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صدق هللا العظيم

أ

اإلهـداء
← إىل أيب أطال هللا تعاىل عمره

→

الذي رباين وحثين على التقدم لنيل اآلاما والتفاؤ ملواجهة امشكالت احلياة
وعلمين أن أقو كلمة حق بدون خوف.

← إىل ّأمي احملبوبة

→

كل اما فعلت هلل تعاىل و لك

← إىل إخويت اجلميالت و إخواين

→

بتشجيعكم كتبت هذه الرسالة

← إىل أساتذيت املكرمني

→

أطلب امنكم العفو ،ألين ال أستطيع أن أكون طالبا حسنا.
← وإىل زوجيت احملبوبة وابين اجلميالن →

ميسرة كرمي و ابين األول يف زمزم أمحد كرمي والثاين ناجح الفالح أمحد كرمي
ال ختافوا وال حتزنوا ،اما زالت رحلتنا طويلة ،حنن سنواجهها بالتبسم والتفاؤ

إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األامة وبقائها رسل حضارة
أسهمت وتسهم يف خدامة اإلنسان.

ب

شكر وتقدير
احلمد هلل قد وفق للعلم خري خلقة وللتقى مث الصالة والسالم على سيدنا
حممد الفاتح ملا أغلق واخلامت ملا سبق ناصر احلق باحلق واهلادى إىل صراطك املستقيم
وعلى أله حق قدره وامقداره العظيم ،أاما بعد:
وقد امن هللا علي باالنتهاء امن إعداد هذا البحث ،فله سبحانه أهلج باحلمد
والثناء ،فلك احلمد يارب ح ى ترىى ،على جزيل نعمائك وعظيم عطائك .ويشرفنـي -
بعد محد هللا تعا  -أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف
خروج هذا البحث إىل خري الوجود ومل يبخل أحدهم بشيء طلبت امنه ،ومل يكن
حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص .وامنهم:
مساحة األستاذ الدكتور احلاج إامام سفرايوغو ،امدير جاامعة اموالنا امالك
إبراهيم اإلسالامية احلكوامية اماالنج.
مساحة األستاذ الدكتور امهيمن ،عميد كلية الدراسات العليا جاامعة اموالنا
امالك إبراهيم اإلسالامية احلكوامية اماالنج.
مساحة الدكتور شهداء صاحل نور ،رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية
الدراسات العليا جاامعة اموالنا امالك إبراهيم اإلسالامية احلكوامية اماالنج.
مساحة الدكتور عفيف الدين دامياطى ،املشرف األو الذي أفاد الباحث
علميا وعمليا ووجد خطواته ىف كل امراحل إعداد هذا البحث امنذ بداية فكرة البحث
حتـى االنتهاء امنه ،فله امن هللا خري اجلزاء وامن الباحث عظيم الشكر والتقدير.
مساحة الدكتور بكرى حممد خبيت ،املشرف الثاين ،فحقاً يعجز لساين عن
شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوا فرتة إعداد هذا البحث فلم
يبخل بعلمه ومل يضق صدره يواماً عن امساعدة الباحث وتوجيهه ،وكان لتفضله

ج

مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فله امنـي خالص الشكر والتقدير وامن
هللا عظيم الثواب واجلزاء.
فضيلة األستاذ الدكتور أمحد امضر احلاج ،خادم املعهد العاىل LUHUR
اماالنج الذي قد رباين ظاهرا وباطنا ،لك تعظيمي واحرتاامي طو الزامان.
كما تقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف قسم تعليم
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جاامعة اموالنا امالك إبراهيم اإلسالامية احلكوامية
اماالنج .فلهم امن الباحث كل الشكر والتقدير على اما قداموه امن العلوم واملعارف
والتشجيع وجزاهم هللا عنـي خري اجلزاء.
خاصة لزوجيت ال ى رافقتين وترافقىن يف حالة اخلزن والسعادة ،وابين األو يف
زامزم أمحد كرمي :تبسمك تؤدى إىل سهولة كتابة هذا البحث ،وابين الثاين ناجح أمحد
لدت بعد جناحى يف امناقشته.
كرمي :بانتظارك كتبت هذا البحث وو َ
إلخواىن وزامالئي وأصدقائي وكل امن ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواىع إىل
خري الوجود ولو بكلمة تشجيع ،هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالامتنان.
وهللا ويل التوفيق.


د

وزارة الشـؤون الدينيـة
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

تقرير املشرف
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني.
بعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضره الطالب:
 :بشرى كرمي
االسم
رقم التسجيل S-2/ 55127711 :
اموىوع البحث  :كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية
(دراسة وصفية تقوميية يف امدرسة سوريابوانا املتوسطة اماالنج-جاوا الشرقية)
قد وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلاامعة.
املشرف األو ،

املشرف الثاين،

الدكتور عفيف الدين دامياطى

الدكتور بكرى حممد خبيت

يعتمد،
رئيس قسم تعليم اللغة العربية

الدكتور شهداء صاحل نور
رقم التوظيف501275702771755775:

ه

وزارة الشـؤون الدينيـة
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

اعتماد جلنة املناقشة
عنوان البحث:
كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية
(دراسة وصفية تقوميية يف امدرسة سوريابوانا املتوسطة اماالنج-جاوا الشرقية)
حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
إعداد الطالب  :بشرى كرمي رقم التسجيل S-2/ 55127711 :
قد دافع الطالب عن هذا البحث أامام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري يف
تعليم اللغة العربية ،وذلك يف يوم السبت 21 ،أبريل 2753م.
وتتكون جلنة املناقشة امن السادة األساتذة:
التوقيع.................... :
رئيسا وامناقشا
 -5الدكتور زلفى امبارك احلاج
التوقيع.................... :
 -2الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم امناقشا
امشرفا وامناقشا التوقيع.................... :
 -3الدكتور عفيف الدين دامياطى
امشرفا وامناقشا التوقيع.................... :
 -4الدكتور بكري حممد بـخيت
يعتمد،
عميد كلية الدراسات العليا

األستاذ الدكتور مهيمني
رقم التوظيف 501052555013735771 :
و

إقرار الطالب
أنا املوقع أدناه ،وبيانايت كاآليت:
 :بشرى كرمي
االسم الكاامل
S-2/55127711 :
رقم التسجيل
 :بورو-باننجونج رجا-غوندانج لغي -اماالنج
العنوان
أقر بأن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة املاجسـتري يف تعليم اللغة
العربية كلية الدراسات العليا جاامعة اموالنا امالك إبراهيم اإلسالامية احلكوامية اماالنج حتت
املوىوع:
كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية
(دراسة وصفية تقوميية يف امدرسة سوريابوانا املتوسطة اماالنج-جاوا الشرقية)
حضرهتا وكتبتها بنفسي واما زورهتا امن إبداع غريي أو تأليف اآلخر .وإذا ادعـى أحـد
استقباال أهنا امن تأليفه وتبني أهنا فعال ليست امن حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك ،ولن
تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جاامعة اموالنا امالك إبراهيم
اإلسالامية احلكوامية اماالنج.
هذا ،وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذلك.
اماالنج 22 ،أبريل  2753م
توقيع صاحب اإلقرار

بشرى كرمي
رقم التسجيلS-2/ 55127711 :

ز

مستخلص البحث

بشرى كرمي3102،م .كراسة التدريبات يف امادة اللغة العربية (دراسة وصفية تقوميية يف امدرسة
سوريابوانا املتوسطة اماالنج-جاوا الشرقية) .رسالة املاجستري ،كليـة الدراسات العليا
قسم تعليم اللغة العربية ،جاامعة اموالنا امالك إبراهيم اإلسالامية احلكوامية مباالنج.
املشرف األو  :الدكتور عفيف الدين دامياطى
املشرف الثاين  :الدكتور بكرى حممد خبيت

الكلمات األساسية  :اجلودة ،كراسة التدريبات
إن امن عناصر امنهج التعليم هو احملتوى أو املادة املكتوبة يف الكتاب املدرسي الذي قررته
املدرسة يف امنهجها ،وقد تكون املدارس تعلم أبناءها بوسيلة كراسة التدريبات لرتقية كفاءاهتم
وقدراهتم .وقد حتدث يف كثري امن املدارس أن بعض املعلمني يهملون الكتاب املدرسي ويهتمون
كثريا بكراسة التدريبات حيث يستخداموهنا كل يوم أثناء تدريسهم ألسباب كثرية ،امنها ىيق الوقت
مبعىن أنه إذا استخدم املعلم الكتاب املدرسي يف تدرسيه سيحتاج إىل وقت طويل ،وأحيانا قد انتهى
الوقت ومل تنته عملية إلقاء املادة الدراسية .ويف هذه احلالة قد قاامت كراسة التدريبات امقام الكتاب
املدرسي.
هذه املظاهر ال تؤدى إىل امشكلة كبرية عنداما كانت كراسة التدريبات تتوافر امعايريها
وامواصفاهتا اجليدة امن وجوه الشكل العام واإلخراج الفين ،واحملتوى أو املادة ،والصور والرسوامات،
والتدريبات ،ولغة الكراسة وأسلوب العرض فيها .ولكن ستحدث امشكلة كبرية إذا كانت عكسها.
كما حدثت يف امدينة جاكرتا واموجوكرتا يف السنة املاىية ،على سبيل املثا يف جاكرتا وجدت
كراسة التدريبات ال ى اموىوعاهتا ال تناسب مبستويات الطالب وعمرهم حيث كتبت فيها اموىوع
"احلياة الزوجية" امع أن تلك الكراسة امستخدامة يف املدرسة اإلبتدائية .أاما يف امدينة اموجوكرتا
وجدت كراسة التدريبات اليت فيها صورة املرأة العارية "فنانة اميياب" وتلك الكراسة امستخدامة يف
املدرسة اإلبتدائية أيضا.

ح

فقد تناو هذا البحث كراسة التدريبات يف امادة اللغة العربية اليت ألفها حممد ألفان،
ورابعة الوحيدة  ،و أأن أندرييانا وأصدرهتا جلنة النشر مبعهد امفتاح اهلدى اماالنج-جاوا الشرقية.
وجاء هذا البحث لتقوميها .واستخدم الباحث يف هذا البحث استبانة امعيارية كأداة تقوميية للحكم
على جودهتا اليت تتكون امن مخسني فرقة امعيارية.
واستخدم هذا البحث املنهج الوصفي حيث حلل الباحث البايانات باملدخل الكمي
مث يفسرها باملدخا الكيفي .وجمتمع هذا البحث امن الطالب يف الفصل األو للمرحلة الثانية امن
امدرسة سوريابوانا املتوسطة اماالنج ،واخلرباء وامعلمي اللغة العربية.
وامن أهم النتائج ال ى حصل عليها البحث اما يلي )5( :وصلت جودة الشكل العام
واإلخراج الفين يف كراسة التدريبات يف امادة اللغة العربية يف امدرسة سوريابوانا املتوسطة اماالنج-جاوا
الشرقية إىل  %07يف نظر الطالب و %11يف نظر اخلرباء وامعلمي اللغة العربية ،و( )2وصلت
امناسبة املواد فيها إىل  %01يف نظر الطالب و  %14يف نظر اخلرباء وامعلمي اللغة العربية ،و()3
وصلت جودة الصور و الرسوامات فيها إىل  %11يف نظر الطالب و  %10يف نظر اخلرباء
وامعلمي اللغة العربية ،و( )4وصلت امناسبة التدريبات فيها إىل  %00يف نظر الطالب و %17
يف نظر اخلرباء وامعلمي اللغة العربية ،و( )1وصلت جودة لغة الكراسة وأسلوب العرض فيها
 %01،1يف نظر الطالب و  %11يف نظر اخلرباء وامعلمي اللغة العربية ،وهذه تد على أهنا غري
امقبولة .فاستنبط الباحث أن جودة أن كراسة التدريبات يف امادة اللغة العربية اليت استخدامت يف
الفصل األو مبدرسة سوريابوانا املتوسطة اماالنج-جاوا الشرقية غري امقبولة حيث أهنا ال تتوافر
املعايري لكراسة التدريبات اجليدة اليت اقرتحها الباحث يف هذا البحث
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ABSTRACT
Busro, Karim, 3102. "The Quality of Student Work Sheet Arabic Language
(Descriptive Evaluatif Research in Islamic Senior Midle School Surya
Buana Malang)". Thesis, Graduate Program in Arabic Language
Education, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor I : Dr. KH. Afifuddin Dimyati, MA
Supervisor II : Dr. Bakry Mohammad Bukhait
Keywords: Student Work Sheet, Quality
One of the most important elements in the curriculum is the teaching
materials contained in the textbooks prescribed by the school, but in fact
sometimes the teachers at the school to teach its students to use LKS (Student
Worksheet) to enhance their skills and abilities. Even the teachers set aside
Textbook and more focused on the worksheet, they reasoned that the time to teach
is very short. No exception Arabic material.
This phenomenon will not be impacted negatively if used LKS has
quality-assured appearance, materials, drawings, exercises, and language.
Similarly, the opposite would happen, if the LKS does not have good-quality. As
happened in the city of Jakarta and Mojokerto last year. In Jakarta found
worksheets that do not fit the personality, character and age of the student, there is
a theme in the LKS "Household Life" fatal longer used in Elementary schools.
Found in Mojokerto worksheets that contain images of naked women "Miyabi
Artist" is also used in Elementary School.
This study Arabic Selecting worksheets written by Muhammad Alfan,
Robi'atul Wahidah and Aan Andriyana and published by the Institute for
Publishing cottage Pesantern Miftahul Huda Malang as a material for its quality
evaluated. This study used a descriptive approach, where researchers analyzed
existing data and then interpret the quantitative approach with a qualitative
approach.
The results of this study as follows: (0) Quality display and printing
worksheets reached %16 according to the views of students and %86 according to
the views of experts and Arabic teacher, (3) quality of materials and textbooks
match up to %%6 according to the views of students and 47 % according to the
views of experts and Arabic teacher, (2) quality images in the view of achieving
%46 of students and %%6 according to the views of experts and Arabic teacher, (7)
Quality Training-latihanmencapai %%6 according to the views of students and 416
according to the view the Arabic language experts and teachers, and (%) Language
and Presentation Quality reached %%.%6 according to the views of students and
%86 according to the views of experts and Arabic teacher
Based on the above data it can be concluded that the quality of the worksheets
used in MTs. Surya Buana Malang - East Java is not worth being incompatible
dengank criteria set by the researchers in this study
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ABSTRAK
Busro Karim, 3102. “Lembar Kerja Siswa Bahasa Arab (Studi Deskriptif
Evaluatif di Madrasah Tsanawiyah Surya Buana Malang)”.
Pembimbing I : Dr. KH. Afifuddin Dimyati,MA
Pembimbing II : Dr. Bakry Mohammad Bukhait
Kata Kunci:Kualitas, LKS

Salah satu unsur terpenting dalam kurikulum adalah materi bahan ajar
yang tertuang dalam buku pelajaran yang ditentukan oleh Sekolah, tapi pada
kenyataannya terkadang para guru di sekolah dalam mengajar siswa-siswinya
menggunakan LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk meningkatkan keterampilan dan
kemampuan mereka. Bahkan para guru mengesampingkan Buku Ajar dan lebih
terfokus pada LKS, mereka beralasan bahwa waktu untuk mengajarkan materi
terlalu singkat. Tak terkecuali materi Bahasa Arab.
Fenomena ini tidak akan berdampak negative apabila LKS yang
digunakan memiliki kualitas yang terjamin pada tampilan, materi, gambargambar, latihan-latihan, dan bahasa penyajiannya. Begitu pula sebaliknya akan
terjadi, jika LKS tersebut tidak memiliki kulitas yang baik. Seperti yang terjadi di
kota Jakarta dan Mojokerto pada tahun lalu. Di Jakarta ditemukan LKS yang tidak
sesuai kepribadian, karakter dan usia siswa, dalam LKS tersebut terdapat tema
"Kehidupan Rumah tangga" fatalnya lagi digunakan di Sekolah Dasar. Di
Mojokerto ditemukan LKS yang memuat gambar perempuan telanjang "Artis
Miyabi" juga digunakan di SD.
Penelitian ini Memilih LKS Bahasa Arab yang ditulis oleh Muhammad
Alfan, Robi’atul Wahidah dan Aan Andriyana dan diterbitkan oleh Lembaga
Penerbitan Pondok Pesantern Miftahul Huda Malang sebagai bahan untuk
dievalusi kualitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dimana
peneliti menganalisis data yang ada dengan pendekatan kuantitatif kemudian
menafsirkannya dengan pendekatan kualitatif.
Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: (0) Kualitas tampilan dan
percetakan LKS mencapai %16 menurut pandangan siswa dan %86 menurut
pandangan para ahli dan guru bahasa Arab, (3) Kualitas kecocokan materi dan
Buku ajar mencapai %%6 menurut pandangan siswa dan 476 menurut pandangan
para ahli dan guru bahasa Arab, (2) Kualitas gambar mencapai %46 menurut
pandangan siswa dan %%6 menurut pandangan para ahli dan guru bahasa Arab, (7)
Kualitas Latihan-latihanmencapai %%6 menurut pandangan siswa dan 416
menurut pandangan para ahli dan guru bahasa Arab, dan (%) Kualitas Bahasa dan
Penyajiannya mencapai %%,%6 menurut pandangan siswa dan %86 menurut
pandangan para ahli dan guru bahasa Arab
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas LKS yang
digunakan di MTs. Surya Buana Malang - Jawa Timur tidak Layak karena tidak
sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini.
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رقم

خطاب وزارة الشؤون الدينية مبدينة اماالنج إىل امدير امدرسة سوريابوانا املتوسطة اماالنج-
5
جاوا الشرقية
2

خطاب عميد كليـة الدراسات العليا يف جاامعة اموالنا امالك إبراهيم اإلسالامية احلكوامية
مباالنج إىل امدير امدرسة سوريابوانا املتوسطة اماالنج-جاوا الشرقية

خطاب امدير امدرسة سوريابوانا املتوسطة اماالنج-جاوا الشرقية إىل عميد كليـة الدراسات
3
العليا يف جاامعة اموالنا امالك إبراهيم اإلسالامية احلكوامية مباالنج
 4دليل اإلستبانة امع الطالب
 1دليل اإلستبانة امع اخلرباء وامعلمي اللغى العربية
دليل املقابلة امع اخلرباء وامعلمي اللغة العربية
بطاقة اإلشراف
السرية الذاتية للباحث

ف

الفصل األول
اإلطار العام والدراسات السابقة
أ-

خلفية البحث

إن تعليم اللغة العربية منذ بداية املرحلة التعليمية روضة كانت أو إبتدائية يهدف إىل
متكني الطالب من مهارات اللغة ،بطريق تزويدهم باملهارات األساسية :االستماع ،والقراءة،
والكالم ،والكتابة .1وزاد على حممد مذكور أن من أغراض تعليم اللغة العربية هي مساعدة الطالب
على اكتساب ممارسات املهارات اللغوية الصحيحة ،واجتاهاهتا السليمة ،والتدرج يف تنمية هذه
املهارات على امتداد املراحل التعليمية ،2حبيث يصل الطالب يف هناية هذه املرحلة إىل مستوى
لغوى ميكنهم من استخدام اللغة مبساعدهتم على مواصلة الدراسة يف املراحل التعليمية التالية.
وعلّمت املدارس أبناءها اللغة العربية ألن هلا مكانة خاصة بني لغات العامل .كما أن أمهية
هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم يف عصرنا احلاضر .وترجع أمهية اللغة العربية إىل أسباب ،وهي)1( :
لغة القرآن ،وهي تلك اللغة اليت حيتاجها كل مسلم ليقرأه أو ليفهمه ،و( )2لغة الصالة ،إذ يريد
كل مسلم أن يؤدي الصالة فوجب عليه أن يؤديها بالعربية ،لذلك فإن العربية مرتبطة بركن أساسي
من أركان اإلسالم ،و( )3لغة احلديث الشريف ،و( )4ازداد عدد متكلمي اللغة ،إن اللغة العربية
مستخدمة كلغة أوىل يف اثنتني وعشرين دولة عربية وتستخدم كلغة ثانية يف كثري من الدول
3
اإلسالمية.

Departemen Agama, Kurikulum Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah (Jakarta: Dirjen
Binbaga Islam, Direktorat Mapendais pada Sekolah Umum, 2003) p. 1
 2علي حممد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية ،الطبعة األوىل  (،الكويت :مكتبة الفالح ، ) 1894 ،ص.21 :
 ، 3حممد علي اخلويل ،أساليب تدريس اللغة العربية ،الرياض1898 ،م ،ص18 .

1

اللغة العربية هلا مكانتها اخلاصة يف تاريخ الشعب اإلندونيسي منذ أكثر من اثين عشر قرنا
الناجتة عن احتكاكهم بالدين االسالمي احلنيف .فإهنم وال شك يتعاملون مع اللغة العربية يف
مناسكهم ودعواهتم وجهودهم يف التعمق يف تعاليم دينهم فضال عن قراءهتم القرآن الكرمي،
فأصبحت بصمات اللغة العربية ظاهرة يف لغة معاملتهم الدينية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية
والسياسية .استخدام اللغة العربية يشكل جزءا اليتجزأ من فعاليات حياة املسلمني اليومية يف بالد
اإلندونيسيا ،لذا كانت العربية مدروسة يف املادرس يف إندونيسيا.
ولنجاح عملية تعليم اللغة العربية حتتاج املدارس إىل املنهج اجليد ،وقال رشدي أمحد
طعيمة إن من عناصر املنهج اجليد هي :األهداف وتتكون األهداف من األهداف العامة واخلاصة،
واحملتوى أو املادة ،والطريقة ،والتقومي .4وهذه العناصر ال تنفصل بعضها عن بعض بل كلها
متعلقات ومتكامالت ،فاألهداف عندما تكون حمددة ستكون أساسا الختيار احملتوى أو املادة
وحتديد الطريقة املناسبة لتدريسها .وبعد أن أخذت العملية التعليمية طريقها تأتى إىل عملية
التقومي.
كان احملتوى أو املادة يف املدارس مكتوبة يف الكتاب املدرسي الذي قررته املدرسة يف
ِّ
كراسة التدريبات لرتقية كفاءاهتم وقدراهتم يف
منهجها ،وقد تكون املدارس تعلّم أبناءها بوسيلة ّ
فهم املواد الدراسية األساسية اليت تكتب يف الكتاب املدرسي وال سيما يف مادة اللغة العربية .ومن
أهداف استخدام كراسة التدريبات هي تزويد املادة املناسبة بالكتاب املدرسي.
ولكن قد حتدث يف كثري من املدارس أن بعض املعلمني يهملون الكتاب املدرسي
ويهتمون كثريا بكراسة التدريبات حيث يستخدموهنا كل يوم أثناء تدريسهم ألسباب كثرية ،منها
ضيق الوقت مبعىن أنه إذا استخدم املعلم الكتاب املدرسي يف تدرسيه سيحتاج إىل وقت طويل،
وأحيانا قد انتهى الوقت ومل تنته عملية إلقاء املادة الدراسية .ألن احلصص لتعليم اللغة العربية يف
كثري من املدارس كانت قليلة ج ّدا ،حيث يدرسها الطالب مرتني أو ثالث مرات يف األسبوع مع
 4رشدي أمحد طعيمة ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،مناهجه وأساليبه( ،الرباط  :منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة ،إيسيسكو ،)1898 :ص22 :

أن املواد الدراسية يف الكتاب املدرسي كانت كثرية ج ّدا .ويف هذه احلالة قد قامت كراسة التدريبات
مقام الكتاب املدرسي.
تؤدى إىل مشكلة كبرية عندما كانت كراسة التدريبات تتوافر معايريها
هذه املظاهر ال ّ
ومواصفاهتا اجليدة من وجوه الشكل العام واإلخراج الفين ،واحملتوى أو املادة ،والصور والرسومات،
والتدريبات ،ولغة الكراسة وأسلوب العرض فيها .ولكن ستحدث مشكلة كبرية إذا كانت كراسة
التدريبات ال متلك جودة عالية ،وال تناسب معايريا قيمة .كما حدثت يف مدينة جاكرتا وموجوكرتا
يف السنة املاضية ،على سبيل املثال يف جاكرتا وجدت كراسة التدريبات الىت موضوعاهتا ال تناسب
بشخصيات الطالب و مستوياهتم وعمرهم حيث كتبت فيها موضوع "احلياة الزوجية" مع أن تلك
الكراسة مستخدمة يف املدرسة اإلبتدائية .أما يف مدينة موجوكرتا وجدت كراسة التدريبات اليت فيها
صورة املرأة العارية "فنّانة مييايب" وتلك الكراسة مستخدمة يف املدرسة اإلبتدائية أيضا.
انطالقا مما سبق وخوفا من وجود بعض األخطاء يف كراسة التدريبات ،ومن حيث أنه
ينبغي أن ال تكون جامدة أو ثابتة ،وال تراعي التطور يف العلوم والتقدم التكنولوجي ،يرى الباحث
أنه ال بد من عملية تقومي هلذه الكراسة للتعرف على اجيابياهتا للعمل هبا وتثبيتها ،وللكشف عن
سلبياهتا للتغلب عليها وازالتها .فرييد الباحث أن حيلل كراسة التدريبات املستخدمة يف مدرسة
سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية من حيث جودهتا .ولرتكيز هذا البحث سيبحث الباحث
يف الشكل العام واإلخراج الفين ،واملواد ،والصور والرسومات ،والتدريبات ،ولغة الكراسة وأسلوب
العرض يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا
الشرقية.
ومن األفضل اجراء عملية التقومي لكرسة التدريبات بعد عام أو عامني من تطبيقها
التجرييب يف املدارس ألن استقصاء الرأي الفوري حول كراسة التدريبات حديث الطبعة والتطبيق ال
يعطي سوى فكرة عامة عن مدى تقبل الكراسة مبجملها أو أجزاء منها .لذا فقد كانت عملية
تقومي الكتب املدرسية يعين كراسة التدريبات يف هذا البحث عملية تشخيصية تقود إىل تطوير
وحتسني مستوى كراسة التدريبات ،لتكون أداة تعليمية صاحلة يف يد املعلمني واملتعلمني الذين
حيرصون على تعليم اللغة العربية.

Aktif
فقد تناول هذا البحث كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية:
 Mendengar, Berbicara,Membaca dan Menulisاليت ألفها حممد ألفان،
ورابعة الوحيدة ،و أأن أندرييانا وأصدرهتا جلنة النشر مبعهد مفتاح اهلدى ماالنج-جاوا الشرقية
كأداة ثانوية يف عملية تدريس اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية،
ألهنا متثل الوجه التطبيقي للمنهج الرتبوي ،وهي تشكل الوعاء الذي حيوي املادة التعليمية اليت
يفرتض أهنا األداة أو إحدى األدوات اليت تستطيع أن جتعل التالميذ قادرين على حتقيق أهداف
منهج اللغة العربية.
فجاء هذا البحث لتقومي كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا
املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية لعملية التدريبات .استخدم الباحث يف هذا البحث استبانة معيارية
كأداة تقوميية للحكم على جودة كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة "سوريابوانا"
املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية .واختار الباحث هذه املدرسة ألهنا هتتم كثريا باللغة العربية حيث
جهزت السكن للطالب يسكنون فيها وميارسون اللغة العربية حىت اشتهرت هذه املدرسة مبدرسة
ّ
لغتني.

ب -مشكالت البحث و أسئلته

قد سببق بيان املشبكلة الواقعة يف اسبتخدام كراسبة التدريبات لدى طالب الصف األول
من مدرس ب ببة "س ب ببوريابوانا" املتوس ب ببطة ماالنج-جاوا الش ب ببرقية وهي عدم معرفة جودة معيار كراس ب ببة
التدريبات املس ببتخدمة .فتتمثل مش ببكلة البحث يف السب بؤال الرئيس اليايل :ما مدى جودة كراس ببة
التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية ؟
وقد تفرعت عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة التالية:
 .1ما مدى جودة الشببكل العام واإلخراج الفين يف كراسببة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسببة
سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية ؟

 .2ما مدى مناس بببة املواد يف كراس ببة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرس ببة س ببوريابوانا املتوس ببطة
ماالنج-جاوا الشرقية بالكراسة املدرسي؟
 .3ما مدى جودة الصور و الرسومات يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا
املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية ؟
 .4ما مدى مناس ب ب ب بببة التدريبات يف كراس ب ب ب ببة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرس ب ب ب ببة س ب ب ب ببوريابوانا
املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية مبحتواها ؟
 .5ما مدى جودة لغة الكراسبة وأسبلوب العرض يف كراسبة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة
سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية ؟

ج -أهداف البحث

املرجوة هلذا البحث كما تلي:
كانت األهداف ّ
 .1التعرف على مدى جودة الش ب ببكل العام واإلخراج الفين يف كراس ب ببة التدريبات يف مادة اللغة العربية
يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية
 .2التعرف على مناسبة املواد يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة
ماالنج-جاوا الشرقية بالكراسة املدرسي
 .3التعرف على مدى جودة الصور و الرسومات يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة
سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية
 .4التعرف على مناس ب بببة التدريبات يف كراس ب ببة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرس ب ببة سب ب بوريابوانا
املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية مبحتواها
 .5التعرف على مدى جودة لغة الكراسببة وأسببلوب العرض يف كراسببة التدريبات يف مادة اللغة العربية
يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية

د -فروض البحث

لإلجابة عن أسئلة البحث السابقة وضع الباحث فروض البحث التالية:
تتوافر مواص ب ب ببفات ومعايري اجلودة يف كراس ب ب ببة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسب ب ب ببة س ب ب ببوريابوانا
املتوسطة ماالنج -جاوا الشرقية حددها الباحث  %55فما فوق.

ه -أمهية البحث

 .1من الناحية النظرية
أن تكون نتائج البحث نظرة جديدة لدى مؤلفي كراسة التدريبات يف حتسني عملية كتابتهم،
ولعل هذا البحث مرجعاً جذاباً يفتح اآلراء النرية يف استخدام الدراسات األكادمييية وترقيتها
بأجود صورة.
َ
 .2من الناحية التطبيقية
أوالً :للطلبة
(أ) زيادة إنتباه الطلبة ورغباهتم ونشاطتهم يف تعلم اللغة العربية.
(ب) وتنمية كفاءهتم يف استخدام كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية.
ثانيا :للمعلمني
أن تكون نتائج هذا البحث دافعة هلم لكتابة كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية باستخدام
النظرية املوجودة يف هذا البحث
ثالثا :للمدرسة
أن تكون نتائج هذا البحث إسهاماً مرجعياً للمدرسة اليت أرادت أن تستخدم كراسة التدريبات
يف مادة اللغة العربية من خالل مادة الدراسية
رابعا  :للباحثني
أن يكون هذا البحث مرجعا يف البحوث املقبلة ،وتطور املعرفة واخلربة

و -حدود البحث

 .1احلدود املوضوعية

ليكون البحث أكثر وضوحاً وأسهل فهماً فيقتصر هذا البحث على مدى توافر معايري اجلودة
(الشكل العام واإلخراج الفين ،واملادةز ،والصور والرسومات ،والتدريبات ،ولغة الكراسة وأسلوب
العرض) يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا
الشرقية.

 .2احلدود املكانية

إن الدراسة امليدانية اليت قام هبا الباحث أجريت يف الصف األول من مدرسة سوريابوانا املتوسطة
ماالنج-جاوا الشرقية

 .3احلدود الزمانية

والدراسة امليدانية اليت الىت قد قام هبا الباحث هلذا البحث جرت يف شهر مارس-أبريل 2013
م

ز -حتديد مصطلحات البحث
 .1املعيار

لغة :يعين املعيار ما يقدر به غريه ،ويعين أمنوذجاً متحققاً أو متصب ببوراً ملا جيب أن يكون

عليه الشيء.5

اصط ط طططالحا :جمموعة من الشب ب ب ببروط واألحكام اليت تعترب أسب ب ب بباسب ب ب ببا للحكم الكمي أو

الكيفي من خالل مقارنة هذه الشروط مبا هو قائم وصوالً إىل جوانب القوة والضعف.2
ويقال بأنه ":جمموعة من الشروط واألحكام املضبوطة علمياً اليت تستخدم كقاعدة أو
أس ب ب ب بباس للمقارنة واحلكم على النوعية أو الكمية هبدف تعزيز مواطن القوة لتعزيزها ،وتش ب ب ب ببخيص
مواطن الضعف لعالجها.5
 .2اجلودة
لغة :مبعىن الشيء اجليد ،وهي مصطلح لغوي يطلق على من كلف بعمل فأجاده
ومصطلح اجلودة يف القرآن الكرمي متمثل يف لفظ اجلياد يف اآلية احلادية والثالثني من سورة(ص)
يف قوله تعاىل

"             

      
  
 
 

9

"حينما عرض على(سليمان عليه السالم)عشية يوم من األيام (بعد

العصر) اخليل الصافنات أي الواقفة على طرف احلافر كناية عن النشاط واحليوية والقوة والتأهب
لالنطالق واالنقياد بفارسها .أما لفظ (اجلياد) فيعين اجليدة يف اجلري واالنقياد اليت تؤدي ما يطلب
منها بصورة جيدة وانطالقاً من هذا الوصف القرآين اجمليد للخيل وقوفاً وانطالقا أطلق لفظ جواد
على احلصان ملا ميتاز به من جري سريع قوي بصورة جيدة.8
 5إبراهيم أنيس ،املعجم الوسيط ،اجلزء الثاين ،الطبعة الثانية( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،)1892،ص 238
Carter: "dictionary of education" (New York: mc Graaw-Hill, 1853), p. 153
 5فيصل عبد القادر و عبد الوهاب بغدادي ،حبوث يف اجلودة ،جامعة أم القرىUqu.edu.sa/page/ar .
 9سورة ص (آية)31:
 8جودت الركايب ،طرق تدريس اللغة العربية ،الطبعة الثانية( ،دمشق :دار الفكر العريب ،)1885،ص 14

2

اص طططالحا :تعين الوفاء جبميع املتطلبات املتفق عليها حبيث تنال رض ببا العميل ويكون
املنتج ذو جودة عالية وتكلفة اقتص ب ببادية 10ومن منظور العملية التعليمية فاجلودة تعين :الوصب ب ببول
إىل مس ببتوى األداء اجليد وهي متثل عبارات س ببلوكية تص ببف أداء املتعلم عقب مروره خبربات منهج
معني ،ويتوقع أن يستويف مستوى متكن حمدد مسبقاً.
وأنبه ميكننبا تبين التعريف اإلجرائي جلودة كراس ب ب ب ب ب ببة التبدريبببات ببأنبه" :توافق الش ب ب ب ب ب ببروط
واملواص ب ب ببفات الواجب توافرها يف كراس ب ب ببة التدريبات املقررت مع املعايري الس ب ب ببليمة املتعارف عليها،
وص ب ب ب ب ب ببوالً للتعليم والتعلم الفباعل املؤدي لتوليد األفكار واإلبداع ملواجهة احلياة العملية بأقل جهد
وتكلفة." 11

 .3كراسة التدريبات
لغة (:كرس) الشيء ضم بعضه إىل بعض والبناء أسسه (الكراسة) اجلزء من الكراسة
يقال هذه الكراسب ب ب ب ببة عشب ب ب ب ببر ورقات وهذا الكراسب ب ب ب ببة عدة كراريس وقرأت كراسب ب ب ب ببة من كتاب كذا
12
وإضمامة من الورق هتيأ للكتابة فيها .واجلمع منها كراس وكراريس وكراسات
اصطططالحا:كراسببة التدريبات هي من أكثر األدوات التعليمية اسببتخداماً يف املدارس،
إذ تعتمد عليها املواد الدراسبية يف تتلف مراحل التعليم ،فهي الوسبيلة الثنائية من وسائل التعليم،
ويرى ناص ببر عبد ا أهنا جمموعة من التدريبات اللغوية اهلادفة واملرتبطة مبادة الكراس ببة األس بباس ببي
للطالب مع إضببافة بعض التدريبات اليت يتوقع أن يسببأل فيها الطالب وحتتوي على أسببئلة متنوعة
اهلدف ،مهنا أن يطلب من الطالب حلها ومراجعتها مع املعلم يف الفصل.13

 11فيصل عبد الكرمي ،املرجع السابق
 12إبراهيم أنيس ،املرجع السابق ،ص 593

 13ناصر عبد ا الغايل وعبد احلميد عبد ا ،أسس إعداد الكتب التعليمي لغري الناطقني بالعربية ( الرياض :درا الغايل ،دون
سنة) ص11:

وقبال على القبايي أن كراس ب ب ب ب ب ببة التدريبات هي جمموعة من التدريبات اليت تص كل
جمموعة منها بدرس أو قسبم معني من دروس املادة األسباسية ،وهتدف هذه التدريبات إىل إعطاء
التالميببذ مزيببدا من التببدريبببات على اس ب ب ب ب ب ببتعمببال مفردات الببدرس وتراكيبببه اللغويببة وتعزيز مفردات
14
الدروس السابقة وتراكيبها اللغوية
ولقبد تعبددت تعريفبات كراس ب ب ب ب ب ببة التبدريببات ،ولعبل أبس ب ب ب ب ب ببطها هو الوعاء الذي حيوي
اإلختبار أو التدريبات يراد إيصاهلا إىل التالميذ وجتريبتها خالل عملية التدريس.
 .4املادة
هي جمموعة من املوضوعات اليت نرغب يف تقدميها للطلبة بغرض حتقيق أهداف تعليمية
15
معرفية أو مهارية أو وجدانية .وهي املضمون الذي يتعلمه الطلبة يف علم ما.

 14على القايي وحممد علي السيد ،التقنيات الرتبوية يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ( ،القاهرة :منشورة املنظمة
اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة-إيسيسكو )1881 ،ص12 :

 15عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،كن متخصص :إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ( ،الرياض :العربية
للجميع1430،هب) ص111 :

ح -الدراسات السابقة

هتببدف معرفببة الببدراسب ب ب ب ب ب ببات السب ب ب ب ب ب ببابقببة إىل معرفببة اجلهود اليت بببذلببت من قبببل يف جمببال هببذا البحببث
واستعراضها لالستفادة منها يف عدد من الوجوه أمهها:
12
 .1حسن اخلامتة

املوضوع:

تصب ب ببميم كراسب ب ببة التدريبات لتنمية مهارة الكالم باملدرسب ب ببة املتوسب ب ببطة خري الدين كوندانج
الجي ماالنج

أهداف البحث:

أ.

ب.

تص ب ب ببميم كراس ب ب ببة التدريبات لتنمية مهارة الكالم باملدرس ب ب ببة املتوس ب ب ببطة خري الدين
كوندانج الجي ماالنج
معرفة فعالية التدريبات يف كراسببة التدريبات لتنمية مهارة الكالم لدى الطالب يف
املدرسة املتوسطة خري الدين كوندانج الجي ماالنج

منهج البحث:

املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث والتطوير ((R&D

نتائج البحث:

أن التدريبات املص ب ب ب ب ببممة يف كراس ب ب ب ب ببة التدريبات فعالة لتنمية مس ب ب ب ب ببتوى مهارة الكالم عند
طالب صف السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية خري الدين فعالة لدى الطالب
وجبد البباحبث من هبذا البحبث التش ب ب ب ب ب بباببه يف جمبال البحبث ،يعىن كالمهبا حبث يف
كراسب ب ب ب ب ببة التدريبات إال أن هذا البحث يرتكز يف مهارة الكالم ،وأرادت الباحثة من حبثها
معرفبة فعباليبة كراس ب ب ب ب ب ببة التبدريببات لتنميبة مهبارة الكالم .ومل جيبد البباحبث يف هبذا البحث
 12حسن اخلامتة ،تصميم كراسة التدريبات لتنمية مهارة الكالم باملدرسة املتوسطة اإلسالمية خري الدين كوندان جايي ما جان .
رسالة املاجستري غري منشورة ( ،ماالنج :كلية الدراسة العليا ،جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،
)2008

ويقوم ما يف كراس ببة
التحليل والتقومي يف مض ببمون كراس ببة التدريبات .أما الباحث س ببيحلل ّ
التدريبات .واملنهج املس ب ب ببتخدم فيه منهج البحث والتطويري .أما الباحث سب ب ب بيس ب ب ببتخدم
املنهج الوصفي التقوميي لتحليلها
.2

خزانة احلكمة

15

املوضوع:

إعداد كراسببة التدريبات وفعاليتها يف ترقية مهارة الكالم (حبث تطويري وجترييب يف مدرسبة
احملمدية األوىل املتوسطة يف سيدوحارجوا).

أهداف البحث:

أ.

ب.

إنتاج كراسببة التدريبات يف ترقية مهارة الكالم يف مدرسببة احملمدية األوىل املتوسببطة
يف سيدوحارجوا يف العام الدراسي 2012-2011
معرفة فعالية كراسب ب ببة التدريبات يف ترقية مهارة الكالم يف مدرسب ب ببة احملمدية األوىل
املتوسطة يف سيدوحارجوا العام الدراسي 2012-2011م

منهج البحث:

املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث والتطوير ( (R&Dوجترييب بتصميم
جمموعتني

نتائج البحث:

إن كراس ب ب ب ب ببة التدريبات يف مهارة الكالم تتكون من أربعة دروس :الدرس األول يتكلم عن
الوص ببول إىل املكتبة ،والدرس الثاين يتكلم عن زيارة عمر يف املس ببتش ببفى ،والدرس الثالث

 15خزانة احلكمة ،إعداد كراسة التدريبات وفعاليتها يف ترقية مهارة الكالم (حبث تطويري وجترييب يف مدرسة احملمدية األوىل

املتوسطة يف سيدوحاريوا) .رسالة املاجستري غري منشورة ( ،ماالنج :كلية الدراسة العليا ،جامعة موالنا مالك إبراهيم

اإلسالمية احلكومية ماالنج)2012،

يتكلم عن األس ب ب ب ب ب ببرة ،والبدرس الرابع يتكلم عن مببارة كرة القدم .وأن كراس ب ب ب ب ب ببة التدريبات
املستخدمة هلا فعالية أو بعبارة أخرى أهنا تؤثر جوهريا على حتسني كالم الطالب.
اس ب ب ببتفاد الباحث من هذا البحث التش ب ب ببابه يف جمال البحث ،يعىن كالمها حبث يف
كراسببة التدريبات إال أن هذا البحث يرتكز يف إعدادها ،وأرادت الباحث من حبثها معرفة
فعباليبة كراس ب ب ب ب ب ببة التدريبات لتنمية مهارة الكالم .ومل جيد الباحث يف هذا البحث التحليل
ويقوم ما يف كراس ب ب ب ب ب ببة
والتقومي يف مض ب ب ب ب ب ببمون كراس ب ب ب ب ب ببة التدريبات .أما الباحث س ب ب ب ب ب ببيحلل ّ
التدريبات .واملنهج املس ب ب ببتخدم فيه منهج البحث والتطويري .أما الباحث سب ب ب بيس ب ب ببتخدم
املنهج الوصفي التقوميي لتحليلها

.3

أمحد نور خالص

19

املوضوع:

تقومي احملتوى الثقايف ى سلسلة العربية بني يديك

منهج البحث:

املنهج املسببتخدم يف هذا البحث هو املنهج الكمى ،والباحث إمنا ميتحن بنود األس بئلة يف
هذه السلسلة هل هي صادق أو ال ،وإىل أي مدى تكون نسبة صدقها

نتائج البحث:

عدم مراعاة هذه الس ب ببلس ب ببلة مراعاة جيدة يف تقومي احملتويات الثقافية ولكن نتائج الطالب
يف االمتحانني القبلي والبعدي نسبتها املئوية متوسطةة ،مع وجود املشكلة السابقة
اس ب ب ب ب ب ببتفبباد الببباحببث من هببذا البحببث أن هببذا البحببث يقوم بعمليببة التقومي ،ولكن
التقومي حمدود يف احملتويات الثقافية يف سب ب ب ب ب ببلسب ب ب ب ب ببلة كتاب العربية بني يديك .فأما الباحث
 19أمحد نور خالص ،تقومي احملتوى الثقايف ىف سلسلة العربة بني يدي  .رسالة املاجستري غري منشورة ( ،ماالنج :كلية الدراسة
العليا ،جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج)2005،

بيقوم كراسببة التدريبات يف وجوه كثرية (الشببكل العام واإلخراج الفين ،واحملتوى ،والصببور
سب ّ
والرسومات ،والتدريبات ،ولغة الكراسة وأسلوب العرض)

.4

شريف هداية ا

18

املوضوع:

تقومي كتاب د .هدايات وآخرين وكتاب لوزارة الشؤون الدينية

أهداف البحث:

الكشف عن إجيابتهما وسلبياهتما والوقوف على أكثرمها درجة تقوميية

منهج البحث:

املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي التدريبايت

نتائج البحث:

إن هلذين كتابني عددا من اإلجيايبات والس ب ب ببلبيات يف نواحى إعدادمها وحمتوامها واملهارات
املقدمة فيهما وطريقة التدريس فيهما،و أن الكراسة املدرسي لد .هدايات وآخرين حصل
على جمموعة درجة النسببة املؤوية التقوميية  %21والكراسبة املدرسي لوزارة الشؤون الدينية
حصل على %95
اسببتفاد الباحث من هذا البحث أنه يقوم بعملية التقومي يف كتابني (دراسببة املقارة)
يف إعببدادمهببا وحمتوامهببا واملهببارات املقببدمببة فيهمببا وطريقببة التببدريس فيهمببا .فببأمببا الببباحببث
س ب ب ب ببريكز التقومي يف كراس ب ب ب ببة التدريبات من وجوه ش ب ب ب ببكل العام واإلخراج الفين ،واحملتوى،
والصور والرسومات ،والتدريبات ،ولغة الكراسة وأسلوب العرض.
 18شريف هداية ا ،تقومي كتاب د .هدايات وآخرين وكتاب لوزارة الشؤون الدينية  .رسالة املاجستري غري منشورة ( ،ماالنج:
كلية الدراسة العليا ،اجلامعة اإلسالمية اإلندونيسية -السودانية )2001،

الفصل الثاين
اإلطار النظري
ملا كان اهلدف من هذا البحث هو الوصووومل ملفة جودة كةاس و الردبابا من وجوه الش و
الفام واإلخةاج الفين ،واملادة ،والصوب و الةسوما  ،والردبابا  ،ولغ ال ةاس وأسلوب الفةض وما حتققه
ل الردبا
هذه الدباس و و و من أس و ووال ك اقو جودة كةاس و و و الردبابا والذ افد أداة بي و و و
الفنص ووة ايوهة الف ل الرفل  .إن هذا الفص و و ميث األبض الص وولب الط انمله من ا الدباس و و
إبساء قوا دها ووضع أس ا وحتداد إجةاءاهتا ح ث اش األد ا الط حتص ل ا الباحث جمامل
حبثه مما ا و ووا د لي اف ا ه ،وإ،ةايه ،واناوله من منظوب اة و وقد جاء اخلموط الفةاض و و هلذا الفص و و
كالرايل:

املبحث األول :كراسة التدريبات وما يتعلق هبا
أ-

مفهوم كراسة التدريبات

كةاس و و و و و الردبابا هي من أكثة األدوا الرفل اسو و و و ووردداما املداب  ،إه افر د ل ا
املواد الدباس و و مرلح مةاح الرفل ي ،ي الوس و و ل الثناي من وسو وواي الرفل ي ،واة اصو ووة بد
أهنا جم و من الردبابا اللغوا اهلاد واملةابم مبادة ال ةاس و و و األس و و وواس و و ووي للمالك مع إض و و ووا فض
الردبابا الط اروقع أن ا و و و و و و مل ا المأب وحترو لي أسو و و و و ووطل مرنو اهلدف ،م نا أن املك من
المأب حل ا ومةاجفر ا مع املفلي الفص .1
وقامل لي القامسي أن كةاسو و و و و و و الردبابا هي جم و من الردبابا الط ر ك جم و
من ا دب أو ق ووي مفن من دبو املادة األس وواس و  ،وهتدف هذه الردبابا إء إ ماء الرأم ذ م ادا
من الردبابا لي اس و وورف امل مفةدا الدب واةاك به اللغوا واف ا مفةدا الدبو ال و ووا ق واةاك ب ا
1

اصة بد

الغايل و بد احل د بد  ،املةجع ال ا ه .ص11:

اللغوا  .2ولقد افدد افةافا كةاس و و و و و الردبابا  ،ولف أ و و و ووم ا هو الو اء الذ
الردبابا اةاد إاصاهلا إء الرأم ذ وجتةاباهتا خأمل ل الردبا .
مما س و ووبه ةأ الباحث أن كةاسو و و الردبابا هي من إحد املواد الرفل الط ا و وورددم ا
ل الرفل ي لد أسي ،وهي م و و و وورددم ح و و و ووك حاجا املفل ن والمأب
املفل ون وس و و و و ل
وم وهلي .وكا ت كةاس الردبابا من مصادب الدب أاضا ألهنا ا رم ع أن ا رددم مع مصادب الدب
األخة .
و اإلخرباب أو

ب -أمهية كراسة التدريبات وأبعادها
الف ل الرفل والرت وا ال غىن ن ا،
كةاسو و الردبابا ها أمه ح وا ودوب ا
ل الرفلي" .واةجع أمه ر ا لل ا الرال :3
هي ك ا اقولون":حجة ال اوا
 -1اقدم املفلوما واأل اب واملفاه ي األساس مقةب مفن.
 -2ا ك الرأم ذ الصفا االجر ا املةغو
 -3تم نْ ان املفل ن من مفة و وس و و و و و ووايو اإلص و و و و و ووأ الرت و نوود اغ ا املنواها واإلملوام سوا ،وامواة ةايه
ادبا ا وحت ن ا.
 -4ةاس و الردبابا ا وورم ع املفلي أن ان ي الرأم ذ الق ي ،امل ابا  ،وجوا ك اإلص وأ املرفددة
صوب مةاب ومنظ .
من الفوايد ال ووا ق ل ةاسو و الردبابا اصو و الباحث إء ر ج واحدة هي ":ش وودة احلاج إء
كةاس الردبابا  ،ه ال ا ون الردبا ادبا ا وافل ا ا أ دون اسرددام كةاس الردبابا .
أما أ فادها ناك وام وأ فاد ارداخ وافةض ف ا الن ب ل ةاس الردبابا من ا:4
-1

البعد االقتصادي:

وارح ي

ا لفر ا اإلمجال

دة وام من ا:

2

لي القامسي وحم د لي ال د،املةجع ال ا ه .ص12 :

4

لي القامسي ،املةجع ال ا ه .ص33 :

 3الكتاب املدرسي واملنهاج( ،مف د الرت األ ةوا  :unescoاف نا ممبو 1892،م) ،ص 22
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وع الوبق ووز ه
ق ا الصفح الواحدة
وع المبا
د الصوب والةسوما واخلموط
األلوان
دد الن خ

البعد البصري:

ح ث إن املرفلي ارلقي املادة الفل من ال ةاس صةاا ،و ناصةها هي:
 امل ا ن ين الرل ذ ،واداه امل رن ال ةاس مق ا احلةف امل رددم األلوان ومد جتا ا امل ا ا ن ال موب واأل دة-3

البعد الرتبوي والنفسي:
ارفله هذا البفد نظةة الرت وان حنو كةاس و و و و الردبابا  :ال ةاس و و و و ظةهي ل و و و وت أ بو
الوس و و و وواي األخة و ناص و و و ووةها
اخرباب .هي ب ه الرل ذ وامل الوقت وهلك لي
هي:
 مادهتا الفل ةاقر ا( كل – ج ي )ةجوة من ا
 -األهداف امل ن

-4

البعد الفين والتقين:

ولف هذا أهي أ فاد ال ةاسو ن الذ ُيمَّة اج ال ةاس ن ا واقن ا؟ ه هو املؤلح أم املمبفي
الفنان؟ أم كأمها؟ و فرقد أن احللومل الثأ ،غا اضج واأل ض اش ين إلخةاجه من:
املؤلح ،ين المبا  ،ين الةسي واخلموط ،اإلشةاف الرت و والرص ي واإلخةاج
تأليفها :اشووجع أغلك الدومل الر ل ح امل وور ة ل ةاسو الردبابا املف دة ،وا ووا د كرَّاسا لي
ش و ووة ال ةاسو و و  ،وهتري مبةاقب ال رك الص و ووادبة أ ا و و و إال مبا اأيي ق دة األم وأهدا ا
الرفل  .وإها أبد ا أن ووند ال ةاسو و إء أحه النا ر ل ف ا وإخةاج ا جك أن نظة إء
،أ ،جوا ك مرداخل هي :ايا ك الفل ي ،ايا ك الرت و وايا ك الفين .ال أن قص و و و و و ووةها
لي جووا ووك واحوود قن ؟ ومن هنووا اة البوواحووث اابوواع عل و جووداوودة إ ووداد املنوواها مبفىن
ةاقو املش و و و و و ووةوع املر وام مبفىن أن اروء ل ا ل ح كةاس و و و و و و و الردبابا مجا مرفاو من
اخلرباء االخرص و و و وواصو و و و و ن و الفن ن من امل دان مبةاحله املرفددة لي أن ارا هلي الوقت ال ا
للق ام سذه الف ل  ،وأن اوضووع اإلم ا ا كا حتت اصووة ي .و فبابة أخة نك أن ا ون
الر ل ح مجما نفْ ا اشوورتك ه اخرصوواص و ون م دا ون  :املادة الفل  ،ةايه الردبا  ،الوسوواي
الرفل  ،اللغ واإلخةاج الفين والرص ي

ج -املواصفات العامة لكراسة التدريبات
ل ةاسو و و الردبابا اي دة مواص و ووفا كثاة ال مي ن حص و ووةها مج فا حتت هذا الفنوان ول ن
مي ن أن ذكة من ا األهي دون امل ي وهي:5

 -1كراسة التدريبات واملنهاج

ملا كان املقةب املدبس و و ووي ألا مادة من مواد الرفل ي افد افص و و و و أ وامب قا ألهداف املن ا
إن لي ال ةاس و و و املقةبة لرلك املادة أن ا ون كةاس و و و مأي ا خذ ا ربابها مج ع أق و و وام هلك

 5جم د إ ةاه ي دمف  ،الكتب املدرسية وأمهيتها وكيفية اختيارها وتقييمها ( ،غداد:جمل ايامف امل رنصةا الفدد األومل .)1892

ص231:

املقةب الذ املك افل ه وافل ه من قب الرأم ذ  -لي حنو أ ض و و و و و  -و االس و و و و وورفا ه و غاه من
ال رك أو املةاجع ها الفأق املوضوع.
أال ا ون مقصو و و و و وووبة مبادهتا وحمروااهتا لي اغم مفةدا املن اج املقةب وحدها ،أو لي
احلقايه واملفلوما النظةا اجملةدة اململوب دباسو و وور ا من قب الرأم ذ ض و و و ا ا لنجاح ي االخرباب
– قن -وإمنوا نوك أن افىن رو ا ةص كوا و ومرفوددة لن و الرأم وذ وم وهلي واجتواهاهتي إلش و و و و و ووباع
حاجاهتي وبغباهتي والردباك لي امل ابا ومبا ا ووا دهي لي الرصووةف اا ان وافق ح امل املواقح
احل اا املدرلف  ,واال دماج مع طر ي احملل .
أن او ة ةصو و و و و و ووا كووا و ألن اة ن مووا وا من مفلومووا جووداوودة مبووا افة ووه الرأم ووذ من
هذا ال ةاس و و ار و ووي الف ه والر ام

مفلوما س ووا ق حب ث اص ووب دباسو وور ي لل ادة املوجودة
والش ومل اململوب.
ملا كا ت كةاس و و الردبابا افد وس و و ل بي و و من وسو وواي انف ذ املن اج إ ه و وون أن
ي ال ةاس و و و ل و ووفر ا ومفة
اشو وورتك إ دادها املفل ون إش و وةاكا فل ا ألن هلك ا و ووا دهي
املبادئ الط ين لي أس وواس و ا ك ا اف د هك الرفةف لي مبادئ الردبا وأس ووال به املدرلف ومن
ش ن هذه امل امها أن اشجع لي الن و امل ين لل فل ن.
 -2كراسة التدريبات وحتديث املادة وإثراؤها
ظةا لرموب الفلي املر و ووابع املنا إن فض ال رك املدبس و و و مي ن أن افقد الص و وودق
أ،ناء با ر ا لذا إ ه نك أن ابذمل قص و و و و وواب اي د للر كد من أن املفلوما املوجودة كةاسو و و و و و
الردبابا ارفه مع احلقايه وأهنا حداث ا ارفله اإلحصاءا والنظةاا الفل .6
لإل ادة من كةاس الردبابا نك أال اقرصة لي جمةد حتص األ اب األول واسرظ اب
املفلوما الضو و ووةوبا املوجودة ه قن وإمنا نك أن اش و و و ال ةاس و و و – ح ث ا كان هلك مناسو و ووبا
 6اةمج حم د الغ او  ،البند رقم ( )03من التوجيه  84لسنة 1191م للمؤمتر الدويل األول للتعليم العام اهليئة العامة( ،القاهةة:
الشؤون املما ع األماا 1861 ،م) ص 413

لل وضوووع – لي منرجا من صوووص املؤلفا املردصوصو ي لرشووج ع الرأم ذ لي حتصو املفة
صو و و قاي من ألوان النش و وواط
ف و و و ي واال أع لي ع اق أوس و ووع .ا و وورح و وون أن الحه
الفقلي والف لي املردبج والط هتدف لل ش و ووح أو اثب ت ما ه افل ه من قب  ،و إء ادباك الرأم ذ
وان قدباهتي.2
 -0عرض املادة التعليمية يف الكراسة
كةاس و و و و و الردبابا ةض و و و ووا مناسو و و و ووبا من قب املؤلح وص و و و و و اغره
ةض املادة الرفل
املفلي ح ووكي اف
س وولوب لغو واضو و واةا ب ا اةا با ج دا .ومب ابة اة وا ال ا و
أاضو ووا لي حت و وون ةاقره الرفل ي ،ك ا ا و و لي اأم ذه ل الرفلي ،وادبسي لي الرف ا
املنظي.
ا
إ وداد موادة ال ةاس و و و و و و و من قبو املؤلح إ ودادا منمق وا ال ا في وحده لض و و و و و و و ان
والقدبة لي قةاءهتا من قب الرأم ذ وإمنا نك لي املؤلح أن ا ح الك املادة واصوغ ا سلوب
ا رج ك مل ومل الرأم ذ واهر اماهتي اخلاص ومبا ارفه مع اسرفداداهتي الفقل .
لي مؤلفي كةاسو و الردبابا لل دبسو و املروس ووم خاصو و أن ا ربوا كراسي ما ا ووفي
إل وه الفلوم الرت وا والنف و و و و و و و من ظةاا وجتابب ا ُير ف ل ط الرفل ي والرفلي حب ث اف
املوادة املوجودة كرووا وه امب ه فض المةايه القواي و لي لي ف المفو من ج و وا و و و و و وورج ووك
لمةايه الردبا الفا ل .9

-8كراسة التدريبات واملعلم

 2حم د الغ او  ،املةجع ال ا ه ،ص 411

 9أ و الفرو بضوان ،الكتاب املدرسي( ،القاهةة :م رب األجنلو املصةا 1892 ،م) ص 412

ل ط الرفل ي والرفلي أ مي ن أن افررب ةاق ادبا و و و و
بغي أمه كةاس و و و و الردبابا
م و و و وورقل ذاهتا افةف مةاق ال ةاس و و و و  ،وال مي ن أن حت حم املفلي ك ش و و و وويء .وإمنا هي جمةد
وس و و ل مف ن من وس و وواي الرفل ي األس و وواس و و الط قد الج إل ا املفلي مفظي ألوان الردبا يف
شووا ه الصووفي أكثة ا ل وح وا  .و قد ا وورددم ما ال ةاس و من مفلوما وخربا وأسووطل
حموبا للنقاش واحلواب والدباسو و و الذاا  ،والرمب ه ،أو إقام املش و وواباع إء غا هلك من ألوان النش و وواط
الذايت واي ا ي .لذا قد اضمة املؤلح إء ا ح مادة ال ةاس ل أيي موقح افل ي وهذا ما اؤكد
ن كةاس الردبابا مي ن أن ا ا د ا وان مفلي مر ابع ،وال ذ باغك الرفل ي .ةاس
الردبابا خادم لل فل ن س و و دا هلي ،وهي وس و و ل للرفل ي ول و وت غةض ووا هاهتا ،وهي خاض ووف
إلجةاءا
ما جاء
الف ة
القةاءا

املفلي والرل ذ ال م مةا لي هذه اإلجةاءا .8
الج أح ا ا املفلي لظةوف اقرض و ا ب ف الرأم ذ أو ب ف املادة إء أن الد الرأم ذ
كةاس و و و و و الردبابا من مادة ومفلوما واربز هلي النقاط الةي و و و و و هي ل اد الوضو و و و ووو
لدا ي ن املوض و وووع مما نفله أن ا لح الرأم ذ فد أن او ة هلي ال رك واملةاجع واجملأ
اخلابج ي لرش و وواق ي للقةاءة والبحث واالسو وورقصو وواء ،ول و وورف دوا من القةاءة اإلض و وا

ي ،وان اف اهي واة ش و و وودص و و و ر ي مما نف امل رب املدبس و و و ،
اوس و و و ع ع اق ي ،واوس و و و ع
وم رب الصح إء جا ك كةاس الردبابا حاج ضةوبا ال غىن لل فلي والرل ذ ن ا.
أن اري اخر اب هذه ال ةاسا و ه أسا اة و وا ربابا لغوا واجر ا وأخأق وأن
ا ون اهلدف هو اشووج ع المأب لي ان شوودصو ر ي وقدباهتي واشووواق ي للقةاءة وا وان ادة
القةاءة  ...وسذا املفلي هذا ال اقصد حتق ه امل اد من الرفلي اللفظي ،وإمنا ان الةغب الرفلي
الذايت.11
-5

لغة الكراسة

 8جم د إ ةاه ي ،املةجع ال ا ه ،ص 413
 11جم د إ ةاه ي دمف  ،املةجع ال ا ه .ص 244

من املفلوم أن ما اؤلح لرأم ذ املدبس و و و و املروس و و ووم ُيرلح لغ  ،وأس و و وولو ا ،وانظ ا ا
اؤلح لغاهي من الرأم ذ املةاح ال و و ووا ق والرال  .ؤالء ال مي ن ي ي ما ال ةاس و و و ما مل
ا ن مأي ا مل و و و و و ووروااهتي الثقا  ،والفقل  ،وممثأ لواقف ي الثقا واالجر ا ي .ومن هنا أ د أن
اوجه الفناا للقامو اللغو للمف  ،وقوالك الرفبا واملص ووملحا امل وورددم ال ةاسو و  ،ألج
أن ال اض ح هذه ال ةاس صفو ا اإلدباك اللغو .
انبغي ل ةاس و و و و و و و الرودبابوا مأءمو الواقع الثقا واالجر ا ي للرأم ذ ،األ فامل الذان
اف شووون ط غن ،قا ا ،واجر ا ا ،واقرصوواداا ،أو أسووة او ة ةص االاصووامل املواد املمبو
(كرك -صووحح -جمأ  )...و ةص ملشوواهدة األ أم والصوووب و امل ووةح ا والةسوووم ُيرلفون
أبضو و اهتي وخرباهتي و،قا اهتي الفام ن أ فامل اف ش ووون ط أو جمر ع ال اروا ة هلي ه مث هذه
الفةص 11و الرايل ؤالء األ فامل س و و و وور ون خرباهتي أق ،ةاء وأكثة ضو و و و و قا وحتدادا من ظةاي ي
اجملر ع األومل.12
-6

جتربة الكراسة:
قب أن اوضوع كةاس الردبابا ايداد موضع الرنف ذ ،وقب أن امبع واوزع لي
املداب صو و وووبة بمس للرداومل واالسو و وورف امل نك أن نةب الك ال ةاس و و و ملدة ا اد ن ام
دباسووي .وافض و أن اوزع من ووخ هذه ال ةاس و الذ هو حتت الرجةاك لي جم و من
املداب واملفل ني ل ملفوا ل ا إل داء ملحوظاهتي وعباي ي.

د -الشروط واخلصائص اليت جيب توافرها يف كراسة التدريبات اجليدة
 11ح ن باضي بد الةمحن ،أثر اخللفية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل واستعداده للقراءة يف سن ما قبل املدرسة حبث
غري منشور( ،بسال ماج را ايامف األبد )1896 ،

 12ح ن شحاا  ،قراءات األطفال( ،القاهةة :الداب املصةا اللبنا  ،)1886 ،ص 228

اروا ة
الي:13
-

كي حتقه كةاس و و و و الردبابا أغةاض و و و و ا الفل والرت وا لي أ ض و و و و وجه مم ن انبغي أن
ا جم و من الشووةوط واخلصوواي الط مي ن حصووةها مخ جماال مي ن حصووةها ا
كفاءة املؤلح ومسفره
مادة كةاس الردبابا وحمروااهتا
لغ كةاس الردبابا وأسلوب الفةض والرنظ ي ا
الش الفام ل ةاس الردبابا وإخةاج ا المبا ي
كةاس الردبابا
الردبابا

أوالا :كفاءة املؤلف
كا ت الشووةوط واخلصوواي ل ااك كةاسو الردبابا ال رلح كثاا مبا االأزم ل ااك
ال ةاس املدبسي ،وهي ك ا الي:14
 )1أن ا ون مؤلح كةاسو و و الردبابا مفةو ا فاءاه الفل والرت وا وله من اخلربة والرجة الفل
م دان الرفل ي فام  ،وخربة ادبا املادة خباصو و و ض و ووأ ن خربة ا ل ح ال رك املدبسو و و ما
اؤهلووه لرتمج و عبايووه و قوودبااووه الفل و  ،والرت وا و  ،وامل وودا و  ،إء واقع امب قي مووادة ال ةاس و و و و و و و
وحمرواااه الرفل .
 )2أن ارص و و و و و ووح والودقو واحل واداو  ،واألموا الفل ندما افةض وج النظة الط اقدم ا للش و و و و و ووة
والرف ا.

)Rumaharto, Prosedur Penyusunan LKS (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2112
 14جم د إ ةاه ي دمف  ،املةحع ال ا ه .ص311 :

H. 22

13

 )3أن ا ون املؤلح لي و ي اوام واقع اجملر ع ،وظةو وه ،واجتواهوااه الثقا  ،وأ ةا ه ،واقال ده ،وأن
ا ون قادبا لي حتداد الك الظةوف واالجتاها صدق وأما .
 )4أن ا ون هلذه الفل ووف مؤش وةا واضووح مي ن اسوورنبا ا ومفة ر ا من ،نااا ال ةاس و وحمروااهتا،
وأن ا ون هووذه الفل و و و و و و وفو الرت واو مرفقو مع حوواجووا اجملر ع وظةو ووه واقووال ووده ومر ش و و و و و و و و مع
االجتاها احلداث الرت .
 )5أن ا ون لود املؤلح وض و و و و و ووو كوامو ألهوداف املةحلو الرفل و وأهوداف املادة الط اؤلح ا
ال ةاسو  ،وأن ا ون لداه دباا كا قوا ن الرفل ي وخصاي منو الرأم ذ الذان اؤلح ال ةاس
من أجل ي.
 )6أن اوجه املؤلح ناا كا إء مقدم ال ةاسو و ةسهي ألن هلك افمي الرل ذ ةة ام ن
أهداف ال ةاس وماداه الرفل واملوضو ا املض ن ه ,لي أن افةض هذه املقدم سلوب
كرايب جذاب ومناس و ووك مل و وورو الرأم ذ أ أن الرل ذ حن اقة ها واقةأ ال ةاسو و و اش و ووفة ن
املؤلح ُيا به ش وودص و و ا حداث ةد و س وولوب ممرع له إء مواص وول قةاءة ال ةاس و و حىت
الن اا  ،واوج ه إء ة ال ةاسو و و و واقل ك ص و و ووفحااه ص و و وووبة سو و و وةاف  ،ل م نْون ةة ام ن
ال ةاس وموضو اهتا ألج أن ا ون أكثة اسرفدادا لقةاءهتا ،وأشد شوقا لدباسر ا.

ثانيا :مادة الكراسة وحمتواها
ال ند مل ملادة كةاس الردبابا اي دة أن اروا ة الشةوط الرال :15
 )1أن ا ون هناك أق واض و و و و ووح ن مادة ال ةاسو و و و و و وانظ ا ،و ن مفةدا املن اج الدباس و و و و ووي
وأهدا ا.
 )2وأن ارصو و ووح الك املادة احلدا ،والف ه والش و و و ومل ،وأن ا ون ما حترواه ال ةاس و و و من مفلوما
وحقوايه ومفواه ي ومص و و و و و ووملحوا مأي و مل و و و و و وورواوا الرأم ذ الفقل  ،والثقا  ،واالجر ا ،
واللغوا الص و و و و و ووح واملةحل الدباس و و و و و و و الط هي ا وأن ا ون موز اوزافا ادال لي أج اء
15

جم د إ ةاه ي ،املةحع ال ا ه .ص315 :

ال ةاسو و و و صو و ووله ح و ووك أمه ر ا .الن و ووب للرأم ذ ،ولل ادة ف و و و ا ،وان اقدم للرأم ذ لي
الف وم قدبا مشرتكا من املفابف ،واحلقايه ،واملفلوما حتق قا ألهداف املن اج.16
 )3أن اةا ي املفلوما واحلقايه الفل واخلربا وامل ابا واألسطل والر ةانا املوجودة ال ةاس
حاجا الرأم ذ وم وهلي ,وأن ا ون مةابم خبرباهتي وح اهتي وواقع جمر ف ي و ا جمامل واس و و و و ووع
لرن و قوودبة الرف ا لوودا ي .وأن ا ون ال ةاس و و و و و و و مو قووا اخر وواب حمرواووااووه من املوض و و و و و ووو ووا ،
واألمثل  ،والنص وووص ،واحلقايه الفل  ،واملفاه ي ،واملص ووملحا  ،والرفاباح ،والق ي ،وامل ابا ,
وأن ا ون الر ابان ،والرجابب الفل  ،واألس و ووطل واألمثل والنص و وووص ه منو وش و ووامل  ،ول
وا من الغ وض أو الرفق ود ,واألخموواء الفل و أو اللغواو مبوا اؤد إء اقل و أو حتوداوود الفوايوود
املبرغاة من ا.
 )4أن ارص مادة ال ةاس ال رك ال ا ق والأحق ف املادة لطأ ا الرل ذ ما افل ه من
سو و و و وونوا أو مةحل دباس و و و و و سو و و و ووا ق ي وإمنا نف هذه املفلوما واخلربا
مفلوما وخربا
أس وواس ووا افر د ل ه مةاح دباس ووره الأحق ك ا انبغي أن اةا ي ال ةاسو و الرتا ن والر وول و و
والر واس و و و و و ووك مواداوه وا امله مع مواد املوض و و و و و ووو ا األخة ها الفأق كاباباط الراباخ
ايغةا ا واباباط اللغ الفة الرت اإلسأم

 )9أن او ة ال ةاسو و و و و لقةاي ا هناار ا قاي مرابة من ال رك واملةاجع واملص و و و ووادب والدوباا الط
مي ن أن اةجع إل ا الرل ذ قةاءاه اخلابج إل،ةاء مفلومااه ،واوس و و و و و و و ع ع اقه ،واف ه مفاب ه،
وانواع خربااه ،ك ا انبغي أن اش و و و و و و و لي قاي أو دل املص و و و و و ووملحا واملفاه ي الوابدة غا
امل لو (ايدادة) ،وأمساء األ أم ،واملدن الةي الط راج إل ا الرل ذ.12
ثالثا :لغة الكراسة و أسلوب عرضها

 16أ و الفرو بضوان ،املةجع ال ا ه ،ص 413
 12أ و الفرو بضوان ،املةجع ال ا ه ،ص 414

 )1أن ا ون ال ةاس و و مجلر ا س و و ل األسو وولوب لغر ا ،ش و و ق الفةض موضو ووو اهتا ،مردبج
افا اها ،أصو و و و و ل كرا ر ا ،مرنوع
الص و و و ووفو مفلوماهتا ،مأي ا مل و و و وورو الرل ذ اللغو
الغةض واالجتاه موضو اهتا.
 )2أن ا ون موضوو اهتا و صومل أ واسا منظ مناسب من الناح ال ولوج والرت وا  ،وأن ا ون
ا مأي مل رو الرأم ذ من ح ث ال ول والدق والوضو .
لغ الشة والروض
 )3أن افين ال ةاس و و و لغر ا وأسو و وولوسا رب و و و ن املفاه ي واملصو و ووملحا الفل  ،و الرفا ا الفن ،
و اومل اف اها مبا ارفه مع م رواا الرأم ذ الفقل والثقا واللغوا .19
رابعا :شكل الكراسة وإخراجها
أن ا ون ال ةاس و – ش و ل ا الفام –  :أ ق املظ ة ،جذا الش و  ،مأي احلجي،
ج دة الوبق ،خف ف الوزن ،مرقن األحةف ،واض و و ووح األحةف ،مرناس و و ووق امل و و ووا ا ن األس و و وومة
وال ل ا  ،خال من األخماء اللغوا واملمبف  ،واض و و ووح الص و و وووب والةس و و وووم واخلةاين ،والب ا ا
الصفحا  ،مج ل الغأف ،مر ن الرجل د ،مو ق اخر اب امس ا و نواهنا الةي و ناوان ا الفة ي
لر ون شايق للرأم ذ ومغةا للقةاءة ولأ ر اد ل ا املذاكةة.18
خامسا :التدريبات يف كراسة التدريبات
بأ " ف " أن الردبابا اللغوا ا و و وور دف ت ن المالك من ال و و و مةة لي األمناط
اللغوا الط افل ا الفصو و  .والردباك هو وسو و ل حلص ووة امل ابة الط افل ا الفةد ،واثب ر ا نده
21
واد ي ما افل ه ش هنا

 19جم د إ ةاه ي دمف  ،ص 244
 18أ و الفرو بضوان ،املةجع ال ا ه ،ص 288
 21بشد أمحد ف  ،املةجع ال ا ه .ص222 :

الرال :21
-

و بأ

بوود الةمجن أن ا ون الروودبابووا املوجودة كةاسو و و و و و و و الروودبابووا هتري واألموب

ا مناسب قدبا المأب
دد الردبابا
ا مناسك
ك دب
دد الردبابا
ابدأ ردبابا األمناط
ة المأب
اناسك الردبابا
اش الردبابا جماال لوم (مفة  ،وجداين ،م اب )
ا ا د الردبابا لي الرق ي الذايت للمأب

املبحث الثاين :معايري كراسة التدريبات

21

بد الةمحن ن إ ةاه ي الفوزان ،املةجع ال ا ه ص56 :

اسورنبن الباحث من املبحث األومل ال وا ه مفااا كةاس الردبابا الىت ارض ن مخ
قن ،وهي :الش و و الفام واإلخةاج الفين ،واملادة ،والصو وووب والةسو وووما  ،والردبابا  ،ولغ ال ةاس و و
وأسلوب الفةض.
مدبس سوباا وا ا ماال ا-
مادة اللغ الفة
وأ،ناء ا داد املفااا ل ةاس الردبابا
جاوا الشةق اابع الباحث اخلموا الرال :
مادة اللغ الفة للصووح ال وا ع مدبس و
 – 1ا داد املفااا أول ارأءم مع كةاس و الردبابا
سو و وووباا وا ا املروسو و ووم ماال ا-جاوا الش و و وةق من قب الباحث االسو و وورفا املف ا كرك اقو
املن اج وال راب املدبسي .
 – 2ةض املفووااا األول و لي وودد من املفل ن الووذان ل وا اللغو الفة و وواس و و و و و ووردوودام كةاس و و و و و و و
الرودبابوا ح ث أ دوا فض املأحظا لي قةا املفااا واجةات فض الرفداأ ل ا
ضوء هذه املأحظا .
 – 3ةضو وت املفااا لي ين من املش ووة ن ( )2من محل شو و ادة الدكروباه كل الدباسو و الفل ا
جبوامفو موال وا مالك إ ةاه ي اإلس و و و و و ووأم احل وم مباال ا ،مها الدكروب ف ح الدان دم ا ي و
أوبا حبة الدان ح ث أ دا مأحظا ه األخذ سا وافدا فض قةا االسربا ناءا ل ا .
 - 4ا و ت املفااا صوبهتا الن اي من ( ) 51قةة ابن ن مفااا ايودة (الش الفام واإلخةاج
الفين ،واحملرو  ،والص و وووب والةس و وووما  ،والردبابا  ،ولغ ال ةاسو و و وأس و وولوب الفةض) كةاسو و و
مدبس سوباا وا ا املروسم ماال ا-جاوا الشةق .
مادة اللغ الفة
الردبابا
وأما افص ل ا ك ا الي:
أوالا :الشكل العام واإلخراج الفين:
منرة

الفقرة املعيارية

-1

اروا ة نصة ايذب والرشواه

-2

اةابن غأف ال ةاس مبض ون ال ةاس .

غأف ال ةاس

-3

اش

-4

ارناسك ومل ال ةاس مع ةض ا .

-5

ارض المبا جبأء ووضو .

-6

ارناسك حجي حةف المبا واللون.

-2

مقدم موج (لل فلي والمأب)

اظ ة الفناوان الةي

-9

والفة حبةوف ابزة

لو من األخماء املمبف
ة اوض حمروااهتا

-8

اش

11

ارناسك األلوان مع فض ا.

ثانيا  :املادة
منرة

الفقرة املعيارية

-1

ارفه ال ةاس واملن ا لي الوحدة الدباس ()KTSP

-2

ارناسك املادة واألهداف الرفل

-3

ارأءم املادة واملةحل الف ةا للرل ذ.

-4

ارأءم املادة والب ط احملل للرل ذ.

-5

اليب املادة حاجا الرأم ذ وم وهلي.

-6

ا و ي املادة إك اب امل ابا اللغوا (اإلسر اع -القةاءة -ال أم-
ال را ) لد الرأم ذ.

-2

ارفه املادة وخربا الرأم ذ ال ا ق .

-9

اةا ي املادة الفةوق الفةدا ن الرأم ذ

-8

ار ام املادة مع املواد

.

ال راب املدبسي

 -11ارناسك املادة مع دد احلص

املقةبة لردبا ه

ثالثا  :الصور والرسومات
منةة

الفقةة املف ابا

-1

اةابن الصوب والةسوما

املادة الرفل

-2

اةابن الصوب والةسوما

األهداف الرفل

-3

افرب الصوب والةسوما افباا واضحا ن املادة الرفل

-4

ارأءم الصوب والةسوما خبربا الرأم ذ.

-5

ارناسك الصوب والةسوما وم اهنا

-6

ارناسك الصوب والةسوما وم اح ال ةاس

-2

ارأءم الصوب والةسوما و ة الرأم ذ
الصدق والواقف

.

ال ةاس

-9

ار

الصوب والةسوما

-8

ار

الصوب والةسوما جبأء األلوان ووضوح ا.
الصوب والةسوما

 -11ار

.

لوان حمبب للرأم ذ

رابعا :التدريبات

منرة الفقرة املعيارية

 -1اةابن الردبابا
 -2اش

األهداف الرفل

الردبابا جماال

احملددة للوحدة الدباس

لوم( مفة  -وجداين -م اب )

 -3ارنوع الردبابا

أمنا ا( مقايل-موضو ي -امب قي لي)

 -4ا ي الردبابا

ةح ا سا قا.

اف ا اسر فاب قاط جة

 -5اثا الردبابا ا رباه الرأم ذ حنو امل ابة الرفل
 -6ا ا د الرل ذ لي الر كد من
 -2ا ا د الردبابا

ه ملفاه ي ومبادئ جدادة.

لي الرق ي الذايت للرأم ذ

 -9اروا ة ادبابا
ا و و و و و و ي الردبابا
-8
امل رددم

مةاجف األ اب الةي

الوابدة

الوحدة.

م و و و و و ووا دة املفل ن لي حت و و و و و وون ةايه الردبا

 11انر ي ك وحدة من وحدا ال ةاس مبج و من الردبابا الردباباا
خامسا :لغة الكراسة وأسلوب عرضها

منرة الفقرة املعيارية

 -1ارناسك لغ ال ةاس مع م رو الرأم ذ من ح ث :املفةدا والرتاك ك.
 -2ار ي لغ ال ةاس ال ول والفصاح .
-3

لو ال ةاس من الر ةاب واحلشو ال ايد.

-4

لو ال ةاس من األخماء اإلمأي املمبف .

-5

لو ال ةاس من األخماء النحوا اللغوا .

 -6الر م ال ةاس قوا د أما الرتق ي.
اش و و و وور ال ةاسو و و و و مقدم افةف املفلي وويل األمة والرل ذ رنظ ي ال ةاسو و و و و
-2
وموضو اهتا.
 -9اةا ي ال ةاس مبدأ الر ام والرتا ن.
 -8اةا ي ال ةاس ةض املادة لي ش
 11اةك ك وحدة لي موضوع مفن.
-

وحدا مرتا م .

الفصل الثالث
منهجية البحث
أ -منهج البحث ومدخله
اعتمد الباحث املنهج الوصف ف ف ف ف التقومي حيث إنه وجد أكثر مالءمة ومناس ف ف ف ففبة ملو ف ف ف ففو
البحث .ويهدف هذا املنهج إىل التعرف على األبعاد واملزايا األس ف ففاس ف ففية ل ص ف ففال اجلديد لكراس ف ففة
التدريبات حيث مت بناء معيار حمكم لتقومي كراسة التدريبات ميكن تطويرها أو االست ادة منها.
وال يقتصر البحث الوص على مجع البيانات وتبويبها ،وإمنا ميضى إىل ما هو أبعد من ذلك
ألنه يتضمن قدرا من الت سري هلذه البيانات.1
أما مدخل هذا البحث فهو املدخل الكي ى الكمى ،ألن الباحث حيتاج ىف هذا البحث إىل
جانب العرض والوصف .استخدم الباحث املدخل الكي لت سري البيانات اليت حصلها من اإلستبانات
واملقابلة ،والتحليل لتقومي النتائج يدعم الباحث حبثه بالتحليل الكمى االحصائى.

ب -جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها
وجمتمع هذا لبحث يتكون من ( )1اخلرباء يف تعليم اللعة العربيةُ )2( ،مدرس اللغة العربية
يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية و ( )3الطلبة يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة
ماالنج-جاوا الشرقية .وأما عينة البحث فه عشرون طالبا من االل صل األول يف مدرسة سوريابوانا
1جابر عبد احلميد جابر و أمحد خري كاظم ،مناهج البحث ىف التيبية وعل النف( ،مصر :دار النهضة العربية ،)1791 ،ص .131

املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية ،علما بأن عدد الطالب فيها ستون طالبا يف ثالث ص وف .فلذلك
اختار الباحث عشرين فقط ،ف

عملية اختيارهم طلب الباحث املساعدة من معلم اللغة العربية ألنه

أعلم بك اءة الطالب .ومخسة من اخلرباء و معلم اللغة العربية.
جدول رقم( )1بأمساء اخلرباء واملعلمني املشتاركني يف تقومي كراسة التدريبات
يف مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا ماالنج-جاوا الشرقية:
م

قوم
اس امل ّ

املؤهل

الد د د دددر د د د ددة التخصص

مكان العمل

العلمية

 -1أوريل حبر الدين دكتوراه

حما ر

علم اللغة

ج ففامع ففة موالن ففا م ففال ففك إبراهيم
اإلسالمية احلكومية اماالنج

 -2عبد املنتقم

ماجستري حما ر

اخل ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففط ج ففامع ففة موالن ففا م ففال ففك إبراهيم
اإلسالمية احلكومية اماالنج
واإلمالء

 -3حممد أنوار

ماجستري

حما ر

أصول تربية

جامعة "التذهيب" اإلس ف ف ففالمية
جبومبانج

 -4ميسرة

ماجستري

أستاذة

علم ن س

مدرسف ف ف ففة سف ف ف ففوريابوانا اإلبتدائية
اماالنج

 -5ع فب ف ف ففد ال فواح ف ف ففد ماجستري
الصمد

أستاذ

علم الرتبية

مدرس ف ففة سف ف ففوريابوانا املتوسف ف ففطة
اماالنج

و معايري اختيار جمتمع البحث الكي  ،ه ( )1مواقف اجملتمع ذات املعلومات والبيانات
الىت حيتاج للبحث إليها ( )2مواقف اجملتمع ذات البسيطة ( )3مواقف اجملتمع الىت تسعى للوصول إليها
( )4مواقف اجملتمع مستمرة ( )9مواقف اجملتمع تسمح للباحث باملشاركة.2
ج -أدوات البحث
إن أدوات البحث الذي يستخدمها الباحث جلمع البيانات ىف هذا البحث ه كما يلى :
 -1املقايبلة
املقابلة ه احملاورة امقصود معني ،احملاورة فعلتها على فرقتني مها املقابل الذى قدم
األسئلة واجمليب الذى أعطى اإلجابة على املقابل .3وتعترب املقابلة-إىل حد كبري-استبيانا ش ويا،
فبدال من كتابة اإلجابة فإن املستجوب يعط معلوماته ش ويا ىف عالقة مواجهية.4
ومدرس ف اللغة العربية
يسففتخدم الباحث املقابلة لنيل املعلومات من خرباء تعليم اللغة العربية ُ

يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج -جاوا الشرقية.
يريفد البفاحفث أن ينفال املعلومفات من خرباء تعليم اللغفة العربيفة و مدرس ف ف ف ف ف ف ف اللغة العربية عن
مواصف ات كراسففة التدريبات اجليدة من حيث :الشففكل العام واإلخراج ال  ،احملتوى أو املادة فيها،
الرسففوم أو الصففور فيها ،لغة الكراسففة وأسففلو ا ،والتدريبات فيها واملقرتحات املتعلقة بالكراس ففة.واملواد
اليت تكتب فيها.

Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan :Hilal, 2009), H.

2

177.

Lexy.J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 27, (Bandung :Remaja
Rosdakarya,2011), H.135.

4أمحد بدر ،أصول البحث العلمي ومناهجه ،ط ( ،1الكويت  :وكالة املطوعات ،)1712،ص.350
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 -2الوثائق
الوثائق هى حبث البيانات عن األحول أو املتغريات الىت ختتوى على املدونات
واملستنسخات والكتب والصحف واجملالت والرسائل واملذكرات وغريها.5
يقوم ا الباحث بالبحث ملعرفة اس ف ف ففتخدام كراس ف ف ففة التدريبات يف ال ص ف ف ففل.منها يريد الباحث أن
جتمع املعلومات عن املبادئ العامة يف التعليم بالكراسة ،ودافعية الطلبة باستخدام الكراسة

 -3االستبانة
تعتبري االستبانة أداة مالءمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع
معني ،ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد املعينني امو و
االستبانة.1
يريد الباحث من الطلبة يف مدرس ف ففة س ف ففوريابوانا املتوس ف ففطة ماالنج-جاوا الش ف ففرقية وكذلك من
مدرسف ف اللغة العربية فيها.يريد الباحث من الطلبة مجع املعلومات عن ئرائهم يف احملتوى أو املادة يف
الكراسة ،الرسوم أو الصور فيها ،لغة الكراسة وأسلو ا ،واملقرتحات املتعلقة بالكراسة
أثناء اعداد االستبانة اتبع الباحث اخلطوات التالية:
 – 1اعداد اسففتبانة أولية تتالءم مع كراسففة التدريبات يف مادة اللغة العربية للصففف السفابع يف مدرسففة
سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية من قبل الباحث باالستعانة باالستبانات السابقة وكتب
تقومي املنهاج والكتاب املدرس .
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 14,
(Jakarta : RinekaCipta, 2010), H.294 .
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 – 2عرض االسف ف ف ف ففتبانة األولية على عدد من املعلمني الذين علموا اللغة العربية باسف ف ف ف ففتخدام كراس ف ف ف ف فة
التدريبات حيث أبدوا بعض املالحظات على فقرات االسف ف ففتبانة واجريت بعض التعديالت عليها
يف وء هذه املالحظات.
 – 3عر فت االسفتبانة على جلنة من املشفرفني ( )2من محلة شهادة الدكتوراه يف كلية الدراسة العليا
جبفامعفة موالنفا مفالفك إبراهيم اإلس ف ف ف ف ف ففالميفة احلكوميفة امفاالنج حيث أبدوا مالحظات مت األخذ ا
وتعديل بعض فقرات االستبانة بناءا عليها .
 - 4تكونت أداة الدراسف ف ففة بصف ف ففور ا النهائية من ( ) 50فقرة تبني عن معايري اجلودة (الشف ف ففكل العام
واإلخراج ال  ،واحملتوى ،والص ففور والرس ففومات ،والتدريبات ،ولغة الكراس ففة وأس ففلوب العرض) يف
كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية.
 – 5اعتمد الباحث مقياس لتحديد درجة تقدير كل فقرة من فقرات االس ف ف ف ف ففتبانة حيث كان التقدير
كالتايل  :إجابة (نعم) بدرجتني (  ) 2و إجابة (ال) بدرجة ص ر (.)0
د -مصادر البيانات
ليكون التحليل والتقومي يف هذا البحث وا حا ،فيأخذ الباحث البيانات هلذا البحث من
أربعة مصادر  )1( :اخلرباء يف تعليم اللغة العربية )2( ،معلم اللغة العربية امدرسة سوريابوانا املتوسطة
ماالنج-جاوا الشرقية )3( ،الطالب يف الصف األول امدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية،
( )4الوثائق ،وه تتكون من كراسة التدريبات والكتاب املدرس يف مادة اللغة العربية
ه -أساليب حتليل البيانات
لتحليل البيانات اليت تتجمع ىف هذا البحث يستخدم الباحث مدخلني ه كم وكي ى.
ويستخدم الباحث التحليل اإلحصائ الوص ()Descriptive Analysis Statisticبالنسبة
املئوية ويستخدم الكي

لباق املواد.

ويستند الباحث على نتيجة التجريد ىف احلصول على النسبة املئوية الىت تعكس احتياجات
الطالب وأراء املعلمني واخلرباء عن مالءمة كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا
املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية .وذلك باتبا املعادلة التالية :

م
ن
د
البيان :

100 

ن  ،ن = النسبة املئوية
م = م = جمموعة عدد إجابة نعم
د د د = جمموعة مجيع اإلجابات
ويتم تناول النتيجة االحصائية كبند من بنود االستجابة من خالل اجلداول الىت تضم

االستجابات وعدد التكرار والنسبة املئوية الىت تشمل هذه التكرار .ويأتى بعد كل جدول تعليق يو ح
ما يعر ه اجلدول قبل أن يتم حتليله ومناقشته.
يقدر الباحث كل إجابة بالتقديرات التالية  :إجابة "نعم" هلا ( 2درجتان) واإلجابة "ال" أو
الجييب هلا ( 0ص ر).
اإلجابة
القيمة

نعم
( 2 22درجتان)

ال
( 0ص ر)

وإلصدار احلكم على مالءمة اإلستجابات استخدم الباحث التقديرات :
رق

املستوى

النسبة املؤوية

1

مقبول

100-95

2

غري مقبول

95- 0

و -مراحل تنفيذ البحث
من أجل امتام الدراسة وبغرض احلصول على البيانات الالزمة قام الباحث اما يل :
 .1احلص ف ف ف ف ف ففول على اإلذن من وزارة الش ف ف ف ف ف ففيون الدينية امدينة ماالنج الجراء البحث يف مدرس ف ف ف ف ف ففة
سوريابوانا ماالنج-جاوا الشرق
 .2حدد الباحث جمتمع وعينة البحث.
 .3يقوم البفاحفث بفاملقفابلفة مع مفدرس اللغفة العربية للتعرف على ما يتعلق بعملية تعلم وتعليم اللغة
العربية بوسيلة كراسة التدريبات
 .4مث يقدم الباحث االسففتبانة على طالب ال صففل األول ملعرفة ئراء الطالب ودافعيتهم يف كراس ففة
التدريبات يف مادة اللغة العربية.
 .5يقوم الباحث باملقابلة مع اخلرباء ومعلم اللغة العربية
 .6حيلل الباحث البيانات اليت حص ف ف ف ف ففلها من اإلس ف ف ف ف ففتبانات واملقابلة باملدخل الكم مث ي س ف ف ف ف ففرها
باملدخل الكم

ز -هيكل البحث
لتيسري احلصول عل األهداف املرجوة وتسهيل بلوغ األفكار و تسهيل كتابة هذا البحث،
فقسم الباحث هذا البحث إيل مخسة فصول واخلامتة حىت ال يطول البحث ورتبته عل حسب ترتيب
القضايا املوجودة:

ال صل األول

 :حيتوي على مقدمة ،ومشكلة البحث ،وأهداف البحث وأمهية البحث ،وحدود
البحث ،وحتديد املصطلحات مث الدراسة السابقة.

ال صل الثاىن

ال صل الثالث

 :حيتوى على املبحث األول :كراسة التدريبات وما يتعلق ا (م هوم كراسة
التدريبات ،وأمهية كراسة التدريبات ،واملواص ة العامة لكراسة التدريبات ،والشروط
واخلصائص اليت جيب توافرها يف كراسة التدريبات) واملبحث الثاين  :معايري كراسة
التدريبات اجليدة (الشكل العام واإلخراج ال  ،واملادة ،والصور والرسومات،
والتدريبات ،ولغة الكراسة وأسلوب العرض)
 :حيتوى على منهج البحث ،جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها ،وأدوات
البحث ،ومصادر البيانات ،وأساليب حتليل البيانات ،ومراحل تن يذ البحث،
وهيكل البحث.

 :حيتوى على نبذة تارخيية ملدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج جاوا الشرقية ،و حملة
ال صل الرابع
عن كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية ،وعرض البيانات ومناقشتها وحتليلها
من جوانب بيانات االستبانة وبيانات املقابلة.
ال صل اخلامس  :حيتوى على خالصة البحث ونتائجه والتوصيات واملقرتحات.

الفصل الرابع
حملة عن مدرسة سوريابوانا املتوسطة وكراسة التدريبات
وعرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

أ-

نبذة تارخيية ملدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج جاوا الشرقية

 - 1املوقع اجلغرايف
إن هذه املدرسة ،تابعة ملؤسسة هبانا جيتا برشادا اليت وقعت يف شارع غاجايانا يف
قرية مرجوساري لووك وارو مبدينة ماالنج جاوي الشرقية .وكانت املؤسسة تتكون من املدارس،
منها :روضة األطفال ( ،)TKاملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ( ،)SDIاملدرسة املتوسطة اإلسالمية
( ،)MTsو املدرسة الثانوية اإلسالمية (.)MA

 - 2تأسيس املدرسة
إن مؤسسة هبانا جيتا برشادا ،بناها احلاج عبد اجلليل يف السنة 9111م .ويف بدايتها
كانت هذه املؤسسة تتكون من املرحلة اإلبتدائية فقط .بعد أن ينتهي التالميذ يف املرحلة
اإلبتدائية ،فيطلبوا هذه املؤسسة لبناء املدرسة يف املرحلة الثانوية.
من أساس نشأة هذه املؤسسة لتساعد اجملتمع و الضعفاء حىت يستطيعوا أن يتعلموا
ىف هذه املدرسة .أما األهداف واألغراض التعليمية يف هذه املدرسة هي:
 -9أن تسعى املدرسة ليكون الطالب متخلقني بأخالق كرمية.
 -2تنمية املدرسة كفاءة الطالب يف اجملال التعليمي حىت يستطعوا مواصلة دراستهم إىل
مستوى العليا
 -3ترقية الطالب ترقية مناسبة بانتشار التكنولوجي ،والـحضارة اإلسالمية

 -4سعت املدرسة يف ترقية مهارات الطالب حىت يستطيع أن يتعامل ويتعاون بينهم و بني
اجملتمع.

 - 3مكونات املدرسية
جدول رقم ()2
املكونات يف هذه املدرسة
مكونات املدرسية
 مكتب مدير املدرسة مكتب األساتذة معمل احلاسوب معمل اللغة مصلى إدارة املدرسة املكتبة املقصف -الفصول الدراسية

اجلملة
9
9
9
9
9
9
9
9
91

 - 4تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة
تعليم اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج جاوا الشرقية يعتمد على
املنهج اجلديد املسمى باملنهج على الوحدة الدراسية ( )KTSPسنة 2002م .و يسري هبا مدرس
اللغة العربية يف عملية التعليم بأي طريقة وأسلوب ما .و اللغة العربية هي لغة نادرة االستعمال
عند أغلب الطالب ،ولكنها مستعملة عند الطالب الذين يسكنون يف املعهد.

كان درس اللغة العربية جيهز للدارسني حصتني يف األسبوع ،يعين يف يوم اإلثنني و
اخلميس و لكل حصة  31دقيقة .وملا قام الباحث يبحثه حيث يؤدي عملية التدريس ،فالبد
أن ينتهز الوقت احلاضر.

ب -حملة عن كراسة التدريبات

Aktif Berbahasa Arab Untuk Madrasah

Tsanawiyah: Aktif Mendengar, Berbicara, Membaca dan Menulis

 -1مؤلف الكراسة
قد ألف هذه الكراسة جمموعة من معلمي اللغة العربية يف املدارس واجلامعات ،وهم:
حممد ألفان املاجستري ،ورابعة الواحدة املاجستري ،و أأن أندريانا .وهذه سريهتم الذاتية:
 )9حممد ألفان املاجستري
ولد يف مدينة ماالنج ونشأ فيها .حصل على شهادة بكالوريوس من جامعة ماالنج
اجلكومية مث واصل دراسته يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج يف
كلية الدراسة العليا وأخذ قسم تعليم اللغة العربية ،وحصل على شهادة املاجستري منها.

واآلن مازال يتم دراسة يف نفس اجلامعة للحصول على شهادة دكتوراه .وهو معلم اللغة
العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج خاصة يف البنامج
اخلاص لتعليم اللغة العربية و معهد مفتاح اهلدى مباالنج
رابعة الواحدة املاجستري
ولدت يف مدينة ماالنج ونشأت فيها .حصلت على شهادة بكالوريوس من جامعة موالنا
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج يف كلية علوم اإلنسانية والثقافة مث واصلت
دراستها يف الدراسة العليا وأخذ قسم تعليم اللغة العربية ،وحصل على شهادة املاجستري
منها .وهي معلمة اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة احلكومية بلوماجانج

)2

أأن أندريانا
ولدت يف مدينة لوماجانج ونشأت فيها .حصلت على شهادة بكالوريوس من جامعة
ماالنج احلكومية يف قسم تعليم اللغة العربية وهي معلمة اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة
احلكومية بلوماجانج

)3

 -2مادة الكراسة
تتكون هذه الكراسة من الدرسني :الدرس األول يبحث عن التعارف و الدرس الثاين يبحث عن
مدرسيت .ويف بداية كل الدس ُكتبت خطة التدريس ،حيتوي كل الدرس أربع مهارات اللغوية
األساسية .وكان تفصيلها كما يلى:
جدول رقم ( )3ملواد الكراسة
منرة
 9خطة التدريس
 2الدرس األول :التعارف
 3مهارة اإلستماع

املوضوع

 4مهارة الكالم
 1مهارة القراءة
 6الرتاكيب
 7مهارة الكتابة
 2خطة التدريس
 1الدس الثاين :مدرسيت
 90مهارة اإلستماع
 99مهارة الكالم
 92مهارة القراءة
 93الرتاكيب
 94مهارة الكتابة
 91التدريبات لالمتحان النهائي
 96مهارة اإلستماع
 97مهارة الكالم
 92مهارة القراءة
 91الرتاكيب
 20مهارة الكتابة
 29التدريبات العامة
 -3مميزات الكراسة
وجد الباحث املميزات من هذه الكراسة كما يلي:

 .9كتب هذه الكراسة املعلمون الذين يهتمون كثريا يف اللغة العربية ،وقد حققها اخلبري يف تعليم
اللغة العربية وهو الدكتور مفتاح اهلدى مدير البنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف جامعة
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 .2تشمل هذه الكراسة على خطة التدريس يف بداية كل الدرس الىت تساعد املعلمني يف سحسني
عملية تدريسهم
 .3ال ترتكز هذه الكراسة ىف إحدى املهارات اللغوية ،بل تشمل مجيع املهارات وتضيف إليها
الرتاكيب
 .4تنتهي كل وحدة من وحدات الكراسة مبجموعة من التدريبات

ج– عرض البيانات

بعد أن وزع الباحث اإلستبانات إىل جمتمع البحث وهو  20طالبا من الفصل األول
يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية ،واخلباء ،ومعلمي اللغة العربية فحصل على
البيانات اآلتية:
 .9البيانات املتعلقة بالشكل العام واإلخراج الفين يف الكراسة من قبل طالب مدرسة سوريابوانا.
فهذه عدد إجابتهم ب "نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية،92 ،97 ،96 ،90 ،7 :
 .6 ،91 ،99 ،91 ،3والباقون جييبون ب "ال" .أما عدد إجابة "نعم" من اخلباء ومعلمي اللغة
العربية فهي.0 ،1 ،9 ،4 ،4 ،2 ،1 ،3 ،2 ،3 :
ويأتى الباحث باجلدول كما يلى:
جدول ( )4البيانات املتعلقة بالشكل العام واإلخراج الفين يف الكراسة
الفقرة عدد إجابة "نعم" من الطالب عدد إجابة "نعم" من اخلباء واملعلمني
9

7

3

2

90

2

3

96

3

4

97

1

1

92

2

6

3

4

7

91

4

2

99

9

1

91

1

90

6

0

 .2البيانات املتعلقة باملواد يف الكراسة من قبل طالب مدرسة سوريابوانا .فهذه عدد إجابتهم ب
"نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية.90،92 ،7 ،2 ،92 ،93 ،91 ،97 ،92 ،91:
والباقون جييبون ب "ال" .أما عدد إجابة "نعم" من اخلباء ومعلمي اللغة العربية فهي،1 ،4 ،1:
.4،4 ،9 ،2 ،4 ،4 ،4
ويأتى الباحث باجلدول كما يلى:
جدول ( )1البيانات املتعلقة باملواد يف الكراسة
الفقرة عدد إجابة "نعم" من الطالب عدد إجابة "نعم" من اخلباء واملعلمني
9

91

1

2

92

4

3

97

1

4

91

4

1

93

4

6

92

4

7

2

2

2

7

9

1

90

4

90

92

4

 .3البيانات املتعلقة بالصور والرسومات يف الكراسة من قبل طالب مدرسة سوريابوانا .فهذه عدد
إجابتهم ب "نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية،96 ،92 ،96 ،6 ،94 ،96 ،20:
 .2 ،3 ،1والباقون جييبون ب "ال" .أما عدد إجابة "نعم" من اخلباء ومعلمي اللغة العربية فهي:
.4 ،4 9 ،0 ،9 ،9 ،4 ،3 ،9 ،9
ويأتى الباحث باجلدول كما يلى:
جدول ( )6البيانات املتعلقة بالصور والرسومات يف الكراسة
الفقرة عدد إجابة "نعم" من الطالب عدد إجابة "نعم" من اخلباء واملعلمني
9

20

9

2

96

9

3

94

3

4

6

4

1

96

9

6

92

9

7

96

0

2

1

9

1

3

4

90

2

4

 .4البيانات املتعلقة بالتدريبات يف الكراسة من قبل طالب مدرسة سوريابوانا .فهذه عدد إجابتهم
ب "نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية،94،90 ،1 ،94 ،91 ،99 ،96 ،20،90 :

 .97والباقون جييبون ب "ال" .أما عدد إجابة "نعم" اخلباء ومعلمي اللغة العربية فهي،4 ،4 :
.1 ،4 ،2 ،4 ،3 ،2 ،4 ،3
ويأتى الباحث باجلدول كما يلى:
جدول ( )7البيانات املتعلقة بالتدريبات يف الكراسة
الفقرة عدد إجابة "نعم" من الطالب عدد إجابة "نعم" من اخلباء واملعلمني
9

20

4

2

90

4

3

96

3

4

99

4

1

91

2

6

94

3

7

1

4

2

94

2

1

90

4

90

97

1

 .1البيانات املتعلقة باللغة وأسلوب العرض يف الكراسة من قبل طالب مدرسة سوريابوانا .فهذه عدد
إجابتهم ب "نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية،94 ،96 ،99 ،6 ،99 ،91 ،94 :
 .93 ،91 ،96والباقون جييبون ب "ال" .أما عدد إجابة اخلباء ومعلمي اللغة العربية فهي:
.1 ،1 ،1 ،0 ،9 ،2 ،9 ،2 ،4،4

ويأتى الباحث باجلدول كما يلى:

جدول ( )2البيانات املتعلقة باللغة وأسلوب العرض يف الكراسة
الفقرة عدد إجابة "نعم" من الطالب عدد إجابة "نعم" من اخلباء واملعلمني
9

94

4

2

91

4

3

99

2

4

94

9

1

99

2

6

96

9

7

94

0

2

96

1

1

91

1

90

93

1

وسيأيت سحليل مجيع تلك البيانات السابقة فيما بعد

د -حتليل البيانات ومناقشتها
 -1حتليل جودة الشكل العام واإلخراج الفين يف كراسة التدريبات ومناقشتها
لإلجابة عن السـ ـ ـ ـؤال األول " :ما مدى جودة الش ـ ـ ــكل العام واإلخراج الفين يف كراس ـ ـ ــة
التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسـ ـ ــة سـ ـ ــوريابوانا املتوسـ ـ ــطة ماالنج-جاوا الشـ ـ ــرقية " فقد قام
الباحث جبمع البيانات من جمموعة البحث ( الطالب يف الفص ـ ـ ـ ـ ــل األول من مدرس ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ــوريابوانا

ماالنج-جاوا الشـ ـ ـ ــرقية ،ومعلمي اللعة العربية ،واخلباء) مث يقوم بعملية سحليلها لتحديد مدى جودهتا
واليت مت عرضـ ـ ـ ـ ــها يف إجراءات البحث حيث قام حبسـ ـ ـ ـ ــاب تكرارات إجابة "نعم" و "ال" والنس ـ ـ ـ ـ ـب
املئويـة ،واعتب النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة مـا فوق ( )%71مقبولـة ،وما دون ذلك غري مقبولة طبقاً ملا ورد يف فروض
البحث .وسيكون سحليلها كما يلى:
جدول رقم ( )1لتحليل مدى توافر جودة الشكل العام واإلخراج الفين
من قبل الطالب يف الفصل األول يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية
الرقم

الـف ـق ــرة

نعم

9

ال

النسبة
املئوية

التقدير

يتوافر عنص ــر اجلذب والتش ــويف يف غالف
الكراسة

7

93

%61

غري مقبول

2

ترتبط غالف الكراسة مبضمون الكراسة

90

90

%10

غري مقبول

3

تشمل مقدمة موجهة (للمعلم والطالب)

96

4

%20

مقبول

4

يتناسب طول الكراسة مع عرضها

97

3

%21

مقبول

1

تتضح الطباعة جبالء ووضوح

92

2

%60

غري مقبول

6

يتناسب حجم حرف الطباعة واللون

3

97

%91

غري مقبول

7

تظهر العناوين الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية والفرعية حبروف
بارزة

91

9

%11

مقبول

2

ختلو من األخطاء املطبعية

99

1

%11

غري مقبول

1

تشمل فهرس يوضح حمتوياهتا

91

9

%11

مقبول

90

تتناسب األلوان مع بعضها.

6

94

%30

غري مقبول

61 931

%60

غري مقبول

الدرجة الكلية

جدول رقم ( )90ملدى توافر جودة الشكل العام واإلخراج الفين

من قبل اخلباء ومعلمي اللغة العربية
الرقم

الـف ـق ــرة

نعم

ال

النسبة
املئوية

التقدير

9

يتوافر عنص ــر اجلذب والتش ــويف يف غالف
الكراسة

3

2

%60

غري قبول

2

ترتبط غالف الكراسة مبضمون الكراسة.

2

3

%40

غري مقبول

3

تشمل مقدمة موجهة (للمعلم والطالب)

3

2

%60

غري مقبول

4

يتناسب طول الكراسة مع عرضها.

1

0

%900

مقبول

1

تتضح الطباعة جبالء ووضوح .

2

3

%40

غري مقبول

6

يتناسب حجم حرف الطباعة واللون.

4

9

%20

مقبول

7

تظهر العناوين الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية والفرعية حبروف
بارزة

4

9

%20

مقبول

2

ختلو من األخطاء املطبعية

9

4

%20

غري مقبول

1

تشمل فهرس يوضح حمتوياهتا

1

0

%900

مقبول

90

تتناسب األلوان مع بعضها

0

1

%0

غري مقبول

21

29

%12

غري مقبول

الدرجة الكلية

يف اجلدوالن أعاله الحظ الباحث اختالف آراء أفراد العينة من طالب الفصل األول يف
مدرسة سوريابوانا ماالنج-جاوا الشرقية يف تقديرهم ملدى توافر جودة الشكل العام واإلخراج الفين
لكراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية حيث وجد الفقرات املعيارية رقم (،%21 =4 ،%20= 3

 )%11= 1 ،%11 = 7مقبولة من وجهة نظرهم ،بينما وجد الباحث أن باقي الفقرات املعيارية

مل تصل إىل مستوى مقبول .والدرجة الكلية ،%60 :تدل على أن جودة الشكل العام واإلخراج

الفين لكراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية من وجهة طالب الفصل األول يف مدرسة سوريابوانا

ماالنج-جاوا الشرقية غري مقبولة.

أما تقدير اخلباء ومعلمي اللغة العربية وهي= 7 ،%20 = 6 ،%900 = 4 ( :

 )%900 = 1 ،%20مقبولة من وجهة نظرهم وباقى الفقرات املعيارية مل تصل إىل مستوى مقبول.
والدرجة الكلية ،%12 :تدل على أن جودة الشكل العام واإلخراج الفين لكراسة التدريبات يف مادة
اللغة العربية من وجهة اخلباء ومعلمي اللغة العربية غري مقبولة.

وهبذا ميكننا ترتيب الفقرات املعيارية وفقاً لدرجة توافرها يف الشكل العام واإلخراج الفين
ىف الكراسة على حنو التاىل)1 ،7 ،6 ،4 ،3( :
وهذا يؤكد ضرورة أن تشمل الكراسة على توافر عنصر اجلذب والتشويف ،وأن ترتبط
غالف الكراسة مبضمون الكراسة ،و أن تكون الكراسة تتضح الطباعة جبالء ووضوح ،وأن ختلو
الكراسة من األخطاء املطبعية ،و أن تتناسب األلوان يف الكراسة مع بعضها .واليت ميكن أن يرجع
إليها مؤلف الكراسة لالستزادة منها يف نوعية الورق ومتانة الغالف ومالءمة حجم الكراسة حباجة إىل
عناية أكب؛ ليكون أفضل وأحسن مالءمة لعمر التلميذ إضافة إىل احلاجة إىل العناية باأللوان
املستخدمة وتوافر عنصر اجلذب يف الصور واألشكال املستخدمة لتكون أكثر إثارة وجذباً للطفل.
 -2حتليل مناسبة املواد يف كراسة التدريبات ومناقشتها
ولإلجابة عن السـ ـؤال الثاين " :ما مدى مناس ــبة املواد يف كراس ــة التدريبات يف مادة اللغة
العربية يف مدرســة ســوريابوانا املتوســطة ماالنج-جاوا الشــرقية بالكتاب املدرســي " فســيكون سحليلها
كما يلى:
جدول رقم ( )99لتحليل مدى مناسبة املواد يف كراسة التدريبات
من قبل الطالب يف الفصل األول يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية

الرقم

الـف ـق ــرة

نعم

ال

النسبة
املئوية

التقدير

9

تتفف الكراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملنهج على الوح ـ ـ ــدة
الدراسية ()KTSP

91

9

%11

مقبول

2

تتناسب املادة واألهداف التعليمية.

92

2

%10

مقبول

3

تتالءم املادة واملرحلة العمرية للتلميذ.

97

3

%21

مقبول

4

تتالءم املادة والبيئة احمللية للتلميذ.

91

1

%71

مقبول

1

تليب املادة حاجات التالميذ وميوهلم.

93

7

%61

غري مقبول

6

تس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم امل ــادة يف إكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب امله ــارات
اللغوي ــة(اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمـ ــاع -القراءة -الكالم-
الكتابة) لدى التالميذ.

92

2

%60

غري مقبول

7

تتفف املادة وخبات التالميذ السابقة.

2

92

%40

غري مقبول

2

تراعي املادة الفروق الفردية بني التالميذ

7

93

%31

غري مقبول

1

تتكـ ـ ــامـ ـ ــل املـ ـ ــادة مع املواد يف الكتـ ـ ــاب
املدرسي

90

90

%10

غري مقبول

90

تتناسب املادة مع عدد احلصص املقررة
لتدريسها

92

2

%60

غري مقبول

الدرجة الكلية

 %61،1 61 939غري مقبول

جدول رقم( )92ملدى مناسبة املواد يف كراسة التدريبات
من قبل اخلباء ومعلمي اللغة العربية
الرقم

الـف ـق ــرة

نعم

ال

النسبة
املئوية

التقدير

9

تتفف الكراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملنهج على الوح ـ ـ ــدة
الدراسية ()KTSP

1

0

%900

مقبول

2

تتناسب املادة واألهداف التعليمية.

4

9

%20

مقبول

3

تتالءم املادة واملرحلة العمرية للتلميذ.

1

0

%900

مقبول

4

تتالءم املادة والبيئة احمللية للتلميذ.

4

9

%20

مقبول

1

تليب املادة حاجات التالميذ وميوهلم.

4

9

%20

مقبول

6

تس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم امل ــادة يف إكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب امله ــارات
اللغوي ــة(اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمـ ــاع -القراءة -الكالم-
الكتابة) لدى التالميذ.

4

9

%20

مقبول

7

تتفف املادة وخبات التالميذ السابقة.

2

3

%40

غري مقبول

2

تراعي املادة الفروق الفردية بني التالميذ

9

4

%20

غري مقبول

1

تتكـ ـ ــامـ ـ ــل املـ ـ ــادة مع املواد يف الكتـ ـ ــاب
املدرسي

4

9

%20

مقبول

90

تتناسب املادة مع عدد احلصص املقررة
لتدريسها

4

9

%20

مقبول

37

93

%74

غري مقبول

الدرجة الكلية

باالطالع على اجلدوالن أعاله الحظ الباحث أن النس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة املئوية من الفقرات املعيارية:
الفقرة  ،%11=9والفقرة  ،%10 =2والفقرة  ،%21 =3والفقرة  %71 =4تقع ض ـ ـ ــمن نطاق

مقبول والدرجة الكلية من جودة مادة الكراسة=  %1،61مبعىن أن مناسبة املادة يف نظر الطالب
غري مقبول.
أما من نظر اخلباء ومعلمي اللغة العبية فهي:الفقرة  ،%900 =9والفقرة ،%10 =2
والفقرة  ،%900 =3والفقرة  ،%20 =4والفقرة  ،%20 =1والفقرة  ،%20 =6والفقرة =1

 ،%20و الفقرة  .%20 =90والدرجة الكلية=  %74تدل على أن مناس ــبة املادة يف نظرهم غري
مقبول .
وهذا يؤكد بأن مادة الكراس ـ ــة تتناس ـ ــب مع عدد احلص ـ ــص املقررة وحباجة إىل نش ـ ــاطات
تش ـ ـ ــجع على تنمية التفكري .وأن مادة الكراس ـ ـ ــة ال تليب حاجات التالميذ وميوهلم وحاجات اجملتمع
ومشــكالهتم إضــافة إىل ضــرورة العناية بشــكل أكب بأن تســهم املادة يف تغذية اخليال لدى التالميذ،
وضـ ــرورة أن تتسـ ــم املفاهيم اليت يشـ ــتمل عليها الكراسـ ــة بالتسـ ــلسـ ــل املتكامل .ومما يلزم على مؤلفي
الكراسة إعادة النظر يف النقاط التالية:
 جالء األلوان ووضوحها ،وأن تتالءم مع عمر التلميذ وخبته. استخدام األلوان احملببة إىل التلميذ يف هذه السن وأن تتميز الصور والرسومات بالصدق والواقعية. -3حتليل جودة الصور والرسوم يف كراسة التدريبات ومناقشتها
ولإلجابة عن الس ـ ـؤال الثاث " :ما مدى جودة الصـ ــور والرسـ ــوم يف كراسـ ــة التدريبات يف
مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية بالكتاب املدرسي " فسيكون
سحليلها كما يلى:
جدول رقم ( )93ملدى جودة الصور والرسومات يف كراسة التدريبات
من قبل الطالب يف الفصل األول يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية
النسبة

الرقم

الـف ـق ــرة

نعم

ال

9

ترتبط الصور والرسومات باملادة التعليمية

20

%900 0

2
3

املئوية

التقدير
مقبول

ترتبط الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور والرس ـ ـ ـ ـ ـ ــومـات باألهداف
التعليمية

96

4

%20

مقبول

تعب الصــور والرســومات تعبرياً واضــحاً عن
املادة التعليمية.

94

6

%70

غري مقبول

4

تتالءم الص ـ ـ ـ ـ ـ ــور والرس ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ــات بات
التالميذ.

6

%30 94

1

تتناس ـ ــب الص ـ ــور والرس ـ ــومات ومكا ا يف
الكراسة

96

%20

6

4

مغري مقبول
مقبول

تتناسـ ـ ــب الصـ ـ ــور والرسـ ـ ــومات ومسـ ـ ــاحة
الكراسة

92

2

%60

غري مقبول

7

تتالءم الصور والرسومات و عمر التالميذ

96

4

%20

مقبول

2

تتميز الص ـ ـ ـ ـ ـ ــور والرس ـ ـ ـ ـ ـ ــومات بالص ـ ـ ـ ـ ـ ــدق
والواقعية

1

%41 99

1
90

غري مقبول

تتميز الص ـ ـ ـ ــور والرس ـ ـ ـ ــومات جبالء األلوان
ووضوحها.

3

%91 97

غري مقبول

تتميز الص ـ ـ ـ ـ ـ ــور والرس ـ ـ ـ ـ ـ ــومات بألوان حمببة
للتالميذ

2

%90 92

غري مقبول

%17 26 994

غري مقبول

الدرجة الكلية

جدول رقم( )94ملدى جودة الصور والرسومات يف كراسة التدريبات
من قبل اخلباء ومعلمي اللغة العربية
الرقم

الـف ـق ــرة

نعم

ال

9

ترتبط الصور والرسومات باملادة التعليمية

4

9

2
3

النسبة
املئوية
%20

التقدير
مقبول

ترتبط الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور والرس ـ ـ ـ ـ ـ ــومـات باألهداف
التعليمية

4

9

%20

مقبول

تعب الصــور والرســومات تعبرياً واضــحاً عن
املادة التعليمية.

2

3

%40

غري مقبول

4

تتالءم الص ـ ـ ـ ـ ـ ــور والرس ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ــات بات
التالميذ.

9

4

%20

غري مقبول

1

تتناس ـ ــب الص ـ ــور والرس ـ ــومات ومكا ا يف
الكراسة

4

9

%20

مقبول

6

تتناسـ ـ ــب الصـ ـ ــور والرسـ ـ ــومات ومسـ ـ ــاحة
الكراسة

4

9

%20

مقبول

7

تتالءم الصور والرسومات و عمر التالميذ

1

0

%900

مقبول

2

تتميز الص ـ ـ ـ ـ ـ ــور والرس ـ ـ ـ ـ ـ ــومات بالص ـ ـ ـ ـ ـ ــدق
والواقعية

4

9

%20

مقبول

1
90

تتميز الص ـ ـ ـ ــور والرس ـ ـ ـ ــومات جبالء األلوان
ووضوحها

9

4

%20

غري مقبول

تتميز الص ـ ـ ـ ـ ـ ــور والرس ـ ـ ـ ـ ـ ــومات بألوان حمببة
للتالميذ

9

4

%20

غري مقبول

22

22

%16

غري مقبول

الدرجة الكلية

باالطالع على اجلدوالن أعاله الحظ الباحث أن النسبة املئوية من الفقرات املعيارية:

 ،%20 =1 ،%20 =2 ،%900 =9و %20 =7تقع ضمن نطاق مقبول و الدرجة الكلية=
 %17مبعىن أن جودة الصور والرسوم ىف الكراسة يف نظر الطالب غري مقبول
أما من نظر اخلباء ومعلمي اللغة العبية فهي،%20 =1 ،%20 =2 ،%20 =9 :
 ،%900 =7 ،%20 =6و .%20 =2والدرجة الكيلة=  %16تدل على أن مناسبة املادة يف
نظرهم غري مقبول

مما سبف فرأى الباحث أن الكراسة سحتاج إىل العناية بتناسب الصور والرسومات مع
بعضها ،وجبالء األلوان ووضوحها ،واستخدام األلوان احملببة لألطفال والعمل على مناسبة الصورة يف
مكا ا يف الكراسة وأن تتميز بالواقعية والصدق.

 -4حتليل مناسبة التدريبات يف كراسة التدريبات ومناقشتها
ولإلجابة عن الس ـ ـؤال الرابع " :ما مدى مناس ــبة التدريبات يف كراسـ ــة التدريبات يف مادة
اللغة العربية يف مدرسـة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية باملواد املدروسة " فسيكون سحليلها
كما يلى:
جدول رقم ( )91ملدى مناسبة التدريبات يف كراسة التدريبات
من قبل الطالب يف الفصل األول يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية
الرقم

الـف ـق ــرة

نعم

9

ال

النسبة
املئوية

التقدير

ترتبط التـ ــدريبـ ــات بـ ــاألهـ ــداف التعليميـ ــة
احملددة للوحدة الدراسية

20

0

%900

مقبول

2

تش ـ ـ ـ ـ ــمل التدريبات جماالت بلوم( معريف-
وجداين -مهاري)

90

90

%10

غري مقبول

3
4

تتنوع التـ ــدريبـ ــات يف أمنـ ــاطهـ ــا( مقـ ــاي-
موضوعي -تطبيقي عملي)

96

4

%20

مقبول

تســهم التدريبات يف تعزيز اســتيعاب نقاط
جرى طرحها سابقاً.

99

1

%11

غري مقبول

1

تثري التــدريبــات انتبــاه التالميــذ حنو املهــارة
التعليمية

91

1

%71

مقبول

6
7

تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد التلميــذ على التــأكــد من فهمــه
ملفاهيم ومبادئ جديدة.

94

6

%70

غري مقبول

تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد التــدريبــات على التقييم الــذايت
للتالميذ

1

99

%41

غري مقبول

2

تتوافر ت ـ ـ ــدريب ـ ـ ــات يف مراجع ـ ـ ــة األفك ـ ـ ــار
الرئيسية الواردة يف الوحدة.

94

6

%70

غري مقبول

1

تسـ ـ ـ ـ ــهم التدريبات يف مسـ ـ ـ ـ ــاعدة املعلمني
على سحسني طرائف التدريس املستخدمة

90

90

%10

غري مقبول

90

تنتهي كل وحدة من وحدات الكراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مبجموعة من التدريبات التدريباتية

97

الدرجة الكلية

3

%21

مقبول

64 936

%66

غري مقبول

جدول رقم ( )96ملدى مناسبة التدريبات يف كراسة التدريبات
من قبل اخلباء ومعلمي اللغة العربية
الرقم

الـف ـق ــرة

نعم

9

ال

النسبة
املئوية

التقدير

ترتبط التـ ــدريبـ ــات بـ ــاألهـ ــداف التعليميـ ــة
احملددة للوحدة الدراسية

4

9

%20

مقبول

2

تش ـ ـ ـ ـ ــمل التدريبات جماالت بلوم( معريف-
وجداين -مهاري)

4

9

%20

مقبول

3

تتنوع التـ ــدريبـ ــات يف أمنـ ــاطهـ ــا( مقـ ــاي-
موضوعي -تطبيقي عملي)

3

2

%60

غري مقبول

4

تســهم التدريبات يف تعزيز اســتيعاب نقاط
جرى طرحها سابقاً.

4

9

%20

مقبول

1

تثري التــدريبــات انتبــاه التالميــذ حنو املهــارة
التعليمية

2

3

%40

غري مقبول

6

تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد التلميــذ على التــأكــد من فهمــه
ملفاهيم ومبادئ جديدة.

3

2

%60

غري مقبول

7

تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد التــدريبــات على التقييم الــذايت
للتالميذ

4

9

%20

مقبول

2

تتوافر ت ـ ـ ــدريب ـ ـ ــات يف مراجع ـ ـ ــة األفك ـ ـ ــار
الرئيسية الواردة يف الوحدة

2

3

%40

غري مقبول

1
90

تسـ ـ ـ ـ ــهم التدريبات يف مسـ ـ ـ ـ ــاعدة املعلمني
على سحسني طرائف التدريس املستخدمة

4

9

%20

مقبول

تنتهي كل وحدة من وحدات الكراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مبجموعة من التدريبات التدريباتية

1

0

%900

مقبول

31

91

%70

غري مقبول

الدرجة الكلية

باالطالع على اجلدوالن أعاله الحظ الباحث أن مجيع الفقرات املعيارية ال تقع ضمن
نطاق مقبول إال الفقرة  .90 ،1 ،3 ،9والدرجة الكلية=  %66تدل على أن التدريبات ىف الكراسة
يف نظر الطالب غري مقبول

أما من نظر اخلباء ومعلمي اللغة العربية فالدرجة الكيلة=  %70تدل على أن مناسبة

التدريبات يف نظرهم غري مقبول

 -5حتليل جودة اللغة وأسلوب العرض يف كراسة التدريبات ومناقشتها
ولإلجابة عن الس ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال اخلامس " :ما مدى جودة اللغة وأس ـ ـ ـ ـ ــلوب العرض يف كراس ـ ـ ـ ـ ــة
التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسـ ــة سـ ــوريابوانا املتوسـ ــطة ماالنج-جاوا الشـ ــرقية " فسـ ــيكون
سحليلها كما يلى:
جدول رقم ( )97ملدى جودة اللغة وأسلوب العرض يف كراسة التدريبات
من قبل الطالب يف الفصل األول يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية

الرقم

الـف ـق ــرة

نعم

ال

النسبة
املئوية

التقدير

9

تتناسـب لغة الكراسة مع مستوى التالميذ
من حيث :املفردات والرتاكيب.

4

9

%20

مقبول

2

تتسم لغة الكراسة بالسهولة والفصاحة.

4

9

%20

مقبول

3

ختلو الكراسة من التكرار واحلشو الزائد.

2

3

%40

غري مقبول
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املطبعية.
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الدرجة الكلية

باالطالع على اجلدوالن أعاله الحظ الباحث أن مجيع الفقرات املعيارية تقع ضمن
نطاق مقبول إال الفقرة  ،7و .90والدرجة الكلية=  %61،1تدل على أن اللغة وأسلوب العرض
ىف الكراسة يف نظر الطالب غري مقبول

أما من نظر اخلباء ومعلمي اللغة العربية فالدرجة الكلة=  %12تدل على أن اللغة

وأسلوهبا يف الكراسة يف نظرهم غري مقبول

ه – عرض بيانات املقابلة ومناقشتها

فقد قام الباحث باملقابلة مع اخلباء ومعلمي اللغة العربية .وهذه املقابلة تتعلف بالكراس ـ ـ ــة بص ـ ـ ــفة
عامة،وتفصيلها كما يلى:
 -9املقابلة مع اخلباء :الدكتور .أوريل حبر الدين ،وعبد املنتقم املاجســتري ،وحممد أنوار خالد
املاجستري
أجريــت هــذه املقــابلــة يوم اإلثنني  2أبريــل 2093م يف إدارة البنــامج اخلــاص لتعليم اللغــة
العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسـ ـ ــالمية ماالنج ،وحصـ ـ ــل الباحث على املعلومات
التالية:
 )9أن حجم الكراسة وعدد احلصص الدراسية املقررة لدراستها مناسبة
أكد هذه العبارة د .أريل حبر الدين حيث قال:
"هذه الكراس ـ ـ ـ ــة مناس ـ ـ ـ ــبة إىل حد ما ،ألن احلص ـ ـ ـ ــص لتعليم اللغة العربية يف املدرس ـ ـ ـ ــة
املتوس ــطة ليس ــت طويلة .وهذه الكراسـ ــة تس ــاعد املعلم يف اسـ ــتفادة الوقت" وزاد عبد
املنتقم حيث قال:
طلعت يف هذه الكراس ــة أرى أن حجمها مناس ــبة للحص ــص الدراس ــية،
"مؤسـ ـس ــا مبا
ُ
التزيد صفحتها من مخسني صحف"
 )2ال توجد يف الكراسة موضوعات ضرورة حذفها
أكد هذه العبارة د .أريل حبر الدين حيث قال:
"املوضـ ـ ـ ـ ـ ــوعات يف هذه الكراسـ ـ ـ ـ ـ ــة مهمة ،ولكن قد تكون طويلة جدا ،مثل احلوار يف
الصفحة التاسعة .وكذلك األسئلة يف الصفحة  22كثرية جدا"

 )3توجد يف الكراسة أخطاء لغوية
أكد هذه العبارة د .أوريل حبر الدين حيث قال:
" وجدت بعض العبارات ال توافف بأسلوب العربية ،منها:
 ص( :)6من الكلمات الىت يكلمها املدرس .هذه العبارة خاطئة والص ـ ـ ـ ـ ــحيح هي:الكلمات الىت استمعتها من املدرس
 ص( )31من الكلمـات الىت عليهـا املـدرس .هذه العبارة خاطئة والص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح هي:الكلمات الىت استمعتها من املدرس
 ص( )26أشرتى حقيبيت يف والصحيح هي :أشرتي حقيبيت من.... و ص( )17املدرســة املتوســطة اإلســالمية نور اهلدى والصــحيح هي :مدرســة نوراهلدى املتوسطة اإلسالمية "
وزاد عبد املنتقم ،حيث قال:
"من العبارات اليت ال تناسب بقواعد اللغة يف هذه الكراسة حسب معرفيت:
 ص( :)92أجب األسئلة ،والصحيح هي :أجب عن األسئلة ص( dimengerti )96والصحيح هيsempurna : ص( berpasang-pasangan )21والصحيح هيberpasangan : ص ( benda-benda sekolah )26والص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح هيperalatan :"sekolah
وزاد أيضا حممد أنوار بقوله:
"ص( :)21طبف احلوار والصحيح هي :أجر احلوار"
 )4توجد يف الكراسة أخطاء إمالئية أو مطبعية
أكد هذه العبارة ما قله د .أوريل حبر الدين:

"ال بد ملؤلفي الكراسة أن يهتموا كثريا بكتابتهم ألين وجدت بعض الكلمات اخلاطئة،
منها:
 يف ص(ُ :)91كتبت كلمة مدرس يت والصحيح هو :مدرسيت ص( :)32عدم عالمة الرتقيم يف ص(ُ :)42كتب كلمة التدري بات العامة والصحيح هو :التدريبات العامة )1يف الكراسة بعض األلفاظ اليت سحتاج إىل مراعة أصحها
قال د .أوريل حبر الدين:
"وجدت بعض الكلمات اليت ال بد من مراعات صحتها ،منها:
ُ

-2

ص( )92باجنواجنى  ،Banyuwangiص( )92جاوى  ،Jawaص( )99صـ ـ ـولو
 ،Soloو ص( )93باليتار Blitar
املقابلة مع معلمي اللغة العربية :عبد الوحيد وميسرة
أجريت هذه املقابلة يوم الثالثاء  1أبريل 2093م يف إدارة مدرس ــة سـ ــوريابوانا املتوس ــطة
ماالنج-جاوا الشرقية ،وحصل الباحث على املعلومات التالية:
 )9أن مادة الكراسة تكامل مادة الكتاب املدرسي
أكد هذه العبارة عبد الواحد حيث قال:
"اســتخدمنا هذه الكراســة يف كل حصــص التدريس ألن ماداهتا مناســبة ومكاملة
مبا ض ــمنت يف الكتاب املدرس ــي املقرر ،هبذه الكراس ــة نس ــتظيع أن نس ــتفيد وقتا
اس ـ ــتفادة كثرية .إذا اس ـ ــتخدمنا الكتاب املدرس ـ ــي كان الوقت ال يكفي يف إلقاء
املواد الدراسية فيها يف بعض األحيان"

وزادت ميسرة بقوهلا:
"هذه الكراسة تساعدنا كثريا يف استفادة الوقت ألن مادهتا قليلة ولكن جيدة"
 )2سحتاج هذه الكراسة إىل الوسائل املصاحبة
قال عبد الواحد الصمد:

"تتميز هذه الكراس ــة أل ا تش ــمل مجيع املهارات اللغوية ،ولكن س ــتكون أحس ــن لو
يض ـ ــيف املؤلف التس ـ ــجيالت أو الش ـ ـ ـرائط .ألن فيها النصـ ـ ــوص الكثرية والطويلة يف
مهارة اإلسـ ـ ـ ــتماع .إذ ذاك سـ ـ ـ ــتزيد يف اهتمام الطالب وتسـ ـ ـ ــاعد املعلمني يف تدريس
مهارة اإلستماع"
انطالقا مما س ـ ـ ــبف يف البيانات الس ـ ـ ــابقة وسحليلها وض ـ ـ ــمن املعايري العامة فرأى الباحث أن
الكراسة حباجة إىل:
 )9فيما يتعلف جبودة "اإلخراج الفين والشكل العام" يف الكراسة:
-

أن تشمل الكراسة مقدمة موجهة للمعلم ،ووي أمر التلميذ ،والتلميذ نفسه.
أن تشــمل الكراســة قائمة باملص ـادر واملراجع املســتخدمة يف الكراســة ليســهل للمعلم الرجوع إليها
عند احلاجة واالستزادة منها .
أن تتميز ورق الكراسة وغالفها بنوعية فائقة من الورق ،ومتانة التجليد.
أن تتوافر عنصر اجلذب والتشويف يف غالف الكراسة.

 -أن تتوافر عنصر اجلذب والتشويف يف الصور واألشكال املستخدمة.

 )2فيما يتعلف جبودة "املادة" يف الكراسة:
 أن تتناسب مع عدد احلصص املقررة لتدريبه إذا أفاد عدد ما نسبته  %30من أفرادالعينة بأن مناسبة الكراسة لعدد احلصص ضعيفاً وهذا يؤكد ضرورة إعادة النظر يف
حمتوى الكراسة.

 أن تشمل املادة نشاطات تشجيع على تنمية التفكري ،وتسهم يف تغذية خيال التالميذ. أن تتضمن مادة الكراسة ما يليب حاجات التالميذ وميوهلم ،وحاجات اجملتمع ومشكالته. أن توثف النص ـ ـ ـ ــوص واألقوال املأثورة املس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــهد هبا؛ ليتمكن املعلم من الرجوع إىل مص ـ ـ ـ ــادرهابسهولة.

 )3فيما يتعلف جبودة " الصـ ـ ــور والرسـ ـ ــومات" :أثبتت النتائج بأن الصـ ـ ــور والرسـ ـ ــومات املسـ ـ ــتخدمة يف
الكراسة يف مادة اللغة العربية حباجة إىل:
 جالء األلوان ووضوحها ،وأن تتالءم مع عمر التلميذ وخبته. استخدام األلوان احملببة إىل التلميذ يف هذه السن وأن تتميز الصور والرسومات بالصدق والواقعية. )4فيما يتعلف مبعيار "التدريبات" :أسـفرت النتائج إىل أن األنشـطة التقوميية املستخدمة يف الكراسة يف
مادة اللغة العربية املقررة على تالميذ الفصول األولية حباجة إىل:
 أن تس ــهم يف قياس قدرة التلميذ على اس ــتخدام املصـ ــادر واملراجع املرتبطة بالكراسـ ــة املقررة ،التعلمالذايت ،تعزيز استيعاب نقاط سبف طرحها...
 أن تسهم يف مساعدة املعلم على التنويع يف طرائف التدريس املتبعة. أن تتنوع يف جماالت بلوم ( معريف -وجداين -مهاري) ويف أمناطها ( نظري -مقاي -موض ـ ـ ـ ــوعي-تطبيقي -عملي)
 أن تشمل الكراسة تدريبات تقوميية شاملة اية الكراسة إضافة للتدريبات التقوميية اية كل وحدة. )1فيما يتعلف جبودة "لغة الكراسة وأسلوب عرضها"  :أسفرت النتائج بأن لغة الكراسة حباجة إىل:
 أن تشـ ـ ـ ــمل الكراسـ ـ ـ ــة مقدمة تعريفية للمعلم ووي أمر التلميذ ،والتلميذ نفسـ ـ ـ ــه بتنظيم الكراسـ ـ ـ ــةوموضوعاهتا.
 أن يســاعد عرض املادة العلمية بالشــعور باملشــكلة وسحديدها مما يثري تفكري التلميذ ويدفعه للتعلمالذايت.

الفصل اخلماس
نتمائج البحث والتوصيمات واملقرتحمات
أ -نتمائج البحث
بعد أن يقوم الباحث بتحليل البيانات ومناقشتها يف الفصل الرابع فوصل الباحث إىل
االتستنتا اخأي ر واتستللص ماا يل :
 .1وص للل جودة الش للال العام واايرا الف يف مراتس للر التدفيبات يف مادة اللغر العربير يف مدفتس للر
تسل ل للوفيابوانا املتوتس ل ل ل ر ماالنج-جاوا الش ل ل لرقير إىل  %06يف نظر ال الب و %85يف نظر اخلرباء
ومعلا اللغر العربير ،وهذه تدل على أن جودة الش ل ل ل للال العام واايرا الف يف هذه الاراتس ل ل ل للر
غ ر مقبولر
 .2وص للل مناتس للبر املواد يف مراتسل للر التدفيبات يف مادة اللغر العربير يف مدفتس للر تسل للوفيابوانا املتوتس ل ل ر
ماالنج-جاوا الشرقير بالاراتسر املدفتس إىل  %08يف نظر ال الب و %47يف نظر اخلرباء
ومعلا اللغر العربير ،وهذه تدل على أهنا غ ر مقبولر
 .3وصلل جودة الصلوف و الرتسلومات يف مراتسر التدفيبات يف مادة اللغر العربير يف مدفتسر تسوفيابوانا
املتوتس ل ر ماالنج-جاوا الشل لرقير إىل  %84يف نظر ال الب و  %8يف نظر اخلرباء ومعلا اللغر
العربير ،وهذه تدل على أهنا غ ر مقبولر
 .7وصل مناتسبر التدفيبات يف مراتسر التدفيبات يف مادة اللغر العربير يف مدفتسر تسوفيابوانا املتوتس ر
ماالنج-جاوا الش ل للرقير هحتواها إىل  %00يف نظر ال الب و %46يف نظر اخلرباء ومعلا
اللغر العربير ،وهذه تدل على أهنا غ ر مقبولر
 .8وصللل جودة لغر الاراتسللر وأتسلللوب العرك يف مراتسللر التدفيبات يف مادة اللغر العربير يف مدفتسللر
تسلوفيابوانا املتوتس ر ماالنج-جاوا الشرقير إىل  %08،8يف نظر ال الب و  %85يف نظر اخلرباء
ومعلا اللغر العربير ،وهذه تدل على أهنا غ ر مقبولر

فاتسل ل للتنب الباحث أن جودة أن مراتسل ل للر التدفيبات يف مادة اللغر العربير اليت اتسل ل للتلدم يف الفص ل ل لل
اخأول هدفتسر تسوفيابوانا املتوتس ر ماالنج-جاوا الشرقير غ ر مقبولر حيث أهنا ال تتوافر املعاي ر لاراتسر
التدفيبات اجليدة اليت اقتحها الباحث يف هذا البحث

أ-

توصيمات البحث

على أثر هلذا البحلث يتلكملد االهتالام باراتس ل ل ل ل ل للر التلدفيبلات يف مادة اللغر العربير لتالميذ
الفصول اخأولير وت ويرها شاالً ومضاوناً .مما يوجب تصايم وبناء معاي ر جودة فائقر تت لب التل ي ،
والتنفيذ ،والتقومي املشل للتو بر و افة الشل لللوا الدينير واجلامعات لت وير هذه الاراتسل للر ،لتاون أداة تعلياير

ص ل ل ل ل ل للاولر يف يلد املعلم واملتعلم .واللذل يعلد اخأتسل ل ل ل ل ل للال اخأول لتعليم اللغلر وعليل يوفد البلاحلث علدداً م
التوصيات التالير:
 .1العال على جعل عالير تكليف مراتسل ل ل للر التدفيبات عالير تنافسل ل ل للير بدالً م التاليف لفئر حمددة
ماا هو معاول يف مث ر م الدول املتقدمر ؛ مما يلدل إىل وجود أمثر م متاب واحد لص ل ل ل للف
واحد.
 .2املعلاون الذي يقومون بتعليم اللغر العربير ينبغ هلم م املشل ل ل للافمر الفعلير يف إعدادها ،وتقوميها،
وت ويرها .مما يلمد ض للروفة إتاحر الفرص للر ملش للافمر املعلار هذه يف تكليف وتقومي وت وير مراتس للر
التدفيبات.
 .3قبل أن توضع الاراتسر موضع التنفيذ ،وقبل أن توع بصوفة فمسير على املدافل للتداول ال بد أن
ختضع للترريب ملدة ال تقل ع ثالثر أشهر ،وصوالً لل ريق اخأمثل .
 .7حلاجلر املعلار إىل عقلد دوفات تلدفيبيلر لايفير حتليل وتقومي مراتس ل ل ل ل ل للر التدفيبات مما عجعل عالير
التقومي مبنير على أتسس علاير.
 .8ينبغى على املدفتسر تغي ر تلك الاراتسر (مراتسر التدفيبات اليت ألّفها حماد ألفان ،وفابعر الواحدة،
وأأن أندفيانا) خأهنا ال تعترب جيدة ومناتسر يف اتستلدامها اعتاادا على نتائج هذا البحث.

ج -املقرتحمات
اقتح البللاحللث عللدداً م املقتحللات اليت حتتللا مل يللد م البحوث والللدفاتسل ل ل ل ل ل للات لتقومي
مراتسر التدفيبات منها:
 .1ت بيق ب اقر تقدير مراتسل ل ل للر التدفيبات اليت تنتج ع هذا البحث واالتسل ل ل للتفادة منها يف ت وير مراتسل ل ل للر
التدفيبات
 .2إجراء دفاتس ل ل ل ل ل للر تقوميير لاراتس ل ل ل ل ل للر التدفيبات يف املدافل تعتاد على االتس ل ل ل ل ل للتفتاءات املغلقر واملفتوحر،
واملقابالت الش ل ل ل ل لللصل ل ل ل ل للير مع م يس ل ل ل ل للتلدمون الاراتسل ل ل ل ل للر م املعلار ،ومديرل املدافل ،واخلرباء،
وال الب.

 .3إجراء حبوث ودفاتسل ل للات أيرل تتناول تص ل ل للايم وبناء معاي ر جودة يف جانب أو عنص ل ل للر م عناص ل ل للر
املنهج
 .7يرجو الباحث أن ياون هذا البحث مرجعا م املراجع لاتابر البحث العلا املتعلق هبذا املوض ل ل ل ل ل للوع
لغ رها م الباحثر.
 .8على الب للاحثر اييري أن ي وفوا ه للذا البح للث ،مثال ع الوتس ل ل ل ل ل ل للائ للل التعلياي للر اخأيرل ال ميا
اتستلدامها يف تعليم اللغر العربير أو ع املواد التعلياير فيها.

قائمة املصادر واملراجع
أ-

املصادر:

 .1القرآن الكرمي

 .2إبراهيم أنيس ،املعجم الوسيط ،اجلزء الثاين ،الطبعة الثانية( ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب)1892،

Carter: "dictionary of education" (New York: mc Graaw-Hill, 1891).1

ب -املراجع العربية:

 .1أبو الفتوح رضوان  ،الكتاب املدرسي( ،القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية1892 ،م)
 .2أمحد بدر ،أصول البحث العلمي ومناهجه ،ط ( ،6الكويت  :وكالة املطوعات)1892،
 .1جودت الركايب ،طرق تدريس اللغة العربية ،الطبعة الثانية( ،دمشق :دار الفكر العريب)1881،
 .4حسن شحاتة ،قراءات األطفال( ،القاهرة :الدار املصرية اللبنانية)1886 ،
 .1حسن راضي عبد الرمحن ،أثر اخللفية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل واستعداده
للقراءة يف سن ما قبل املدرسة حبث غري منشور( ،رسالة ماجستري اجلامعة األردنية)1896 ،
 .6ذوقان عبيدات وعبدالرمحن عدس وكايد عبد احلق،البحث العلم ،مفهومه-أدواته-أساليبه،
(عمان  :دار الفكر1899،م)

 .9رشدي أمحد ععيمة ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،مناهجه وأساليبه( ،الرباط  :منشورات
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،إيسيسكو)1898 :

 .9الكتاب املدرسي واملنهاج( ،معهد الرتبية األنروا  :unescoتعيينات مطبوعة 1892،م)
 .8عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،كن متخصصا :إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني( ،
الرياض :العربية للجميع1411،هـ)

.11

على القامسي وحممد علي السيد ،التقنيات الرتبوية يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني

هبا ( ،القاهرة :منشورة املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة-إيسيسكز1881 ،ـ)
.11

علي حممد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية ،الطبعة األوىل  (،الكويت :مكتبة الفالح،

) 1894
.12

جميد إبراهيم دمعة ،الكتب املدرسية وأمهيتها وكيفية اختيارها وتقييمها( ،بغداد:جملة

اجلامعة املستنصرية العدد األول )1899
.11

حممد علي اخلويل ،أساليب تدريس اللغة العربية( ،الرياض :دار النشر والتوزيع1898 ،م)

.14

حممد الغزاوي ،البند رقم ( )03من التوجيه  84لسنة 9191م للمؤمتر الدويل األول

للتعليم العام اهليئة العامة( ،القاهرة :شؤون املطابع األمريية1861 ،م)
.11

ناصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا ،أسس إعداد الكتب التعليمي لغري الناطقني

بالعربية ( الرياض :درا الغايل ،دون سنة)

ج -البحوث العلمية:
.16

أمحد نور خالص ،تقومي احملتوى الثقايف ىف سلسلة العربة بني يدي  .رسالة املاجستري

غري منشورة ( ،ماالنج :كلية الدراسة العليا ،جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
ماالنج)2119،
.19

حسن اخلامتة ،تصميم كراسة التدريبات لتنمية مهارة الكالم باملدرسة املتوسطة

اإلسالمية خري الدين كوندانج الجي ما النج .رسالة املاجستري غري منشورة ( ،ماالنج :كلية
الدراسة العليا ،جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج)2118 ،
.19

حسن راضي عبد الرمحن ،أثر اخللفية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل

واستعداده للقراءة يف سن ما قبل املدرسة حبث غري منشور( ،رسالة ماجستري اجلامعة
األردنية)1896 ،

.18

خزانة احلكمة ،إعداد كراسة التدريبات وفعاليتها يف ترقية مهارة الكالم (حبث

تطويري وجترييب يف مدرسة احملمدية األوىل املتوسطة يف سيدوحارجوا) .رسالة املاجستري غري
منشورة ( ،ماالنج :كلية الدراسة العليا ،جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
ماالنج)2112،
.21

شريف هداية هللا ،تقومي كتاب د .هدايات وآخرين وكتاب لوزارة الشؤون الدينية .

رسالة املاجستري غري منشورة ( ،ماالنج :كلية الدراسة العليا ،اجلامعة اإلسالمية اإلندونيسية-
السودانية )2111،
.21

حممد خبتيار مشس الدين ،تقومي كتاب اللغة العربية للمدرسة الثانوية بإندونيسيا .

رسالة املاجستري غري منشورة ( ،اخلرعوم :كلية الدراسة العليا ،جامعة الدول العربية)1898 ،

د -املراجع األجنبية :

22.
Ahmd Fuad Effendy.. Metodologi Pengajaran Bahasa. Malang.
Misykat 2002
22.
Departemen Agama, Kurikulum Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah
(Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, Direktorat Mapendais pada Sekolah Umum,
2002)
22.

Moch. Ainin, MetodologiPenelitian Bahasa Arab, (Pasuruan :Hilal,

2119)
22.

Lexy.J.Maleong, Metodologi PenelitianKualitatif, Cet. 28, (Bandung

:Remaja Rosdakarya,2111)
22.

Rumaharto, Prosedur Penyusunan LKS (Bandung:

Remaja

Rosdakarya, 2112)
22.

Suharsimi Arikunto,ProsedurPenelitian : Suatu Pendekatan

Praktik, Cet. 14, (Jakarta : RinekaCipta, 2111)

السرية الذاتية للباحث
 :بشرى كرمي
االسم
تاريخ امليالد  3 :أغوسطوس 3893م
مكان امليالد  :جيالجاب-جاوا الوسطى
العمل احلايل

 - :حماضر الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 -املعلم باملعد العايل  LUHURماالنج

الت رج العلمي:
امل رسة اإلبت ائية
امل رسة املتوسطة
امل رسة الثانوية
ال بلوم
البكالوريوس
املاجستري

 :م رسة "املعارف" اإلبت ائية جيكالبا-ك وجنرجا-جيالجاب
جاوا الوسطى (3881م)
 :م رسة "الفردوس" املتوسطة ك وجنرجا-جيالجاب
جاوا الوسطى (3889م)
 :امل رسة الثانوية احلكومية ماجنانج-جيالجاب
جاوا الوسطى (1003م)
 :قسم تعليم اللغة العربية
معد العلوم اإلسالمية والعربية ( )LIPIAجاكرتا ()1002
 :كلية العلوم والثقافة قسم اللغة العربية وأداهبا
اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج-جاوا الشرقية (1001م)
 :كلية ال راسة العليا قسم تعليم اللغة العربية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
جاوا الشرقية (1033م)

اإلستبانة لتقومي كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية
يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية
من قام مبلء االستبيان :
معلم
خبري
املؤهل الدراسي .....................:

التخصـص.......................... :



عدد سنوات الخدمة في التدريس [



عدد سنوات الخدمة في المرحلة [




عدد سنوات تدريس المادة

الجنس

 Oذكر

[

] سنة  /سنوات.
] سنة  /سنوات.

] سنة  /سنوات.

 Oأنثى

ضع عالمة ( )Xأمام العبارة املناسبة حسب معرفتكم وفقا مبا ضمن يف الكراسة!
أوالا :الشكل العام واإلخراج الفين:
منرة

الفقرة املعيارية

-1

هل يتوافر عنصر اجلذب والتشويق يف غالف الكراسة

-2

هل ترتبط غالف الكراسة مبضمون الكراسة.

-3

هل تشمل مقدمة موجهة (للمعلم والطالب)

-4

هل يتناسب طول الكراسة مع عرضها .

-5

هل تتضح الطباعة جبالء ووضوح .

-6

هل يتناسب حجم حرف الطباعة واللون.

-7

هل تظهر العناوين الرئيسية والفرعية حبروف بارزة

-8

هل ختلو من األخطاء املطبعية

-9

هل تشمل فهرس يوضح حمتوياهتا

11

هل تتناسب األلوان مع بعضها.

ثاني ا  :مادة الكراسة

نعم

ال

منرة

الفقرة املعيارية

-1

هـل تتفق الكراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملنهج على الوحدة الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــية
()KTSP

-2

هل تتناسب املادة واألهداف التعليمية.

-3

هل تتالءم املادة واملرحلة العمرية للتلميذ.

-4

هل تتالءم املادة والبيئة احمللية للتلميذ.

-5

هل تليب املادة حاجات التالميذ وميوهلم.

-6

ه ـ ـ ــل تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ــم امل ـ ـ ـادة يف إكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب املـ ـه ـ ـ ــارات
اللغوية(اإلس ــتما  -القراءة -الكالم-الكراس ــةة) لد
التالميذ.

-7

هل تتفق املادة وخربات التالميذ السابقة.

-8

هل تراعي املادة الفروق الفردية بني التالميذ

-9

هل تتكامل املادة مع املواد يف الكراسة املدرسي

نعم

ال

 -11هل تتناسب املادة مع عدد احلصص املقررة لتدريسه
ثالث ا  :الصور والرسومات
منرة

الفقرة املعيارية

-1

هل ترتبط الصور والرسومات باملادة التعليمية

-2

هل ترتبط الصور والرسومات باألهداف التعليمية.

-3

هل تعرب الصـ ـ ــور والرسـ ـ ــومات تعبريا واض ـ ـ ـ ا عن املادة
التعليمية.

-4

هل تتالءم الصور والرسومات خبربات التالميذ.

-5

هل تتناسب الصور والرسومات ومكاهنا يف الكراسة

نعم

ال

-6

هل تتناسب الصور والرسومات ومساحة الكراسة

-7

هل تتالءم الصور والرسومات و عمر التالميذ

-8

هل تتميز الصور والرسومات بالصدق والواقعية

-9

هل تتميز الصور والرسومات جبالء األلوان ووضوحها.

 -11هل تتميز الصور والرسومات بألوان حمببة للتالميذ
رابعا :التدريبات

منرة الفقرة املعيارية

هــل ترتبط التــدريبــات بــاألهــداف التعليميــة احملــددة للوحــدة
-1
الدراسية
هـل تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــل التــدريبــات ــاالت بلوم( معريف -وجــداي-
-2
مهاري)
هــل تتنو التــدريب ــات يف أمنــاطه ــا( مق ــاي-موض ـ ـ ـ ـ ـ ــوعي-
-3
تطبيقي عملي)
هـل تس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم التـدريبـات يف تعزيز اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتيعاب نقا جر
-4
طرحها سابقا.
 -5هل تثري التدريبات انتباه التالميذ حنو املهارة التعليمية

هل تســاعد التلميذ على التأكد من فهمه ملفاهيم ومباد
-6
جديدة.
 -7هل تساعد التدريبات على التقييم الذايت للتالميذ
هل تتوافر تدريبات يف مراجعة األفكار الرئيس ـ ــية الواردة يف
-8
الوحدة.

نعم

ال

هل تس ـ ــهم التدريبات يف مس ـ ــاعدة املعلمني على سـ ـ ــني
-9
طرائق التدريس املستخدمة
 11هل تنتهي كل وحدة من وحدات الكراس ـ ـ ـ ـ ــة مبجموعة من
 التدريبات التدريباتيةخامسا :لغة الكراسة وأسلوب عرضها
منرة الفقرة املعيارية

هل تتناس ـ ـ ـ ـ ــب لغة الكراس ـ ـ ـ ـ ــة مع مس ـ ـ ـ ـ ــتو التالميذ من
-1
حيث :املفردات والرتاكيب.
 -2هل تتسم لغة الكراسة بالسهولة والفصاحة.
 -3هل ختلو الكراسة من التكرار واحلشو الزائد.
 -4هل ختلو الكراسة من األخطاء اإلمالئية املطبعية.
 -5هل ختلو الكراسة من األخطاء الن وية اللغوية.
 -6هل تلتزم الكراسة بقواعد عالمات الرتقيم.
هل تش ـ ـ ـ ـ ـ ــتمل الكراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقدمة تعرف املعلم ووي األمر
-7
والتلميذ بتنظيم الكراسة وموضوعاهتا.
 -8هل تراعي الكراسة مبدأ التكامل والرتابط.
هل تراعي الكراس ـ ـ ـ ـ ــة عرش املادة على ـ ـ ـ ـ ـ ــكل وحدات
-9
مرتابطة.
 11هل تركز كل وحدة على موضو معني.
-

نعم

ال

دليل املقابلة مع اخلرباء ومعلمي اللغة العربية:
(هذه املقابلة ستعقد بعد إجابة األسئلة يف اإلستبانة)
 .1هل يتناسب حجم الكراسة وعدد احلصص املقررة لدراستها ؟
إذا كانت اإلجابة بـ (ال) فاذكر عدد الساعات اليت تر أهنا مناسبة :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
............................
 .2هل توجد يف الكراسة موضوعات تر ضرورة حذفها ؟

إذا كانت اإلجابة بـ ( نعم ) فاذكرها :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.............................
 .3هل تر أن هناك موضوعات تقرتح إضافتها للكراسة ؟ اذكرها
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
............................
 .4هل توجد يف الكراسة أخطاء علمية ؟
إذا كانت اإلجابة بـ ( نعم ) فاذكرها :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.............................
 .5هل توجد يف الكراسة أخطاء مطبعية أو إمالئية أو لغوية ؟
إذا كانت اإلجابة بـ ( نعم ) فاذكرها :
......................................................................................
......................................................................................
....................................................................................
 .6ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
....................................................................

Angket
untuk Siswa
PENILAIAN SISWA TERHADAP LKS BAHASA ARAB
(AKTIF BERBAHASA ARAB UNTUK MTs: Aktif mendengar, berbicara, membaca dan menulis)

Responden
Nama Responden
Kelas :

: Siswa
:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Petunjuk :

1. Berilah tanda (X) pada kolom yang tersedia sesuai dengan apa yang ada
dalam LKS menurut kalian!
2. Jawaban tidak mempengaruhi nilai Pelajaran Bahasa Arab
A. Tampilan dan Penerbitan LKS
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

KRITERIA PENILAIAN
Apakah Kamu tertarik dengan cover/sampul LKS
Apakah cover/sampul LKS mencerminkan isinya
Apakah di dalam LKS terdapat petunjuk Penggunaannya
Apakah ukuran panjang dan lebar LKS sudah sesuai
Apakah cetakan LKS tampak jelas
Apakah ukuran dan warna huruf-huruf di dalam LKS sesuai
Apakah Judul dan subjudul tercetak dengan jelas
Apakah tidak ditemukan kesalahan cetak
Apakah mencantumkan daftar isi dengan jelas
Apakah ada kesesuain antara satu warna dengan warna lainnya

YA

TIDAK

B. Materi LKS
NO
KRITERIA PENILAIAN
YA TIDAK
Apakah materi LKS sesuai dengan KTSP (Kurukulum
1
Tingkat Satuan Pendidikan)
2 Apakah materi LKS sesuai dengan tujuan pembelajaran
3 Apakah materi LKS sesuai dengan umur siswa
4 Apakah materi LKS sesuai dengan lingkungan sekitar
Apakah Materi LKS sesuai dengan kebutuhan dan
5
kecenderungan siswa

Apakah materi LKS mendorong keterampilan membaca,
mendengar, berbicara dan menulis siswa
7 Apakah materi LKS sesuai dengan pengalaman siswa
8 Apakah materi LKS memperhatikan perbedaan tiap siswa
Apakah materi LKS menyempurnakan Buku ajar yang
9
pokok
Apakah Materi LKS sesuai dengan jumlah jam pelajaran
11
yang tersedia
6

C. Gambar di dalam LKS
NO
KRITERIA PENILAIAN
YA
1 Apakah Gambar di dalam LKS berhubungan dengan Materi
Apakah Gambar di dalam LKS sesuai dengan tujuan
2
pembelajaran
3 Apakah Gambar di dalam LKS menjelaskan isi materi LKS
4 Apakah Gambar di dalam LKS sesuai dengan pengalam siswa
5 Apakah Gambar di dalam LKS terletak pada tempatnya
6 Apakah Gambar di dalam LKS sesuai dengan ukuran LKS
7 Apakah Gambar di dalam LKS sesuai dengan umur siswa
8 Apakah Gambar di dalam LKS sesuai dengan kenyataan
9 Apakah Gambar di dalam LKS warnanya baik dan` jelas
11 Apakah warna Gambar di dalam LKS disukai siswa

TIDAK

D. Latihan-latihan dalam LKS
NO
KRITERIA PENILAIAN
YA TIDAK
Apakah latihan-latihan dalam LKS berhubungan dengan
1
tujuan pembelajar tiap satuan pelajaran
Apakah latihan-latihan dalam LKS mencakup aspek
2
kognitif (pengetahuan), afektif (emosi) dan psikomotorik
Apakah latihan-latihan dalam LKS berbentuk subyektif,
3
obyektif dan terapan
Apakah latihan-latihan dalam LKS mendorong siswa
4 untuk menguatkan pelajaran yang sudah diajarkan
sebelumnya
Apakah latihan-latihan dalam LKS memepengaruhi siswa
5
dalam memperhatikan pelajaran
Apakah latihan-latihan dalam LKS membantu
6
pemahaman siswa terhadap pelajaran yang baru

Apakah latihan-latihan dalam LKS membantu siswa
untuk evaluasi secara mandiri
Apakah latihan-latihan dalam LKS memuat reviuw/
8
pengulangan pokok-pokok utama pelajaran
Apakah latihan-latihan dalam LKS membantu guru dalam
9
memperbaiki metode pembelajarn yang digunakan
Apakah latihan-latihan dalam LKS diletakkan di akhir
11
tiap satuan pelajaran
7

E. Bahasa dan Penyajian LKS
NO
KRITERIA PENILAIAN
YA TIDAK
Apakah Bahasa yang digunakan dalam LKS sesuai
1 dengan kemampuan siswa dari sisi kosakata dan kaidah
bahasa
Apakah Bahasa yang digunakan dalam LKS resmi/formal
2
dan mudah difahami
Apakah Bahasa yang digunakan dalam LKS tidak diulang3
ulang dan tidak berlebihan
Apakah Bahasa yang digunakan dalam LKS terhindar dari
4
kesalahan cetak
Apakah Bahasa yang digunakan dalam LKS terhindar dari
5
kesalahan kaidah/nahwiyyah
Apakah Bahasa yang digunakan dalam LKS
6
memperhatikan penulisan tanda baca dengan baik
Apakah LKS memuat petujuk guru dalam pengaturan
7
materinya
Apakah LKS memperhatikan kesempurnaan dan
8
keterkaitan dengan buku ajar
Apakah LKS memperhatikan keterkaitan penyajian
9
materi tiap satuan ajar
11 Apakah unit-unit dalam LKS terfokus pada tema tertentu

حمتويات البحث
الفصل األول :اإلطار العام( :خلفية البحث،ومشكلة البحث وأسئلته،
أهداف البحث ،وفروض البحث ،وأمهية البحث ،وحدود البحث،
وحتديد مصطلحات البحث ،والدراسات السابقة)
الفصل الثاين :اإلطار النظري :املبحث األول  :كراسة التدريبات وما يتعلق هبا
املبحث الثاين :معايري كراسة التدريبات اجليدة
الفصل الثالث :منهجية البحث( :منهج البحث ومدخله ،وجمتمع البحث
وعينته ،وأدوات البحث ،ومصادر البيانات ،وأسلوب حتليل البيانات ،ومراحل
تنفيذ الدراسة ،وهيكل البحث)

الفصل الرابع  :حيتوى على نبذة تارخيية ملدرسة سوريابوانا
املتوسطة ماالنج جاوا الشرقية ،و حملة عن كراسة التدريبات يف
مادة اللغة العربية ،وعرض البيانات ومناقشتها وحتليلها من
جوانب بيانات االستبانة وبيانات املقابلة.
 :حيتوى على خالصة البحث ونتائجه
الفصل اخلامس
والتوصيات واملقرتحات.

خلفية البحث
كانت احملتوى أو املادة يف املدارس مكتوبة يف الكتاب املدرسي الذي قررته املدرسة يف
منهجها ،وقد تكون املدارس تعلِّم أبناءها بوسيلة كراسة التدريبات لرتقية كفاءاهتم
وقدراهتم يف فهم املواد الدراسية األساسية وال سيما يف مادة اللغة العربية .ومن أهداف
استخدام كراسة التدريبات هي تزويد املادة املناسبة بالكتاب املدرسي .ولكن قد حتدث
يف املدرسة أن بعض املعلمني يهملون الكتاب املدرسي ويهتمون كثريا بكراسة التدريبات
حيث يستخدموهنا كل يوم أثناء تدريسهم ألسباب كثرية ،منها ضيق الوقت مبعىن أنه إذا
استخدم املعلم الكتاب املدرسي يف تدرسيه سيحتاج إىل وقت طويل ،وأحيانا قد انتهى
الوقت ومل تنته عملية إلقاء املادة الدراسية .ألن احلصص لتعليم اللغة العربية يف كثري من
املدارس كانت قليلة حدا ،حيث يدرسها الطالب مرتني أو ثالث مرات يف األسبوع مع
أن املواد الدراسية يف الكتاب املدرسي كانت كثرية جدا.

هذه املظاهر ال تؤدى إىل مشكلة كبرية عندما كانت كراسة التدريبات تتوافر معايريها
ومواصفاهتا اجليدة من وجوه الشكل العام واإلخراج الفين ،واحملتوى أو املادة ،والصور
والرسومات ،والتقومي ،ولغة الكراسة وأسلوب العرض فيها .ولكن ستحدث مشكلة كبرية إذا
كانت كراسة التدريبات ال متلك جودة عالية ،و ال تناسب معايريا قيمة .كما حدثت يف
مدينة جاكرتا وموجوكرتا يف السنة املاضية ،على سبيل املثال يف جاكرتا وجدت كراسة
التدريبات الىت موضوعاهتا ال تناسب بشخصيات الطالب وعمرهم حيث كتبت فيها موضوع
"احلياة الزوجية" مع أن تلك الكراسة مستخدمة يف املدرسة اإلبتدائية .أما يف مدينة موجوكرتا
وجدت كراسة التدريبات اليت فيها صورة املرأة العارية "مييايب" وتلك الكراسة مستخدمة يف
املدرسة اإلبتدائية أيضا.
انطالقا مما سبق فرييد الباحث أن حيلل كراسة التدريبات املستخدمة يف مدرسة سوريابوانا
املتوسطة من حيث جودهتا .ولرتكيز هذا البحث سيبحث الباحث يف الشكل العام واإلخراج
الفين ،واحملتوى ،والصور والرسومات ،والتقومي ،ولغة الكراسة وأسلوب العرض يف كراسة
التدريبات يف مادة اللغة العربية يف تلك املدرسة

مشكالت البحث و أسئلته
ما مدى جودة كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا
الشرقية ؟ وقد تفرعت عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة التالية:
 .1ما مدى جودة الشكل العام واإلخراج الفين يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة
سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية ؟
 .2ما مدى مناسبة احملتوى يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف تلك املدرسة؟
 .3ما مدى جودة الصور و الرسومات يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف تلك املدرسة؟
 .4ما مدى مناسبة التقومي يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف تلك املدرسة؟
 .5ما مدى جودة لغة الكراسة وأسلوب العرض يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف تلك
املدرسة؟

أهداف البحث
.1
.2
.3
.4
.5

التعرف على مدى جودة الشكل العام واإلخراج الفين يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية
يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية ؟
التعرف على مدى مناسبة احملتوى يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف تلك املدرسة؟
التعرف على مدى جودة الصور والرسومات يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف تلك
املدرسة؟
التعرف على مدى مناسبة التقومي يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف تلك املدرسة؟
التعرف على مدى جودة لغة الكراسة وأسلوب العرض يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية
يف تلك املدرسة؟

أمهية البحث
 .1من الناحية النظرية:
أن تكون نتائج البحث نظرة جديدة لدى مؤلفي كراسة التدريبات يف حتسني عملية كتابتهم ،ولعل هذا البحث مرجعا
بأجود صورة.
جذابا يفتح اآلراء النرية يف استخدام الدراسات األكادمييية وترقيتها َ
 .2من الناحية التطبيقية
أوال :للطلبة :زيادة إنتباه الطلبة ورغباهتم ونشاطتهم يف تعلم اللغة العربية.وتنمية كفاءهتم يف استخدام كراسة
التدريبات يف مادة اللغة العربية.
ثانيا :للمعلمني :أن تكون نتائج هذا البحث دافعة هلم لكتابة كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية باستخدام
النظرية املوجودة يف هذا البحث
ثالثا :للمدرسة
أن تكون نتائج هذا البحث إسهاما مرجعيا للمدرسة اليت أرادت أن تستخدم كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية
من خالل مادة الدراسية

حدود البحث
 .1احلدود املوضوعية:
مدى توافر معايري اجلودة (الشكل العام واإلخراج الفين ،واحملتوى ،والصور والرسومات،
التقومي ،ولغة الكراسة وأسلوب العرض) يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف
مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية.
 .2احلدود املكانية
إن الدراسة امليدانية اليت قام هبا الباحث مبناسبة هذا البحث وقعت يف الصف األول من
مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية
 .3احلدود الزمانية
والدراسة امليدانية اليت قام هبا الباحث هلذا البحث جرت يف شهر مارس-أبريل 2013
م

الفصل الثاين :اإلطار النظري
املبحث األول  :كراسة التدريبات وما يتعلق هبا
أ  -مفهوم كراسة التدريبات
ب  -أمهية كراسة التدريبات
ج – املواصفة العامة لكراسة التدريبات
د – الشروط واخلصائص اليت جيب توافرها يف كراسة التدريبات
املبحث الثاين :معايري كراسة التدريبات اجليدة
أ – االشكل العام واإلخراج الفين
ب  -املادة
ج – االصور والرسومات
د – التدريبات
ه -لغة الكراسة وأسلوب عرضها

الفصل الثالث :منهجية البحث
أ  -منهج البحث ومدخله
ب  -جمتمع البحث وعينته
ج  -أدوات البحث
د  -مصادر البيانات
ه  -أسلوب حتليل البيانات
و  -مراحل تنفيذ الدراسة
ز – هيكل البحث

منهج البحث ومدخله
استخدم الباحث ىف هذا البحث املنهج الوصفي التقوميي .ألن هذا البحث
يهدف إىل وصف ظواهر أو أحداث أو أشياء ويهم أيضا بتقرير ماينبغي أن
تكون عليه األشياء والظواهر الىت يتناوهلا البحث ،وذلك ىف ضوء قيم أو معايري
معينة .وال يقتصر البحث الوصفي على مجع البيانات وتبويبها ،وإمنا ميضى إىل
ما هو أبعد من ذلك ألنه يتضمن قدرا من التفسري هلذه البيانات.
أما مدخل هذا البحث فهو املدخل الكيفى الكمى ،حيث حلل الباحث
البيانات بالتحليل الكمى االحصائى مث فسرها باملدخل الكيفي.

جمتمع البحث وعينته
جممتع هذا لبحث يتكون من:
( )1اخلرباء يف تعلمي اللعة العربية
(ُ )2مدريس اللغة العربية يف مدرسة سورايبواان املتوسطة ماالجن-جاوا الرشقية
( )3الطلبة يف مدرسة سورايبواان املتوسطة ماالجن-جاوا الرشقية.
وأما عينته فهي ( 20طالبا ،و  3خرباء ،ومعلما العربية)

أدوات البحث
 .1املقابلة،استخدمها الباحث لنيل املعلومات من خرباء تعليم اللغة العربية ومدرسي اللغة العربية يف
مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج -جاوا الشرقية .واراد هبا الباحث نيل املعلومات من خرباء تعليم
اللغة العربية و مدرسي اللغة العربية عن مواصفات كراسة التدريبات اجليدة من حيث :الشكل العام
واإلخراج الفين ،احملتوى أو املادة فيها ،الرسوم أو الصور فيها ،لغة الكراسة وأسلوهبا ،والتقومي فيها
واملقرتحات
 .2الوثائق ،قام هبا الباحث ملعرفة استخدام كراسة التدريبات يف الفصل .منها اراد الباحث مجع
املعلومات عن املبادئ العامة يف التعليم بالكراسة ،ودافعية الطلبة باستخدام الكراسة
 .3االستبانة ،اراد هبا الباحث من الطلبة يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية
وكذلك من مدرسي اللغة العربية فيها ومن اخلرباء .يريد الباحث منهم مجع املعلومات عن آرائهم يف
احملتوى أو املادة يف الكراسة ،الرسوم أو الصور فيها ،لغة الكراسة وأسلوهبا ،واملقرتحات املتعلقة

مصادر البيانات
يأخذ الباحث البيات هلذا البحث من أربعة مصادر:
) (1اخلرباء يف تعليم اللغة العربية
) (2معلمي اللغة العربية مبدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية
) (3الطالب مبدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية
) (4الوثائق ،وهي تتكون من كراسة التدريبات والكتاب املدرسي

أساليب حتليل البيانات
لتحليل البيانات استخدم الباحث مدخلني مها كمي وكيفى .واستخدم
الباحث التحليل اإلحصائي الوصفي ( Descriptive Analysis
 )Statisticبالنسبة املئوية ويستخدم الكيفي لباقي املواد.
واستند الباحث على نتيجة التجريد ىف احلصول على النسبة احلصول على
النسبة املئوية الىت تعكس احتياجات الطالب إىل تعلم اللغة العربية وأراء
املعلمني عن مالءمة كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا
املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية .وذلك باتباع املعادلة التالية :
النسبة املئوية = عدد تكرار االستجابة%100 X
عدد االستجابات الكلي

الفصل الرابع :عرض البيانات ،حتليلها ،ومناقشتها
أ – النبذة التارخيية ملدرسة سوريابوانا املتوسطة-ماالنج (املوقع اجلغرايف ،تأسيس
املدرسة ،ومكونات املدرسة)
ب – حملة عن الكراسة (مؤلف الكراسة ،مادهتا ،ومميزاهتا)
ج – عرض البيانات (البيانات املتعلق بالشكل العام واإلخراج الفين ،املادة،
الصور والرسومات ،التدريبات ،واللغة وأسلوب عرضها يف الكراسة)
د – حتليل البيانات (حتليل جودة الشكل العام واإلخراج الفين ،املادة ،الصوار
والرسومات ،التدريبات ،واللغة وأسلوب عرضها يف الكراسة)
ه – عرض بيانات املقابلة ومناقشتها

عرض البيانات :حتليلها ومناقشتها
أ – البيانات املتعلقة بالشكل العام واإلخراج الفين يف الكراسة يف نظر الطالب ،اخلرباء،
ومعلي اللغة العربية
ب  -البيانات املتعلقة باملادة الكراسة يف نظر الطالب ،اخلرباء ،ومعلي اللغة العربية
ج  -البيانات املتعلقة بااللصور والرسومات يف الكراسة يف نظر الطالب ،اخلرباء ،ومعلي
اللغة العربية
د  -البيانات املتعلقة بالتدريبات يف الكراسة يف نظر الطالب ،اخلرباء ،ومعلي اللغة
العربية
ه  -البيانات املتعلقة باللغة وأسلوب عرضها يف الكراسة يف نظر الطالب ،اخلرباء،
ومعلي اللغة العربية

البيانات املتعلقة بالشكل العام واإلخراج الفين
*هذه عدد إجابة الطالب ب "نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية،17 ،16 ،10 ،7 :
 .6 ،19 ،11 ،19 ،3 ،12والباقون جييبون ب "ال" .أما عدد إجابة "نعم" من اخلرباء ومعلمي
اللغة العربية فهي.0 ،5 ،1 ،4 ،4 ،2 ،5 ،3 ،2 ،3 :
*وجد الباحث الفقرات املعيارية رقم ( )%95= 9 ،%95 = 7 ،%85 =4 ،%80= 3مقبولة
من وجهة نظر الطالب ،بينما وجد الباحث أن باقي الفقرات املعيارية مل تصل إىل مستوى مقبول.
والدرجة الكلية ،%60 :تدل على أن جودة الشكل العام واإلخراج الفين لكراسة التدريبات من
وجهة طالب الفصل األول يف مدرسة سوريابوانا ماالنج-جاوا الشرقية غري مقبولة.
*أما تقدير اخلرباء ومعلمي اللغة العربية وهي= 9 ،%80 = 7 ،%80 = 6 ،%100 = 4 ( :
 )%100مقبولة من وجهة نظرهم وباقى الفقرات املعيارية غري مقبولة .والدرجة الكلية،%58 :
تدل على أن جودة الشكل العام واإلخراج الفين لكراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية من وجهة
اخلرباء ومعلمي اللغة العربية غري مقبولة

البيانات املتعلقة مبواد الكراسة
*فهذه عدد إجابة الطالب ب "نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية،18 ،19:
 .10،12 ،7 ،8 ،12 ،13 ،15 ،17والباقون جييبون ب "ال" .أما عدد إجابة
"نعم" من اخلرباء ومعلمي اللغة العربية فهي.4،4 ،1 ،2 ،4 ،4 ،4 ،5 ،4 ،5:
*أن النسبة املئوية من الفقرات املعيارية :الفقرة  ،%95=1والفقرة  ،%90 =2والفقرة
 ،%85 =3والفقرة  %75 =4تقع ضمن نطاق مقبول والدرجة الكلية من جودة
مادة الكراسة=  %65،5مبعىن أن مناسبة املادة يف نظر الطالب غري مقبول.
*أما من نظر اخلرباء ومعلمي اللغة العبية فهي:الفقرة  ،%100 =1والفقرة ،%90 =2
والفقرة  ،%100 =3والفقرة  ،%80 =4والفقرة  ،%80 =5والفقرة ،%80 =6
والفقرة  ،%80 =9و الفقرة  .%80 =10والدرجة الكلية=  %74تدل على أن
مناسبة املادة يف نظرهم غري مقبول

البيانات املتعلقة بالصور والرسومات
فهذه عدد إجابة الطالب ب "نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية،16 ،20:
 .2 ،3 ،9 ،16 ،12 ،16 ،6 ،14والباقون جييبون ب "ال" .أما عدد إجابة "نعم"
من اخلرباء ومعلمي اللغة العربية فهي.4 ،4 1 ،0 ،1 ،1 ،4 ،3 ،1 ،1 :
أن النسبة املئوية من الفقرات املعيارية ،%80 =5 ،%80 =2 ،%100 =1 :و=7
 %80تقع ضمن نطاق مقبول و الدرجة الكلية=  %57مبعىن أن جودة الصور
والرسوم ىف الكراسة يف نظر الطالب غري مقبول
أما من نظر اخلرباء ومعلمي اللغة العبية فهي،%80 =5 ،%80 =2 ،%80 =1 :
 ،%100 =7 ،%80 =6و .%80 =8والدرجة الكيلة=  %56تدل على أن
مناسبة املادة يف نظرهم غري مقبول

البيانات املتعلقة بالتدريبات
*فهذه عدد إجابة الطالب ب "نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية،20،10 :
 .17 ،14،10 ،9 ،14 ،15 ،11 ،16والباقون جييبون ب "ال" .أما عدد إجابة
"نعم" اخلرباء ومعلمي اللغة العربية فهي5 ،4 ،2 ،4 ،3 ،2 ،4 ،3 ،4 ،4 :
*أن مجيع الفقرات املعيارية ال تقع ضمن نطاق مقبول إال الفقرة .10 ،5 ،3 ،1
والدرجة الكلية=  %66تدل على أن التدريبات ىف الكراسة يف نظر الطالب غري
مقبول
*أما من نظر اخلرباء ومعلمي اللغة العربية فالدرجة الكيلة=  %70تدل على أن مناسبة
التدريبات يف نظرهم غري مقبول

البيانات املتعلقة باللغة وأسلوهبا
*فهذه عدد إجابتهم ب "نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية،11 ،15 ،14 :
 .13 ،15 ،16 ،14 ،16 ،11 ،6والباقون جييبون ب "ال" .أما عدد إجابة اخلرباء
ومعلمي اللغة العربية فهي.5 ،5 ،5 ،0 ،1 ،2 ،1 ،2 ،4،4 :
*أن مجيع الفقرات املعيارية تقع ضمن نطاق مقبول إال الفقرة  ،7و .10والدرجة
الكلية=  %65،5تدل على أن اللغة وأسلوب العرض ىف الكراسة يف نظر الطالب
غري مقبول
*أما من نظر اخلرباء ومعلمي اللغة العربية فالدرجة الكلة=  %58تدل على أن اللغة
وأسلوهبا يف الكراسة يف نظرهم غري مقبول

أراء الباحث فيما يتعلق جبودة "اإلخراج الفين والشكل العام“

أ  -أن تشمل الكراسة مقدمة موجهة للمعلم ،والتلميذ نفسه
ب  -أن تشمل الكراسة قائمة باملصادر واملراجع املستخدمة يف الكراسة ليسهل للمعلم
الرجوع إليها عند احلاجة واالستزادة منها
ج  -أن تتميز ورق الكراسة وغالفها بنوعية فائقة من الورق ،ومتانة التجليد.
د  -أن تتوافر عنصر اجلذب والتشويق يف غالف الكراسة.
ه  -أن تتوافر عنصر اجلذب والتشويق يف الصور واألشكال املستخدمة.

أراء الباحث فيما يتعلق جبودة "املادة" يف الكراسة
أ  -أن تتناسب مع عدد احلصص املقررة لتدريبه إذا أفاد عدد ما نسبته  %30من أفراد
العينة بأن مناسبة الكراسة لعدد احلصص ضعيفا وهذا يؤكد ضرورة إعادة النظر يف
حمتوى الكراسة
ب  -أن تشمل املادة نشاطات تشجيع على تنمية التفكري ،وتسهم يف تغذية خيال
التالميذ.
ج  -أن تتضمن مادة الكراسة ما يليب حاجات التالميذ وميوهلم ،وحاجات اجملتمع
ومشكالته.
د  -أن توثق النصوص واألقوال املأثورة املستشهد هبا؛ ليتمكن املعلم من الرجوع إىل
مصادرها بسهولة.

أراء الباحث فيما يتعلق مبعيار "التدريبات"
أ  -أن تسهم يف قياس قدرة التلميذ على استخدام املصادر واملراجع املرتبطة بالكراسة
املقررة ،التعلم الذايت ،تعزيز استيعاب نقاط سبق طرحها...
ب  -أن تسهم يف مساعدة املعلم على التنويع يف طرائق التدريس املتبعة.ج  -أن تتنوع
يف جماالت بلوم ( معريف -وجداين -مهاري) ويف أمناطها ( نظري -مقايل -موضوعي-
تطبيقي -عملي)
د  -أن تشمل الكراسة تدريبات تقوميية شاملة هناية الكراسة إضافة للتدريبات التقوميية
هناية كل وحدة.

أراء الباحث فيما يتعلق جبودة " الصور والرسومات”

أهنا حباجة إىل:
أ  -جالء األلوان ووضوحها ،وأن تتالءم مع عمر التلميذ وخربته.
ب -استخدام األلوان احملببة إىل التلميذ يف هذه السن وأن تتميز
الصور والرسومات بالصدق والواقعية.

فيما يتعلق جبودة "لغة الكراسة وأسلوب عرضها"

أ  -أن تشمل الكراسة مقدمة تعريفية للمعلم وويل التلميذ ،والتلميذ
نفسه بتنظيم الكراسة وموضوعاهتا.
ب  -أن يساعد عرض املادة العلمية بالشعور باملشكلة وحتديدها مما
يثري تفكري التلميذ ويدفعه للتعلم الذايت.

الفصل اخلامس
أ –نتائج البحث
ب  -التوصيات
ج  -املقرتحات

نتائج البحث
أ  -وصلت جودة الشكل العام واإلخراج الفين يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية
يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية إىل  %60يف نظر الطالب
و %58يف نظر اخلرباء ومعلمي اللغة العربية ،وهذه تدل على أن جودة الشكل العام
واإلخراج الفين يف هذه الكراسة غري مقبولة
ب  -وصلت مناسبة املواد يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة
سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية بالكراسة املدرسي إىل  %65يف نظر الطالب
و  %74يف نظر اخلرباء ومعلمي اللغة العربية ،وهذه تدل على أهنا غري مقبولة
ج  -وصلت جودة الصور و الرسومات يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف
مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية إىل  %57يف نظر الطالب و %56
يف نظر اخلرباء ومعلمي اللغة العربية ،وهذه تدل على أهنا غري مقبولة

د -وصلت مناسبة التدريبات يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة
سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية مبحتواها إىل  %66يف نظر الطالب
و  %70يف نظر اخلرباء ومعلمي اللغة العربية ،وهذه تدل على أهنا غري مقبولة
ه -وصلت جودة لغة الكراسة وأسلوب العرض يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة
العربية يف مدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-جاوا الشرقية إىل  %65،5يف نظر
الطالب و  %58يف نظر اخلرباء ومعلمي اللغة العربية ،وهذه تدل على أهنا غري
مقبولة

فاستنبط الباحث أن جودة أن كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية
اليت استخدمت يف الفصل األول مبدرسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج-

غري مقبولة

حيث أهنا ال تتوافر املعايري لكراسة
جاوا الشرقية
التدريبات اجليدة اليت اقرتحها الباحث يف هذا البحث

التوصيات
أ  -العمل على جعل عملية تأليف كراسة التدريبات عملية تنافسية بدال من التكليف
لفئة حمددة كما هو معمول يف كثري من الدول املتقدمة ؛ مما يؤدي إىل وجود أكثر من
كتاب واحد لصف واحد.
ب  -املعلمون الذين يقومون بتعليم اللغة العربية ينبغي هلم من املشاركة الفعلية يف
إعدادها ،وتقوميها ،وتطويرها .مما يؤكد ضرورة إتاحة الفرصة ملشاركة املعلمني هذه يف
تأليف وتقومي وتطوير كراسة التدريبات.
ج  -قبل أن توضع الكراسة موضع التنفيذ ،وقبل أن توزع بصورة رمسية على املدارس
للتداول ال بد أن ختضع للتجريب ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر ،وصوال للطريق األمثل
د  -حاجة املعلمني إىل عقد دورات تدريبية لكيفية حتليل وتقومي كراسة التدريبات مما
جيعل عملية التقومي مبنية على أسس علمية .

املقرتحات
أ  -تطبيق بطاقة تقدير كراسة التدريبات اليت تنتج عن هذا البحث واالستفادة منها يف تطوير كراسة
التدريبات
ب  -إجراء دراسة تقوميية للكتب املدرسية يف املدارس تعتمد على االستفتاءات املغلقة واملفتوحة،
واملقابالت الشخصية مع من يستخدمون الكراسة من املعلمني ،ومديري املدارس ،واخلرباء ،والطالب.
ج  -إجراء حبوث ودراسات أخرى تتناول تصميم وبناء معايري جودة يف جانب أو عنصر من عناصر
املنهج
د  -يرجو الباحث أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابة البحث العلمي املتعلق هبذا
املوضوع لغريها من الباحثني.
ه -على الباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا البحث ،مثال عن الوسائل التعليمية األخرى الىت ميكن
استخدامها يف تعليم اللغة العربية ملهارة االستماع أو عن املواد التعليمية فيها.

شكرا على حسن اهتمامكم ومداخالتكم ومالحظاتكم

وهللا املوفق إىل أقوم الطريق

