali” dengan nama kalian sendiri dengan 

memperhatikan perubahan yang terjadi !  

(Collaboration, mengarah soal HOTS P3 dan P5) 

 

 

 

 

 !شفهّيا وفقا بالنص السابق  هذه األسئلةأجب عن 

Jawablah secara lisan pertanyaan ini sesuai teks hiwar di atas! 

(Critical Thingking, mengarah pada HOTS P2) 

 ؟ ما عنوان عليّ  .1

 ؟ أين بيت فاطمة .2

 ؟مارقم محمول فاطمة .3

 ؟ في أّي مدرسة يتعلم عليّ  .4

 ؟ الحكوميةهل فاطمة تتعلم في املدرسة  .5

 

 

Deskripsikan gambar di bawah ini dengan ungkapan sederhana 

secara lisan!  (Critical Thingking & Creativity, mengarah pada 

HOTS P5) 

1.  

 التدريبات على الحوار

 

082325118949 

 التدريب األول 

 التدريب الثاني

 التدريب الثالث
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2.  

 

 

3.     

 

 

 

 

4.  

  

 

 

 

 

Buatlah dialog sederhana dengan temanmu tentang tema “alamat” sesuai 

dengan diri kalian!  (Collaboration, mengarah soal HOTS P3 & P5) 

 

 

MTs Negeri 1 Pati 

 التدريب الرابع

Sudirman No. 21 Pati 

Tambakromo 
Desa 
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A.  Bilangan 1-100  

Satuan (0-10) Belasan (11-19) 

عشر حدأ 11 خمسة 5 صفر 0  عشر   ستة 16 

عشر   إثنا 12 ستة  6 واحد 1  عشر  سبعة  17 

عشر  ثالثة 13 سبعة  7 إثنان  2  عشر ثمانية  18 

عشر  أربعة 14 ثمانية  8 ثالثة  3  عشر  تسعة  19 

عشر  خمسة 15 تسعة  9 أربعة  4   
Puluhan (21-29) Puluhan 

عشرون و  واحد 21 عشرون و  ستة 26   ستون  60 عشرة  10 

عشرون و  إثنان  22 عشرون و  سبعة  27   سبعون  70 عشرون  20 

عشرون و  ثمانية  28 عشرون و   ثالثة 23  ثمانون  80 ثالثون  30 

عشرون و  أربعة 24 عشرون و  تسعة  29   تسعون  90 أربعون  40 

عشرون و خمسة 25  مائة  100 خمسون  50  

 

A. Kata tanya ا  م 

 ؟ اسمك  اسمي ليلى /  خالد

 ما
(apa) 

 ؟  عنوانك  عنواني  ...  رقمع ... شار 

بيتي رقم 187  ؟  بيتك رقم  

محمولي رقم 081324667899  ؟محمولك رقم  

 ؟ مهنتك  مهنتي طالبة /  طالب

 

B. Kata tanya  ْم
 
  ك

 التركيب
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طالبا  35  

فصلي في   

  ؟   فصلك في   الطالب عدد 

طالب  3 ؟  فصلك  في  طالبا    كم 
(berapa) 12  طالبا ؟  فصلك طالبة    

 

  

 

 !املدرس إليه بشير   الذي العدد قل

(Ucapkanlah bilangan yang ditunjuk oleh guru) 

Critical Thingking & Creativity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permainan “Mengejar Huruf Terakhir” 

 مثال:

 "ت"             بيت:   1 الطالب

 "ع"  "تسع: 2الطالب 

 "ن"  " عنوان: 3الطالب 

 ....الخ "م"  " نعم: 4الطالب 

  

 التدريب على التركيب 

 Alangkah baiknya permainan 

dikaitkan dengan materi yang 

telah diajarkan 

 Masing-masing siswa secara 

berurutan menyebutkan (dengan 

lisan) satu kata yang diawali 

dengan huruf terakhir dari kata 

yang diucapkan 

 Siswa yang salah atau tidak dapat 

menemukan kata dalam batas 

waktu yang ditentukan, mendapat 

hukuman atau tugas tertentu 

(menurut kesepakatan kelas)   
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Bagaiamana anda sekarang? 
Setelah anda mempelajari materi tentang العنوان, maka untuk diri anda terhadap 

materi yang sudah dipelajari, silahkan jawab dengan jujur terkait penguasaan 

materi yang sudah dipelajari pada LKS ini pada tabel berikut! 

 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 
 

No Indikator Ya Tidak 

1 Mendemontrasikan dialog dengan intonasi yang benar   

2 Merespon pertanyaan yang berhubungan dengan 

alamat 

  

3 Mendeskripsikan gambar dengan ungkapan sederhana 

secara lisan  

  

4 Mengembangkan dialog sederhana sesuai konteks   

 

Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 

1. Bagaimana kesan anda setelah mempelajari materi tentang العنوان pada LKS ini? 

2. Apa pengalaman belajar yang anda peroleh? 

3. Apakah anda merasa sudah mendapatkan pemahaman dan keterampilan yang 

memadai tentang informasi  العنوان? 

4. Materi mana yang belum dipahami? 

5. Kesulitan apa yang ditemui ketika mempelajari materi ini? 

 

 

Kritik dan Saran 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tindak Lanjut sebagai pendalaman materi 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nilai Paraf Guru Paraf Orang Tua 
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Met jumpa lagi shob…oh ya sekarang kita akan belajar bareng 

tentang “rumah”. Kalian pasti punya rumah kaaaannn, eiiitss, meski masih 

milik orang tua. Gak pa pa lah kita ikut ngeklaim juga. Hehe. Toh kita 

masih tinggal bareng sama mereka. Nah, tentunya kalian udah paham kan 

apa aja bagian-bagian yang ada di rumah mulai dari yang bagian kecil 

sampai besar. Rumah itu kan ibarat kotak yang besar gitu kan, nah di 

dalamnya ada kotak-kotak kecil terdiri dari berbagai macam ruang 

misalnya ruang tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi dan 

lain-lain. Dan jangan lupa ya shob, di dalam beberapa ruangan tersebut 

banyak terdapat barang-barang perkakas rumah tangga. Apa aja ya…yuk 

kita intip bareng…. 

Pada tema ini kita akan belajar tentang rumah dan bagian-

bagiannya dengan mengggunakan Bahasa Arab, agar kalian tidak hanya 

paham bahasa ibu atau Bahasa nasional, tetapi juga bisa menguasai 

bahasa dunia, karena dengan begitu kalian akan mampu bersaing di 

kancah internasional. Yuk kita simak . 

  

 البيت
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Kompetensi Dasar (KD 3) Kompetensi Dasar (KD 4) 

3.9. Memahami fungsi sosial, struktur teks 

dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 

dan makna) darai teks sederhana yang 

berkaitan dengan tema  البيت yang 

melibatkan tindak tutur memberi dan 

meminta informasi tentang rumah 

dengan memperhatikan susunan 

gramatikal المقدم + المبتدأ المؤخر الخبر  

4.9. Mendemonstrasikan tindak tutur 

memberi dan meminta informasi 

tentang rumah dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal  

 baik secara الخبر المقدم + المبتدأ المؤخر

lisan maupun tulisan. 

3.10. Menerapkan kaidah tentang bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan 

gramatikal الخبر المقدم + المبتدأ المؤخر 

dalam teks deskriptif sederhana yang 

berkaitan dengan tema  البيت  

4.10. Menyusun teks deskriptif 

sederhana yang berkaitan dengan 

tema   البيت  dengan  memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal   + الخبر المقدم

 المبتدأ المؤخر

Yuk, Kenali Kompetensi… 

1.9.  Meyakini bahwa Bahasa Arab merupakan Bahasa pengantar memahami ajaran 

Islam. 

1.10 Menghayati Bahasa Arab sebagai anugerah Allah untuk mengkaji khazanah 

keislaman 

2.9.  Menjalankan perilaku santun dalam berkomunikasi dengan ingkungan social 

dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

2.10. Menjalankan perilaku disiplin dalam berkomunikasi dengan ingkungan 

social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

. 

Indikator &Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu: 

 

Mendemonstrasikan dialog dengan intonasi yang benar (P3) 

Merespon pertanyaan yang berhubungan dengan rumah (P2) 

Menganalisis gambar dengan ungkapan sederhana secara lisan 

(C4)  

Mengembangkan dialog sederhana sesuai konteks (C6) 
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Menemukan Makna Tersirat dari Gambar 

)Critical Thingking( 

 

 

 

 

  

  

 

 بيت املذاكرة  غرفة النوم  غرفة

   

 األكل  غرفة املكتب غرفة الجلوس غرفة

 

 

 
 الحمام الحديقة  املطبخ 

 املفردات والعبارات

وافهم!  أنظر وأعد 
 

 

 عندي بيت  ➢

 في البيت غرف  ➢

َماَم البيت حديقة  ➢
َ
 أ
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Bagian rumah مضمون البيت 

سفليّ  طابق  

علوّي  طابق  
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 Perkakas rumah أثاث البيت

 ساعة

 خزانة املالبس فراش

  غرفة النومماذا في  

 في غرفة النوم سرير➢

 على السرير فراش➢

 أين الوسادة➢

 جانب السرير خزانة الكالبس➢

 

 وسادة

 

 سرير

 

 غطاء

 

 مصباح

 

 درج
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 ماذا في غرفة الجلوس   

 ماذا في غرفة الجلوس؟  ➢

 على الحائط لوحة  ➢

 أمام الرف أريكة  ➢

 على الرف كتب  ➢
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Mengemukakan Informasi kontekstual secara lisan dengan tepat 

(Communication) 

 البيت  عن  عائشةو  نبيلة بين  الحوار 

 عائشة نبيلة 

 البيت أمامو  . البيت لعّمي السيييييد عمر هذا ؟البيت أمام هذااوَم  ؟البيتهذا ملن

 حديقة

 هنييياك! أنظري ى. وسيييييييييييييط الحيييديقييية ممشييييييييييييي  ؟عائشةَيا وسط الحديقة ماذا

 طابق علوي وطابق سفلي 

 كرةذاامل غرفةو  النوم غرف فيه ؟السفلي  الطابق في  ماذا

  ومطبخ الجلوس غرفةوَ  املكتب غرفة فيه ؟ العلوي  الطابق في  ماذا

 وحمام

 املالبس  وخزانة   ووسادة وفراش سريرفيها  ؟ النوم  غرفة  في  هذاَما, عائشة ا يَ 

 كتب ومجالت   في غرفة املذاكرة، نعم ؟ ومجالتكتب  املذاكرة غرفة في  هل

 جميل جدا ومنظم، ُهو نعم وجميل ومنظم نظيف  املطبخ هل

 

 

A. Mendemonstrasikan dialog dengan intonasi yang benar! 

Communication, mengarah level P3 

 

 

 

Praktikkanlah dialog di atas dengan temanmu (dengan intonasi yang 

benar)! 

 

 

نتكلم  هيا  

 التدريبات على الحوار

 

 التدريب األّول 

 الحوار
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B. Merespon pertanyaan guru dengan tepat 

Creativity (P1, P3) 

 
 

 

 

 ! بنفسك مناسبة شفهيا  اآلتية  األسئلة عن  أجب
Jawablah pertanyaan berikut secara lisan, sesuai dengan dirimu! 

 

 ؟ بيت عندك هل .1

 ؟ بيتك أين .2

 ؟ بيتك في  هذاَما .3

 ! الجلوس غرفة  في  األثاث أذكر .4

 

C. Menganalisis gambar dengan ungkapan sederhana secara lisan 

Creativity and Critical Thingking mengarah pada soal HOTS (P3) 

 
 

 

 ! مستعينا بالصورة البيت عن  مع صديقك تبادل السؤال والجواب 
Tanya jawablah dengan temanmu secara bergantian tentang “rumah” 

dengan bantuan gambar! 
  

 ؟ ماذا يعمل  :   +  .1

-   :   .... 

 ؟ الوسادة والغطاء  أين  +   : 

-   :   .... 

 

 ؟ البيت في  ذاَما +   :  .2

-   :   .... 

 ؟ العلوي  الطابق في  الجلوس غرفة   هل +   : 

 التدريب الثاني

الث
ّ
 التدريب الث
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-   :   .... 

D. Mengembangkan dialog sederhana sesuai konteks. 

Creativity mengarah pada soal HOTS (P5) 
 

 

Buatlah dialog sederhana dengan temanmu tentang tema “alamat” 

sesuai dengan diri kalian! 

 

 

 

 

 

1. Khabar Muqaddam dan Mubtada’ Muakhkhar 

a. Perhatikan contoh kalimat A di bawah ini! 

b. Cermatilah mana yang disebut dengan Mubtada’ dan mana yang 

disebut dengan Khabar!  

c. Bandingkan dengan contoh B! 

 

1) Contoh A 

 
Keterangan: 

a) Contoh A adalah contoh dengan struktur yang normal, dimana 

Mubtada’ (subyek) menjadi kata yang pertama di sebuah 

kalimat. Sedangkan Khabar (predikat dengan bentuk kata 

keterangan tempat) menjadi kata yang jatuh setelah 

Mubtada’ 

b) Kata yang bergaris bawah adalah Mubtada’ 

c) Kata yang bercetak tebal adalah Khabar 

d) Contoh di atas menekankan aspek Mubtada’nya. 

 

 التدريب الّراِبع

 التركيب
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2) Contoh B 

 

 
 

Keterangan: 

a) Kata yang tercetak tebal adalah Khabar Muqaddam 

b) Kata yang bergaris bawah adalah Mubtada’ Muakhkhar 

c) Contoh di atas menekankan aspek khabarnya. 

d) Contoh B di atas merupakan kebalikan dari contoh A, dimana 

di contoh A, Mubtada’ diletakkan di awal kalimat, sedangkan 

khabar berada setelahnya. Sedangkan pada contoh B, 

kedudukan kata tersebut dibalik. Khabarnya didahulukan 

(Khabar Muqaddam) dan mubtada’nya diakhirkan (Mubtada’ 

Muakhkhar). 

e) Susunan ini hanya berlaku untuk khabar yang terdiri dari kata 

keterangan tempat 

f) Susunan seperti ini dapat mempengaruhi arti/makna (lihat 

contoh B kemudian bandingkan dengan contoh A) 

g) Kata “ada/terdapat” pada contoh di atas, dimunculkan untuk 

memudahkan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. 

h) Setiap mubtada’ harus diberi “al/  أَل“, jika bukan nama 

seseorang, kota dan lain sebagainya. Akan tetapi jika dibalik 

(sehingga menjadi Mubtada’ Muakhkhar) maka tidak diberi 
“al/  أَل“ 

 

2. Kata tanya “ ذا ا م   ”لمن“ dan ,“َمن  “ ,“
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Daftar Pustaka 

م، محمد جمال، 
ّ
 العربية للكبار في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها سال

Direktorat KSKK, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bahasa Arab 

Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, cetakan ke-1 (Jakarta, 2020) 

Direktorat Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama Republik Indonesia, 

Durusullughah Al-‘Arabiyah, Buku Siswa Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah 

Kelas VII Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, Cetakan Ke-1 2014 
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