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 :هذه الرسالة إىل ةالباحث هتدى
 

 ،اصغاره منذ ةالباحث ربيا لذانلا سوراتىدة والسي   أطمنطود ، السي  احملبوبنياألم و  باأل
   اآلن.ابلصرب والرفق حىت اونصحاه اوأرمحاه ألحوالا مجيع ىف اهلمة اوأعطياه

 .آمني دائما هلما اركويب حيفظهما نأ الل   عسى

*** 
 صوكيهرتى وحي آندة الصغرية وأخىت وحيوىن تري الكبرية أخيت

 احلياة هلما هللا يبارك أن وعسى البحث هذا إمتام يف الباحثة شج عتا اللتان 
 .آمني األمور مجيع يف ابلنجاح ماهل ةالباحث دعت

*** 

 البحث هذا إمتام يف الباحثة احلماسة وأعطىن شج عىن لذيا جولينطو بودي زوجي
 احلياة هلما هللا يبارك أن وعسى

*** 
 .دعائهم على شكرا اآلخر، تلو واحد أذكره أن أستطيع ال الىت عائلىت مجيع

*** 
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والصالة والسالم  وبه نستعني على أمور الدنيا والدين، احلمد هلل رب العاملني
 آله وأصحابه أمجعني. أشرف األنبياء واملرسلني وعلى لى ع

إمتام هذه من بذل جهده يف املساعدة على إىل كل جزيل الشكر مث أتقدم 
تم إال ابإلرشادات والتوجيهات واالقرتاحات واملساعدات من ال ت فهذه الرسالة. الرسالة

 :أخص ابلشكر إىلو بوبة واألساتذة الكرام والزمالء، األسرة احمل

، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية أ. د. عبد احلارس فضيلة -1
 .ماالنج

، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم مولياديأ. د.  فضيلة -2
 .ماالنجاإلسالمية احلكومية 

العليا ولداان وركاديناات، رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكل ِّية الدراسات د.  فضيلة -3
 املشرف األولكوهو  ، ماالنجاهيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالان مالك إبر 

 .هللا خري اجلزاء هجزا ،الرسالة هذهالذي قد أشرف وشجع الباحث يف إمتام 
 نود.حممد فيصل كاملشرف الثاين الذياألول  كاملشرف  يف املصطفيسد.  فضيلة -4

 .هللا خري اجلزاء اجزامه ،سالةالر  هذهيف كتابة  ةالباحث اأرشدو  اأشرف قد
امعة جبيف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا  واملعلمات املعلمني فضيلة -5

العلوم واملعارف  اهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الذين قدمواموالان مالك إبر 
 جزاهم هللا خري اجلزاء.، ةللباحث والتشجيع

ابجلامعة اإلسالمية احلكومية مركز اللغة  ر مديك  آفندي خملصان األستاذ فضيلة -6
 .هللا خري اجلزاء جزاه، ساعدىن يف تيسري هذا البحثالذى  فونوروكو

اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا   كواضع  الرفيق عني فائق األستاذ فضيلة -7
(TOAFL) الذي ساعدىن يف تيسري هذا  جلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكواب
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 .اجلزاء خري هللا جزاه ،حثالب
 رافقوا الذين 2016 للمرحلة العربية اللغة تعليم بقسم" ب" الفصل يف الزمالء -8

 إبراهيم مالك موالان جامعة العليا الدراسات كل ِّية  يف الدراسة بداية من الباحث
 .اجلزاء خري هللا جزاهم إمتامها، إىل ماالنج احلكومية اإلسالمية

 جزاهم املاجستري، مرحلة يف الدراسة إمتام يف ةالباحث عواجش الذين يزمالء مجيع -9
 .اجلزاء خري هللا

ن أصاب فهو توفيق من هللا عز وجل، وأخريا، فهذا جهدي وعملي املتواضع، فإ
فهو لقلة علمي، وعلى القارئ أن يقدم االقرتاحات لتحسني هذا البحث.  وإن أخطأ

ن يستفيد منه، آمني. وصلى هللا على عسى هللا أن جيعل هذا البحث مفيدا وانفعا مل
 سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.
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 مستخلص البحث
نظرية تصنيف بلوم  ى ضوءعل (TOAFL)بنود أسئلة اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا حتليل . 2018. وحي أواتمى، ريتا

رسالة املاجستري. كلية الدراسات العليا قسم املاجستري )دراسة وصفية حتليلية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو(. 
يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف األول: الدكتور شيف املصطفى 

 ، املشرف الثاين: الدكتور حممد فيصل املاجسترياملاجستري
 تصنيف بلومنظرية ، (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا ، بنود األسئلة : اإلشاريةالكلمات 

من  ىحد. وهي إ (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا هي م اللغة العربية ي لتعلإحدى أدوات التقومي
ا تصمم بللجنة ومبعايري معينة. ألهن اختبارات موحدة (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هباعترب ت .الكفاءة اتبار اخت

 .دور مهم االلغة العربية هليف  الشخصكأداة لقياس مستوى قدرة    (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا لذلك، فإن
 جودة األسئلة املوحدة وتلعب دورا هاما، ينبغي أن متتلكقياس الأداة ك   (TOAFL)لعربية لغري الناطقني هبا اختبارات اللغة احىت 

مي  إعداد أدوات التقو ويشري اآلخر. وإماالصعوبة  درجة الصدق وإما درجة إماددة احمل اتختبار االيدة وجيب أن متتلك خصائص اجل
اختبارات اللغة  إن إعداد .لتسهيل املعلمني لقياس مستوى تفكري املتعلمني بلوم فاملستخدمة حىت اآلن إىل مستوى نظرية تصني

لتصنيف بلوم حبيث ميكن قياس يستخدم مستوايت  كل بنوده  يكون أفضل إذا كان إعداد يف (TOAFL) العربية لغري الناطقني هبا
 قامت الباحثة بتحليل درجة صدق ودرجة صعوبة بنودلذلك،  أكثر تعقيدا.بسيط إىل مستوى العلى مستوى  املتعلمني تفكريعملية 

نظرية تصنيف بلوم  على ضوءفهم الرتاكيب والعبارات )مهارة الكتابة(  من انحية (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا 
 يف اجملال املعريف.

 (TOAFL)للغة العربية لغري الناطقني هبا وهدف هذا البحث ملعرفة صدق بنود أسئلة وصدق حمتوى بنود أسئلة اختبارات ا

نظرية تصنيف بلوم  على ضوء (TOAFL)نظرية تصنيف بلوم ودرجة صعوبة أسئلة اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا  على ضوء
 .(IAIN)ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو 

 البياانت احملتاجة، استخدمت الباحثة الواثئق وهي أسئلة لنيل إن هذا البحث هو حبث وصفي حتليلي ابملدخل املختلط. و 
 (TOAFL)وورقة أجوبة مشتاركي اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا  (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

 ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو.
ابجلامعة  (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا لة درجة صدق بنود أسئن إ (1: هذا الدراسة هيونتائج 

نظرية  على ضوءأيضا  درجة صدق بنود األسئلة العالية ودرجة صدق حمتوى بنود األسئلة العالية هلااإلسالمية احلكومية فونوروكو 
ابجلامعة اإلسالمية احلكومية  (TOAFL)هبا  إن درجة صعوبة بنود أسئلة اختبارات اللغة العربية لغري الناطقنيو ( 2تصنيف بلوم. 

 ئويةمل تستويف نسبة م نظرية تصنيف بلوم على ضوءسئلة املتوسطة ودرجة صعوبة األسئلة درجة صعوبة األ فونوروكو تدل على
. وأما نسبة مئوية %0 6، وج%0 5، وج%50 4، وج%0 3، وج%0 2، وج%50 1جهي املثالية  الكلمات العمليات

اللذان يقعان يف    %30(" 2(" و"الفهم )ج1نظرية تصنيف بلوم فهي مستوى "التذكر )ج على ضوءعمليات املثالية الكلمات ال
" املتوسطةاللذان يقعان يف مستوى "األسئلة  %40(" 4(" و"التحليل )ج3مستوى "التطبيق )ج"األسئلة السهلة" و  مستوى

 .قعان يف مستوى "األسئلة الصعبة"اللذان ي %30( 6(" و"االبداع )ج5ومستوى "التقومي )ج
رات املوجودة انتائج حتليل االختب أن يالحظهي  (TOAFL)اللغة العربية لغري الناطقني هبا  واالقرتاحات لواضع اختبارات

 ميمتص واضع االختبارات يد أن يتماجل وسيكون منة. املتوسطصعوبة الودرجة  ةالصدق العالي درجةاألسئلة اليت مل تستويف  يصلحو 
، بلوم لنظرية تصنيف العملياتئوية الكلمات مإىل مستوى نسبة  وفقا (TOAFL)اللغة العربية لغري الناطقني هبا  اختباراتإعداد 

 قبل. أوسع من  (TOAFL)اللغة العربية لغري الناطقني هبا  اختباراتحبيث يكون مستوى التفكري يف 
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One of the evaluation instruments of learning Arabic is Test of Arabic Foreign 

Language (TOAFL). TOAFL is one of proficiency test. TOAFL is considered a 

standardized test because it is composed by teams and with certain criteria. Therefore, 

TOAFL as a tool to measure one's ability level in Arabic has a very important role. So 

TOAFL as a standardized and important role meter must have a good quality of 

questions, and must have the characteristics of tests that have been determined both from 

the level of validity, the level of difficulty and so forth. The preparation of evaluation 

tools used during this refers to the level of taxonomic theory bloom to facilitate teachers 

to measure the level of thinking learners. So the preparation of TOAFL would be better if 

the preparation of each item using the level of taxonomy bloom for the process of 

thinking from a simple level to a more complex level of learners can be measured. So in 

this study the researchers wanted to further analyze the level of validity and difficulty 

level of TOAFL items on the aspects of grammar in terms of the taxonomic theory of 

bloom on aspects of cognitive level. 

This study aims to determine the level of validity of the item question of TOAFL 

in IAIN Ponorogo according to the theory of taxonomic bloom, and the degree of 

difficulty of the item question TOAFL according to theory of taxonomic bloom in IAIN 

Ponorogo. 

This research is a descriptive research type of analysis, with mix method 

approach. To get the data required by the researcher using the method of documentation 

in the form of questions and answer sheets of students. 

The results of this research are: 1) The level of validity of the item questions of 

TOAFL at IAIN Ponorogo has a high degree of  item validity, and  has the validity of 

item item content which is also high according to theory of  taxonomic bloom. 2). and the 

difficulty level of TOAFL at IAIN  indicates the level medium of difficulty level, and the 

difficulty level of TOAFL according to the theory of taxonomy bloom has not met the 

proportion of the percentage of the use of the ideal operational words are C1 50%, C2 

0%, C3 0%, C4 50% C5 0%, C6 0%. While the ideal percentage percentage is C1 and C2 

30% which is at the level of the easy question, and C3 and C4 40% are at the level of the 

medium question, and C5 and C6 30% are at the difficult question. 

The Suggestions for the TOAFL maker to see the results of the existing 

problem analysis and improve the problem that has not met the high level of 

validity and the degree of difficulty of the problem being. And how good the 

preparation of TOAFL problem is adjusted to the percentage level of the use of 

operational words according to the theory of taxonomy bloom, so that the level of 

thinking about TOAFL is more widespread than before. 
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Salah satu instrumen evaluasi pembelajaran bahasa Arab adalah TOAFL. TOAFL 

merupakan salah satu tes profisiensi. TOAFL dianggap tes terstandar karena disusun oleh 

tim dan dengan kriteria tertentu. Oleh karena itu, TOAFL sebagai alat untuk mengukur 

tingkat kemampuan seseorang dalam bahasa Arab memiliki peranan yang sangat penting. 

Maka TOAFL sebagai alat ukur yang terstandar dan berperan penting haruslah memiliki 

kualitas soal yang baik, dan harus memiliki ciri-ciri tes yang telah ditetapkan baik dari 

tingkat validitasnya, tingkat kesukarannya dan lain sebagainya. Adapun penyusunan alat 

evaluasi yang digunakan selama ini mengacu pada tingkatan teori taksonomi bloom untuk 

memudahkan guru mengukur tingkat berfikir peserta didiknya. Maka penyusunan 

TOAFL pun akan lebih baik jika penyusunan setiap butirnya menggunakan tingkatan 

taksonomi bloom agar proses berfikir dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih 

komplek peserta tes dapat terukur. Maka dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis 

lebih jauh tingkat validitas dan tingkat kesukaran butir soal TOAFL pada aspek 

memahami tata bahasa ditinjau dari teori taksonomi bloom pada aspek tingkat kognitif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas butir soal, tingkat 

validitas isi soal TOAFL menurut teori taksonomi bloom di IAIN Ponorogo, dan tingkat 

kesukaran soal TOAFL menurut teori taksonomi bloom di IAIN Ponorogo. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan 

mix method. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan  peneliti menggunakan metode 

dokumentasi berupa soal dan lembar jawaban siswa. 

 Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa:1) Tingkat validitas butir soal TOAFL 

di IAIN Ponorogo memiliki tingkat validitas butir soal yang tinggi, dan memiliki validitas 

isi butir soal yang juga tinggi menurut teori taksonomi bloom. 2). dan tingkat kesulitan 

soal TOAFL di IAIN menunjukkan pada tingkat kesulitan yang sedang, dan tingkat 

kesulitan soal menurut teori taksonomi bloom belum memenuhi proporsi presentase 

penggunaan kata-kata operasional yang ideal yaitu C1 50%, C2 0%, C3 0%, C4 50%, C5 

0%, C6 0%. Sedangkan proporsi presentase yang ideal itu adalah C1 dan C2 30% yang 

berada pada tingkat soal yang mudah, dan C3 dan C4 40% yang berada pada tingkat soal 

yang sedang, dan C5 dan C6 30% yang berada pada tingkat soal yang sulit. 

 Saran untuk pembuat soal TOAFL agar melihat hasil analisis soal yang ada dan 

memperbaiki soal yang belum memenuhi tingkat validitas yang tinggi dan tingkat 

kesukaran soal yang sedang. Dan alangkah baiknya penyusunan soal TOAFL disesuikan 

dengan tingkat proporsi presentase penggunaan kata-kata operasional menurut teori 

taksonomi bloom, agar tingkat berfikir soal TOAFL lebih meluas dari sebelumnya. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 دمةمق .أ
من  االستفادةالتخطيط والتنفيذ والتقومي و الكفاءة التعليمية تشتمل على إن 

ألهنا ترتبط  .التعليمو  التعلم نفصل هذه العمليات يف عملية. ال ميكن أن نتائجه
يكون و يات للوصول إىل األهداف احملددة، هذه العمل .مع بعض دائما بعضها

ج ألنه من عناصر املنه امهم ايضا عنصر يكون التقومي أو  .هاالتقومي دورا مهما في
يف ضوء ما وتطوير الربامج  يساعدان على أوجه القصور والنقص، ومن مث تتم إعداد

التقومي أيضا على مدى حتقق األهداف الرتبوية  ويساعدانأسفرت عنه نتيجة التقومي، 
لتعليم ة يف عملية التعلم وامهم ةن صياغة األهداف الرتبويإ 1الىت نريد حتقيقها.

 (kognitif)يتكون من املعريف  الىت ستند إىل السلوكيةالىت ت   حدها هو األهدافوإ
 (. psikomotorik)احلركي نفس و  (afektif) الوجداينو 

رات، وذلك من اقر الالوصول إىل حكام و األعملية إصدار هو فأما التقومي و 
الرتبوية  على ضوء األهداف، و فيها الضعفالقوة و حي اخالل التعرف على نو 

جودة التعليمية إحدى الوسائل لقياس  2التعليم.قبولة بقصد حتسني عملية التعلم و امل
التقومي. ألهنا وسيلة كفاءة العالية يف عملية القياس و ال ا منالبد هلو . االختبارات هي

قدرته يف جمال  صورةيعطي الذى شخص السلوك مهمة مستخدمة الكتساب 

                                                           
)القاهرة: مكتبة  املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إىل التطبيق،ونس وأصحابه، فتحي علي ي 1

 146( ص.2003وهبة، 
( 2003، ) عمان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، ، الفروق الفردية و التقوميأنسي حممد أمحد قاسم 2 

 262ص. 
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اللغة اليت  اتكاختبار   العربية االختبارات يف تعليم اللغة ههذعرف وت   3.تعليم احملددال
 مكوانهتا.نواحي املهارات االربع و من  4الكفاءة اللغوية مستوى لغتها األساسية هي

جيدة اذا ت عد  أن االختبارات  Suharsimi Arikuntoعرب  سحرمسي عاركونتو 
لثبات واملوضوعي وهي الصدق واشروط استوىف شروطها اليت حتتوي على مخسة 

ونعرف أن االختبارات املثالية ليست سهلة وال صعبة. يري  5.والتطبيق واالقتصاد
صعوبة األسئلة تتكون من األسئلة السهلة واملتوسطة  حممد مثىن وأصحابه أن درجة

  6 ة.األحكام املت بع وهذه هي 30:40:30صعبة هي الو 
ف التعليمية خاصة ما تتعلق وجتب على االختبارات اجليدة أن تستويف األهدا

بسلوك الطالب، وقد صن ف بلوم تصنيفا ألهداف التعليمية من نواحي املعرفية 
، continuumوالوجدانية ونفس احلركي. ففي تصنيفه تكون الفئات عرب متصل 

واملتصل يصبح إحدى املبادئ املنظمة الرئيسية فيه. حيث حيتوي ب عد العملية املعرفية 
ويفرتض ( التقومي، واإلبداعو  التحليل،و  والفهم، والتطبيق، التذكر،) على ستة فئات

أي، أن الفهم يعتقد أنه أكثر تعقدا  .أن تعترب هذه الفئات عن درجة التعقد املعريف
 7.وهكذا ،الفهممن يعتقد أنه أكثر تعقدا معرفيا تطبيق التذكر، و المن معرفيا 

 تكون منياملعرفية عملية القياس  أن من هذه العبارة لصوتستطيع الباحثة أن خت
 من تتكون اجليدة االختباراتأبن عىن وهذا ي، املعقدةإىل  ةبسيطال االختبارات

فية للوصول إىل عملية املعر القياس على  استنادا االختبارات السهلة إىل الصعبة
    .األهداف الرتبوية

                                                           
3 Sri Wahyuni, Syukur Ibrahim, Asasemen Pembelajaran Bahasa, ( Malang: PT Refika Aditama, 

2012) hlm. 2  
4 Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: ITB Bandung, 1996) hlm. 1 
5 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012),hlm. 

72 
6 Moh. Matsna, dkk. Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, (Tanggerang: al kitabah, 

2012), hlm. 183 
)القاهرة: مكتبة مراجعة لتصنيف بلوم لألهداف التعليمية، لورين أندرسون و أصابه، ترمجه فايوز مراد مينا، 7

 43(، ص.2006األجنلو املصرية، 
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 غري املقننةاالختبارات  إىلإعداده  بناًء علىأنواع االختبارات وتنقسم 
االختبارات لقياس مستوى  فهي أما االختبارات غري املقننة. و االختبارات املقننةو 

اليت أداره املعلم، وهي اليت مل لوصول إىل الكفاءة بعد عملية التعليم االطالب  جناح
ة قدر  فهي كمستواايت أما االختبارات املقننةتتعرض للتجريب والتحليل والتعديل. و 

أبهنا االختبارات اليت قام هبا الطالب  املقننةربانمج املعني. وتقصد الطالب ىف ال
 عينة النوع مناملؤسسة املأو  املدرسة تضع 8.ابتباع نفس التعليمات ويف نفس احلدود

اختبارات اللغة . وتكون على نطاق واسع املستخدم عنيامل ابملعياراالختبارات،  هذه
تتكون هذه  .اتاالختبار  هاألنواع من هذ ىحدإ (TOAFL) العربية لغري الناطقني هبا

االختبارات من فهم املسموع، وفهم املقروء، وعناصر اللغة مثل القواعد واملفردات 
 وغريها.

سالمية احلكومية يف ريف هداية هللا اإلكانت جلنة مركز اللغات جبامعة ش
. وهذه  (TOAFL)لغري الناطقني هبااختبارات اللغة العربية  جاكرات تعترب أول واضع

قدرة الطالب يف اللغة العربية  عن أداة قياس االختبارات تستويف احتياجات اجلامعة
اإلجنليزية تكون اختبارات اللغة لدراسات االسالمية. و لطالب املاجستري ل وخاصة

،  (TOAFL)ختبارات اللغة العربية املوحدةمناذجا ال  (TOEFL)لغري الناطقني هبا
 9االختبارات. ا كامال هبذهوتقلد اللجنة تقليد

يف  ةمستخدم  (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا تأصبح
  قبل أو متطلبات الطالب الَقبول ية يف هذا العامل كشرط االمتحاناملؤسسات التعليم

 معيار قيةلرت  فهي . وأما األهداف من هذه االختباراتالعلمي البحث أن يكتبوا
من  خر ِّجينيقياس مستوى قدرة العربية لل يكونوضوح، حبيث و بدقة  اخلر ِّيججودة 

ؤسسات التعليمية اليت تستخدم إحدى املو  .ومقررا نامعي   امعيار  سسة أو اجلامعةاملؤ 

                                                           
8 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, ( Yogyakarta: 

BPFE-YOGYAKARTA, 2011), cet. Ke II, hlm. 107-109 
9 Pusat Bahasa, Test of Arabic as A Foregn Language, Diakses http://pusatbahasa.uinjkt.ac.id 

Minggu 26 november 2017 pukul 13.30 wib 

http://pusatbahasa.uinjkt.ac.id/
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فونوروكو امعة اإلسالمية احلكومية ابجل(PB) مؤسسة مركز اللغة  االختبارات هي هذه
(IAIN). 

 يف هذه اجلامعة هي  (TOAFL)الناطقني هباكانت اختبارات اللغة العربية لغري 
هذه  (PB) مركز اللغة اخلاصة من  اللجنة أو الفرقة وت عد  ، السابقة االختباراتتطوير 

. وتكون نفسها يف بيئة اجلامعة مقننةهذه االختبارات تكون لذلك  ،االختبارات
ف م الذين سو اقسالطالب من مجيع األ القبول ومتطلبات أيضا كشرط امتحان

 ناقسة رسالة الليسانس ورسالة املاجستري.مب يؤد ون
 تتمانراجعة امليدة و اجلصائص ابخل املقننة االختباراتوتطوير  نعرف أن إعداد

 اإلعداد مراحل  تتكونو  .من املتطلبات ةبعد املتعلقة عدة املراحل خاللمن 
 عدة مراحلو ت االختبارا بنودإعداد وكتابة و ديدة اجلطبوعات املوالتطوير من إعداد 

 من خالل مواصفات حتليل بنود األسئلةو ملراجعة اعدة مراحل و ات ختبار اال جتريبية
اول  االختبار املقننوالبد لكل جودة بنود  10.االختبارات اجليدة ي ستعرض وحي 

الستفاء املعيار احملدد، ويشتمل على درجة الصدق ودرجة الصعوبة والتمييز وغري 
 ختبار الذي ميتلك اجلودة واخلصائص اجليدة واملقننة.ذلك للحصول على شكل اال

امعة اإلسالمية اجلالباحثة مع احملاضر من  املبدئية اليت قامت هبا بعد املقابلةو 
هذه اختبارات اللغة العربية ، وجدت الباحثة على أن (IAIN)فونوروكو احلكومية 

لَّل بنود أسئلتها من خالمل   (TOAFL)لغري الناطقني هبا املنهج الكمي والكيفي  لحت 
مواصفات االختبارات اجليدة املذكورة )من رأي سحرمسي واالختبارات  وأيضا من

قد عرفنا أن االختبارات اجليدة واملقننة رفية لتصنيف بلوم(. و املثالية ومن انحية املع
حتلل من هذه املشكلة، تريد الباحثة أن  بناءاً  .استوفت الشروط واخلصائص املذكورة

بنود  جودةعرفة مل (TOAFL)د أسئلة اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا بنو 
 ت صَلح ألهناد عمت ابلبياانت اإلحصائية أو  اقبل األسئلة ألهنهل ت   االختبار أسئلة

على غري مستخدمة  جتريبيا تثبت أو عدم استخدامها ألهناعدد العيوب  و جدت
                                                           

10 Moh. Matsna, dkk. Pengembangan Evaluasi..., hlm. 57 



5 
 

 

حتلل بنود أسئلة اختبارات اللغة  ووبذلك موضوع هذا البحث ه 11.اإلطالق
ابجلامعة على ضوء نظرية تصنيف بلوم  (TOAFL)العربية لغري الناطقني هبا 

 .  (IAIN)اإلسالمية احلكومية فونوروكو 
 

 أسئلة البحث .ب
 تقدم الباحثة أسئلة البحث كما يلي:ساعتمادا على خلفية البحث السابقة، 

 (TOAFL) العربية لغري الناطقني هبا اختبارات اللغةصدق بنود أسئلة  ما مدى .1

 ؟ (IAIN)فونوروكو امعة اإلسالمية احلكومية على ضوء نظرية تصنيف بلوم ابجل
 اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هباأسئلة  بنود درجة صعوبة ما مدى .2

(TOAFL) فونوروكو امعة اإلسالمية احلكومية ابجل على ضوء نظرية تصنيف بلوم
(IAIN)؟ 

 
 هداف البحثأ .ج

 البحث السابقة، يهدف هذا البحث إىل األمور التالية: مشكلةوفقا لتحديد 
على  (TOAFL)صدق بنود أسئلة اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا  ملعرفة .1

 .(IAIN)فونوروكو امعة اإلسالمية احلكومية ابجل ضوء نظرية تصنيف بلوم
 (TOAFL)غة العربية لغري الناطقني هبا درجة صعوبة أسئلة اختبارات اللملعرفة  .2

 .(IAIN)فونوروكو امعة اإلسالمية احلكومية على ضوء نظرية تصنيف بلوم ابجل
 

 فروض البحث .د
 تستوىفال  (TOAFL) اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبابنود أسئلة إن 

 .ومنظرية تصنيف بلومستوايت  اجليدة،ودرجة الصعوبة  اجليدة، صدقالدرجة 
                                                           

11 Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reabilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi 

Kurikulum 2004, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2005), hlm. 10-11 
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 البحث أمهية .ه
التطبيقية كما ئج إجيابية من النواحي النظرية و يرجى أن أييت هذا البحث بنتا

 يلي:
 الناحية النظرية .1

يف تطوير العلوم خاصة يف هذا البحث زايدة مصادر النظرية  تكون نتائج .أ
 جمال تقومي االختبارات اللغوية.

اضرين يف وضع مفيدة للمدرسني أو احملمعرفة و  هذا البحث نتائج كونتأن  .ب
   .اختبارات اللغة العربية اجليدة

 طبيقيةتالناحية ال .2
اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني ملراجع عن أن يكون هذا البحث زايدة ا .أ

  .لجامعةل اجليدة  (TOAFL)هبا
أسئلة االختبارات  بنوديف أخذ القرار عن أية  اأن يكون هذا البحث مفيد .ب

نني من انحية صدق بنود االختبار ودرجة رة املمتحالىت تستطيع أن تقيس قد
لتعليم اللغة العربية جبامعة  املكثفللربانمج الصعوبة ومن انحية تصنيف بلوم 

  .موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ختبارات تصميم واعداد وتطوير اال من انحية اأن يكون هذا البحث مفيد .ج

لواضعي اختبارات اللغة العربية لغري  ارات قبلهمبعرفة عيوب االختبا ابعده
   (TOAFL)الناطقني هبا

أن يكون هذا البحث خربة مفيدة بعد عملية حتليل اختبارات اللغة العربية  .د
ة للباحثة ومرجعا ملعرفة االختبارات اجليد  (TOAFL)لغري الناطقني هبا

 .للباحثني األخرى
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 حدود البحث .و
باحثة هذا البحث يف حتليل بنود أسئلة اختبارات اللغة : تركز الاحلدود املوضوعية .1

 بندا، 40خاصة يف مهارة الكتابة وعددها   (TOAFL)العربية لغري الناطقني هبا
النظرية تصنيف  درجة صعوبة االختبارات على ضوءصدق و من انحية درجة 

 خاصة يف الناحية املعرفية.  بلوم
 (PB) مركز اللغةاالختبارات يف  هذ: تقوم الباحثة بتحليل هاحلدود املكانية .2

 . (IAIN)فونوروكو امعة اإلسالمية احلكومية جلاب
: ستقوم الباحثة بتحليل بنود أسئلة اختبارات اللغة العربية لغري احلدود الزمانية .3

 . م2018-1017من العام الدراسي  (TOAFL)قني هبا الناط
 

 الدراسات السابقة .ز
موالان  معةالطالب يف الدراسات العليا جباكتبها الىت   البحوث الباحثة وجدت

اليت تتعلق بتحليل بنود أسئلة اإلختبارات  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 هي:

(،)رسالة املاجستري( تقومي أمناط أسئلة 2011ف )أجنانج برهان الدين يوس .1
عة موالان )دراسة تقوميية جبام  (TOAFL)إختبار اللغة العربية لغري الناطقني هبا

(. يهدف هذا البحث لتحليل أمناط مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
أسئلة اختبار اللغة العربية لغري الناطقني هبا الذي وضعته اللجنة من الربانمج 
اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

صعوبة والتمييز. استخدم الباحثة منهج ماالنج من حيث الثبات ودرجة ال
(. أن الثبات من اختبار اللغة 1الوصفي ابملدخل الكمي. نتائج البحث : 

(. و درجة الصعوبة من هذا االختبار 2. 8324،0العربية لغري الناطقني هبا هو 
هي مائة و مخس سؤاال يف الدرجة املتوسطة أي هذا األسئلة جيدة و هي 
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أربع و عشرون سؤاال يف درجة الصعب جدا و هي ستة  سبعون يف املائة، و
عشرة يف املائة، و الباقي وهو واحد و عشرون سؤاال يف درجة السهلة جدا و 

(. و التمييز هلذا االختبار هو تسع أسئلة يف التمييز 3هي أربعة عشرة يف املائة. 
و هو  (، و سبعون سؤاال يف التمييز املتوسط%6اجليد و هو ستة يف املائة )

(، و عشرون سؤاال يف التمييز الضعيف و هو %47سبعة وأربعون يف املائة )
(، و اثنان و ثالثون سؤاال يف عدم التمييز و هو %13ثالثة عشرة يف املائة )

(، و تسع عشرة سؤاال يف التمييز السالب و %21واحد و عشرون يف املائة )
 (%13هو ثالثة عشرة يف املائة )

حتليل أسئلة االختبار ملادة  )رسالة املاجستري( (،2011حكمة خالدة، ) .2
عربية )دراسة تقوميية يف مهارة القراءة يف الربانمج اخلاص لتعليم اللغة ال

يهدف هذا البحث  الان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج(.جامعة مو 
لثبات لتحليل أسئلة االختبار ملادة مهارة القراءة من انحية صدق احملتوى وا

منهج البحث اليت . و ودرجة الصعوبة والتمييز وصفات االختبار اجليد
نتائج البحث يف هذا ة هو منهج وصفي حتليلي تقوميي. و استخدمت الباحث

( أن حمتوى االختبار ملادة مهارة القراءة أيخذ من مادة الدراسية 1البحث هي: )
( أن ثبات 2الثقافية. )يف املرحلة الثانية، وهو الكفاءة اللغوية و الكفاءة 

( أن درجة 3. )0،75االختبار ملادة مهارة القراءة جيذا ألن تقديره علي و هو 
على مستوى "سهل جدا"  %33،3الصعوبة يف هذا االختبار تتكون من 

على مستوى "صعب جذا". و  %6،7على مستوى "متوسط" و  %60و
ىل التبديل أو البنود اليت تقع يف مستوى سهل جدا و صعب جدا حتتاج إ

على مستوى  %14،66( أن التمييز يف هذا االختبار يتكون من 4التغيري. )
على مستوى "انقص"  %20على مستوى "متوسط" و  %38،67"عايل" و 

على مستوى "سلبية" و البنود اليت ليست  %8ليس له التمييز و  %18،67و 
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( 5 التبديل و التغيري. )هلا التمييز و البنود الىت تقع يف مستوى سلبية حتتاج إىل
صفات االختبار اجليد: أوال: أن صدق حمتوى االختبار جيدا، اثنيا: يكون 
االختبار اجليد سهل التدريج. اثلثا: أن املواد االختبار ملادة مهارة القراءة متثل 
مواد الدراسية مستخدمة. رابعا: قد حيدد الوقت االختبار و تكون هذا االختبار 

عامل الوقت. خامسا: أن تعليمات أسئلة االختبار ملادة مهارة اجليد يراعي 
القراءة مل تكوهنا جيدة ألن بعض التعليمات غري واضحة. سادسا: أن شكل 

 أسئلة االختبار جيد ألن هذا االختبار ذو شكل منسق تراعي فيه األمور.
،جودة إختبار كفاية لألجانب )رسالة املاجستري( 2012 فتحي هداية، .3

(TOAFL) ،) دراسة حتليلية يف جامعة سنن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية
يهدف هذا البحث إىل حتديد صحة الرتاكيب النحوية املستخدمة  ،بيوجياكرات(

يف أسئلة االختبار، ومستوى صعوبة، مستوى التمييز ودجة الثبات من بنود 
. كراتلطالب جامعة سنن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية يوجيا  IKLAاألسئلة  

املدخل املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكمي ابملنهج الوصفي. ونتائج 
ابعتباره اللغة العربية يف  IKLAالبحث هي إن مستوى صحة الرتاكيب اختبار 

درجة جيد، ألن أقل من األخطاء يف مرحلة الصرفية، النحوية احلوروف املعاين، 
يف مرحلة اإلمالئية. وأما مستوى . ويوجد األخطاء الكثرية املعجمية واألسلوب

اليوجد أي التمييز، ،  (negative) هو يوجد بسلبية IKLAالصعوبة من اختبار 
الذي  IKLA  انقص، متوسط، وجيد. وبنسبة للبياانت درجة الثبات اختبار

من األقسام يف جامعة  طالب  39ويشرتك ب 2012يوليو  18خيترب يف اتريخ 
. وقال توجك مان إن اختبار الذين كون 86،0 سنن كاحلاكا، فنتيجتها هي

. 85،0. ولالختبار املقنن أقل درجتها 60،0املعلم يقال اثبت إذا كان درجتها 
درجة ثباهتا جيد ألن نتيجتها أكرب من املؤشر  IKLA  ولذلك، هذا االختبار

85،0 
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 تقومي بنود األسئلة يف (، )رسالة املاجستري(2016)رزكا أنواغراه إرتضاين،  .4
على مستوى املدرسة  (UAMBN)اختبارات اللغة العربية الشامل الوطين 

)يف املدرسة الثانوية اإلسالمية م. 2015-2014ية اإلسالمية للسنة الثانو 
هدف هذا البحث ملعرفة مدى درجة صدق  احلكومية الثالث ماالنق(،

ة، تشتت احملتوى، صدق بنود األسئلة، صعوبة بنود األسئلة، متييز بنود األسئل
للسنة الدراسية  (UAMBN)بنود األسئلة يف اختبار اللغة العربية الشامل الوطين 

لقياس كفاءة الطلبة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالث  2015
هذا البحث حبث وصفي ابملدخل الكمي. و نتائج هذه الدراسة هي  ماالنق.

يدة، و له درجة صدق بنود األسئلة أن هذا االختبار له درجة صدق احملتوى اجل
غري جيدة، و له درجة ثبات بنود األسئلة الداخلية اجليدة. وله درجة صعوبة 
بنود األسئلة املتوسطة، وله درجة متييز بنود األسئلة اجليدة، وله درجة تشتت 

 بنود األسئلة غري جيدة.
 ختالف فيما يلي: انطالقا من الدراسات السابقة، وجدت الباحثة وجه االتفاق واإل

 
  (1.1)جدول 

 الدراسات السابقة

 بحوث السابقةال وجه االتشابة وجه االختالف

 وأما وجه االختالف بني البحث
ي والبحث اجلديد فه قالساب

حتليل بنود أسئلة اختبارات 
اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

(TOAFL)   من انحية الثبات

أما وجه االتشابة بني 
البحث السابق والبحث 
اجلديد فهي حتليل أمناط 
أسئلة اختبار اللغة العربية 
لغري الناطقني هبا 

أجنانج برهان الدين 
(،)رسالة 2011يوسوف)

املاجستري( تقومي أمناط أسئلة 
إختبار اللغة العربية لغري 

  (TOAFL)الناطقني هبا
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وحتليل بنود أسئلة  والتمييز
ارات اللغة العربية لغري اختب

من انحية  (TOAFL)الناطقني هبا 
 ومستوايت بنود االختبار صدق

 النظرية تصنيف بلوم. 

 حدود البحث. -
 احلدود الزمانية. -
 مكان البحث. -

(TOAFL)  من انحية
 درجة الصعوبة.

 

)دراسة تقوميية جبامعة موالان 
مالك إبراهيم اإلسالمية 

 (احلكومية ماالنج

 وأما وجه االختالف بني البحث
 يديد فهوالبحث اجل قالساب

حتليل أسئلة االختبار ملادة 
مهارة القراءة من انحية صدق 
احملتوى والثبات والتمييز 

وحتليل  وصفات االختبار اجليد
بنود أسئلة اختبارات اللغة العربية 

من  (TOAFL)لغري الناطقني هبا 
 بنود االختبار انحية صدق

 النظرية تصنيف بلوم. ومستوايت

 مكان البحث. -

شابة بني أما وجه االت
البحث السابق والبحث 

حتليل أسئلة  اجلديد فهي
االختبار من انحية 

 درجة الصعوبة

 

(، 2011حكمة خالدة، )
)رسالة املاجستري( حتليل 
أسئلة االختبار ملادة مهارة 
القراءة يف الربانمج اخلاص 
لتعليم اللغة العربية )دراسة 
تقوميية يف جامعة موالان مالك 

احلكومية إبراهيم اإلسالمية 
 مباالنج(

 وأما وجه االختالف بني البحث
 يوالبحث اجلديد فه قالساب

إختبار كفاية لألجانب حتليل 

أما وجه االتشابة بني 
البحث السابق والبحث 

حتليل بنود  اجلديد فهي

)رسالة  2012فتحي هداية، 
،جودة إختبار  املاجستري(

 ،(TOAFL)كفاية لألجانب 
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(TOAFL)  من انحية الثبات
وحتليل بنود أسئلة والتمييز 

اختبارات اللغة العربية لغري 
من انحية  (TOAFL)الناطقني هبا 

 ومستوايت بنود االختبار صدق
 النظرية تصنيف بلوم.

 كان البحثم -

أسئلة اختبارات اللغة 
العربية لغري الناطقني هبا 

(TOAFL)  من انحية
 درجة الصعوبة

دراسة حتليلية يف جامعة سنن  (
اإلسالمية احلكومية كاجلاكا 

 بيوجياكرات(

 وأما وجه االختالف بني البحث
تقومي  يوالبحث اجلديد فه قالساب

بنود األسئلة يف اختبارات اللغة 
العربية الشامل الوطين 

(UAMBN)  من انحية صعوبة
بنود األسئلة ومتييز بنود 
األسئلة وتشتت بنود األسئلة 
وحتليل بنود أسئلة اختبارات اللغة 

بية لغري الناطقني هبا العر 
(TOAFL) بنود  من انحية صدق

النظرية  ومستوايت االختبار
 تصنيف بلوم.

 مكان البحث -

أما وجه االتشابة بني 
البحث السابق والبحث 

حتليل بنود  اجلديد فهي
من أسئلة االختبارات 

انحية صدق بنود 
األسئلة ودرجة 

 الصعوبة

رزكا أنواغراه إرتضاين، 
اجستري( (،)رسالة امل2016)

تقومي بنود األسئلة يف 
اختبارات اللغة العربية 

 (UAMBN)الشامل الوطين 
على مستوى املدرسة الثانوية 

-2014اإلسالمية للسنة 
م. )يف املدرسة 2015

الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 الثالث ماالنق(
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ل بنود أسئلة يحتلومن البحوث السابقة تريد الباحثة أن تبحث عن 
على ضوء النظرية تصنيف بلوم  (TOAFL)اللغة العربية لغري الناطقني هبا  اختبارات

خيتلف هذا . (IAIN) فونوروكوامعة اإلسالمية احلكومية جلاب (PB)مركز اللغة يف 
البحث من البحوث السابقة من انحية املوضوع، ومكان البحث، واتريخ البحث، 

  هذا البحث.وحدود البحث. وتستخدم الباحثة املنهج املختلط يف
 

 حتديد املصطلحات .ح
العملية يف التقومي ملعرفة جودة بنود أسئلة اإلختبار من  :بنود اإلختبار حتليل .1

ة من انحية واصفات اجليداملمن  داده ومعرفة اخلصائص الرئيسية وهيانحية اع
 غري ذلك.صدقه ودرجة الصعوبة و 

وسيلة لقياس قدرة أو  : ال(TOAFL)ا اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني به .2
العربية  12ةالكفاء اتاختبار  إحدىوهي كفاءة الطالب يف اللغة العربية. 

تتكون هذه االختبارات من . القياسية يف التعليم العايل اإلسالمي يف إندونيسيا
 فهم املسموع، وفهم املقروء، وفهم الرتاكيب والعبارات )مهارة الكتابة(.

نيف العمليات املعرفية اليت هتدف إىل مساعدة إطار التفكري لتصتصنيف بلوم:  .3
 ويسمى هذا التصنيف تقومي تعليمهم. ونتوسيع اتاالختبار  واضعياملعلمني أو 

 تصنيف بلوم صدق بنود االختبار عند نظريةو ة. التعليمي األهداف أو املستوايت
سمي ، وي" Kata-kata Operasional" كلمات العملياتحيتوى بااا يف اجملال املعريف

 content) . وتعد أداة قياس اللغة له صدق احملتوى بصدق احملتوىهذا الصدق 

validity)السلوكية صائصخلاب فقاإذا كان نتائج املقياس يو  أحدها العايل 
 صياغة بنود االختبارات الىت يف يستخدمها املعلم كلمات العملياتبااا. و املقيسة

                                                           
هي اختبارات ال هتدف إىل اختبارات اكتساب لغة الطالب، وال ترتبط ابملناهج الدراسية  ت الكفاءةاختبارا 12

 .والكتب املدرسية ومدة برانمج التعلم املعني، وإمنا اختبارات الكفاءة واملهارات اللغوية للطالب بشكل عام
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يف بنود  درجة الصعوبةيس. وأما ب يف عملية التدر مبا قد تعلم الطاليناسب 
عند نظرية تصنيف بلوم فهي تعد املستوايت  ةاملعرفي الناحية من االختبار
التقومي، واإلبداع( معقدة اليت تتكون من و  التحليل،و  والفهم، والتطبيق، )التذكر،

االختبارات  من تتكون اجليدة االختباراتأبن عىن البسيط إىل املعقدة. وهذا ي
  الصعبة يوافق ابملستوايت السادسة.السهلة إىل
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 ةوياللغ اتاملبحث األول : االختبار 
كانت االختبارات احدى وسائل التقومي املتنوعة، وهي وسيلة رئيسية تعمل 
على قياس مستوي حتصيل الطالب، والتعرف على مدى حتقيق املنهج الدراسي 

ودة، والكشف عن مواطن القوة والضعف يف ذلك، ومدى التقدم الذي لألهداف املنش
أحرزته املدرسة، وبذلك ميكنها على ضوءه العمل على حتسني وتطوير العملية الرتبوية 

القرار املنشودة حىت ميكن إصدار قرار بشأهنا. و  والتعليمية وميكنها من حتقيق األهداف
د يكون غري ذلك مما له صلة ابلعملية هنا قد يكون إداراي و قد يكون علميا و ق

نفصل عملية ال نستطيع أن  13التقومي بذلك يساعدان على اختاذ القرار.لتعليمية ككل. و ا
ال سيام االختبار. يف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية و املكوانت األخرى من التقومي 

ان كل االرتباط حبيث يصعب احلقيقة أن االختبار وتعلم اللغة العربية مها عمليتان مرتابطتو 
داة لتعزيز عملية التعلم ولدفع الدارس إىل األكون ل إحدامها عن األخرى وجيب أن تفص

األمام أو وسيلة لتقومي األداء اللغوي للدارس. ففى احلالة األوىل جند أن االختبار موجه 
 14الثانية فإن التعليم موجه حنو االختبار. احلالةحنو ما درس فعال، وىف 

ضروراي، فالبعض ا و ففي كل األنظمة التعليمية تلعب االختبارات دورا مهم
املواد و من مث نضع الربامج ف الرتبوية من خالل االختبارات و منها تعرب عن األهدا

كز على املواد التعليمية أو الربامج أوال مث يكون هذا مدخال ، والبعض اآلخر تر التعليمية

                                                           
)القاهرة: دار الفكر  ،اطقيم بلغات أخرىاملرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للنعلي أمحد مدكور و أصحابه، 13

 545ص.، (2010العريب، 
( ص. 1997) اململكة العربية السعودية : جامعة امللك سعود،  االختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد،   14

31 
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 -ذين النظامني نظام اثلث حيث تتوازي عملية بناء الربامج بني هتقوميية، و إلجياد مناذج 
 15مع بناء االختبارات. –اخلطوط العامة للربامج 

 ةاللغوي اتمفهوم االختبار  .أ
يشري مصطلح االختبار احدى وسائل التقومي املتنوعة. أن كما عرفنا 

 و  Gronlundرأى .ستخدم لقياس القدرةت ات الىتجراءاإلداة أو األ أن االختبار إىل
Linn  قياسالأوال، االختبار هو أداة  .االختبار يف تعريفهناك ثالثة أشياء هامة. 
عينة من الاثنيا، االختبار هو أداة لقياس  .القياس عمليةهو جزء من فاالختبار وأما 

ن االختبار حمدود من حيث وقت أولذلك،  .شخصالاملعرفة أو القدرة اليت ميتلكها 
رفة يف حني أن وصف املع والقدرة املقيس واسعة تقريبا دون حدود،التنفيذ، واملعرفة 

 عينة من كل املعرفة وقدراتالمن خالل االختبار هو  اوالقدرة اليت مت احلصول عليه
اثلثا، االختبار هو تفسري األرقام اليت مت احلصول عليها لتحديد ما إذا كان املتعلم. 

 16.فاهداملتعلم جيدة يف حتقيق األ
 اليت التقوميوسيلة إلجراء  اتاالختبار  أنSumartana و  Nurkancanaرأى

 حتصيلبياانت حول قيمة و الب لنيلالطالب  اهب أن يعملاليت جيب  الوظائفشكل ت
 17أو بقيمة املعايري احملددة. همأصدقاءتحصيل ب يستطيع أن ت قاَبلاليت  الطالب

أن االختبار هو األدة الىت  Evaluasi Pembelajaran وعرب  زيَن العارفني يف كتابه 
حتتوى على سلسلة من الوظائف الىت البد للمتعلمني أن يعملوا هبا أو األسئلة اليت 

ويقول كوردر إن  18جتب عليهم أن جييبواها لقياس اجلانب السلوكي املمعني.
االختبارات تشتمل عادة على عدد من األسئلة اليت ختترب قدرة الدارس على كتابة 

دة على سؤال حمدد، ولكنها ال تقيس قدرته على االنتاج التلقائي إجابة حمد

                                                           
  146ص. ...،املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب فتحي علي يونوس و أصحابه، 15

16 M. Ainin, dkk. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: MISYKAT,2006), hlm. 6 
17Sarwiji Suwandi, Model Assesmen dalam pembelajaran, (Surakarta: YUMA PUSTAKA, 2009), 

HLM. 39 
18 Zainal Arifin, Evaluasi pembelajaran, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016), hlm. 3 
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Spontaneous وقد حيدث أحياان أن هلذه اإلجابة يف ضوء معرفته ابللغة اإلجنبية .
االختبار و  19يرفض الدارس ملا ينبغي أن تكون عليه يف ضوء معرفته ابللغة األجنبية.

لدارسني أن يستجيبوا هلا هبدف اللغوي أبنه جمموعة من األسئلة اليت يطلب من ا
عينة وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته امللغوية ال املهاراتقياس مستواهم يف 

قياس وتقومي العملية املتمثلة ىف مجيع األعمال  ويري أيب لبيد االختبار هو 20بزمالئه.
استيعاهبم و  اليت يقوم هبا املعلم من أجل احلكم على مستوى حتصيل الطالب

، وهي أيضا قوة فاعلة تكشف عن مدى فاعلية مللموضوعات اليت درسوهوفهمهم 
  21التدريس واملناهج والكتب الدراسية، وأساليب التدريس.

جيب  الىت الوظائف أو األسئلة على اللغوي يتكون االختبار أبن يقصدهذا و 
قدرهتم مستوى ملعرفة  ة مهمة وواضحةتكون اإلجابة معلومأن جييبواها. و الطالب 

 ىحدإ TOAFL)). وتكون اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا اللغة العربيةيف
اختبارات املهارات اللغوية وهي تكون من ت الىتيف تعليم اللغة العربية  اتاالختبار 

من  ات إحدىاالختبار  ، وتكون هذهوالكتابة والقراءةمهارة االستماع  اختبارات
 االختبارات الكفاءة. 

 ات اللغوية ختبار أهداف اال .ب
هداف األدف االختبارات عامة إىل عدة إن لالختبار هدفا خاصا وهو للقياس. وهت

 منها:
قياس التحصيل. قد يهدف االختبار إىل قياس حتصيل الطالب أو مدى إتقانة  .1

ملهارة ما. مثال ذلك االختبار الذي جيريه املعلم لطالب يف أثناء السنة الدراسية 
 أو يف هنايتها.

                                                           
 559...، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقيم بلغات أخرىكور و أصحابه، علي أمحد مد  19
  247(، ص.1989)مصر: جامعة املنصورة،  تعليم العربية لغري الناطقني هبا،رشدي أمحد طعيمة،   20
( ص. 0092) بكستان: اجلامعة الفاروقية،  طرق التدريس و أساليب االمتحان، ويل خان املظف ر أيب لبيد  21

401 
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تقييم الذايت قد يهدف االختبار إىل مساعدة املعلم على تقييم عمله ليعرف ال .2
مدى جناحه يف مهنته التدريسية. و قد يهدف االختبار إىل مساعدة الطالب يف 
تقييم ذاته ومدى تقدمه عرب أشهر السنة الدراسية أو عرب السنوات الدراسية 

 املتتابعة.
إذا أردان املقارنة  اض التجريب الرتبوي.التجريب. أحياان يستخدم االختبار ألغر  .3

بني طريقىت تدريس لنعرف أاي منها هي األكفأ، جنرب كل طريقة على جمموعة 
من الطالب ونستعني ابالختبارات قبل التدريس وبعده لنقيس مدى تقدم كل 
جمموعة، مث نتوصل إىل االستنتاج املتعلقة أبفضلية الطريقة بناء على تفاضل 

 التقدم.
فيع. كثري ما تستخدم االختبارات يف عملية ترفيع الطالب من سنة دراسية الرت  .4

 إىل أخرى سواء أكان ذلك يف املدارس أم يف اجلامعات اليت تتبع نظام السنوات.
التشخيص. قد يستخدم االختبار، بعد التحليل البندي، يف مساعدة املعلم على  .5

ة ما. مثال، جيري املعلم معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة لدى طالهبم يف ماد
اختبارا يف القواعد، مث حيلل كل بند فيه: كم طالبا أخطأ يف كل بند؟ هذا 

 التحليل يساعد املعلم يف عملية التدريس، إذ يركز املعلم على نقاط الضعف.
التجميع. بعض املدارس أو الربامج التعليمية تفضل استخدام التجميع  .6

يف صفف خاصة و الطالب املتفوقني يف  املتجانس، أي وضع الطالب الضعاف
 صفف خاصة أخرى.

احلافز. كثري من الطالب ال يدرسون دون اختبارات. هنا يكون هدف االختبار،  .7
 من بني عدة أهداف أخرى، توفري احلافز للطالب لكي يدرس.
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التصنيف. برانمج لغوي فيه عشرة مستوايت لغوية. أراد طالب أن يلتحق  .8
توى نضعه؟ االختبار وحده هو القادر على حتديد مستوي ابلربانمج. يف أي مس

 22الطالب من أجل التصنيف.
. املعينةهداف الختبار الواحد قد يستخدم لعدة األو البد من مالحظة أن ا

فقد يكون االختبار لقياس التحصيل أساسا، ولكنه من املمكن أن يستخدم 
 أماو ب أن يقوم نفسيهما. ألغراض التقومي الذايت إذ به يستطيع املعلم و الطال

 التحصيل لقياس فهي (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هباأهداف 
أو  املعينة عياراتابمل اليت تناسبواضح مستوى قدرة لغوية الطالب بدقة و  ملعرفةو 

 مدى إتقاهنم ملهارة ما.
 ةاللغوي اتأنواع االختبار ج. 

واحدى منها هي اختبارات اللغة العربية.    االختبارات اللغوية أنواعهناك عدة 
االختبارات  أن  Tes Bahasa dalam Pengajaranكما عرب دجواندونو يف كتابه 

( االختبار من حيث غرضه، ويشمل على 1تتكون من عشرة أنواع هي  اللغوية
( االختبار من حيث وقت تنفيده، 2وغري ذلك،  التشخيصو   التحصيلو  التصنيف

تبار القبول واالختبار التكويين واالختبار التلخيضي واالختبار القبلي ويشمل على اخ
( االختبار من حيث إعداده، ويشمل على االختبار غري املقنن 3واالختبار البعدي، 
( االختبار من حيث أدائه، ويشمل على االختبار الشفوي 4واالختبار املقنن، 

ملشاركني، ويشمل على اختبار ( االختبار من حيث عدد ا5واالختبار التحريري، 
( االختبار من حيث شكل اجلواب ويشمل على اختبار 6الفردي واختبار اجلماعي، 

( االختبار من حيث طريقة 7املقال واختبار اإلجاابت القصرية واالختبار من متعدد، 
( االختبار من حيث 8تقوميه ويشمل على االختبار الذايت واالختبار املوضوعي، 

تقومي ويشمل على اختبار املعايري املرجعية واختبار املعيار القياسية وغري معايري ال

                                                           
 4-2 ( ص.2000) االردان : دار الفالح،  االختبارات اللغويةالدكتور حممد علي اخلوىل،   22
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( االختبار من حيث املواهب اللغوي والكفاءة اللغوية ومكوانت اللغة، 9ذلك، 
( االختبار من حيث النظرة حول اللغة ويشمل على اختبار الوحدات املستقلة 10

)Discrete test(  واالختبار التكاملي)tive testIntrega( .وتركز الباحثة  23وغري ذلك
تقديره أو اجابته و  وإعداده وأدائه غرضههذا املبحث عن أنواع االختبارات من حيث 

 وتصنيف بلوم.
 اختبار من حيث غرضه .1

تعد  االختبارات وسيلة من الوسائل املهمة املستخدمة يف قياس وتقومي قدرات 
يلي، ومن انحية أخري تساعد يف الطالب، ومعرفة ما وص ل إليه مستواهم التحص

كانت أنواع معرفة مدى حتقق األهداف السلوكية، أو النتائج التعليمية املطلوبة.  
 من حيث غرضه هي:  كثرية، إحده  االختبار

إن االختبار التصنيفي يصمم  "Classification Test"اختبارات التصنيف  .أ
من اجملموعات  هبدف توزيع الدارسني اجلدد كل حسب مستواه ىف جمموعة

اليت تناسبه حىت يتسىن له البدء ىف دورة اللغة، وحىت ال جيلس مع جمموعة 
أعلى من مستواه فيضيع بينهم، أو مع جمموعة أدىن من مستواه فيفقد الدافية 

 24واحلماس".
أن االختبار التحصيلي يصمم  "Achievement Test"اختبارات التحصيل  .ب

خالل فرتة قد تطول أو تقصر، فقد تكون لقياس  ما ميكن قد درسه الدارس 
عاما أو أقل، أو لقياس ما درسه ىف دورة دراسية أبكملها. ويقصد به 
اكتشاف املستوى الذي توصل إليه الدارس مقارنة بزمالئه اآلخرين يف 

 املستوى نفسه."
إن االختبار التشخيصي يصمم  "Diagnostic Test"اختبارات التشخيص  .ج

املدرس والدارس على معرفة نقاط الضعف و القوة هبدف مساعدة كل من 
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لدى الدارس ومدى تقدمه يف تعلم عناصر بعينها يف دورة اللغة. ويعقد مثل 
هذا االختبار يف العادة بعد هناية كل وحدة ىف الكتاب املقرر أو حىت بعد  

 25كل درس يف الوحدة."
 "Proficiency Test"اختبارات اإلجادة أو الكفاءة  .د

. إذ ال هاا االختبار عن سابقخيتلف هذ

تقيد مبنهج معني أو مقرر دراسي خاص أو كتاب حمدد. و إمنا يقيس مهارات عامة حسب املوقف الذي حيتمل الطالب ت

اختبار اكتساب لغة  يه اتاالختبار أن هذه عىن ي هذاو 26أن يستخدم اللغة يف حياته.
املدرسية وفرتات التعلم ملناهج الدراسية وكذلك الكتب اب قتتعلاملتعلمني، ال 

أما النوع . ة بشكل عامويهارات اللغاملو  تتعلق بكفاءة اللغةددة، ولكن احمل
 (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا فهوهذه االختبارات  من

 (TOEFL) لغري الناطقني هبااختبارات اللغة االجنليزية و 
ويسمى أيضا ابالختبار  (Language Aptitude Test)اختبار االستعداد اللغوي  .ه

ويقصد به االختبار الذي حيدد درجة استعداد الطالب   prediktif التنبؤي
بئ عن مستوى التقدم الذي قد حققه إنه ينفألن يتعلم اللغة الثانية. 

 فضال عن قياس قدرة على التمييز بني الرتاكيب. 27.الطالب
وفق  ابلنسبة جلميع الوظائف ميكن القول أن مجيع األنواع السابقة تستخدم

ألن اختيار نوع أو أكثر إمنا يتوقف على طبيعة الوظيفة  بغرض لكل االختبارات
وهذا ما يتم  ،شاغلهانفسها وما حتتاج إليه من قدرات واستعدادات خاصة يف 

وصف للوظيفة ومواصفات حتديده عن طريق ما يسمَّى حتليل الوظيفة الذي يتضمَّن 
 .البد أن تناسب بغرضهاالختبارات املستخدم  أنوعكننا القول أن وهنا مي ،شاغلها
 "Proficiency Test"اختبارات اإلجادة أو الكفاءة يكون أحد اال  )TOAFL(مثلما 

أن عىن ي هذاوقيس مهارات عامة حسب املوقف الذي حيتمل الطالب أن يستخدم اللغة يف حياته تغرضها هي ألن 
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ملناهج الدراسية اب قتتعلاكتساب لغة املتعلمني، ال اختبار  يه اتاالختبار هذه 
هارات املو  تتعلق بكفاءة اللغةددة، ولكن احملوكذلك الكتب املدرسية وفرتات التعلم 

 . ة بشكل عاموياللغ
 .االختبار من حيث منتج االختبار أو إعداده .2

إحدها أنواع االختبار من حيث منتج االختبار أو  ةأنواع االختبار كثري إن 
. البد للمدرس أن يعرف أي اختبار سيع ده. ألن لكل اختبار له إعداد إعداده

وأما االختبار من حيث منتج االختبار أو خاص وال يسوى بينها يف االعداد. 
 هي: إعداده

و جهات النشر و  وهو الذي يعده اهليئات  Standardized Testاالختبار املقنن .أ
مثل هذا االختبار توضع له اسع. و املعاهد العلمية حىت يطبق على نطاق و 

 ن إعدادإمعايري ميكن يف ضوئها حتديد مستوى الطالب ابلنسبة لغريه بدقة. 
عدة من خالل  تتمان راجعةامليدة و اجلصائص ابخل املقننة االختباراتوتطوير 

والتطوير من  اإلعداد مراحل  تتكونو  .من املتطلبات ةبعد املتعلقة املراحل
 جتريبية عدة مراحلو االختبارات  بنودإعداد وكتابة و ديدة اجلطبوعات املإعداد 

 من خالل مواصفات حتليل بنود األسئلةو ملراجعة اعدة مراحل و  اتختبار اال
  لرتقية جودة فهي أما االهداف من عملية التحليلو  28.االختبارات اجليدة

 ألهنا ت صلحد عمت ابلبياانت اإلحصائية أو  اقبل األسئلة ألهناألسئلة هل ت  
غري مستخدمة  اجتريبي تثبت عدم استخدامها ألهناعدد العيوب أو  وجدت

اول  االختبار املقننوالبد لكل جودة بنود  29.على اإلطالق ي ستعرض وحي 
الستفاء املعيار احملدد، ويشتمل على درجة الصدق ودرجة الصعوبة والتمييز 

واخلصائص  وغري ذلك للحصول على شكل االختبار الذي ميتلك اجلودة

                                                           
28 Moh. Matsna, dkk. Pengembangan Evaluasi..., hlm. 57 
29 Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reabilitas ..., hlm. 10-11 



23 
 

 

اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني  هي ومثل هذا االختبار 30احليدة واملقنن.
 (TOEFL)  للناطقني بغريهااختبارات اللغة االجنليزية و  (TOAFL)هبا

هو الذي يضعه املعلم و  teacher-made testاختبار املعلم أو االختبار غري املقنن  .ب
. إذ يعده لطالب ذي خصائص معينة. و يف لطالبه وال تتوفر فيه صفة التقنني

فرتات معينة. وال يهدف منه إال تعرف مستوى هؤالء الطالب يف املادة الىت 
 31 درسها املعلم.

نظران الفرق بني االختبارين السابقني. وتكون اختبارات اللغة العربية لغري 
 اهليئات اعدهألن ي  Standardized Testاالختبار املقنن (TOAFL)الناطقني هبا

مثل هذا االختبار وجهات النشر واملعاهد العلمية حىت يطبق على نطاق واسع. و 
ن إتوضع له معايري ميكن يف ضوئها حتديد مستوى الطالب ابلنسبة لغريه بدقة. 

عدة من خالل  تتمان راجعةامليدة و اجلصائص ابخل املقننة االختباراتوتطوير  إعداد
والتطوير من إعداد  اإلعداد مراحل  تتكونو  .طلباتمن املت ةبعد املتعلقة املراحل

 اتختبار اال جتريبية عدة مراحلو االختبارات  بنودإعداد وكتابة و ديدة اجلطبوعات امل
 االختبارات اجليدة من خالل مواصفات حتليل بنود األسئلةو ملراجعة اعدة مراحل و 
 االختبار من حيث أدئه  .3

ثة أقسام، لكن ستبني الباحثة إىل ينقسم االختبار من حيث أدائه إىل ثال
املدرس هذين اختبارين مرارا يف املدرسة أو اجلامعة  نوعني فقط، ألن يستخدم

 س كفائة الطالب، وهي كما يلى:اقيل
املشاركني  اجابة يتطلب علىالذي  ويهو االختبار اللغ يتبار التحرير االخ .أ

من دف أما اهلو قال. إما اإلجابة من متعدد وإما اإلجابة ابمل. الكتابة بشكل
اللغة بطريق  ىف اكتساب الطالب مستوى قدرةملعرفة  فهو هذا االختبار

 التعبري التحريري.
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املشاركني  اجابة يتطلب علىالذي  وياالختبار الشفوي هو االختبار اللغ .ب
الشفوي الذي يقدم من خالل االتصال املباشر وجها بوجه بني  بشكل

 32الطالب واملمتحنني.
ار التحريري واالختبار الشفوي مهمان لقياس قدرة أو كفائة إن االختب

الطالب خاصة يف مهارات لغات الطالب. ويستخدم املعاهذ هذين اختبارين عدة 
أوال مثلما احملادثة أو الكالم يف مادة اللغة  يف وقت واحد. يبدأ ابالختبار الشفوى

 العبية مث االختبار التحريري مثلما اإلمأل. 
 ن حيث تقديره أو اجابتهاالختبار م .4

االختبار إىل ثالثة أنواع هي  جابتهتقديره أو إينقسم االختبار من حيث 
 والشرح كما يلى:. essayاختبار املقال  ،االختبار الذايت ، (objective test)املوضوعى

ومسي هبذا االسم ألنه ي بعد أثر الذاتية   (objective test)االختبار املوضوعى .أ
(subjectivity)  سواء يف إعداده أو يف تصحيحه. ويتميز هذا النوع ابرتفاع

مستوى الصدق والثبات. ويقيس املعلم فيه مهارة واحدة يف السؤال الواحد. 
ومن مزاايه أيضا أنه يشمل معظم أجزاء املنهج وال يشجع على احلدس أو 
التخميني فضال عن سهولة تصحيحه. إال أنه له عيواب أيضا. منها أنه 

طلب وقتا طويال من املعلم إلعداده، وقدرة على اختيار املفردات، و حتديد يت
عن عجزة أحياان  فضال  distraktorأو صياغة البديل احملري alternativeالبدائل 

  33عن قياس بعض القدرات كالقدرات التعبريية واالبتكارية.
الب إىل هو اختبار يقبل تنوع اإلجاابت واختالفها من ط االختبار الذايت .ب

آخر. مثال ذلك كتابة فقرة أو كتابة مقال عن موضوع ما. يف هذه احلالة، 
ال يوجد طالبان يكتبان الفقرة ذاهتا: كل طالب يتناول املوضوع بطريقة 

                                                           
32Sri Wahyuni dan Abd. Syukur Ibrahim, Asesmen Pembelajaran Bahasa..., hlm.11 

(، 1986)مصر: جامعة أم القري، خري، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أرشدي أمحد طعيمة،  33
   724-723ص. 
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خاصة به. إن كان هناك أربعون طالبا، فسيكتب أربعون فقرة خمتلفة، كلها 
 34 .والصحةمقبولة، غري أهنا تتفاوت ابلتأكيد يف درجة اجلودة 

يسمي هذا النوع من االختبارات ابختبار املقال، ألن و  essayاختبار املقال  .ج
اإلجابة على السؤال تقتضي من الطالب كتابة موضوع أو عرضا حتريراي 
لإلجابة. و نالحظ أن هذا النوع من االختبار أكثر استعماال يف املدارس و 

 35املعاهد.
ن أل موضوعية (TOAFL)لناطقني هبااختبارات اللغة العربية لغري ا كونت

االختيار من متعدد اختبارات ستخدم مؤكدة وتاالختبارات اإلجابة من هذه 
(multiple choice)  وهو النوع الذي يقدم للطالب مشكلة وحتتها جمموعة من البدائل

  .صحيحة فقط واحدةالجابة اإل هناكو . الىت خيتار منها الطالب اإلجابة الصحيحة
 من حيث تصنيف بلوم االختبار .5

 النواحى وهيو أما االختبار من حيث تصنيف بلوم يتكون من ثالث 
 Psikomotorik".36"واحلركية  "Afektif"والوجدانية  "Kognitif"املعرفية ناحية ال

تعين  الناحية املعرفيةأبن بلوم  وعرب  ، وتتعلق الناحية املعرفية على االنشطة العقلية
النشطة العقلية ويدخل فيها جمال عمليات التفكري. صن ف اب احملاولة اليت تتعلق

ة ست املعريف يشتمل على-بلوم تصنيفا لألهداف التعليمية يف اجملال العقلي
والتطبيق  (Understanding)والفهم  (Remembering)املستوايت وهي التذكر 

(Aplication)  والتحليل(Analyzing)  والتقومي(Evaluating) االبتكار  واالبداع أو
(Creating).  اسلوك ليتعلق اب كلما  الوجدانية فهيناحية الوأما(Attitude)  القيمو . 

كاهتمام الطالب إىل سلوك  ويظهر نوع من نتائج تعلم الوجداين يف بعض ال
مع  مومعاملته واحرتام املعلم وأصدقاءهم وعادات دراستهم مودوافعه الدرس

                                                           
 39. ص. االختبارات اللغوية،  الدكتور حممد علي اخلوىل  34
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وهي مستوى  مكنتائج التعل  ال الوجداين. وهناك عدد مستوايت من اجملاجملتمع
التقييم مستوى و  (Responding) مستوى االستجابةو  (Receiving)االستقبال 

(Valuing)  القيم مينظمستوى تو (Organization)  القيمة خصائص مستوى و
(Characterization by value) لق بااالنشطة تعفهي كلما تناحية احلركية ال. وأما

ذا البحث تريد الباحثة ان ىف هو  37.دية وحركات اعضاء اجلسمالعقلية واجلس
 .ناحية املعرفية فحسبلا يتعلق ابممل االختبار حتل

 د. مواصفات االختبار
يدة اذا تعد ج أن االختبارات  Suharsimi Arikuntoعرب  سحرمسي عاركونتو

عية ق والثبات واملوضو هي الصدو مخسة الشروط  استوىف شروطها اليت حتتوي على
 38االقتصاديوالتطبيق و 

 Validity  الصدق .1
أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه، فال يقيس ويقصد بصدق االختبار 

اختبار القراءة منها أداءها أو حفظ النصوص املعينة. وال يقيس اختبار املفردات 
 موفقة تإذا كان صادقةالبياانت أو املعلومات  تعدميكن أن و  39ذكاء، إخل.
، ميكن القول صادقةداة األمن  إنتاجهاإذا كانت البياانت اليت مت  .ليةللحالة الفع

ميكن أن توفر صورة من البياانت بشكل صحيح وفقا  ا، ألهناألداة صادقةأن 
أن إذا كان االختبار ميكن  صادقختبار اال يعدو  ة.احلقيقيللواقع أو الظروف 

ان االختبار املستخدم ويقصد االختبار صادق إذا ك 40.س بدقة ما تريد قياسقيي
 يقيس اجلانب احملددة الىت توفق ابألهداف احملددة. 

                                                           
37 Sri Wahyuni, Asesemen Pembelajaran Berbahasa. hlm.13-14 
38 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi pembelajaran..., hlm. 72 

، )القاهرة: دار الفكر مناذج من االختبارات املوضوعية يف اللغة العربية للمرحلة الثانويرشدي أمحد طعيمة،  39
 63( ص. 2000العريب، 

40 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi pembelajaran..., hlm. 72-73 
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إذا كان لالختبار عدة أهداف، يكون االختبار صادقا إذا قاسها مجيعا ومل 
يهمل أاي منها. صدق االختبار يعىن التزامه هبدفه أو أهدافه. إذا كان االختبار 

 41يس هدفه.صادقا، فهذا يعىن أنه يعطى للطالب درجة ال تق
ينقسم الصدق عاما إىل نوعني، األول الصدق الذى يتعلق ابلسؤال أو 
االختبار شامال والثاىن الصدق الذى يتعلق ببنود األسئلة. الصدق الذى يتعلق 

 (content validity) ابلسؤال شامال يشمل على صدق املضمون أو احملتوى
 (concurrent validity)   الصدق التالزميو  (contruct validity) وصدق البناء

 content) صدق املضمون ي تحقق. و(predictive validity)والصدق التنبؤي 

validity)   وصدق البناء (contruct validity) استنادا  األسئلة ن خالل إعدادم
والصدق  (concurrent validity)  الصدق التالزمي يف حني، أو النظرية النظامإىل 

 42.بةيفان بعد أن ثبتا من خالل التجر و معر  )ive validitypredict(التنبؤي
دقة املقياس الذى ي تفقد من هو (content validity) وصدق املضمون 

 مواد املقياس يتوفق إذا كانمضمون املقياس. يعد املقياس له صدق املضمون 
 فةملعر  .. أي إن أداة القياس يقدر حسب ما قد ع لم من املنهجابملواد التعليمية

الفكرة أو العربية ميكن أن يتم ابستخدام اللغة قياس أدوات  صدق مضمون من
ت الطريقة كانإذا   .رباء يف جمال اللغة العربية واخلرباء يف القياساخلمن اآلراء 
من  ملواد يف إعداد أداة القياسابالقياس  أداة مواد أن يتم مبقارنة، فإنه ميكن صعبة
مبواد إعداد أداة  تناسب قياسال أداة وادمكانت إذا  . عقالينالتحليل ال خالل

صدق املضمون. وميكن أن تتم تناسب مواد  تستوىفأداة القياس ف القياس
التعليمية من خالل حتليل العينة. وابلطبع تعنَي العينات بطرق صحيحة وميكن 

ا القياس املعد   هلاولة جلعل أدوات واحمل .تمثيليةالعينة الللحصول على  أن متثل،
إعداد أدوات القياس  على متابعة Gronlound قرتح غرونلونداو  عايل صدق

                                                           
 16. ص. االختبارات اللغوية،  الدكتور حممد علي اخلوىل  41

42 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi pembelajaran..., hlm. 82 
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 سيتم قياسه الىت املتعلم( حتديد املوضوع ومستوى قدرة 1: األتية وهي اإلجراءات
( حتديد وكتابة بنود 3، و( جعل الشبكة واالستبيان كاملة ومفصلة 2ابلتفصيل، 

 .القياس عن طريق تطبيق على الشبكة أسئلة أداة
مبفاهيم العلم الىت ستتم جتربة  يتعلق(contruct validity) وصدق البناء 

يرجع إىل التناسب بني نتائج (contruct validity) صدق قياسه. وصدق البناء 
 contruct) تعد أداة قياس اللغة له صدق البناء  .املقياس والقدرة املقيس هبا

validity)  وميكن املقيسة السلوكية صائصخلاب قفاالعايل إذا كان نتائج املقياس يو .
اء من خالل حتديد وتزويج بنود األسئلة ابألهداف املعينة اليت البنأن يتم صدق 

دف إىل كشف مستوى اجلانب املعريف احملدد صدق البنود، لتعيني يف  مثلما . هت 
  43، تتم إعداد بنود األسئلة على أساس الشبكة.البناءمستوى صدق 

حسابه عن طريق مقارنة  يتم ،concurent validity)) الصدق التالزميو 
نتائج اختبار حتصيلى آخر ثبت صدقه وثباته، ويقيس اجلوانب واألهداف 

كمثل نتائج االختبار    44نفسها، الىت هتدف قياسها ابستخدام االختبار اجلديد.
بية ختبارات اللغة العر الذي صنع املعلمون، وهذه النتائج البد أن ترتبط بنتائج ا

اذا أراد الباحث  لصدق التالزمياالاستخدام و .  (TOAFL)لغري الناطقني هبا
  45احلصول على املقياس البسيط من املقاييس املوجودة.

على أساس حساب القيمة  predictive validity)ى الصدق التنبؤ يقوم 
التنبؤية لالختبار، أي معرفة مدى صحة التنبؤات الىت تبىن على درجات 

يف املقياس ودرجاهتم ويقوم على املقارنة بني درجات املفحوصني  46ر.االختبا
ى إمكانية استعمال والغرض من الصدق التنبؤي هو حتديد مد ،على احملك

                                                           
43 Sri Wahyuni , Asesemen Pembelajaran Berbahasa. hlm. 87 

(، ص. 2003)القاهرة: الدار املصرية البنائية، نفسية، معجم املصطلحات الرتبوية والحسن شحاتة، وصاحبه،  44
204 

45 M.Ainin, dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab..., hlm. 29 
 204ص.  معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية...،حسن شحاتة، وصاحبه،  46
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وحيسب من خالل  ،للتنبؤ بدرجات مقياس آخر يسمى احملكدرجات مقياس 
جيمع  لذيإجياد مقدار العالقة أو االرتباط بني درجات املقياس ودرجات احملك ا

وتستخدم النتيجة اليت حنصل عليها عادة للتنبؤ أبدائه  ،عنه املعلومات فيما بعد
 .مستقبال

والثاىن الصدق الذى يتعلق ببنود األسئلة . كانت جتربة صدق االختبار يف 
البيان السابق تتم على مستوى االختبار شامال دون اهتمام إىل حالة لكل بند 

الختبار صادق، إذا كان صدقه يتعلق ابملقياس الشامل االختبار ذاته. إذًا ي قال ا
وليس جلميع بنود االختبار أو السؤال. فال يكون االختبار صادقا إذا كان أدوات 
االختبار وبنود األسئلة ليس هلما درجة الصدق. لذلك، ي تطلب على نظر صدق 

بار الذي االختبار من كل بنوده. وصدق االختبار متأث ر بصدق بنود أسئلة االخت
اي ده. إذا صدق بنود أسئلة االختبار عايل، أصبح كافة صدق االختبار عالية 
فحسب. جيب أن يقوم بتحليل بنود أسئلة االختبار أو ال ملعرفة صدق بنود 
االختبار. ويقصد بتحليل بنود أسئلة االختبار هو عملية حتليل إجاابت الطالب 

  47.على بنود االختبار الىت متت جتربة صدقها
ويف هذا املبحث ستحلل الباحثة بنود أسئلة اختبارات اللغة العربية لغري 

تعلق بصدق بنود االختبار خاصة. ألن قد بي نت ت الىت (TOAFL) الناطقني هبا
إذا كان صدق بنود أسئلة االختبار عاليا، أصبح كافة صدق الباحثة السابقة 

بنود أسئلة  دقاالختبار عالية فحسب. لذلك ستعرف الباحثة مدى ص
 .(TOAFL) اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 الثبات .2
يقصد ابلثبات عدم التذبذب يف االختبار إذا ما قصد به أن يكون مبثابة 
املقياس. فاملقياس املرتي مثال ميكن أن تقيس به الطول و الغرض لعدة أشياء، و 

                                                           
47 Sri Wahyuni , Asesemen Pembelajaran Berbahasa. hlm. 99 
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املرتي نفسه و حتصل على ميكن بعد فرتة أن نقيس األشياء نفسها ابملقياس 
النتائج نفسها دون تذبذب مادام الطول والعرض كما مها مل يتغريا. وعلى هذا 
فإن ثبات االختبار يرتبط إىل حد كبري بثبات التقدير العام أو حيت الدرجات 
الىت حيرزها الدارس نفسه، فإذا ما تذبذبت درجاته فإن هذا يعىن أن املقياس أو 

ابلثبات. فمثال إذا قدمنا اختبارا معينا لنخبة من الدارسني االختبار ال يتصف 
اليوم وبعد حتصيل نوعي وكمي معلوم لدينا، مث قدمنا هذا االختبار نفسه للنخبة 
نفسها حتت ظروف مطابقة أو مشاهبة دون إضافة جديد مث جاءت النتائج 

يفتقر إىل  خمتلفة اختالفا بينا، فيمكن القول يف هذا احلال أبن هذا االختبار
  48.الثبات وابلتايل فهو اختبار غري جيد

جرونلوند أن الثبات يدل على مفهوم ثبات املقياس وهو مدى اثبات عرب 
فإن نتائج القياس  نتائج القياس أو نتائج التقومي من قياس واحد إىل قياس أخر.

ولكن ، فحسب التعلم عمليةيف عدد املتعلمني الذين ينجحون  يدل علىال 
ني. املتعلم نتائج إىل فإن دقة االختبار تؤثرذاته. دقة االختبار  فة مدىملعر 

  همتعلم نتائج قدرة إىل ال تشريصل عليها املتعلمون اليت ح نتائج، فإن اللذلكو 
فالبد لنا أن حناول على ثبات نتائج  الكامل،ختبار االال يوجد  هألن كامال.
ارتفاع ات عن مستوى لومعالثبات. وامل درجة عاليةومعرفة مدى  القياس

 ومدى أمهية اصالحالتالية،  خلطوةلتحديد اتستخدم  الثبات واخنفاض
 49.االختبار

 املوضوعية .3
 االختبار موضوعيا يف قياس من أهم صفات االختبار اجليد أن يكون

النواحي اليت أعد لقياسها. وميكن أن تتحقق املوضوعية يف االختبار عن طريق 

                                                           
 . 39. صاختبارات اللغة، حممد عبد اخلالقحممد  48

49Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 

2011), hlm. 165-166 
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التوجيهات فهما واحدا كما يريدها واضع التعليمات و و فهم أهداف االختبار 
االختبار، وأن يكون هناك تفسري واحد لألسئلة و الإلجاابت املطلوبة منه، فال 
تسمح صياغة السؤال يفهم معىن آخر غري املقصود به ألن االختالف يف فهم 

  50املضمون نتيجة وجود لََبَس أو غموض يف التعبري يؤثر يف صدق االختبار.
 سهولة التطبيق .4

قد يتمتع االختبار بدرجيت ثبات وصدق عاليني إال أنه ال ميكن تطبيقه 
لسبب من االسباب اليت ادتتصل ابلتصحيح واإلمكاانت املادية وعدم توافر 
الظروف اليت يتطلبها إجراء االختبار من حيث الوقت أو عدم توافر أجهزة بعينها 

لذا كان  .كاانت وقدرات اجلهة املنفذة لهيستلزمها تطبيق االختبار وخترج عن إم
من الالزم أن يضع الشخص املكلف بوضع االختبار بعض االعتبارات العملية 
نصب عينية ومن هذه االختبارات: التصحيح واالقتصاد وإجراء االختبار 

االختبارات تطلب من الدارس تسجيل إجاابته على ورقة  وتطبيقه. وكثريا من
(. xأو ) يضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة أو عالقة  األسئلة نفسها؛ كأن

هذا اإلجراء يقلل من سرعة التصحيح و كذلك جيعل ورقة األسئلة صاحلة 
ويعد عامل سهولة التصحيح عامال مؤثرا يف عملية  لالستعمال مرة واحدة فقط.

ويقصد بسهولة  51التطبيق خباصة إذا عقد االختبار ألعداد كبرية من الدارسني.
لتطبيق هنا ال حيتاج االختبار إىل الوسيلة أو األداة الكثرية ويعطي االختبار احلرية ا

 إىل الطالب للقيام على االسئلة أو االختبارات اليت  تعد سهلة أول املرة.
 االقتصادي .5

                                                           
 55...، ص. اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد ، 50
  53-52...، ص. االختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد ،  51
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هذا حمك عملي أيضا يؤثر يف عملية تطبيق االختبار، و يشمل االقتصاد 
ويقصد ابالقتصادي  52الذي يقوم ابلتصحيح.يف الوقت واجلهد واملال والفريق 

 والوقت الطويل. ةال حيتاج تنفيذ االختبار على التكاليف العاليأنه   هنا
 ه. حتليل بنود أسئلة االختبار

إم ا االختبار حتليل بنود االختبار هو العملية ملعرفة درجة بنود أسئلة االختبار. 
التحليل  عملية تمت 53.هذا االختباراألسئلة الىت تكون جزء من شامال وإم ا بنود 

يسمى الكيفي والتحليل . والتحليل الكمي الكيفيالتحليل  مها بطريقتني عاما
هل األسئلة تقوم بعمليتها أو ملعرفة  األسئلة استخدامتم قبل ي ذياملنطقي ال ابلصدق

 ذيال ابلصدق التجرييب ىسميالتحليل الكمي و  عكسها بنسبة لسؤال واحد.
أسئلة  هل األسئلة تكون أكثر انتفاعا بنسبة لسؤال واحد بعد جتربةعرفة مل يستخدم
 54.تمثيليةالعينات ال على االختبار
وية ينبغى للمدرس أن يعو د ختبارات اللغاللخاصة ختبار بنود اال رتقية جودةل

ذه االختبارات قد قاست األهداف املنشودة ىف املادة ه عرفة أمل سئلةبتحليل بنود األ
ورأى سوحرمسي عريكونطو أن هناك الفوائد يف عملية حتليل بنود . أم الربية الع اللغة

ملعرفة و ، املوجودةهي ملعرفة بنود االسئلة القبيحة، ولتحسني بنود االختبار االختبار 
 55االختبارات املصممة.صورة 

اختبارات اللغة العربية لغري الباحثة لتحليل بنود  تستخدمتقنيات اليت الوأما 
 صعوبةاالختبار ودرحة صدق بنود فهي حتليل درجة  (TOAFL) لناطقني هباا

 وميكن البيان كما اآليت: االختبار،
 

                                                           
  53...، ص. االختبارات اللغةمد ، حممد عبد اخلالق حم 52

53 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016),hlm. 

246 
54 Sumarta Surapranata, Analisis, Validitas, Reliabilitas...., hlm. 1 
55 Sri Wahyuni, Asesmen Pembelajaran Bahasa. hlm. 128-129 
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 درجة صدق بنود األسئلة .1
أن يتصف بصفات خاصة كالصدق أي يقيس ما  الختبار اجليدال بد ل

إن صدق االختبار يعين إىل أي مدى يقيس االختبار الشيء  يراد له أن يقيس.
فاالختبار الصادق هو الذى يقيس فعال القدرة على  56ع من أجله.الذي وض

 السابق يف البيان كما شرحت الباحثةالقراءة، ليست القدرة على رؤية املكتوب.  
الصدق عاما إىل نوعني األول، الصدق الذي يتعلق  ينقسم، عن أنواع الصدق

ألسئلة. الصدق ابلسؤال أو االختبار شامال والثاىن الصدق الذى يتعلق ببنود ا
  الذى يتعلق ابلسؤال أو االختبار شامال يشمل على صدق املضمون أو احملتوى

(content validity)  وصدق البناء (contruct validity)  الصدق التالزميو   

(concurrent validity)  والصدق التنبؤي(predictive validity) .صدق  وي تحقق
ن خالل م (contruct validity) دق البناء وص  (content validity) املضمون

  لصدق التالزمياال يف حني، أو النظرية النظاماستنادا إىل  األسئلة إعداد

(concurrent validity) والصدق التنبؤي(predictive validity)  فان بعد أن و معر
 .بةيثبتا من خالل التجر 

ر صادق إذا كان يعد االختبايتعلق ببنود األسئلة،  الذي والثاىن الصدق
صدقه يتعلق ابملقياس الشامل وليس لكل بنود االختبار أو السؤال. لذلك، 
تاج أن ي نظر صدق االختبار من كل بنوده. صدق االختبار متأث ر بصدق بنود  حي 

على مقادير معامل  صدق بنود األسئلة يدلو أسئلة االختبار الذي أي ده. 
وعة اآللة أو األداة. إذا كان معامل االرتباط بني إصابة البنود وإصابة جمم

االرتباط بني إصابة البنود وإصابة جمموعة القياس أو األداة إجيابيا، فتعد بنود 
ويف هذا املبحث ستحلل  57األسئلة صادقة ي ستند بقياس الصدق الداخلي.

خاصة  (TOAFL) الباحثة بنود أسئلة اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا
                                                           

 48...، ص. االختبارات اللغةد اخلالق حممد ، حممد عب 56
57 Moh. Matsna, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab..., hlm. 191 
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إذا كان دق بنود االختبار. ألنه قد شرحت الباحثة يف البيان السابق يتعلق بص
صدق بنود أسئلة االختبار عاليا فيكون صدق كافة االختبار عاليا فحسب. 

بنود أسئلة اختبارات اللغة العربية لغري  لذلك ستعرف الباحثة مدى صدق
صدق قياس تستخدم الباحثة ل. وسكيفياإما  كميا و إما  (TOAFL) الناطقني هبا

 :اآليت رموزلاب من املنهج الكمي ختبار املوصوغياالسئلة أبنود 

 
 58: االيضاح

xyr متغري   = معامل االرتباط بني X  متغري  و Y  

xy∑    = عدد الضرب بنيX وY 
N  = عدد مشاركي االختبار 
X = البنود إصابة 
Y = إصابة جمموع بنود األسئلة 

دل على درجة املعلومات اليت ت ل علىللحصو  وميكن استخدام هذا الرموز
قائمة االرتباط العالية  وأما .األداةإصابة جمموعة إصابة بنود األسئلة و  بني االرتباط

 الىت تدل على درجة االرتباط الكاملة واملثالية. 1،00 فهي
وأما يف املنهج الكيفي ستحلل الباحثة من انحية صدق احملتوى. يقصد 

ادة النظر يف أسئلة الىت تتعلق جبدوى املعرفة أو حمتوى ابلتحليل احملتوى هو إع
األسئلة. يف هذه احلالة سوف يتم حتليل هذه املسألة جدوى حمتوايهتا، أي مناسبة 
بني الكفاءات املرجوة ويتم تدريس هذه املواد مع هذه األسئلة. ومن الضروري، 

توى أو مضمون يناسب التحليل بني مراحل التفكري يف مؤشرات األسئلة مع احمل
 األسئلة.

                                                           
58 Moh. Matsna, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab..., hlm. 192 
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بنود أسئلة اختبارات اللغة العربية لغري وستحلل الباحثة صدق حمتوى 
، بنظر إىل مناسبة بنود على أساس نظرية تصنيف بلوم (TOAFL) الناطقني هبا

 األسئلة مبراحل التفكري يف مؤاشرات األسئلة لتصنيف بلوم.
 درجة الصعوبة .2

ي التعبري عن مدى درجة سهلة أو أن درجة الصعوبة ه ollerرأى أولر 
 59ليست سهلة وال صعبة ةبنود االختبار اجليد. صعوبة بنود االختبار للطالب

إذا تكون االختبارات سهلة فال تؤثر الطالب يف زايدة جهودهم عند اختيار 
االجابة الصحيحة. وضده إذا تكون االختبارات صعبة سوف يؤدى الطالب إىل 

لديهم احلماسة يف التجريب. وأما أهداف حتليل درجة  اليأس عند إجابتها وليس
 أسئلة لة أو صعوبة بنودو سهصعوبة بنود أسئلة االختبار فهي ملعرفة مدى 

 املصممة، إما على كافة االختبار وإما لكل بنود االختبار. االختبار
 إىل 0،00 حولتعني درجة صعوبة بنود االختبار ابلقائمة الىت تدور 

قائمة و  ةالعاليدرجة صعوبة بنود االختبار على  0،00ة دل قائمت. 1،00
صعوبة  وتستخدم الباحثة لقياس درجةسهلة جداً.  اتاالختبار تدل على  1،00
 : يتلرومز اآلاب ختبار املوضوعيبنود اال

 

 
 60اإليضاح :

 IF   =  صعوبة بنود االختبارقائمة درجة"Item Facility" 
FH  =  ةاملرتفع اجملموعة من االجاابت الصحيحةعدد "Frequency High" 

 FL  =  املنخفضة اجملموعةمن  االجاابت الصحيحةعدد "Frequency low" 
 N  = من اجملموعتني االختبار عدد مجع مشاركي. 

                                                           
59Burhan Nurgiyantoro, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, ( Yogyakarta: BPFE-

YOGYAKARTA, 2001), hlm. 138 
60 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra..., hlm. 139 
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 (TOAFL)ىن :اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبااملبحث الثا

 TOEFL من تاستوح (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هباكانت 

“Tes of Englis as Foreign Language” بيسمى و . أبدائه أول املرة تمت ىتال TOAFL 
 .سهولة التعبريل

سالمية احلكومية يف جاكرات ريف هداية هللا اإلكانت جلنة مركز اللغات جبامعة ش
هذه االختبارات . و  (TOAFL) لغري الناطقني هبااختبارات اللغة العربية  تعترب أول واضع

لطالب  قدرة الطالب يف اللغة العربية وخاصة عن أداة قياس تستويف احتياجات اجلامعة
اإلجنليزية لغري الناطقني تكون اختبارات اللغة لدراسات االسالمية. و املاجستري ل

وتقلد اللجنة ، (TOAFL) لغري الناطقني هباختبارات اللغة العربية منوذجا ال  (TOEFL)هبا
اختبارات الكفاءة  إحدى اتاالختبار  وتكون هذه 61.االختبارات هكامال هبذدا  تقلي
بدقة  جير اخلجودة  معيار قيةلرت  كجهد هام  هذه االختباراتكل املوضوعي. نشأت بش

عيار مب سسة أو اجلامعةمن املؤ ني خر جيقياس مستوى قدرة العربية لل يكون، حبيث وضوحو 
إبدخال  (TOAFL) لغة العربية لغري الناطقني هباوي صاغ اختبارات ال و أتكيد.معني 

العناصر االسالمية يف مواد االختبارات، لذلك تعر ف املشاركون البصرية والعامل اإلسالمى 
عربية كلغة الدراسات اإلسالمية "جعل اللغة ال هي الرؤيةهلا هذه االختبارات و عامة. 

 62العلوم".و 
يف  ةمستخدم  (TOAFL) اطقني هبااختبارات اللغة العربية لغري الن تأصبح

الَقبول أو متطلبات الطالب من مجيع  امتحانالتعليمية يف هذا العامل كشرط  املؤسسات
 . العلمي م الذين سوف يكتبون البحثاقساأل

 
 

                                                           
61Pusat Bahasa, Tes of Arabic as a Foreign Language (TOAFL), diakses  

http://pusatbahasa.uinjkt.ac.id/?p=403#sthash.og9RE7QH.dpbs, Minggu 26 november 2017 pkl: 

13.30 wib 
62 Muhbib Abdul Wahab, Tingkat Validitas dan Reabiitas TOAFL, (Jakarta: Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN SYARIF HIDAYATULLAH,2015), hlm. 8 

http://pusatbahasa.uinjkt.ac.id/?p=403#sthash.og9RE7QH.dpbs
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 TOEFLو TOAFLبني  قارنةامل .أ
أول املرة يف عام  (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبات أنشأ

 TOEFL يكونوسوويتو. و  ملؤلفني الذين بدأها حمبب عبد الوهابمن ا1998

هي شكل االختبار )اختبار  هناك بعض التشابهولذلك  63.امنوذجا يف اعداده
. بند( 50ا )تقديرهعدد من األسئلة و االختيار من متعدد( وبعض الشعرية و 

غري الناطقني اختبارات اللغة العربية لن املراجع يف االختالف بينهما. إولكن هناك 
إلسالمي والتفسري هي الفكر او  يتكون من العلوم االسالمية أكثر (TOAFL)هبا

احلديث وعلم احلديث والتاريخ واحلضارة والفكر السياسي والتعليم وعلم التفسري و 
ة والدعوة والفقه وأصول الفقة واللغة العربية واألدب واالقتصاد واالتصاالت وتنمي

 ظالل الغرب أكثر. يتكون من TOEFLأما سالمي. و احلديثة يف العامل اإل
يف اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني  االختالفصائص خ وهناك

، ويشمل أيضا صرفياوإما وجود أسئلة القواعد إما حنواي  هي (TOAFL)هبا
ص أو مقالة اللغة العربية النصو ابإلعراب. تكون هذه األسئلة مهمة ألن فهم 

  64اعد.متأثر بفهم القو 
اختبارات اللغة  (TOAFL)كانت اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا

اختبارات مقننة تقيس كفاية اللغة العربية أو  (TOEFL)االجنليزية لغري الناطقني هبا 
االجنليزية لدى غري الناطقني هبا ومصممتني وفق املعايري واألساس العلمية املتعارف 

اختبارات اللغة العربية لغري إعداد  لقياس والتقومي. كانعليها عامليا يف جمال ا
 (TOEFL)واختبارات اللغة االجنليزية لغري الناطقني هبا  (TOAFL)الناطقني هبا

 . أما املقارنة فهو فقط يف مادهتما.متساويني
 

                                                           
63 Rahmap, Apa dan Mengapa TOAFL, (Slide PPT), diakses 

https://www.slideshare.net/rahmap02/apa-dan-mengapa-toafl Rabu, 13/12.2017 pkl: 15.25 Wib 
64 Syaiful Mustofa, Analisis Butir Tes TOAFL (Laporan Penelitian), (Malang: UIN Maliki, 2016), 

hlm. 10-11 

https://www.slideshare.net/rahmap02/apa-dan-mengapa-toafl
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 عدد بنود األسئلةجوانب مواد االختبار و  .ب
من ثالثة أجزاء  (TOAFL) هبااختبارات اللغة العربية لغري الناطقنيتكون جوانب ت

  هي:
جانب فهم املسموع هي: )أ( القدرة على فهم املعاين ومفهومها والتفكري  .1

. )ب( بند 20تدور حولاملنطقي أو االستنتاجيات من البيان أو اجلملة اليت 
ىن القدرة على فهم املعاين واملوضوعات والتفكري املنطقي واالستنتاجيات واملعا

بندا(. )ج( القدرة على فهم  15شخصني )القصرية بني  الضمنية للحوار
املعاىن واملوضوعات والتفكري املنطقي واالستنتاجيات واملعاىن الضمينة للحوار 

بندا(. الوقت املخصص  15الطويل بني الشخصني أو أكثر أو ألينيا البيان )
ة تم قراءة أسئلة االستماع مر دقيقة أو حىت انتهاء الكاسيت. ت 40-35هو 

 .من غري اإلعادةواحدة فحسب أو 
هي )أ( القدرة على تكملة  بند 40اكيب أو العبارة يتكون من جانب فهم الرت  .2

( )ب( القدرة على فهم بند 20عبريات أو الرتاكيب العضوية )اجلمل ابلت
 20الرتاكيب املخطئة يف اجلملة )وحتليل استخدام الكلمات والعبارات أو 

 دقيقة فحسب. 30 درق (. الوقت املخصص هوبند
هي: )أ(  بند 60جانب فهم املفردات والناص املكتوب والقواعد يتكون من  .3

الكلمة املرتدفة أو متقاربة املعاىن يف العالمة املعينة حسب القدرة على فهم 
و املوضوعات و املعاين  ( )ب( القدرة على فهم احملتوىبند 20سياق اجلملة )

 استخدامدا( )ج( القدرة على فهم بن 20) الضمنية يف بعض الفقرات
وموقف اإلعراب واالشتقاق وشكل الكلمة ومصطلحات النحو و  املفردات

 دقيقة. 50 قدر بند(. الوقت املخصص هو 20الصرف )
دقيقة،  120 قدر هو بندا( 150) هذه األسئلة مجيعالوقت لإلجابة كان 

ومع  .ة واحدةقل من دقيقاأل على لسؤال واحدحبيث جيب أن تكون اإلجابة 
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 اآلن إىلو . "العشوائيةة للقضاء على مستوى "ذلك، مت تصميم عدد من هذه األسئل
 تطبيقيةو  مقننةسة و امقي (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا تكون

 65وموضوعية.
تقيس هذه االختبارات كفاءة املختربين يف مهارات االستمعاع والقراءة 

وذج اللغة العربية الفصيحة املعاصرة. ومييل بشكل عام إىل والكتابة من خالل من
تغطية اجلانب األكادميي من اللغة. ويركز عليه أكثر من غريه من جزانب االتصال 
العامة األخرى. ومن هنا فهو يعد أكثر متاشيا مع حمتوايت الربامج التعليمية 

اصل مع املنتج الثقايف املستخدمة يف البلدان العربية. كما يساعد على حتقيق التو 
 السائد يف البيئات العربية.

    النظرية تصنيف بلوم:  ثالثاملبحث ال
 مفهوم علم التصنيف .أ

هو العلم الذي يهدف إىل تشخيص الكائنات احلية املوجودة علم التصنيف 
على سطح األرض، وتسميتها، وتقسيمها حسب أصنافها، حيث تتعدد هذه 

مها، وشكلها، وتركيبها، وسلوكها، ابإلضافة إىل الكائنات وختتلف من حيث حج
وظائفها، مع العلم أن هذا العلم يتصل بعلم األحياء الذي يساعده على القيام هبذه 

التصنيف هو نوع خاص من اإلطار. ففي التصنيف تكون الفئات  66ت.التصنيفا
طار. يصبح أحد املبادئ املنظمة الرئيسية يف اإل واملتصل. continuum عرب متصل

 صن ف بلوم تصنيفا لألهداف التعليمية.
 حضره جمموعة Bostonعقد اجتماع غري رمسي يف بوسطون  1948يف عام 

من املمتحنني ابلكليات واجلامعات ممن يعتقدون أنه يوجد إطار مشرتك لتصنيف 
نواتج تعلم طالب معينني وأنه ميكن ترقيته عن طريق تبادل األسئلة، وخطوات 

                                                           
65Hasanudin, Test of Arabic as Foreign Language (TOAFL), diakses 

http://blog.hasanudin.id/2015/09/test-of-arabic-as-foreign-language-toafl.html, kamis 14/12/17 

pkl: 17.30 WIB 
66 Almawaki. Diakses http://almawki3.com/مفهوم-علم-التصنيف/ pada senin, 08/07/2017,pkl 07.00 wib 

http://blog.hasanudin.id/2015/09/test-of-arabic-as-foreign-language-toafl.html
http://almawki3.com/مفهوم-علم-التصنيف/
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فكار حول االختبار. وكممتحنني كان هؤالء األفراد مسؤولني عن االختبار، واأل
إعداد وتطبيق وإعطاء درجات وكتابة تقارير عن النتائج الكلية لالمتحاانت ملقررات 

 الدرجة اجلامعية األوىل الىت تعلم يف مؤسساهتم.
وحيث أن بناء اختبار جيد من نوع اختبار االختيار من متعدد يستغرق 

فقد آمل املمتحنون أن يبتكروا وسيلة لتوفري الوقت بصورة دالة عن  زمنا طويال،
طريق تيسري تبادل األسئلة، وقد اعتزموا عمل مفردات لغوية معيارية لبيان أي سؤال 
يقصد قياسه. ومثل هذه املعاىن الىت جتعل األمر نظاميا كان من شأهنا أن تؤدى إىل 

ات فرعية ميكن أن يصف إليها أى هدف جمموعة من الفئات املعرفة بعناية وإىل فئ
  67تعليمى،ومن مث أي سؤال.

، ينق ح طالب من طالب بلوم لورين أندرسون واخلرباء يف 1994ويف عام 
علم النفس من مذهب املدرسة املعرفية لتصنيف بلوم وفقل بتقدم الزمان. ونشرت 

م لألهداف ابسم "مراجعة لتصنيف بلو  2001نتائج التنقيح أو املراجعة يف عام 
وصن ف لورين أندرسون  68التعليمية". يتم التنقيح يف اجملال املعريف فحسب.

وأصحابه األهداف يف اجملال املعريف. وحتتوى العبارة اخلاصة ابهلدف على "فعل 
وإسم". يصف الفعل بوجه عام العملية املعرفية املقصودة، ويصف اإلسم بوجه عام 

 69بوها أو يكوهنا.معرفة الطالب الىت يتوقع أن يكتس
 بلوم ىف األهداف السلوكية تصنيف  .ب

اهلدف هو شيء الذي جيب أن تكون موجودة يف مجيع العمليات، ويشمل 
العملية التعليمية والتقوميية. اقرتحت األهداف التعليمية على األشكال أو  فيه

رات، الفئات احملددة من نتائج تعلم الطالب. أنواع نتائج التعلم كالكفاءة، واملها

                                                           
 33...،ص. مراجعة لتصنيف بلوم لألهداف التعليميه فايوز مراد مينا، لورين أندرسون و أصابه، ترمج 67

68Retno Utari, Taksonomi Bloom Apa dan Bagaimana Menggunakannya?, Widyaiswara madya, 

Pusdiklat KNPK, diakses http://setiabudi.ac.id/web/images/files/Revisi-

Taksonomi%20Bloom%20.pdf, senin 22/1/2018, pkl 06.40 wib 
 43ص. مراجعة لتصنيف بلوم لألهداف التعليمية...،لورين أندرسون و أصابه، ترمجه فايوز مراد مينا،  69

http://setiabudi.ac.id/web/images/files/Revisi-Taksonomi%20Bloom%20.pdf
http://setiabudi.ac.id/web/images/files/Revisi-Taksonomi%20Bloom%20.pdf
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والسلوك هي حتقيق األهداف املنشودة. يعتمد سلوك الطالب على األهداف 
  70التعليمية املنشودة.

األهداف السلوكية هي األهداف اليت تشقق من األهداف اخلاصة وتصاغ 
بعبارات سلوكية ميكن مالحظتها وقياسها وتصف النواتج التعليمية اليت ينتظر من 

ر ابلذكر أن هذه املستوايت ينبغي أن ترتبط ببعضها املتعلمني حتقيقها. ومن اجلدي
فاهلدف السلوكي يرتبط ابهلدف اخلاص، و اهلدف اخلاص يرتبط هبدف املرحلة، 
وهدف املرحلة يرتبط ابهلدف العام بعيد املدى وال جيوز أن تتعارض املستوايت 

  71قصرية املدى مع املستوايت بعيدة املدى.
على صياغة أهداف يف عبارات سلوكية إن مهمة املعلم ليست مقصورة 

فقط، بل عليه أن يصنف هذه األهداف يف فئات سلوكية معينة، حتدد نوعية 
السلوك الذي يتعني على املتعلم أن يؤديه بعد التعلم. و عملية تصنيف األهداف 
تساعد املعلم على حتديد أفضل الشروط التعليمية ذات العالقة الوثيقة ابملهام الىت 

ى املتعلم تعلمها ألهنا مهمة تعليمية ترتبط بشروط معينة تساعد على جناح جيب عل
كما تساعد هذه العملية يف إعداد االختبارات الىت   -التعلمية-العملية التعليمية

 متكن املعلم من معرفة مستوى تقدم طالبه.
ويصن ف بلوم وزمالؤه األهداف التعليمية يف ثالثة جماالت هي اجملال 

 72احلركي.-الوجداين، وأخريا امليدان النفسي-عريف، مث اجملال العاطفيامل-العقلي
واهتم بلوم بتقسيم اجملال املعريف أكثر من اهتمامه ابجملالني اآلخرين، وذلك على 

 النحو اآليت:
 
 

                                                           
70 Burhan Nurgiyanto, Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra.., hlm. 35 

 68(، ص. 2009، )عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع، املناهج احلديثة وطرائق التدريسحمسن علي عطية،  71
 292...، ص. الفروق الفرددية زالتقوميأنسي حممد أمحد قاسم،   72
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 Cognitive Domainاجملال املعريف 

 ويشمل هذا اجملال األهداف الىت تركز على القدرات أو العمليات العقلية
اليت تتصل مبعرفة احلقائق، وعمليات الفهم والتذكر، ومعرفة الطرق واألساليب 
اخلاصة مبعاجلة املعلومات، وبناء املفاهيم واملبادئ والتعميمات، وقد قام بلوم بتقسيم 
هذا اجملال بدوره إىل ستة مستوايت متدرجة من املستوى البسيط إىل املستوى 

 يوضح ما بني هذه املستوايت من ترابط املعقد، ولعل الشكل اهلرمي التايل
 73وتدرج.

 ( 2.1) جدول 
 املعرفية يف الناحيةتصنيف بلوم 

      التقومي
     الرتكيب 
    التحليل  
   التطبيق   
  الفهم    
 التذكر     

 
عكس البعد األحادى يف التصنيف األصلي، فإن اإلطار املنقح ذى  وعلى

ن مها العملية املعرفية )فعل( واملعرفة )اسم(. ونشر لورين بعدين، فإن هذين البعدي
أندرسون وأصحابه إىل العالقات بينهما ابعتبارها جدول التصنيف. حيث حيتوى 
بعد العمليات املعرفية على ستة فئات: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، 

لية املعرفية عن درجة والتقومي، واإلبداع. ويقرتض أن يعرب املتصل احلاكم لبعد العم

                                                           
)الرايض: ، تقوميه، تطويره مفهومه، أسسه، مكوانته، تنظيماته، املنهج املدرسي املعاصرحسن جعفر اخلليفة،  73

 105(، ص. 1431مكتبة الرشد: 
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التعقد املعريف، أي أن الفهم يعتقد أنه أكثر تعقيدا معرفيا من التذكر، والتطبيق 
 يعتقد أنه أكثر تعقيدا معرفيا من الفهم، وهكذا.

وحيتوى البعد املعرىف )أي صفوف اجلدوال( على أربعة فئات: وقائعة 
factual،  مفاهيميةconceptual، تتعلق ابإل( جراءات وإجرائيةprosedural،)  وما وراء
ويفرتض أن تقع هذه الفئات على متصل من احلسى  .metacognitiveمعرفية 

)الوقائعى( حىت اجملرد )ما وراء املعرفة(. وتتداختل الفئات املفاهيمية واإلجرائية من 
حيث درجة التجريد، مع بعض املعرفة اإلجرائية تكون أكثر حسية من املعارف 

 74الىت تتسم ابلتجريد املفاهيمية 
 وتصورت تغيريات املصطالحات وأمناط مستوايت بلوم كما يلي:

 
  (2.2) جدول

 مراجعة لتصنيف بلوم لألهداف التعليمية
 

 التصنيف األصلي
 التقومي 
 الرتكيب 
 التحليل 
 التطبيق 
 االستيعاب 
 املعرفة 

 التصنيف احلديث 
 االبتكار 
 التقومي 
 التحليل 
 التطبيق 
 الفهم 
 ذكرالت 

                                                           
 44-43ص. مراجعة لتصنيف بلوم لألهداف التعليمية...،لورين أندرسون و أصابه، ترمجه فايوز مراد مينا،  74
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التصنيف احلديث مراجعة لتصنيف بلوم  التصنيف األصلي لبلوم    

 لورين أندرسون()
 

يف املناقشة الىت تتلو ذلك فإن لورين وأصحابه يعر فون العملية املعرفية يف 
إطار كل من الفئات الست تفصيليا، وعمل املقارانت مع عمليات معرفية أخرى 

 عندما يكون ذلك مناسبا.
بفئات بعد عملية املعرفية تقدمي جمموعة من التصنيفات الشاملة  ويقصد

للعمليات املعرفية الىت يقوم هبا الطالب واملتضمنة يف األهداف. فإن الفئات املعرفية 
قد ترتاوح بني ما يشيع وجودها يف األهداف، مثل تلك املرتبطة ابلتذكر والفهم 

 التقومي، واالبداع. والتطبيق، إىل األقل تكرارا، مثل التحليل، و 
 يتذكر تعىن اسرتجاع معرفة ذات صلة من الذاكرة البعيدة. -
يفهم تعرف كبناء املعىن من رسالة تدريسية، متضمنة أساليب االتصال الشفهي  -

 واملكتوب والبياىن.
 يطبق تعىن القيام إبجراءات أو استعماهلا يف موقف معني.  -
نة هلا وحتديد كيف ميكن أن تكون حيلل تعىن تقسيم املادة إىل األجزاء املكو  -

 مرتبطة ببعضها اآلخر وأيضا ابلنسبة للبنية الكلية أو لغرض ما.
 يقوم تعىن عمل أحكام مؤسسة على معايري ومستوايت معيارية. -
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يبدع تعىن وضع العناصر معا لتكوين شيء جديد، كل التماسك أو لعمل منتج  -
 75أصيل.

 ( 2.3جدول )
 76بعد العملية املعرفية

فئات والعمليات ال
 املعرفية

 أمساء بديلة

 التذكر: يسرتجع املعرفة ذات الصلة من الذاكرة البعيدة .1
 التعرف 1.1
 االستدعاء 1.2

 املطابقة
 االسرتجاع

الفهم: يبىن املعىن من وسائل تدريسية متضمنة أساليب االتصال الشفهي واملكتوب  .2
 والبياىن

 التفسري 2.1
 إعطاء األمثلة 2.2
 التصنيف 2.3
 التلخيص 2.4
 اجاالستنت 2.5
 املقارنة 2.6
 الشرح 2.7

 التوصيح، الصياغة اجلديدة لنص، إعادة العرض، الرتمجة. -
 التزويد ابرسوم التوضيحية، تقدمي أمثلة مباشرة. -
 الوضع يف فئات، الوضع ىف فئة أكرب أو وفقا ملبدأ عام. -
 التجريد، التعميم -
 اخلتام، التقدير من سلسلة، من املالظة، االستيفاء، التنبؤ. -
 رة، مزاوجة.املغايرة، مناظ -
 بناء مناذج -

 التطبيق: القيام إبجراءات أو استعمائها يف موقف معني .3
 اإلجراء 3.1
 التنفيذ 3.2

 تنفيذ خطة -
 االستعمال -

                                                           
 81...، ص. مراجعة لتصنيف بلوم لألهداف التعليميةلورين أندرسون و صاحبه،  75
 142-139...، ص. تصنيف بلوم لألهداف التعليميةمراجعة للورين أندرسون و صاحبه،  76
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التحليل: تقييم املادة إىل األجزاء املكونة هلا، وحتديد كيف ميكن أن تكون مرتبطة  .4
 ببعضها اآلخر وأيضا ابلنسبة للبلية الكلية أو لغرض ما

 التمييز 4.1
 ظيمالتن 4.2
 العزو )النسب إىل( 4.3

 التفريق، تصنيف، الرتكيز، االختيار -
 اجياد، متاسك، تكامل، التخطيط التمهيدى، إعراب، بناء -
 إعادة البناء -

 التقومي: عمل أحكام مؤسسة على معايري ومستوايت معيارية .5
 املراجعة 5.1
 النقد 5.2

 التنسيق، الكشف، الرقابة، االختيار -
 احلكم -

التكوين شئ كلى التماسك والوظيفة، وإعادة تنظيم االبداع: وضع العناصر معا  .6
 العناصر

 التوليد 6.1
 التخطيط 6.2
 االنتاج 6.3

 فرض الفروض -
 التصميم -
 البناء -

هناك مزاين يف مراجعة لتصنيف بلوم الذي يرتبط ابلتقومي. األول، ألن فصل 
كن املعرفة ابلعملية املعرفية، يعرف املدرس أين أنواع املعرفة الىت مل تقاس. والثاين، مت

 77مراجعة تصنيف بلوم صناعة األسئلة املتنوعة لكل أنواع العملية املعرفية.
 التقومي يف اجملال املعريف على أساس النظرية تصنيف بلوم .ج

يكون تقومي نتائج التعلم إحدى مراحل يف عملية التعليم والتعلم الىت جيب 
ية. أن يرتبط التقومي أن يتم املعلم لقياس مستوى قدرة الطالب يف فهم املواد التعليم

ابألهداف، من الضرري أن تسري عملية التقومي يف خط يتمشى مع فلسفة اجملتمع 
وأهدافه، فإذا كان التعليم يهدف إىل مساعدة التلميذ على النمو الشامل فمن 
املفروض يف هذه احلالة أن تذهب عملية التقومي إىل معرفة تقدم التلميذ يف كل 

                                                           
77 Ari Widodo, “Revisi Taksonomi Bloom dan pengembangan Butir Soal” Buletin Puspendik. 

3(2),18-29 , hlm.1  
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وإذا كان التعليم يهدف إكساب املتعلم بعض املهارات  جانب من جوانب النمو،
فالبد أن يتضمن التقومي اختبار لألداء يعمل على قياس املهارات املطلوبة لدى 
املتعلم، وإذا امهت عملية التقومي اجلانب التحصيلي فقط وأمهت بقية اجلوانب فمعىن 

فيه املنهج. أى  ذلك أن عملية التقومي قد سارت يف خط مغاير للخط الذي يسري
أن التقومي جيب أن يتم يف ضوء األهداف التعليمية وأن يكون متوافق ومتناسق مع 

  78هذه األهداف.
وقد شرحت الباحثة يف البيان السابق، يكون االختبار نوع من أنواع التقومي 
وهو وسيل مهم لقياس نتائج تعلم الطالب. فاالختبار البد أن يكون جيدا ودقيقا 

 . ويعد االختبار جيد إذا يقيس فعال ما أعد ألجله، ويناسب ابألهداف ومزاي 
 املنشودة.

وقد صن ف بلوم تصنيفا لألهداف التعليمية يف اجملال املعريف على بعد واحد. 
وقد نق ح لورين أندرسون وأصحابه هذا األهداف على بعدين مها العملية املعرفية 

يف صياغة بنود االختبار. وتتكون  واملعرفة. ويكون هذا التصنيف مهما للمعلم
الىت يكون مرجع املعلم ”kata-kata operasional“ املستوايت من كلمات العمليات 

يف صياغة بنود االختبار اجليد وفق ابألهداف احملددة. ويف هذا املبحث تركز الباحثة 
درجة يف بعد واحد ملراجعة تصنيف بلوم وهو يف بعد العملية املعرفية فقط، ملعرفة 

شَّى مع املستوايت  صدق بنود أسئلة االختبار ودرجة صعوبة االختبار الذى مي 
تلك  السادسة. ألن يتكون اجملال املعريف من ست مستوايت فالبد أن تستوىف املعلم

 املستوايت يف عملية التقومي. يكون االختبار صادقا إذا يستويف املستوايت السادسة.
وير التقومي أن يتضمن كل املستوايت املعرفية يف احلقيقة ينبغي املعلم لتط

احملددة. ولكن النسبة أو املقارنة من املستوايت املعرفية السادسة الىت ال تساوي 

                                                           
 171( ص.1425)الرايض: مكتبة الرشد،  أساسيات املنهج املعاصرة،مندور عبد السالم فتح هللا،  78
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حجمها. وهذا يعىن، أن عدد بنود األسئلة احملتاجة لقياس مستوى التذكر والفهم 
 والتطبيق وغريها غري متساوية.

هبذه املستوايت السادسة للطالب يف ويستطيع أن يصيغ املعلم االختبارات 
املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية. وأما يف املرحلة االبتدائية فإن املستوايت 
املستخدمة هي املستوايت البسيطة أي مستوى التذكر والفهم والتطبيق. وأما يف 

يق املرحلة املتوسطة فإن املستوايت املستخدمة هي مستوى التذكر والفهم والتطب
والتحليل. وتكون املستوايت املستخدمة يف املرحلة الثانوية أكثر تعقيدا وهي كل 
املستوايت املعرفية. وأما نسبة  ونسبة املستوايت السادسة يف اجملال املعريف للطالب 

 79يف املستوى اإلبتدائية واملتوسطة والثانوية كما تلى:
 (2.4جدول )

لمرحلة االبتدائية واملتوسطة ل ال املعريفالسادسة يف اجمل تقومي املستوايتنسبة  
 والثانوية

 املستوايت املعرفية
 

 املستوايت املدرسية

 نسبة مثوي ة

 جمموع االبتكار التقومي التحليل التطبيق الفهم التذكر

 100 - - - 15 45 40 اإلبتدائية
 100 - - 5 20 40 35 املتوسطة
 100 5 5 15 25 30 20 الثانوية

رهان نورغيانطورو أن النسبة يف املستوايت املعرفية للمرحلة الثانوية ورأى ب 
تكون اكثر استخداما يف املستوايت البسيطة. لكن يف املرحلة اجلامعية يصيغ املعلم 

 االختبار أكثر استخداما يف املستوايت املعقدة.

                                                           
79 Burhan Nurgiyantoro, Penelitian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra..., hlm. 39 
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صعوبة األسئلة تتكون من األسئلة  يري حممد مثىن وأصحابه أن درجة  
وقد قال   80 ة.األحكام املت بع وهذه هي 30:40:30صعبة هي الة واملتوسطة و السهل

سودرشة آسيف يف التنفيذ أن مستوى صعوبة األسئلة يتبع نظرية تصنيف بلوم. 
وت طور األسئلة السهلة معتمدا مبستوى الكفاءة املعرفية من التذكر والفهم. وتطور 

ل. وتطور األسئلة الصعبة من مستوى األسئلة املتوسطة من مستوى التطبيق والتحلي
التقومي واالبتكار. اعتمادا ابملقارنة السابقة، يصاغ كل مستوى معريف تصيف بلوم 

، 5ج  %30 ،4، ج3ج %40، 2،ج1ج %30بنسبة مئوية األسئلة كما يلي 
 6.81ج

فق ااملقياس يو  حمتوىالعايل إذا كان  وتعد أداة قياس اللغة هلا صدق احملتوى
. يقصد ابلتحليل احملتوى هو إعادة النظر يف أسئلة املقيسة لسلوكيةا صائصخلاب

الىت تتعلق جبدوى املعرفة أو حمتوى األسئلة. يف هذه احلالة سوف يتم حتليل هذه 
املسألة جدوى حمتوايهتا، أي مناسبة بني الكفاءات املرجوة ويتم تدريس هذه املواد 

ل بني مراحل التفكري يف مؤشرات مع هذه األسئلة. ومن الضروري، يناسب التحلي
األسئلة مع احملتوى أو مضمون األسئلة. وميكن أن يتم صدق احملتوى من خالل 
دف إىل كشف مستوى  حتديد وتزويج بنود األسئلة ابألهداف املعينة اليت هت 

تعد صدق حمتوى بنود أسئلة االختبار عاليا عند وهذا يعىن، . اجلانب املعريف احملدد
عة لتصنيف بلوم يف اجملال املعريف إذا استوىف بنود أسئلة اإلختبار نظرية مراج

ألن يكون هذه الكلمات  "Kata-Kata Operasional"بااااكلمات العمليات 
وتكون هذه األهداف  األهداف السلوكية املستعملة يف صياغة بنود االختبار

رة الطالب من . وهذه األهداف يسهل املعلم لقياس قدالسلوكية مؤشرة يف الشبكة
 الناحية املعرفية.

                                                           
80 Moh. Matsna, dkk. Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab,,,, hlm. 183 
81 Gian, dkk. Analisis Tingkat Kognitif Soal-soal Butir Teks Matematika Kelas VII Berdasarkan 

Taksonomi bloom, Jurnal Pendidikan Matematika, vol.9. No. 2, (Palembang: Universitas Negeri 

Sriwijaya, 2015)  
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  لفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ
ابستخدام  التحليليالوصفي  املنهجاملستخدم يف هذا البحث هو  املنهجإن 

ويقصد ابملنهج الوصفي هو وصف الظاهرة الىت يريد الباحث . املدخل املختلط
بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها  دراستها ومجع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها ويهتم

املدخل  جيمع بني هو املدخل ويقصد ابملدخل املختلط 82تعبريا كيفيا أو تعبريا كميا.
 علىللحصول عملية البحث يف وقت واحد يف  مها مستخدمانو  الكمي والكيفي

 املدخلأن  creswell . عرب  واملوضوعية ةتابوالث ةدقاوالص شاملةالكاملة و الياانت الب
 يفي.الكو الكمي  املدخل بني الذي جيمع أو يرتبط يف البحث املدخل هو ختلطامل

 مجع نتائج، و الكيفيالكمي و  املدخلاستخدام و  ،ةفلسفالعلى ضوء  يتضمنفإنه 
الكمي أو  املدخلمفيد عندما يكون  املختلط املدخلإن  83املدخلني يف البحث.

ستفهم الباحثة  املختلطنهج امل ماستخدابغري كاف لفهم مشكلة البحث أو  الكيفي
  فهما جيدا وعميقا.

 Mixed“ التصميم التثليث املتزامن البحث املستخدم هو املدخلوشكل 

method concurrent triangulation strategi”  عرب ،creswellالتصميم التثليث  أن ؛
حث هو املدخل الب”Mixed method concurrent triangulation strategi“  املتزامن

 %50الذي جيمع بني املدخل الكمي والكيفي ابختالط املدخلني متوازان أي 
للمدخل الكيفي. وي ستخدم هذان مدخالن مشرتكا يف  %50للمدخل الكمي و

اب لسؤال واحد  وقت واحد إما يف مجع البياانت وإما يف حتليلها. ويستطيع أي جي 
ارن الباحث مجيع البياانت ابملدخلني )الكمي والكيفي( مباشرة حىت يسطيع أن يق

                                                           
 219(، ص. 1316)الرايض: دار أسامة للنشر والتوزيع، البحث العلمى، ذوقان عبيدات،  82

83John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran, 

ter. Achmad Fawaid dan Rianayati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2017), cet. II, hlm. xv 
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الىت مت احلصول عليهما، مث يستطيع أن أيخذ اخلالصة هل البيانتان )الكمي 
  84والكيفي( تداعم أو تضاعف أو تتعارض.

اختبارات اللغة العربية لغري حتلل بنود  ألن سوف املدخلالباحثة هذا  تستخدم
)ابملنهج  الصعوبة درجةدق بنود االختبار و صمن انحية  (TOAFL)الناطقني هبا

 لسؤال واحد يف وقت متساوي.  تصنيف بلومنظرية  على ضوء الكمي والكيفي( 
 Mixed method“بشكل  املدخل املختلطتستخدم الباحثة خطوات و 

concurrent triangulation strategi”  سغيونو الذي ذكرSugiyono   كما   هكتابيف
 يلي:

 85إجراءات البحث (3.1جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

84 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi ( Mix Method ), hlm. 499 
85 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi ( Mix Method ), hlm. 501 

 لة الكميكمش

 االطار النظري

 فروض البحث

 مجع البياانت الكمي

حتليل البياانت 
 الكمي

 حتليل البياانت الكيفي

 مجع البياانت الكيفي

 human يكون الباحث

instrumen 

 املشكلة املتجنسة مشكلة الكيفي
 

انتمصادر البيا  

 صيغة التحليل

تداعم أو تضاعف أو تتعارض اخلالصة:  
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تساعد البياانت الكمية على التعميم يف حني أن البياانت الكيفية توفر 
 معلومات عن املوقف أو املضمون. 

 جمتمع البحث وعينته .ب
املاجستري يف املرحلة الرابعة طالب إن جمتمع البحث يف هذا البحث هو 

يف  (TOAFL) اختبار اللغة العربية لغري الناطقني هبااآلن الذين يشرتكون امتحان 
 .2017املرحلة األوىل يف شهر ديسمبري 

يعترب اختيار الباحثة للعينة من اخلطوات واملراحل اهلامة للبحث، وال شك 
أن الباحثة تفكر يف عينة البحث منذ ان تبدأ يف حتديد مشكلة البحث واهدافه، 
ألن طبيعة البحث وفروضه وخططه تتحكم يف خطوات تنفيذه واختيار أداواته مثل 

أما تقنية العينة اليت تستخدم الباحثة و  86ينة واالستبياانت واالختبارات الالزمة.الع
مجيع  ابستخدامهي تقنية حتديد العينات و  (Sampling Jenuh) املشبعةهي العينة ف

 .شخص 30، أو أقل من اصغري  اجملتمععندما يكون عدد هي و  .عيناتالك  اجملتمع
 .مشارك 25هو و  ملشاركنيا مجيع ويف هذا البحث تستخدم الباحثة

 حضور الباحثة .ج
البحث وإلختيار مصادر رتكيز هو لحضور الباحثة يف هذا البحث إن  

تفسري  بيانس جودة البياانت وحتليلها، و ياانت البحث، وجلمع البياانت، ولقياب
. وحضور الباحثة  الباحثة البياانت مث لتلخيص مجيع البياانت اليت قد مجعتها وحللتها

 .البحث مبشكلةمما يتعلق لنيل البياانت بحث كأدة ال
 البياانت ومصادرها  .د

تنقسم إىل قسمني مها البياانت  يف هذا البحث املطلوبة إن البياانت
  األساسية والبياانت الثانوية.

                                                           
 109(، ص. 1316دار أسامة للنشر والتوزيع، )الرايض: البحث العلمى، ذوقان عبيدات،  86
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اختبارات اللغة العربية لغري  والبياانت األساسية هي ورقة إجابة الطالب يف .1
يتعلق أو واضع السؤال الذي  من املخرب املعلوماتو   (TOAFL)الناطقني هبا

 (PB) يف مركز اللغة  (TOAFL) اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هباببنود 

 .فونوروكوامعة اإلسالمية احلكومية ابجل

وأما البياانت الثانوية يف هذا البحث فهي الواثئق الذي يتعلق ابختبارات اللغة  .2
وهي أسئلة وأجوبة املشاركني اليت حصلت   (TOAFL)العربية لغري الناطقني هبا

للسنة  ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو(PB) الباحثة يف مركز اللغة 
 م. 2018 -2017الدراسية  

 ب مجع البياانتأسلي .ه
غرض الرئيسي من اليف البحث، ألن  األوىفاخلطوة  ومجع البياانت ه أسلوب

لن حتصل فمجع البياانت،  أسلوبرفة دون مع ت.البحث هو احلصول على البياان
وأما أساليب مجع  87.معايري البياانت احملددة تستوىفعلى البياانت اليت  ةالباحث

 البياانت اليت استخدمتها الباحثة يف املنهج اإلنتقائى فهي املقابلة والواثئق.
املقابلة أداة هامة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها البشرية وهو  .1

شفوية من املفحوص. كما كتب البياانت العلومات و امل مجع تقوم من خاللأيضا 
أو جمموعة خر اآلشخص العملية بني الباحثة و اليف الكتاب املقابلة هي تتم 

 وتستخدم الباحثة املقابلة املركبة  88سئلة.األتطرح من خالل أشخاص و 
Structured د االسئلة اليت يشمل هذا النوع على تفصيالت كثرية، حبيث يتم حتدي

ستقدم للمستجبني حتديدا دقيقا. وهنا ميكن أن توجه االسئلة جلميع املستجبني 
على نفس النسق. ومن حسناهتا ان املقابل ال جيد صعوبة يف تسجيل 
املالحظات اثناء عملية املقابلة نظرا الن االجاابت حمددة. كذلك آراء 

                                                           
87 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2016), 

hlm. 224 
 95( ص. 2007، )األردن : دار املسرية، أساسيات البحث العلميمنذر عبد احلميد الضامن، 88
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خملصان آفندى واألستاذ  تاذساألهنا تقابل الباحثة مع و  89املستجيب مفيدة.
أسئلة اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني  يضعالذي فائق عني الرفيق 

فونوروكو وبعض امعة اإلسالمية احلكومية ابجل(PB) يف مركز اللغة  (TOAFL)هبا
بنود اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني بما يتعلق كلملعرفة   مشرتكي االختبارات

 (TOAFL)هبا

طريقة طلب كشف الطالب وأوراق أسئلة بمجعت الباحثة البياانت الواثئق،  .2
 (PB) يف مركز اللغة  (TOAFL) اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا وأجوبة

للسنة الدراسية   الكتابةىف مادة مهارة  فونوروكوامعة اإلسالمية احلكومية ابجل
 .م 2017-2018

 ب حتليل البياانت أسلي .و
من  التدوينهو عملية منهجية للبحث وتنظيم حتليل البياانت  أن آمزيررأى 

لتحسني  الباحث املقابالت واملذكرات امليدانية، وغريها من املواد اليت مت مجعها
وحتليل البياانت يف  90لآلخرين. تهتقدمي ما وجدال ن الباحثةكمتهلذه املواد و  الفهم

هذا البحث هو قامت الباحثة بتحليل ورقة أجوبة الطالب يف اختبارات اللغة 
. ملعرفة جودة م2018-2017للسنة الدراسية  (TOAFL) العربية لغري الناطقني هبا

 بنود االختبار من انحية الصدق ودرجة الصعوبة وعلى ضوء نظرية تصنيف بلوم.
 االختبار بنود صدقدرجة حية حتليل بنود االختبار من ان .1

أن يتصف بصفات خاصة كالصدق أي يقيس  الختبار اجليدال بد ل
طريقة حتليل درجة صدق بنود االختبار ابرتباط بني  .ما يراد له أن يقيس

إجابة الطالب يف كل بنود األسئلة بنتيجة مجيع الطالب احملصولة. بعد ذلك 
 korelasi product moment angka kasar ط أوابرتاال رموزلاب إدخال البياانت

                                                           
 95...،  ص. البحث العلميأساسيات منذر عبد احلميد الضامن،  89

90 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2014), 

hlm. 85 
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ملساعدهتا  Microsoft Excel".91"برانمج الكمبيوتر أو احلاسوب ستخدام اب
 صدق االختبار. درجة بنودحتليل حساب و 
 

 

 اإليضاح :
xyr متغري   = معامل االرتباط بني X  متغري  و Y  

xy∑    = عدد الضرب بنيX وY 
N  = عدد مشاركي االختبار 
X = البنود ةإصاب 
Y = إصابة جمموع بنود األسئلة 

اختبارات اللغة ألن عينة مشرتكي  0،396 (r tabel)ستستخدم الباحثة 
 r)فلبحث  .مشرتك 25 املأخودة عددها (TOAFL)العربية لغري الناطقني هبا 

tabel)  مشتارك  23اجلدول املوجودة أن  وبنظر إىل 23= 2-25بطريقة  هنا
قال سري وحيوىن إذا نتائج بنود االختبارات  .0،396 (r tabel)تدل على  

(r hitung)  احملصولة أعلى من(r tabel)    فيكون بنود االختبارات صادقة. فإذا
فتكون بنود    (r tabel)احملصولة أدىن من  (r hitung)نتائج بنود االختبارات 
 االختبارات غري صادقة.

 هل االختبار هو تكون معرفة درجة صدق االختبار مهم ة لتعيني
االختبار الصادق أم ال، واالختبار الصادق هو اختبار الذي يقيس ما يريد أن 

 يقيس. تقوم الباحثة بتحليل بنود األسئلة ملعرفة درجة صدق بنود االختبار. 
 
 

                                                           
91Moh. Matsna, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab..., hlm. 192 
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 حتليل بنود االختبار من انحية درجة الصعوبة .2
ليست سهلة االختبارات املثالية أن بنود  السابقة الباحثة كما شرحت

صعوبة األسئلة تتكون من  وال صعبة. يري حممد مثىن وأصحابه أن درجة
األحكام  وهذه هي 30:40:30صعبة هي الاألسئلة السهلة واملتوسطة و 

إذا تكون االختبارات سهلة فال تؤثر على الطالب يف زايدة جهودهم  .ةاملت بع
صعبة سوف  يف اختيار االجابة الصحيحة. وضده إذا تكون االختبارات

يؤدى الطالب اليأس وليس لديهم احلماسة يف التجريب. وأما أهداف حتليل 
 لة أو صعوبة بنودو سهدرجة صعوبة بنود أسئلة االختبار فهي ملعرفة مدى 

املصممة، إما على كافة االختبار وإما لكل بنود االختبار.  االختبار أسئلة
 : ملوضوعى فهيهذا البحث لالختبار ا ىف املستخدم الرموزوأما 

 
 
 

 92اإليضاح :
 IF   =  صعوبة بنود االختبارقائمة درجة"Item Facility" 
FH  =  ةاملرتفع اجملموعةمن  االجاابت الصحيحةعدد "Frequency High" 

 FL  =  املنخفضة اجملموعةمن  االجاابت الصحيحةعدد "Frequency low" 
 N  = من الفرقتني االختبار عدد مجع مشاركي. 

 يلي : خطوات ىف حتليل درجة الصعوبة كماو 
 اجملموعةاملرتفعة إىل  اجملموعةكني من تصنيف نتائج إصابة املشرت  .1

 املنخفضة

                                                           
92 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian dalam Pengajaran dan Sastra..., hlm. 139 
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تصنيف النتائج بني اجملموعة املرتفعة واجملوعة املنخفضة  ىف اجلدول  .2
 من اجملوعة املنخفضة   %27،5% من اجملموعة املرتفعة و 27،5بتحديد 

حيحة من بنود أسئلة اجملموعة املرتفعة واجملموعة حتليل االجابة الص .3
 93املنخفضة برموز السابقة.

ستخدام الباحثة ىف هذا البحث بربانمج احلاسوب أانتيس أيف رابع  وت
ANATES V4 بنود االختبار.  صعوبةدرجة  حتليلساعدة حساب و مل 

 الصعوبة اليت استخدمتها الباحثة كما يلي :ومعايري درجة 
 (3.2) جدول

 94معايري درجات مستوى الصعوبة 
 الدرجات مستوى الصعوبة

 0،30 – 0،00 صعبة

 0،70 -0،31 متوسطة

 1،00 -0،70 سهلة

 
 منظرية تصنيف بلو  على ضوءحتليل االختبار  .3

عملية البحث ومجع البياانت إن حتليل البياانت يف املدخل الكيفي هو 
، بطريقة تنظيم مليداين، والواثئقا التدوينمت احلصول عليها من املقابالت و  ذيال

 أين أهممناط، واختيار األ يف هاوحدات، وترتيباليف  هاووصفالبياانت يف الفئات، 
و أما 95.واآلخرين الباحثة نفسهامن  الفهم سهولةل اخلالصةوجعل  ،للتعلم

أهداف حتليل البياانت يف املدخل الكيفي من هذا البحث ملعرفة بنود أسئلة 
                                                           

93Sri Wahyuni, Asesmen Pembelajaran Bahasa. hlm.130  
94Moh. Matsna, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab..., hlm. 183 
95Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D..., hlm. 332 
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نظرية تصنيف بلوم من انحة درجة الصدق ودرجة الصعوبة.   ضوء علىاالختبار 
كما كتبت الباحثة السابقة أن االختبار عند نظرية تصنيف بلوم من الناحية 
املعرفية، ي صنف من ستة مستوايت اليت تستخدم املعلم يف صياغة بنود االختبار 

ويعد هذه  بتكار.هو التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتقومي واالبداع أو اال
وسوف تستخدم . ”Kata-kata operasional“ عملياتكلمات الاملستوايت ك

الباحثة التحليل الوصفي  لكل بنود أسئلة االختبار. ويقصد بتحليل اسئلة 
نظرية تصنيف بلوم الىت ينق ح  على ضوءاالختبار ملعرفة جودة بنود االسئلة 

دة الباحثة يف حتليل بنود أسئلة االختبار أندرسون يف بعد العملية املعرفية وملساع
 تستطيع أن تنظر اجلدول اآليت :

 ( 3.3جدول )
 تصنيف بلومنظرية  على ضوء اتبنود أسئلة االختبار  حمتوى حتليل صدق

رقم 
 األسئلة

 الناحية املعرفية

 االبداع  التقومي التحليل التطبيق الفهم التذكر
1.       
2.       

...       
ضمون قوم الباحثة حتليل صدق حمتوى االختبار ملعرفة توافق مست

نظرية تصنيف بلوم. ألن االختبار اجليد االختبار ابملراحل التفكري على ضوء 
ليس صادق يف مستوى فقط، ولكن البد أن يكون صادقا يف بنود األسئلة 

 أيضا.
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  (3.4جدول )
 تصنيف بلوم ء نظريةعلى ضو  اتحتليل درجة صعوبة بنود أسئلة االختبار 

 
 

 حتليل نتائج البياانت الكمية والكيفىة .ز
 جيمع بني الذي املدخلهو  املختلطكما شرحت الباحثة أن املدخل 

عملية البحث يف وقت واحد يف  مها مستخدمانو  الكمي والكيفياملدخل 
. وبعد واملوضوعية ةتابوالث والصادقة شاملةالكاملة و الياانت الب علىللحصول 

نتائج البياانت  تقارن الباحثةو ، ةالكيفيالكمية و  البياانت على الباحثة حصلت
البياانت  أوعلومات امللحصول على ل ويرجى هبذا املنهج .الكيفيةو  الكمية 

 . البياانتن خالل حتليل هذه الكاملة والعميقة م
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

عدة  خاللمن  تتميدة اجلصائص ابخل املقننة اراتاالختب إعدادقد عرفنا أن 
من  بنود األسئلة . إحدى مراحلها هي عملية حتليلمن املتطلبات ةبعد املتعلقة املراحل

بنود . وعملت الباحثة هذه العملية ملعرفة جودة االختبارات اجليدة خالل مواصفات
 .نظرية تصنيف بلوم لى ضوءع (TOAFL)أسئلة اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

 عملت الباحثة هذه املرحلة خبطتني التاليتني:

حتليل درجة صدق بنود االختبار ابملنهج الكمي مث حتليل درجة  اخلطة األوىل : .1
نظرية تصنيف بلوم )ابملنهج  على ضوءصدق حمتوى بنود االختبار 

 الكيفي(

ملنهج الكمي مث حتليل درجة حتليل درجة صعوبة بنود االختبار اب اخلطة الثانية : .2
نظرية تصنيف بلوم )ابملنهج  على ضوءصعوبة بنود االختبار 

 الكيفي(

قبل االستمرار إىل عملية التحليل، ستصف الباحثة حملة عن اجلامعة اإلسالمية 
 احلكومية فونوروكو ومركز لغتها.
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 (IAIN)حملة عن اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو املبحث األول: 

 فونوروكو احلكومية اإلسالمية اجلامعة أتسيس اتريخ .أ
وال . STAINفونوروكو حتويل من  (IAIN)إن اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 احلكومية اإلسالمية اجلامعة واتريخ تطو رو  STAIN يفصل اتريخ أتسيسها من
 يةاإلسالم اجلامعة مت  قا ميالدية 1970 سنة أول ىف. سورااباي "أمفيل سوانن"

 يف الناطق الثالثة كلية  18 تفتح أن وجنحت بسرعة،" أمفيل سوانن" احلكومية
 الكل يات وإحدى. الغربية تينجارا ونوسا الشرقية وكاليمانتان الشرقية جاوى: وهى
  "أمفيل سوانن" (IAIN) احلكومية اإلسالمية امعةجلاب فونوروكو الشريعة كلية  هي

الىت يتأسس يف التاريخ األول من  (ASA)هب كأجنة من أكادمييك الشريعة عبد الو 
مالدية على رأي كياهي احلاج مشس الدين وكياهي احلاج خزين  1968فرباير 

 هجرية 1390 األول ربيع 6 التاريخ ىف حكومية داوودي. ويكون هذا األكادمييك
 امعةجلاب فونوروكو الشريعة كليةك  ميالدية 1970 مايو 12 ابلتاريخ مناسبة

الىت يرتأس ب ر.م.ه. أبو أمر مشس  "أمفيل سوانن" (IAIN) احلكومية اإلسالمية
 الدين ابلتطبيق برانمج السرجاان املبتدئ.

 (IAIN) اإلسالمية احلكومية ابجلامعة فونوروكو الشريعة وتتطور كلية تنمو
 برانمج ميالدية بتطبيق 1986 -1985 الدراسية السنة ىف" أمفيل سوانن"

رَج اجلامعة مؤس سةتطور ب مث. واجلناية واملعاملة القضاء كلية  هبفتح( S-1) السرجاان  خي 
 اإلسالمية اجلامعة أتسيس عن 1997 السنة ىف 11 منرة اجلمهورية رئيس راقر 

 25 التاريخ ىف الدينية الشؤون وزير بتوقيع رمسيا تطبيقها الىت (STAIN) احلكومية
 .ميالدية 1997 يوين 30 ابلتاريخ مناسبة هجري ة 1418 صفر
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 1998-1997 الدراسية السنة ىف املذكورة اجلمهورية رئيس رابقر  مناسبة
" أمفيل سوانن" (IAIN) اإلسالمية احلكومية ابجلامعة فونوروكو الشريعة كلية  حتو لت

 واملدير الرئيس برائسة الدينية، الشؤون إدارة بيئة ىف بذاهتا قائمة وتكون STAIN إىل
 الشريعة كلية  الوضع حتويل وعملية. الدينية الشؤون وزير إىل املسؤولة وتكون

 اجلامعة إىل" أمفيل سوانن" (IAIN) احلكومية اإلسالمية ابجلامعة فونوروكو
 املؤسسات العام املدير من ابلنشرة يقرر (STAIN) فونوروكو احلكومية اإلسالمية
 ميةاإلسال اجلامعة تنظم الوضع، حتاول ومنذ E/1996/132 منرة اإلسالمية
 كلي ة:  وهى كلي ات  ثالث بفتح واحملرتف كاألكادميي تعليم فونوروكو احلكومية

 .الدين وأصول والرتبي ة الشريعة
أي اجلامعة  حالتها إىل املؤسسة احلكومية STAINسنة ترقي  18حوايَل 

يف دائرة  (IAIN)وكأحد اجلامعة اإلسالمية احلكومية  .(IAIN)اإلسالمية احلكومية 
اخلدمة إىل  جودة وكيمية (IAIN)اديون، ترقي اجلامعة اإلسالمية احلكومية القائمة م

الشبكات الوطنية  (IAIN)اجملتمع. تقو ي وتوس ع اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
مع املؤسسة األخرى إما داخل  (IAIN)اجلامعة اإلسالمية احلكومية  تعاون. والدولية

لتعاون ابلرتبية والتعليم والبحوث وأنشطة البالد وإما خارج البالد. يرتبط إجراء ا
عشرات الطالب  (IAIN)خدمة اجملتمع. واآلن تضبط اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

بعض  (IAIN)من خارج البالد. وعكسها ترسل اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
يف إجراء الدراسة املقارنة والبحث العلمي وخدمة اجملتمع خارج  احملاضرين والطالب

 لبالد. ا
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  فونوروكو احلكومية اإلسالمية اجلامعة جغرايف موقع .ب
 الشريعة ليةمث ك (ASA)بتطور اجلامعة من أكادمييك الشريعة عبد الوهب 

مث  STAIN "سوانن آمفيل" مث (IAIN) احلكومية اإلسالمية جلامعةاب فونوروكو
 ع اجلامعة.مواق تطورت وانتقلت، (IAIN) فونوروكو احلكومية اإلسالمية اجلامعة

يف شارع الوو أول املرة  (IAIN) فونوروكو احلكومية اإلسالمية اجلامعة تقعو 
م، مث وقع يف شارع اراي 1974-1968دوريساوو، نولوكاتن فونوروكو يف السنة 

م مث وقع يف شارع سريوجيااي 1976-1974جااي، ابجنودونو فونوروكو يف السنة 
بعد أن تنتقل اجلامعة مرارا، م، مث 1981-1976ابجنودونو فونوروكو يف السنة 

يف السنة  فونوروكو سيمان رونووجيااين 156 منرة فراموكا شارع تلبس اجلامعة يف
 :يلى كما  اجلغرافية ابحلدوداآلن  -1981

 اجملتمع مبساكن حتد دت:  الشمالية اجلهة من .أ
 مينور بشارع حتد دت:  اجلنوبية اجلهة من .ب
 اجملتمع مبساكن حتد دت:   الغربية اجلهة من .ج
 سوفرافطا ليتجني بشارع حتد دت : الشرقية اجلهة من .د

ت كلية الشريعة فونوروكو ر اجلامعة يف شارع فراموكا، تطو  توقع اعندم
"سوانن آمفيل" بشكل ملحوظ. تغري حالتها   (IAIN)ابجلامعة اإلسالمية احلكومية 

م حىت تدرج  1997ة يف السن (STAIN)اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو إىل 
 .م2016يف السنة  (IAIN)حالتها إىل اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو 
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 (IAIN)اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو وأهداف  رسالةية و رؤ  .ج
والثقافة  األساسية القيم  (IAIN)اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو طو رت

 ....( 11يف سورة اجملادلة ) التنظيمية املستمدة من القرآن        

                  

-1وابإلضافة إىل ذلك فإنه هو أيضا على ضوء القيم يف القرآن سورة العلق )

5 )                            

                           

اصبح التوفيق بني اإلميان )تطبيق الدين كأساس للحياة( والعلم )تطبيق العلوم 
ىل احلياة( والعمل )تطبيق األخالق كموقف من احلياة( جماال العامة كوجهة النظر إ

جمال معريف  ابلنسبة إىل (IAIN)اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو تربواي مهما يف
وعاطفي ونفس حركي. وذلك التوفيق بني الدين والعلم واألخالق يؤدى ظهور 

 ية خالل عملية التعليم.النقدمي املتبادل ومتكني القيم احلقيقية والقيم األخالق
 ية.الرؤ  .أ

 كمركز دراسة وتطوير العلوم اإلسالمية املتفوقة يف حتقيق اجملتمع املدين
 

 الرسالة .ب
إلنتاج اخلرجيني يف اجملال العلوم اإلسالمية املتفوقة يف املواد الدراسية  -

 والبحوث.
 إلنتاج اخلرجيني الذين هم يقدرون على حتقيق اجملتمع املدين. -
 رجيني املتأهلني واملتساحمنيإلنتاج اخل -
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 األهداف .ج
 توفري انضمام التعليم العايل اإلسالمي إىل اجملتمع ابحلكم الرشيد. -
 إعداد املوارد البشرية املتعلمة. -
 إنتاج البحوث وخدمة اجملتمع التأهل. -

 
 IAIN( 96( جلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكواب حملة عن مركز اللغة .د

ابجلامعة اإلسالمية ملقابلة مع مدير مركز اللغة بعد أن قامت الباحثة اب
مركز اللغة  نشأةأن  على املعلومات الباحثة حصلت، (IAIN)احلكومية فونوروكو 

عندما نشأت اجلامعة يف عام  (IAIN)ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو 
غة ن استيعاب اللأ (IAIN)اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو . رأت م1997

العربية شرط واجب والزم على كل طالب استيفاءها وخاصة ملن يقوم ابلدراسات 
اإلسالمية والتعمق فيها كالتفسري واحلديث والفقة والعقيدة والتصوف وغريها من 
العلوم اإلسالمية. وهذا بناء على احلقائق الواقعية على أن تلك العلوم مكتوبة 

ستيعاب اللغة العربية واجب على كل طالب فلذا أصبح ا وموضحة ابللغة العربية. 
اإلسالمية احلكومية كي يستطيع طالهبا للتعمق يف العلوم  الرتبويةيف املؤسسة 

اإلسالمية وتطويرها واسعا منطقيا. بناء على ذلك قامت ابجلامعة اإلسالمية 
 مركز اللغة. (IAIN)احلكومية فونوروكو 

تطور كفاءة الطالب يف اللغة العربية مركز اللغة هو املركز املسؤويل اتما يف 
الفعالية. خيطط منهج مركز اللغة على تطور الكفاية االتصالية الىت تتكون من 

                                                           
 13 يوم اجلمعةيف جلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو اب ةمدير مركز اللغاألستاذ خملصان آفندى،  املقابلة مع.  96

 .2018أبريل 
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املهارات اللغوية األربعة هي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 
مع  الكتابة. وتقصد هذه الكفاية لتزويد الطالب يف تكلم اللغة العربية الفصيحة

 العريب يف اجملتمع ابلتعبري املقبول، إما لسانيا وإما كتابيا. 
مث  Pengembangan Bahasa (PB)كان مركز اللغة يف أول نشأته يسمى ب 

 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengembanganإىل  -مع مسري الوقت–يتحول 

Bahasa .يف  ةاألنشط ماأ Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)فيذ التطوير تن فهي
 :97، وهي كما يليوالتدريب واخلدمات اللغوية للطالب واحملاضرين واجملتمع

 ختطيط خطة العمل السنوية استنادا إىل األحكام احملددة لطالقة املهمة. .1
 مساعد تنفيذ احملاضرات ابللغتني العربية واإلجنليزية. .2
 (TOAFL)هباحاضرات إعداد اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني مبقيام  .3

 (TOEFL)واختبارات اللغة االجنليزية لغري الناطقني هبا 
واختبارات اللغة  (TOAFL)ختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هباقيام اب .4

 (TOEFL)االجنليزية لغري الناطقني هبا 
 .ناقسة اللغةمبقيام  .5
 توجيه اجملموعات اللغوية. .6
 أداء التدريبات اللغوية. .7
 لغتني العربية واإلجنليزية.خدمة الرتمجة ابل .8
 تسهيل الدورات يف اللغة العربية واإلجنليزية. .9

 تنسيق إعداد كتاب تعليم اللغة العربية. .10
 قيام ابلندوة العاملية. .11

                                                           
 . الواثئق من مركز اللعة اباجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو 97
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جعل تقرير األنشطة إىل انئب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية  .12
 واملؤسسية.

 

امعة اإلسالمية اجليف   (TOAFL)ااختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هب .ه
    IAIN( 98(احلكومية فونوروكو 

ة هي اختبارات مقنن (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا 
تقيس مستوى كفاية اللغة العربية لدى غري الناطقني هبا، مصم مة وفق املعايري 

امت واألسس العلمية املتعارف عليها عامليا يف جمال القياس والتقومي. بعد أن ق
 اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هباالباحثة ابملقابلة مع مدير مركز اللغة وواضع 

(TOAFL) ،اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني  نشأة حصلت الباحثة املعلومات أن
. يقوم رئيس 2010يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو يف عام   (TOAFL) هبا

وهم  سرجاان،الين يريدون اخلريج يف درجة سياسة ألولئك الذمركز اللغة بوضع 
، جيب على مجيع يف ذلك الوقتو  .TOEFLأو  TOAFLامتحان  ابتباع ونجيب

 اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هباوا كرت طالب الفصل الدراسي السابع مش
(TOAFL) . من  غةالل مركز رئيس أخذهامع مرور الوقت كانت السياسات اليت و

 اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هباذلك كان مشرتك وبعد .قبل ال متر طويلة
(TOAFL)  والذين  هم الطالب الذين يرغبون يف تسجيل يف كلية الدراسات العليا

اختبارات اللغة العربية لغري  تاآلن كانو  .LPDPيرغبون يف إكمال متطلبات منحة 
الذين سيتمون اإلختبار  على الطالب املاجستريمطلوب  (TOAFL) الناطقني هبا

الفرضي عن طريق إعطاء التحفيز األول يف مادة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة  
مرجعة  توقد مت .الطالب يف أي كليات كانتيف املستوى الثالث جلميع  لقاءات 4

                                                           
اختبارات وبعض مشتاركي  االختبارات واضعك  فائق عني الرفيق، واألستاذ خملصان آفندىاملقابلة مع األستاذ  98

    2018من أبريل  10يف يوم الثالاثء،  (TOAFL)قني هبا اللغة العربية لغري الناط
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على  اللجنةل من قب ارهوتطو  (TOAFL) اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا
 نب املشاكل يف األسئلة.التج ،الرغم يف القواعد والقراءة

ابجلامعة  (TOAFL) اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا وخلفية
قدرة  قياسرجع إىل عدم وجود األدوات لت (IAIN) اإلسالمية احلكومية فونوروكو

 (IAIN) ومية فونوروكواجلامعة اإلسالمية احلك تأتىص يف اللغة العربية، فالشخ
ملعرفة قدرة الشخص يف اللغة العربية، وإن كانت ال تزال  االختبارات ىل أداةإحباجة 

يف حني كانت الكفاءة اللغوية  ،والقواعد والقراءة حمدودة من جانب االستماع
هي من ا االختصاص الذي البد معرفته لكن على األقل كان األخرى ال تزال كثرية.

 .أو الطالب ع والقواعد والقراءة، حيث ميكن تعكس قدرة الشخصجانب االستما 
يف اجلامعة   (TOAFL) اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هباالغرض من و 

معرفة قدرة الشخص ومهاراته يف اللغة لقياس و اإلسالمية احلكومية فونوروكو هو 
 العربية.

العربية لغري الناطقني اختبارات اللغة اكي حتلتسجيل والتصنيف، من حيث ا
لذلك كانت  .(TOEFL) لغري الناطقني هبااللغة اإلجنليزية  اتختبار اب (TOAFL) هبا

 اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا مواد كانت  ة هي نفسها.وسقياالنتيجة امل
(TOAFL) قواعد اللغة.و  يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو هي مادة النحو 

املبتدء واخلرب ، وإسم غريمنصرف، هي  يف النحو فصول املستخدمة 9حوايل  هناك
 الفعل والفاعل ، ومفعول مطلق ، وغريهم بنموذج التوزيع املتساوي لعدد األسئلة.

يف اجلامعة   (TOAFL) اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبامل يتم حتليل 
اختبارات أما ابلنسبة إلعداد  .كيفيا أو  اإلسالمية احلكومية فونوروكو من قبل كمياً 

بعض الكلمات  ت اللجنةمقد استخد (TOAFL) اللغة العربية لغري الناطقني هبا
 مل تستخدم يف جمملها. لتصنيف بلوم، ولكن العمليات
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اختبارات اللغة العربية لغري وبعد أن قامت الباحثة ابملقابلة مع مشرتكي 
ملعرفة درجة صعوبة  م2018-2017الدراسية  يف السنة (TOAFL) الناطقني هبا

االستماع  أكثرهم رأو أن مهارة (TOAFL) اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا
تدل على درجة صعب جدا، وال أحد يقول أن مهارة الكتابة صعب جدا وال سهل 

متكني جدا. هذا يعىن أن درجة الصعوبة يف مهارة الكتابة )فهم الرتاكيب والعبارة( 
يف درجة الصعوبة املتوسطة. فلذلك قامت الباحثة لتحقيق البياانت السابقة ملعرفة 

  (TOAFL) اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هباجودة 
 

 هاحتليلعرض البياانت و املبحث الثاين: 

على  (TOAFL)حتليل درجة صدق بنود اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا  .أ
 .ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو ة تصنيف بلومضوء نظري

 ختباراتاالحتليل درجة صدق بنود  .1
لقياس درجة صدق االختبار كثرية  طريقةأن  ت الباحثة يف السابقكما بين

 contruct) وصدق البناء (content validity) وهي صدق املضمون أو احملتوى

validity)  والصدق التالزمي   (concurrent validity)  والصدق التنبؤي(predictive 

validity).  إن الطرق الكثرية السابقة لقياس درجة صدق االختبار على شكل امجايل
أو عام وال يهتم أحوال لكل بنود اإلختبار ذاته. كما عرفت الباحثة أن درجة صدق 

نت درجة االختبار متأث رة كثرية بدرجة صدق بنود أسئلة االختبار املؤيدة. إذا كا
 صدق بنود أسئلة االختبار عالية، أصبح كافة درجة صدق االختبار عالية فحسب.

بعد أن فتشت الباحثة نتائج الطالب، حسبت الباحثة عدد النتائج 
 مشرتكا. وكان 25ات هي االختبار  عدد مشرتك هذه الصحيحة لكل طالب. كان
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صحيحة من الطالب سؤاال. وجمموع اإلجاابت ال 40هي  اتعدد أسئلة االختبار 
إجابة. وجدول الذي يبني تلك البياانت ستعرض الباحثة يف مالحق  558هي 

 البحث.
بعد أن عرفت الباحثة نتائج الطالب، مث أدخلت الباحثة البياانت إىل برانمج 

ملساعدهتا حساب وحتليل درجة بنود  "Microsoft Excel"الكمبيوتر أو احلاسوب 
احثة كل بنود األسئلة ابرتباط نتائج بنود األسئلة صدق االختبار، مث حسبت الب

 korelasi product momentالصحيحة مبجموع نتائج الطالب الصحيحية ابلرمز

angka kasar  :كما يلي 
 

 

 اإليضاح :

xyr متغري   = معامل االرتباط بني X  متغري  و Y  

xy∑    = عدد الضرب بنيX وY 
N  = عدد مشاركي االختبار 
X = البنود إصابة 

Y = إصابة جمموع بنود األسئلة 

 0،396 (r tabel)مث قارنت الباحثة نتائج كل بنود االختبارات احملسوبة ب
املأخودة  (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا ألن عينة مشرتكي 
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 مث نظرت إىل 23= 2-25بطريقة  هنا  (r tabel)مشرتك، فلبحث  25 عددها
وتقول سري  .0،396 (r tabel)مشرتك تدل على   23ودة أن اجلدول املوج

فتكون   (r tabel)احملصولة أعلى من  (r hitung)وحيوىن إذا نتائج بنود االختبارات 
 r)احملصولة أدىن من  (r hitung)بنود االختبارات صادقة. وإذا نتائج بنود االختبارات 

tabel)   .99فتكون بنود االختبارات غري صادقة 
 rعد أن حسبت الباحثة نتائج الطالب بذلك الرمز سوف نعرف نتيجة )بو 

hitung لكل بنود األسئلة مث  قارنت النتيجة بنتيجة )(r tabel)  واستخدمت الباحثة
 والبياانت كما يلي:.0،396 (r tabel)نتيجة 

  (4.1)ل جدو 
 حتليل درجة صدق بنود األسئلة

Rxy r hitung r tabel احلاصل 

 غري صادق 0،396 0،175 .1

2. 0،449 396،0  صادق 

3. 0،345 396،0  غري صادق 

4. 0،589 396،0  صادق 

5. 0،303 396،0  غري صادق 

6. 0،302 396،0  غري صادق 

                                                           
99 Sri Wahyuni, Abd. Syukur, Asesmen Pembelajaran Bahasa...., hlm. 100 
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7. 0،484 396،0  صادق 

8. 0،609 396،0  صادق 

9. 0،610 396،0  صادق 

10. 0،552 396،0  صادق 

11. 0،486 396،0  صادق 

12. 0،534 396،0  صادق 

13. 0،724 396،0  صادق 

14. 0،071 396،0  غري صادق 

15. 0،584 396،0  صادق 

16. 0،223- 396،0  غري صادق 

17. 0،487 396،0  صادق 

18. 0،063 396،0  غري صادق 

19. 0،552 396،0  صادق 

20. 0،530 396،0  صادق 

21. 0،385 396،0  غري صادق 
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22. 0،589 396،0  صادق 

23. 0،232 396،0  غري صادق 

24. 0،300 396،0  غري صادق 

25. 0،713 396،0  صادق 

26. 0،703 396،0  صادق 

27. 0،233 396،0  غري صادق 

28. 0،248 396،0  غري صادق 

29. 0،104 396،0  غري صادق 

30. 0،509 396،0  صادق 

31. 0،563 396،0  صادق 

32. 0،027 396،0  غري صادق 

33. 0،324 396،0  غري صادق 

34. 0،270 396،0  غري صادق 

35. 0،833 396،0  صادق 

36. 0،566 396،0  صادق 
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37. 0،143- 396،0  غري صادق 

38. 0،487 396،0  صادق 

39. 0،499 396،0  صادق 

40. 0،542 396،0  صادق 

 
لباحثة أن بنود األسئلة الىت تدل على درجة الصدق من اجلدول السابق رأت ا

اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا بند  40سئلة من بند األ 23العالية هي 
(TOAFL) )وأما الباقية فهي بنود من انحية مهارة الكتابة )فهم الرتاكيب والعبارات .

 بند. 17األسئلة غري صادقة وعددها 
  (4.2)جدول 

 مئوية درجة صدق بنود األسئلة

مستوى 
 الصدق

 املئوية العدد منرة األسئلة

 صادق
2،4،7،8،9،10،11،12،13،15،17،1

9،20،22،
25،26،30،31،35،36،38،39،40 

23 57،5% 

 غري صادق
1،3،5،6،14،16،18،21،23،24،27،

28،29،32،33،34،37 
17 42،5% 
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57,5%

42,5%
 صادق

 غري صادق

 
أن هذه االختبارات هلا درجة الصدق  حللت الباحثةمن اجلدول السابق 

 %57،5وهي " صادقد األسئلة اليت تدل على تقدير "العالية نظرا إىل كثرة بنو 
من انحية مهارة  (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا بند  40من

د األسئلة من هذه بن 23هذا يعىن أن  .الكتابة )فهم الرتاكيب والعبارات(
 يف شرتكنيبينه وبني درجة كافة امل وصادق هلا ارتباط قوي وكامل االختبارات
التغيري أو التصحيح يف االختبارات املستقبلة.  واضع السؤال ينبغيوال  االختبارات

( وهي منرة %42،5)" غري صادقوأما األسئلة اليت تدل على تقدير "
يعىن . هذا 3،5،6،14،16،18،21،23،24،27،28،29،32،33،34،37

يف  شرتكنيافة املوبني درجة ك ابينه ة وصادقةقوي ةارتباط اهل تليس األسئلة دو بنأن 
 .التصحيح يف االختبارات املستقبلة واضع السؤال وينبغي .االختبارات

 نظرية تصنيف بلوم على ضوءحتليل صدق حمتوى االختبارات  .2
جيدة اذا ت عد  أن االختبارات  Suharsimi Arikuntoعرب  سحرمسي عاركونتو

بات واملوضوعي وهي الصدق والثمخسة الشروط  استوىف شروطها اليت حتتوي على
وعالوة على ذلك، أن االختبارات اجليدة جيب أن تصاغ  100.والتطبيق واالقتصاد

أن تستويف األهداف ابستناد شبكة األسئلة. ويكون أحد شروط الشبكة اجليدة هي 

                                                           
100 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan...., hlm. 72 
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إذا قد فلكل بنود أسئلتها.  التعليمية خاصة من الناحية املعرفية لتصنيف بلوم
من الناحية املعرفية  السابقة وبكلمات العملياتاستوفت االختبارات مبواصفات 

 مثالية وصادقة.و  جيدة ودقيقة اتكون االختبار ، فتلتصنيف بلوم
من الناحية املعرفية عند  اتأن االختبار  يف البيان السابق كما كتبت الباحثة

املعلم يف صياغة بنود نظرية تصنيف بلوم، ي صنف من ستة مستوايت اليت تستخدم 
ويعد  التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتقومي واالبداع أو االبتكار. هياالختبار 

وتعد االختبارات  .”Kata-kata operasional“ عملياتكلمات الهذه املستوايت كال
 صائصخلاب ناسبي االختبارات حمتوىإذا كان  ةالعالي صدق احملتوىدرجة هلا 

 بكلمات العمليات لتصنيف بلوم.أو  بكة األسئلةأو يناسب بش املقيسة السلوكية
لكل بنود أسئلة صدق حمتوى بنود األسئلة وهنا قامت الباحثة بتحليل 

 بنود األسئلةحمتوى  بضبط (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا 
، والبياانت كما مبؤشرات األسئلة املوجودة يف الشبكة على ضوء نظريية تصنيف بلوم

  يلي:
 (4.3)جدول 

 نظرية تصنيف بلوم على ضوءحتليل صدق احملتوي 

 منوذج األسئلة مؤشرات الرقم
الكلمات 
 العمليات

 صدق احملتوى

استدعاء حركة  .1
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد

استدعاء حركة الكلمة 
املناسبة بقواعد 

 "مضاف مضاف إليه"
 صادق استدعاء
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تعيني اجلملة أو  .2
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد

اجلملة  ينيتع
الصحيحة املناسبة 

بقواعد "الفعل 
 املضارع"

 صادق تعيني

تعيني اجلملة أو  .3
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد

اجلملة  تعيني
الصحيحة املناسبة 

 بقواعد "العدد"
 صادق تعيني

تعيني اجلملة أو  4
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد

اجلملة  تعيني
الصحيحة املناسبة 

 بقواعد "الفاعل"
نيتعي  صادق 

تعيني اجلملة أو  .5
الكلمة املناسبة 
 ابلقواعد

اجلملة  تعيني
الصحيحة املناسبة 

بقواعد "الفعل 
 املضارع"

 صادق تعيني

تعيني اجلملة أو  .6
الكلمة املناسبة 
 ابلقواعد

اجلملة  تعيني
الصحيحة املناسبة 

 بقواعد "الفعل األمر"
 صادق تعيني

تعيني اجلملة أو  .7
سبة الكلمة املنا

 ابلقواعد

اجلملة  تعيني
الصحيحة املناسبة 

بقواعد "الفعل 
 صادق تعيني
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 املضارع"
تعيني اجلملة أو  8

الكلمة املناسبة 
 ابلقواعد

اجلملة  تعيني
الصحيحة املناسبة 

 بقواعد "الفاعل"
 صادق تعيني

استدعاء حركة  9
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد 

استدعاء حركة الكلمة 
"خرب املناسبة بقواعد 

 إن"
 صادق استدعاء

تعيني اجلملة أو  .10
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد

اجلملة  تعيني
الصحيحة املناسبة 

 بقواعد "الفاعل"
 صادق تعيني

تعيني املوقف يف  .11
 القواعد

تعيني املوقف يف 
 القواعد

 صادق تعيني

استدعاء حركة  .12
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد

استدعاء حركة الكلمة 
 صادق استدعاء اسبة ابلقواعد املن

تعيني اجلملة  .13
 املناسبة ابلقواعد

تعيني اجلملة املناسبة 
 بقواعد "فاعل"

 صادق تعيني

تعيني اجلملة  .14
 املناسبة بقواعد

تعيني اجلملة املناسبة 
بقواعد "مضاف 

 مضاف إليه"
 صادق تعيني
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استدعاء حركة  .15
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد

ة الكلمة استدعاء حرك
املناسبة ابلقواعد بعد 

 "إال"
 صادق استدعاء

تعيني اجلملة  16
 املناسبة ابلقواعد

تعيني اجلملة املناسبة 
 بقواعد "مبتدأ خرب"

 صادق تعيني

تعيني اجلملة أو  .17
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد

اجلملة  تعيني
الصحيحة املناسبة 

 بقواعد "الفاعل"
 صادق تعيني

ة أو تعيني اجلمل .18
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد

اجلملة  تعيني
الصحيحة املناسبة 

 بقواعد "أن + الفعل"
 صادق تعيني

تعيني اجلملة  .19
 املناسبة ابلقواعد

تعيني اجلملة املناسبة 
 بقواعد "خرب"

 صادق تعيني

تعيني اجلملة أو  .20
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد

اجلملة  تعيني
الصحيحة املناسبة 

 "حرف"بقواعد 
 صادق تعيني

حتليل أخطاء  .21
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .22
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل
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حتليل أخطاء  .23
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

أخطاء حتليل  .24
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .25
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .26
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .27
 القواعد يف اجلملة

ل أخطاء القواعد حتلي
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .28
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .29
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .30
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

ليلحت  صادق 

حتليل أخطاء  .31
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .32
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل
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حتليل أخطاء  .33
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .34
 قواعد يف اجلملةال

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .35
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .36
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .37
 القواعد يف اجلملة

القواعد حتليل أخطاء 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .38
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .39
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

حتليل أخطاء  .40
 القواعد يف اجلملة

حتليل أخطاء القواعد 
 يف اجلملة

 صادق حتليل

 
املناسبة مبستوى الناحية سئلة عدد األأن من اجلدول السابق رأت الباحثة 

 كما يلي:  املعرفية لتصنيف بلوم 
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 (4.4)جدول 
 تصنيف بلومنظرية  على ضوءبنود أسئلة االختبار  حمتوى حتليل صدق 

 

 منرة األسئلة الكلمات العمليات الرقم

 التذكر .1

 1،9،12،15 االستدعاء

 التعيني
2،3،4،5،6،7،8،10،11،12،13،14،15،

16،17،18،19،20 

2. 

 
 - - الفهم

 - - التطبيق .3

 التحليل التحليل .4
21،2223،24،25،26،27،28،29،30،3

1،32،33،34،35،36،37،38،39،40 

 - - التقومي .5

 - - االبداع .6
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100%

 صادقة

 
ن اختبارات اللغة العربية لغري أالبياانت املوجودة حللت الباحثة ومن 

 نظرية تصنيف على ضوءاحملتوى  ة من انحيةدقاص تكون (TOAFL)الناطقني هبا 
نظرا إىل مناسبة مجيع حمتوى بنود األسئلة مبؤشرات األسئلة املوجودة يف  بلوم،

بنود األسئلة من  %100نظريية تصنيف بلوم. هذا يعىن أن  على ضوء الشبكة
 الشبكةمؤشرات األسئلة املوجودة يف وبني  اناسبا بينهم هذه االختبارات

 نظريية تصنيف بلوم.  واملؤشرات تناسب ابلكلمات العمليات على ضوء
على  (TOAFL)بنود اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا  صعوبةحتليل درجة  .ب

 .بلوم ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكونظرية تصنيف  ضوء
 الصعوبةة حتليل درج .1

االختبارات املثالية ليست أن بنود  يف البيان السابق الباحثة كما شرحت
إن بنود األسئلة اجليدة هو بنود األسئلة املتوسطة. إذا كانت سهلة وال صعبة. 

االختبارات سهلة جدا فال تؤثر على الطالب يف زايدة جهودهم يف اختيار االجابة 
جيدة وال تستطيع أن تفرق بني الضعيف  الصحيحة وتكون هذه االختبارات غري

والذكي أو بني املتفوق وغري املتفوق وحتتاج إىل التصحيح أو التبديل. وإذا كانت 
االختبارات صعبة جدا سوف يؤدى الطالب اليأس وليس لديهم احلماسة يف 
التجريب، وتكون االختبارات غري جيدة أيضا ال تستطيع أن تفرق بني الضعيف 
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وهذه  ني املتفوق وغري املتفوق وحتتاج إىل التصحيح أو التبديل.والذكي أو ب
 االختبارات ال تعترب املعلومات الكاملة واملفيدة حول املشرتكني.

كني من اجملموعة املرتفعة جابة املشرت نتائج إ ت الباحثةفيف اخلطوة األوىل صن  
املرتفعة واجملوعة النتائج بني اجملموعة  الباحثةإىل اجملموعة املنخفضة مث قس مت 

% من  27،5% من اجملموعة املرتفعة و 27،5املنخفضة  ىف اجلدول بتحديد 
 ل التايل:يف اجلدو  ، كماوعة املنخفضةماجمل

 (4.5جدول )
 واملنخفضة من اجملموعة املرتفعة شرتكنيإجابة امل

 من اجملموعة املرتفعة شرتكنيإجابة امل

رقم 
 السؤال

 مجلة اإلجابة الصحيحة
 رقم

 السؤال
 مجلة اإلجابة الصحيحة

 إجاابت 7 21 إجاابت 6 1

 إجاابت 7 22 إجاابت 7 2

 إجاابت 6 23 إجاابت 5 3

 إجاابت 3 24 إجاابت 5 4

 إجاابت 7 25 إجاابت 5 5

 إجاابت 6 26 إجاابت 3 6
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 إجاابت 4 27 إجاابت 7 7

 إجاابت 6 28 إجاابت 7 8

 إجاابت 2 29 إجاابت 6 9

 إجاابت 7 30 تإجااب 5 10

 إجاابت 6 31 إجاابت 6 11

 إجاابت 3 32 إجاابت 6 12

 إجاابت 5 33 إجاابت 7 13

 إجاابت 3 34 إجاابت 6 14

 إجاابت 7 35 إجاابت 6 15

 إجاابت 6 36 إجاابت 4 16

 إجابة واحدة  37 إجاابت 7 17

 إجاابت 5 38 إجاابت 2 18

 إجاابت 6 39 إجاابت 6 19

 إجاابت 6 40 إجاابت 5 20

 من اجملموعة املنخفضة شرتكنيإجابة امل
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رقم 
 السؤال

 مجلة اإلجابة الصحيحة
رقم 

 السؤال
 مجلة اإلجابة الصحيحة

 إجاابت 5 21 إجاابت 4 1

إجاابت 2 2  إجاابت 4 22 

إجاابت 2 3  إجاابت 3 23 

 إجابة واحدة 24 (0صفر ) 4

 إجابة واحدة 25 إجاابت 3 5

 صفر 26 إجابة 6

 إجااباتن 27 إجاابت 5 7

 إجاابت 4 28 إجابة 8

 إجابة واحدة 29 إجااباتن 9

 إجااباتن 30 (0صفر ) 10

 إجااباتن 31 إجااباتن  11

 إجاابت 3 32 إجابة واحدة 12

 إجااباتن 33 إجابة واحدة 13
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 إجابة واحدة 34 إجاابت 6 14

 إجابة واحدة 35 إجابتان  15

واحدةإجابة  36 إجاابت 6 16  

 إجاابت 3 37 إجاابت 4 17

 إجابة واحدة 38 إجاابت 2 18

 إجابة واحدة 39 إجابة 19

 إجابة واحدة 40 (0صفر ) 20

 
ويف اخلطوة الثانية حل لت الباحثة درجة الصعوبة لكل  بنود األسئلة. بعد أن 

نتائج ة مث حتسب الاملنخفضقامست الباحثة نتائج املشرتكني من اجملموعة املرتفعة و 
 بعدد الطالب من اجملموعتني. ابلرمز األيت: 

 

 

 101اإليضاح :

 IF   =  صعوبة بنود االختبارقائمة درجة"Item Facility" 

FH  =  ةاملرتفع اجملموعةمن  االجاابت الصحيحةعدد "Frequency High" 

                                                           
101 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian dalam Pengajaran dan Sastra..., hlm. 139 
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 FL  =  املنخفضة اجملموعةمن  االجاابت الصحيحةعدد "Frequency low" 

 N  =  من الفرقتني االختبار مجع مشاركيعدد 

 كما يلي :  الصعوبة معايري درجة استخدمت الباحثة و  

 (4.6) جدول
 102معايري درجات مستوى الصعوبة 

 الدرجات مستوى الصعوبة

 (%30-0) 0،30 – 0،00 صعبة

 (%70-31) 0،70 -0،31 متوسطة

 (%100-71) 1،00 -0،70 سهلة

 .ANATES V4احلاسوب أانتيس أيف رابع  بربانمج  وحللت الباحثة البياانت
  بعد أن حللت الباحثة فالنتيجة من مستوى الصعوبة كما يلي:

 (4.7)جدول 
 درجة صعوبة بنود األسئلة

 الرقم
عدد اإلجابة 

 الصحيحة
 التفسري مستوى الصعوبة )%(

 متوسط 64،00 16 1

                                                           
102Moh. Matsna, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab..., hlm. 183 
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 متوسط 48،00 12 2

 متوسط 36،00 9 3

 متوسط 36،00 9 4

 متوسط 68،00 17 5

 متوسط 32،00 8 6

 سهل  96،00 24 7

 متوسط 64،00 16 8

 سهل 76،00 19 9

 متوسط 44،00 11 10

 متوسط 68،00 17 11

 متوسط 48،00 12 12

 متوسط 56،00 14 13

 سهل  92،00 23 14

 سهل 72،00 18 15

 متوسط 64،00 16 16
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 متوسط 80،00 20 17

 صعب 24،00 6 18

 متوسط 76،00 13 19

 متوسط 40،00 10 20

 سهل 76،00 19 21

 سهل  88،00 22 22

 متوسط 60،00 15 23

 متوسط 48،00 12 24

 متوسط 56،00 14 25

 متوسط 56،00 14 26

 متوسط 32،00 8 27

 سهل 80،00 20 28

 صعب 28،00 7 29

 متوسط 46،00 16 30

 متوسط 56،00 14 31
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 متوسط 52،00 14 32

 متوسط 40،00 10 33

 صعب 28،00 7 34

 سهل 72،00 18 35

 متوسط 48،00 12 36

 متوسط 40،00 10 37

 متوسط 40،00 10 38

 متوسط 52،00 13 39

 متوسط 56،00 14 40

بربانمج احلاسوب أانتيس أيف  بنود أسئلة االختباراتبعد أن حسبت الباحثة 
 .4.6ختبار يف جدول اال صعوبةدرجة  الضافة إىل معايرياب  ANATES V4رابع  

 :يف اجلدولسئلة الىت تدل على التقدير املناسب ابملعايري كما عدد األأن رأت الباحثة 
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 (4.8)جدول 

 حتليل درجة الصعوبة

 النمرة
درجة 
 الصعوبة

 مئوية العدد منرة السؤال

 %20 8 35،28،22،21،15،14،9،7 السهل 1

 املتوسط 2

8،6،5،4،3،2،1 
،13،12،11،10، 

25،24،23،20،19،17،16 
،32،31،30،27،26، 

40،39،38،37،36،33 

29 72،5% 

 %7،5 3 34،29،18 الصعب 3
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اختبارات اللغة العربية رأت الباحثة أبن درجة صعوبة بنود من اجلدول السابق 
 %72،5على مستوى "السهل" و %20 تتكون من (TOAFL) لغري الناطقني هبا

 %72،5على مستوى "الصعب". وهذا يعين أن  %7،5على مستوى "املتوسط" و
أسئلة يف هذه االختبارات هي أسئلة جي دة ألن األسئلة هلا درجة الصعوبة على 
مستوى "املتوسط"، فال ينبغي واضع السؤال التغيري والتصحيح. وأما األسئلة الباقية 

ألسئلة هلا درجة الصعوبة على يف هذا االختبار فهي األسئلة غري جيدة ألن ا
بند  3و"صعب جدا" وعددها  %20بند  8مستوى "سهل جدا" وعددها 

. فينبغي واضع السؤال التغيري والتصحيح، ألن املعلومات من هذه األسئلة 7،5%
 ال تستطيع أن تفرق بني الذكي والضعيف.

 نظرية تصنيف بلوم  على ضوءحتليل درجة صعوبة األسئلة  .2
ىن وأصحابه أن درجة صعوبة األسئلة تتكون من األسئلة السهلة يري حممد مث

سودرشة  ويقول 103وهذه هي األحكام املت بعة. 30:40:30واملتوسطة والصعبة هي 
آسيف يف التنفيذ أن مستوى صعوبة األسئلة يتبع نظرية تصنيف بلوم. وت طور 

هم. وتطور األسئلة األسئلة السهلة معتمدا مبستوى الكفاءة املعرفية من التذكر والف
املتوسطة من مستوى التطبيق والتحليل. وتطور األسئلة الصعبة من مستوى التقومي 
واالبتكار. اعتمادا ابملقارنة السابقة، يصاغ كل مستوى معريف تصيف بلوم بنسبة 

، 5ج  %30، 4، ج3ج %40، 2،ج1ج %30مئوية األسئلة كما يلي 
لدرجة صعوبة االختبارات املثالية على  مستوى التفكري صياغة هذا يعىن أن 6.104ج

                                                           
103 Moh. Matsna, dkk. Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab,,,, hlm. 183 
104 Gian, dkk. Analisis Tingkat Kognitif Soal-soal Butir Teks Matematika Kelas VII Berdasarkan 

Taksonomi bloom, Jurnal Pendidikan Matematika, vol.9. No. 2, (Palembang: Universitas Negeri 

Sriwijaya, 2015)  



94 
 

 

تتكون من األسلة السهلة واألسئلة املتوسطة واألسئلة  نظرية تصنيف بلوم ضوء
 .30:40:30وهي الصعبة 
استنادا على الشبكة املوجودة يف املالحق، رأت الباحثة أن املؤشرات فيها   

كلمة أو اجلملة املناسبة ال تعينيتعليق حركة اجلملة املناسبة ابلقواعد و استدعاءهي 
أخطاء القواعد يف اجلملة. أما الكلمات العمليات يف الشبكة فهي  حتليلابلقواعد و
 .التحليلوالتعيني واالستدعاء 

لكل بنود أسئلة درجة صعوبة بنود األسئلة وهنا قامت الباحثة بتحليل 
 درجة صعوبة ويةنسبة مئملعرفة  (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

بنود الكلمات العمليات لكل  بضبط املثالية على ضوء نظرية تصنيف بلوم األسئلة
  ، والبياانت كما يلي:مبستوى الناحية املعرفية على ضوء نظرية تصنيف بلوم األسئلة

 (4.9)جدول 
 نظرية تصنيف بلوم على ضوءحتليل درجة الصعوبة 

 الكلمات العمليات املؤشرات الرقم
 ةياملعرف الناحية وىمست

 )ج(
حركة  استدعاء .1

الكلمة املناسبة 
 ابلقواعد

 (1)ج مستوى األول استدعاء

اجلملة أو تعيني  .2
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد
 (1)ج مستوى األول تعيني
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اجلملة أو  تعيني .3
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد

 (1)ج مستوى األول تعيني

اجلملة أو  تعيني 4
ناسبة الكلمة امل
 ابلقواعد

 (1)ج مستوى األول تعيني

اجلملة أو  تعيني .5
الكلمة املناسبة 
 ابلقواعد

 (1)ج مستوى األول تعيني

اجلملة أو  تعيني .6
الكلمة املناسبة 
 ابلقواعد

 (1)ج مستوى األول تعيني

اجلملة أو  تعيني .7
الكلمة املناسبة 
 ابلقواعد

 (1)ج مستوى األول تعيني

ة أو اجلمل تعيني 8
الكلمة املناسبة 
 ابلقواعد

 (1)ج مستوى األول تعيني

حركة  استدعاء 9
الكلمة املناسبة 

 (1)ج مستوى األول استدعاء
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 ابلقواعد 
اجلملة أو  تعيني .10

الكلمة املناسبة 
 ابلقواعد

 (1)ج مستوى األول تعيني

املوقف يف  تعيني .11
 القواعد

 (1)ج مستوى األول تعيني

كة حر  استدعاء .12
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد
 (1)ج مستوى األول استدعاء

اجلملة املناسبة  تعيني .13
 ابلقواعد

 (1)ج مستوى األول تعيني

اجلملة املناسبة  تعيني .14
 قواعدلاب

 (1)ج مستوى األول تعيني

حركة  استدعاء .15
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد
 (1)ج مستوى األول استدعاء

املناسبة اجلملة  تعيني 16
 ابلقواعد

 (1)ج مستوى األول تعيني

اجلملة أو  تعيني .17
الكلمة املناسبة 

 (1)ج مستوى األول تعيني
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 ابلقواعد
اجلملة أو  تعيني .18

الكلمة املناسبة 
 ابلقواعد

 (1)ج مستوى األول تعيني

اجلملة املناسبة  تعيني .19
 ابلقواعد

 (1)ج مستوى األول تعيني

أو اجلملة  تعيني .20
الكلمة املناسبة 

 ابلقواعد
 (1)ج مستوى األول تعيني

أخطاء  حتليل .21
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

أخطاء  حتليل .22
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

أخطاء  حتليل .23
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

أخطاء  حتليل .24
 اجلملةالقواعد يف 

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

أخطاء  حتليل .25
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

 (4)جمستوى الرابع  حتليلأخطاء  حتليل .26
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 القواعد يف اجلملة

أخطاء  حتليل .27
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

أخطاء  حتليل .28
 القواعد يف اجلملة

 (4)جلرابع مستوى ا حتليل

أخطاء  حتليل .29
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

أخطاء  حتليل .30
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

أخطاء  حتليل .31
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

أخطاء  حتليل .32
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

أخطاء  لحتلي .33
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

أخطاء  حتليل .34
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

أخطاء  حتليل .35
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

 (4)جمستوى الرابع  حتليلأخطاء  حتليل .36
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 القواعد يف اجلملة

أخطاء  حتليل .37
 جلملةالقواعد يف ا

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

أخطاء  حتليل .38
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

أخطاء  حتليل .39
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

أخطاء  حتليل .40
 القواعد يف اجلملة

 (4)جمستوى الرابع  حتليل

ضوء نظرية تصنيف ئلة على بعد أن حللت الباحثة درجة صعوبة بنود األس
حسبت الباحثة عدد األسئلة لكل مستوى الناحية املعرفية لتصنيف بلوم كما  بلوم

 يلى:

 (4.10)جدول 
 تصنيف بلومنظرية  على ضوء اتبنود أسئلة االختبار  درجة صعوبة مئوية 

 مئويةالعدد و  منرة األسئلة الكلمات العمليات مستوى

 التذكر 1ج

 (%10)4 1،9،12،15 االستدعاء

 التعيني
2،3،4،5،6،7،8،10،11،12،13،

14،15،16،17،18،19،20 
16(40%) 
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 - - - الفهم 2ج

 - - - التطبيق 3ج

 التحليل التحليل 4ج
21،22،23،24،25،26،27،28،2
9،30،31،32،33،34،35،36،37،

38،39،40 
20(50%) 

 - - - التقومي 5ج

 - - - االبداع 6ج

 

 
رأت الباحثة أبن درجة صعوبة بنود  ةالسابق استنادا على نتائج البياانت

على ضوء نظرية تصنيف بلوم  (TOAFL) اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا
على مستوى "الفهم  %0(" و1على مستوى "التذكر )ج %50 تكون منت
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يل على مستوى "التحل %50(" و3على مستوى "التطبيق )ج %0(" و2)ج
(". 6على مستوى "االبداع )ج %0(" و5على مستوى "التقومي )ج %0(" و4)ج

رأت الباحثة أن األسئلة املوجودة بنظر إىل نظرية تصنيف بلوم فقط يف مستوى 
. وال توجد يف %50(" وهي 4ومستوى"التحليل )ج %50(" 1"التذكر )ج

( 5)ج(" ومستوى "التقومي 3(" ومستوى "التطبيق )ج2مستوى "الفهم )ج
(. هذا يعىن أن األسئلة تقع يف مستوى "األسئلة السهلة" 6ومستوى "االبداع )ج

وال توجد األسئلة يف مستوى  %50ويف مستوى "األسئلة املتوسطة"  50%
"األسئلة الصعبة" بنظر إىل مستوى الناحية املعرفية لتصنيف بلوم. وأما نسبة املئوية 

ي من "األسئلة السهلة" على مستوى املثالية على ضوء نظرية تصنيف بلوم فه
و"األسئلة املتوسطة" على  %30(" هي2(" ومستوى "الفهم )ج1"التذكر )ج

و"األسئلة الصعبة" على  %40(" 4(" و"التحليل )ج3مستوى "التطبيق )ج
 . هذا يعىن أن أسئلة%30(" هي 6(" و"االبداع )ج5مستوى "التقومي )ج

على مل تستويف نسبة املئوية املثالية  (TOAFL) ني هبااختبارات اللغة العربية لغري الناطق
 . 30:40:30هي  نظرية تصنيف بلوم ضوء

 مناقشة البحث .ج
على  (TOAFL)درجة صدق بنود اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا  .أ

 .ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو ضوء نظرية تصنيف بلوم
 ختباراتاالدرجة صدق بنود  .1

 40من  (TOAFL)بنود اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا تتكون 
يف انحية مهارة الكتابة )فهم الرتاكيب والعبارات( على شكل  بنود األسئلة

حللت الباحثة إجابة الطالب لكل بنود األسئلة  اختبار االحتيار من متعدد.
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الصحيحة  جابةأو اإل عدد النتائجصدق بنود االختبارات، بطريقة حساب  ملعرفة
بنود األسئلة. بعد أن حسبت الباحثة  الصحيحة لكل واإلجابة لكل طالب

. بعد ذلك خلصت الباحثة أن (r tabel)البياانت مث  قارنت الباحثة ب
من هذه  بنود األسئلة (%57،5)االختبارات هلا درجة الصدق العالية نظرا إىل 

يف  شرتكنيوبني درجة كافة امل هاة وصادقة بينوكامل ةقوي هلا ارتباطة االختبارات
التغيري أو التصحيح يف االختبارات  واضع السؤال ينبغيوال  االختبارات

 اهل تليس (%42،5)" غري صادقاملستقبلة. واألسئلة اليت تدل على تقدير "
 وينبغي .يف االختبارات شرتكنيوبني درجة كافة امل ابينه ة وصادقةقوي ةارتباط

 .أو التصحيح يف االختبارات املستقبلة التغيري واضع السؤال

يقول سري وحيوىن أن االختبارات تعد صادقة، إذا كان صدقه يتعلق 
ابملقياس الشامل ومل يكن جلميع بنود االختبارات أو السؤال. لذلك، ي تطلب 
على نظر صدق االختبار من كل بنوده. وصدق االختبار متأث ر بصدق بنود 

إذا كان صدق بنود أسئلة االختبار عاليا، أصبح كافة  أسئلة االختبار املؤي دة.
وطريقة حتليل درجة صدق بنود االختبار  105صدق االختبار عالية فحسب.

 ابرتباط بني إجابة الطالب يف كل بنود األسئلة بنتيجة مجيع الطالب احملصولة. 

على مقادير معامل االرتباط بني إصابة البنود  صدق بنود األسئلة عك سو 
بة جمموعة اآللة أو األداة. إذا كان معامل االرتباط بني إصابة البنود وإصابة وإصا

جمموعة القياس أو األداة إجيابيا، فتعد بنود األسئلة صادقة ابستناد قياس الصدق 
إذا كان مقادير معامل االرتباط بني إصابة البنود وإصابة جمموعة  الداخلي.
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ون صدق بنود االختبارات عاليا فحسب. إن القياس أو األداة إجيابيا وكبريا، فيك
معامل االرتباط العايل بني إصابة البنود وإصابة جمموعة القياس أو األداة يعك س 

 106عالية االتساق بني نتائج القياس االمجالية بنتائج قياس بنود االختبارات.

اختبارات اللغة العربية لغري ومن النظرية السابقة خلصت الباحثة أن 
كثرة بنود   نظرا إىلصدق االختبارات العالية  هلا كافة (TOAFL) هبا الناطقني

من هذه  بنود األسئلة (%57،5) األسئلة الىت هلا درجة الصدق العالية وهي
فيها يدل على مقادير معامل االرتباط بني  صدق بنود األسئلةو . االختبارات

ل االرتباط بني إصابة إصابة البنود وإصابة جمموعة اآللة أو األداة. ويكون معام
البنود وإصابة جمموعة القياس أو األداة إجيابيا. هذا يعىن أن بنود األسئلة تعد 
صادقة. وأما األسئلة الباقية من هذه االختبارات تدل على تقدير غري صادقة 

بنود األسئلة من هذه االختبارات. وينبغي لواضع االختبارات  %42،5فهي 
 مالحظة وتصحيحا هلا.

 على ضوء نظرية تصنيف بلوم ختباراتاالبنود  حمتوى ة صدقدرج .2
 40من  (TOAFL)تتكون بنود اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

يف انحية مهارة الكتابة )فهم الرتاكيب والعبارات( على شكل  بنود األسئلة
ية اختبارات اللغة العرب بنود حمتوى صدقاختبار االحتيار من معدد. إن درجة 

تدل على درجة صدق احملتوى العالية على ضوء  (TOAFL)لغري الناطقني هبا 
نظرا إىل مناسبة مجيع حمتوى بنود األسئلة مبؤشرات األسئلة  نظرية تصنيف بلوم،
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نظريية  واملؤشرات تناسب ابلكلمات العمليات على ضوء الشبكةاملوجودة يف 
 تصنيف بلوم. 

 حمتوىإذا كان  ة واجليدةالعالي ق احملتوىصد درجة تعد أداة قياس اللغة هلا
صدق حمتوى بنود أسئلة درجة تعد . و املقيسة السلوكية صائصخلفق ابااملقياس يو 

 ة إذا استوفتاملعرفي لتصنيف بلوم من الناحية عند نظرية ات عالية وجيدةاالختبار 
كون ت ."Kata-Kata Operasional"كلمات العمليات الباااا اتبنود أسئلة اإلختبار 

 اتاألهداف السلوكية املستعملة يف صياغة بنود االختبار  العمليات الكلمات
سهل املعلم ت. وهذه األهداف راة يف الشبكةوتكون هذه األهداف السلوكية مؤش

 لقياس قدرة الطالب من الناحية املعرفية.
 Asesmenسري وحيوىن وعبد شكور إبراهيم يف كتاهبما كما كتب 

Pembelajaran Bahasa مواد أداة  ةقارنأن طريقة لتحقيق صدق احملتوى هي مب
ة مع التحليل يواد املدروسأو مقارنة املالقياس مع املكوانت يف إعداد أداة القياس 

كانت مواد أداة القياس مناسبة مع إعداد مواد أداة القياس، هذا    العقالين. إذا
 107يعىن أن ألداة القياس لديها صدق احملتوى.

أن اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني ية السابقة رأت الباحثة النظر  ومن
على ضوء نظرية تصنيف  واجليدة هلا درجة صدق احملتوى العالية (TOAFL)هبا 

نظرا إىل مناسبة مجيع حمتوى بنود األسئلة مبؤشرات األسئلة املوجودة يف  بلوم،
ة املعرفية لتصنيف الناحي منالشبكة واملؤشرات تناسب ابلكلمات العمليات 

وبني  ابينه مناسبة بنود األسئلة من هذه االختبارات %100بلوم. هذا يعىن أن 
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وتكون هذه  نظرية تصنيف بلوم. على ضوءمؤشرات األسئلة املوجودة يف الشبكة 
 االختبارات صادقة من انحية صدق احملتوى. 

 
 (TOAFL)قني هبا بنود اختبارات اللغة العربية لغري الناط صعوبةحتليل درجة  .ب

 .ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو نظرية تصنيف بلوم على ضوء
 ختباراتاالبنود  صعوبةحتليل درجة  .1

بنود األسئلة على  40كما ذكرت الباحثة أن هذه االختبارات تتكون من 
اختبارات شكل اختبار االختيار من متعدد. وإن درجة صعوبة بنود األسئلة يف 

 منتتكون  م هي2018-2017للسنة  (TOAFL)بية لغري الناطقني هبا اللغة العر 
على مستوى "األسئلة  %72،5على مستوى "األسئلة السهلة" و 20%

 على مستوى "األسئلة الصعبة".  %7،5املتوسطة" و
أن درجة الصعوبة هي التعبري عن مدى درجة سهلة أو  ollerرأى أولر 

 108ليست سهلة وال صعبة ةاالختبار اجليدبنود . صعوبة بنود االختبار للطالب
إذا تكون االختبارات سهلة فال تؤثر الطالب يف زايدة جهودهم عند اختيار 
االجابة الصحيحة. وضده إذا تكون االختبارات صعبة سوف يؤدى الطالب إىل 

 .اليأس عند إجابتها وليس لديهم احلماسة يف التجريب
 إىل 0،00 ئمة الىت تدور حولوتعني درجة صعوبة بنود االختبار ابلقا

وقائمة  ةالعاليدرجة صعوبة بنود االختبار على  0،00دل قائمة ت. 1،00
 .سهلة جداً  اتاالختبار تدل على  1،00

                                                           
108Burhan Nurgiyantoro, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra....., hlm. 138 



106 
 

 

استنادا على النظرية السابقة رأت الباحثة أن األسئلة اجليدة هي أسئلة الىت 
تبارات اللغة اخأسئلة يف  %72،5هلا درجة الصعوبة املتوسطة. وهذا يعين أن 

هي أسئلة جي دة ألن األسئلة هلا درجة  (TOAFL)العربية لغري الناطقني هبا 
الصعوبة على مستوى "األسئلة املتوسطة". وأما األسئلة الباقية يف هذه 
االختبارات فهي األسئلة غري جيدة ألن األسئلة هلا درجة الصعوبة على مستوى 

. %7،5بند  3" وعددها و"صعب جدا %20بند  8"سهل جدا" وعددها 
وينبغي واضع السؤال التغيري أو التصحيح، ألن املعلومات من هذه األسئلة ال 

 تستطيع أن تفرق بني الذكي والضعيف. 
 على ضوء نظرية تصنيف بلوم ختباراتاالبنود  صعوبةحتليل درجة  .2

 (TOAFL) اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبادرجة صعوبة بنود 

(" 1على مستوى "التذكر )ج %50 تكون منء نظرية تصنيف بلوم تعلى ضو 
(" 3على مستوى "التطبيق )ج %0(" و2على مستوى "الفهم )ج %0و
(" 5على مستوى "التقومي )ج %0("، و4على مستوى "التحليل )ج %50و
 (.6على مستوى "االبداع )ج %0و

سئلة يري حممد مثىن وأصحابه أن درجة صعوبة األسئلة تتكون من األ
 109 وهذه هي األحكام املت بعة. 30:40:30السهلة واملتوسطة والصعبة هي 

سودرشة آسيف يف التنفيذ أن مستوى صعوبة األسئلة يتبع نظرية تصنيف ويقول 
بلوم. وت طور األسئلة السهلة معتمدا مبستوى الكفاءة املعرفية من التذكر والفهم. 

والتحليل. وتطور األسئلة الصعبة  وتطور األسئلة املتوسطة من مستوى التطبيق
من مستوى التقومي واالبتكار. اعتمادا ابملقارنة السابقة، يصاغ كل مستوى معريف 
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 ،4، ج3ج %40، 2،ج1ج %30تصيف بلوم بنسبة مئوية األسئلة كما يلي 
نظرية تصنيف  على ضوءنسبة املئوية املثالية هذا يعىن أن  6.110، ج5ج  30%

(" ومستوى "الفهم 1لة السهلة" على مستوى "التذكر )جمن "األسئ تتكونبلوم 
(" 3و"األسئلة املتوسطة" على مستوى "التطبيق )ج %30(" هي2)ج

(" 5و"األسئلة الصعبة" على مستوى "التقومي )ج %40(" 4و"التحليل )ج
 .%30(" هي 6و"االبداع )ج

لغري  اختبارات اللغة العربية النظرية السابقة خلصت الباحثة أنبناء على 
نظرية تصنيف  على ضوءمل تستويف نسبة املئوية املثالية  (TOAFL) الناطقني هبا

مستوى "األسئلة السهلة" وهي مستوى "التذكر"  يف هذه االختباراتتقع  .بلوم
( ومستوى"األسئلة املتوسطة" فقط يف 2و ال توجد يف مستوى "الفهم )ج 50%

مستوى "التطبيق" ويف مستوى وال توجد األسئلة يف  %50مستوى "التحليل" 
وستكون "األسئلة الصعبة" ال توجد األسئلة يف مستوى "التقومي" و"االبداع". 

إذا   نظرية تصنيف بلوم على ضوءتستويف نسبة املئوية املثالية هذه االختبارات 
بنود األسئلة تدل على مستوى  12بند أسئلة االختبارات تتكون من  40كانت

بند  12بند األسئلة تدل على "األسئلة املتوسطة" و 16"األسئلة السهلة" و
األسئلة تدل على "األسئلة الصعبة" على ضوء نظرية تصنيف بلوم. إن استخدام 

لتوسيع أنواع االختبارات  نظرية تصنيف بلوم على ضوءنسبة املئوية املثالية 
لم ومستوى تفكري الطالب. إن الكلمات العمليات املصنفة ببلوم لسهولة املع
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قياس مستوى تفكري الطالب من البسيطة إىل املعقدة وتكون الكلمات العمليات 
 أيضا األهداف املقياسة.

 

 



 

108 
 

 الفصل اخلامس

 واالقرتاحات البحث نتائجملخص 

لغري الناطقني هبا اختبارات اللغة العربية بعد أن متت الباحثة تقدمي عرض بياانت 
(TOAFL) البحث واالقرتاحات م الباحثة ملخص نتائج ، واآلن ستقدوحتليلها ومناقشتها

 كما تلي:  وهي ابلبياانت املوجودة اوفق

 البحث نتائجملخص  .أ
بعد أن حللت الباحثة ورقة أجوبة الطالب ملعرفة درجة الصدق ودرجة 

اختبارات اللغة العربية الصعوبة على ضوء نظرية لتصنيف بلوم لكل بنود األسئلة يف 
اجلامعة اإلسالمية  م يف 2018-2017للسنة  (TOAFL)لغري الناطقني هبا 

  :إىل النتائج كما تلي، وصلت الباحثة  (IAIN)احلكومية فونوروكو

 

على   (TOAFL)درجة صدق بنود اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا إن  .1
الىت وضعتها اللجنة من مركز اللغة ابجلامعة اإلسالمية  نطرية تصنيف بلوم ضوء

دل على درجة الصدق الكمية والكيفية ت من البياانت (IAIN) فونوروكواحلكومية 
 ةهلا ارتباط كميا  بنود األسئلة من هذه االختبارات كثرة  نظرا إىل واجليدة العالية

بنود أسئلة  40من  %57،5 وهيكني وبني درجة كافة املشرت  بينها ةوصادق ةقوي
الباقية  وأماالصدق العالية.  بند األسئلة تدل على درجة 23االختبارات وعددها 

 كني يف االختباراتة وصاقة بينها وبني درجة كافة املشرت قوي ةهلا ارتباط تليس
 17تدل على تقدير "غري صادق"  وعددها  بنود األسئلة 40من %42،5فهي 

درجة صدق حمتوى بنود اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني إن . و سئلةبنود األ
نظرية تصنيف بلوم هلا درجة صدق احملتوى العالية  ضوء على (TOAFL)هبا 
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بينها وبني  مناسبة بنود األسئلة من هذه االختبارات %100نظرا إىل   ،أيضا
 واملؤشرات تناسب ابلكلمات العمليات مؤشرات األسئلة املوجودة يف الشبكة

نتقو هذا يعىن أن البياانت الكمية والكيفية  نظرية تصنيف بلوم. على ضوء  اي 
س بدقة ما تريد قيتوتعم قان كل منهما اآلخر. وهذه االختبارات تستطيع أن 

  كميا.  غري صادقاألسئلة الىت تدل على تقدير  نقصان يف عدده فعال. قياس
على  (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا صعوبة بنود درجة إن  .2

مركز اللغة ابجلامعة اإلسالمية  الىت وضعتها اللجنة من نطرية تصنيف بلوم ضوء
الكمية والكيفية ليست تقوية أو تعزيزة   من البياانت (IAIN) احلكومية فونوروكو

صعوبة  درجة بعضها بعض وتكون نتائج هذين البياانتني متعارضتني. تدل
تدل هي ة" و املتوسطاألسئلة على مستوى "كميا   أسئلة %72،5 مناالختبارات 

ات فهي األسئلة غري االختبار  أما األسئلة الباقية يف هذه. و أسئلة جي دةعلى 
 (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا رجة صعوبة بنود ودجيدة. 

" (1)ج مستوى "التذكرهي   البياانت الكيفية مننظرية تصنيف بلوم  على ضوء
ومستوى  %0(" 3ومستوى "التطبيق )ج  %0" (2)ج ومستوى "الفهم 50%

ومستوى "االبداع  %0(" 5ومستوى "التقومي )ج %50(" 4التحليل )ج"
نظرية تصنيف  على ضوء تستويف نسبة املئوية املثالية . هذه النتائج مل%0(" 6)ج
(" اللذان يقعان يف 2(" و "الفهم )ج1التذكر )جملستوى " %30هي  بلوم

(" 4)ج(" و"التحليل 3مستوى "التطبيق )ج %40و"األسئلة السهلة"  مستوى
(" و"االبداع 5اللذان يقعان يف مستوى "األسئلة الصعبة" ومستوى "التقومي )ج

هذا يعىن أن البياانت الكيفية  ( اللذان يقعان يف مستوى "األسئلة الصعبة".6)ج
ال تعم ق وال تكامل البياانت الكمية، ألن هذه االختبارات قد تكون متعارضة و 

غة درجة صعوبة بنود االختربات على جيدة يف صيا يدة يف الكمي ومل تكنج
 أسس نظرية تصنيف بلوم.
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 االقرتاحات .ب
 ، تقدم الباحثة االقرتاحات كما تلى:نتائج البحث السابقةادا على اعتم

املعلم ومعلمات اللغة العربية أن يقوم بتحليل ورقة أجوبة الطالب  ينبغي جلميع .1
 ملعرفة جودة االختبارات.

مالحظة  (TOAFL)رات اللغة العربية لغري الناطقني هبا أسئلة اختبا ينبغي لواضع   .2
املوجودة ويصلح بنود األسئلة الىت ال تستطيع أن تفرق بني  االختباراتحاصل 

الطالب الضعيف والذكي. ويهتم أيضا يف بنود األسئلة الىت تقع يف درجة 
الصعب جدا وسهل جدا، لتكون هذه االختبارات اختبارات جيدة الىت تستطيع 

 ن تقيس كفاءة املشتاركني.أ
أن  (TOAFL)لواضع اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا  وسيكون من اجليد .3

 على ضوءمستوى الناحية املعرفية نسبة مئوية يصمم بنود االختبارات وفقا ب
)األسئلة السهلة واملتوسطة والصعبة(.  30:40:30هي  رية تصنيف بلومظن

تكون و املشتاركني وتكون املعلومات فيها مططور  لسهولة قياس مستوى تفكري
 مراحل التفكري يف هذه االختبارات أوسع من قبل. 

للجامعة االسالمية احلكومية فونوركو، عسى أن يكون هذا البحث مدخال   .4
 .املصممة (TOAFL)لرتقية جودة اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا 



 

 

 

 

 

 

 

 

املالحق



 

 

 دليل املقابلة

 مدير مركز اللغة ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو()

 

 :   املخبري

 :  اليوم/ التاريخ

 :  الوقت

 :  املكان

 مركز اللغة ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو؟كيف نشأة  .1
 ؟مركز اللغة ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكوما األنشطة املوجودة يف  .2
اجلامعة يف  (TOAFL) اللغة العربية لغري الناطقني هبا ما خلفية وجود اختبارات .3

 ؟اإلسالمية احلكومية فونوروكو
اجلامعة يف  (TOAFL) ما أهداف أداء  اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا .4

 ؟اإلسالمية احلكومية فونوروكو
 

 

 

 

 



 

 

 دليل املقابلة
ابجلامعة اإلسالمية  (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا  واضع)

 احلكومية فونوروكو(
 :   املخبري

 :  اليوم/ التاريخ
 :  الوقت
 :  املكان

اجلامعة يف  (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا أسباب أداء ما  .1
 ؟اإلسالمية احلكومية فونوروكو

اجلامعة يف  (TOAFL) ما أهداف أداء  اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا .2
 ؟اإلسالمية احلكومية فونوروكو

هل كانت هذه االختبارات تقليدة من اختبارات اللغة اإلجنايزية لغري الناطقني  .3
 ديد النتائج ؟من انحية  حت  TOEFLهبا

خاصة   TOEFLاختبارات اللغة اإلجنايزية لغري الناطقني هبا ما املواد املوجودة يف .4
 بنود مبستوى كفاءة املشرتكني؟حىت تناسب ال يف مهارة الكتابة

كميا   TOEFLهل حللت اللجنة اختبارات اللغة اإلجنايزية لغري الناطقني هبا .5
 وكيفيا؟

كيف درجة صدق ودرجة صعوبة اختبارات اللغة اإلجنايزية لغري الناطقني  .6
 ؟  TOEFLهبا

 ماذا تعريف عن نظرية تصنيف بلوم؟ .7
عملية املوجودة يف نظرية تصنيف هل تناسب بنود هذه االختيارات ابلكلمات ال .8

 بلوم؟
 ؟ (TOAFL)كيف صياغة شبكة اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا  .9



 

 

 دليل املقابلة
ابجلامعة اإلسالمية  (TOAFL))مشرتك اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا 
 احلكومية فونوروكو(

 :   املخبري
 :  اليوم/ التاريخ

 :  الوقت
 :  املكان

 
 ؟ (TOAFL)ماذا تعرف عن اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا  .1
 ؟ (TOAFL)ما أمهية اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا  .2
  ؟ (TOAFL)اختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا  كيف درجة صعوية .3
 ؟من رأيك أية املهارة أصعب مهارة االستماع أو القراءة أو الكتابة .4
ابجلامعة  (TOAFL)ختبارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا ما املداخالت ال .5

 كي تكون أحسن ومتطورة؟  اإلسالمية احلكومية فونوروكو
 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Direktur Pusat Bahasa IAIN Ponorogo) 

 

NARASUMBER : Mukhlishon Efendi, M.Pd 

HARI/ TANGGAL : Jum’at, 13 April 2018 

PUKUL  : 10.00-Selesai 

TEMPAT  : Kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pengembangan 

Bahasa 

Prolog 

 Terimakasih atas waktu yang Bapak luangkan. Sebagaimana judul tesis 

saya yaitu “Analisis butir soal TOAFL berdasarkan taksonomi Bloom di Pusat 

Bahasa IAIN Ponorogo”, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada 

bapak selaku Direktur Pusat Bahasa, dan informasi dari bapak sangat saya 

perlukan untuk kelengkapan data pada tesis saya.  

1. Bagaimana profil Pusat Bahasa IAIN Ponorogo ? 

Jawaban:  

Berdirinya pusat bahasa tepat pada berdirinya kampus ini tahun 1997. 

Kami melihat bahwa bahwa siswa harus menguasai bahasa Arab untuk 

lebih memahami ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadits, fiqih dan lainnya. 

Penyusunan kurikulumnya berdasarkan perkembangan keterampilan 

bahasa. Tujuannya untuk membiasakan siswa berbahasa. Awalnya diberi 

nama pusat bahasa dan sekarang diganti dengan UPT (Unit Pelaksanaan 

Teknis) pengembangan bahasa dan juga akan terjadi metamorfosis 

terhadap perubahan. Dulu lembaga bahasa mengelola martikulasi bahasa 

artinya mengelola pelajaran bahasa secara umum karena dulu mata kuliah 

bahasa masuk kedalam kurikulum pembelajaran mahasiswa. Sejak kknd 

martikulasi bahasa dan lainnya itu sudah tidak ada. Mata kuliah bahasa itu 

hanya 2 sks saja.  



 

 

2. Kegiatan apa saja yang terdapat di Pusat Bahasa IAIN Ponorogo ? 

Jawaban: *Dokumentasi 

3. Apa yang melatarbelakangi adanya TOAFL di IAIN Ponorogo? 

Jawaban: Yang melatarbelakangi agar mengetahui kemampuan bahasa 

Arab mahasiswa, jadi tidak hanya mahasiswa yang jurusan bahasa Arab 

saja, tapi juga untuk mahasiswa lainnya. Tapi khusus mahasiswa 

diwajibkan mengikuti TOAFL dengan skor minimal 450. Jadi untuk 

mahasiswa PBA sebagai syarat untuk mengikuti ujian skripsi dan tesis 

harus mempunyai sertifikat TOAFL, kalau untuk s2 bisa memilih 

menyerahkan TOAFL atau TOEFL dengan skor minimal 475. Adapun tim 

penyusun TOAFL disini adalah dosen-dosen bahasa Arab itu sendiri 

seperti ustadz faiq ainurrofiq. 

4. Apa tujuan diadakannya TOAFL di IAIN Ponorogo? 

Jawaban: Tujuannya agar dapat mengetahui kemampuan bahasa Arab 

seseorang dengan memberikan stimulasi awal sebagai landasan 

pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa yang jurusannya 

bukan bahasa Arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Ketua Tim Penyusun TOAFL) 

 

NARASUMBER  : Faiq Ainurrofiq,  

 

HARI/ TANGGAL  : Selasa, 10 April 2018 

PUKUL   : 13.00- selesai 

TEMPAT   : Kantor 

 

Prolog 

 Terimakasih atas waktu yang Bapak luangkan. Sebagaimana judul tesis 

saya yaitu “Analisis butir soal TOAFL berdasarkan taksonomi Bloom di Pusat 

Bahasa IAIN Ponorogo”, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada 

bapak selaku Ketua Tim Penyusun TOAFL, dan informasi dari bapak sangat saya 

perlukan untuk kelengkapan data pada tesis saya.  

1. Apa penyebab adanya TOAFL di kampus ini? 

- Yang melatarbelakangi TOAFL di IAIN ini, karena tidak adanya 

instrumen untuk mengetahui kemampuan bahasa Arab seseorang, maka 

perlu diadakan instrumen untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam 

bahasa Arab meskipun masih terbatas dalam aspek istima’ qowa’i dan 

qiro’ah, padahal kompetensi bahasa yang lain masih banyak. Tapi paling 

tidak meskipun kompetensi yang kita ingin ketahui hanya pada aspek 

istima’ qowa’i dan qiro’ah, paling tidak bisa mencerminkan kemampuan 

seseorang. Dan sayangnya istrumen bahasa Arab tidak seperti bahasa 

Inggris yang sudah disiapkan instrumennya. Tapi di bahasa arab membuat 

sendiri model instrumen yang sudah dikembangkan dari beberapa 

perguruan tinggi. 

- Adanya TOAFL di IAIN ini sejak tahun 2010. Dulu ketua pusat bahasa 

membuat kebijakan bagi yang mau lulus s1 harus lulus ujian TOAFL dan 

TOEFL. Pada waktu itu semua mahasiswa semester 7 harus mengikuti tes 

dan untuk kebijakan itu tidak berlanjut. Dan setelah itu yang melakukan 

tes mahasiswa yang ingin mendaftar s2, s3 yang ingin melengkapi 

persyaratan sertifikat TOAFL dan mahasiswa yang ingin mendapatkan 

beasiswa (LPDP) dan ada syarat TOAFL yang dikeluarkan oleh kampus 

negeri. Adapun sekarang yang diwajibkan hanya mahasiswa s2 yang akan 

ujian tesis dengan memberikan stimulasi terdahulu per materi (istima’ 

qowa’i dan qiro’ah) 4 pertemuan pada semster 3 untuk semua jurusan. 

Dan TOAFL ini alhamdulillah sudah diperbarui atau dikembangkan 

walaupun hanya dalam aspek qowa’id dan qiro’ah, untuk menghindari 

kesamaan soal yang sudah bocor. 

2. Apa tujuan diadakannya TOAFL di kampus ini? 



 

 

- Tujuannya untuk mengukur kemampuan bahasa Arab seseorang dengan 

memberikan stimulasi awal sebagai landasan pengetahuan bagi 

mahasiswa khususnya mahasiswa yang jurusannya bukan bahasa Arab. 

3. Apakah TOAFL ini meniru TOEFL dari segi pensekoran dan penentuan 

hasil? 

- IYA, Sama persis dengan TOEFL, karena TOAFL adalah copian dari 

TOEFL, maka penskoran dan penentuan hasilnya sama. 

4. Apa saja materi yang terdapat di TOAFL khususnya pada aspek Qowa’id ini 

sehingga sesuai dengan tingkat kemampuan peserta tes? 

- Ada sekitar 9 bab dalam nahwu yang digunakan. Yaitu seperti mubtada’ 

khobar, isim ghiru mushorrif, kesesuain fi’il fai’l, maf’ul mutlak, dan 

lainnya dengan model pemerataan jumlah soal. 

5. Apakah tes TOAFL ini sudah dianalisis dari segi kuantitatif dan kualitatif? 

- Belum pernah sama sekali baik dari kuantitatif dan kualitatif. 

6. Bagaimana tingkat validitas dan kesukaran TOAFL? 

- Karena belum dianalisis maka belum diketahui tingkat validitas dan 

tingkat kesukaran TOAFL 

7. Apa yang bapak ketahui tentang taksonomi bloom? 

- Taksonomi bloom adalah level-level kemampuan seseorang. yaitu seperti 

mengetahui sebagai pengetahuan dasar, kemudian mampu 

mengaplikasikan itu sudah tingkat atasnya lagi, dan seterusnya. Kalau 

terkait dengan TOAFL taksonomi pada tingkat awal belum muncul, 

seumpamanya pada soal apa itu mubtada’ tidak muncul. Hanya 

menanyakan soal yang siswa itu tau atau tidak. 

8. Apakah butir-butir soal sudah sesuai dengan kata kerja operasional yang 

terdapat dalam teori taksonomi bloom? 

- Sudah sesuai mungkin hanya tidak sesuai dengan tingkatan-tingkatannya 

saja.  

9. Bagaimana penyusunan kisi-kisi TOAFL? 

- Adapun kisi-kisi TOAFL ini yaitu pemahan tentang tata bahasa dan 

pemberian stimulasi materi yang diberikan sebelum melakukan ujian 

TOAFL selama 12 pertemuan. Maka kisi-kisi TOAFL disusun dengan 

pemberian stimulasi model-model soal. Soal ini diinfintarisisir, 

seumpamanya soal ini yang membahas mubtad’ khobar ada berapa? 

Berarti yang diberikan berupa materi tentang mubtada’ khobar, kemudian 

modelnya untuk soal mubtada’ khobar itu seperti apa? Tentu berbeda 

dengan model yang ada di soal, hanya mengenalkan model soalnya saja 

dan berbeda dengan soal yang ada hanya saja polanya yang sama.  

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Peserta Tes) 

 

NARASUMBER  : Tri ratna sari  

HARI/ TANGGAL  : Rabu, 11 April 2018 

PUKUL   : 10- selesai 

 

Prolog 

 Terimakasih atas waktu yang mas/mbak luangkan. Sebagaimana judul 

tesis saya yaitu “Analisis butir soal TOAFL berdasarkan taksonomi Bloom di 

Pusat Bahasa IAIN Ponorogo”, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada 

mas/mbak selaku Peserta Tes TOAFL, dan informasi dari mas/mbak sangat saya 

perlukan untuk kelengkapan data pada tesis saya.  

 

1. Apa yang mas/mbak ketahui tentang TOAFL? 

Jawaban: ujian bahasaa arab untuk mengetahui kemampuan berbahasa 

seseorang  

2. Apa pentingnya TOAFL? 

Jawaban: untuk mengetahuai kemampuan seseorang dalam bidang bahasa 

arab  

3. Bagaimana tingkat kesulitan TOAFL? 

Jawaban: tinggi, terutama maharah istimak 

4. Menurut anda yang sulit itu di maharoh istima’, kitabah atau qiro’ah? 

Mengapa? 

Jawaban: karena kurangnya latihan mendengar 

5. Apa masukan buat TOAFL IAIN Ponorogo ini biar kedepannya lebih 

bermanfaat dan berkembang? 

Jawaban: sudah baik 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Peserta Tes) 

 

NARASUMBER  :Fajriya Shofiyatin Nilatzulfa, S.Pd.I 

HARI/ TANGGAL  : Rabu, 11 April 2018 

PUKUL   : 10-selesai 

 

Prolog 

 Terimakasih atas waktu yang mas/mbak luangkan. Sebagaimana judul 

tesis saya yaitu “Analisis butir soal TOAFL berdasarkan taksonomi Bloom di 

Pusat Bahasa IAIN Ponorogo”, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada 

mas/mbak selaku Peserta Tes TOAFL, dan informasi dari mas/mbak sangat saya 

perlukan untuk kelengkapan data pada tesis saya.  

 

1. Apa yang mas/mbak ketahui tentang TOAFL? 

Jawaban: test bahasa Arab yang digunakan sebagai syarat kelulusan S2 

2. Apa pentingnya TOAFL? 

Jawaban: sebagai tolak ukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam 

bahasa Arab sebagai bahasa Internasional. 

3. Bagaimana tingkat kesulitan TOAFL? 

Jawaban: cukup sulit 

4. Menurut anda yang sulit itu di maharoh istima’, kitabah atau qiro’ah? 

Mengapa? 

Jawaban: Qira’ah 

5. Apa masukan buat TOAFL IAIN Ponorogo ini biar kedepannya lebih 

bermanfaat dan berkembang? 

Jawaban: setiap maharah diadakan pembekalan beserta pre testnya sebagai 

latihan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Peserta Tes) 

 

NARASUMBER  : Ria rizki 

HARI/ TANGGAL  : Rabu, 11 April 2018 

PUKUL   : 10.00 - selesai 

 

Prolog 

 Terimakasih atas waktu yang mas/mbak luangkan. Sebagaimana judul 

tesis saya yaitu “Analisis butir soal TOAFL berdasarkan taksonomi Bloom di 

Pusat Bahasa IAIN Ponorogo”, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada 

mas/mbak selaku Peserta Tes TOAFL, dan informasi dari mas/mbak sangat saya 

perlukan untuk kelengkapan data pada tesis saya.  

Peneliti Apa yang mas/mbak ketahui tentang TOAFL? 

Peserta Tes Test of arabic as a foreign language. 

Peneliti Apa pentingnya TOAFL? 

Peserta Tes 
Sejauh ini masih lebih banyak dibutuhkan toefldr pada toafl. Toafl 

dibutuhkan hanya pada bidang yg linier saja pdhalsdh termasuk 

dlmbahasa internasional dalam PBB. 

Peneliti Bagaimana tingkat kesulitan TOAFL? 

Peserta Tes Sedang 

Peneliti 

Menurut anda yang sulit itu di maharoh istima’, kitabah atau 

qiro’ah? Mengapa? 

 

Peserta Tes 

Istima’, karena membutuhkan konsentrasi penuh. Pendengaran 

pemahaman dan daya ingat sekaligus. Butuh teknik menjawab 

soal yg berbeda dr soal yg lain 

Peneliti 
Apa masukan buat TOAFLIAIN Ponorogo ini biar kedepannya 

lebih bermanfaat dan berkembang? 

Peserta Tes istima’ sebaiknya dinativespeaker langsung. 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Peserta Tes) 

 

NARASUMBER  : Siti zumro'atun na'imah 

HARI/ TANGGAL  : Rabu, 11 April 2018 

PUKUL   : 10.00 - selesai 

 

Prolog 

 Terimakasih atas waktu yang mas/mbak luangkan. Sebagaimana judul 

tesis saya yaitu “Analisis butir soal TOAFL berdasarkan taksonomi Bloom di 

Pusat Bahasa IAIN Ponorogo”, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada 

mas/mbak selaku Peserta Tes TOAFL, dan informasi dari mas/mbak sangat saya 

perlukan untuk kelengkapan data pada tesis saya.  

1. Apa yang mas/mbak ketahui tentang TOAFL? 

Jawaban: TOAFL adalah kemampuan kita dalam Tes kemampuan arabic 

2. Apa pentingnya TOAFL? 

Jawaban: karna bisa mengukur Tes kemampuan dalam pembeljaran b.arab 

3. Bagaimana tingkat kesulitan TOAFL? 

Jawaban: tingkat kesulitan TOAFL ini ketika kita tidak bisa memahami 

arti kita atau mufrodat yang ada. 

4. Menurut anda yang sulit itu di maharoh istima’, kitabah atau qiro’ah? 

Mengapa? 

Jawaban: istima' karna sering kali kita terkecoh pada arti kata lain. 

5. Apa masukan buat TOAFL IAIN Ponorogo ini biar kedepannya lebih 

bermanfaat dan berkembang? 

Jawaban: Masukanya agar kedepan lebih baik maka seharusnya harus 

memaksimalkan dalam bimbingan pembeljaran b. Arab karna selama ini 

banyak sekali Mahasiswa yang tidak mengikuti bimbingan toalf. Untuk itu 

ada kebijakan kusus Untuk menindaklanjutinya.  

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SKOR DATA DIBOBOT 

================= 

 

Jumlah Subyek         = 25 

Butir soal            = 40 

Bobot utk jwban benar = 1 

Bobot utk jwban salah = 0 

DATA MENTAH ANATES TINGKAT KESUKARAN.ANA 

 

 No Urt   No Subyek  Kode/Nama  Benar  Salah  Kosong  Skr Asli  Skr Bobot  

       1          1  M. Mus...     24     16       0        24         24  

       2          2  Ria Ri...       27     13       0        27         27  

       3          3  Siti Z...        31      9       0        31         31  

       4          4  Maya A...     25     15       0        25         25  

       5          5  M.Ma'sum    31      9       0        31         31  

       6          6  Ahmad ...     27     13       0        27         27  

       7          7  Abdul ...       30     10       0        30         30  

       8          8  Sofyan...       23     17       0        23         23  

       9          9  Wafa A...      28     12       0        28         28  

      10         10  Febria...       20     20       0        20         20  

      11         11  Rizka ...       29     11       0        29         29  

      12         12  Zuheri...      18     22       0        18         18  

      13         13  Darul ...      24     16       0        24         24  

      14         14  Khoiru...     29     11       0        29         29  

      15         15  Leni R...     13     27       0        13         13  

      16         16  Ahmad ...    11     29       0        11         11  

      17         17  Nur Kh...     14     26       0        14         14  

      18         18  Syirro...        7     33       0         7          7  

      19         19  Warida...      27     13       0        27         27  

      20         20  Umi Kh...    10     30       0        10         10  

      21         21  Sudarto        14     26       0        14         14  

      22         22  Mushli...      21     19       0        21         21  

      23         23  Daud S...      16     24       0        16         16  

      24         24  Miftaq...       36      4       0        36         36  

      25         25  Abdul ...       23     17       0        23         23  

 

 

 

 



 

 

TINGKAT KESUKARAN 

================= 

 

Jumlah Subyek= 25 

Butir Soal= 40 

DATA MENTAH ANATES TINGKAT KESUKARAN.ANA 

 

 No Butir Baru  No Butir Asli  Jml Betul  Tkt. Kesukaran(%)  Tafsiran      

             1              1         16              64,00  Sedang        

             2              2         12              48,00  Sedang        

             3              3          9              36,00  Sedang        

             4              4          9              36,00  Sedang        

             5              5         17              68,00  Sedang        

             6              6          8              32,00  Sedang        

             7              7         24              96,00  Sangat Mudah  

             8              8         16              64,00  Sedang        

             9              9         19              76,00  Mudah         

            10             10         11              44,00  Sedang        

            11             11         17              68,00  Sedang        

            12             12         12              48,00  Sedang        

            13             13         14              56,00  Sedang        

            14             14         23              92,00  Sangat Mudah  

            15             15         18              72,00  Mudah         

            16             16         16              64,00  Sedang        

            17             17         20              80,00  Mudah         

            18             18          6              24,00  Sukar         

            19             19         13              52,00  Sedang        

            20             20         10              40,00  Sedang        

            21             21         19              76,00  Mudah         

            22             22         22              88,00  Sangat Mudah  

            23             23         15              60,00  Sedang        

            24             24         12              48,00  Sedang        

            25             25         14              56,00  Sedang        

            26             26         14              56,00  Sedang        

            27             27          8              32,00  Sedang        

            28             28         20              80,00  Mudah         

            29             29          7              28,00  Sukar         

            30             30         16              64,00  Sedang        

            31             31         14              56,00  Sedang        

            32             32         13              52,00  Sedang        

            33             33         10              40,00  Sedang        

            34             34          7              28,00  Sukar         



 

 

            35             35         18              72,00  Mudah         

            36             36         12              48,00  Sedang        

            37             37         10              40,00  Sedang        

            38             38         10              40,00  Sedang        

            39             39         13              52,00  Sedang        

            40             40         14              56,00  Sedang        
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