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Abstract
The purpose of this study is to find out how the application the cognitive
domain of Bloom taxonomy on the problems in the kitab al-'arabiyah baina
yadaika. This is a descriptive research using qualitative and quantitive
approach and content analysis. The researcher uses document analysis as the
data collection technique. The results show that: The exercises of al-'arabiyah
baina yadaika is on the level of remembering until creating. And the exercises
on the first three levels are more dominant with the precentage 85.5%. The
percentage of exercises on each cognitive level in al-'arabiyah baina yadaika,
when it is compared with the proportion of the basic competencies achievement
analysis, the results have not met the standards.
Keywords: Exercises, al-'Arabiyah baina Yadaika, Cognitive Domain of Bloom's
Taxonomy
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan taksonomi
Bloom ranah kognitif pada soal-soal di kitab al-‘Arabiyah baina Yadaika.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan analisis isi. Peneliti menggunakan
analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: Soal latihan pada kitab al-‘Arabiyah baina Yadaika
berada pada tingkat mengingat sampai mencipta. Soal latihan pada tiga
tingkat pertama lebih mendominasi dengan persentase 85,5 %. Prosentase
latihan pada setiap level kognitif dalam kitab al-‘Arabiyah baina Yadaika,
ketika dibandingkan dengan analisa pencapaian kompetensi dasar, hasilnya
tidak memenuhi standar.
Kata Kunci: Soal Latihan, Kitab al-‘Arabiyah baina Yadaika, Taksonomi
Bloom Ranah Kognitif
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ادلقدةة
اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية ،قد قام بتدريسها كثري من ادلؤسسات التعليمية رمسية
كانت أوغري رمسية ،مثل ادلدارس واجلامعات وادلعاىد اإلسالمية ،وغريىا .قال عمر
ضبالك أن يف التعلم سبعة عناصر التعلم الواجب ،السيما يف تعلم اللغة العربية وىو
أىداف التعليم وادلتعلم وادلعلم وزبطيط التعليم وطريقة التعليم ووسائل التعليم والتقوًن
).(Hamalik, 2005, 77
وقال زلمود كامل الناقة يف كتابو "تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى" أن
ادلعلم يف تدريسو يعلم شيئا ما لشخص ما ،وىذا الشيء وان اصطلح الناس على تسميتو
ابدلادة التعليمية إال أنو ىو ذاتو الذي نسميو احملتوى (الناقة .)5891 ،وبدون احملتوى لن
يكون ىناك التعلم والتعليم ،واحملتوى ربدد إىل حد كبري الطريقة واألساليب ووسائل
ادلعاجلة .ويكون احملتوى شيئا أساسيا يف التعليم أبنو تعريف ادلدرس دبا ػلتاجو يف التعليم
ودبا الػلتاجو يف التعليم .وىذا احملتوى يعرض يف الكتاب التعليمي أو الكتاب ادلدرسي.
وقال عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان أن االذباه الصحيح يف اعداد مواد تعليم اللغة
العربية لغري الناطقني هبا ىوا الذي يضيف إىل كتاب الطالب مواد مصاحبة ،ككتب
التدريبات والتمرينات ،والتسجيالت الصوتية ،واألقراص ادلدرلة ،والوسائل ادلعينة لتدريس
الكتاب ،ومرشد ادلعلم ،وادلعجم .من مواد مصاحبة ىي كتاب التدريبات الذي يهدف
إىل إعطاء التالميذ مزيدا من التدريب على استعمال مفردات الدرس وتراكيبو اللغوية،
وتعزيز مفردات الدروس السابقة وتراكيبها اللغوية (الفوزان.)01 :1155 ،
يف العملية التعليمية ال ؽلكن فصلها عن علم النفس الًتبوي ،ومن علماء النفس
الًتبوي بنجامني س .بلوم ،أنو قد جري البحث والتطوير يف مهارات التفكري يف عملية
التعلم ،نظر بلوم إىل أعلية تقدًن اخلربات التعليمية يف مستوايت متفاوتة الصعوبة حىت
تتالئم مع احتياجات الطالب والفروق الفردية بينهم .ومع أنو غلري الًتكيز على
ادلستوايت األدىن إىل ادلستوايت العليا يف برامج تعليم .وإن تصنيف بلوم لألىداف الًتبوية
قد اكتسب شهرة عادلية يف الدوائر الًتبوية ،وقد وضع التصنيف كدليل دلساعدة ادلربني
وادلعلمني يف زبطيط األىداف واخلربات التعليمية ادلدرسية وبنود االختبارات بصورة ىرمية
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متدرجة الصعوبة .وقد برزت أعلية تصنيف بلوم يف رلال زبطيط ادلناىج اإلثرائية للطلبة،
عن طريق الًتكيز على ادلستوايت الثالث العليا من مهارات التفكري اليت تضم التحليل
والًتاكيب والتقوًن ،واليت اندرا مازبطي ابىتمام كاف يف التعليم (مرزوق.)19 :5880 ،
كما ىو ادلعروف يف بالد إندونيسيا يوجد عملية التعلم والتعليم للغة العربية .ويف
أدائها أي عملية التعليمية ربتج إىل الكتاب التعليمي ،ويوجد كثري من الكتب لتعليم اللغة
العربية ادلستخدم يف عملية تعليم اللغة العربية .ويف تطبيقها كان الكتاب غري مالئمة مع
قدرة ادلتعلم أو الظروف االجتماعية أو الظروف النفسية أو البيئة حولو أوما أشبو إىل
ذلك .ومازال الكتاب يوجد فيو الضعف ،من أحد ضعفو ىو اطلفاض نسبة التدريبات يف
الكتب التعليمية الذي يشجع الطالب الستعمال كفاءة تفكريىم يف حل التدريبات،
حيث أن التدريبات من األنشطة دلمارسة الطالب يف استعمال كفاءة تفكريىم .وتتضح
ىذه ادلشكلة بضعيف تقدم ادلتعلم يف تعلمو بل عدمو أو مل يتحقق أىداف التعليم وما إىل
ذلك .من الكتب يف تعليم اللغة العربية منها كتاب العربية بني يديك.
وقد حبث أضبد نور خالص عن تقوًن احملتوى الثقايف يف سلسلة العربية بني يديك ،ومل
يذكر يف رسالتو تقوًن تدريبات الكتاب التعليمي على ضوء تصنيف بلوم للمعرفة يف كتاب
العربية بني يديك .أىداف ىذه الرسالة ىو الكشف عن احملتوى الثقايف يف سلسلة
العربية بني يديك ودلعرفة مدى استيعاب التالميذ ضلوى احملتوى الثقايف يف سلسلة العربية
بني يديك (خالص.)1112 ،
ةنهجية البحث
ادلدخل ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي والكمي وادلنهج الوصفي
بطريقة ربليل احملتوى .ادلصدر الرئيسي يف ىذا البحث ىو كتاب العربية بني يديك.
ادلصدر الثانوي ىو البياانت اإلضافية ادلخأخوذة من خارج ادلصدر الرئيسي .ادلصدر
الثانوي يف ىذه البجث ىو الدراسة ادلكتبية ادلتعلقة بكتاب العربية بني يديك.
ويستخدم ربليل الواثئق كخأسلوب صبع البياانت .الواثئق تعرض تشكل عن
األشياء يف صورة ادلالحظة الكتابية مثل الكتب واجملالت ،ورلموعات األوراق ودرجة
181

Nidayatur Rohamah & Afif Amrulloh

النتيجة ) (Zed, 2008: 77وأسلوب ربليل البياانت يف البحث الكيفي غالبا غلري مع
عملية صبع البياانت.
الكتاب التعليمي
والكتاب التعليمي ىو الوعاء الذي ػلمل اللقمة السائغة الطيبة أو اللقمة ادلرة
ادلذاق اليت نقدمها للطالب اجلائع ،وادلعلم ىو الوسيلة أو الواسطة اليت تقدم بواسطتها
ىذه اللقمة للطالب ،وىذه الوسيلة أو الواسطة ال يتوافر وجودىا دائما بل تكاد تكون
معدومة أحياان – يف عدم اعداده اإلعداد اجليد – وإذا كان األمر كذلك فنركز اىتمامنا
على الوعاء أو احملتوى أال وىو الكتاب التعليمي (الغايل ،دون السنة.)21 :
ويرى عبد احلميد عبدهللا وانصر عبدهللا الغايل أن الكتاب ادلدرسي ىو الكتاب
األساسي للطالب وما يصحبو من مواد تعليمية مساعدة ،واليت تؤلف من قبل
ادلتخصصني يف الًتبية واللغة ،وتقدم للدارسني لتحقيق أىداف معينة يف مقرر معني ،يف
مرحلة معينة بل يف صف دراسي معني ويف زمن زلدد (الغايل ،دون السنة.)8 :
من التعاريف السابقة عن الكتاب التعليمي ،فالكتاب التعليمي ىو الكتاب
الذي يشمل على ادلواد التعليمية لتحقيق أىداف معينة يف عملية التعليم .واحملتوى ىي
رلموعة من ادلواقف التعليمية مقدمة للطالب لتحقيق األىداف ادلرجوة .واحملتوى يتطرق
إىل أمرين أحدعلا إختياره واألخر تنظيمو:

ةعايري اختيار احملتوى

أن معايري اختيار احملتوى ىي أن يكون يف احملتوى ما يساعد الطالب على زبطي
حواجز االتصال ابللغة العربية الفصحى ،وما يساعد الطالب على أن يبدع اللغة ليس
فقط انتاجها ،وما يعرف الطالب خبصائص العربية.
طرق اختيار احملتوى
يف عملية اعداد ادلواد التعليمية عدة أساليب ؽلكن لواضع ادلنهج عند اختيار
احملتوى .وفيما يلي أكثر األساليب شيوعا يف اختيار زلتوى مادة اللغة العربية للناطقني
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بلغات أخرى (طعيمة ،ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،القسم
األول ،دون السنة )112-111 :وىي ادلناىج األخرى ورأي اخلبري وادلسح والتحليل.
تنظيم احملتوى

فتنظيم احملتوى ينطوي على التنظيم ادلنطيقي يف صورة تقدًن احملتوى دبراعاة الًتتيب
ادلنطقي للمعلومات وادلفاىيم بصرف النظر عن مدى قابلية الطالب والتنظيم
السيكولوجي يف صورة تقدًن احملتوى يف ضوء حاجات الطالب (طعيمة ،ادلرجع يف تعليم
اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،القسم األول ،دون السنة.)08-09 :

ةعايري تنظيم احملتوى

أن معايري تنظيم احملتوى ػلتوي على االستمرارية والتتابع والتكامل .االستمرارية:
ويقصد بذلك العالقة الرئيسية بني خربات ادلنهج ،حبيث تؤدي كل خربة إىل إحداث أثر
معني عند الطالب تدعمو اخلربة التالية .والتتابع  :ويقصد بذلك بناء اخلربات فوق
بعضها البعض .فال تقدم خربة لغوية إال يف ضوء ما سبق ،مث هتيء ىذه اخلربة الطالب
بعد ذلك خلربة اتلية .أي أن يكون ىناك تسلسل يف عرض ادلهارات .وأن تستفيد كل
منها شلا سبقها تؤدي دلا يلحقها .والتكامل :ويقصد بذلك العالقة األفقية بني اخلربات
حيث يكمل كل منها األخرى .فتدريس النطق والكالم ال ينفصل عن تدريس مهارة
االستماع .وال ينفصل ىذان عن تدريس القراءة ...اخل .كما أن تدريس بقية فروع اللغة
العربية ؽلكن أن يراعي فيو مبدأ التكامل أبن زبدم اخلربات يف كل فرع زميالهتا يف الفرع
اآلخر (طعيمة ،ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،القسم األول ،دون
السنة.)08 :
كتاب التدريبات
يقصد هبا الكتاب الذي يشتمل على رلموعة من التدريبات اليت تتناول سلتلف
فروع اللغة ومهاراهتا واليت تقدم للطالب يف شكل منظم ومتدرج ومًتبط بفوصول
الكتاب ادلدرسي ،وعادة ما يًتك يف كراسة التدريبات فراغ يكتب الطالب فيو إجابتو،
ويستهدف ىذا النوع من الكتب إعطاء الطالب مزيدا من التدريب على مهارات اللغة
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ومكوانهتا ،مفردات والًتاكيب (طعيمة ،ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات
ّ
أخرى ،القسم األول ،دون السنة ،الصفحات .)11-11
عند انصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد صلد أن أىداف كراسة التدريبات ىي
إعطاء مزيد من الفرص لتدريب الطالب على ربسني وتنمية مهارهتم اللغوية ،وتعزيز
مفرادهتم وتراكبيهم اللغوية اليت تعلموىا يف الدروس السابقة.
أتثرث كراسة التدريبات أثر كبريا وعميقا يف عملية التعليم والتعلم .لذا ثالثة
شروط إلعداد كراسة التدريبات الب ّد أن يهتم هبا كل مدرس للوصول إىل أىداف التعليم،
ىي :من نواحي أساس التعليم والتعلم ،والبناء ،والتقين.
تصنيف بلوم
لتحليل التدريبات يف كتاب العربية بني يديك ،نستخدم تصنيف بلوم اصدارا
رلداث الذي يتكون من التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتقوًن واإلبداع .أما العملية
ادلعرفية يف مستوى التذكر ؽليل إىل حفظ التعلم الذي يطلب من الطالب لتعلّم ادلواد
التعليمية وذكره يف مدة طويلة .أما العملية ادلعرفية يف مستوى الفهم والتطبيق والتحليل
والتقوًن واإلبداع ؽليل إىل نقل التعلم الذي يطلب من الطالب لتوسيع الًتكيز أي تطوير
العمليات ادلعرفية اليت جاوزت التذكر .إذا كان أىداف التدريبات تعليم نقل التعلم،
فالتدريبات ػلتوي على العمليات ادلعرفية يف مستوى الفهم ،والتطبيق ،والتحليل،
والتقوًن ،واإلبداع (.)988 :1151 ،Krathwohi
ودلعرفة جودة التدريبات يف كتاب العربية بني يديك ،استخدام مقارنة التدريبات
اجليدة من التدريبات السهلة وادلتوسطة والصعبة ىي :1114 ،Sudjana( 9:4:9
 .)89يف تطبيقو ،كان مستوى الصعوبة سيتبع تسلسل اذلرمي تصنيف بلوم للمعرفة.
وضعت التدريبات السهلة يف مستوى التذكر والفهم .و التدريبات ادلتوسطة يف مستوى
التطبيق والتحليل .والتدرسبات الصعبة يف مستوى التقوًن واإلبداع .من ادلقارنة السابقة،
فنسبة التدريبات لكل ادلستوى من تصنيف بلوم للمعرفة ىي  % 91دلستوى التذكر
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والفهم % 41 ،دلستوى التطبيق والتحليل % 91 ،دلستوى التقوًن واإلبداع
).(Sudarsyah, 2013
تصنيف بلوم يف اجملال الوجداين

يشمل اجملال الوجداين طريقة تعامل األفراد من الناحية العاطفية ومدى قدرهتم
على احساس سعادة وحزن اآلخرين .واألىداف التعليمية السلوكية هتدف إىل تنمية
وإدراك مهارات يف رلاالت السلوك ،العاطفة واإلحساس .وحبسب بلوم ،ىناك علس
مستوايت مًتاكمة من األدىن إىل األعلى وىي ) (Asra, 2008: 214-215الستقبال
واالستجابة والتقييم والتنظيم وشخصنة.
تصنيف بلوم يف اجملال النفس احلركي
ىذا اجملال يتعلق ابدلهارة ،خاصة ما يتصل بتنمية اجلوانب اجلسمية احلراكية
والتنسيق بني احلركات .أو ادلهارات تتعلق ابلقدرة على التحكم البدين على األدوات
واألجهزة مثل اليد أو ادلطرقة .كما ىو اجملال من قبل ،ىذا اجملال النفس احلركي لو عدة
مستوايت من ادلستوى األدىن إىل ادلستوى األعلى ،ىي )(Asra, 2008: 216-217
اإلدراك واالستعداد والتقنية واالستجابة ادلركبة والرباعة والتكيف واإلبداع.
تقومي تدريبات كتاب "العربية بني يديك" على ضوء تصنيف بلوم للمعرفة
كتاب العربية بني يديك (كتاب الطالب الثاين – اجلزء الثاين) ػلتوي على شباين
وحدات .والتدريبات فيو شبانية تدريبات قصرية ويرد كل واحد منها بعد كل وحدتني،
ربت عنوان "اخترب نفسك" ،فتكون أربعة تدريبات وواحد الختبار النهائي .فعدد
التدريبات يف كتاب العربية بني يديك (كتاب الطالب الثاين – اجلزء الثاين) ىو ثالثة
عشر تدريبا .أما تقوًن تدريبات كتاب العربية بني يديك على ضوء تصنيف بلوم للمعرفة
(كتاب الطالب الثاين – اجلزء الثاين) كما يلي:
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التذكر
لتحديد التدريبات ادلضمونة يف مستوى التذكر ،يراجع إىل قدرة الطالب يف
زلافظة ادلواد التعليمية اليت حصلها الطالب يف عملية التعليم .ويستطيع الطالب أن أيخذ
ادلعرفة احملتاجة من الذاكرة الطويلة دلقارنتها ابدلعلمومات احلديثة أو أخذ ادلعرفة احملتاجة
من الذاكرة الطويلة كما أمر التدريبات .مثال يف تعيني اجلملة الصحيحة واخلطيئة استنادا
على احلوار قبلو.
أن التدريبات اليت تتضمن يف مستوى التذكر ىو  594تدريبا .وكل تدريب
يستعمل الكفاءة ادلعرفية يتعرّف ويتذ ّكر ويتلفّظ يف إسبامو .أما التدريبات من مستوى
التذ ّكر يف كتاب العربية بني يديك ىو صحيح أو خطاء وإجابة األسئلة والتزوج وملء
الفراغ واإلختيار من متعدد وإعادة الًتتيب واإلمالء
الفهم

لتحديد التدريبات ادلضمونة يف مستوى الفهم ،يراجع إىل قدرة الطالب لنقل
يغري ادلعلومات من الشكل إىل الشكل اآلخر من
ادلعرفة يف التعلم .ويستطيع الطالب أن ّ
الصورة إىل الكلمات من الكلمات إىل الكلمات اآلخر وغريىا .ويستطيع الطالب أن
اخلاصة .ويعرف الطالب أن الشيء يعترب عن التصنيف اخلاص.
ؽلثّل عن ادلفاىيم
ّ
ويستطيع الطالب أن يعرض اجلملة اليت ػلتوي على ادلعلمومات ادلوجودة .ويستطيع
يعني االتفاق
الطالب أن يكشف النموذج من األمثلة ادلوجودة .ويستطيع الطالب أن ّ
واالختالف بني شيئني أو أكثر .ويستطيع الطالب أن يصنع ويستعمل ظلوذج السببية يف
نظام .مثال يف ترتيب اجلمل كما يف احلوار.
استنادا على البياانت من قبل ،تدل أن التدريبات اليت تتضمن يف مستوى الفهم
ىو  511تدريبا .وكل تدريب يستعمل الكفاءة ادلعرفية يفسّر ،يصنّف ،يقارن ،يشرح،
يستخلص ،يلخّص ،ؽلثّل يف إسبامو .أما التدريبات من مستوى الفهم يف كتاب العربية بني
يديك ىو ترتيب الكلمات واجلمل والتعيني وتكوين األسئلة وتكوين اجلملة والتحويل
والدمج وادلقارنة والتمثيل وملء الفراغ واالشتقاق والتلخيص واكمال اجلملة وتعديل
الصيغة.
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التطبيق
لتحديد التدريبات ادلضمونة يف مستوى التطبيق ،يراجع إىل قدرة الطالب يف
حلل
حلل التدريبات .ويستطيع الطالب أن يطبّق الطريقة ّ
استعمال الطريقة اخلاصة ّ
التدريبات الشائعة أو غريىا .مثال يف تدريب ملء الفراغ ابلفعل ادلاضي الصحيح شلا بني
القوسني ،كما يف ادلثال.
أن التدريبات اليت تتضمن يف مستوى التطبيق ىو  91تدريبا .وكل تدريب
يستعمل الكفاءة ادلعرفية يطبّق وينفّذ يف إسبامو .أما التدريبات من مستوى التطبيق يف
كتاب العربية بني يديك ىو التحويل وملء الفراغ وإجابة األسئلة واعراب أخري الكلمات
والتزوج وتصحيح األخطاء.
التحليل

لتحديد التدريبات ادلضمونة يف مستوى التحليل ،يراجع إىل قدرة الطالب يف
ذبزيء ادلوضوع إىل أجزاء صغرية ،أو أفكار جزئية يتكون من انضمامها إىل بعضها فكرة
ينظم العالقة بعضو
كلية .ويستطيع الطالب أن ؽليّز األجزاء الوثيقة .ويستطيع الطالب أن ّ
يعني وجهة النظر من عنده.
بعضا .ويستطيع الطالب أن ّ

أن التدريبات اليت تتضمن يف مستوى التحليل ىو  11تدريبا .وكل تدريب
يستعمل الكفاءة ادلعرفية ػللّ وؽليّز يف إسبامو .أما التدريبات من مستوى التحليل يف كتاب
العربية بني يديك ىو إجابة األسئلة ووصف الصورة والتمييز والتعيني.

التقومي

لتحديد التدريبات ادلضمونة يف مستوى التقوًن ،يراجع إىل قدرة الطالب يف ازباذ
القررارات على أساس معايري ومقاييس ادلوجودة .ويستطيع الطالب أن يفتش التعارض أو
يقوم ادلنتج أو العملية استنادا على
العيوب يف العمالية أو ادلنتج .ويستطيع الطالب أن ّ
ادلعايري ادلوجودة.
أن التدريبات اليت تتضمن يف مستوى التقوًن ىو  54تدريبا .ويستعمل الكفاءة
ادلعرفية ينقد ويفتّش يف إسبامو .أما التدريبات من مستوى التقوًن يف كتاب العربية بني
يديك ىو ادلناقشة والتح ّدث وتعيني اخلطخأ.
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اإلبداع
لتحديد التدريبات ادلضمونة يف مستوى اإلبداع ،يراجع إىل قدرة الطالب يف
تكوين العناصر حىت تكون جزءا متمسكا بعضو بعضا .ويستطيع الطالب أن يصف
ادلشكلة وازباذ االفًتاض ادلناسب ابدلعايري ادلوجودة .ويستطيع الطالب أن ؼلطّط طريقة
حل ادلشكلة وتنفيذىا.
حل ادلشكلة ادلناسب .ويستطيع الطالب يف زبطيط طريقة ّ
ّ
أن التدريبات اليت تتضمن يف مستوى اإلبداع ىو  59تدريبا .وكل تدريب
يستعمل الكفاءة ادلعرفية ينتج يف إسبامو .أما التدريبات من مستوى اإلبداع يف كتاب
العربية بني يديك ىو كتابة النص.
التدريبات يف كتاب العربية بني يديك الثاين اجلزء الثاين يف مستوى التذكر إىل
مستوى اإلبداع ،بعدد التدريبات لكل ادلستوى ىو  594تدريبان دلستوى التذكر و
 511تدريبا دلستوى الفهم و  91دلستوى التطبيق و  11تدريبا دلستوى التحليل و 54
تدريبا دلستوى التقوًن و  59تدريبا دلستوى اإلبداع ،فعدد كلو  929تدريبا.
أما نسبة مئوية لكل مستوى ادلعريف ىي  % 91،8يف مستوى التذكر و 10،9
 %يف مستوى الفهم و  % 11،9يف مستوى التطبيق و  % 1،8يف مستوى التحليل و
 % 9،9يف مستوى التقوًن و  % 4،9يف مستوى اإلبداع.
التدريبات يف كتاب العربية بني يديك الثاين اجلزء الثاين يشمل على صبيع
ادلستوى ادلعريف من تصنيف بلوم للمعرفة .وأما عدد التدريبات لكل ادلستوى ىو 594
تدريبا دلستوى التذكر و  511تدريبا دلستوى الفهم و  91دلستوى التطبيق و  11تدريبا
دلستوى التحليل و  54تدريبا دلستوى التقوًن و  59تدريبا دلستوى اإلبداع ،فعدد كلو
 929تدريبا .فحصلت نسبة التدريبات لكل ادلستوى ادلعريف ىي كما يلي:
اجلدول  .5نسبة التدريبات لكل ادلستوى ادلعريف
ادلستوى ادلعريف

عدد التدريبات

نسبة مئوية

مستوى التذكر
مستوى الفهم
مستوى التطبيق

594
511
91

% 91،8
% 10،9
% 11،9
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مستوى التحليل
مستوى التقوًن
مستوى اإلبداع

11
54
59

% 1،8
% 9،9
% 4،9

من البياانت يف اجلدول السابق ،يدل أ ّن مستوى التذكر أعلى نسبة وكذلك
عكسو أ ّن مستوى التقوًن أدىن نسبة يف كتاب العربية بني يديك .ويغلب ثالثة مستوى
األول (التذكر ،الفهم ،التطبيق) على ثالثة مستوى األخري (التحليل ،التقوًن ،اإلبداع)
بنسبة بعيدة.
ودلعرفة جودة التدريبات يف كتاب العربية بني يديك والعربية للناشئني ،استخدمت
الباحثة مقارنة التدريبات اجليدة من التدريبات السهلة وادلتوسطة والصعبة ىي 9:4:9
)(Sudjana, 2004: 98يف تطبيقو ،كان مستوى الصعوبة سيتبع تسلسل اذلرمي تصنيف
بلوم للمعرفة .وضعت التدريبات السهلة يف مستوى التذكر والفهم .و التدريبات ادلتوسطة
يف مستوى التطبيق والتحليل .والتدرسبات الصعبة يف مستوى التقوًن واإلبداع .من
ادلقارنة السابقة ،فنسبة التدريبات لكل ادلستوى من تصنيف بلوم للمعرفة ىي % 91
دلستوى التذكر والفهم % 41 ،دلستوى التطبيق والتحليل % 91 ،دلستوى التقوًن
واإلبداع ). (Sudarsyah, 2013
أما نتيجة التحليل تدل على أ ّن عدد نسبة مئوية التدريبات يف مستوى التذكر
والفهم ىو  .% 01،2إذا يقارن بنسبة مئوية التدريبات اجليدة للتدريبات السهلة وىي
 ،% 91فهذه النتيجة تفوق كبرية .وىذا تدل على أ ّن أكثر من نصف التدريبات يف
التدريبات السهلة.
وعدد نسبة مئوية التدريبات يف مستوى التطبيق والتحليل ىو  .% 19،2إذا
يقارن بنسبة مئوية التدريبات اجليدة للتدريبات ادلتوسطة وىي  ،% 41فهذه النتيجة مل
يبلغ إىل ح ّده.
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وعدد نسبة مئوية التدريبات يف مستوى التقوًن واإلبداع ىو  .% 9،0إذا يقارن
بنسبة مئوية التدريبات اجليدة للتدريبات الصعبة وىي ،% 91فهذه النتيجة مل يبلغ إىل
ح ّده بل بعيدا ج ّدا.
ويف ىذا البحث يوجد أن عدد التدريبات يف مستوى حفظ التعلم (التذكر) ىو
 594تدريبا بنسبة مئوية  .% 91،8أما التدريبات يف مستوى نقل التعلم (الفهم،
التطبيق ،التحليل ،التقوًن ،اإلبداع) ىو  198تدريبا بنسبة مئوية  .% 04،5من ىذه
النتيجة تدل أن اذلدف من كتاب العربية للناشئني ىو تعليم نقل التعلم.
كما ادلكتوب من قبل ،أ ّن العملية ادلعرفية يف مستوى التذكر ؽليل إىل حفظ
التعلم الذي يطلب من الطالب لتعلّم ادلواد التعليمية وذكره يف مدة طويلة .أما العملية
ادلعرفية يف مستوى الفهم والتطبيق والتحليل والتقوًن واإلبداع ؽليل إىل نقل التعلم الذي
يطلب من الطالب لتوسيع الًتكيز أي تطوير العمليات ادلعرفية اليت جاوزت التذكر .إذا
كان أىداف التدريبات تعليم نقل التعلم ،فالتدريبات ػلتوي على العمليات ادلعرفية يف
مستوى الفهم ،والتطبيق ،والتحليل ،والتقوًن ،واإلبداع.
من ىذا البيان أ ّن يف اعداد التدريبات علينا أن هنتم نسبة التدريبات يف الكتب
التعليمية الذي يشجع الطالب الستعمال كفاءة تفكريىم يف حل التدريبات أو يشمل
على صبيع ادلستوى ادلعريف ليس فقط حلفظ التعلم ولكن لنقل التعلم أيضا.
اخلصالةة
أ ّن تدريبات كتاب العربية بني يديك ىو يف مستوى الفهم إىل مستوى اإلبداع.
ويغلب ثالثة مستوى األول (التذكر ،الفهم ،التطبيق) على ثالثة مستوى األخري
(التحليل ،التقوًن ،اإلبداع) بنسبة بعيدة وىي  .% 91،1حيث أن عدد التدريبات يف
مستوى األخري (التحليل ،التقوًن ،اإلبداع) فقد  .% 54،1يشمل كتاب العربية بني
يديكعلى صبيع ادلستوى ادلعريف من تصنيف بلوم للمعرفة .ويركز تدريبات كتاب العربية
بني يديك على مستوى التذكر يف اعداد التدريبات.
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