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 اإلستهالل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َه ى ِفي الظُُّلَماِت َأْن َّلَّ اِل  ا َفَظنَّ َأْن لَّْن نَ ْقِدَر َعَلْيِه فَ َناد  ُمَغاِضب   َوَذا الن ُّْوِن ِاْذ َذَهبَ 
 ۚ   ِلِمْينَ َنَك ِانِّْي ُكْنُت ِمَن الظ   ِإَّلَّ أَْنَت ُسْبح  

 ﴾ 87األنبياء : ﴿

 (8) بْ غَ رْ افَ  كَ بِّ رَ  لىَ إِ  ( وَ 7) بْ صَ نْ افَ  تَ غْ رَ ا ف َ ذَ إِ ( فَ 6ا )ر  سْ يُ  رِ سْ العُ  عَ مَ  نَّ إِ 

  ﴾8-6اإلنشراح  ﴿

 

 :  قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنه

 بِيََّة َفِإن ََّها ِمْن ِديِْنُكْم "" تَ َعلَُّمْوا اْلَعرَ 

 

  تَ َعلَّْم، فَ َلْيَس اْلَمْرُء يُ ْوَلُد َعاِلم ا
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 إهداء

 م المتوفرةالحمد هلل رب العلمين على جميع النع

 صلى اهلل عليه و سلم سيدنا محمد الصالة و السالم على

 

 ت الباحثة هذه الرسالة إىل :يأهد

ن ربياين صغريا حفظهما اهلل ذيويت( ال)نيال )عدنان بودميان( و األم احملبوبة األب املكرم
 وأبقامها يف سالمة الدين و الدنيا واألخرة ومجيع األسريت املكرمني.

مفيدا قد علموين علما نافعا و  ة، الذينيف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومي األساتيذ
 وأرشدوين إرشادا صحيحا، هلم بالكثري تقديرا و إجالال.

مجيع صديقيت و أصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، أقول شكرا جزيال 
 على مساعدهتم يف إجناز هذا البحث العلمي.

  



 

 و
 

 التقديرالشكر و 

ن و لغة اجلنان. و الصالة و السالم احلمد هلل الذي جعل اللغة العربية لغة القرآ
 سالم و على آله و أصحاب ذوي الكرام. العلى سيد األنام حممد صلى اهلل عليه و 

تطوير  أما بعد، فقد إنتهت كتابة هذه الرسالة باذن اهلل و عونه حتت املوضوع "
LKPD بية بأسلوب العر  تعليم اللغةSTAD لكلية" اليت قدمتها الباحثة يف مادة اهلواية 

املقررة للحصول على شهادة اجلامعة األوىل يف علوم الرتبية املواد الرتبية إمتام لبعض 
سالم انريي احلكومية اإلسالمية بدار الاإلسالمية بكلية الرتبية و تأهيل املعلمني جلامعة الر 

 بندا أتشيه.

احلنان و حملبوبني على كل ا هانيلدايف هذه الفرصة تريد الباحثة أن توجه الشكر لو 
 هما اهلل أحسن اجلزاء يف الدنيا و األخرة.اها من الصغار. سوف جيزياليت ربي الرعاية

ترميزي نينورسي الدكتور  و تقدمي الباحثة الشكر إىل املشرفني املكرمني مها
ا من أوقاهتما و علومهما و جهودمه قد أنفقا الذين.حيايت املاجستري سلمىو  املاجستري

سوف جيزيهما اهلل  الرسالة منذ املوضوع حىت اخلامتة، كتابة هذه  إشراف و إرشاد يف
 أحسن اجلزاء.

ة و تأهيل ملدير اجلامعة و عميد كلية الرتبي مث تقدم الباحثة الشكر اخلالص
تعليم اللغة العربية و مجيع احملاضرين من كلية الرتبية و تأهيل املعلمني و رئيس قسم 

هم، سوف جيزي اهلل هلم السعادة يف الدنيا و األخرة.و املعلمني لقد نال علوما جيدا من
 تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي. من قسم جلميع املوظفني



 

 ز
 

دين، إرما نيسة، خصوصا إىل : أنسة األفعدة، حفيفة ور  ئهاكذا جلميع زمالو        
ة نسى الباحثال تو  إىل إمتام كتابة هذه الرسالة. حفزنعدن و اقد س يوليينيت ورزق وحيوين

جيزيكم اهلل النعيم يف  الطالب مبعهد دار األمن، سوفيف تقدمي الشكر إىل املعلمني و 
 األخرة.الدنيا و 

لقارئني إلكمال هذه النقد البنائ واإلقرتاحات من ا أخريا ترجو الباحثة
 يا الباحثة با الدعاء احلسن ليجعل اهلل هذه الرسالة نافعة ملن يقرأها. آمني الرسلة.وختتتم
 رب العاملني.

 

          2021ديسمبري  22بندا أتشيه،  
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 لص البحثخمست
 يف مادة اهلواية STADبية بأسلوب تعليم اللغة العر  LKPDتطوير :    عنوان البحث

 اسم الباحثة     : الذاريا عدنان
 180202152:   رقم القيد

بية بأسلوب ( تعليم اللغة العر LKPDتطوير كراسة التدريبات ) أهداف هذا البحث هو
STAD و يف مادة اهلواية ( التعريف على أهلية كراسة التدريباتLKPD تعليم اللغة )

ستخدمته الباحثة يف اوأما منهج البحث الذي  يف مادة اهلواية.  STADبية بأسلوب العر 
استعمال ب (Research and Development) "منهج" البحث والتطوير هذا البحث هو

 وقامت الباحثة جلمع البيانات .سوغييونواليت قدمها   "Borg & Gall" بروغ وغالنظرية 
كيفي و ال واملقابلة واإلستبانة. وقامت الباحثة لتحليل البيانات بوصفيئق بطريقة الوثا

تعليم  (LKPD)  كراسة التدريبات  إنهي  البحث قد طورهتا الباحثة وأما نتائج .كميال
حتليل احلاجات واملشاكل،  (1: ) خبمس اخلطوات وهي STADبية  بأسلوب اللغة العر 

حتسني اإلنتاج. و ( 5)تصديق اإلنتاج، ( 4)ج، تصميم اإلنتا ( 3)مجع البيانات، ( 2)
الستخدام يف تعليم اللغة  بية حقيقةتعليم اللغة العر  (LKPD) أما أهلية كراسة التدريبات

بية خاصة يف مادة اهلواية. إن تفسري كراسة التدريبات يف استبانة اخلرباء تتكون من العر 
بتقدير " جيد  % 100صل على يتثالثة خرباء وهي من ناحية منوذج كراسة التدريبات 

ومن ناحية بتقدير "جيد جد ".  % 95. ومن ناحية احملتويات يتصل على جدا "
 .بتقدير " جيد جدا " % 100التصميم يتصل على 
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 STAD  ، أسلوب(LKPD)تطوير،كراسة التدريبات : الكلمات األساسية

 

ABSTRACT 

Title   : Development of STAD Based Arabic Learning Worksheet on Title اهلواية 
Name : Azzaria Adnan 

 

The purpose of this research is to develop the STAD Based LKPD on Title اهلواية 
and to know the feasibility of STAD based LKPD on title اهلواية. While the 

research method used by the researcher is the research and development method 

by using theory Borg & Gall the one who inform by Sugiyono. Researcher 

determine to data collection methods used are documentation, interviews, and 

questionnaires. Researcher determine to analysis data with quantitative and 

qualitative descriptive. The result showed that STAD based Arabic learning 

worksheets (LKPD) consisted of five steps, namely need and problem analysis, 

data collection, product design, design validation, and design improvement. And 

LKPD learning Arabic based on STAD is declared feasible to be used in learning 

Arabic, especially on title  اهلواية with a percentage value of 100 % model 

validator, 95 % content validator, and 100 % design validator. 

 

Keywords : Development, Student Worksheet (LKPD), STAD 
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ABSTRAK 

 

Judul : Pengembangan LKPD Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis STAD  

  Pada Materi اهلواية 
Nama     : Azzaria Adnan 

 

NIM      : 180202152 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan LKPD berbasis STAD 

pada materi اهلواية dan untuk mengetahui kelayakan LKPD berbasis STAD pada 

materi اهلواية. Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

metode “ penelitian dan pengembangan “ (research & development) dengan 
menggunakan teori “ Borg & Gall “ yang disajikan oleh Sugiyono. Metode 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi, wawancara 

dengan guru dan dosen, dan angket validasi yang terdiri dari validasi model, 

konten, dan desain. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengembangan LKPD pembelajaran bahasa Arab berbasis STAD terdiri dari lima 

langkah yaitu: analisis kebutuhan dan masalah, pengumpulan data, desain produk, 

validasi desain, dan perbaikan desain. Dan LKPD pembelajaran bahasa Arab 

berbasis STAD dinyatakan layak untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Arab khususnya pada materi اهلواية dengan nilai persentase dari validator model 

100 %,  validator konten 95%, dan validator desain 100 %. 

Kata Kunci : Pengembangan, LKPD, STAD 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ
بية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا اللغة العر 

من  فةمن طريق النقل، وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقا
بية هي اللغة األجنبية ألبناء اإلندونيسيني وحتتاج ر اللغة الع 1منثور العرب ومنظومهم.

 متعلموها إىل الوسائل التعليمية املناسبة. 

وكان املواد الدراسية ركن أساسي من أركان عملية التدريس وال يستطيع أحد أن 
واد املأن  2يقلل من أمهيتها أو ال ميكن أن يكون هناك تدريس بدون معرفة معلومات.

هم جلعل الطالب يفهمون اللغة العرابية جيدا ويساعد املدرس يف تعليم الدراسية مصدر م
 3اللغة العرابية.

وراق اليت هتدف لتشجيع و مساعدة الطالب األهي  (LKPD)كراسة التدريبات 
وراق األكراسة التدريبات هي   4بفعل عملية التعليم على سيطرة املعرفة و املهارة و اهليئة.

( هي وسيلة ملساعدة LKPD. كراسة التدريبات )5لطالب فيهافيها التدريبات ليعمل ا

                                                             

 27م(، ص  8201هرة : دار السالم، ، )القا4، ط جامع الدروس العرابيةمصطفى الغليين، 1 
 120م(، ص  2019، ) األردان : دار اليازور العلمية، الصف المتمايزطرق عبد الرؤوف عامر، 2 

3Atika Indri Wahyuni,Budi Astuti,dan Dwi Yulianti, Bahan Ajar Fisika Berbasis I-SETS 

(Islamic,Science,Environment,Technology,Society) Terintegrasi Karakter, Unnes Physics 

Education Jurnal, 6 (3), hal 2-9,Link  http://journal.unnes.ac.id 
4Inayah, Desain Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Guided Inquiry Pada 

Mata Pelajaran Kearsipan Kelas X OTKP di SMK PGRI 13 Surabaya,Jurnal Pendidikan 

Administrasi Perkantoran (JPAP), 9(2), hal 2-18. Link https://journal.unesa.ac.id/ 
5Hamzah Yunus dan Heldy Vanni Alam, Perencanaan Pembelajaran Berbasis 

Kurikulum 2013, (Yogyakarta:Penerbit Deepublish, 2015), hal 175 
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أنشطة التعليم و التعلم وتسهيلها حىت يكون التعلم فعاال بني الطالب، وذلك لزيادة 
   6نشاط الطالب يف فهم املادة وزيادة التحصيل التعليمي.

( إىل تنشيط الطالب يف عملية التعلم، LKPDهتدف كراسة التدريبات )
لطالب يف احلصول على مالحظة حول املواد املدروسة من أنشطة التعلم، ومساعدة ا

ومساعدة الطالب على إضافة معلومات حول املفاهيم اليت مت تعلمها من أنشطة التعلم 
 7منظما وكمصدر للمدرسني والطالب يف ختفيف عملية التعلم.

راسة التدريبات ورأت الباحثة بعد دراسة املطبوعة و املالحظة األولية أن إعداد ك
(LKPD.واستخدامها املدرسني أحيانا غري مناسب )إمنا يقوم املدرس بإعداد كراسة  8

( عن طريق كتابة أسئلة ليتم اإلجابة عليها من الطالب واستخدامها  LKPDالتدريبات )
( املوجودة LKPDكتمرين أثناء عملية التعلم يف الفصل.وفهم املدرسني كراسة التدريبات )

( حتتوي على أسئلة تدريبيية جييب LKPDن هي عبارة عن كراسة التدريبات )حىت اآل
عليها الطالب وقياس مدى قدرة الطالب على اإلجابة الصحيحة.واألسواء من ذلك، 

( عند إجراء عملية أنشطة تعليمية لكن LKPDينبغي تقدمي املدرسني كراسة التدريبات )
ة أو التقييمات، حىت تكون استجابة الطالب املدرس يقوم بالتقدمي يف املمارسة األسئل

 ناقصة وفهمهم  للمواد غري جيدة ويصبح التعلم غري فعال.

                                                             
6Umbaryati,U.(2016), Pentingnya LKPD Pada Pendekatan Scientific Pembelajaran 

Matematika, Prisma Prosiding Seminar Nasional Matematika, hal5-9.Link 

https://journal.unnes.ac.id 
7Syamsurizal, Epinur dan Devi Marzalina,Pengembangan LKPD Non Eksperimen Untuk 

Materi Kesetimbangan Kimia,Journal Of The Indonesian Society Of Integrated Chemistry, 6 (2), 

hal 2-8.Link http://online-journal.unja.ac.id 
8 http://www.researchgate.net/publication/349256221 Panduan Penyusunan Lembar 

Kegiatan Peserta Didik LKPD 

 

http://www.researchgate.net/publication/349256221
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بناء على املشكلة املذكورة، حيتاج املدرسون أو أحد سيكون مدرسا إىل تصميم  
( مناسبة مبواد تعليمية. ويلزم تصميم كراسة التدريبات LKPDكراسة التدريبات )

(LKPDباستخدام أسا ) ليب تعليمية خمتلفة، أحدها هو أسلوب التعلم من نوعStudent 

Team Achievement Division (STAD .) أسلوبStudent Team Achievement 

Division  (STAD)  هو أسلوب تعليمي بوسيلة التعاون يف اجملموعة، يهيء هذا
 9األسلوب الطالب للدراسة معا يف جمموعات صغرية ملساعدة بعضهم البعض.

تعليم اللغة  LKPDحتت املوضوع " تطوير  الذلك اختارت الباحثة عنوان حبثه 
 يف مادة اهلواية ". STADبية بأسلوب العر 

 أسئلة البحث -ب
 وأما سؤاالن هلذا البحث مها :

بية ( تعليم اللغة العر LKPDكيف عملية تطوير كراسة التدريبات ) -1
 يف مادة اهلواية ؟ STADبأسلوب 

بية بأسلوب ( تعليم اللغة العر LKPDالتدريبات ) كيف أهلية كراسة -2
STAD يف مادة اهلواية ؟ 

 أهداف البحث    -ج
 وأما أهداف البحث على هذا البحث فهو :

بية ( تعليم اللغة العر LKPDالتعريف على عملية تطوير كراسة التدريبات ) -1
 يف مادة اهلواية. STADبأسلوب 

                                                             
9Paryanto, Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, (Malang: 

Ahlimedia Press, 2020), hal 3 
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بية تعليم اللغة العر  (LKPDالتعريف على أهلية كراسة التدريبات ) -2
 يف مادة اهلواية.  STADبأسلوب 

 أهمية البحث   -د
 وأما أمهية البحث يف هذا البحث فهو :

 للطالب -1
 يسهل الطالب للحصول على أهداف التعليم -
 بيةرغبة الطالب يف تعليم اللغة العر يرفع  -

 للمدرسني -2
 بية( تعليم اللغة العر LKPDإلرشاد يف ختطيط كراسة التدريبات ) -
 ل املعلم يف بيان املادة عند إجراء التعليميسه -

 للباحثة -3
 تعطي للباحثة املعلومات واخلربات يف إجراءات البحوث -
 بيةاسة التدريبات تعليم اللغة العر تزيد للباحثة املعرفة و العلوم يف إعداد كر  -

 حدود البحث -ه
حدود املوضوعية : تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة حتت املوضوع تطوير  -

LKPD  بية بأسلوب تعليم اللغة العرSTAD .يف مادة اهلواية 

حدود املنهج الدراسية : تريد الباحثة أن حتدد منهج الدراسية على منهج  -
 سنة ألفني وتسعة عشر ميالدية. KMA 183الدراسية  

تعليمية على مرحلة حدود مرحلة التعليمية : تريد الباحثة أن حتدد مرحلة ال -
 مدرسة الثانوية
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 ني المصطلحاتمعا   -و
يف  STADبية بأسلوب تعليم اللغة العر  LKPDإن موضوع هذا البحث " تطوير 

مادة اهلواية ". وقبل أن تبحث الباحثة عما يتعلق هبذا املوضوع، حيسن هبا أن تشرح 
املعاين املصطلحات من الكلمات اليت تكون يف هذا املوضوع ليفهم القارؤون معانيها اليت 

 ، وهذه املصطلحات هي :تقصد هبا الباحثة

 تطوير  -1
التطوير مصدر طّور يطوِّر تطويرًا، فهو مطّور، واملفعول مطوَّر. طّور املصنع : 
عّدله وحسنه، ونقله من حال إىل حال أفضل. وأما التطوير اصطالحا فهو التحسني 

 يتوصل إىل هتقيق األهداف املرجوة بصورة أكثر كفاءة.

 LKPDاوالت الباحثة لتصميم كراسة التدريبات والتطوير يف هذه الرسالة هي حم

 يف مادة اهلواية.  STADبية بأسلوب تعليم اللغة العر 

  (LKPDكراسة التدريبات ) -2
( أحد مصادر التعلم اليت ميكن للمدرسني تطويرها LKPDتعد كراسة التدريبات )

عداده ( الذي مت إLKPDكوسيلة يف أنشطة التعلم، وميكن تصميم كراسة التدريبات )
 10وتطويره مناسب بظروف أنشطة التعلم ومواقفها املواجهة.

  STADأسلوب  -3

                                                             
10Inayah, Desain Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Guided Inquiry Pada 

Mata Pelajaran Kearsipan Kelas X OTKP di SMK PGRI 13 Surabaya, Jurnal Pendidikan 

Administrasi Perkantoran (JPAP), 9(2), hal 4-18. Link https://journal.unesa.ac.id/ 
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تأيت كلمة األسلوب يف اللغة مبعىن الطريق، والوجه، واملذهب. وأسلوب فالن  
طريقته ومذهبه. وجاء يف تاج العروس : أن األسلوب جيمع على أساليب...وقد سلك 

األسلوب بالضم : الفن...يقال : أخذ أسلوبه : طريقته وكالمه على أساليب حسنة. و 
االصطالح هو طريقة إيصال  األسلوب يف 11فالن يف أساليب من القول ك؛ أي أفانني.

إىل املتلقي، بصورة حمببة، ومؤثرة. وتعين األسلوب يف هذه الرسالة هي طريقة، أو  الفكرة
يق األهداف املرجوة ألة، أو وسيلة اليت استخدمتها املدرس يف عملية التعليم والتعلم لتحق

هي أسلوب التعلم التعاوين الذي يربز على نشاط الطالب  STADفيها. وأسلوب 
 12وتفاعلهم ليتدافعوا وتعاونوا على سيطرة املواد الدراسية لنيل املستوى املرجوة.

  مادة الهواية -4
ة م للطالب يف مرحلبية اليت جتب أن تقدن املواد الدراسية يف اللغة العر هي مادة م  

سنة ألفني  KMA 183و يف فصل دراسي الشفعي بناء على منهج الدراسة  مدرسة الثانوية
 ميالدية. ةعشر  وتسع

 الدراسات السابقة  -ز
كانت الدراسة السابقة إحدى الشروط العلمية ملعرفة الفرق بني ما ستكتبها 

ثون عن  الباحثة مما كتب الباحثون السابقون. وقد وجدت كثريا من الباحثني الذين يبح
 (، منها :LKPDكراسة التدريبات )

                                                             

، ) بريوت : دار الكتب تعامل الداعية مع المستجدة الفقهيةالدكتور حذيفة عبتود مهدي السامرائ،  11 
 55م (، ص  1971العلمية، 

(، MTsN Tungkop Aceh Besar لقراءة )دراسة تجربية ب  لترقية مهارة ا STAD استعمال ريتا مسفريا،  12 
 8(، ص 2016) بند أتشيه : جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،
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تخدامه في بالصوار واس (LKS)ستي ميرا والداني، تطوير كراسة التدريبات  -1
)بحث وتطوير(، الرسالة  MTsN Montasik Aceh Besar بية ب تعليم اللغة العر 

 م.2017الجامعة، جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية، بندا آتشيه 
سة ال يرغبون يف تعلم الرسالة هي كان الطالب يف تلك املدر مشكلة البحث يف تلك 

بية جابة الطالب يف تعليم اللغة العر بية.وأهداف البحث هي التعرف على استاللغة العر 
املطور بالصور والتعرف على استخدام كراسة  (LKS)باستخدام كراسة التدريبات 

 MTsN ند الطالب بـع املطور بالصور يرتقي التحصيل الدراسي (LKS)التدريبات 

Montasik Aceh Besar وأما منهج البحث فهو حبث وتطوير وجلمع البيانات استخدام .
الباحث باملالحظة املباشرة واالختبارات. ونتائج البحث من هذه الرسالة هي إن 

 MTsN بية بـعر بالصور يف تعليم اللغة ال (LKS)استجابة الطالب بتطوير كراسة التدريبات 

Montasik Aceh Besar .بتقدير ممتاز 

وأما وجه اإلتفاق بني الدراسة السابقة بالدراسة احلالية فهو أن كليهما تستخدمان منهج 
عن تطوير كراسة حبث و تطوير، ومن وجه اإلختالف كانت الرسالة السابقة تبحث 

حث عن والرسالة احلالية تب بيةر واستخدامه يف تعليم اللغة العر بالصو  (LKS)التدريبات 
 يف مادة اهلواية. STADبأسلوب   LKPDتطوير 

باستخدام كراسة التدريبات  Brunerستي زهر مهدي نديمة، تطبيق نظرية  -2
 MTsS ي في الصف الثاني )دراسة تجربية ب لتعليم التركيب اإلضافي والوصف

Serambi Mekkah،  ،الرسالة الجامعة، جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية
  م.2017ه بندا آتشي
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بية عر مشكلة البحث يف تلك الرسالة أن طالبات مل يقدرون على سيطرة القواعد اللغة ال
وخاصة يف فهم تركيب اإلضايف والوصفي. وأهداف البحث هي التعرف على فعالية 

بكراسة التدريبات لرتقية قدرة الطالبات لتعليم الرتكيب اإلضايف  Brunerاستخدام نظرية 
الثاين. وأما منهج البحث فهو حبث جتربية وجلمع البيانات استخدام  والوصفي يف الصف

 Brunerحث من هذه الرسالة هي إن تطبيق نظرية بالباحث باالختبار. ونتائج ال
 باستخدام كراسة التدريبات فعالة لرتقية قدرة يف تعليم الرتكيب اإلضايف والوصفي.

احلالية فهو أن الرسالة السابقة تبحث  وأما وجه اإلتفاق بني الدراسة السابقة بالدراسة
باستخدام كراسة التدريبات لتعليم الرتكيب اإلضايف والوصفي  Brunerعن تطبيق نظرية 

بية بأسلوب تعليم اللغة العر ( LKPDوالرسالة احلالية تبحث عن تطوير كراسة التدريبات )
STAD تستخدم منهج ، ومن وجه اإلختالف كانت الرسالة السابقة يف مادة اهلواية

 جتربية والرسالة احلالية تستخدم منهج حبث وتطوير.

 MTsN Tungkop  Acehلترقية مهارة القراءة ب  STADريتا مسفيرا، استعمال  -3

Besar   دراسة تجربية(، الرسالة الجامعة، جامعة الرانيري اإلسالمية(
 م.2016الحكومية، بندا آتشيه 

يتعلمون  MTsN Tungkop  Aceh Besar ب بـلبحث يف هذه الرسالة كان الطالمشكلة ا
بية ولكنهم ال يقدرون على قراءة النصوص العرابية فصيحا. وأهداف البحث اللغة العر 

يف ترقية قدرة الطالب على مهارة القراءة وملعرفة املشكلة اليت  STADفهي ملعرفة استعمال 
 .STADيواجهها الطالب يف مهارة القراءة لسبب استخدام 



9 
 

 
 

منهج البحث فهو دراسة جتربية وجلمع البيانات استخدام الباحث باالختبار وأما 
فعاال لرتقية قدرة  STADحث من هذه الرسالة هي أن استعمال بالبعدي. ونتائج ال

 على مهارة القراءة.  MTsN Tungkop  Aceh Besarالطالب 

رسالة السابقة تبحث وأما وجه اإلتفاق بني الدراسة السابقة بالدراسة احلالية فهو أن ال
والرسالة  MTsN Tungkop  Aceh Besarبـ لرتقية مهارة القراءة  STADعن ستعمال 

 STADبية بأسلوب تعليم اللغة العر ( LKPDاحلالية تبحث عن تطوير كراسة التدريبات )
، ومن وجه اإلختالف كانت الرسالة السابقة تستخدم منهج جتربية يف مادة اهلواية

 لية تستخدم منهج حبث وتطوير.والرسالة احلا

 طريقة كتابة الرسالة -ح
وأما كيفية كتابة هذه الرسالة اعتمدت الباحثة على طريقة التأليف اجلارية املقررة يف 

 كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف كتاب :

“ Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh 2016 “. 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 

 (LKPD)تعريف كراسة التدريبات  -أ
وراق اليت هتدف لتشجيع و مساعدة الطالب األ هي (LKPD)كراسة التدريبات 

وراق األكراسة التدريبات هي   13بفعل عملية التعليم على سيطرة املعرفة و املهارة و اهليئة.
هي وسيلة ملساعدة ( LKPD)كراسة التدريبات 14.فيها التدريبات ليعمل الطالب فيها

أنشطة التعليم و التعلم وتسهيلها حىت يكون التعلم فعاال بني الطالب، وذلك لزيادة 
 15نشاط الطالب يف فهم املادة وزيادة التحصيل التعليمي.

دريبات تق اليت حتتوى الورااألالسابق، إن كراسة التدريبات  بناء على شرح
التعليم وفهم املادة، و تساعد الطالب يف حتصيل  عملية لتسهيلها الطالب يف إجراء

   أهداف التعليم.

( أحد مصادر التعلم اليت ميكن للمدرسني تطويرها LKPDتعد كراسة التدريبات )
داده ( الذي مت إعLKPDكوسيلة يف أنشطة التعلم، وميكن تصميم كراسة التدريبات )

                                                             
13Inayah, Desain Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Guided Inquiry Pada 

Mata Pelajaran Kearsipan Kelas X OTKP di SMK PGRI 13 Surabaya,Jurnal Pendidikan 

Administrasi Perkantoran (JPAP),9(2) , hal 2-18. Link https://journal.unesa.ac.id/ 
14Hamzah Yunus dan Heldy Vanni Alam, Perencanaan Pembelajaran Berbasis 

Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015), hal 175 
15Umbaryati, Pentingnya LKPD Pada Pendekatan Scientific Pembelajaran Matematika. 

Prisma, Prosiding Seminar Nasional Matematika, hal 5-9. Link https://journal.unnes.ac.id 
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( LKPDكراسة التدريبات )  16وتطويره مناسب بظروف أنشطة التعلم ومواقفها املواجهة.
 17أوراق من حيث يعمل الطالب شيئا اليت تتعلق باملدروسة. هي  student worksheetأو 

( هي أحد مواد التعلمية املطبوعة يف شكل األوراق LKPDكراسة التدريبات )
رات وتوجيهات أداء وظيفة التعليمية ليعمل الطالب فيها اليت تتكون من املواد واالختصا

 18الذي أشار إىل الكفاءات األساسية وحتقيق األهداف.

السابق، إن كراسة التدريبات أحد مواد التعلمية الذي يصمم  بناء على شرح  
املدرس كوسيلة يف أنشطة التعلم ويناسب بظروف و مواقف التعليم املوجهة تقديرا على 

 ت األساسية وأهداف التعليم.الكفاءا

 هاوأهداف كراسة التدريبات  وظائف -ب
كراسة التدريبات هي مواد التعليمية الذي ميكن استخدامها كمبادئ توجيهية 
للتعلم تتطلب من الطالب أن يشاركوا بنشاط يف التعلم.بصرف النظر عن كوهنا دليال، 

بالتأكيد.هتدف كراسة التدريبات فإن كراسة التدريبات اليت مت إنشاؤها هلا وظائف معينة 
جلعل الطالب أكثر نشاطا وإبداعا وقدرة على العمل معا يف جمموعات أثناء عملية 
التعليم والتعلم، وتكوين الطالب على ليكونوا قادرين على إجياد املشاكل وحلها يف 

ديدة عملية التعلم، ومساعدة املعلمني يف تصميم وحتسني عملية التعلم، وتوفري معرفة ج

                                                             
16Inayah, Desain Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Guided Inquiry Pada 

Mata Pelajaran Kearsipan Kelas X OTKP di SMK PGRI 13 Surabaya, Jurnal Pendidikan 

Administrasi Perkantoran (JPAP), 9 (2), hal 4-18. Link https://journal.unesa.ac.id/ 
17Tim Prodi Pendidikan Sosiologi FIS UNY Forum MGMP Sosiologi, Instrument 

Penelitian Keterampilan Mata Pelajaran Sosiologi SMA LKPD Lembar Kerja Peserta 

Didik,(Yogyakarta: UNY PRESS,2019), hal 11 
18Ulfah Larasati Zahro, Vina Serevina dan Made Astra, Pengembangan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) Fisika Dengan Menggunakan Strategi Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring Berbasis Karakter Pada Pokok Bahasan Hukum  Newton, Jurnal 

Wahana Pendidikan Fisika, 2(1), 2017, hal 2-6.Link https://ejournal.upi.edu/  
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للطالب من النتائج أو املالحظات اليت مت تقدميها، ودليل للمعلمني والطالب يف تنفيذ 
 19العملية التعليمية.

للتدريب على تطوير اجلوانب  وظيفة كراسة التدريبات إرشادأن رأى تريانتو 
وأما أهداف إعداد   .عارضةاملعرفية وكذلك مجيع جوانب التعلم إرشادات جتريبية أو 

 التدريبات حسب ما رأى أندي فرستووو هي:كراسة 

 .دروسةفهم املادة امللتقدمي مواد تعليمية تسهل الطالب  .1
 .دروسةإلتقان الطالب للمادة امل الواجباتعرض  .2
 ممارسة التعلم املستقل. .3
 20.واجباتتسهيل املعلمني يف إعطاء ال .4

كن ومن شرح السابق أن وظيفة كراسة التدريبات وسيلة التعليمية الذي مي
استخدامها لفهم املادة املقدمة و يشاركوا الطالب يف عملية التعلم يف شكل األوراق 

 املوجودة يف كراسة التدريبات.

  كراسة التدريبات  مكونات  -ج
 : هي كما يليمكونات كراسة التدريبات ف

 كراسة التدريباتعنوان   -1
، املوضوع )الوحدة التعليمية، الفصل الدراسي، املوضوعكراسة التدريبات هوية   -2

 الفرعي، التعلم، ختصيص الوقت(

                                                             
19Diani Ayu Pratiwi dkk, Perencanaan Pembelajaran SD/MI, (Aceh: Yayasan Penerbit 

Muhammad Zaini, 2021), hal 128 
20Elok Pawestri dan Heri Maria Zulfiati, Pengembangan LKPD Untuk Mengakomodasi 

Keberagaman Siswa Pada Pembelajaran Tematik Kelas II Di SD Muhammadiyah Danunegaran, 

Jurnal Pendidikan Ke-SD-an,  6(3),  2020, hal 3-11. Link https://sg.docworkspace.com/  
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 (ضورهوية الطالب/ جمموعة الطالب )االسم ورقم احل -3
 كراسة التدريباتأهداف   -4
 املواد التعليمية -5
 وسائلهو  التعلم أدوات -6
 خطوات النشاط -7
 (الحظةمكان عرض البيانات )على سبيل املثال: جدول امل -8
 األسئلة -9
األساسية مستمدة من دليل  الطالب كراسة التدريبات  إن صياغة كفاءات -10

 خاص لتطوير املناهج الدراسية
 حتديد أداة التقييم -11
  ترتيب املواد -12
 :ةعامكراسة التدريبات هيكل  

 ، املكانستوى الدراسي، املادةالعنوان، امل -1
 دليل الدراسة -2
 الكفاءات املطلوب حتقيقها -3
 مؤشر -4
 دعم املعلومات -5
 ملتعوخطوات ال واجباتال -6
 21 تقييم -7

                                                             
21Ernawati dkk, Workshop Pendidikan Matematika, (Sumatera Barat: Insan Cendekia 

Mandiri, 2021), hal 238 
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وهي العنوان  لسابق، أن مكونات كراسة التدريبات من األقلا بناء على شرح
ومؤشرات ودليل الدراسة واألدوات واملواد و خطوات النشاط والكفاءات األساسية 

 والتقييمات الذي يقوم هبا املدرس للطالب يف عملية التعليمية.

 22املكونات الذي جيب أن يعدها املدرس يف كراسة التدريبات هي :

يبات )اسم الطالب، الفصل، املوضوع، أهداف التعلم وخطوات كراسة التدر  -1
 النشاط(

 ورقة اإلجابة -2
 التقييم -3

املكونات الثالثة املذكورة أعاله، يتم تقدمي كراسة التدريبات فقط للطالب،  من
بينما حيتفظ املعلم بأوراق اإلجابة والتقييمات. تصبح ورقة اإلجابة هي معيار املعلم 

ن أهنا ستصبح نسبًيا أو تتطور يف املستقبل. بينما التقييم عبارة عن للتقييم على الرغم م
 ورقة ميألها املعلم.

 (LKPDمزايا كراسة التدريبات ) -د
كأحد املواد التعليمية اليت تساعد الطالب على التعلم، ال ميكن كراسة التدريبات 

 عن مزاياها وهي منها:

كراسة التدريبات وفًقا   يصبح الطالب نشاطًا ألنه يتعني عليهم العمل على -1
 للخطوات أو اإلجراءات إلتقان املادة.

 يصبح وضع الطالب أكثر دميقراطية بسبب زيادة احلماس لتعلم الطالب. -2
                                                             

22 https://www.dasarguru.com/2021/04/format-dan-contoh-lkpd-kurikulum-

2013.html?m=1 
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 تدريب وتطوير التعلم املستقل للطالب. -3
ميكن املدرسني معرفة إجنازات الطالب بسهولة من خالل كراسة التدريبات  -4

 املصحح.
ايا من كراسة التدريبات يعين أن جيعل الطالب نشاطا ومن النطقة السابقة أن مز 

يف عملية التعليم ويزيد احلماس الطالب يف التعلم و يسهل املدرسون يف تقدمي املادة و 
 معرفة مشكلة الطالب عند إجراء التعليمية.

 (LKPDعيوب كراسة التدريبات ) -ه
ميكن فصلها عن  املزايا املختلفة املوجودة يف كراسة التدريبات، بالطبع ال من

كراسة التدريبات اليت توجد غالبا يف املدارس  أوجه القصور فيما يلي بعض عيوب
 املتعلقة باستخدام كراسة التدريبات :

األسئلة املكتوبة على كراسة التدريبات متيل لتكون رتيبة، قد تظهر األقسام أو  -1
 الفصول التالية بعد ذلك.

ط على وسائط كراسة التدريبات هناك قلق من أن املعلمني يعتمدون فق -2
 ويستخدموهنا لتحقيق مكاسب الشخصية.

مييل كراسة التدريبات الصادر عن الناشر يف شرح املفهوم إىل أن يكون أقل  -3
 مالءمة.

تؤكد وسائل اإلعالم املطبوعة فقط بشكل أكرب على الدروس املعرفية، ونادرًا ما  -4
 تؤكد على العواطف واملواقف.
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تعلم للطالب إذا مل يتم التعاون مع الوسائط الداعمة يسبب امللل يف ال -5
 23األخرى.

ومن شرح السابق أن العيوب من كراسة التدريبات هي األسئلة املكتوبة يف كراسة 
التدريبات غري مناسب بأهداف التعليم و مزيد من الرتكيز على اجلوانب املعرفية و عدم 

 وجود وسائل اإلعالم الداعمة األخرى.

 dent Team Achievement DivisionStu (STAD)عريف ت -و
 Student Team Achievement Division هذا األسلوب Robert Slavin تطورقد 

(STAD)  يشري تنفيذهيف  أسلوباوهو جزء من التعلم التعاوين وهو أبسط .STAD  إىل
طالب بشرط أن تكون اجملموعة املكونة غري  5-4التعلم يف جمموعات مع عدد من 

قدرات عالية و من خمتلف العرق وهم الرجال والنساء، من نسة، مبعىن: تتكون متجا
ومتوسطة ومنخفضة، وجيب عليهم االنتباه إىل الوضع االجتماعي واالقتصادي لكل 

إىل زيادة التعاون بني أعضاء أسلوب التعلم سيؤدي هذا  .املعينة عضو يف اجملموعة
 24.ذكياء واملعتدلنياجملموعة ويشاركون املعرفة بني الطالب األ

هو أسلوب تعليمي  Student Team Achievement Division  (STAD)أسلوب
 Student Team Achievementقال إسجوين أن أسلوب  25بوسيلة التعاون يف اجملموعة.

Division  (STAD)  هو أحد أسلوب التعليمي من حيث يساهم املدرس بواسطة
ب التعليمي أكد على كون العملية والتعامل بني ومبسطة ومقدرة ومقومة. يف هذا أسلو 

                                                             
23Saringatun Mudrikah,Muhammad Rizal dkk, Perencanaan Pembelajaran di Sekolah 

Teori dan Implementasi, (Surakarta: Pradina Pustaka, 2021), Hal 180 
24Suci Handayani,  Buku Model Pembelajaran Speaking Tipe STAD Yang Interaktif Fun 

Game Berbasis Karakter, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia,  2019),  hal 13 
25Paryanto,  Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, (Malang : 

Ahlimedia Press, 2020), hal 3 
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الطالب، تدافع الطالب بعضهم البعض ومساعدهتم على سيطرة مواد التعليم لتهديف 
 26احلصول على املفخرة العالية.

 Student Team Achievement Division  (STAD)ومن شرح السابق أن أسلوب 

طالب يزيد من التعاون بني  مخسة أربعة إىلهي أسلوب التعلم التعاوين املكون من 
الطالب من خلفيات وأجناس وقدرات خمتلفة للطالب ويساعد بعضهم البعض يف 

 عملية التعليمية.
 

 Student Team Achievement Division (STAD)استراتيجية  -ز
هي شكل من أشكال التعلم التعاوين الذي يشجع  STADاسرتاتيجية التعلم 

تعد  البعض، وحتفيز وإتقان املهارات اليت يقدمها املعلم. الطالب على مساعدة بعضهم
واحدة من التعلم التعاوين الذي يستخدم جمموعات  STADاسرتاتيجية التعلم التعاوين 

 أسلوبسرتاتيجية على أهنا أبسط طريقة ومباشرة من صغرية. حيث يُنظر إىل هذه اال
د أن مجيع األعضاء ييف فرق للتأك التعلم التعاوين. يقدم املعلم الدرس مث يعمل الطالب

ال ينبغي و يتم اختبار مجيع الطالب حول املادة مع املالحظات،  وأخريا قد أتقنوا الدرس.
 27أن يساعدوا بعضهم البعض يف االختبارات القصرية.

املعلم  قسمهمي، ذكر كوناندر أن الطالب STADيف اسرتاتيجية التعلم التعاوين 
عضاء لكل جمموعة. وكان لكل جمموعة أعضاء غري أ 5أو  4إىل جمموعات من 

ستخدم كل عضو يف اجملموعة  يأو القدرة.  نصورمتجانسني، سواء حسب اجلنس أو الع

                                                             
26Soesanto dkk, Peningkatan Kemampuan Memahami Unsur Intrinsik Cerpen Melalui 

Metode Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD), Jurnal Pendidikan 

Empirisme, 7 (3), 2020, hal 28. Link https://books.google.co.id/ 
27Habibati, Strategi Belajar Mengajar,  (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2017), hal 

100 
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نح كل جمموعة درجة إلتقاهنا أو مناقشات بني أعضاء اجملموعة. ميُ كراسة التدريبات 
 28جائزة. لماملع مينحها كاملةللمواد التعليمية واجملموعة اليت حتصل على درجة  

 29فهي :   STADوأما اخلطوات اليت جتري يف التعليم بأسلوب 

تقسيم اجملموعة وتتكون كل جمموعة من أربعة أعضاء وهلم قدرات مستويات  .1
 .خمتلفة

 .تقدمي الدرس أو املوضوع املراد مناقشته للطالبات .2
وتقدمي الواجبات اليت سيقوم هبا مجيع أعضاء اجملموعة. ويقوم طالب فاهم  .3

الدرس بشرح بالشرح على أعضاء جمموعته من جهل فيه، حىت يفهم كلهم فهما 
 .صحيحا

 .اختيار جلميع الطالب، فأجب الطالب دون التعاون بينهم .4
 .التقييم .5
 .اخلالصة .6

يعين أن يقسم املعلم  STADاسرتاتيجية التعلم التعاوين من شرح السابق، أن 
يف فرق، ويف النهاية يتم إعطاء مجيع  الطالب إىل عدة جمموعات ويقدم الدرس مث يعمل

 الطالب اختبارات فردية حول املادة اليت متت دراستها.

 

 
                                                             

28 Masyudi, Muktiyono dan Ruhenda, Strategi Pembelajaran Kooperatif Model Student 

Teams Achievement Division (STAD) Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab, Jurnal Pendidikan 

Islam, 11 (2), hal 6-16. Link http://dx.doi.org/10.32832/tawazun.v11i2.1672 
29Agus Suprijono, Cooperatif Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009), hal 133 
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 Student Team Achievement Division  (STAD)مزايا وعيوب أسلوب  -ح
 30املزايا التالية : STADوإن للتعلم التعاوين بأسلوب 

 .تنفيذ فراغ القدرة الطالب .1
 .سهولة التفريق إىل املزدوج .2
 .ر األراء املتوافرةظهو  .3
 .ميكن القيام بالواجبات املتعددة .4
 .سهول املعلم يف املراقبة .5

 وأما العيوب هذا األسلوب كما يأيت :

 .ميكن الطالب من احملادثة يف اجملموعة .1
 .ميكن وقوع اجلدال بني أعضاع اجملموعة .2
 .إمكانية األخطاء مجاعة .3

املستخدم فيه كامال ومرتبا  فيكون التعليم فعاال إذا اتبع املعلم خطوات أسلوب
وصحيحا. ولكل الطريقة أو األسلوب خطوات خاصة وحيسن للمعلم أن يهتما هبا 

من بعض  STADويدرسها خبطري و صواب يف إجراء عملية التعليمية. ويتكون أسلوب 
املميزات اليت نستفيد منها فكذلك ال خيلو هذا األسلوب من العيوب. ومن وظائف 

 ر اليت تتعلق هبا أن تزيل هذه العيوب.املعلم يف األمو 

 
 

                                                             
30Mastur Fauzi, Ragam Metode Mengajarkan Eksakta Pada Murid, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2013), hal 186 
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 منهج البحث -أ
 Research and) "تستخدم الباحثة يف هذه الرسالة طريقة " البحث والتطوير

Development) اليت قدمها بروغ وغال "Borg & Gall"  يف كتاب سوغييونو.طريقةR&D 
املنتجات وتطويرها، وميكن تفسري دق حقق من صهو عملية أو طريقة تستخدم للت

املنتجات  دقعلى أهنا طريقة علمية للبحث والتصميم واإلنتاج واختبار ص R&Dطريقة 
والغرض من هذا البحث إلنتاج احملصول املعني ولديه قيمة زائدة حلال  اليت مت إنتاجها.

 املشكلة املوجودة يف عملية التعليم والتعلم.

ة تتكون من عشر اخلطوات ولكن الباحثة قامت خبمس خطوات وهذه الطريق
فحسب وهي : حتليل احلاجات واملشاكل، مجع البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق 

 31اإلنتاج، حتسني اإلنتاج.

 

 

 

 

 1،1صورة اخلطوات البحث والتطوير 

                                                             
31Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 

2019), hal 404 

 

اكلحتليل احلاجات واملش  مجع البيانات 
 تصميم اإلنتاج

 حتسني اإلنتاج تصديق اإلنتاج
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 المشاكلتحليل الحاجات و  -1
ا ث. واملشكلة يف هذواملشكالت هي االحنرافات بني ما هو متوقع وما حيد 

مناسب. يقوم و  غري صحيحاملعلم  واستخدامهاإعداد كراسة التدريبات هي أن  البحث
الطالب  عن طريق كتابة أسئلة ليتم اإلجابة عليها من كراسة التدريباتاملعلم بإعداد  

اليت فهمها املعلمون حىت  كراسة التدريبات  .مباشرةواستخدامها كتمرين يف عملية التعلم 
حتتوي على أسئلة جييب عليها الطالب وميكنها قياس مدى كراسة التدريبات ن هي  اآل

عندما  كراسة التدريبات  من ذلك، تقدمي اء. واألسو ةصحيحالقدرة الطالب على اإلجابة 
يقوم الطالب بأنشطة تعليمية ليست يف سياق أسئلة املمارسة أو التقييمات، مما يتسبب 

 غري فعال. ريوالتعلم يص نقيصةزال ت يف استجابة الطالب للمادة ال

 جمع المعلومات -2
، من الضروري مجع املعلومات اوحديث ةواملشكالت واقع حتليل احلاجاتبعد  

التخطيط لبعض املنتجات اليت من يف  املختلفة اليت ميكن استخدامها كمواد للبحث
مات من املعلم املتوقع أن تتغلب على هذه املشاكل، ويف هذه املرحلة يتم مجع املعلو 

كراسة حول خطة تطوير   مقرتحاتللحصول على معلومات و  واملراجع واحملاضر
 التدريبات.

 نتاجتصميم اإل -3
ه الرسالة تقوم املنتجات يف هذ R&Dبطريقة تتنوع املنتجات اليت مت إنتاجها   

  الذي يسرتشد بنظرية تطوير STAD نوعاستناًدا إىل  كراسة التدريباتبتصميم منتجات  
هي العنوان والكفاءة  كراسة التدريبات  . مكوناتSTAD وعون راسة التدريباتك

، ومعلومات لواجباتواملواد الالزمة إلكمال ا واجباتاألساسية ووقت االنتهاء، وال
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. حيتوي املعلم هبا قوماليت يتعني القيام هبا، والتقارير اليت ي واجباتطوات، والاخلموجزة، و 
أعضاء لكل  5أو  4من تقسيم الطالب إىل جمموعات من على بناء مجلة  STADنوع 
أو  نصوروكان لكل جمموعة أعضاء غري متجانسني، سواء حسب اجلنس أو الع منها

مناقشات بني أعضاء كراسة التدريبات أو ستخدم كل عضو يف اجملموعة أو  ي ،القدرة
عة اليت حتصل على نح كل جمموعة درجة إلتقاهنا للمواد التعليمية واجملمو اجملموعة. ميُ 

 جائزة. املعلم مينحها كاملةدرجة  

 تصديق اإلنتاج -4
ذه تصميم املنتج يف ه هل ،هو عملية نشاط لتقييم ماتصديق اإلنتاج  

و لكن هذه أكثر فعالية من التصميم القدمي أم ال.  كراسة التدريبات  كونتسالرسالة 
ميكن اختبار فعاليتها. الرسالة ملعرفة أهليتها فحسب فهي مل تصل بعد إىل مرحلة 

خمربين أو خرباء ذوي خربة لتقييم املنتج اجلديد ثالثة  من املنتج من تقدمي صدقال
اليت مت تصميمها من حيث احملتوى  كراسة التدريباتمن   بالصدق قوماملصمم. مث ي

 )املادة( ومنوذج التعلم والتصميم.

 اإلنتاج تحسين -5
، خمربين خرباءثالثة  ن املناقشات معمن تصميم املنتج م ما يقام بالصدقبعد  

سيتم حتديد نقاط الضعف، مث يتم حماولة تقليل هذه نقاط الضعف عن طريق حتسني 
 الذي أنتج املنتج. انفسه ةالتصميم. مت إجراء حتسينات على التصميم بواسطة الباحث
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 طريقة جمع البيانات وأدواتها -ب
ع البيانات أو املعلومات إلجابة أما أدوات البحث اليت تستخدمها الباحثة جلم 

 األسئلة اليت تتعلق هبذا البحث فهي كما يلي :

 الوثائق  -1
املؤسسات أو  هي املعلومات املستمدة من السجالت اهلامة سواء من الوثائق

واألهداف  ءةباحثة بالوثائق حلصول على الكفاقامت ال 32فراد.املنظمات أو من األ
 ريقة حتليل منهج الدراسية. واحملتويات من مواد التعلمية بط

 املقابلة -2
أما معىن املقابلة هي يطلق على شكل من أشكال احلوار الذي يقوم به  

الباحثون للحصول على معلومات من املستجبني املقابلة. األداة تسمى املقابلة. يف 
ممارسة العملية، ميكن إجراء املقابلة بطريقة منظمة وغري منظمة.فمن طريقة املقابلة 

 33ستطيع الباحثة أن يتعرف على أفكار ومشاعر ووجهات نظر اآلخرين.ي

من خالل اثنني من املخربين يتكونان من املعلم قامت الباحثة باملقابلة   
كراسة التدريبات يف   حول خطة تطوير مقرتحاتواحملاضر للحصول على معلومات و 

 شكل وصف موجز.

 اإلستبانة -3

                                                             
32Nurhadi,Sri Wahyuni dkk, Metode Penelitian Ekonomi Islam,(Bandung: Media Sains 

Indonesia, 2021), hal 133 
33Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif dalam Disiplin Berbagai ilmu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),  hal 178 



24 
 

 
 

اليت تتكون من جمموعة من األسئلة اإلستبانة هي إحدى أدوات البحث   
تستخدمت الباحثة هذه اإلستبانة للتعرف على  34وغريها من أوجه طلب املعلومات.

يف مادة  STADبية بأسلوب غة العر تعليم الل (LKPD)أهلية تطوير كراسة التدريبات 
 من حيث احملتوى )املادة( ومنوذج التعلم والتصميم خمربين ثالثةاهلواية من خالل 

 استخدام أوراق الصدق.ب

 طريقة تحليل البيانات -ج
 تحليل البيانات الوثائق -1

املؤسسات أو  هي املعلومات املستمدة من السجالت اهلامة سواء من الوثائق 
فراد. طريقة حتليل البيانات اليت تستخدمها الباحثة هي بتحليل منهج املنظمات أو من األ

 KMAثة يف هذه الرسالة هي منهج الدراسة الدراسية. ومنهج الدراسية اليت حتلل الباح

 سنة ألفني وتسعة عشر ميالدية يف مادة اهلواية. 183

 تحليل البيانات المقابلة -2
طريقة حتليل البيانات اليت تستخدمها الباحثة هي طريقة التحليل الكيفية عند  

( ويتكون حتليل البيانات من ثالث خطوات، Miles & Hubermanميلس وهوبريمان )
 35هي :و 

 مجع البيانات (1

                                                             
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 

2019), hal 199 
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 

2019), hal 322 
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يف املرحلة األولية تقوم الباحثة باستكشاف عام للوضع االجتماعي أو الشئ  
قيد الدراسة، ويسجل كل مايراه ويسمع، وبذلك حيصل الباحث على بيانات كبرية 

 ومتنوعة للغاية.

 معانقة البيانات (2
ئيسية، والرتكيز واملراد مبعانقة البيانات هي تلخيص، واختيار، واختيار األشياء الر  

 على األشياء املهمة، والبحث عن السمات واألمناط.

 تقدمي البيانات (3
يف البحث النوعي، ميكن تقدمي البيانات يف شكل أوصاف موجزة، وخمططات،  

 وعالقات بني الفئات، وخمططات انسيابية وماشبه.

 تحليل البيانات اإلستبانة -3
تيجة اإلنتاج املطور فتستخدم الباحثة وحتليل البيانات عن نتيجة اإلستبانة عند ن 

 36الرموز كمايلي :

   𝑃 =  
𝐹

𝑁
 × ۰۰1  % 

 البيان :

P    :نسبة مؤوية 

F    :نتيجة الكسب 

N   :اجملموع 
                                                             

36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : 

ALFABETA, 2019), hal  409 
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 ول التايل :سري من هذه النتائج تنضح يف اجلدوأما التف

  3-1اجلدول 

 اجلداول تفسري النتائج

 التفسري النتائج
 جيد جدا 100 – 81

 جيد 61 – 80
 مقبول 60 – 41
 ناقص 40 – 21
 راسب 20 – 0
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 
لقد شرحت الباحثة يف الباب السابق فيما يتعلق مبنهج البحث ويف هذا الباب 

تعليم   (LKPD)تشرح الباحثة نتائج اليت حصلت من البحث والتطوير كراسة التدريبات 
 يف مادة اهلواية.  STAD بية بأسلوباللغة العر 

بية ر تعليم اللغة الع  (LKPD)تحليل البيانات عن تطوير كراسة التدريبات  -أ
 في مادة الهواية  STADبأسلوب 

وأما طريقة البحث اليت تستخدمها الباحثة يف كتابة هذه الرسالة فهي طريقة " 
 "Borg & Gall" بروغ وغال اليت قدمها (Research and Development) "البحث والتطوير

يف كتاب سوغييونو، وهي مخس خطوات : حتليل احلاجات واملشاكل، مجع البيانات، 
تصميم اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، حتسني اإلنتاج. وتبني الباحثة كل مايتعلق بتحليل 

 البيانات يف النقاط التالية :

 المشاكلتحليل الحاجات و  -1
اليت  (LKPD)كراسة التدريبات   أن مشكلة تبعد ما قامت الباحثة بالبحث وجد

من  فحسب يف شكل أسئلةكراسة التدريبات   معلمي اللغة العربية هييقوم هبا أكثر 
يتابع املعلم بعد تسليم املادة للطالب من خالل طرح األسئلة املتعلقة باملادة يف حيث 

أهداف ب مناسبة، و كراسة التدريبات غري هناية الدرس كشكل من أشكال نشاط التقييم
يضع املعلم عند صياغة أهداف التعلم إلتقان الكالم ولكن يف عملية من حيث  التعلم

التعلم اليت حتدث يركز املعلم بشكل أكرب على فهم النص مث اإلجابة على بعض األسئلة 
 ةبسيطكراسة التدريبات زال  تال و  ،من النص الذي يتم قراءته دون ممارسة تنفيذ الكالم
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تكيف كراسة التدريبات الذي أعده املعلم مع أنشطة التعلم مثل النهج تال من حيث 
 إبداعهلا ليس و كراسة التدريبات العلمي و كراسة التدريبات القائم على أساليب التعلم، 

ال تستخدمها الرسوم املنحركة أو الصور اليت كراسة التدريبات من حيث إعداد املعلم  
ب بفهم املواد وال تستخدم األلوان اإلبداعية واجلذابة يف  ميكن أن تزيد من إهتمام الطال

يف تنفيذ عملية التعلم من  إعداد املعلمب كراسة التدريبات ال يقام  بل ، وكراسة التدريبات
 حيث يستخدم املعلم الكتب املدرسية عند تقدمي املادة دون إعداد مواد التعليمية.

 
 جمع البيانات -2

و   املعلم واحملاضر ، يتم مجع املعلومات من اكلحتليل احلاجات وااملش بعد 
كراسة التدريبات. حول خطة تطوير   مقرتحاتللحصول على معلومات و  كذالك املراجع

 ما يلي:ك  بحثوجدت نتائج الف

 حماضر -أ
مع احملاضر يف إعداد كراسة التدريبات  اليت مت احلصول عليها من املقابلةالبيانات 

(LKPD)  أسلوبمعرفة خطوات هي Student Team Achievement Division (STAD) ،
كراسة تعلق بتادة مب ، ويقاموأهداف التعلماملؤشرات و  الكفاءة األساسيةحتليل و 

عرض ، و اجلماعية املتعلقة باملادة ، والواجباتخرائط املفاهيم عرض املعلم، و التدريبات
 ا.شكل أسئلة فرديبختبار ، واالموعةاجمل

 املعلم -ب
مع املعلم يف إعداد كراسة التدريبات   مت احلصول عليها من املقابلة ليتالبيانات ا

بإعداد الكفاءات األساسية، واملؤشرات، واملواد التعليمية، مث األسئلة  يقدم املعلم هي 
اليت يطرحها الطالب. املؤشرات مصنوعة وفقا ألهداف التعلم. مث اجعلها ممتعة بقدر 

 ب.اإلمكان وسهلة الفهم من قبل الطال
 املراجع -ج
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واخلطوات لتطوير فيما يتعلق باملعلومات الباحثة عليها  اليت حتصلمن املراجع 
بكراسة التدريبات أن هيكل  بحثنتائج ال الباحثة ، وجدت (LKPD)كراسة التدريبات ب

، املوضوع، الفصل الدراسي، تعليمات الدراسة، الكفاءات املطلوب ادةهو امل اعام
 ، والتقييم.تدريسوخطوات ال واجباتعلومات الداعمة، الحتقيقها، املؤشرات، امل
من أربع Student Team Achievement Division (STAD ) أسلوببينما يتكون 

 37مراحل، وهي:
 التدريس .1

املناقشة واألسئلة واألجوبة. استخدام املادة  ةقيطر بتبدأ بداية التعلم بتقدمي املواد 
ب تعليم الطالب املواد اليت سيتعلموهنا، ، جيذلكحلل املشكالت يف جمموعات. وب

 وحتفيز أمهية فهم املادة يف احلياة.
 الدراسة جمموعة .2

. ةأنشطة تعلم مجاعية حلل املشكالت املعروضة يف ورقة الواجببالطالب  يقوم
 املواد يف املرحلة السابقة. هذه قدميتهو اليت يواجهها الطالب يف جمموعات  ةاملشكل

تبادل األفكار بني فهم الطالب للمواد ب، لفهم املزيد املفهوم طبيقاملرحلة هي مرحلة ت
 .املقدمة يف املرحلة األوىل

 اختبار  -د
أنشطة التعلم الفردية بالطالب  قومبعد تنفيذ أنشطة التعلم اجلماعي، ي

يسجل على فهم املادة اليت مت احلصول عليها. و  اويقومون بإكماهلا بناء االختباراتب
 نتيجةختبار كل طالب وجيمع نتائجهم مع االختبار السابق. يتم جتميع نتائج ااملعلم 

 نتيجة، يؤثر االختبار لكل طالب على فبذلكاجملموعة.  نتيجةاالختبار لكل طالب يف 
 .اجملموعة

 جائزة -ه

                                                             
37Isrok’atun dan Amelia Rosmala, Model-Model Pembelajaran Matematika, (Jakarta : 

Bumi Aksara, 2018), hal 120 
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النتيجة احملصولة يف اجملموعة. وهي الدرجة ينتهي الدرس مبنح جائزة بناء على 
طالب يف اجملموعة مقسومة على عدد أعضاء اجملموعة مضروبًا يف اإلمجالية الختبار كل 

 مائة باملائة.
 

 نتاجتصميم اإل -3
يف مادة   STADبأسلوب   (LKPD)تعيني العناصر املستخدمة يف كراسة التدريبات 

 اهلواية فيما يلي :

سم اجملموعة، او ، تتكون من العنوان، والشخصية) : مكونات كراسة التدريبات -
، واألدوات دليل الدراسة األساسية، ومؤشرات، وأهداف التعليم، و والكفاءات

 (واملواد
 STADم بأسلوب لتعوخطوات ال واجباتال -
 التقييم -
ملخص مادي تتكون من العنوان، مستوى املدرسة، والكفاءات األساسية،  -

 ومؤشرات
ثة عن املواد التعليمية اليت تتعلق باهلواية تتكون من كتابة النص الوصفي، واحملاد -

 اهلواية، وأدوات االستفهام، واملراجع
يف مادة اهلواية لتسهيل   STADبأسلوب   (LKPD)صممت الباحثة كراسة التدريبات 

ومناسبة بطريقة التعليمية الذي  املدرسني يف مقدم املادة وحتّقق أهداف التعليم
 تية :خبطوات اآل حىت تكون التعليم فعالية  يستخدمها املعلم يف عملية التعلم
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، الباحثة مكونات كراسة التدريبات تتكون من العنوان، والشخصية صممت -1
، دليل الدراسة سم اجملموعة، والكفاءات األساسية، ومؤشرات، وأهداف التعليم، واو 

 واألدوات واملواد.
 4-1اجلدول 

 يف مادة اهلواية STADتعليم اللغة العرابية بأسلوب  LKPDتطوير 
 اتمكونات كراسة التدريب

 
 
 
 
 
 

  

 

سم اجملموعة، والكفاءات األساسية، ومؤشرات، او ، : العنوان، والشخصية 1صورة 
 ، واألدوات واملواد.دليل الدراسةوأهداف التعليم، و 

  صورة اآلتية: .كما يف" اهلواية " املادة  تطوير هذه كراسة التدريبات تبحث عنالعنوان : 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

 

 الهواية 
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يف  الوحدة التعليميةهي لشخصية : تكون الشخصية يف هذه كراسة التدريبات ا -
 ختصيص الوقت، اهلواية ، املادةالثاين الفصل الدراسي، ةمرحلة مدرسة الثانوي

. كما يف صورة تكون من أربع الطالبات أو أكثر ، واالسم اجملموعةدقيقة 45×2
  اآلتية :

 

 
 
 
 
 
 
 

 

الكفاءة اليت تكون يف هذه الكراسة التدريبات هي  و مؤشراتالكفاءة األساسية  -
 . كما يف صورة األتية :4.10األساسية 

Kompetensi Dasar Indikator 

Satuan Pendidikan : MA 

Kelas/Semester  : X/Genap 

Materi   : اهلواية 

Alokasi Waktu  : 2x45 Menit 

Nama kelompok 

1. 

2. 

3. 

4. 
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4.10 Menyusun teks 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema : 

اهلواية )أنواع اهلواية، الرتويح يف 
 اإلسالم(

dengan memperhatikan 
bentuk, makna dan fungsi 
dari susunan gramatikal 

 baik secara أدوات االستفهام

lisan maupun tulisan. 

 4.10.1 Membuat karangan 
teks deskriptif 
berkaitan dengan tema 

 dengan اهلواية

menggunakan  أدوات
 االستفهام

 

هناك عناصر رئيسية يف صياغة أهداف التعلم، وهذه األهداف التعليمية :  -
 38.) اجلمهور والسلوك، والظروف، والدرجة(  ABCDناصر األربعة خمتصرة إىل الع

واجلمهور هو " الطالب" ، والسلوك " وضع النص الوصفي" ، والظروف " من 
" ، والدرجة " بشكل مناسب و ديقيق  STADخالل أنشطة التعلم التعاوين نوع 

 وهي كما يف صورة األتية :". 
 

 
 

 
 
 

 تتكون من مخس اإلجتاهات. وهي كما يف صورة اآلتية :ودليل الدراسة هي  -
                                                             

38http://blog.kejarcita.id/cara-merumuskan-tujuan-pembelajaran-yang-

baik/  

 
 

Melalui  kegiatan pembelajaran  kooperatif model  STAD 

diharapkan 

 

- Peserta didik dapat  mengarang teks deskriptif berkaitan 

dengan tema اهلواية menggunakan أدوات االستفهام dengan 

sesuai dan tepat. 

 

 

http://blog.kejarcita.id/cara-merumuskan-tujuan-pembelajaran-yang-baik/
http://blog.kejarcita.id/cara-merumuskan-tujuan-pembelajaran-yang-baik/
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Petunjuk Belajar 

 
 
 
 
 
 

 

 األدوات واملواد كما يف صورة اآلتية : -
Alat dan Bahan 

 

 
 
 

 
 واجباتالالباحثة مكونات كراسة التدريبات تتكون من  مث صممت -2

اليت تتكون من أربع خطوات وهي  STADم بأسلوب لتعوخطوات ال
تتكونان من جائزة. وهذه الصور ، و اختبار، الدراسة موعة، جمالتدريس
 .الدراسة و جمموعة التدريس

 
 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

2. Kerjakan LKPD secara berkelompok (4-5 

orang) 

3. Kerjakan sesuai dengan perintah 

pengerjaan LKPD. 

4. Apabila ada yang kurang jelas, tanyakan 

kepada guru. 

5. Pahamilah setiap kegiatan yang 

dilakukan 

 Lembar kerja 

 Kertas karton 

 Buku catatan 

 Pulpen 

 Spidol 

 Penggaris 



35 
 

 
 

 التدريس و جمموعة الدراسة
  

 دريس وجمموعة الدراسةت: ال 2صورة 

املناقشة واألسئلة واألجوبة.  ةقيطر بتبدأ بداية التعلم بتقدمي املواد التدريس :  -
، جيب تعليم الطالب املواد ذلكعات. وباستخدام املادة حلل املشكالت يف جممو 

يف تدريس تتكون من ثالث  اليت سيتعلموهنا، وحتفيز أمهية فهم املادة يف احلياة.
 خطوات كما يف صورة اآلتية :

 

 
 
 
  
 

pengajaran 

1. Bacalah teks yang disajikan dalam handout! 

2. Diskusikan materi yang terdapat di dalam teks 

dengan teman kelompokmu! 

3. Tulislah masalah yang ditemukan pada tempat 

yang disediakan! 

Data permasalahan 
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أنشطة تعلم مجاعية حلل املشكالت املعروضة يف بالطالب  يقومجمموعة الدراسة :  -
 املواد يف قدميتهو يواجهها الطالب يف جمموعات  اليت ة. املشكلةورقة الواجب

تبادل األفكار ب، لفهم املزيد املفهوم املرحلة السابقة. هذه املرحلة هي مرحلة تطبيق
راسة  تتكون من  ديف جمموعة ال .بني فهم الطالب للمواد املقدمة يف املرحلة األوىل

 عدة اخلطوات كما يف صورة اآلتية :
 

 
 
 
 

 

 

Tim studi 

Kegiatan 1 : 

1. Carilah jawaban terhadap permasalahan dari 
berbagai referensi! 

2. Diskusikan hasil jawaban yang didapat  dengan 
teman kelompokmu! 

3. Tulislah hasil diskusi pada kolom berikut! 
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Kegiatan  2 : 

1. Susunlah  kata-kata berikut menjadi sebuah 

karangan! 

2. Tulislah  jawaban  pada karton yang telah 

disediakan! 

َها  –ِهَوايـَُتُه  –ِهَوايَاتُُه. الِقرَاَءُة  – ُسَلْيَمانُ  –ُسَلْيَماُن. َما  – َكثِيـْرَةٌ   – لَهُ  –ِهَوايٌَة   –ِمنـْ
َمىَت  –. يـَْقرَأُ َوالتْصوِيـْرُ  – َوالصَِّحاَفةُ  – ُة الطَّائِرَةوَُكرَ  - َسَلةُ املرَاوَ  - وَُكرَُة الَقَدمِ  - َوالرَّْسمُ 

يِْنيَّة  -َوالَعامََّة  –الَفرَاِغ  –ُسَلْيَماُن  –َأْوقَاِت  –يـَْقرَأُ  –. يف ُسَلْيَمانُ  –  –الُكُتَب الدِّ
ِت   -يـَْلَعُب  –وَُكرََة السََّلة  -ُسَلْيَماُن  –َوتِِنَس الطَّاِولَة  -َواجلَرَاِئَد. ُكرََة الَقَدِم  -َواجمَلالَّ

الَتْصِوْيِر.  –ِل  – ُسَلْيَمانُ  –َما  –َأْوقَاِت. َيْستَـْعِمُل  –يف  –اِغ الَفرَ  –وَُكرََة الطَّائِرَة 
َعَة  –يف  –هِبَا  –َوُيَصوُِّر   –َوالنَّاَس  –أَلََة التَّْصِوْير  -َيْستَـْعِمُل  –َواملَناِظَر  –الطَِبيـْ
 –الُعْطَلِة  –َواحلَيَـَوانَاِت  –اِم أَيَّ  –ُسَلْيَماُن  –املَناِظَر  –يـَْرُسُم  –َأْوقَاِت. يف  –الَفرَاِغ 
َها  –املزَارِع  –ُهَو  –َو  –َوالَبَساِتنْيِ  –َواأَلْشَجاَر. َيْذَهُب  –الُعْطَلِة  يـَْنظُُر  –ِإىَل  –إِلَيـْ

 مُثَّ. –يـَْرُُسَُها  –

Lanjutan  Kegiatan  2 : 

3. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di 

depan kelas! 

4. Berilah tanggapan terhadap hasil kerja 

kelompok lain! 
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م اليت تتكونان لتعوخطوات ال واجباتالالباحثة  من املتقدمة من  مث صممت -3
 من اختبار وجائزة.

 وجائزة اختبار
  

 : اختبار وجائزة 3صورة 
أنشطة التعلم الفردية بالطالب  قومبعد تنفيذ أنشطة التعلم اجلماعي، ياختبار :  -

على فهم املادة اليت مت احلصول عليها.  اويقومون بإكماهلا بناء االختباراتب
نتائج اختبار كل طالب وجيمع نتائجهم مع االختبار السابق. يتم يسجل املعلم و 

، يؤثر االختبار لكل فبذلكاجملموعة.  نتيجةاالختبار لكل طالب يف  نتيجةجتميع 
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ب  تم هبا الطاليف اختبار تكون عدة األنشطة اليت سي .اجملموعة نتيجةطالب على 
 كما يف صورة اآلتية :

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

kuis 

Kegiatan  1:  

1. Susunlah  mufradat-mufradat  berikut  menjadi 

kalimat sempurna! 

2. Tulislah  pada  buku  catatan  masing-masing! 

 

 يف  –الَفرَاِغ  –َتْكُتُب  –أْوقَات  –فَاِطَمة  –الرََّساِئَل  -1

 أْْحَدُ  –ِكَتابًا   –ُكلُّ َشْهٍر   –َجِدْيًدا  –َيْشرَتِي   -2

 ُكلَّ   – ةً َجِدْيدَ  – َيْشرَتِي – جَمَلَّةً  – َتاذُ اأُلسْ  –ُأْسبـُْوع   -3

 ىلَ عَ  – فِ وْ فُـ الرُ  – مُ ظِّ نَ تُـ  – بَ تُ الكُ  –فَاِطَمة   -4

 يف  –الَقاِدِم  – َسأَُزْورُ  –الَشْهر  –ي َصِدْيقِ   -5

 

Kegiatan  2 :  

1. pilihlah amplop kuis yang disediakan oleh guru! 

2. kerjakan sesuai dengan arahan! 

3.  kumpullah  hasil yang telah dikerjakan! 
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 مث كتبت الباحثة معايري تسجيل النقاط بناء على درجة كل طالب -4
 

 

 

Nama 
Kelompok 

Skor Kuis Jml Rata2 

 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6   

Kelompok 1         

Kelompok 2         

Kelompok 3         

Kelompok 4         

Dst         

 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎2 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛

𝑗𝑚𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘
 × 100                     

 

Kriteria 

Penilaian kuis 

Pemberian penghargaan bagi kelompok unggul 
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النتيجة احملصولة يف ينتهي الدرس مبنح جائزة بناء على :  معايري تسجيل النقاط
الختبار كل طالب يف اجملموعة مقسومة على عدد اجملموعة. وهي الدرجة اإلمجالية 

 أعضاء اجملموعة مضروبًا يف مائة باملائة.
 بناء على منوذج تقييم كل تقييم الباحثة التقييم املوقفي واإلمكاين مث صممت -5

 
 التقييم املوقفي واإلمكاين

  

 التقييم املوقفي واإلمكاين:   4صورة 

التقييم العاطفي والنفسي من كراسة التدريبات التقييم : يكون التقييم يف هذه ال -
 اآلتية :  وهي كما يف جداول منوذج التقييم.بناء على  احلركي

 .تتكون من ناحية املسؤولية، والتعاون، واملشاركةالتقييم املوقفي  -1
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Lembar penilaian sikap pada kegiatan kelompok 

No Nama 
Tanggung 

Jawab 

Kerja 

Sama 
Partisipasi 

Jumlah 

Skor 

1      

2      

3      

4      

5      
 

Rubrik penilaian sikap pada kegiatan kelompok 

No 
Aspek yang 

dinilai 
Kriteria Nilai 

1. 
Tanggung 

jawab 

Dapat mengerjakan tugas secara 

benar dan tepat waktu 
3 

Tidak dapat mengerjakan tugas 

secara benar namun tepat waktu 
2 

Tidak dapat mengerjakan tugas 

secara benar dan tidak tepat waktu 
1 

2. Kerjasama 

Bekerja sama dengan baik dan 

menghargai pendapat teman 
3 

Bekerja sama dengan baik dan 

kurang menghargai pendapat teman 
2 

Tidak bekerja sama dengan baik dan 

tidak menghargai pendapat teman 
1 

3. Partisipasi 

Aktif dalam kegiatan tanya jawab, 

ikut mengemukakan ide atau 

pendapat 

3 

Tidak terlalu aktif dalam tanya jawab, 2 
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ikut mengemukakan ide atau 

pendapat 

Tidak aktif dalam tanya jawab, tidak 

ikut mengemukakan ide atau 

pendapat 

1 

 

تتكون من ناحية مالءمة املوضوع ودقة القاعدة وصالحية اإلمكاين التقييم  -2
 .املفردات

Lembar penilaian  psikomotorik pada kegiatan kelompok 

No Nama 
Kesesuaian 

tema 

Ketepatan 

qaidah 

Kesesuaian 

mufradat 

Jumlah 

skor 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 

Rubrik penilaian psikomotorik pada kegiatan kelompok 

No 
Aspek yang 

dinilai 
Kriteria Nilai 

1. 
Kesesuaian 

tema 

Jika tema dibuat secara sesuai dan 

tepat 
3 

Jika tema dibuat secara sesuai namun 

tidak tepat 
2 

Tema yang dibuat tidak sesuai dan 1 
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tepat 

2. 
Ketepatan 

qaidah 

Jika penggunaan qaidah dibuat secara  

tepat  
3 

Jika penggunaan qaidah dibuat secara  

kurang tepat 
2 

Jika penggunaan qaidah dibuat secara  

tidak  tepat 
1 

3. 
Kesesuaian 

mufradat 

Jika mufradat yang digunakan tepat 3 

Jika mufradat yang digunakan kurang 

tepat 
2 

Jika mufradat yang digunakan tidak 

tepat 
1 

 

 املكونات الذي جيب أن يعدها املدرس يف كراسة التدريباتمن بيان املذكورة، 
(LKPD) اسم الطالب، الفصل، املوضوع، أهداف التعلم كراسة التدريبات   هي(

من بني املكونات الثالثة املذكورة أعاله، التقييم. و ، ورقة اإلجابة و،وات النشاط(وخط
يتم تقدمي كراسة التدريبات فقط للطالب، بينما حيتفظ املعلم بأوراق اإلجابة 
والتقييمات. تصبح ورقة اإلجابة هي معيار املعلم للتقييم على الرغم من أهنا ستصبح 

 ييم عبارة عن ورقة ميألها املعلم.بينما التق نسبًيا أو تتطور يف املستقبل.

الباحثة ملخص مادي تتكون من العنوان، مستوى املدرسة،  مث صممت  -6
 والكفاءات األساسية، ومؤشرات.
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Handout  

BAHASA ARAB  

  
UNTUK SMA/MA KELAS X 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENYUSUN 

AZZARIA ADNAN 
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HANDOUT 

BAHASA ARAB MA KELAS X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباحثة املواد التعليمية اليت تتعلق باهلواية تتكون من كتابة النص  مث صممت -7
 .الوصفي، واحملادثة عن اهلواية، وأدوات االستفهام، واملراجع

 

Kompetensi dasar 

4.10 

4.10  Menyusun teks bahasa Arab 
yang berkaitan dengan tema : 

 اهلواية )أنواع اهلواية، الرتويح يف اإلسالم(

dengan memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari susunan 

gramatikal أدوات االستفهام baik secara 

lisan maupun tulisan. 

Indikator 

Membuat karangan teks deskripstif berkaitan dengan 

tema اهلواية dengan menggunakan أدوات االستفهام 
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Menulis Teks Deskriptif 

 Teks deskriptif (النَُّص الَوْصِفي) adalah yang menggambarkan 

seseorang atau benda apa adanya, bagaimana seseorang 

atau benda itu terlihat, terasa, ataupun terdengar. 

 Struktur teks deskriptif terdiri dari deskripsi umum ( الوصف
 .(الوصف اخلاص) dan deskripsi khusus (العام

 Fungsi sosial teks deskriptif adalah memberikan informasi 

yang rinci mengenai orang. 

 Jenis deskripsi ini termasuk deskripsi obyektif. 

 

 

Contoh Teks Deskriptif 

َها الِقرَاَءُة، َوالرَّْسُم، وَ ُسَلْيَماُن لَُه ِهَوايَ  ، ُة الطَّائِرَةِ َلُة، وَُكرَُة الَقَدِم، وَُكرَ سَ املرَااٌت َكِثيـْرٌَة، ِمنـْ
ِت  َوالتْصوِيـُْر، َوالصَِّحاَفُة. يِْنيََّة َوالَعامََّة َواجمَلالَّ يـَْقرَأُ ُسَلْيَماُن يف َأْوقَاِت الَفرَاِغ الُكُتَب الدِّ

يف َأْوقَاِت  ُب ُسَلْيَماُن ُكرََة الَقَدِم َوتِِنَس الطَّاِولَة وَُكرََة السََّلِة وَُكرََّة الطَّائَِرةيـَْلعَ  َواجلَرَاِئَد.
َعَة َواملَناِظَر َوالنَّاَس يف َأْوقَاِت  الَفرَاِغ. َيْستَـْعِمُل ُسَلْيَماُن أَلََة التَّْصِوْيِر َوُيَصوُِّر هِبَا الطَِبيـْ
َلْيَماُن املَناِظَر َواحلَيَـَوانَاِت َواأَلْشَجاَر يف أَيَّاِم الُعْطَلِة، َوُهَو َيْذَهُب ِإىَل يـَْرُسُم سُ  الَفرَاِغ.

ُل املزَارَِع َوالَبَساِتنْيَ َويـَْنظُُر إِلَيْـَها مُثَّ يـَْرُُسَُها، َوَأْحَيانًا َيْذَهُب ِإىَل َحِديـَْقِة احلَيَـَوانَاِت، ِمثْ 
َوُسَلْيَماُن لَُه َأْصِدقَاٌء َكِثيـُْرْوَن، ُهَو َيْكُتُب الرََّساِئَل َو  د َوَغرْيَِها.الِفْيِل َواأَلَسِد َوالِقرْ 

 يـُْرِسُلَها إِلَْيِهْم، َويف أَيَّاِم الُعْطَلِة الَقاِدَمة َسيَـُزْوُر ُسَلْيَماُن َأْصِدقَاَءُه يف َخارِج املِديـَْنِة.
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 اهلواية

 املفردات

 َمْدَرَسةٌ  -   يـَْلَعبُ  -   الرَّْسمُ -
 َنظَرَ  -   ُكرََة الَقَدم  -   َمْوِهَبةٌ -
 َحَصلَ  -    َخط   -   َرَسامٌ -
 َيْستَـْعِملُ  -    َرْسمٌ  -   َكْأسٌ -

 

 الِهَواَيةُ 
 : َماِهَوايـَُتَك يَا َعْبَد اهلل ؟ املَدرِّسُ 
 َوَهِذِه ُرُسْوَمايت  : ِهَواَييِتْ الرَّْسُم، ِعْنِدي َمْوِهَبٌة َخاَصٌة يف الرَّْسمِ  َعْبُد اهلل

ْيٌل ، أَْنَت َرسَّاٌم َجيٌِّد يَا  َعْبَد اهلل ! املَدرُِّس : َهَذا َرْسٌم مجَِ
: أُْنظُْر يَا ُأْسَتاِذى ! َهَذا بـَْيٌت ، َوَهِذِه َحِديـَْقُة احلَيَـَوانَات ، َوَهِذه ُخُطْوٌط  َعْبُد اهلل

الثُـُّلِث َوالُكْوِِف َوَغرْيَِها، َوَهَذا اخَلطُّ َحَصَل َعلى َكْأِس َعرَابِيٌَّة ِمْثُل النَّْسِخ َوالرِّقْـَعِة وَ 
 الُبُطْولَة َعَلى املْستَـَوى الَقْوِمى َهَذا الَعاِم.

َلًة ، يَا َعْبَد اهلل  املَدرِّسُ  يـْ ا ، أَْنَت َتْستَـْعِمُل أَْلَوانًا مجَِ ْيٌل ِجدًّ : َعِظْيٌم ،..... َهَذا خَلط  مجَِ
 ؟

ُب أََماَم املْدَرَسِة َوُهْم يـَْلَعبـُْوَن   َعْبُد اهلل : نـََعْم ، َواْنظُْر يَاُأْسَتاِذى ، َهِذِه َمْدَرَسٌة، الطُّالَّ
 ُكرََة الَقَدِم.

 
 أََدَواُت ااِلْسِتْفَهامِ 



49 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka 

Buku Siswa Bahasa Arab Kelas XI Madrasah Aliyah, 2019, 

Jakarta: Kementerian Agama. 

Fuad Ni’ma, Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyah, Beirot: 

Darul Tsaqafah Islamiyah. 

 تصديق اإلنتاج -4

 ٍااِلْسِتْفَهاُم ُهَو اْسِتْعاَلٌم  َعْن َشيٍئ، َأْو طََلُب الِعْلِم ِبَشئ 
( : َومْن أََدَواتِِه )اهلَْمزَُة( َو)َهْل( َو)َماَذا( َو)َما( َو)َمْن( َو)َمىَت( َو)أَْيَن( َو)َكْيَف

 َو)َكْم( َو)َأيُّ( َوَغرْيَِها
Kata Tanya ( ِأََدَواُت ااِلْسِتْفَهام) adalah media/sarana untuk mencari tahu tentang 

sesuatu (Kata Tanya) dan yang sering digunakan adalah : 

1. Apa (benda) = 6  َما. Bagaimana =  ََكْيف 

2. Siapa =  ْ7   َمن. Kapan =  َمىَت 

3. Dimana =  َ8   أَْين. Berapa =  َْكم 

4. Apa (pekerjaan) = َماَذا     9. Kenapa = ِلَماَذا 
5. Apa (ya/tidak) =  َْهل 

 

 األمثلة
 َهَذا ِكَتابٌ  َما َهَذا ؟-
 بـُْوِع ااَليتَمىَت ااِلْمِتَحاُن ؟ ااِلْمِتَحاُن يف ُأسْ -
 َهْل قـَرَْأَت َهَذا الُقْرآَن ؟ نـََعمْ -
 أَْيَن َتْسُكُن ؟ َأْسُكُن يف الَقْريَةِ -
 َماَذا تُرِْيُد ؟ أُرِْيُد الَقْهَوةَ -
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بعد تصميم اإلنتاج فاخلطوات الرابعة هي تصديق اإلنتاج، فتستطيع الباحثة أن 
اح من اخلرباء املؤهلني يف جمال الرتبية حىت تتعرف على تستعمله بعد إحضار الرأي واالقرت 

املزايا والعيوب هلذا اإلنتاج اليت تصممه الباحثة. أما ثالثة  الذين حيكمون يف التصميم 
سة التدريبات املستخدمة يف منوذج فهو األستاذ الدكتور بدر الزمان من جهة منوذج كرا

اذ عبد اهلل املاجستري يف كتابة اإلنتاج، وأما من األست إلنتاج، وأما من جهة احملتويات هوا
 جهة التصميم املستخدمة هي األستاذة ليلة السعادة املاجستري يف تصميم اإلنتاج.

 (  نتيجة اإلستبانة من خبير نموذج كراسة التدريبات-أ
 من ناحية النموذج التعلم يتضح يف اجلدول التايل: أما نتيجة يف استحقاق

 4-2اجلدول 
 من ناحية منوذج كراسة التدريبات تيجة يف استحقاقالن

 عناصر التقدير الرقم
 

 مستوى األجوبة
1 2 3 4 

    مكونات مكونة بالكامل 1
 

    يصف العنوان احملتوى ككل 2
 

    يتم حتديد األهداف ِف مجل لتحقيق املؤشرات 3
 

4 
األدوات واملواد تصف األدوات واملواد اليت سيتم 

 دامها يف أنشطة التعلماستخ

   
 

   تشرح خطوات النشاط األنشطة اإلجرائية اليت  5
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 جتب أن يقوم هبا الطالب

6 
تناسب الرتتيب كراسة التدريباب خبطوات 

STAD 
   

 

    STADتناسب خطوات النشاط بإجراءات  7
 

    هي التواصل مع الطالب اللغة املستخدمة 8
 

9 
والنفسية احلركية منظمة  التقييمات العاطفية

 بشكل جيد

   
 

 مجموعة
   36 

36 
 

 39واستخدمت الباحثة برموز :

                                  𝑃 =  
𝐹

𝑁
 × 1۰۰ %    

          𝑃 =  
۳6
۳6

 × 1۰۰ % 

𝑷 = 1۰۰ %  

                                                             
39Sugiyono, Metode Penelitian,…..hal  409 
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من اجلدول السابق ظهرت النتيجة اليت قومها منوذج كراسة التدريبات يتصل على 
بتقدير " جيد جدا ". تدل هذه النتيجة على أن هذه كراسة التدريبات  % 100

 يستحق استخدامه.

هذه كراسة التدريبات، فيما  منوذجمنوذج كراسة التدريبات التعليق يف  أعطى خبري
 يلي:

 4-3اجلدول 
 اخلبري من ناحية  منوذج كراسة التدريباتتعقيب 

 

 

 تنتيجة اإلستبانة من خبير المحتويا( -ب

 من ناحية التصميم يتضح يف اجلدول التايل: أما نتيجة يف استحقاق

 4-4اجلدول
 من ناحية احملتويات النتيجة يف استحقاق

 عناصر التقدير الرقم
 

 مستوى األجوبة
1 2 3 4 

     الكفاءات األساسيةب تناسباملواد املقدمة  1
     تناسب بأهداف التعلماملواد املقدمة  2

سهلة و ستوى فهم الطالب مباملواد املقدمة  ناسبت 3
 هافهم

   
 

 اليت صممت الباحثة مجيل وجيد. (LKPD)كراسة التدريبات 
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     للمدة اهلوايةتويات وفقا احملتقدمي  4
     دة اهلوايةاملتتعلق بحتتوي املواد املقدمة على أمثلة  5
     اللغة املستخدمة سهلة الفهم 6
     مناسب بالقواعد العربية اللغة املستخدمة 7
     ستوى فهم الطالبناسبة مباللغة املستخدمة م 8
     الداللة املستخدمة واضحة ودقيقة و مناسبة 9

     هي التواصل مع الطالب اللغة املستخدمة 10

 32 6   المجموعة
38 

 

 40واستخدمت الباحثة برموز :

    𝑃 =  
𝐹

𝑁
 × ۰۰1  % 

     𝑃 =  
۳۸
4۰

 × 1۰۰ % 

𝑷 = ۹۵ %  

 % 95جة اليت قومها التصميم يتصل على من اجلدول السابق ظهرت النتي
بتقدير "جيد جدا ". تدل هذه النتيجة على أن هذه الكراسة التدريبات يستحق 

 استخدامه. أعطى خبري احملتويات االقرتاحة لتحسني هذه كراسة التدريبات، فيما يلي:

 4-5اجلدول 
                                                             

40Sugiyono, Metode Penelitian,…..hal  409 
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 اقرتاحات اخلبري من ناحية احملتويات
 

 

 

 من خبير التصميم(  نتيجة اإلستبانة  -ج

 من ناحية التصميم يتضح يف اجلدول التايل: أما نتيجة يف استحقاق

 4-6 اجلدول
 من ناحية التصميم النتيجة يف استحقاق

 عناصر التقدير الرقم
 

 مستوى األجوبة
1 2 3 4 

     بالرائع واجليدغالف مقدم ال 1
     وضوعبامل ناسبالغالف املقدم ي 2
     ن بالرائع واجليد مظهر األلوا 3
     اجلداول اليت مت إنشاؤها حسب االحتياجات 4
     شكل الكتابة املستخدمة واضح وسهل الفهم 5
     حجم اخلط املستخدم مناسب ومقروء 6
     صور املتحركة املستخدمة بالرائع واجليد 7

 28    المجموعة
28 

 

 التحقق من صحة النشاط األول ينبغي أيضا بإعداد اإلجابة -
  إعطاء احلركات لكل النص يقواعد اللغة العرابيةإصلح األخطاء يف -
 حتسني املنظم مبا يف ذلك اجلداول -
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 41واستخدمت الباحثة برموز :

    𝑃 =  
𝐹

𝑁
 × ۰۰1  % 

       𝑃 =  
۲۸
۲۸

 × 1۰۰ % 

𝑷 = 1۰۰ %  

 % 100من اجلدول السابق ظهرت النتيجة اليت قومها التصميم يتصل على 
بتقدير "جيد جدا ". تدل هذه النتيجة على أن هذه كراسة التدريبات يستحق 

 يلي:استخدامه. أعطى خبري التصميم االقرتاحة لتحسني هذه كراسة التدريبات، فيما 

 4-7اجلدول 

 اقرتاحات اخلبري من ناحية  التصميم

  
 

 تحسين التصميم -5
وبعد تصميم اإلنتاج عن طريق استبانة مع اخلرباء، مث تعرف مدى ضعفه، 
حصلت الباحثة البيانات من اقرتاحات اخلرباء. فاخلطوات التالية تعين التحسينات. 

اخلرباء. أما بعض الصور قبل وتكون بتحسني اإلنتاج عن األخطاء حسب التصديق من 
 التحسني وبعده اليت من املقرتحات اخلرباء فكما يلي :

                                                             
41Sugiyono, Metode Penelitian,…..hal  409 

 إعطاء احلجاب على النشرات املتحركة املوجودة يف ملخص مادي
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 4-8اجلدول 
 بعض الصور قبل التحسني وبعده

ر املتحركة اليت تستعملها تبادل الصور املتحركة اليت ال تستعملها احلجاب إىل الصو 
 .احلجاب

 بعد قبل
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 التصميم بأن يتم استبدال الصورة املتحركة اليت ال اليت قدمها خبري على اإلقرتاحبناء 
 ترتدي احلجاب يف ملخص مادي بصورة متحركة ترتدي احلجاب.

                                                                                                                          تبادل كلمة "  الُكرَُّة  " إىل كلمة "  ُكرَُة " بدون تشديد.

 قبل

 

 

 

 

 

 

 بعد

 

 

 

 

 

َها  –ِهَوايـَُتُه  –ِهَوايَاتُُه. الِقرَاَءُة  – ُسَلْيَمانُ  –ُسَلْيَماُن. َما  – َكثِيـْرَةٌ   – لَهُ  –ِهَوايٌَة   –ِمنـْ
َمىَت  –. يـَْقرَأُ وِيـْرُ َوالتصْ  – َوالصَِّحاَفةُ  – ُة الطَّائِرَةوَُكرَ  - َسَلةُ املرَاوَ  - وَُكرَُة الَقَدمِ  - َوالرَّْسمُ 

يِْنيَّة  -َوالَعامََّة  –الَفرَاِغ  –ُسَلْيَماُن  –َأْوقَاِت  –يـَْقرَأُ  –. يف ُسَلْيَمانُ  –  –الُكُتَب الدِّ
ِت   -يـَْلَعُب  –وَُكرََة السََّلة  -ُسَلْيَماُن  –َوتِِنَس الطَّاِولَة  -َواجلَرَاِئَد. ُكرََة الَقَدِم  -َواجمَلالَّ

الَتْصِوْيِر.  –ِل  – ُسَلْيَمانُ  –َما  –َأْوقَاِت. َيْستَـْعِمُل  –يف  –الَفرَاِغ  –رََة الطَّائِرَة وَكُ 
َعَة  –يف  –هِبَا  –َوُيَصوُِّر   –َوالنَّاَس  –أَلََة التَّْصِوْير  -َيْستَـْعِمُل  –َواملَناِظَر  –الطَِبيـْ
 –الُعْطَلِة  –َواحلَيَـَوانَاِت  –أَيَّاِم  –ُسَلْيَماُن  –ِظَر املَنا –يـَْرُسُم  –َأْوقَاِت. يف  –الَفرَاِغ 
َها  –املزَارِع  –ُهَو  –َو  –َوالَبَساِتنْيِ  –َواأَلْشَجاَر. َيْذَهُب  –الُعْطَلِة  يـَْنظُُر  –ِإىَل  –إِلَيـْ

 مُثَّ. –يـَْرُُسَُها  –

َها  –ِهَوايـَُتُه  –ِهَوايَاتُُه. الِقرَاَءُة  – ُسَلْيَمانُ  –ُسَلْيَماُن. َما  – َكثِيـْرَةٌ   – لَهُ  –ِهَوايٌَة  ِمنـْ
. يـَْقرَأُ َوالتْصوِيـْرُ  – َوالصَِّحاَفةُ  – وَُكرَُّة الطَّائِرَة - َسَلةُ املرَاوَ  - وَُكرَُة الَقَدمِ  - الرَّْسمُ وَ  –
الُكُتَب  -َوالَعامََّة  –الَفرَاِغ  –ُسَلْيَماُن  –َأْوقَاِت  –يـَْقرَأُ  –. يف ُسَلْيَمانُ  –َمىَت  –

يِْنيَّة  ِت  –الدِّ وَُكرََّة السََّلة  -ُسَلْيَماُن  –َوتِْنَس الطَّاِولَة  -اِئَد. ُكرََّة الَقَدِم َواجلَرَ  -َواجمَلالَّ
ِل  – ُسَلْيَمانُ  –َما  –َأْوقَاِت. َيْستَـْعِمُل  –يف  –الَفرَاِغ  –وَُكرََّة الطَّائِرَة  -يـَْلَعُب  –
َعَة  –يف  –هِبَا  –الَتْصوِْيِر. َوُيَصوُِّر  –  –أَلََة التَّْصِوْير  -َيْستَـْعِمُل  – َواملَناِظرَ  –الطَِبيـْ

َواحلَيَـَوانَات  –أَيَّاِم  –ُسَلْيَماُن  –املَناِظَر  –يـَْرُسُم  –َأْوقَاِت. يف  –الَفرَاِغ  –َوالنَّاَس 
َها  –املزَارِع  –ُهَو  –َو  –َوالَبَساِتنْيِ  –َواأَلْشَجاَر. َيْذَهُب  –الُعْطَلِة  –الُعْطَلِة  – إِلَيـْ
 مُثَّ. –يـَْرُُسَُها  –يـَْنظُُر  –ِإىَل  –
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تستعمل التشديد ولكن الصحيحة كلمة " كرّة"  يف   قرتاح من خبري احملتوياتبناء على اإل
 .دون التشديد يف تلك الكلمة

 إضافة عمود اإلجابة عن اختبار النشاط األول.

 بعد قبل
  

اختبار هناك نشاط األول بدون عمود أن يف بناء على اإلقرتاح من خبري احملتويات 
 .اإلجابة، لتحقق من صحة النشاط األول ينبغي أيضا بإعداد اإلجابة

 مناقشة البحث -ب
أمتت الباحثة على غرض البيانات وحتليلها بدأت الباحثة مبناقشة نتائج البحث 

ن أراء احملصولة. ستناقش الباحثة النقظ الرئيسية اليت حصلت إليها من نتيجة االستبانة ع
اخلبري اليت عرضتها الباحثة يف املبحث السابق. وهي مناقشة تطوير كراسة التدريبات 

(LKPD)  بية بأسلوبتعليم اللغة العر STAD  .يف مادة اهلواية 
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يف هذه الرسالة طريقة البحث   (LKPD)قامت الباحثة تطوير كراسة التدريبات 
 & Borg" اليت قدمها بروغ وغال (Research and Development) ""البحث والتطوير

Gall"  ،يف كتاب سوغييونو، وقامت خبمس خطوات وهي : حتليل احلاجات واملشاكل
مجع البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، حتسني اإلنتاج. اخلطوة األوىل حتليل 

يف  يةمعلمي اللغة العرباحلاجات واملشاكل ملعرفة املشكلة املوجودة اليت يقوم هبا أكثر 
خطة تطوير  إعداد كراسة التدريبات واستخدامها. واخلطوة الثانية مجع البيانات عن 

كراسة التدريبات. واخلطوة الثالثة تصميم اإلنتاج  لتسهيل املدرسني يف مقدم املادة 
وحتّقق أهداف التعليم. اخلطوة الرابعة تصديق اإلنتاج من اخلرباء ملعرفة تصديق املنتج من 

. اخلطوة اخلامسة حتسني (LKPD)تكون تفسرًي عن أهلية كراسة التدريبات خرباء حىت 
اإلنتاج إلصالح اإلنتاج املطور ملعرفة مدى ضعفه وحصلت الباحثة البيانات من 

 اقرتاحات اخلبري.

استنادا إىل نتائج احباث األشخاص اآلخرين اليت وجدها الباحثة أن عملية تطوير   
LKPD K-13 علم باالكتشافاستنادا إىل الت ((Discovery Learning  على مواد حتليل

يف مدرسة الثانوية مت تطويرها باستخدام نوذج تطوير رباعي األبعاد  xاملتجهات الفصل 
وهي مرحلة التعريف ، وهو ثالثي األبعاد يتكون من ثالث مراحل (D-4) معدل

(Define( ومرحلة التصميم ،)(Design ( ومرحلة التطوير ،Development .) نتائج تطوير
LKPD K-13  ( بناء على تعلم باالكتشاف(Discovery Learning   على مواد حتليل

 42املتجهات للفئة ميكن أن تكون جمدية كوسيلة التعليمية.

                                                             
42 Muh.Tri Prasetia Nura dkk, Pengembangan  LKPD K-13 Berbasis Discovery Learning 

Siswa SMA Kelas X Pada Materi Analisis Vektor, Jurnal Nalar Pendidikan, 6 (2), 2018, hal 1-9.  
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استنادا إىل نتائج احباث األشخاص اآلخرين اليت وجدها الباحثة أن البحث قد 
التعلم  ويرها وتصميمها باستخدام هنجمادة مصفوفة مت تط LKPDأنتج منتجا يف شكل 

PBL  .القائم على مشروعات من حيث التصرف ومهارات االتصال الرياضي للطالب
 ,ADDIE (Analyze, Design, Developmentباستخدام منوذج  LKPDمت تطوير 

Implementation, Evaluation) اجتاز .LKPD   الناتج اختبار جدوى املنتج الذي يتكون
 43ر التحقق من الصحة واالختبار امليدين.من اختبا

 

                                                             
43Risfalidah dkk, Pengembangan LKPD Berbasis Problem Based Learning Ditinjau dari 

Disposisi dan Kemampuan Komunikasi Matematis, JPPM, 12 (2), 2019, hal 1-13 
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 الفصل الخامس

 خاتمة
بية تعليم اللغة العر   LKPDقد متت يبحث هذه الرسالة حتت املوضوع تطوير 

 يف مادة اهلواية.فاآلن تقدم الباحثة نتائج البحث واملقرتحات الرسالة. STADبأسلوب 
 نتائج البحث -أ
بية  خبمس اخلطوات وهي اللغة العر  تعليم  (LKPD) إن تطوير كراسة التدريبات -1

حتليل احلاجات واملشاكل، مجع البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، 
  (LKPD) ل الباحثة اإلنتاج اجلديد وهي " كراسة التدريباتاإلنتاج. وحص حتسني

 يف مادة اهلواية ". STADبية بأسلوب تعليم اللغة العر 
الستخدام يف تعليم اللغة  حقيقةبية م اللغة العر تعلي  (LKPD) إن كراسة التدريبات -2

يف مادة اهلواية. إن تفسري كراسة التدريبات يف استبانة اخلرباء  ةبية خاصالعر 
 100تتكون من ثالثة خرباء وهي من ناحية منوذج كراسة التدريبات يتصل على 

بتقدير  % 95بتقدير " جيد جدا ". ومن ناحية احملتويات يتصل على  %
 بتقدير " جيد جدا ". % 100ومن ناحية التصميم يتصل على  جد ". "جيد

 المقترحات -ب
 واملقرتحات اليت تقدمها الباحثة مما يتعلق هبذا املوضوع هي :

 مبناسبة أهداف التعليم  (LKPD) ينبغي للمعلم أن يقدم كراسة التدريبات -1
اسة يف إعداد كر  املختلفات ينبغي للمعلم أن يستخدم أسلوب التعليمية -2

   (LKPD)التدريبات 
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ينبغي للباحثني األخرين أن يستمروا هذا البحث حىت مرحلة جتربية اإلنتاج ملعرفة  -3
يف مادة اهلواية. ةخاص  (LKPD)فعالية كراسة التدريبات 
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