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 [ 3-2] سورة الطالق 

 
 صدق هللا العظيم



 

 

 ب

 

 داءـاإله
 

 →عمره  هللا تعاىل أيب أطالإىل  ←
  احلياةامشكالت  ملواجهة والتفاؤ  اما اآل لنيل التقدم على ينوحث   ينارب   الذي

 .خوف بدون حق كلمة أقو  أن مينوعل  
 → إىل أّمي احملبوبة ←

 لك   هلل تعاىل و كل اما فعلت  
 

 →إخواين  و اجلميالتيت و خإىل إ ←
 بتشجيعكم كتبت  هذه الرسالة

 → املكرمني يتإىل أساتذ ←
 أطلب امنكم العفو، ألين ال أستطيع أن أكون طالبا حسنا.

 
 → نبين اجلميالاإىل زوجيت احملبوبة و و  ←

 أمحد كرمي الفالح والثاين ناجح يف زمزم أمحد كرمي ابين األول ميسرة كرمي و
 زالت رحلتنا طويلة، حنن سنواجهها بالتبسم والتفاؤ  ا، اماو ا وال حتزنو ال ختاف

 
 

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

قد وف ق للعلم خري خلقة وللتقى مث الصالة والسالم على سيدنا احلمد هلل 
واخلامت ملا سبق ناصر احلق باحلق واهلادى إىل صراطك املستقيم  حممد الفاتح ملا أغلق

 بعد: ، أاماوعلى أله حق قدره وامقداره العظيم
هلج باحلمد باالنتهاء امن إعداد هذا البحث، فله سبحانه أ هللا علي   وقد امن  

 -ويشرفنـي  .ل نعمائك وعظيم عطائك ح ى ترىى، على جزيب  ار والثناء، فلك احلمد ي
أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف  -  هللا تعا بعد محد

، ومل يكن امنه ومل يبخل أحدهم بشيء طلبت إىل خري الوجود خروج هذا البحث
 حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص. وامنهم:

اموالنا امالك جاامعة تور احلاج إامام سفرايوغو، امدير مساحة األستاذ الدك
 الامية احلكوامية اماالنج.اإلسإبراهيم 

اموالنا الدراسات العليا جاامعة  كلية عميد، امهيمنمساحة األستاذ الدكتور 
 اإلسالامية احلكوامية اماالنج.امالك إبراهيم 

 كليةاللغة العربية   تعليم قسم ، رئيسشهداء صاحل نورمساحة الدكتور 
 اماالنج.اإلسالامية احلكوامية اموالنا امالك إبراهيم الدراسات العليا جاامعة 

 ، املشرف األو  الذي أفاد الباحثعفيف الدين دامياطى الدكتورمساحة 
علميا وعمليا ووجد خطواته ىف كل امراحل إعداد هذا البحث امنذ بداية فكرة البحث 

 .وامن الباحث عظيم الشكر والتقديرحتـى االنتهاء امنه، فله امن هللا خري اجلزاء 
عن  قًا يعجز لساينح، املشرف الثاين، فبكرى حممد خبيت الدكتورمساحة 

كل العون والتشجيع طوا  فرتة إعداد هذا البحث فلم   شكره وتقديره فقد قدم للباحث
يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوامًا عن امساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله 
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فله امنـي خالص الشكر والتقدير وامن  البحث أكرب األثر يف نفس الباحث مبناقشة هذا
 هللا عظيم الثواب واجلزاء.

 LUHURحلاج، خادم املعهد العاىل فضيلة األستاذ الدكتور أمحد امضر ا    

 الذي قد رباين ظاهرا وباطنا، لك تعظيمي واحرتاامي طو  الزامان. اماالنج
 تعليم قسمبكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف  لباحثتقدم اكما 

اإلسالامية احلكوامية اموالنا امالك إبراهيم الدراسات العليا جاامعة  كليةاللغة العربية  
قداموه امن العلوم واملعارف  كل الشكر والتقدير على اما  هم امن الباحث. فلاماالنج

 والتشجيع وجزاهم هللا عنـي خري اجلزاء.
، وابين األو  يف خاصة لزوجيت ال ى رافقتين وترافقىن يف حالة اخلزن والسعادة

زامزم أمحد كرمي: تبسمك تؤد ى إىل سهولة كتابة هذا البحث، وابين الثاين ناجح أمحد  
 : بانتظارك كتبت  هذا البحث وو لدَت بعد جناحى يف امناقشته. كرمي

وزامالئي وأصدقائي وكل امن ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواىع إىل  إلخواىن
 .خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالامتنان

 وهللا ويل التوفيق.
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 تقرير املشرف

ألنبياء بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف ا
 به أمجعني.واملرسلني وعلى آله وصح

 االطالع على البحث التكميلي الذي حضره الطالب:بعد 
 بشرى كرمي:   سم اال

 S-2/ 55127711:  رقم التسجيل
     كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية :  اموىوع البحث

 جاوا الشرقية(-)دراسة وصفية تقوميية يف امدرسة سوريابوانا املتوسطة اماالنج                    
 .قد وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلاامعة 

 املشرف الثاين، املشرف األو ،                                         

 
 بكرى حممد خبيتالدكتور                     عفيف الدين دامياطىالدكتور   

 يعتمد، 
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 الدكتور شهداء صاحل نور
 501275702771755775يف:التوظرقم 

 

 
 

 
 

 الشـؤون الدينيـة  وزارة
 مباالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

 ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي
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 اعتماد جلنة املناقشة

 عنوان البحث:
 كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية 

 جاوا الشرقية(-يف امدرسة سوريابوانا املتوسطة اماالنج)دراسة وصفية تقوميية 
 املاجستري يف تعليم اللغة العربيةحبث تكميلي لنيل درجة 

 S-2/ 55127711:  رقم التسجيل بشرى كرمي إعداد الطالب : 
قد دافع الطالب عن هذا البحث أامام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري يف 

 م.2753أبريل  21العربية، وذلك يف يوم  السبت،  تعليم اللغة
 وتتكون جلنة املناقشة امن السادة األساتذة:

 التوقيع: ....................    رئيسا وامناقشا   الدكتور زلفى امبارك احلاج -5
 التوقيع: ....................     امناقشا  الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم      -2

 ....................التوقيع:     امشرفا وامناقشا   ن دامياطىعفيف الديالدكتور  -3

 ....................التوقيع:     امشرفا وامناقشا  الدكتور بكري حممد بـخيت    -4
 يعتمد، 

 عميد كلية الدراسات العليا
 
 

 األستاذ الدكتور مهيمني
 501052555013735771 : يفرقم التوظ

 

 
 

 
 

 وزارة  الشـؤون الدينيـة
 مباالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

 ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي
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 إقرار الطالب
 

 كاآليت:  بيانايتو أنا املوقع أدناه، 
 بشرى كرمي:  االسم الكاامل
 S-2/55127711:  رقم التسجيل

 اماالنج -غوندانج لغي-باننجونج رجا-بورو:  العنوان
بأن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة املاجسـتري يف تعليم اللغة  قر  أ  

حتت  اإلسالامية احلكوامية اماالنجاموالنا امالك إبراهيم جاامعة الدراسات العليا  كليةالعربية  
 املوىوع:

 كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية 
 جاوا الشرقية(-)دراسة وصفية تقوميية يف امدرسة سوريابوانا املتوسطة اماالنج

 
حضرهتا وكتبتها بنفسي واما زورهتا امن إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعـى أحـد 

ليست امن حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن  أهنا امن تأليفه وتبني أهنا فعال استقباال
اموالنا امالك إبراهيم جاامعة الدراسات العليا  كليةتكون املسؤولية على املشرف أو على  

 .اإلسالامية احلكوامية اماالنج
 حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذلك.هذا، و 

 
 م 2753 أبريل 22 االنج،ام

 توقيع صاحب اإلقرار
 
 

 بشرى كرمي
 S-2/ 55127711 رقم التسجيل:
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 مستخلص البحث
دراسة وصفية تقوميية يف امدرسة ) كراسة التدريبات يف امادة اللغة العربية م.3102،بشرى كرمي

رسالة املاجستري، كليـة الدراسات العليا  (.جاوا الشرقية-سوريابوانا املتوسطة اماالنج
 .قسم تعليم اللغة العربية، جاامعة اموالنا امالك إبراهيم اإلسالامية احلكوامية  مباالنج

 عفيف الدين دامياطىاملشرف األو  : الدكتور 
 بكرى حممد خبيت: الدكتور  لثايناملشرف ا

 
 كراسة التدريبات،  اجلودةالكلمات األساسية : 

 
املدرسي الذي قررته  تابكتوبة يف الكامل عناصر امنهج التعليم هو احملتوى أو املادةامن  إن

املدرسة يف امنهجها، وقد تكون املدارس تعل  م أبناءها بوسيلة كر اسة التدريبات لرتقية كفاءاهتم 
املدرسي ويهتمون   تابرس أن بعض املعلمني يهملون الكااملدكثري امن قد حتدث يف  و  .وقدراهتم

كثريا بكراسة التدريبات حيث يستخداموهنا كل يوم أثناء تدريسهم ألسباب كثرية، امنها ىيق الوقت 
املدرسي يف تدرسيه سيحتاج إىل وقت طويل، وأحيانا قد انتهى  تابمبعىن أنه إذا استخدم املعلم الك

د قاامت كراسة التدريبات امقام الكتاب ويف هذه احلالة قالوقت ومل تنته عملية إلقاء املادة الدراسية. 
 املدرسي.

هذه املظاهر ال تؤد ى إىل امشكلة كبرية عنداما كانت كراسة التدريبات تتوافر امعايريها 
وامواصفاهتا اجليدة امن وجوه الشكل العام واإلخراج الفين، واحملتوى أو املادة، والصور والرسوامات، 

.  عكسها ها. ولكن ستحدث امشكلة كبرية إذا كانتوالتدريبات، ولغة الكراسة وأسلوب العرض في
كما حدثت يف امدينة جاكرتا واموجوكرتا يف السنة املاىية، على سبيل املثا  يف جاكرتا وجدت  

ات الطالب وعمرهم حيث كتبت فيها اموىوع ستويات ال ى اموىوعاهتا ال تناسب مبكراسة التدريب
املدرسة اإلبتدائية. أاما يف امدينة اموجوكرتا "احلياة الزوجية" امع أن تلك الكراسة امستخدامة يف 
اميياب" وتلك الكراسة امستخدامة يف فن انة وجدت كراسة التدريبات اليت فيها صورة املرأة العارية "

  املدرسة اإلبتدائية أيضا.
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اليت ألفها حممد ألفان،  البحث كراسة التدريبات يف امادة اللغة العربيةهذا تناو  فقد 
. جاوا الشرقية-، و أأن أندرييانا وأصدرهتا جلنة النشر مبعهد امفتاح اهلدى اماالنجورابعة الوحيدة

استخدم الباحث يف هذا البحث استبانة امعيارية كأداة تقوميية للحكم و  .هاتقوميجاء هذا البحث لو 
 هتا اليت تتكون امن مخسني فرقة امعيارية.على جود

حلل الباحث البايانات باملدخل الكمي  حيث ج الوصفيواستخدم هذا البحث املنه
للمرحلة الثانية امن  البحث امن الطالب يف الفصل األو  جمتمع هذاو . مث يفسرها باملدخا الكيفي

 واخلرباء وامعلمي اللغة العربية.  سوريابوانا املتوسطة اماالنج،امدرسة 
عام جودة الشكل الوصلت  (5) وامن أهم النتائج ال ى حصل عليها البحث اما يلي:

جاوا -واإلخراج الفين يف كراسة التدريبات يف امادة اللغة العربية يف امدرسة سوريابوانا املتوسطة اماالنج
وصلت ( 2و)يف نظر اخلرباء وامعلمي اللغة العربية،  %11يف نظر الطالب و %07إىل  الشرقية

( 3و) ة العربية،يف نظر اخلرباء وامعلمي اللغ %14يف نظر الطالب و  %01إىل  هافي وادامناسبة امل
يف نظر اخلرباء  %10يف نظر الطالب و  %11إىل  هاجودة الصور و الرسوامات فيوصلت 

 %17يف نظر الطالب و  %00إىل  هافي دريباتامناسبة التوصلت ( 4، و)وامعلمي اللغة العربية
 هاجودة لغة الكراسة وأسلوب العرض فيوصلت ( 1، و)يف نظر اخلرباء وامعلمي اللغة العربية

يف نظر اخلرباء وامعلمي اللغة العربية، وهذه تد  على أهنا غري  %11يف نظر الطالب و  01،1%
ة أن كراسة التدريبات يف امادة اللغة العربية اليت استخدامت يف دالباحث أن جو  . فاستنبطامقبولة

وافر جاوا الشرقية غري امقبولة حيث أهنا ال تت-الفصل األو  مبدرسة سوريابوانا املتوسطة اماالنج
 ها الباحث يف هذا البحثكراسة التدريبات اجليدة اليت اقرتحاملعايري ل
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                 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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Busro Karim, 3102. “Lembar Kerja Siswa Bahasa Arab (Studi Deskriptif 
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               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, gambar-

gambar, 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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 األول فصلال
 والدراسات السابقة اإلطار العام

 
 لفية البحثخ -أ

إىل  يهدف يةئإن تعليم اللغة العربية منذ بداية املرحلة التعليمية روضة كانت أو إبتدا
باملهارات األساسية: االستماع، والقراءة،  مطريق تزويدهب من مهارات اللغة، بالمتكني الط
 البالط ةمساعدهي  تعليم اللغة العربيةأن من أغراض مذكور على حممد  زادو . 1تابةالكوالكالم، و 

واجتاهاهتا السليمة، والتدرج يف تنمية هذه  الصحيحة، املهارات اللغوية اكتساب ممارسات على
ب يف هناية هذه املرحلة إىل مستوى الحبيث يصل الط ،2املهارات على امتداد املراحل التعليمية

 ة.على مواصلة الدراسة يف املراحل التعليمية التالي مهتساعدمب من استخدام اللغة ملغوى ميكنه
ا أن أمهية . كمملمكانة خاصة بني لغات العا ألن هلا للغة العربيةاملدارس أبناءها ا توعّلم 

( 1هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم يف عصرنا احلاضر. وترجع أمهية اللغة العربية إىل أسباب، وهي: )
  ذ يريد( لغة الصالة، إ2ه أو ليفهمه، و)ك اللغة اليت حيتاجها كل مسلم ليقرألغة القرآن، وهي تل

 وجب عليه أن يؤديها بالعربية، لذلك فإن العربية مرتبطة بركن أساسيفكل مسلم أن يؤدي الصالة 
عدد متكلمي اللغة، إن اللغة العربية ازداد  ( 4( لغة احلديث الشريف، و)3من أركان اإلسالم، و)

كلغة أوىل يف اثنتني وعشرين دولة عربية وتستخدم كلغة ثانية يف كثري من الدول   مستخدمة
    3اإلسالمية.

                                                           
1 Departemen Agama, Kurikulum Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah (Jakarta: Dirjen 

Binbaga Islam, Direktorat Mapendais pada Sekolah Umum, 2003) p. 1 
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رنا يف تاريخ الشعب اإلندونيسي منذ أكثر من اثين عشر ق اصةللغة العربية هلا مكانتها اخلا
يف  ةالناجتة عن احتكاكهم بالدين االسالمي احلنيف. فإهنم وال شك يتعاملون مع اللغة العربي

كرمي، قراءهتم القرآن المناسكهم ودعواهتم وجهودهم يف التعمق يف تعاليم دينهم فضال عن 
ة مات اللغة العربية ظاهرة يف لغة معاملتهم الدينية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافيصفأصبحت ب

د البيومية يف ال منيوالسياسية. استخدام اللغة العربية يشكل جزءا اليتجزأ من فعاليات حياة املسل
 ت العربية مدروسة يف املادرس يف إندونيسيا.نا، لذا كااإلندونيسي

رشدي  أمحد  قال، و إىل املنهج اجليد رساحتتاج املد ولنجاح عملية تعليم اللغة العربية
 وتتكون األهداف من األهداف العامة واخلاصة، عناصر املنهج اجليد هي: األهدافمن ن طعيمة إ

بل كلها   عن بعض . وهذه العناصر ال تنفصل بعضها4قوميالتو  ،الطريقةو ادة، احملتوى أو املو 
حمددة ستكون أساسا الختيار احملتوى أو املادة  تكون فاألهداف عندما ،متعلقات ومتكامالت

عملية   العملية التعليمية طريقها تأتى إىل تأخذ. وبعد أن اوحتديد الطريقة املناسبة لتدريسه
   .قوميالت

يف  املدرسي الذي قررته املدرسة تابالكاحملتوى أو املادة يف املدارس مكتوبة يف  كان
هتم يف ادر تدريبات لرتقية كفاءاهتم وقالكرّاسة  املدارس تعلِّّم أبناءها بوسيلة تكونوقد منهجها، 

. ومن لغة العربيةالوال سيما يف مادة  املدرسي الكتاباليت تكتب يف  األساسية فهم املواد الدراسية
 . املدرسي تابالكاسبة بنأهداف استخدام كراسة التدريبات هي تزويد املادة امل

سي املدر  تابالك ونيهمل نياملعلمبعض أن  رسااملدكثري من ولكن قد حتدث يف  
باب كثرية، منها ألس ما كل يوم أثناء تدريسهوهنكثريا بكراسة التدريبات حيث يستخدم  ونويهتم

 طويل، ي يف تدرسيه سيحتاج إىل وقتاملدرس تابالكذا استخدم املعلم إ أنه ضيق الوقت مبعىن
ة العربية يف  ألن احلصص لتعليم اللغ ادة الدراسية.املإلقاء  الوقت ومل تنته عملية وأحيانا قد انتهى

حيث يدرسها الطالب مرتني أو ثالث مرات يف األسبوع مع  ّدا،جري من املدارس كانت قليلة كث

                                                           
سالمية للرتبية والعلوم ملنظمة اإل، )الرباط : منشورات اتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،  4

 22(، ص: 1898والثقافة، إيسيسكو: 



دريبات ويف هذه احلالة قد قامت كراسة الت املدرسي كانت كثرية جّدا. تابالكاسية يف أن املواد الدر 
 املدرسي. تابالكمقام 

 عايريهاماسة التدريبات تتوافر مشكلة كبرية عندما كانت كر  ى إىلهذه املظاهر ال تؤدّ 
الرسومات، و لصور او ، أو املادة احملتوىو من وجوه الشكل العام واإلخراج الفين،  اجليدة ومواصفاهتا

راسة كستحدث مشكلة كبرية إذا كانت  لكن و وأسلوب العرض فيها.  ولغة الكراسة، التدريباتو 
موجوكرتا ت يف مدينة جاكرتا و . كما حدثال تناسب معايريا قيمةة، و التدريبات ال متلك جودة عالي

ال تناسب  اوضوعاهتم جاكرتا وجدت كراسة التدريبات الىت، على سبيل املثال يف املاضية سنةال يف
لك تبت فيها موضوع "احلياة الزوجية" مع أن تعمرهم حيث ك  مستوياهتم و  بشخصيات الطالب و

يها . أما يف مدينة موجوكرتا وجدت كراسة التدريبات اليت فيف املدرسة اإلبتدائية ةالكراسة مستخدم
 ا.درسة اإلبتدائية أيضمييايب" وتلك الكراسة مستخدمة يف املفّنانة صورة املرأة العارية "

أنه  ومن حيث كراسة التدريبات،  ود بعض األخطاء يفوخوفا من وج انطالقا مما سبق
 باحثرى الي ،ور يف العلوم والتقدم التكنولوجيراعي التطتوال  ،تةأو ثاب ةكون جامدتينبغي أن ال 

وللكشف عن  ،بيتهاا وتثللعمل هب اللتعرف على اجيابياهت راسةالك هأنه ال بد من عملية تقومي هلذ
مدرسة  فرييد الباحث أن حيلل كراسة التدريبات املستخدمة يف .للتغلب عليها وازالتها اسلبياهت

ث من حيث جودهتا. ولرتكيز هذا البحث سيبحث الباح جاوا الشرقية-ماالنج املتوسطةسوريابوانا 
وأسلوب  ةولغة الكراس، دريباتلتاو الرسومات، و الصور و ، واداملو يف الشكل العام واإلخراج الفين، 

جاوا -ماالنج املتوسطةسوريابوانا العرض يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة 
 الشرقية.

ا بعد عام أو عامني من تطبيقه رسة التدريباتكمن األفضل اجراء عملية التقومي لو 
عة والتطبيق ال حديث الطب التدريبات راسةكألن استقصاء الرأي الفوري حول   التجرييب يف املدارس

لذا فقد كانت عملية  .اأو أجزاء منه امبجمله راسةسوى فكرة عامة عن مدى تقبل الكيعطي 
ر عين كراسة التدريبات يف هذا البحث عملية تشخيصية تقود إىل تطويي تقومي الكتب املدرسية

الذين  املتعلمنيو  ني يد املعلموحتسني مستوى كراسة التدريبات، لتكون أداة تعليمية صاحلة يف
 . حيرصون على تعليم اللغة العربية



 Aktif:           مادة اللغة العربيةراسة التدريبات يفالبحث كهذا تناول فقد 
Mendengar, Berbicara,Membaca dan Menulis  ،اليت ألفها حممد ألفان

   وا الشرقيةجا-عهد مفتاح اهلدى ماالنجوأصدرهتا جلنة النشر مب ورابعة الوحيدة، و أأن أندرييانا
 ،جاوا الشرقية-جماالن املتوسطةيف مدرسة سوريابوانا  اللغة العربية كأداة ثانوية يف عملية تدريس

ليمية اليت شكل الوعاء الذي حيوي املادة التع، وهي تيج الرتبو ه التطبيقي للمنهل الوجثا متألهن
داف أن جتعل التالميذ قادرين على حتقيق أه تستطيع يفرتض أهنا األداة أو إحدى األدوات اليت

 . اللغة العربية جمنه
وريابوانا سكراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة  تقوميل فجاء هذا البحث

ستبانة معيارية  ا الباحث يف هذا البحث استخدم. التدريباتلعملية  جاوا الشرقية-ماالنج املتوسطة
وريابوانا" يف مدرسة "س العربية كراسة التدريبات يف مادة اللغةحكم على جودة  كأداة تقوميية لل

ة العربية حيث باللغواختار الباحث هذه املدرسة ألهنا هتتم كثريا  .جاوا الشرقية-ماالنج املتوسطة
يسكنون فيها وميارسون اللغة العربية حىت اشتهرت هذه املدرسة مبدرسة  بلطالجّهزت السكن ل

 لغتني.
 
 أسئلتهو  شكالت البحثم  -ب

 كراسبة التدريبات لدى طالب الصف األول  بيان املشبكلة الواقعة يف اسبتخدام قد سببق
معيار كراسببببببة جودة  جاوا الشببببببرقية وهي عدم معرفة-النجما املتوسببببببطةمن مدرسببببببة "سببببببوريابوانا" 

ودة كراسبببة ج : ما مدىة البحث يف السبببؤال الرئيس اليايلتتمثل  مشبببكلف التدريبات املسبببتخدمة.
 ية ؟جاوا الشرق-ماالنج املتوسطةرسة سوريابوانا التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مد

 : األسئلة التالية يا السؤال الرئيسوقد تفرعت عن هذ
سبببة ر يف كراسبببة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مد الشبببكل العام واإلخراج الفين جودة ما مدى .1

 جاوا الشرقية ؟-النجما املتوسطةسوريابوانا 



 ملتوسببببطةايف كراسببببة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسببببة سببببوريابوانا  وادما مدى مناسبببببة امل .2
 املدرسي؟ الكراسةجاوا الشرقية  ب-ماالنج

ما مدى جودة الصور و الرسومات يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا  .3
 جاوا الشرقية ؟-ماالنج املتوسطة

يف كراسببببببببببة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسببببببببببة سببببببببببوريابوانا  دريباتما مدى مناسبببببببببببة الت .4
 جاوا الشرقية مبحتواها ؟-ماالنج املتوسطة

وأسبلوب العرض يف كراسبة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة  ما مدى جودة لغة الكراسبة .5
 وا الشرقية ؟جا-ماالنج املتوسطةسوريابوانا 

 
 أهداف البحث -ج

 :ليتا مكاألهداف املرجّوة هلذا البحث  كانت   
جودة الشبببببكل العام واإلخراج الفين يف كراسبببببة التدريبات يف مادة اللغة العربية لى مدى ع لتعرفا .1

 جاوا الشرقية-ماالنج املتوسطةيف مدرسة سوريابوانا 
 املتوسطةوانا مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابيف كراسة التدريبات يف  وادمناسبة امل لىعالتعرف  .2

 املدرسي الكراسةجاوا الشرقية  ب-ماالنج
ى مدى جودة الصور و الرسومات يف كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة علالتعرف  .3

 جاوا الشرقية-ماالنج املتوسطةسوريابوانا 
وريابوانا بات يف مادة اللغة العربية يف مدرسبببببة سبببببيف كراسبببببة التدري دريباتلى مناسببببببة التعالتعرف  .4

 جاوا الشرقية مبحتواها-ماالنج املتوسطة
وأسبببلوب العرض يف كراسبببة التدريبات يف مادة اللغة العربية  مدى جودة لغة الكراسبببة لىعالتعرف  .5

 جاوا الشرقية-ماالنج املتوسطةيف مدرسة سوريابوانا 
 
 



 فروض البحث -د
 :التالية البحث فروضلباحث وضع ا السابقة ثلإلجابة عن أسئلة البح

تتوافر مواصببببببببفات ومعايري اجلودة يف كراسببببببببة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسببببببببة سببببببببوريابوانا 
  .فما فوق %55جاوا الشرقية حددها الباحث  -ماالنج املتوسطة

 أمهية البحث -ه
 من الناحية النظرية .1

، ة كتابتهمسني عمليى مؤلفي كراسة التدريبات يف حتأن تكون نتائج البحث نظرة جديدة لد
وترقيتها  ةدميييايف استخدام الدراسات األك نريةحث مرجعًا جذابًا يفتح اآلراء الهذا الب ولعل

 بأجَود صورة. 
 من الناحية التطبيقية .2

 أواًل:  للطلبة 
 زيادة إنتباه الطلبة ورغباهتم ونشاطتهم يف تعلم اللغة العربية. (أ)
 .يف استخدام كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربيةكفاءهتم وتنمية   (ب)

 ثانيا: للمعلمني 
 ربية باستخدامالع كتابة كراسة التدريبات يف مادة اللغةأن تكون نتائج هذا البحث دافعة هلم ل

  النظرية املوجودة يف هذا البحث
 ثالثا:   للمدرسة

بات تستخدم كراسة التدريسة اليت أرادت أن أن تكون نتائج هذا البحث إسهامًا مرجعيًا للمدر 
 من خالل مادة الدراسية يف مادة اللغة العربية

 رابعا : للباحثني
 يف البحوث املقبلة، وتطور املعرفة واخلربة  اكون هذا البحث مرجعيأن 

  حدود البحث -و
 احلدود املوضوعية .1



 اجلودةعايري ممدى توافر حًا وأسهل فهماً فيقتصر هذا البحث على و ضأكثر و  يكون البحثل
أسلوب و  ولغة الكراسة ،التدريباتو الرسومات، والصور و ، زادةاملو العام واإلخراج الفين،  )الشكل
جاوا -ماالنج سطةاملتو سوريابوانا كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة يف   العرض(
 . الشرقية

 احلدود املكانية .2
 املتوسطةوانا سوريابيف الصف األول من مدرسة  أجريت م هبا الباحثاإن الدراسة امليدانية اليت ق

 جاوا الشرقية-ماالنج
 احلدود الزمانية .3

 2013 بريلأ-شهر مارس يف تجر هلذا البحث  م هبا الباحثاقالىت قد  والدراسة امليدانية اليت 
 م
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصطلحات البحث حتديد -ز
 املعيار  .1



ون غريه، ويعين أمنوذجاً متحققاً أو متصبببببوراً ملا جيب أن يكيعين املعيار ما يقدر به لغة: 
 .5عليه الشيء

جمموعة من الشبببببببببروط واألحكام اليت تعترب أسببببببببباسبببببببببا للحكم الكمي أو  اصطططططططالحا :
 . 2الكيفي من خالل مقارنة هذه الشروط مبا هو قائم وصوالً إىل جوانب القوة والضعف

ضبوطة علمياً اليت تستخدم كقاعدة أو بأنه:" جمموعة من الشروط واألحكام امل قالوي
تشبببببببببخيص و  هبدف تعزيز مواطن القوة لتعزيزها،أسببببببببباس للمقارنة واحلكم على النوعية أو الكمية 

 .5مواطن الضعف لعالجها
 

  اجلودة .2
وهي مصطلح لغوي يطلق على من كلف بعمل فأجاده  مبعىن الشيء اجليد، لغة:

رة)ص( لفظ اجلياد يف اآلية احلادية والثالثني من سو  ومصطلح اجلودة يف القرآن الكرمي متمثل يف
يف قوله تعاىل "                           

    
م من األيام )بعد "حينما عرض على)سليمان عليه السالم(عشية يو  9

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 

جواد  خيل وقوفاً وانطالقا أطلق لفظمنها بصورة جيدة وانطالقاً من هذا الوصف القرآين اجمليد لل
  .8على احلصان ملا ميتاز به من جري سريع قوي بصورة جيدة

                                                           
  238(، ص  1892، اجلزء الثاين، الطبعة الثانية، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،املعجم الوسيطإبراهيم أنيس،  5
 

2 Carter: "dictionary of education" (New York: mc Graaw-Hill,  1853), p. 153 
  Uqu.edu.sa/page/arل عبد القادر و عبد الوهاب بغدادي، حبوث يف اجلودة، جامعة أم القرى. فيص 5
 (31ورة ص )آية:س 9
  14(، ص 1885، الطبعة الثانية، )دمشق: دار الفكر العريب،طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب،  8



تعين الوفاء جبميع املتطلبات املتفق عليها حبيث تنال رضببببا العميل ويكون  اصططططالحا :
ومن منظور العملية التعليمية فاجلودة تعين: الوصببببببول   10املنتج ذو جودة عالية وتكلفة اقتصببببببادية

ات منهج لم عقب مروره خبرب  مسبببتوى األداء اجليد وهي متثل عبارات سبببلوكية تصبببف أداء املتعإىل
  .ويتوقع أن يستويف مستوى متكن حمدد مسبقاً معني، 

ق الشببببببببببببببروط ببأنبه: "تواف كراسببببببببببببببة التبدريببباتوأنبه ميكننبا تبين التعريف اإلجرائي جلودة  
  ،ف عليهااملعايري السبببببببليمة املتعار مع  ترر املق كراسبببببببة التدريباتواملواصبببببببفات الواجب توافرها يف  

وصببببببببببببببوالً للتعليم والتعلم الفباعل املؤدي لتوليد األفكار واإلبداع ملواجهة احلياة العملية بأقل جهد 
 ".  11وتكلفة

 
 

  التدريبات كراسة .3
 لكراسةا( اجلزء من )الكراسة ( الشيء ضم بعضه إىل بعض والبناء أسسهس) كر لغة:

عدة كراريس وقرأت كراسبببببببببببة من كتاب كذا  الكراسبببببببببببةشبببببببببببر ورقات وهذا يقال هذه الكراسبببببببببببة ع
 12كراس وكراريس وكراسات  من الورق هتيأ للكتابة فيها. واجلمع منها وإضمامة 
 التعليمية اسببتخداماً يف املدارس، من أكثر األدوات هي كراسببة التدريباتاصطططالحا: 
 ة من وسائل التعليم،ينائوسبيلة الثال فهي م،الدراسبية يف تتلف مراحل التعلياملواد  اإذ تعتمد عليه

األسبببباسببببي  كراسببببةالويرى ناصببببر عبد ا أهنا جمموعة من التدريبات اللغوية اهلادفة واملرتبطة مبادة 
للطالب مع إضببافة بعض التدريبات اليت يتوقع أن يسببأل فيها الطالب وحتتوي على أسببئلة متنوعة 

  .13راجعتها مع املعلم يف الفصلاهلدف، مهنا أن يطلب من الطالب حلها وم

                                                           

 
 فيصل عبد الكرمي، املرجع السابق 11

 593لسابق، ص إبراهيم أنيس، املرجع ا 12
اض: درا الغايل، دون ) الري أسس إعداد الكتب التعليمي لغري الناطقني بالعربيةناصر عبد ا الغايل وعبد احلميد عبد ا،  13

 11سنة( ص:



أن كراسببببببببببببببة التدريبات هي جمموعة من التدريبات اليت  تص كل  على القبايي قبالو 
جمموعة منها بدرس أو قسبم معني من دروس املادة األسباسية، وهتدف هذه التدريبات إىل إعطاء 

يز مفردات وتعز التالميببذ مزيببدا من التببدريبببات على اسببببببببببببببتعمببال مفردات الببدرس وتراكيبببه اللغويببة 
 14الدروس السابقة وتراكيبها اللغوية

 الوعاء الذي حيوي ولعبل أبسببببببببببببببطها هو ،كراسببببببببببببببة التبدريبباتولقبد تعبددت تعريفبات  
  .تها خالل عملية التدريسوجتريب التالميذيراد إيصاهلا إىل  اإلختبار أو التدريبات

 
 املادة .4

هداف تعليمية رض حتقيق أللطلبة بغ ا نرغب يف تقدميهجمموعة من املوضوعات اليتهي 
   15معرفية أو مهارية أو وجدانية. وهي املضمون الذي يتعلمه الطلبة يف علم ما.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مة رة: منشورة املنظ، ) القاهالتقنيات الرتبوية يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا على القايي وحممد علي السيد، 14

 12( ص: 1881إيسيسكو، -اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
ة ، ) الرياض: العربيكن متخصص: إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني  عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 15 

 111هب( ص: 1430للجميع،
  



 
 الدراسات السابقة -ح

 هود اليت بببذلببت من قبببل يف جمببال هببذا البحببثهتببدف معرفببة الببدراسبببببببببببببببات السبببببببببببببببابقببة إىل معرفببة اجل
 :ادة منها يف عدد من الوجوه أمههاواستعراضها لالستف

 12حسن اخلامتة .1
 املوضوع: 

ندانج خري الدين كو  املتوسبببببببطةتصبببببببميم كراسبببببببة التدريبات لتنمية مهارة الكالم باملدرسبببببببة 
 الجي ماالنج

 أهداف البحث:
لدين  خري ا املتوسببببببببطةتصببببببببميم كراسببببببببة التدريبات لتنمية مهارة الكالم باملدرسببببببببة  .أ

 كوندانج الجي ماالنج
الب يف ات لتنمية مهارة الكالم لدى الطمعرفة فعالية التدريبات يف كراسببة التدريب .ب

 خري الدين كوندانج الجي ماالنج املتوسطةاملدرسة 
 منهج البحث:

 R&D) املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث والتطوير ) 
 نتائج البحث: 

أن التدريبات املصبببببببببببممة يف كراسبببببببببببة التدريبات فعالة لتنمية مسبببببببببببتوى مهارة الكالم عند 
 فعالة لدى الطالب اإلسالمية خري الدين املتوسطةسابع باملدرسة طالب صف ال

  ، يعىن كالمهبا حبث يفثوجبد البباحبث من هبذا البحبث التشبببببببببببببباببه يف جمبال البحب
حبثها  من ةالباحث، وأرادت كراسبببببببببببببة التدريبات إال أن هذا البحث يرتكز يف مهارة الكالم

ث ومل جيبد البباحبث يف هبذا البح .لتنميبة مهبارة الكالممعرفبة فعباليبة كراسببببببببببببببة التبدريببات 
                                                           

. ا جان توسطة اإلسالمية خري الدين كوندان  جايي متصميم كراسة التدريبات لتنمية مهارة الكالم باملدرسة املحسن اخلامتة،  12
رسالة املاجستري غري منشورة، ) ماالنج: كلية الدراسة العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

2008) 



التحليل والتقومي يف مضبببمون كراسبببة التدريبات. أما الباحث سبببيحلل ويقّوم ما يف كراسبببة 
يسببببببببتخدم سبببببببب منهج البحث والتطويري. أما الباحث  هواملنهج املسببببببببتخدم فيالتدريبات. 

 قوميي لتحليلهاالتلوصفي املنهج ا
 

 15خزانة احلكمة .2
 املوضوع: 

ة بات وفعاليتها يف ترقية مهارة الكالم )حبث تطويري وجترييب يف مدرسببإعداد كراسببة التدري
 يف سيدوحارجوا(. املتوسطةاحملمدية األوىل 
 أهداف البحث:

 ملتوسببطةاإنتاج كراسببة التدريبات يف ترقية مهارة الكالم يف مدرسببة احملمدية األوىل  .أ
 2012-2011يف سيدوحارجوا يف العام الدراسي 

التدريبات  يف ترقية مهارة الكالم يف مدرسبببببببة احملمدية األوىل  معرفة فعالية كراسبببببببة .ب
 م2012-2011يف سيدوحارجوا العام الدراسي  املتوسطة
 منهج البحث: 

وجترييب بتصميم  R&D) منهج البحث والتطوير ) املنهج املستخدم يف هذا البحث هو
 جمموعتني

 نتائج البحث:
من أربعة دروس: الدرس األول يتكلم عن  إن كراسبببببببببببة التدريبات يف مهارة الكالم تتكون

الوصببببول إىل املكتبة، والدرس الثاين يتكلم عن زيارة عمر يف املسببببتشببببفى، والدرس الثالث 

                                                           
ة احملمدية األوىل يف مدرس إعداد كراسة التدريبات وفعاليتها يف ترقية مهارة الكالم )حبث تطويري وجترييبخزانة احلكمة،  15

. رسالة املاجستري غري منشورة، ) ماالنج: كلية الدراسة العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم املتوسطة يف سيدوحاريوا(
 (2012اإلسالمية احلكومية ماالنج،

 



يتكلم عن األسببببببببببببببرة، والبدرس الرابع يتكلم عن مببارة كرة القدم. وأن كراسببببببببببببببة التدريبات 
 طالب.كالم ال  املستخدمة هلا فعالية أو بعبارة أخرى أهنا تؤثر جوهريا على حتسني

اسبببببببتفاد الباحث من هذا البحث التشببببببببابه يف جمال البحث، يعىن كالمها حبث يف  
ا معرفة من حبثه الباحثكراسببة التدريبات إال أن هذا البحث يرتكز يف إعدادها، وأرادت 

يل . ومل جيد الباحث يف هذا البحث التحللتنمية مهارة الكالمفعباليبة كراسببببببببببببببة التدريبات 
ضبببببببببببببمون كراسبببببببببببببة التدريبات. أما الباحث سبببببببببببببيحلل ويقّوم ما يف كراسبببببببببببببة والتقومي يف م
يسببببببببتخدم سبببببببب منهج البحث والتطويري. أما الباحث  هواملنهج املسببببببببتخدم فيالتدريبات. 

 قوميي لتحليلهاالتلوصفي املنهج ا
 
 
 

 19أمحد نور خالص .3
 املوضوع: 

  كيدي نية بيلة العربسلس احملتوى الثقايف ى ميتقو 
 منهج البحث: 

 ئلة يفسببتحن بنود األمينهج املسببتخدم يف هذا البحث هو املنهج الكمى، والباحث إمنا امل
  بة صدقهاسمدى تكون ن يصادق أو ال، وإىل أ يلة هل هسلسذه اله

 نتائج البحث:
ة جيدة يف تقومي احملتويات الثقافية ولكن نتائج الطالب اة هذه السبببببلسبببببلة مراعاعدم مراع

 ابقةة، مع وجود املشكلة السمتوسطةبعدي نسبتها املئوية يف االمتحانني القبلي وال
كن ، ولاسببببببببببببببتفبباد الببباحببث من هببذا البحببث أن هببذا البحببث يقوم بعمليببة التقومي

التقومي حمدود يف احملتويات الثقافية يف سبببببببببببببلسبببببببببببببلة كتاب العربية بني يديك. فأما الباحث 
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وى، والصبببور ج الفين، واحملت)الشبببكل العام واإلخرا سببيقّوم كراسبببة التدريبات يف وجوه كثرية 
 ، ولغة الكراسة وأسلوب العرض(التدريباتو والرسومات، 
 
 
 

 18شريف هداية ا .4
 املوضوع:

  تقومي كتاب د. هدايات وآخرين وكتاب لوزارة الشؤون الدينية
 أهداف البحث:

 الكشف عن إجيابتهما وسلبياهتما والوقوف على أكثرمها درجة تقوميية
 منهج البحث: 

 التدريبايتوصفي نهج الاملج املستخدم يف هذا البحث هو املنه
 نتائج البحث:

هلذين كتابني عددا من اإلجيايبات والسببببببببلبيات يف نواحى إعدادمها وحمتوامها واملهارات إن 
املدرسي لد. هدايات وآخرين حصل   الكراسةاملقدمة فيهما وطريقة التدريس فيهما،و أن 

املدرسي لوزارة الشؤون الدينية  الكراسبةو  %21ة قومييالتة على جمموعة درجة النسببة املؤوي
 %95حصل على 

ة( أنه يقوم بعملية التقومي يف كتابني )دراسببة املقار ث حبال هذا اسببتفاد الباحث من
ببباحببث . فببأمببا الإعببدادمهببا وحمتوامهببا واملهببارات املقببدمببة فيهمببا وطريقببة التببدريس فيهمببايف 

العام واإلخراج الفين، واحملتوى، شببببببببببكل  من وجوه التقومي يف كراسببببببببببة التدريبات سببببببببببريكز
 .، ولغة الكراسة وأسلوب العرضالتدريباتو والصور والرسومات، 
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 الثاين فصلال
 اإلطار النظري

 
لشوو   امن وجوه  كةاسوو  الردبابا ودة  ج الوصووومل ملفة   بحث هوال ملا كان اهلدف من هذا

ما حتققه و  وأسلوب الفةض ال ةاس لغ  و ، الردبابا و ما ، الصوب و الةسو و ، ادةاملو الفام واإلخةاج الفين، 
هذه الدباسوووووو  من أسووووووال ك اقو  جودة كةاسوووووو  الردبابا  والذ  افد أداة بي  وووووو      ل   الردبا     

ا الدباسوووو    ميث  األبض الصوووولب  الط انمله من  فصوووو ن هذا ال إ .الفنصووووة ايوهة    الف ل   الرفل    
امل جمع أس  ا وحتداد إجةاءاهتا ح ث اش   األد  ا  الط حتص   ل  ا الباحث   إبساء قوا دها ووض

صووووو   واناوله من منظوب اة و  وقد جاء  اخلموط الفةاضووووو  هلذا الف حبثه مما ا وووووا د  لي اف ا ه، وإ،ةايه،
 كالرايل: 

 
 املبحث األول: كراسة التدريبات وما يتعلق هبا

 كراسة التدريبات   مفهوم -أ
بابا  هي من أكثة األدوا  الرفل     اسوووووووووووردداما    املداب ، إه افر د  ل  ا كةاسووووووووووو  الرد

املواد الدباسووووو     مرلح مةاح  الرفل ي،   ي الوسووووو ل  الثناي   من وسووووواي  الرفل ي، واة   اصوووووة  بد   
   فض  األسووووووواسوووووووي للمالك مع إضوووووووا ال ةاسووووووو أهنا جم و   من الردبابا  اللغوا  اهلاد   واملةابم  مبادة 

الردبابا  الط اروقع أن ا ووووووووووووو مل    ا المأب وحترو   لي أسوووووووووووووطل  مرنو   اهلدف، م نا أن املك من 
 . 1المأب حل ا ومةاجفر ا مع املفلي   الفص 

أن كةاسوووووووووووووو  الردبابا  هي جم و   من الردبابا  الط  ر  ك  جم و     لي القامسي قاملو 
ألسووواسووو  ، وهتدف هذه الردبابا  إء إ ماء الرأم ذ م ادا من ا  دب  أو ق وووي مفن من دبو  املادة ا

من الردبابا   لي اسووووورف امل مفةدا  الدب  واةاك به اللغوا  واف ا  مفةدا  الدبو  ال وووووا ق  واةاك ب ا 
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ولقد افدد  افةافا  كةاسوووووووووو  الردبابا ، ولف  أ  ووووووووووم ا هو الو اء الذ   و  اإلخرباب أو . 2اللغوا 
 اهلا إء الرأم ذ وجتةاباهتا خأمل   ل   الردبا .الردبابا  اةاد إاص

ا من إحد  املواد الرفل     الط ا وووووورددم  هي كةاسوووووو  الردبابا مما سووووووبه  ةأ  الباحث أن  
املفل ون وسووووووووو ل      ل   الرفل ي لد   أسي، وهي م ووووووووورددم  ح وووووووووك حاجا  املفل ن والمأب 

ب الدب   رددم مع مصادألهنا ا رم ع أن ا   أاضا ب وكا ت كةاس  الردبابا  من مصادب الدوم وهلي. 
 األخة .

 
 أمهية كراسة التدريبات وأبعادها -ب

،    اىن  ن الرفل     والرت وا  ال غ أمه   ح وا  ودوب  ا     الف ل   ها  كةاسووو  الردبابا 
 : 3لل    ا  الرال   اواةجع أمه ر . ك ا اقولون:"حجة ال اوا      ل   الرفلي"  هي
 قدم املفلوما  واأل  اب واملفاه ي األساس     مقةب مفن. ا -1
   ك الرأم ذ الصفا  االجر ا    املةغو  ا -2
امواة  ةايه و   نوود اغ ا املنواها واإلملوام سوا،  ْننا املفل ن من مفة و  وسووووووووووووووايو  اإلصووووووووووووووأ  الرت و تم  -3

 ادبا  ا وحت  ن ا. 
أ  املرفددة وجوا ك اإلصووو رأم ذ الق ي، امل ابا ،أن ان ي   ال فلي امل ا ووورم ع  ةاسووو  الردبابا   -4

   صوب مةاب  ومنظ  . 
  إء  ر ج  واحدة هي:" شوووودة احلاج  إء الباحث اصوووو  الفوايد ال ووووا ق  ل ةاسوووو  الردبابا  من

  .ا أ  دون اسرددام كةاس  الردبابادبا ا  وافل  ا   ا  ا ون الردبا    ه ال  ،كةاس  الردبابا 
 :4 ناك  وام  وأ فاد ارداخ  وافةض  ف  ا  الن ب  ل ةاس  الردبابا  من ا  اأ فادهأما 

  البعد االقتصادي: -1
 اإلمجال    دة  وام  من ا:  اوارح ي   ا لفر 

                                                           
 12 لي القامسي وحم د  لي ال  د،املةجع ال ا ه. ص:  2
 22م(، ص 1892: اف  نا  ممبو   ، unesco، )مف د الرت    األ ةوااملدرسي واملنهاج تابالك 3
 33ص:  .ال ا ه املةجع لي القامسي،   4



 ووز ه                       وع الوبق -
  ق ا  الصفح  الواحدة           -
  وع المبا   -
 الصوب والةسوما  واخلموط        د -
                        لوان  األ -
  دد الن خ -

  البعد البصري: -2
 هي: او ناصةه ، صةاا   فلي ارلقي املادة الفل    من ال ةاس ح ث إن املر

 ل  ذ، واداه امل   رن  ال ةاس          امل ا    ن   ين الر -
 مق ا  احلةف امل رددم -
                               األلوان ومد  جتا   ا       -
 مل ا ا   ن ال موب واأل  دةا -

 
 :  البعد الرتبوي والنفسي -3

أ بو    تي ل  وووووووو   ظةه ال ةاسوووووووو ارفله هذا البفد  نظةة الرت وان حنو كةاسوووووووو  الردبابا  :  
 اب  ه الرل  ذ  وامل الوقت وهلك  لي     الوسوووووووووواي  األخة  و ناصووووووووووةه اخرباب.    هي

 هي: 
 الفل                 امادهت -
 ج ي  (             –ل   ) كاقر  ةا -
 ةجونة من ااألهداف امل -

 
  البعد الفين والتقين: -4



مبفي  ن ا  واقن ا ؟ ه  هو املؤلح أم امل ال ةاس   ن الذ  ُي مةَّجا  ال ةاسو ولف  هذا أهي أ فاد 
الفنان؟ أم كأمها؟ و فرقد أن احللومل الثأ،  غا  اضج  واأل ض  اش    ين  إلخةاجه من: 

 الرص  ي واإلخةاج   ين المبا  ،  ين الةسي واخلموط، اإلشةاف الرت و  و املؤلح، 
ا  لي وا املف دة،اشووجع أغلك الدومل الر ل ح امل وور ة ل ةاسوو  الردبابا   :اتأليفه  ووا د ك رَّاس 
وهتري مبةاقب  ال رك الصووووووادبة  أ ا وووووو   إال مبا اأيي  ق دة األم  وأهدا  ا  ،ال ةاسوووووو  شووووووة 

نظة إء   جك أن   اوإخةاج  اإء أحه النا   ر ل ف  ال ةاسوووو ا أبد ا أن   ووووند الرفل    . وإه
 قصووووووووووووووةها  ال أن. ايا ك الفينايا ك الفل ي، ايا ك الرت و  و ،أ،  جوا ك مرداخل  هي: 

 لي جووا ووك واحوود  قن ؟ ومن هنووا اة  البوواحووث اابوواع عل وو  جووداوودة   إ ووداد املنوواها مبفىن 
مبفىن أن اروء   ل   ا ل ح كةاسوووووووووووووو  الردبابا  مجا   مرفاو   من   ةاقو  املشووووووووووووووةوع املر وام 

ل ا  ااخلرباء االخرصووووووووواصووووووووو ن و الفن ن من امل دان مبةاحله املرفددة  لي أن ارا  هلي الوقت 
وأن اوضووع اإلم ا ا  كا   حتت اصووة  ي. و فبابة أخة  نك أن ا ون  ،للق ام سذه الف ل  
الوسووواي  ، ه الردبا  ةاي ه اخرصووواصووو ون م دا  ون  : املادة الفل   ، ك  الر ل ح مجمافْن ا  اشووورت 

 اإلخةاج الفين والرص  يو  اللغ ، الرفل    
 

 لكراسة التدريباتاملواصفات العامة  -ج
ل ةاسوووووو  الردبابا  اي دة مواصووووووفا  كثاة ال مي ن حصووووووةها مج فا  حتت هذا الفنوان ول ن 

 :5هيمي ن أن  ذكة من ا األهي دون امل ي و 
 كراسة التدريبات واملنهاج  -1

ا  د افصوووووووو أ  وامب قا  ألهداف املنملا كان املقةب املدبسووووووووي ألا  مادة من مواد الرفل ي اف
ام هلك مج ع أق ووووووو اا خذ   ا ربابه ةاسووووووو  مأي     ون كة لرلك املادة أن ااملقةب  ال ةاسووووووو  إن  لي 
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ه و غاه من و االسووووووووووورفا     -لي حنو أ ضووووووووووو  -املقةب الذ  املك افل ه وافل  ه من قب  الرأم ذ 
 ال رك أو املةاجع ها  الفأق   املوضوع.

و  لي أ م   مفةدا  املن اج املقةب وحدها، لي اغ اوحمروااهت امبادهت أال ا ون مقصووووووووووووووبة
احلقايه واملفلوما  النظةا  اجملةدة اململوب دباسووووووور ا من قب  الرأم ذ ضووووووو ا ا  لنجاح ي   االخرباب 

وإمنوا نوك أن افىن  رو ا  ةص كوا  و  ومرفوددة لن و الرأم وذ وم وهلي واجتواهاهتي إلشووووووووووووووباع  - قن–
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  . 
من مفلومووا  جووداوودة مبووا افة ووه الرأم ووذ من  ا   ووكووا  وو  ألن اة ن مووا  أن او ة  ةصووووووووووووووا  

لر ام  ار ووووي  الف ه  وا ال ةاسوووو مفلوما  سووووا ق  حب ث اصووووب  دباسوووور ي لل ادة املوجودة   هذا 
 والش ومل اململوب.
فد وسوووو ل  بي  ووووو  من وسوووواي  انف ذ املن اج  إ ه   ووووون أن اكةاسوووو  الردبابا    ت ملا كا 
ومفة    ا و ل وووووفر ال ةاسووووو  فل ا  ألن هلك ا وووووا دهي     ي  املفل ون إشوووووةاكا   ااشووووورتك   إ داده

املبادئ الط  ين  لي أسووواسووو ا ك ا اف د هك   الرفةف  لي مبادئ الردبا  وأسوووال به املدرلف  ومن 
 .نش ن هذه امل امها  أن اشجع  لي الن و امل ين لل فل 

 
 ث املادة وإثراؤهاكراسة التدريبات وحتدي  -2

فلي املر ووووووابع    املنا  إن  فض ال رك املدبسوووووو   مي ن أن افقد الصوووووودق  ظةا  لرموب ال
أ،ناء  با ر ا لذا  إ ه نك أن ابذمل قصووووووووووواب  اي د للر كد من أن املفلوما  املوجودة   كةاسوووووووووووو  

 .6الردبابا  ارفه مع احلقايه وأهنا حداث     ا ارفله  اإلحصاءا  والنظةاا  الفل   
با  نك أال اقرصة  لي جمةد حتص   األ  اب األول   واسرظ اب لإل ادة من كةاس  الردبا

ا  ح ث ا كان هلك مناسوووووووب – ال ةاسووووووو املفلوما  الضوووووووةوبا  املوجودة   ه  قن وإمنا نك أن اشووووووو   
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 لي منرجا  من  صوووص املؤلفا  املردصووصوو ي لرشووج ع الرأم ذ  لي حتصوو   املفة    –لل وضوووع 
. ا وووووورح وووووون أن الحه      صوووووو  قاي   من ألوان النشوووووواط    ف وووووو ي واال أع  لي ع اق أوسووووووع
 ادباك الرأم ذ و إء  شووووووح أو اثب ت ما ه افل ه من قب ،الفقلي والف لي املردبج والط هتدف لل

 .2وان    قدباهتي
 

  الكراسةعرض املادة التعليمية يف  -0 
 اغره ؤلح وصوووووووووو ةض املادة الرفل       كةاسوووووووووو  الردبابا   ةضووووووووووا  مناسووووووووووبا  من قب  امل

   اف    ومب ابة اة وا  ال ا ووو       املفلي  ح وووكيو  واضووو  واةا ب ا اةا با  ج دا .   سووولوب لغ
ادبسي  لي الرف ا و  ا ا وووو    لي اأم ذه   ل   الرفلي،ك   ضووووا   لي حت وووون  ةاقره   الرفل ي،أا

 املنظي. 
وحده لضوووووووووووووو ان     ا  من قبو  املؤلح إ ودادا  منمق وا  ال ا في ال ةاسوووووووووووووو إ وداد موادة 

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  . 

ا ووووفي ما  ي  كراس واربخاصوووو  أن ا  املروسووووم لل دبسوووو   لي مؤلفي كةاسوووو  الردبابا  
 إل وه الفلوم الرت وا  والنف وووووووووووووو   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 وووووووووووووورج ووك 

 .9لمةايه الردبا  الفا ل 
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رب  ةاق  ادبا وووووووو   فراي والرفلي  أ مي ن أن ا      ل ط الرفل بغي أمه   كةاسوووووووو  الردباب
جمةد  يمنا هوإ .  حم  املفلي   ك  شووووووووويءحتوال مي ن أن  ،ال ةاسووووووووو م ووووووووورقل   ذاهتا افةف  مةاق  

وسووووو ل  مف ن  من وسووووواي  الرفل ي األسووووواسووووو   الط قد الج  إل  ا املفلي   مفظي ألوان الردبا  يف  
وأسووطل   من مفلوما  وخربا  ال ةاسوو  ا ل   وح وا .   و قد ا وورددم ما    شووا ه الصووفي أكثة 
 أو إقام  املشوووووواباع إء غا هلك من ألوان النشوووووواط والرمب ه،، واب والدباسوووووو  الذاا  حموبا  للنقاش واحل
ؤكد ل أيي موقح افل  ي وهذا ما ا ال ةاس لذا قد اضمة املؤلح إء ا  ح مادة  .الذايت واي ا ي

فل ي.   ةاس  وال  ذ باغك   الر ، ا د   ا وان مفلي مر     ابعا ن كةاس  الردبابا  مي ن أن  
  خاضووووف يوه ا،غةضووووا    هاهت توسوووو ل  للرفل ي ول  وووو يوه ،يسوووو دا  هل نلل فل   الردبابا  خادم

 . 8إلجةاءا  املفلي والرل  ذ ال م  مةا   لي هذه اإلجةاءا 
ذ ف اقرضوو  ا  ب ف  الرأم ذ أو  ب ف  املادة إء أن الد  الرأم الج  أح ا ا  املفلي لظةو 

كةاسووووووووووو  الردبابا  من مادة ومفلوما  واربز هلي النقاط الةي  ووووووووووو     هي ل  اد الوضوووووووووووو   ما جاء  
الف ة  لدا ي  ن املوضوووووووع مما نفله أن ا لح الرأم ذ  فد أن او ة هلي ال رك واملةاجع واجملأ  

    ا  ول  ووووورف دوا من القةاءة اإلضووووو ،واق ي للقةاءة والبحث واالسووووورقصووووواء  ي لرشووووو القةاءا  اخلابج
 ،ب  املدبسووووووو  صووووووو ر ي مما نف  امل روان    اف اهي واة    شووووووود ،اوسووووووو ع ع اق ي، واوسووووووو ع     ي

 وم رب  الصح إء جا ك كةاس  الردبابا  حاج  ضةوبا  ال غىن لل فلي والرل  ذ  ن ا.
   وأن قو ه أسا  اة و  وا ربابا  لغوا  واجر ا    وأخأ ةاسا ل أن اري اخر اب هذه ا
ا وان  ادة للقةاءة و  يواشووواق  يهتاوقدب  ي لي ان    شوودصوو ر  بأا ون اهلدف هو اشووج ع الم

    الةغب    الرفلي وإمنا ان ،د حتق ه امل اد من الرفلي اللفظيالقةاءة ... وسذا  املفلي   هذا ال اقص
 .11الذايت
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ظ  ا    ا وان ُيرلح لغ ، وأسوووووووولو ا ، املروسووووووووم املدبسوووووووو  ما اؤلح لرأم ذ من املفلوم أن 
ما مل  ل ةاسووووووو االرال  .   ؤالء ال مي ن ي   ي ما   ال وووووووا ق  و  اؤلح لغاهي من الرأم ذ   املةاح 

من هنا  أ  د أن الجر ا ي. و وممثأ  لواقف ي الثقا  وا ا ن مأي ا  مل وووووووووووووروااهتي الثقا   ، والفقل  ،
ألج   ،ل ةاسوووو اوقوالك الرفبا واملصووووملحا  امل وووورددم     جه الفناا  للقامو  اللغو  للمف ،او 
 صفو ا  اإلدباك اللغو  .   ةاس ال اض ح هذه الن أ

لذان  فامل ا األ ،انبغي ل ةاسوووووووووووووو  الرودبابوا  مأءمو  الواقع الثقا  واالجر ا ي للرأم ذ
 املواد املمبو    أو   أسووة او ة  ةص االاصووامل  ط  غن   ،قا  ا،  واجر ا  ا، واقرصوواداا ،اف شووون    

جمأ ...( و ةص ملشووواهدة األ أم والصووووب و امل وووةح ا  والةسووووم ُيرلفون    -صوووحح -)كرك
ه ذأبضوووو اهتي وخرباهتي و،قا اهتي الفام   ن أ فامل اف شووووون     ط  أو جمر ع ال اروا ة هلي   ه مث  ه

و الرايل   ؤالء األ فامل سوووووووووور ون خرباهتي أق  ،ةاء وأكثة ضوووووووووو قا  وحتدادا  من  ظةاي ي    11الفةص
 .12اجملر ع األومل
  

 : الكراسة ةبجتر  -6
اوزع  لي وقب  أن امبع و    الردبابا  ايداد موضع الرنف ذ،قب  أن اوضوع كةاس

 ن  امملدة ا اد   ةاسووووووو ال لك اللرداومل واالسووووووورف امل نك أن نةب املداب   صووووووووبة بمس   
ن  لي جم و   مالذ  هو حتت الرجةاك  ال ةاسووو  هدباسوووي. وافضووو  أن اوزع من   وووخ هذ

 إل داء ملحوظاهتي وعباي ي. ال  ي ل ملفوا  املداب  واملفل ن
 

 ةالشروط واخلصائص اليت جيب توافرها يف كراسة التدريبات اجليد -د
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ن   والرت وا   لي أ ضوووووووو  وجه مم ن انبغي أالفل   اقه كةاسوووووووو  الردبابا  أغةاضوووووووو كي حت
صووةها    ا مي ن حجماال   مخ    الط مي ن حصووةها  جم و   من الشووةوط واخلصوواي ااروا ة    

 : 13الي
 كفاءة املؤلح ومسفره -
  اوحمروااهت الردبابا  كةاس مادة   -
 اوأسلوب الفةض والرنظ ي     الردبابا  كةاس لغ    -
 المبا ي اوإخةاج  ا  ةاس  الردبابالش   الفام ل -
 الردبابا    كةاس  الردبابا  -

 
 
 

 كفاءة املؤلف   :أوالا 
زم  ل ااك مبا االأ كثاا  كا ت الشووةوط  واخلصوواي  ل ااك كةاسوو  الردبابا  ال  رلح

 :14املدبسي، وهي ك ا الي ال ةاس 
الفل    ة والرجة   أن ا ون مؤلح كةاسوووووو  الردبابا  مفةو ا    فاءاه الفل    والرت وا  وله من اخلرب  (1

دبسوووووو   ما  ن خربة ا ل ح ال رك امل صووووو   ضوووووأوخربة ادبا  املادة خبا   م دان الرفل ي  فام ،
 ال ةاسووووووووووووووو مووادة  إء واقع امب قي   ،وامل وودا  وو  ايووه و قوودبااووه الفل  وو ، والرت واوو ،اؤهلووه لرتمجوو  عب 

 وحمرواااه الرفل    . 
لفل     ندما افةض وج   النظة الط اقدم ا للشووووووووووووووة  أن ارصووووووووووووووح  والودقو  واحل واداو ، واألموا   ا (2

 والرف ا. 
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وأن  ،واقال ده، ا هوأ ة  ،واجتواهوااه الثقا    ،وظةو وه ،ملؤلح  لي و ي اوام  واقع اجملر عأن ا ون ا (3
 ا ون قادبا   لي حتداد الك الظةوف واالجتاها   صدق وأما  . 

 ،احمروااهتو  ال ةاسووو ا ومفة ر ا من ،نااا أن ا ون هلذه الفل وووف  مؤشوووةا  واضوووح  مي ن اسووورنبا   (4
وأن ا ون هووذه الفل ووووووووووووووفوو  الرت واوو  مرفقوو  مع حوواجووا  اجملر ع وظةو ووه واقووال ووده ومر شوووووووووووووو وو  مع 

 االجتاها  احلداث    الرت   . 
أن ا ون لود  املؤلح وضووووووووووووووو  كوامو  ألهوداف املةحلو  الرفل   و  وأهوداف املادة الط اؤلح    ا  (5

 ل ةاس ادباا  كا     قوا ن الرفل ي وخصاي  منو الرأم ذ الذان اؤلح  وأن ا ون لداه ،ال ةاسو 
  من أجل ي.

 و  ةسهي ألن هلك افمي الرل  ذ   ةة  ام   ن ال ةاسو أن اوجه املؤلح  ناا  كا    إء مقدم   (6
وماداه الرفل     واملوضو ا  املض ن    ه,  لي أن افةض هذه املقدم    سلوب   ال ةاس أهداف 
شووووووفة   ن ا ال ةاسوووووو  جذاب ومناسووووووك مل وووووورو  الرأم ذ أ  أن الرل  ذ حن اقة ها واقةأ كرايب

ىت ح ل ةاسوووو ااملؤلح ُيا به شوووودصوووو ا    حداث  ةد  و  سوووولوب ممرع   له إء مواصوووول  قةاءة 
ةة  ام   ن ل   موْنن    واقل ك صووووووووفحااه  صوووووووووبة سووووووووةاف ، ال ةاسوووووووو واوج ه إء   ة   الن اا ،
 . اوأشد شوقا  لدباسر  ا،ألج  أن ا ون أكثة اسرفدادا  لقةاءهت ا اهتوموضو  ال ةاس 

 
 اوحمتواه الكراسةمادة   :ثانياا 

 :15ال  دن مل ملادة كةاس  الردبابا  اي دة أن اروا ة الشةوط الرال  
مفةدا  املن اج الدباسووووووووووووي  و ن ا،وانظ    ال ةاسووووووووووو أن ا ون هناك  أق  واضوووووووووووح   ن مادة  (1

 وأهدا  ا.
لوما  من مف ال ةاسووووووو رواه لف ه والشوووووو ومل، وأن ا ون ما حتارصووووووح الك املادة  احلدا،  وا وأن (2

 أي و  مل وووووووووووووورواوا  الرأم ذ الفقل  ، والثقا   ، واالجر ا   ،وحقوايه ومفواه ي ومصووووووووووووووملحوا  م
واللغوا    الصووووووووووووووح واملةحل  الدباسوووووووووووووو   الط هي    ا وأن ا ون موز   اوزافا   ادال   لي أج اء 
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 ذ  لي وان اقدم للرأم   للرأم ذ، ولل ادة  ف وووووو ا،و صوووووووله ح ووووووك أمه ر ا.  الن ووووووب  ال ةاسوووووو
 . 16واملفلوما  حتق قا  ألهداف املن اجلف وم قدبا  مشرتكا  من املفابف، واحلقايه، ا
 ل ةاس اأن اةا ي املفلوما  واحلقايه الفل    واخلربا  وامل ابا  واألسطل  والر ةانا  املوجودة    (3

  الرأم ذ وم وهلي, وأن ا ون مةابم  خبرباهتي وح اهتي وواقع جمر ف ي و   ا جمامل واسوووووووووووع حاجا
 مو قووا    اخر وواب حمرواووااووه من املوضووووووووووووووو ووا ، ال ةاسوووووووووووووو لرن  وو  قوودبة الرف ا لوودا ي. وأن ا ون 

 واألمثل ، والنصوووووص، واحلقايه الفل   ، واملفاه ي، واملصووووملحا ، والرفاباح، والق ي، وامل ابا ,
وأن ا ون الر ابان، والرجابب الفل   ، واألسوووووطل  واألمثل  والنصووووووص   ه منو   وشوووووامل ، ول   
   وا من الغ وض أو الرفق ود, واألخموواء الفل  وو  أو اللغواوو  مبوا اؤد  إء اقل و  أو حتوداوود الفوايوود 

 املبرغاة من ا. 
افل ه من   ا    الرل  ذ ما ال رك ال ا ق  والأحق     ف  املادة لطأ ال ةاس  ادةأن ارص  م (4

مفلوما  وخربا    سووووووووووونوا  أو مةحل  دباسووووووووووو   سوووووووووووا ق ي وإمنا نف  هذه املفلوما  واخلربا  
والر وووول وووو   الرتا ن ال ةاسوووو أسوووواسووووا  افر د  ل ه   مةاح  دباسووووره الأحق  ك ا انبغي أن اةا ي 

 كاباباط الراباخ    والر واسووووووووووووووك   مواداوه وا امله مع مواد املوضووووووووووووووو ا  األخة  ها  الفأق 
    الفة     الرت    اإلسأم  ايغةا  ا واباباط اللغ

 قاي   مرابة من ال رك واملةاجع واملصووووووووووادب والدوباا  الط ر اهناا    القةاي  ال ةاسوووووووووو و ة أن ا (9
 ،واف  ه مفاب ه ،واوسوووووووووووووو ع ع اقه، ةاءاه اخلابج   إل،ةاء مفلومااهمي ن أن اةجع إل  ا الرل  ذ   ق

لوابدة غا ا ك ا انبغي أن اشوووووووووووووو    لي قاي   أو دل    املصووووووووووووووملحا  واملفاه ي  ،انواع خربااهو 
 .12واملدن الةي    الط  راج إل  ا الرل  ذ امل لو   )ايدادة(، وأمساء األ أم،

 
 او أسلوب عرضه الكراسةلغة   :ثالثاا 
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  مردبج، ا  موضووووو اهت الفةض  ق ا، شوووواألسوووولوب   لغر   سوووو ل ا  مجلر  ال ةاسوووو  ون اأن  (1
مرنوع  ا، كرا ر    أصوووووووووو ل ا،مأي ا  مل وووووووووورو  الرل  ذ اللغو    افا اه ا،الصووووووووووفو     مفلوماهت

 .االغةض واالجتاه   موضو اهت
أن ا ون و  ن الناح   ال   ولوج   والرت وا ،منظ   مناسب  م او صومل أ واس اأن ا ون موضوو اهت (2

    مل رو  الرأم ذ من ح ث ال  ول  والدق  والوضو  .مأي الغ  الشة  والروض      
 الرفا ا الفن  ، و  وووووو ن املفاه ي واملصووووووملحا  الفل   ، رب اوأسوووووولوس ا  لغر  ال ةاسوووووو فين أن ا (3

 . 19واللغوا  رفه مع م رواا  الرأم ذ الفقل   والثقا   و اومل اف اها مبا ا
 

  اوإخراجه الكراسةشكل   :رابعاا 
ي، احلج  الشووو  ، مأي   املظ ة، جذا   أ  ق:  –الفام  ا  شووو ل  –  ةاسووو ال ون أن ا

امل ووووووووا ا   ن األسوووووووومة   سووووووووقمرنا األحةف،  األحةف، واضووووووووح  الوزن، مرقن  خف ف الوبق، ةج د
ا    والب ا  ،الصوووووووووب والةسوووووووووم واخلةاين  واضووووووووح من األخماء اللغوا  واملمبف  ،   خال وال ل ا ،
ا الفة   ي  ناوان الةي   و  او نواهن ا  اخر اب امس  مو ق  ،الرجل د  مر ن ،أفالغ  مج ل ،الصفحا 

 . 18  املذاكةة اللقةاءة ولأ ر اد  ل   لر ون شايق  للرأم ذ ومغةا 
 

 يف كراسة التدريبات خامسا: التدريبات
  بأ  " ف   " أن الردبابا  اللغوا  ا ووووووور دف ت ن المالك من ال ووووووو مةة  لي األمناط

واثب ر ا  نده  ،حلصووووة امل ابة الط افل  ا الفةد اللغوا   الط افل  ا   الفصوووو  . والردباك هو وسوووو ل 
 21واد  ي ما افل ه  ش هنا
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األموب هتري  ووو الرووودبابوووا  كةاسوووووووووووووووو املوجودة     أن ا ون الرووودبابوووا و بأ   بووود الةمجن 
 :21الرال  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : معايري كراسة التدريباتاملبحث الثاين
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 ن   مخ  ا  الىت ارضمفااا كةاس  الردباب  هال وا املبحث األوملاسورنبن الباحث من    
ةاسووووو  ، ولغ  ال الردبابا و ، والصووووووب والةسووووووما ، ادةالفام واإلخةاج الفين، واملشووووو   ال قن، وهي: 

  .وأسلوب الفةض
-ل ةاس  الردبابا    مادة اللغ  الفة      مدبس  سوباا وا ا ماال ا فاااأ،ناء ا داد املو 
 :لباحث اخلموا  الرال  اابع ا جاوا الشةق  

  مدبسووو  ا ع للصوووح ال ووو ةاسووو  الردبابا    مادة اللغ  الفة   أول   ارأءم مع ك املفاااا داد  – 1
كرك اقو    ف ا  ث  االسووووووورفا    املمن قب  الباح جاوا الشوووووووةق  -ماال ا املروسوووووووم سووووووووباا وا ا 
 املدبسي . رابال املن اج و 

لغوو  الفة  وو   وواسووووووووووووووردوودام كةاسووووووووووووووو  د من املفل ن الووذان  ل وا اللي  ووداألول وو    فووااا ةض امل – 2
 ل  ا    واجةات  فض الرفداأ  فاااح ث أ دوا  فض املأحظا   لي  قةا  امل الرودبابوا 

 ضوء هذه املأحظا .
 دباسوووو  الفل ااه   كل   المن محل  شوووو ادة الدكروب   (2) شووووة ن لي ين  من امل فااات امل ةضوووو – 3

، مها الدكروب  ف ح الدان دم ا ي و موال وا مالك إ ةاه ي اإلسووووووووووووووأم   احل وم   مباال امفو  جبوا
 ا مأحظا  ه األخذ سا وافدا   فض  قةا  االسربا    ناءا  ل  ا .ح ث أ د أوبا  حبة الدان

اج واإلخة مفااا ايودة )الش   الفام ابن  ن (  قةة  51 صوبهتا الن اي   من ) املفاااا و ت  - 4
، ولغ  ال ةاسووووو  وأسوووووولوب الفةض(   كةاسوووووو  الردبابا و الفين، واحملرو ، والصووووووب والةسوووووووما ، 
   .جاوا الشةق-ماال ا املروسم سوباا وا ا الردبابا    مادة اللغ  الفة      مدبس  

 
 افص ل ا ك ا الي:أما و  

 الشكل العام واإلخراج الفين: :أوالا 
 الفقرة املعيارية منرة
 اروا ة  نصة ايذب والرشواه   غأف ال ةاس  -1
 ال ةاس  مبض ون ال ةاس . غأفةابن ا -2



  اش   مقدم  موج   )لل فلي والمأب( -3
 ارناسك  ومل ال ةاس  مع  ةض ا . -4
 ارض  المبا   جبأء ووضو  . -5
 ارناسك حجي حةف المبا   واللون. -6
     حبةوف  ابزةاظ ة الفناوان الةي     والفة  -2
  لو من األخماء املمبف    -9
 اش     ة  اوض  حمروااهتا -8
 ارناسك األلوان مع  فض ا. 11

 
 ثانياا : املادة

 الفقرة املعيارية منرة
 (KTSPاملن ا  لي الوحدة الدباس   )ارفه ال ةاس  و  -1
 واألهداف الرفل    . ادةارناسك امل -2
 ةحل  الف ةا  للرل  ذ.وامل ادةارأءم امل -3
 والب ط  احملل   للرل  ذ. ادةارأءم امل -4
 حاجا  الرأم ذ وم وهلي. ادةاليب امل -5

-ل أما -القةاءة -  إك اب امل ابا  اللغوا )اإلسر اع ادةا و ي امل -6
  ( لد  الرأم ذ.را ال 

 وخربا  الرأم ذ ال ا ق . ادةارفه امل -2
 فةوق الفةدا   ن الرأم ذال ادةاةا ي امل -9
 املدبسي رابال مع املواد    ادةار ام  امل -8

 مع  دد احلص  املقةبة لردبا ه ادةرناسك املا -11

 



 ثالثاا : الصور والرسومات 
 الفقةة املف ابا  منةة
 ةابن الصوب والةسوما   املادة الرفل    ا -1
   .اةابن الصوب والةسوما   األهداف الرفل   -2
 افرب الصوب والةسوما  افباا  واضحا   ن املادة الرفل    . -3
 ارأءم الصوب والةسوما  خبربا  الرأم ذ. -4
 ارناسك الصوب والةسوما  وم اهنا   ال ةاس  -5
 ارناسك الصوب والةسوما  وم اح  ال ةاس  -6
 ارأءم الصوب والةسوما  و   ة الرأم ذ -2
 الةسوما   الصدق والواقف  ار    الصوب و  -9
 ار    الصوب والةسوما  جبأء األلوان ووضوح ا. -8
 ار    الصوب والةسوما    لوان حمبب  للرأم ذ -11

 
 

 رابعاا: التدريبات
 الفقرة املعيارية منرة
 اةابن الردبابا   األهداف الرفل     احملددة للوحدة الدباس   -1
 م اب ( -وجداين - لوم) مفة اش   الردبابا  جماال   -2
 (امب قي   لي -موضو ي-ارنوع الردبابا    أمنا  ا) مقايل -3
 ا  ي الردبابا    اف ا  اسر فاب  قاط جة   ةح ا سا قا . -4
 اثا الردبابا  ا رباه الرأم ذ حنو امل ابة الرفل     -5
 دادة.ا ا د الرل  ذ  لي الر كد من    ه ملفاه ي ومبادئ ج -6
 ا ا د الردبابا   لي الرق  ي الذايت للرأم ذ -2



 اروا ة ادبابا    مةاجف  األ  اب الةي     الوابدة   الوحدة. -9

ا ووووووووووووو ي الردبابا    م وووووووووووووا دة املفل ن  لي حت ووووووووووووون  ةايه الردبا   -8
 امل رددم 

11
- 
 ا   اانر ي ك  وحدة من وحدا  ال ةاس  مبج و   من الردبابا  الردباب 

 
 خامساا: لغة الكراسة وأسلوب عرضها

 الفقرة املعيارية منرة
 ارناسك لغ  ال ةاس  مع م رو  الرأم ذ من ح ث: املفةدا  والرتاك ك. -1
 ار ي لغ  ال ةاس   ال  ول  والفصاح . -2
  لو ال ةاس  من الر ةاب واحلشو ال ايد. -3
 مبف  . لو ال ةاس  من األخماء اإلمأي   امل -4
  لو ال ةاس  من األخماء النحوا  اللغوا . -5
 الر م ال ةاس   قوا د  أما  الرتق ي. -6

اشوووووووووور   ال ةاسوووووووووو  مقدم  افةف املفلي وويل األمة والرل  ذ  رنظ ي ال ةاسوووووووووو   -2
 وموضو اهتا.

 اةا ي ال ةاس  مبدأ الر ام  والرتا ن. -9
 دا  مرتا م .اةا ي ال ةاس   ةض املادة  لي ش   وح -8
11

- 
 اةك  ك  وحدة  لي موضوع مفن.

 
 

 



 الثالث فصلال
 ية البحثمنهج

 
 منهج البحث ومدخله -أ

حيث إنه  وجد أكثر مالءمة ومناسففففففففففبة ملو ففففففففففو  قومي  التاعتمد الباحث املنهج الوصففففففففف   
كراسففففففة جلديد لالبحث. ويهدف هذا املنهج إىل التعرف على األبعاد واملزايا األسففففففاسففففففية ل صففففففال  ا

 .ات ادة منهأو االس االتدريبات حيث مت بناء معيار حمكم لتقومي كراسة التدريبات ميكن تطويره
وال يقتصر البحث الوص   على مجع البيانات وتبويبها، وإمنا ميضى إىل ما هو أبعد من ذلك 

 .1ألنه يتضمن قدرا من الت سري هلذه البيانات
إىل  ىف هذا البحث حيتاج الكي ى الكمى، ألن الباحث أما مدخل هذا البحث فهو املدخل

. استخدم الباحث املدخل الكي   لت سري البيانات اليت حصلها من اإلستبانات جانب العرض والوصف
 حبثه بالتحليل الكمى االحصائى. الباحث والتحليل لتقومي النتائج يدعم واملقابلة،

 
 
 

 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -ب
( ُمدرس  اللغة العربية  2( اخلرباء يف تعليم اللعة العربية، )1)مع هذا لبحث يتكون من وجمت
 املتوسطةسوريابوانا ( الطلبة يف مدرسة 3جاوا الشرقية و )-ماالنج املتوسطةسوريابوانا يف مدرسة 

وريابوانا سيف مدرسة األول  من االل صل   عشرون طالبا فه  البحث ةوأما عين جاوا الشرقية.-ماالنج

                                                           
 .131(، ص 1791)مصر :دار النهضة العربية،  يبية وعل  النف، ت مناهج البحث ىف الجابر عبد احلميد جابر و أمحد خري كاظم، 1



ذلك ستون طالبا يف ثالث ص وف. فل أن عدد الطالب فيها، علما بجاوا الشرقية-املتوسطة ماالنج
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
 كراسة التدريبات  املشتاركني يف تقومي( بأمساء اخلرباء واملعلمني 1جدول رقم)

 :جاوا الشرقية-يف مادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا ماالنج 
الدددددددددر ددددددددة  املؤهل قّوماس  امل م

 العلمية
 مكان العمل التخصص

موالنفففا مفففالفففك إبراهيم  جفففامعفففة علم اللغة حما ر دكتوراه أوريل حبر الدين -1
 مية احلكومية اماالنجاإلسال

اخلففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففط  حما ر ماجستري  معبد املنتق -2
 واإلمالء

موالنفففا مفففالفففك إبراهيم  جفففامعفففة
 اإلسالمية احلكومية اماالنج

 اإلسفففففففالمية "التذهيب" جامعة أصول تربية حما ر ماجستري حممد أنوار -3
 جبومبانج

مدرسففففففففة سففففففففوريابوانا اإلبتدائية  علم ن س تاذةأس ماجستري ميسرة -4
 اماالنج

عففبفففففففد الففواحفففففففد  -5
 الصمد

 املتوسففففففطةمدرسففففففة سففففففوريابوانا  الرتبيةعلم  أستاذ  ماجستري
 اماالنج

 



( مواقف اجملتمع ذات املعلومات والبيانات 1معايري اختيار جمتمع البحث الكي  ، ه  )و 
ها وصول إلي( مواقف اجملتمع الىت تسعى لل3( مواقف اجملتمع ذات البسيطة )2الىت حيتاج للبحث إليها )

 . 2( مواقف اجملتمع تسمح للباحث باملشاركة9( مواقف اجملتمع مستمرة )4)
 

 أدوات البحث  -ج
 إن أدوات البحث الذي يستخدمها الباحث جلمع البيانات ىف هذا البحث ه  كما يلى :

 املقايبلة -1
دم قاملقابلة ه  احملاورة امقصود معني، احملاورة فعلتها على فرقتني مها املقابل الذى 

 ويا، استبيانا ش-إىل حد كبري-. وتعترب املقابلة3األسئلة واجمليب الذى أعطى اإلجابة على املقابل
 .4فبدال من كتابة اإلجابة فإن املستجوب يعط  معلوماته ش ويا ىف عالقة مواجهية

ربية الع من خرباء تعليم اللغة العربية  وُمدرسفف  اللغةيسففتخدم الباحث املقابلة لنيل املعلومات 
 جاوا الشرقية.  -ماالنج املتوسطةيف مدرسة سوريابوانا 

يريفد البفاحفث أن ينفال املعلومفات من خرباء تعليم اللغفة العربيفة و مدرسفففففففففففففف  اللغة العربية عن 
 الشففكل العام واإلخراج ال  ، احملتوى أو املادة فيها،مواصفف ات كراسففة التدريبات اجليدة  من حيث: 

بالكراسفففة.واملواد  املتعلقة فيها واملقرتحات التدريباتغة الكراسفففة وأسفففلو ا، و الرسفففوم أو الصفففور فيها، ل
 اليت تكتب فيها.

 

                                                           
2Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan :Hilal, 2009), H. 

177. 
3Lexy.J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 27, (Bandung :Remaja 

Rosdakarya,2011), H.135. 
 .350(، ص1712، )الكويت : وكالة املطوعات،1، ط أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر، 4



 الوثائق -2
هى حبث البيانات عن األحول أو املتغريات الىت ختتوى على املدونات  الوثائق

 .5واملستنسخات والكتب والصحف واجملالت والرسائل واملذكرات وغريها
ملعرفة اسففففففففتخدام كراسففففففففة التدريبات يف ال صففففففففل.منها يريد الباحث أن يقوم  ا الباحث بالبحث 

 جتمع  املعلومات عن املبادئ العامة يف التعليم بالكراسة، ودافعية الطلبة باستخدام الكراسة
 
 
 

 االستبانة -3
تعتبري االستبانة أداة مالءمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع 

من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد املعينني امو و   معني، ويقدم بشكل عدد
 .1االستبانة

من  جاوا الشففففففرقية وكذلك-ماالنج املتوسفففففطةسففففففوريابوانا من الطلبة يف مدرسفففففة يريد الباحث 
توى أو املادة يف احملمدرسففف  اللغة العربية فيها.يريد الباحث من الطلبة مجع املعلومات عن  ئرائهم يف 

 املتعلقة بالكراسة  راسة، الرسوم أو الصور فيها، لغة الكراسة وأسلو ا، واملقرتحاتالك
 :انة اتبع الباحث اخلطوات التاليةأثناء اعداد االستب

يف مدرسففة ابع للصففف السفف راسففة التدريبات يف مادة اللغة العربيةاعداد اسففتبانة أولية تتالءم مع ك – 1
كتب من قبل الباحث باالستعانة باالستبانات السابقة و  الشرقيةجاوا -ماالنج املتوسطةسوريابوانا 

 املدرس  . تابالكتقومي املنهاج و 
                                                           
5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 14, 

(Jakarta : RinekaCipta, 2010), H.294 . 
م(، ص 1719عمان : دار ال كر،أساليبه  )-أدواته-البحث العل   مفهومهذوقان عبيدات وعبدالرمحن عدس وكايد عبد احلق،1

135. 



ة لغة العربية باسفففففففففففتخدام كراسفففففففففففد من املعلمني الذين علموا العرض االسفففففففففففتبانة األولية على عد – 2
 احيث أبدوا بعض املالحظات على فقرات االسفففففففتبانة واجريت بعض التعديالت عليه التدريبات

 يف  وء هذه املالحظات.
 دراسة العليااه يف كلية المن محلة شهادة الدكتور   (2) شفرفنيت االسفتبانة على جلنة من املعر ف – 3

حيث أبدوا مالحظات مت األخذ  ا  موالنفا مفالفك إبراهيم اإلسففففففففففففففالميفة احلكوميفة امفاالنججبفامعفة 
 وتعديل بعض فقرات االستبانة بناءا عليها .

معايري اجلودة )الشفففففففكل العام تبني عن ( فقرة  50لدراسفففففففة بصفففففففور ا النهائية من )ا تكونت أداة - 4
يف   ، ولغة الكراسفففة وأسفففلوب العرض(التدريباتو واإلخراج ال  ، واحملتوى، والصفففور والرسفففومات، 
 اوا الشرقية.ج-ماالنج املتوسطةسوريابوانا كراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة 

لتحديد درجة تقدير كل فقرة من فقرات االسفففففففففففتبانة حيث كان التقدير   مد الباحث مقياساعت – 5
 (. 0) ص ربدرجة  و إجابة )ال( ( 2)  تنيبدرج إجابة )نعم( كالتايل :
 

 مصادر البيانات  -د
ا البحث من ت هلذنايأخذ الباحث البياليكون التحليل والتقومي يف هذا البحث وا حا، ف

 وسطةاملتدرسة سوريابوانا اماللغة العربية   ( معلم2، )اخلرباء يف تعليم اللغة العربية( 1أربعة مصادر : )
، شرقيةجاوا ال-ماالنج املتوسطةدرسة سوريابوانا ام يف الصف األول ( الطالب3جاوا الشرقية، )-ماالنج

   املدرس  يف مادة اللغة العربية تابالكو  كراسة التدريباتمن   كون( الوثائق، وه  تت4)
 

 أساليب حتليل البيانات -ه
لتحليل البيانات اليت تتجمع ىف هذا البحث يستخدم الباحث مدخلني ه  كم  وكي ى. 

(بالنسبة Descriptive Analysis Statisticويستخدم الباحث التحليل اإلحصائ  الوص   )
 املئوية ويستخدم الكي   لباق  املواد.



حتياجات ول على النسبة املئوية الىت تعكس اويستند الباحث على نتيجة التجريد ىف احلص
وريابوانا سكراسة التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرسة عن مالءمة   واخلرباء الطالب وأراء املعلمني

 جاوا الشرقية. وذلك باتبا  املعادلة التالية :-ماالنج املتوسطة

ن
د

م
100

 
  البيان :

 

 
االحصائية كبند من بنود االستجابة من خالل اجلداول الىت تضم ويتم تناول النتيجة 

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.  

( واإلجابة "ال" أو درجتان) 2ا قديرات التالية : إجابة "نعم" هليقدر الباحث كل إجابة بالت
 )ص ر(. 0الجييب هلا 

 ال نعم اإلجابة
 (ص ر) 0 (درجتان) 2 22 القيمة
 
 
 

 استخدم الباحث التقديرات : وإلصدار احلكم على مالءمة اإلستجابات
 النسبة املؤوية املستوى رق    

 سبة املئويةالن=  ن، ن 
 عدد إجابة نعم ةجمموع=  مم = 
 = جمموعة مجيع اإلجابات د د د 



 100-95 مقبول 1
   95- 0 غري مقبول 2

 
 مراحل تنفيذ البحث  -و

 :انات الالزمة قام الباحث اما يل ام الدراسة وبغرض احلصول على البيمن أجل امت 
الجراء البحث يف مدرسففففففففففففففة  الشففففففففففففففيون الدينية امدينة ماالنجذن من وزارة إلاحلصففففففففففففففول على ا .1

 جاوا الشرق -سوريابوانا ماالنج

 جمتمع وعينة البحث. الباحثحدد  .2

للغة الم وتعليم ما يتعلق بعملية تع بفاملقفابلفة مع مفدرس اللغفة العربية للتعرف على البفاحفثقوم ي .3
 بوسيلة كراسة التدريباتالعربية 

راسفففة كاالسفففتبانة على طالب ال صفففل األول ملعرفة ئراء الطالب ودافعيتهم يف   الباحثقدم مث ي .4
 اللغة العربية. مادة يفالتدريبات 

 اخلرباء ومعلم  اللغة العربية قوم الباحث باملقابلة معي .5

ت اليت حصففففففففففففلها من اإلسففففففففففففتبانات واملقابلة باملدخل الكم  مث ي سففففففففففففرها حيلل الباحث البيانا .6
 باملدخل الكم 

 

 

 

 

 هيكل البحث  -ز 
هذا البحث،  ةلتيسري احلصول عل  األهداف املرجوة وتسهيل بلوغ األفكار و تسهيل كتاب

ب ب ترتيول البحث ورتبته عل  حسطواخلامتة حىت ال ي مخسة فصولهذا البحث إيل  فقسم الباحث
 القضايا املوجودة:



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

راسة ك )م هوم  ا : كراسة التدريبات وما يتعلق: حيتوى على املبحث األول ال صل الثاىن    
 دريبات، واملواص ة العامة لكراسة التدريبات، والشروطكراسة التأمهية  التدريبات، و 

معايري كراسة  :واخلصائص اليت جيب توافرها يف كراسة التدريبات( واملبحث الثاين 
 ،الصور والرسوماتو  ادة،املو  ،الشكل العام واإلخراج ال  التدريبات اجليدة )

  (لغة الكراسة وأسلوب العرض، و التدريباتو 
وأدوات  ،ع البحث وعينته وأسلوب اختيارهاحيتوى على منهج البحث، جمتم:  ال صل الثالث 

 ،البحث، ومصادر البيانات، وأساليب حتليل البيانات، ومراحل تن يذ البحث
 وهيكل البحث.

حملة  و ،درسة سوريابوانا املتوسطة ماالنج جاوا الشرقيةنبذة تارخيية مل : حيتوى على ال صل الرابع      
 حتليلهاو  عرض البيانات ومناقشتهايف مادة اللغة العربية، و  تدريباتعن كراسة ال

 .املقابلة وبياناتاالستبانة من جوانب بيانات 
 .والتوصيات واملقرتحات: حيتوى على خالصة البحث ونتائجه  ال صل اخلامس

 



 رابعالفصل ال
 حملة عن مدرسة سوريابوانا املتوسطة وكراسة التدريبات  

 حتليلها ومناقشتهاعرض البيانات و و 
 

 ماالنج جاوا الشرقية املتوسطةدرسة سوريابوانا نبذة تارخيية مل -أ
 املوقع اجلغرايف - 1

انا يف يت وقعت يف شارع غاجايإن هذه املدرسة، تابعة ملؤسسة هبانا جيتا برشادا ال
قرية مرجوساري لووك وارو مبدينة ماالنج جاوي الشرقية. وكانت املؤسسة تتكون من املدارس، 

اإلسالمية  املتوسطة(، املدرسة SDI(، املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية )TKمنها: روضة األطفال )
(MTs( و املدرسة الثانوية اإلسالمية ،)MA.) 

 
 درسةامل أسيست - 2

. ويف بدايتها  م9111يف السنة  إن مؤسسة هبانا جيتا برشادا، بناها احلاج عبد اجلليل
ملرحلة . بعد أن ينتهي التالميذ يف اة تتكون من املرحلة اإلبتدائية فقطكانت هذه املؤسس

 ، فيطلبوا هذه املؤسسة لبناء املدرسة يف املرحلة الثانوية.بتدائيةاإل
 واأن يتعلم او سة لتساعد اجملتمع و الضعفاء حىت يستطيعمن أساس نشأة هذه املؤس

 ىف هذه املدرسة. أما األهداف واألغراض التعليمية يف هذه املدرسة هي:
 أن تسعى املدرسة ليكون الطالب متخلقني بأخالق كرمية. -9
راستهم إىل دمواصلة  واتنمية املدرسة كفاءة الطالب يف اجملال التعليمي حىت يستطع -2

 يامستوى العل

 ترقية الطالب ترقية مناسبة بانتشار التكنولوجي، والـحضارة اإلسالمية -3



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

 

 املدرسية مكونات - 3
 (2) رقم جدول

 املكونات يف هذه املدرسة
 اجلملة مكونات املدرسية

 مدير املدرسة مكتب -
 األساتذة مكتب -
 معمل احلاسوب -
 معمل اللغة -
 مصلى  -
 إدارة املدرسة -
 املكتبة -
 املقصف -
 الفصول الدراسية -

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
91 

 

 
 
 العربية يف هذه املدرسة اللغةتعليم  - 4

عتمد على ماالنج جاوا الشرقية ي املتوسطةيف مدرسة سوريابوانا  العربيةتعليم اللغة 
. و يسري هبا مدرس م2002( سنة KTSPديد املسمى باملنهج على الوحدة الدراسية )املنهج اجل

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.



 و ز للدارسني حصتني يف األسبوع، يعين يف يوم اإلثننيكان درس اللغة العربية جيه
دقيقة. وملا قام الباحث يبحثه حيث يؤدي عملية التدريس، فالبد  31و لكل حصة اخلميس 

 أن ينتهز الوقت احلاضر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aktif Berbahasa Arab Untuk Madrasah  حملة عن كراسة التدريبات -ب

 Tsanawiyah: Aktif Mendengar, Berbicara, Membaca dan Menulis 

 

 مؤلف الكراسة -1

ف هذه الكراسة جمموعة من معلمي اللغة العربية يف املدارس واجلامعات، وهم: أل  قد 
 ، و أأن أندريانا. وهذه سريهتم الذاتية:املاجستري دةححممد ألفان املاجستري، ورابعة الوا

 حممد ألفان املاجستري (9

ن جامعة ماالنج م بكالوريوس . حصل على شهادةيهاولد يف مدينة ماالنج ونشأ ف
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج يف  اجلكومية مث واصل دراسته  يف 

كلية الدراسة العليا وأخذ قسم تعليم اللغة العربية، وحصل على شهادة املاجستري منها. 



ى شهادة دكتوراه. وهو معلم اللغة واآلن مازال يتم دراسة يف نفس اجلامعة للحصول عل
نامج خاصة يف الب  العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 اخلاص لتعليم اللغة العربية و معهد مفتاح اهلدى مباالنج
 املاجستري دةحرابعة الوا (2

موالنا  ةمن جامع بكالوريوس على شهادة تفيها. حصل تيف مدينة ماالنج ونشأ تولد
 اصلتو مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج يف كلية علوم اإلنسانية والثقافة مث 

الدراسة العليا وأخذ قسم تعليم اللغة العربية، وحصل على شهادة املاجستري يف  دراستها 
 احلكومية بلوماجانج املتوسطةاملدرسة اللغة العربية يف  ةمعلم يمنها. وه

 
 أأن أندريانا  (3

ة من جامع بكالوريوس على شهادة تفيها. حصل تنج ونشأدينة لوماجايف م تولد
 املتوسطةة وهي معلمة اللغة العربية يف املدرس يف قسم تعليم اللغة العربية كوميةاحل ماالنج

 احلكومية بلوماجانج
 

 مادة الكراسة -2
حث عن يب لثايناالدرس  و يبحث عن التعارف تتكون هذه الكراسة من الدرسني: الدرس األول

اللغوية  رات، حيتوي كل الدرس أربع مهاسيدر تخطة ال . ويف بداية كل الدس ُكتبتمدرسيت
 ها كما يلى:األساسية. وكان تفصيل

 ( ملواد الكراسة3جدول رقم )            
 املوضوع منرة
 خطة التدريس 9
 الدرس األول: التعارف  2
 مهارة اإلستماع 3



 مهارة الكالم 4
 هارة القراءةم 1
 الرتاكيب 6
 ةالكتابمهارة  7
 خطة التدريس 2
 الدس الثاين: مدرسيت 1
 مهارة اإلستماع 90
 مهارة الكالم 99
 مهارة القراءة 92
 الرتاكيب 93
 ةالكتابمهارة  94
 التدريبات لالمتحان النهائي 91
 مهارة اإلستماع 96
 مهارة الكالم 97
 مهارة القراءة 92
 رتاكيبال 91
 ةالكتابمهارة  20
 التدريبات العامة 29

 
 مميزات الكراسة -3

 ث املميزات من هذه الكراسة كما يلي:وجد الباح



كتب هذه الكراسة املعلمون الذين يهتم ون كثريا يف اللغة العربية، وقد حققها اخلبري يف تعليم  .9
ية يف جامعة عليم اللغة العرباح اهلدى مدير البنامج اخلاص لتية وهو الدكتور مفتاللغة العرب

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 يف سحسني نيعلمتشمل هذه الكراسة على خطة التدريس يف بداية كل الدرس الىت تساعد امل .2

 عملية تدريسهم
ال ترتكز هذه الكراسة ىف إحدى املهارات اللغوية، بل تشمل مجيع املهارات وتضيف إليها  .3

 يبالرتاك
 مبجموعة من التدريبات تنتهي كل وحدة من وحدات الكراسة  .4

 
 عرض البيانات –ج

األول  الفصلمن  طالبا  20بعد أن وز ع الباحث اإلستبانات إىل جمتمع البحث وهو 
 جاوا الشرقية، واخلباء، ومعلمي اللغة العربية فحصل على-ماالنج املتوسطةيف مدرسة سوريابوانا 

 البيانات اآلتية:
انا. يف الكراسة من قبل طالب مدرسة سوريابو  الشكل العام واإلخراج الفينلبيانات املتعلقة با .9

، 92، 97، 96، 90، 7 إجابتهم ب "نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية: عدد فهذه
ة اخلباء ومعلمي اللغ "نعم" من . والباقون جييبون ب "ال". أما عدد إجابة6، 91، 99، 91، 3

 .0، 1، 9، 4، 4، 2، 1، 3، 2، 3فهي:  العربية
 ويأتى الباحث باجلدول كما يلى:

 يف الكراسة  الشكل العام واإلخراج الفين( البيانات املتعلقة ب4جدول )    
 عدد إجابة "نعم" من اخلباء واملعلمني  عدد إجابة "نعم" من الطالب الفقرة
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 
 

واد يف الكراسة من قبل طالب مدرسة سوريابوانا. فهذه عدد إجابتهم ب املالبيانات املتعلقة ب .2
. 90،92، 7، 2، 92، 93، 91، 97، 92، 91"نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية:

، 1، 4، 1للغة العربية فهي:باء ومعلمي اوالباقون جييبون ب "ال". أما عدد إجابة "نعم" من اخل
4 ،4 ،4 ،2 ،9 ،4،4 . 

 ويأتى الباحث باجلدول كما يلى:
 واد يف الكراسةامل( البيانات املتعلقة ب1جدول )          
 عدد إجابة "نعم" من اخلباء واملعلمني  عدد إجابة "نعم" من الطالب الفقرة
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 

 
يف الكراسة من قبل طالب مدرسة سوريابوانا. فهذه عدد  صور والرسوماتالالبيانات املتعلقة ب .3

، 96، 92، 96، 6، 94، 96، 20إجابتهم ب "نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية:
ة فهي: لمي اللغة العربياخلباء ومع "نعم" من والباقون جييبون ب "ال". أما عدد إجابة .2، 3، 1
9 ،9 ،3 ،4 ،9 ،9 ،0 ،9 4 ،4. 

 ويأتى الباحث باجلدول كما يلى:
 صور والرسومات يف الكراسةال( البيانات املتعلقة ب6جدول )        
 عدد إجابة "نعم" من اخلباء واملعلمني  عدد إجابة "نعم" من الطالب الفقرة
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 
هم يف الكراسة من قبل طالب مدرسة سوريابوانا. فهذه عدد إجابت تدريباتالالبيانات املتعلقة ب .4

، 94،90، 1، 94، 91، 99، 96، 20،90ب "نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية: 



، 4، 4ومعلمي اللغة العربية فهي: اخلباء "نعم"  . والباقون جييبون ب "ال". أما عدد إجابة 97
3 ،4 ،2 ،3 ،4 ،2 ،4 ،1. 

 ويأتى الباحث باجلدول كما يلى:
 تدريبات يف الكراسة ال( البيانات املتعلقة ب7جدول )             

 عدد إجابة "نعم" من اخلباء واملعلمني  عدد إجابة "نعم" من الطالب الفقرة
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 
عدد  يف الكراسة من قبل طالب مدرسة سوريابوانا. فهذه اللغة وأسلوب العرضالبيانات املتعلقة ب .1

، 94، 96، 99، 6، 99، 91، 94إجابتهم ب "نعم" على حسب ترتيب الفقرات املعيارية: 
بة اخلباء ومعلمي اللغة العربية فهي: والباقون جييبون ب "ال". أما عدد إجا .93، 91، 96
4،4 ،2، 9 ،2 ،9 ،0 ،1 ،1 ،1. 
 
 
 

 ويأتى الباحث باجلدول كما يلى:



 ( البيانات املتعلقة باللغة وأسلوب العرض يف الكراسة2جدول )        
 عدد إجابة "نعم" من اخلباء واملعلمني  عدد إجابة "نعم" من الطالب الفقرة
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 
 البيانات السابقة فيما بعد تلك وسيأيت سحليل مجيع

 
 
 
 
 

 ومناقشتها حتليل البيانات -د
  ومناقشتها جودة الشكل العام واإلخراج الفين يف كراسة التدريبات حتليل -1

العام واإلخراج الفين يف كراســــــــة ما مدى جودة الشــــــــكل : " وللإلجابة عن الســــــــؤال األ
" فقد قام جاوا الشـــــــرقية  -ماالنج املتوســـــــطةالتدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرســـــــة ســـــــوريابوانا 

األول من مدرســــــــــــة ســــــــــــوريابوانا  الفصــــــــــــلالبيانات من جمموعة البحث ) الطالب يف الباحث جبمع 



 هتايد مدى جودسحليلها لتحدمث يقوم بعملية  جاوا الشـــــــــرقية، ومعلمي اللعة العربية، واخلباء(-ماالنج
ب والنســـــــــــ إجابة "نعم" و "ال" حبســـــــــــاب تكراراتحيث قام  بحثواليت مت عرضـــــــــــها يف إجراءات ال

 فروضطبقاً ملا ورد يف  قبولةم، وما دون ذلك غري قبولـةم( %71نســــــــــــــبـة مـا فوق )املئويـة، واعتب ال
 سحليلها كما يلى: سيكونالبحث. و 

  مدى توافر جودة الشكل العام واإلخراج الفينحليل ت( ل1) جدول رقم
 جاوا الشرقية-ماالنج املتوسطةاألول يف مدرسة سوريابوانا  الفصليف  من قبل الطالب

 التقدير
النسبة 
 املئوية

 الرقم الـفــقـــرة نعم ال

يتوافر عنصـــر اجلذب والتشـــويف يف غالف  7 93 %61 مقبولغري 
 الكراسة

9 

 2 الكراسة مبضمون الكراسة ترتبط غالف 90 90 %10 مقبولغري 
 3 تشمل مقدمة موجهة )للمعلم والطالب(  96 4 %20 قبولم

 4 يتناسب طول الكراسة مع عرضها  97 3 %21 مقبول
 1 تتضح الطباعة جبالء ووضوح  92 2 %60 مقبولغري 

 6 عة واللونيتناسب حجم حرف الطبا 3 97 %91 قبولمغري  

تظهر العناوين الرئيســـــــــــــية والفرعية حبروف  91 9 %11 قبولم
 7 بارزة

 2 ختلو من األخطاء املطبعية  99 1 %11 مقبولغري 
 1 تشمل فهرس يوضح حمتوياهتا 91 9 %11 قبولم
 90 تتناسب األلوان مع بعضها. 6 94 %30 مقبولغري 
%60 مقبولغري   الدرجة الكلية 931 61 

 

 لشكل العام واإلخراج الفين( ملدى توافر جودة ا90) جدول رقم



 من قبل اخلباء ومعلمي اللغة العربية 

 التقدير
النسبة 
 املئوية

 الرقم الـفــقـــرة نعم ال

يتوافر عنصـــر اجلذب والتشـــويف يف غالف  3 2 %60 قبولغري 
 الكراسة

9 

 2 ترتبط غالف الكراسة مبضمون الكراسة. 2 3 %40 مقبولغري 
 3 قدمة موجهة )للمعلم والطالب( تشمل م 3 2 %60 مقبولغري 

 4 .يتناسب طول الكراسة مع عرضها 1 0 %900 مقبول
 1 تتضح الطباعة جبالء ووضوح . 2 3 %40 مقبولغري 
 6 يتناسب حجم حرف الطباعة واللون. 4 9 %20 قبولم

تظهر العناوين الرئيســـــــــــــية والفرعية حبروف  4 9 %20 قبولم
 7 بارزة

 2 لو من األخطاء املطبعيةخت  9 4 %20 مقبولغري 
 1 تشمل فهرس يوضح حمتوياهتا 1 0 %900 قبولم
 90 تتناسب األلوان مع بعضها 0 1 %0 مقبولغري 
 الدرجة الكلية 21 29 %12 مقبولغري 

 

ألول يف ا الفصلطالب  اختالف آراء أفراد العينة من الباحث الحظأعاله  نيف اجلدوال
يف تقديرهم ملدى توافر جودة الشكل العام واإلخراج الفين  ا الشرقيةجاو -مدرسة سوريابوانا ماالنج

، %21= 4 ، %20= 3جد الفقرات املعيارية رقم )و حيث  راسة التدريبات يف مادة اللغة العربيةلك
 أن باقي الفقرات املعيارية الباحث جدو ، بينما هممن وجهة نظر  مقبولة( 11%= 1، 11%=  7

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



وريابوانا األول يف مدرسة س الفصلمن وجهة طالب  يف مادة اللغة العربيةراسة التدريبات الفين لك
 .غري مقبولة جاوا الشرقية-ماالنج

=  7، %20=  6، %900=  4أما تقدير اخلباء ومعلمي اللغة العربية وهي: ) 
 .قبولماملعيارية مل تصل إىل مستوى وباقى الفقرات  من وجهة نظرهم مقبولة( 900%=  1، 20%

 راسة التدريبات يف مادةالشكل العام واإلخراج الفين لكأن جودة  تدل على، %12والدرجة الكلية: 
 .ةغري مقبول اللغة العربية من وجهة اخلباء ومعلمي اللغة العربية

اإلخراج الفين و  ت املعيارية وفقاً لدرجة توافرها يف الشكل العاموهبذا ميكننا ترتيب الفقرا 
 (1، 7، 6، 4، 3ىف الكراسة على حنو التاىل: )

رتبط توأن  راسة على توافر عنصر اجلذب والتشويف،كالشمل توهذا يؤكد ضرورة أن 
 لوخت، و أن تكون الكراسة تتضح الطباعة جبالء ووضوح، وأن غالف الكراسة مبضمون الكراسة

ن يرجع واليت ميكن أ .مع بعضها يف الكراسة تتناسب األلوان، و أن من األخطاء املطبعية الكراسة
اجة إىل حب الكراسةنوعية الورق ومتانة الغالف ومالءمة حجم يف لالستزادة منها  مؤلف الكراسةإليها 

وان العناية باأللعناية أكب؛ ليكون أفضل وأحسن مالءمة لعمر التلميذ إضافة إىل احلاجة إىل 
 املستخدمة وتوافر عنصر اجلذب يف الصور واألشكال املستخدمة لتكون أكثر إثارة وجذباً للطفل.          

 
 ومناقشتها يف كراسة التدريبات وادمناسبة املحتليل  -2

ة يف كراســــة التدريبات يف مادة اللغ وادمناســــبة املما مدى : " ثاينلإلجابة عن الســــؤال الو 
سحليلها   ســـيكونف" املدرســـي  تابالكجاوا الشـــرقية  ب-ماالنج املتوســـطة مدرســـة ســـوريابوانا العربية يف
 كما يلى:

 
  يف كراسة التدريبات وادمناسبة املمدى تحليل ( ل99) جدول رقم

 جاوا الشرقية-ماالنج املتوسطةاألول يف مدرسة سوريابوانا  الفصليف  من قبل الطالب



 التقدير
النسبة 
 املئوية

 الرقم الـفــقـــرة عمن ال

تتفف الكراســـــــــــــــــــــة واملنهج على الوحـــــــدة  91 9 %11 قبولم
 9 (KTSPالدراسية )

 2 تتناسب املادة واألهداف التعليمية. 92 2 %10 قبولم
 3 تتالءم املادة واملرحلة العمرية للتلميذ. 97 3 %21 قبولم
 4 تتالءم املادة والبيئة احمللية للتلميذ. 91 1 %71 قبولم
 1 تليب املادة حاجات التالميذ وميوهلم. 93 7 %61 مقبولغري 

 92 2 %60 مقبولغري 
تســــــــــــــهم املــــادة يف إكســـــــــــــــــاب املهــــارات 

ــــة)اإلســــــــــــــتمــــاع -الكالم -القراءة -اللغوي
 ة( لدى التالميذ.تابالك
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 7 تتفف املادة وخبات التالميذ السابقة. 2 92 %40 مقبولغري 
 2 ذة الفروق الفردية بني التالميتراعي املاد 7 93 %31 مقبولغري 

تـــــــاب الكتتكـــــــامـــــــل املـــــــادة مع املواد يف  90 90 %10 مقبولغري 
 1 املدرسي

تتناسب املادة مع عدد احلصص املقررة  92 2 %60 مقبولغري 
 90 التدريسه

 الدرجة الكلية 939 61 %61،1 مقبولغري 
 

  يف كراسة التدريبات وادمناسبة امل( ملدى 92دول رقم)ج
 اخلباء ومعلمي اللغة العربيةمن قبل 

 التقدير
النسبة 
 الرقم الـفــقـــرة نعم ال املئوية



تتفف الكراســـــــــــــــــــــة واملنهج على الوحـــــــدة  1 0 %900 قبولم
 9 (KTSPالدراسية )

 2 تتناسب املادة واألهداف التعليمية. 4 9 %20 قبولم
 3 .تتالءم املادة واملرحلة العمرية للتلميذ 1 0 %900 قبولم
 4 تتالءم املادة والبيئة احمللية للتلميذ. 4 9 %20 قبولم
 1 تليب املادة حاجات التالميذ وميوهلم. 4 9 %20 قبولم

 4 9 %20 قبولم
تســــــــــــــهم املــــادة يف إكســـــــــــــــــاب املهــــارات 

ــــة)اإلســــــــــــــتمــــاع -الكالم -القراءة -اللغوي
 ة( لدى التالميذ.تابالك
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 7 ة.لتالميذ السابقتتفف املادة وخبات ا 2 3 %40 قبولمغري 
 2 تراعي املادة الفروق الفردية بني التالميذ 9 4 %20 قبولمغري  

 تـــــــابالكتتكـــــــامـــــــل املـــــــادة مع املواد يف  4 9 %20 قبولم
 1 املدرسي

تتناسب املادة مع عدد احلصص املقررة  4 9 %20 قبولم
 90 التدريسه

 الدرجة الكلية 37 93 %74 مقبولغري 
 

 :عياريةامل الفقرات النســــــــــــــبة املئوية من أن الباحث الحظأعاله  ندوالباالطالع على اجل
تقع ضــــــــمن نطاق  %71= 4والفقرة ، %21= 3 والفقرة ،%10= 2 والفقرة ،%11=9الفقرة 
مبعىن أن مناسبة املادة يف نظر الطالب  %1،61= من جودة  مادة الكراسة الدرجة الكليةو   مقبول
 .مقبولغري 

 ،%10= 2 والفقرة ،%900= 9 الفقرةومعلمي اللغة العبية فهي:من نظر اخلباء  أما
= 1والفقرة  ،%20= 6 والفقرة ،%20= 1 والفقرة ،%20= 4 والفقرة ،%900= 3 والفقرة



غري  همأن مناســــبة املادة يف نظر تدل على  %74ة= ي. والدرجة الكل%20= 90الفقرة  ، و20%
 . مقبول

اجة إىل نشــــــاطات ع عدد احلصــــــص املقررة وحبتناســــــب ممادة الكراســــــة ت وهذا يؤكد بأن
 ليب حاجات التالميذ وميوهلم وحاجات اجملتمعمادة الكراســــــــة ال ت أنو  .تشــــــــجع على تنمية التفكري

 ،دى التالميذل ليف تغذية اخليا ادةســـهم املتىل ضـــرورة العناية بشـــكل أكب بأن إضـــافة إ مومشــكالهت
م على مؤلفي مما يلز . و بالتســـــلســـــل املتكامل راســـــةالكاملفاهيم اليت يشـــــتمل عليها وضـــــرورة أن تتســـــم 

 تالية:إعادة النظر يف النقاط ال الكراسة
 جالء األلوان ووضوحها، وأن تتالءم مع عمر التلميذ وخبته. -
 استخدام األلوان احملببة إىل التلميذ يف هذه السن وأن تتميز الصور والرسومات بالصدق والواقعية. -

 
 ومناقشتها يف كراسة التدريبات سومجودة الصور والر حتليل  -3

يف كراســــة التدريبات يف  جودة الصــــور والرســــومما مدى : " ثاثلإلجابة عن الســــؤال الو 
 فسيكون" رسي املد تابالكجاوا الشرقية  ب-ماالنج توسطةمادة اللغة العربية يف مدرسة سوريابوانا امل

 سحليلها كما يلى:
  يف كراسة التدريبات ماتجودة الصور والرسو ( ملدى 93) جدول رقم
 جاوا الشرقية-ماالنج املتوسطةاألول يف مدرسة سوريابوانا  الفصليف  من قبل الطالب

 التقدير
النسبة 
 املئوية

 الرقم الـفــقـــرة نعم ال

 9 ترتبط الصور والرسومات باملادة التعليمية 20 0 %900 قبولم

 96 4 %20 قبولم
 ور والرســــــــــــــومـات باألهدافترتبط الصــــــــــــــ

 2 التعليمية

تعب الصــور والرســومات تعبرياً واضــحاً عن  94 6 %70 قبولمغري 
 3 املادة التعليمية.



تتالءم الصــــــــــــــور والرســــــــــــــومـــــــات  بات  6 94 %30 مقبولغري م
 4 التالميذ.

تتناســـــب الصـــــور والرســـــومات ومكا ا يف  96 4 %20 قبولم
 1 الكراسة

ت ومســـــــاحة تتناســـــــب الصـــــــور والرســـــــوما 92 2 %60 قبولمغري 
 6 الكراسة

 7 تتالءم الصور والرسومات و عمر التالميذ 96 4 %20 قبولم

تتميز الصـــــــــــــور والرســـــــــــــومات بالصـــــــــــــدق  1 99 %41 قبولمغري 
 2 والواقعية

تتميز الصــــــــــور والرســــــــــومات جبالء األلوان  3 97 %91 قبولمغري 
 1 ووضوحها.

 ةتتميز الصـــــــــــــور والرســـــــــــــومات بألوان حمبب 2 92 %90 قبولمغري 
 90 للتالميذ

 الدرجة الكلية 994 26 %17 قبولمغري  
 

  يف كراسة التدريبات جودة الصور والرسومات( ملدى 94جدول رقم)
 خلباء ومعلمي اللغة العربيةمن قبل ا

 التقدير
النسبة 
 املئوية

 الرقم الـفــقـــرة نعم ال

 9 ترتبط الصور والرسومات باملادة التعليمية 4 9 %20 قبولم

ور والرســــــــــــــومـات باألهداف ترتبط الصــــــــــــــ 4 9 %20 قبولم
 2 التعليمية

تعب الصــور والرســومات تعبرياً واضــحاً عن  2 3 %40 قبولمغري  
 املادة التعليمية.

3 



تتالءم الصــــــــــــــور والرســــــــــــــومـــــــات  بات  9 4 %20 قبولمغري  
 4 التالميذ.

تتناســـــب الصـــــور والرســـــومات ومكا ا يف  4 9 %20 قبولم
 1 الكراسة

تتناســـــــب الصـــــــور والرســـــــومات ومســـــــاحة  4 9 %20 قبولم
 6 الكراسة

 7 تتالءم الصور والرسومات و عمر التالميذ 1 0 %900 قبولم

تتميز الصـــــــــــــور والرســـــــــــــومات بالصـــــــــــــدق  4 9 %20 قبولم
 2 والواقعية

والرســــــــــومات جبالء األلوان تتميز الصــــــــــور  9 4 %20 قبولمغري  
 1 ووضوحها

يز الصـــــــــــــور والرســـــــــــــومات بألوان حمببة تتم 9 4 %20 قبولمغري  
 90 للتالميذ

 الدرجة الكلية 22 22 %16 قبولمغري 
 

: عياريةامل الفقرات النسبة املئوية منأن  الباحث الحظأعاله  نباالطالع على اجلدوال
و الدرجة الكلية=   مقبولتقع ضمن نطاق  %20= 7، و20%= 1، 20%= 2، 900%= 9
 مقبولغري الكراسة يف نظر الطالب ىف   الرسومالصور و  مبعىن أن جودة 17%

، %20= 1، %20= 2، %20= 9 من نظر اخلباء ومعلمي اللغة العبية فهي: أما
أن مناسبة املادة يف  تدل على %16لة= ي. والدرجة الك%20= 2، و900%= 7، 20%= 6
 مقبولغري  همنظر 

ت مع سب الصور والرسوماتناإىل العناية ب سحتاج مما سبف فرأى الباحث أن الكراسة  
ة الصورة يف ناسبواستخدام األلوان احملببة لألطفال والعمل على م، وجبالء األلوان ووضوحها ،بعضها

 .وأن تتميز بالواقعية والصدق راسةمكا ا يف الك



 
 ومناقشتها يف كراسة التدريبات مناسبة التدريباتحتليل  -4

ادة يف كراســــة التدريبات يف م التدريباتمناســــبة ما مدى : " رابعلإلجابة عن الســــؤال الو 
سحليلها   فسيكون"  واد املدروسةاملجاوا الشرقية  ب-ماالنج املتوسطةاللغة العربية يف مدرسـة سوريابوانا 

 كما يلى:
  يف كراسة التدريبات مناسبة التدريبات( ملدى 91) جدول رقم

 جاوا الشرقية-ماالنج ةاملتوسطاألول يف مدرسة سوريابوانا  الفصليف  من قبل الطالب

 التقدير
النسبة 
 املئوية

 الرقم الـفــقـــرة نعم ال

ترتبط التـــــدريبـــــات بـــــاألهـــــداف التعليميـــــة  20 0 %900 قبولم
 9 احملددة للوحدة الدراسية

 -تشــــــــــــمل التدريبات جماالت بلوم) معريف 90 90 %10 مقبولغري 
 2 مهاري( -وجداين

-أمنـــــاطهـــــا) مقـــــاي تتنوع التـــــدريبـــــات يف 96 4 %20 قبولم
 تطبيقي عملي( -موضوعي

3 

 تســهم التدريبات يف تعزيز اســتيعاب نقاط 99 1 %11 مقبولغري 
 4 جرى طرحها سابقاً.

 91 1 %71 قبولم
ة تثري التــدريبــات انتبــاه التالميــذ حنو املهــار 

 1 التعليمية

تســـــــــــــــاعــد التلميــذ على التــأكــد من فهمــه  94 6 %70 مقبولغري 
 6 ديدة.ملفاهيم ومبادئ ج

تســـــــــــــــاعــد التــدريبـــات على التقييم الـــذايت  1 99 %41 مقبولغري 
 7 للتالميذ



ـــــــدريبـــــــات يف مراجعـــــــة األفكـــــــار  94 6 %70 مقبولغري  تتوافر ت
 2 الرئيسية الواردة يف الوحدة.

تســـــــــــهم التدريبات يف مســـــــــــاعدة املعلمني  90 90 %10 مقبولغري 
 1 على سحسني طرائف التدريس املستخدمة

تنتهي كل وحدة من وحدات الكراســــــــــــــة   97 3 %21 قبولم
 90 مبجموعة من التدريبات التدريباتية 

 الدرجة الكلية 936 64 %66 مقبولغري 
  يف كراسة التدريبات مناسبة التدريبات( ملدى 96) جدول رقم

 باء ومعلمي اللغة العربيةمن قبل اخل

 التقدير
النسبة 
 املئوية

 لرقما الـفــقـــرة نعم ال

 4 9 %20 قبولم
ترتبط التـــــدريبـــــات بـــــاألهـــــداف التعليميـــــة 

 9 احملددة للوحدة الدراسية

 -تشــــــــــــمل التدريبات جماالت بلوم) معريف 4 9 %20 قبولم
 2 مهاري( -وجداين

-تتنوع التـــــدريبـــــات يف أمنـــــاطهـــــا) مقـــــاي 3 2 %60 قبولمغري  
 3 تطبيقي عملي( -موضوعي

نقاط   تعزيز اســتيعابتســهم التدريبات يف 4 9 %20 قبولم
 4 جرى طرحها سابقاً.

ة تثري التــدريبــات انتبــاه التالميــذ حنو املهــار  2 3 %40 قبولمغري  
 1 التعليمية

تســـــــــــــــاعــد التلميــذ على التــأكــد من فهمــه  3 2 %60 قبولمغري  
 6 ملفاهيم ومبادئ جديدة.



تســـــــــــــــاعــد التــدريبـــات على التقييم الـــذايت  4 9 %20 قبولم
 7 للتالميذ

ـــــــدريبـــــــات يف مراجعـــــــة األفكـــــــار  2 3 %40 قبولمغري   تتوافر ت
 2 الرئيسية الواردة يف الوحدة

تســـــــــــهم التدريبات يف مســـــــــــاعدة املعلمني  4 9 %20 قبولم
 1 على سحسني طرائف التدريس املستخدمة

 1 0 %900 قبولم
تنتهي كل وحدة من وحدات الكراســــــــــــــة  

 90 مبجموعة من التدريبات التدريباتية 

 الدرجة الكلية 31 91 %70 مقبولغري  
 

مجيع الفقرات املعيارية ال تقع ضمن أن  الباحث الحظأعاله  نباالطالع على اجلدوال
ىف الكراسة  التدريباتأن  تدل على %66الدرجة الكلية= . و 90، 1، 3، 9إال الفقرة  مقبولنطاق 

 مقبولغري يف نظر الطالب 
أن مناسبة  تدل على %70لة= يالدرجة الكفية بر من نظر اخلباء ومعلمي اللغة الع أما

 مقبولغري يف نظرهم  التدريبات
 

 ومناقشتها يف كراسة التدريبات جودة اللغة وأسلوب العرضحتليل  -5
يف كراســــــــــــة  جودة اللغة وأســــــــــــلوب العرضما مدى : " امسلإلجابة عن الســــــــــــؤال اخلو 

 فســـــيكون" جاوا الشـــــرقية  -ة ماالنجســـــطتو التدريبات يف مادة اللغة العربية يف مدرســـــة ســـــوريابوانا امل
 سحليلها كما يلى:
 

  يف كراسة التدريبات جودة اللغة وأسلوب العرض( ملدى 97) جدول رقم
 جاوا الشرقية-ة ماالنجتوسطاألول يف مدرسة سوريابوانا امل الفصليف  من قبل الطالب



 التقدير
النسبة 
 املئوية

 الرقم الـفــقـــرة نعم ال

تتناسـب لغة الكراسة مع مستوى التالميذ  4 9 %20 قبولم
 9 من حيث: املفردات والرتاكيب.

 2 تتسم لغة الكراسة بالسهولة والفصاحة. 4 9 %20 قبولم
 3 ائد.ز ختلو الكراسة من التكرار واحلشو ال 2 3 %40 قبولمغري  

 9 4 %20 قبولمغري  
ختلو الكراســــــــــــــــــة من األخطــــاء اإلمالئيــــة 

 4 املطبعية.

ختلو الكراســـــــــــــــــــة من األخطــــــاء النحويــــــة  2 3 %40 قبولمغري  
 1 اللغوية.

 6 تلتزم الكراسة بقواعد عالمات الرتقيم. 9 4 %20 قبولمغري  

 0 1 %0 قبولمغري  
تشــتمل الكراســة مقدمة تعرف املعلم ووي 

ــنــظــيــم الــكــراســـــــــــــــــــــة األمــ ر والــتــلــمــيـــــــذ بــت
 وموضوعاهتا.
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 2 تراعي الكراسة مبدأ التكامل والرتابط. 1 0 %900 قبولم

تراعي الكراســــــــة عرض املادة على شــــــــكل  1 0 %900 قبولم
 1 وحدات مرتابطة.

 90 تركز كل وحدة على موضوع معني. 1 0 %900 قبولم
 الدرجة الكلية 21 29 %12 قبولمغري  

ضمن  تقع مجيع الفقرات املعيارية أن  الباحث الحظأعاله  نلى اجلدوالباالطالع ع
  اللغة وأسلوب العرضأن  تدل على %61،1الدرجة الكلية= . و 90، و7إال الفقرة  مقبولنطاق 

 مقبولغري ىف الكراسة يف نظر الطالب 



لغة أن  ال تدل على %12الدرجة الكلة= ف بيةر من نظر اخلباء ومعلمي اللغة الع أما
 مقبولغري يف نظرهم  وأسلوهبا يف الكراسة

 
 تهامناقشو ات املقابلة عرض بيان – ه

صــــــــفة ب املقابلة مع اخلباء ومعلمي اللغة العربية. وهذه املقابلة تتعلف بالكراســـــــةفقد قام الباحث ب
 وتفصيلها كما يلى:عامة،
مد أنوار خالد جســتري، وحماملا وعبد املنتقم ،. أوريل حبر الدينالدكتور اخلباء: املقابلة مع -9

 املاجستري
م يف إدارة البنــامج اخلــاص لتعليم اللغــة 2093أبريــل  2أجريــت هــذه املقــابلــة يوم اإلثنني 

العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلســــــالمية ماالنج، وحصــــــل الباحث على املعلومات 
 :ليةالتا
 ناسبةم املقررة لدراستها الدراسية احلصص حجم الكراسة وعددأن  (9

 أكد هذه العبارة د. أريل حبر الدين حيث قال:
"هذه الكراســـــــــة مناســـــــــبة إىل حد  ما، ألن احلصـــــــــص لتعليم اللغة العربية يف املدرســـــــــة 

زاد عبد و  املتوســــطة ليســــت طويلة. وهذه الكراســــة تســــاعد املعلم يف اســــتفادة الوقت"
 املنتقم حيث قال:

لحصــــص الدراســــية، مها مناســــبة له الكراســــة أرى أن حج"مؤســــســــا مبا طلعُت يف هذ
 التزيد صفحتها من مخسني صحف"

 
 توجد يف الكراسة موضوعات ضرورة حذفها ال   (2

 أكد هذه العبارة د. أريل حبر الدين حيث قال:
 يف جدا، مثل احلوار الكراســـــــــــــة مهمة، ولكن قد تكون طويلة"املوضـــــــــــــوعات يف هذه 

 ة جدا"كثري   22الصفحة التاسعة. وكذلك األسئلة يف الصفحة 



 
 يةلغو توجد يف الكراسة أخطاء    (3

 أكد هذه العبارة د. أوريل حبر الدين حيث قال:
 " وجدت بعض العبارات ال توافف بأسلوب العربية، منها:

(: من الكلمات الىت يكلمها املدرس. هذه العبارة خاطئة والصـــــــــــحيح هي: 6ص) -
  الكلمات الىت استمعتها من املدرس

عليهـا املـدرس. هذه العبارة خاطئة والصــــــــــــــحيح هي: ( من الكلمـات الىت 31ص) -
 الكلمات الىت استمعتها من املدرس

 والصحيح هي: أشرتي حقيبيت من....(  أشرتى حقيبيت يف 26ص) -
( املدرســـة املتوســـطة اإلســـالمية نور اهلدى والصـــحيح هي: مدرســـة  نور 17و ص) -

 "اهلدى املتوسطة اإلسالمية 
 وزاد عبد املنتقم، حيث قال:

 يف هذه الكراسة حسب معرفيت: العبارات اليت  ال تناسب بقواعد اللغة  "من
 (: أجب األسئلة، والصحيح هي: أجب عن األسئلة92ص) -
 sempurnaوالصحيح هي:   dimengerti(96ص) -
   berpasanganوالصحيح هي:  berpasang-pasangan( 21ص) -
 peralatanوالصــــــــــــــحيح هي:  benda-benda sekolah( 26ص ) -

sekolah" 
 وزاد أيضا حممد أنوار بقوله:

 (: طب ف احلوار والصحيح هي: أجر احلوار"21"ص)
 
 توجد يف الكراسة أخطاء إمالئية أو مطبعية (4

 أكد هذه العبارة ما قله د. أوريل حبر الدين:



"ال بد ملؤلفي الكراسة أن يهتموا كثريا بكتابتهم ألين وجدت بعض الكلمات اخلاطئة، 
 منها:

 : مدرسيتمدرس يت والصحيح هو تبت كلمة(: كُ 91يف ص)  -
 عدم عالمة الرتقيم :(32ص) -
 : التدريبات العامةالتدري بات العامة والصحيح هو ُكتب كلمة  (:42ص)يف  -
 سحتاج إىل مراعة أصحها اليت يف الكراسة بعض األلفاظ (1

 قال د. أوريل حبر الدين:
 صحتها، منها: من مراعات "وجدُت بعض الكلمات  اليت ال بد

( صــــــولو 99، ص)Jawa( جاوى 92، ص)Banyuwangiباجنواجنى  (92ص)
Solo(باليتار 93، و ص )Blitar 

 املقابلة مع معلمي اللغة العربية: عبد الوحيد وميسرة -2
 مدرســــة ســــوريابوانا املتوســــطةم يف إدارة 2093أبريل  1أجريت هذه املقابلة يوم الثالثاء 

 علومات التالية:امل ، وحصل الباحث علىجاوا الشرقية-ماالنج
 مادة الكراسة تكامل مادة الكتاب املدرسيأن   (9
 العبارة عبد الواحد حيث قال: أكد هذه                 

"اســتخدمنا هذه الكراســة يف كل حصــص التدريس ألن ماداهتا مناســبة ومكاملة 
مبا ضـــمنت يف الكتاب املدرســـي املقرر، هبذه الكراســـة نســـتظيع أن نســـتفيد وقتا 

ة كثرية. إذا اســــــتخدمنا الكتاب املدرســــــي كان الوقت ال يكفي يف إلقاء اســــــتفاد
 املواد الدراسية فيها  يف بعض األحيان"

 وزادت ميسرة بقوهلا:                
 استفادة الوقت ألن مادهتا قليلة ولكن جيدة" هذه الكراسة تساعدنا كثريا يف"

 سحتاج هذه الكراسة إىل الوسائل املصاحبة (2
 الواحد الصمد: قال عبد



"تتميز هذه الكراســــة أل ا تشــــمل مجيع املهارات اللغوية، ولكن ســــتكون أحســــن لو 
املؤلف التســــــجيالت أو الشــــــرائط. ألن فيها النصــــــوص الكثرية والطويلة يف  يضــــــيف

مهارة اإلســــــــتماع. إذ ذاك ســــــــتزيد يف اهتمام الطالب وتســـــــــاعد املعلمني يف تدريس 
 مهارة اإلستماع"

 
ن الباحث أ رأىالعامة ف وضــــــــمن املعايري وسحليلها  البيانات الســــــــابقةســـــــبف يف انطالقا مما

 حباجة إىل: راسةالك
 :يف الكراسة "اإلخراج الفين والشكل العام" ودةفيما يتعلف جب  (9
 مقدمة موجهة للمعلم، ووي أمر التلميذ، والتلميذ نفسه. الكراسة شملتأن  -
ليها ليســـهل للمعلم الرجوع إ راســـةاملســـتخدمة يف الك ادر واملراجعقائمة باملصـــ الكراســـة شـــملتأن  -

 عند احلاجة واالستزادة منها .
 بنوعية فائقة من الورق، ومتانة التجليد. اوغالفه كراسةز ورق التميتأن  -
 .الكراسةتوافر عنصر اجلذب والتشويف يف غالف تأن  -
 توافر عنصر اجلذب والتشويف يف الصور واألشكال املستخدمة.تأن   -

 
 : يف الكراسة "ادةامل" ودةا يتعلف جبفيم (2
 من أفراد %30تناسب مع عدد احلصص املقررة لتدريبه إذا أفاد عدد ما نسبته تأن  -

 لعدد احلصص ضعيفاً وهذا يؤكد ضرورة إعادة النظر يف الكراسةالعينة بأن مناسبة 
 .الكراسةحمتوى  
 ذ.تغذية خيال التالمي نشاطات تشجيع على تنمية التفكري، وتسهم يف ادةشمل املتأن  -
 ما يليب حاجات التالميذ وميوهلم، وحاجات اجملتمع ومشكالته. مادة الكراسةتضمن تأن  -
وثف النصــــــــــوص واألقوال املأثورة املســــــــــتشــــــــــهد هبا؛ ليتمكن املعلم من الرجوع إىل مصــــــــــادرها ت أن -

 بسهولة.
 



خدمة يف لرســـــــومات املســـــــت" الصــــــور والرســـــــومات": أثبتت النتائج بأن الصــــــور وا ودةفيما يتعلف جب (3
 حباجة إىل:  الكراسة يف مادة اللغة العربية

 جالء األلوان ووضوحها، وأن تتالءم مع عمر التلميذ وخبته. -
 استخدام األلوان احملببة إىل التلميذ يف هذه السن وأن تتميز الصور والرسومات بالصدق والواقعية. -

 
الكراسة يف  إىل أن األنشـطة التقوميية املستخدمة يف ": أسـفرت النتائجدريباتفيما يتعلف مبعيار "الت (4

 األولية حباجة إىل:  الفصولاملقررة على تالميذ  مادة اللغة العربية
، التعلم ةملقرر ا الكراســــةأن تســــهم يف قياس قدرة التلميذ على اســــتخدام املصــــادر واملراجع املرتبطة ب -

 الذايت، تعزيز استيعاب نقاط سبف طرحها... 
 يف مساعدة املعلم على التنويع يف طرائف التدريس املتبعة.أن تسهم  -
 -وضـــــــــوعيم -مقاي -مهاري( ويف أمناطها ) نظري -وجداين -أن تتنوع يف جماالت بلوم ) معريف -

 عملي( -تطبيقي
 ية كل وحدة.إضافة للتدريبات التقوميية  ا الكراسةتدريبات تقوميية شاملة  اية  الكراسةشمل تأن  -
 
 اجة إىل:حب الكراسة" : أسفرت النتائج بأن لغة اوأسلوب عرضه الكراسة"لغة  ودةف جبفيما يتعل  (1

 لكراســـــــــةامقدمة تعريفية للمعلم ووي أمر التلميذ، والتلميذ نفســـــــــه بتنظيم  الكراســـــــــةشـــــــــمل تأن  -
 .اوموضوعاهت

ه للتعلم يدفعو أن يســـاعد عرض املادة العلمية بالشـــعور باملشـــكلة وسحديدها مما يثري تفكري التلميذ  -
 الذايت.

 
 
 
 

 



 ماس الفصل اخل
 نتمائج البحث والتوصيمات واملقرتحمات

 نتمائج البحث -أ
ل الباحث إىل وصف يف الفصل الرابع بعد أن يقوم الباحث بتحليل البيانات ومناقشتها

 :تستنتا  اخأي ر واتستللص  ماا يل اال
 مدفتسللللر مادة اللغر العربير يف جودة الشلللال العام واايرا  الف  يف مراتسلللر التدفيبات يفوصلللل   .1

يف نظر اخلرباء  %85يف نظر ال الب و %06إىل  جاوا الشلللللللرقير-ماالنج املتوتسللللللل رتسلللللللوفيابوانا 
لاراتسلللللللللر هذه ا جودة الشلللللللللال العام واايرا  الف  يفومعلا  اللغر العربير، وهذه تدل على أن 

  غ ر مقبولر  
وتسلللل ر اللغر العربير يف مدفتسللللر تسللللوفيابوانا املتيف مراتسللللر التدفيبات يف مادة  وادمناتسللللبر املوصللللل   .2

يف نظر اخلرباء  %47و     ظر ال الب يف ن %08إىل  املدفتس  جاوا الشرقير  بالاراتسر-ماالنج
 ومعلا  اللغر العربير، وهذه تدل على أهنا غ ر مقبولر

وفيابوانا تسجودة الصلوف و الرتسلومات يف مراتسر التدفيبات يف مادة اللغر العربير يف مدفتسر وصلل   .3
يف نظر اخلرباء ومعلا  اللغر  %8يف نظر ال الب و  %84إىل  جاوا الشلللرقير-املتوتسللل ر ماالنج

 العربير، وهذه تدل على أهنا غ ر مقبولر
 وتس ريف مراتسر التدفيبات يف مادة اللغر العربير يف مدفتسر تسوفيابوانا املت دفيباتمناتسبر التوصل   .7

يف نظر اخلرباء ومعلا   %46و      يف نظر ال الب %00 إىلجاوا الشلللللرقير هحتواها -ماالنج
 اللغر العربير، وهذه تدل على أهنا غ ر مقبولر

جودة لغر الاراتسللر وأتسلللوب العرك يف مراتسللر التدفيبات يف مادة اللغر العربير يف مدفتسللر وصللل   .8
ر اخلرباء يف نظ %85يف نظر ال الب و  %08،8إىل  جاوا الشرقير-ماالنج تسلوفيابوانا املتوتس ر

 ومعلا  اللغر العربير، وهذه تدل على أهنا غ ر مقبولر



ل يف مادة اللغر العربير اليت اتسلللللللتلدم  يف الفصللللللل أن مراتسلللللللر التدفيبات ةدأن جو  الباحث اتسلللللللتنب ف
لاراتسر  جاوا الشرقير غ ر مقبولر حيث أهنا ال تتوافر املعاي ر-اخأول هدفتسر تسوفيابوانا املتوتس ر ماالنج

 ها الباحث يف هذا البحثحاجليدة اليت  اقت التدفيبات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 توصيمات البحث -أ

ر لتالميذ العربيراتسللللللللللللللر التلدفيبلات يف مادة اللغر يتلكملد االهتالام با بحلثال اعلى أثر هلذ
 ، ي مما يوجب تصايم وبناء معاي ر جودة فائقر تت لب التل .شاالً ومضاوناً  ااخأولير وت ويره الفصول
أداة تعلياير  تاونل راتسلللللر،الا هلت وير هذواجلامعات الشللللللوا الدينير تقومي املشلللللتو بر و افة وال ،والتنفيذ



صللللللللللللللاولر يف يلد املعلم واملتعلم. واللذل يعلد اخأتسللللللللللللللال اخأول لتعليم اللغلر وعليل  يوفد البلاحلث علدداً م  
 التوصيات التالير: 

فئر حمددة  دالً م  التاليف لعالير تنافسلللللللللير ب راتسللللللللر التدفيباتالعال على جعل عالير تكليف م .1
متاب واحد لصللللللللللف ماا هو معاول يف مث ر م  الدول املتقدمر ؛ مما يلدل إىل وجود أمثر م   

 . واحد
 ا،وتقوميها، دادهم  املشللللللللافمر الفعلير يف إع تعليم اللغر العربير ينبغ  هلماملعلاون الذي  يقومون ب .2

مراتسلللر ر  املعلار هذه  يف تكليف وتقومي وت ويمما يلمد ضلللروفة إتاحر الفرصلللر ملشلللافمر  ا.وت ويره
 . التدفيبات

داول ال بد أن ر على املدافل للتو ع بصوفة فمسيتوقبل أن  ،موضع التنفيذ راتسروضع الاتقبل أن  .3
 وصوالً لل ريق اخأمثل .  شهر،ضع للترريب ملدة ال تقل ع  ثالثر أخت

لير ا عجعل عامم مراتسللللللللللللللر التدفيباتوتقومي  ير حتليل حلاجلر املعلار إىل عقلد دوفات تلدفيبيلر لايف .7
 .التقومي مبنير على أتسس علاير

احدة، الاراتسر )مراتسر التدفيبات اليت ألّفها حماد ألفان، وفابعر الو  تغي ر تلكينبغى على املدفتسر  .8
  وأأن أندفيانا( خأهنا ال تعترب جيدة ومناتسر يف اتستلدامها اعتاادا على نتائج هذا البحث.

 
 ماتاملقرتح -ج

ومي    البحوث والللدفاتسلللللللللللللللات لتقعللدداً م  املقتحللات اليت حتتللا  مل يللد م اقتح البللاحللث
 : منها مراتسر التدفيبات

مراتسلللللللللر ت وير   واالتسلللللللللتفادة منها يف ا البحثع  هذ تنتجاليت  مراتسللللللللر التدفيباتت بيق ب اقر تقدير   .1
 التدفيبات

 ،توحرى االتسلللللللللللللتفتاءات املغلقر واملفتعتاد عل املدافليف  تدفيباتال اراتسلللللللللللللرراء دفاتسلللللللللللللر تقوميير لإج .2
، واخلرباء، دافلاملومديرل  ،علاراملم   راتسللللللللللللرواملقابالت الشلللللللللللللصللللللللللللير مع م  يسللللللللللللتلدمون الا

 .وال الب



 إجراء حبوث ودفاتسلللللللات أيرل تتناول تصلللللللايم وبناء معاي ر جودة يف جانب أو عنصلللللللر م  عناصلللللللر .3
 املنهج

 لاتابر البحث العلا  املتعلق هبذا املوضلللللللللللللوع يرجو الباحث أن ياون هذا البحث مرجعا م  املراجع .7
 لغ رها م  الباحثر.

على البلللاحثر اييري  أن ي وفوا هلللذا البحلللث، مثال ع  الوتسللللللللللللللللائلللل التعليايلللر اخأيرل ال  ميا   .8
 اتستلدامها يف تعليم اللغر العربير أو ع  املواد التعلياير فيها.
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     تشمل مقدمة موجهة )للمعلم والطالب(هل  -3
   هل يتناسب طول الكراسة مع عرضها . -4
   هل تتضح الطباعة جبالء ووضوح . -5
   هل يتناسب حجم حرف الطباعة واللون. -6
   هل تظهر العناوين الرئيسية والفرعية حبروف بارزة -7
   هل ختلو من األخطاء املطبعية -8
   هل تشمل فهرس يوضح حمتوياهتا -9
   هل تتناسب األلوان مع بعضها. 11

 
 الكراسة ادةمثانياا : 

  

  سنة / سنوات.  الخدمة في التدريسعدد سنوات ]       [ 

  سنة / سنوات.  عدد سنوات الخدمة في المرحلة ]       [ 

 .عدد سنوات تدريس المادة        ]       [ سنة / سنوات 

         الجنسO             ذكرO أنثى 



 ال نعم الفقرة املعيارية منرة

املنهج على الوحدة الدراســــــــــــــية هـل تتفق الكراســــــــــــــة و  -1
(KTSP) 

  

   واألهداف التعليمية. ادةهل تتناسب امل -2
   واملرحلة العمرية للتلميذ. ادةهل تتالءم امل -3
   والبيئة احمللية للتلميذ. ادةهل تتالءم امل -4
   حاجات التالميذ وميوهلم. ادةهل تليب امل -5

6- 
يف إكســـــــــــــــــــــاب املــــهـــــــارات  ادةهـــــــل تســـــــــــــــــهــــم املـــــــ
الكراســــةة( لد  -الكالم -القراءة -اللغوية)اإلســــتما 

 التالميذ.

  

   وخربات التالميذ السابقة. ادةهل تتفق امل -7
   الفروق الفردية بني التالميذ ادةهل تراعي امل -8
   مع املواد يف الكراسة املدرسي ادةهل تتكامل امل -9

   مع عدد احلصص املقررة لتدريسه ادةتناسب املتهل  -11

 
 ثالثاا : الصور والرسومات 

 ال نعم الفقرة املعيارية منرة
   هل ترتبط الصور والرسومات باملادة التعليمية -1
   هل ترتبط الصور والرسومات باألهداف التعليمية. -2

3- 
الصـــــــور والرســـــــومات تعبرياا واضـــــــ اا عن املادة هل تعرب 
 التعليمية.

  

   هل تتالءم الصور والرسومات خبربات التالميذ. -4
   هل تتناسب الصور والرسومات ومكاهنا يف الكراسة -5



   هل تتناسب الصور والرسومات ومساحة الكراسة -6
   هل تتالءم الصور والرسومات و عمر التالميذ -7
   تتميز الصور والرسومات بالصدق والواقعيةهل  -8
   هل تتميز الصور والرسومات جبالء األلوان ووضوحها. -9
   هل تتميز الصور والرسومات بألوان حمببة للتالميذ -11

 
 رابعاا: التدريبات

 ال نعم الفقرة املعيارية منرة

هــل ترتبط التــدريبــات بــاألهــداف التعليميــة احملــددة للوحــدة  -1
 الدراسية

  

2- 
 -وجــداي -هـل تشــــــــــــــمــل التــدريبــات  ــاالت بلوم) معريف

 مهاري(
  

3- 
 -موضــــــــــــــوعي-هـــل تتنو  التـــدريبـــات يف أمنـــاطهـــا) مقـــاي

 تطبيقي عملي(
  

هـل تســــــــــــــهم التـدريبـات يف تعزيز اســــــــــــــتيعاب نقا  جر   -4
 طرحها سابقاا.

  

   لتعليميةاهل تثري التدريبات انتباه التالميذ حنو املهارة  -5

6- 
هل تســـاعد التلميذ على التأكد من فهمه ملفاهيم ومباد  

 جديدة.
  

   هل تساعد التدريبات على التقييم الذايت للتالميذ -7

هل تتوافر تدريبات يف مراجعة األفكار الرئيســـــية الواردة يف  -8
 الوحدة.

  



هل تســــــهم التدريبات يف مســــــاعدة املعلمني على  ســــــني  -9
 التدريس املستخدمةطرائق 

  

11
- 

هل تنتهي كل وحدة من وحدات الكراســـــــــــة مبجموعة من 
 التدريبات التدريباتية 

  

 
 خامساا: لغة الكراسة وأسلوب عرضها

 ال نعم الفقرة املعيارية منرة

هل تتناســــــــــــب لغة الكراســــــــــــة مع مســــــــــــتو  التالميذ من  -1
 حيث: املفردات والرتاكيب.

  

   بالسهولة والفصاحة. هل تتسم لغة الكراسة -2
   هل ختلو الكراسة من التكرار واحلشو الزائد. -3
   هل ختلو الكراسة من األخطاء اإلمالئية املطبعية. -4
   هل ختلو الكراسة من األخطاء الن وية اللغوية. -5
   هل تلتزم الكراسة بقواعد عالمات الرتقيم. -6

املعلم ووي األمر هل تشـــــــــــــتمل الكراســـــــــــــة مقدمة تعرف  -7
 والتلميذ بتنظيم الكراسة وموضوعاهتا.

  

   هل تراعي الكراسة مبدأ التكامل والرتابط. -8

9- 
هل تراعي الكراســــــــــــة عرش املادة على  ــــــــــــكل وحدات 

 مرتابطة.
  

11
- 

   هل تركز كل وحدة على موضو  معني.

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغة العربية: دليل املقابلة مع اخلرباء ومعلمي
 )هذه املقابلة ستعقد بعد إجابة األسئلة يف اإلستبانة(

 هل يتناسب حجم الكراسة وعدد احلصص املقررة لدراستها ؟ .1
 إذا كانت اإلجابة بـ )ال( فاذكر عدد الساعات اليت تر  أهنا مناسبة :

......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

............................ 
 هل توجد يف الكراسة موضوعات تر  ضرورة حذفها ؟ .2



 إذا كانت اإلجابة بـ ) نعم ( فاذكرها :
......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

............................. 
 هل تر  أن هناك موضوعات تقرتح إضافتها للكراسة ؟ اذكرها .3

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

............................ 
 علمية ؟هل توجد يف الكراسة أخطاء  .4

 إذا كانت اإلجابة بـ ) نعم ( فاذكرها :
......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
............................. 

 هل توجد يف الكراسة أخطاء مطبعية أو إمالئية أو لغوية ؟ .5
 إذا كانت اإلجابة بـ ) نعم ( فاذكرها :

......................................................................................

......................................................................................
.................................................................................... 

 هــــــــــــــــل لــــــــــــــــديــــــــــــــــ  مــــــــــــــــقــــــــــــــــرتحــــــــــــــــات أخــــــــــــــــر  تــــــــــــــــود إضـــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــا .6
.................................................................... 

 



 
 
 

 
 
 

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

 

Responden      : Siswa 
Nama Responden  : ………………………………………………………………. 

Kelas : ………………………………………………………………. 
 

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 KRITERIA PENILAIAN YA TIDAK 

1 Apakah Kamu tertarik dengan cover/sampul LKS   

2 Apakah cover/sampul LKS mencerminkan isinya   

3 Apakah di dalam LKS terdapat petunjuk Penggunaannya   

4 Apakah ukuran panjang dan lebar LKS sudah sesuai   

5 Apakah cetakan LKS tampak jelas   

6 Apakah ukuran dan warna huruf-huruf di dalam LKS sesuai   

7 Apakah Judul dan subjudul tercetak dengan jelas   

8 Apakah tidak ditemukan kesalahan cetak   

9 Apakah mencantumkan daftar isi dengan jelas   

11 Apakah ada kesesuain antara satu warna dengan warna lainnya   
 

 

B. Materi LKS 

NO KRITERIA PENILAIAN YA TIDAK 

1 
Apakah materi LKS sesuai dengan KTSP (Kurukulum 

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   

5 
Apakah Materi LKS sesuai dengan kebutuhan dan 

kecenderungan siswa 
  

Angket 
 untuk Siswa  



6 
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   

9 
Apakah materi LKS menyempurnakan Buku ajar yang 

pokok 
  

11 
Apakah Materi LKS sesuai dengan jumlah jam pelajaran 

yang tersedia 
  

 

C. Gambar di dalam LKS 

NO KRITERIA PENILAIAN YA TIDAK 

1 Apakah Gambar di dalam LKS berhubungan dengan Materi   

2 
Apakah Gambar di dalam LKS sesuai dengan tujuan 

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   

 

D. Latihan-latihan dalam LKS 

NO KRITERIA PENILAIAN YA TIDAK 

1 
Apakah latihan-latihan dalam LKS berhubungan dengan 

tujuan pembelajar tiap satuan pelajaran 

  

2 
Apakah latihan-latihan dalam LKS mencakup aspek 

kognitif (pengetahuan), afektif (emosi) dan psikomotorik 

  

3 
Apakah latihan-latihan dalam LKS berbentuk subyektif, 

obyektif dan terapan 

  

4 

Apakah latihan-latihan dalam LKS mendorong siswa 

untuk menguatkan pelajaran yang sudah diajarkan 

sebelumnya 

  

5 
Apakah latihan-latihan dalam LKS memepengaruhi siswa 

dalam memperhatikan pelajaran 

  

6 
Apakah latihan-latihan dalam LKS membantu 

pemahaman siswa terhadap pelajaran yang baru 

  



7 
Apakah latihan-latihan dalam LKS membantu siswa 

untuk evaluasi secara mandiri 

  

8 
Apakah latihan-latihan dalam LKS memuat reviuw/ 

pengulangan pokok-pokok utama pelajaran 

  

9 
Apakah latihan-latihan dalam LKS membantu guru dalam 

memperbaiki metode pembelajarn yang digunakan 

  

11 
Apakah latihan-latihan dalam LKS diletakkan di akhir 

tiap satuan pelajaran 

  

 

E. Bahasa dan Penyajian LKS 

NO KRITERIA PENILAIAN YA TIDAK 

1 

Apakah Bahasa yang digunakan dalam LKS  sesuai 

dengan kemampuan siswa dari sisi kosakata dan kaidah 

bahasa 

  

2 
Apakah Bahasa yang digunakan dalam LKS resmi/formal 

dan mudah difahami 

  

3 
Apakah Bahasa yang digunakan dalam LKS tidak diulang-

ulang dan tidak berlebihan 

  

4 
Apakah Bahasa yang digunakan dalam LKS terhindar dari 

kesalahan cetak 

  

5 
Apakah Bahasa yang digunakan dalam LKS terhindar dari 

kesalahan kaidah/nahwiyyah 

  

6 
Apakah Bahasa yang digunakan dalam LKS 

memperhatikan  penulisan tanda baca dengan baik 

  

7 
Apakah  LKS memuat petujuk guru dalam pengaturan 

materinya 

  

8 
Apakah LKS memperhatikan kesempurnaan dan 

keterkaitan dengan buku ajar 

  

9 
Apakah LKS  memperhatikan keterkaitan penyajian 

materi tiap satuan ajar 

  

11 Apakah  unit-unit dalam LKS terfokus pada tema tertentu   

 
 







لته،وأسئالبحثالبحث،ومشكلةخلفية):العاماإلطار:األولالفصل
،البحثوحدودالبحث،وأمهيةالبحث،وفروضالبحث،أهداف
(السابقةوالدراساتالبحث،مصطلحاتوحتديد

هبايتعلقوماالتدريباتكراسة:األولاملبحث:النظرياإلطار:الثاينالفصل
اجليدةالتدريباتكراسةمعايري:الثايناملبحث

البحثعوجمتمومدخله،البحثمنهج):البحثمنهجية:الثالثالفصل
ومراحليانات،البحتليلوأسلوبالبيانات،ومصادرالبحث،وأدواتوعينته،

(البحثوهيكلالدراسة،تنفيذ

حمتويات  البحث



يابواناسور ملدرسةتارخييةنبذةعلىحيتوى:الرابعالفصل
يفريباتالتدكراسةعنحملةوالشرقية،جاواماالنجاملتوسطة

منليلهاوحتومناقشتهاالبياناتوعرضالعربية،اللغةمادة
.املقابلةوبياناتاالستبانةبياناتجوانب
جهونتائالبحثخالصةعلىحيتوى:اخلامسالفصل

.واملقرتحاتوالتوصيات



يفاملدرسةرتهقر الذياملدرسيالكتابيفمكتوبةاملدارسيفاملادةأواحملتوىكانت
كفاءاهتمرتقيةلالتدريباتكر اسةبوسيلةأبناءهاتعل ِّماملدارستكونوقدمنهجها،
أهدافومن.يةالعرباللغةمادةيفسيماوالاألساسيةالدراسيةاملوادفهميفوقدراهتم
حتدثقدولكن.املدرسيبالكتاباملناسبةاملادةتزويدهيالتدريباتكراسةاستخدام

التدريباتبكراسةاكثري ويهتموناملدرسيالكتابيهملوناملعلمنيبعضأناملدرسةيف
إذاأنهمبعىنوقتالضيقمنهاكثرية،ألسبابتدريسهمأثناءيومكليستخدموهناحيث

انتهىقدأحياناو طويل،وقتإىلسيحتاجتدرسيهيفاملدرسيالكتاباملعلماستخدم
منكثرييفالعربيةاللغةلتعليماحلصصألن.الدراسيةاملادةإلقاءعمليةتنتهوملالوقت

ا،قليلةكانتاملدارس معاألسبوعيفمراتثالثأومرتنيالطالبيدرسهاحيثحد 
.جد اكثريةكانتاملدرسيالكتابيفالدراسيةاملوادأن

خلفية البحث



معايريهارتتوافالتدريباتكراسةكانتعندماكبريةمشكلةإىلتؤد ىالاملظاهرهذه
الصورو املادة،أوواحملتوىالفين،واإلخراجالعامالشكلوجوهمناجليدةومواصفاهتا

إذاكبريةلةمشكستحدثولكن.فيهاالعرضوأسلوبالكراسةولغةوالتقومي،والرسومات،
يفدثتحكما.قيمةمعايرياتناسبالوعالية،جودةمتلكالالتدريباتكراسةكانت
كراسةجدتو جاكرتايفاملثالسبيلعلىاملاضية،السنةيفوموجوكرتاجاكرتامدينة

موضوعفيهابتكتحيثوعمرهمالطالببشخصياتتناسبالموضوعاهتاالىتالتدريبات
موجوكرتامدينةيفأما.اإلبتدائيةاملدرسةيفمستخدمةالكراسةتلكأنمع"الزوجيةاحلياة"

يفمستخدمةاسةالكر وتلك"مييايب"العاريةاملرأةصورةفيهااليتالتدريباتكراسةوجدت
.أيضااإلبتدائيةاملدرسة
سوريابوانادرسةميفاملستخدمةالتدريباتكراسةحيللأنالباحثفرييدسبقمماانطالقا

واإلخراجالعاملالشكيفالباحثسيبحثالبحثهذاولرتكيز.جودهتاحيثمناملتوسطة
كراسةيفالعرضوأسلوبالكراسةولغةوالتقومي،والرسومات،والصورواحملتوى،الفين،

املدرسةتلكيفالعربيةاللغةمادةيفالتدريبات



جاوا-ماالنجطةاملتوسسوريابوانامدرسةيفالعربيةاللغةمادةيفالتدريباتكراسةجودةمدىما
:التاليةاألسئلةالرئيسيالسؤالهذاعنتفرعتوقد؟الشرقية

مدرسةيفربيةالعاللغةمادةيفالتدريباتكراسةيفالفينواإلخراجالعامالشكلجودةمدىما1.
؟الشرقيةجاوا-ماالنجاملتوسطةسوريابوانا

املدرسة؟تلكيفالعربيةاللغةمادةيفالتدريباتكراسةيفاحملتوىمناسبةمدىما2.

املدرسة؟تلكيفالعربيةاللغةمادةيفالتدريباتكراسةيفالرسوماتوالصورجودةمدىما3.

املدرسة؟تلكيفالعربيةاللغةمادةيفالتدريباتكراسةيفالتقوميمناسبةمدىما4.

تلكيفربيةالعاللغةمادةيفالتدريباتكراسةيفالعرضوأسلوبالكراسةلغةجودةمدىما5.
املدرسة؟

مشكالت البحث و أسئلته



العربيةاللغةادةميفالتدريباتكراسةيفالفينواإلخراجالعامالشكلجودةمدىعلىالتعرف1.
؟الشرقيةجاوا-ماالنجاملتوسطةسوريابوانامدرسةيف

املدرسة؟تلكيفيةالعرباللغةمادةيفالتدريباتكراسةيفاحملتوىمناسبةمدىعلىالتعرف2.

تلكيفعربيةالاللغةمادةيفالتدريباتكراسةيفوالرسوماتالصورجودةمدىعلىالتعرف3.
املدرسة؟

املدرسة؟تلكيفيةالعرباللغةمادةيفالتدريباتكراسةيفالتقوميمناسبةمدىعلىالتعرف4.

العربيةاللغةادةميفالتدريباتكراسةيفالعرضوأسلوبالكراسةلغةجودةمدىعلىالتعرف5.
املدرسة؟تلكيف

أهداف البحث 



:النظريةالناحيةمن1.
مرجعا  البحثهذاولعلم،كتابتهعمليةحتسنييفالتدريباتكراسةمؤلفيلدىجديدةنظرةالبحثنتائجتكونأن

.صورةبأجَودوترقيتهااألكادميييةالدراساتاستخداميفالنريةاآلراءيفتحجذابا  
التطبيقيةالناحيةمن.2
  كراسةاستخداميفكفاءهتموتنمية.العربيةاللغةتعلميفونشاطتهمورغباهتمالطلبةإنتباهزيادة:للطلبة:أوال

.العربيةاللغةمادةيفالتدريبات
باستخدامالعربيةلغةالمادةيفالتدريباتكراسةلكتابةهلمدافعةالبحثهذانتائجتكونأن:للمعلمني:ثانيا

البحثهذايفاملوجودةالنظرية
للمدرسة:ثالثا
العربيةاللغةمادةيفالتدريباتكراسةتستخدمأنأرادتاليتللمدرسةمرجعيا  إسهاما  البحثهذانتائجتكونأن
الدراسيةمادةخاللمن

أمهية البحث 



:املوضوعيةاحلدود1.
والرسومات،روالصو واحملتوى،الفين،واإلخراجالعامالشكل)اجلودةمعايريتوافرمدى

يفالعربيةلغةالمادةيفالتدريباتكراسةيف(العرضوأسلوبالكراسةولغةالتقومي،
.الشرقيةجاوا-ماالنجاملتوسطةسوريابوانامدرسة

املكانيةاحلدود.2
مناألولالصفيفوقعتالبحثهذامبناسبةالباحثهباقاماليتامليدانيةالدراسةإن

الشرقيةجاوا-ماالنجاملتوسطةسوريابوانامدرسة
الزمانيةاحلدود.3

2013أبريل-مارسشهريفجرتالبحثهلذاالباحثهباقاماليتامليدانيةوالدراسة
م

حدود البحث



هبايتعلقوماالتدريباتكراسة:األولاملبحث
التدريباتكراسةمفهوم-أ

التدريباتكراسةأمهية-ب
التدريباتلكراسةالعامةاملواصفة–ج
التدريباتكراسةيفتوافرهاجيباليتواخلصائصالشروط–د

اجليدةالتدريباتكراسةمعايري:الثايناملبحث
الفين  واإلخراجالعاماالشكل–أ

املادة-ب
والرسوماتاالصور–ج
التدريبات–د
عرضهاوأسلوبالكراسةلغة-ه

اإلطار النظري : الفصل الثاين



ومدخلهالبحثمنهج-أ
وعينتهالبحثجمتمع-ب
البحثأدوات-ج
البياناتمصادر-د
البياناتحتليلأسلوب-ه
الدراسةتنفيذمراحل-و
البحثهيكل–ز

منهجية البحث : الفصل الثالث



البحثهذانأل.التقومييالوصفياملنهجالبحثهذاىفالباحثتخدماس
أنبغيماينبتقريرأيضاويهمأشياءأوأحداثأوظواهروصفإىليهدف
معايريأوقيموءضىفوذلكالبحث،يتناوهلاالىتوالظواهراألشياءعليهتكون
إىلميضىوإمنابها،وتبويالبياناتمجععلىالوصفيالبحثيقتصروال.معينة

.البياناتهلذهالتفسريمنقدرايتضمنألنهذلكمنأبعدهوما
ثالباححللحيث،الكمىالكيفىاملدخلفهوالبحثهذامدخلأما

.فيالكيباملدخلفس رهامثاالحصائىالكمىبالتحليلالبيانات

منهج البحث ومدخله



:منيتكونلبحثهذاجممتع

العربيةاللعةتعلمييفاخلرباء(1)

الرشقيةجاوا-ماالجناملتوسطةسورايبواانمدرسةيفالعربيةاللغةُمدريس(2)

.الرشقيةجاوا-ماالجناملتوسطةسورايبواانمدرسةيفالطلبة(3)

(العربيةومعلماخرباء،3وطالبا،20)فهي عينتهوأ ما

جمتمع البحث وعينته



يفالعربيةاللغةدرسيوم  العربيةاللغةتعليمخرباءمناملعلوماتلنيلالباحث،استخدمهااملقابلة.1
تعليمخرباءنماملعلوماتنيلالباحثهباواراد.الشرقيةجاوا-ماالنجاملتوسطةسوريابوانامدرسة

العامالشكل:يثحمناجليدةالتدريباتكراسةمواصفاتعنالعربيةاللغةمدرسيوالعربيةاللغة
فيهاوالتقوميا،وأسلوهبالكراسةلغةفيها،الصورأوالرسومفيها،املادةأواحملتوىالفين،واإلخراج

واملقرتحات
مجعالباحثارادمنها.الفصليفالتدريباتكراسةاستخدامملعرفةالباحثهباقام،الوثائق.2

كراسةالباستخدامالطلبةودافعيةبالكراسة،التعليميفالعامةاملبادئعناملعلومات
الشرقيةجاوا-ماالنجاملتوسطةسوريابوانامدرسةيفالطلبةمنالباحثهبااراد،االستبانة.3

يفآرائهمعنتاملعلومامجعمنهمالباحثيريد.اخلرباءومنفيهاالعربيةاللغةمدرسيمنوكذلك
املتعلقةحاتواملقرت وأسلوهبا،الكراسةلغةفيها،الصورأوالرسومالكراسة،يفاملادةأواحملتوى

أدوات البحث



:مصادرأربعةمنالبحثهلذاالبياتالباحثيأخذ
العربيةاللغةتعليميفاخلرباء(1)
الشرقيةجاوا-ماالنجاملتوسطةسوريابوانامبدرسةالعربيةاللغةمعلمي(2)
الشرقيةجاوا-ماالنجاملتوسطةسوريابوانامبدرسةالطالب(3)
ياملدرسوالكتابالتدريباتكراسةمنتتكونوهيالوثائق،(4)

مصادر البيانات



ستخدموا.وكيفىكميمهامدخلنيالباحثاستخدمالبياناتلتحليل
Descriptive)الوصفياإلحصائيالتحليلالباحث Analysis

Statistic)املوادلباقيالكيفيويستخدماملئويةبالنسبة.
علىاحلصولةالنسبعلىاحلصولىفالتجريدنتيجةعلىالباحثواستند
وأراءالعربيةاللغةتعلمإىلالطالباحتياجاتتعكسالىتاملئويةالنسبة

سوريابوانامدرسةيفالعربيةاللغةمادةيفالتدريباتكراسةمالءمةعناملعلمني
:التاليةاملعادلةباتباعوذلك.الشرقيةجاوا-ماالنجاملتوسطة

X100%االستجابةتكرارعدد=املئويةالنسبة
الكلياالستجاباتعدد

أساليب حتليل البيانات



تأسيساجلغرايف،عاملوق)ماالنج-املتوسطةسوريابواناملدرسةالتارخييةالنبذة–أ
(املدرسةومكوناتاملدرسة،

(ومميزاهتامادهتا،الكراسة،مؤلف)الكراسةعنحملة–ب
،املادةفين،الواإلخراجالعامبالشكلاملتعلقالبيانات)البياناتعرض–ج

(ةالكراسيفعرضهاوأسلوبواللغةالتدريبات،والرسومات،الصور
الصواراملادة،الفين،واإلخراجالعامالشكلجودةحتليل)البياناتحتليل–د

(الكراسةيفعرضهاوأسلوبواللغةالتدريبات،والرسومات،
ومناقشتهااملقابلةبياناتعرض–ه

عرض البيانات، حتليلها، ومناقشتها : الفصل الرابع



اخلرباء،الطالب،رنظيفالكراسةيفالفينواإلخراجالعامبالشكلاملتعلقةالبيانات–أ
العربيةاللغةومعلي

العربيةاللغةومعلياخلرباء،الطالب،نظريفالكراسةباملادةاملتعلقةالبيانات-ب
ومعلياخلرباء،ب،الطالنظريفالكراسةيفوالرسوماتبااللصوراملتعلقةالبيانات-ج

العربيةاللغة
اللغةومعلياء،اخلرب الطالب،نظريفالكراسةيفبالتدريباتاملتعلقةالبيانات-د

العربية
اخلرباء،الب،الطنظريفالكراسةيفعرضهاوأسلوبباللغةاملتعلقةالبيانات-ه

العربيةاللغةومعلي

حتليلها ومناقشتها: عرض البيانات



،7،10،16،17:املعياريةالفقراتترتيبحسبعلى"نعم"بالطالبإجابةعددهذه*
لميومعاخلرباءمن"نعم"إجابةعددأما."ال"بجييبونوالباقون.12،3،19،11،19،6
.3،2،3،5،2،4،4،1،5،0:فهيالعربيةاللغة

مقبولة(%95=9،%95=7،%85=4،%80=3)رقماملعياريةالفقراتالباحثوجد*
.مقبولستوىمإىلتصلملاملعياريةالفقراتباقيأنالباحثوجدبينماالطالب،نظروجهةمن

منالتدريباتلكراسةالفينواإلخراجالعامالشكلجودةأنعلىتدل،%60:الكليةوالدرجة
.مقبولةغريالشرقيةجاوا-ماالنجسوريابوانامدرسةيفاألولالفصلطالبوجهة

=9،%80=7،%80=6،%100=4):وهيالعربيةاللغةومعلمياخلرباءتقديرأما*
،%58:ليةالكوالدرجة.مقبولةغرياملعياريةالفقراتوباقىنظرهموجهةمنمقبولة(100%

وجهةمنربيةالعاللغةمادةيفالتدريباتلكراسةالفينواإلخراجالعامالشكلجودةأنعلىتدل
مقبولةغريالعربيةاللغةومعلمياخلرباء

البيانات املتعلقة بالشكل العام واإلخراج الفين 



،19،18:ةاملعياريالفقراتترتيبحسبعلى"نعم"بالطالبإجابةعددفهذه*
إجابةعددأما."ال"بجييبونوالباقون.17،15،13،12،8،7،10،12

.5،4،5،4،4،4،2،1،4،4:فهيالعربيةاللغةومعلمياخلرباءمن"نعم"
والفقرة،%90=2والفقرة،%95=1الفقرة:املعياريةالفقراتمناملئويةالنسبةأن*
جودةمنالكليةوالدرجةمقبولنطاقضمنتقع%75=4والفقرة،85%=3

.مقبولغريالطالبنظريفاملادةمناسبةأنمبعىن%5،65=الكراسةمادة
،%90=2والفقرة،%100=1الفقرة:فهيالعبيةاللغةومعلمياخلرباءنظرمنأما*

،%80=6والفقرة،%80=5والفقرة،%80=4والفقرة،%100=3والفقرة
أنعلىتدل%74=الكليةوالدرجة.%80=10الفقرةو،%80=9والفقرة
مقبولغرينظرهميفاملادةمناسبة

البيانات املتعلقة مبواد الكراسة



،20،16:املعياريةالفقراتترتيبحسبعلى"نعم"بالطالبإجابةعددفهذه
"منع"إجابةعددأما."ال"بجييبونوالباقون.14،6،16،12،16،9،3،2
.1،1،3،4،1،1،0،14،4:فهيالعربيةاللغةومعلمياخلرباءمن
=7و،%80=5،%80=2،%100=1:املعياريةالفقراتمناملئويةالنسبةأن

الصورجودةأنمبعىن%57=الكليةالدرجةومقبولنطاقضمنتقع80%
مقبولغريالطالبنظريفالكراسةىفوالرسوم

،%80=5،%80=2،%80=1:فهيالعبيةاللغةومعلمياخلرباءنظرمنأما
أنعلىتدل%56=الكيلةوالدرجة.%80=8و،100%=7،80%=6

مقبولغرينظرهميفاملادةمناسبة

البيانات املتعلقة بالصور والرسومات



،20،10:ةاملعياريالفقراتترتيبحسبعلى"نعم"بالطالبإجابةعددفهذه*
إجابةعددأما."ال"بجييبونوالباقون.16،11،15،14،9،14،10،17

4،4،3،4،2،3،4،2،4،5:فهيالعربيةاللغةومعلمياخلرباء"نعم"
.1،3،5،10الفقرةإالمقبولنطاقضمنتقعالاملعياريةالفقراتمجيعأن*

ريغالطالبنظريفالكراسةىفالتدريباتأنعلىتدل%66=الكليةوالدرجة
مقبول

مناسبةأنعلىتدل%70=الكيلةفالدرجةالعربيةاللغةومعلمياخلرباءنظرمنأما*
مقبولغرينظرهميفالتدريبات

البيانات املتعلقة بالتدريبات



،14،15،11:املعياريةالفقراتترتيبحسبعلى"نعم"بإجابتهمعددفهذه*
اءاخلرب إجابةعددأما."ال"بجييبونوالباقون.6،11،16،14،16،15،13

.4،4،2،1،2،1،0،5،5،5:فهيالعربيةاللغةومعلمي
والدرجة.10و،7الفقرةإالمقبولنطاقضمنتقعاملعياريةالفقراتمجيعأن*

طالبالنظريفالكراسةىفالعرضوأسلوباللغةأنعلىتدل%65،5=الكلية
مقبولغري

اللغةأنعلىتدل%58=الكلةفالدرجةالعربيةاللغةومعلمياخلرباءنظرمنأما*
مقبولغرينظرهميفالكراسةيفوأسلوهبا

البيانات املتعلقة باللغة وأسلوهبا



نفسهوالتلميذللمعلم،موجهةمقدمةالكراسةتشملأن-أ
للمعلمسهلليالكراسةيفاملستخدمةواملراجعباملصادرقائمةالكراسةتشملأن-ب

منهاواالستزادةاحلاجةعندإليهاالرجوع
.جليدالتومتانةالورق،منفائقةبنوعيةوغالفهاالكراسةورقتتميزأن-ج
.الكراسةغالفيفوالتشويقاجلذبعنصرتتوافرأن-د
.املستخدمةواألشكالالصوريفوالتشويقاجلذبعنصرتتوافرأن-ه

“اإلخراج الفين والشكل العام"أراء الباحث فيما يتعلق جبودة 



أفرادمن%30نسبتهماعددأفادإذالتدريبهاملقررةاحلصصعددمعتتناسبأن-أ
يفالنظرةإعادضرورةيؤكدوهذاضعيفا  احلصصلعددالكراسةمناسبةبأنالعينة

الكراسةحمتوى
خيالتغذيةيفوتسهمالتفكري،تنميةعلىتشجيعنشاطاتاملادةتشملأن-ب

.التالميذ
تمعاجملوحاجاتوميوهلم،التالميذحاجاتيليبماالكراسةمادةتتضمنأن-ج

.ومشكالته
إىلالرجوعنماملعلمليتمكنهبا؛املستشهداملأثورةواألقوالالنصوصتوثقأن-د

.بسهولةمصادرها

يف الكراسة" املادة"أراء الباحث فيما يتعلق جبودة 



بالكراسةبطةاملرتواملراجعاملصادراستخدامعلىالتلميذقدرةقياسيفتسهمأن-أ
...طرحهاسبقنقاطاستيعابتعزيزالذايت،التعلماملقررة،

تتنوعأن-ج.بعةاملتالتدريسطرائقيفالتنويععلىاملعلممساعدةيفتسهمأن-ب
-موضوعي-مقايل-نظري)أمناطهاويف(مهاري-وجداين-معريف)بلومجماالتيف

(عملي-تطبيقي
التقومييةدريباتللتإضافةالكراسةهنايةشاملةتقومييةتدريباتالكراسةتشملأن-د

.وحدةكلهناية

"التدريبات"أراء الباحث فيما يتعلق مبعيار 



:إىلحباجةأهنا
.تهوخرب التلميذعمرمعتتالءموأنووضوحها،األلوانجالء-أ

تتميزأنو السنهذهيفالتلميذإىلاحملببةاأللواناستخدام-ب
.والواقعيةبالصدقوالرسوماتالصور

”الصور والرسومات" أراء الباحث فيما يتعلق جبودة 



والتلميذذ،التلميوويلللمعلمتعريفيةمقدمةالكراسةتشملأن-أ
.وموضوعاهتاالكراسةبتنظيمنفسه

مماديدهاوحتباملشكلةبالشعورالعلميةاملادةعرضيساعدأن-ب
.الذايتللتعلمويدفعهالتلميذتفكرييثري

"لغة الكراسة وأسلوب عرضها"فيما يتعلق جبودة 



البحثنتائج–أ
التوصيات-ب
املقرتحات-ج

الفصل اخلامس



العربيةاللغةدةمايفالتدريباتكراسةيفالفينواإلخراجالعامالشكلجودةوصلت-أ
الطالبنظريف%60إىلالشرقيةجاوا-ماالنجاملتوسطةسوريابوانامدرسةيف
العامشكلالجودةأنعلىتدلوهذهالعربية،اللغةومعلمياخلرباءنظريف%58و

مقبولةغريالكراسةهذهيفالفينواإلخراج
مدرسةيفالعربيةاللغةمادةيفالتدريباتكراسةيفاملوادمناسبةوصلت-ب

الطالبنظريف%65إىلاملدرسيبالكراسةالشرقيةجاوا-ماالنجاملتوسطةسوريابوانا
مقبولةغريأهناعلىتدلوهذهالعربية،اللغةومعلمياخلرباءنظريف%74و
يفلعربيةااللغةمادةيفالتدريباتكراسةيفالرسوماتوالصورجودةوصلت-ج

%56والطالبنظريف%57إىلالشرقيةجاوا-ماالنجاملتوسطةسوريابوانامدرسة
ةمقبولغريأهناعلىتدلوهذهالعربية،اللغةومعلمياخلرباءنظريف

نتائج البحث



مدرسةيفلعربيةااللغةمادةيفالتدريباتكراسةيفالتدريباتمناسبةوصلت-د
الطالبنظريف%66إىلمبحتواهاالشرقيةجاوا-ماالنجاملتوسطةسوريابوانا

مقبولةغريأهناعلىتدلوهذهالعربية،اللغةومعلمياخلرباءنظريف%70و
اللغةمادةيفالتدريباتكراسةيفالعرضوأسلوبالكراسةلغةجودةوصلت-ه

نظريف%65،5إىلالشرقيةجاوا-ماالنجاملتوسطةسوريابوانامدرسةيفالعربية
غريأهناىعلتدلوهذهالعربية،اللغةومعلمياخلرباءنظريف%58والطالب

مقبولة

العربيةلغةالمادةيفالتدريباتكراسةأنجودةأنالباحثفاستنبط
-ماالنجوسطةاملتسوريابوانامبدرسةاألولالفصليفاستخدمتاليت
لكراسةعايرياملتتوافرالأهناحيثمقبولةغريالشرقيةجاوا

البحثهذايفالباحثاقرتحهااليتاجليدةالتدريبات



التكليفمندال  بتنافسيةعمليةالتدريباتكراسةتأليفعمليةجعلعلىالعمل-أ
منأكثردوجو إىليؤديمما؛املتقدمةالدولمنكثرييفمعمولهوكماحمددةلفئة

.واحدلصفواحدكتاب
يفالفعليةاركةاملشمنهلمينبغيالعربيةاللغةبتعليميقومونالذيناملعلمون-ب

يفهذهلمنياملعملشاركةالفرصةإتاحةضرورةيؤكدمما.وتطويرهاوتقوميها،إعدادها،
.التدريباتكراسةوتطويروتقوميتأليف

املدارسعلىةرمسيبصورةتوزعأنوقبلالتنفيذ،موضعالكراسةتوضعأنقبل-ج
األمثلللطريقوصوال  أشهر،ثالثةعنتقلالملدةللتجريبختضعأنبدالللتداول

مماالتدريباتراسةكوتقوميحتليللكيفيةتدريبيةدوراتعقدإىلاملعلمنيحاجة-د
.علميةأسسعلىمبنيةالتقوميعمليةجيعل

التوصيات



كراسةتطويريفمنهاادةواالستفالبحثهذاعنتنتجاليتالتدريباتكراسةتقديربطاقةتطبيق-أ
التدريبات

واملفتوحة،املغلقةاالستفتاءاتعلىتعتمداملدارسيفاملدرسيةللكتبتقومييةدراسةإجراء-ب
.والطالباء،واخلرب املدارس،ومديرياملعلمني،منالكراسةيستخدمونمنمعالشخصيةواملقابالت

عناصرمنرعنصأوجانبيفجودةمعايريوبناءتصميمتتناولأخرىودراساتحبوثإجراء-ج
املنهج

هبذاعلقاملتالعلميالبحثلكتابةاملراجعمنمرجعاالبحثهذايكونأنالباحثيرجو-د
.الباحثنيمنلغريهااملوضوع

ميكنالىترىاألخالتعليميةالوسائلعنمثالالبحث،هذايطورواأناآلخرينالباحثنيعلى-ه
.افيهالتعليميةاملوادعنأواالستماعملهارةالعربيةاللغةتعليميفاستخدامها

املقرتحات



وهللا املوف ق إىل أقوم الطريق
مشكرا على حسن اهتمامكم ومداخالتكم ومالحظاتك
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