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 بسم هللا الّرمحن الّرحيم
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق ۚ )1ِاقْ َرْأ ِِبْسِم رَبَِّك الَِّذْي َخَلَق ۚ ) ( ِاقْ َرْأ َورَبَُّك  2( َخَلَق ااْلِ

ْنَساَن َماََلْ يَ ْعَلْم ۗ )4( الَِّذْي َعلََّم ِِبْلَقَلِم ۙ )3ااْلَْكَرُم ۙ )  (  5( َعلََّم ااْلِ
 (5-1)سورة العلق :

 
 

ِليّٰتِ   (3)سورة الصافات :ِذْكًرا ۙ   فَالتّّٰ
 صدق هللا العظيم
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 إهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 
 آمني سويطنو  أيب الكرمي:

 عسى هللا أن يرمحه يف الدنيا واآلخرة ويعطيه طول العمر والصحة دائما 
 

 طية قبأمي احملبوبة: 
صغاري وبدون رضاها وحبها ما  عسى هللا أن يرمحها يف الدنيا واآلخرة اليت قد ربتين منذ 

 وجدت النجاح 
 

وحممد فائق  ،عورة شعبانغروم  ،اليوم رمحتية ،رابعة املنّورةوإىل اإلخوان واألخوات: 
 بدرك 

 عسى هللا أن يرمحهم يف الدنيا واآلخرة وجيعلهم علما انفعا ورزقا واسعا 
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 شكر وتقدير 

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان عّلمه البيان نزل القرآن عربيّا    ،بسم هللا الرمحن الرحيم
خري األانم سيد ولد آدم ونيب أخري    علىوجعله للناس هدى وحكمة. الصالة والسالم  

آله وأصحابه وأتباعه الطاهرين الطيبني الكرام.   علىهللا عليه وسلم و   علىالزمان حممد صلى  
 بعد. أما

هذا البحث مقدم الستيفاء شرط من شروط إمتام الدراسة لربانمج املاجستري يف 
جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا  

البحث إال  ماالنج يكون هذا  وتوفيقه ورمحته. وال  تعاىل  بعون هللا  البحث  . قد مت هذا 
ابإلرشادات والتوجيهات واالقرتاحات واملساعدات من ِقبل اجلهات الكثرية. فلذلك، يقّدم 
الباحث من أعماق قلبه جزيَل الشكر وعظيَم االمتنان وفائَق االحرتام وخالَص الثناء هلم  

 إمتام هذا البحث، خاصة الشكر لِـــــــــ: علىمساعداهتم  على

موالان   .1 مدير جامعة  بصفته  املاجستري،  الدين  زين  الدكتور حممد  األستاذ  فضيلة 
لطلب  للباحث فرصًة  أاتح  قد  الذي  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  مالك 

 العلم يف هذه اجلامعة املباركة. 
 ، بصفتها عميد كلية الدراسات العليا فضيلة األستاذ الدكتور واحد مورين املاجستري .2
فضيلة الدكتور شهداء املاجستري بصفته رئيس قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان  .3

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، الَذْيِن قد أاتحا للباحث فرصًة لكتابة 
 هذا البحث إلمتام الوظيفة األخرية ملرحلة املاجستري. 

الدكتو  .4 فتوىفضيلة  فيصل  حمّمد  احلاج  الباسط   ،ر  عبد  والدكتور   ، املاجستري 
هذا البحث الََّذْيِن قد بّذال جهودمها وعلومها    علىاملاجستري، بصفتهما مشرفنِي  

 الباحث. علىيف اإلشراف 



 

 ح 
 

 مساعدهتم وأدعيتهم إلمتام هذا البحث. علىأعضاء أسرة الباحث  .5
الباحث أن يذكرهم   ال يستطيعء من  واألصدقا  ،األساتذة احملرتمني  ،األساتذمجيع   .6

 مجيعا هنا. 
 

  
 م 2۰22 يناير 12ماالنج، 
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 مستخلص البحث 
ضوء تصنيف    على   حتليل أمناط التمرينات يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف العاشر .2022  أكربي، حممد عفيف. 

جامعة موالان مالك إبراهيم    كلية الدراسات العليا  ،قسم تعليم اللغة العربية   ، ريترسالة املاجس  ،بلوم للمعرفة 
 عبد الباسط.  د.وى. واملشرف الثاين: ا حمّمد فيصل فت د. اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف األول: 

 اللغة العربية لتعليم  كتاب   ،تصنيف بلوم   ،املستوى املعريف  ، التمرينات أمناط   حتليل: الكلمات املفتاحية 
األ  كانت   واملصرييّة  شياءاألسئلة  إجراء   ظيفتها و .  املهّمة  قدراهتم  التالميذ   لتقومي  . من  والكشف عن 

. معرفة  1مبهمة عن تصنيف املستوى املعريف. أهداف هذا البحث  عترب أّن التمرينات يف الكتاب  ت  السابقة  البحوث
. حتليل مناسبة التمرينات  2  ،تصنيف بلوم   علىاملستوى املعريف للتمرينات يف الكتاب العريب للصف العاشر بناًء  

 . حتليل التمرينات يف دعم التحقيق يف مهارات التفكري العليا. 3 ،املكتوبة ابلكفاءات األساسية املعرض
تعليم اللغة  البياانت هي التمرينات يف كتاب    مصادر  . يكيفال  املنهج الوصفيهذا البحث    خدم است 

العاشر   العربية التوثيق   . للصف  هو  البحث  هذا  يف  املستخدم  البياانت  مجع  يبحث    وأسلوب  التمرينات  الذي 
ذي  ال  ، Krippendorff  ستخدام منوذج ابالبياانت    حتليل  . ريت أتيت من الكتاب العريب للصّف العاش ال  كاملعلومات 

يف البداية، مث    2019س    KMA 183الكتاب العريب  مجع الباحث البياانت من    :البياانت تكوين  .  1علىحيتوي  
الكتاب العريب للصف العاشر، وحدد الباحث التمرينات ألخذ البياانت املطلوبة يف هذا  أخذ الباحث العينة من  

بعد انتهاء تكوين البياانت، قام الباحث  :  اخنفاض البياانت.  2،سّجل الباحث البياانت املوجودةالبحث. وبعد ذلك  
عملية  :  ستداللاال.  3،ابخنفاض البياانت وهو عملية اختيار البياانت وحذف البياانت اليت غري مالئمة هلذا البحث 

ت يف الكتاب العريب للصّف العاشر، أّما النظرية  عن مناسبة البياانت ابلنظرية واملعرفية. وكان البياانت من التمرينا
 . عملية بيان نتيجة حتليل احملتوى وصفيا وشامال . التحليل:4،من املستوايت املعرفية يف تصنيف بلوم 

أّن املستوى    على إّن املستوى املعريف ألمناط التمرينات للكتاب العريب يدل  .  1أّما نتائج هذا البحث هي:   
أحَد    على للفهم )املستوى املعريف الثاين( حيتوي  ،  % 6،25  التمرين الواحد  على للتذّكر )املستوى املعريف األول( حيتوي  

للتحليل )املستوى  ،  % 31،25  سّت التمرينات   على للتطبيق )املستوى املعريف الثالث( حيتوي  ،  % 62،5عشَر مترينا  
ال توجد التمرينات    % 0)املستوى املعريف السادس(  ولإلبداع    ، % 0ستوى املعريف اخلامس(  )املللتقومي    ، %0املعريف الرابع(  

املؤشرات لتحقيق الكفاءة املوجودة وهي  هناك تناسب التمرينات ابلكفاءات األساسية و . 2 ، هلذه املستوايت الثالثة
الكفاءة  يف   ؤشرات ال تناسب ابملات  هي تسع مترين  ستة عشر نوعا من التمرينات، والباقيةسبع مترينات من اجملموع  

يل،  اابلتحقيق يف مهارات التفكري الع   التمرينات   مل يكن هناك تناسب.  3  ،3.2والكفاءة األساسية    3.1األساسية  
مهارة التفكري    ال ُتكتب ابهتمام قياس  إذا تُنظر من املوصفة األوىل فالتمرينات مل حتّقق مهارات التفكري العايل ألنّ 

  املشكالت السياقية، أّما للموصفة الثالثة أّن ال تستخدم  على ال ُتكتب بناًء ، يف املوصفة الثانية أّن التمرينات العايل 
التمرينات يف موضوع الّتحيات والّتعارف يف كتاب اللغة العربية للصف العاشر مناذًجا خمتلفة للمستوى املعريف الرابع،  

 . التفكري العايل( اخلامس والسادس )مستوى 
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ABSTRACT 

Akbari, M. Afief. 2022. Analysis of the patterns of exercises in the book Teaching Arabic for the 

tenth grade in the light of Bloom's classification of knowledge. Thesis, Master Arabic Education 

Program, Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisors: (I) Dr. 

H. Muhammad Faisol Fatawi, M. Ag (II) Dr. Abdul Basid ، SS., M. Pd. 

Keywords:Analysis of practice questions, Arabic book, Bloom's taxonomy, cognitive level 

 The questions were the important and fateful things. Its function is to evaluate students’ 

conduct and reveal their abilities. From previous research, it is considered that the exercises in the 

book are vague about the classification of the level of knowledge. The objectives of this research 1. 

Knowing the cognitive level of exercises in the tenth grade Arabic book based on Bloom’s 

classification 2. Analyzing the appropriateness of written exercises with the exhibited core 

competencies 3. Analyzing exercises in support of the investigation of higher-order thinking skills. 

 This research uses a qualitative descriptive research type. The source of the data in this 

study was practice questions in class X Arabic books. The data collection technique used was 

documentation which examined practice questions as information sourced from class X Arabic 

books. Data analysis used in this study was Krippendorff data analysis technique, which consists of: 

1. Formation of data: At first the researcher unites from the Arabic language book KMA 183 in 

2019. Then the researcher takes samples from the 10th grade Arabic book, then the researcher sets 

practice questions to collect the data needed in this study. And after that the researcher records the 

existing data, 2. Data reduction: After the data formation ends, the researcher performs data 

reduction which is the process of selecting data and deleting data that are not suitable for this 

research, 3. Withdrawal of inference: The process of data conformity with theory and knowledge. 

The data were obtained from practice questions in Arabic books for class X and theory from the 

cognitive level in Bloom's taxonomy, and 4. Analysis: The process of explaining the results of 

content analysis in the form of descriptive and broad. 

 The results of this research are: 1. The cognitive level of the patterns of exercises for the 

Arabic book indicates that the level for remembering (the first cognitive level) contains one exercise 

6.25%, for understanding (the second cognitive level) contains eleven exercises 62.5%, For the 

application (the third cognitive level) contains six exercises 31,25%, for analysis (the fourth 

cognitive level) 0%, for the evaluation (the fifth cognitive level) 0%, and for creativity (the sixth 

cognitive level) 0% There are no exercises for these three levels, 2. There is a fit of the exercises 

with the basic competencies and indicators to achieve the existing competence, which are seven 

exercises out of the total sixteen types of exercises, and the rest are nine exercises that do not fit the 

indicators in the basic competence 3.1 and the basic competence 3.2. For this reason, not all the 

exercises in the topic The greetings and acquaintance in the book for the tenth grade with basic 

competencies and indicators for achieving written competence, 3. There was no fit of the exercises 

to investigate higher-order thinking skills, if you look from the first description, the exercises did 

not achieve higher thinking skills because they are not written with measured attention The skill of 

higher thinking, in the second specification that the exercises are not written based on contextual 

problems, as for the third specification that the exercises do not use the subject of greetings and 

acquaintance in the Arabic language book for the tenth grade different models for the fourth, fifth 

and sixth cognitive levels (higher thinking level). 
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ABSTRAK 

Akbari, M. Afief. 2022. Analisis Pola Soal Latihan di Buku Bahasa Arab Kelas X berdasarkan 

Klasifikasi Kognitif Bloom. Tesis, Program Magister Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. H. Muhammad 

Faisol Fatawi, M. Ag (II) Dr. Abdul Basid, SS., M. Pd. 

Kata Kunci: Analisis soal latihan, buku bahasa Arab kelas X, taksonomi Bloom, tingkat kognitif 

Soal-soal merupakan sesuatu yang penting dan krusial. Fungsinya adalah untuk 

mengevaluasi kinerja siswa dan mengecek kemampuannya. Beberapa penelitian terdahulu 

mengemukakan bahwa soal latihan yang ada di buku belum jelas terkait klasifikasi tingkat 

kognitifnya. Tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui tingkat kognitif pada soal latihan di buku 

bahasa Arab kelas X berdasarkan taksonomi Bloom, 2. Menganalisis kesesuaian soal latihan dengan 

kompetensi dasar, 3. Menganalisis soal latihan dalam mendukung ketercapaian kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data pada 

penelitian ini adalah soal latihan di buku bahasa Arab kelas X. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dokumentasi yang itu mengkaji soal latihan sebagai informasi yang bersumber 

dari buku bahasa Arab kelas X. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data Krippendorff, yang terdiri dari: 1. Pembentukan data: Mulanya peneliti mengunifikasi 

dari buku bahasa arab KMA 183 tahun 2019. Kemudian peneliti mengambil sampel dari buku 

bahasa Arab kelas 10, lalu peneliti menetapkan soal latihan untuk mengambil data yang diperlukan 

pada penelitian ini. Dan setelah itu peneliti mencatat data yang ada,2. Reduksi data: Setelah berakhir 

pembentukan data, peneliti melakukan reduksi data yang itu ialah proses memilih data dan 

menghapus data yang tidak cocok untuk penelitian ini,3.Penarikan inferensi: Proses kesesuaian data 

dengan teori dan pengetahuan. Data diperoleh dari soal latihan di buku bahasa Arab kelas X dan 

teori dari tingkat kognitif pada taksonomi Bloom, dan 4. Analisis: Proses menjelaskan hasil analisis 

isi berupa deskriptif dan luas. 

 Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut: 1. Tingkat kognitif pada soal latihan dari tema 

Tahiyyah wa taaruf di buku bahasa Arab kelas X untuk mengingat (tingkat kognitif pertama atau 

C1) terdapat 1 soal6,25%,memahami (tingkat kognitif kedua atau C2) terdapat 11 soal 

62,5%,mengaplikasikan (tingkat kognitif ketiga atau C3) terdapat 6 soal 31,25%, sedangkan 

menganalisis(tingkat kognitif keempat atau C4),mengevaluasi (tingkat kognitif kelima atau C5) dan 

mencipta (tingkat kognitif keenam atau C6) tidak ditemukan perintah soal untuk ketiga tingkat ini, 

2. Terdapat kesesuaian soal latihan dengan Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

yang itu 7 soal dari total 16 soal, dan 9 soal sisanya tidak sesuai dengan Kompetensi Dasar 3.1 dan 

Kompetensi Dasar 3.2, maka dari itu tidak semua soal pada tema Tahiyya wa Taaruf sesuai dengan 

Kompetensi Dasar yang ditulis di buku, 3. Belum terdapat kesesuaian soal dengan capaian berpikir 

tingkat tinggi, Berdasarkan kriteria: A. Mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi: belum 

mendukung ketercapaian Higher Order Thinking Skill, karena soal latihan tidak dibuat dengan 

memperhatikan untuk mengukur Higher Order Thinking Skill, B. Berbasis permasalahan 

kontekstual: bahwa soal tidak ditulis berdasarkan permasalah kontekstual, C. Menggunakan bentuk 

soal beragam: soal latihan di tema Tahiyyah wa taaruf pada buku bahasa Arab kelas 10 tidak 

menggunakan bentuk soal yang beragam milik tingkat kognitif keempat, kelima dan keenam (tingkat 

berpikir tinggi). 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 املقدمة  .أ
الب يف املهارات لطمشكلة الضعف  اللغة العربية يعاين من  تعليم  مل يزل  

عدم  و   1اللغوية. إىل  سببها  يرجع  املعريف  قد  املستوى  أمناط مراعاة  وضع  يف 
األنشطة العقلية. قام بلوم عن  يشمل    الذي  اجملال املعريف هو جمال  كان   .التمرينات 

  ، التحليل   ،التطبيق  ،الفهم  ،)التذكر   مستوايت   ةستإىل  بتجميع اجملاالت املعرفية  
َعقَّد ومفرتض    2واإلبداع(  ،التقومي

ُ
َتَسلِسل إذا    ،مبَُتَسلِسلمن املتواضع إىل امل

ُ
أما امل

 3املستوى العايل.   علىاملستوى املنخفض فيتحصل اهلدف    علىمت حتصيل اهلدف  
لعملية لجمموعة شاملة من التصنيفات    إلعطاءهتدف فئات العملية املعرفية  

يف   مهم جداهذا اجملال  يكون  و 4،يف األهداف  يت تتضمنلطالب العند ا  املعرفية
احلايل. االختبار  تطوير  هو  5عمل  منه  األساسي  الغرض  أنّ يتأكل كان  التعلم   د 

من  6.عن التعريفر لتذكّ اعملية  ليس إالّ ، من التفكري على ل إىل مستوايت أيتحوّ 
مستوى تفكري بلوم هو  املستوى املعريف يف تصنيف  هذا التعريف اعترب الباحث أّن  

 املعقد. نسان من البسيط إىل اإل

 
1  Bahruddin, Uril, “Musykilah  Ta’limiyah Al-Lughah Al-Arabiyah  Bi Jamiah Maulana 

Malik Ibrahim Malang Wa Al-Hulul Al-Muqtarahah  Laha”, LINGUA, Vol. 12, No. 1 (2017), hal. 

26. 

2  Bahruddin, Uril and Muhammad Qodri, “  حتليل مالءمة بنود اختبار اللغة العربية النهائي الوطين
 .Arabiyat, Vol. 7, No. 1 (2020), hal. 126 ,”ملنهج مستوى الوحدة التعليمية وتصنيف بلوم املعدل

3Asrul,  Rusydi Ananda, dan  Rosnita,  “EvaluasiPembelajaran”, (Bandung: Citapustaka 

Media, 2014),  hal. 99. 
4 Anderson, Lorin W., dkk, “A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing (A 

Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives)”, (Longman, 2001), hal. 30. 
5 Bloom, Benjamin S., dkk, “Taxonomy of Educational Objectives”, (Canada: The 

Dominion,1956), hal. 7. 
6  Hyder, Irfan and Shelina Bhamani, “Bloom’s Taxonomy (Cognitive Domain) in Higher 

Education Settings: Reflection Brief”, Journal of Education and Educational Development Vol. 3 

No. 2 (December 2016), hal. 289-290. 
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بلوم  ،غالًبا تصنيف  يف  املعريف  املستوى  البحث  ُيْستخدم  كذلك   وأ  يف 
سيحدد املعلم املستوى  .  1  سبيل املثال:  على7كأداة يف صياغة شيء ما،   ُيْستخدم

سريتب صانع األسئلة بناًء  . 82والتعليم،املعريف الذي تريد حتقيقه يف نشاط التعلم  
أسئلة  /10املستوى املعريف  علىاألسئلة بناًء بعض  . حتليل 3 9،املستوى املعريف على

. مقارنة تصنيف  5  12، وتطوير أفعال العملية  . حتليل أفعال العملية4  11،امتحاانت 
وتصميم   14تصنيف بلوم على. تطوير وسائل التقومي بناًء 136بلوم بتصنيف اآلخر 

 ليجعل املدّرس سهال يف تقييس املستوى املعريف  15تصنيف بلوم  علىالتقييم بناًء  
يريد الباحث أن يتعّرف املستوى املعريف للتمرينات    ،هنا   وأمثلة أخرى.  16، للطاّلب 

 .تصنيف بلوم علىبناًء  يف الكتاب العريب للصف العاشر

 
7 Gul, Rani, Shazia Kanwal and Sadia Suleman Khan, “Preferences of the Teachers in 

Employing Revised Blooms Taxonomy in their Instructions”, Sir Syed Journal of Education & Social 

Research Vol. 3, Issue 2 (2020), hal. 258. 
8 Sharunova, Alyona, Mehwish Butt, and Ahmed Jawad Qureshi, “Transdisciplinary 

Design Education for Engineering Undergraduates: Mapping of Bloom’s Taxonomy Cognitive 

Domain Across Design Stages”, Procedia CIRP 70 (2018), hal. 313. 
9 Diab, Shadi and Badie Sartawi, “Classification of Questions and Learning Outcome 

Statements (LOS) into Bloom's Taxonomy (BT) by Similarity Measurements”, International Journal 

of Managing Information Technology (IJMIT) Vol. 9, No. 2, (2017), hal. 1. 
10 Susanti, Nancy Yunita, Dinawati Trapsilasiwi,dan Dian Kurniati,  “Analisis Tingkat 

Kognitif Uji Kompetensi pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Matematika SMP/MTs Kelas VII 

Kurikulum 2013 Berdasarkan Taksonomi Bloom”, Kreano,Vol. 6,No. 1 (2015), hal. 65. 
حتليل أسئلة امتحاانت الثانوية العامة يف األردن ملادة اتريخ األردن يف ضوء  "  ،غازي عبد هللا الشقريات   11

  اجمللد   ، والنفسية  العلوم الرتبوية  جملة  ،" حسب تصنيف بلوم )دراسة حتليلية ملادة اتريخ األردن(  مستوايت اجملال املعريف
 . 1ص.  ، (2020إبريل )، عشر  اخلامس العدد، الرابع

12  Nafa, Fatema, Javed I. Khan and Salem Othman, “Extending Cognitive Skill 

Classification of Common Verbs in the Domain of Computer Science for Algorithms Knowledge 

Units”, International Conference on Computer Supported Education Volume 1 (2017),  hal. 173. 
13 Irvine, Jeff,  “A comparison of revised Bloom and Marzano’s New Taxonomy of 

Learning”, Research in Higher Education Journal Vol. 33. (2017). 
14  Kumar, Rajesh, B. S. Chowdhry and  Hameedullah Kazi, “Identifying Cognitive 

Weaknesses in Students Learning through Bloom’s Taxonomy”,  Journal of Information 

Communication Technologies and Robotic Applications, Vol. 8, No. 2. (2017), hal. 68. 
15  Lajis,  Adidah,  Haidawati Md Nasir and  Normaziah A. Aziz, “Proposed Assessment 

Framework Based on Bloom Taxonomy Cognitive Competency: Introduction to Programming”,  

International Conference on Software and Computer Applications (2018),  hal. 97. 

وحي،  16 ريتا  املاجستري: أواتمي،  هبا    رسالة  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  اختبارات  أسئلة  بنود  "حتليل 
(TOAFL)وروكو(" )ماالنج:  ضوء نظرية تصنيف بلوم )دراسة وصفية حتليلية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فون  على

 (. 2018جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية, 
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عن كيفية استخدام تصنيف بلوم  يناقش    الذي  كتاب الهناك  يف الواقع،  
النسبة املئوية املتعلقة ابستخدام أبعاد العملية املعرفية وأبعاد   عرض عني  فيه، و املنقح

البحثية   ت النهائية أو املقاال  بعض الواجبات هناك  و    17البلدان اآلسيوية  املعرفة من
 18اللغة العربية  يف درس  املستوايت املعرفية يف األسئلة )سواءعن  اليت تناقش أيًضا  

بنود أسئلة   ن حتليلع 2018  ي أواتمي يفحريتا و لالبحث  ك(،  19أخرى دروس  أو  
تصنيف بلوم   ضوء نظرية  على  (TOAFL)  اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا

وآخرون   Erniyantiلالبحث    كذلك و (  IAIN Ponorogoيف  )دراسة وصفية حتليلية  
تصنيف بلوم املنقح   علىبناًء    ات ن حتليل اجملال املعريف للتمرينع  2020يف عام  

العاشر  ئيفيزايالكتاب  اليف   هذان    (.Ni Ketut Lasmiكتاب    يف)دراسة  للصف 
 .املستوي املعريف يف األسئلةيبحثان عن  اللذانحبثان جديدان 

املستوى املعريف للتمرينات يف الكتاب العريب للصف يريد الباحث أن حيّلل  
ومصرييّة يف حياة    20مهّمة   أشياء سئلة  األ  تعترب أنّ .  تصنيف بلوم  علىبناًء    العاشر

  التالميذ   إجراءلتقومي    هذه األسئلة  21وتعتمد عليها وزارة الرتبية والتعليم؛   التالميذ
قدراهتم،   فوالكش  يف  22عن  ينعكس  املرحلة  هذه  يف  العملّية    والنقصان 

طابق مبؤشرات الكفاءة ت  اليت  كانت معايري األسئلة اجليدة هي األسئلة 23، التعليمّية

 
17 Lee, Yew-Jin,  dkk,  “East-Asian Primary Science Curricula An Overview Using Revised 

Bloom's Taxonomy”, (Singapore: Springer Nature, 2017),  hal. 25-26. 
18  Fauziah, Indah Rahmi Nur, Syihabudin, dan Asep Sopian, “Analisis Kualitas Tes Bahasa 

Arab Berbasis Higher Order Thinking Skill”, Lisanuna, Vol. 10, No. 1 (2020), hal. 45. 
19  Suharman, Agus dan Rezky Ramadhona, “Analisis Soal-soal Uji Kompetensi pada Buku 

Teks Matematika SMA Kelas XI Peminatan IPA Semester 1 berdasarkan Tingkat Kognitif 

Taksonomi Bloom”, Tanjak, Vol. 1, No. 1 (2020), hal. 45. 
20  Mohammed,  Manaland Nazlia Omar, “Question  classification  based  on  Bloom’s 

taxonomy  cognitive domain using  modified TF-IDF and word2vec”,  PLoS ONE, Vol. 15, No. 3 

(2020), hal. 1. 
21  Bahri, Obi Saepul,  “Analisis Isi Soal Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Bahasa 

Arab Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2016/2017 dan 2017/2018”,  Educare, Vol. 17, No. 1 

(2019), hal. 51. 
22  Fathiyah, Siti Fathimah Al, “Analisis Butir Soal Pelajaran Bahasa Arab di Madrasah 

Aliyah Roudlotul Ulum Pagak Malang”, Tarbiyatuna, Vol. 4, No. 1 (2019), hal. 77. 
العام    النهائيةأسئلة االمتحاانت    حتليلرؤاي حممدي و سعيدة جاليل فرد، "  الرزاق،  عبد  ،رمحاين 23 يف 

  "، جملة املعرفية للمرحلة الثانوية يف إيران وفق تصنيف بلوم لألهداف    العربية ملادة اللغة    1395-1394الدراسي  
 . 14، ص. 1395/1438األول، خريفوشتاء العدد ، األوىل  السنة  وتعلمها، العربية  اللغة تعليم تفي   دراسا
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و كذلك مناسبة األسئلة املطروحة ابملستوى و نوع    ،األساسية و أهداف القياس
لتمرينات يف الكتاب  ايريد الباحث أن يتعّرف    ،ذلك ل24املدرسة و مستوى الفصل.

نبيل لكالبحث    ،مبهمًة عن تصنيف املستوى املعريفألهنا    ،العريب للصف العاشر
  ن و أّن الطالب سيسعر   سباح  علىمث كما يف البحث ل  25، موسى و هيثم موسى

العليا التفكري  األسئلة كمهارة  إذا كانت  األسئلة كمهارة   ن جييبو ألهّنم    ،الصعوبة 
أّن تصنيف    همنتائج حبثوا بعض الباحثون  كذلك عرضو 26الغالب   يف  التفكري األدىن
 .تَفاُوت  يف الكتاب  املستوى املعريف

املستوايت عن    اليت تبحث  اثً حبَْ   وعسرينَ   اثننيِ بشكل عام، وجد الباحث  
اجملالت الوطنية    إّما منابللغة اإلندونيسية أم ال( و )  إّمااملعرفية يف تصنيف بلوم )

إىل   تصنيفها  ميكن  وكلها  التعليمية  وهي:    ،واضيعامل  بعضوالدولية(،  تصميم 
املستوى  و  ابستخدام  بلوماألسئلة  تصنيف  يف   :Strategi Pembelajaran)املعريف 

Taksonomi Bloom dalam Games Simulation Method di Tingkat Radhatul 

Transdisciplinary Design Education for Engineering  ,27Athfal

Undergraduates: Mapping of Bloom’s Taxonomy Cognitive Domain 

The Technology Driven Student: How to Apply  ,28Across Design Stages

Preferences of the ,29Bloom’s Revised Taxonomy to the Digital Generations

, 30Teachers in Employing Revised Blooms Taxonomy in their Instructions

Bloom’s Taxonomy (Cognitive Domain) in Higher Education Settings: 

 
24 Munip, Abdul,  “Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab”, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal. 141. 
"حتليل أسئلة كتاب الثقافة العامة للصف    برامهة، د. نبيل موسى عارف و أ. هيثم موسى عارف برامهة،  25

، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث  لألهداف الرتبوية يف اجملال املعريف"  الثاين عشر يف األردن يف ضوء تصنيف بلوم
 . 171(، ص. 2017(، تشرين األول )19والدراسات الرتبوية والنفسية، اجمللد السادس، ع )

26 Al-Khayyat, Ali Sabah Jameel, “Investigating the Level of Bloom's Cognitive Verbs 

Included in Baccalaureate English Language Exams in Iraq”, Journal of University of Shanghai for 

Science and Technology, Volume 22, Issue 11, November (2020),hal. 118. 
27  Pancaningrum, Novita, “Strategi Pembelajaran: Taksonomi Bloom dalam Games 

Simulation Method di Tingkat Radhatul Athfal”, ThufuLA, Vol. 4, No. 1 (2016), hal. 112. 
28  Sharunova, Alyona, Mehwish Butt, and Ahmed Jawad Qureshi, “Transdisciplinary 

Design Education for Engineering Undergraduates: Mapping of Bloom’s Taxonomy Cognitive 

Domain Across Design Stages”, Procedia CIRP 70 (2018),  hal. 313. 
29  Wedlock, Brad C, and Roslin Growe, “The Technology Driven  Student: How  to  Apply  

Bloom’s  Revised  Taxonomy  to  the Digital Generations”, Journal  of  Education  &  Social  Policy, Vol. 

7, No. 1, (2017), hal. 25. 
30   Gul, Rani, Shazia Kanwal and Sadia Suleman Khan, “Preferences of the Teachers in 

Employing Revised Blooms Taxonomy in their Instructions”, Sir Syed Journal of Education & Social 

Research Vol. 3, Issue 2 (2020), hal. 258. 
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Classification of Questions and Learning Outcome , 31Reflection Brief

Statements (LOS) into Bloom's Taxonomy (BT) by Similarity 

Extending Cognitive Skill Classification of Common , 32Measurements

Verbs in the Domain of Computer Science for Algorithms Knowledge 

Proposed Assessment Framework Based on Bloom Taxonomy , 33Units

Ensemble  ,34Cognitive Competency: Introduction to Programming

Classifier based Approach for Classification of Examination Questions into 

Question classification based and  ,35Bloom’s Taxonomy Cognitive Levels

on Bloom’s taxonomy cognitive domain using modified TF-IDF and 

.36word2vec)  ،املستوى املعريف يف تصنيف بلوم  على  حتليل األسئلة بناء  (Analisis 

Ranah Kognitif Soal Latihan Berdasarkan Taksonomi Bloom Revisi Pada 

Analisis  ,37Fisika Kelas X (Studi Pada Buku Karya Ni Ketut Lasmi)Buku 

Tingkat Kognitif Uji Kompetensi pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Matematika SMP/MTs Kelas VII Kurikulum 2013 Berdasarkan Taksonomi 

Cognitive Verbs Included in Investigating the Level of Bloom's  ,38Bloom

Analysis of General  ,39Baccalaureate English Language Exams in Iraq

Secondary Exam Questions in Jordan for the subject of Jordan History in 

,40light of the levels of knowledge field according to Bloom's Classification 

 
31  Hyder, Irfan and Shelina Bhamani, “Bloom’s Taxonomy (Cognitive Domain) in Higher 

Education Settings: Reflection Brief”, Journal of Education and Educational Development Vol. 3 

No. 2 (December 2016), hal. 288. 
32  Diab, Shadi and Badie Sartawi, “Classification of Questions and Learning Outcome 

Statements (LOS) into Bloom's Taxonomy (BT) by Similarity Measurements”, International Journal 

of Managing Information Technology (IJMIT) Vol. 9, No. 2, (2017), hal. 1. 
33  Nafa, Fatema, Javed I. Khan and Salem Othman, “Extending Cognitive Skill 

Classification of Common Verbs in the Domain of Computer Science for Algorithms Knowledge 

Units”, International Conference on Computer Supported Education Volume 1 (2017),  hal. 173. 
34  Lajis, Adidah, Haidawati Md Nasir and  Normaziah A. Aziz, “Proposed Assessment 

Framework Based on Bloom Taxonomy Cognitive Competency: Introduction to Programming”,  

International Conference on Software and Computer Applications (2018), hal. 97. 
35  Osadi, Fernando and  Welgama, “Ensemble  Classifier  based  Approach  for  Classification  

of  Examination  Questions  into  Bloom’s  Taxonomy  Cognitive  Levels”,  International Journal  of  

Computer Applications, Volume. 162, No. 4 (2017), hal. 1. 
36  Mohammed,  Manaland Nazlia Omar, “Question  classification  based  on  Bloom’s 

taxonomy  cognitive domain using  modified TF-IDF and word2vec”,  PLoS ONE, Vol. 15, No. 3 

(2020), hal. 1. 
37  Erniyanti, Junus, M., dan Syam, M. “Analisis Ranah Kognitif Soal Latihan Berdasarkan  

Taksonomi Bloom Revisi Pada Buku  Fisika Kelas X (Studi Pada Buku  Karya Ni Ketut Lasmi)”, 

Jurnal Literasi Pendidikan Fisika, Vol. 1, No. 2, (2020), hal. 115. 
38  Susanti, Nancy Yunita, Dinawati Trapsilasiwi, dan Dian Kurniati, “Analisis Tingkat 

Kognitif Uji Kompetensi pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Matematika SMP/MTs Kelas VII 

Kurikulum 2013 Berdasarkan Taksonomi Bloom”, Kreano,  Vol. 6, No. 1 (2015), hal. 65. 
39 Al-Khayyat, Ali Sabah Jameel, “Investigating the Level of Bloom's Cognitive Verbs 

Included in Baccalaureate English Language Exams in Iraq”, Journal of University of Shanghai for 

Science and Technology, Volume 22, Issue 11, November (2020), hal. 118. 

حتليل أسئلة امتحاانت الثانوية العامة يف األردن ملادة اتريخ األردن يف  "  ، ازي عبد هللا الشقرياتغ  40  
  ، والنفسية  العلوم الرتبوية  ", جملةحسب تصنيف بلوم )دراسة حتليلية ملادة اتريخ األردن(  ضوء مستوايت اجملال املعريف 

 . 1ص.  ، (2020إبريل ) ،عشر  اخلامس  العدد  ،الرابع  اجمللد
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ضوء نظرية تصنيف    علىبنود أسئلة اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا    حتليل
فونوروكو( احلكومية  اإلسالمية  اجلامعة  حتليلية يف  وصفية  )دراسة  تقومي  ،  41بلوم 

على ضوء تصنيف بلوم   "للناشئنيو "العربية    " العربية بني يديك تدريبات كتاب "
رس اإلسالمية ملادة  هائي الوطين للمداار النبنود األسئلة االختبحتليل    ،42للمعرفة 

  النهائية أسئلة االمتحاانت    حتليل  ،43معلى أساس نظرية تصنيف بلو اللغة العربية  
للمرحلة الثانوية يف إيران وفق   العربية ملادة اللغة    1395-1394يف العام الدراسي  

املعرفية  تصنيف لألهداف  اآلخر  ،(.44بلوم  بتصنيف  بلوم  تصنيف   A)  مقارنة 

comparison of revised Bloom and Marzano’s New Taxonomy of 

.45Learning)،  املوضوع توجد  ال  اليت  البحوث   Revisi Taksonomi)وبقّية 

.47Taksonomi Tujuan Pembelajaran,46Pembelajaran Benyamin S. Bloom). 
ال10هناك    ، صاخبشكل  و  تبحث عن  من  اليت  املستوى بحوث  حتليل 
  هي:   من هذه كلها ببحثي  ختالفات أما اال  ،تصنيف بلوم  علىبناًء    سئلةاملعريف لأل

البياانت   عن )التحليل   تصنيف بلوماستخدام    عن  ، نتيجة حتليلها  قارن   ، مصدر 
تقسيم   ،(تصنيف بلوم  أساس نظرية  علىالصعبة    درجةو ابستخدام درجة الصدق  
 

وحي   41 ريتا  املاجستري: ،أواتمي،  هبا    رسالة  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  اختبارات  أسئلة  بنود  "حتليل 
(TOAFL)ضوء نظرية تصنيف بلوم )دراسة وصفية حتليلية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو(" )ماالنج:    على

 . 1، ص. ( 2018جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية, 

" تقومي تدريبات كتاب "العربية بني يديك" و "العربية للناشئني" على   املاجستري: رسالة الرمحة، نداية،   42
 . 1، ص.  ( 2017)ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية, صنيف بلوم للمعرفة"ضوء ت 

" حتليل بنود األسئلة االختبار النهائي الوطين للمدارس اإلسالمية    : املاجستريرسالة  سفتيان، عارفة،    43
بلوم"  تصنيف  نظرية  أساس  على  العربية  اللغة  موالان  ملادة  جامعة  احلكومية,  )ماالنج:  اإلسالمية  إبراهيم  مالك 

 . 1، ص. ( 2018

يف العام    النهائيةأسئلة االمتحاانت    حتليل عبد الرزاق، رؤاي حممدي و سعيدة جاليل فرد، "  ، رمحاين   44
  "، جملة ملادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف إيران وفق تصنيف بلوم لألهداف املعرفية   1395-1394الدراسي  
 . 11، ص. 1395/1438 وشتاء  األول، خريف ، العدداألوىل  وتعلمها، السنة   العربية اللغة تعليم  يف  دراسات

45Irvine, Jeff, “A comparison of revised Bloom and Marzano’s New Taxonomy of 

Learning”, Research in Higher Education Journal Vol. 33. (2017). 
46Darmawan, I Putu Ayub dan Edy Sujoko. “Revisi Taksonomi Pembelajaran Benyamin S. 

Bloom”, Satya Widya, Vol. 29, No.1. Juni 2013, hal. 30. 
47Widodo, Ari, “Taksonomi Tujuan Pembelajaran”, Didaktis, Vol. 4, No. 2(2005), hal. 1. 
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األنتيجة   واملستوى  األدىن  املستوى  إىل  األسئلة   ،علىحتليلها  حيلل  الباحث  أّن 
املعرفةأب التصنيف  ،أيضا  بعاد  من  نوعان  ابستخدام  األسئلة  وهذه كلها    ،حتليل 

 اليت وجدها الباحث.  املختلفةالنقاط 
حتليل املستوى املعريف للتمرينات يف الكتاب العريب للصف كان االمتياز من  

بلوم  علىبناًء    العاشر اكتشاف  تصنيف  املساعدة    ه هو  سيعطي  نتيجته  إىل أو 
املستوى املعريف   وصفوهذه املساعدة بشكل    ،ص الذي يرتبط هبذا البحثاشخاأل
ويف دعم التحقيق يف   لكفاءات األساسيةمناسبتها ابو   يف الكتاب العريب  تمرينات لل 

الع التفكري  املوضوع  يلامهارات  ألن  يُ ،  من    بحثالذي   KMA 183هو كتاب 
 49، 2020/2021  48العام الدراسي  هذا  يف  مؤخرًا  املستخدمالكتاب  وهو    2019
 شيء جديد. ب اكتشاف يف هذا البحث يُعتربحبيث 

 أسئلة البحث  .ب
 إذن أسئلة البحث هنا: ،استناد إىل خلفية البحث املذكور

  ضوء   علىللصف العاشر    تعليم اللغة العربية لتمرينات يف كتاب  ا  كيف أمناط  .1
 ؟للمعرفة تصنيف بلوم

تناسب .2 العربيةيف كتاب  التمرينات    كيف  اللغة  العاشر  تعليم  مع   للصف 
 ؟الكفاءات األساسية

تناسب .3 العربيةيف كتاب  التمرينات    كيف  اللغة  العاشر  تعليم   مع  للصف 
 ؟ يلامهارات التفكري الع

 البحثأهداف  .ج
 : هلدفإذن أسئلة ا  ،البحث املذكور أسئلةاستناد إىل 

  ضوء   علىللصف العاشر    تعليم اللغة العربية لتمرينات يف كتاب  ا  أمناطملعرفة   .1
 .للمعرفة تصنيف بلوم

 
48 Madrasah,  Direktorat KSKK dan  Direktorat  Jenderal Pendidikan Islam Kementerian 

Agama Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Agama No 183 Tahun 2019”, (2019). 
49Jundi, Muhammad dan Muhammad Dalle, “Aspek Afektif dalam Pembelajaran Daring 

Bahasa Arab berdasarkan Keputusan Menteri Agama 183 Tahun 2019”,Muhadasah, Vol. 2, No. 2, 

Desember (2020), hal. 206. 
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العربيةيف كتاب  التمرينات    تناسب  تحليلل .2 اللغة  العاشر  تعليم  مع   للصف 
 . الكفاءات األساسية

العربيةيف كتاب  التمرينات    تناسب  تحليلل .3 اللغة  العاشر  تعليم   مع  للصف 
 .يلامهارات التفكري الع

 فوائد البحث  . د
 الناحية النظرية  .1

ح .أ من  النظري  اإلطار  يف    الل لزايدة  للتمرينات  املعريف  املستوى  حتليل 
 .الكتاب العريب للصف العاشر

عن .ب  الكتاب  لشعار  يف  للتمرينات  املعريف  املستوى  للصف   العريبتحليل 
 اآلخر.

 الناحية التطبيقية  .2
يب  حتليل املستوى املعريف للتمرينات يف الكتاب العر   م واملعارف عنيلزايدة املفاه

 .وللطالب قسم تعليم اللغة العربية للقارئ
 دود البحث ح .ه

 أهداف البحث، فهنا حدده الباحث بعدة نقط مهمة ما يلي:  علىعتمادا ا
1. " البحث  الباحث موضوع  املوضوعي: حدد  انتهاء  التمرينات    أمناطاحلد  يف 

التّ   املادة املوضوع  اللغة  يف كتاب    والّتعارف  حيات عن  للصف    ةالعربيتعليم 
التفكري  مهارة    ،املوضوع الّتحيات والّتعارف  األساسية يف  الكفاءات ،  العاشر
 ."العايل

يف العام    نوفمربإىل شهر    طسأغس جرى هذا البحث يف شهر  :  احلد الزماين .2
 . 2021-2020الدراسي 

املكاين  .3 احلد  البحث  هذا  يذكر يف  ال  املكاين:  هذا    ،احلد  نتائج  مجيع  ألن 
تعليم اللغة كتاب  بالبحث ميكن استخدامها يف املدارس اليت طبقت تدريس  

 .للصف العاشر العربية
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 املصطلحاتحتديد  . و
وع " حتليل املستوى املعريف للتمرينات يف الكتاب العريب للصف املوض   علىبناًء  

 الذي سيقدمه الباحث:  املصطلحاتتحديد ف ،تصنيف بلوم" علىبناًء  العاشر
املعريف: .1 الفكر   املستوى  التمرينات   يةحمفزات  ميتلكها كل   علىبناء    اليت 

 .50ة عينامل ايت ستو امل
جمموعة من األسئلة املوجودة يف كتاب اللغة العربية لتكون معروفا التمرينات:   .2

 .51حالة املستوى املعريف
تصنيف املستوايت املعرفية املستخدمة كمرجع لتحليل املستوى    تصنيف بلوم: .3

 .52التمرينات يف  املوجود املعريف
 الدراسات السابقة .ز

 السابقة اليت تناسب مبوضع البحث هي: ات أما الدراس
تقومي تدريبات كتاب "العربية بني يديك"  ( حتت املوضوع "2017)  نداية الرمحة  .1

قسم   ،رسالة املاجستري  ،"للمعرفة  تصنيف بلوم  ضوء  على  و "العربية للناشئني" 
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية    ،تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا

ماالنج أاحلكومية  البحث:  ما.  هذا  تصنيف  ملعرفة  .  1أهداف    بلوم تطبيق 
تطبيق تصنيف  ملعرفة  .  2  ، تدريبات كتاب "العربية بني يديك"  علىللمعرفة  

. ملعرفة أوجه االتفاق  3  ، تدريبات كتاب "العربية للناشئني"  علىللمعرفة    بلوم
واالختالف بني كتاب "العربية بني يديك" و "العربية للناشئني" من وجهة نظر 

و املنهج  ه  . منهجية البحث املستخدم يف هذا البحثللمعرفة  تصنيف بلوم
واستخدمت الباحثة حتليل    ،حتليل احملتوىوالكمي و   يكيفابملدخل ال  الوصفي

. أّن تدريبات كتاب  1أما نتائج هذا البحث: . الواثئق كأسلوب مجع البياانت 
 

50 Bahruddin, Uril, “Musykilah  Ta’limiyah Al-Lughah Al-Arabiyah Bi Jamiah Maulana 

Malik Ibrahim Malang Wa Al-Hulul Al-Muqtarahah Laha”, LINGUA, Vol. 12, No. 1 (2017), hal. 

26. 
51 Bloom, Benjamin S., dkk, “Taxonomy of Educational Objectives”, (Canada: The 

Dominion,1956), hal. 7. 
52 Effendi, Ramlan, “Konsep Revisi Taksonomi Bloom dan Implementasinya pada 

Pelajaran Matematika SMP”,  Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol. 2 No. 1 (2017),  hal. 73. 
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يديك  بني  الفهم    العربية  اإلبداعهو يف مستوى  ثالثة    ،إىل مستوى  ويغلب 
  ، ثالثة مستوى األخري )التحليل علىالتطبيق(  ،الفهم ،مستوى األول )التذكر

بعيدة  ،التقومي بنسبة  التدريبات يف    ،%85،5وهي    اإلبداع(  حيث أن عدد 
. أّن تدريبات 2  ،%14،5  طاإلبداع( فق  ،التقومي  ،مستوى األخري )التحليل

ويغلب ثالثة    ،الفهم إىل مستوى اإلبداعبية للناشئني هو يف مستوى  كتاب العر 
  ، ثالثة مستوى األخري )التحليل علىالتطبيق(  ،الفهم ،مستوى األول )التذكر

بعيدة وهي    ،التقومي بنسبة  التدريبات يف    ،%74،3اإلبداع(  حيث أن عدد 
. يشمل كتاب  3  ،%25،7  طاإلبداع( فق  ، التقومي  ،مستوى األخري )التحليل

ف بلوم يمجيع املستوى املعريف من تصن  علىلعربية للناشئني  بني يديك واالعربية  
املعريف يف كتاب   ،للمعرفة املستوى  لكل  تدريبات  نسبة  يقارن  حينما  ولكن 

فنتيجتها غري    ،التدريبات اجليدةالعربية بني يديك والعربية للناشئني بنسبة مئوية  
املستخدم ابملعيار  تدريبات كتاب    ،مناسب  يديك  ويركز  بني    علىالعربية 

التدريبات  اعداد  يف  التذكر  بكتا  ، مستوى  ختتلف  النتيجة  العربية  هذه  ب 
أنه ال يركز يف مستوى واحد فقط بل للمستوايت الثالثة األوىل وهي   ،للناشئني

  نداية الرمحة   تالتشبه بني هذا البحث وما حبث  .الفهم والتطبيق  ،مستوى التذكر
 ،للمعرفة  تصنيف بلوم  ضوء  علىلتمرينات أو التدريبات يف الكتاب  حنلل اهو  

ايضا   الوصفيابونقوم  الكيف  ملنهج  احملتوى  يابملدخل  وحتليل  أما والكمي   .
  ، مصدر البياانت   أقوم به هو عن  والبحث الذي  نداية الرمحةالفرق بني حبث  

أحبث العاشرالتمرينات  ألنين  للصف  العريب  الكتاب  ابلكفاءات وأانسب    في 
تدريبات كتاب "العربية بني يديك"    تحبثهي  و   يلامهارة التفكري العاألساسية و 

نسبة تدريبات لكل املستوى املعريف يف و "العربية للناشئني" وبعد ذلك قارنت  
 . كتاب العربية بني يديك والعربية للناشئني بنسبة مئوية التدريبات اجليدة

 .Jurnal Literasi Pendidikan Fisika، Volمليايت شام. حمّمد يونوسو  ،أرنيانيت .2

1، No. 2 (2020)    علىبناًء    لتمرينات املعريف ل  ستوىحتليل املاملوضوع "حتت  
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ب الفيزايء للصف العاشر )دراسات يف كتاب ين ايف كت  عدلتصنيف بلوم امل
 ةاملعرفي  ت ستوايلمللتحليل النسبة    :أهداف هذا البحث  أما".  كيتوت المسي(

ب الفيزايء للصف العاشر  ايف كتعدل  تصنيف بلوم امل  علىبناًء    التمرينات يف  
المسي ين كيتوت  يف كتاب  هذا .  دراسات  يف  املستخدم  البحث  منهجية 

وصفي أبداة البحث املستخدمة يف شكل  ال  ابملدخل  الكيفي  هو املنهج   البحث
تصنيف البحث.  ورقة  هذا  نتائج  يف    ةاملعرفي  ستوايت مل ل النسبة  أّن    :أما 

هي    التطبيق  ،%5،2  املفاهيميالفهم    ،%2،9  املفاهيميالتذكر  التمرينات 
اإل  ،%0،6  املفاهيمي  ،%23،8جرائياإل  التحليل  ،%66،9  جرائيالتطبيق 
حمّمد يونوسو    ،أرنيانيت  ووما حبث  حبثيبني    التشبه  . %0،6  املفاهيميالتحليل  

تصنيف    علىشام هو نريد أن نعرف املستوى املعريف يف األسئلة بناء    مليايت
الفرق  بلوم أما  حبث  حبثيبني  .  هو   ووما  شام  مليايت  يونوسو  حمّمد    أرنيانيت، 

البياانت  التمرينات    ،مصدر  أحبث  العاشرألنين  للصف  العريب  الكتاب   يف 
يف  وهم حبثوا التمرينات    يلامهارة التفكري العابلكفاءات األساسية و أانسب  و 

الكيفي    حتليل احملتوى وهم املنهج مث أستخدم    ،ب الفيزايء للصف العاشراكت
 .أبعاد املعرفة أيضا حللواوكذلك  ،يف منهجية البحث

عيد .3 نور  الكتاب  2020)  رسيت  يف  التمرينات  "حتليل  املوضوع  حتت   )
  ، أطروحة   ، "املستوى املعريف يف تصنيف بلوم  علىبناء  بع  راللصف ال  الرايضيات 

االبتدائي  قسم املعلمني  اإلندونيسية  ،تعليم  الرتبية  هذا .  جامعة  أهداف  أما 
تصنيف    علىملعرفة املستوى املعريف يف التمرينات وكذلك نسبتها بناء    البحث:

املنهج  بلوم البحث هو  املستخدم يف هذا  البحث  بطريقة  الك. منهجية  يفي 
ركز املناهج  أّن نسبة املستوى املعريف مل أما نتائج هذا البحث:  .  حتليل احملتوى

التقومي    ، %5التحليل    ،%50التطبيق    ،%40الفهم    ،%0التذكر  هي    والكتب
 ، %4،35التذكر غلورا أكسارا فراتما هي  شركة حمدودةمث ل،%5واإلبداع  0%

واإلبداع    %0التقومي    ،%4،35التحليل    ،%26،08التطبيق    ،%60،87الفهم  



12 
 

 

 

  ، %2،9التذكر  هي    Tiga Serangkai Pustaka Mandiriشركة حمدودةل،4،35%
واإلبداع   %0التقومي    ،%0التحليل    ،%34،3التطبيق    ،%62،8الفهم  

التمرينات يف الكتاب  حنّلل    يعين  رسيت نور عيد ت  وما حبث  حبثي بني    التشبه.0%
املستوى املعريف يف تصنيف بلوم وكذلك نستخدم حتليل احملتوي يف    علىبناء  

البحث الفرق  .  منهجية  نور عيد  ت  وما حبث  حبثي بني  أما  عن مصدر رسيت 
العريب  أنين    ،البياانت  الكتاب  يف  التمرينات  ابلكفاءات  وأانسب  أحّلل 

 حّللت التمرينات يف الكتاب الرايضيات.  وهي  يلامهارة التفكري العاألساسية و 
4.  ( فريسدينا  زكية  املعريف2020كالريزا  املستوى  "حتليل  املوضوع  حتت   )  

  ، تصنيف بلوم"  علىبناء    املوضوع   للصف اخلامس  الطالب   للتمرينات يف كتاب 
  أما أهداف هذا البحث: .  مجبريجامعة    ،تعليم املعلمني االبتدائيقسم    ،أطروحة

املوضوع  للتمرينات يف كتاب الطالب للصف اخلامس    املستوى املعريف  وصفل
بلوم  علىبناء    2 هو   منهجية  .تصنيف  البحث  هذا  املستخدم يف   البحث 

البحث:.  الوصفي  املنهج  نتائج هذا  نسبة    ،التمرينات   155من    أما  كانت 
 % 9التقومي    ،%11،6التحليل    ،%2،6التطبيق    ،%32،2الفهم    ،%42التذكر  

التحليل هو    كالريزا زكية فريسدينا ت  وما حبث  حبثيبني    التشبه  .%2،6واإلبداع  
ت  وما حبث  حبثي بني    أما الفرق  .يف تصنيف بلوم  ابملستوى املعريف  التمرينات   عن

،  يلامهارة التفكري العابلكفاءات األساسية و أنين أانسب    كالريزا زكية فريسدينا
 .خنتلف يف مصدر البياانت وكذلك  املستخدممنهجية البحث من 

أيو ورداين .5 العزّة  الكتاب 2017)  نور  التمرينات يف  املوضوع "حتليل  ( حتت 
املنهج   السابع  للصف  وأنواع    علىبناء    2013الرايضيات  املعريف  املستوى 

جامعة    ،الرتبية والتعليمكلية    الرايضيات قسم    ،أطروحة  ،"املعرفة يف تصنيف بلوم
احلكومية    أمبيلسنان   البحث:.  سورااباياإلسالمية  هذا  أهداف  ملعرفة    أما 

منهجية البحث .  املستوى املعريف وأنواع املعرفة للتمرينات يف الكتاب الرايضيات 
أما نتائج هذا  .  ابملدخل الكيفي  املنهج الوصفي  املستخدم يف هذا البحث هو
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 ، %5التحليل    ،%37التطبيق    ،%21الفهم    ،%3كان املستوى التذكر    البحث:
املعرفة    ،%3واإلبداع    %31التقومي     ، %29  املفاهيمية  ،%4  اقعيةالو وألنواع 

ت نور العزّة أيو  وما حبث  حبثي بني    التشبه.  Metakognitif  0%و  %67اإلجرائية  
التمرينات  يعين  ورداين   بلومالتحليل عن  الفرقبتصنيف  أما  وما    حبثيبني    . 

ورداينحبث أيو  العزّة  نور  احملتوى  هو  ت  ابلكفاءات وأانسب    أستخدم حتليل 
و  العاألساسية  التفكري  يف    يلامهارة  الكيفي  ابملدخل  الوصفي  املنهج  وهي 

 .أنواع املعرفة أيضاالباحثة حّللت  كذلك و  منهجية البحث
 ,Islamic Manuscript of Linguistic and Humanity.أسريناطاغة و نور عني الر  .6

Vol. 2, No. 2  (2020)  " ارات اللغويةحتليل أمناط تدريبات املهحتت املوضوع  
الدينية ملنهج    لوزارة شؤون   لطلبة الفصل العاشر يف كتاب دروس اللغة العربية

التدريبات اللغوية ملهارة  أمناط  تحليل  . ل1  :أهداف هذا البحث  أما.  "2013
لطلبة الفصل العاشر يف كتاب دروس اللغة العربية لوزارة شؤون الدينية    عستما اال

لطلبة الفصل   كالم . لتحليل أمناط التدريبات اللغوية ملهارة ال2،  2013ملنهج  
.  3،  2013العاشر يف كتاب دروس اللغة العربية لوزارة شؤون الدينية ملنهج  

لطلبة الفصل العاشر يف كتاب    قراءةلتحليل أمناط التدريبات اللغوية ملهارة ال
ملنهج   الدينية  شؤون  لوزارة  العربية  اللغة  أمناط 4،  2013دروس  لتحليل   .

ال  اللغوية ملهارة  اللغة   كتابةالتدريبات  العاشر يف كتاب دروس  الفصل  لطلبة 
منهجية البحث املستخدم يف هذا   .2013العربية لوزارة شؤون الدينية ملنهج  

أّن    أما نتائج هذا البحث: .  ملكتيب بطريقة حتليل احملتوىبحث ا ال  البحث هو
اللغوية  عدد   املهارات  اببهمل  تدريبات  يف كل  ملهار ،  توازن  ة  التدريبات 

هارة  تدريبا، مل  19، ملهارة القراءة  تدريبا  10  ، ملهارة الكالمتدريبا   11االستماع
  ، القراءة يف مهارة االستماع  مناذج أو أمناط التدريبات ، أّما  دريبات  21الكتابة  

يف كتابة    صحيحغري كامل وغري    وجود أمر السؤال،  متنوعة  والكتابة مل تكن
وتركيبه السؤال  مثّ   كلماته  أمر  بدون  يعوجود  مل  املهارات    الكتاب   اجل،  كل 
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الباب   غويةل ال اللغويةنتاج  تسواال  ،يف كل  املهارات  تدريبات  إىل    أّن  حتتاج 
حبث  حبثيبني    التشبه  التحسينات. ها  وما  وأسرينا  الرطاغة  عني  حنللنور   و 

نور عني الرطاغة وأسرينا  ا  وما حبث  حبثي بني  أما الفرق  .  التمرينات أو التدريبات 
مهارة التفكري  ابلكفاءات األساسية و وأانسب    عريفين أحلل املستوي املأنّ   هو
 زن والتنوّع. التوا تاحّلل  اموأهنّ  يلاالع

اللغة   جملة  .وعلي جنفي أيوكي  فاطمة إيراندوست، مرمي جالئي  .7   دراسات يف 
وآد املوضوع2020)  هبااالعربية  حتت  حمتو "  (  االستيعاب    ىحتليل  تدريبات 

.  "أساس تصنيف ابريت  على  األوىلالقرائي يف الكتب العربية للمرحلة الثانوية  
أسئلة تدريبات االستيعاب القرائي يف كتب لتحليل    أما أهداف هذا البحث:

الثانوية  للمرحلة  املدارس اإليرانية يف ضوء تصنيف ابريت  األوىل  العربية  .  يف 
نتائج    أما  .ىمنهج حتليل احملتو   منهجية البحث املستخدم يف هذا البحث هو

أن هذه الكتب توقفت بشكل كبري عند أدىن املستوايت من    هذا البحث:
القرائي؛ أي الفهم احلريف. وهذا اإلمهال جيعل الطالب يفتقرون    أسئلة الفهم

تطوير   ىفالتدريبات ال تساعدهم عل   إىل مهارات التفكري التحليلي والتقوميي؛
ينبغ أي.  املهارات كما  بني  مالئمة  موازنة  هناك  ليست  أنه  اتضح  سئلة  کما 

يهتموا   التدريبات مل  أسئلة  القول أبن مصممي  النص؛ وميكن  بعد  تدريبات 
التدرج؛ وهذا األصل هو تطوير  العربية    أبصل  اللغة  املوضوعات خالل تعلم 

  احملسوس ومن القريب إىل   الصعب ومن امللموس إىل  وتوسيعها من السهل إىل
إيراندوست، مرمي جالئي وعلي جنفي  فاطمة    نوما حبث  حبثي بني    التشبه   البعيد.

التدريبات. أمأيوكي التمرينات أو  فاطمة  وما حبثن    بني حبثي ا الفرق  هو حنلل 
ضوء تصنيف    علىهو أّنين أحلل  إيراندوست، مرمي جالئي وعلي جنفي أيوكي

العابلكفاءات األساسية و وأانسب    بلوم التفكري    على   نحّلل   نّ وأهنّ   يلامهارة 
 . ابريتضوء تصنيف 

 1جدول 
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 لتشابه واالختالف ابلدراسات السابقةا
اسم الباحث/ة وسنة   الرقم 

موضوع البحث و 
 البحث

 االختالف التشابه

 ( 2017نداية الرمحة. ) .1
تقومي تدريبات كتاب  

"العربية بني يديك" و  
  على "العربية للناشئني"

  تصنيف بلوم ضوء
 .للمعرفة

عن  التحليل  -
لتمرينات أو التدريبات  ا

  ضوء علىيف الكتاب 
 .للمعرفة تصنيف بلوم

املنهج  م استخدا -
ابملدخل   الوصفي

والكمي وحتليل  يالكيف
 . احملتوى

مصدر  عنالتحليل  -
 . البياانت 

تناسب ابلكفاءات   -
مهارة  األساسية و 
 . يلاالتفكري الع

  التدريبات ال تقارن  -
بنسبة التدريبات  

 . اجليدة
حمّمد يونوسو   ،أرنيانيت .2

 (2020مليايت شام. )
املعريف  ستوىحتليل امل

 علىبناًء  لتمرينات ل
يف  عدلتصنيف بلوم امل

ب الفيزايء للصف اكت
العاشر )دراسات يف  

كتاب ين كيتوت 
 .المسي(

املستوى   عن فعرّ الت -
املعريف يف األسئلة بناء  

 تصنيف بلوم. على

يف   التحليل -
 البياانت املختلفة. 

يف استخدام منهجية -
 البحث.

  اأّن الباحثون حّللو  -
 .أبعاد املعرفة أيضا

تناسب ابلكفاءات  -
مهارة  األساسية و 
 . يلاالتفكري الع

  رسيت نور عيد.  .3
(2020 ) 

عن  التحليل-
التمرينات يف الكتاب  

املستوى   علىبناء 

مصدر  عنالتحليل  -
 . البياانت 
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حتليل التمرينات يف 
الكتاب الرايضيات  
  علىللصف الرابع بناء 
املستوى املعريف يف 

 تصنيف بلوم. 

املعريف يف تصنيف  
 بلوم.

م حتليل  استخدا -
احملتوي يف منهجية  

 .البحث

درس  الالتحليل يف  -
 املختلف.

تناسب ابلكفاءات  -
مهارة  األساسية و 
 . يلاالتفكري الع

.  كالريزا زكية فريسدينا .4
(2020 ) 

 حتليل املستوى املعرىف
للتمرينات يف كتاب  

الطالب للصف  
بناء    2املوضوع اخلامس 

 .تصنيف بلوم على

التحليل عن   -
التمرينات ابملستوى  

يف تصنيف   املعريف
 .بلوم

منهجية البحث -
 . املستخدم

يف   االختالف-
 . مصدر البياانت 

تناسب ابلكفاءات   -
مهارة  األساسية و 
 . يلاالتفكري الع

نور العزّة أيو ورداين.   .5
(2017 ) 

حتليل التمرينات يف 
الكتاب الرايضيات  

للصف السابع املنهج  
 علىبناء  2013

املستوى املعريف وأنواع  
 . املعرفة يف تصنيف بلوم

التحليل عن   -
التمرينات بتصنيف  

 .بلوم

يف استخدام منهجية -
 .البحث

حّللت الباحثة أنواع -
 املعرفة أيضا.

تناسب ابلكفاءات  -
مهارة  األساسية و 
 . يلاالتفكري الع

  نور عني الرطاغة .6
 (2020)  وأسرينا.

حتليل أمناط تدريبات  
املهارات اللغوية لطلبة  

  التحليل عن -
التمرينات أو  

 . التدريبات 

التحليل عن -
 املستوى املعريف.
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الفصل العاشر يف  
كتاب دروس اللغة  
العربية لوزارة شؤون  

 .2013الدينية ملنهج 

تناسب ابلكفاءات  -
مهارة  األساسية و 
 . يلاالتفكري الع

إيراندوست،  فاطمة  .7
مرمي جالئي وعلي 

 (2020). جنفي أيوكي
تدريبات   ىحتليل حمتو 

االستيعاب القرائي يف 
الكتب العربية للمرحلة  

 ىعل  الثانوية األوىل
 . أساس تصنيف ابريت

  التحليل عن -
التمرينات أو  

 التدريبات. 

تناسب ابلكفاءات  -
مهارة  األساسية و 
 . يلاالتفكري الع

دام منوذج استخ -
 التصنيف. 

 
السابقمن  و  استخالبيان  ميكن  واالختالف  ،  التشابه  السابق الص  البحث  بني 

لتمرينات أو التدريبات يف ا  التحليل عن:  . أّما التشابهالباحثوالبحث الذي أجراه  
 املستوى املعريف يف األسئلة أو التمرينات بناء على تصنيف بلوم  عن  فعرّ التالكتاب،  

البحث.   منهجية  يف  احملتوي  حتليل  االختالف: واستخدام  ابلكفاءات   أّما  تناسب 
 . بنسبة التدريبات اجليدةدون املقارنة  ،يلامهارة التفكري العاألساسية و 
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 الفصل الثان 
 اإلطار النظري 

 الكتاب املدرسي للغة العربية  املبحث األول:
 الكتاب املدرسي مفهوم .أ

الكتاب الذي حيتوي إن الكتاب املدرسي هو    Gustini Rahmawatiتقول  
املادة عن درس معني  على بناًء    ،وصف  واختيارها   علىترتيبها بشكل منهجي 

 53ليتم استيعاهبا.  ،وتطوير الطالب  ،توجيه التعلم ،أهداف حمددة
أداة   وهالكتاب املدرسي  ( إىل أن  1998)  Calfeeو    Chamblissوَذَهَبا  

 الكتاب املدرسي   وكانفهم العامل.  للطالب لفهم األشياء اليت يقرؤوهنا والتعلم منها و ا
 علىب املدرسي  اؤثر الكتيتغيري أدمغة الطالب. ميكن أن    علىائلة  اهلقدرة  ال  ميلك 

 54املعينة.  ةمعرفة الطفل وقيم
أن  تو  العام  الثانوي  التعليم  مديرية  املدرسي  رى  جمموعة من   وهالكتاب 

موضوع معني، ويتم إعدادها    علىالكتاابت اليت يتم إجراؤها بشكل منهجي حتتوي  
من الكفاءات   من املؤلف ابستخدام مرجع املنهج املطبق. جوهر الكتاب مشتقّ 

 55اليت جيب أن يتقنها القارئ )الطالب يف هذه احلالة(. 
املدرسيإن    Perbukuanمركز  ويقول     املستخدمب  االكتهو    الكتاب 

ب تتعلق  معينة  مستوايت  املدرسيمعينة.    دروس للطالب يف  ب اكت  و ه  الكتاب 
تعليمية )مثل   األشرطة(،  قياسي جيمعه خرباء يف جماالهتم، وعادة جمهزة أبدوات 

 56ستخدم لدعم برامج التعلم.وتُ 

 
53  Rahmawati, Gustini,  “Buku Teks Pelajaran Sebagai Sumber Belajar Siswa Di 

Perpustakaan Sekolah Di SMAN 3 Bandung”, EduLib Vol. 5, No. 1 Mei (2015), hal. 106. 
54 Muslich, Masnur,“Text Book  Writing: Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan 

Pemakaian Buku Teks”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 50. 
55 Muslich, Masnur, “Text Book Writing: Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan 

Pemakaian Buku Teks”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 50. 
56 Muslich, Masnur,“Text Book  Writing: Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan 

Pemakaian Buku Teks”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 50. 
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  الكتاب املدرسي   إىل أن  2005س    11وزير الرتبية الوطنية  وذهب نظام
مواد تعليمية يف سياق    علىكتاب مرجعي إلزامي لالستخدام يف املدارس حيتوي    هو

إتقان العلوم والتكنولوجيا،    علىوالشخصية، والقدرة    لوقزايدة اإلميان والتقوى واخل
يتم  اليت  والصحية  البدنية  اإلمكاانت  وكذلك  اجلمالية،  والقدرات  واحلساسية 

 57نية. معايري التعليم الوط علىجتميعها بناًء 
أن    علىبناًء   الباحث  يفرتض  سابًقا،  تقدميها  مت  اليت  التعريفات  بعض 

هاالكت املدرسي  حتتوي  ا كت  و ب  يتم   علىب  واليت  معني،  ملستوى  موضوعات 
األهداف املراد حتقيقها    علىجتميعها بشكل منهجي من اخلرباء وفًقا جملاالهتم بناًء  

 وتطوير الطالب.
تعليمية أنشأها مؤلف أو فريق من    ةدام  وب املدرسي بشكل عام هاالكت

   علىاملؤلفني يتم جتميعها بناًء  
ُ
من املمكن وجود أنواع خمتلفة من و   ،قبَّ طَ املنهج امل

نوًعا من الكتب   20  –  10، يوجد  يف الياابن  لامعني. املث  درسيفالكتب املدرسية  
املنهج    علىمعينة تعتمد    دروساملدرسية اليت قام بتجميعها مؤلفون خمتلفون يف  

 
ُ
ي ذاملدرسي الب  االختيار الكت  املعلممح  س وزارة التعليم. يُ ب، وكلها موافقة  قبَّ طَ امل
 58سب لطالهبم. اني

قسم إىل  املدرسي  الكتاب  الكت  ،نيينقسم  الرئيسي  امها  املدرسي  ب 
ية  تعليممواد    علىب املدرسي التكميلي. حيتوي الكتاب املدرسي الرئيسي  اوالكت

أامللدرس   واملعلمني،  للطالب  رئيسي  املدرسي االكت  ماستخدم ككتاب  ب 
ه إضايفاكت  و التكميلي  املعلمون   ب  ويستخدمه  رئيسي  مدرسي  لكتاب 

 59والطالب.

 
57  Muslich, Masnur,  “Text  Book  Writing: Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan 

Pemakaian Buku Teks”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 51. 
58 Awalludin, “Pengembangan Buku Teks Sintaksis Bahasa Indonesia”, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2017), hal. 27. 
59 Awalludin, “Pengembangan Buku Teks Sintaksis Bahasa Indonesia”, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2017), hal. 28. 
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شكل أوراق مغلفة ومغطاة بعرض للمعرفة قام املؤلف   علىكمواد مكتوبة  
وكذلك   ،تكون من مكوانت معينةيب املدرسي  ان الكتكا جبمعها بشكل منهجي،  

تكون من ي  ب املدرسياالكتأن    Prastowoهبيكل الكتاب املدرسي. وذكر    تسمي
.  3. الكفاءات األساسية أو املواد الرئيسية،  2. العنوان،  1مكوانت، وهي:  مخس  

امل و  4،  ساعدةاملعلومات  التمارين،  إعداد كتاب 5.  عند  لذلك،  التقييم.   .
 60مدرسي، جيب أن تكون املكوانت اخلمسة الرئيسية موجودة. 

 الكتاب املدرسي خصائص .ب
 : بينهما التشابه وهناك أوراق علمية، وب املدرسي هاالكتكان   ،عموما

املعارف أو املعلومات اليت    علىب املدرسي  امن حيث احملتوى. حتتوي الكت .1
 ها علمًيا. مسؤوليتميكن 

ال .2 الكتتُ ة.  عطيّ من حيث  املوجودة يف  املواد  أمناط  ا وصف  ابتباع  املدرسي  ب 
)اجلمع    ةتلطأو املخ  ةأو االستنتاجي  ةأمناط االستقرائيوهي  ،  دهاءمعينة من ال

 (. ةواالستنتاجي ةاالستقرائي
من حيث الشكل. يتبع الكتاب املدرسي اتّفاق الكتاب العلمي، االتباع يف  .3

 61أمناط الكتابة أو أمناط االقتباس أو أمناط التقسيم أو أمناط البحث.
 : ييل  كما  ب املدرسياالكتأما اخلصائص اخلاصة يف 

 التعليمي.املنهج رسالة  علىيرتب الكتاب املدرسي بناء  .1
التعليمي يعين عن   املنهج  ،  دخل األساس األساسي، واملاملراد من رسالة 

 واالسرتاتيجية، وهيكل الربانمج.
 يرتكز الكتاب املدرسي إىل األهداف املعينة.  .2

 
60 Awalludin,  “Pengembangan Buku Teks Sintaksis Bahasa Indonesia”, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2017), hal. 29. 
61 Muslich, Masnur,“Text Book  Writing: Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan 

Pemakaian Buku Teks”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 60. 
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هدف   إىلب املدرسي موجهاً  ايف الكت  وجودةجيب أن يكون عرض املواد امل
ت األهداف    صنعحمدد.  التعلم    على  بناءصياغة  املنهج    وجوداملصياغة  يف 

 .طّبقالتعليمي امل
 الدرس املعني. يعرض الكتاب املدرسي  .3

  على جيوز للكتاب حيتوي    لذلك ال  ،ُتصنع الكتاب املدرسي لدرس خاص
 دروس متنوعة. 

 أنشطة تعلم الطالب.  إىلب املدرسي موجه االكتكان  .4
من خالل قراءة    ،أنشطة تعلم الطالب   إىلب املدرسي موجه  االكتكان  

املدرسي التعليمية، من  الكتاب  األنشطة  تنفيذ سلسلة من  للطالب  ، ميكن 
 62أجل حتقيق أهداف الفهم واملهارات واملواقف. 

 . ب املدرسي توجيه أنشطة التدريس للمعلمني يف الفصلالكتاميكن  .5
لتطور الفكري للطالب اب  يف الكتاب املدرسي َمضُبوطة   ةعطيّ الكانت أمناط   .6

 املستهدفني.
لتطور الفكري للطالب  اب  يف الكتاب املدرسي َمضُبوطة  ةعطيّ التُعترب أمناط  

ب معرفة الطال  على. استناًدا  1إذا استوىف املعايري التالية، وهي:    ،املستهدفني
استناًدا  2،  موخربهت الطال  على.  استناًدا  3ب،  عقلية  احتياجات    على. 
 على. استناًدا  5. استناًدا إىل حول إمكانية استجابة الطالب؛  4ب،  الطال

 مهارات الطالب اللغوية.
 إبداع الطالب يف التعلم.  يف الكتاب املدرسي ةعطيّ الأسلوب  رجخت .7

  على . ميكن أن يشجع الطالب  1  يف إخراج اإلبداع للطالب عند التعلم:
. ميكن أن 3،  ةيتجريبوال  عملال  على. ميكن أن يشجع الطالب  2التفكري،  

 63.اإلبداع علىالطالب  مترين. 4التقييم والتصرف؛  علىيشجع الطالب 

 
62 Muslich, Masnur,“Text Book  Writing: Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan 

Pemakaian Buku Teks”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 61. 
63  Muslich, Masnur,“Text  Book  Writing: Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan 

Pemakaian Buku Teks”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 62. 
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 الكفاءات األساسية ومؤشراهتا   املبحث الثان:
 الكفاءات األساسيةهوم مف .أ

املواقف واملعارف    اليت تتضمنددة  احملقدرة  الالكفاءة األساسية هي  كانت  
ب  جتمن الكفاءات األساسية اليت    ومصدرها64ادة، واملهارات املتعلقة ابحملتوى أو امل 

معايري األسئلة اجليدة هي األسئلة املطابقة مبؤشرات  تكان65الطالب. يستوىل أن 
القياس املطروحة ابملستوى    ، الكفاءة األساسية وأهداف  األسئلة  مناسبة  وكذلك 

يـُْنظَر األسئلة اجليدة من هذه املعايري   .66ونوع املدرسة ومستوى الفصل  ولذلك 
ستخدام الكفاءة األساسية هو اب   املعيار املستخدم للقياس  ،يف هذه احلالة   كلها.

العاشراإلجناز   ات مؤشر و  أ للصف  الكتاب  يف  املوجودة  املستوايت    ات  )ألّن 
ستحللها( اليت  الكتاب  هذه  يف  أو    ،املوجودة  األساسية  الكفاءة   ات مؤشر أما 

 ات:اإلجناز 

 الكفاءات األساسية ومؤشراهتا  .ب
النص والعناصر اللغوية )األصوات والكلمات   هيكلفهم الوظيفة االجتماعية،   .1

أفعال  تتضمن  اليت  التعارف  التحيات  املتعلق ابملوضوع:  النّص  من  واملعاين( 
ابهتمام  الوداع  وقول  والشكر،  والعفو،  واآلخرين،  ابلنفس  للتعريف    كالمية 

 67. 100-1األرقام  –تقسيم الكلمة 
املتعلق ابملوضوع البياانت  شرح الوظيفة االجتماعية للنص الوصفي  (أ

 الشخصية 
 الوصفي النص هيكلشرح  (ب 
 التحيات التعارفاملتعلقة ابملوضوع  التعبري عن املفردات والعبارات  (ج

 
64 Madrasah,  Direktorat KSKK dan Direktorat  Jenderal Pendidikan Islam Kementerian 

Agama Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Agama No 183 Tahun 2019”, (2019),  hal. 11. 
65 Sasadara, Indah Agustin, “Kesesuaian Latihan Soal Buku Pengayaan Sakura 2 Dengan  

Kompetensi Dasar K13”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018), hal. 3. 
66  Munip, Abdul,“Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab”, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal. 141. 
67 Ilyas, Moh. dan Ahmad Mubaligh, “Bahasa Arab MA Kelas X”,(Jakarta: Direktorat 

KSKK Madrasah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2020), hal. 1. 
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 وتقسيم الكلمة 100-1من األرقام  فائوالوظ ينال واملعاشكاأل شرح (د
 احلرف( –الفعل  –)االسم  تصنيف أنواع الكلمات  (ه
 وجودةل اجلمل ابألمساء املاكما  ( و
 وجودةامل فعالل اجلمل ابألاكما  ( ز
 وجودةامل حرف ل اجلمل ابألاكما  (ح
 100- 1التعبري عن األرقام  (ط
أفعال كالمية للتعريف ابلنفس واآلخرين، والعفو،  شرح األشكال من  ( ي

 68.والشكر، وقول الوداع
حتليل األفكار من النص العريب املتعلقة ابملوضوع: التحيات والتعارف   .2

  ،األشكال ابهتمام) وابلغريالبياانت الشخصية، التعريف ابلنفس  ،التحيات )
 100.69-1األرقام  –تقسيم الكلمة من  والوظائفاملعاين 

 الذي ُيسمع عن التحيات والتعارف احلقائق من النص جيادا (أ
 احلقائق من النص الذي يُقرأ عن التحيات والتعارف  فر  عَ تَـ  (ب 
 70.البياانت الشخصيةالذي يُقرأ عن  احلقائق من النص جيادا (ج

كل أنواع وأساليب التقييم  هي    قرار وزير الدينالرسالة اليت مت توصيلها يف 
  ستنتاج لذلك اال  ،71مهارات التفكري العليا  جنازلقياس اإل  جيب أن يكون موجها

الباحث    اآلخر نتيجة التحليل اليت سيحصل  التمرينات املكتوبة من  بشكل هل 
 .مهارات التفكري العليا كن أن تدعممت

 معرفةلل تصنيف بلوم املبحث الثالث:
 مبعين  taxisأييت التصنيف من كلمتني يف اليواننية، ومها    ،من الناحية اللغوية

شيًئا.  عن  م  قانون ينظِّ   هوالتصنيف    كان  لذلك،  .قانون  مبعين   nomosو    تنظيم/قسم
 

68  Ilyas, Moh. dan Ahmad Mubaligh,“Bahasa Arab MA Kelas X”,(Jakarta: Direktorat 

KSKK Madrasah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2020), hal. 1-2. 
69 Ilyas, Moh. dan Ahmad Mubaligh,“Bahasa Arab MA Kelas X”,(Jakarta: Direktorat 
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تسلسل معني )مستوى(.    علىأنه جتميع األشياء بناًء    علىميكن تعريف التصنيف  
األ  التصنيف  يكون  األ  علىحيث  التصنيف  ويكون  اتريخ  72.حتديًدا  دىنعاًما  بدأ 

األمريكية يف   النفس  علماء  مؤمتر مجعية  عندما  بلوم  ، 1950السنة  بداية  تصنيف 
إطالب ي مت جتميعه يف املدارس فقط  ذمي نتائج التعلم الو بلوم وأصدقاؤه أن تق  عرض

القدرة دىن  األ  مستوى احلفظ هو    أنّ   Bloom  رأى و   حفظهم.  ايقولو أن  الطالب     يف 
يف  يةالتفكري  قدّ 1956  السنة.  وكراثول،  وهيل  وفورست  وإجنلهارت  بلوم  إطارًا    م 

و   ماذا"  "معرفة  بني  التصنيف  ومييز  بلوم.  تصنيف  يسمى  التفكري  لقدرة  مفاهيمًيا 
تصنيف    ، إنّ لذلك   "معرفة كيفية القيام بذلك"، كإجراءات تستخدم حلل املشاكل.

املهارات من املستوايت املنخفضة إىل املستوايت   تسلسلي الذي يتعّرف بلوم هو هيكل  
  نقسم ي ، جيب حتقيق املستوايت املنخفضة أواًل. و علىهداف أالعالية. ابلطبع، لتحقيق أ

  73وهي اإلدراك والعاطفة والنفسية احلركية.   ،بلوم األهداف التعليمية إىل ثالث جماالت 
 يُفصل أبعاد املعرفة وأبعاد العمليات املعرفية يف التصنيف اجلديد. و 

 بعاد املعرفةأ .أ
املعرفة   ،وهي املعرفة الواقعية  ،التصنيف اجلديدجمموعات يف    4جُتمع املعرفة إىل  

 Metakognitifوكانت املعرفة    . Metakognitifواملعرفة    ،املعرفة اإلجرائية   ، املفاهيمية
 74هي نوع من املعرفة اليت ال توجد يف التصنيف القدمي. 

كان اخلرباء يستخدم العناصر األساسية املوجودة يف    :املعرفة الواقعية .1
ال  ختّصص هذا  وفهم  البعض  بعضهم  مع  للتواصل    . تخّصصمعني 
 املستوى.  ةمنخفض عمليةاملعرفة الواقعية هي  كانت  ،عموما

 
72 Darmawan, I Putu Ayub dan Edy Sujoko. “Revisi Taksonomi Pembelajaran Benyamin 

S. Bloom”, Satya Widya, Vol. 29, No.1. Juni 2013, hal. 30. 
73  Pancaningrum, Novita,  “Strategi Pembelajaran: Taksonomi Bloom dalam Games 

Simulation  Method di Tingkat Raudhatul Athfal”,  ThufuLA,  Vol. 4, No. 1.Juli-Desember 2016, hal. 

122. 
74 Widodo, Ari, “Taksonomi Tujuan Pembelajaran”, Didaktis, Vol. 4, No. 2(2005), hal. 
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بعض العالمات    عن  عرفةامل  هذه  نتضمّ ت  :معرفة عن املصطلحات  (أ
  ة من كثري   ات هلاصتخصّ كل ال  وكان .  (لفظية وغري لفظية)أو الرموز  

 ة. اصاملصطلحات اخل
والعناصر  (ب األجزاء  تفاصيل  معني،    عن  معرفة  :معرفة  حدث 

ري  ثص علمي عادة ما يكون هناك كشخص، وقت، إخل. يف كل ختصّ 
 من املعرفة حول األحداث واألشخاص والوقت.

املفاهيمية .2 أكرب   :املعرفة  هيكل  يف  األساسية  العناصر  بني  مرتابطة 
وتعمل مجيعها مًعا. تشمل املعرفة املفاهيمية املخططات ومناذج الفكر 

 75. )ضمنية أوصرحية( والنظرية
وال  (أ التصنيف  عن  الفئات   : فئةمعرفة  حول  املعرفة    ، يتضمن 

 معني.  صختصّ األقسام أو اهلياكل يف  ،صولالف
عن    (ب نتائج    والتعميمات:املبادئ  معرفة  من  جتريًدا  يتضمن 

أ  مستوى  إىل  التعميمات.    وهي  ،علىاملالحظات  أو  كانت  املبادئ 
املبادئ والتعميمات هي جتريد من احلقائق واألحداث والعالقة املتبادلة  

صعب   عادًة  والتعميمات  املبادئ  متيل  احلقائق.  من  عدد   علىبني 
الظواهر اليت تعترب أشكااًل  الطالب فهمها إذا مل يتقن الطالب متاًما  

 "ميكن مالحظتها" ملبدأ أو تعميم.
املبادئ عن  يتضمن معرفة    النموذج واهليكل:  ،معرفة عن النظرية  (ج

والتعميمات والعالقة املتبادلة بني االثنني مما يؤدي إىل وضوح ظاهرة  
من  عن  معرفة  كانت  معقدة.   نوع  هي  واهلياكل  والنماذج  النظرايت 

 76.املعرفة جمردة ومعقدة

 
75 Widodo, Ari, “Taksonomi Tujuan Pembelajaran”, Didaktis, Vol. 4, No. 2 (2005), hal. 

3. 
76 Widodo, Ari, “Taksonomi Tujuan Pembelajaran”, Didaktis, Vol. 4, No. 2 (2005), hal. 
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معرفة كيفية القيام بشيء ما. غالًبا ما حتتوي املعرفة   :املعرفة اإلجرائية .3
اخلطوات أو املراحل اليت جيب اتباعها يف القيام بشيء    علىاإلجرائية  

 معني. 
عن (  أ ومعرفة  معني  مبجال  املتعلقة  حمددة  مهارات  عن    معرفة 

Algoritme :  معرفة يف    عن  يتضمن  للعمل  املطلوبة  احملددة  املهارات 
 اليت جيب اختاذها حلل مشكلة. Algoritmeأو حول  ّصصخت

والطر   عن  معرفة(  ب معني:  ق التقنيات  مبجال  يتضمن   املتعلقة 
نتيجة اإلمجاع أو االتفاق أو القواعد املطبقة يف ختصص    وهي مناملعرفة  

وال التقنيات  معرفة  تعترب  تفكري    طرقمعني.  لكيفية  انعكاًسا  أكثر 
 العلماء يف هذا اجملال وحل املشكالت املطروحة.

مناسبًا  (  ج اإلجراء  يكون  مىت  لتحديد  معايري  عن  معرفة 
تقنية  لالستخدام: ُتستخدم  معرفة عن ميت  أو    ،يتضمن  اسرتاتيجية 

 ، . ال يُطلب الطالب فقط معرفة عدد من التقنيات أو الطرقطريقة
التفكري يف تقنيات أو طرق معينة    علىولكن أيضا أن يكونوا قادرين  

ذلك  يف  والظروف  املوقف  يف  النظر  خالل  من  استخدامها  جيب 
 77.الوقت

يتضمن معرفة عن اإلدراك بشكل عام ومعرفة   :Metakognitifاملعرفة   .4
الطالب أن يكونوا أكثر وعياً ومسؤولية عن    علىعن الذات. جيب  
 أنفسهم وتعلمهم.

االسرتاتيجية:(  أ معرفة    املعرفة  العامة عن  يتضمن  االسرتاتيجيات 
للتعلم والتفكري وحل املشكالت. ميكن استخدام هذا النوع من املعرفة 

 أخرى.  ختّصصاتمعني ولكن أيًضا يف  ختّصصليس فقط يف 

 
77Widodo, Ari, “Taksonomi Tujuan Pembelajaran”, Didaktis, Vol. 4, No. 2 (2005), hal. 

4. 
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السياقات (  ب عن  معرفة  ذلك  يف  مبا  املعرفية،  املهام  عن  معرفة 
بة أنواع العمليات املعرفية املطلو   عن  يتضمن معرفة  والظروف املناسبة:

املناسبة يف مواقف   عملألداء   املعرفية  معني وكذلك االسرتاتيجيات 
 وظروف معينة. 

 الذاتية  الضعف والقدرات   عنيتضمن معرفة    معرفة عن الذاتية:  (ج
الطالب ليصبحوا متعلمني مستقلني هو   شروطأحد  كانت  يف التعلم.  

 78ها. حل القوة والضعف وكيفية  معرفة علىقدرهتم 
 العمليات املعرفية أبعاد  .ب

  إن فصل مجيع جوانب العمليات املعرفية عن بُعد املعرفة يف التصنيف اجلديد.  تُ 
ترتيب التحليل   تغريّ   فقط  لتصنيف القدمي، اب  سواء عدد وأنواع العمليات املعرفية  

إنشاء.   اآلن  التوليف  وتسمى  يُظْ سواء كوالتقييم  القدمي،  التصنيف  هِ التصنيف  ر 
، من العمليات املعرفية البسيطة إىل العمليات املعرفية األكثر مستوياجلديد أيًضا  

 79تعقيًدا.
التذكر هو عملية    إن  . ىاسرتداد املعلومات املخزنة يف الذاكرة املد   :التذّكر  .1

، جيب املعنوي  مستوى. ليصبح "التذكر" جزًءا من التعلم  يف  معرفية أدىن
ختزين املواد  مؤشراته هو  ،  أن ترتبط التذكر دائًما جبانب أوسع من املعرفة

. تتضمن هذه الفئة نوعني من العمليات املعرفية: اليت تدرس يف الذاكرة
 يَتذَكَُّر. – يْدرُِك وَتذَكََّر  –أَْدَرَك 

يتضمن عملية معرفية السرتداد املعلومات    :يدالتحد/ يْدِركُ   – َأْدرََك   ( أ
  إدراك   ثال:امل  املخزنة يف الذاكرة املدى ملقارنتها ابملعلومات اجلديدة.

 . يقاعدة للفعل املاضال

 
78 Widodo, Ari, “Taksonomi Tujuan Pembelajaran”, Didaktis, Vol. 4, No. 2 (2005), hal. 

5. 
79 Widodo, Ari, “Taksonomi Tujuan Pembelajaran”, Didaktis, Vol. 4, No. 2 (2005), hal. 
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َر   (ب رُ   – تَذَكَّ اسرتداد املعلومات املخزنة يف الذاكرة املدى    : األخذ/يتَذَكَّ
املوجودة. اإلرشادات  للفعل    ابستخدام  القاعدة  عن  التذكر  املثال: 

 80. ياملاض
املعرفة األولية اليت لديهم، أو دمج   علىبناء املعىن أو الفهم بناًء    :الفهم .2

يف تفكري الطالب. تتضمن فئة    وجودةاملخططات امل  إىلاملعرفة اجلديدة  
رُ   –الفهم سبع عمليات معرفية: َفسََّر     يَصنِّفُ   –وَصنَّفَ   املثال  وإعطاء  يَفسِّ

ص –وخلَّصَ   يْشرَُح. –وَشرَحَ  يَقارِنُ  –وقَاَرنَ  يْسَتنِتجُ  – وِاْسَتنتجَ  يَلخِّ
رُ   – َفسََّر   ( أ التغيري من   :الصياغة/التمثيل/الرتمجةالتوضيح/إعادة  /يَفّسِ

سبيل املثال من الكلمات   علىشكل إىل أشكال املعلومات اآلخر،  
إىل الرسومات أو الصور، أو العكس، من الكلمات إىل األرقام، أو 

سبيل املثال التلخيص   علىالعكس، أو من الكلمات إىل الكلمات،  
 ملة. أو اجل الكلمة املثال: ترمجة أو إعادة الصياغة.

 التصوير /املثال إعطاء (ب
 عن اجلملة للفعل املاضي. إعطاء املثالاملثال: 

ُف/التصنيف/التجميع  –صَنََّف   (ج إدراك أن شيًئا ما )شيء أو    :يصَنِّ
اخلصائص لدى الشيء أو    ظاهرة( يدخل إىل فئة معينة وكذلك إدراك

 املثال: تصنيف االسم، الفعل، احلرف. الظاهرة.
ص/التجريد/التعميم  –خلََّص   ( د بياان   : يَلّخِ مجيع    الذي  يصنع  ميثل 

من  التلخيص  يتطلب  الكتابة.  من  ملخًصا  يصنع  أو  املعلومات 
وتلخيصها. املعلومات  جوهر  حتديد  اخلالصة    الطالب  املثال: كتابة 

 عن احلكاية الثعلب والعنز.

 
80 Widodo, Ari, “Taksonomi Tujuan Pembelajaran”, Didaktis, Vol. 4, No. 2 (2005), hal. 
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اجياد عن    :ِتجُ/االستخراج/االستقراء/اإلقحام/التوقعيْستَن  –ِاْستَنتجَ   (ه
املثال: أخذ االستنتاج عن احلكاية    منط من نوع األمثلة أو احلقائق.

 الثعلب والعنز. 
يكتشف أوجه التشابه    :يَقاِرُن/التباين/رسم اخلرائط/املطابقة  – قَارََن   ( و

أكثر.  أو  بني كائنني  العربية    واالختالف  الكتابة  عن  مقارنة  املثال: 
 سابقا وحاال. 

املثال: بيان    بناء واستخدام منوذج سبيب يف النظام.  :يْشرَحُ   –َشرَحَ   (ز
 81عن كتابة اجلملة الفعلية.

ة. لذلك،  الواجب  عمليتضمن استخدام إجراء حلل مشكلة أو    :التطبيق .3
هذه الفئة نوعني من   تضمنارتباطًا وثيًقا ابملعرفة اإلجرائية. ت  طبيقالتيرتبط  

 . يُنفِّذُ  –نفََّذ و  يُقْوُم بِ  –قَاَم العمليات املعرفية: 
ِب   –قَامَ   ( أ قبل. كانت   : يُقْومُ  دراستها من  اليت متت  اِبإلجراء  تُقْوُم 

كما   ملةاملثال: جعل اجل  اخلطوات املطلوبة معينًة وكذلك ترتيبها معينًة.
 ثال. يف امل

َذ    (ب ذُ   –نفَّ نتهاء  اختيار واستخدام اإلجراء املناسب ال  :االستخدام/يُنفِّ
 82جعل اجلملة اليت فيها العدد املركب. املثال:  الواجبة اجلديدة. 

العناصر.  بني  رتابط  ال عناصرها وحتديد    ىلإ  شيأً وصف مشكلة أو    :التحليل .4
  –يُوزُِّع وَنظََّم    –املعرفية يف التحليل: َوزََّع  هناك ثالثة أنواع من العمليات  
الضمنية.  الرسالة  وإجياد  العبارة    يُنظُِّم  األاملناسبة من ساملثال:  سرة لسلة 

 هي.... 
صف هيكاًل يف أجزاء    :العزل/الفرق/الرتكيز/االختيار /يُوزِّعُ   –وَزَّعَ   ( أ

 الصلة والوظيفة واألمهية أم ال. علىبناًء 
 

81 Widodo, Ari, “Taksonomi Tujuan Pembelajaran”, Didaktis, Vol. 4, No. 2 (2005), hal. 
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مُ –نَظَّمَ    (ب العريضة/وصف /يُنّظِ التماسك/التكامل/اخلطوط  إجياد 
والتعرف    : األدوار/اهليكل احلالية  ارتباطها    علىحتديد عناصر  كيفية 

 ببعضها البعض لتشكيل هيكل موحد.
الضمنية/التفكيك  (ج الرسالة  النظر   :إجياد  وجهات  اكتشاف 

 83أشكال التواصل.واألهداف من 
. هناك نوعان من العمليات  املوجودة  املعايري  علىبناًء    تعليل  جيعل  :التقومي .5

 . ينقد  –نَقَد و  يُفتِّشُ  –فتََّش : هذه الفئة يفاملعرفية 
شُ   –فتََّش   ( أ اختبار الَتَجاُنس    : التنسيق/الكشف/الرصد/االختبار/يُفتِّ

أساس املعايري الداخلية )املعايري املتأصلة    علىأو النقصان يف العمل  
 املنتج(.  بصفات 

أساس معايري    على  تقييم العمل من مزااي وعيوبه   :التقييم /ينقد  –نَقَد    (ب
 84خارجية. 

عناصر يف شكل واحد. هناك ثالثة أنواع من العمليات  الع  ا مجإ  :اإلبداع  .6
الفئة، وهييف  املعرفية   – أَنْتَج  و   ُُيطِّطُ   –َخطََّط  و   جْيَعلُ   –َجَعَل  :  هذه 

 بطاقة الشخصية.من الكتابة النّص  املثال:   . نتجُ يـُؤَ 
الفرضية/جيْعَلُ   –َجعَلَ   ( أ حىت  :صياغة  مشكلة  وجود    يصف  ميكن 

 الفرضيات اليت تّتجه إىل حل املشكلة 
طُ   –َط  َخطَّ  (ب حلل   :التصميم/ ُُيّطِ االسرتاتيجية  أو  الطريقة  ُُيطُِّط 

 املشكلة.
85جيعل تصميًما أو يعمل خطة حلل مشكلة. :يُؤنِْتجُ  –أَنْتجَ  (ج

 
83 Widodo, Ari, “Taksonomi Tujuan Pembelajaran”, Didaktis, Vol. 4, No. 2 (2005), hal.  
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 الثالث الفصل 

 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه  .أ

الكيفتيس  املدخل  الباحث  املعريففهم  ل  يخدم  يف   املستوى  املوجود 
 .يف الكتاب العريب للصف العاشر تصنيف بلوم علىبناًء التمرينات 

البحث الوصفي هو البحث الذي يتم توجيهه لتقدمي األعراض أو  كان  
 دائرةاحلقائق أو األحداث بطريقة منهجية ودقيقة، فيما يتعلق خبصائص جمتمع أو  

 علىحتليل الوثيقة / حتليل احملتوى هو حبث يتم إجراؤه بشكل منهجي  86معينة.
للبياانت.   ذكرةامل الوثيقة كمصدر  هو إّن    Eriyantoل  ويقو   87أو  احملتوى  حتليل 

خصائص احملتوى واستخالص  معرفة  يهدف إىل  الذي  علمي  البحث  يف الأسلوب  
 88من احملتوى.
. تـََعر ف التمرينات عن املوضوع الّتحيات  1:  إجراءات البحث املنفذةأّما  

العاشر  والّتعارف للصف  العريب  الكتاب  و 2  ،يف  عرفية املقدرة  الصف كل  . 
  ، لكفاءات األساسيةمناسبة التمرينات املكتوبة اب.  3  ، التمرينات   كلّ لستخدمة  امل
 الصة. صنع اخل. 5ايلمهارات التفكري الع يف تحقيق . مناسبة التمرينات ابل4

 البياانت ومصادرها .ب
هل  هي  البياانت  معىن  ال  ميكن    تاجحتو للمستلم    اشيء  املعاجلة.  بعض 

حالة أو صورة أو صوت أو حرف أو رقم أو رايضيات أو لغة أو  بشكل  البياانت 
رموز أخرى ميكننا استخدامها كمواد لرؤية البيئة أو الكائن أو احلدث أو  

 
86  Hardani,dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2020), hal. 54. 
87  Hardani,dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2020), hal. 72. 
88  Eriyanto, “Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 15. 
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البحث  89املفهوم. هذا  يف  البياانت  التمرينات ومصادر  التحيات  لل   هي  موضوع 
  إلياس   حممدبقلم    2019س    KMA 183يف الكتاب العريب للصف العاشر  والتعارف
 . سّتة عشر مترينا اليت فيها

 مجع البياانت  طريقة .ج
هو   البحث  هذا  يف  املستخدم  البياانت  مجع  أسلوب  أما كان  التوثيق. 

سبيل املثال الكتب واجملالت    على،  واثئقاملعلومات اليت أتيت من ال  حبثالتوثيق هو  
وتقارير األنشطة واجملالت وقائمة القيم وحماضر االجتماعات والنصوص والنقوش 

 اليتواملالحظات اليومية وما شابه ذلك. إذا كانت املعلومات أو البياانت  نظاموال
 90. ، فإن تنفيذ مجع البياانت يسمى التوثيقواثئقشكل بتحللها س

ابلتوثيق   ب  هناواملراد  الباحث  املأخوذةقام  البياانت  الكتاب   تحليل  من 
 ذلك الكتاب.التمرينات من  وهيالعريب للصف العاشر 

 حتليل البياانتطريقة  . د
هو   البحث  هذا  يف  املستخدم  البياانت  البياانت  حتليل  حتليل  أسلوب 

Krippendorff،  91يلي: واخلطوات كما 
 ( البياانت  تسجيل، ة، أخذ العينمجع البياانت تكوين البياانت ) .1

  ، يف البداية  2019س    KMA 183الكتاب العريب  مجع الباحث البياانت من  
من   العينة  الباحث  أخذ  العاشرمث  للصف  العريب  الباحث    ،الكتاب  وحدد 

ألخذ البياانت املطلوبة يف هذا البحث. وبعد ذلك سّجل الباحث    التمرينات 
 البياانت املوجودة. 

 
 

 
89  Siyoto,  Sandudan M. Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), hal. 67. 
90 Ainin, Moh., “Metodologi Penelitian Bahasa Arab”, (Malang: CV. Bintang Sejahtera, 

2010), hal. 133-134. 
91  Krippendorf,  Klaus, “Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi”,terj, Farid Wajidi, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 69. 
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 خنفاض البياانت ا .2
قام الباحث ابخنفاض البياانت وهو عملية اختيار    ، تكوين البياانت بعد انتهاء  

 البياانت وحذف البياانت اليت غري مالئمة هلذا البحث.
 ستدالل اال .3

من التمرينات يف وكان البياانت    .ة واملعرفيةلنظريابانت  البيا  عن مناسبةعملية  
من املستوايت املعرفية يف تصنيف    ، أّما النظريةّف العاشرالكتاب العريب للص

 .بلوم
 التحليل  .4

 عملية بيان نتيجة حتليل احملتوى وصفيا وشامال. 
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 الفصل الرابع 

 عرض البياانت وحتليلها 
التمرينات يف   أمناطثالثة املباحث: األول عن    علىشرح الباحث يف هذا البحث  

 تناسب الثاين عن    ،ضوء تصنيف بلوم للمعرفة  علىكتاب تعليم اللغة العربية للصف العاشر  
والثالث    ، مع الكفاءات األساسية   يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف العاشرالتمرينات  

اللغة  يف كتاب  التمرينات    تناسبعن   العاشر  العربيةتعليم  التفكري   مع  للصف  مهارات 
 .يلاالع

  على التمرينات يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف العاشر    أمناطاملبحث األول:  
 ضوء تصنيف بلوم للمعرفة

العاشر   الصّف  العالية يف  للمدرسة  العريب  الكتاب  س   KMA 183من  كان 
الذي ُكتب مبحمد إلياس وُنّشرت بوزيرة الدينية فيه ستة مواضيع لنصف السنة:    2019

والّتعارف والبيت  ، الّتحيات  احلياة    ، األسرة  السنة:  وآلخر  هبا  احمليطة  والبيئة  املدرسة 
الطعام والشراب. وكان املوضوع الّتحيات والّتعارف فيه ستة عشر نوعا   ،اهلواية  ،اليومية

  ،كأجبْ   ،ختبار الشخصيات اليت تدخل يف نوع االختبار املوضوعي واالمن التمرين
 اكتْب وكلمة األمر اآلخر.  ،رّتبْ  ،طّبقْ  ،اذكرْ  ،مألْ ا ،عنّيْ 

 مستوى املعريف األول(ل)ل  ر التذكّ  .أ
فيه   التذّكر  " كان  اآلتيةانظُر  التمرين  األرقاَم  أّما   .92"(القواعد)  َواذُكر 

طريقة ال، فإن  مائةإىل    ِصفراألرقام من  عن  فهم  الو   هتمامواال  تعلمبعد الالوصف:  
  مستوايت ثالث  كانت    بًقا هي ذكر األرقام اليت مت حتديدها.ا تعلمه س  عرفة مامل

مت  ال.  1تطبيقها،    اليتمعرفية   اليت  األرقام  بعض  بذكر  سابًقا يف عرضتذكري:  ها 
. التنفيذ: بذكر بعض األرقام غري 3ا تعلمه،  مبا  ناسب م  املذكور. الفهم: إذا  2املادة،  

قها  تطبَّ ل املوجودةاستخدام الشروط ميكن املوجودة يف املادة السابقة، حىت 

 
92  Ilyas, Moh. dan Ahmad Mubaligh,  “Bahasa Arab MA Kelas X”,  (Jakarta: Direktorat 

KSKK Madrasah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2020), hal. 13. 
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هو أحد اجملاالت   ذكراملكان    ،يف تصنيف بلوم  ختلفة.امل تشاهبة أو  امل  احلالة  على
 إىل املستوى املعريف  الفهم يدخل  ،األول  إىل املستوى املعريف  يدخلي  ذال  ذكريف الت
الت  والتنفيذ  ،الثاين يف  اجملاالت  أحد  املعريف  يدخلي  ذال  طبيق هو  املستوى   إىل 

 .%6،25ستة عشر نوعا من التمرينات هي من  حدة النسبة الوا أّما الثالث.
 مستوى املعريف الثان( ل)ل الفهم .ب

مث أجب عن األسئلة    ، استمع إىل احلوارمترينا "  أحَد عشرَ   هفي  الفهمكان  
  ، واكُتب )ص( ِإن َكاَنت الِعَباَرُة َصِحيحةً   ، اقرَأ الِعَبارَات اآلتية)االستماع(،    اآلتية

ح اخَلطَأ  ،أو )خ( ِإن َكاَنت الِعَباَرُة َخاِطئةً  ِة ل َأِجب عِن األسئ)القراءة(،    مث َصحِّ
الّسابق لِلنَّصِّ  ِوفًقا  اآلتية)القراءة(،    اآلتيِة  َواذُكر األرقاَم  تباَدل (،  القواعد)  انظُر 

تكّلْم أمام  (،  الكالم)  التعاُرِف والتعرِيِف ابلنفس"األسئلة واألجوبة مع زميِلك عن "
َعنيِّ أقساَم الكلماِت يف العباراِت ، (الكالم) أصدقاِئك عن "البياانت الشخصية"

 مالء إ(،  القواعد)  املناسبةِ   مساءالفراَغ يف العباراِت اآلتّيِة ابأل  مالءإ(،  القواعد)  اآلتّيةَ 
اآلتّيِة ابأل العباراِت  العباراِت   مالء إ(،  القواعد)  املناسبةِ   فعالالفراَغ يف  الفراَغ يف 

اِبْتَداًء من   ، رّتْب الكلماِت لُتْصِبَح مُجال مفيدةً (، القواعد) املناسبةِ  روفاآلتّيِة ابحل
َلوَّنة

ُ
من ستة عشر نوعا من التمرينات   ةسر ع  ىإحدأّما النسبة  ".(الكتابة)  الكلمة امل

 . %62،5هي
طريقة  .  93)االستماع("   مث أجب عن األسئلة اآلتية   ،استمع إىل احلوارالتمرين " .1

إىل  ابهي    التمرين  اهذ  عن  العمل أوالً احملالستماع  التمرين   ،ادثة  إجابة  مث 
نفهم   لنا أن  التمرين البّد  الوصف هو عند سنعمل  املعىن من هذا  املوجود. 

بناًء    ،أوالً املعلومات اليت نسمعها   التمرين  املعلومات    علىوبعد ذلك إجابة 
 .كان الفهم يدخل يف املستوى املعريف الثاين  ،اليت مت فهمها. يف تصنيف بلوم
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أو )خ(    ، واكُتب )ص( ِإن َكاَنت الِعَباَرُة َصِحيحةً   ،اآلتية   اقرَأ الِعَبارَات التمرين " .2
َخاِطئةً  الِعَباَرُة  )القراءة("   ،ِإن َكاَنت  اخَلطَأ  ح  َصحِّ التمرين   اتُعمل هذ  .94مث 

املوجودةابطريقة   العبارات  بعض  من  اخلطأ  أو  الصحيح  ِإن َكاَنت  و   ، ختيار 
التصحيح.   فالبد  َخاِطئًة  هذه  الِعَباَرُة  قراءة  يف  هو  الوصف  هذا  من  املعىن 

لنا أن نضح عن الصحيح أو اخلطأ من العبارات املوجودة. بناًء    دالعبارات الب
كان التوضيح هو كلمة أخرى للتفسري وهو أحد اجملاالت    ،تصنيف بلوم  على

 . يف الفهم الذي يدخل إىل املستوى املعريف الثاين
. طريق العمل  95"َأِجب عِن األسئلِة اآلتيِة ِوفًقا لِلنَّصِّ الّسابق )القراءة(التمرين " .3

مث إجابة التمرين املوجود. املعىن من هذا    ،التمرين هي بفهم النّص أوالً   اهذ
  ُيصنَّف   الوصف هو البد لنا أن نفهم النّص الذي نقرأ أوال قبل إجابة التمرين.

 هذا النشاط إىل املستوى املعريف الثاين.
بعد التعلم واالهتمام والفهم ،96انظُر َواذُكر األرقاَم اآلتية )القواعد("التمرين " .4

تعلمه سابًقا هي ذكر    إىل مائة، فإن الطريقة ملعرفة ماعن األرقام من ِصفر  
تطبيقها،   اليت  معرفية  مستوايت  ثالث  حتديدها. كانت  مت  اليت  .  1األرقام 

املادة،   سابًقا يف  مت عرضها  اليت  األرقام  بعض  بذكر  إذا  2تذكري:  الفهم:   .
يف املادة    . التنفيذ: بذكر بعض األرقام غري املوجودة 3املذكور مناسبا مبا تعلمه،  

املتشاهبة    احلالة  علىالسابقة، حىت ميكن استخدام الشروط املوجودة لتطبَّقها  
كان مذكرا هو أحد اجملاالت يف التذكر الذي   ،أو املختلفة. يف تصنيف بلوم

األول املعريف  املستوى  إىل  الثاين  ،يدخل  املعريف  املستوى  إىل  يدخل    ، الفهم 
 بيق الذي يدخل إىل املستوى املعريف الثالث.والتنفيذ هو أحد اجملاالت يف التط
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تباَدل األسئلة واألجوبة مع زميِلك عن "التعاُرِف والتعرِيِف ابلنفس"  التمرين " .5
يطلب   ،لتعاُرِف والتعرِيِف ابلنفسبعد التعلم والفهم عن النّص ل،97)الكالم(" 

هذا الوصف من كل شريك   يتطلب  هذا األمر لتكلم عن النّص مع املخاطب.
كان    ،يف تصنيف بلوم" متبادال.  التعاُرِف والتعرِيِف ابلنفسلشرح النص حول "

 البيان هو أحد اجملاالت يف الفهم الذي يدخل إىل املستوى املعريف الثاين. 
6. " االتمرين  "البياانت  عن  أصدقاِئك  أمام  )الكالم( تكّلْم  بعد ،98" لشخصية" 

يطلب هذا األمر من كل فرد أن   ،لبياانت الشخصيةالتعلم والفهم عن النّص ل
املعىن من هذا الوصف هو البد لنا أن نفهم  يشرح ما يفهمه أمام أصدقائه.  

كان البيان    ،يف تصنيف بلوممث نشرح ما نفهم.    ،البياانت الشخصيةالنص عن  
 هو أحد اجملاالت يف الفهم الذي يدخل إىل املستوى املعريف الثاين.

7. " اآلتّيةَ التمرين  العباراِت  يف  الكلماِت  أقساَم  الطريقة 99("القواعد)  َعنيِّ   .
التمرين هي ابهتمام كل الكلمات املوجودة يف اجلملة،    ااملستخدمة لعمل هذ

سم، الفعل، احلرف عن اجلملة. املعىن من هذا الوصف هو البد  مث اختيار اال
. يف تصنيف بلوم، املوجودة  عبارات يف السم، الفعل، احلرف  العن ا  معلنا أن جن

  يدخل ي  ذال  فهموهو أحد اجملاالت يف ال  صنيفهو كلمة أخرى للت  مع اجلكان  
 .ثاينال إىل املستوى املعريف

8. " )القواعد("  مالءإالتمرين  املناسبِة  ابألمساء  اآلتّيِة  العباراِت  يف  .  100الفراَغ 
العباراِت أو اجلملة اليت فيها    مالءإبالتمرين هي    االطريقة املستخدمة لعمل هذ

العمود.  اال املوجودة يف  األمساء  ببعض  مُتأل  مث  احملذوف،  املعىن من هذا  سم 
للعباراِت أو اجلملة اليت فيها  أنسب األمساء    ناسبالوصف هو البد لنا أن ن
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وهو    مقارنة هو كلمة أخرى لل   تناسبيف تصنيف بلوم، كان املسم احملذوف.  اال
 .ثاينيف الالذي يدخل إىل املستوى املعر  فهمأحد اجملاالت يف ال

9. " )القواعد("   إمالء التمرين  املناسبِة  ابألفعال  اآلتّيِة  العباراِت  يف  . 101الفراَغ 
العباراِت أو اجلملة اليت فيها    مالءإبالتمرين هي    االطريقة املستخدمة لعمل هذ

األفعال ببعض  مُتأل  العمود.    الفعل احملذوف، مث  املعىن من هذا  املوجودة يف 
للعباراِت أو اجلملة اليت فيها  أنسب األفعال    ناسبنالوصف هو البد لنا أن  

وهو    مقارنة هو كلمة أخرى لل   تناسبكان امليف تصنيف بلوم،  الفعل احملذوف.  
 .ثاينالذي يدخل إىل املستوى املعريف ال فهمأحد اجملاالت يف ال

.  102الفراَغ يف العباراِت اآلتّيِة ابحلروف املناسبِة )القواعد("   إمالءالتمرين " .10
العباراِت أو اجلملة اليت فيها    مالءإبالتمرين هي    االطريقة املستخدمة لعمل هذ

املعىن من هذا  املوجودة يف العمود.    احلرف احملذوف، مث مُتأل ببعض احلروف
للعباراِت أو اجلملة اليت فيها  أنسب احلروف    سبنا الوصف هو البد لنا أن ن

احملذوف.   بلوم،  احلرف  امل يف تصنيف  لل   تناسبكان    مقارنة هو كلمة أخرى 
 .ثاينالذي يدخل إىل املستوى املعريف ال فهموهو أحد اجملاالت يف ال

11. " َلوَّنة  التمرين 
ُ
امل الكلمة  من  اِبْتَداًء  مفيدًة،  مُجال  لُتْصِبَح  الكلماِت  رّتْب 

ال103)الكتابة("  التمرين هي برتتيب الكلمات    اطريقة املستخدمة لعمل هذ. 
أن   لنا  البد  هو  الوصف  هذا  من  املعىن  مفيدة.  تكون مجل  الفوضوية حىت 

يف   خرطنن صحيحة.  تصبح مجاًل  الكلمة  تُرتَّب  إذا  الكلمات حىت  أنسب 
وهو أحد اجملاالت يف   مقارنةلل هو كلمة أخرى    اطر خنتصنيف بلوم، كان اال

 . ثاينالذي يدخل إىل املستوى املعريف ال فهمال
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 مستوى املعريف الثالث( ل)ل  لتطبيقا .ج
التطبيق   التمرينات "  فيه كان  َواذُكر  سّت  اآلتيةانظُر  (،  القواعد)  األرقاَم 

زميلك ا مع  واألجوبة  األسئلة  تباَدل  مث  األمين  ابجلانب  الّصندوق  الفراَغ يف   مأل 
املثال (،  الكالم) يف  زميِلك كما  مع  واألجوبة  األسئلة  َعرِّْف (،  الكالم)  تباَدل 

مفيدة     َضِع الكلماِت اآلتية يف مجل  (،  الكتابة)  بنْفِسك أْنَت إبمالء االستمارة اآلتية
الشخصية"،  )الكتابة( "البياانت  َوْصِفيًّا عن  نصًّا  النسبة   أّما  (".الكتابة)  اْكُتْب 

 .% 31،25من ستة عشر نوعا من التمرينات هي ستةال
فهم الو   هتمامواال  تعلمبعد ال،104("القواعد)  انظُر َواذُكر األرقاَم اآلتيةالتمرين " .1

بًقا هي ذكر اتعلمه س  عرفة ماملطريقة  ال، فإن  مائةإىل    ِصفراألرقام من  عن  
حتديدها. مت  اليت  .  1تطبيقها،    اليتمعرفية    مستوايت ثالث  كانت    األرقام 

. الفهم: إذا  2ها سابًقا يف املادة،  عرض تذكري: بذكر بعض األرقام اليت مت  ال
تعلمه،  مبا  ناسبم  املذكور املوجودة يف 3ا  التنفيذ: بذكر بعض األرقام غري   .

الس  حىت  املادة  الشروط  ميكن  ابقة،    احلالة   علىقها  تطبَّ ل  املوجودةاستخدام 
  ذكر هو أحد اجملاالت يف الت  ذكراملكان    ،يف تصنيف بلوم  ختلفة.املتشاهبة أو  امل
املعريف  يدخلي  ذال املستوى  يدخل  ،األول  إىل  املعريف  الفهم  املستوى   إىل 

  إىل املستوى املعريف  يدخلي ذال طبيقهو أحد اجملاالت يف الت والتنفيذ ،الثاين
 الثالث.

امأل الفراَغ يف الّصندوق ابجلانب األمين مث تباَدل األسئلة واألجوبة  التمرين " .2
)الكالم(" زميلك  بناًء  ،105مع  أوالً  الشخصية  البياانت  مبلء  نص    علىبدأ 

تبادل مث  اهلوية"،  "بطاقات  و  الشخصية"  "البياانت  حول  األسئلة   القراءة 
األسئلة املعدة. املعىن من هذا   واألجوبة مع الشخص اآلخر ابستخدام بعض

الشخصية  البياانت  نكتب  أن  لنا  البد  هو  األمثلة   على  ااعتماد  الوصف 
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كلمة أخرى  ستخدام هو  كان اال  ،ها. يف تصنيف بلومضعر والنقاط اليت مت  
 للتنفيذ وهو أحد اجملاالت يف التطبيق الذي يدخل إىل املستوى املعريف الثالث. 

 يُعَطى،106تباَدل األسئلة واألجوبة مع زميِلك كما يف املثال )الكالم(" التمرين " .3
الذي العنوان، مث يطلب هذا   األسئلة عن  علىيركز أكثر    املثال من احلوار 

ابلتغيري إىل بعض أنواع من العناوين. املعىن من هذا الوصف   احلوار  علىاألمر  
األمر املطلوب. يف تصنيف بلوم، التطبيق   علىهو البد لنا أن نطّبق احلوار بناًء  

 هو نية التطبيق الذي يدخل إىل املستوى املعريف الثالث.
يطلب هذا .107" أْنَت إبمالء االستمارة اآلتية )الكتابة( َعرِّْف بنْفِسك  التمرين " .4

نقاط حمددة، حىت يتمكن    علىاألمر كتابة البياانت الشخصية لكل فرد بناًء  
القارئ معرفة البياانت الشخصية للمؤلف. املعىن من هذا الوصف هو البد  

  يف تصنيف بلوم، كان التنفيذ هو ا.  لنا أن نكتب البياانت الشخصية لكل من
 أحد اجملاالت يف التطبيق الذي يدخل إىل املستوى املعريف الثالث.

5.  " مجل  التمرين  يف  اآلتية  الكلماِت  )الكتابة("   َضِع  والطريقة   .108مفيدة  
الكلمة اليت مت    علىاملستخدمة لعمل هذه التمرينات هي إبنشاء مجلة بناًء  

حتديدها )كل كلمة واحدة جلملة واحدة(. يطلب هذا الوصف لنا ألْن نكتب  
". يف تصنيف    التعاُرِف والتعرِيِف ابلنفس  املوضوع "  علىبعض اجلمل بناًء  

 بلوم، كان التطبيق يدخل إىل املستوى املعريف الثالث.
يشبه    ،109ة" )الكتابة(" اْكُتْب نصًّا َوْصِفيًّا عن "البياانت الشخصيالتمرين " .6

هذا التمرين بكتابة البياانت الشخصية يف شكل نقاط، وأيمر هذا الكتابة  
املعىن من هذا   اللغة(.  الشخصي يف  أراء املؤلف )أبسلوبه  بنوع وصفي من 
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بنوع وصفي. يف  ا  الوصف هو البد لنا أن نكتب البياانت الشخصية لكل من
 الث.تصنيف بلوم، كان التطبيق يدخل إىل املستوى املعريف الث

الرابع(:    التحليل . د املعريف  أّما  ال يوجد التمرين هلذا املستوى املعريف.  )للمستوى 
 .%0النسبة الصفرة من ستة عشر نوعا من التمرينات هي  

اخلامس(:  التقومي .ه املعريف  أّما ال يوجد التمرين هلذا املستوى املعريف.    )للمستوى 
 .%0النسبة الصفرة من ستة عشر نوعا من التمرينات هي  

أّما (: ال يوجد التمرين هلذا املستوى املعريف.  )للمستوى املعريف السادس   اإلبداع  . و
 .%0النسبة الصفرة من ستة عشر نوعا من التمرينات هي  

أّن نتائج البحث  ربُ ختُْ ألّن صنيف بلوم للمعرفة تع التمرينات ابهتمام مل ُتكتب مجي
)للمستوى   التقومي)للمستوى املعريف الرابع(،  لتحليلب اباليت تناس ات ال يوجد التمرين

 )للمستوى املعريف السادس(. اإلبداعاملعريف اخلامس( و 
 2دول ج

 املستوايت املعرفية يف تصنيف بلوم علىبناًء  التمرينات جتميع 
 التمرينات املستوى املعريف الرقم 

 (.القواعد) انظُر َواذُكر األرقاَم اآلتية التذّكر 1
احلوار الفهم 2 إىل  اآلتية   ،استمع  األسئلة  عن  أجب   مث 

واكُتب )ص( ِإن    ،اقرَأ الِعَبارَات اآلتية(،  االستماع )
الِعَباَرُة َصِحيحةً  الِعَبارَُة    ،َكاَنت  أو )خ( ِإن َكاَنت 

اخَلطَأ  ،َخاِطئةً  ح  َصحِّ عِن  )القراءة(،    مث  َأِجب 
الّسابق  األسئلة لِلنَّصِّ  ِوفًقا  انظُر )القراءة(،    اآلتيِة 

اآلتية األرقاَم  األسئلة  (،  القواعد)  َواذُكر  تباَدل 
والتعرِيِف   "التعاُرِف  عن  زميِلك  مع  واألجوبة 

عن  (،  الكالم)  ابلنفس" أصدقاِئك  أمام  تكّلْم 
الشخصية"  أقساَم (.الكالم)  "البياانت  َعنيِّ 
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الفراَغ   إمالء(،  القواعد)  ةَ الكلماِت يف العباراِت اآلتيّ 
  إمالء (،  القواعد)  املناسبةِ   مساءيف العباراِت اآلتّيِة ابأل

(،  القواعد)  املناسبةِ   فعالالفراَغ يف العباراِت اآلتّيِة ابأل 
ابحل  إمالء اآلتّيِة  العباراِت  يف    املناسبةِ   روفالفراَغ 

مفيدةً (،  القواعد) مُجال  لُتْصِبَح  الكلماِت    ، رّتْب 
َلوَّنة

ُ
 . ( الكتابة)  اِبْتَداًء من الكلمة امل

الفراَغ يف    إمالء(،  القواعد)  انظُر َواذُكر األرقاَم اآلتية التطبيق 3
الّصندوق ابجلانب األمين مث تباَدل األسئلة واألجوبة  

زميلك  مع  (،  الكالم)  مع  واألجوبة  األسئلة  تباَدل 
بنْفِسك أْنَت  َعرِّْف (، الكالم) زميِلك كما يف املثال

اآلتية  االستمارة  الكلماِت (،  الكتابة)  إبمالء  َضِع 
اْكُتْب نصًّا َوْصِفيًّا  ،  اآلتية يف مجل  مفيدة  )الكتابة(

 (. الكتابة)  عن "البياانت الشخصية"
 .ال يوجد التمرين هلذا املستوى املعريف التحليل  4
 املعريف.ال يوجد التمرين هلذا املستوى  التقومي 5
 ال يوجد التمرين هلذا املستوى املعريف. اإلبداع 6

املبحث الثان: تناسب التمرينات يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف العاشر مع  
 الكفاءات األساسية

ة ابلكفاءات  متحنامل   ادةمناسبة امل يُعترب أّن التمرينات اجليدة إذا كانت وجود  
املستخدمة هي من منهج  .  األساسية الكفاءات 2013الكفاءات األساسية  ، ألن 

 KMAاألساسية اليت مت حتليلها هي الكفاءات األساسية يف كتاب اللغة العربية من  

ناسب التمرينات املكتوبة  ت  علىبناًء    110. 2013إىل منهج    اجعواليت تر   2019يف    183
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عن املوضوع الّتحيات والّتعارف    الكتاب العريب للصف العاشريف    ابلكفاءات األساسية 
 فيه ستة عشر نوعا من التمرينات. الذي 

مع    تعليم اللغة العربية للصف العاشر كتاب  وقبل توضيح تناسب التمرينات يف  
األساسية أوال  الكفاءات  الباحث  أورد  األساسية،  وتتكّون    الكفاءات  ومؤشراهتا. 
، مؤشرات عشر    علىاألوىل حتتوي    األساسيةالكفاءات  من أمرين،    الكفاءات األساسية

. وتفصيل ذلك يف اجلدول مؤشرات الثانية فتتكّون من ثالث    الكفاءات األساسيةوأما  
 اآليت:

 3جدول 
 الكفاءات األساسية ومؤشراهتا 

 الكفاءات األساسيةمؤشرات  الكفاءات األساسية الرقم 
فهم الوظيفة االجتماعية،   3.1 1

النص والعناصر اللغوية   هيكل
)األصوات والكلمات واملعاين( من 
النّص املتعلق ابملوضوع: التحيات 

التعارف اليت تتضمن أفعال كالمية 
للتعريف ابلنفس واآلخرين، والعفو،  

والشكر، وقول الوداع ابهتمام  
-1األرقام  –تقسيم الكلمة 

001 .111 

جتماعية للنص شرح الوظيفة اال -
الوصفي املتعلق ابملوضوع البياانت  

 الشخصية. 
 الوصفي. النص شرح هيكل -
املتعلقة  التعبري عن املفردات والعبارات  -

 .التحيات التعارف ابملوضوع 
من   فائوالوظ ينال واملعاشكاأل شرح -

 وتقسيم الكلمة. 100-1األرقام 
  –)االسم   تصنيف أنواع الكلمات  -

 احلرف(. –الفعل 
 وجودة.ل اجلمل ابألمساء امل اكما  -
 وجودة. امل فعالل اجلمل ابألاكما  -
 وجودة. امل  حرف ل اجلمل ابألاكما  -
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 .100-1التعبري عن األرقام  -
أفعال كالمية شرح األشكال من  -

للتعريف ابلنفس واآلخرين، والعفو،  
 .والشكر، وقول الوداع

حتليل األفكار من النص  3.2 2
العريب املتعلقة ابملوضوع: التحيات 

البياانت  ، التحيات )والتعارف 
الشخصية، التعريف ابلنفس 

األشكال، املعاين  ابهتمام) وابلغري
  –تقسيم الكلمة من  والوظائف

 100.112-1األرقام 

الذي ُيسمع   احلقائق من النص جيادا -
 عن التحيات والتعارف.

الذي يُقرأ   من النصتـََعر ف احلقائق  -
 عن التحيات والتعارف.

الذي يُقرأ عن  احلقائق من النص جيادا -
 .البياانت الشخصية

 فيها:  مع الكفاءات األساسيةالتمرينات وأّما تناسب 
 مترينات مهارة االستماع  .أ

الكفاءات التمرين األول تكّون من مخس أســــئلة، ومجيعها ال تناســــب مع 
ــية ــاســــــ ــة، وذلك ألّن ال توجد من كل املؤشــــــــرات تعّرض عن إجابة    األســــــ املعرضــــــ

 األسئلة بعد مساع احلوار.
مترينات االستماع، مت سرحه اجلدول  ولتوضيح تناسب التمرين األول من 

 التايل:
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 4جدول 
 األول مع الكفاءات األساسيةتناسب التمرين 

 الكفاءات األساسية بنود األسئلة  الرقم 
الكفاءة  ال تناسب مع  ما موضوُع احلواِر السابق؟  1

الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

الكفاءة  ال تناسب مع  ما اسُم التلميِذ اجلديد؟  2
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

اسَم   3 رشيد  عرف  اجلديد  هل  التلميِذ 
 من قبل؟ 

الكفاءة  ال تناسب مع 
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

الكفاءة  ال تناسب مع  مىت جاء التلميُذ اجلديد إىل املدرسة؟  4
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

الكفاءة  ال تناسب مع  ما هواايُت التالميذ الثالثة املفّضلة؟  5
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

 
ال   ومجيعها  أسئلة،  مخس  من  تكّون  الذي  الثاين  للتمرين  سواء  وكذلك 

ناسب مع الكفاءات األساسية املعرضة، وذلك ألّن ال توجد من كل املؤشرات ت
 تعّرض عن إجابة األسئلة بعد مساع احلوار. 

ول  مترينات االستماع، مت سرحه اجلدولتوضيح تناسب التمرين الثاين من 
 التايل:
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 5جدول 
 تناسب التمرين الثاين مع الكفاءات األساسية

 الكفاءات األساسية بنود األسئلة  الرقم 
ما اسُم الطالبتني الّلتني تتحّداثن يف  1

 احلوار؟
الكفاءة  ال تناسب مع 

الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

الكفاءة  ال تناسب مع  ما جنسّيُة نبيلة؟  2
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

الكفاءة  ال تناسب مع  هل الطالبتان من إندونيسيا؟ 3
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

الكفاءة  ال تناسب مع  مباذا تشعر الطالبتان عند التعارف؟ 4
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

فيها   5 تسكن  اّليت  املدينُة  هي  ما 
 حممودة؟

الكفاءة  ال تناسب مع 
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

بعد عرض البياانت وحتليلها وجد الباحث أّن مترينات مهارة االستماع  
 . 3.2الكفاءة األساسية و  3.1الكفاءة األساسية فجميعها ال تتناسب مع 

 مترينات مهارة القراءة  .ب
للقراءة، ومها عبارة عن النّص، ولكل نّص عشر أسئلة. أّما    قراءاتن هناك  

ومجيعها ال مترين النّص األول من نوع اختيار الصحيح أو اخلطأ وإجابة األسئلة،  
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املعرضة، وذلك ألّن ال توجد من كل املؤشرات   الكفاءات األساسية تناسب مع  
 النّص. وإجابة األسئلة بعد قراءة اختيار الصحيح أو اخلطأتعّرض عن 

مترينات القراءة، مت سرحه اجلدول  األول من    النصّ ولتوضيح تناسب التمرين  
 التايل:

 6جدول 
 تناسب مترين النّص األول مع الكفاءات األساسية

 الكفاءات األساسية بنود األسئلة  الرقم 
الكفاءة األساسية  ال تناسب مع  حمّمد يتعّلم يف املدرسة األهلية. 1

 3.2الكفاءة األساسية و  3.1
الكفاءة األساسية  ال تناسب مع  القراءة هي هواية حمّمد املفّضلة. 2

 3.2الكفاءة األساسية و  3.1
الكفاءة األساسية  ال تناسب مع  اآلن يسكن حمّمد يف البيت. 3

 3.2الكفاءة األساسية و  3.1
سومطرة  4 ابدانج  من  قادم  حمّمد 

 الغربية.
الكفاءة األساسية  ال تناسب مع 

 3.2الكفاءة األساسية و  3.1
أصدقائه   5 مع  ابللقاء  حزين  حمّمد 

 اجلُُدد.
الكفاءة األساسية  ال تناسب مع 

 3.2الكفاءة األساسية و  3.1
الكفاءة األساسية  ال تناسب مع  من هو حمّمد؟ 1

 3.2الكفاءة األساسية و  3.1

الكفاءة األساسية  ال تناسب مع  أين يسكن حمّمد؟ 2
 3.2الكفاءة األساسية و  3.1

الكفاءة األساسية  ال تناسب مع  يف أّي مدرسة خترّج حممد؟  3
 3.2الكفاءة األساسية و  3.1



49 
 

 

 

يف  4 الطالِب  بعُض  يعمل  ماذا 
 االسرتاحة؟

الكفاءة األساسية  ال تناسب مع 
 3.2الكفاءة األساسية و  3.1

الكفاءة األساسية  ال تناسب مع  آخر كالمه؟عّم يعرّب حمّمد يف  5
 3.2الكفاءة األساسية و  3.1

من نوع اختيار الصحيح أو اخلطأ وإجابة    الثاين  النصّ وكذلك سواء للتمرين  
 الكفاءات األساسية، ومجيعها ال تناسب مع أسئلة عشرالذي تكّون من  األسئلة

اختيار الصحيح أو  املعرضة، وذلك ألّن ال توجد من كل املؤشرات تعّرض عن  
 وإجابة األسئلة بعد قراءة النّص.  اخلطأ

مترينات القراءة، مت سرحه اجلدول  الثاين من    النصّ ولتوضيح تناسب التمرين  
 التايل:

 7جدول 
 تناسب مترين النّص الثاين مع الكفاءات األساسية 

 الكفاءات األساسية األسئلة بنود  الرقم 
الكفاءة  ال تناسب مع  بيت حمّمد بعيد عن بيت مفازة. 1

الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

الكفاءة  ال تناسب مع  يف جومبانج مدارس إسالمية حكومية.  2
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

الكفاءة  ال تناسب مع  بيت حمّمد قريب جّدا من املدرسة.  3
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 
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الكفاءة  ال تناسب مع  مدرسة مفازة من املدارس األهلية. 4
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

الكفاءة  ال تناسب مع  مفازة أبوها إندونيسيٌّ.  5
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

الكفاءة  ال تناسب مع  حمّمد عّمار؟ يف أّي مدرسة يدرس  1
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

يدرس فيها حمّمد   اليتما عنواُن املدرسِة  2
 عّمار؟

الكفاءة  ال تناسب مع 
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

كيف يذهب حممد عّمار إىل املدرسة   3
؟   كلَّ يوم 

الكفاءة  ال تناسب مع 
فاءة  الكو  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

أين تقع مدرسُة منبع املعارف الثانوية   4
 اإلسالمية؟

الكفاءة  ال تناسب مع 
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

ماذا نعرف من بطاقة الطالب  5
 الشخصية؟ 

الكفاءة  ال تناسب مع 
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

القراءة   مهارة  مترينات  أّن  الباحث  وجد  وحتليلها  البياانت  عرض  بعد 
 . 3.2الكفاءة األساسية و  3.1الكفاءة األساسية فجميعها ال تتناسب مع 

 مترينات مهارة الكالم  .ج



51 
 

 

 

الكفاءات    هناك أربع مترينات للكالم. أّما التمرين األول ال يتناسب مع
الفراغ    ءملل املؤشرات تعّرض عن  املعرضة، وذلك ألّن ال توجد من ك  األساسية

الكفاءات   أّما التمرين الثاين فال يتناسب مع  الذي فيه بعض األسئلة.يف الّصندوق  
عن    األساسية تعّرض  املؤشرات  من كل  توجد  ال  ألّن  األسئلة املعرضة،  تباَدل 
 وأما التمرين الثالث فال يتناسب أيضا مع.  كما يف املثال  بني متكلمنيواألجوبة  

تبادل املعرضة، ألّن ال توجد من كل املؤشرات تعّرض عن    الكفاءات األساسية
واألجوبة   متكلمنياألسئلة  ابلنفس"  بني  والتعرِيِف  "التعاُرِف  التمرين .  عن  وأما 
يطلب   ا التمرينألن هذاألوىل، البند األول    الكفاءات األساسية  الرابع يتناسب مع

من  ل الكائن  حالة  أو وصف  وكذلك  ؤلفامل  أراءرسم  مع،  الكفاءات   يتناسب 
العاشر    األساسية البند  الألن  األوىل،  النص   تمرينهذا  أوال  نفهم  أن  لنا  يطلب 

 البياانت الشخصية، مث نشرح.الوصفي عن 
 مترينات الكالم، مت سرحها اجلدول التالية: ولتوضيح تناسب 

 8جدول 
 تناسب مترينات الكالم مع الكفاءات األساسية

 الكفاءات األساسية بنود األسئلة  الرقم 
ابجلانب  ا 1 الّصندوق  يف  الفراَغ  مأل 

األمين مث تباَدل األسئلة واألجوبة مع  
 . زميلك 

الكفاءة  ال تناسب مع 
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

زميِلك  2 مع  واألجوبة  األسئلة  تباَدل 
 . كما يف املثال

الكفاءة  ال تناسب مع 
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 

زميِلك  3 مع  واألجوبة  األسئلة  تباَدل 
 .عن "التعاُرِف والتعرِيِف ابلنفس

الكفاءة  ال تناسب مع 
الكفاءة  و  3.1األساسية 
 3.2األساسية 
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"البياانت   4 عن  أصدقاِئك  أمام  تكّلْم 
 .الشخصية"

  3.1الكفاءة األساسية 
 10و 1مؤشرة 

الكالم   مهارة  مترينات  أّن  الباحث  وجد  وحتليلها  البياانت  عرض  بعد 
مع   تتناسب  ال  األساسية  فمعظمها  األساسية  و   3.1الكفاءة  إال    3.2الكفاءة 

 .قليال
 مترينات مهارة الكتابة . د

الكفاءات   هناك أربع مترينات للكتابة. أّما التمرين األول ال يتناسب مع
عن    األساسية تعّرض  املؤشرات  من كل  توجد  ال  ألّن  وذلك   ترتيباملعرضة، 

لُتْصِبَح مُجال مفيدةً  َلوَّنة  ،الكلماِت 
ُ
امل الثاين فال  . و اِبْتَداًء من الكلمة  التمرين  أّما 

املعرضة، ألّن ال توجد من كل املؤشرات تعّرض   الكفاءات األساسية   يتناسب مع 
الكفاءات   التمرين الثالث فال يتناسب أيضا معوأّما  مث التقدمي.  ملء االستمارة  عن  

تعّرض عن    األساسية املؤشرات  توجد من كل  الكلماِت   جعلاملعرضة، ألّن ال 
مفيدة  وجودامل مجل   يف  مع.  ة  يتناسب  الرابع  التمرين  األساسية   وأما    الكفاءات 

 أراء رسم أو وصف حالة الكائن من  ليطلب    ا التمرين ألن هذاألوىل، البند األول  
 . املؤلف

 ، مت سرحها اجلدول التالية: الكتابةمترينات ولتوضيح تناسب 
 9جدول 

 تناسب مترينات الكتابة مع الكفاءات األساسية 
 الكفاءات األساسية بنود األسئلة  الرقم 
  ،رّتْب الكلماِت لُتْصِبَح مُجال مفيدةً  1

َلوَّنة
ُ
 . اِبْتَداًء من الكلمة امل

الكفاءة األساسية  ال تناسب مع 
 3.2الكفاءة األساسية و  3.1

َعرِّْف بنْفِسك أْنَت إبمالء االستمارة   2
 . اآلتية

الكفاءة األساسية  ال تناسب مع 
 3.2الكفاءة األساسية و  3.1
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الكفاءة األساسية  ال تناسب مع  .َضِع الكلماِت اآلتية يف مجل  مفيدة   3
 3.2الكفاءة األساسية و  3.1

"البياانت   4 عن  َوْصِفيًّا  نصًّا  اْكُتْب 
 . الشخصية

مؤشرة   3.1الكفاءة األساسية 
1  

الكتابة   مهارة  مترينات  أّن  الباحث  وجد  وحتليلها  البياانت  عرض  بعد 
مع   تتناسب  ال  األساسية  فمعظمها  األساسية  و   3.1الكفاءة  إال    3.2الكفاءة 

 .قليال
 مترينات القواعد  .ه

يتناسب مع التمرين األول  أّما  للقواعد.  الكفاءات   هناك مخس مترينات 
اخلامس    األساسية البند  لتعيني  هذ  يطلب  ألناألوىل،  التمرين  الفعل، ا  االسم، 

أّما التمرين الثاين يتناسب . و أقساَم الكلماِت يف العباراتِ احلرف من أجل اختيار  
ا التمرين الختيار  هذ  يطلب  ألناألوىل، البند السادس    الكفاءات األساسية  مع

وأّما التمرين .  أجزائها  تْ فَ ذِّ حُ   اليت   األمساء لتضمينها يف التعبريات أو اجلملأنسب  
ا هذ  يطلب  ألناألوىل، البند السابع    الكفاءات األساسية  الثالث يتناسب أيضا مع

أنسب   الختيار  اليت  فعالاألالتمرين  اجلمل  أو  التعبريات  يف   تْ فَ ذِّ حُ   لتضمينها 
األوىل، البند الثامن   الكفاءات األساسية   وأما التمرين الرابع يتناسب مع.  أجزائها

لتضمينها يف التعبريات أو اجلمل   روفاحلا التمرين الختيار أنسب  هذ  يطلب  ألن
األوىل،   الكفاءات األساسية  وأما التمرين اخلامس يتناسب مع.  أجزائها  تْ فَ ذِّ حُ   اليت

األرقام ذكر بعض  نمث    قد فهمنا،  األرقام اليتلنا أن نتذكر    يطلبالبند التاسع ألنّه  
 . اليت مل تكن موجودة يف املادة السابقة
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 ، مت سرحها اجلدول التالية: القواعدمترينات ولتوضيح تناسب 
 10جدول 

 تناسب مترينات القواعد مع الكفاءات األساسية 
 الكفاءات األساسية بنود األسئلة  الرقم 
العباراِت  1 يف  الكلماِت  أقساَم  َعنيِّ 

 . اآلتّيةَ 
  3.1األساسية الكفاءة 
 5مؤشرة 

  مساء الفراَغ يف العباراِت اآلتّيِة ابأل  مالءإ 2
 . املناسبةِ 

  3.1الكفاءة األساسية 
 6مؤشرة 

 فعالالفراَغ يف العباراِت اآلتّيِة ابأل  مالءإ 3
 . املناسبةِ 

  3.1الكفاءة األساسية 
 7مؤشرة 

  روف الفراَغ يف العباراِت اآلتّيِة ابحل  مالءإ 4
 . املناسبةِ 

  3.1الكفاءة األساسية 
 8مؤشرة 

  3.1الكفاءة األساسية  .انظُر َواذُكر األرقاَم اآلتية 5
 9مؤشرة 

 بعد عرض البياانت وحتليلها وجد الباحث أّن مترينات القواعد فجميعها
 . 3.1الكفاءة األساسية تتناسب مع 

تناسب التمرينات يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف العاشر مع املبحث الثالث:  
 مهارات التفكري العايل

أراد الباحث يف هذا البحث أن يقيس مدى تناسب للتمرينات املوجودة يف 
كتاب تعليم اللغة العربية مع مهارات التفكري العايل، وأّما مؤشرات مهارات التفكري 

. قياس مهارة التفكري العايل وهو يتمّثل لقدرة التحليل، التقومي  1العايل هي ثالثة أنواع  
 . تنويع التمرينات. 3املشاكل السياقية،  على . بناء التمرينات 2واإلبداع، 

 وقد قام الباحث بتصنيف بنود املبحث إىل اآلتية: 
 مترينات مهارة االستماع  .أ
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هناك نصان لالستماع، ومها عبارة عن احلوار، ولكل حوار مخس أسئلة.  
العايل،  التفكري  يتناسب مع مهارة  أّما مترينات احلوار األول فالسؤال األول ال 

لب من الدارس أن يفهم املوضوع دون عملية التحليل. وأما السؤال حيث يط
الثاين، فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب من الدارس عملية 
الفهم فحسب. وأما السؤال الثالث فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، 

بع فال يتناسب أيضا مع  ألنه يطلب من الدارس عملية الفهم. وأما السؤال الرا
مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب من الدارس عملية الفهم. وأما السؤال اخلامس  
 فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب من الدارس عملية الفهم. 

التمرينات   أن  النتيجة  إىل  الباحث  توّصل  السابقة  البياانت  ومن خالل 
ب تعليم اللغة العربية للصف العاشر فجميعها ال تتناسب ملهارة االستماع يف كتا

البيان ميكن توضيح األمر يف اجلدول  التفكري العايل. وللمزيد من  مع مهارات 
 اآليت:

 11جدول 
 بيان تناسب بنود األسئلة لالستماع 

 بنود األسئلة  الرقم 
 نوعية التناسب 

 ال نعم
 ✓  ما موضوُع احلواِر السابق؟  1
 ✓  اسُم التلميِذ اجلديد؟ ما  2
 ✓  هل عرف رشيد اسَم التلميِذ اجلديد من قبل؟  3
 ✓  مىت جاء التلميُذ اجلديد إىل املدرسة؟  4
 ✓  ما هواايُت التالميذ الثالثة املفّضلة؟  5

 
التفكري   مهارة  مع  يتناسب  األول ال  فالسؤال  الثاين،  احلوار  مترينات  أما 

الدارس أن يعرف االسم دون عملية التحليل. وأما  العايل، حيث يطلب من  
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العايل، ألنه يطلب من  التفكري  يتناسب أيضا مع مهارة  الثاين، فال  السؤال 
فحسب. وأما السؤال الثالث فال يتناسب أيضا مع مهارة    فهمالدارس عملية ال

التفكري العايل، ألنه يطلب من الدارس عملية الفهم. وأما السؤال الرابع فال 
تناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب من الدارس عملية الفهم.  ي

وأما السؤال اخلامس فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب  
 من الدارس عملية الفهم.

التمرينات   أن  النتيجة  إىل  الباحث  توّصل  السابقة  البياانت  ومن خالل 
تعليم   يف كتاب  االستماع  ال  ملهارة  فجميعها  العاشر  للصف  العربية  اللغة 

تتناسب مع مهارات التفكري العايل. وللمزيد من البيان ميكن توضيح األمر يف 
 اجلدول اآليت: 

 12جدول 
 بيان تناسب بنود األسئلة لالستماع 

 بنود األسئلة  الرقم 
 نوعية التناسب 

 ال نعم
 ✓  احلوار؟ ما اسُم الطالبتني الّلتني تتحّداثن يف  1
 ✓  ما جنسّيُة نبيلة؟  2
 ✓  هل الطالبتان من إندونيسيا؟ 3
 ✓  مباذا تشعر الطالبتان عند التعارف؟ 4
 ✓  ما هي املدينُة اّليت تسكن فيها حممودة؟  5

بعد عرض البياانت وحتليلها وجد الباحث أّن مترينات مهارة االستماع ال  
 العايل.تتناسب مع مهارات التفكري 

 مترينات مهارة القراءة  .ب
للقراءة، ومها عبارة عن النّص، ولكل نّص عشر أسئلة. أّما    قراءاتن هناك  

مترينات النّص األول من نوع اختيار الصحيح واخلطأ فالسؤال األول ال يتناسب  
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الكلمة   تغيري  الدارس أن يعرف  العايل، حيث يطلب من  التفكري  مع مهارة 
فال يتناسب    "الثانوية" إىل "األهلية" دون عملية التحليل. وأما السؤال الثاين،

اهلواية  يفهم  أن  الدارس  من  يطلب  ألنه  العايل،  التفكري  مهارة  مع  أيضا 
للشخصية وهذه من عملية الفهم فحسب. وأما السؤال الثالث فال يتناسب  
أيضا مع مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب من الدارس أن يعرف تغيري الكلمة 

ا السؤال الرابع فال يتناسب  "معهد" إىل "البيت" وهذه من عملية الفهم. وأم
وأما   الفهم.  عملية  الدارس  من  يطلب  ألنه  العايل،  التفكري  مهارة  مع  أيضا 
السؤال اخلامس فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب من  
الدارس عملية الفهم. مث من نوع إجابة األسئلة فالسؤال األول ال يتناسب مع  

حيث يطلب من الدارس أن يعرف حالة الشخص دون  مهارة التفكري العايل،  
عملية التحليل. وأما السؤال الثاين، فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل،  
ألنه يطلب من الدارس أن يعرف مسكن الشخصية وهذه من عملية الفهم 
فحسب. وأما السؤال الثالث فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، ألنه  

ن الدارس عملية الفهم. وأما السؤال الرابع فال يتناسب أيضا مع مهارة  يطلب م 
التفكري العايل، ألنه يطلب من الدارس عملية الفهم. وأما السؤال اخلامس فال 
 يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب من الدارس عملية الفهم. 

النتي إىل  الباحث  توّصل  السابقة  البياانت  التمرينات  ومن خالل  أّن  جة 
ملهارة القراءة يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف العاشر فجميعها ال تتناسب  
مع مهارات التفكري العايل. وللمزيد من البيان ميكن توضيح األمر يف اجلدول  

 اآليت:
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 13جدول 
 بيان تناسب بنود األسئلة للقراءة

 بنود األسئلة  الرقم 
 نوعية التناسب 

 ال نعم
 ✓  حمّمد يتعّلم يف املدرسة األهلية. 1
 ✓  القراءة هي هواية حمّمد املفّضلة. 2
 ✓  اآلن يسكن حمّمد يف البيت. 3
 ✓  حمّمد قادم من ابدانج سومطرة الغربية. 4
 ✓  حمّمد حزين ابللقاء مع أصدقائه اجلُُدد.  5
 ✓  من هو حمّمد؟ 1

 ✓  أين يسكن حمّمد؟ 2

 ✓  خترّج حممد؟ يف أّي مدرسة  3

 ✓  ماذا يعمل بعُض الطالِب يف االسرتاحة؟ 4

 ✓  عّم يعرّب حمّمد يف آخر كالمه؟ 5

من نوع اختيار الصحيح واخلطأ فالسؤال األول    الثاين،   النصّ أما مترينات  
ال يتناسب مع مهارة التفكري العايل، حيث يطلب من الدارس أن يفهم اجلملة 

التحليل. وأما السؤال الثاين، فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري  دون عملية  
العايل، ألنه يطلب من الدارس أن يفهم اجلملة وهذه من عملية الفهم فحسب. 
وأما السؤال الثالث فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب  

أما السؤال من الدارس أن يعرف الكلمة الصحيحة وهذه من عملية الفهم. و 
الدارس   من  يطلب  العايل، ألنه  التفكري  مهارة  مع  أيضا  يتناسب  فال  الرابع 
عملية الفهم. وأما السؤال اخلامس فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، 
ألنه يطلب من الدارس عملية الفهم. مث من نوع إجابة األسئلة فالسؤال األول  

، حيث يطلب من الدارس أن يعرف اسم  ال يتناسب مع مهارة التفكري العايل
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املدرسة دون عملية التحليل. وأما السؤال الثاين، فال يتناسب أيضا مع مهارة  
املدرسة وهذه من   يعرف عنوان  أن  الدارس  العايل، ألنه يطلب من  التفكري 
عملية الفهم فحسب. وأما السؤال الثالث فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري  

لب من الدارس عملية الفهم. وأما السؤال الرابع فال يتناسب  العايل، ألنه يط
وأما   الفهم.  عملية  الدارس  من  يطلب  ألنه  العايل،  التفكري  مهارة  مع  أيضا 
السؤال اخلامس فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب من  

 الدارس عملية الفهم.
الباحث   توّصل  السابقة  البياانت  التمرينات  ومن خالل  أّن  النتيجة  إىل 

ملهارة القراءة يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف العاشر فجميعها ال تتناسب  
مع مهارات التفكري العايل. وللمزيد من البيان ميكن توضيح األمر يف اجلدول  

 اآليت:
 14جدول 

 بيان تناسب بنود األسئلة للقراءة

 بنود األسئلة  الرقم 
 نوعية التناسب 

 ال نعم
 ✓  بيت حمّمد بعيد عن بيت مفازة. 1
 ✓  يف جومبانج مدارس إسالمية حكومية.  2
 ✓  بيت حمّمد قريب جّدا من املدرسة.  3
 ✓  مدرسة مفازة من املدارس األهلية. 4
 ✓  مفازة أبوها إندونيسيٌّ.  5
 ✓  يف أّي مدرسة يدرس حمّمد عّمار؟  1

 ✓  يدرس فيها حمّمد عّمار؟  ما عنواُن املدرسِة اّليت 2

؟ 3  ✓  كيف يذهب حممد عّمار إىل املدرسة كلَّ يوم 

 ✓  أين تقع مدرسُة منبع املعارف الثانوية اإلسالمية؟  4
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 ✓  ماذا نعرف من بطاقة الطالب الشخصية؟  5

القراءة ال  أّن مترينات مهارة  الباحث  البياانت وحتليلها وجد  بعد عرض 
 مهارات التفكري العايل.تتناسب مع 

 مترينات مهارة الكالم  .ج
هناك أربع مترينات للكالم. أّما التمرين األول ال يتناسب مع مهارة التفكري  

األمثلة    على  اعتمادا  أن يكتب البياانت الشخصيةالعايل، حيث يطلب من الدارس  
دون عملية التحليل. وأما التمرين الثاين، فال يتناسب أيضا   والنقاط اليت مت عرضها

التطبيق فحسب. وأما   التفكري العايل، ألنه يطلب من الدارس عملية  مع مهارة 
التمرين الثالث فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب من الدارس 

هارة التفكري العايل، ألنه عملية الفهم. وأما التمرين الرابع فال يتناسب أيضا مع م
 يطلب من الدارس عملية الفهم.

التمرينات   أن  النتيجة  إىل  الباحث  توّصل  السابقة  البياانت  ومن خالل 
ملهارة الكالم يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف العاشر فجميعها ال تتناسب مع 

 دول اآليت: مهارات التفكري العايل. وللمزيد من البيان ميكن توضيح األمر يف اجل
 15جدول 

 للكالم بيان تناسب بنود األسئلة

 بنود األسئلة  الرقم 
 نوعية التناسب 

 ال نعم
مأل الفراَغ يف الّصندوق ابجلانب األمين مث تباَدل  ا 1

 .األسئلة واألجوبة مع زميلك 
 

✓ 

 ✓  . تباَدل األسئلة واألجوبة مع زميِلك كما يف املثال 2
واألجوبة مع زميِلك عن "التعاُرِف تباَدل األسئلة   3

 . والتعرِيِف ابلنفس
 

✓ 

 ✓  . تكّلْم أمام أصدقاِئك عن "البياانت الشخصية" 4
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ال أّن مترينات مهارة  الباحث  البياانت وحتليلها وجد  ال    كالمبعد عرض 
 تتناسب مع مهارات التفكري العايل.

 مترينات مهارة الكتابة .ه
هناك أربع مترينات للكتابة. أّما التمرين األول ال يتناسب مع مهارة التفكري  

أن ينخرط أنسب الكلمات حىت إذا تُرتَّب الكلمة العايل، حيث يطلب من الدارس  
دون عملية التحليل. وأما التمرين الثاين، فال يتناسب أيضا    تصبح مجاًل صحيحة

التفكري العايل، ألنه يطلب من   التطبيق فحسب. وأما  مع مهارة  الدارس عملية 
التمرين الثالث فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب من الدارس 
عملية التطبيق. وأما التمرين الرابع فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، ألنه  

 يطلب من الدارس عملية التطبيق.
الباح توّصل  السابقة  البياانت  خالل  التمرينات  ومن  أن  النتيجة  إىل  ث 

ملهارة الكتابة يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف العاشر فجميعها ال تتناسب مع 
 مهارات التفكري العايل. وللمزيد من البيان ميكن توضيح األمر يف اجلدول اآليت: 

 16 جدول
 للكتابة  بيان تناسب بنود األسئلة

 بنود األسئلة  الرقم 
 التناسب نوعية 
 ال نعم

مفيدةً  1 مُجال  لُتْصِبَح  الكلماِت  من    ، رّتْب  اِبْتَداًء 
َلوَّنة

ُ
 . الكلمة امل

 
✓ 

 ✓  . َعرِّْف بنْفِسك أْنَت إبمالء االستمارة اآلتية 2
 ✓  .َضِع الكلماِت اآلتية يف مجل  مفيدة   3
 ✓  .اْكُتْب نصًّا َوْصِفيًّا عن "البياانت الشخصية 4

الكتابة ال  بعد   أّن مترينات مهارة  الباحث  البياانت وحتليلها وجد  عرض 
 تتناسب مع مهارات التفكري العايل.
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 مترينات القواعد  .و 
مهارة   مع  يتناسب  ال  األول  التمرين  أّما  للقواعد.  مترينات  مخس  هناك 

أن جيمع عن االسم، الفعل، احلرف يف التفكري العايل، حيث يطلب من الدارس  
دون عملية التحليل. وأما التمرين الثاين، فال يتناسب أيضا مع    وجودةالعبارات امل

مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب من الدارس عملية الفهم فحسب. وأما التمرين 
الثالث فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب من الدارس عملية 

ع مهارة التفكري العايل، ألنه يطلب الفهم. وأما التمرين الرابع فال يتناسب أيضا م
من الدارس عملية الفهم. وأما التمرين اخلامس فال يتناسب أيضا مع مهارة التفكري 

 العايل، ألنه يطلب من الدارس عملية التذكر، الفهم والتطبيق.
التمرينات   أن  النتيجة  إىل  الباحث  توّصل  السابقة  البياانت  خالل  ومن 

يف كتاب   مع للقواعد  تتناسب  ال  فجميعها  العاشر  للصف  العربية  اللغة  تعليم 
 مهارات التفكري العايل. وللمزيد من البيان ميكن توضيح األمر يف اجلدول اآليت: 

 17جدول 
 للقواعد  بيان تناسب بنود األسئلة

 بنود األسئلة  الرقم 
 نوعية التناسب 

 ال نعم
 ✓  . العباراِت اآلتّيةَ َعنيِّ أقساَم الكلماِت يف  1
 ✓  . املناسبةِ  مساءالفراَغ يف العباراِت اآلتّيِة ابأل مالءإ 2
 ✓  . املناسبةِ  فعالالفراَغ يف العباراِت اآلتّيِة ابأل مالءإ 3
 ✓  . املناسبةِ  روفالفراَغ يف العباراِت اآلتّيِة ابحل مالءإ 4
 ✓  .انظُر َواذُكر األرقاَم اآلتية 5

البياانت وحتليلها وجد الباحث أّن مترينات للقواعد ال تتناسب  بعد عرض  
 مع مهارات التفكري العايل.
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، كان املوضوع الذي حتليله اآلن ال  املشاكل السياقية  علىبناء  من الناحية  
يف هذا   التمرينات    ال ُتوجدويقال ذلك ألنّ ،  السياقية  ت املشكال  علىُيكتب بناًء  

الناحية  قيقيةاحل  احلالة  املشاكل يف  علىُكتبت  املوضوع    خمتلفة   امناذجً . وأما من 
يف كتاب اللغة    الّتحيات والّتعارفيف موضوع    التمرينات   للتمرينات، ال تستخدم
العاشر   للصف  والسادس    خمتلفة  امناذجً العربية  اخلامس  الرابع،  املعريف  للمستوى 

ذج للمستوى املعريف األول، ألّن ُكتبت التمرينات بنمو   ،عايل(مستوى التفكري ال)
 الثاين والثالث. 
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 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث

ضوء تصنيف    علىالتمرينات يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف العاشر    أمناط .أ
 بلوم للمعرفة 
املعريف هو  كان   اليت تتضمن    113األبعاد يف تصنيف بلوم   دىحإ املستوى 

)ملستوى    التطبيق  ،)ملستوى املعريف الثاين(  الفهم  ،)ملستوى املعريف األول(  التذّكرفيها  
 )ملستوى املعريف اخلامس(   التقومي  ،)ملستوى املعريف الرابع(  التحليل  ،املعريف الثالث(

حمفزات لتمرينات هي  أما املستوايت املعرفية ل  )ملستوى املعريف السادس(.  واإلبداع
 ة. عينامل ايت ستو امل علىبناء  ات اليت ميتلكها كل التمرين يةالفكر 

املدرسية   الكتب  و الواد  امل  علىحتتوي  ي  التمرينات تعليمية  ستخدمها اليت 
كان الكتاب العريب للمدرسة العالية يف الصّف   114يف درس معني.   املعلمون والطالب 

الذي ُكتب مبحمد إلياس و ُنّشرت بوزيرة الدينية    2019س    KMA 183من  العاشر  
املدرسة و    ،األسرة و البيت  ، فيه ستة مواضيع لنصف السنة: الّتحيات و الّتعارف 

وكان    115الطعام و الشراب.  ، اهلواية  ، البيئة احمليطة هبا و آلخر السنة: احلياة اليومية
املوضوع الّتحيات و الّتعارف فيه ستة عشر نوعا من التمرينات اليت تدخل يف نوع  

 ، رّتبْ   ،طّبقْ   ،اذكرْ   ،إمالء  ،عنّيْ   ،كأجبْ   ،ختبار الشخصيختبار املوضوعي و االاال
 لمة األمر اآلخر.اكتْب و ك
  ذكر األرقام   عنالتمرين    علىتوي  حيكان التذّكر )املستوى املعريف األول(  .  1

أحَد عشَر   علىحيتوي  كان الفهم )املستوى املعريف الثاين(  و .  2،%6،25  (القواعد)
ختيار  ا ،ستماع()اال ع املسمو  احلوار عن األسئلة  جابةإ وه مترينا

 
113Al-hasanat,  Hasan Abd  Rabbeh Ali,  “Analyzing  Assessment  Questions in an  Arabic 

Textbook (Communication  Skills) for  Eight  Grade in Jordan According  to  Bloom’s  Taxonomy  of  
Levels of Knowledge Aims”,  World Journal of Education, Vol. 6, No. 2 (2016), hal. 71. 

114 Aminah,  “Analisis Soal Latihan Buku Sekolah Elektronik (BSE)  Biologi SMA Kelas X 

Semester Genap”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020),  hal. 2. 
115  Ilyas,Moh. dan Ahmad Mubaligh,“Bahasa Arab MA Kelas X”,  (Jakarta: Direktorat 

KSKK Madrasah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2020), hal. vi-viii. 
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العبارةواخلطأ    حيحالص   ، )القراءة(  ءو قر امل  نصّ العن    األسئلة   إجابة  ،)القراءة(  عن 
عن "التعاُرِف والتعرِيِف    تكلمنيبني متبادل األسئلة واألجوبة    ،(القواعد)  ذكر األرقام

أقسام   تعيني عنال  ، (الكالم)  الشخصية"تكّلم عن "البياانت  ال  ، (الكالم)  ابلنفس"
(،  القواعد)  املناسبةِ   مساءابأل  ملء التعبريات الفارغة(،  القواعد)  الكلماِت يف العباراتِ 
  روف ابحل ملء التعبريات الفارغة(، القواعد) املناسبةِ  فعالابأل ملء التعبريات الفارغة

َلوَّنة   ،الكلماِت لُتْصِبَح مُجال مفيدةً   (، ترتيبالقواعد)  املناسبةِ 
ُ
  اِبْتَداًء من الكلمة امل

الثالث(  و .  3،%62،5  (الكتابة ) املعريف  )املستوى  التطبيق  سّت   علىحيتوي  كان 
هي   األرقامالتمرينات  الّصندوق    ءمل  ،(القواعد)  ذكر  بعض الذي  الفراغ يف  فيه 

  ، (الكالم )  كما يف املثال  بني متكلمنيتباَدل األسئلة واألجوبة    ،(الكالم)  األسئلة
االستمارة   التقدمي ملء  امل  جعل  ،( الكتابة)  مث  مفيدة   وجودالكلماِت  مجل   يف  ة 

  . 4  ،%31،25  (الكتابة)  وْصِفّي عن "البياانت الشخصية"النّص  ال  كتابة   ،)الكتابة(
الرابع(و  املعريف  )املستوى  التحليل  اخلامس(التقومي  و   .5،%0كان  املعريف   )املستوى 

 ت املستواي  ه هلذ ت وجد التمريناتال %0 )املستوى املعريف السادس(واإلبداع . 6،0%
 . ثةثالال

طبقة وهي  املعرفية  املعمليات  اليشعر الباحث لديه ثالث    الذي   تمرينال  كان
. 1  ل  ألّن يطلب هذا أمر التمرين  ،("القواعد)  انظُر َواذُكر األرقاَم اآلتية"  تمرينال
،  (املستوى املعريف األول)  ها سابًقا يف املادةعرضتذكري: بذكر بعض األرقام اليت مت  ال
. التنفيذ: بذكر 3،  (ثايناملستوى املعريف ال)  ا تعلمهمب ا  ناسبم  املذكور . الفهم: إذا  2

  املوجودة استخدام الشروط ميكن بعض األرقام غري املوجودة يف املادة السابقة، حىت 
 (. املستوى املعريف الثالث) ختلفةاملتشاهبة أو امل احلالة علىقها تطبَّ ل

نتائج   خُتْربُ  ألّن  للمعرفة  بلوم  تصنيف  ابهتمام  التمرينات  مجيع  ُتكتب  مل 
  التقومي)للمستوى املعريف الرابع(،    لتحليلاليت تناسب اب  يوجد التمرينات البحث أّن ال  

 )للمستوى املعريف السادس(.  اإلبداع)للمستوى املعريف اخلامس( و 
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 18جدول 
 أبعاد املستوايت أو العمليات املعرفية

العمليات /الفئة واملستوايت
 املعرفية

 التعريف  خرىاألمساء األ

 املعرفة من الذاكرة طويلة املدى  أخذالتذّكر:  .1
وضع املعرفة يف الذاكرة   تحديدال فتعرّ ال 1.1

  ناسبطويلة املدى اليت ت
 مع تلك املعرفة 

من   املناسبة أخذ املعرفة األخذ مذكرا  1.2
 الذاكرة طويلة املدى 

 ويرمسه ذلك ما يقوله املعلم ويكتبه وكبناء املعىن من املواد التعليمية،  الفهم: .2
 التوضيح  التفسري  2.1

 إعادة الصياغة
 التمثيل 
 الرتمجة

أشكال الصورة )مثل   تغيري
األرقام( إىل شكل آخر 

 )مثل الكلمات(

 التصوير املثال إعطاء2.2
 املثال إعطاء

رسوم المثلة أو األ إجياد
ملفاهيم أو  عن اتوضيحية ال

 املبادئ 
 التصنيف  التصنيف 2.3

 التجميع
يف فئة   اءشياألد يدحت

 واحدة
 التجريد التلخيص  2.4

 التعميم
تلخيص املوضوع العام أو  

 النقاط الرئيسية
 االستخراج  نتاجستاال 2.5

 االستقراء
استنتاجات منطقية من 

 ة صولاملعلومات احمل
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 اإلقحام 
 التوقع

 التباين املقارنة  2.6
 رسم اخلرائط

 املطابقة

حتديد العالقة بني فكرتني 
 خر آوكائنني و 

إنشاء منوذج السبب  نماذج الصنع  ح الشر  2.7
 والنتيجة يف النظام

 معينة  الةحجراء يف  اإلتطبيق  التطبيق: .3
 علىجراء اإلتطبيق  قيامال ذالتنفي 3.1

 ألوفة امل الواجبة
 علىجراء اإلتطبيق  ستخدام اال التنفيذ 3.2

 ألوفة امل الواجبة غري
املكونة هلا وحتديد العالقات بني تلك تقسيم املواد إىل األجزاء  التحليل: .4

 األجزاء والعالقات بني هذه األجزاء واهليكل العام أو الغرض
 عزل ال التفريق  4.1

 فرزال
 رتكيزال

 ختيار اال

التمييز بني األجزاء ذات  
الصلة ابملوضوع من 

األجزاء غري ذات الصلة  
واملهمة عن األجزاء غري 

 املهمة 
 التماسك  إجياد التنظيم 4.2

 التكامل
 اخلطوط العريضة 

 وصف األدوار 
 اهليكل

حيدد كيف تعمل العناصر  
 يف هيكل 
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حتديد وجهة النظر أو   التفكيك  إجياد الرسالة الضمنية  4.3
التحيز أو القيمة أو  

 درس القصد من ال
 أساس املعايري  على خذ القرارات أ تقييم:ال .5

 التنسيق التفتيش 5.1
 الكشف

 الرصد
 االختبار 

األخطاء يف عملية   إجياد
أو يف منتج؛ حتديد ما إذا  

كان للعملية أو املنتج  
  جيادإاتساق داخلي؛ 
 ملطّبقفعالية اإلجراء ا

األخطاء بني املنتج   إجياد التقييم نقدال 5.2
واملعايري اخلارجية؛ حتديد  

ما إذا كان للعملية أو  
املنتج اتساق داخلي؛  

مالءمة اإلجراء  على إجياد
 حلل املشكلة 

جتميع األجزاء مًعا لتشكيل شيء جديد ومتماسك أو إلنشاء منتج  اإلبداع:  .6
 أصلي

 علىفرضيات بناًء الإنشاء  صياغة الفرضية  صياغة الفرضية  6.1
 املعايري

جراءات اإلختطيط  التصميم التخطيط 6.2
 واجبةإلكمال ال

 116نتج امل إنتاج بناء ال اإلنتاج  6.3

 
116  Anderson, Lorin W.,  dkk,  “A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing (A 

Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives)”, Diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, 

dkk,  “Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen”, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), hal. 100-102. 
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بناًء    ضوع التحيات والتعارفاملو املوجودة يف    التمرينات كل  قد حبث الباحث  

التشغيلية  على كل    118وتعريفاهتا   117األفعال  يف   ايت ستو املاملوجودة 
الباحثو 119،ةعرفيامل عليها    أنّ   اعتقد  احلصول  مت  اليت  هداف ابأل  مناسبالنتائج 

 . املرجّوة
  ، تسلسل معني )مستوى(  علىجتميع األشياء بناًء    هوتعريف التصنيف    كان

تصنيف  . أما  حتديًدا  دىنعاًما ويكون التصنيف األ  علىحيث يكون التصنيف األ 
املنخفضة إىل   الذي  بلوم هو هيكل متدرج املستوايت  التفكري من  حيدد مهارات 

( اجملال  1  :ثالثة جماالت   على121املعدل   حيتوي تصنيف بلوم120. املستوايت العالية
حقائق معينة وأمناط إجرائية ومفاهيم   علىاملعريف، والذي يتضمن الذاكرة أو التعرف  

الفكرية،   واملهارات  القدرات  بتنمية  يتعلق 2تسمح  جمال  وهو  العاطفي،  اجملال   )
( اجملاالت احلركية النفسية، اجملاالت 3بتطوير املشاعر، املواقف، القيم والعواطف،  

عليها واليت    من البياانت اليت مت احلصول122. املتعلقة ابألنشطة أو املهارات املتالعبة
الفصل   يف  ابلتفصيل  تقدميها  الفصل    الرابعمت  يف  إذا  اخلامسوابختصار   حبُِثت، 

تقسيم اجملال، فإن البحث الذي قام به الباحث هو الرتكيز الناحية  مناقشتها من  
عاطفي والنفسية احلركية(،  الاملتعلقة ابلقدرات الفكرية )بدون  هو    اجملال املعريف  على

 شكل مهارات تفكري، وليست مواقف أو نفسية حركية.  ألن البياانت يف

 
117  Nappi, Judith S., “The Importance of Questioning in Developing Critical Thinking 

Skills”, The Delta Kappa Gamma Bulletin: International Journal for Professional Educators, Vol. 84 

No. 1 (2017) hal. 33. 
118 Köksal,  Dinçay and Ömer Gökhan Ulum, “Language assessment through Bloom’s 

Taxonomy”, Journal of Language and Linguistic Studies, Vol.14 No. 2 (2018),  hal. 77. 
119  Agustina,  Ni'matin Kurnia,  “Analisis Soal dalam Buku Teks Matematika SMP Kelas 

VII  berdasarkan  pada Taksonomi  Bloom Revisi”, (Skripsi,  Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, 2018), hal. 10. 
120 Effendi,  Ramlan, “Konsep  Revisi  Taksonomi Bloom dan Implementasinya pada 

Pelajaran Matematika SMP”,  Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol. 2 No. 1 (2017),  hal. 73. 
121 Rahman, Shukran Abdul & Nor Faridah Abdul Manaf, “A Critical Analysis of Bloom’s 

Taxonomy in Teaching Creative and Critical Thinking Skills in Malaysia through English 

Literature”, English Language Teaching, Vol. 10 No. 9 (2017), hal. 246. 
122  Magdalena,  Ina,  dkk, “Tiga Ranah Taksonomi Bloom dalam Pendidikan”,  Jurnal  

Edukasi dan Sains, Vol. 2 No. 1 Juni (2020), hal. 133. 
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تقسيم اجملال املعريف يف تصنيف بلوم إىل جانبني منفصلني، ومها البعد  كان  
يتكون البعد املعريف من املعرفة الواقعية واملفاهيمية    123املعريف وبُعد العملية املعرفية.

و العمليات مّ أMetakognitif  .124واإلجرائية  أبعاد  تتكون  التذكر،    ا  من  املعرفية 
واإلبداع.  والتقييم،  والتحليل،  والتطبيق،  يف  125والفهم،  املعريف  ابجملال  يتعلق  فيما 

 انتائج البحث يف هذكان    ،تصنيف بلوم املعدل والذي ينقسم إىل جانبني منفصلني
دون البحث من ة املعرفي ايت انب العملية / أبعاد املستو من اجل  تَبحثفقط  بحثال

املستوى  /، والفهماملستوى املعريف األول: واحد التمرين/التذكر)  البعد املعريفجانب  
،  املستوى املعريف الثالث: سّت التمرينات /، والتطبيقأحَد عشَر مترينااملعريف الثاين:  

الرابع:  /والتحليل املعريف  اليتوجد  تال  املستوى  املستوى  يف  قيس  ت  التمرينات  هذا 
والتقييماملعريف اخلامس:  املستو /،  املعريف  اليتوجد  تال  ى  هذا يف  قيس  ت  التمرينات 

قيس ت  التمرينات اليتوجد  تال  املستوى املعريف السادس:  /، واإلبداعاملستوى املعريف
 (.هذا املستوى املعريفيف 

للتمرينات تشري حتليل املستوى املعريف    يف  نداية الرمحةكانت نتيجة البحث ل
للتمرينات   إلينا املعريف  املستوى  والعربية  ي  هو  أّن  يديك  بني  العربية  شمل كتاب 

ولكن حينما يقارن    ،ف بلوم للمعرفةيمن تصن  ةاملعرفي  ايت مجيع املستو   علىللناشئني  
للناشئني  العربية بني يديك والعربية  املعريف يف كتاب  املستوى  نسبة تدريبات لكل 

اجليدة التدريبات  مئوية  املستخدم  ،بنسبة  ابملعيار  مناسب  غري  ويركز   ،فنتيجتها 
العربية بني يديك   التدريبات   علىتدريبات كتاب  التذكر يف اعداد  هذه    ، مستوى 

بكت  ختتلف  للناشئنيالنتيجة  العربية  بل   ، اب  فقط  واحد  مستوى  يف  يركز  ال  أنه 
 يف يت. وأّما نتيجالفهم و التطبيق  ،للمستوايت الثالثة األوىل وهي مستوى التذكر

التمرينات املوجودة    حتتوي ال    هي   ف بلوم للمعرفةيحتليل املستوى املعريف من تصن
 

123  Mizbani, Maryam and Azizeh Chalak, “Analyzing Listening and Speaking Activities of 

Iranian EFL Textbook Prospect 3 Through Bloom's Revised Taxonomy”, Advances in Language and 

Literary Studies, Vol. 8 No. 3 June (2017), hal. 39. 
124 Chatterjee, Debnath and Janet Corral, “How to Write Well-Defined Learning 

Objectives”, Journal of Education in Perioperative Medicine: Vol. XIX Issue 4 (2017), hal. 1-2. 
125 Motlhabane, Abraham, “Unpacking The South African Physics-Examination Questions 

According to Blooms’ Revised Taxonomy”, Journal of Baltic Science Education, Vol. 16 No. 6 

(2017), hal. 920. 
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  ، يقارن الباحث النتيجة بنسبة مئوية التدريبات اجليدة   والجبميع املستوايت املعرفية  
مثّ انسب الباحث النتيجة ابلكفاءات األساسية    ،وكذلك حلل الباحث كتااب وحدا

 .التفكري العليا ومهارة
يف حتليل املستوى  حمّمد يونوسو مليايت شام  ،رنيانيتكانت نتيجة البحث أل

املستوى  أّن  إلينا  تشري  للتمرينات  هو   املعريف  للتمرينات   املفاهيميالتذكر    املعريف 
اإل  ،%0،6  املفاهيمي التطبيق    ،%5،2  املفاهيمي الفهم    ،2،9%  جرائي التطبيق 

أّما نتيجيت  %0،6  املفاهيميالتحليل    ،%23،8  جرائيالتحليل اإل  ،66،9% ال . 
  ،التمرينات   ة لكلاملعرفي  ستوايت ملا  عن  ولكن بعد شرحتُ   ،أبعاد املعرفةالنسبة  أحّلل  

 .مهارة التفكري العلياابلكفاءات األساسية و أانسب 
البحث يف حتليل املستوى املعريف للتمرينات لرسيت نور عيد    كانت نتيجة 

هو للتمرينات  املعريف  املستوى  أّن  إلينا  مل  تشري  املعريف  املستوى  املناهج  نسبة  ركز 
 %0التقومي    ،%5التحليل    ،%50التطبيق    ،%40الفهم    ،%0التذكر  هي    والكتب

ل  ،%5واإلبداع   الفهم   ،%4،35التذكر  غلورا أكسارا فراتما هي    شركة حمدودةمث 
  ،%4،35واإلبداع  %0التقومي  ،%4،35التحليل  ،%26،08التطبيق  ،60،87%

حمدودةل الفهم   ،%2،9التذكر  هي    Tiga Serangkai Pustaka Mandiriشركة 
. وأّما نتيجيت %0واإلبداع    %0التقومي    ،%0التحليل    ،%34،3التطبيق    ،62،8%

ة املعرفي  ستوايت ملبعد عرف الباحث ا  . ملعرفة املستوى املعريف يف التمرينات كذلك  
 . مهارة التفكري العلياابلكفاءات األساسية و انسب الباحث   ،لكل التمرينات 

البحث نتيجة  زكية    كانت  املعريف   فريسدينالكالريزا  املستوى  حتليل  يف 
كانت   ،التمرينات   155من  للتمرينات تشري إلينا أّن املستوى املعريف للتمرينات هو 

 % 9التقومي    ،%11،6التحليل    ،%2،6التطبيق    ،%32،2الفهم    ،%42نسبة التذكر  
وكذلك للتمرينات    يةاملعرف  ايت الوصف عن املستو . حنن متساواين يف  %2،6واإلبداع  

 نسبتها. معرفة
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يف حتليل املستوى املعريف للتمرينات    نور العزّة أيو ورداينل  كانت نتيجة البحث
للتمرينات هو املعريف  املستوى  أّن  إلينا  التذكر    تشري    ،% 21الفهم    ،%3املستوى 

الواقعية    ،%3واإلبداع    %31التقومي    ،%5التحليل    ،%37التطبيق   املعرفة  وألنواع 
. وأّما نتيجيت كذلك Metakognitif  0%و  %67اإلجرائية    ،%29املفاهيمية    ،4%

لكن ال حيّلل الباحث األنواع املعرفة. بعد عرف    ، ملعرفة املستوى املعريف يف التمرينات 
ابلكفاءات األساسية  انسب الباحث    ،ة لكل التمرينات املعرفي  ستوايت ملالباحث ا

 .يلامهارة التفكري العو 
الباحث    الباحث عن  ناقشي  أن  بعدو  الذي حصل  البحث  نتائج  مقارنة 

املعريفاب املتعلقة ابملستوى  السابقة، ل  البحث  نتائج وكذلك    126لنظرايت   لدراسات 
أنّ  املادة على    للطالب   تُرّكز  املوجودة  التمرينات   ميكن  عن  األسئلة   االتقان    وأّما 
الطالب ك  لرتقية  االختبار هذه  مثّ    ،فاءة  أنّ جتيب  البحث   تْ دَ محَِ   النتائج  نتائج 

يكون واضًحا   حىت،  ملستوايت املعرفيةاعن  هتمام  ابتمرينات  ِتبت الكُ ألّن  ،  ةالنظري
معرفتها  للتمرينات   األهداف  عن تريد  َدْت  مثّ    ،اليت  البحثمحَِ الدراسات   نتائج 

 . ابجليدةّللت التمرينات قد حالساقة، ألّن 

يف كتاب   .ب التمرينات  الكفاءات تناسب  مع  العاشر  للصف  العربية  اللغة  تعليم 
 األساسية

املواقف واملعارف    اليت تتضمنددة  احملقدرة  الالكفاءة األساسية هي  كانت  
ب جتمن الكفاءات األساسية اليت    ومصدرها127، ادةواملهارات املتعلقة ابحملتوى أو امل

 
126  Arneson,  Jessie B. and Erika G. Offerdahl, “Visual Literacy in Bloom: Using Bloom’s 

Taxonomy to Support Visual Learning Skills”,  CBE—Life Sciences Education, Vol. 17 No. 1 

(2018), hal. 2. 
127 Madrasah,  Direktorat KSKK dan Direktorat  Jenderal Pendidikan Islam Kementerian 

Agama Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Agama No 183 Tahun 2019”, (2019),  hal. 11. 
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الكفاءات    يُطّور128الطالب. يستوىل  أن   إىلهذه  الطالب   ابهتمام  خصائص 
 129ادة. والقدرات األولية وخصائص امل
  ، األسرة والبيت   ،لنصف السنة: الّتحيات والّتعارفيف مجيع املوضوعات )

اليومية احلياة  السنة:  وآلخر  هبا  احمليطة  والبيئة  والشراب   ، اهلواية  ،املدرسة  ( الطعام 
الذي   2019س  KMA 183من  الكتاب العريب للمدرسة العالية يف الصّف العاشر 
فيها الدينية  بوزيرة  وُنّشرت  إلياس  مبحمد  ؤشرات املو   األساسية  كفاءات ال  ُكتب 

 .الطالب يستوىل ب أن جتاليت لتحقيق الكفاءة 
  ليست كل  ،املوجودة  ؤشرات لتحقيق الكفاءةاملمن الكفاءات األساسية و 

  األسئلة   إجابة"  التسعة  أّما التمرينات   ،التمرينات   سبعفقط    ،مناسبة هبا  التمرينات 
)اال  احلوارعن   )القراءة(،  استماع(،  املسموع  العبارة  اخلطأ عن  الصحيح و  ختيار 
عن   بني متكلمنيتبادل األسئلة واألجوبة  نّص املقروء )القراءة(،  العن    األسئلة  إجابة

ابلنفس" والتعرِيِف  الّصندوق    ءمل،(الكالم)  "التعاُرِف  يف  بعض الفراغ  فيه  الذي 
(،  الكالم )  كما يف املثال  بني متكلمنيتباَدل األسئلة واألجوبة  (،  الكالماألسئلة )

االستمارة   )ملء  التقدمي  جعلالكتابةمث  امل  (،  مفيدة   وجودالكلماِت  مجل   يف  ة 
َلوَّنة   ، لُتْصِبَح مُجال مفيدةً الكلماِت    ترتيب ،  )الكتابة(

ُ
"  (الكتابة )  اِبْتَداًء من الكلمة امل

ال تناسب كل التمرينات   هلذا السبب ،الكتاب يف    ابلكفاءات األساسيةال تناسب  
اب العاشر  للصف  الكتاب  والتعارف يف  التحيات  املوضوع  األساسية  يف  لكفاءات 

 املكتوبة.  ؤشرات لتحقيق الكفاءةاملو 
واملؤشرات لتحقيق   الكفاءات األساسيةإىل    مل ُتكتب مجيع التمرينات ابهتمام

ستة عشر نوعا مترينات من اجملموع    سبعأّن فقط    ألّن خُتْربُ نتائج البحث  الكفاءة
الكفاءة األساسية  يف    ؤشرات ال تناسب ابمل   مترينات تسع    هي  من التمرينات، والباقية 

 .3.2الكفاءة األساسية و  3.1
 

128  Sasadara, Indah Agustin, “Kesesuaian Latihan Soal Buku  Pengayaan Sakura 2 Dengan  
Kompetensi Dasar K13”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018), hal. 3. 

129  Rachmawati, Ryna, “Analisis  Keterkaitan  Standar  Kompetensi  Lulusan (SKL), 

Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD) dalam  Implementasi  Kurikulum 2013”, Tatar 

Pasundan, Jurnal Diklat Keagamaan, Volume XII Nomor 34 (2018), hal. 233. 
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الكفاءة  مبؤشرات  املطابقة  األسئلة  هي  اجليدة  األسئلة  معايري  كانت 
القياس  130األساسية  ونوع    ،وأهداف  ابملستوى  املطروحة  األسئلة  مناسبة  وكذلك 

وزير الرتبية والتعليم والثقافة جلمهورية إندونيسيا    نظاميف  131. املدرسة ومستوى الفصل
 2014للمدارس الثانوية املهنية / مدارس عليا املهنية يف    2013منهج    عن  60رقم.  

واحدً 4فقرة    1املادة   الدرس  يف  التعلم  يتضمن  أن  جيب  حيث  من،  الكفاءة    ا 
حىت يتمكن من معرفة إتقان الطالب للمواد املوجودة   132.درسيف هذا ال  األساسية

اختبارها.  يتم  اليت  للمواد  الكفاءات األساسية  يتعلق مب133يف  التمرينات  فيما  ناسبة 
الكفاءات األساسية    علىليست كل التمرينات مكتوبة بناًء  لكفاءات األساسية،  اب

 املعرضة. 
الباحث    سبعكانت   اختار  اليت  السابقة  أي    عياراملكالدراسات  يف كتابة 

رسيت نور    ،يونوسو مليايت شام  حمّمد   و أرنيانتي  ، نداية الرمحة وهي ل  ،حتليل هذا البحث
مخس من هذه   ال يوجد الباحثو  ،نور العزّة أيو ورداين ، كالريزا زكية فريسدينا  ،عيد

ؤشرات لتحقيق امللكفاءات األساسية و حبثهم ابالدراسات السابقة أهّنم انسبوا نتائج  
 ئج. اهم استنبطوا النت  ،بعد وصفوا املستوايت املعرفية لكل التمرينات  ،الكفاءة

الباحث    الباحث عن  ناقشي  أن  بعدو  الذي حصل  البحث  نتائج  مقارنة 
 كتبالتمرينات اليت تُ   ميكن أنّ   لدراسات السابقة،ل  البحث  نتائجوكذلك    لنظرايت اب

املصن م  فمع  تكون  الكتاب  فقطيف  احلقيقية  ثاال  امل  والتمرينات  مع  س درّ ُتطّور 
نتائج البحث َدْت  نق  جتيب هذه النتائج أنّ مث ّ   ،املعرضةابهتمام الكفاءة األساسية  

 ، حىتالكفاءات األساسيةهتمام عن  غري االب  عض التمرينات ب  ُكِتبت  ة، ألنّ النظري

 
130 Nugroho, Muhammad Aji, “Studi Analisis Butir Soal Latihan Buku Ajar Bahasa Arab 

Madrasah Tsanawiyah”, Arabia, Vol. 8 No. 2 (2016), hal. 227. 
131  Munip, Abdul,  “Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab”, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal. 141. 
132  Supiyansyah,  Heri,  dkk, “Analisis Kualitas Soal Ulangan Akhir Semester Genap Pada 

Mata Pelajaran Produktif Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan”,  Journal  of  Mechanical 

Engineering Education, Vol. 4, No. 1, Juni (2017), hal. 56. 
133  Sahara,  Fitri  dan  Malan Lubis, “Analisis  Kesesuaian Soal Dalam  Rencana  Pelaksanaan  

Pembelajaran (RPP) Guru Bahasa Indonesia Kelas X Dengan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 

2013 Tahun  Pembelajaran 2017/2018”,  Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 

7 No. 3 (2018), hal. 215. 



75 
 

 

 

نتائج    نقَدتْ مثّ    ،لتمرينات يف الكتاب تناسب ابال    ؤشرات لتحقيق الكفاءةاملبعض  
 . لكفاءات األساسيةالتمرينات اب ال تناسب االدراسات الساقة، ألهنّ  البحث

مهارات  .ج مع  العاشر  للصف  العربية  اللغة  تعليم  يف كتاب  التمرينات  تناسب 
 التفكري العايل

ال تتطلب مهارات ذاكرة   ية اليتمهارة تفكري يل هي  امهارة التفكري العكانت  
مهارة التفكري  إّن املؤشرات لقياس    135. علىبل تتطلب مهارات أخرى أ  134،قطف

عمل ي  لاهارة التفكري العمل ا  تتطلب من  136. واإلبداع  ،التقييم   ،التحليل  يل هياالع
الربط بني احلقائق وتصنيفها والتالعب  جعل  137. يف امليداناحلقائق    علىشيء بناًء  ال

والقدرة   سياقات جديدة  ووضعها يف  من تطبيقها إلجياد حلول جديدة    علىهبا 
 138.املشكلة

ستوى  امل  يف الكتاب العريب مل تراعي  أّن أمناط التمرينات دّلت من النتائج  وقد  
ع أمهية  م  التفكري العايلة  يتعلق مبهار املستوى الذي  وهو    التحليل، التقييم واإلبداع

 139. هذه املعارف
التمرينات أبنواع   العإّن  التفكري  امل  يلامهارة  .  1، هي:  صفات واهلا بعض 

 على(  ACERاجمللس األسرتايل للبحوث الرتبوية )  عتربي:  يلامهارة التفكري العقياس  

 
134  Wahidmurni, “Pengembangan  Penilaian  Untuk  Mengukur  Kemampuan  Berpikir 

Tingkat Tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS)”, Seminar and Workshop, (2018), hal. 9. 
135  Nourdad,  Nava,  dkk, “The Effect of Higher Order Thinking Skill Instruction on EFL 

Reading Ability”, International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol. 7 Issue. 3 

(2018), hal. 231. 
136 Rahmawati,  Nailur, “Pembelajaran Bahasa Arab: Menuju Higher Order Thinking Skills 

(HOTS)”, Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab IV, (2018), hal. 150. 
137  Faruq,  Umar dan Mokhammad Miftakhul Huda, “Bahasa Arab Berbasis  Peningkatan  

Pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills) (Kajian Pembelajaran Bahasa Arab Di 

Madrasah Aliyah Unggulan Darul ‘Ulum Step 2 Kemenag RI)”,  Jurnal Al-Hikmah, Vol. 8 No. 1 

Maret (2020),  hal. 4. 
138  Cañas,  Alberto J.,  dkk, “Developing higher-order thinking skills with concept mapping: 

A case of pedagogic frailty”, Knowledge Management & E-Learning, Vol.9 No.3 September 

(2017), hal. 350. 
139  Bahruddin, Uril, Halomoan and  Mualimin Mochammad Sahid, “Implementation  of 

HOTS in  Debate  Strategy  to  Improve  the  Ability  ofS  peaking  Arabic  among  Students”, Volume. 63, 

Issue. 4, (2020), hal. 816. 
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الع  أنّ  التفكري  التحليلامهارات  والتأمل وتقدمي احلجج وتطبيق    140يل هي عملية 
يل  امهارات التفكري الع  تتضمن141واإلبداع.   بيتاملواقف املختلفة والرت   علىاملفاهيم  
املشكالت،  علىالقدرة   النقدي،   142حل  التفكري  والتفكري    143ومهارات 

والقدرة    علىوالقدرة    144اإلبداعي، القرارات   علىاجلدال،   علىبناء  .  2،  اختاذ 
تستند إىل   اليت  هي تقييمات   يلامهارات التفكري الع  يف  سئلة: األاملشاكل السياقية

اليوميةاحلواقف  امل احلياة  يف  يهدف  :  ةنوعتاملسئلة  األاستخدام  .  3  145، قيقية 
األسئلة   قدرة  الو   يةتفصيل العلومات  امل  إلعطاء  ةنوعتاملاستخدام  حول  شمولية 

فيما  146مبادئ موضوعية.   فيه  البدّ   التقييم  أنّ هتمام  لال  ةاملهم  األشياء ين.  خترب امل
ة  ف صو ، إذا تُنظر من امليلاابلتحقيق يف مهارات التفكري الع  ناسبة التمرينات يتعلق مب

األوىل فالتمرينات املوجودة من املوضوع التحيات والتعارف يف الكتاب العريب للصّف  
مهارة التفكري   قياسال ُتكتب ابهتمام    ألنّ   يلامهارات التفكري الع  مل حتّققالعاشر  

، أّما السياقية  ت املشكال  علىكتب بناًء  تُ ال  التمرينات  ة الثانية أّن  فصو ، يف امليلاالع
  الّتحيات والّتعارف يف موضوع   التمرينات  ال تستخدمة الثالثة أّن التمرينات فصمو لل 

للمستوى املعريف الرابع، اخلامس  خمتلفة ا مناذجً يف كتاب اللغة العربية للصف العاشر 
ألّن ُكتبت التمرينات بنموذج للمستوى املعريف   ،عايل(مستوى التفكري الو السادس )

 
140 Scully, Darina, “Constructing Multiple-Choice Items to Measure Higher-Order 

Thinking”, Practical Assessment, Research, and Evaluation Vol. 22 Article 4 (2017), hal. 2. 
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55. 
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Sciences, Vol. 1 Issue 1 (2017), hal. 1. 
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and Academic Performance of Student in Mathematics Instruction”, International Education 

Studies, Vol. 10 No. 11 (2017), hal. 79. 
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الثالث،  و  الثاين  ،    :مثل  األول،  َعنيِّ اكتب،  إمالءأجب،  رّتب،  طّبق،  اذُكر،   ،
 . خرىاأل نماذجوال

الباحث    سبعكانت   اختار  اليت  السابقة  أي    عياراملكالدراسات  يف كتابة 
رسيت نور    ،يونوسو مليايت شام  حمّمد   و أرنيانتي  ، نداية الرمحة وهي ل  ،حتليل هذا البحث

  سبعمن هذه    ال يوجد الباحثو   ،نور العزّة أيو ورداين  ،كالريزا زكية فريسدينا   ،عيد
بعد   ،يلاابلتحقيق يف مهارات التفكري الع  الدراسات السابقة أهّنم انسبوا نتائج حبثهم
 ئج. اهم استنبطوا النت ،وصفوا املستوايت املعرفية لكل التمرينات 

الباحث    الباحث عن  ناقشي  أن  بعدو  الذي حصل  البحث  نتائج  مقارنة 
مهارات يف  وصفة لألسئلة  ميكن أّن امل  لدراسات السابقة،ل  البحث  نتائجو   لنظرايت اب

الع ُتطّبق    يلاالتفكري  االأحسن  التفكري ّكز يف  ر تُ ات  التمرين أما  و   ختباريف  مهارات 
مب)  دىناأل املؤشرة  هذه سواء  املستوى  أو  َعقَّد من    وهي  عريفاجملال 

ُ
امل إىل  املتواضع 

مبَُتَسلِسل اهلدف    ،ومفرتض  مت حتصيل  إذا  َتَسلِسل 
ُ
امل املنخفض   علىأما  املستوى 

نتائج البحث   نقَدتْ   جتيب هذه النتائج أنّ مثّ  ،(املستوى العايل  علىفيتحصل اهلدف  
ألنّ النظري املجبالتمرينات    ُتكتب  مل  ة،  مهارات  لألسئلة    واصفات ميع  التفكري يف 

نقَدْت    ،يلاالع البحثمثّ  التمرينات   نتائج  تناسب  ال  ألهّنا  الساقة،  الدراسات 
 .يلاابلتحقيق يف مهارات التفكري الع
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 الفصل السادس 
 اخلامتة

ص نتائج البحث من البياانت  خثالثة أقسام هي مل   علىحيتوي هذا الفصل  
 التوصيات من نتائج البحث واالقرتاحات من الباحث. ،تهاش ومناق

 ص نتائج البحثلخ م .أ
للصف واخل العريب  الكتاب  يف  للتمرينات  املعريف  املستوى  حتليل  عن  الصة 
 : ييل  كما  تصنيف بلوم علىبناًء  العاشر
  توىس املأّن    علىيدل  للكتاب العريب    املستوى املعريف ألمناط التمرينات   نّ إ .1

حيتوي  ل األول(  املعريف  )املستوى  ، %6،25  حدالواالتمرين    علىلتذّكر 
حيتوي  ل الثاين(  املعريف  )املستوى  مترينا    علىلفهم  عشَر  ،  %62،5أحَد 
،  %31،25  سّت التمرينات   علىلتطبيق )املستوى املعريف الثالث( حيتوي  ل
)املستوى املعريف اخلامس( لتقومي  ل  ،%0لتحليل )املستوى املعريف الرابع(  ل

السادس(  إلبداع  لو   ،0% املعريف  التمرينات هلذه    %0)املستوى  ال توجد 
 املستوايت الثالثة. 

 ؤشرات لتحقيق الكفاءةاملاألساسية و التمرينات ابلكفاءات  هناك تناسب .2
التمرينات،  سبع مترينات من اجملموع  وهي    املوجودة نوعا من  ستة عشر 
  3.1الكفاءة األساسية  يف    ؤشرات ال تناسب ابملهي تسع مترينات    والباقية

األساسية  و  يف    السبب  هلذا  . 3.2الكفاءة  التمرينات  تناسب كل  ال 
اب العاشر  للصف  الكتاب  يف  والتعارف  التحيات  لكفاءات املوضوع 

 املكتوبة.  ؤشرات لتحقيق الكفاءةاملاألساسية و 
إذا    ،يلاابلتحقيق يف مهارات التفكري الع  التمرينات   هناك تناسب  مل يكن .3

ال    تُنظر من املوصفة األوىل فالتمرينات مل حتّقق مهارات التفكري العايل ألنّ 
، يف املوصفة الثانية أّن التمرينات  مهارة التفكري العايل  ُتكتب ابهتمام قياس 

املشكالت السياقية، أّما للموصفة الثالثة   علىال ُتكتب بناًء 
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تستخدم  التمرينات ال  ا  أّن  والّتعارف يف التمرينات يف موضوع  لّتحيات 
كتاب اللغة العربية للصف العاشر مناذًجا خمتلفة للمستوى املعريف الرابع،  

 .اخلامس والسادس )مستوى التفكري العايل(

 االقرتاحات والتوصيات .ب
 :أّما التوصيات املقرتحة من هذا البحث هي

و   الباحث  حبث .1 املعرفية  العمليات/املستوايت  العريب األبعاد  الكتاب 
يزيد البعد   ميكن للباحثني اآلخرين أن  ،يف هذا البحث  للصف العاشر

 .حيّلل الكتاب العريب للصف اآلخراملعريف و 
الكفاءات   مناسبةهتمام يُرجى ملصّمم الكتاب أن يكتب التمرينات اب .2

ألّن وجد    ،املوجودة يف الكتاب   الكفاءةؤشرات لتحقيق  املاألساسية و 
  ستة عشر نوعا من التمرينات سبع مترينات من اجملموع    فقط  الباحث

 . ؤشرات لتحقيق الكفاءةاملالكفاءات األساسية و تناسب  اليت
أبهداف التعليم الذي  مناسبة الكفاءة األساسية  ّلل  أن حي  البّد للمدّرس .3

 . حّققه يريد
حتقيق  .4 مؤشرات  يف  املستخدمة  التشغيلية  األفعال  تكون  أن  جيب 

وشرح لكل  ،  للقارء له متعددة التفسرييكون  الكفاءة واضحة، حىت ال  
 أحسن لزايدة الفهم.  األفعال التشغيليةترتيبها من 
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