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 (اإلسالم

 

 

 ألخيت صغرية احملبوبة 
 زهرة رفيفة 
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 كلمة الشكر والتقدير 
أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد على  والسالم    والصالة  ، احلمد هلل رب العاملني

  صلى هللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أمجعني، أّما بعد.

"تطوير اختبار اللغة العربية بوسيلة   حتت املوضوء  قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي
للحصول على درجة    ”KAHOOT“كاهوت   ماالنج"  العاشرة  احلكومية  الثانوية  مبدرسة 

موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  املاجستري لقسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا جامعة  
 . جالنااحلكومية م

فيسرين أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري إىل من الذي قد ساعدين يف كتابة 
 هذا البحث اجلامعي : 

راهيم اإلسالمية  مدير جامعة موالان مالك إب  بوصفهالدكتور عبد احلارس  األستاذ    ضيلةف .1
 . احلكومية مباالنج

بلة بوصفها عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالان نالدكتورة أمي س  فضيلة األستاذة .2
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 

اديناات بوصفه رئيس قسم تعليم اللغة العربية الدراسات غولداان ور   الدكتور  األستاذ  فضيلة .3
 العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 

الوهاب رشيدي    الدكتور  األستاذحممد فيصال و   الدكتور  األستاذفضيلة   .4  اللذانعبد 
اليت ساعدين  املفيدة  والتوجهات  النافعة  اإلرشادات  وتقدمي  البحث  تفضال إبشراف 

 .هذا البحث مثريا يف إكمال 

األسات .5 مباالناواألست  يذ مجيع  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك    ج ذات جبامعة موالان 
 ا البحث اجلامعي. الذين ينورون روحي بعلومهم وإرشاداهتم حَّت تتم كتابة هذ

معلمة  واألستاذة أمنة اللطيفة كاملدرسة    ةرئيس ك الدكتورة حسن اخلامتة األستاذة  فضيلة   .6
ين الفرصة  تقد منح  يتاليف املدرسة الثانوية احلكومية العامة العاشرة ماالنج  اللغة العربية  

  . الثمينة لعملية البحث الرسالة املاجستري
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بوسيلة كاهوتتطوير    م.2020.  سوليستياوايت العربية  اللغة  الثانوية    ”KAHOOT“  اختبار  مبدرسة 
جامعة  ، كلية الدراسات العليا،قسم تعليم اللغة العربية ،رسالة املاجستري  .احلكومية العاشرة ماالنج

( الدكتور حممد فيصال، املشرف  1األول:    . املشرفموالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 ( الدكتور عبد الوهاب رشيدي 2الثاين: 

 لكلمات األساسية : تطوير، اختبار اللغة العربية، وسيلة كاهوتا
لقد حتولت العملية التعليمية احلالية وفًقا لألوقات وشهدت تغيريات سريعة جًدا من خالل استخدام 

خصوصا كوسيلة التعليمّية أو  واستخدام التكنولوجيا لتحسني جودة اخلدمة والتعليم.التكنولوجيا الرقمية،  
  يف املدرسة الثانوية احلكومّية العاّمة العاشرة ماالنج كوسيلة يف تقومي التعليم. عملّية تقومي تعليم اللغة العربّية  

ورقية،  اختبارات  التقليدية يف شكل  الطرق  يستخدمون  املعّلمون  زال  أكثر   . Power Pointو  ما  لذلك 
الطالب ال يفهمون عن اللغة العربية الصحيحة وهم يشعرون ابلصعوبة اليت تُقّدم إليهم إما يف اإلمتحان 

ُُمِّلة وتقليديّة ويكون الطالب غري متحّمسني يف إجابة األسئلة.    ةالنصف أو النهائي، ألّن األسئلة املقّدم
كن فتح فكرة  متاختبار اللغة العربية ونقص الوسيلة التقومي املتنّوعة اليت  ألن نقص االبتكار وإبداع املعّلم على  

 . الطالب
(  2تطوير اختبار اللغة العربّية بوسيلة كاهوت،  ملعرفة  (  1:  فيما يليهذا البحث    األهداف منأما  

 صدق والثبات والصعوبة والتمييز الدرجة  ملعرفة  (  3صالحية تطوير اختبار اللغة العربّية بوسيلة كاهوت،  ملعرفة  
دخل الكيفي والكمي مبنهج البحث والتطوير اختبار اللغة العربية بوسيلة كاهوت. استخدمت  الباحثة امل  يف
(R&D)    من منوذج التطويرADDIE.  املالحظة واملقابلة واالستبانة واالختبار  يب مجع البياانت هي  من أسال

 طالبا من املدرسة الثانوية احلكومية العاّمة العاشرة ماالنج. 35على 

التطوير، و التصميم،  و ( من خطوات التطوير هي: حتليل االحتياجات،  1وأما نتائج البحث فهي:  
،  % 90، وخبري الوسيلة  %98للغة  ، وخبري ا%91( صالحية املنتج على خبري احملتوى  2تجربة، والتقومي.  وال

تدل   ،%96ومن الطالب  ،   %91وتدّل على تقدير "جّيد جّدا"، وأّما نتيجة استبانة من معّلمة اللغة العربّية  
سؤاال غري صدق.    20سؤاال صادق و 80( درجة صدق االختبار حتتوي على 3.  على تقدير "جّيد جّدا"

سؤاال تقوم يف درجة متوسط،   77مستوى متوسط. ودرجة الصعوبة هي:   على 0،494هو ودرجة الثبات 
سؤاال    78أسئلة تقوم يف درجة جّيد، و  4سؤاال تقوم يف درجة سهل جدا. ومن درجة التمييز وهي:    23و  

أسئلة   3أسئلة تقوم يف درجة عدم التمييز، و 6أسئلة تقوم يف درجة ضعيف، و 9متوسط، و تقوم يف درجة
   تقوم السالب. 
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ABSTRACT 

 

Sulistiawati. 2020. Development of Arabic Language Test Using Kahoot Media in 

SMAN 10 of Malang.Thesis, Postgraduate Program in Arabic Language 

Education, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: 1) Dr. M. Faisol, M.Ag. 2) Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 

 

Keywords: Development, Arabic Language Test, Kahoot Media 

The current process of education has shifted in accordance with the 

development of the Times and underwent a very rapid change by utilizing digital 

technology, where the technology is utilized for the benefit of improvement of 

service and quality of education. Especially as learning media as well as media in 

learning evaluation. The process of evaluation of Arabic language learning in 

SMAN 10 of Malang still uses conventional method of paper test, and Power point 

to cause many students especially those who do not have a basic understanding of 

Arabic language is difficult to understand the various concepts and in answering 

the questions, whether in the daily replay, the question of the middle or the end of 

the semester, because of the problems that are given the monotonous and not varied 

so the learners become unenthusiastic.  This is because of the lack of innovation 

and teacher creativity in the Arabic language learning test and the lack of varied 

learning media that can open the student's mindset. 

This research aims to know: 1) Development of Arabic test using Kahoot 

Media, 2) Reasibility of development of Arabic language test using Kahoot media, 

3) Validity, reliability, difficulty level and different power of Arabic language test 

using kahoot media. Researchers use qualitative and quantitive approaches with 

research and Development (R&D) and ADDIE research models. Data collection 

techniques in the form of observations, interviews, polls, and tests on thirty five 

learners in SMAN 10 of Malang. 

The results of this research are: 1) Researchers use various steps: Analysis of 

needs, design, development, implementation, and evaluation. 2) the product 

feasibility test on 91% material experts, linguists 98%, and media experts 90% with 

the category was excellent, and based on the poll of the teachers 91% and the 

student 96% with the category very well. 3) The validity of the question consists of 

80 valid questions and 20 invalid questions, reliability reaches 0.494 with the 

medium criteria, the difficulty level is consist of 77 about moderate criteria, 23 

questions are very easy, and the difference in the power of question consists of 4 

good criteria, 78 about moderate criteria, 9 questions weak criteria, 6 categories of 

problems have no differentiator, and 3 negative problems. 
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ABSTRAK 

 

Sulistiawati. 2020. Pengembangan Tes Bahasa Arab dengan Menggunakan Media Kahoot 

di SMAN 10 Malang. Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. M. 

Faisol, M.Ag. 2) Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 

 

Kata Kunci: Pengembangan, Tes Bahasa Arab, Media Kahoot 

Proses pendidikan saat ini telah bergeser sesuai dengan perkembangan 

zaman dan mengalami perubahan yang sangat pesat dengan memanfaatkan 

teknologi digital, dimana teknologi tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan 

peningkatan layanan dan kualitas pendidikan. Khususnya sebagai media 

pembelajaran maupun sebagai media dalam evaluasi pembelajaran. Proses evaluasi 

pembelajaran bahasa Arab di SMAN 10 Malang masih menggunakan metode 

konvensional berupa paper test (tes kertas), dan power point sehingga menyebabkan 

banyak peserta didik terutama mereka yang belum memiliki pemahaman dasar 

tentang bahasa Arab mengalami kesulitan dalam memahami berbagai konsep dan 

dalam menjawab soal-soal, baik pada soal ulangan harian, soal ujian tengah ataupun 

akhir semester, dikarenakan soal-soal yang diberikan terkesan monoton dan tidak 

bervariasi sehingga peserta didik menjadi tidak bersemangat.  Hal ini terjadi karena 

kurangnya inovasi dan kreativitas guru dalam tes pembelajaran bahasa Arab dan 

kurangnya media pembelajaran yang bervariasi yang dapat membuka pola pikir 

siswa.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengembangan tes bahasa Arab 

dengan menggunakan media Kahoot, 2) Kelayakan pengembangan tes bahasa Arab 

dengan menggunakan media Kahoot, 3) Validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran 

dan daya beda tes bahasa Arab dengan menggunakan media kahoot. Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitaif dengan jenis penelitian Research 

and Development (R&D) serta model penelitian ADDIE. Teknik pengumpulan data 

berupa observasi, wawancara, angket, dan tes terhadap 35 peserta didik di SMAN 

10 Malang. 

Hasil penelitian ini adalah: 1) Peneliti menggunakan berbagai langkah yakni: 

analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. 2) Uji 

kelayakan produk pada ahli materi 91%, ahli bahasa 98%, dan ahli media 90% 

dengan kategori baik sekali, dan berdasarkan angket dari guru 91% dan siswa 96% 

dengan kategori baik sekali. 3) Validitas soal terdiri dari 80 soal valid dan 20 soal 

tidak valid, Reliabilitas mencapai 0,494 dengan kriteria sedang, tingkat kesukaran 

soal terdiri atas 77 soal kriteria sedang, 23 soal kriteria sangat mudah, dan daya 

beda soal terdiri atas 4 soal kriteria baik, 78 soal kriteria sedang, 9 soal kriteria 

lemah, 6 soal kategori tidak memiliki daya pembeda (jelek), dan 3 soal  negatif 

(jelek sekali). 
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 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة 

 مقدمة  .أ
لقد حتولت العملية التعليمية احلالية وفًقا لألوقات وشهدت تغيريات سريعة جًدا  

تحسني جودة اخلدمة لاستخدام التكنولوجيا  و من خالل استخدام التكنولوجيا الرقمية،  
مطلوبون  طالب  ال   أن  يدّل على  إطار الكفاءات للقرن احلادي وعشرينوالتعليم. يف  

جمهزين أيًضا  ولكن جيب أن يكونوا    فحسب  املعرفة  تطويريعين ليس    لتطوير معرفته،
ودعمهم    مبهارات التفكري العليا ودعمهم بقدرة على استخدام تكنولوجيا واالتصاالت 

يف القرن احلادي    الطالب   ألنّ   3، بقدرة املعلم على استفادة الوسيلة التعليمية يف املدرسة
 لذلك حيبّ ،  حياهتم اليوميةيف  قمية  استخدام التكنولوجيا الر  ىوالعشرين اعتادوا عل 

للبحث اب  طالب ال الكمبيوتر واهلواتف احملمولة  ستخدام اإلنرتنت من خالل أجهزه 
ة  هيالشفمن خالل  دة  اس حباجه إىل معلومات جيّ أن النّ   من املعروف  4عن املعلومات. 

 . أو الكتابية
حتداي لتعليم اللغة العربية تطور التكنولوجيا الرقمية املتطور يف هذا العصر يشكل  

لالستمرار يف االبتكار واإلبداع يف تطوير وسائل التعليمية اللغة العربية الفعالة واجلذابة.  
دراسة من زمري أن التعليم ابستخدام وسائل التعليمية التقليدية يؤدي إىل اخنفاض الو 

ال وقدرة  التعّلم.  طالب الفائدة  ا   5على  أخرى  أتكومن جهة   لطالب ن اشف حمّمد 
  يستخدم الكتاب التعليمية   عّلمتعليم اللغة العربية إذا كان امل  تباع سيشعرون ابمللل ال

  6.فحسب

 
3  Dadan Rosana, Menggagas Pendidikan IPA yang Baik Terkait Esensial 21st Century Skills. 

Disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPA ke IV, Unesa: Surabaya, 2012 
4 Maswan, Aplikasi Pendekatan Inkuiri dalam Persekitaran Pembelajaran Berdasarkan  

Web, Fakultas Pendidikan, Universitas Teknologi Malaysia, 2011 
5 Zamri Mahamod, Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu di Kalangan Pelajar Melayu 

Sekolah Menengan, Fakulti Pendidikan UKM, 2012 
6 Mohammad, Analisis kesesuaian pemilihan teks bagi genre cerpen dan novel komponen 

sastra dalam Pendidikan Bahasa melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2009 
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التكنولوجيا كوسيلة يف تنفيذ التعليم أو يف فُيستخدم  ملواجهة هذه التحدايت،  
ليتمكن التقومي يف عملية التعليم والتعلم هو نشاط يقوم به املعلم    ولذلك أن   التقومي.

من   وملعرفة نتيجة ،  طالب من رؤية وضمان وجود تغيريات، سواء من معرفة وسلوك ال
 7م.يالتعل أهداف 
إىل ك  التكنولوجيا  إن الرسائل  وتقدمي  إدارة  يف  املعلمني  يسهل  تعليمية  وسيلة 
التعليم هي  من  8.الطالب  التكنولوجيا يف  القائم على الوسائل الرقمية    فوائد  التقومي 
االختبارات يف يعين كا تطوير  اإلنرتنت حيث ميكن  تطبيق عرب  هوت. كاهوت هو 

ألّن األطفال ابللعبة سّهل نناُول تعليم   9"لعبة".   كوينشكل أسئلة اختبار وتقدميها بت
 الّلغة العربية ابستخدام كاهوت. 

ديوي أن استخدام تطبيق كاهوت كنظام التقومي   هب  البحث الذي تقومبناء على  
أكثر تركيزا والعمل   طالب يكون مفيدا جدا لالستخدام، ألن استخدام كاهوت جيعل ال

يعطي أتثريا إجيابيا على تعليم ف  10.تشجيع الطالب يف التعّلمبشكل متزايد ومرحيه و 
مل يشعرون ابخلوف أو الصعوبة أو امللل يف تعليم اللغة العربية يف   ألَّّنم،  اللغة العربية

 الفصل. 
التمهيديّة توجد   الثانوية احلكومية   املدرسة   التسهيالت يفبناء على املالحظة 

التعليمية    تساعد يف  اليت  ماالنج   العاشرة اليت   منها عملية  احملمولة  الكمبيوتر  أجهزة 
أو جهاز عرض يف كل فصل وخمتربات الكمبيوتر والكتب  أو شاشة  عّلميوفرها كل م

للم .Wi-Fiاملدرسية وشبكات   يستند إىل   عّلموينبغي  الذي  التقومي  نظام  نتطبق  أن 
 

(، ص. 2012والتوزيع،    )عمان : دار احلامد للنشرالتقومي اللغوي يف الكتابة والتفكري التأملي،    أكرم صاحل حممود خوالدة، 7
28 

8 Cahya Kurnia Dewi, Pengembangan Alat Evaluasi Menggunakan Aplikasi Kahoot Pada 

Pembelajaran Matematika Kelas X, Skripsi, Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018 
9 Dr. Darren H. Iwamoto, Dkk. Analyzing The Efficacy Of The Testing Effect Using Kahoot 

on Student Performance. Turkish Online Journal Of Distance Education-Tojde, Issn 1302-6488 

Volume: 18 Number: 2 Article 7, April 2017 
10 Nokham, Y. C. R, The Effect of Kahoot, Quizizz and Google Forms on the Student’s 

Perception in the Classrooms Response System, )Econ.1 Sustain     : Growth, ICDAMT, 2017), hlm. 

178-182 
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العربية اللغة  تعليم  الواقع يف  ولكن يف  امل  ما   الرقمية،  الطرق   عّلمونزال  يستخدمون 
ال يفهمون عن اللغة العربية    طالب ولذلك أكثر الالتقليدية يف شكل اختبارات ورقية،  

الصحيحة وهم يشعرون ابلصعوبة اليت تُقّدم إليهم إما يف اإلمتحان النصف أو النهائي،  
. ون الطالب غري متحّمسني يف إجابة األسئلةكوي  ةوتقليديّ   ة ُُمِلّ   ةألّن األسئلة املقّدم

عقلية فتح  ا  اليت ميكنهفلذلك ال بّد على املعّلم أن يستخدم وسيلة التقومي املتنّوعة  
 .وال ُملّ ومرًحا  جّذابة وجيعل املواد اللغة العربية أكثر  طالب ال

يشعرون ابلصعوبة يف إجابة األسئلة    الطالب أّن معظم    إضافة إىل نتائج املقابلة، 
ألن  هبا،  تتعلق  و   نقص  اليت  العربية  اللغة  اختبار  على  املعّلم  وإبداع   نقص االبتكار 

أن يكون    عّلملذلك ينبغي للم  11.الوسيلة التقومي املتنّوعة اليت ميكنها فتح فكرة الطالب 
إىل جعل عملية التعلم  . يهدف هذا غة العربيةللّ قادرين على تقدمي مواد تعليمية مثرية 

،  املثريةاللغوية  أكثر تفاعلية وميكن للطالب استيعاب املوضوع متاًما. لتقدمي اختبارات  
استخدام التكنولوجيا. ألن التكنولوجيا مفيدة للغاية يف عملية التعليم   عّلمنيميكن للم

التعلم بشكل أفضل، وتقل   والتعلم، ال سيما يف ثالثة جوانب يل  وهي حتسني جتربة 
 .التواصل بني املعلمني والطالب أكثر تفاعلية  وقت التعلم ليكون أكثر كفاءة، وجعل

الباحثة الوسيلة التعليمية يعين   ت طّور التعليم،    جمالبتطوير الوسيلة التعليمية يف  
، وهي توفر رسةمن خالل االستفادة من اإلمكاانت املوجودة يف املد تطبيق كاهوت 

فحّددت من املشاكل اليت حتدث يف هذا اجملال،     Wi-Fi.أجهزة الكمبيوتر وشبكات  
وهوالباحثة   البحث  هلذا  العربيةاختبار    تطوير   "  موضوعا   بوسيلة كاهوت  اللغة 

“KAHOOT”  ماالنج  العاشرةانوية احلكومية الث  مبدرسة  ." 
 
 
 

 
 (. العاشرة ماالنجالثانوية احلكومية العامة مبدرسة  ادية عشرفصل احل)املعلمة يف ال امنة اللطيفةمقابلة مع األستاذة  11
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 سئلة البحث أ .ب
األسئلة تركيزا على املشكلة الباحثة  فعّينت    السابقة،خليفة البحث    علىبناء  

 كما يلي: احملّددة  
العربيةر  ويتط يتم  كيف .1 اللغة  لطالب  ”KAHOOT“ بوسيلة كاهوت   اختبار 

 ؟مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة ماالنج الفصل احلادية عشر
تطوير   .2 العربيةما صالحية  اللغة  لطالب   ”KAHOOT“  كاهوت بوسيلة    اختبار 

 ؟مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة ماالنج الفصل احلادية عشر
بوسيلة   اختبار اللغة العربيةتطوير    والصعوبة والتمييز  والثبات الصدق  درجة  كيف   .3

الفصل احلادية عشر   ”KAHOOT“  كاهوت  الثانوية احلكومية   لطالب  مبدرسة 
 ؟العاشرة ماالنج

 أهداف البحث .ج
 نسبة إىل األسئلة السابقة فعّينت الباحثة أهداف هذا البحث كما يلي: ابل

يف الفصل ”KAHOOT“  بوسيلة كاهوتاختبار اللغة العربية    كيفية تطوير  عرفةمل .1
 .مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة ماالنج  احلادية عشر

العربية    تطوير  صالحية  عرفةمل .2 اللغة  يف   ”KAHOOT“  بوسيلة كاهوت اختبار 
   .مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة ماالنج الفصل احلادية عشر

والتمييز   والثبات الصدق  ملعرفة   .3 العربية    تطوير   والصعوبة  اللغة  بوسيلة  اختبار 
مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة   يف الفصل احلادية عشر”KAHOOT“  كاهوت 
 .ماالنج

 فروض البحث . د
العربيةاختبار    استخدام الفصل  لطالب    "KAHOOT" بوسيلة كاهوت   اللغة 

أيثّر كفاءة الطالب على فهم   مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة ماالنج   احلادية عشر
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وهي مهارة االستماع ومهارة القراءة   اللغة العربية خصوصا يف ثالث مهارات اختبار  
 . ومهارة الكتابة

 أمهية البحث .ه
 : فيما يلي أمهية نظرية وتطبيقية لههذا البحث  يكون

 نظرية ال األمهية .1
  اللغة العربية اختبار    ُتستخدم كمرجع لبحث اتلية عن تطويرإّن هذا البحث  

اختبار اللغة تطوير  يف    التفكري  قّدم خدمةويرجى هذا البحث أن ي.  بوسيلة كاهوت 
اختبار اللغة يف تطوير    لزايدة العلوم املعرفة أيضا  يرجى. وابإلضافة إىل ذلك،  العربية

 ."KAHOOT" العربية بوسيلة كاهوت 
 التطبيقية  األمهية .2

بوسيلة  اللغة العربية  اختبار    وا: إعطاء املعلومات للمعلمني أن يستخدمللمعلم (أ
أن يكون هذا البحث مرجعا من مراجع تعليم اللغة العربية ِبهداف  و كاهوت  

التقومي ودافعة هلم لتحسني عملية تعليم اللغة العربية وتصحيح أخطاء املضمون  
 . اختبار اللغة العربية عن

  ”KAHOOT“  بوسيلة كاهوت   اللغة العربية ة اختبار  ب: مساعدة يف إجاللطالب  (ب 
 وسيلة كاهوت. ولنمو محاستهم يف تعليم اللغة العربية بحيث يعتمد جناحهم و 

: ليجعل هذا البحث مصدرا يف حبث اتلية، وتطوير املعرفة واخلربة يف  للباحثة (ج
 . ”KAHOOT“ بوسيلة كاهوت  اللغة العربيةتعليم اللغة العربية عن اختبار 

التع  تكون:  للمدرسة (د يف  التعليمية كمرجعا  الوسيلة  العربية هذه  اللغة  ليم 
االستماع ومهارة القراءة ومهارة  مهارة  ثالث مهارات وهي  ل  اختبار   خصوصا
 الكتابة. 
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 حدود البحث  . و
بوسيلة   اللغة العربيةة : موضوع هذا البحث هو تطوير اختبار  احلدود املوضوعي .1

عشر    ”KAHOOT“  كاهوت  احلادية  العاشرة لفصل  احلكومية  الثانوية  مبدرسة 
لثالث مهارات وهي مهارة االستماع ومهارة   مبوضوع واحد   الباحثة  ددحت. و ماالنج

 تلك   املستخدم يف  اللغة العربيةِبهداف التعليم    مناسبةاليت    القراءة ومهارة الكتابة 
 املدرسة. 

املكاني .2 :  احلدود  استخدام   ت ّددحة  على  املطور  البحث  املوضوع  هذا  الباحثة 
ادية عشر من قسم العلوم الطبيعة يف يف الفصل احل”KAHOOT“ الوسيلة كاهوت  

 ماالنج.  الثانوية احلكومية العامة العاشرةاملدرسة 
  2020-2019الباحثة هذا البحث يف العام الدراسي    قامتاحلدود الزمانية :   .3

 . يف املستوى الثانية
 حتديد املصطلحات .ز

 هذا البحث: تشرح الباحثة عن حتديد الصطلحات املستخدمة يف
ختبار : طريقة الذي يستخدم ملعرفة أو لقياس جناح الطالب يف التعليم وجمموعة ا .1

من األسئلة أو التدريبات اليت جيب اإلجابة على الطالب شفهّيا أو كتابيا لقياس  
ويف هذه البحث، أّن االختبار املطّور هو بشكل االختبار االختيار  نتيجة التعّلم.  

 .املتعّدد وبنوع االختبار التحصيل
العربية .2 : هي املهارات أو القدرات املكتسبة لدي الفرد من خالل عملية    اللغة 

الباحثة    استخدمتأّما    وفهمها أو التدريبات الربجمة واملتواصلة.اللغة العربية  تعليم  
ومهارة  القراءة  ومهارة  االستماع  مهارة  وهي  مهارات  بثالث  البحث  هذا  يف 

 الكتابة، إاّل مهارة الكالم. 
 وسيلة التعليمية قائمة على لعبة جمانية وتكنولوجيا التعليمية. : كاهوت  .3
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 الدراسات السابقة .ح
بوسيلة  اختبار اللغة العربيةمن الدراسة السابقة اليت تتعلق مبوضوع عن تطوير  

 كاهوت وما حوهلا، ذكرت الباحثة حبيث عملية وهي: 
 . ركزة يونياسيت .1

تطوير اختبار اللغة العربية القائم على مهارات التفكري موضوع البحث:  
اللغة (HOTS) العليا   مركز  طالب  على  )ابلتطبيق  استمارة  جوجل  ابستفادة 

رسالة املاجستري، كلية الدراسات العليا جبامعة اإلسالمية احلكومية ساماريندا(،  
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  قسم تعليم اللغة العربية،  

2019 . 
هناك نوعان من األهداف البحثية هي: ملعرفة كيفية تطوير اختبار اللغة 

ابلت استمارة  العليا ابستفادة جوجل  التفكري  مهارات  القائم على  طبيق  العربية 
لتحديد مدى  ، و على طالب مركز اللغة جبامعة اإلسالمية احلكومية ساماريندا

العليا ابستفادة   القائم على مهارات التفكري  العربية  اللغة  فعالية تطوير اختبار 
اللغة جبامعة اإلسالمية احلكومية  جوجل استمارة ابلتطبيق على طالب مركز 

 . ساماريندا
البح أساليب  الباحثة  الكمية  استخدمت  البياانت  مع  والتطوير  ث 

البياانت الكمية هي نتيجة استبيان. تشري البياانت النوعية   .والبياانت النوعية 
إىل بياانت ومقابالت يف صحة اختبارات اللغة العربية املعتمدة على مهارات  
التفكري العليا ابستفادة جوجل استمارة ابلتطبيق على طالب مركز اللغة جبامعة 

 .ة احلكومية ساماريندااإلسالمي
البعدي   و  القبلي  اإلختبار  بني  املقارنة  بيان  إىل  ابلنسبة  نتائج  تدل 

من الطالب يف مستوى    %8 للمجموعة التجريبة فظهر أن يف اإلختبار القبلي
و   انقصو   %16ضعيف،  مستوى  و    %36يف  مقبول،  مستوى  يف  %8يف 
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اإلختبار البعدي ظهر  يف مستوى جيد جدا. و أما يف    %15مستوى جيد، و  
  % 40يف مستوى انقص %8من الطالب يف مستوى ضعيف، و  %4أن القبلي

منهم يف مستوى  %12منهم يف مستوى جيد،    %36يف مستوى مقبول، و  
جيد جدا. و هذا البيان يعين أن نتيجة اإلختبار البعدي أكرب أيضا من نتيجة  

 اإلختبار القبلي كذا يف مستوى جيد جدا.  
  ، يوسوف هنايف، وابن مسسول هودا.راسيدايان  .2

البحث: يف   موضوع  بوسيلة كاهوت  العربية  اللغة  تعليم  اختبار  تطوير 
املتوسطة احلكومية   وأدهبا،    2املدرسة  العربية  اللغة  ماالنج. جمّلة وطيّن، قسم 

  .2019جامعة احلكومية ماالنج.  
بوسيلة   العربية  اللغة  تعليم  اختبار  لتطوير  البحث  هذا  من  واهلدف 

ونتائج   (.Addie)كاهوت. هذا البحث مبنهج البحث التطويري بنموذج أددي 
أن   يدّل  مت    27البحث  اليت  نتيجة  الثبات.  اختبار  من حيث  سؤال صدق 

 سؤاال   6  . ونتائج حتليل الصعوبة توجد19،  0-الثبات:  احلصول عليها من  
ووسائل    . ونتائج من اخلرباء املوادا صعبسؤاال    27، وامتوسط  سؤاال  27، وهالس

. استنبطت  %85،4العملي حيصل على      . ونتائج التطبيق%79حيصل على   
الباحثة أن تطوير االختبار بوسيلة كاهوت الصدق والئق وعملي الستخدامها 

 يف تعليم اللغة العربية.
 فطري انيسا، سونيا مؤتسمة األزمية.  .3

العربية جبامعة  اللغة  التعليمية كاهوت يف تعليم  موضوع البحث: وسيلة 
قسم اللغة العربية  كومّية ماالنج. جمّلة وطيّن، موالان مالك إبراهيم اإلسالمّية احل
. يتضمن هذا البحث بدراسة وصفّية  2019وأدهبا، جامعة احلكومية ماالنج. 

ومصادر البياانت يعين املالحظة واملقابلة واالستبانة. وحتليل البياانت  ابستخدام  
 التحليل الكيفي. 
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مل البحث ما  طالبات، يع  50طالبات من مجيع     10ومصادر البياانت  
دام ثالثة أاّيم يف عملية صباح اللغة يف املبىن الرازي. ونتيجة هذا البحث يدّل  

 أّن الوسيلة التعليمية كاهوت يزيد كفاءة اللغوية الطالبات يف صباح اللغة.
 حممد سوفرايدي  .4

البحث: تطوير االختبار   العربية للطلبة  موضوع  اللغة  التصنيفي لكفاءة 
دار   مبعهد  مادورااجلدد  ابميكاسن  اإلسالمية  والدراسات  رسالة  .  اللغة 

جامعة موالان مالك  املاجستري، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية،  
 .2016إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

تطوير االختبار التصنيفي لكفاءة :  واألهداف البحث يف هذا البحث هي
د مبعهد  للطلبة  العربية  اإلسالمية.  اللغة  والدراسات  اللغة  جودة  و ار  وصف 

االختبار التصنيفي املطور من انحية درجة الصدق والثبات والتمييز والصعوبة  
 .مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية

الباحث هو البحث والتطوير ابملدخل الكمي.  اواملنهج الذي   ستخدم 
دار معهد  طلبة  البحث  جمتمع  ا  وأما  والدراسات  ويستخدم  اللغة  إلسالمية 

   .الباحث أدوات مجع البياانت االستبانة واالختبار
العربية   اللغة  لكفاءة  التصنيفي  االختبار  تطوير  هي:  البحث  ونتائج 

 05للطلبة، أما أمناط االختبار التصنيفي املطور تتكون من عدد بنود االختبار 
أسئلة الختبار املفردات والقواعد أوالرتاكيب ومهارة االستماع    10سؤاال من  

القراء.   ومهارة  الكتابة  التصو ومهارة  االختبار  مستوى  حتليل  املطور:  نيفي 
يف    3،  33يف املائة على درجة جيد و    6،  66هي متوسط بدليل   : الصدق

. درجة الصعوبة  0،989املائة على درجة مقبول. مستوى الثبات : ُمتاز بدليل  
: متوسط. درجة التمييز : أن درجة التمييز لالختبار التصنيفي املطور يف تقدير 

 .سؤاال جيد 26 "جيد" بدليل
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الباحثة    ت هتماالباحثة،    يت قامتملعرفة الفروق بني الدراسة السابقة والبحث ال
 ما يلي: كحبضور اجلدول اآلتية اعتمادا على ما سبق ذكره وهي  

 1. 1جدول 
 الدراسات السابقة

 االختالفات التشبيهات موضوع البحث ةالباحث الرقم 
 ركزة يونياسيت  1

 
اللغة   اختبار  تطوير 
على   القائم  العربية 
التفكري  مهارات 

  (HOTS) العليا  

جوجل   ابستفادة 
 استمارة  

تطوير اختبار اللغة 
 .العربية

يعين   منهج البحث
 البحث والتطوير.

 
 

اللغة   اختبار  تطوير 
على  القائم  العربية 
التفكري  مهارات 

 (HOTS) العليا  

جوجل   ابستفادة 
ليس  استمارة   ،

 بوسيلة كاهوت.
راسيدايان،   2

يوسوف  
هنايف، وابن 

مسسول  
 هودى

تعليم   اختبار  تطوير 
بوسيلة  العربية  اللغة 
املدرسة   يف  كاهوت 

  2املتوسطة احلكومية  
 ماالنج

 بوسيلة كاهوت.
يعين   منهج البحث

 البحث والتطوير.
التطوير  منوذج 

Addie. 

تعليم  اختبار  تطوير 
العربية يف    اللغة 

املتوسطة   مرحلة 
مرحلة  يف  ليس 

 الثانوية. 
البحث   هذا 
الرمز   تستخدم 
االختبار    الثبات 
Sperman Brown ،

ابستخدام ليس  
 . (KR 21)الرمز 
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فطري انيسا،  3
سونيا  

مؤتسمة 
 األزمية

التعليمية  وسيلة  
تعليم   يف  كاهوت 
جبامعة  العربية  اللغة 
إبراهيم   مالك  موالان 
احلكومّية   اإلسالمّية 

 ماالنج

 بوسيلة كاهوت.
 

البياانت    حتليل 
التحليل  ابستخدام 

  الكيفي.
ابلكيفي   ليس 

 والكمي. 

حممد  4
 سوفرايدي

 

االختبار   تطوير 
لكفاءة   التصنيفي 
للطلبة  العربية  اللغة 

مبعهد دار اللغة اجلدد 
والدراسات اإلسالمية  

 ابميكاسن مادورا 

اللغة   تطوير اختبار 
 .العربية

يعين   منهج البحث
 البحث والتطوير.

 

االختبار   تطوير 
لكفاءة   التصنيفي 
ليس   العربية،  اللغة 

 الختبار التحصيل. 
بوسيلة   وليس 

 كاهوت. 
ألّن الباحثة    ابلبحوث السابقة،من البحوث السابقة عرفنا أّن هذا البحث خيتلف  

الباحثة    وجدت" ومل  ت بوسيلة كاهو   اللغة العربيةاختبار    تطوير  ركزت هذا البحث على "
. استنادا على البياانت السابقة أّن البحث عند الباحثة متلك األصالة  كمثل هذااملوضوع  

حبث هنا  الباحثة  أما  السابقة.  البحوث  "   ت من  العربيةاختبار  تطوير    عن  بوسيلة    اللغة 
ماالنج”KAHOOT“ كاهوت   العاشرة  احلكومية  الثانوية  ثالث   " مبدرسة  يف  خصوصا 

 . وهناك يوجد فرق بني البحث السابقة وعند الباحثة. مهارات 
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 الفصل الثان 
إلطار النظري ا  

 ار  االختباملبحث األول : 
 مفهوم االختبار  .أ

فهو عملية مرتبطة   الشائعة،  الرتبوي  التقومي  االختبار وسيلة من وسائل  كان 
أو   النجاح  عليها  يرتّتب  خاّصة،  قواعد  وفق  معّينة  أحوال  تتّم يف  حمّددة،  ِبهداف 

وتعريف االختبار اللغوي ِبنه    12آخر.الرسوب، وما ذلك من انتقال من صّف إىل  
 مهلا هبدف قياس مستواه  واأن يستجيب  دارسنيجمموعة من األسئلة اليت يطلب من ال

  13يف مهارة لغوية معينة وبيان مدى تقدمه ومقارنته بزمالئه. 
االختبار  إّن     (Sunartana)وسونراتان   (Wayan Nurkancana)واين نوركنجاان  قال

أكثر اليت تعمل الفرد أو اجلماعة من الطالب لتحصيل قيم السلوكية  هو وظيفة أو  
 14وإجنازهم املقارنة ابآلخر أو مبعاير قيم املعينة. 

عليها   اليت جيب  األسئلة  من  جمموعة  هو  االختبار  أن  سوجاان  انان  عند  أما 
ة أو سلوكيا. وعلى حنو عام يستخدم االختبار هبدف قياس  ية أو كتابيالطالب شفاه

 15يلة تعلم الطالب. حص
أن   دائما  تبني  ولقد  اجليد.  والتعلم  اجليد  للتعليم  أساسي  اجليد  االختبار  فإن 
املعلمني والطالب يركزون على ما تركز عليه االختبارات، فإذا كان هناك خلل ما يف  

 16نظام االختبارات، فإن هذا ينعكس بسرعة على التعليم والتعلم معا. 

 
 249(، ص. 1998، )بريوت: دار النفائس، خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسهاانيف حممود معروف،  12
 720(، ص.  1986، )مكة: جامعة أم القرى،  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،   13

14 Wayan Nurkancara dan Sunartana, Evaluasi Hasil Belajar, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1990), hlm. 34 
15  Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008),  hlm. 35 
 155(، ص. 2000)صويلح: دار الفالح للنشر والتوزيع،  العربية،أساليب تدريس اللغة حممد علي اخلويل،  16
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الباحثة أن االختبار هو آلة أو طريقة    تستنبطابقة،  ومن بيان املعلومات السا
اليت جيب أو التدريبات    األسئلة  من جمموعة  ملعرفة أو لقياس جناح الطالب يف التعليم. و 

نتيجة التعّلم. وجيب على الطالب أن    لقياس شفهيا أو كتابيا    ى الطالب اإلجابة عل 
يعين لقياس    كأداة قياس  هظيفتو و   جييب األسئلة ابإلجابة الصحيحة يف وقت حمدد،

 . املواد التعليمّيةمستوى قدرة الطالب على إتقان 
 أهداف االختبار  .ب

قال حُمّمد علي اخلويل يف كتابة "االختبارات اللغوية" إن االختبارات هتدف إىل 
 نها:  عدة أهداف م

  ه إتقان  ىمدو صيل الطالب أحتاالختبار إىل قياس  دف اس التحصيل، قد يهيق .1
 ما.   ملهارة 

ليعرف   هعلى تقييم عمل املعلم    االختبار إىل مساعدةهدف  تقييم الذايت، قد يال .2
 .  عليمّيةالت هيف مهنت  مدى جناحه

 .  الرتبوي الختبار ألغراض التجريبخدم ايست تجريب، أحياانً ال .3
االختبارات يف عملية ترفيع الطالب من سنة دراسية  دم  ما تستخ  ثريا، كرتفيعال .4

 تتبع نظام السنوات. يف املدارس أو اجلامعات اليتذلك  نسواء أكا ىإىل أخر 
أن يعرف املستوى  يريد    هيدفع تكاليف دراسة ابن   ي، الوالد الذإعالم الوالدين  .5

 يق االختبارات.  عن طر  إىل هذا إاّل ال سبيل . و هالداراسي البن
يستخا .6 قد  البند،  االختباردم  لتشخيص،  التحليل   املعلميف مساعدة    ،يبعد 

 يف مادة ما.  هطالب ىالقوة لد اطنقو على معرفة نقاط الضعف 
املتجانس التجميع  ام  الربامج التعليمية تفضل استخد  أو  املدارستجميع، بعض  ال .7

  يف صفوف   املتفوقني  الطالب  و خاصة  يف صفوف    أي وضع الطالب الضعاف 
 ى. خاصة أخر 

 اختبارات.   وند نمن الطالب ال يدرسو  كثريافز،  احل .8
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   التنبؤ لإلرشاد، بعض الطالب يف حاجة إىل مشورة وإرشاد يف بعض املواقف.  .9
أساس بعض    قبول،ال .10 أو على  التنافس  أساس  القبول على  اجلامعات تشرتط 

 توفري حدى أدىن من القدرة يف جمال ما.  
 لغوية. ه عشرة مستوايت في يلتصنيف، برانمج لغو ا .11

. فقد أهداف جمتمعةلعدة    مقد يستخد  ال بد من مالحظة أن االختبار الواحد
أساسا،    نيكو  التحصيل  لقياس  يستخدماالختبار  أن  املمكن  من  ألغراض   ولكنه 

االختبار  دم  قد يستخو يقيما نفسيهما.    نلطالب أاملعلم وايستطيع    هالتقييم الذايت إذ ب 
 نقاط القوة   ليعرف املعلمحسب إجاابت الطالب    بنوده  حتليل للتشخيص بعد    هذات
أيضا كحافز يدفع الطالب   هاالختبار ذات  دمقد يستخو .  ه طالب  ىعف لدضنقاط الو 

 17الدراسي. جلهدإىل مزيد من ا
يعرفوا ينبغي  و  أن  الو للتعلم    هواالختبار    لطالب  لالختبارليس  ألّن  تعلم   ،

التعلم كالتعليم.    ينمي االختبار   عملية  يف  الطالب  يناسب  كفاءة  هداف  ِبوالذي 
  ه إتقان   ىمدو  أ  الب صيل الطحتقياس  ل  التحصيلاالختبار  هو    ر يف هذا البحثاالختبا
القراءة ومهارة  ، خصوصا يف  ما  ملهارة ثالث مهارات وهي مهارة االستماع ومهارة 

 الكتابة. 
 أنواع االختبار  .ج

أنواعه من حيث معياره، كما  الل أنواع كثرية، وعلى هذه احلالة تنقسم  ختبار 
 يلي:

 من حيث األهداف:األّول، 
االختبارات التحصيلّية: تستخدم الكتشاف مدى التقدم يف احلصيلة اللغوية اليت   .1

 أحرزها الطالب يف موضوع ما، يف َّناية مّدة زمنية معينة. 

 
 4-2(، ص. 2000)األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع،  ، االختبارات اللغوية،حممد علي اخلويل 17
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االختبارات التشخيصية: تستخدم لتشحيص واقع الطالب يف الفصل، على وفق  .2
املستوى املطلوب، لتحديد مواطن الضعف والقّوة لديهم يف فرع من فروع العلم 

 18املعني.
 من حيث األداء:  الثاين،

 االختبارات الكتابية: تستخدم بطريق التعبري الكتاب. .1
 19دم بطريق التعبري الشفهي.االختبارات اللفظية )الشفهّية(: تستخ .2

 من حيث عدد املخترب: الثالث،
 االختبارات الفردية: يستخدم يف حالة اختبار الطالب الواحد.  .1
 20االختبارات اجلماعية: يستخدم عند اختبار مجاعة من الطالب. .2

 من حيث كيفية تقييم األجوبة:  الرابع،
آخر ابلضرورة، أي حبكم طبيعة  اختبار ذايت: اختبار إجابته ختتلف من طالب إىل   .1

 السؤال. 
 21. اختبار موضوعي: اختبار إجابته حمددة ال خيتلف عليها املصصون .2

السابقة،   االختبار  أنواع  إىل  األهداف  نظرا  حيث  الباحثة    تستخدمامن 
، ومن حيث األداء ابالختبارات الكتابّية ليس الّشفهّية، ومن االختبارات التحصيلّية

ابالختبارات اجلماعّية لفصل احلادية عشر، ومن حيث كيفّية تقومي    املختربحيث عدد  
 األجوبة ابختبار موضوعي يعين بشكل االختيار املتعّدد.

 
 
 

 
 250(، 1998)بريوت: دار النفائس،  خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها،انيف حممود معروف،  18
 249 ،......، ص.خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسهاانيف حممود معروف،  19

20 Wayan Nurkancana dan Sunartana, Evaluasi Hasil Belajar, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1990), hlm. 34 
 5(، ص. 2000)األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع،  ، االختبارات اللغوية،حممد علي اخلويل 21
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 اختبار االختيار املتعد د  ات إعدادخطو د.  
تطوير االختبار    منوذجابستخدام    ا البحثالتعليمية يف هذ  اإلنتاجخطوة تصميم  
Djemari Mardapi   هيو أدوات االختبار إعداد يف: 

 ترتيب مواصفات االختبار  .1
اليت حتتوي على وصف   اختبار  تعيني مواصفات  وهي اخلطوة األوىل يف 
يوضح اخلصائص الكلية اليت جيب أن يكون االختبار. يتضمن إعداد االختبار  

 22: األنشطة التالية
 حتديد أهداف االختبار  (أ

البحثيف هذ التكوينية.    ا  اختبارات  االختبارات يف شكل  تطوير 
معرفة  إىل  ويهدف  يومية  إعادة  هو  املدرسة  تنفيذ  التكويين يف  االختبار 
مدى تشكيل الطالب بعد اتباع برانمج معني، وخاصة املوجهة إىل الطالب  
اجملال املعريف. من نتائج التقييم ابستخدام االختبار التكويين، سريى املعلم 

الطالب ملواد الدرس اليت يدرسها املعلم ومعرفة قدرة الطالب    مدى فهم
 .على اإلجابة على اللغة العربية

 كتابة جمموعة من األسئلة   (ب 
مت تصميم شعرية كمرجع للمؤلفني، لذلك أي شخص يكتب عن 

فيما    .ذلك سوف تنتج األسئلة اليت هلا نفس احملتوى ومستوى كوسوليتان
تطوير   يف  اخلطوات  شعريةيلي  وهيمسالة  الكفاءة  :  ،  معايري  حتديد 

األساسية و  والكفاءات  املؤشرات ،  و حتديد  لكل ،  األسئلة  عدد  حتديد 
 . موضوع

 
22 Djemari  Mardapi, Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi Pendidikan, )Yogyakarta: Nuha 

Medika, 2012(, hlm. 88 
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 كتابة أسئلة االختبار  .2
تتوافق  اليت  األسئلة  يف  املؤشرات  لوصف  خطوة  هي  املشكلة  كتابة 

شاؤها. لذلك فإن شعرية إنتاج  خصائصها مع التفاصيل على الشبكات اليت مت إن
أسئلة  من  من كل  إجاابت  مع  جنب  إىل  جنبا  االختبار  أدوات  من  جمموعة 

 .االختبار املكتوبة 
 دراسة األسئلة )التحقق من صحة املشكلة(  .3

التوجيهية إلعداد   املبادئ  اتبعت  بوتور  املستخدمة إلجراء دراسة  املعايري 
امل الدراسة حول صحة  واللغات االختبار. وقد أجريت  الكتابة  وتقنيات  فاهيم 

 .املستخدمة
 مشكلة التجميع تصبح جهاز اختبار  .4

وعقدت جمموعة متنوعة من هذه املشاكل بعد دراسة املشاركني يف االختبار  
 .على الطالب كجهاز اختبار، سواء كان ذلك مع خصائص البند املشكلة أم ال

 وحتليلهاختبار  جتربة .5
التجرية   لتحسني نوعية املشكلة. من خالل التجارب، والبياانت  عملت 

الصعوبةعن   ودرجة  والثبات،  ذلك.  ،الصدق،  وغري  إجراء    23والتمييز  مت  إذا 
االختبار مث وجدت املشكلة اليت مت جتميعها ال تليب نوعية السؤال اجليد مث املشكلة  

 .حتتاج إىل مراجعة أو حَّت ال تستخدم على اإلطالق

 مواصفات االختبار اجليده. 

 
23 Djemari Mardapi, Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi Pendidikan,...., hlm. 126-127 
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ميكن أن جيدا أو دون يكون ذلك وفقا للخربة والدراية اليت يتمتع هبا املرء،  
ناء هنا، هناك اختبارات جيدة متقنة يف هدفها وشكلها ومضموَّنا  واالختبار ليس استث

 24ألَّنا التزمت مبواصفات االختبار اجليد. 
 يشرتط يف االختبار اجليد، كما يلي: 

  (Validity) الصدق .1

القياس يف وظيفة القياس. مبعىن    Validityالصدق من كلمة    25دقة أداة 
فّكر عن الصدق الذي مرتبط مع االختبار،  نتإذا    (Gronlund)د  غرونلونوقال  

هناك األشياء الذي جيب أن يستعرض. أّوال، يوّجه الصدق إىل استحاق التفسري 
الذي قد ُجِعل بناء على إصابة نتائج االختبار املرتبط ابستعمال اخلاص وليس 

نفسها. املصطلح املستخدم هو"الصدق أداة االختبار"، ويف احلقيقة،  على أداة  
 اب من هذا املصطلح هو صدق تفسري نتائج االختبار. الصو 

هو مسألة درجة، مثّ جيب جتنب التفكري أن نتيجة االختبار  دق اثنيا، الص
صحيحة أو غري صحيحة. اثلثا، تتعّلق الصدق مع االستخدام اخلاص نظرا لعدم  
تقومي   يرتبط  أن  وابلتايل، جيب  األغراض.  واحد صحيحا جلميع  اختبار  وجود 

 26ختبار ابستخدام املقصود لنتائج االختبار. صدق اال
والصدق عبارة عن عالقة بني االختبار بوصفه مقياسا والعنصر أو املهارة  
املراد قياسها. وصدق االختبار ككّل يقوم على كّل بند فيه، لدى فمن الضروري  

د أن يبدأ الصدق من املكّوانت الصغرى االختبار بداء ابخليارات واملشتتات فالبنو 
 27مرورا ابألجزاء فاالختبار بصورة عاّمة. 

 
 15، ص. ... أساليب تدريس اللغة العربية،حممد علي اخلويل،  24

25 Djali dan Pudji Muljono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 

2008), hlm. 49 
26 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, 

(Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 151 
 48ص.  اختبارات اللغة.....،عبد اخلالق حمّمد، حممد  27
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ولتوفري درجة صدق عالية لالختبار جيب أن يكون احملتوى ذا عالقة ابلشيئ  
الذي يراد قياسه. وجيب استبعاد اية مشكالت اثنوية ال عالقة هلا به، واليت قد 
تكون يف ذاهتا أكثر صعوبة من الصعوابت ذات الصلة ابالختبار. هناك أنواع  

اللغة   عّلم، واألنواع الثالثة اليت سنذكرها فيما يلي أكثرها أمهّية ملة من الصدقكثري 
 الذي يضع اختباراته بنفسه، وهي: 

 الصدق الظاهري  (أ
يسّمى ابلصدق اخرجي أيضا. يقوم هذا النوع من الصدق على فكرة 

وكافية  مدى مناسبة االستبيان ملقاييس وملن يصبق عليم. أو هو عينة حمّددة  
من حمتوى حمّدد من حقل أو جمتمع معنّي، وهو وجه أو مؤّشر من مؤّشرات 

 28صدق احملتوى. 
 الصدق احملتوى (ب 

صدق احملتوى يعين يف املقام األّول مبا جيب أن يتضّمنه االختبار يعتمد  
على حتليل جّيد للغة املراد اختبارها وعلى حتليل أدق للمهارة قيد االختبار  

الدورة اجلوانب وألهداف  ابلتقريب كل  االختبار  بنود  تعطي  أن  لذا جيب   .
الرئيسّية يف املقرر املدروس، وتكون حبسب نسب ثقل كل منها فيه، وحبيث  

 تكون العالقة بني بنود االختبار وأهداف الدورة دائما واضحة. 
 ج( الصدق التجرييب

يسّمى أحياان الصدق اإلحصائي. وحنصل على هذا من نوع الصدق عن  
طريق مقارنة نتائج االختبار بنتائج معيارية أخرى يعتقد أَّّنا صادقة. مثل اختبار  

ثبت أنّه صادق أو يف ضوء تقديرات معّلم الصف اليت تعطي يف َّناية املقّرر  اخر 
 29الدراسي أو أي مقياس آخر مستقل. 

    (reliability) الثبات  .2
 

 226(، ص. 1992)دار الصفى،  بناء االستفتاءات وقياس االجتاهات،زيد احلارثي،  28

 50-49ص. اختبارات اللغة........، حمّمد عبد اخلالق حمّمد،  29
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  Gronlundال ختتلف مع طبيعة األدلة املتعّلقة بصدق نتائج القياس، جادل   
أيضا أن الثبات تعنّي لتعريف التساق القياس، الذي هو كيف درجة االختبار أو 

 30نتائج التقومي متسقة من قياس واحد لقياس آخر. 
 جيب أن يكون االختبار اثبتا. والثبات أنواع عديدة، منها: 

أّن الثبات الزمين معناه أن غشا مل حيدث ال يف املرّة األوىل وال    الثبات الزمين: (أ
يف املرّة الثانية، ألّن الغش جيعل درجات الطالب يف املرّة األوىل بعيدة عن  

االختبار ذاته مرّتني بينهما    درجاهتم يف املرّة الثانية. لو أخذ الطالب أنفسهم
متقاربة يف املرّتني. وهذا    فاصل زمين معقول، فإن درجاهتم ستكون اثبتة أو

دزئيا أن األسئلة تفهم بطريقة واحدة كلما قرئت. األسئلة الواضحة تساهم  
 يف حتقيق الثبات الزمين ألَّّنم تفهم بطريقة اثبتة على مر الزمن.

أّن هناك موضوعية ونزاهة يف تدريج اإلجاابت. إذا صحح    الثبات التدرجيي:  (ب 
أ فيجب  مصححني  عدة  ذاهتا  وهذا اإلجابة  واحدة.  درجاهتم  تكون  ن 

يستوجب وضوح وحتديد طريقة وسياسة وعناصر التدريج، كأن يكون هناك  
مفتاح لإلجاابت يلتزم به مجيع املصححني أو يلتزم به حَّّت املصحح الواحد  
عندما يصحح مجيع اإلجاابت. إذا مل تكن سياسة التدريج واضحة حمددة  

اجيا متقلبا ال يضبطه ضابط، يتسم  سلفا. فإن هذا جيعل التدريج ذاتيا مز 
أو  الواحد  املصحح  مزاج  حسب  والتذبذب  أمزجة    ابلظلم  حسب 

 وملعرفة أشكال الثبات كما يلي:  31املصححني. 
 ( Test-Retest Methods)طريقة إعادة االختبار  (1
 ( Ekuivalen)  طريقة األشكال املتكافئة  (2

 
30 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, ....., hlm. 

165 
 18-16ص.  اختبارات اللغة.......،حمّمد عبد اخلالق حمّمد،  31
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    برمز سفرمان برون وهي  (  Split Half Methods) طريقة ثبات النصفني (3
Sperman Brown  ورمز رولونRulon ، ورمز  فالاننFlanan. 

املتجانس   (4 رمز كودر    (Homogenity Test)االختبار  ابستخدام  وهو 
 . Croncach Alphaورمز كرونكاج ألفا  Kuder-Richardsonرجارتسون 

رمز كودر  اختارت و  على  البحث  هذا  يف  -Kuderرجارتسون    الباحثة 

 Richardson (21-KR،)  :32والرمز كما يلي 
(

N

N−1
) (1 −

Mt(N−Mt)

(N)−(St2)
)= 11r 

 البيان: 
N   عدد الطالب املشرتكني يف االختبار : 

tM  : 
∑Xt

N 

St2   : 
∑X𝑡2

N 

∑ Xt2 : −
(∑Xt)

N
 ∑ Xt2 

tX  :  اجلواب الصحيحة من الطالب 
 والتفسري ملستوى الثبات هو: 

 1. 2اجلدول 
 جدول التفسري ملستوى الثبات 

 البيان  مستوى الثبات
 أعلى جدا  1،00 -0،90بني 
 أعلى  0،89 -0،70بني 
 متوسط 0،69 -0،50بني 
 سفلى  0،49 -0،30بني 

 جدا أسفل 0،30انقص من 
 

32 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2009), hlm. 258 
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 (Objectivity)املوضوعية  .3
أو   الشخصّية  العوامل  نتائج  أي جتنب  تؤثّر يف  اليت  اخلارجّية  أو  الذاتية 

الفروق   وتراعي  واضحة  األسئلة  وتكون  املادة  جلميع  شامال  فيكون  االختبار، 
ويقصد هبا عدم أتثري شخصية املصحح على وضع أو تقدير عالمات   33الفردية.

الطالب  يفهم  أن  املوضوعّية  حتقيق  على  يساعد  وُما  االختبار.  يف  الطالب 
ختبار بدقة وأن يكون هناك تفسري واحد لألسئلة واإلجاابت املطلوبة  تعليمات اال

 34منه فضال عن توفري الظروف املادية والنفسية للطالب ألداء االختبار. 
من أهّم صفات االختبار اجلّيد أن يكون موضوعيا يف قياسه النواحي اليت  

طريق فهم أهداف  أعد لقياسها. وميكن أن تتحقق املوضوعية يف االختبار عن  
االختبار والتعليمات والتوجيهات فهما واحدا كما يريدها واضع االختبار. وأن  
يكون هناك تفسري واحد لألسئلة ولإلجاابت املطلوبة منه، فال تسمح صياغة  

مون نتيجة ضالسؤال بفهم معىن آخر غري املقصود به ألّن االختالف يف فهم امل
أو   ليس  يؤ وجود  التعبري  يف  ثبات  غموض  يف  وابلتايل  االختبار،  ثّر يف صدق 

 35نتائجه. 
 ( Discrimination) التمييز .4

من صفات االختبار اجليد أن تكمن فيه القدرة على التمييز بني خمتلف  
بني الطالب،   الدارسني من حيث األداء. ففي كل صف من الصفوف جند تباينا

لكي يفؤق االختبار  فهناك املتفوقون والضعاف ومستوايت بني هؤالء وهؤالء، و 
بني هذه الفئات فإن على واصعي االختبارات أن يتوخوا الدقة قدر اإلمكان يف 
مدى سهولة األسئلة وصعوبتها حبيث ال تكون كلها صعبة يربز فيها املتفوقون  

 
 119(، ص. 2، ط: 2002)األردن: دار وائل، املدخل إىل القياس والتقومي الرتبوي،  نبيل عبد اهلادي، 33
، )الرايض: جامعة أم القرى معهد اللغة العربية، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،   34

 720دون السنة(، ص. 
 56ص.  ،.............اختبارات اللغةحمّمد عبد اخلالق حمّمد،  35
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أو سهلة  الضعاف،  واملتوسطون دون  املتفوقون  عنها  أو متوسطة جييب  فقط، 
 36كلها حبيث ال تفرق بني اجلميع. 

إذا   املختلفة.  الطالب  مستوايت  بني  مييز  أن  اجلّيد  االختبار  يشرتط يف 
من مائة، فهذه اختبار    100-90تراوحت درجات الطالب يف اختبار ما بني  

ضعيف التمييز، وهذا يعين أن االختبار كان سهال جدا لسبب من األسباب. 
تراوحت درجات   اختبار  وإذا  مائة،  30-20خر بني  آالطالب يف  فهذه    من 

 أيضا اختبار ضعيف التمييز، إذ ال بّد أنّه اختبار صعب جّدا. 
بني   ترتاوح  واسع كأن  مدى  على  منتشرة  درجاته  تكون  اجليد  االختبار 

من مائة. وهذا يعين أن بعض الطالب، وهم املمتازون عادة، أخذوا    40-95
فوق   بني  90درجات  أخذ  وبعضهم  بني  80-89.  وبعضهم   ،70-79  ،

. مثل هذا  50، وبعضهم دون  59-50، وبعضهم بني  69-60  وبعضهم بني
االختبار جيد التمييز، إذ فرز الطالب إىل عدة فئات وعدة مستوايت. ولكي 
والدقة:  الصعوبة  مستوى  يف  األسئلة  تتفاوت  أن  بد  ال  ُميزا،  االختبار  يكون 
بعضها سهل وبعضها متوسط الصعوبة وبعضها عايل الصعوبة، بعضها يتطلب 

 37مباشرا وبعضها يتطلب ذكاع واستنتاجا.  تذكرا
االختبار اجليد يستطيع أن يفّرق بني الطالب الذكي والضعيف، ومعامل 

 متييز أمناط أسئلة االختبار يف درجة الرقم:  
1،00_________0،00_________1،00  - 

 التمييز العايل______التمييز الضعيف______ التمييز السليب
 والرمز املستخدم يف حتليل مستوى التمييز هو:  

IDB =
FKT − FKR

n
 

IDB :تمييز مستوى ال 
 

 55-54ص.  اختبارات اللغة.....،حمّمد عبد اخلالق حمّمد،  36
 18(، ص. 2000)صويلح: دار الفالح للتوزيع،  ، االختبارات اللغوية،علي اخلويل دحممّ  37
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FKT :ا العالي موعةالصحيحة يف اجمل جاابت عدد اإل 
FKR :اجملموعة املتدينّ الصحيحة يف  جاابت عدد اإل 

n :38.(%5،27) ينّ أو املتد علياال موعةعدد اجمل 
 39والتفسري ملستوى التمييز: 

 2. 2اجلدول 
 التمييز ملستوى جدول التفسري

 البيان  مستوى الثبات
 جّيد 0،50أكثر من 

 متوسط 0،50 -0،20بني 
 ضعيف  0،20أقل من 

 عدم التمييز 0
 السالب  -

 (Practicality) العملية أو سهولة التطبيق  .5
ويقصد هبا أن االختبار ال يتطلب من املعلم جهدا كبريا سواء يف وضعه أو  

تصحيحه. إن هناك اختبارات حتتم على الطالب استخدام نوع معني  تطبيقه أو  
من األقالم أو نوع معني من األوراق أو توفر ظروف مكانية أو زمانية معينة أو  

بدرجة االختبار  يتمتع  قد  والتفسري.  والرصد  التصحيح  إجراءات  ثبات    تعقد 
اليت   األسباب  من  لسبب  تطبيقه  ميكن  ال  أنه  إال  عالتني  تتصل  والصدق 

ابلتصحيح، واإلمكاانت املادية، وعدم توافر الظروف اليت يتطلبها إجراء االختبار  
من حيث الوقت أو عدم توافر أجهزة بعينها يلتزمها تطبيق االختبار وخترج عن 

 
38 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, Penilaian 

Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 198 
39 Mohammad Ainin, dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

2006), hlm. 105 
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إمكاانت وقدرات اجلهة املنفذة له. لذا كان من الالزم أن يضع الشخص املكلف  
 40لية نصب عينة ومن هذه االعتبارات.بوضع االختبار بعض االعتبارات العم

 مستوى الصعوبة  .6
أن مستوى الصعوبة هو عبارة عن مدى صعوبة أمناط أسئلة االختبار أي  
عدم سهولتها. فإّن االختبار اجليد هو الذي توسط بني الصعب والسهل. ألّن 
السهولة والصعوبة من شرط االختبار اجليد، إذا كان هناك سؤال مل يستطيع أحد 

من االختبار اجليد، ألّن االختبار ال يستطيع أن يقّرق جييبه فليس االختبار  أن  
بني الذكي والضعيف أو بني املتوفق وغري املتوفق. كذلك العكس، إذا كان السؤال  
سهال جدا حَّت يستطيع مجيع الطالب أن جييبوه فهذا السؤال غري جيد. فهذا 

أهّم صفات االختبار هو استطاعته  األمر ال بّد أن يكون يف االختبار، ألّن من  
 يف قياس كفاءة الطالب ومعرفة قدرهتم وتفريق بينهم. 

الصعب   من  ليس  السهولته،  معامل  يعرف  الذي  البنود  هو  جيد  البنود 
وليس من السهل. ألّن بني مستوى الصعوبة والتمييز عالقة. إذا كان البنود صعب 

 41فلم جند التمييز منه. فالتمييز يكون قصرية، وإذا كان البنود سهل 
إن مستوى الصعوبة يوضح لنا مدى السهولة أو الصعوبة اليت يتمتع هبا  
بنود ما يف االختبار، وهو عبارة عن النسبة املئوية من الدارسني الذين أجابوا عن 

 : والرمز املستخدم يف حتليل مستوى الصعوبة هو، البنود إجابة صحيحة

ITK =
FKT + FKR

N
 

ITK :الصعوبة مستوى 
FKT : جاابت الصحيحة يف اجملموعة العاليااإلعدد  

FKR : جاابت الصحيحة يف اجملموعة املتدينّ اإلعدد 
 

 721ص.  العربية للناطقني بلغات أخرى،.....، املرجع يف تعليم اللغة رشدي أمحد طعيمة،  40
41 M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 

hlm. 145 
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N  :42موعتني.عدد مشارك االختبار يف اجمل 
إذا كانت    0،80إىل    0،20الدرجة اجليدة ملستوى الصعوبة يف االختبار ما بني  

ج إىل التبديل ا مستوى السهل جدا، فلذا حيتفهذا السؤال يف    0،80الدرجة أعلى من  
فهذا السؤال يف مستوى    0،20أو التصحيح. وكذالك إذا كانت الدرجة أدىن من  

أيضا. التصحيح  أو  التبديل  إىل  حيتاج  فلذا  جدا  مستوى    صعب  لتفسري  واجلدول 
 43الصعوبة هو:

 3. 2اجلدول 
 جدول التفسري ملستوى الصعوبة

 البيان  لصعوبةمستوى ا
 صعب جدا 0،20أقل من 

 متوسط 0،80 -0،20بني 
 سهال جدا  0،80أكثر من 

الصحيحة    ّحددو  اإلجاابت  جبمع كل  البنود  عن  اإلجابة  حاول  من  عدد 
واخلاطئة. ويكون ذلك مساواي لعدد الدارسني الذين أدوا االختبار. أّما إذا حذف  

 44بعضهم هذا البنود أن يستبعد.
  اللغة العربيةملبحث الثان : ا
 مهارة االستماع  .أ

 مفهوم مهارة االستماع  .1
لغة   املهارة  املهارة واالستماع.  الكلمتني ومها  مهارة االستماع تتكون من 

عند حسن شحاتة هو فهم  واالستماع    45ابألحكام.   القيام معناها القدرات على  

 
42 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, Penilaian 

Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi......, hlm. 196 
43 M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 1996), hlm. 141 

  315-314(، ص. 1989، )الرايض: جامعة املللك سعود، ، اختبارات اللغةحمّمد عبد اخلالق حمّمد 44

          287 .، صم( 1982)بريوت : مكتبة لبنان،  اإلجتمعية،، معجم اإلصطالح العلوم امحد زكى بدري 45
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املسموع، خبالف   شيئ  إىل  االنتباه  أو  وآلته  الكالم،  حاسة  هو  الذي  السمع 
األذن، ومنه السماع وهو عملية فسيولوجية يتوقف على سالمة األذن، وال حيتاج 

 46إىل إعمال الذهن أو االنتباه ملصدر الصوت.
قال حممد عينني وأصحابه إن مهارة االستماع هي إحدى من املهارات  

وعند رمحان    47دا. اللغوية مهمة جدا، وكل األفراد تطلب هلم قدرة االستماع جي
إبراهيم إن مهارة االستماع هي التكرر ألصوات ابللغة اجلديدة حَّت فتقتاده األذن 

  48. ومن مث ميكن نطقها نطقا سليما
الصحيحة على تعريف ومتييز    طالب فلذلك، مهارة االستماع هي قدرة ال

 األصوات والفهم والتطبيق مبا يستمع. 
 أهداف مهارة االستماع  .2

حدد    يف  قد  أجنبية  العربية كلغة  اللغة  تعليم  أهداف  دراسته  يف  يونس 
 املستوى األول على مهارة االستماع كما يلى : 

 أن يتعرف األصوات العربية  ( أ
 أن مييز بني احلركات الطويلة و القصرية  (ب 
 أن مييز بني األصوات املتجاورة يف النطق (ج
 أن يربط بني األصوات ورموزها املكتوبة رابطا صحيحا   (د
 أن مييز األصوات الضعفة و الشددة  (ه
 أن يتعرف التنوين كما يف كلمة )كتاب(  ( و
 أن مييز بني الكلمات ابلنظر إىل ضبطها أو تشكيلها  ( ز
 أن يتعرف أنواع التنغيم  (ح

 
  75 .(، صم 1993)الناشر: دار املصرية للبنائية،  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، ،شحاتة حسن 46

47 M.Ainin, dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2006), hlm. 134 
 223. ص (،م 1987)القاهرة: دار الفكر العرب، اإلجتهات املعاصرة،  إبراهيم،رمحان  48
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 49أن يستخرج األفكار الرئيسية اليت يبدو أَّنا تعبري عن أفكار الكاتب.  (ط
إذن مهارة االستماع هي القدرة على استماع أصوات اللغة العربية ابجليد 
حَّت يعود األذن يف مساع كالم العريية، واألهداف األساسية يف مهارة االستماع  

العربية، ومتيز احلركات الطويلة  يأن    يستطيع الطالب هي لكي   عرف األصوات 
واألخري يف هذه املهارة يستطيع أن يتكلموا  والقصرية، وتعويد األذن كالم العربية،  

 ما يسمعونه يف اللغة العربية.
 أنواع مهارة االستماع  .3

ختتلف أنواع االستماع ابختالف الغرض من االستماع نفسه على أنه ميكن  
 القول إن من أنواع االستماع ما يلى: 

رجة  االستماع السطحي : ويف هذا النوع ال حيفل املستمع مبادة االستماع بد (أ
 كبرية، أو يعريها االنتباه املناسب.

االستماع للتحصيل : ويهدفف إىل حتصيل أفكار املتحدث، والوقوف على   (ب 
 املعارف املتضمنة يف مادة االستماع. 

االستماع التقديري : ومن خالله يضفي املستمع درجة من اإلكبار واالحرتام   (ج
 للمتحدث، ولألفكار املتضمنة يف االستماع. 

ا (د يتناوله  االستماع  ما  بقيمة  املتحدث  املستمع  يشعر  : ومن خاللة  جملامل 
ابحلديث، وموافقته عليه، وقناعته به، وقد يستعني يف أتكيد ذلك للمتحدث 

 ابإلمياءات، أو اإلشارات، أو حركات الرأس أو اليدين.
االستماع التفاعلي املركز : وفيه يندمج املستمع مع املادة املسموعة ويتفاعل  (ه

معها بدرجة عالية من الرتكيز،خاصة عندما يكون املستمع بصدد االستماع  
 إىل مادة تدخل ضمن دائرة اهتمامه وقناعاته الفكرية. 

 
 59، ...، ص. ، املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانبفتحى علي يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ 49
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االستماع الناقد : ومن خالله حياكم املستمع املادة اليت يستمع إليها ويصدر   ( و
 احلكم عليها ابلقبول والتسليم أو ابلرفض واالعرتاض.

: ومن خالله حياول املستمع أن يضع أذنه على بعض   االستماع االنتقائي ( ز
النقاط اليت حيفل هبا، أو حيتاج إليها، أو تدعم رأيه خبصوص بعض القضااي  

 اليت يؤمن هبا ويدافع عنها. 
 االستماع حلل املشكالت : قد جيد املستمع نفسه يف حاجة هلذا النوع من (ح

ص جملابة  أو  عليه،  ايح  تسائل  عن  لإلجابة  أوحلل  االستماع  تواجه،  عوبة 
 50مشكلة تعن له.

 ميكن تصنيف االستماع إىل األنواع االتية :  
االستماع التحصيلي. ويتضمن هذا النوع تركيز االنتباه ىف املادة املسموعة،   (أ

وربط األفكار بعضها ببعض، وحتديد معىن املسموع من السياق، وتصنيف  
بينها  الشبه فيما  بينها، معرفة     احلقائق، وتنظيمها، وبيان أوجه  التفريق  مث 

األسباب والعلل املعروضة، وكذا األدلة، والقدرة على استخالص النتائج من 
 هذه األدلة.

والتقدير. (ب  املتعة  أجل  من  املادة   االستماع  مبحتوى  اإلستماع  ويتضمن 
التامة له، وحتديد منهج   املسموعة، وتقدير ما يقدمه املتكلم، واالستجابة 

 التحدث وميزاته.املتكلم ىف 
ويدخل حتت هذا النوع االستماع من أجل التذوق، ليس ىف جمال الكلمة   (ج

 فقط بل ىف جمال املوسيقي. 
االستماع الناقد وهو استماع يقوم على أساس مناقشة ما مسع من املتحدث   (د

 51وإبداء الرأى فيه. إما معه، وإما عليه.

 
  35-37( ص. م  2011، )مالنغ: املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا رهادي،و ن 50
 129-130ص.  ،…املرجع يف تدريس اللغة العربية،إبراهيم حممد عطا،  51
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ن الباحثة  استخدمت  السابقة،  املعلومات  بيان  حلل  ومن  االستماع  وع 
املشكالت لكي جيد املستمع نفسه يف حاجة هلذا النوع من االستماع لإلجابة  
عن حل مشكلة تعن له. ومن النوع االستماع التحصيلي الذي يتضمن هذا النوع  

 تركيز االنتباه ىف املادة املسموعة.
 ق تعليم مهارة االستماع ائطر  .4

االستماع يعين طريقة السمعية الشفوية هي  إحدى من طريقة تعليم مهارة  
طريقة تعليم اللغة العربية اليت هتدف إىل إكساب التالميذ قدرة على االستماع 
 ولكالم وتكوين العادات اللغوية كما الناطق األصلي. وهذه حتتاج إىل التمارين. 

 جتري طريقة السمعية الشفوية فيما يلى : 
 تسميع القراءة (أ

املعلم   فايقرأ  النموذجي،  احلوار  أو  اجلهرية  وقال لطالب  القراءة  يسمعوَّنا 
 " استمعوا جيدا". طالب املعلم ل

 القراءة اجلهرية اجلماعية  (ب 
قراءة املعلم، وبعدها يتبعون قراءة املعلم، وقال "استمعوا   الطالب وبعد ما مسع  

 وأعيدوا مجيعا". 
 القراءة اجلهرية نصف اجلماعي (ج

سمني، الفصل "أ" و الفصل "ب" وأيمر نصف  ينقسم املعلم فصال إىل الق 
آخر،    لطالب )الفصل "أ" مثال( أن يقرؤوا مادة دراسية مث نصف ا  طالب ال

 إجابة، إذا كانت املادة الدراسية حوارية.  طالب أو يقرأ ال
 الرتديد الفردي (د

األذكياء إىل البسيط وإىل    الطالب أيمر املعلم تالميذا بقراءة املادة، ويبدأ من  
 الضعيف.

 التدريبات حول النص  (ه
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يعطى املعلم تدريبات حول النص شفواي وحتريراي حلفظ املفردات اجلديدة  أو  
 أساليب حنوية. 

 52. التدريبات خارجي النص لالستثمار كواجب املنزل )حتريراي( ( و
 مهارة االستماع اختبارات  .5

اليوم موضوعا زائد االهتمام بسبب تزايد االهتمام   استماعأصبحت مهارة  
أما اختبارات مهارة االستماع  والرتكيز على االتصال املباشر يف اللغات األجنبية.  
 عند حممد عبد اخلالق حممد تنقسم إىل قسمني : 

 اختبارات األصوات  (أ
ينبغي أن يقتصر على تلك  حني  نضع اختبارا صفيا يف األصوات 

شكل صعوبة للدارسني حَّت ال تضيع وقتا و جهدا يف اختيار  األصوات اليت ت
األصوات   متييز  اختبارات يف  أما  الدارس حيذفها.  أن  نعرف سلفا  مسائل 

 تنقسم إىل أقسام، منها : 
منها: متييز اللغة من بني لغات األخرى، الوقع املوسيقي،  ،  أنواع البنود 

الرئيس املؤثر على النحو، متييز التذكري  التمييز من خالل املعىن، متييز الصوت  
والتأنيث، التمييز ابألرقام، اإلمالء، الثنائيات الصغرى، الكلمات يف مجل، 

 املضاهاة، استخدام الصور والرسوم، االستعانة ابلقراءة، التعريف. 
 و التنغيم    النرباختبار  (ب 

ارتباطا وثيقا مبهارة  أن مهارة االستماع ترتبط  :  اختبارات فهم املسموع
الكالم، و يندر الفصل بينهما يف مواقف احلياة العادية كما سيتضح لنا حني  
من   أنه  إال  االتصالية.  الربامج  يف  الكالم  و  االستماع  مارتى  عن  نتكلم 
املستحسن أحياان الفصل بينهما بغرض تسهيل عملييت التدريس و االختبار.  

 م إىل أقسام، منها :أما اختبارات يف فهم املسموع تنقس 

 
 37-36...، ص.  طرق تعليم اللغة العربية، عبد احلليم حنفي، 52
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 الفهم من خالل املواد املنظورية اختبار  (1
اخلطأ،    منها و  الصواب  أسئلة  يف  املفردة  الصور  استخدام   :

  – استعمال الصور يف االختبار من متعدد، صور مواءمة، الصورة املركبة  
صحيح او اخلطأ، استخدام الصور يف التعّرف على الكلمة من خالل 

الصورة   العبارة،  الرسم  فهم  املناسبة،    –او  الصورة  اختبار  التقليص، 
 اخلرائط التخطيطة، إكمال الرسم.

 الفهم من خالل استجابة احلركية  اختبار  (2
 : بنود االستجابة احلركية.  منها

 خالل احلوار والسؤال والعبارة اختبار الفهم من (3
 : احلوارات، األسئلة واالختبار من متعدد، العبارات. منها

 سرعة الفهم و سهولته ختبار ا (4
 ال، صحيح/خطأ، كتابة األرقام بسرعة. أو: نعم  منها

  أربعة : استخدام اإلمالء يف اختبار االستماع، ينقسم إىل (5
اإلمالء اإلجزائي، اإلمالء مصاحب بضوضاء،  منها : اإلمالء املعايري،  

 اإلمالء اإلنشائي.
 االستماع استخدام اخلطب و احملاضرات يف اختبار  (6

 53: االختبار من متعدد، القراءة والتكملة، تدوين املالحظات. منها
اف عن  السابق  البيان  من  فالذلك  االستماع،  مهارة  ستخدمت  ختبارات 
متعّدد اختبارات    الباحثة من  االختبار  منها:  والعبارة،  السؤال  من خالل  الفهم 

 والعبارات. 
 القراءة مهارة  .ب

 مفهوم مهارة القراءة  .1

 
 108-158ص. .....، ، اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد 53
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على القراءة هي القدرة على إدراك وفهم ما هو مكتوب   أو املهارة   القدرة
ومفهوم القراءة يشتمل على املفهومني، األول    من قبل تالوة أو هضمه يف القلب.

: تغيري الرمز الكتاب صوات، الثاىن : قبض املعىن من مجيع األحوال املرموزة ابلرموز  
  54املكتوبية والصوتية. 

ية ألَّنا إشارة إىل قدرة على التعرف والفهم  والقراءة إحدى املهارات الضرور 
والقدرة على قراءة    55وانتقال من الرمز املكتوب إىل صوت صريح أو صامت.

مهارة القراءة هي قدرة إنتقال  النص العرب متعلقة ابستيعاب املفردات والقواعد. 
مها  أن القراءة اليت نعل   ، أيالقارئل  من الصفحة املطبوعة إىل عق  مباشرة  املعىن

 56. الصفحة املكتوبة أو املطبوعة هي فهم املعاين مباشرة وبطالقة من
عبد القادر أمحد مفهوم القراءة على أَّنا "تعّرف للكلمات، ونطق وقّدم  

هبا، وفهم للمقروء، ونقد له، وتوسيع للخ ربات واإلفادة منها يف حل املشكالت،  
ومن هذا اجلانب أصبحت القراءة عملية مستمرة تؤدي    57وحتقيق املتعة النفسية."

 58وظيفة هامة يف احلياة ابلنسبة للفرد وللمجتمع.
وقال فتحي على يونس وحممود كامل الناقة إن القراءة "عملية عقلية تشمل 
تفسري الرموز الَّت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه وتتطلب هذه الرموز فهم املعاين، 

تطلب الربط بني اخلربة الشخصية وهذه املعاين، ُما جيعل العمليات كما أَّنا ت
 . 59النفسية املرتبطة ابلقراءة معّق دة إىل درجة كبرية 

يتلقاها اآلخر    القراءةومعىن   اليت  الرموز  تفسري  تشمل  هي عملية عقلية 
القارئ عن طريق عينية، وتتطلب هذه العملية فهم املعاين، كما أَّنا تتطلب الربط  

 
54 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Mistkat), hlm. 156. 
55 Acep  Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya), hlm. 143. 
  186(، ص. 1985)مكة املكرمة: جامعة أم القرى، ، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،حممود كامل الناقة 56
 120 . (، ص1979)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،  طرق تعليم اللغة العربية،   حممد عبد الق ادر أمحد،  57
 120 . ص ........، ،طرق تعليم اللغة العربية   مد عبد الق ادر أمحد، حم  58
 169  .(، ص1977)القاهرة: دار الثقافة،   ، أساسيات تعليم اللغة العربية ،فتحي علي يونس وحممود كامل الناقة  59
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بني اخلربة الشخصية واملعاين، وتوظيف تلك املعاين حل املشكالت اليت تعرض 
 60لإلنسان. 

الباحثة أن القراءة    فلّخصهانظرا إىل التعريفات السابقة اليت قّدمها اخلرباء  
هي فهم املعىن املكتوبة كلها من الكلمة واجلملة والفقرة والفكرة واملوضوع حَّت  

صة أي النظارية اجلديدة. والقراءة إحدى املهارات اللغوية سوء  قد وجدان خال
اإلستماع والكالم والكتابة. والفرق بينهن ِبن اإلستماع هو إلحدى املهارات يف 

ما الكالم وهو أغة وهو تسمع الناس الكلمة واجلملة من لغة الكالم. و تعليم الل 
تكلم الناس الشيء من فكرته بطريقة صوتيته، وأما الكتابة وهي تكتب الناس  
الكلمة أو اجلملة من خالل القراءة. وهكذا من هنا قد نعرف الفرق بني إحدى  

   املهارات واملهارات األخرى.
 القراءة  تعليم مهارةهداف أ .2

القراءة جبانب كوَّنا مهارة لغوية رئيسية،    إنّ عند كامل الناقة وأمحد طعيمة،  
اللغة وأهم أهداف تعليم    61. إال أَّنا ف ي ذات الوقت هدف من أهداف تعلم 

 القراءة يف اللغة العربية لغري الناطقني هبا ما يلي: 
 . القدرة على فهم املقروء فهًما دقيًقا (أ

الرموز املكتوبة ابألصوات اليت تعرب عنها يف اللغة أن يتمكن الدارس من ربط   (ب 
 العربية.

 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح.  (ج
أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وإدراك تغري  (د

  املعىن بتغري الرتاكيب.

 
الناطقني هبا  نورهادي، 60 لغري  اللغوية  املهارات  لتعليم  إبراهيم اإلسالمية احلكومية، املوجه  ، )ماالنج: جامعة موالان مالك 

 62-61(، ص. 2011
 152-151ص.  ،......، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، حممود كامل انقة 61
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ات احلديث  أن يتع رف معان ي املفردات من معان ي السياق، والفرق بني مفرد (ه
 ومفردات الكتابة. 

 أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن الَّت تربط بينها.  ( و
 أن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها.  ( ز
للفكرة  (ح املك ونة  العالقات  يدرك  وأن  والتفاصيل  اجلزئية  األفكار  يفهم  أن 

 الرئيسية. 
 وظيفة كل منها. أن يتعرف عالمات الرتقيم و  (ط
 أن يقرأ بطالقة دون االستعانة ابملعاجم أو قوائم مفردات مرتمج ة إىل اللغتني. ( ي
أن يقرأ قراءة واسعة ابتدأ من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ والعلوم  (ك

واألحداث اجلارية مع إدراك األحداث وحتديد النتائج وحتليل املعاين ونقدها 
 62. ة ابلثقافة العربية واإلسالمية وربط القراءة الواسع

هو    2013أن األهداف الذي يناسب مبنهج    بّيننا من األهداف السابقة،  
املناسبة السابقة    يستطيع الطالب أن يقرأ عن النص املكتوبة، ولكن كان األهداف

املدرسة   بنطق  يعين  ابلكتاب املستخدم يف  يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية 
 صحيح. 

 القراءة  مهارة أنواع  .3
تنقسم القراءة من حيث األداء ومن حيث الغرض منها إىل أقسام خمتلفة. 

 63والقراءة من حيث األداء نوعان: قراءة صامتة، وقراءة جهرية. 
 القراءة اجلهرية (أ

 
)الرايض: جامعة اإلمام حممد بن طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،  بن إبراهيم العصيلي،    العزيزعبد    62

  79م(، ص. 2002سعود، 
م(، ص.   1984جامعة امللك سعود، كويت: مكتبة الفالح،  -)كلية الرتبية  تدريس فنون اللغة العربية،على أمحد مدكور،    63

114-119 



36 
 

 
 

هي القراءة اليت تستخدم فيها اجلهاز الصويت عند اإلنسان، فنسمعها  
وهي عملية حل الرموز املكتوبة ِبداء الصوت ِبن يقرأ   64ونسمعها لألخرين. 

 الطالب النص مع إخراج صوته من تلفظ الكلمات املرتكبة. 
 :وأما املؤكدات ىف القراءة اجلهرية فمنها

 حلفظ مطابقة نطق األحرف العربية من حيث املخرج وصفات احلروف.  (1
 املؤلف. لبناء اللحن املطابق والتعبري على تصور شعور  (2
 لبناء الطلق اللساين بعد الرتدد. (3
 65االهتمام بعالمة القراءة.  (4

 القراءة الصامتة  (ب 
يدرك   القارئ  ِبن كان  الصويت.  اجلهاز  فيها  يستخدم  ال  اليت  القراءة 
جيهر  أن  ودون  الصوت  دون  ويفهمها  أمامه  املطبوعة  والكلمات  احلروف 

 فهي عملية حل الرموز املكتوبة وفهم مدلوالهتا بطريقة فكرية هادئة.   66بنطقها. 
هذه القراءة هتدف إىل احلصول على الفهم إما إمجاليا أم تفصيليا. وهذه  

 العملية حتتاج إىل اجلو املطمئن ليرتكز الطالب على القراءة.
 القراءة   ملهارة تعليمق ائطر  .4

 67توجد طرائق عدة لتعليم القراءة، منها : 
 هذه الطريقة إببداء قراءة احلرف إىل قراءة الكلمة. : الطريقة احلرفية  (أ

تشبه هذه الطريقة ابلطريقة احلرفية، ولكنها تعليم احلروف  :    الطريقة الصوتية (ب 
 أو مضمومة أو مكسورة. مفتوحة

 
 90(، ص. 1998)لبنان : دار النغاس،  خصائص العربية وطرائق تدريسها،  انيف حممود معروف، 64

65 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,(Malang: Misykat), hlm. 159 
 91ص. ،.....،خصائص العربية و طرائق تدريسها حممود معروف،انيف   66
الرايض: دار االعتصام، أسس إعداد الكتاب التعليمية لغري املاطقني ابلعربية، )انصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا،   67

 . 61 (، ص.1991
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إَّنا تبدأ ابلكل و حتلله ألجزاء، ولذلك مسيت أيضا ابلطريقة  :    الطريقة الكلية (ج
 التحليلية.

 مسيت بذلك ألَّنا تبدأ ابجلزء و تنتهي ابلكل.  :  الطريقة اجلزئية (د

وقل (ه انظر  مث يطلب على :  طريقة  املقروء  إىل  ينظر  أن  الدارس  املعلم  أيمر 
 الدارس على أن يقول مثل ما قاله املعلم.

  الطريقة التوليفية أو االنتقائية ِبَّنا طريقة    Bumpassعرفت  :    الطريقة التوليفية ( و
املعلم اخلاصة اليت يستفيد فيها من كل عناصر الطرق األخرى اليت يشعر أَّنا  

 فعالة. 

هتتم هذه الطريقة مبهارات القراءة والكتابة والرتمجة،  :    طريقة النحو و الرتمجة  ( ز
 . وتستخدم اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشودة

املباشرة (ح الطري:    الطريقة  ه ذه  الكالم،  متت از  مله ارة  األولوية  إبع طاءها  قة 
واجتناهبا عن استخدام الرتمجة، واستغراقها يف اللغة املنشودة، وابتعادا عن 

 الطريقة األحكام النحوية، واستخدامها الطريقة أسلوب التقليد واحلفظ.

وهتتّم هذه الطريقة ابلفرد وتراعي الطبيعة االنسانية، وتكون  :    الطريقة الطبيعية (ط
النطقية وتقوم على بدي الفلسفية  النظرات  تعتمد على  اليت  الطرائق  لة عن 

 الرتمجة.  

هتدف هذه الطريقة قدرة الدارس على فهم املقروء فهما دقيقا  :    طريقة القراءة ( ي
 واالهتمام  ابلقراءة الصامتة.

ومن أبرز افرتاضات هذه الطريقة هي أن اللغة :    الطريقة السمعية الشفوية (ك
ب أن يسري تعليم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل معني هو أساس كالم، وجي

استماع مث كالم مث قراءة مث كتابة، وطريقة تكلم اللغة األجنبية متاثل طريقة  
 68. اكتساب الطفل للغة األم

 
العصملي 68 إبراهيم  ابن  العزيز  العربية  عبد  اللغة  تدريس  طرائق  أخرى،  بلغات  بن سعود   ،للناطقني  األمام حممد  )جامعة 
 81-16(، ص. 2002اإلسالمية، 
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الطريقة قدرة الدارس   وهي  طريقة القراءةالباحثة    تستخدمايف هذا البحث  
، ألّن هذا البحث عن على فهم املقروء فهما دقيقا واالهتمام  ابلقراءة الصامتة

 اختبار إلجاابت السؤال بنوع االختيار متعّدد.

 القراءة  اختبارات مهارة .5
يقصد ابختبارات القراءة هنا قياس فهم الطالب ملا يقرء قراءة صامتة، مع  

اجلهرية   القراءة  أن  فصل مالحظة  يف  ورد  الكالم، كما  اختبارات  ضمن  تدخل 
أو  املقروء  االستيعاب  اختبارات  القراءة  اختبارات  ندعو  أن  وميكن  السابق، 
اختبارات االستيعاب القرائي أو اختبارات االستيعاب املرئي لتمييزها عن اختبارات 

اءة االستيعاب املسموع. ويف العادة يطلب املعلم من الطالب قراءة نص مكتوب قر 
صامتة مث اإلجابة عن األسئلة اليت تتبع، وقد يكون النص فقرة واحدة أو أكثر 

وتتخذ   69حسب الوقت املتاح وحسب مستوى الطالب ودرجة أمهية االختبار. 
 األسئلة اليت تتلو النص عدة أشكال منها ما اييل: 

: بعد قراءة النص، أتيت األس            ئلة اليت تقيس مدى فهم  س            تفهاماختبار اال (أ
الطالب ملا قرأ. وميكن أن تكون هذه األس         ئلة مباش         رة تبدأ إبحدى أدوات 
االس  تفهام: مَّت، أين، ماذا، كيف، ملاذا، مهن، ههْل. ويقص  د ابلس  ؤال املباش  ر  

 سؤال جوابه مذكور مباشرة يف النص.
ة النص، ميكن أن أتيت األس              ئلة على : بعد قراء  اختبار االختيار من متعدد (ب 

 أساس االختيار من متعدد )أ، ب، ج، د(.
إذا ك  ان  ت يطل  ب من الط  ال  ب أن يقرأ النص  :  اختب  ار الص              واب واخلط  اء   (ج

 اجلملة صوااًب أم خطأ )حسب يذكر النص(.
اختب ار م لء الفرا: : حس               ب فهم الط ال ب للنص ال ذي قرأه، علي ه أن ميأل  (د

 واحدة. الفرا: يف كل مجلة بكلمة

 
 116ص. ، ، ...االختبارات اللغويةمد علي اخلويل، حم 69
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: تظهر ق ائمت ان تتطلب ان املزاوج ة على أس               اس فهم   اختب ار مزاوج ة احملتوى (ه
 النص املقروء. 

:تظهر جمموع   ة من اجلم   ل يطل   ب من الط   ال   ب أن يرتبه   ا    اختب   ار الرتتي   ب ( و
 بتسلسل معني وفًقا ملا فهم من النص املقروء.

  : اس              تخ  دام النص املقروء لغرض االس              تيع  اب الختي  ار  اختب  ار املفردات  ( ز
 الطالب يف املفردات.

: اس              تخ دام النص املقروء لقي اس م دى فعم الط ال ب للمعىن   اختب ار القواع د (ح
القواعدي للجمل، الذي يؤثر بدوره على فهم املعىن العام للجملة، حيث إن 
معىن اجلمل  ة يتكون من معن  اه  ا املفرردايت )اليت تكّون  ه مفرداهت  ا( ومن معن  اه  ا 

 وكلماهتا الوظيفية ولواحقها(. القواعدي )اليت يتكّونه حنوها
: مبا أّن القراءة هي عملية إدراك بص          رية   اختبار مزاوجة أش          كال الكلمات  (ط

ا، فمما ميكن قياس     ه مدى دقة اإلدراك البص     ري، وذلك ابس     تخدام  أس     اس     ً
 كلمات خمتلفة ولكن متقاربة الشكل.

: يقاس مدى إدراك الطالب بص       راي لش       كل  ختبار مزاوجة أش       كال اجلملا ( ي
 اجلملة.

هم اجلمل ة املقروءة، : إذا ك ان املراد قي اس ف  ختب ار مزاوج ة اجلمل ة والص              ورةا (ك
توض  ع مجلة وحتتها أربعة ص  ور. ويطلب من الطالب اختيار الص  ورة اليت تدل 

 عليها اجلملة.
: تظهر ص            ورة واحدة وجبانبها أربعة مجل.  ختبار مزاوجة الص            ورة واجلملةا (ل

 وعلى الطالب أن خيتار اجلملة اليت تدل على الصورة.
واحدة وحتتها مثال عش  رة مجل.   : تظهر ص  ورة ختبار مزاوجة اجلمل والص  ورةا (م

وعلى الطالب أن خيتار تلك اجلمل اليت تدل عليها الص   ورة، وقد تكون هذه 
 اجلمل ثالاث أو مخسا أو ستا.
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: ال يش   رتط أن يكون النص املقروء فقرة طويلة أو   ار فهم النص القص   ريبختا ( ن
 70قصرية لتأيت بعده أسئلة االستيعاب.

أدوات اليت حتتوي على جمموعة    هي  ختبار اللغة العربيةأن اال  ناومن هنا عرف
اليت يتعني القيام به أو األسئلة اليت جيب اإلجابة عليها من قبل املتعلمني لقياس  

أو طريقة الذي يستخدم ملعرفة أو لقياس ،  جانب من جوانب السلوك ملهارة القراءة
القراءة. مهارة  يف  خصوصا  التعليم  يف  الطالب  تستخدم   ختباراالو   جناح  الذي 

 .تعددالباحثة هو اختبار االختيار من م
 مهارة الكتابة .ج

 مفهوم مهارة الكتابة .1

اإل أو  اإلجيابية  املهارات  إحدى  الكتابة هي  مراحلها  مهارة  تبدأ  بداعية. 
اخلالق  احلر  ابلتعبري  وتنتهي  واجلمل  والكلمات  احلروف  برسم  وهذه   71. الدنيا 

ي يشاهبان إىل حد بعيد ما  حركاملهارة حتتاج إىل عمليات ذهنية وتناسق حسي و 
 كاتب واملتحدث من ترمجة أفكاره إىل مهارة النطق واحلديث، فالبد لل   حتتاج إليه

للسامع يوفر  الكتابة حَّت  حالة  ومدّونة يف  احلديث  حالة  منطوقة يف  أو    رموز 
الكتابة مهارة إجيابية    فهم ما  القارئ وسيلة اتصال تعينه على يعينه. ولذا تعترب 

إنتاجية تتطلب فيمن يزاوهلا معرفة بعناصر اللغة من قواعد ومفردات وسيطرة اتمة 
 72. اليت يريد الكاتب التعبري عنها علي حسن اختيار ما يتناسب منها مع األفكار

اللغويالكتابو  االتصال  ذلك    ة وسيلة من وسائل  مثلها يف  األفراد،  بني 
لنقل األفكار. والوقوف على  االستماع والكالم والقراءة. إَّنا ضرورة اجتماعية 

امتداد بعدي الزمان واملكان. ويرتكز تعليم الكتابة يف العناية   ىأفكار اآلخرين، عل 

 
 128 -116ص. ، ، ...االختبارات اللغويةمد علي اخلويل، حم 70

، )القاهرة: دار الفكر، احلية األخرى لغري الناطقني هبااالجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات محادة إبراهيم،  71
 249 .(، ص1987

 180 .(، ص1981، )لبنان: مكتبة لبنان، تعلم اللغات احلية وتعليمهاصالح عبد اجمليد العرب،  72
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اخلط،   وإجادة  إمالئيا،  الصحيحة  الكتابة  علي  الدارسني  )قدرة  أمور:  بثالثة 
يكون علي التعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة. أي ال بد أن    وقدرهتم

الرموز، واستحالت   تباضطر   رسم احلروف رمسا صحيحا، وإال  الدارس قادرا على
أهل للغة، كتابة الكلمات ابلطريقة اليت اتفق عليها   أن يكون قادرا علىقراءهتا. و 

ار الكلمات. ووضعها  ياخت  على  وإال تعذرت ترمجتها إىل مدلولتها. وأن يكون قادرا
  73يف نظام خاص، وإال استحال فهم املعاين واألفكار اليت تشمل عليها(. 

بداعية.  أّن مهارة القراءة هي إحدى املهارات اإلجيابية أو اإل  عرفناومن هنا  
.  تبدأ مراحلها الدنيا برسم احلروف والكلمات واجلمل وتنتهي ابلتعبري احلر اخلالق

 هي مهارة األخرية من مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة.  هذه املهارة 

 تعليم مهارة الكتابة أهداف .2

فهم حقيقة  على  طالب تابة أيض        ا، أن نس        اعد الهداف تعليم الكومن أ
رير العرب ض  روري لالتص  ال املكتوب.  مؤدها أن اكتس  اهبم ملهارات التح بس  يطة

مهاراهتم الكتابية عندما يفهمون أن اهلجاء الص           حيح،  فاألطفال حياولون تنمية  
ووض     ع عالمات الرتقيم يف مواض     عها، ورس     م احلروف والكلمات بطريقة جيدة،  

 شيء مهم يف حياهتم.
 تية : ويستهدف تعليم الكتابة األمور اآل

إزالة حالة التوتر اليت يش   عر هبا الدارس كلما طالت املرحلة الص   وتية، وعدم   (أ
 هاراهتا.انتباه بني م

إش      باع رغبته يف تعرف الش      كل املكتوب للرموز اللغوية. فبذلك من ش      أنه   (ب 
 زايدة ثقفته ابلربانمج وإحساسه ِبنه ميارس اللغة يف خمتلف أشكاهلا. 

ت دعيم طريق ة نطق احلروف والكلم ات واجلم ل. وذل ك بتمكني الط ال ب من  (ج
س    وف حيمي ُمارس    ة نطقها منفردا يف البيت. وال ش    ك أن التبكري يف هذا  

 
 187 .(، ص1989)مصر: جامعة املنصورة، ، تعليم العربية لغري الناطقني هبارشد أمحد طعيمة،  73
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الطالب من النطق املش             وه للغة عندما ال يس             جلها يف حينها، أو عندما 
 يسجلها بكتابة صوتية خاطئة.

تدريب الطالب على تعرف طريقة نطق كلمات أخرى قد ال ترد يف احلصة.  (د
فيش        عر بش        يء من االس        تقالل يف نطق الكلمات وعدم التقيد مبا يعرض 

 عليه.

متكينه من حفظ املادة اللغوية اليت تعلمها يف الفص             ل واس             رتجاعها عند  (ه
 احلاجة إليها. 

هتيئ  ة الط  ال  ب لتعليم امله  ارات اللغوي  ة األخرى. إن الكت  اب  ة نش               اط لغوي  ( و
مركب إذا يس  تلزم القدرة على متييز األص  وات عند مساعها ونطقها وقرائتها.  

دريب على الكتابة من ش أنه  وذلك قبل الش روع يف كتابتها. وال ش ك أن الت
 تدعيم املهارات األخرى.

إن الكتابة نش   اط لغوي متكمل نس   تطيع الوقوف على مدى تقدم الطالب  ( ز
 يف تعليم املهارات األخرى. فمن خالهلا ميكن قياس هذه املهارات.

وأخريا فإن التدريب على الكتابة من شأنه أن يزود الطالب مبهارات وظيفية   (ح
 74 حياته.حيتاجها بعد ذلك يف

الذي يناسب يف هذا البحث هو مهارة الكتابة    أّن أهداف  عرفناومن هنا  
ت   دعيم طريق   ة نطق احلروف والكلم   ات واجلم   ل، ت   دري   ب الط   ال   ب على تعرف 
طريقة نطق كلمات أخرى قد ال ترد يف احلصة، و متكينه من حفظ املادة اللغوية 

 اليت تعلمها يف الفصل واسرتجاعها عند احلاجة إليها. 

 مهارة الكتابة  أنواع  .3

مهارة الكتابة فهي  مهارة الكتابة تنقسم إىل عدة أنواع، أما توضيح أنواع  
 كما يلي: 

 

 188 .ص ، .....، تعليم العربية لغري الناطقني هبا  ،رشدي أمحد طعيمة 74           
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 اخلط (أ
يعترب اخلط املرحلة األوىل يف تعلم مهارة الكتابة قبل اإلمالء والتعبري. 
تدريب  هي  اإلمالء  وأغراض  االرتباط،  غاية  مرتبطان  واإلمالء  اخلط  إن 
التالميذ على أن يكتبوا كتابة صحيحة، فإن اخلط يكمل هذه الناحية وجيعل  

 75.هل قراءهتا ويفهم مرادهاالكتابة واضحة مجيلة تس 
 الكتابة اهلجائية  (ب 

ومن  واإلمال،  اخلط  تدريس  بني  العالقة  هناك  القول،  سبق  كما 
الصعوبة أن نفصل تدريس اخلط والتدريب عليه وهو اإلمالء. ينقسم اإلمالء 

 إىل مراحل: 

اإلمالء املنقول، هتدف هذه اخلطوة يف تدريس الكتابة إىل حتسني قدرة   (1
اخلطوة  الطالب   هذه  وتسمى  العربية،  والكلمات  احلروف  رسم  على 

 76.مبرحلة النقل والنسخ
اإلمالء املنظور، إذا أحس املدرس أن تالميذه  قد تقدموا يف اإلمالء   (2

يعرض   وفيه  املنظور،  اإلمالء  على  تدريبهم  يف  يبدأ  أن  فعليه  املنقول 
إليها يف كتاب املدرس القطعة املالئمة للتالميذ على السبورة أو ينظرون  

أو بطاقة ويكلفهم بقراءهتا ويناقشهم يف معناها ويطالبهم بتهجي بعض  
أمامهم فرتة  تظل  أن  الذاكرة، وبعد  النص مث من  كلماهتا شفواي من 
مناسبة تكفي ألن ترسخ يف أذهاَّنم، حتجب عنهم وأيخذ املدرس يف  

 77. إمالئها عليهم
ة على أساس ثالث قدرات،  تقوم الكتابة االختباري  اإلمالء االختباري،  (3

القدرة على االستماع واملتابعة، والقدرة على االحتفاظ مبا مسع،   هي 
 

 386 .، ص(1998دار الفكر العرب، )قاهرة: ، فن التدريس للرتبية اللغويةحممد صاحل مسك،   75
 241ص  .......،رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة،   76
 358 .،  ص،..... للرتبية اللغويةفن التدريس حممد صاحل مسك،   77
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والقدرة على وضع ما مسع يف رمسه الكتاب على أن تعمل هذه القدرات  
يف آن واحد. ويهدف هذا اإلمالء االختباري إىل حتقيق أمرين، األول 

تعلمها الدارس يف القراءة،  هو تعزيز العالقات بني األصوات والرموز اليت  
 78. والثاين هو اختبار وتقومي منو وتقدم ذاكرة االستماع لدى الدارسني

 التعبري )اإلنشاء( (ج
تصال بني اإلنسان وأخيه اإلنسان بغض  التعبري الكتاب هو وسيلة لال

واملك الزمان  بعدي  عن  وإالنظر  وظيفي  نوعان:  التعبري  وهذا  بداعي.  ان. 
الوظيفي حيقق اتصال الناس بعضهم ببعض، لتنظيم حياهتم وقضاء  التعبري  

وملء  االجتماعات  وحماضر  والربيد  الرسائل  كتابة  مثل  حاجاهتم، 
و  والتقارير.  والنشرات  املذكرات  وكتابة  اإلاالستمارات  ينقل  التعبري  بداعي 

إىلاملشاع النفسية  واخلواطر  واألحاسيس  أدب مشوق   ر  اآلخرين ِبسلوب 
 79مثل كتابة الشعر والرتاجم والتمثيليات والقصص األدبية. ومثري، 

الباحثة الكتابة اهلجائية    تستخدمانظرا إىل أنواع مهارة الكتابة السابقة،  
إىل حتقيق أمرين، األول هو تعزيز العالقات اليت أهدافها    اإلمالء االختباري وهي  

القراءة، والثاين هو اختبار وتقومي  بني األصوات والرموز اليت تعلمها الدارس يف  
 . منو وتقدم ذاكرة االستماع لدى الدارسني

 اختبارات مهارة الكتابة .4
إنتاجية يف العادة وليست تعرفية، ألن الكتابة    اختبارات الكتابة اختبارات 

ذاهتا مهارة إنتاجية وليست مهارة استقبالية. وتتماثل اختبارات الكتابة يف هذا 
 اجلانب مع اختبارات الكالم، ألن الكتابة مثل الكالم: كالمها مهاراتن إنتاجيتان. 

است  املقابل، يف مهاراتن  القراءة  واختبارات  االستماع  إن اختبارات  قباليتان. 

 
 212.  ص ....،تعليم العربية لغري النلطقني هبا مناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة، 78
 244-243ص. .......، ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، حسن شحاتة 79
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، وإذا مل حيدث هذا التواؤم االختبار جيب أن يتواءم مع طبيعة املهارة اليت يقيسها 
 80فإن االختبار يفقد الكثري من صدقه وثباته. 

ذاتية   تكون  أن  وميكن  موضوعية  تكون  أن  ميكن  الكتابة  واختبارات 
أدانها   مستوايت:  ذات  االختبارات،  سائر  مثل  الكتابة،  واختبارات  )مقالية(. 
األدىن  هذين،  وبني  البحث.  وأعالها كتابة  اخلط،  أي  اآللية،  الكتابة  اختبار 

ابة اجلملة البسيطة الكلمة وكتواألعلى، مستوايت عديدة مثل كتابة احلرف وكتابة  
 وكتابة اجلملة املركبة وكتابة الفقرة وكتابة املقال وكتابة البحث.

يتفرض يف الدارس للعربية بوصفها لغة أجنبية أن حيذق عناصر أساسية  
عن أفكاره بصورة صحيحة    -شفاهة أو كتابة  -فيها قبل أن يطلب منه التعبري

بد من أن حيذق نظام التهجي، وأن    وُمناسبة. فقبل أن يشرع يف عملية الكتابة ال
يكتبه مفهوما   وتراكيبها بصورة جتعل ما  العربية  الكايف من مفردات  يلم ابلقدر 
ومقبوال وصحيحا. ولكن ال يعين إملام الدارس ابلقدر الكايف من هذه العناصر 
هذه   إن  إذ  الصحيحة،  املقبولة  املفهومة  الكتابة  على  قادرا  صار  أنه  األساسية 

 81تتطلب قدرات أخرى قد ال تتوافر ألبناء اللغة أنفسهم.املهارة 
واألسباب عملية   –وعند مرحلة اكتساب العناصر األساسية للكتابة ميكن  

وهذه  العناصر.  هذه  لقياس  حتصيلية  موضوعية  اختبارات  بتصميم  نقوم  أن 
  االختبارات وإن تكن مفيدة لقياس قدرة الدارس على الكتابة احلرة إال أننا نوصي 

هبا يف املراحل األوىل حني تكون حصيلة الدارس يف ذلك الوقت ليست ابلقدر  
 على الكتابة مبعناها الواسع. الذي يسعفه

 
 
 

 
 133،.....، ص. االختبارات اللغويةحممد على اخلويل،   80

 231،.....، ص. ، اختبارات اللغةاخلالق حممدحممد عبد  81
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 كاهوت  املبحث الثالث:
 مفهوم كاهوت .أ

كاهوت هو َّنج على لعبة للتعلم وقد تقدمي يف بعض جماالت احلياة وخاصة  
التعليم جمال  وميكن   .يف  الربانمج  هذا  بعد حتميل  معني.  موضوع  أسئلة حول  وفيه 

للمستخدمني إنشاء وتصميم األسئلة اخلاصة على أساس احتياجاهتم واملواضيع فإَّنا  
ميكن إدارة الوقت، ولعب مع عدد غري حمدود من الالعبني وخلق بيئة تعليمية ُمتعة.  

ومسوحات. مسابقات هي    هناك ثالثة أنواع من كاهوت، وهي مسابقات ومناقشات 
 . 82النوع األكثر استعمال من عملية التعلم 

  
كاهوت هو تطبيق على االنرتنت حيث ميكن تطوير مسابقات وعرضها يف  
شكل "لعبة تظهر". يتم نتيجة لإلجاابت الصحيحة والطالب املشاركني سوف نرى  

تكون أداة التعليمية فعالية  على الفور نتائج وردودهم. التعليم على لعبة لديه القدرة أن  
ألَّنا العوامل البصرية واللفظية من عمليتنا. أسلوب اللعبة سليب، ال تعطي فعالية من 

 83. أسلوب اللعبة اليت تستخدم إعداد واالعتبارات العقلية
   طريقة استخدام كاهوت .ب

 هي:  خطوات استخدام كاهوت 
 

82 Budiati,  Ict (Information And Communication Technology) Use: Kahoot Program For 

English Students’ Learning Booster, Journal The 1st Education And Language International 

Conference Proceedings Center For International Language Development Of Unissula, 2017. 
83 Dr. Darren H. Iwamoto, Dkk. Analyzing The Efficacy Of The Testing Effect Using Kahoot 

on Student Performance. Turkish Online Journal Of Distance Education-Tojde, Issn 1302-6488 

Volume: 18 Number: 2 Article 7, April 2017. 
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 اإلعداد  .1
لعبة حتتاج   أيضا. وابلنسبة  املعلم كرئيس  واملتحدث  والعرض  الكمبيوتر 

 لطالب، فإنه حيتاج اهلاتف الذكي أو الكمبيوتر و متصال ابإلنرتنت. 
 جعل األسئلة .2

جعل ألعاب تعليمية ُمتعة يف دقائق. ميكن املعلم جعل سلسلة من أسئلة 
االختيار متعدد أو جرب لعبتنا اجلديدة. شكل وعدد من األسئلة هو مرتوك  

 ا. زايدة الفيديو والصور والرسوم البيانية ألسئلتك لتعزيز املشاركة. لكم متام
 اإلستخدام  .3

على   إجابة  الطالب  فصل.  مثل  تقوم يف جمموعة،  أن  ميكن  كاهوت 
املشرتكة   الشاشة  على  األلعاب  عرض  يتم  حينما  اخلاصة،  أجهزهتم  األسئلة 

تبحث بني  لتوحيد الدروس. و تستطيع أن خلق كاهوت اخلاصة، ميكنك أن  
 .املالبني من األلعاب املوجودة

 شارك مع األخر  .4
التعلم االجتماعي يعزز املنقاشة وأتثري الرتبوية، سواء كان الالعبون يف  
لعب، وتشجيع   بعد  الكرة األرضية.  اجلانب اآلخر من  أو على  الغرفة  نفس 

راط الالعبني خللق وتبادل كاهوت اخلاصة لتعميق التفاهم، إتقان والغرض، واالخن
 يف املناقشة بقيادة األصدقاء.

 تعزيز الطالب .5
تعيني كاهوت كما  ميكنك  اجلوال،  وتطبيقات  التحدي  ميزات  مع 
والتعزيز،  للمراجعة  هواتفهم  على  الطالب كاهوت  يلعب  املنزلية.  الواجبات 
وتدريب القوى العظيم يف أي وقت. يف التحدي املنزلية، سوف تظهر األسئلة  
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اهلاتف اخلاصة هبم. اختيار كاهوت، تعيينه ابعتباره حتداي  واألجوبة على شاشة  
 84و شارك صلة مع طالبك. 

 مميزات كاهوت  .ج
وميكن اقرتاح أن األدوات الرتبوية مثل كاهوت لديها القدرة على حتسني وزايدة 
الطالب يف  يشعر  واجلامعة.  الكلية  مستوى  على  املخاطر  عالية  االمتحاانت  قيمة 

لق بيئة ُمتعة ومثرية  ختجيابية مع جتربتهم. وأظهرت هذه الدراسة أن  اجملموعة التجريبية إ
لالهتمام يدعم علي حتسني األداء األكادميي. سوف يتعلم الطالب ما يثري هلم. إذا  

. و ُميزات االخر 85كان الطالب يهتم ما حيبه، وسوف يكون الدافع يف عملية التعليم 
 : من كاهوت هو

عل لعبة التعليم جلميع العمر واملوضوع. و سوف  جتيف دقائق، ميكنك أن  :  فعالية .1
 استعمال كاهوت يف فصل الرايضية. 

يعمل كاهوت على أي جهاز مع اتصال ابإلنرتنت. لالعبني، ال يلزم :  بسيطة .2
 حساب أو تسجيل الدخول لالنضمام إىل اللعبة.

جديدة أو تشجيع العمل بدء حمادثة أو تعزيز املعرفة، وإدخال مواضيع  :  متنوعة .3
 طرائق لكاهوت.الهناك  -اجلماعي، وأكثر من ذلك 

التعلم االجتماعي ويفتح إمكاانت الطالب ويعمق :  مشاركة .4 كاهوت تشجع 
 املعرفة.

ميكنك االتصال واللعب يف الوقت احلقيقي مع العبني  :  يف مجيع أحناء العامل .5
 االخر يف مجيع أحناء العامل. 

 86كاهوت يف الفصول الدراسية جماان. جعل  : جماان .6

 
84 https://kahoot.com/what-is-kahoot/ , diakses 25 Desember 2019 jam 21.30 wib. 
85 Dr. Darren H. Iwamoto, Dkk. Analyzing The Efficacy Of The Testing Effect Using 

Kahooton Student Performance. Turkish Online Journal Of Distance Education-Tojde, Issn 1302-

6488 Volume: 18 Number: 2 Article 7, April 2017. 
86 https://kahoot.com/what-is-kahoot/ , diakses 25 Desember 2019 jam 21.30 wib. 

https://kahoot.com/what-is-kahoot/
https://kahoot.com/what-is-kahoot/
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 الفصل الثالث 
  منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه  .أ
والكمي.    استخدمت الكيفي  املدخل  هو  البحث  هذا  يف  املدخل  الباحثة 

امل عند  دخلاستخدام  تطوير    الكيفي  العربيةوصف  اللغة  بوسيلة  اختبار 
الباحثة   ”KAHOOT“كاهوت  قيام  عند  الكمي  املدخل  واستخدام  درجة  عرفة  مب، 

والتمييز والصعوبة  والثبات  العربيةتطوير    الصدق  اللغة   كاهوت بوسيلة    اختبار 
“KAHOOT”  .التطويري املنهج  هو  البحث  هذا  يف  املستخدم  املنهج   R&D وأما 

(Research and Development). 
التطوير هو منهج يعمل على تنمية واكتساب أي مهارة أو معلومة أو سلوك 
جيعل اإلنسان يشعر ابلرضا والسالم وتعينه على الرتكيز على أهدافه يف احلياة وحتقيقها  

87ك. جتهزة للتعامل مع أي عاءق مينه من ذلوتعده و 
هو  اآلخر    التطوير    أما معىنو  

 88. عملية أو خطوات لتطوير النتائج اجلديد أو امتام النتائج املوجود
 التطوير  منوذج .ب

 اخلطوات التالية: 5مع ،  ADDIE عندمنوذج التطوير الباحثة اختارت 
 ( analyze)حتليل االحتياجات  .1
 (design)تصميم اإلنتاج  .2
 ( develop)تطوير اإلنتاج  .3
 (implemenationt)جتربة اإلنتاج  .4
 ( evaluate)تقومي اإلنتاج  .5

 
87 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta: kencana, 

2010),hlm. 194 
88 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Cet Ke- V (Bandung: PT 

Rosdakarya, 2009), hlm. 164 
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بمن  اهلدف   و نموذج  البحث  فّعال  منوذجه  ألنّه   برانمجويدعم    بسيطأددي 
 89.العمل

 واخلطوات اليت صورهتا الباحثة على الشكل التايل : 
 1. 3اجلدول 
 بنموذج أدديإجراءات تطوير 

 
 إجراءات البحث والتطوير  .ج

 من خطوات البحث والتطوير:
 حتياجاتاال  حتليل .1

البحث   احلاجات واملشكالت و املرحلة األوىل يف  احلاجة  ،  التطوير وجود 
مناسبة   عدم  واملشكلة هي  االنتشار،  عند  القيمة  زايدة  لدي  األشياء  هي كل 

 90. الشيء بني الرجاء والواقع يف امليدان
مبدرسة   فصل احلادية عشرد الباحثة أن الطالب يف الجتيف هذا البحث،  

يشعرون ابلصعوبة يف إجابة األسئلة اليت تتعلق   الثانوية احلكومية العاشرة ماالنج
وسيلة هبا، ألنّ  ونقص  العربّية  اللغة  اختبار  املعّلم على  وإبداع  االبتكار  نقص   

 
89  M. Rusydi, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan: Konsep, Prosedur dan Sintesis 

Pengetahuan Baru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 121 
90 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. )Bandung: Alfabeta., 2012), 

hlm. 299 

تحليل

االحتياجات

اج تصميم اإلنت

اجتجربة اإلنتاج تطوير اإلنت

تقويم اإلنتاج
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أن يكون    عّلملذلك ينبغي للمالتقومي املتنّوعة اليت ميكنها فتح عقلّية الطالب.  
ا ملهارات  مثرية  تعليمية  مواد  تقدمي  على  إىل جعل  للغويةقادرين  هذا  يهدف   .

عاب املوضوع متاًما. لتقدمي اختبار  م أكثر تفاعلية وميكن لطالب استييعملية التعل 
ثالث مهارات وهي مهارة االستماع ومهارة القراءة  لخصوصا    املثرية،  اللغة العربية

   مهارة الكالم ألنه ال ميكن استخدامها يف هذه الوسيلة. ومهارة الكتابة، دون 

 اإلنتاج  متصمي .2
املستخدمة  املرحلة الثانية هي تصميم اإلنتاج. املراد به هو مجع املعلومات  

الباحثة  تقوم    91.تصميم املنتج، الذي يرجى به حال مبشكالت املوجودةلتخطيط و 
 .الوسائلابلتخطيط عن األشياء احملتاجة يف تطوير 

مبدرسة   فصل احلادية عشريف ال ةالباحثة أجهزة التعليم املستخدم ت صّمم
احلياة    وضوع واحد وهو"يف مستوى الثانية" مب  الثانوية احلكومية العاشرة ماالنج

تعليم    مناسب و   .اليومّية العربية ِبهداف  وهو    اللغة  املدرسة  تلك  املستخدم يف 
العربية اللغة  ،  "Moch Wahib Dariyadi dan Betric Feriandika"  كتاب 

ختيار املتعّدد  اال  بشكل اختبار العربية  اللغة  وتستخدم الباحثة يف تطوير اختبار  
 .يف وسيلة كاهوت  وبنوع االختبار التحصيل

 اإلنتاج  تطوير .3
.  عملية لتحقيق تصميم حقيقة  املرحلة الثالثة هي تطوير اإلنتاج. التطوير هو 

تقوم البحث،  هذا  تطوير   يف  العربية اختبار    الباحثة   بوسيلة كاهوت   اللغة 
“KAHOOT”    عشر احلادية  ماالنجلفصل  العاشرة  احلكومية  الثانوية  .  مبدرسة 

الباحثة   إلكرتونية  وطّورت  العربّية بشكل نسخة  اللغة  الذي   (Softcopy)اختبار 
  مهارة االستماع ومهارة القراءة ومهارة الكتابة، تتكّون من ثالث مهارات وهي  

اختبارو  املناسب  اال  بشكل  املدرسي  مبنهج  ومكتوب  املتعّدد  مواد من  و ختيار 

 
91 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,....., hlm. 300 
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وأهداف من تطور االختبار يعين لتقومي ما   االختبار وفقا ملستوى قدرة الطالب.
 . وصعوبة ومتييزا صدقا وثباات إذا كان املنتج الختبار  

 ربة اإلنتاج جت .4
املنتج   جتربة  عملية  وهي  اإلنتاج،  جتريبة  هي  الرابعة  جودة املرحلة    ملعرفة 

   .وصعوبة ومتييزا ثبااتو  ا صدقاالختبار اللغة العربية  
ابستخد اإلنتاج  جتربة  الباحثة  املرحلة  هذه  املتجانس    مايف  االختبار 

(Homogenity Test)    رجارتسون كودر  رمز  ابستخدام    Kuderوهو 

Richardson(KR-21) ،  ربة واحدة يقّسم إىل ثالث أجزاء.  جت  الباحثة  استخدمت
الثاين،  سؤاال بشكل االختيار املتعّدد.    30عدد  األّول، الختبار مهارة االستماع ب

القراءة  الكتابة بسؤاال.    35عدد  ب  الختبار مهارة  عدد  والثّالث، الختبار مهارة 
مهارات  ألّن هناك ثالث    سؤاال. قامت الباحثة االختبار يف أوقات خمتلفة  35

الباحثة   قامت  الكتابة.  ومهارة  القراءة  ومهارة  االستماع  مهارة  وهي  الختبار 
 4يف الفصل العلوم الطبيعة    ”KAHOOT“وسيلة كاهوت  باللغة العربية  الختبار  ا
 . الًباط 35 هم، وعدد5العلوم الطبيعة و 

 اإلنتاج  تقومي .5
املنتج يف نظام عمله.  املرحلة اخلامسة هي تقومي اإلنتاج. وهو عملية تقومي 

الطالب املعّلم و كان التقومي يف مرحلة من نتيجة االستبانة اليت وزعت إىل اخلرباء و 
الطبيعة    فصل احلادية عشراليف   الطبيعة  و   4"العلوم  الثانوية  "  5العلوم  مبدرسة 

اللغة  اختبار  تطوير  عرفة عن  ملالباحثة هذه اخلطوة    ميتقو .  احلكومية العاشرة ماالنج
ماالنج بوسيلة كاهوت    العربية العاشرة  احلكومية  الثانوية  وثباات   مبدرسة    صدقا 

حلصول   اخلرباء احملتوى واللغة ووسائل التعليمّيةنتاج على  تقومي اإل  .وصعوبة ومتييزا
 . حقيمة اإلنتاج على الناج
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 ج تجتربة املن . د
 تصميم التجربة .1

هذا  استخدمت   يف  التجربة  تصميم  االختبار  م  اابستخد  البحث الباحثة 
رجارتسون    (Homogenity Test)املتجانس   رمز كودر  ابستخدام   Kuderوهو 

Richardson(KR-21)  ،  يف أوقات خمتلفة جتاراب    3  وهذه التجربة، تستخدم الباحثة
القراءة ومهارة  االستماع ومهارة  ألّن هناك ثالث مهارات الختبار وهي مهارة 

والثالث حلساب   ثاينالو   ّولاختبار األ من  نتيجة  مع  الباحثة أن جت. مث متكن  الكتابة
 . درجة الصدق والثبات والصعوبة والتمييز 

 أفراد التجربة .2
 الختبار  توىخبري احمل (أ

العربيةخبري احملتوى ال اللغة  التعليم يف جمال تقومي    ختبار  الذي ميلك رواية 
احمل خبري  والدور  العربية.  اللغة  اهنا  توى  التعليم  االختبار  لصدق  لتحقيق 

 بوسيلة كاهوت. اختبار اللغة العربيةيف والثبات 
 خبري اللغة (ب 

بوسيلة    اختبار اللغة العربيةأما الدور من خبري اللغة هنا لتحقيق اللغة يف  
 كاهوت. 

 خبري الوسائل التعليمية  (ج
وسائل التعليمية بوسيلة  التعليمية هنا لتحقق    وسائلأما الدور من خبري يف  

 . لكي وسيلة كاهوت جّذابة اللغة العربيةعن اختبار  كاهوت 
مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة    فصل احلادية عشرلل اللغة العربية    عّلمةامل (د

 .  ماالنج
العربية    ةاللغالدور من املدرسة لفصل احلادية عشر هنا كالصحيحي اختبار  

 بوسيلة كاهوت.



54 
 

 
 

 . مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة ماالنجفصل احلادية عشر الطالب له( 
التعليمية   الوسائل  اإلنتاج من  التجربة  يكون شخص يف  واختبار  الطالب 

 بوسيلة كاهوت. اللغة العربية
 أسلوب مجع البياانت  .3

املناسبة مبشكلة   البياانت  البحث هي مجع  األنشطة يف عملية  إن إحدى 
فيما  . يف هذه  البحث العامة  البياانت  الباحثة أساليب مجع  املشكلة، تستخدم 

  يلي:
 املالحظة  ( أ

هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي ىف اكتسابه خلرباته ومعلوماته،  
حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشهده أو نسمعه عنه ولكن الباحثة تالحظ  

ة أو فهم دقيق  فإنه يتبع منهجا معينا جيعل من مالحظته أساسا ملعرفة واعي
 92لظاهرة معينة.

من التعريف السابق فاستخدمت الباحثة هذا األسلوب جلمع البياانت  
يف   خصوصا  التعليم  يف  وتفاعلهم  مشاركة  مهارة عن  وهي  مهارات  ثالث 

الكتابة  ومهارة  القراءة  ومهارة  اختبار    االستماع  من  األسئلة  أجوبة  على 
 التحصيل. 

 املقابلة  (ب
الباحثة وشخص آخر أو جمموعة أشخاص تطرح  هي عملية تتم بني  

األسئلة   تلك  عن  إجابتها  تسجيل  ومت  أسئلة،  عليهم  خالهلا  الباحث 
يف هذا البحث هي جلمع البياانت عن احلاجات و املشكلة يف    93.املطروحة

البياانت   جلمع  العربية،  اللغة  تعليم  ملعملية  العربية  اللغة  اختبار  رفة  ععن 
ثالث مهارات وهي  خصوصا يف    يف تعليم اللغة العربية  املنتج  الصدق والثبات 

 
 135(، ص.1998)عمان: دار الفكر،  البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه،ذوقان عبيدات، 92
 96( ص. 2007، الطبعة األوىل )عمان : دار املسرية، أساسيات الباحث العلميمنظر الضامن،  93
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الكتابة  ومهارة  القراءة  ومهارة  االستماع  مع   .مهارة  املقابلة  الباحثة  وتقوم 
فصل احلادية  ل  مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة ماالنجاملدرسة اللغة العربية  

 لطيفة.ال ةعشر إمسها أستاذة امن
 ستبانة اال  (ج

أداة  اال الظروف ستبيان  عن  البياانت  مجع  احلقائق  على  للحصول 
ستبيان على إعداد جمموعة من األسئلة  عتمد االيألساليب القائمة ابلفعل، و او 

يف هذ   ةالباحث يت تستخدماالستبيان ال 94. ارسل لعدد كبري من أفراد اجملتمع
،  توى واللغةاحمل التقومي اليت تتكون من انحية    من خبريالبحث هو مجع بياانت  

طالب من املنتجات  ال و   املعلم  ى، وأيضا ملعرفة رأالتعليمية  الوسيلة  من خبري
 اليت يتم إنتاجها. 

 االختبار د(   
ج اصغاء  ا ج إىل األجوابة أو كل سؤال حتتا هو كل سؤال حتت االختبار

الطلبةاليقي قدرة    95. س كفاءة  ملقياس  الباحثة  تستخدم  الذي  االختبار 
ملعرفة   ،بوسيلة كاهوت العربية    اللغة  إجابة األسئلة يف اختبارعن  الطالب  

 بوسيلة كاهوت.  اللغة العربيةاختبار  عن والصعوبة والتمييز الصدق والثبات 
 حتليل البياانت  .4

عن تطبيق    ةاملالحظحتليل البياانت هو العملية اليت تنظم أو تكون واسطتها  
خطة البحث حبيث ميكن احلصول منها على نتائج. يعترب حممد النادر أنه شيئ 

 96. مهم يف البحث ألنه سيعطي املعىن الذي حيتاج يف حتليل املسألة البحوثة
 تتكون البياانت يف هذا البحث من نوعني: 

 البياانت الكيفية  (أ
 

 347( ص. 1982، )الكويت : طبعة سادسة، أصول البحث العلمي ومناهجهالدكتور أمحد بدر،   94
95 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-Press, 2010),  hlm. 8  
96 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 346 
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البياانت من املالحظة واملقابلة وكذالك تطوير    تلل ح اختبار  الباحثة 
العربية الوصفي    اللغة  ابألسلوب  .  (Descriptive  Analysis) بوسيلة كاهوت 

اللغة من املالحظة واملقابلة يكون البياانت األساسي لتطوير اختبار  البياانت  
 عشر(.فصل احلادية ل) ةالثانوي رحلة مل بوسيلة كاهوت  العربية

 البياانت الكمية  (ب 
  االستبانة للخرباء واملعّلم والطالب  الباحثة البياانت الكمية من  تحلل 

اإل  حتللو   .(Descriptive Analysis Statistic)  الوصفي  صائيحابألسلوب 
اختبار اللغة ملقياس    Microsoft Excelختبار ابستخدام  االالباحثة البياانت من  
 وصعوبة ومتييزا. العربية صدقا وثباات 

 االستبانة  (1
الباحثة مبقياس احلساب يف التحليل الكمي أي مقياس    استخدمت

ابلرموز   االستبانة  من  البياانت  لتحليل  املستخدمة  طريقة  أما  ليكرت، 
 97التايل:

 
 

 شرح:
P   : املطلوباملئوية 

xi ∑ :النتيجة املقياس  ةجمموع   
∑x   :النتيجة األعلى ةجمموع 

 : عدد الثابت  100
"  Likert ابستخدام مقايس اللياقة ليكريت "  تبياانت حلل نتيجة الو 

 :98يف اجلدول اآليت 
 

97 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakrta: PT Rineka Cipta), hlm. 313 
98 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1999), hlm. 314 

P = 
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
 x ۰١۰   
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 2. 3اجلدول 
 99الستبانة.  معيار النتيجة أو اإلجابة 

1 2 3 4 5 
 انقص جدا

(KB) 
 انقص
(K) 

 مقبول 
(C) 

 جيد
(B) 

 جيد جدا 
(SB) 

 

 3. 3اجلدول 
 100. النتيجة من االستبانةوصف 

 النسبة املئوية  التقدير  رقم ال
 %  29 -%  0 انقص جدا 1
 % 49 -%  30 انقص 2
 % 69 -%  50 مقبول  3
 % 89 -%  70 جيد 4
 % 100 -%  90 جّيد جّدا  5

أما املعادلة املستخدمة لتحليل بنود األسئلة من البياانت احملصولة كما  
 يلي: 

 الصدق (أ
مل  استخدمت البياانت  العربية عرفة  حتليل  اللغة  االختبار  صدق 
يف املدرسة الثانوية احلكومية العامة العاشرة    ”KAHOOT“بوسيلة كاهوت  

ألّن صدق بنود األسئلة يؤثّر صدق االختبار    ابلصدق احملتوى.  ماالنج
 كما يلي:    Product Momentعاما. التحليل ابملعادلة 

N∑XY−(∑X)(∑Y)

√( N∑X2−(∑X)2)(N∑Y2−(∑Y)2 ) 
=xy r 

 
99 Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan kualitatif), (Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2008), hlm. 82 
100 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1999), hlm. 314 



58 
 

 
 

 البيان: 
r  : درجة الصدق 

N : عدد املخترب 

x  :)عدد نتيجة بنود االختبار )املتغريات املستقلة 

y :  االختبار )املتغريات التابعة( عدد نتيجة مجيع بنود 
 الثبات  (ب 

 KR)  رجارتسون  كودر  الرمز املستخدم لتحليل مستوى الثبات برمز

 والرمز كما يلي:   ،(21

(
N

N−1
) (1 −

Mt(N−Mt)

(N)−(St2)
)= 11r 

 البيان: 
N   عدد الطالب املشرتكني يف االختبار : 

tM  : 
∑Xt

N 

St2   : 
∑X𝑡2

N 

∑ Xt2 : −
(∑Xt)

N
 ∑ Xt2 

tX  :  اجلواب الصحيحة من الطالب 
 درجة الصعوبة  (ج

ITK =
FKT + FKR

N
 

ITK :مستوى الصعوبة 
FKT :جاابت الصحيحة يف اجملموعة العاليا عدد اإل 
FKR : اإلجاابت الصحيحة يف اجملموعة املتدينّ عدد 

N :موعتنيعدد مشارك االختبار يف اجمل 
 التمييز  (د

IDB =
FKT − FKR

n
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IDB :تمييز مستوى ال 
FKT :اإلجاابت الصحيحة يف اجملموعة العاليا  عدد 
FKR : ّعدد اإلجاابت الصحيحة يف اجملموعة املتدين 

n : (%27،5يّن )املتد اجملموعة العليا و عدد.



 

60 

 الفصل الرابع 
 وحتليلها ومناقشتهاعرض البياانت 

الرابع على   الفصل  العربية  ،  األّولثالثة مباحث منها:  حيتوي  اللغة  اختبار  تطوير 
: صالحية  الثّاين.  مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة ماالنج   ”KAHOOT“بوسيلة كاهوت  

العاشرة  مبدرسة الثانوية احلكومية    ”KAHOOT“  تطوير اختبار اللغة العربية بوسيلة كاهوت 
: درجة الصدق والثبات والصعوبة والتمييز تطوير اختبار اللغة العربية بوسيلة  الثالث.  ماالنج

 . مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة ماالنج ”KAHOOT“كاهوت 

 املبحث األو ل : تطوير اختبار اللغة العربية بوسيلة كاهوت 
التطوير   املنهج  الباحثة  استخدمت  البحث،  هذا  التطويري    (R&D)يف  ومنوذج 

ADDIE   اليت تتكّون من مخس خطوات، وهي حتليل االحتياجات، تصميم اإلنتاج، تطوير
 اإلنتاج، جتربة اإلنتاج، وتقومي اإلنتاج، واليت سيتّم وصفها فيما يلي:  

 حتليل االحتياجات .أ
بوسيلة  اخلطوة األوىل هي حتليل االحتياجات. قبل تطوير اختبار اللغة العربية  

اليت ”KAHOOT“  كاهوت  البياانت  بعرض  االحتياجات  بتحليل  الباحثة  قامت   ،
حصلت عليها ابملالحظة واملقابلة. قامت الباحثة ابملالحظة واملقابلة مع املعّلمة اللغة 
الباحثة من  وقدمت  برلياان، وخليفة.  نوفل،  أمحد،  امسهم  أربعة طالب  ومع  العربية 

االحتياجات واملشكلة من هذه املالحظة واملقابلة كما  البياانت وصف نتيجة حتليل  
 يلي:

نقص االبتكار وإبداع املعّلم على اختبار اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية   .1
 العامة العاشرة ماالنج. 

 الطالب.فكرة كن فتح متنقص وسيلة التقومي املتنّوعة اليت  .2
 آلتية: ومن هذان النقطتني وجدت الباحثة البياانت ا
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التقليدية   الطرق  املعّلمون يستخدمون  زال  ما  الواقع  العربية  يف  اللغة  تعليم  يف 
، ولذلك أكثر الطالب ال يفهمون عن اللغة Power Pointشكل اختبارات ورقية و  ب

العربية الصحيحة وهم يشعرون ابلصعوبة اليت تُقّدم إليهم إّما يف اإلمتحان النصف أو  
ويكون الطالب غري متحّمسني يف إجابة    ةوتقليديّ   ةُُمِلّ   ةاألسئلة املقّدم النهائي، ألّن  

األسئلة. فلذلك ال بّد على املعّلم أن يستخدم وسيلة التقومي املتنّوعة اليت ميكنها فتح  
 عقلية الطالب وجيعل املواد اللغة العربية أكثر جّذابة ومرًحا وال ُمّل.

اختبار اللغة العربية ابلوسيلة التعليمّية لكي  حيتاجون  الطالب  احلاجة الظاهرة :  و 
جيعل الطالب متحّمسني يف إجابة األسئلة. ألّن االمتحان الورقي قد يصعب املعّلم  
يف تصحيحه وحيتاج إىل وقت طويل، ويشكل على الطالب ملعرفة الدرجات والنتيجة 

اليت   االمتحان  أسئلة  احلالأ من  وبوجود  وسيل   Covid  19  جاهبا.  ة كاهوت أيضا، 
وكما عرفنا  يساعد املعّلم يف تقومي نتيجة الطالب ويسّهل أن جييب األسئلة الطاّلب.

 أن تطّور أّن من مواصفات االختبار اجليد هي سهولة التطبيق. لذلك تريد الباحثة  
اختبار اللغة العربية بوسيلة كاهوت خصائصها يف ثالث مهارات وهي مهارة االستماع  

 ارة الكتابة. ومهارة القراءة ومه
بعد حتليل احلاجة واملشكلة ابملالحظة واملقابلة، اخلطوة التالية هي حتليل املنهج  

وهو   املدرسة  تلك  املستخدم يف  املنهج  أّن  العربية  ويُوجد  اللغة   Moch"من كتاب 

Wahib Dariyadi dan Betric Feriandika  "  2013لفصل احلادية عشر على املنهج .
مثّ حتليل املواد وُتوجد أّن املواد املستخدمة يف إجراء االختبارات هي املواد يف املستوى  
الثاين اليت موضوعها تتكّون من : احلياة اليومية، املعاملة مع األصدقاء، املعاملة احلسنة،  

يومية"  لثالث مهارات وهي مهارة  ركزت الباحثة مبوضوع واحد يعين "احلياة ال والّشعر.
 االستماع ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. 
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 تصميم اإلنتاج  .ب
اإلنتاج. يف هذه اخلطوة  الثّانية هي تصميم  االحتياجات، اخلطوة  بعد حتليل 

مث ضبط السؤال الذي سوف    صّممت الباحثة االختبار لُيدخل إىل وسيلة كاهوت.
يُدخلها يف التطبيق كاهوت وفقا للتنسيق والتوافر لكّل نوع االختبار الذي يوجد يف 

 التطبيق كاهوت. 
رّكزت الباحثة ثالث مهارات إاّل مهارة الكالم ألّن لقياس قدرة كالم الطالب 

ب على جيب استخدام االختبارات الشفهية أو اختبارات األفعال لقياس قدرة الطال
التعبري عن أفكار الطالب وأفكارهم ومشاعرهم ابللغة العربية املنطوقة. فلذلك طّورت 

 الباحثة اختبار اللغة العربّية بوسيلة كاهوت بثالث مهارات.
وُتصّمم هذا االختبار وفقا الحتياجات الطالب لتحقيق املؤّشرات اليت تتوافق 

مة العاشرة ماالنج. فطّورت الباحثة االختبار  مع منهج يف املدرسة الثانوية احلكومّية العا
 اآلتية :  

 1. 4اجلدول 
 بنود االختبار واملؤّشرات ملهارة االستماع 

رقم   بنود االختبار  املؤش رات الرقم 
 الس ؤال

يستطيع الطالب أن يُفّرق أصوات  .1
احلياة   عن  املسموعة  احلروف 

 اليومّية. 

وها  ابهةه  ْخرتهِ  ِاْستهِمْع  اإْلِجه
ِلمهاِت   الصَِّحْيحهةه ِمنه اْلكه

 اآْلتِيهِة ! 

1-5 

معىن  .2 يذكر  أن  الطالب  يستطيع 
احلياة   عن  املسموعة  الكلمة 

 اليومّية. 

الَّيِتْ   ِلمهة  اْلكه مهْعىنه  مها 
ْعته !  مسِه

6-10 
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معىن  .3 يذكر  أن  الطالب  يستطيع 
 اجلملة املسموعة عن احلياة اليومّية. 

مهْعىنه   الَّيِتْ  مها  اجْلُْملهة 
ْعته !  مسِه

11-15 

يستطيع الطالب أن خيتار املفردات  .4
وفقا لألصوات املسموعة عن احلياة  

 اليومّية. 

ِلمهةه اْلُمنهاِسبهةه   ِاْخرتهِ اْلكه
ْعته !   الَّيِتْ مسِه

 

16-20 

الفعل  .5 يعنّي  أن  الطالب  يستطيع 
عن  املسموعة  اجلملة  من  املاضي 

 اليومّية. احلياة 

ِمنه  اْلمهاِضي  اْلِفْعل   ْ عهنيِّ
 اجلُْملهة اْلمهْسُمْوعهة  ! 

21-22 

الفعل  .6 يعنّي  أن  الطالب  يستطيع 
عن  املسموعة  اجلملة  من  املضارع 

 احلياة اليومّية. 

ْ اْلِفْعل اْلُمضهارِع ِمنه  عهنيِّ
 اجلُْملهة اْلمهْسُمْوعهة ! 

23-25 

على  .7 يدّل  أن  الطالب  يستطيع 
احلروف  للصوت  وفقا  الكتابة 

 املسموعة عن احلياة اليومّية.

اْلُمنهاِسبهةِ  ِلمهاِت  اْلكه  ِ   عهنيِّ
ْعته !  الَّيِتْ   مسِه

26-30 

 2. 4اجلدول 
 بنود االختبار واملؤّشرات ملهارة القراءة 

 بنود االختبار  املؤش رات الرقم 
رقم  

 الس ؤال
ينال   .1 أن  الطالب  يستطيع 

عن  املعلومات   ومتضمنة  صرحية 
 حمتوى نص القراءة. 

 5-1 ماذا... 
 7، 6 مهن...
 9، 8 أين... 
 12-10 مَّت...
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يكمل  .2 أن  الطالب  يستطيع 
اجلمل ابلكلمات الصحيحة وفقا  

 للنّص القراءة.

يف الثَّاِمنهة يهْذههُب يُ ْوُسف  
 ......  ِاىله

 

13-15 

ينال   .3 أن  الطالب  يستطيع 
عن   ومتضمنة  صرحية  املعلومات 

 حمتوى نص القراءة.  

 ..  16 كهْيفه
 19-17 كهم..
 24-20 ههل..

يستطيع الطالب أن يرتجم اجلمل  .4
اإلندونيسّية    اللغة  إىل  اآلتية 

 اجلّيدة. 

ت هْرِجم اجْلُمهل اآلتِيهة ِإىله الل غهة 
ة !   اإِلْنُدونِْيِسيَّة اجلهيِّده

25-27 

حيّدد   .5 أن  الطالب  يستطيع 
املعلومات الصحيحة وفقا ابلنّص  

 القراءة.

عهنيِّ الِعبهارة الصهِحْيحهة ِوفْ ًقا 
 ابلنّص القراءة .... 

 

28 ،29 

معىن  .6 يعنّي  أن  الطالب  يستطيع 
 الكلمة من الّنّص القراءة.

ُة  الََِّّت حتهْت ههها مهْعىنه الكِلمه
 ...  خهّط ِهيه

 

30-34 

خيتتموا   .7 أن  الطالب  يستطيع 
ببنية   يتعلق  فيما  القراءة  النّص 
والعناصر   الصحيحة  النص 

 اللغوية.

  ْ اِقرأ النَّص اآليت وعهنيِّ
ْوُضْوع اْلُمنهاِسب ! 

ه
 امل

 

35 

 3. 4اجلدول 
 بنود االختبار واملؤّشرات ملهارة الكتابة 

 بنود االختبار  املؤش رات الرقم 
رقم  

 الس ؤال
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يرّتب  .1 أن  الطالب  يستطيع 
 الكلمات لتكون مجلة مفيدة. 

ِلمهات اآلتِيهة لِتهُكْونه   رهتِّب اْلكه
ًة !   مُجْلهًة ُمِفْيده

1-3 

ُيرتجم  .2 أن  الطالب  يستطيع 
 الكلمة اليت حتتها خط. 

ِلمهة الَّيِتْ حتهْت ههها خهٌط   ت هْرِجِم اْلكه
! 

4 ،5 

ُيرتجم  .3 أن  الطالب  يستطيع 
العربّية   اللغة  إىل  اجلملة 

 الفصيحة. 

ت هْرِجم اجلُْملهة اآلتِيهة ِإىله الل غهِة 
  اْلعهرهبِيَّة اْلفهِصْيحهة ! 

6-8 

خيتار   .4 أن  الطالب  يستطيع 
العبارة الصحيحة أو اخلطيئة من 

 العبارات اآلتية. 

ِاْخرتهِ اْلِعبهارهة الصَِّحْيحهة ِمنه 
 ِعبهارهات اآْلتِيهة ... الْ 

9-11 

ِمنه  ئهة  اخلْهِطي ْ اْلِعبهارهة  ِاْخرتهِ 
 اْلِعبهارهات اآْلتِيهة... 

12-14 

يكتب  .5 أن  الطالب  يستطيع 
الكتابة الّصحيحة من الكلمات  

 اآلتية. 

عهنيِّ اْلِكتهابهة الصَِّحْيحهة ِمنه 
ِلمهات اآلتِيهة !   اْلكه

15-18 

ميأل الفرا: يستطيع الطالب أن   .6
 من الكلمات اآلتية.

ِلمهاِت  اْلكه ِمنه  اْلفهرها:  ِاْمإلهِ 
 اآْلتِيهة ! 

19-22 

يكمل  .7 أن  الطالب  يستطيع 
 اجلمل بضمري.

ِة  أهِب ..... السَّيَّارهة يف سهاحه
 اْلب هْيِت.

23-26 

يستطيع الطالب أن يعنّي الفعل   .8
 املاضي. 

ِمْن  اْلمهاِضْي  ِفْعُل 
اِكُر"..   . "يُذه

27-29 
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يستطيع الطالب أن يعنّي الفعل   .9
 املضارع.

ِفْعُل اْلُمضهارِع ِمْن  
 "غهسهله"...

30-32 

يدّل على  .10 الطالب أن  يستطيع 
جبملة  وفقا  الصحيحة  الصور 

 املقدمة.

اجلُْملهة اْلُمنهاِسبهة هِلِٰذه  
 ..  الُصْورهة، ِهيه

 

33-35 

حسب املؤشرات و   على أساس  من حيث احملتوىاللغة العربية    اختبار  بعد تطوير
  الطالب لفصل احلادية عشر يف املدرسة الثانوية احلكومية العامة العاشرة ماالنج. قدرة  

ميزة مسابقة االختبار ابستخدام    إعدادنتيجة تطوير االختبار من حيث احملتوى هو  ف
(fitur quiz)  وسيلة كاهوت   يف  “KAHOOT”.  االختبار  عملّية واخلطوات   إعداد 

 كما يلي:  لتصميم االختبار بوسيلة كاهوت 
 ”KAHOOT“عملي ة تصميم وإعداد االختبار بوسيلة كاهوت  .1

بوسيلة كاهوت  االختبار  تصميم  عملّية  استخدمت ”KAHOOT“  يف   ،
وإجراء أو اختيار    ة األسئلةسواء يف حتديد هويّ الفصحى    الباحثة  اللغة العربّية  

املنهج    ويتماألجوبة.   يف  واملؤّشرات  األساسية  ابلكفاءة  وفقاً  االختبار  إعداد 
مع  بنفسها  الباحثة  ُتصنع  الوسيلة  هذه  املستخدمة يف  األسئلة  إجراء  الدراسي. 
التوجيه على املواد التعليمية يف كتاب اللغة العربية يف الفصل احلادية عشر. وعدد 

 35سؤاال من مهارة االستماع، و  30 هذه البحث تتكّون من  بنود االختبار يف
وكذلك   القراءة  مهارة  من  وعددهم    35سؤاال  الكتابة.  مهارة  من   100سؤاال 

التسجيل لكل عنصر على درجة   إذا كانت اإلجابة   1سؤال. حتتوي إرشادات 
 .100إذا كانت اإلجابة خاطئة ِبعلى قيمة  0صحيحة و
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االختبار يف كا  االختبار  قبل وضع  لكّل  املوضوع  الباحثة  هوت، صّممت 
شكل  Power Point   بباويربوينت   لكّل   ،(JPEG)على  موضوع  التصميم  وهذا 

 املهارة: 

 
 )تصميم موضوع مهارة االستماع(  1. 4الصورة 

الباحثة  استخدمت  شكل  Power Point   مثّ  صورة    (JPEG)على  لتصّمم 
تطبيق   واستخدمت  االستماع،  مهارة  يف  الفيديو.    Inshotالفيديو  ودمج  لقطع 

 والصور كما يلي: 

 
 )تصميم الغالف فيديو ملهارة االستماع( 2. 4الصورة 

 
 )تصميم فيديو ملهارة االستماع(  3. 4الصورة 
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الكتابة  مثّ يف مهارة القراءة ومهارة الكتابة صّممت الباحثة النّص القراءة و 
أيضا، لدخول  الصور إىل وسيلة   (JPEG)على شكل  Power Point   بباويربوينت  

 كاهوت. وهذا تصميم النّص القراءة والكتابة : 

 
 )تصميم النّص القراءة والكتابة(  4. 4الصورة 

 ”KAHOOT“ اخلطوات لتصميم االختبار بوسيلة كاهوت .2
الباحثة  قام اختبار  ت  تطوير  يف  بوسيلة كاهوت اخلطوات  العربية   اللغة 

“KAHOOT”كما يلي ، : 
 4. 4اجلدول 

 ”KAHOOT“ اخلطوات لتصميم االختبار يف كاهوت 
 الصورة  البياانت  الرقم 

موقع . 1 إىل  الباحثة    دخلت 
 http://kahoot.com/   وتسجيل
(sign up)   املسؤول بتكوين 
(akun)   املكون وصناعة   ابسم 
(password)   مث إدخال الصفحة

 (. log-in)الشخية 

 

http://kahoot.com/
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لدخول   4ظهر   .2 خيارات 
كمعّلما، وكطالبا، وكاجتماعيا،  
الباحثة   واختارت  وعامال، 
مسؤوال كمدرسة لتكوين السؤال  

  عن اختبار اللغة العربية. 

بعد  .3 املظهورة  الصورة  هذه 
والستمرار  ،  (sign up)التسجيل  

تكوين  عن  بعدها  اخلطوة  إىل 
 .New Kالسؤال يعين إضغط 

 
يلي:   4ظهر   .4 كما  خيارات 

االختيار   الّسؤال  تصنع  الباحثة 
وإن أراد    Quiz املتعدد فإضغاط   

فإضغاط   اجملموعة  لعبة  بصناعة 
Discussion  حتتار والباحثة   ،

تكوين  Quiz إبضغاط يف 
 الّسؤال. 

 

الّسؤال    تمتّ  .5 لكتابة  الصفحة 
االختيار  املتعّدد، وإدخال قائمة  
األربعة  األجوبة  مع  األسئلة 
الّصحيحة،   األجوبة  بعالمة 
فيه   اإلجابة  وقت  مّدة  وتنظيم 
على  بنظر  املكون  أراد  كما 

 صعوبة الّسؤال.
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اليت  .6 األسئلة  من  املثال  هذا 
على  وضغط  الباحثة،  صنعتها 

Add Question   ا لّسؤال  لتكوين 
ويف  التداوي،  على  األخرى 
الّسؤال   صناعة  على  إنتهاء 

على   يكون    Saveلضغط  ألن 
 األسئلة حافظة. 

 

 اختيارات كما يلي: 4هناك  .7
Edit it.لتحريري الّسؤال : 
Play it .لبدء االختبار : 

Share it  وسائل إىل  لشاركة   :
  التواصل اإلجتماعي. 

واالنتهاء،   بعد .8 األسئلة  صنعت 
إلجابة   لّلعبة  الباحثة  بدأت 
للتعليم  خياران  وهناك  األسئلة 

(teach)  والتعيني(assign) ،
ألّن    التعيني  الباحثة  اختارت 

 املعّلم بعيد عن الطالب. 
فالطالب جتيب األسئلة بنفسهم 

 يف بيتهم. 
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مدة  .9 الباحثة  عّينت  ذلك،  بعد 
للع مستعّدا  واألسئلة  مل العمل 

 لكل الطالب. 
يستعد  أن  الطالب  وجيب على 

إىل     /http://kahoot.it ليصلون 
أجهزة   أو  احملمولة  عرب  إّما 

 الكمبيوتر. 
 

 ( pin) املعلم بتقسيم الدبوس  قام .10
الرقم   ويدخلون  أن  للطالب 
بنفسهم  الطالب  االسم  ويكتبو 
ليكون امسهم مكتوبة وحافظة يف 

  حقائق التقومي. 

للعمل، ظهر   .11 الوقت  انتهاء  بعد 
الطالب   ونتائجهم   3-1اسم 

ِبعلى النتيجة اليت جييب السؤال  
واستطاع   والسريعة.  الصحيحة 
من  الكاملة  نتيجة  ظهور  على 

على   بضغط   Getالطالب 

Result. 
 

نظرا إىل اجلدول السابقة، أّن عرض االختبار ملهارة القراءة ومهارة الكتابة هو  
على شكل إجاابت االختيار املتعّدد جمهزة بصور مناسبة مع مواصفات السؤال. إجراء  
األسئلة مهارة القراءة ومهارة الكتابة يُدخل  يف مسابقة امليزة، حيث أّن إعداد األسئلة 

. عرض أسئلة Link YouTubeِبسئلة الصوت اليت يُدخل إىل   مهارة االستماع ُيكمل  
وخصائص  السؤال  خبصائص  وفقا  جّذابة  وصور  ِبلوان  يكمل  واإلجابة  االختبار 

http://kahoot.it/


72 
 

 
 

الصوت اجلّيد. واللغة املستخدمة هي اللغة العربّية وفقا لقواعد النحو والّصرف سواء  
 يف أمر السؤال واإلجابة على السؤال.  

 اإلنتاج تطوير  .ج
بوسيلة كاهوت  العربّية  اللغة  اختبار  الباحثة  طّورت  اإلنتاج  تصميم  بعد 

“KAHOOT”    لطالب الفصل احلادية عشر يف املدرسة الثانوية احلكومّية العاّمة العاشرة
إلكرتونية   نسخة  بشكل  املطّورة  العربّية  اللغة  واختبار  لكّل (Softcopy)ماالنج.   ،

على طريق فتح    ”KAHOOT“بار بوسيلة كاهوت  شخص يستطيع الستخدام االخت
مثّ كتبت موضوع الذي تريدين،  ،   Discovery  واختارت الباحثة     kahoot.com  صفحة

 والصورة كما يلي: 

 
  )عرض القائمة يف كاهوت( 5. 4الصورة 

 ”KAHOOT“ غالف االختبار يف وسيلة كاهوت .1
 اسم املوضوع الذي ُتكتب يف كاهوت كما يف الصور اآلتية:  
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 )غالف مهارة االستماع(  6. 4الصورة 

 
 )غالف مهارة القراءة(  7. 4الصورة 

 
 )غالف مهارة الكتابة(  8. 4الصورة 

 عرض االختبار يف الوسيلة كاهوت .2

 
 )السؤال ملهارة االستماع(  9. 4الصورة 
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 )السؤال ملهارة القراءة(  10. 4الصورة 

 
 )السؤال ملهارة الكتابة(  11. 4الصورة 

 : تطوير اختبار اللغة العربية كما يليخصوصية و 
رّكزت الباحثة اختبار اللغة العربّية يف هذا البحث مبوضوع واحد عن "احلياة اليومّية"  (أ

لثالث مهارات وهي مهارة االستماع ومهارة القراءة ومهارة الكتابة من كتاب اللغة 
العربية   اللغة  وهو كتاب  املدرسة  تلك  يف  املستخدم   Moch Wahib"العربية 

Dariyadi dan Betric Feriandika"   الثانوية املدرسة  يف  عشر  احلادية  لفصل 
 احلكومية العاشرة ماالنج يف املستوى الثاين. 

االختبار املطّور بتصميم الصور اجلّذابة يف االختبار لكي مساعدة الطالب ليذكز   (ب 
معىن الكلمة اليت توجد يف بنود االختبار. ويرتّتب اختبار اللغة العربية ابلكفاءة  

اليت واألساسية  الطالب الرئيسة  بكفاءة  وفقا  ويصنع  املدرسي  املنهج  توجد يف   
 املناسبة.  
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اتقان  (ج الطالب يف  الكفاءة  ملعرفة  البحث  املستخدم يف هذا  العربية  اللغة  اختبار 
وبنوع  املتعّدد  االختيار  اختبار  بشكل  مهارات،  ثالث  يف  خصوصا  االختبار 

 االختبار التحصيل.  
 ”KAHOOT“ اللغة العربية بوسيلة كاهوتاملبحث الثان: صالحية تطوير اختبار 
الباحثة اختبار اللغة العربية املطّور بوسيلة   قامتمثّ  وبعد انتهاء من عملّية التطوير،  

إىل ثالثة خرباء منهم عن خبري تقومي اللغة العربية، خبري الوسيلة    ”KAHOOT“  كاهوت 
لدى   االستبانة  معيار مستوى حتصيل  العربّية. هذه هي جدول  اللغة  ومعّلمة  التعليمّية، 

 اخلرباء:
 5. 4اجلدول 

 معيار النتيجة أو اإلجابة الستبانة 
1 2 3 4 5 

 انقص جدا
(KB) 

 انقص
(K) 

 مقبول 
(C) 

 جيد
(B) 

 جيد جدا 
(SB) 

 

 ولوصف نتائج االستبانة ويصنفها، وضعت الباحثة املعايري اآلتية: 

 6. 4اجلدول 
 وصف النتيجة من االستبانة

 النسبة املئوية  التقدير  الرقم 
 %  29 -%  0 انقص جدا 1
 % 49 -%  30 انقص 2
 % 69 -%  50 مقبول  3
 % 89 -%  70 جيد 4
 % 100 -%  90 جّيد جّدا  5

 التصديق من خبري التقومي  .1
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اخلبري األّول هو األستاذ الدكتور بسري مصطفى املاجستري، وهو حماضر ملادة  
إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  والتعليم  الرتبية  علوم  يف كّلّية  العربية  اللغة  تعليم  تقومي 

تيجة اإلسالمّية احلكومّية ماالنج. صّدق هذا اخلبري من انحية احملتوى واللغة، وأما ن
 تصديقه فيما يلي: 

 7. 4اجلدول 
 االستبانة واإلجابة من خبري التقومي عن احملتوى 

 عرض االختبار الرقم 
 درجات

1 2 3 4 5 
  √    منظِّم املفهوم  .1
 √     اكتمال ُهِويّة األسئلة  .2
األساسّية   .3 لكفاءة  وفقا  األسئلة  عرض 

 واملؤّشرات 
    √ 

 √     مناسبة فئة األسئلة  .4
  √    كوسيلة التقومي عملّية وفعالية .5
 √     اإلجابة الصحيحة مناسبة  .6
 √     مشاركة الطالب فعالية  .7

 َجودة احملتوى 
 √     اكتمال األسئلة وفقا للمادة  .8
  √    ِدقّة املفهوم .9
 √     دقّة الّصور .10
  √    دقّة الفردات .11
 √     التواصل .12
  √    تشجيع الفضول على الطالب  .13



77 
 

 
 

  √    األسئلة ليس له معىن ُمزدهوِج .14
 √     اجلمل املستخدمة سهلة الفهم .15
  √    األسئلة مناسب بكفاءة الطالب .16
 √     عرض األسئلة ترتيبا  .17
  √    إعطاء التشجيع للتعّلم  .18

 كوسيلة التقومي استعمال االختبار  
  √    فعالية يف االستخدام  .19
 √     عملّي يف االستخدام  .20

 11 9    عدد إمجايل
والذي يتضّمن من الدرجة جّيد جدا هي: اكتمال ُهِويّة األسئلة، عرض األسئلة  
وفقا لكفاءة األساسّية واملؤّشرات، فئة األسئلة مناسبة، اإلجابة الصحيحة مناسبة،  
مشاركة الطالب فعالية، اكتمال األسئلة وفقا للمادة، دقّة الّصور، التواصل، اجلمل 

 املستخدمة سهلة الفهم، عرض األسئلة ترتيبا، وعملّي يف االستخدام. 
عملّية   التقومي  املفهوم، كوسيلة  منظِّم  هي:  جّيد  الدرجة  من  يتضّمن  والذي 

لفضول على الطالب، األسئلة ليس له  وفعالية، ِدقّة املفهوم، دقّة الفردات، تشجيع ا
معىن ُمزدهوِج، األسئلة مناسب بكفاءة الطالب، إعطاء التشجيع للتعّلم، وفعالية يف 

  االستخدام.
 8. 4اجلدول 

 نتيجة االستبانة من خبري التقومي عن احملتوى 

 التقدير  الرقم 
 الرمز 

 جمموع اإلجابة( x)النتيجة 
 جمموع

 1x0 0 انقص جدا .1
 1x0 0 انقص .2
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 1x0 0 مقبول  .3
 x9 36 4 جيد .4
 x11 55 5 جيد جدا  .5

 91 جمموع 
 حتليل البياانت:  

 النتيجة مقياس األعلى  xالنتيجة األعلى = جمموعة األسئلة  -
20  x5  =100 )النتيجة األعلى( 

 النتيجة مقياس األقلى  xالنتيجة األقلى = جمموعة األسئلة  -
20  x1  =20  )النتيجة األقلى( 

 مجموع  النتيجة المقياس ∑

∑ النتيجة األعلى 
 𝑥 100% 

91

100
𝑥100 = 91% 

ابلنسبة إىل نتيجة التحليل السابق حصلت الباحثة النتيجة من اخلبري األول وهو 
وهي تقع يف املقام "جيد    91اخلبري التقومي من انحية احملتوى، هذه ظهرت من نتيجة  

%". وهبذا استخلصت الباحثة أن اختبار اللغة   100  -%    90جدا" على املعيار "
 العربّية بوسيلة كاهوت املطّور جّيد جّد الستخدام.

واالقرتاحات   التعليقات  الباحثة  وجدت  السابقة  االستبانة  النتيجة  على  بناء 
مازال من  العربية  اللغة  االختبار  بعض  املنتج ِبن يكون أحسن. وهي:  إلصالحات 

التفكري  مهارات  مستوى   LOTS  (C1, C2, C3,C4،)املنخفض   مستوى  من  يوجد  مل 
 . HOTS مهارات التفكري العليا

 9. 4اجلدول 
 االستبانة واإلجابة من خبري التقومي عن اللغة

 درجات عرض االختبار الرقم 
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1 2 3 4 5 
 √     وضوح يف تقدمي املعلومات .1
  √    فهم القراءة .2
  √    اللغة اإلندونيسيةاملناسبة لقواعد  .3
  √    املناسبة لقواعد اللغة العربية .4
  √    مناسبة استخدام اللغة اجليدة .5
 √     استخدام اللغة املتفاعلة املتكلمة .6
  √    املناسبة لتطور ذكاء الطالب  .7
  √    املناسبة لتطور مشاعر الطالب  .8

 √     مناسبة القراءة احلرفية  .9

 √     صحة املصطلحات .10

 20 24    عدد إمجايل
وضوح يف تقدمي املعلومات، استخدام  والذي يتضّمن من الدرجة جّيد جدا هي:  

 اللغة املتفاعلة املتكلمة، مناسبة القراءة احلرفية، وصحة املصطلحات. 
هي:   جّيد  الدرجة  من  يتضّمن  اللغة والذي  لقواعد  املناسبة  القراءة،  فهم 

املناسبة   اجليدة،  اللغة  استخدام  مناسبة  العربية،  اللغة  لقواعد  املناسبة  اإلندونيسية، 
 لتطور ذكاء الطالب، واملناسبة لتطور مشاعر الطالب.

 10. 4اجلدول 
 نتيجة االستبانة من خبري التقومي عن اللغة

 التقدير  الرقم 
 الرمز 

 جمموع اإلجابة( x)النتيجة 
 جمموع

 1x0 0 انقص جدا .1
 1x0 0 انقص .2
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 1x0 0 مقبول  .3
 x6 24 4 جيد .4
 x4 20 5 جيد جدا  .5

 49 جمموع 
 حتليل البياانت:  

 النتيجة مقياس األعلى  xالنتيجة األعلى = جمموعة األسئلة  -
10  x5  =50  )النتيجة األعلى( 

 النتيجة مقياس األقلى  xالنتيجة األقلى = جمموعة األسئلة  -
10  x1  =10  )النتيجة األقلى( 

 مجموع  النتيجة المقياس ∑

∑ النتيجة األعلى 
 𝑥 100% 

49

50
𝑥100 = 98% 

ابلنسبة إىل نتيجة التحليل السابق حصلت الباحثة النتيجة من اخلبري األول وهو  
وهي تقع يف املقام "جيد    98اخلبري التقومي من انحية اللغة، هذه ظهرت من نتيجة  

%". وهبذا استخلصت الباحثة أن اختبار اللغة   100  -%    90ا" على املعيار "جدّ 
 الستخدام. االعربّية بوسيلة كاهوت املطّور جّيد جدّ 

بعد طورت الباحثة من الناحية اللغة، قامت الباحثة ابصالح هذا االختبار اللغة  
 العربية، واصالح الباحثة كما يلي: 

 السؤال قبل التصحيح من مهارة االستماع  (أ
 (30-26ورقم  20-6الكلمة املناسبة مبا مسعت". )السؤال : رقم "اخرت 

 السؤال بعد التصحيح 
 "اخرت الكلمة املناسبة اّليت مسعت". 

 السؤال قبل التصحيح من مهارة القراءة  (ب 
 (29"العبارة الّصحيحة وفقا ابلّنص، إاّل". )السؤال : رقم  
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 "السؤال بعد التصحيح
 القراءة". عنّي العبارة اخلطيئة وفقا ابلنص 

 السؤال قبل التصحيح من مهارة الكتابة ج( 
 (3-1"رّتب الكلمات اآلتية لتكون مجال مفيدة". )السؤال : رقم 

 السؤال بعد التصحيح 
 "رّتب الكلمات اآلتية لتكون مجلة مفيدة". 

 السؤال قبل التصحيح من مهارة الكتابة د( 
 (11-9"العبارة الّصحيحة اآلتية، هي". )السؤال : رقم 

 السؤال بعد التصحيح 
 "عنّي / اخرت العبارة الّصحيحة من العبارات اآلتية". 

 السؤال قبل التصحيح من مهارة الكتابة ه( 
 ( 14-12"العبارة الّصحيحة اآلتية هي، إاّل ". )السؤال : رقم  

 السؤال بعد التصحيح 
 "عنّي / اخرت العبارة اخلطيئة من العبارات اآلتية". 

 التصحيح من مهارة الكتابة السؤال قبل و( 
 (18-15"عنّي الكتابة الّصحيجة من الكلمة اآلتية". )السؤال : رقم  

 السؤال بعد التصحيح 
 "عنّي الكتابة الّصحيجة من الكلمات اآلتية". 

 السؤال قبل التصحيح من مهارة الكتابة ز( 
 ( 22-19"الكتابة الصحيحة من الكلمة اليت حتتها خط هي". )السؤال : رقم  

 السؤال بعد التصحيح 
  "امإل الفرا: من الكلمات اآلتية" 

 التصديق من خبري الوسيلة التعليمي ة .2
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اخلبري الثاين هو األستاذ احلاج أمحد مّكي حسن املاجستري، وهو حماضر ملادة  
والتعليم جبامعة موالان   الرتبية  علوم  العربية يف كّلّية  اللغة  تعليم  اإللكرتوين يف  التعليم 

 مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج. وأما نتيجة تصديقه فيما يلي: 
 11. 4اجلدول 

 االستبانة واإلجابة من خبري الوسيلة التعليمّية 

 عرض االختبار الرقم 
 درجات

1 2 3 4 5 
 √     منظِّم املفهوم  .1
 √     وضوح اإلرشادات لالستخدام  .2
 √     عليها الطالب وضوح القيمة اليت حيصل  .3
 √     عرض األسئلة جّذابة  .4
 √     استخدامها بشكل األفراد أو اجملموعات  .5
 √     عرض اإلجابة على األسئلة  .6

 تصميم احملتوى 
  √    تكوين الّلون .7
  √    نوع حمتوايت املسابقة .8
  √    جودة الصور  .9
  √    مالءمة األحرف .10
  √    اإلبداعّية والديناميكّية  .11
   √   ظهور عناصر التصميم .12
  √    عرض الوسيلة جّذابة  .13
 √     توفر دافع التعّلم  .14
 √     سهولة الوصول إىل التطبيقات  .15
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  √    فعالية لإلستخدام .16
 √     استخدام أدوات التقومي عمليّ  .17
وأزرار االختبار سهلة  قائمة املسابقات  .18

 الفهم
    √ 

 10 7 1   عدد إمجايل
والذي يتضّمن من الدرجة جّيد جدا هي: منظِّم املفهوم، وضوح اإلرشادات  
جّذابة،   األسئلة  عرض  الطالب،  عليها  حيصل  اليت  القيمة  وضوح  لالستخدام، 

اإلجابة على   اجملموعات، عرض  أو  األفراد  بشكل  دافع استخدامها  توفر  األسئلة، 
وقائمة   عملّي،  التقومي  أدوات  استخدام  التطبيقات،  إىل  الوصول  سهولة  التعّلم، 

 املسابقات وأزرار االختبار سهلة الفهم. 
املسابقة،   نوع حمتوايت  الّلون،  تكوين  الدرجة جّيد هي:  من  يتضّمن  والذي 

لوسيلة جّذابة، وفعالية  جودة الصور، مالءمة األحرف، اإلبداعّية والديناميكّية، عرض ا
 لإلستخدام. والذي يتضّمن من الدرجة مقبول هو: ظهور عناصر التصميم. 

 12. 4اجلدول 
 نتيجة االستبانة من خبري الوسيلة التعليمّية 

 التقدير  الرقم 
 الرمز 

 جمموع اإلجابة( x)النتيجة 
 جمموع

 1x0 0 انقص جدا .1
 1x0 0 انقص .2
 3x1 3 مقبول  .3
 x7 28 4 جيد .4
 x10 50 5 جيد جدا  .5

 81 جمموع 
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 حتليل البياانت:  
 النتيجة مقياس األعلى  xالنتيجة األعلى = جمموعة األسئلة  -

18  x5  =90  )النتيجة األعلى( 
 النتيجة مقياس األقلى  xالنتيجة األقلى = جمموعة األسئلة  -

18  x1  =18  )النتيجة األقلى( 
 مجموع  النتيجة المقياس ∑

∑ النتيجة األعلى 
 𝑥 100% 

81

90
𝑥100 = 90% 

الباحثة   السابق حصلت  التحليل  نتيجة  إىل  الوسيلة    النتيجةابلنسبة  خبري  من 
 90وهي تقع يف املقام "جيد جدا" على املعيار "   90التعليمّية. هذه ظهرت من نتيجة   

كاهوت  %". وهبذا استخلصت الباحثة أن اختبار اللغة العربّية بوسيلة    100  -%  
 املطّور جّيد جّد الستخدام.

واالقرتاحات   التعليقات  الباحثة  وجدت  السابقة  االستبانة  النتيجة  على  بناء 
إلصالحات املنتج ِبن يكون أحسن. وهي: البدء واإلكمال ابختبار حماكاة، واستخدام  

التحدي   احلايل، وعموما هو جّيد    (fitur challenge)ميزة  للوضع  يف وسيلة كاهوت 
 تطيع لتجربة اإلنتاج.ويس 

 
 "(Fitur Challenge"ميزة التحدي ) 12. 4الصورة 

 التصديق من معل م الل غة العربية .3
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احلادية عشر، وهي  لفصل  العربّية  اللغة  معّلم  االستبانة من  نتيجة  وهذه هي 
 األستاذة أمنة الّلطيفة. وأما نتيجة تصديقها فيما يلي: 

 13. 4اجلدول 
 الّلغة العربّية ةواإلجابة من معّلماالستبانة 

 عرض االختبار الرقم 
 درجات

1 2 3 4 5 
 √     منظِّم املفهوم  .1
 √     وضوح اإلرشادات لالستخدام  .2
 √     وضوح القيمة اليت حيصل عليها الطالب  .3
 √     عرض األسئلة جّذابة  .4
 √     استخدامها بشكل األفراد أو اجملموعات  .5
 √     عرض اإلجابة على األسئلة  .6

 تصميم احملتوى 
 √     تكوين الّلون .7
  √    نوع حمتوايت املسابقة .8
  √    جودة الصور  .9
  √    مالءمة األحرف .10
  √    اإلبداعّية والديناميكّية  .11
  √    ظهور عناصر التصميم .12
 √     عرض الوسيلة جّذابة  .13
   √   توفر دافع التعّلم  .14
 √     سهولة الوصول إىل التطبيقات  .15
  √    فعالية لإلستخدام .16
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 √     استخدام أدوات التقومي عمليّ  .17
قائمة املسابقات وأزرار االختبار سهلة   .18

 الفهم
    √ 

 11 6 1   عدد إمجايل
والذي يتضّمن من الدرجة جّيد جدا هي: منظِّم املفهوم، وضوح اإلرشادات  
جّذابة،   األسئلة  عرض  الطالب،  عليها  حيصل  اليت  القيمة  وضوح  لالستخدام، 
استخدامها بشكل األفراد أو اجملموعات، عرض اإلجابة على األسئلة، تكوين الّلون،  

، ستخدام أدوات التقومي عملّي،  عرض الوسيلة جّذابة، سهولة الوصول إىل التطبيقات 
 وقائمة املسابقات وأزرار االختبار سهلة الفهم.  

الصور،   املسابقة، جودة  الدرجة جّيد هي: نوع حمتوايت  يتضّمن من  والذي 
مالءمة األحرف، اإلبداعّية والديناميكّية، ظهور عناصر التصميم، وفعالية لإلستخدام. 

 وفر دافع التعّلم.والذي يتضّمن من الدرجة مقبول هي: ت
 14. 4اجلدول 

 نتيجة االستبانة من معّلمة اللغة العربّية

 التقدير  الرقم 
 الرمز 

 جمموع اإلجابة( x)النتيجة 
 جمموع

 1x0 0 انقص جدا .1

 1x0 0 انقص .2

 3x1 3 مقبول  .3

 x6 24 4 جيد .4

 x11 55 5 جيد جدا  .5
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 82 جمموع 
 حتليل البياانت:  

 النتيجة مقياس األعلى  xالنتيجة األعلى = جمموعة األسئلة  -
18  x5  =90  )النتيجة األعلى( 

 النتيجة مقياس األقلى  xالنتيجة األقلى = جمموعة األسئلة  -
18  x1  =18  )النتيجة األقلى( 

 مجموع  النتيجة المقياس ∑

∑ النتيجة األعلى 
 𝑥 100% 

82

90
𝑥100 = 91% 

نتيجة   إىل  الباحثةابلنسبة  حصلت  السابق  اللغة   النتيجة  التحليل  معّلمة  من 
 90وهي تقع يف املقام "جيد جدا" على املعيار "  91العربّية. هذه ظهرت من نتيجة   

%". وهبذا استخلصت الباحثة أن اختبار اللغة العربّية بوسيلة كاهوت    100  -%  
 املطّور جّيد جّد الستخدام.

ال االستبانة  النتيجة  على  واالقرتاحات  بناء  التعليقات  الباحثة  وجدت  سابقة 
إلصالحات املنتج ِبن يكون أحسن. وهي: صورة بني مهارة متمايزة لفهم فرق املهارة.  

نظرا    (offline)والدافع غري موجود "ينبغي أن يكون إذا كان الفصل هو دون اتصال  
على  الفصل  الواقع  يف  ولكن  التحفيز".  التعلم  لدعم  ذلك  وغري  احلكمة  أو  للتعبري 

 .(online)االنرتنت 
 جتربة اإلنتاج  . د

فقامت الباحثة بتجربة اإلنتاج  بعد تطوير اإلنتاج وإصالح اإلنتاج من اخلرباء،  
احلادية عشر يف األوىل يف املدرسة الثانويّة احلكومّية العامة العاشرة ماالنج يف الفصل  

طالبا من   35. تتكّون من  08:30-07:00يف الساعة     2020أبريل    6التاريخ  
 فصل العلوم الطبيعي الرابع واخلامس. 
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ثالث  إىل  يقّسم  واحدة.  جتربة  الباحثة  مهارة    قامت  الختبار  األّول،  أجزاء. 
عدد ب  القراءة  الثاين، الختبار مهارة سؤاال بشكل االختيار املتعّدد.    30عدد  االستماع ب

سؤاال. قامت الباحثة االختبار    35عدد  والثّالث، الختبار مهارة الكتابة بسؤاال.    35
إىل بعض   ( simulation test) يف أوقات خمتلفة، وقبلها قامت الباحثة االختبار التجربة

ودون   يسري  إجراؤه  ميكن  بوسيلة كاهوت  االختبار  إذا كان  ما  ليبحث  الطالب 
 املشاكل. 

الباحثة   قامت  ذلك  بوسيلة كاهوت بعد  العربية  اللغة    ”KAHOOT“  ابختبار 
الباحثة إىل الطالب بعض   شرحت. قبل جتربة اإلنتاج  لطالب الفصل احلادية عشر

اإلنرتنت عرب  اختبار  لبدء  الطالب ”KAHOOT“  سيلة كاهوت بو   خطوات  بعد   .
 يفهمون عن شرحت الباحثة فبدء االختبار عرب اإلنرتنت.

االختبار   ليعمل  الطالب  ينتهي  بعد    .”KAHOOT“  بوسيلة كاهوت عندما 
قّسمت الباحثة استبانة عن إجابة الطالب ليعطي بعض املالحظات وملعرفة   ذلك،

من  االستبانة  نتيجة  املطّور.  بوسيلة كاهوت  العربية  اللغة  اختبار  العملي  التطبيق 
 كما يلي:  يف الفصل احلادية عشرالطالب 

 15. 4اجلدول 
 األسئلة يف االستبانة من الطاّلب

 معايري التقومي الرقم 
 درجات

1 2 3 4 5 
بوسيلة   .1 العربية  اللغة  املسابقة  تصميم 

 كاهوت جّذابة
     

جيعلين أكثر محّاسا     مسابقة اللغة العربية .2
 يف تعّلم اللغة العربية
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بوسيلة كاهوت جيعل التقومي التعليم اللغة   .3
 العربية ليس ُملّ 

     

يف   .4 والّصور  األصوات  عرض  أن  رأيي 
 وسيلة كاهوت جّذابة جّدا 

     

أشعر أّن املسابقة بوسيلة كاهوت يستطيع   .5
 أن ينموا دافعي يف تعّلم اللغة العربّية 

     

      األسئلة املقّدمة وفقا مبا تعّلمته يف الفصل .6

      مواّد األسئلة املقّدمة سهولة الفهم .7

اجلمل املستخدمة يف األسئلة وضوحة   .8
 وسهولة الفهم 

     

الّلغات املستخدمة يف مسابقة اللغة  .9
 العربية بسيطة سهولة الفهم

     

بوسيلة كاهوت يسّهلين ملعرفة قيمة   .10
 اإلمتحان

     

وسيلة كاهوت ميكن الوصول إليها   .11
 بسهولة

     

قائمة املسابقات وأزرار االختبار سهلة   .12
 الفهم

     

 16. 4اجلدول 
 نتيجة االستبانة من الطاّلب 

 عدد

 إمجايل
رقم   مؤشرات

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 الطالب
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54 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 1 

55 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 2 

57 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 

57 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

58 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 6 

56 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 7 

56 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 8 

54 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 9 

54 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 10 

58 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 11 

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 

59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 14 

58 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 15 

59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 16 

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 17 

55 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 18 

54 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 19 

57 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 20 

59 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 21 

59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 22 

58 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 23 
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60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 24 
57 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 25 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 26 
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 27 
58 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 28 
58 5 4 5 5  5 5 5 4 5 5 5 5 29 
59 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 30 
56 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 31 
58 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 32 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 33 
58 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 34 
59 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 35 

 عدد إمجايل 2019
 حد أعلى 2100

 واستخدام الباحثة الرمز ملعرفة نتائج االستبانة على القيمة املئوية وهو: 
 عدد  إجمالي ∑

∑ حد أعلى 
 𝑥 100% 

2019

2100
𝑥100 = 96% 

هذه    من الطالب.  النتيجة  ابلنسبة إىل نتيجة التحليل السابق حصلت الباحثة 
  100 -%    90وهي تقع يف املقام "جيد جدا" على املعيار "  96ظهرت من نتيجة   

  ”KAHOOT“  %". وهبذا استخلصت الباحثة أن اختبار اللغة العربّية بوسيلة كاهوت 
 املطّور جّيد جّد الستخدام ومناسب ابحتياجات الطالب.
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التعليقات  الباحثة  وجدت  السابقة  االستبانة  النتيجة  على  واالقرتاحات    بناء 
إلصالحات املنتج ِبن يكون أحسن. وهي: عندما يف مهارة االستماع، من التطبيق 

 كاهوت هناك صوت مقاطعة الرتكيز الطالب عند إجابة األسئلة. 

 تقومي اإلنتاج  .ه

قدرة الطالب عن إجابة السؤال من   ناهذه اخلطوة هي اخلطوة اآلخرة وهنا عرف
 مهارة الكتابة. ومن اختبار اللغة العربية بوسيلة كاهوت مهارة االستماع ومهارة القراءة و 

“KAHOOT”  :نعرف النتيجة الطالب كما يلي 

 17. 4اجلدول 
 نتائج االختبار الطالب 

 االسم الرقم 
 النتيجة

 الكتابة القراءة  االستماع 
 33 32 28 أمحد هاشم 1
 33 34 28 أروم رساليا زين 2
 33 33 28 ابهرة رزقي سوراينيسة  3
 33 33 28 أيدا سلما هاين 4
 32 32 27 برلياان فييب رمحاداين 5
 29 32 27 ريزال فاجار سوسنتوا  6
 29 32 26 ريكوا فرنندوا جندري نوغراها 7
 29 32 25 أديسا سلسابيال هسنا 8
 28 32 25 أوديزا سلسابيال هسنا 9

 28 31 25 مارندرا سلفيتا  10
 28 31 24 فرمتا ساري نعيمة الثانية  11
 28 31 24 أوليا سابريا عائشة  12
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 27 31 23 نور عيين رمحا يوداوايت  13
 27 30 23 أمتاداين رهايوا فهر النساء 14
 26 30 22 جهيا فيّازا  15
 26 30 22 سافينا فوتري جرياندي  16
 25 30 21 ديفا تيفا جوفا  17
 25 29 21 كيزاي فوتري يولياان  18
 23 28 20 سربينا أوليا  19
 22 28 20 حمّمد أريبة وجياكساان  20
 21 28 19 بلقيس نبيال  21
 20 27 19 نور العفيفة 22
 20 26 19 ريزال فاجار سوسنتوا  23
 20 25 18 حمّمد إرفان 24
 19 24 18 خليفة جاندرى  25
 18 24 18 أوراليا سيكار ووري  26
 18 23 17 أكتافييا منداراينبرلييان بريلسكا  27
 18 23 17 بنتانج فاموجنكاس 28
 17 23 15 غليندا غريسلديس فييون فارداىن 29
 17 20 14 برتانزى رمديكا 30
 17 20 14 سوراي دوي رمحن  31
 17 18 14 تري إيفان فريبادي  32
 17 18 13 ريزا رفسا عبد هللا  33
 16 18 12 جيلني أوديتا برليان  34
 15 17 11 مرييين دوي كوسوما 35
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درجة الصدق والثبات والصعوبة والتمييز تطوير اختبار اللغة العربية املبحث الثالث:  
 ”KAHOOT“ بوسيلة كاهوت

 درجة الصدق   .أ
قامت الباحثة بتحليل درجة الصدق من الدرجات احملصولة، إبدخال البياانت  

طالبا يف الفصل احلادية    35والنتيجة اليت حصلت  .    ”Microsoft Exel“برانمج  إىل  
 :ذكر يف اجلدول اآلتيةكما ،  عشر من فصل العلوم الطبيعي الرابع واخلامس
 18. 4اجلدول 

 نتائج صدق بنود االختبار 
 البيان  r hitung r table السؤال

1 2 3 4 
 مهارة االستماع 

 صدق  0,334 0,355 1
 صدق  0,334 0,431 2
 صدق  0,334 0,400 3
 صدق  0,334 0,502 4
 صدق  0,334 0,382 5
 صدق  0,334 0,362 6
 صدق  0,334 0,394 7
 صدق  0,334 0,370 8
 صدق  0,334 0,454 9

 صدق  0,334 0,393 10
 صدق  0,334 0,443 11
 غري صدق 0,334 0,283 12
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 صدق  0,334 0,501 13
 غري صدق 0,334 0,321 14
 صدق  0,334 0,381 15
 صدق  0,334 0,406 16
 صدق  0,334 0,403 17
 غري صدق 0,334 0,229 18
 صدق  0,334 0,400 19
 غري صدق 0,334 0,178 20
 صدق  0,334 0,345 21
 صدق  0,334 0,579 22
 صدق  0,334 0,382 23
 غري صدق 0,334 0,289 24
 صدق  0,334 0,344 25
 غري صدق 0,334 0,059 26
 صدق  0,334 0,434 27
 صدق  0,334 0,346 28
 صدق  0,334 0,348 29
 صدق  0,334 0,396 30

 مهارة القراءة 
 صدق  0,334 0,396 1
 صدق  0,334 0,439 2
 صدق  0,334 0,431 3
 صدق  0,334 0,384 4



96 
 

 
 

 صدق  0,334 0,490 5
 صدق  0,334 0,413 6
 صدق  0,334 0,357 7
 صدق  0,334 0,688 8
 صدق  0,334 0,542 9

 صدق  0,334 0,341 10
 صدق  0,334 0,695 11
 صدق  0,334 0,402 12
 صدق  0,334 0,342 13
 صدق  0,334 0,405 14
 صدق  0,334 0,355 15
 صدق  0,334 0,395 16
 صدق  0,334 0,430 17
 صدق  0,334 0,391 18
 غري صدق 0,334 0,189 19
 صدق  0,334 0,363 20
 صدق  0,334 0,443 21
 صدق  0,334 0,358 22
 صدق  0,334 0,413 23
 غري صدق 0,334 0,199 24
 صدق  0,334 0,396 25
 صدق  0,334 0,383 26
 غري صدق 0,334 0,199 27
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 غري صدق 0,334 0,007 28
 غري صدق 0,334 0,049 29
 غري صدق 0,334 0,181 30
 صدق  0,334 0,459 31
 صدق  0,334 0,372 32
 صدق  0,334 0,382 33
 صدق  0,334 0,359 34
 صدق  0,334 0,405 35

 مهارة الكتابة
 غري صدق 0,334 0,231 1
 صدق  0,334 0,440 2
 صدق  0,334 0,443 3
 صدق  0,334 0,358 4
 صدق  0,334 0,411 5
 صدق  0,334 0,491 6
 صدق  0,334 0,338 7
 صدق  0,334 0,436 8
 صدق  0,334 0,557 9

 صدق  0,334 0,415 10
 صدق  0,334 0,424 11
 صدق  0,334 0,441 12
 صدق  0,334 0,350 13
 صدق  0,334 0,651 14
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 صدق  0,334 0,342 15
 صدق  0,334 0,379 16
 غري صدق 0,334 0,282 17
 صدق  0,334 0,436 18
 غري صدق 0,334 0,206 19
 صدق  0,334 0,436 20
 صدق  0,334 0,384 21
 صدق  0,334 0,417 22
 غري صدق 0,334 0,079 23
 صدق  0,334 0,377 24
 غري صدق 0,334 0,103 25
 غري صدق 0,334 0,241 26
 غري صدق 0,334 0,148 27
 غري صدق 0,334 0,049 28
 صدق  0,334 0,365 29
 صدق  0,334 0,372 30
 صدق  0,334 0,377 31
 صدق  0,334 0,369 32
 صدق  0,334 0,417 33
 صدق  0,334 0,544 34
 صدق  0,334 0,383 35

إذا كان صادقا  يكون  االختبار  من    r hitung   بنود   r tabel    "rأكرب 

hitung> r tabel    "فيكون بنود األسئلة صادقا، وإذا كان  r hitung    أصغر منr 
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tabel   "r hitung< r tabel "   .فيكون بنود األسئلة غري صدق وحتتاج إىل التصحيح
، ألّن عدد    r tabel  5%أُتخذ من    0،334يعين      r tabel  و r hitung  مقارنة بني
 نفرا من التجربة.  35املتغرّي هو 
، والّسؤال سؤاال  30اجلدول أّن األسئلة من مهارة االستماع عدده    إىلنظرا  

،  24،  20،  18،  14،  12منهم الّسؤال يف منرة    6سؤاال، و    24الصدق عدده  
 من غري صدق.  26

سؤاال،   29سؤاال، والّسؤال الصدق عدده    35ومن مهارة القراءة عدده  
 من غري صدق.  30،  29، 28، 27، 24، 19منهم الّسؤال يف منرة  6و

سؤاال،    27والّسؤال الصدق عدده  سؤاال،    35ومن مهارة الكتابة عدده  
الّسؤال يف منرة    8و من غري    28،  27،  26،  25،  23،  19،  17،  1منهم 

،   100الباحثة أّن مجيع األسئلة من ثالث مهارات عددهم    تمتّ   صدق. سؤال 
 سؤاال. 20سؤاال وغري صدق  80والّسؤال الصدق عدده 

 الثبات .ب
فقامت الباحثة بتحليل درجة  ،  صدق االختباربعد قامت الباحثة بتحليل درجة  

 حصلت النتيجة كما يلي: ف ،(KR 21)ب يدوي برمز احلس  ثبات االختبار 

N: 35 

∑Xt: 2514 

∑ Xt2: 185672 

:  
∑Xt

N
tM 

2514

35
t: M 

71,8t: M 

∑Xt2: ∑Xt2  −
(∑Xt)2

N
  

∑Xt2 ∶  185672 −
6320196

35
  

∑Xt2 ∶  185672 − 180577.03 

∑Xt2 ∶ 5094.97 

St2 : 
∑X𝑡2

N
 

St2 : 
5094.97

35
= 145.6 
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رجارتسون   كودر  طريقة  على  البحث  هذا  الباحثة  -Kuderواختارت 

Richardson   ابستخدام الرمز(KR 21)،   :والرمز كما يلي 

(
N

N−1
) (1 −

Mt(N−Mt)

(N)−(St2)
)= 11r 

(
35

35−1
) (1 −

71.8(35−71.8)

(35)−(145.6)
)= 11r 

(
35

34
) (1 −

71.8(36.8)

5096
)= 11r 

(1.03) (1 −
2642.24)

5096
)= 11r 

(1.03) (1 − 0.52)= 11r 

(1.03) (0.48)= 11r 

0.4944= 11r 

.  0،494أّن نتيجة االختبار    ناوبعد حساب األخري من الرمز السابق، عرف
عن جدول التفسري ملستوى الثبات، أّن نتيجة الثبات بني   1.  2كما يف اللوحو  

بوسي  0،400-0،600 العربية  اللغة  اختبار  وحساب  متوسط،  لة كاهوت هو 
. إذن مستوى الثبات من هذا 49،  0هو    مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة ماالنج

 االختبار هو مستوى متوسط. 
،  1،00  -0،90بني  قال إّن بنود األسئلة تكون أعلى جّد إذا كانت قيمة  

متوّسط إذا كانت قيمة  تكون  ، و 0،89  -0،70أعلى إذا كانت قيمة بني    تكونو 
  تكون ، و 0،49  -0،30سفلى إذا كانت قيمة بني    تكون، و 0،69  -0،50بني  

 . 0،30كانت قيمة انقص من   إذاأسفل 
 درجة الصعوبة  .ج

الختبار اللغة العربية بوسيلة كاهوت. استخدمت الباحثة  درجة الصعوبة    ملعرفة
نستطيع ملعرفة درجة الصعوبة من بنود االختبار بقسمة    . ”Microsoft Exel“برانمج  

الطالب الذي حصل الدرجة اجلّيدة )الفرقة العالية( والذي حصل الدرجة غري بني  
امل )الفرقة  هو  تدينّ جّيدة  االختبار  هذا  يف  الطالب  وعدد  وأنخذ    35(.  طالبا. 

 101، واحلساب كما يلي:تدينّ من الطالب لقسمة عدد فرقة العالية وامل  5،27%
 

101 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, (BPFE: 

Yogyakarta: 2011), hlm. 192-193 
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27،5% x  عدد الطالب= عدد كل الفرقة 
27،5% x 35 :9،6 

 عدد لكّل الفرقة  10إذا مّت تقريبة إىل 
عرف هنا  )  ناومن  عشرة  هو  العالية  فرقة  عدد  الفرقة 10أّن  يف  من  وكذلك   )

فرقة.  تدينّ امل من كّل  الصحيحة  اإلجاابت  عدد  الباحثة  حسبت  ذلك،  وبعد   .
 واستخدمت الباحثة الرمز كما يلي: 

ITK =
FKT + FKR

N
 

ITK :مستوى الصعوبة 
FKT :اإلجاابت الصحيحة يف اجملموعة العاليا  عدد 
FKR : ّعدد اإلجاابت الصحيحة يف اجملموعة املتدين 

N  :( 20= 10+10عدد مشارك االختبار يف اجملموعتني) 
 وابلتايل النتيجة األخرية من حساب درجة الصعوبة لكّل األسئلة:

 19. 4اجلدول 
 نتائج مستوى الصعوبة

رقم  
 السؤال

 درجة الصعوبة  النتيجة اب الثاناحلس  احلساب األو ل 

1 2 3 4 5 
 مهارة االستماع 

 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17= 10+7 1
 متوسط 0،65 = 20: 13 13=8+5 2
 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17= 10+7 3
 متوسط 0،8 = 20: 16 16= 10+6 4
 متوسط 0،6 = 20: 12 12=8+4 5
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 متوسط 0،5 = 20: 10 10=7+3 6
 متوسط 0،7 = 20: 14 14=9+5 7
 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17= 10+7 8
 متوسط 0،75 = 20: 15 15=9+6 9

 متوسط 0،7 = 20: 14 14=8+6 10
 متوسط 0،7 = 20: 14 14=9+5 11
 متوسط 0،65 = 20: 13 13=8+5 12
 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17= 10+7 13
 متوسط 0،55 = 20: 11 11=6+5 14
 متوسط 0،65 = 20: 13 13=8+5 15
 متوسط 0،65 = 20: 13 13=8+5 16
 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17=9+8 17
 متوسط 0،75 = 20: 15 15=9+6 18
 متوسط 0،75 = 20: 15 15=9+6 19
 سهال جدا  0،9 = 20: 18 18=9+9 20
 متوسط 0،75 = 20: 15 15=7+8 21
 متوسط 0،65 = 20: 13 13=9+4 22
 متوسط 0،7 = 20: 14 14=9+5 23
 متوسط 0،65 = 20: 13 13=8+5 24
 متوسط 0،75 = 20: 15 15= 10+5 25
 متوسط 0،7 = 20: 14 14=7+7 26
 متوسط 0،75 = 20: 15 15=9+6 27
 متوسط 0،8 = 20: 16 16=9+7 28



103 
 

 
 

 متوسط 0،7 = 20: 14 14= 10+4 29
 متوسط 0،75 = 20: 15 15= 10+5 30

 مهارة القراءة 
 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17= 10+7 1
 متوسط 0،5 = 20: 10 10=7+3 2
 سهال جدا  0،9 = 20: 18 18= 10+8 3
 متوسط 0،6 = 20: 12 12=8+4 4
 متوسط 0،75 = 20: 15 15=9+6 5
 سهال جدا  0،9 = 20: 18 18= 10+8 6
 متوسط 0،8 = 20: 16 16= 10+6 7
 متوسط 0،75 = 20: 15 15= 10+5 8
 متوسط 0،8 = 20: 16 16=9+7 9

 متوسط 0،8 = 20: 16 16=9+7 10
 متوسط 0،75 = 20: 15 15= 10+5 11
 متوسط 0،8 = 20: 16 16=9+7 12
 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17=9+8 13
 سهال جدا  0،95 = 20: 19 19= 10+9 14
 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17= 10+7 15
 سهال جدا  0،9 = 20: 18 18= 10+8 16
 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17= 10+7 17
 متوسط 0،2 =20: 4 4=3+1 18
 متوسط 0،8 = 20: 16 16=8+8 19
 متوسط 0،7 = 20: 14 14=9+5 20
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 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17= 10+7 21
 متوسط 0،8 = 20: 16 16= 10+6 22
 متوسط 0،6 = 20: 12 12=9+3 23
 سهال جدا  0،95 = 20: 19 19= 10+9 24
 متوسط 0،7 = 20: 14 14=8+6 25
 متوسط 0،65 = 20: 13 13=8+5 26
 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17=9+8 27
 متوسط 0،75 = 20: 15 15=8+7 28
 متوسط 0،45 =20: 9 9=4+5 29
 متوسط 0،8 = 20: 16 16=8+8 30
 متوسط 0،75 = 20: 15 15=9+6 31
 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17= 10+7 32
 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17= 10+7 33
 سهال جدا  0،95 = 20: 19 19= 10+9 34
 متوسط 0،65 = 20: 13 13=8+5 35

 مهارة الكتابة
 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17= 10+7 1
 متوسط 0،55 = 20: 11 11=7+4 2
 متوسط 0،7 = 20: 14 14=9+5 3
 متوسط 0،6 = 20: 12 12=8+4 4
 متوسط 0،8 = 20: 16 16= 10+6 5
 متوسط 0،8 = 20: 16 16= 10+6 6
 متوسط 0،8 = 20: 16 16= 10+6 7
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 متوسط 0،5 = 20: 10 10=7+3 8
 متوسط 0،7 = 20: 14 14= 10+4 9

 متوسط 0،7 = 20: 14 14=9+5 10
 متوسط 0،8 = 20: 16 16= 10+6 11
 متوسط 0،45 =20: 9 9=7+2 12
 متوسط 0،45 =20: 9 9=6+3 13
 متوسط 0،55 = 20: 11 11= 10+1 14
 متوسط 0،55 = 20: 11 11=7+4 15
 متوسط 0،7 = 20: 14 14=9+5 16
 متوسط 0،65 = 20: 13 13=8+5 17
 متوسط 0،8 = 20: 16 16= 10+6 18
 متوسط 0،75 = 20: 15 15=9+6 19
 متوسط 0،75 = 20: 15 15=9+6 20
 متوسط 0،55 = 20: 11 11=8+3 21
 متوسط 0،8 = 20: 16 16= 10+6 22
 سهال جدا  0،95 = 20: 19 19= 10+9 23
 سهال جدا  0،85 = 20: 17 17= 10+7 24
 متوسط 0،7 = 20: 14 14=7+7 25
 متوسط 0،65 = 20: 13 13=8+5 26
 متوسط 0،4 =20: 8 8=4+4 27
 متوسط 0،7 = 20: 14 14=6+8 28
 متوسط 0،75 = 20: 15 15= 10+5 29
 متوسط 0،7 = 20: 14 14=9+5 30
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 متوسط 0،8 = 20: 16 16=9+7 31
 متوسط 0،75 = 20: 15 15=9+6 32
 متوسط 0،8 = 20: 16 16= 10+6 33
 متوسط 0،8 = 20: 16 16= 10+6 34
 متوسط 0،75 = 20: 15 15=9+6 35

 20. 4اجلدول 
 نتائج حتليل درجة الصعوبة 

 اجلملة بنود األسئلة  قائمة الصعوبة الرقم 

 0،20أقل من  .1
 )صعب جدا( 

 مهارة االستماع: 
- 0 

 مهارة القراءة:  0
- 

0 

 الكتابة: مهارة 
- 

0 

2. 0،20- 0،80 
 )متوسط( 

 

 مهارة االستماع: 
2  ،4  ،5  ،6  ،7  ،9  ،10  ،11 ،

12  ،14  ،15  ،16  ،18  ،19 ،
21  ،22  ،23  ،24  ،25  ،26 ،
27 ،28 ،29 ،30 

24 

77 

 مهارة القراءة: 
2  ،4  ،5  ،7  ،8  ،9  ،10  ،11 ،

12  ،18  ،19  ،20  ،22  ،23 ،
21 
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25  ،26  ،28  ،29  ،30  ،31 ،
35 

 مهارة الكتابة: 
2  ،3  ،4  ،5  ،6  ،7  ،8  ،9  ،

10  ،11  ،12  ،13  ،14  ،15 ،
16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21 ،
22  ،25  ،26  ،27  ،28  ،29 ،
30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 

32 

 0،80أكثر من  .3
 )سهال جدا( 

 مهارة االستماع: 
1 ،3 ،8 ،13 ،17 ،20 6 

23 

 مهارة القراءة: 
1 ،3 ،6 ،13 ،14 ،15 ،16  ،

17  ،21  ،24    ،27  ،32  ،33  ،
34 

14 

 مهارة الكتابة: 
1 ،23 ،24 

3 

العربّية    100اجلدول، أّن درجة الصعوبة من    إىلنظرا   اللغة  سؤال يف اختبار 
أسئلة تقوم يف درجة صعب جدا،    0هي:    مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة ماالنج 

 سؤاال تقوم يف درجة سهل جدا.  23سؤاال تقوم يف درجة متوسط، و 77و
، 11،  10  ،9،  7،  6،  5،  4،  2درجة الصعوبة من مهارة االستماع يف الرقم  

12  ،14  ،15  ،16  ،18  ،19  ،21  ،22  ،23  ،24  ،25  ،26  ،27  ،28 ،
هلا درجة متوسط مبعىن جييب الطالب األسئلة اليت صحيح وخطأ متوسط،    30،  29

، 10،  9،  8،  7،  5،  4،  2سؤاال. ودرجة من مهارة القراءة يف الرقم    24عددهم  
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هلا    35،  31،  30،  29،  28،  26،  25،  23،  22،  20،  19،  18،  12،  11
 21درجة متوسط مبعىن جييب الطالب األسئلة اليت صحيح وخطأ متوسط، عددهم  

، 11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2سؤاال. ودرجة من مهارة الكتابة يف الرقم  
12  ،13  ،14  ،15  ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،22  ،25  ،26  ،27 ،
 جييب الطالب هلا درجة متوسط مبعىن  35،  34،  33،  32،  31،  30،  29،  28

 سؤاال. 32األسئلة اليت صحيح وخطأ متوسط، عددهم 
الرقم   الصعوبة من مهارة االستماع يف  هلا    20،  17،  13،  8،  3،  1درجة 

األسئلة جييب  الطالب  أكثر  مبعىن  عددهم    درجة سهال جدا  أسئلة.   6بصحيح، 
 24،  21،  17،  16،  15،  14،  13،  6،  3،  1ودرجة من مهارة القراءة يف الرقم  

األسئلة    34،  33،  32،  27،   جييب  الطالب  أكثر  مبعىن  جدا  درجة سهال  هلا 
هلا    24،  23،  1سؤاال. ودرجة من مهارة الكتابة يف الرقم    14بصحيح، عددهم  

وال أسئلة.    3درجة سهال جدا مبعىن أكثر الطالب جييب األسئلة بصحيح، عددهم  
 األسئلة اليت صعوبة. صعب جّدا مبعىن ليس هناك   ىيف مستو األسئلة  توجد 

 التمييز  . د
بوسيلة كاهوت لتمييز  ادرجة  ملعرفة   العربية  اللغة  .  ”KAHOOT“  الختبار 

بقسمة بني التمييز  نستطيع أن نعرف .”Microsoft Exel“استخدمت الباحثة برانمج  
الطالب الذي حصل الدرجة اجلّيدة )الفرقة العالية( والذي حصل الدرجة غري جّيدة  

 %27،5  انخذأ. و طالبا  35(. وعدد الطالب يف هذا االختبار  هو  تدىنّ )الفرقة امل
 ، واحلساب كما يلي: تدىنّ من الطالب لقسمة عدد فرقة العالية وامل

IDB =
FKT − FKR

n
 

IDB : مستوى التمييز 
FKT : عدد اإلجاابت الصحيحة يف اجملموعة العاليا 
FKR :اإلجاابت الصحيحة يف اجملموعة املتدينّ  عدد 
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n  :( 10/ 9،6=   35من  %27،5عدد اجملموعة العليا أو املتديّن) 
مبدرسة  قبل حساب متييز بنود االختبار ملاّدة اللغة العربّية يف الفصل احلادية عشر  

. وعدد الطاّلب من كّل فرقة هو عشرة طالب، من الثانوية احلكومية العاشرة ماالنج
اب مخسة وثالثون يف املائة من مجيع اتبعي االختبار الذين حصلوا الدرجة األعلى حس 

الباحثة يف اخلطوة التالية حلساب نتيجة حتليل التمييز ابستخدام   أتتوالدرجة األدىن. و 
 الرمز كما يلي:

 21. 4اجلدول 
 نتائج مستوى التمييز

 درجة الصعوبة  النتيجة احلساب الثان احلساب األو ل  رقم السؤال
1 2 3 4 5 

 مهارة االستماع 
 متوسط 0،3 =10: 3 3= 10-7 1
 متوسط 0،3 =10: 3 3=8-5 2
 متوسط 0،3 =10: 3 3= 10-7 3
 متوسط 0،4 =10: 4 4= 10-6 4
 متوسط 0،4 =10: 4 4=8-4 5
 متوسط 0،4 =10: 4 4=7-3 6
 متوسط 0،4 =10: 4 4=9-5 7
 متوسط 0،3 =10: 3 3= 10-7 8
 متوسط 0،3 =10: 3 3=9-6 9

 متوسط 0،3 =10: 3 3=8-6 10
 متوسط 0،4 =10: 4 4=9-5 11
 متوسط 0،3 =10: 3 3=8-5 12
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 متوسط 0،3 =10: 3 3= 10-7 13
 ضعيف  0،1 =10: 1 1=6-5 14
 متوسط 0،3 =10: 3 3=8-5 15
 متوسط 0،3 =10: 3 3=8-5 16
 ضعيف  0،1 =10: 1 1=9-8 17
 متوسط 0،3 =10: 3 3=9-6 18
 متوسط 0،3 =10: 3 3=9-6 19
 عدم التمييز 0 = 10: 0 0=9-9 20
 السالب  0،1- = 10: 1- 1- =7-8 21
 متوسط 0،5 =10: 5 5=9-4 22
 متوسط 0،4 =10: 4 4=9-5 23
 متوسط 0،3 =10: 3 3=8-5 24
 متوسط 0،5 =10: 5 5= 10-5 25
 التمييزعدم  0 = 10: 0 0=7-7 26
 متوسط 0،3 =10: 3 3=9-6 27
 متوسط 0،2 =10: 2 2=9-7 28
 جيد 0،6 =10: 6 6= 10-4 29
 متوسط 0،5 =10: 5 5= 10-5 30

 مهارة القراءة 
 متوسط 0،3 =10: 3 3= 10-7 1
 متوسط 0،4 =10: 4 4=7-3 2
 متوسط 0،2 =10: 2 2= 10-8 3
 متوسط 0،4 =10: 4 4=8-4 4
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 متوسط 0،3 =10: 3 3=9-6 5
 متوسط 0،2 =10: 2 2= 10-8 6
 متوسط 0،4 =10: 4 4= 10-6 7
 متوسط 0،5 = 10: 5 5= 10-5 8
 متوسط 0،2 =10: 2 2=9-7 9

 متوسط 0،2 =10: 2 2=9-7 10
 متوسط 0،5 = 10: 5 5= 10-5 11
 متوسط 0،2 =10: 2 2=9-7 12
 ضعيف  0،1 =10: 1 1=9-8 13
 ضعيف  0،1 =10: 1 1= 10-9 14
 متوسط 0،3 =10: 3 3= 10-7 15
 متوسط 0،2 =10: 2 2= 10-8 16
 متوسط 0،3 =10: 3 3= 10-7 17
 متوسط 0،2 =10: 2 2=3-1 18
 عدم التمييز 0 =10: 0 0=8-8 19
 متوسط 0،4 =10: 4 4=9-5 20
 متوسط 0،3 =10: 3 3= 10-7 21
 متوسط 0،4 =10: 4 4= 10-6 22
 جيد 0،6 =10: 6 6=9-3 23
 ضعيف  0،1 =10: 1 1= 10-9 24
 متوسط 0،2 =10: 2 2=8-6 25
 متوسط 0،3 =10: 3 3=8-5 26
 ضعيف  0،1 =10: 1 1=9-8 27
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 ضعيف  0،1 =10: 1 1=8-7 28
 السالب  0،1- = 10: 1- 1- =4-5 29
 عدم التمييز 0 =10: 0 0=8-8 30
 متوسط 0،3 =10: 3 3=9-6 31
 متوسط 0،3 =10: 3 3= 10-7 32
 متوسط 0،3 =10: 3 3= 10-7 33
 ضعيف  0،1 =10: 1 1= 10-9 34
 متوسط 0،3 =10: 3 3=8-5 35

 مهارة الكتابة
 متوسط 0،3 =10: 3 3= 10-7 1
 متوسط 0،3 =10: 3 3=7-4 2
 متوسط 0،4 =10: 4 4=9-5 3
 متوسط 0،4 =10: 4 4=8-4 4
 متوسط 0،4 =10: 4 4= 10-6 5
 متوسط 0،4 =10: 4 4= 10-6 6
 متوسط 0،4 =10: 4 4= 10-6 7
 متوسط 0،4 =10: 4 4=7-3 8
 جيد 0،6 =10: 6 6= 10-4 9

 متوسط 0،4 =10: 4 4=9-5 10
 متوسط 0،4 =10: 4 4= 10-6 11
 متوسط 0،5 =10: 5 5=7-2 12
 متوسط 0،3 =10: 3 3=6-3 13
 جيد 0،9 =10: 9 9= 10-1 14
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 متوسط 0،3 =10: 3 3=7-4 15
 متوسط 0،4 =10: 4 4=9-5 16
 متوسط 0،3 =10: 3 3=8-5 17
 متوسط 0،4 =10: 4 4= 10-6 18
 متوسط 0،3 =10: 3 3=9-6 19
 متوسط 0،3 =10: 3 3=9-6 20
 متوسط 0،5 =10: 5 5=8-3 21
 متوسط 0،4 =10: 4 4= 10-6 22
 ضعيف  0،1 =10: 1 1= 10-9 23
 متوسط 0،3 =10: 3 3= 10-7 24
 عدم التمييز 0 =10: 0 0=7-7 25
 متوسط 0،3 =10: 3 3=8-5 26
 عدم التمييز 0 =10: 0 0=4-4 27
 السالب  0،2- = 10: 2- 2- =6-8 28
 متوسط 0،5 =10: 5 5= 10-5 29
 متوسط 0،4 =10: 4 4=9-5 30
 متوسط 0،2 =10: 2 2=9-7 31
 متوسط 0،3 =10: 3 3=9-6 32
 متوسط 0،4 =10: 4 4= 10-6 33
 متوسط 0،4 =10: 4 4= 10-6 34
 متوسط 0،3 =10: 3 3=9-6 35

 22. 4اجلدول 
 نتائج حتليل مستوى التمييز 
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 اجلملة بنود األسئلة  قائمة الصعوبة الرقم 
1. 0،50 < 

 )جيد( 
 مهارة االستماع: 

29 1 

 مهارة القراءة:  4
23 1 

 مهارة الكتابة: 
9،14 

2 

2. 0،50- 0،20 
 )متوسط( 

 

 االستماع: مهارة 
1  ،2  ،3  ،4  ،5  ،6  ،7  ،8  ،9 ،

10  ،11  ،12  ،13  ،15  ،16 ،
18  ،19  ،22  ،23  ،24  ،25 ،
27 ،28 ،30 

24 

78 

 مهارة القراءة: 
1  ،2  ،3  ،4  ،5  ،6  ،7  ،8  ،9 ،

10  ،11  ،12  ،15  ،16  ،17 ،
18  ،20  ،21  ،22  ،25  ،26 ،
31 ،32 ،33 ،35 

25 

 مهارة الكتابة: 
1  ،2  ،3  ،4  ،5  ،6  ،7  ،8  ،

10  ،11  ،12  ،13  ،15  ،16 ،
17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،22   ،
24  ،26  ،29  ،30  ،31  ،32 ،
33 ،34 ،35 

29 
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3. 0،20 > 
 )ضعيف( 

 مهارة االستماع: 
14 ،17 2 

 مهارة القراءة:  9
13 ،14 ،24 ،27 ،28 ،34 6 

 مهارة الكتابة: 
23 1 

4. 0 
 )عدم التمييز( 

 مهارة االستماع: 
20 ،26 2 

 مهارة القراءة:  6
19 ،20 

2 

 مهارة الكتابة: 
25،27 

2 

5. - 
 )السالب(

 مهارة االستماع: 
21 1 

 مهارة القراءة:   3
29 1 

 مهارة الكتابة:  
28 

1 

من    إىلنظرا   التمييز  درجة  أّن  العربّية   100اجلدول،  اللغة  اختبار  سؤال يف 
 78أسئلة تقوم يف درجة جّيد، و   4هي:    مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة ماالنج

أسئلة تقوم يف   6أسئلة تقوم يف درجة ضعيف، و    9سؤاال تقوم يف درجة متوسط، و
 أسئلة تقوم السالب.  3درجة عدم التمييز، و 
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هلا درجة جيد مبعىن األسئلة    29التمييز من مهارة االستماع يف الرقم     درجة
جّيد لتفريق الطالب يف اجلموعة العايل واملتديّن، عدده سؤاال واحدا. ودرجة من مهارة  

هلا درجة جيد مبعىن األسئلة جّيد لتفريق الطالب يف اجلموعة   23القراءة يف الرقم  
 9،14حدا أيضا. ودرجة من مهارة الكتابة يف الرقم  العايل واملتديّن، عدده سؤاال وا

هلا درجة جيد مبعىن األسئلة جّيد لتفريق الطالب يف اجلموعة العايل واملتديّن، عددمها  
 سؤاالن.

،  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ودرجة التمييز من مهارة االستماع يف الرقم 
10  ،11  ،12  ،13  ،15  ،16  ،18  ،19  ،22  ،23  ،24  ،25  ،27،  28  ،30 

هلا درجة متوسط مبعىن األسئلة متوسط لتفريق الطالب يف اجلموعة العايل واملتديّن، 
،  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1سؤاال. ودرجة من مهارة القراءة يف الرقم   24عددهم 

9  ،10  ،11  ،12  ،15  ،16  ،17  ،18  ،20  ،21  ،22  ،25  ،26  ،31  ،32 ،
سط لتفريق الطالب يف اجلموعة العايل هلا درجة متوسط مبعىن األسئلة متو   35،  33

،  5،  4،  3،  2،  1سؤاال. ودرجة من مهارة الكتابة يف الرقم    25واملتديّن، عددهم  
6  ،7  ،8  ،10  ،11  ،12  ،13  ،15  ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،22   ،

هلا درجة متوسط مبعىن األسئلة    35،  34،  33،  32،  31،  30،  29،  26،  24
 سؤاال.  29موعة العايل واملتديّن، عددهم متوسط لتفريق الطالب يف اجل

هلا درجة ضعيف مبعىن    17،  14ودرجة التمييز من مهارة االستماع يف الرقم  
األسئلة غري جّيد لتفريق الطالب يف اجلموعة العايل واملتديّن، عددمها سؤاالن. ودرجة  

  هلا درجة ضعيف مبعىن  34،  28،  27،  24،  14،  13من مهارة القراءة يف الرقم  
أسئلة. ودرجة    6األسئلة غري جّيد لتفريق الطالب يف اجلموعة العايل واملتديّن، عددهم  

هلا درجة ضعيف مبعىن األسئلة غري جّيد لتفريق الطالب   23من مهارة الكتابة يف الرقم  
 يف اجلموعة العايل واملتديّن، عدده سؤاال واحدا. 
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، ومن مهارة القراءة يف  26،  20ودرجة التمييز من مهارة االستماع يف الرقم  
عددهم سؤاالن لكّل املهارة.    27،  25، ومن مهارة الكتابة يف الرقم  20،  19الرقم  

هلا درجة عدم التمييز مبعىن ال يستطيع لتفريق الطالب يف اجلموعة العايل واملتديّن. 
، 29، ومن مهارة القراءة يف الرقم  21وكذالك من درجة مهارة االستماع يف الرقم  

عددهم سؤاال واحدا لكّل املهارة. هلا درجة السالب   28مهارة الكتابة يف الرقم    ومن
 موعة العايل واملتديّن أيضا.مبعىن ال يستطيع لتفريق الطالب يف اجمل

 "KAHOOT" كاهوتتطوير اختبار اللغة العربية بوسيلة  مناقشة : رابع املبحث ال
بوسيلة كاهوت   العربية  اللغة  اختبار  الباحثة  صّممتت  بنموذج   "KAHOOT"لقد 

قدمته   السابقة   ADDIEأددي  التطوير  السطور  يف  ذكرهتا   Djemari  طوات وخب كما 

Mardapi     كما قدمت الباحثة      ، اليت تتكّون من مخس خطوات.أدوات االختبار إعداد  يف
  ب مساعدة هذا اإلنتاج يعطي السهولة للمعّلم وللطاليف عرض البياانت ظهرت الباحثة أن  

 . اختبار اللغة العربية للمعّلم وللطالب يف اختبار اللغة العربية يف
بوسيلة كاهوت   العربية  اللغة  منها  "KAHOOT"اختبار  خصائص كثرية  هلا  املطّورة 

االختبار املطّور بتصميم الصور اجلّذابة يف االختبار لكي مساعدة الطالب ليذكز معىن 
الكلمة اليت توجد يف بنود االختبار. ويرتّتب اختبار اللغة العربية ابلكفاءة الرئيسة واألساسية  

اختبار اللغة العربية  و اليت توجد يف املنهج املدرسي ويصنع وفقا بكفاءة الطالب املناسبة.  
املستخدم يف هذا البحث ملعرفة الكفاءة الطالب يف اتقان االختبار خصوصا يف ثالث 

وأما العناصر مضمونة مهارات، بشكل اختبار االختيار املتعّدد وبنوع االختبار التحصيل.  
فيها هي النصوص والصور واألصوات والفيديو. وتقصد بكل وجود العناصر لتكون وسيلة  

 سائم وُمل عند عملّية التعليم.الجتد فيه  جّذابة حَّّت 
م االستماع  وهناك  مهارة  وهي  مهارات  لثالث  اليومّية"  "احلياة  عن  واحد  وضوع 

ومهارة القراءة ومهارة الكتابة من كتاب اللغة العربية املستخدم يف تلك املدرسة وهو كتاب 
لفصل احلادية عشر يف   "Moch Wahib Dariyadi dan Betric Feriandika"اللغة العربية  
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الثاين الثانوية احلكومية العاشرة ماالنج يف املستوى  وعدد   . 2013على املنهج    املدرسة 
سؤاال من   35سؤاال من مهارة االستماع، و  30بنود االختبار يف هذه البحث تتكّون من  

ت سؤال. حتتوي إرشادا  100سؤاال من مهارة الكتابة. وعددهم    35مهارة القراءة وكذلك  
إذا كانت اإلجابة    0إذا كانت اإلجابة صحيحة و  1التسجيل لكل عنصر على درجة  

   Powerصّممت الباحثة املوضوع لكّل االختبار بباويربوينت  و   .100خاطئة ِبعلى قيمة  
Point  على شكل(JPEG) . 

لطالب   ”KAHOOT“بوسيلة كاهوت  قامت الباحثة تطوير اختبار اللغة العربية    مثّ 
عشر   احلادية  ماالنجمبالفصل  العاشرة  احلكومّية  الثانوية  إلكرتونية    درسة  نسخة  بشكل 

(Softcopy) و اإلنتاج،  لتثبت  اخلرباء  إىل  الباحثة  قدمت  مثّ  اإلنتاج  تطوير  بعد    ت تار اخ. 
ومن خبري الوسيلة   تقومي اللغة العربية وهو األستاذ الدكتور بسري مصطفىاخلبري من  الباحثة  

، وخبري %91خبري احملتوى  ونتيجة  من    التعليمية وهو األستاذ احلاج أمحد مّكي حسن.
، وتدّل على تقدير "جّيد جّدا"، وأّما نتيجة استبانة من %90، وخبري الوسيلة %98اللغة 

 . تدل على تقدير "جّيد جّدا" ،%96ومن الطالب ،  %91معّلمة اللغة العربّية 

الطالب يف فصل العلوم الطبيعي   35  إىل  جتربة واحدةفعلت الباحثة    ويف جتربة اإلنتاج
واخلامس ماال  الرابع  العاشرة  احلكومية  الثانوية  والثبات  مبدرسة  الصدق  درجة  ملقياس  نج 

العربية اللغة  اختبار  والتمييز عن  تطبيقها    .”KAHOOT“بوسيلة كاهوت    والصعوبة  ويف 
ملهارة    تحتاجا التعليمّية  الوسيلة  لتقدمي  والشاشة  الصوت  احلاسوب ومكرب  الباحثة إىل 

االستماع ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. رأت الباحثة أن الطالب يتحمسون يف عملّيته  
ألّن هناك الصور املتنوعة وصوت والفيديو، وكّل منها شيئ جديد عندهم حَّّت يشعرون 

والدوافع   التشجيع  وسيلة كاهوت بزايدة  استخدام  أن  على  يدّل  وهذا  عندهم. 
“KAHOOT”  اب للطالب وجيعل املواد اللغة العربية أكثر جّذابة  جيلتقومي التعليم له أثر إ

 ومرحا وال ُمّل.   
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 ملخص نتائج البحث .أ
وحللتها الباحثة، ميكن أن تلخص الباحثة  اعتمادا على البياانت اليت حصلتها  

 نتائج البحث كما يلي: 
، ورّكزت الباحثة  (Softcopy)اختبار اللغة العربّية املطّورة بشكل نسخة إلكرتونية   .1

لثالث   اليومّية"  "احلياة  البحث مبوضوع واحد عن  العربّية يف هذا  اللغة  اختبار 
القراءة ومهارة الكتابة من كتاب اللغة العربية مهارات وهي مهارة االستماع ومهارة  

 Moch Wahib Dariyadi"يف تلك املدرسة وهو كتاب اللغة العربية    ةاملستخدم

dan Betric Feriandika"   لفصل احلادية عشر يف املدرسة الثانوية احلكومية العامة
 العاشرة ماالنج يف املستوى الثاين.  
الوسيلة ُتصنع الباحثة بنفسها مع التوجيه على إجراء األسئلة املستخدمة يف هذه  

املواد التعليمية يف كتاب اللغة العربية يف الفصل احلادية عشر. وعدد بنود االختبار  
تتكّون من   البحث  و  30يف هذه  االستماع،  مهارة  سؤاال من   35سؤاال من 

سؤال. لكل   100سؤاال من مهارة الكتابة. وعددهم   35مهارة القراءة وكذلك  
إذا كانت اإلجابة خاطئة    0إذا كانت اإلجابة صحيحة و  1عنصر على درجة  

العربية على شكل إجاابت االختيار 100ِبعلى قيمة   اللغة  . عرض االختبار 
املتعّدد جمهزة بصور مناسبة مع مواصفات السؤال. خصوصا يف مهارة االستماع  

سئلة االختبار  . وعرض أLink YouTubeُيكمل ِبسئلة الصوت اليت يُدخل إىل  
واإلجابة يكمل ِبلوان وصور جّذابة وفقا خبصائص السؤال وخصائص الصوت 

 اجلّيد.  
بوسيلة كاهوت  .2 العربية  اللغة  اختبار  تطوير  عن  اخلرباء  من  حتكيم  نتائج 

“KAHOOT”  من    %91كما يلي: من خبري تقومي اللغة العربية وهي على درجة(
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ية اللغة(، ومن خبري الوسيلة التعليمّية   )من انح  %98انحية احملتوى( وعلى درجة  
. ونتيجة استبانة من  %91. ومن معّلمة اللغة العربّية على درجة  %90على درجة  

درجة   على  ومجيعهم  %96الطالب  تقدير.  على  جّدا"،    تدل  وهبذا  "جّيد 
املطّور    ”KAHOOT“استخلصت الباحثة أّن اختبار اللغة العربّية بوسيلة كاهوت  

 جّيد جّد الستخدام ومناسب ابحتياجات الطالب. 
وجدت الباحثة نتيجة    ”KAHOOT“إّن حتليل اختبار اللغة العربية بوسيلة كاهوت   .3

الفصل احلادية عشر   العربّية يف  اللغة  الثانويصدق االختبار  ة احلكومية  مبدرسة 
الّسؤال الصدق عدده    100الذي تتكّون من    العاشرة ماالنج أّن   ،   80سؤال 

مبعىن مستوى    0،494سؤاال. أّما درجة الثبات هو    20سؤاال وغري صدق عدده  
  0الثبات من هذا االختبار هو يف مستوى متوسط. وأّما درجة الصعوبة هي:  

 23يف درجة متوسط، و  سؤاال تقوم    77أسئلة تقوم يف درجة صعب جدا، و
أسئلة تقوم يف درجة    4سؤاال تقوم يف درجة سهل جدا. ومن درجة التمييز وهي:  

أسئلة تقوم يف درجة ضعيف، و    9سؤاال تقوم يف درجة متوسط، و  78جّيد، و
 أسئلة تقوم السالب.  3أسئلة تقوم يف درجة عدم التمييز، و  6

 التوصيات .ب
 عرضت الباحثة التوصيات كما يلي: انطالقا على نتائج البحث السابقة 

عملية   .1 يف  عمليا  التعليمية  بوسيلة  العربية  اللغة  اختبار  يف   فعاليةكان  الوقت 
 التصحيح ومعرفة نتائج الطالب يف اختبار اللغة العربية.

جيد جدا الستعمال يف    ”KAHOOT“كان اختبار اللغة العربية بوسيلة كاهوت   .2
لتعليم اللغة العربية ويف زايدة التشجيعات واخلربة يف تطوير كفاءة الطالب خاصة  

 التعليم.
على املعّلم أن يبدع يف صناعة اختبار اللغة العربية بوسيلة التعليمية يف تعليم  اللغة   .3

 الطالب.فكرة فتح متكن اليت  مبدرسة الثانوية احلكومية العاشرة ماالنجالعربية 
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 اإلقرتاحات  .ج
 الباحثة هي كما يلي:  اليت تريدهاومن االقرتاحات 

تستخدم  أن  املطّورة تستطيع    ”KAHOOT“اختبار اللغة العربّية بوسيلة كاهوت   .1
 لعملّية تقومي التعليم يف الفصل مع املعّلم والطالب. 

يف مواد أخرى    تستطيع  املطّورة  ”KAHOOT“  اختبار اللغة العربية بوسيلة كاهوت  .2
 ويساعد الطالب لفهم مواد تعليم اللغة العربّية.

. أخرىينبغي للباحثني اآلخرين أن يطّوروا اختبار اللغة العربية بوسيلة  .3
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PANDUAN PEMBUATAN INSTRUMEN PENILAIAN BERBASIS  

WEBQUIZ KAHOOT 

A. Sign In Kedalam Webquiz Kahoot 

1. Membuka laman Website Kahoot (Kahoot.com) melalui browser yang ada 

di perangkat komputer anda. 

2. Klik tombol “Sign Up” yang ada di pojok kanan atas website hingga 

muncul laman pendaftaran Webquiz Kahoot. 

3. Klik tombol “As a teacher”, kemudian pilih opsi pendaftaran yang 

diinginkan. Apabila sudah memiliki Gmail, klik tombol “Sign up with 

Google”. Apabila sudah berhasil, akan muncul tampilan sebagai berikut: 

4. Setelah mengisi data yang dibutuhkan. Beri “check list” pada bagian “I 

have read and agree with the Kahoot! Term and Conditions”. Setelah itu 

klik tombol “Join Kahoot!” 

5. Setelah menyelesaikan langkah 4, akan muncul halaman website Kahoot. 

Untuk melanjutkan penggunaan secara gratis, klik tombol “Continue for 

Free” 

6. Setelah menyelesaikan langkah 5, isi nama yang diinginkan sebagai 

usename pada kotak yang telah disediakan. Setelah mengisikan nama 

kemudian klik tombol “Done”. 

7. Setelah selesai membuat username, proses sign in kedalam Webquiz 

Kahoot telah selesai dilakukan. Pengguna dapat membuat kuis yang 

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. 

B. Pembuatan Soal Kuis Berbasis Webquiz Kahoot 

1. Membuka aplikasi Microsoft Word pada perangkat komputer anda. 

2. Input “Text Box” kedalam microsoft word kemudian atur ukuran Text Box 

dengan ketinggian 7,5 cm dan lebar 11,5 cm. Berikan warna Background 

sesuai dengan pilihan masing-masing. 

3. Menuliskan pertanyaan yangg ingin dimasukkan kedalam Webquiz Kahoot. 

4. Gunakan Aplikasi “Snipping Tool” yang ada pada perangkat komputer 

anda. 



 
 

 
 

5. Dengan menggunakan aplikasi snipping tool, potong bagian Text Box yang 

sudah berisikan pertanyaan, kemudian simpan bagian tersebut didalam 

perangkat komputer anda. 

6. Ulangi langkah 2 s.d 6 dengan memvariasikan soal kuis yang akan 

dimasukkan ke dalam kuis berbasis berbasis Webquiz Kahoot. 

C. Penyusunan Quiz Melalui Webquiz Kahoot 

1. Log in kedalam Webquiz Kahoot menggunakan akun yang sudah dibuat 

sebelumnya. 

2. Klik tombol “Log in with Google”, kemudian pilih akun yang sudah 

didaftarkan sebelumnya. 

3. Setelah berhasil masuk kedalam akun, klik tombol “Create” yang ada di 

pojok kanan Website. 

4. Akan muncul pilihan tipe permainan yang ingin dibuat. Pada bagian Quiz, 

pilih “Create new” 

5. Tuliskan judul kuis yang akan dibuat pada kotak isian “Title”, tuliskan 

deskripsi kuis pada kotak isian “Description”, kemudian pilih bahasa yang 

ingin digunakan. Sebagai tambahan, dapat dimasukkan gambar cover yang 

diinginkan kedalam kotak isian “Cover image”. Setelah terisi, klik tombol 

“Ok, go” yang terdapat pada pojok kanan atas website. 

6. Klik tombol “Add question” untuk mulai membuat kuis. 

7. Upload soal berbentuk gambar yang sudah dibuat menggunakan Microsoft 

word sebelumnya, atur batas waktu pengerjaan soal. Mengisi pilihan 

jawaban pada kotak isisan “Answer”. Klik tombol “Checklist” di sebelah 

pilihan jawaban yang benar. Setelah semua kotak isian terisi, klik tombol 

“Next” yang ada di pojok kanan atas website. 

8. Klik tombol “Add a question” kemudian ulangi langkah 7 dengan 

menggunakan soal yang berbeda dan pilihan jawaban yayng berbeda. 

Setelah soal yang dibuat dirasa cukup, klik tombol “Save” yang terletak 

dipojok kanan atas website. 

9. Setelah selesai memasukkan semua soal kuis yang sudah dibuat, kemudian 

klik tombol “I’m done” yang terdapat di pojok kanan atas website. 



 
 

 
 

10. Kuis yang dibuat akan langsung tersimpan otomatis ke dalam “Kahoot” di 

akun Webquiz Kahoot anda. Untuk memainkannya, dapat dilakukan 

dengan mengklik tombol “Play” yang berada di sebelah kanan kuis yang 

sudah dibua 

 

PANDUAN PENGGUNAAN INSTRUMEN PENILAIAN BERBASIS 

WEBQUIZ KAHOOT 

A. Bagi Guru 

1. Log in kedalam Webquiz Kahoot. 

2. Klik tombol “Kahoot” yang terletak pada bagian atas Website. 

3. Klik tombol “Play” pada bagian samping kanan Kuis yang telah dibuat. 

Pilih salah satu diantara 2 mode permainan, yakni “Classic” untuk 

permainan secara individu ataupun “Team Mode” untuk permainan secara 

berkelompok. Atur opsi game sesuai dengan yang diinginkan oleh guru. 

4. Tunggu hingga kode permainan webquiz kahoot muncul. Setelah itu, 

mintalah peserta didik untuk mengisikan kode tersebut kedalam website 

Kahoot.it melalui smartphone mereka masing-masing. 

5. Setelah semua kelompok peserta didik berhasil masuk, klik tombol “Start” 

untuk memulai permainan. 

6. Permainan siap untuk dimulai. Guru menunggu pilihan jawaban yang 

dipilih peserta didik dari tiap soal-soal kuis yang sudah dibuat. 

7. Pada setiap pertanyaan, akan muncul statistik jawaban dari peserta didik. 

Untuk berlanjut ke pertanyaan berikutnya, klik tombol ”Next”. 

8. Setelah semua game selesai dan poin dikalkulasikan, team yang mendapat 

skor tertinggi berhak mendapatkan penghargaan berupa hadiah. 

B. Bagi Peserta Didik 

1. Membuka website kahoot.it melalui smartphone mereka masing- masing. 

Kemudian masukkan kode permainan yang diperlihatkan di depan kelas 

oleh guru. 

2. Masukkan nama kelompok masing-masing, kemudian klik tombol “Ok, 

go”. 



 
 

 
 

3. Masukkan nama dari masing-masing anggota kelompok, kemudian klik 

tombol “Ready to join!”. 

4. Setelah kuis dimulai, peserta didik memilih pilihan jawaban yang dirasa 

benar. 

5. Pada setiap soal kuis, peserta didik akan mengetahui apakah jawaban yang 

mereka pilih benar dan berapa skor yang didapat. Skor yang didapat akan 

dikalkulasikan hingga soal kuis berakhir. 

6. Kelompok peserta didik yang mmemiliki skor paling tinggi akan diberi 

hadiah ataupun penghargaan. 

C. Petunjuk Permainan Webquiz Kahoot 

1. Bukalah browser internet perangkat smartphone atau  komputer anda. 

2. Bukalah Website kahoot.it pada browser di smartphone atau  komputer 

anda. 

3. Masukkan pin Kahoot yang ditampilkan didepan kelas ke dalam kotak 

dialog yang tersedia. 

4. Jawablah pertanyaan yang ditampilkan dengan memilih salah satu tanda 

yang menurut anda benar. 



 
 

 
 

Materi   :  اْلي هْوِميَّةُ اهحلْهيهاُة  
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas / Jenjang : XI / Madrasah Aliyah 

Kurikulum  : 2013 

Bentuk Soal  : Pilihan Ganda  

Jumlah Soal  : 100 (istima’ : 30, qiroah : 35, kitabah : 35) 

 مهارة االستماع 

ِلمهاِت اآْلتِيهِة !ِاْستهِمْع وها .1 ابهةه الصَِّحْيحهةه ِمنه اْلكه  " محهَّامٌ " ْخرتهِ اإْلِجه
 مههَّامٌ  .أ

 مههَّمٌ  .ب 
 محهَّامٌ  .ج
 محهَّمٌ  .د

ِلمهاِت اآْلتِيهِة !ِاْستهِمْع وها   .2 ابهةه الصَِّحْيحهةه ِمنه اْلكه  "أُنهظُِّف"  ْخرتهِ اإْلِجه
 أُنهظِّفُ  .أ

فُ  .ب   أُنهضِّ
 ُعنهظِّفُ  .ج
فُ  .د  ُعّنضِّ

ِلمهاِت اآْلتِيهِة !ْستهِمْع وها اِ   .3 ابهةه الصَِّحْيحهةه ِمنه اْلكه  "اهٌخ"  ْخرتهِ اإْلِجه
 أهحٌ  .أ

 أهخٌ  .ب 
 عهحٌ  .ج
 عهخٌ  .د



 
 

 
 

ِلمهاِت اآْلتِيهِة !ْستهِمْع وها اِ   .4 ابهةه الصَِّحْيحهةه ِمنه اْلكه  "أهقْ رهأُ" ْخرتهِ اإْلِجه
 أهقْ رهأُ  .أ

 أهقْ رهءُ  .ب 
 أهْكرهأُ  .ج
 أهْكرهءُ  .د

ِلمهاِت اآْلتِيهِة !ْستهِمْع وها اِ   .5 ابهةه الصَِّحْيحهةه ِمنه اْلكه  "تهْدُرُس"  ْخرتهِ اإْلِجه
 تهْدُرثُ  .أ

 تهْدُرصُ  .ب 
 تهْدُرشُ  .ج
 تهْدُرسُ  .د

ْعته ! "نهظَّفهْت"  .6 ِلمهة الَّيِتْ مسِه  مها مهْعىنه اْلكه
 Saya telah membersihkan .أ

 Dia laki-laki telah membersihkan .ب 

 Dia perempuan telah membersihkan .ج

 Kita telah membersihkan .د

ْعته ! "  .7 ِلمهة الَّيِتْ مسِه  " يهْكُنسُ مها مهْعىنه اْلكه
 Saya menyapu .أ

 laki menyapu-Dia laki .ب 

 Dia perempuan menyapu .ج

 Kita menyapu .د

ْعته !مها مهْعىنه   .8 ِلمهة الَّيِتْ مسِه  "ِعْنده اْلفهْجِر"  اْلكه
 Ketika shubuh .أ

 Sebelum shubuh .ب 

 Sesudah shubuh .ج

 Akan shubuh .د



 
 

 
 

اٌء"   .9 ْعته ! "غهده ِلمهة الَّيِتْ مسِه  مها مهْعىنه اْلكه
 Makan pagi .أ

 Makan siang .ب 

 Makan sore .ج

 Makan malam .د

ْعته ! .10 ِلمهة الَّيِتْ مسِه  "يهْستهِحم  "    مها مهْعىنه اْلكه
 Saya sedang mandi .أ

 laki sedang mandi-Dia laki .ب 

 Dia perempuan sedang mandi .ج

 Kamu laki-laki sedang mandi .د

ْعته ! "تهْذههُب ِإىله اْلمهْدرهسهِة اِبحلْهاِفلهِة " .11  مها مهْعىنه اجْلُْملهة الَّيِتْ مسِه
 Saya pergi kesekolah dengan bus .أ

  sekolah dengan busDia pergi ke .ب 

 Saya pergi ke sekolah dengan mobil .ج

 Dia pergi ke sekolah dengan mobil .د

ْعته ! "أهْست هْيِقُظ السَّاعهةه الرَّاِبعهة"  .12  مها مهْعىنه اجْلُْملهة الَّيِتْ مسِه
 Saya bangun tidur jam 3 .أ

  Saya bangun tidur jam 4 .ب 

 Saya bangun tidur jam 5 .ج

 Saya bangun tidur jam 6 .د

ْعته ! " أهْغِسُل الص ُحْون يفْ اْلمهْطبهِخ" .13  مها مهْعىنه اجْلُْملهة الَّيِتْ مسِه
 Saya mencuci piring-piring di kamar mandi .أ

 Saya meletakkan piring-piring di  kamar mandi .ب 

 piring di dapur-Saya mencuci piring .ج

 Saya meletakkan piring-piring di dapur .د

ْعته ! "ُأصهلِّي اْلفهْجره يفْ اْلمهْسِجد" .14  مها مهْعىنه اجْلُْملهة الَّيِتْ مسِه
 Saya shalat isya’ di masjid .أ



 
 

 
 

 Saya shalat subuh di masjid .ب 

 Saya shalat dhuhur di masjid .ج

 Saya shalat maghrib di masjid .د

عْ  .15 ظهًة"مها مهْعىنه اجْلُْملهة الَّيِتْ مسِه  ته ! " ُأشهاِهُد التِّْلفهازه حلْه
 Saya menonton tv sebentar .أ

 Saya menonton tv lama .ب 

 Saya menonton tv nanti .ج

 Saya menonton tv besok .د

ِلمهةه اْلُمنهاِسبهةه  .16 ْعته ! الَّيِتْ ِاْخرتهِ اْلكه  مسِه
ْي يف ُغْرفهِة   اجْلُُلْوِس وهأهِخْي يهْستهِحم  يفْ احلْهمَّاِم" "ُأشهاِهُد التِّْلفهاز مهعه أُمِّ

 ُغْرفهِة اجْلُُلْوِس، ُغْرفهِة الن َّْوم .أ
 ُغْرفهِة اْلُمذهاكهرهة، ُغْرفهِة الن َّْوم .ب 
 ُغْرفهِة اجْلُُلْوِس، احلْهمَّام .ج
 احلْهمَّام، ُغْرفهِة اْلُمذهاكهرهة  .د

ِلمهةه اْلُمنهاِسبهةه  .17 ْعته ! الَّيِتْ ِاْخرتهِ اْلكه   مسِه
اْلقهدهم" ي هْلعهُب ُكرهةه  ي هْلعهُب كُ   ،فهرِْيد  طهاِهر  ِامسُه  يف   السَّلَّة  ُكرهةوه    الطَّائِرهة  رهةه وهصهِديْ ُقه 

اِن"  ْيده  اْلمه
 ، ُكرهة اْليهد،ُكرهُة السَّلَّة ُكرهةه اْلقهدهم .أ

 ، ُكرهُة اْليهد ُكرهُة الطَّائِرهة،  ُكرهةه اْلقهدهم .ب 
 الطَّائِرهة، ُكرهُة السَّلَّةُكرهةه اْلقهدهم، ُكرهُة  .ج
 ، ُكرهُة اْليهد، ُكرهُة السَّلَّةُكرهةه اْلقهدهم .د

ِلمهةه اْلُمنهاِسبهةه  .18 ْعته ! الَّيِتْ ِاْخرتهِ اْلكه  مسِه
ْي" ، أهِبْ، وهأُمِّ ثهة أهْعضهاء، أهانه  "ُأْسرهيتْ صهِغرْيهٌة، وهِهيه ت هتهّكوَُّن ِمْن ثهاله



 
 

 
 

، أهِخْي،  .أ  وهأهِبْ أهانه
، أهِبْ، وهأُمِّيْ  .ب   أهانه
ْي، وهُأْخيِتْ  .ج ، أُمِّ  أهانه
، أهِبْ، وهأهِخيْ  .د  أهانه

ِلمهةه اْلُمنهاِسبهةه  .19 ْعته ! الَّيِتْ ِاْخرتهِ اْلكه  مسِه
ْي تُِعد  اْلُفُطْور، وهأهِخْي ي هْغِسُل الص حهْون" أُمِّ  " ه

اء .أ  اْلُفُطْور، الغهده
 الُصُحْون، العهشهاء  .ب 
اء الُصُحْون، ال .ج  غهده
 اْلُفُطْور، الُصُحْون  .د

ِلمهةه اْلُمنهاِسبهةه  .20 ْعته ! الَّيِتْ ِاْخرتهِ اْلكه  مسِه
ْي ت هْقرهأُ اْلُقْرآنه يفْ اْلمهْسِجِد"  "أهانه أهقْ رهأُ اْلُقْرآنه يفْ احْلُْجرهِة وهأُمِّ

 اْلمهْدرهسهة ، احْلُْجرهةِ  .أ
  الس ْوق، احْلُْجرهةِ  .ب 
 ، اْلمهْسِجد احْلُْجرهةِ  .ج
 اْلمهْسِجد، اْلمهْدرهسهة  .د

ْ اْلِفْعل اْلمهاِضي .21   ِمنه اجلُْملهة اْلمهْسُمْوعهة  ! "ذهاكهْرُت الُدُرْوس يف ُغْرفهِة اْلُمطهالهعهة"  عهنيِّ
 ذهاكهْرتُ  .أ

 الُدُرْوس .ب 
 يف ُغْرفهةِ  .ج
 ُغْرفهِة اْلُمطهالهعهة .د

ْ اْلِفْعل اْلمهاِضي .22    اْلمهْسُمْوعهة ! " غهسهلهْت فهاِطمهة الص ُحْون يف اْلمهْطبهخ" ِمنه اجلُْملهة    عهنيِّ



 
 

 
 

 فهاِطمهة  .أ
 يف اْلمهْطبهخ .ب 
 غهسهلهتْ  .ج
 الُصُحْون  .د

ْ اْلِفْعل اْلُمضهارِع .23  ِمنه اجلُْملهة اْلمهْسُمْوعهة ! "عهاِئشهة ت هْقرهأُ اْلُقْرآنه مهعه ُأْسرهيتْ"  عهنيِّ
 عهاِئشهة .أ

 ت هْقرهأُ  .ب 
 اْلُقْرآن .ج
 ُأْسرهيتْ مهعه  .د

ْ اْلِفْعل اْلُمضهارِع .24 اِن"  عهنيِّ ْيده  ِمنه اجلُْملهة اْلمهْسُمْوعهة ! "أهْلعهُب اِبلُكرَّة يفْ اْلمه
ان  .أ ْيده  اْلمه

 الُكرَّة .ب 
 اِبلُكرَّة .ج
 أهْلعهبُ  .د

ْ اْلِفْعل اْلُمضهارِع .25 ِة" ِمنه اجلُْملهة اْلمهْسُمْوعهة ! "مهْرميه وهعهاِئشهة تهْكُنسهاِن يف السَّا عهنيِّ  حه
 مهْرميه وهعهاِئشهة .أ

 سهانِ نُ تهكْ  .ب 
ةِ  .ج  يف السَّاحه
ةِ  .د  السَّاحه

ِلمهاِت اْلُمنهاِسبهةِ  .26 ِ اْلكه ْعته ! الَّيِتْ  عهنيِّ اٌء" مسِه  "غهده
اعٌ  .أ  غهذه

اءٌ  .ب   غهذه



 
 

 
 

اعٌ  .ج  غهده
اءٌ  .د  غهده

ِلمهاِت اْلُمنهاِسبهِة  .27 ِ اْلكه ْعته ! الَّيِتْ عهنيِّ  "مهْطبهٌخ" مسِه
 مهْطبهخٌ  .أ

 مهْطبهحٌ  .ب 
بهخٌ  .ج  مهت ْ
بهحٌ  .د  مهت ْ

ِلمهاِت اْلُمنهاِسبهِة  .28 ِ اْلكه ْعته ! الَّيِتْ عهنيِّ  "مهْدرهسهٌة"  مسِه
 مهْدرهسهتٌ  .أ

 مهْدرهسهةٌ  .ب 
 مهْدرهشهةٌ  .ج
 مهْدرهشهتٌ  .د

ِلمهاِت اْلُمنهاِسبهةِ  .29 ِ اْلكه ْعته ! الَّيِتْ  عهنيِّ  "ُأشهاِهُد" مسِه
 ُأسهاِهدُ  .أ

 ُأشهاِهدُ  .ب 
 ُأسهاِحدُ  .ج
 ُأشهاِحدُ  .د

ِلمهاِت اْلُمنهاِسبهِة  .30 ِ اْلكه ْعته ! الَّيِتْ عهنيِّ ٌة"  مسِه  "سهاحه
ةٌ  .أ  سهاحه

 سهاخهةٌ   .ب 
ةٌ  .ج  شهاحه
ةٌ  .د  شهاخه



 
 

 
 

 مهارة القراءة 

ْي تُِعد    كُنُس اْلُغرهف لِب هْييِتْ. أهمَّا أهِب أهقْ رهأ اْلُقْرآنه مُثَّ أه  .1 ِة اْلب هْيِت. وهأُمِّ ف هي هْغِسُل السَّيَّارهة يف سهاحه
 اْلُفُطْور، وهأهِخي ي هْغِسُل الص ُحْونه يف اْلمهْطبهخ.  

 مهاذها ي هْعمهل أهِخي يف اْلمهْطبهخ ؟
 ِعد  اْلُفُطْوريُ  .أ

 ْقرهأ اْلُقْرآنه ي ه  .ب 
 ي هْغِسُل الص ُحْونه  .ج
 ي هْغِسُل السَّيَّارهة  .د

يهْستهِحم  يُ ْوُسف ق هْبله اْلفهْجِر. مُثَّ يُ نهظُِّف اْلب هْيت يف الصَّبهاح. يف الثَّاِمنهة يهْذههُب يُ ْوُسف   .2
 ِإىله الُسْوق لِيهْشرتهِيه األهدهوهات اْلمهْدرهِسيَّة. مُثَّ ي هُزْوُر ِإىله ب هْيِت صهِدْيِقه ب هْعده الظ ْهِر. 

 اعهة اْلعهاِشرهة ؟ مهاذها ي هْفعهُل يُ ْوُسف ق هْبله السَّ 
 ُيصهلِّي اْلفهْجر  .أ

 ي هُزْوُر إىله ب هْيِت صهِدْيِقه  .ب 
 يُ نهظُِّف اْلب هْيت  .ج
 يهْذههُب ِاىله الُسْوق  .د

ْي تُِعد    أهقْ رهأ اْلُقْرآنه مُثَّ أكُنُس اْلُغرهف لِب هْييِتْ. أهمَّا أهِب  .3 ِة اْلب هْيِت. وهأُمِّ ف هي هْغِسُل السَّيَّارهة يف سهاحه
 اْلُفُطْور، وهأهِخي ي هْغِسُل الص ُحْونه يف اْلمهْطبهخ.  

 مهاذها ي هْعمهل أهب يف سهاحهة الب هْيِت؟
م  .أ  ي هْلعهُب ُكرهة القهده

 ي هْغِسُل السَّيَّارة  .ب 
 ي هت هنهاوهل الُفطهْور .ج
 التِّلفهازُيشهاِهد  .د



 
 

 
 

يه  .4 مُثَّ  طهاِهر  الرَّابِعهِة.  السَّاعهةه  أهبِْيه وهأهِخْيه ْست هْيِقُظ  اْلمهْسِجد مهعه  اْلفهْجر يفْ  يه 
ب هْعده و .  ُيصهلِّ

ة،   . يفْ الب هْيتاْلُقْرآنه  ْقرهأُ ي ه الصَّاله
ة؟    مهاذها ي هْعمهُل طهاِهر ب هْعده الصَّاله

ة  .أ  ي هنهاُم ب هْعده الصَّاله
 ي هْقرهأ اْلُقْرآنه يفْ اْلمهْسِجد  .ب 
 يهْست هْيِقُظ ِمنه الن َّْوم .ج
 ي هْقرهأ اْلُقْرآنه يفْ اْلب هْيت .د

ْي تُِعد  ف هي هْغِسُل السَّيَّارهة يف    أهقْ رهأ اْلُقْرآنه مُثَّ أكُنُس اْلُغرهف لِب هْييِتْ. أهمَّا أهِب  .5 ِة اْلب هْيِت. وهأُمِّ سهاحه
 اْلُفُطْور، وهأهِخي ي هْغِسُل الص ُحْونه يف اْلمهْطبهخ.  

 مهاذها ت هْعمهل أُمِّي يف اْلب هْيت؟
 ت هْغِسُل الص ُحْون .أ

 تهْكُنُس اْلُغرهف .ب 
 تُِعد  اْلُفُطْور .ج
 ت هْغِسُل السَّيَّارهة  .د

ي هْغِسُل الص ُحْونه يف    أهِب  .6 اْلُفُطْور، وهأهِخي  تُِعد   ْي  اْلب هْيِت. وهأُمِّ ِة  ي هْغِسُل السَّيَّارهة يف سهاحه
 اْلمهْطبهخ.  

 مهن الَِّذي ي هْغِسُل الُصُحون يفْ اْلمهْطبهخ؟
 أهخٌ  .أ

 أهانه  .ب 
 أهبٌ  .ج
 أُم   .د



 
 

 
 

ْي تُِعد  أهقْ رهأ اْلُقْرآنه مُثَّ أكُنُس اْلُغرهف لِب هْييِتْ. أهمَّا أهِب   .7 ِة اْلب هْيِت. وهأُمِّ ف هي هْغِسُل السَّيَّارهة يف سهاحه
 اْلُفُطْور، وهأهِخي ي هْغِسُل الص ُحْونه يف اْلمهْطبهخ.  
 مهن الَِّذي ي هْغِسُل السَّيَّارهة يفْ سهاحهة اْلب هْيت ؟ 

 أُم   .أ
 أهخٌ  .ب 
 أهمْحهد .ج
 أهبٌ  .د

ْنزِل. مُثَّ أُ اْلِعشهاء، أت هعهلَُّم وهأهْعمهل    ب هْعده  .8 ظهًة مهعه أْسرهيتْ يفْ ُغْرفهِة وهاِجبه اْلمه شهاِهُد التِّْلفهازه حلْه
ُم. هٰ  ا أهْعمهايلْ اْلي هْوِميَّة. كه اجْلُُلْوس. يف التَّاِسعهِة لهْياًل، أهانه  ذه

 ْسرهِتك؟ أهْينه ُتشهاِهُد التِّْلفهازه مهعه أُ 
 يفْ اْلمهْطبهخ .أ

 يفْ احلْهمَّام .ب 
 فهِة الن َّْوم يفْ ُغرْ  .ج
 يفْ ُغْرفهِة اجْلُُلْوس  .د

يف السَّاِدسهة وهالنِّْصف، أْذههُب إىله اْلمهْدرهسهة مهاِشًيا مهعه أِخْي. وهأهْرِجُع ِمنه اْلمهْدرهسهة يفْ  .9
ْيدهان جهاِنبه السَّاعهِة الثَّانِيهة َّنههارًا. يفْ اْلمهسهاء، أهْلعهُب ُكرهةه اْلقهدهم مهعه أهْصِدقهاِئي يفْ   اْلمه

 ب هْييِت.
 أهْينه ت هْلعهب ُكرهةه اْلقهدهم مهعه أهْصِدقهاِئك ؟

ان أهمهامه ب هْييِت  .أ ْيده  يفْ اْلمه
ْيدهان جهاِنبه ب هْييِت  .ب   يفْ اْلمه
ْيدهان وهرهاءه ب هْييِت  .ج  يفْ اْلمه
ان قهرِْيٌب ِمن ب هْييِت  .د ْيده  يفْ اْلمه



 
 

 
 

اْلمهْدرهسهة الثَّانهِويَّة. تهْذههُب إىله اْلمهْدرهسهة مهاِشًيا مهعه أِخْيها يف السَّاِدسهة  فهاِطمهة طهالِبهٌة يف   .10
 وهالنِّْصف، وهت هْرِجُع ِمنه اْلمهْدرهسهة يفْ السَّاعهة الثَّانِيهة َّنههارًا. 

 ِمنه اْلمهْدرهسهة ؟  فهاِطمهة مهَّته ت هْرِجعُ 
 يفْ السَّاعهة الثَّانِيهة َّنههارًا  .أ

 السَّاعهة الثَّانِيهة مهّساءً  يفْ  .ب 
 يفْ السَّاعهة الثَّالِثهة َّنههارًا  .ج
 يفْ السَّاعهة الثَّالِثهة مهسهاءً  .د

ْيدهان جهاِنبه ب هْييِت. وهب هْعده اْلِعشهاء، أت هعهلَُّم وهأهْعمهل  .11 أهْلعهُب ُكرهةه اْلقهدهم مهعه أهْصِدقهاِئي يفْ اْلمه
ْنزِل. مُثَّ  ظهًة مهعه أْسرهيتْ يفْ ُغْرفهِة اجْلُُلْوس.وهاِجبه اْلمه  ُأشهاِهُد التِّْلفهازه حلْه

ْنزِل؟  مهَّته ت هت هعهلَُّم وهت هْعمهل وهاِجبه اْلمه
 ب هْعده اْلمهْغِرب .أ

 ب هْعده الص ْبحِ  .ب 
 ب هْعده العهْصر  .ج
 ب هْعده الِعشهاء  .د

اْلمهْدرهسهة مهاِشًيا مهعه أهِخْيها يف السَّاِدسهة  زهيْ نهب طهالِبهٌة يف اْلمهْدرهسهة الثَّانهِويَّة. تهْذههُب إىله   .12
 وهالنِّْصف، وهت هْرِجُع ِمنه اْلمهْدرهسهة يفْ السَّاعهة الثَّانِيهة َّنههارًا. 

 اْلمهْدرهسهة ؟  ِإىله  تهْذههب زهيْ نهبمهَّته 
 يف السَّاِدسهة .أ

 يف السَّاِدسهة وهالنِّْصف .ب 
 يفْ السَّاِبعهة .ج
 السَّاِبعهة وهالنِّْصفيفْ  .د

يهْستهِحم  يُ ْوُسف ق هْبله اْلفهْجِر. مُثَّ يُ نهظُِّف اْلب هْيت يف الصَّبهاح. يف الثَّاِمنهة يهْذههُب يُ ْوُسف   .13
 ِاىله الُسْوق لِيهْشرتهِيه األهدهوهات اْلمهْدرهِسيَّة. مُثَّ ي هُزْوُر إىله ب هْيِت صهِدْيِقه ب هْعده الظ ْهِر. 



 
 

 
 

...... يف الثَّامِ   نهة يهْذههُب يُ ْوُسف ِاىله
 الُسْوق .أ

 اْلب هْيت  .ب 
 اْلمهْدرهسهة  .ج
 ب هْيِت صهِدْيِقه  .د

ْي تُِعد  اْلُفُطْور، وهأهِخي ي هْغِسُل الص ُحْونه يف  .14 ِة اْلب هْيِت. وهأُمِّ أهِب ي هْغِسُل السَّيَّارهة يف سهاحه
 أْستهِحم  يف احلْهمَّام وهاله أهْنسهى أهْن أُنهظِّف أهْسنهاينْ. اْلمهْطبهخ. يف السَّاِدسهة إالَّ الر ْبع، 

 أهِب ي هْغِسُل السَّيَّارهة يف ..... 
 اْلمهْطبهخ .أ

 احلْهمَّام .ب 
 سهاحهة الب هْيت .ج
 وهرهاء اْلب هْيت  .د

ْي تُِعد  اْلُفُطْور، وهأهِخي ي هْغِسُل   .15 ِة اْلب هْيِت. وهأُمِّ الص ُحْونه يف أهِب ي هْغِسُل السَّيَّارهة يف سهاحه
 اْلمهْطبهخ. يف السَّاِدسهة إالَّ الر ْبع، أْستهِحم  يف احلْهمَّام وهاله أهْنسهى أهْن أُنهظِّف أهْسنهاينْ. 

 أهِخي ي هْغِسُل الص ُحْونه يف ..... 
 احلهمَّامِ  .أ

 ُغْرفهِة اجْلُلهْوسِ   .ب 
 اْلمهْطبهخ .ج
 ُغْرفهِة الن َّْوم  .د

ُة طهالِبهٌة يف   .16 الِدرهاسهة يفْ  فهاِطمه أُ  ت هْبده اِبحلْهاِفلهة.  اْلمهْدرهسهِة  ِإىله  تهْذههُب  الثَّانهِويّة.  اْلمهْدرهسهِة 
ة ب هْعده الظ ْهِر. تهِهْي يفْ السَّاعهة الوهاِحده  السَّاعهة السَّاِبعهة وت هن ْ

 ؟ فاِطمهة ِإىله اْلمهْدرهسهِة  ْذههبُ ته كهْيفه 
 اِبلسَّيَّارهة  .أ



 
 

 
 

 اِبلدَّرَّاجهة   .ب 
 حلْهاِفلهةابِ  .ج
 اِبجلهوَّالهة .د

يه اْلفهْجر يفْ اْلمهْسِجد مهعه أهبِْيه وهأهِخْيهْست هْيِقُظ السَّاعهةه الرَّاِبعهِة. مُثَّ  طهاِهر يه  .17
ب هْعده و .  ُيصهلِّ

ة،   . يفْ الب هْيتْقرهأ اْلُقْرآنه ي ه الصَّاله
  كهم السَّاعهة يهْست هْيِقُظ طهاِهر ؟

 )صورة الساعة( 3,00 .أ
 )صورة الساعة( 3,30 .ب 
 )صورة الساعة( 4,00 .ج
 )صورة الساعة( 4,30 .د

يهذْ  .18 اْلمهْدرهسهة  طهاِهر  إىله  وه الّساعهة  يف    اِبحلهاِفلهةههُب  وهالنِّْصف،  ِمنه ي ه السَّاِدسهة  ْرِجُع 
 اْلمهْدرهسهة يفْ السَّاعهة الثَّانِيهة َّنههارًا. 

 اْلمهْدرهسهة؟ كهْم السَّاعهة يهْذههُب طهاِهر إىله 
 . )صورة الساعة( 5,00  .أ

 . )صورة الساعة( 6,00 .ب 
 . )صورة الساعة( 6,30 .ج
 . )صورة الساعة( 7,00 .د

للدِّرهاسهة.   .19 اْلمهْدرهسهِة  إىله  أهْذههُب  وهأهانه  لِلعهمهِل.  البهاِكر  الصَّبهاح  ي هْوم يف  أهِبْ ُكلَّ  يهْذههُب 
 وهأُمِّي يفْ اْلب هْيِت مهعه ُأْخيِتْ الصَِّغرْيهة وجهدَّيت. 

 كهْم شهْخص ت هتهكهوَّن هذه اأُلْسرهة ؟
 اثْ نهان  .أ

ثهة  .ب   ثهاله
 أهْرب هعهة .ج



 
 

 
 

 مخهْسهة .د
ْي تُِعد  اْلُفُطْور، وهأهِخي ي هْغِسُل الص ُحْونه يف  .20 ِة اْلب هْيِت. وهأُمِّ أهِب ي هْغِسُل السَّيَّارهة يف سهاحه

 اْلمهْطبهخ. يف السَّاِدسهة إالَّ الر ْبع، أهمْحهد يهْستهِحم  يف احلْهمَّام وهاله ي هْنسى أهْن يُ نهظِّف أسناهنه. 
 ناهن يف احلْهمَّام ؟ههْل  أهمْحهد يُ نهظِّف األس

 ن هعهْم، أهمْحهد يُ نهظِّف األسناهن يف احلْهمَّام .أ
 أهمْحهد يُ نهظِّف األسناهن يف اْلمهْطبهخ ن هعهْم،   .ب 
، أهمْحهد يُ نهظِّف األسناهن يف احلْهمَّام .ج  اله
، أهمْحهد يُ نهظِّف األسناهن يف اْلمهْطبهخ .د  اله

ب هْعده ذٰ أُ السَّاعهةه الرَّاِبعهِة. مُثَّ    أهْست هْيِقظُ  .21 ِلك أُذهاِكُر ُدُرْوِسي يفْ ُغْرفهِة نهظُِّف ُغْرفهيِتْ الن َّْوِم. 
. وهيفْ الرَّاِبعهِة وهعهْشِر دهقهاِئق أْذههُب إىله اْلمهْسِجد مهعه أهِب وهأهِخْي لُِنصهلِّي الفهْجره ذهاكهرهةاْلمُ 

 ُهنهاك.
  الن َّْوِم يف السَّاعهِة الرَّاِبعهِة؟ههْل تهْست هْيِقُظ ِمنه 

 تهْست هْيِقُظ يف السَّاعهِة الرَّاِبعهةِ ن هعهْم،  .أ
 اِمسهة يف السَّاعهِة اخله  تهْست هْيِقظُ ن هعهْم،  .ب 
،  .ج  يف السَّاعهِة الرَّابِعهةِ  تهْست هْيِقظُ اله
،  .د  اخلهاِمسهة يف السَّاعهِة  تهْست هْيِقظُ اله

ُة طهالِبهٌة يف   .22 الِدرهاسهة يفْ فهاِطمه أُ  ت هْبده اْلمهْدرهسهِة اِبحلْهاِفلهة.  تهْذههُب ِإىله  الثَّانهِويّة.  اْلمهْدرهسهِة 
ة ب هْعده الظ ْهِر. تهِهْي يفْ السَّاعهة الوهاِحده  السَّاعهة السَّاِبعهة وت هن ْ

 ههْل تهْذههُب فاِطمهة ِإىله اْلمهْدرهسهِة اِبلسَّيَّارهة ؟ 
 فاِطمهة ِإىله اْلمهْدرهسهِة اِبلسَّيَّارهة  ْذههبُ ته ن هعهْم،  .أ

 فاِطمهة ِإىله اْلمهْدرهسهِة اِبحلْهاِفلهة  ْذههبُ ته ن هعهْم،  .ب 
،  .ج  فاِطمهة ِإىله اْلمهْدرهسهِة اِبلسَّيَّارهة  ْذههبُ ته اله
، تهْذههُب فاِطمهة ِإىله اْلمهْدرهسهِة اِبحلْهاِفلهة  .د  اله



 
 

 
 

ْي تُِعد  اْلُفُطْور، وهأهِخي ي هْغِسُل الص ُحْونه يف أهِب ي هْغِسُل   .23 ِة اْلب هْيِت. وهأُمِّ السَّيَّارهة يف سهاحه
 اْلمهْطبهخ. يف السَّاِدسهة إالَّ الر ْبع، أْستهِحم  يف احلْهمَّام وهاله أهْنسهى أهْن أُنهظِّف أهْسنهاينْ. 

 ب هْيِت ؟ ههْل أهبُ ْوك ي هْغِسُل السَّيَّارهة وهرهاءه الْ 
 ي هْغِسُل السَّيَّارهة وهرهاءه اْلب هْيتِ  ِب أه ن هعهْم،  .أ

ِة اْلب هْيتِ  ي هْغِسلُ  ِب أه ن هعهْم،   .ب   السَّيَّارهة يف سهاحه
،  .ج  ي هْغِسُل السَّيَّارهة وهرهاءه اْلب هْيتِ  ِب أه اله
،  .د ِة اْلب هْيتِ السَّيَّارهة  ْغِسلُ أهِب ي ه اله  يف سهاحه

ْي تُِعد  اْلُفُطْور، وهأهِخي ي هْغِسُل الص ُحْونه يف أهِب ي هْغِسُل   .24 ِة اْلب هْيِت. وهأُمِّ السَّيَّارهة يف سهاحه
 اْلمهْطبهخ. يف السَّاِدسهة إالَّ الر ْبع، أْستهِحم  يف احلْهمَّام وهاله أهْنسهى أهْن أُنهظِّف أسناهينْ. 

 ؟  ههْل أهُخوك ي هْغِسُل الص ُحْونه يف احلْهمَّامِ 
،  .أ  يفْ احلهمَّام ي هْغِسُل الص ُحْونه اله

، ي هْغِسُل الص ُحْونه يفْ املْطبهخ  .ب   اله
 ي هْغِسُل الص ُحْونه يف احلْهمَّاِم ن هعهْم،  .ج
  املْطبهخي هْغِسُل الص ُحْونه يف ن هعهْم،  .د

ة يَّ ْيسِ ونِ دُ نْ ة اإلِ غه  الل  ىله إِ  اجْلُمهل اآلتِيهةم جِ رْ ت ه  .25  أهت هنهاوهل اْلُفُطور مهعه أهْصِدقهاِئي "  " ! ة اجلهيِّده
 Saya sedang makan siang bersama teman-temanku .أ

  Saya sedang makan sore bersama teman-temanku .ب 

 Saya sedang makan malam bersama teman-temanku .ج

 temanku-Saya sedang makan pagi bersama teman .د

ةيَّ ْيسِ ونِ دُ نْ ة اإلِ غه  الل  ىله إِ   اآلتِيهةاجْلُمهل  م  جِ رْ ت ه   .26  " أُشهاِهُد التِّْلفهازه يفْ ُغْرفهِة اجْلُُلْوس" !      ة اجلهيِّده
 Saya menonton TV di ruang tamu .أ

 Saya menonton TV di kamar tidur .ب 

 Saya menonton TV diruang belajar .ج

 Saya menonton TV di dapur .د
ة يَّ ْيسِ ونِ دُ نْ ة اإلِ غه  الل  ىله إِ  اآلتِيهةاجْلُمهل م جِ رْ ت ه  .27   "أهِب ي هْغِسُل السَّيَّارهة  " ! ة اجلهّيده

 Ayah dia sedang mencuci mobil .أ



 
 

 
 

 Ayahku sedang mencuci mobil .ب 

 Ayahnya sedang mencuci mobil .ج

 Ayah kita sedang mencuci mobil .د

ب هْعده   .28 ة.  الصَّاله ب هْعده  ُم  أهانه أهِب اله  أهمَّا  لِب هْييِتْ.  اْلُغرهف  أكُنُس  مُثَّ  اْلُقْرآنه  أهقْ رهأ  ة،  الصَّاله
ي هْغِسُل الص ُحْونه يف  اْلُفُطْور، وهأهِخي  ْي تُِعد   اْلب هْيِت. وهأُمِّ ِة  ف هي هْغِسُل السَّيَّارهة يف سهاحه

ينْ.  انه سْ ى أهْن أهْغِسله أه ْنسه وهاله أه   اْلمهْطبهخ. يف السَّاِدسهة إالَّ الر ْبع، أْستهِحم  يف احلْهمَّام
ْي، وهأهِخْي، حنهُْن ن هت هنهاوهل اْلُفُطور مهًعا. ، وهأهِبْ، وهأُمِّ اِهٌز يف السَّاِدسهِة. أانه  اْلُفُطْور جه

 عهنيِّ الِعبهارة الصهِحْيحهة ِوفْ ًقا ابلنّص القراءة .... 
اِهٌز يف السَّاِدسهِة   .أ  اْلُفُطْور جه

اِهٌز يف السَّاِدسهِة   .ب   وهالنِّْصفاْلُفُطْور جه
اِهٌز يف ال .ج  سَّاِيعهةاْلُفُطْور جه
اِهٌز يف السَّاِبعهة وهالِنْصف .د  اْلُفُطْور جه

أُذهاِكُر ُدُرْوِسي يفْ ُغْرفهِة  أهْست هْيِقُظ السَّاعهةه الرَّاِبعهِة. مُثَّ اُنهظُِّف ُغْرفهيِتْ الن َّْوِم. ب هْعده ذِلك   .29
. وهيفْ الرَّاِبعهِة وهعهْشِر دهقهاِئق أْذههُب إىله اْلمهْسِجد مهعه أهِب وهأهِخْي لُِنصهلِّي الفهْجره ذهاكهرهةاْلمُ 

 ُهنهاك.
أه  مُثَّ  اْلُقْرآنه  أهقْ رهأ  ة،  الصَّاله ب هْعده  ة.  الصَّاله ب هْعده  ُم  أهانه أهِب ُنُس  كْ اله  أهمَّا  لِب هْييِتْ.  اْلُغرهف 

احلْهمَّام وهاله   أْستهِحم  يف  الر ْبع،  إالَّ  السَّاِدسهة  اْلب هْيِت. يف  ِة  السَّيَّارهة يف سهاحه ف هي هْغِسُل 
ِشًيا مهعه اناهينْ. وهيف السَّاِدسهة وهالنِّْصف، أْذههُب إىله اْلمهْدرهسهة مه سْ ى أهْن أهْغِسله أه سه نْ أه 

 وهأهْرِجُع ِمنه اْلمهْدرهسهة يفْ السَّاعهة الثَّانِيهة َّنههارًا.  أِخْي.
ئهةعهنيِّ الِعبهارة اخله   ... ِوفْ ًقا ابلنّص القراءة ِطي ْ

 أهْستهِحم  يفْ احلهمَّام .أ
 مهاِشًيا ْذههُب إىله اْلمهْدرهسهة أه  .ب 
 ْسِجد مه ُنصهلِّي الفهْجره يفْ الْ  .ج



 
 

 
 

 أُذهاِكُر ُدُرْوِسي يفْ ُغْرفهِة الن َّْوِم  .د
 ... ِهيه ّط هها خه َِّت حتهْت ه الَّ  ةُ الكِلمه مهْعىنه  رهسهِة يف السَّاعهِة الثَّانِيهِة،مهدْ الْ  ِمنه  ي هْرِجعُ  .30

 Pergi .أ

 Pulang .ب 

 Datang .ج

 Berangkat .د

 ... ِهيه ّط هها خه َِّت حتهْت ه الَّ  ةُ الكِلمه مهْعىنه يف احلْهمَّاِم،  يهْستهِحم   .31
 laki sedang mandi-Dia laki .أ

 Dia perempuan sedang mandi .ب 

 Kamu laki-laki sedang mandi .ج

 Kamu perempuan sedang mandi .د

ْي يف اْلمهْطبهخ ُأسهاِعدُ  .32  ... ِهيه ّط  هها خه َِّت حتهْت ه الَّ  ةُ الكِلمه مهْعىنه ، أُمِّ
 Dia membantu .أ

 Kamu membantu .ب 

 Saya membantu .ج

 Kita membantu .د

ِة اْلب هْيِت، مهْعىنه ي هْغِسُل أهِب  .33 االَِّت حتهْت ه ة ِلمه الكه السَّيَّارهة يف سهاحه  ... ِهيه ّط خه  هه
 Menjemur .أ

 encuciM .ب 

 Mengeringkan .ج

 Mengelap .د

ْيدهان، ُكرهةه اْلقهدهم    أهْلعهبُ  .34 االَِّت حتهْت ه ة ِلمه الكه مهْعىنه مهعه أهْصِدقهاِئي يفْ اْلمه  ... ِهيه ّط خه   هه
 Bola Voli .أ

 Tenis Meja .ب 

 Sepak Bola .ج

 Bola Basket .د

35.  ْ  اِقرأ النَّص اآليت وعهنيِّ
ه
 ! ب اسِ ُمنه ع الْ وْ ضُ وْ امل



 
 

 
 

وهيفْ الرَّاِبعهِة وهعهْشِر دهقهاِئق أْذههُب إىله   أهْست هْيِقُظ السَّاعهةه الرَّاِبعهِة. مُثَّ اُنهظُِّف ُغْرفهيِتْ الن َّْوِم."  
أهِب   مهعه  ُهنهاك.اْلمهْسِجد  الفهْجره  لُِنصهلِّي  أكُنُس   وهأهِخْي  مُثَّ  اْلُقْرآنه  أهقْ رهأ  ة،  الصَّاله ب هْعده 

اْلُغرهف لِب هْييِتْ. يف السَّاِدسهة وهالنِّْصف، أْذههُب إىله اْلمهْدرهسهة مهاِشًيا مهعه أِخْي. وهأهْرِجُع ِمنه 
 اْلمهْدرهسهة يفْ السَّاعهة الثَّانِيهة َّنههارًا." 

 اُل يف الفهْصل أهْعمه  .أ
 أهْعمهال يف الب هْيت .ب 
اُل الي هْوِميَّة .ج  أْعمه
ْسجهد  .د

ه
 أهْعمهاُل يفْ امل

 مهارة الكتابة

ِلمهات اآلتِيهة لِتهُكْونه مُجْله  .1 ًة ! ًة رهتِّب اْلكه  ُمِفْيده
اِن  ْيده  ُكرهةه   –يفْ  -أهْصِدقهائيْ  -مهعه  - أهْلعهبُ  -اْلقهدهمِ  -اْلمه

انِ يفْ  .أ ْيده  أهْلعهُب مهعه أهْصِدقهائيْ  ُكرهةه اْلقهدهمِ   اْلمه
انِ  .ب  ْيده ِم مهعه أهْصِدقهائْي يفْ اْلمه  أهْلعهُب ُكرهةه اْلقهده
ِم أهْصِدقهائْي  .ج اِن مهعه ُكرهةه اْلقهده ْيده  أهْلعهُب يفْ اْلمه
ِم أهْصِدقهائْي  .د اِن أهْلعهُب مهعه ُكرهةه اْلقهده ْيده  يفْ اْلمه

ِلمهات اآلتِيهة لِتهُكْونه مُجْله  .2 ًة !  ةً رهتِّب اْلكه  ُمِفْيده
 اْلفهرها: - ي هْوم-وهْقت  –اْلُعْطلهة  – قهضهْيُت  –يفْ  – اِبْلِقرهاءهة

 ة     وهْقته اْلفهرها:  يفْ ي هْوم اْلُعْطلهة اِبْلِقرهاءه  قهضهْيتُ  .أ
 يفْ وهْقته اْلفهرها:  اِبْلِقرهاءهة ي هْوم اْلُعْطلهة  قهضهْيتُ  .ب 
 وهْقته اْلفهرها: اِبْلِقرهاءهة   يفْ قهضهْيتُ  ي هْوم اْلُعْطلهة .ج
 وهْقته اْلفهرها:  اِبْلِقرهاءهة يفْ  قهضهْيتُ  ي هْوم اْلُعْطلهة .د

ِلمهات اآلتِيهة لِتهُكْونه مُجْله  .3 ًة !  ةً رهتِّب اْلكه  ُمِفْيده
يه  – أهِبْ  – اْلمهْسِجدِ  – أهْذههبُ  – اْلفهْجره  - مهعه 

 ِإىله  - لُِنصهلِّ



 
 

 
 

يه ِإىله اْلمهْسِجِد اْلفهْجره  .أ
 أهْذههُب مهعه أهِبْ لُِنصهلِّ

يه  .ب 
 أهْذههُب ِإىله اْلمهْسِجِد اْلفهْجره مهعه أهِبْ لُِنصهلِّ

يه اْلفهْجره أهْذههُب ِإىله اْلمهْسِجِد مهعه أهِبْ  .ج
 لُِنصهلِّ

يه  مهعه أهِبْ اْلفهْجره ِإىله اْلمهْسِجِد   .د
 أهْذههُب لُِنصهلِّ

ْي  .4 ِلمهة الَّيِتْ حتهْت ههها خهٌط ! تُِعد  أُمِّ  اْلُفُطْور، ت هْرِجِم اْلكه
 Saya menyiapkan .أ

 Dia laki-laki menyiapkan .ب 

 Dia perempuan menyiapkan .ج

 Kamu menyiapkan .د

ِلمهة الَّيِتْ حتهْت ههها خهٌط ! اْلعهرهبِيَّةه  عهاِئشهةُ  دهرهسهتْ  .5  ، ت هْرِجِم اْلكه
 Dia laki-laki telah belajar .أ

 Dia perempuan telah belajar .ب 

 Kamu laki-laki telah belajar .ج

 Kamu perempuan telah belajar .د

 ibuku sedang menyapu“ ت هْرِجم اجلُْملهة اآلتِيهة ِإىله الل غهِة اْلعهرهبِيَّة اْلفهِصْيحهة !  .6

halaman” 
 أُم  تهْكُنُس السَّاحهة  .أ

 اأْلُم  تهْكُنُس السَّاحهة .ب 
ْي تهْكُنُس السَّاحهة  .ج  أُمِّ
 أُمِّ تهْكُنُس السَّاحهة  .د

-kita sarapan pagi bersama“ رهبِيَّة اْلفهِصْيحهة ! ت هْرِجم اجلُْملهة اآلتِيهة ِإىله الل غهِة اْلعه  .7

sama” 
 اْلُفُطْور مهًعا ن هت هنهاوهلُ  .أ

اء مهًعا  .ب   ن هت هنهاوهُل اْلغهده
 نه ت هنهاوهُل اْلعهشهاء مهًعا .ج
 نه ت هنهاوهُل لهْياًل مهًعا .د



 
 

 
 

 Hasan dan Faris bermain“ ت هْرِجم اجلُْملهة اآلتِيهة ِإىله الل غهِة اْلعهرهبِيَّة  اْلفهِصْيحهة !   .8

sepak bola” 
مِ  .أ  حهسهن وهفهاِرس ي هْلعهُب ُكرهة اْلقهده

مِ  .ب   حهسهن وهفهاِرس ت هْلعهبهاِن ُكرهة اْلقهده
مِ  .ج  حهسهن وهفهاِرس ت هْلعهُب ُكرهة اْلقهده
ُكرهة اْلقهدهمِ حهسهن وهفهاِرس ي هْلعهبه  .د  ان ِ

 ...  ِاْخرتهِ اْلِعبهارهة الصَِّحْيحهة ِمنه اْلِعبهارهات اآْلتِيهة .9
ْسِجد .أ

ه
 ي هْقرهأُ طهاِهر اْلُقْرآن يفْ امل

ْسِجد .ب 
ه
 ت هْقرهأُ طهاِهر اْلُقْرآن يفْ امل

ْسِجد .ج
ه
 أهقْ رهأُ طهاِهر اْلُقْرآن يفْ امل

ْسِجد ت هْقرهِئنْي طهاِهر اْلُقْرآن يفْ  .د
ه
 امل

 ... ِاْخرتهِ اْلِعبهارهة الصَِّحْيحهة ِمنه اْلِعبهارهات اآْلتِيهة .10
ب اْلعهرهبِيَّة صهبهاحه اْلي هْومِ  .أ  دهرهسه الط الَّ

 دهرهسهْت عهاِئشهة اْلعهرهبِيَّة صهبهاحه اْلي هْومِ  .ب 
 دهرهسهْت أهمْحهد اْلعهرهبِيَّة صهبهاحه اْلي هْومِ  .ج
 وهعهاِئشهة صهبهاحه اْلي هْومِ دهرهسه أهمْحهد  .د

 ... ِاْخرتهِ اْلِعبهارهة الصَِّحْيحهة ِمنه اْلِعبهارهات اآْلتِيهة .11
 أهمْحهد تهْكُنُس الّساحهة  .أ

 أهمْحهد تهْكُنِسنيه الّساحهة  .ب 
 أهمْحهد يهْكُنسْون الّساحهة  .ج
 أهمْحهد يهْكُنُس الّساحهة  .د

ئهة ِمنه  .12  ... اْلِعبهارهات اآْلتِيهةِاْخرتهِ اْلِعبهارهة اخلْهِطي ْ
ْي تُِعد  اْلُفُطْور  .أ  أُمِّ



 
 

 
 

 أهِب ي هْغِسُل السَّيَّارهة .ب 
 ْطبهخ مه أيهُْكل عهاِئشهة يف الْ  .ج
 أْستهِحم  يف احلْهمَّام  .د

ئهة ِمنه اْلِعبهارهات اآْلتِيهة .13  ... ِاْخرتهِ اْلِعبهارهة اخلْهِطي ْ
 أهانه أهْذههُب ِإىله اْلمهْدرهسهةِ  .أ

 أهْنِت ُتشهاِهدْينه التِّْلفهازه   .ب 
اِكُر الد ُرْوسِ  .ج  فهاِطمهة ُتذه
 نهاُم يف احْلُْجرهةِ ي ه زهيْ نهب  .د

ئهة ِمنه اْلِعبهارهات اآْلتِيهة .14  ... ِاْخرتهِ اْلِعبهارهة اخلْهِطي ْ
 أهْنِت ت هْغِسِلنْيه الص ُحْونه يفْ اْلمهْطبهخ   .أ

 ُهوه ي هْغِسُل الص ُحْونه يفْ اْلمهْطبهخ  .ب 
 ِهيه ت هْغِسُل الص ُحْونه يفْ اْلمهْطبهخ .ج
 أهْنته ي هْغِسُل الص ُحْونه يفْ اْلمهْطبهخ .د

ِلمهات اآلتِيهة !  .15  عهنيِّ اْلِكتهابهة الصَِّحْيحهة ِمنه اْلكه
 صهْخنٌ  .أ

 سهْخنٌ  .ب 
 سهْحنٌ  .ج
 صهْحنٌ  .د

ِلمهات اآلتِيهة !  .16  عهنيِّ اْلِكتهابهة الصَِّحْيحهة ِمنه اْلكه
ةٌ  .أ  سهاحه

ةٌ  .ب   سهاهه
ةٌ  .ج  شهاحه
ةُ  .د  شهاهه



 
 

 
 

ِلمهات اآلتِيهة !  .17  عهنيِّ اْلِكتهابهة الصَِّحْيحهة ِمنه اْلكه
 أهْكُنسُ  .أ

 أهْكُنشُ  .ب 
 أهقْ ُنسُ  .ج
 أهقْ ُنشُ  .د

ا .18 ِلمه  ت اآلتِيهة ! عهنيِّ اْلِكتهابهة الصَِّحْيحهة ِمنه اْلكه
 ُأسهاِهدُ  .أ

 ُأشهاِهدُ  .ب 
 ُعشهاِهدُ  .ج
 ُعسهاِهدُ  .د

ِلمهاِت اآْلتِيهة ! ، ِمنه الن َّْوِم السَّاعهة الرَّاِبعهةِ ....... أهمْحهد  .19  ِاْمإلهِ اْلفهرها: ِمنه اْلكه
 ي هْقرهأُ  .أ

 يهْستهِحم   .ب 
 يهْست هْيِقظُ  .ج
 ي هنهامُ  .د

ْي تهْستهِحم  يف    .20 ِلمهاِت اآْلتِيهة! اِْمإلهِ ، ...... أُمِّ  اْلفهرها: ِمنه اْلكه
 اْلمهْسِجدِ  .أ

 احلْهمَّام .ب 
 اْلمهْدرهسهةِ  .ج
 اْلمهْطبهخِ  .د

ُم يف  .21 ِلمهاِت اآْلتِيهة!  أهانه  ......، ِاْمإلهِ اْلفهرها: ِمنه اْلكه
 اْلمهْطبهخِ  .أ

 احلْهمَّامِ  .ب 



 
 

 
 

 احْلُْجرهة  .ج
انِ  .د ْيده  اْلمه

ِلمهاِت اآْلتِيهة! يف اْلمهْسِجِد، ِاْمإلهِ ي هْقرهأُ ........  .22  اْلفهرها: ِمنه اْلكه
لَّة .أ  اْلمهجه

 اْلُقْرآن .ب 
 اْلُكرَّاسهة .ج
 اْلتِّْلفهاز .د

ِة اْلب هْيِت.   .23  أهِب ..... السَّيَّارهة يف سهاحه
 ت هْغِسلُ  .أ

 ي هْغِسلُ  .ب 
 ن هْغِسلُ  .ج
 أهْغِسلُ  .د

 حهسهن وهفهاِرس .... اِبْلُكرَّة  .24
 ي هْلعهبُ  .أ

 ي هْلعهبهانِ  .ب 
 ي هْلعهُبونه  .ج
 ي هْلعهْبه  .د

..... يف احلْهمَّام وهاله أنسى أهْن أُنّظِّفه أهسناهينْ. .25  أهانه
 أهْستهِحم   .أ

 أهْغِسلُ   .ب 
 أهْجِلسُ  .ج
 أهقُ ْومُ  .د

 أهْنته .... اْلُفُطْور يفْ اْلمهْطبهخِ  .26



 
 

 
 

 أهت هنهاوهلُ  .أ
 ت هت هنهاوهلُ  .ب 
 ت هت هنهاوهِلنْيه  .ج
 ي هت هنهاوهلُ  .د

اِكُر"... ِفْعُل اْلمهاِضْي ِمْن  .27  "يُذه
 ذهاكهره  .أ

 ذهاِكره  .ب 
 ذهكهره  .ج
 ذُِكره  .د

 ِفْعُل اْلمهاِضْي ِمْن "ي هْقرهأُ"...  .28
 ق هرهءه  .أ

 قهرِأه  .ب 
 قُرِأه  .ج
 ق هرهأه  .د

 ِفْعُل اْلمهاِضْي ِمْن "ي هنهاُم"...  .29
 نهه  .أ

مها .ب   انه
مه  .ج  انه
 منهها .د

 ِفْعُل اْلُمضهارِع ِمْن "غهسهله"...  .30
 يُ ْغسهلُ  .أ

 ي هْغِسلُ  .ب 
 ي هْغسهلُ  .ج



 
 

 
 

 يُ ْغِسلُ  .د
 اْلُمضهارِع ِمْن "شهاههده"... ِفْعُل  .31

 يهشهاِهدُ  .أ
 يهشهاههدُ  .ب 
 ُيشهاِهدُ  .ج
 ُيشهاههدُ  .د

 ِفْعُل اْلُمضهارِع ِمْن "ِاْستهحهمَّ"...  .32
 يهْستهِحم   .أ

 يهْسِتِحم   .ب 
 ُيْستهِحم   .ج
 ُيْستهحهم   .د

.. اجلُْملهة اْلُمنهاِسبهة هلِٰ  .33  ِذه الُصْورهة، ِهيه

 
 ُنصهلِّْي يفْ احْلُْجرهة  .أ

 ُغْرفهِة اجلُُلْوسِ ُنصهلِّْي يفْ  .ب 
 ُنصهلِّْي يفْ اْلمهْسِجدِ  .ج
 ُنصهلِّْي يفْ اْلفهْصلِ  .د

 

 

 



 
 

 
 

.. اجلُْملهة اْلُمنهاِسبهة هلِٰ  .34  ِذه الُصْورهة، ِهيه

 
 ت هْقرهأُ اْلُقْرآن  .أ

 ي هْقرهأُ اْلُقْرآن  .ب 
 ن هْقرهأُ اْلُقْرآن  .ج
 ي هْقرهأهان اْلُقْرآن .د

.. اجلُْملهة اْلُمنهاِسبهة هلِٰ  .35  ِذه الُصْورهة، ِهيه

 
 أهْغِسُل السَّيَّارهة .أ

 ت هْغِسُل السَّيَّارهة  .ب 
 ي هْغِسُل السَّيَّارهة  .ج
ِن السَّيَّارهة .د  ي هْغِساله

 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

Mata Pelajaran Bahasa Arab 

Kelas / Semester XI/2 

Alokasi Waktu 2 JP (2x45 menit) 

Tujuan Pembelajaran 
Melalui metode 
pembelajaran clustering 
(metode dengan cara 
melakukan pengembangan 
dari kata ke kata lain) siswa 
dapat Mengemukakan tindak 
tutur yang menyatakan dan 
menanyakan yang sedang 
dilakukan/akan terjadi 
(mudlari’) dalam kehidupan 
sehari-hari dan terampil  
menggunakan teks 
sederhana menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/terjadi 
(mudlari’)  dalam  kehidupan 
sehari-hari 
Materi Pembelajaran 

Fi’il Mudhori dalam 
 
Kehidupan sehari-hari 
Alat dan Bahan 

• PPT 

• Papan tulis 

• Lembar Soal 
 

Sumber belajar 
Dariyadi, Moch Wahib dan 
Feriandika, Betric. 2017. 
Bahasa dan Sastra Arab 
Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa 
dan Budaya untuk 
SMA/SMK. Malang : 
PT.Optima Intermedia 
 
Penilaian 
Penilaian melalui Lembar 
Soal 

KD. 3 KD. 4 

3.6. Mengemukakan tindak tutur yang 
menyatakan dan menanyakan yang sedang 
dilakukan/akan terjadi (mudlari’)  dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan  yang benar dan 
sesuai denngan konteks penggunaannya 
dalam kehidupan sehari-hari  

4.6. Menggunakan teks sederhana berisi 
tindakan menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/terjadi (mudlari’), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks  dalam kehidupan sehari-
hari 

3.6.1 Mengemukakan tindak tutur yang 
menyatakan yang sedang dilakukan 
dalam  kehidupan  sehari-hari 

3.6.2. Mengemukakan tindak tutur yang 
menanyakan yang sedang dilakukan 
dalam  kehidupan  sehari-hari 

4.6.1 Membuat teks yang menyatakan yang 
sedang dilakukan dalam  kehidupan 
sehari-hari 

 4.6.2 Membuat teks yang menanyakan yang    
terjadi dan dalam kehidupan sehari-hari 

 
 

Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan 
• Melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 

kehadiran siswa sebagai sikap disiplin 

• Mereview materi sebelumnya dengan memberikan pertanyaan pada siswa 

• Menyampaikan motivasi kepada siswa tentang kompetensi yang akan dipelajari 

• Menjelaskan kegiatan pembelajaran bertopik kehidupan sehari-hari “ الي هْوِميَّة احْلهيهاة ” 

Kegiatan Inti 
Clustering 
• Siswa mengamati slide 

(Slide berisi stimulus gambar kegiatan sehari-hari dan kosakata berupa kata kerja yang memiliki 

dhomir ( ُهوه) dia laki-laki) 

• Guru secara bergiliran meminta siswa  mengemukakan tindak tutur yang menyatakan yang 
sedang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan menambahkan objek dan  keterangan 

tempat/waktu serta mengubah kata kerja berdhomir ( ُهوه) menjadi dhomir ( أهانه) saya. (IPK 3.6.1) 

• Selanjutnya siswa yang ditunjuk berganti menunjuk siswa lain dengan  mengemukakan tindak 
tutur yang menanyakan yang sedang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 

kosakata yang sama serta mengubah kata kerja berdhomir ( أهانه) saya menjadi  dhomir (   / أهْنته
 kamu. (IPK 3.6.1 dan 3.6.2)(أهْنتِ 

• Sebagai penilaian guru memberikan latihan soal berupa materi yang diajarkan untuk mengukur 
pemahaman siswa.  

• Siswa mengerjakan soal dan setelah selesai dikumpulkan. 

 
Kegiatan Penutup 

• Guru dan siswa membahas soal yang sudah dijawab serta memberi penilaian. 

• Guru mengapersiasi dengan memberikan reward bagi siswa yang mendapat nilai tertinggi 

• Guru dan siswa merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan 

• Guru menyampaikan kegiatan pertemuan berikutnya 

• Guru dan siswa menutup pelajaran dengan mengucapkan doa dan salam. 

Penyusun Amnatul Latifah, S.Pd. Malang, 20 Januari 2020 

 احلْهيهاة الي هْوِميَّة 
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No Indikator Soal 
Level 

Kognitif 
Butir Soal 

No. 

Soal 

 مهارة االستماع 
1. Siswa dapat membedakan 

bunyi huruf  yang 

diperdengarkan tentang 

topik: 

 احلْهيهاة اْلي هْوِميَّة 

Memahami 

(C2) 
ابهةه  ِاْستهِمْع وها ْخرتهِ اإْلِجه

الصَِّحْيحهةه ِمنه  
ِلمهاِت اآْلتِيهِة !   اْلكه

1-5 

2. Siswa dapat menyebutkan 

arti kata yang 

diperdengarkan tentang 

topik: 

 احلْهيهاة اْلي هْوِميَّة 

Mengingat 

(C1) 
ِلمهة مبها  مها مهْعىنه اْلكه

ْعته !  مسِه

6-10 

3. Siswa dapat menyebutkan 

arti kalimat yang 

diperdengarkan tentang 

topik: 

 احلْهيهاة اْلي هْوِميَّة 

Mengingat 

(C1) 
مها مهْعىنه اجْلُْملهة مبها 

ْعته !  مسِه

11-15 

4. Siswa dapat memilih 

kosakata sesuai dengan 

bunyi yang didengar  

tentang topik: 

 احلْهيهاة اْلي هْوِميَّة 

 

Mengingat 

(C1) 
ِلمهةه اْلُمنهاِسبهةه   ِاْخرتهِ اْلكه

ْعته !  مبها مسِه
 

16-20 

5. Siswa dapat menemukan 

fi’il madhi dari kalimat 

yang diperdengarkan 

tentang topik:  

 احلْهيهاة اْلي هْوِميَّة 

Menerapkan 

(C3) 
ْ اْلِفْعل اْلمهاِضي   عهنيِّ

ِمنه اجلُْملهة اْلمهْسُمْوعهة   
! 

21-22 

6. Siswa dapat menemukan 

fi’il mudhori’ dari kalimat 

yang diperdengarkan 

tentang topik:  

 احلْهيهاة اْلي هْوِميَّة 

Menerapkan 

(C3) 
ْ اْلِفْعل اْلُمضهارِع  عهنيِّ

ِمنه اجلُْملهة اْلمهْسُمْوعهة 
! 

23-25 

7. Siswa dapat menunjukkan 

tulisan sesuai dengan 

bunyi huruf yang 

diperdengarkan   tentang 

topik: 

Memahami 

(C2) 
ِلمهاِت  ِ اْلكه عهنيِّ

ْعته !   اْلُمنهاِسبهِة مبها مسِه
25-30 



 
 

 
 

 احلْهيهاة اْلي هْوِميَّة 

 

 

No Indikator Soal 
Level 

Kognitif 
Butir Soal 

No. 

Soal 

 مهارة القراءة 
1. Siswa dapat menemukan 

informasi tersurat dan 

tersirat tentang isi 

kandungan teks qiroah. 

Menerapkan 

(C3) 
 مهاذها 

1-5 

 مهن 
6,7 

 8,9 أهْينه 

 مهَّته 
10-12 

2. Siswa dapat melengkapi 

kalimat berdasarkan teks 

qiroah. 

Menerapkan 

(C3) 
يف الثَّاِمنهة يهْذههُب  
 ......  يُ ْوُسف ِاىله

 

13-15 

3. Siswa dapat menemukan 

informasi tersurat dan 

tersirat tentang isi 

kandungan teks qiroah. 

Menerapkan 

(C3) 
 كهْيفه 

16 

 كهْم 
17-19 

 24-20 ههلْ 

4. Siswa dapat 

menerjemahkan kalimat 

berbahasa Arab kedalam 

bahasa Indonesia  

Memahami 

(C2) 
ت هْرِجم اجْلُمهل اآلتِيهة  

ِإىله الل غهة اإِلْنُدونِْيِسيَّة 
ة !   اجلهيِّده

25-27 

5. Siswa dapat menyeleksi 

informasi yang benar 

berdasarkan teks qiroah. 

Menganalisis 

(C4) 
عهنيِّ الِعبهارة 

الصهِحْيحهة ِوفْ ًقا  
 ابلنّص القراءة  

ُة    الِعبهارهُة الصهِحْيحه
 ِوفْ ًقا اِبلنَّص، ِإالَّ  

28,29 



 
 

 
 

6. Siswa dapat  menentukan 

makna kata, frasa, dan 

kalimat dari teks qiroah. 

Memahami 

(C2) 
ُة الََِّّت  مهْعىنه  الكِلمه

 حتهْت ههها خهّط ِهيه 
30-34 

7. siswa dapat 

menyimpulkan teks 

bacaan dengan 

memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai 

konteks. 

Memahami 

(C2) 
  ْ اِقرأ النَّص اآليت وعهنيِّ

ْوُضْوع اْلُمنهاِسب ! 
ه
 امل
 

35 

 

 

No Indikator Soal 
Level 

Kognitif 
Butir Soal 

No. 

Soal 

 مهارة الكتابة
1. Siswa dapat menyusun 

kata-kata menjadi menjadi 

kalimat yang sempurna 

dengan struktur kalimat 

yang tepat. 

 

Menciptakan 

(C6) 
ِلمهات اآلتِيهة   رهتِّب اْلكه
ًة !   لِتهُكْونه مُجهاًل ُمِفْيده

 

1-3 

2. Siswa dapat 

menerjemahkan kosakata 

dari kata yang digaris 

bawahi 

Memahami 

(C2) 
ِلمهة الَّيِتْ   ت هْرِجِم اْلكه

 حتهْت ههها خهٌط ! 
 

4,5 

3. Siswa dapat 

menerjemahkan kalimat  

berbahasa Indonesia 

kedalam bahasa arab  

Memahami 

(C2) 
ت هْرِجم اجلُْملهة اآلتِيهة  

ِإىله الل غهِة اْلعهرهبِيَّة 
  اْلفهِصْيحهة ! 

6-8 

4. Siswa dapat menyeleksi 

informasi yang benar 

berdasarkan pilihan 

jawaban yang telah 

disediakan 

Menganalisis 

(C4) 
ُة  الِعبهارهُة الصَِّحْيحه

 ِهيه ... اآلتِيهة، 
 

9-11 

ُة  الصهِحْيحه الِعبهارهُة 
، ِإالَّ ... آلتِيهة ا  ِهيه
 

12-14 



 
 

 
 

5. Siswa dapat menuliskan 

kosakata yang benar  
Mengingat 

(C1) 
عهنيِّ اْلِكتهابهة  

الصَِّحْيحهة ِمنه  
ِلمهة اآلتِيهة !   اْلكه

 

15-18 

6. Siswa dapat menunjukkan 

tulisan yang benar dari 

kata yang di garis bawahi 

Memahami 

(C2) 
الِكتهابهة الصَِّحْيحهة ِمنه 

ِلمهة اليِت حتهْت ههها   اْلكه
 خهط ِهيه ! 

19-22 

7. Siswa dapat melengkapi 

kalimat berdasarkan 

dhomir  

Menerapkan 

(C3) 
أهِب ..... السَّيَّارهة يف  

ِة اْلب هْيِت.    سهاحه
أهْنته .... اْلُفُطْور يفْ  

 اْلمهْطبهخِ 

23-26 

8. Siswa dapat menentukan 

fi’il madhi  

 

Memahami 

(C2) 
 29-27 ِفْعُل اْلمهاِضْي ِمْن... 

9. Siswa dapat menentukan 

fi’il mudhori’  

 

Memahami 

(C2) 
 32-30 ِفْعُل اْلُمضهارِع ِمنْ 

10. Siswa dapat menunjukkan 

gambar yang benar sesuai 

dengan kalimat yang 

disediakan 

Memahami 

(C2) 
اجلُْملهة اْلُمنهاِسبهة هِلِٰذه  

 ..  الُصْورهة، ِهيه
 

33-35 
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 السرية الذاتية
 املعلومات الشخصية  .أ

 سوليستياوايت :    االسم
 1995سبتمرب  12: الموجنان،  كان/ اتريخ املولود امل

 : اإلندونيسية    اجلنسية
 : قسم تعليم اللغة العربية    قسم 

 الموجنان -الرين -:كارنج اتوار   العنوان
 085704207204:    رقم اهلاتف 

 tia.sulistia13@gmail.com:   الربيد اإللكرتوين 
 املستوى الدراسي  .ب

 الرقم  املستوى الدراسي  السنة
2000 -2002  1 روضة األطفال الرين الموجنان 

2200 -2008 ن الموجنان يالر  6املدرسة اإلبتدائية احملمدية     2 
2008 -2011 الموجنان ابشريان 12احملمدية   درسة املتوسطةامل    3 
2011 -2014  4 الموجنان  ابشريانمدرسة اإلصالح الثانوية األهلية  
2014 -8201 قسم تعليم اللغة العربية   بكلوريوس )سرجاان( يفدرجة   

معة موالان مالك إبراهيم كلية علوم الرتبية والتعليم جبا
 االنج م اإلسالمية احلكومية
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