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 اللــاسته
َا ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكْم *  * تـََعلَُّموا اْلَعَربِيََّة فَِإَّنَّ

َعَلْيِه اِبْلِعْلمِ  َيا فـَ نـْ  *َمْن َأرَاَد الدُّ
َعَلْيِه اِبْلِعْلمِ     َوَمْن َأرَاَد اآلِخَرَة فـَ

َعَلْيِه اِبْلِعْلِم*  َيا َواآلِخَرَة فـَ نـْ  َوَمْن َأرَاَد الدُّ
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 داءــإه
 احلمد هلل رب العلمني على مجيع النعم الوافرة، 

 الصالة والسالم على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم. 
 أهدت الكاتبة هذه الرسالة إىل :

 ب الذي ربياىن وأدبياىن أحسن التأدي ومينا ساري ماجو انسوتيونوالدي احملبوبني، 
 عسى هللا أن يرمحهما ويبارك هلما دائما آمني.

 ـــــــــــــــــــــــ
ن وحممد ترميذي وحممد إبراهيم وأخواتى الكبرية أخى الكبري احملبوب حممد سليما

صيبة األسالمية وعلما سومرين وإلفيدا ورمحياتى ووأحفاد والدي كله  وصحابىت 
 أندري عزيز جان 

 الذي قد أعطوا الكاتبة التشجيع يف طلب العلم، 
 تدعو الكاتبة هلا ابلنجاح مجيع األمور

 ـــــــــــــــــــــ
 أساتيذيت

  ابلعلوم الدينية واألرروية واألدبالذي علموىن
 كافة الزمالء وأصحايب 

 الذي قد ساعدوىن يف امتام كتابة هذه الرسالة وإىل مجيع إرواىن املسلمني األبرايء
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 شـكرا وتقـدير 
احلمد هلل الذي جعل العربية لغة القرآن الكرمي وأفضل اللغات اليت ينطق هبا املسلمون.  

والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله 
 وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدابته وإحسانه إىل يوم الدين. تسر الباحثة انتهاء كتابة هذه الرسالة
العلمية املاجستري، وهنا تريد الباحثة أن تقدم من صميم قلبها العميق أجول الشكر وأمثن التقدير 

 ملن قد ساهم وساعدها على كتابة هذه الرسالة، وهم: 
مساحة أ. د. عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  .1

 ه اجلامعة املباركة. على إاتحيت الفرصة لطلب العلم يف هذ

مساحة، أ. د. أمي سنبولة، عميد كلية الدراسات العليا و د. ولداان وركاديناات، رئيس قسم  .2
تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ملا قامه به من 

 إرادة الكلية والقسم.

ا جبامعة م اللغة العربية يف كلية الدراسات العليمساحة، د. ولداان وركاديناات، رئيس قسم تعلي .3
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

مساحة، د. مفتاح اهلدى املاجستري، املشرف األول ود. سيالميت داريين املاجستري، املشرف  .4
ى سالثاىن. الذي قد أنفقا أوقاهتما وبذال جهودمها إلشراف هذه الرسالة إشرافا كامال، ع

 أن يباركهما هللا وجيزيهما رري اجلزاء. 

مساحة االساتيذة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم  .5
اإلسالمية احلكومية ماالنج، فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموا من االعلوم 

 اء.واملعرفة والتشجيع وجزاهم هللا رري اجلز 

رئيس وانئب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو ومعلم اللغة العربية وجيمع األساتيذة  .6
 والطلبة الذي ساعدوىن يف امتام كتابة هذه الرسالة.

 2018-2زمالئي احملبوبني يف فصل "أ" وكل زمالء يف قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة  .7
 ة. النافعة ودفعوىن إىل امتام كتابة هذه الرسالالذي قد ساعدوىن بتقدمي بعض أفكارهم 
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 مستخلص البحث
تعليم اللغة العربية بنموذج القرارات املتعددة  برانمجيف  اإعداد أدوات التقومي وتطبيقه، األدوية، ربيعة

(CIPP) ة، كلية . رسالة املاجستري. قسم تعليم اللغة العربيابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو
سات العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف األول : أد. مفتاح اهلدى االدر 

 املاجستري واملشرف الثاىن : أد. سالمت دارين املاجستري. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، تعليم اللغة العربية(CIPP)إعداد، أدوات التقومي، منوذج القرارات املتعددة الكلمات اإلشارايت : 
إن جعل نتائج تعلم الطالب جمرد معايري لتقييم جناح تعلم اللغة العربية للطالب هو أمر راطئ للغاية. ألن جناح تعلم اللغة 
العربية ال يتأثر فقط بعامل التحصيل التعليمي للطالبولكن هناك عوامل أررى تلعب دورًا يف إيصال الطالب لتحقيق أهداف التعلم. 

نفيذ أنشطة التقييم على مجيع عوامل التعلم وال تقتصر على نتائج تعلم الطالب. ومع ذلك من الضروري لذلك من املهم أن يتم ت
لقرارات املتعدةة اأيًضا تقييم جوانب املدرالت والعملية واملنتج. وأحد مناذج التقييم اليت تتضمن اجلوانب املذكورة أعاله هو منوذج 

يم تعلم اللغة أحد أشكال اجلهد املبذول لتقيالقرارات املتعددة عد تطوير أداة تقييم منوذج )السياق واملدرالت والعملية واملنتج(. ي
رسة املتوسطة املد م اللغة العربية يفيلتعلالقرارات املتعددة مي منوذج و تق تاو ( تطوير أد1 ا البحثالعربية ككل. كانت أهداف هذ

( لتحديد 3درسة. هذه امل م اللغة العربية يفييف تعلالقرارات املتعددة  منوذج مي و تق واتأدصدق ( لتحديد 2اإلسالمية احلكومية ابتو.
 يف هذه املدرسة.م اللغة العربية ييف تعل القرارات املتعددة مي منوذجو تق تاو أدثبات مدى 

لقرارات املتعددة امي لنموذج و تق واتهو البحث والتطوير ألن هذه الدراسة هتدف إىل إنتاج أد ةاملستخدممنهجية البحث 
اء يف املواد واللغة األداة من اخلرباء وتطبيقها يف اجملال ررباء البحث هم ررب  تثبيتيةم اللغة العربية وحتديد مستوى مصداقية و يلتعل

الحظة شخًصا وطرق مجع البياانت املستخدمة هي امل 30التجريبية ، كان ما يصل إىل  تاو وررباء يف التصميم. ابلنسبة ملوضوع األد
 . معاجلة البياانت ابستخدام التحليل الوصفي واإلحصائي.والواثئق واملقابالت واالستبياانت

 تاو ن أد. تتضمأددي ابتباع رطوات منوذجالقرارات املتعددة مي منوذج و تق تاو ( مت إعداد أد1نتائج هذه الدراسة كالتايل: 
يف شكل استبيان  تاو م اللغة العربية. مت جتميع األديية واملنتج يف تعلمي هذه أربعة جوانب ، وهي السياق واملدرالت والعملو التق

ق مي، تبني أن نتائج التقيم على جانب السياق صنفت على أهنا جيدة ، أي أن حتقيو ابستخدام مقياس التصنيف. من أنشطة التق
بكفاءة جيدة  ه من انحية املعلم يتمتعأهداف التعلم ميكن حتقيقه بسهولة. يتم تصنيف جانب املدرالت على أنه جيد جًدا ألن

جًدا للمعلم ، بينما يتم تصنيف اهتمام الطالب وحتفيز الطالب على أنه جيد وجوانب التخطيط اليت ميتلكها املعلم كاملة واملرافق 
يد جًدا ألنه ميكن ج والبنية التحتية يف فئة جيدة جًدا ألهنا يف حالة جيدة وصاحلة لالستخدام. يتم تصنيف جانب العملية على أنه

أن يعمل بشكل جيد على الرغم من وجود العديد من العقبات اليت متت مواجهتها أثناء عملية التعلم بينما يتم تصنيف جانب املنتج 
 0.654يف جانب السياق هي  وهي هذه أدوات التقومي املطورة هلا قيمة الصدق األعلى (2اخلاص بنتائج تعلم الطالب على أنه جيد 

ويوضح أن أدوات املطورة هلا قيمة صدق  0.595، من اجلانب املنتج  0.648، يف جانب العملية هو  0.651وجانب اإلدرال ، 
 0.77عملية جانب ال، و  0.8، وجانب اإلدرال  0.8يف جانب السياق  هذه أدوات التقومي املطورة هلا قيمة الثبات األعلى 3. عالية

 .طورة هلا قيمة ثبات عاليةويوضح أن أدوات امل 0.76واملنتج 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Keyword : Development, CIPP Model, Evaluation Instrument, Arabic Language Learning 

By making student learning outcomes as mere benchmarks in assessing the success 

of students' Arabic learning is a very wrong thing. Because, the success of learning Arabic 

is not only influenced by the factor of student learning achievement, but there are other 

factors that play a role in delivering students to achieve learning goals. Therefore, it is 

important that evaluation activities be carried out on all learning factors and are not limited 

to student learning outcomes. However, it is also necessary to conduct an assessment of the 

input, process and product aspects. And one of the evaluation models that includes the 

above aspects is the CIPP model (Context, Input, Process and Product). The development 

of the cipp model evaluation instrument is one form of effort to be able to assess Arabic 

learning as a whole. The objectives of this study were 1) to develop a cipp model evaluation 

instrument for learning Arabic at MTsNBatu. 2) to determine the validity of the cipp model 

evaluation instrument in Arabic learning at MTsNBatu. 3) to determine the reliability of 

the CIP model evaluation instrument in Arabic learning at MTsNBatu. 

The research method used is research and development because this study aims to 

produce an evaluation instrument of the CIP model for learning Arabic and to determine 

the level of validity and reliability of the instrument from experts and its application in the 

field. Research experts are material and language experts and design experts. For the 

subject of the instrument tryout as many as 30 people and the data collection methods used 

were observation, interviews, and questionnaires. Data processing using descriptive and 

statistical analysis. 

The results of this study are as follows: 1) the CIP model evaluation instrument is 

prepared by following the ADDIE model steps. This evaluation instrument includes four 

aspects, namely context, input, process and product in Arabic learning. The instrument was 

arranged in the form of a questionnaire using a rating scale measurement scale. From the 

evaluation activities, it was found that the results of the assessment on the context aspect 

were categorized as good, namely the achievement of learning objectives could be achieved 

easily. The input aspect is categorized as very good because from the aspect the teacher has 

very good teacher competence, while the student's interest and student motivation are 

categorized as good and the planning aspects owned by the teacher are complete and the 

facilities and infrastructure are in the very good category because they are in good condition 

and fit for use. The process aspect is categorized as very good because it can run well even 

though there are several obstacles encountered during the learning process while the 

product aspect of student learning outcomes is categorized as good 2) This evaluation 

instrument has a high validity value, namely the value at the context aspect is 0.654, the 

input aspect is 0.651, in the process aspect is 0.648, on the aspect product 0.595. 3) This 

evaluation instrument has a high reliability value, namely the value at the context aspect 

0.8, input aspect 0.8, process 0.77 and product 0.76. 
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ABSTRAK 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Kata Kunci: Pengembangan, Model CIPP, InstrumenEvaluasi, Pembelajaranbahasa Arab 

Dengan menjadikan hasil belajar siswa sebagai tolak ukur semata dalam menilai 

keberhasilan pembelajaran bahasa Arab siswa merupakan suatu hal yang sangat keliru. 

Sebab, keberhasilan pembelajaran bahasa Arab tidak hanya dipengaruhi oleh factor 

pencapaian belajar siswa saja, namun ada factor-faktor lain yang ikut berperan dalam 

mengantarkan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi 

penting dilakukan pada semua factor pembelajaran dan tidak terbatas pada hasil belajar 

siswa saja. Akan tetapi perlu juga dilakukan penilaian terhadap aspek input, proses dan 

product. Dan salah satu model evaluasi yang mencakup aspek-aspek di atas adalah model 

CIPP (Context, Input, Proses dan Product). Pengembangan instrument evaluasi model cipp 

merupakan salah satu bentuk upaya untuk dapat menilai pembelajaran bahasa Arab secara 

keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah 1) membuat instrument evaluasi model cipp 

untuk pembelajaran bahasa Arab di MTsN Batu. 2) untuk mengetahui validitas instrument 

evaluasi model cipp pada pembelajaran bahasa Arab di MTsN Batu. 3) untuk mengetahui 

reliabilitas instrument evaluasi model cipp pada pembelajaran bahasa Arab di MTsN Batu. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan karena 

penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan instrument evaluasi model cipp untuk 

pembelajaran bahasa Arab serta mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrument 

dari tenaga ahli dan penerapannya di lapangan. Tenaga ahli penelitian ini adalah ahli materi 

dan bahasa dan ahli desain. Untuk subjek uji coba instrument sebanyak 30 orang dan 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan angket. 

Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif dan statistic.  

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) instrument evaluasi model cipp 

disusun  dengan mengikuti langkah model ADDIE. Instrument evaluasi ini meliputi empat 

aspek yaitu context, input, proses dan product pada pembelajaran bahasa Arab. Instrument 

disusun dengan berupa angket dengan menggunakan skala pengukuran rating scale. Dari 

kegiatan evaluasi ditemukan bahwa hasil penilaian pada aspek context dikategorikan baik 

yaitu pencapaian tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah. Aspek input 

dikategorikan sangat baik karena dari aspek guru memiliki kompetensi keguruan yang 

sangat baik, sedangkan minat siswa dan motivasi siswa dikategorikan baik dan aspek 

perencanaan yang dimiliki oleh guru udah lengkap dan sarana dan prasaran termasuk 

kategori sangat baik karena dalam kondisi baik dan layak digunakan. Aspek proses 

dikategorikan pada sangat baik karena dapat dijalankan dengan baik walaupun ada 

beberapa kendala yang ditemui saat pembelajaran berlangsung sedangkan aspek product 

hasil belajar siswa termasuk kategori baik2) Instrumen evaluasi yang dikembangkan 

memiliki nilai validitas yang tinggi yaitu pada aspek contex 0.654, aspek input 0.651, pada 

aspek proses 0.648, pada aspek product 0.595. Hal ini menunjukkan bahwa instrument 

evaluasi yang dikembangkan memiliki nilai validtas yang tinggi 3) Instrumen evaluasi yang 

dikembangkan memiliki reliabilitas yang tinggi yaitu pada aspek context 0.8, aspek input 

0.8, proses 0.77 dan product 0.76. Hal ini menunjukkan bahwa instrument evaluasi yang 

dikembangkan memiliki reliabilitas yang tinggi.  
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 الباب األول 
 إطار العام

 خلفية البحث .أ

 1للفقرة  11ابلفصل  2003من عام  20بناء على قانون نظام التعليم الوطين رقم 
وكل أمة سوف تتقدم بسبب  1أن تلزم احلكومة بضمان تنفيذ التعليم اجليد لكل مواطن. 

الرتبية. ألن الرتبية الوطنية تعمل على تنمية القدرات والشخصية الكرمية وكذلك احلضارة 
 20يف إطار تطوير احلياة الفكرية ألمة.  كما ورد يف قانون نظام التعليم الوطين للعام رقم 

بحوا لطالب ليصأن أهداف الرتبية الوطنية هي تنمية إمكاانت ا 3للفصل  2003من عام 
ولرتقية  2بشرا يؤمنون إبله واحد وخيافونه ومبدع مستقل أصبح مواطنا دميقراطيا ومسؤوال.

جودة الرتبية فيجب أن يكون هناك زايدة يف جودة التعليم ألن مصب الربامج الرتبوية 
ويتطلب حتسني جودة التعليم جهودا لتحسني  3املختلفة هو تنفيذ برامج تعليمية جيدة.

ملية ونتائج التعليم الشاملة ألن جوهر جودة التعليم هو جودة تنفيذ برانمج التعليم الذي الع
 مت تصميمه مسبقا.

وجودة التعليم ال خيلو من أتثري كل العوامل اليت توجد يف التعليم كاملعلم والطالب 
ة من رالل يواملادة واملنهج الدراسي وغريه. وقال جيمارى مردايف أن حماولة ترقية جودة الرتب

ترقية جودة التعليم وجودة التقييم. أن التعليم اجليدة فيصدر جودة التعلم جيدة والتقييم 
اجليد تشجيع املعلم لتصميم التعليم اجليد وتشجيع الطالب على التعلم بشكل أفضل وأحد 
من العوامل لتحصيل أهداف الرتبوية هو عملية التعليم وتقومي التعليم. فلذلك يف سياق 

 لتعليم حيتاج إىل املعلم ليس قادرا على التدريس ولكن ميكنه إجراء التقومي اجليدة لتعليمه.ا
أمهية التقومي يف التعيلم جيد بنظر إىل أهدافه نفسه وهو مجع املعلومات حول مدى 
حتقيق األهداف التعليمية. كما قال سيتوبلبيوم أن التقومي هو عملية لوصف وحبث وتوفري 

                                                           
1 Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional, Jakarta: Departemen dan Pendidikan Nasional, 2012). hal. 186  
2 Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, Undang-Undang.....h. 5 
3 Hamzah B. Uno dan Satria Koni, Asesment Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 
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. وبشكل أكثر وضوحا 4املفيدة للغاية لصانعىي القرار لتحديد القرارات البدلةاملعلومات 
قد قال روالدة أبنه عملية تعاونية ومنظمة مستمرة ستم فيها مجع البياانت واملعلومات 

 . 5وحتليلها إلصدار حكم على مدى حتقيق األهداف املنشودة
نتائج تعلم  ى أساس تقوميولتقييم جودة وجناح الربانمج التعليم ال يكفي فقط عل

طالب ولكنها ضرورية الوصول إىل تصميم الربانمج متنفيذه برانمج التعليم.وكثري من 
من  املعلمني أهنم يركزون إىل تقومي نتائج تعلم الطالب يف أرر التعليم وتقييم عملية التعليم

ب جيعلون حصول األهداف التعليمة لدى الطالب عادة. والتقومي على نتائج تعلم الطال
لقياس جناح التعليم رطاء بدون تقومي العوامل اليت توجد يف التعليم وأن الطالب عامل من 
العوامل يف التعليم. بل هناك عوامل كثرية تؤثر إىل وصول األهداف التعليم ككفاءة املعلم 

 والتخطيط والطريقة وتشجيع تعلم الطالب وغريه وهذا الواقع كثري جنده يف امليدان. 
كما قال املعلم للغة العربية األستاذ حمفوظ أنه يقوم ابلتقومي يف أهناء التعليم أو و 

اإلمتحان اسبوعيا عادة ملعرفة مدى تعمق الطالب على أهداف التعليم وجيعل حصول 
نتائج الطالب لقياس جناح التعليم وبينما كان نتائج تعلم الطالب جيد فرياه أن التعليم 

ل أو ما كان عكسه فالتعليم غري النجاح فريون أن الطريقة أو الوسائجناح على تنفيذه وبين
غريه غري مناسبة للتعليم بل قد يكون أن التصميم الذي يصممه املعلم جيد ولكنهم يطنون 
أن ررب تعليم اللغة العربية الذي ينفذون اليستطيع الطالب على إتباعه . وقد يكون 

 لفة أيضا.ذكاء بني الطالب خمتلفة واحتيااتهتم خمتالطالب له امليول والتشجيع ومستوى ال
الطالب أحد من العوامل يف التعليم وجيب املعلم على اهتمامهم وتقدم التعليم  

م مناسبة حبجاهتم وهو يرجو التغيري من السلوكي واملعريف واحلركي. وحلصول التغيري يف ذاهت
. ولتقدم لسواء بينها حلصول األهداففاملكوانت يف التعليم اللغة العربية هلا أدوار على ا

 ررب تعليم اللغة العربية جيد فيجب املعلم قادرا على ارتيار وتصميم التعليم جيدا أيضا. 

                                                           
 12(. ص. 2008دار غيداء،  :، )عماناسترياتيجية التقومي الرتبوي احلديث وأدواتهمصطفى منر دعمس،  4
 24(. ص. 2012دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع،  :)عمان التأملي،التقومي اللغوي يف الكتابة والتفكري أكرم صاحل حممود روالدة،  5
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و أما هدف تقومي برانمج التعليم هو ملراجعة حتقيق األهداف وتقدمي البديل التايل 
انمج تعليم اللغة ف بر يف أتريذ القرار. ويهدف عملية التقومي إىل حتديد مدى حتقيق أهدا

العربية وحتديد نقاط والقوة والضعف يف الربانمج الذي يتم تنفيذه. وبعد إقامة التقومي 
للرباانمج التعليم فنعرف هل برانمج التعليم قد نفذ مناسبة بتخطيط التعليم أم ال ومعرفة 

وي بشكل غاملانعة يف التعليم إىل حصول األهداف.ويف سياق اللغوي فيهدف التقومي الل
ية رئيس إىل قياس املهارات اللغوية املختلفة يف مناشط اللغة العربية كافة اإلستماعية والتعبري 

والقرائية والكتابية اليت أيهتا املناهج الدراسية واألهداف والوسائل واإلجراءات اليت اتبعها 
. وهذه 6املعلمون يف سبيل الكشف عن نقاط القوة ومواطن الضعف لدى الطالب

املعلومات أن يكون اعتبارا ماداي لتحسني التعليم التايل. وتقدم املعلم التعليم اللغة العربية 
 اجليد واخلربة مناسبة للطالب. 

 جيب تقومي برانمج التعليم ملعرفة نقاط الضعف والقوة يف عملية التعليم ويف الواقع يف
ربانمج ما تقوم إبجراء التقومي لاملدارس وراصة املدرسة الثانوية احلكومية ابتو اندرا على 

 تعليم اللغة العربية. ومل يتم ابلعثور على تطوير منوذج تقومي مناسب ميكن استخدامه لتقومي
عليم برانمج تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة. ومث مل يتم العثور على منوذج التقومي لربانمج ت

 ها أيضا.  ملدرالت والعملية واإلنتاج فياللغة العربية يتضمن أربعة مكوانت وهي السياق وا
وبناء على هذه املشكالت فتحدد الباحثة أسئلة البحث يف هذا البحث إىل قسمني 
 فهما كيف يتم تطوير تقومي برانمج تعليم اللغة العربية ابستخدام منوذج القرارات املتعددة يف

منوذج القرارات  مج ابستخداماملدرسة الثانوية احلكومية ابتو وكيف صالحية آدات تقومي بران
ذلك تريد الباحثة أن جترى فليف تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية احلكومية ابتو. املتعددة 

 ت التقومياو "إعداد أدالبحث يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو ابملوضوع 
املتوسطة ملدرسة تعددة اببنموذج القرارات امل تعليم اللغة العربية برانمج يف وتطبيقه

 اإلسالمية احلكومية ابتو. 

                                                           
 28، ص. (. ص.2012دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع،  :)عمان التقومي اللغوي يف الكتابة والتفكري التأملي،أكرم صاحل حممود روالدة، 6
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 أسئلة البحث  .ب

 حبيث يركر هذا البحث فتحدد الباحثة هذا البحث إىل سؤلني كما يلى: 
تعليم اللغة العربية بنموذج القرارات  برانمجإعداد أدوات التقومي وتطبيقه يف كيف يتم  .1

 ؟ابتو املتعددة  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية

تعليم اللغة العربية بنموذج القرارات املتعددة   برانمجيف  أدوات التقوميوكيف صدق  .2
 ؟ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو

تعليم اللغة العربية بنموذج القرارات املتعددة   برانمجيف  أدوات التقوميوكيف ثبات  .3
 ؟ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو

 ف البحث أهدا .ج

 أما األهداف أليت تريد أن حتصل عليها الباحثة يف هذا البحث فهي فيما يلى:
تعليم اللغة العربية بنموذج القرارات  برانمجإعداد أدوات التقومي وتطبيقه يف لوصف إمتام  .1

 .املتعددة  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو

يم اللغة العربية بنموذج القرارات املتعددة  تعل برانمجيف  أدوات التقومي ملعرفة صدق .2
 .ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو

تعليم اللغة العربية بنموذج القرارات املتعددة   برانمجيف  أدوات التقوميثبات  ملعرفة .3
 .ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو

 مواصفات اإلنتاج  .د

تعليم تنتيج أدوات تقومينموذج القرارات املتعددة ل تريد الباحثة يف هذا البحث أن
 اللغة العربية، وعلى الوقف املوصوفات األتى:

 أن تكون  أدوات تقومي منوذج القرارات املتعددة بشكل كتايب  .1

كتاب أدوات تقومي منوذج القرارات املتعددة يتكون من األداة جلانب السياق  .2
وات بشكل اإلستبانة يف اجلدوال ابستدرام واملدرالت والعملية واإلنتاج وهذه األد

 مقياس التصنيف معني.
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 وكتاب أدوات التقومي يستخدم منوذج قتومي القرارات املتعددة لتقومي تعليم اللغة العربية .3
 لكل العوامل يف التعليم كله.

حيتوى كتاب أدوات تقومي منوذج القرارات املتعددة وهو التمهيد وحمتوايت الكتاب  .4
واملقدة وقيمة الصدق وقيمة الثبات وتصميم أدوات التقومي بنموذج القرارات املتعددة 
وشبكة أدوات تقومي منوذج القرارات املتعددة وغالف اإلستبانة وإرشادات عامة مللء 

ب السياق واإلستبانة جلانب املدرالت واإلستبانة جلانب اإلستبانة واإلستبانة جلان
 العملية واإلستبانة جلانب اإلنتاج واملرجع. 

يقدم كتاب أدوات تقومي منوذج القرارات املتعددة بشكل األسئلة يف اجلدوال ابستخدام   .5
 مقياس التصنيف. 

 فروض البحث .ه

تقومي برانمج  أدوات يريف هذا البحث استندت الباحثة إىل الفرض التايل : "إن تطو 
بنموذج القرارات املتعددة )السياق واملدرالت والعملية واإلنتاج(سيكون صدق وثبات يف 

 تعليم اللغة العربية ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو".

 أمهية البحث  .و

 يكون هذا البحث له أمهية نطرية وتطبيقية كما يلى :
 نظرية .1

أن هذا البحث يرجى لزايدة املرجع للبحث التايل عن تطوير أدوات تقومي الربانمج 
كري يف تعليم اللغة العربية. ويرجى هذا البحث أن يقدم ردمة التفبنموذج القرارات املتعددة 

لعربية. ابإلضافة يف تعليم اللغة اتطوير أدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات املتعددة يف 
وذج القرارات تطوير أدوات تقومي الربانمج بنم، ويرجى لزايدة العلوم املعرفة أيضا يف إىل ذلك
 يف تعليم اللغة العربية. املتعددة 

 تطبيقية .2
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تقومي ل: يستخد املعلم هذه أدوات تقومي الربانمح بنموذج القرارات املتعددة  للمعلم (أ
مه اللغة العربية ا يتعلق بتعليبرانمج تعليم اللغة العربية إلعطاء املعلومات الواضحة عم

من رالل الضعف والقوة ومعرفة مدى حتقيق األهداف من تعليم اللغة العربية ومعرفة 
املانعة يف كل العوامل يتضمن يف التعليم من انحية السياق وااملدرالت والعملية 

تقدم و  واإلنتاج. وستخدم املعلم املعلومات احملصولة لتصميم تعليم اللغة العربية اجليد
رربة تعليم اللغة العربية مناسبة للطالب وحاجاهتم ومتنية قدرات اللغوية العربية 

 للطالب. 

للمدرسة : مساعدة املدرسة ملعرفة مدى حتقق األهداف لتعليم اللغة العربية يف املدرسة  (ب
يها الثانوية احلكومية ابتو ومعرفة الضعف والقوة واملانعة يف تنفيذ تعليم اللغة العربية ف

 ودافعة هلم أن حيسن برانمج تعليم اللغة العربية املستقل لرتقية جودة الرتبية من حتسني
  التعليم يف هذه املدرسة. 

ت لزايدة املعرفة عن تقومي برانمج تعليم اللغة العربية وكيف كيفية أو رطوا للباحثة : (ج
تقومي الربانمج رصوصا اللغة العربية. وجيعل هذا البحث مصدرا ومرجعا للباحث 
التايل عن تقومي برانمج وتطوير أدواته يف تعليم اللغة العربية. وأما نقاط الضعف يف 

اىل هذا البحث جيعله مشكالت إلقامة ابلبحث التتعليم اللغة العربية املوجودة يف 
 للباحث التاىل.

 حتديد البحث .ز

سوف يكون هذا البحث حبثا واضحا ومفصال، فتحدد الباحثة هذا البحث إىل 
 األمور اآلتية :

وات تقومي آداحلد املوضوعى : حتدد الباحثة موضوع البحث هذا البحث يف تطوير  .1
 يف تعليم اللغة العربية. برانمج بنموذج القرارات املتعددة
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احلد املكاىن : املدرسة الثانوية احلكومية ابتو. وارتارت الباحثة هذا املدرسة ألن فيها  .2
تعليم اللغة العربية وكان معلمه أن جناح التعليم يقاس من نتائج تعلم الطالب من تقومي 

 ل التعليم فيه. متعلمهم يف أهناء تعليم اللغة العربية بدون تقييم عملية التعليم وعوا

احلد الزمىن : تقتصر الباحثة زمن البحث من شهر أغسطس إىل شهر ديسمبري العام  .3
 هـ. 1441 – 1440، املوافق 2020-2019الدراسي 

 حتديد املصطالحات .ح

تستخدم الباحثة عدد من املصطالحات، وليكون البحث سهال ستعرف الباحثة 
 املصطلحات املستخدمة كما يلى :

التقومي : يذكر العتييب أن هناك أدوات خمتلفة يتم عمل التقومي من رالهلا، ات و أد .1
ويعتمد إرتيار األداة املناسبة على األسلوب التقومي املتبع، ويعتمد أيضا على املعلم 

 .  7نفسه

هي منوذج التقومي يستخدم هنج التقومي موجه حنو اإلدارة أو منوذج القرارات املتعددة : .2
 . 8كال التقومي يف إدارة الربانمج )التقومي يف إدارة الربانمج(يسمى شكل من أش

تعليم اللغة العربية : عملية وحماولة ليجعل الطالب أن يتعلموا اللغة العربية حىت حيدث  .3
 التغيري يف سلوكهم وتنمية مهارات اللغة العربية لديهم.

 الدراسات السابقات .ط

ها لدراسة إىل مخس الدراسات وأترذقبل إقامة هذا البحث فتسبق الباحثة إقامة ا
منذ مخس سنوات متأرر مما يتعلق فيه املبحث عن منوذج القرارات املتعددة من رالل 
دراسات سابقة هلذا البحث. هناك تني الباحثة الدراسات السابقة حيتوى من موضوعه 

ات سوأسئلة البحث وأهداف البحث ومنهجيته ونتائجه. ومنها تقارن الباحثة هذه الدرا

                                                           
 13. ص. )1431جامعة االمللك السعود، :ض الراي(،  التقومي، قسم املناهج وطرق التدريسعمار مب مرزق العتييب ،  7

8John M. Owen, Program Evaluasi: Forms and Approaches, (St. Leonards: Allen and Unwin 

Pty Ltd, 1993) h. 21 
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هبذا البحث لنظر املشاهبة اإلرتالفات بينه وبني هذا البحث وستأتى الدراسات السابقة 
 البيان وبشكل اجلدول فيه مايلى:

وتبني الباحثة اجلداول السابقة بياان قصريا فهو بكتابة أسئلة البحث وأهداف 
 البحث ونتيجته من هذا البحث كما يلى :

يف برانمج ةالربانمج بنموذج القرارات املتعددأدوات تقوميمويساروه ، سوتريسنو ، "تطوير  .1
حتفيظ القرآن الكرمي يف املدارس الدارلية اإلسالمية" ، يف جملة البحث الرتبوي والتقومي 

. أسئلة البحث على النحو . 233-215، ص.  2018،  2، رقم  18، اجمللد. 
 التايل.

( كيف يتم تطوير منوذج التقومي برانمج التعلم لتحفيظ 1) وأما أسئلة حبثه ثالثة فهي
يف  حىت يتمكن من حتسني جودة تعلم حتفيظ القرآنالقرارات املتعددة بنموذج القرآن 

( كيف تتم تقنية تنفيذ التقومي برانمج حتفيظ القرآن 2املدارس الدارلية اإلسالمية؟ )
؟  املدارس الدارلية اإلسالميةيف القرارات املتعددةبشكل مناسب ابستخدام منوذج 

 مبرحليت هذا أن متر القرارات املتعددة( كيف ميكن ملكوانت ومؤشرات منوذج تقومي 3)
ة البحث املستخدمة هي البحث والتطوير البحث والتطوير منهجي. ؟بوركوغال 

 33. كان عدد األشخاص يف التجربة األوىل بورك وغال ابستخدام منوذج
شخًصا. مكون منوذج  224شخًصا واحملاكمة الثالثة  49ثانية شخًصاواحملاكمة ال

ابستخدام رطوة تقومي  .سيتوبليبيم القرارات املتعددةالتقييم املستخدم هو منوذج تقييم 
مراقبة واالستبياانت و  ف غ دو ديلفي منوذج مالكومل.  تقنيات مجع البياانت هي 
املوثوقية ابستخدام و  ج ف أاء ابستخدام املقابلة ودراسة التوثيق. مت حتليل صالحية البن

عن  2ف  جوينطريقة تقومي برانمج كمايلى: األول   . نتيجة البحثألف جرونباجه
الثاين  ، ثالث جتارب. ف غ د،  ديلفي طريق الدراسات النظرية ، النتائج امليدانية، 

 تل القرآنورود لو و تقومي ثالث مدارس دارلية إسالمية: االتفاقية، رضو لوتل العلوم
 حيث تبني وجود ثغرات يف وسائل التعلم وأداء املعلم ودوافع التعلم لدى الطالب.و 
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من السياق والعملية واملنتج  2-جوىن ف يتكون مكون البناء لنموذج التقومي الثالث 
 .9مؤشًرا 13واليت تنقسم إىل 

نتج مدرالت مر إسنان ، "التقومي الربامج الصحفية الالمنهجية ابستخدام منوذج سايج .2
أطروحة ،  ،املتقدم ابيت ( يف طالب والية علياء ابملدرسة القرارات املتعددةالسياق )
هو مدى فعالية الربامج الصحفية الالمنهجية اليت وأما أسلة البحث فهي  .2016

هو املنهج  دمستخمنهج البحث املو ؟القرارات املتعددةأجريت ابستخدام منوذج التقومي
 مع منهج كمي. ويف الوقت نفسه، فإن منوذج التقومي املستخدم هو الوصفي التقوميي

 . ارتار الباحث ذلك ألنه أراد معرفة تنفيذ الربانمج منالقرارات املتعددةمنوذج تقومي
 وجهة الدعوة والعملية واالتصال ابملنتج. اتنيا هي املراقبة والتوثيق. بينما تقنية حتليل

لسياق: تظهر انتائج البحث من انحية  حليل الوصفي.البياانت هي النسبة املئوية للت
، جانب السياق جيد ٪85.307النتائج أن الربانمج الالمنهجي جيد جًدا مبتوسط 

، بينما املنتج مصنف ٪33، 73، جانب العملية جيد مبتوسط ٪90.67جًدا مبتوسط 
تنتاج ن االس. بشكل عام ميك٪56 5الكامل على أنه جيد جًدا مبتوسط  املتوسط 

 .10٪84.51نسبة أن تنفيذ برانمج الصحافة الالمنهجي جيد جدا مبتوسط 

السياق(  )منتج عملية إدرالالقرارات املتعددةإمام سوتومو ووينارنو ، "تطوير أداة تقومي .3
 /فئي تيف برانمج معهد علي يف الكليات الدينية اإلسالمية" ، يف تقرير حبثي ، 

منوذج ( كيف هو منوذج التقومي 1هي )يف هذا البحثف حثيةأسئلة البوأما .54/2015
لربانمج معهد علي من أجل حتسني جودة برانمج إدارة معهد علي القرارات املتعددة 

( ما هو 2يف الكليات الدينية اإلسالمية؟ مؤسسة الدولة اإلسالمية للتعليم العايل، )
 ومكوانت األداة يف إدارة معهد علي يف مؤسسات القرارات املتعددةهيكل منوذج تقومي 

تستخدم هذه الدراسة طريقة البحث والتطوير التعليم العايل الدينية اإلسالمية؟
                                                           

9Muyasaroh, Sutrisno, “Pengembangan Instrumen Evaluasi CIPP Pada Program 
Pembelajaran Tahfizh Al-Qur’an di Pondok Pesantren”, dalam Jurnal Penelitian dan Evaluasi 
pendidikan, Vol. 18, No. 2, Tahun 2018. h. 215-233 

10 Jaisar Isnan, “Evaluasi Program Ekstrakurikuler Jurnalistik menggunakan Model 
ContextInput Process Product (CIPP) Pada siswa Madrasah Negeri Aliyah (MAN) 1 Pati: 2016. 
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ابستخدام منوذج بورغ وجال. موقعي البحث مها معهد على عني ماالنج ومعهد علي 
كون مي .الطالبعني ساالتيغا. تكون موضوعات احملاكمة من: إدارة عنصر القيادة و 

كانت تقنيات   .سيتوبلبيم )القرارات املتعددة( منوذج التقومي املستخدم هو منوذج تقومي
ت واالستبياانت واملالحظة واملقابال ف غ دو  ديلفي مجع البياانت املستخدمة هي 

ري قياسية أن املرافق والبنية التحتية مازالت غ البحث فهي نتائج أماو ودراسات التوثيق.
والبنية التحتية أثرت بشكل كبري على جودة وراحة الطالب أثناء عملية  ألن املرافق

التعلم ألهنا ال تزال حباجة إىل حتسني وصقل.إن أسلوب التقومي املناسب الذي جيب 
القيام به هو تقنية احلفظ حىت يتمكن الطالب من فهم بعض أجزاء القرآن. تقنية 

ا، جيب جتديد رانمج املعهد التايل. اثلثً استمرار ررجيي طالب املعهد لتبسيط وتسريع ب
طالب املعاهد وجتديدهم للحفاظ على استدامة برانمج املعاهد. رابعاً، جيب دعم 
اخلطاب العلمي من العلماء والعلماء من العلماء كهدف رئيسي للتعليم يف الكليات 

ملكون ا الدينية اإلسالمية من قبل مجيع األطراف من أجل حتقيق النجاح. إنتاج هيكل
ومؤشرات منوذج التقومي كمرجع إلعداد أدوات التقومي إلدارة برامج إدارة معهد علي 

 .11يف الكليات الدينية اإلسالمية

م "تقومي الربانمج بنموذج القرارات املتعددة يف عملية تعليم العلو يوكا بودي بكيت،  .4
لغرض ان األول. كيف املدرسة املتوسطة روضة اجلنة للفصل ا 2017الطبيعية" نوفمبري 

خمرجات تعلم  معرفةالقرارات املتعددة و من هذه الدراسة هو حتديد تطبيق منوذج تقومي 
الطالب يف جمال العلوم ومعرفة فاعلية عملية تعليم العلوم ابستخدام تقومي منوذج 

ر الية العملية يُنظ. حتديد فعاملدرسة املتوسطة احلكومية بروضة اجلنةيف  القرارات املتعددة
إىل التعليم من مقدار مستوى حتقيق أهداف التعليم اليت مت حتديدها التعليم املبكر. 

قومي كل مع ت القرارات املتعددةهذا البحث عبارة عن دراسة نوعية ابستخدام منوذج 
مكون من مكوانت السياق واملدرالت والعملية واملنتج لتحقيق عملية التعليمفعال. 

                                                           
11 Imam Sutomo dan Winarno, “Pengembangan Instrumen Evaluasi CIPP (Context Input 

Process Product)Pada Program Ma’had Ali di Perguruan Tinggi Keagamaam Islam Negeri”, dalam 
Laporan Penelitian, TPI/54/2015. 
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ملدرسة المي العلوم وممثلي املناهج واملديرين املوجودين يف مصادر بياانت البحث هي مع
أدوات  روضة اجلنة. يستخدم مجع البياانت األوليةالثانوية احلكومية اإلسالمية اإلحتادية 

املراقبة بينما البياانت الثانوية مت احلصول عليها من رالل الواثئق واملقابالت. مث مت 
ن الواثئق صول عليهاكمي بينما مت حتليل البياانت محتليل بياانت املراقبة اليت مت احل

 واملقابالت وصفًيا نوعًيا. من النتائجيظهر البحث تنفيذ التعليم الذي يتضمن متطلبات
 .12تنفيذ التعليم وتعترب أنشطة التعليم فعالة للغاية

ول تطبيق حالقرارات املتعددة طوير أدوات منوذج تقومي سريى ليستاري وأصدقائها،  .5
هدف هذه الدراسة إىل حتديد جدوى والتطبيق العملي . يتقومي تعلم مشروع العلوم
ياس مهارات للتقوميتنفيذ تقومي املشروع لقالقرارات املتعددة ألداة تقومي منوذج تقومي 

راسة املدرالت والعملية واملنتج. هذه الدو  التفكري اإلبداعي يف مراجعة سياق املكون
)مناذج رابعية األبعاد( مع املراحلتعريف وتصميم  4-ددام هي منوذج للتطوير ابستخ

و  1وتطوير ونشر. كان املشاركون طالب الصف السابع املدرسة الثانوية احلكومية 
،يوجياكارات. طبقت تقنيات مجع البياانت يف هذه سليمان 5املدرسة الثانوية احلكومية 

 الدراسة داة يف هذااستخدمتالدراسة تقنيات غري ارتبار. حتليل التحقق من صحة األ
. مت احلصول على البياانت من سبعة مقيمني )مقيمني( مستمدة من ف أيكينس

زمالء. أداة تقومي منوذج تقومي  3ممارسني )مدرس علوم( و  2حماضرين )ربريالتقومي(، 
حبيث ميكن  1إىل  0.90( من فهلا معاماللتحقق من الصحة ) القرارات املتعددة

أن مجيع النقاط املوجودة على هذه األداة صاحلة، لذا فإن منوذج تقومي التأكيد على 
تدريس  أداة التقومي مناسبة لالستخدام يف تقومي تنفيذ تقومي املشروع يفالقرارات املتعددة

 .13العلوم

 

                                                           
12Yoga Budi Bhakti, Evaluaasi Program Model CIIP pada Prosses Pembelajaran IPA” dalam 

Jurnal JIPFRI: Jurnal Inovas Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah, Vol. 1, No. 2, Tahun 2017. 
13Sri Lestari, dkk, The Development Of CIPP Evaluation Model Instrument on the Application of 

Science Projec Learning Assessment, 4th ICRIEMProceedings Published by The Faculty Of 
Mathematics And Natural Sciences Yogyakarta State University, ISBN 978-602-74529-2-3 
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والعملية واإلنتاج 

)القرارات املتعددة( 
للطالب فياملدرسة العالية 

 ةاحلكومية ببايت سن
2016 

 

استخدام منوذج 
السياق 

واملدرالت 
والعملية واإلنتاج 

)القرارات 
 املتعددة(لتقومي

الربامج الصحفية 
 الالمنهجية

استخدام منوذج  
السياق 

واملدرالت 
والعملية واإلنتاج 

)القرارات 
املتعددة( بغري 

مي تطوير أداته لتقو 
الربامج الصحفية 

 الالمنهجية
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إمام سوتومو 
 ووينارنو

 تطوير أداواتتقومي )اليساق
واملدرالت والعملية 

واإلنتاج( يف برانمج معهد 
علي يف الكليات الدينية 

اإلسالمية يف تقرير حبثي، 
 .54/2015/تفئي

 تطوير األدوات
)اليساق 

واملدرالت 
 والعملية واإلنتاج(
يف برانمج مهد 

علي للدين 
 اإلسالمي للدولة 

 

 تطوير األدوات
)اليساق 

 واملدرالت
والعملية 
 واإلنتاج(

لتقومي برانمج 
معهد علي يف 
الكليات الدينية 

 اإلسالمية

 يوكا بودي بيكيت
 
 
 
 

تقومي الربانمج بنموذج 
القرارات املتعددة يف عملية 
تعليم العلوم الطبيعية 

  2017نوفمبري 

 تقومي الربانمج يف
 عملية تعليم العلوم
م الطبيعية ابستخدا
 القرارات املتعددة 

إستخدام تقومي  
القرارات 

املتعددةلتقومي  
عملية تعليم 
العلوم الطبيعية 
بدون تذكري 
تطوير أدواته يف 

 البحث
سري ليستاري 
ودادان روساان 

 وسوفهار

طوير أدوات منوذج تقومي ت
حول القرارات املتعددة

م مشروع يتطبيق تقومي تعل
 العلوم

طوير أدوات ت
منوذج تقومي 

القرارات 
حول املتعددة

 م يتعلللتطبيق تقومي 

ملعرفة الصالحية 
 ووالتطبيق العملي

مي تطبيق تقو يف 
م مشروع يتعل

 العلوم
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بناء على الدراسات السابقة اليت تينتها البحثة ابلوصف واجلدول هناك اإلرتالف 
هبذا البحث. فاألول أن موضوع هذا البحث لتقومي تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية 
اإلسالمية احلكمية  ابتو والثاين أن تركيز البحث لتطوير األدوات بنموذج القرارات 

 والثبات لألدوات بعد تطبيقها. املتعددةومعرفة الصدق 
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 الباب الثاىن
 إطار النظرى

   املبحث األول  .أ

 مفهوم التقومي .1

يئ السلعة مبعىن سعرها. قّوم الشالتقومي لغة من قوم أى صحح وإزال العوج وقوم 
أى قدره مبعىن تعديله وبيان قيمته. فمن هنا فإن التقومي يتضمن التحسني والتعديل أو 

. وأما التقومي مصطالحا له تعريفات كثرية واملتنوعة فمثال كما عرفه 14التجديد والتطوير
، أبنه والطرق واملوادبلوم أبنه إصدار حكم لغرض ما على قيمة األفكار واألعمال واحللول 

يتضمن استخدام احملاكات واملستوايت واملعايري لتقدير مدى كفاءة األشياء ودقتها 
.ومن هنا نعرف أن املعلومات اجملموعة ينفعها لتقدير األشياء من حيث كفاءة 15وفعاليتها

 ريوفعالية وجيعلها إصدار احلكم لقيمته. وعرفه ستيبليبوم إنه عملية لوصف والبحث وتوف
. وهذا التعريف يبني لنا 16املعلومات املفيدة للغاية لصانعي القرار لتحديد القرارات البديلة

أنه عملية مستمرة جلمع املعلومات لألشياء وتوفريها أن حيدد القرارت الرئيسية. وأستنتجه 
 اهذا البيان أبن التقومي عملية منظمة ويقوم هبا مستمرة جلمع املعلومات املفيدة وتوفريه

 لتقدير األشياء. 
ويسعى تعريف التقومي املعىن توسعا إذا كان الكلمة األررى يضاف إليه كالرتبوي 
والتعليم واللغوي. فالتقومي الرتبوي هو وسيلة ملعرفة مدى ما حتقق من األهداف املنشودة 
يف العملية الرتبوية ومساعدا يف حتديد مواطن الضعف والقوة وذلك بتشخيص املعوقات 

 حتول دون الوصول إىل األهداف وتقدمي املقرتحات لتصحيح مسار العملية الرتبوية اليت
. واحلرير متشيا أيضا مع الرأء أعاله أبنه عملية إصالح وتعديل، 17وحتقيق أهدافها املرغوبة

                                                           
 )1425فهد الوطنية أثناؤ النشر،  دار األندلس للنشر والتوزيع فهرسة مكتبة امللك(، التقومي الرتبوي للمعلمني واملعلمياتمحدى شاكر حممود،  14 

 17ص. 
 12. ص. )2008دار غيداء،  :عمان(استرياتيجية التقومي الرتبوي احلديث وأدواته، مصطفى منر دعمس،  15 

16 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan: 
Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi AKsara, 2007) h. 1 

 12ص. استرياتيجية، دعمس،  17 
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وهو العملية اليت يتم من رالل تشخيص جوانب القصور يف العملية الرتبوية  ووصف 
جوانب الضعف وهو العملية اليت يتم من رالل اكتساف مواطن العالج الالزم لتعديل 

 .18القوة العملية الرتبوية وتعزيزها
من هنا كان التقومي وسيلة للتشخيص ملعرفة مستوايت املتعليمني وابلتايل تطويع 
املادة العملية وأساليب تدريسها لتتناسب مع كل متعليم. كذلك هو وسيلة للعالج بتقدمي 

اية تصحح العملية الرتبوية للوصول إىل األهداف املنشودة كما أنه وسيلة للوق التوصيات اليت
 .19ابختاذ احتياطات جتنب املعوقات الىت ظهرت أثناء العملية الرتبوية

ما. ميثل التقومي أحد أهم املدرل  وأما التقومي له عالقة قوية وثيقة ابي التعليم 
له وتنفيذه  تعريف على أثر كل ما مت التخطيطاحلديثة لتطوير التعليم. فمن رالله يتم ال

من عملية التعليم والتعليم ونقاط القوة والضعف فيها، ومن مث إقرتاح احللول التس تساهم 
 يف التأكيد على نقاط القوة وتدعيمها وتاليف مواطن الضعف وعالجها. 

الصحيحة تعبري  ةويشمل التقومي أيضا اجلانب اللغوي وهو ما يسمى ابلتقومي اللغوي. فاللغ
صادق سليم ابلنطق أو الكتابة وفهم سليم عن طريق اإلستماع واملنطوقة/الكالم وعلى 

 .20التعبري نطقا وكتابة
وأما التقومي اللغوي عملية معددة اجلوانب: منها ما يتعلق بتتبع منو الطلبة لغواي 

م يف تعليم لوالوقوق على مواطن الضعف وعالجها ومنها ما خيتص بتتبع أساليب للمع
شيئ فروع اللغة العربية وما به من توجيه وإرشاد وما يستخدمه من وسائل ومنها ما يرتبط 
أبوجه النشاط املدرسي عامة وأوجه النساط اللغوي راصة، ومنها ما خيتص ابلكتا املدرسية 

. ويهدف التقومي اللغوي بشكل رئيس إىل قياس املهارت اللغوية املختلفة يف 21وأدواهتا
ج ناشط للغة العربية كافة لإلستماع والتعبري أو الكالم والقرائية والكتابية اليت سيأهتا املناهم

الدراسية واألهداف والوسائل واإلجراءات اليت اتبعها املعلمون يف سبيل الكشف عن نقاط 
                                                           

 24(. ص. 2011عمان: دار ومكتبة حامد  للنشر والتوزيع، ، )، التقومي اللغوي يف الكتابة  والتفكري العامليأكرم صاحل روالدة 18 
 12ص. استرياتيجية التقومي، دعمس،  19 
 28روالدة، التقومي اللغوي، ص.  20 
 28ص.  التقومي اللغوي،روالدة،  21 
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القوة ومواطن الضعف. ويرى استيتية أن التقومي اللغوي إجراء منظم لتحديد مقدار ما 
الطلبة يف موضوع ما من موضوعات اللة العربية. وميكن اإلفادة منه يف حتسني  تعليمه

أساليب التعليم، ويسهم يف إجادة التخطيط وضبط التنفيذ وتقومي اإلجناز. ومثة صفات 
 .  22أساسية ينبغي أن تتوافر يف التقومي كالصدق واملوضوعة والثبات وسهولة التطبيق

يت عديدة وختتلف إبرتالف القدرة اللغوية الإن مستوايت التقومي اللغوي   
 : 23نقيسها وأهم تلك املستوايت كما يلى

 مستوى الكلمة  -

 مستوى اجلملة  -

 مستوى العبارة والقدرة  -

 مستوى املقال -

 مستوى التعبري -

 مستوى البحث عن املعلومات. -

ولكل مستوى من هذه املستوايت مهارة تندرج حتتها مثل: الصحة اللغوية واجلودة  -
اللغوية والتمييز والتطبيق والتذوق وغريه. وأيرذ التقومي اللغوي أشكاال وأدوات متنوعة. 
فمن أشكاله التقومي التشخيصي والتقومي البنائي والتقومي اخلتامى. ومن أدواته 

حظة وقوائم الرصد وسالمل  التقدير وسجالت الوصف اإلرتبارات أبنواعها واملال
 وحقيبة اإلجناز والتقومي الذاتى وتقومي األقران وغريه. 

فالتقومي يسهم أيضا يف معرفة درجة حتقق األهداف اخلاصة بعملية التعليم والتعليم 
وهنا  .ويسهم يف احلكم على سوية اإلجراءات واملمارسات املتبعة يف عملية التعليم والتعليم

تتعلق الكاتبة بتعليم اللغة العربية ألهنا أحد التعليم الذي يقوم هبا املدارس وجيعلها إحدى 
 الدروس فيها. وتعليم اللغة العربية حيتاج إىل تقوميه كما قد يبني من قبل أن إقامة التقومي يف

اطه التعليمي شتعليم اللغة العربية ملعرفة مدى حتقق األهداف التعليمية لللغة العربية. ون
                                                           

 213(. ص. 1997)اربد: دار األمل للنشر والتوزيع،  علم اللغة التعليمي،مسري شريف إستيتية ،  22 
 29،ص.  التقومي اللغويروالدة،  23 
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يتطلب أن حنكم عليه وخنضعه للتقومي ملعرفة ما حقق من أهداف اللغة العربية ومعرفة 
نواحي الضعف والقوة والقصور واإلجيابيات والسلبيات لتقليل عوامل القصور وتاليف 
السلبيات وزايدة عوامل النجاح ودعم اإلجيابيات عند الشعور ابلفشل أو وصول أبنائه أو 

 أحاسيسه.ارتالط 
وأما األهداف من تعليم اللغة العربية عامة لتنمية املهارة اللغوية العربية أى مهارة 

والكالم والقراءة والكتابة لدى الطالب لكي يستخدم الطالب للتفاعل والتواصل  عاإلستما 
عربية إىل غريهم. لذلك أن تقومي مهارة اللغوية لدى الطالب مهم جدا ملعرفة مدى حتقق 

تعليم اللغة العربية ومدى تعمقها. ويسهم التقومي جلمع املعلومات وتوفريها للمعلم  أهداف
لكي حيسن ويصحح املعلم عملية تعليم اللغة العربية املستقل وميكن املعلم تقدم رربات 
تعليم اللغة العربية مناسب مع تنمية املهارة اللغوية لدى الطالب. فلجمع املعلومات عنها 

 إلرتبار وغري اإلرتبار وسيأتى بيانه.    ميكن إبقامة ا
 الفرق بني التقومي والتقييم والقياس .2

ويبحث التقومي فال خيلو من القياس والتقييم وقد توجد أرطاء استخدام من 
املصطلحات الثالثة ألهنا هلا مرتاطبة بينها فالتقومي أمشل من التقييم والقياس وأعمه أيضا 

إليه حكم معني مع اختاذ اإلجراءات اليت تكفل الوصول إىل ألنه يشتمل القياس مضافا 
 وسيأتى البيان كما يلى :  األهداف املنشودة

 التقومي  .أ

ني كما قد بني تعريفه أنه عملي منظم جلمع املعلومات وحتليله وتفسري البياانت لتعي
ياانت . وأما شكل الب24مدى حتقق وتعمق املعرفات واملهارة للطالب من أهداف التعليمية

 قد تكون كميا وغري كميا الذي حيصله من األدوات املعينة. 

 التقييم .ب

                                                           
24 M. Asrori, dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab ,(Misykat : Malang, 2006) h. 2  
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قال دنكان ودون التقييم عملي جلمع املعلومات اليت يقام هبا املعلم على الطالب 
أو تعليمه أو يقام هبا الطالب تعليمه. ويعكس التقييم نتائج التعليم الطالبية ودافعهم 

. وأما البياانت منه غري استخدام األرقام أو كميا 25الفصلوموافقهم حول عملية التعليم يف 
بل قيم األشياء أبحسن أو غري أحسن أو ضعفه وقوته. التقييم يعىن إصدار جطم على 
الطالب وهو يتضمن التشخيص والعالج والوقاية كما أنه العملية اليت تستخدم نتائج 

 القياس وهلذا فهو أعم وأمشل من عملية القياس. 
ة الشرح عنه قال جابر عبد احلميد أن التقييم هو عملية مجع املعلومات عن ولزايد

التالميذ عما يعرفونه ويستطيعون علمه وهناك طرق كثرية ملع املعلومات منها املالحظة 
واإلرتبار. هذا التقييو مساعدة على أرذ قرار بشأن الطالب  وتوجيههم حبسب 

ات تتم من رالل ارتبارات األداء واملالحظة وال استعداداته وميوهلم وعملية مجع املعلوم
 .26تتضمن هذه العلملية التشخيص والعالج والوقاية اليت ختص عملية التقومي

 القياس .ج

فالقياس واحدة من اإلجراءات اليت ميكن الوصول إليها يعىن أن القياس يقام هبا 
أبنه التحقق  سرتعرفه وب جلمع املعلومات والبياانت إلصدار احلكم يف التقومي لألشياء. وقد

ياس عملية فالقابلتجربة أو اإلرتبارات من الدرجة أو الكمية بوساطة أداة قياس معيارية. 
هو عملية تشري إىل معايري حممدودة أما كمية أو نوعية ف. 27نصف هبا األشياء وصفا كميا

وقال غرونلوند ولني أنه عملية لوصف األشياء بتقدير   درجة إصدار حكم. وال تصل إىل
كميا عن صفة الشخص واملهارة يعىن بتكميم اخلصائص ومسات األفراد حبيث أننا ال 
نستطيع األفراد يف ذاهتم وإمنا نقيس رصائصهم ومساهتم . ويقاس الشيئ بتقدير كميا أو 

 شياء. ملية لتعيني عدد أو كمية لألأداة قياس معينة. ولذالك أن القياس عاألرقام ابستخدام 

                                                           
25 Asrori, dkk, Evaluasi Pembelajaran, h. 3 

 4. ص. )1432فهرس مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر،  :املدينة املنورة( التقومي الرتبوي بني الواقع واملأمول،حممود أبو الفتوح حامد رليل،  26 

 16مصطفى عمر دعمس، اسرتاجتية التقومي الرتبوي، ص.  27 
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ويقام هبا القياس يف تعليم اللغة العربية ابستخدام اإلرتبار وغري اإلرتبار. وعملية 
جلمع البياانت اليت يقام هبا ابستخدام اإلرتبار يسمى القياس أبنه حتصيل البياانت كميا 

كيفيا كاملالحظة كيفيا و طبعا ومن غري اإلرتبار مل يطبع ابلقياس ألن بياانته قد يكون  
واملقابلة. وهناك أربعة مستوايت للقياس وفقا لطبيعة املتغريات املراد قياسها وهي كما يلى 

: 
 (Nominal Scale)املستوي اإلمسى  .1

وهو أدىن مستوايت القياس ويناسب املتغريات الكفية أو النوعي اليت   
عينة. ويكون نهم يف مسة ميتطلب تصنيف األفراد إىل جمموعات منفصلة للتمييز بي

اهلدف من عملية القياس يف هذه احلالة هو التصنيف الذي يراعى الفروق النوعية بني 
األفراد. واإلعداد املستخدمة يف هذا املستوى من القياس تعد مبثابة رموز بسيطة 
تستخدم كأمساء لفئات أو جمموعات منفصلة ومتمايزة. ومن أمثلة متغريات هذا 

النوع واجلنسية والداينة واخلالة اإلجتماعية واإلنتماء إىل مؤسسات معينة املستوى : 
 وهكذا. 

  (Ordinal Scale)    املستوى الرتيب .2

ويف هذا املستوى مكن ترتيب األفراد أو األشياء تبعا خلاصة أو مسة معينة، 
مج فمثال ميكن أن نطلب من األفراد من ميوهلم املهنية، إذ رمبا يعطى فرد مهنة مرب 

، 3، وفىن سيارات الرقم 2، ويعطى مهنة مهندس الرقم 1احلاسوب اآليل الرقم 
وههكذا، وهذا يعىن أن هذ الفرد قد أجرى نوع من القياس الرتيب مليوله املهنة وفقا 

 حملكمات معينة استند إليها يف هذا الشأىن. 
 (Interval Scale)املستوى الفرتى  .3

ال الشائع تحديد مقدار الفرق بني شيئني، واملثوهذا املستوى من القياس يتعلق ب
لذلك هو الرتمومرت، فبعض الرتمومرت تكون تدارجيها درجات فهرينهيتية حيث ميثل  

درجة فهرينهيتة  درجة التجمد. وهنا ينبغى مالحظة أن الصفر احلقيقى  32العدد 
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رت يقيس فقط مومالذي عنده تنعد احلرارة ال وجود له على مثل هذه الرتمومرتات، فالرت 
 الفرق احلقيقي بني أى درجتني من درجات احلرارة.

 (Ratio Scale)املستوى النسىب   .4

يتميز هذا املستوى من القياس ابخلصائص اليت تتوافر يف املستوى الفرتي 
ابإلضافة إىل وجود صفر مطلق على ميزان القياس يناظر ابلفعل إنعدام اخلاصة أو 

األطوال والكتل وغري ذلك. ونظر ألنه ميكن إجراء مجيع السمة املقاسة، ومثل ذلك 
العمليات احلسابية االساسية يف هذا املستوى  فإنه يعد أعلى املمستوى السابقة.  
ويستخدم هذا املستوى من القياس عادة يف العلوم الطبيعية،  ويندر استخدامه  يف 

ية والنفسية قاييس  الرتبو العلوم السلوكية لألسباب السابقة، فمعظم اإلرتبارات وامل
تؤدي عادة إىل قياسات فرتية، ولكن ينبغى مراعاة  العمليات واإلجراءات اليت سبق 

 .28أشران إليها

 أهداف التقومي  .3

يُعرَّف الربانمج على أنه وحدة أو وحدة نشاط تتضمن جمموعة من األشخاص يف 
مجع  نشاط يهدف إىلحتقيق األهداف. ويف الوقت نفسه ، فإن تقييم الربانمج هو 

املعلومات لتحديد مدى جناح الربانمج يف حتقيق أهدافه. عالوة على ذلك ، يتم استخدام 
نتائج تقييم الربانمج كأساس ملتابعة أو حتسني الربانمج التايل. هناك عدة أهداف وفوائد 

 للربانمج وهي كالتايل:

 إيصال الربانمج إىل اجملتمع. (1

نفذة املعلومات اليت مت احلصول عليها من أنشطة تقييم الربانمج امليف هذه احلالة ، توفر 
فهمًا للمجتمع حول الربانمج اجلاري تنفيذه. إن إبالغ نتائج تقييم الربانمج أكثر 

 اكتماالً من جمرد أرقام للجمهور.

                                                           

هـ/  1420العريب،  (القاهرة: دار الفكر القياس والتقومي الرتبو والنفسي: أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة،صالح الدين جممود عاّلم،  28 
 21-18م( . ص.  2000
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 توفري املعلومات ملتخذي القرار (2

بار لصناع القرار يف االعتتصبح املعلومات اليت مت احلصول عليها من تقييم الربانمج 
ملزيد من أنشطة الربانمج. يف سياق التعلم ، هذه املعلومات مفيدة جًدا للمعلمني  
كمصممني للتعلم للنظر يف نقاط الضعف والقوة املوجودة يف التعلم ليتم معاجلتها 

 وحتسينها من أجل رلق تعلم فعال.

 حتسني الربامج احلالية (3

هر نقاط ج كأساس لتحسني الربانمج اجلاري تنفيذه. ستظُتستخدم نتائج تقييم الربانم
القوة والضعف املوجودة يف الربانمج يف أنشطة التقييم. يتم حتليل نقاط القوة والضعف 
هذه وإجياد احللول. بناًء على نتائج التقييم ، سيتم احلصول على معلومات حول أتثري 

 انمجفة الالزمة لتحسني الرب اجلوانب املختلفة للربانمج وحتديد العوامل املختل

 زايدة املشاركة والنمو (4

مع املعلومات من نتائج تقييم الربانمج ، سيكون األشخاص املشاركون يف الربانمج 
 أكثر محاًسا يف حتسني الربانمج ألهنم يعرفون ابلفعل نقاط ضعفهم وقوهتم. يف التعلم ،

لتحقيق  لم أكثر محاًساسيكون املعلمون والطالب كأشخاص مشاركني يف تنفيذ التع
 أهداف التعلم.

 مبادي التقومي  .4

ويعترب التقومي أحد املكوانت االساسية للمنظمة التعليمية ملا يقدمه من تشخيص 
وعالج وتغذية راجعة لتوجيه مسار التعليمية وزايدة فعاليتها وتطويرها لتحقيق األهداف 

انب العملية ال فعاال لتطوير كل جو وذلك إنطالقا من عمليات التقومي املتسملرة تعترب مدر
التعليمية من أهداف وحمتوى وطرق التعليم ومصادر تعليمية وغريها. ولكي يؤدى التقومي 
التعليم هذا الدور اجلوهرى يف التطوير والتجويد املستمر للعملية التعليمية جيب أن يتسم 

 مبجموعة هذه املبادي تتضمن ما يلى :
 الشمول  (أ
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 مويل  يف جمال تعليم اللغوية معناه أن التقومي يقام هبا على كلوأما املبادي الش
جوانب اللغوية كاملفردات والبنائية والرتكيب وعناصره ويشمل التقومي أيضا مجيع جمالت 
املهارة اللغوية سواء اإلستيعابية واإلنتاجية. وأكثر من ذلك يتم إجرا التقومي على مجيع 

 سلوية واملهارية للطالب يف تعليم اللغة العربية.  جماالت القدرة وهي املعريفة وال

 اإلستمرارية   (ب

وأما معىن اإلستمرارية يف التقومي أهنا يقام هبا مستمرة وبشكل متواصل. املعلومات من 
التقومي يستخدم إصدار احلكم للمعلم لتحسني عملية التعليم اللغوية املستقل مث 

فقط  أن التقومي ال يقوم هبا مرة واحدة يصححه وهبذه الطريقة بشكل مستمر. وكذالك
وية يف األول أو أرر الربمنج التعليمة فقط ولكنه يقام هبا أثناء عملية التعليم والتعليم اللغ

 وأثناء تعليم اللغوية أيضا. 

 وضوح األهداف  (ج

كما قد عرفنا أن التقومي عملية ملعرفة مدى حتقق األهداف من التعليمية اللغوية 
فلذك أن جيب أن يقوم التقومي إبشارة األهداف من التعليمية اللغوية. ويراطبه ابلتعليمية 
اللغوية اليت يؤسسه على الكفاءة مث تصاغ األهداف على مراحل تبدأمن األعلى إىل 

يمية القومية وكفاءات املنهج الدراسي وكفاءات اخلرجيني األدىن فهي أهداف التعل
وكفاءات عائلة الدروسية وكفاءة األساسية للمواد التعليمية  ونتائ التعليم ومؤشره. 
التقومي إبشارة األهداف التعليمية اللغوية ميكن أن تره يف مدى مالءمة أداة التقومي مع 

 صياغة األهداف من التعليمية اللغوية. 

 ليمالتع (د

 يتم إجراء التقومي لتشجيع الطالب على التعليم بشكل أكثر ثباات. يتم استخدام
النتائج اليت مت احلصول عليها يف التقومي كتقدير لنجاح التعليم أو االعكس كتحذير 
لنقص النجاح يف التعليم. وابلتاىل فإن الطالب الذين حيصلون على نتائج جيدة هم 
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وا مستقل بينما ميكن تشجيع أولئك الذين مل ينجح أكثر حرصا على التعليم بشكل
 على التعليم بشكل أفضل.

 ه( املوضوعية
املوضوعية يتضمن املعىن أن املعلومات والنتيجة مت احلصول عليها والقرارات 
املتخذة تتوافق مع أحوال الطالب حقيقة. فلذلك وجهة النظر الذاتية للقائم ال تشارك 

 يف التقومي. 
 و( اإلفتتاح

ميكن معرفة عملية التقومي ونتائجه من قبل مجيع األطراف املتعلقة أى مدرة 
والطالب وأولياء األمور. وهذا يعىن أن نتائج التقومي اليت مت إجراؤها يف برامج قصرية 

 األجل مثل التقومي التكويين والتقومي اليومية ميكن يعرفها الطالب
 ز( ذات املعىن

ملعلم. م إجراؤه معىن ابلنسبة لألطراف املتعلقة، أى الطالب واجيب أن يكون للتقوميالذي يت
 يهتم الطالب كمتعليمني ابلتقومي ملعرفة نتائج التعليم وتطويره. وميكن التقومي للطالب
مقياسا لقدراهتم وكذلك  أداة للتأمل الذايت. ويف الوقت نفسه، ميكن املعلم للتقومي تقدمي 

د قاموي هبا وبناء على نتائج التقومي الذي غجراؤه وقمدرالت حول أنشطة التعليم اليت 
يشعر املعلم بلحاجة إلىمراجعة رطة التعليم اليت وضعها ومعرفة مدى مالءمة تنفيذ التعليم. 

 . 29أكثر من هذا التقومي جيب أن يعطى املعىن للتعليم مجعيا
 التقومي عملية علمية (ح

الثبات العوامل التالية : الصدق و يتطلب إتباع األسلوب العلمى يف التقومي توفر 
واملوضوعية والتمييز وذلك حىت تكون األحكام اليت نصل إليها أحكاما عملية وليست 

 .30عشواعية

 معايري التقومي  .5

                                                           
29 Asrori, dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa,h. 12-15  

 20، ص. التقومي الرتبويرليل،  30 
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املعيار هو جمموعة املواصفات والشروط اليت ينبغي توافرها يف ظاهرة معينة، ومعاير 
لتقومي الرتبوي وأيضا يعرفوه وينفذوه ابلنسبة ل التقومي الرتبوي تعىن: ما جيب على املعلمني أن

ما جيب على القائمني على املؤسسات الرتبوية أن يعرفوه ابلنسبة إلرتيار املناهج واألنشطة 
الرتبوية وأساليب التقومي املناسبة لكل من األهداف الرتبوية وحمتوى املنهج واألنشطة 

ىن الدراسي. املعلم واإلدارة املدرسة حىت املبالتعليمية والوسائل التعليمية وتقومي الطالب و 
 وفيما يلى عرض هذه املعايري :

جيب أن يكون تصميم التقومي متواقعا مع القرارات واملعلومات اليت يقيسها ولتحقيق  .1
 هذا املعيار  جيب على املعلمني إتباع ما يلى :

 حيدد أهداف التقومي بدقة ووضوح. .أ

 .يصيغ أدوات ووسائل التقومي بدقة .ب

 يوضح العالقة القرارات واملعلوماتز .ج

 جيب تقومي حتصيل الطالب وأنشطة التعليم. .2

 ولتحقيق هذا املعيار جيب على املعلمني إتباع ما يلى :
جيب تقومي التحصيل وهذا يعىن تقومي كل ما حصله الطالب من جوانب التعليم  .أ

 الوجدانية( –املهارية  –)املعرفية 

طة لطرق التعليم والتعليم، احملتوى العلمي، األنشجيب تقومي أنشطة التعليم )ا .ب
 التعليمية والوسائل التعليمية(

 جيب أن تتوافق بياانت اجملمعة مع القرارات املتخذة على أساسها. .3

 ولتحقيق هذا املعيار فيجب على املعلمني إتباع ما يلى :
جيب استخدام مهام التقومي التحقيقي من استخدام )ملف أعمال الطالب،  .أ

 إرتبارات اآلداء، املالحظة( ولذلك ملعرفة مستوى الطالب ابستمرار. 

جيب أن تصميم أودات ووسائل التقومي حبيث ما تقيس ما وضعت لقياسه فعال  .ب
 وال تقيس أشياء أررى أو ظواهر أررى.
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وعية، ننة وتتوافر الشروط فيها العلمية مثل : املوضجيب توفري وسائل التقومي مق .ج
 الدقة، التكامل، الغستمرار، التتابع، الثبات، الصدق(.

جيب استخدام اكثر من وسيلة للتقومي لكي تتاح الفرص أمام الطالب إلظهار  .د
 حتصيلهم.

 جيب أن تكون عمليات التقومي عادلة.  .4

 ما يلى: ولتحقيق هذا املعيار فيجب على املعلمني إتباع
 العدلة يعىن تساوي الفرص بني الطالب أثناء إجراء التقومي. .أ

 يتعامل مع ذوى اإلحتياجات اخباصة واملوهوبني ويدجمهم يف أنشطة حجرة الدراسة. .ب

 يشرك األسرة يف تقييمالطالب هبدف حتسني تعليمهم.  .ج

قيق حجيب أن تكون النتائج املستخلصة من تقييم الطالب وفرص تعليمهم معلنة، ولت .5
 هذا املعيار جيب على املعلمني إتباع على ما يلى :

 يشرك الطالب يف تقييم مستمر لعملهم وعمل زمالهتم. .أ

 تعريف الطالب بنتائج حتصيلهم. .ب

 .31توضح فرص التعليم الملتاحة للطالب .ج

 : منوذج القرارات املتعددة  املبحث الثاىن .ب

 مفهوم القرارات املتعددة .1

فيعتمد على الدراسة أبن الباحثة جند النموذج الذي تكلم عن منوذج التقومي 
 .يستخدم لتقومي الربمنح فمنها منوذج الذي قدم سيتوبليبيم فهو منوذج القرارات املتعددة

من السياق واملدرالت والعملية واإلنتاج وهذه األربعة اجلوانب  جيقتصر هذا النموذ 
يستخدم هنج التقومي موجه حنو  هي منوذج التقومي القرارات املتعدة موضوع للتقومي.

                                                           
 15-13. ص. 2011بني الواقع واملأمول. املدينة املنورة.  الرتبوي،التقومي رليل،  31 
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اإلدارة أو يسمى شكل من أشكال التقومي يف إدارة الربانمج )التقومي يف إدارة الربانمج( 
  33وينظر هذا النموذج إىل الربانمج كنظام32

وبناء على ذلك فريى سوهرسيمي أريكونتا الربانمج كتخطيط فلذك تعليم اللغة 
اجليدة حاجة إىل ختطيط جيد وحاجة إىل إشراك العربية أحد من الربانمج ألن تعليم 

. وكذلك 34الكثري من الناس يف عمليته كاملعلم والطالب للتحقق األهداف من التعليمية
مية فطبعا تعليم اللغة العربية كربانمج أيضا وكتعليم اللغة العربية فهناك األهداف التعلي

هناك حاجة اهلدف التعليم فطبعا أى حتقق كفاءة اللغوية لدى الطالب. ولتحقيق هذا 
  إىل برانمج تعليم فعايل. 

املزااي هلذا منوذج القرارات املتعددة فهو إعطاء تنسيق التقومي الشامل لكل 
مراحل التقومي أى السياق واملدرالت والعملية واإلنتاج. يعتمد هذا النموذج على أن  

ص للطالب منها رصائكثري من العوامل اليت تؤثره على حتققي األهداف التعليمية 
 . 35وأهداف التعليم وبيئة ووسائل املستخدمة وممرافق وبنية التحتية وإجراءة التعليم وغريه

وأما اجلوانب الذي مت من تقوميه وإجراءة تنفيذ تقومي منوذ قرارات متعددة لكتابة 
 سيتوبلبيم يف أوليفا يف اجلدول التاىل :

 جدول اجلوانب وإجراءات تنفيذ القومي 
 السياق جلانبا

 
 العملية املدخالت

 
 اإلنتاج

 موضوع
 واألهداف

 حتديد السياق
 منظمة، لتحديد

حتديد وتقومي 
قدرات النظام 

وبدائل 

 لتحديد أو توقع،
 أثناء العملية

امجع الوصف 
وحكم عن 

 النتائج الربانمج
                                                           

32 John M. Owen, Program Evaluasi: Forms and Approaches,( St.Leonards: Allen & Unwin 

Pty Ltd. 1993) h. 21 
33Rusydi Ananda dan Tien Rafida, Pengantar Evaluasi Program Pendidikan, (Medan: 

Perdana Publishing, 2017) h. 43 
34 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudiin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan,  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 3 
35 Rusydi Ananda dan Tien Rafida, Pengantar Evaluasi Program, h. 44 
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أهداف الربانمج 
والتقومي 

االحتياجات 
احتياجاهتم 

 لتحديد
 فرص الوفاء
 احتياجاهتم،
 التشخيص

 املشاكل اخللفية
تلك احلاجة، 
 وحنكم سواء

 الوجهة ابلفعل
 تعيني ما يكفي
يستجيب 
ليحتاج 

االحتياجات 
اليت كانت 

 قيمه.

 

اسرتاتيجية 
الربانمج 

وإجراءات 
التصميم 
لتنفيذ 

استرياتيجية 
الربانمج 
واجلدول 

 الزمىن

حتدث، رطأ يف 
التصميم إجراء أو 

تنفيذه؛ أعط 
 معلومات الررج

هذا القرارليس بعد 
مربجمة 

 واملالحظاتوالقاضي
حدث األحداث 
 واألنشطة إجرائي.

 

 ومشاركهم مع
الغرض والسياق 

املدرالت 
 والعملية ولتفسري

 يستحق
والفوائد 
 الربانمج.

 

حتليل النظام،  الطريقة
 املسح والتحليل

الواثئق 
 وجلسات

اجلرد ساسي 
ولتحليل 

املوارد البشرية 

مراقب العقبات 
احملتملة إجرائي وكن 

على علم تلك 

 حتديد وترقى
 معايري العائد؛
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االستماع، 
املقابالت 
 واالرتبارات
التشخيص 
 وتقنية دلفي.

 

واملوارد املادة 
 واالسرتاتيجية
 احلل واجلدوى
والتمويل؛ 
واألساليب 
 طريقة أررى
 مثل الدراسة

مكتبة، انظر 
 الربانمج،

 تشكيل فريق
املراجع، 
استخدم 
 االرتبار.

 

ع، متوقالعقبة غري 
 تبحث عنه

معلومات راصة 
 حول هذا القرار

كان مربجمة، 
وصف العملية يف 

 الواقع، ويتفاعل
مع املوظفني ومراقبة 

 أنشطتهم.

امجع التقومي حنو 
النتائج من 

 األطراف املعنية
 يف الربانمج؛

حتليل 
 نوعياوالكمية.

 

العالقة 
مع أرذ 
القرار 
ابلنسبة 
 لتغيري
 العملية

 

 

 اللتقاط
 قرار حول

األطراف الذين 
هم تكون 
 مستهدفة

 الربانمج، حول
 أهداف الربانمج
 ابلتزامن ابلوفاء

لالرتيار 
املصدر 
أنصار، 

اسرتاتيجية 
احلل  
 والتصميم

 اإلجراء، مثال 
 ريللقيام به تغي

 منظم

 ابلنسبة لـتنفيذ
وإتقان التصميم 
 واإلجراء الربانمج 
وعلى سبيل املثال 

 لرياقب العملية
ونعطيه مالحظات 
 حول تلك العملية
 يف الواقع ابلنسبة 

 لتفسري النتائج

 ابلنسبة لـتقرر
 سواء استمر

 وتوقف وتعديل
 برانمج أوالرتكيز
 إعادة التشغيل
 التغيري ونعطيه

مالحظة واضحة 
 حول



30 
 

 
 

حيتاج أو 
االستفادة 

 الفرصة، وحول
 غرض عميق
 فيما يتعلق

 حل املشكالت 
وعلى سبيل 

 املثال  للتخطيط
التغيري وتوفر 

 األساس
 للتقومي النتائج

 الربانمج.

 

 ونعطيه أساس
 معدل التنفيذ

 الربانمج.

 

 الربانمج.

 
التأثري )حسب 
 االقتضاء بقصد
 والوجهة األولية
أم ال أي إجيابية 

 أو سليب(.

 

 مكوانت القرارات املتعددة  .2

 السياق  .أ

 املقام األول إىل حتديد نقاط القوة والضعف يف املنظمة يؤدي التقومي السياق يف
حماولة هو مي قو سياق التسيتوبليبيم وسينفيلد أن  حدد .36وتوفري مدرالت لتحسني املنظمة

وتقدمي  ونقاط القوة وتشخيص املشاكل وحتديد أوجه القصورمجعيا مي الوضع الكائن و لتق
املصممة لالحتياجات اليت يتعني  واألولوايت األهداف وارتبارما إذا كان احللول

وقال طيب انفس أن أهداف السياق ملعرفة القوة والضعف الذي يعطى إىل املعلم تنفيذها
 .37لتحسني الربانمج أو التعليم

                                                           
36 George F. Madaus, Michael S. Scriven, dan Daniel L. Stufflebeam. Evaluation 

Models: Viewpoints, 1983) h. 128-130 
37 Rusydi Ananda dan Tien Rafida, Pengantar Evaluasi, h. 46 
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مي االحتياجات واملشاكل واألصول وفرص ملساعدة صانعي و تقويقوم هبا  
 املستخدمني اآلررينومساعدة جمموعات  السياسات على حتديد األهداف واألولوايت

ا يوفر املعلومات اخلاصة ابإلحتياجات اليت من رالهلملعرفة األهداف والفرص والنتائج. 
تشكل األهداف. وهو يتوجة يف األساس إىل تشخيص نقاط الضعف والقوة يف املؤسسة 
او الربانمج أو املشروع بشكل شام لو تعرف املشكالت وتوفري املنطلق الالزم للتحسني مع 

أنه حيتوي  38ألداء والفعالية واملساعدة على إعادة صياغة األهداف ملقابلة اإلحتياجات.ا
مي السياق و ق. ت39حول نقاط القوة والضعف يف كائن معني أو قيد التشغيل حالًيا على

 : 40مايلى أجري لإلجابة على األسئلةأريكونتا  حسب سحارسيمي
 مج ما هي االحتياجات اليت مل تلبيها أنشطة الربان (1

 ميكن حتقيقه من رالل الربانمجالتعليم ما مل تتضمنه أهداف  (2

 الذي على املرء أن يفعله ابلوفاء حيتاج عليمأهداف الت (3

   حقق لأي هدف هو أسه (4
 املدخالت .ب

 ديد املصادرحتو  يهدف إىل املساعدة يف تنظيم القرارات مي املدرالتو أنشطة تق
 واالسرتاتيجيات لتحقيق االحتياجاتما هي البدائل ستكون اختذت، ما هي اخلطط و 

ري يتوجه إىل إعطاء وصفية للربانمج الذي ميكن ان حيدث التغي وكيف يعمل اإلجراء أجنزه.
املطلوب. وهو يساعد هذا النوع ممن التقومي يف حتاشي السعي وراء رطط تفشل أة تكون 

يات اتيجمكلفة. وذلك من رالل توفري املعلومات ول نقاط القوة والضعف لإلسرت 
 :42تشمل مكون تقييم املدرالت  41.والتصاميم البديلة إلشباع أهداف معينة

                                                           
 128استرياتيجية التقومي... ص. دعمس،  38  

39 Daniel L. Stufflebeam and Anthony J.Shinkfield, Evaluation Theoru, Models and 
Applicatication, (San Fransisco: Jossey-Bass, 2007) h. 326 

40 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudiin Abdul Jabar, Evaluasi Program, h. 46 

 128استرياتيجية التقومي... ص. دعمس،  41 
42 Rusydi Ananda dan Tien Rafida, Pengantar Evaluasi, h 46 
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 املوارد البشرية  (1

 املرافق واملعدات املساندة  (2

 أموال املوازنة (3

 متنوعة اإلجراءات والقواعد املطلوبة. (4

 العملية  .ج

مبا يف و  مي العملية هو فحص متوسط حيدث عند تنفيذ اخلطة والتوثيق العمليةو تق
 .43ابإلضافة إىل عدم تطابق املفاتيح أو تنفيذ اإلجراء املؤكد التغيريات يف اخلططذلك 

. يوفر املعلومات ااملراقبة 44التقومي العملية على أساسه ملعرفة مدى تنفيذ التخطيط
اإلسترياتيجيات واإلجراءات املختارة رالل تنفيذها للمحافظة على نقاط القوي وإزالة 

لتقوميي عيارة عن تقومي للربانمج أثنء عمله، لغرض تقدمي نقاط الضعف أى أن جهد ا
تغذية راجعة لإلداؤيني واملسؤوليني على الربانمج حول املدى التزمن يف فعالية الربانمج 
ابجلدول الزمىن ونفذت وفقا للخطة ومدى اإلفادة منم املصادر املتاحة يف اخلطة وتوفري 

انمج ا وتعرف مدى قيام املسؤوليني يف الرب معلومات تساعد يف تعديل اخلخطة ومراجعته
 45أبدوارهم كما رطط هلا.

يهدف نشاط التقييم هذا أيًضا إىل تساعد يف تنفيذ القرارات وتقييم والكشف عن 
م العملية أنشطة اجلري. يشمل تقيي جمموعة ملساعدة املنفذين يف تنفيذ اخلطة اليت مت

ذ الربانمج.  التقييم ممارسات تنفي وتطبيقها يفاجملموعات بياانت التقييم اليت مت حتديدها 
 .46الصالحمت ا نيف األساس عملية معرفة مدى اخلطة وما هي املكوانت اليت جيب أن تكو 

 النواتج .د

                                                           
43 Daniel L. Stufflebeam, The CIPP Models For Evaluation, dalam Daniel L. Stufflebeam, dkk, 

Evaluation in Education ad Human Service, h. 289 
44 Rusydi Ananda dan Tien Rafida, Pengantar Evaluasi, h 47 

 128 استرياتيجية التقومي... ص.دعمس،  45 
46  Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2011). h. 183 
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تفسري و  اسالغرض من تقييم املنتج هو: القي ذلكسيتوبليبيم وسينفيلد وضح ي
جمموعة  اجاتالربانمج لالحتيحتديد مدى تلبية و وحتديد مدى حتقيق نتائج الربانمج 

ق . يقدم تقومي املخرجات معلومات إىل أى مدى مت حتقيمن الربامج اليت يتم تقدميها
األهداف وتقريرها إذا كانت اإلسرتاتيجيات واإلجراءات واملناهج قد كبق بشكل 

  47صحيح لتقرير إلغاء األهداف تعديلها أو اإلستمرار هبا.
قق حت التاىل. ومعرفة النتائج اليت حصل عليها القراراتهدف هذا النشاط إىل مساعدة 
النجاح يف حتقيق  مي يتم تنفيذه لقياسو تق مي املنتج هوو وماذا يتم بعد تشغيل الربانمج. تق

مج قد مت حتديد ما إذا كان الربان األهداف ستكون البياانت احملددة مسبًقا اليت مت إنشاؤها
 .48إعادة توجيهه أو تعديله أوتوقفت

 ciip( كاًل من هذه األبعاد 246: 2004يف سياق التعليم، ترجم سودجاان وإبراهيم )و 
 :49 ابملعىن

السياق هو حالة أو رلفية تؤثر على أنواع األهداف واالسرتاتيجيات التعليمية اليت  .1
وهذا الوضع هو عامل رارجي مثل املشاكل التعليمية  سيتم تطويرها يف النظام املعين

 وف االقتصادية للدولة ونظرة الناس إىل احلياة.املتصورة والظر 

تتعلق املدرالت ابلوسائل ورأس املال واملواد واخلطط اإلسرتاتيجية املوضوعة لتحقيق  .2
األهداف التعليمية وتشمل مكوانت اإلدرال الطالب واملعلمني والتصميم واملرافق 

 واملرافق.

ألنشطة يف ورأس املال واملواد يف االعملية هي تنفيذ االسرتاتيجيات واستخدام املرافق  .3
 امليدان وتشمل مكوانت العملية أنشطة التعلم والتوجيه والتدريب.

وتشمل  املنتجات هي النتائج اليت مت حتقيقها أثناء تطوير نظام التعليم املعين ويف هنايته .4
 مكوانت املنتج املعرفة والقدرات واملواقف )الطالب واخلرجيني(.

                                                           
 128استرياتيجية التقومي... ص.دعمس،  47 

48  Widoyoko, Evaluasi Program, h. 183 
49 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2004). h. 246  
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 املزااي والعيوب لنموذج القرارات املتعددة  .3

 شامل، ألن هدف له مزااي عديدة، منها: املزيد القرارات املتعددة ميو تق ذجو من
النتيجة. و  وحدها بل يشمل السياق واملدرالت )املدرالت( والعملية ليس النتيجة التقومي
يوفر  ملتعددةقرارات اال ميو اليت مت إنشاؤها بواسطة منوذج تق بتشكيالت كاملة ،ابلطبع

 رات املتعددةالقرا ميو التاىل. منوذج تق القرارات والسياسات والربامج أساًسا أفضل ألرذها
تعديل  فإن تطبيق هذا النموذج يف جمال برامج التعلم الصفي حيتاج إىل هله أيًضا قيود، بين

معىن  النتائج يفو حسنا. ألنه لقياس السياق واملدرالت  أو تعديل حبيث ميكن تنفيذه معها
 .50الكثري ووقت طويل واسع يشمل العديد من األطراف، يتطلب األموال

   : تعليم اللغة العربية املبحث الثالث .ج

 تعليم اللغة العربية .1

 مهارة اإلستماع  .أ

مهارة االستماع هي الوسيلة األوىل اليت يتعامل هبا البشر مع إرواهنم من البشر يف 
 .51االستماع ميكننا التعرف على املفرودات واجلملة  والرتاكيبمراحل معينة، من رالل 

من املبادئ اللغوية اليت تذكرها على أن اللغة هي اخلطاب أواًل، أي صوت اللغة 
اليت يتم التحدث هبا وميكن مساعها. وعلى هذا األساس وضع بعض اخلرباء املبدًأ أن 

عملية  اءة والكتابة. االستماع هوالتدريس يبدأ بتدريس جوانب السمع والنطق قبل القر 
 نشطة من جانب السمع لتكوين رطاب أييت من سلسلة من األصوات. 

بشكل عام، هتدف مهارة االستماع إىل قدرة الطالب على فهم األصوات أو النطق 
ابللغة العربية بشكل صحيح. تقسم فتحي علي يونس مهارة االستماع إىل أربعة، وهي  

 :  52كما يلى

                                                           
50 Rusydi Ananda dan Tien Rafida, Pengantar Evaluasi, h. 48 
51Ahmad Fuadi Effendi. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab.  (Malang: Misykat, 2009) h. 
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 111. ص. )1981دار الثاقة.  :القاهرة(، ة الدينيةأساسيات تعليم اللغة العربية والرتبيفتحى على يونس وآررون،  52 
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 ىن عاملًيافهم املع .1
 تفسري اجلمل املسموعة عند  .2
 تقدمي حتليل للجمل املسموعة،  .3

 فهم كامل  قلب ما يسمع. .4

ألنواع األربعة ملهارة االستماع عبارة عن تدرجات منهجية جيب أيًضا مراعاهتا يف ا
عملية تعليم اللغة العربية. يف املرحلة األولية، ما جيب التأكيد عليه هو املهارة لفهم معىن 

ُيسمع عاملًيا. هذه املهارة األوىل أقل شأان عند مقارنتها ابملهارة املذكورة أعاله، نعم إهنا  ما
تفسر اجلملة املسموعة. يف هذه املرحلة، ال يقتصر االستماع على فهم املعىن عاملًيا، ولكنه 

 اعها.مسقادر على شرح ما مسع مرة أررى. املهارة الثانية أعاله لتقدمي حتليل اجلمل اليت مت 

لتكون قادرًا على تقدمي التحليل، جيب أن يكون املستمع قادرًا على االستماع و 
ابلتفصيل إىل صوت اجلملة اليت تسمعها، وجيب أن يستند التحليل إىل معلومات شاملة 

يف أعلى مرحلة، يُقصد ابالستماع أن يكون قادرًا على فهم  وغريها من املعارف املطلوبة.
ص. إذا وصل مستوى القدرة على االستماع إىل هذه املرحلة، فيمكن ما ُيسمع بكل إرال

 القول إن الشخص يتمتع مبهارة استماع ممتازة.

 :53هناك ثالث مهارة جيب مراعاهتا وتطويرها يف االستماع، وهي

 القدرة على التعرف على أصوات الكلمات العربية بشكل صحيح. .1

 .هالقدرة على تقليد ما مسع .2

 .هما يسمع القدرة على فهم .3

 بينما أهداف التعليم هي:  

 د ما مسعهمقل .1

 ما مسعه حيفظ .2

 مما مسعه الرئيسيةفهم األفكار  .3

                                                           
53 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 

2017) h. 115 



36 
 

 
 

 ضمون مما مسعهفهم امل .4

واملطلوب يف هذه املهرة أصالة اللغة املسموعة.  وابلتايل ، فإن تطوير هذه املهارة 
حقيقية حبيث  عيتطلب متحدثني أصليني مع توصيل طبيعي  اهلدف هو توفري مهارة استما 

يكون ما ُيسمع هو اللغة األصلية مبا يف ذلك طريقة نطقها، والرتنيم، واللهجة، والفاصلة 
 .54والنقطة واألشياء األررى غري املصطنعة

 مهارة الكالم .ب

غالًبا ما يشار إىل مهارة الكالم ابسم التعبري. ومع ذلك، فإن كالمها هلما أتكيدات 
ا أن زيًدا من الرتكيز على املهارة الشفوية، بينما ميكن أيضً خمتلفة، حيث تضع مهارة كالم م

يتجلى التعبري يف شكل مكتوب، إىل جانب اللفظي. ألنه يف تعليم اللغة العربية، هناك 
هو النشاط و  مصطلحات من التعبري الشفهي والتعبري التحرير، وكالمها هلما تشابه أساسي،

ة على ارسة التحدث، يعتمد أواًل على القدر يف التعبري عما يدور يف ذهن الشخص. يف مم
 .55االستماع، والقدرة على إتقان املفردات والشجاعة للتعبري عما يدور يف ذهنه

وفًقا للمدارس التواصلية والرباغماتية، فإن مهارة ال الكالم واالستماع قوية جًدا. 
، هناك حاجة تصالتتميز التفاعالت الشفوية بسماع قوي للمعلومات الواردة. يف هذا اال

ملتكلم قادر على ربط املعاين، وضبط نغمة وإيقاع احملادثة حبيث ميكن إدراك التفاعل بشكل 
 صحيح، من جيب أن يقول ماذا، ملن، مىت وماذا.

مهارة الكالم هي يف األساس مهارة إلعادة إنتاج تدفق نظام الصوت املفصلي 
از لآلررين. وهبذا املعىن، فإن اكتمال جهالذي يهدف إىل نقل اإلرادة واملشاعر والرغبات 

الكالم هو مطلب طبيعي جيعل من املمكن إنتاج جمموعة متنوعة من األصوات املفصلية 
والضغوط اللونية والصمت وأغاين الكالم. تعتمد هذه املهارة أيًضا على الثقة يف التحدث 

ة مثل لنفسيبشكل طبيعي وصادق وصادق ومسؤول من رالل القضاء على املشكالت ا
 اخلزي وعقدة الدونية والتوتر واللسان الثقيل وغريها
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تعريف مهارة الكالم هو مهارة لنقل الرسائل شفهيا لآلررين. يتأثر استخدام اللغة 
احملكية ابلعديد من العوامل اليت ميكننا مالحظتها عملًيا، وهي النطق والتجويد وارتيار 

وحمتوى الكالم وكيفية بدء احملاداثت  الكالموتركيب الكلمات واجلمل ونظام  الكلمات
 واألداء. وإهنائها

 :56الكالم أو مهارة التحدث عدة أمور منها ما يليمهارة تشمل أهداف تعليم 

 سهولة التحدث .1

جيب أن تتاح للطالب فرصة رائعة ملمارسة التحدث حىت يتمكنوا من تطوير هذه   
حيتاج  جمموعات صغرية وأمام مجهور عام أكرب.املهارة بشكل طبيعي وطالقة ومبهجة يف 

 املتعليمون إىل تطوير الثقة اليت تنمو من رالل املمارسة.

 الوضوح .2

يف هذه احلالة، يتحدث الطالب بشكل صحيح وواضح، سواء يف التعبري عن  
اجلمل وإلقاءها. جيب أن تكون األفكار اليت يتم التحدث هبا منظمة بشكل جيد. من 

وضوح يف التحدث، يتطلب األمر جمموعة متنوعة من التدريبات املستمرة أجل حتقيق ال
واملتنوعة. ميكن القيام بذلك من رالل املناقشات واخلطب واملناقشات. ألنه من رالل 

 تدريب مثل هذا، سيتمكن املرء من تنظيم تفكري املرء بشكل منهجي ومنطقي.

 حتمل املسؤولية .3

أن املتحدث يكون مسؤوالً عن التحدث بشكل  تؤكد ممارسة التحدث اجليدة على  
مناسب، وأن يكون مدروًسا حول موضوع احملادثة والغرض من احملادثة ومن يتحدث إليه 
وما هو موقف احملادثة والزرم يف ذلك الوقت.  ستمنع هذه املمارسة الشخص من التحدث 

 بشكل غري مسؤول أو التحدث عالنية خلداع احلقيقة.

 ماع انقدةإنشاء جلسة است .4
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إن ممارسة التحدث اجليدة أثناء تطوير مهارة االستماع الدقيقة واحلرجة هي أيًضا 
اهلدف الرئيسي لربانمج تعليم مهارة التحدث. يف هذه احلالة، حيتاج الطالب إىل تعليم  

 كيفية تقييم الكلمات اليت مت نطقها ونطقها والغرض من احملادثة.

 تكوين العادات .5

 ق عادة التحدث ابللغة العربية دون النوااي احلقيقية للمتعليمنيال ميكن أن تتحق
أنفسهم. ميكن أن تتجلى هذه العادة من رالل التفاعالت املستهدفة لشخصني أو أكثر 
مت االتفاق عليها مسبًقا، وليس ابلضرورة يف جمتمع كبري. يف رلق هذه العادة يف اللغة 

 أن يبدأ هذا االلتزام من نفسك مث يتطور هذا العربية، فإن املطلوب هو االلتزام. ميكن
االلتزام إىل اتفاق على التحدث ابللغة العربية ابستمرار. هذا ما يسمى خبلق بيئة لغوية 

 حقيقية.

 مهارة القراءة  .ج

مهارة القراءة، أي عرض املادة من رالل إعطاء األولوية للقراءة، أي أن املعلم يقرأ 
بعها الطالب. تركز هذه املهارة على التمارين الشفوية أو أواًل موضوعات القراءة، مث يت

التحدث ابلفم، وتدريب الفم ليكون قادرًا على التحدث بطالقة واالنسجام والعفوية. 
اهلدف من تعليم مهارة القراءة أو مهارة القراءة هو القدرة على قراءة النصوص العربية 

 .57ا جيًدا وطالقةبطالقة، والقدرة على الرتمجة والقدرة على فهمه
 القراءة ةمن تعليم مهار األهداف 

هناك هدفان ملهارة القراءة، ومها األهداف العامة واألهداف احملددة.  األهداف العامة  
 :58لتعليم مهارة القراءة هي

 . التعرف على النص املكتوب للغة.1  

 . تفسري واستخدام املفردات األجنبية.2  

 صراحة وضمنا. . فهم املعلومات الواردة3  
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 . فهم املعىن املفاهيمي.4  

 . فهم القيمة االتصالية للجملة.5  

 . فهم العالقة يف اجلمل، بني اجلمل، بني الفقرات.6  

 . تفسري النص.7  

 . حتديد املعلومات اهلامة يف اخلطاب.8  

 . مييز بني الفكرة الرئيسية والفكرة الداعمة.9  

 حتديد النقاط املهمة لتلخيصها. 10  

هي مستوايت لغوية، و  ثالثتنقسم األهداف احملددة لتعليم مهارة القراءة إىل 
 .59ومتقدممستوايت مبتدئ ومتوسط 

 مستوى مبتدئ .1

 التعرف على الرموز أو رموز اللغة. .أ

 التعرف على الكلمات واجلمل.  .ب

 بحث عن الفكرة الرئيسية والكلمات الرئيسيةلا  .ج

 رواية حمتوايت القراءة القصرية .د

 املستوى املتوسط .2

 احبث عن األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة. .أ

 إعادة سرد أنواع خمتلفة من حمتوى القراءة. .ب

 املستوى املتقدم .3

 احبث عن األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة. .أ

 فسر حمتوى القراءة. .ب

 قم بعمل ملخص للقراءة. .ج

 إعادة سرد أنواع خمتلفة من حمتوايت القراءة.  .د
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 مهارة الكتابة  .د

لكتابة هي مهارة لغوية متكاملة يظهر أهنا تنتج ما يسمى الكتابة.  هناك ثالثة ا
 : 60مكوانت على األقل يتم تضمينها يف نشاط الكتابة، وهي

 ة وما إىل ذلك.ييشمل إتقان اللغة املكتوبة املفردات والبنية واجلمل والفقرات والرباغمات .1

 التمكن من حمتوايت املقال حسب املوضوع املراد كتابته. .2

إتقان أنواع الكتابة، أي كيفية حصر حمتوايت الكتابة ابستخدام اللغة املكتوبة لتشكيل  .3
 الرتكيبة املرغوبة مثل املقاالت واملقاالت والقصص القصرية والكتب وما إىل ذلك.

 : 61الكتابةم مهارة يفيما يلي بعض أهداف تعل

الكتابة جزء من االحتياجات األساسية حلياة اإلنسان وهي مطلب لبقاء اإلنسان إذا   .1
 كنت تريد البقاء على قيد احلياة

 هي أداة للتدريس يف الدرس .2

 هو وسيلة اتصال بني شخص وآرر )بني املؤلف والقارئ( .3

ضارات اليت  حلهي أداة لربط احلاضر ابملاضي بنشاط الكتابة ، ميكن لإلنسان معرفة ا .4
 كانت موجودة يف املاضي.

 احلفاظ على كنوز العلم السابق .5

 هو دليل على حدث حقيقي .6

 هو ارتباط من الفرد عن نفسه ويصف حمتوايت قلبه .7
 متثل أهداف تعليم مهارة الكتابة عند عزان فيما يلي:

 حىت يتمكن الطالب من كتابة الكلمات واجلمل العربية بشكل صحيح. .1

 كتابة وقراءة الكلمات واجلمل العربية بشكل متكامل.  منليتمكن الطالب  .2

تدريب حواس الطالب اخلمسة لينشطوا يف اللغة العربية. سواء من رالل االنتباه أو  .3
 السمع أو البصر أو النطق أو الكتابة.
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 زراعة الكتابة العربية اجلميلة واألنيقة. .4

 ليمها.إعادة ارتبار معرفة الطالب حول كتابة اجلمل اليت مت تع .5

 تدريب الطالب على الكتابة ابللغة العربية ابستخدام أسلوب لغتهم اخلاصة. .6

 الكتابة لدينا: ةهار ملتشمل أهداف التعليم   

 قادرة على فهم اخلطاابت املكتوبة املختلفة. .أ

قادرة على التعبري عن خمتلف أنواع األفكار واألفكار واآلراء واملشاعر يف كتاابت خمتلفة.  .ب
ىل ذلك، يهدف تعليم مهارة الكتابة أيًضا إىل حتسني القدرات الفكرية ابإلضافة إ

والنضج العاطفي والنضج االجتماعي ابإلضافة إىل حتسني قدرة الطالب على التواصل  
 كتابًيا والقدرة على استخدام اللغة ألغراض وأغراض وظروف خمتلفة.

ة أو بناء الكتابوحبسب إسكندر واسط يف كتابه، يوضح أن أهداف تعليم مهارة 
 :62على املستوايت هي كما يلي

 مستوى مبتدئ .أ

 نسخ وحدات اللغة البسيطة .1

 اكتب وحدات لغوية بسيطة  .2

 اكتب عبارات وأسئلة بسيطة .3

 اكتب فقرات قصرية  .4

 املستوى املتوسط  .ب

 اكتب البياانت واألسئلة   .1

 كتابة فقرات   .2

 كتابة رطاابت الكتابة .3

 اكتب مقال قصري .4

 كتابة التقارير .5
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 املتقدمة .ج

 كتابة فقرات .1

 كتابة احلروف .2

 كتابة أنواع خمتلفة من املقاالت .3

 كتابة التقارير .4
 :63فيما يلي حاتةحبسب الش ةتتمثل أهداف تعليم الكتاب

 حىت يعتاد الطالب على كتابة اللغة العربية بشكل صحيح. .1

حبيث يكون الطالب قادرين على وصف الشيء الذي مت رؤيته أو جتربته بعناية  .2
 صحيح. وبشكل

 الطالب قادرون على وصف شيء ما بشكل مناسب. .3

 تدريب الطالب على التعبري عن األفكار واألفكار حبرية. .4

 تدريب الطالب على التعود على ارتيار املفردات واجلمل اليت تناسب سياق احلياة. .5

 حىت يعتاد الطالب على التفكري والتعبري عنه ابلكتابة بشكل مناسب. .6

لتعبري عن أفكارهم وأفكارهم ومشاعرهم بتعابري عربية تدريب الطالب على ا .7
 صحيحة وواضحة ومبهرة وريالية.

 أن حيرص الطالب على كتابة النص العريب بشروط خمتلفة. .8

 حبيث تكون عقول الطالب أوسع وأعمق واعتادوا على التفكري املنطقي واملنهجي. .9
كري ابنتظام رة على التفتتطلب الكتابة قدرات معقدة.  تشمل املهارة املطلوبة القد

منطقًيا، والقدرة على التعبري عن األفكار بوضوح، واستخدام اللغة الفعالة، والقدرة على 
تطبيق قواعد الكتابة بشكل جيد. يتم احلصول على هذا من رالل عملية طويلة. قبل 

ن مالوصول إىل مستوى مهارة الكتابة هذا، جيب على الطالب البدء من البداية ، بدًءا 
 التعرف على الرموز الصوتية وكتابتها.
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ستشكل املعرفة والقدرات املكتسبة يف املستوى األويل األساس ملزيد من تطوير  
مهارة الكتابة. إذا كانت املؤسسة جيدة وقوية، فمن املأمول أن تكون التنمية جيدة. 

ل قإذا كان األساس غري جيد أو ضعيف، فمن املقدر أن تكون نتيجة التطوير أ
جودة. ابلنظر إىل هذا، فإن تعليم الكتابة أو املهرة جيب أن حنظى ابالهتمام الكايف 

 من البداية.

  2013اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة يف املنهج الدراسي  .2

اللغة العربية هي لغة التدريس لفهم التعاليم اإلسالمية. مع اللغة العربية ، ميكن فهم 
صحيح وعميق من املصادر الرئيسية ، وهي القرآن واحلديث وكذلك تعاليم اإلسالم بشكل 

عربية يف املدرسة الشرح احلديث. دروس اللغة اآلداب الداعمة ابللغة العربية مثل التفسري وال
ابية موجه لتشجيع وتوجيه وتطوير وتعزيز القدرات وتعزيز املواقف اإلجيدروس هي ااملتوسطة 

 واء متجاوبة ومثمرة. القدرة على االستيعاب هي القدرة علىجتاه اللغة العربية على حد س
فهم كالم اآلررين وفهم القراءة. القدرة اإلنتاجية هي القدرة على استخدام اللغة كوسيلة 

 للتواصل شفهًيا وكتابًيا.
تعترب القدرة على التحدث ابللغة العربية واملوقف اإلجيايب جتاه اللغة العربية أمرًا 

يف مساعدة الطالب على فهم مصادر التعاليم اإلسالمية ، وهي القرآن  مهًما للغاية
العربية هلا للغة دروس ا واألحاديث ابإلضافة إىل الكتب العربية املتعلقة ابإلسالم للطالب.

 :64األهداف التالية

تنمية القدرة على التواصل ابللغة العربية حمادثة وكتابة ، وتشمل أربع مهارات لغوية  .أ
 االستماع والتحدث والقراءة والكتابةهي 

رفع مستوى الوعي أبمهية اللغة العربية كلغة أجنبية كأداة تعليمية رئيسية راصة يف  .ب
 دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية.
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، تطوير فهم العالقات املتبادلة بني اللغة والثقافة وتوسيع اآلفاق الثقافية. وابلتايل .ج
نوع نظرة اثقبة عرب الثقافات وأن يشاركوا يف الت من املتوقع أن يكون لدى الطالب

 الثقايف.

يشمل نطاق دروس اللغة العربية يف مدرسة التسناوية موضوعات يف شكل 
واحلياة  ةرطاابت شفهية ومكتوبة يف شكل تفسريات أو حوارات بسيطة حول اهلوية الذاتي

ما فيما يتعلق أ الدينية والبيئة. املدرسية واحلياة األسرية واملنزل واهلواايت واملهن واألنشطة
بكفاءة ررجيي املدرسة الصناعية بعد رضوعهم للتعليم املتكامل ، فمن املتوقع أن يكون 

 :65لديهم االجتاهات واملعارف واملهارات التالية
: أن يكون لديك سلوك يعكس موقف شخص مؤمن ، وله شخصية نبيلة ، السلوكية .أ

نطاق  ل الفعال مع البيئة االجتماعية والطبيعية يفومطلع ، وواثق، ومسؤول عن التفاع
 ارتباطه ووجوده.

املعرفة: امتالك املعرفة الواقعية واملفاهيمية واإلجرائية يف العلوم والتكنولوجيا والفنون  .ب
والثقافة مع نظرة اثقبة لإلنسانية واجلنسية والدولة واحلضارة املتعلقة ابلظواهر واألحداث 

 املرئية.

القدرة على التفكري والعمل بفاعلية وإبداع يف عامل جمردة وملموسة حسب ما : يةاملهار  .ج
 يتم تعلمه يف املدارس وغريها من املصادر املماثلة.

 نوع إختبار اللغة العربية .5

انطالقا من كيفية إجراء األسئلة أو كيفية اإلجابة على ارتبار اللغة، مبا يف ذلك النص 
 .66ومها االرتبار الكتايب واالرتبار الشفوي العريب، ميكن تقسيمه إىل قسمني،

 ارتبار كتايب .1
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االرتبار الكتايب هو ارتبار تتم فيه كيفية اإلجابة على األسئلة أو حل األسئلة   
كتابًة. وهذا يعين أن اإلجاابت تعطى بشكل لغة مكتوبة. بينما تتم كتابة األسئلة وميكن 
أيًضا أن تكون يف شكل االستماع اللفظي واإلمالء. هذا يعين أنه على الرغم من أن طريقة 

يف شكل شفهي ولكن اإلجابة اليت قدمها الطالب مكتوبة، فإن طرح السؤال تكون 
االرتبار يسمى كتابًيا. من انحية أررى، على الرغم من أن طريقة طرح األسئلة تكون  
كتابية، ولكن كيفية اإلجابة على األسئلة تكون يف شكل شفهي ، فإن االرتبار هو 

ار مهارات ملهارات اللغوية، أي ارتبارتبار شفهي. ميكن إجراء هذا االرتبار الكتايب على ا
 .67االستماع يف القراءة أو ارتبار مكون اللغة مثل ارتبار القواعد أو املفردات

 أو لساين ارتبار شفوي .2

االرتبار الشفوي هو ارتبار تتم فيه كيفية اإلجابة على األسئلة أو القيام ابألسئلة  
شفهياً. ارتبار الفم هذا مناسب جًدا لقياس القدرة على التحدث. يف هذه الورقة، ميكن 
رؤية قدرة الطالب على التحدث من جوانب هلجتهم، وطالقتهم، والدقة يف ارتيار 

والدقة يف تقدمي املعلومات أو االستجابة للمعلومات، والتوتر الكلمات، ودقة املستخدم، 
والطالقة يف نطق الكلمات. ابإلضافة إىل قياس مهارات التحدث، ميكن إجراء االرتبارات 
الشفوية لقياس القدرة على قراءة النصوص العربية. من رالل هذا البحث، ال تُعرف قدرة 

ب ايت النص العريب، ولكن أيًضا من جوانالطالب فقط من رالل كفاءهتم يف فهم حمتو 
 .68طالقة القراءة لديهم، والطالقة يف نطق الكلمات، والرتنيم، والدقة، وسرعة القراءة

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Asrori, dkk, Evaluasi Pembelajaran, h.115 
68 Asrori, dkk, Evaluasi Pembelajaran, h.115-116 
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 الباب الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجيته .أ

يف هذا  (Research & Development)تستخدم الباحثة منهجية البحث والتطوير 
. ختتار 69البحث وهي طريقة البحث املستخدمة للحصول على نتائج معينة وجتربة فعالة

يهدفه لتطوير أدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات  الباحثة هذه منهجية البحث ألن
حية املتعددة يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكمية ابتو ومعرفة الصال

ألدوات املطّورة واإلنتاج الذي ستطور الباحثة يف هذا البحث أدوات التقومي بنموذج 
 القرارات املتعددة لتعليم اللغة العربية .

وأما مدرل البحث املستخدم يف هذا البحث مدرل كيفي وامدرل كمي بنظر 
ملستخدمة ا إىل أدوات مجع البياانت املستخدمة وشكل البياانت وأسلوب حتليل البياانت

يف هذا البحث. تستخدم الباحثة املدرل الكيفي لوصف رطوات التطوير ألدوات التقومي 
بنموذج القرارات املتعددة يف تعليم اللغة العربية. وختتار الباحثة منوذج أددي لتطوير هذه 

 ,Analyze)األدوات وهو خمتصر من حتليل اإلنتاج وتصميمه وتطويره وجتربته وتقوميه 

Designe, Develovment, Implement, And Evaluate).  وهذا املختصر رطوات التطوير
نفسه. وأما املدرل الكمي تستخدمه جلمع البياانت الكمية وحتليلها  ADDIEهلذا النموذج 

ابإلحصائي ملعرفة الصدق والثبات هلذه أدوات تقومي  املطورة بنموذج القرارات املتعددة يف 
 ربية هبذه املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو.     تعليم اللغة الع

 إجراءات البحث والتطوير .ب

وأما منوذج التطوير الذي ختتار الباحثة يف هذا البحث منوذج  أددي لتطوير هذه 
األدوات املقصودة وهو خمتصر من حتليل اإلنتاج وتصميم اإلنتاج وتطوير اإلنتاج وجتربة 

أددي ألن ختتار الباحثة هذا منوذج   اليت قد طور ديك و ديري.ج اإلنتاج وتقومي اإلنتا 
                                                           

69 Sugiono, Metode Peneltian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2016) h. 297 
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لديه رطوات إجرائية بسيطة وواضحة لتطوير أدوات التقومي بنموذج القرارات املتعددة 
لتقومي عملية تعليم اللغة العربية من رالل تعليم مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة 

ج التطوير مقتصر من منوذج التطوير األرر ولكن رطوات . ولو أن هذا منوذ 70يهذه املدرسة
التطوير هلذا النموذج متثل إجراء التطوير أبكمله وتشمل عملية التجربة والتصحيح لألدوات 

ات اليت مت تطويرها واستوفت معايري األداة اجليدة ومت ارتبارها جتريبيا. وتصورها الباحثة رطو 
 التطوير هلذا النموذج كما يلى : 

 
 الصورة لنموذج تطوير ألددي 

(Analyze, Designe, Develovment, Implement, And Evaluate) 
 وتبني الباحثة كل رطوات التطوير هلذا النموذج أددي كما يلى:  

 حتليل اإلحتياجات .1

عملية أساسية يف هذه اخلطوة األوىل حتليل اإلحتياجات واملشكالت حىت يعرف 
احملتاجة. احلاجة هي كل األشياء زايدة القيمة عند اإلتشار واملشكلة مدى هذا التطوير 

. ووجدت الباحثة املشكلة يف 71هي عدم مناسب الشيئ بني الرجاء والواقع يف امليدان

                                                           
70 Nusa Putra, Research & Development, Penelitian dan Pengembangan, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo, 2011) h. 119 
71 Sugiono, Metode Peneltian, h. 299 

حتليل 
اإلحتياجات

تصميم 
اإلنتاج

تطوير 
اججتربة اإلنتاإلنتاج 

تقومي 
اإلنتاج 
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املدسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو أبن هناك تعليم اللغة العربية من رالل تعليم مهارة 
والكتابة واإلهتمام على األقل من املعلم من تقومي التعليم ألن اإلستماع والكالم والقراءة 

أكثر التأكيد على تقومي نتائج التعلم للطالب من رالل التقومي التكويين والتقومي النهائي 
وألن عدم األداة لتقومي تعليم اللغة العربية من انحية املدرالت والعملية واإلنتاج فيها. 

عملية يم اللغة العربية موضوعية مهمة إبقامة التقومي فيه ألن الورأيت الباحثة أن عملية تعل
 اجليدة من تعليم اللغة العربية ستكون هلا أتثري على النتائج التعلم. فمن املرجح أن املعلمون
يستخدمون نتائج تعلم الطالب كمالحظات لتحسني عملية تعليم اللغة العربية التالية 

كافية وغري كاملة لتقدمي معلومات عن نقاط القوة ولكن نتائج تعلم اللطالب ليست  
والضعف يف تعليم اللغة العربية. وذلك عملية تعليم اللغة العربية هبذه املدرسة موضوعية 

 لقرارات املتعددةاتقوميية حيتاج إىل إقامة بتقوميه. ورأيت الباحثة أن فيها مل يستخدم منوذج 
ددة لتقومي تعليم القرارات املتعوات التقومي بنموذج وأدواته فلذك حيتاج إىل إقامة بتطوير أد

تشمل هذه و  اللغة العربية من رالل تعليم مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة فيها.
 األدوات من السياق واملدرالت والعملية واإلنتاج.  

 تصميم اإلنتاج .2

ميم أداة تقومي تصاخلطوة الثانية هي التصميم. يف هذه املرحلة وستقوم الباحثة ب
لعملية تعليم اللغة العربية. أواًل ستحدد الباحثة العوامل الواردة يف كل جانب من جوانب 
السياق واملدرالت والعملية واإلنتاج يف تعليم اللغة العربية نفسها من رالل إجراء مراجعة 

انب ج األدبيات. اثنًيا حدد األداة اليت سيتم استخدامها من رالل تعديل عوامل كل
ومصدر البياانت إلنتاج مصفوفة/شبكة أدوات تقومي منوذج القرارات املتعددة يف تعليم اللغة 

 العربية مبا يف ذلك العوامل واملؤشرات وعدد األسئلة أو العبارات.

 تطوير اإلنتاج  .3

اخلطوة الثالثة هي التطوير. يف هذه املرحلة ستقوم الباحثة بتطوير شبكة أدوات 
ان. واليت سيتم تقدميها إىل مصادر البياانت يف هذا امليد لقرارات املتعددةاتقومي منوذج 
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ستقوم الباحثة إبعداد األداة مبا يف ذلك هدف األداة وتعليمات االستخدام واألسئلة 
والبياانت التفصيلية ومقياس التقومي. بعد أن تصبح األداة جاهزة للتطوير ، فإن اخلطوة 

 دان.يف املي القرارات املتعددةأداة التقومي  منوذج  التالية هي تنفيذ أو جتربة

 جتربة اإلنتاج .4

اخلطوة الرابعة هي التجربة. يف هذه املرحلة سيتم جتربة أدوات تقومي بنموذج القرارات 
املتعددة الذي مت تطويرها يف املدرسة لتحديد مدى صالحية األداة. سُتعطى أداة املطورة 

درسة. البحث إلجابة األسئلة  عن تعلم اللغة العربية يف هذه املبنموذج للمستيبني يف هذا 
 بعد جتربة األداة سيتم إجراء مراجعة لألداة كرد فعل على تطبيق األداة.

 تقومي اإلنتاج  .5

اخلطوة اخلامسة هي التقومي. هذه املرحلة هي املرحلة النهائية وهي نشاط تقوميي 
كومية ابتو. يمم اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية احلألداة منوذج اليت مت تطويرها لعملية تعل

تُبذل اجلهود لقياس الصدق وثبات أداة منوذج القرارات املتعددة لتحديد صالحية األداة. 
 إن الصدق والثبات هلذه األداة هي نتيجة حساابت إحصائية واستخدام الرموزمعينة. 

 ل اجلدول كمايلى: بشك ADDIEوتبني الباحثة رطوات التطوير بنموذج 
خطوات تطوير بنموذج 

ADDIEأددي / 
 عمليات

 التخطيط املسبق: حتديد مشكلة تقومي تعليم اللغة حتليل 
العربية من رالل تعليم اإلستماع والكالم واالقراءة 
والكتابة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ابتو وتصميم أداة بنموذج القرارات املتعددة لتقومي 

 تعليم اللغة العربية كنموذج يتم تطويره
صمم مصفوفة أو شبكة أداة بنموذج القرارات  تصميم

املتعددة واليت تتوافق مع السياق واملدرالت 
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والعملية وجوانب اإلنتاج لتوييم عملية تعليم اللغة 
 العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو

خدم التقومي املستوحتديد مصدر البياانت وشكل 
 وإجراء التقومي على أداة بنموذج القرارات املتعددة.

قد مت بتطوير شبكة أدوات بنموذج القرارات  تطوير
املتعددة تغطي الغرض من أداة بنموذج القرارات 
املتعددة وتعليمات االستخدام واألسئلة والبياانت 

 وإجراءات التقييم.
ملية القرارات املتعددة لتقومي عإن جتربة أداة بنموذج  جتربة

تعلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
احلكومية ابتو كشكل من أشكال التجربة واخلطأ 
من تطوير أداة بنموذج القرارات املتعددة ومراجعة 

 األداة كتعليقات على التجربة
مرحلة تقومي أداة بنموذج القرارات املتعددة اليت مت  تقومي

طويرها هي من رالل تقييم الصدق وثبات األداة  ت
كجهد ملعرفة صالحية أداة بنموذج القرارات 

 املتعددة املطورة.
 
 جتربة البحث .ج

هتدف جترربة اإلنتاج جلمع البياانت املستخدمة كآلة أساسية ملعرفة درجة صدق 
 اإلنتاج وثباته وهذه جتربة اإلنتاج حتتوى على ما يلى: 

 تصميم التجربة .1
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إن تصميم التجربة هو من التجربة امليدانية فتقوم الباحثة بتجربة امليدانية معلم اللغة 
 العربية والطلبة لفصل الثامن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو    

 أفراد التجربة  .2

 فتقوم الباحثة بتجربة حتتاج إىل أفراد التجربة األتى :
تور األول من جمال احملتوى واللغة هو األستاذ الدك أفراد التجربة من اخلرباء. اخلبري .أ

سواتمن املاجستري واألستاذ وهاب الرشيدي ومن جمال التصميم هو األستاذ 
 الدكتور عبد احلامد املاجستري.  

أفراد التجربة من امليدانية هي معلم اللغة العربية والطلبة للفصل الثامن ابملدرسة   .ب
 الشرقية.   اإلسالمية احلكومية ابتو جاوى

 أدوات مجع البياانت .د

البحث العلمي آدواته اليت تساعد الباحثة يف حبثه جلمع البياانت ولذلك  تستخدم 
الباحثة أربعة آدوات فيه منها: املالحظة واملقابلة واإلستبانة واإلرتبار ألن هذا كله 
 يستخدمه يف مجع البياانت اليت تتعلق بتطوير بنموذج القرارات املتعددة ملهارات اللغوية يف

 للغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو. تقومي تعليم ا
 املالحظة  (1

عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظواهر واملشكالت واألحداث  املالحظة هي
ومكوانهتا املادية والبيئة ومتابعة سريها واجتاهاهتا وعالقاهتا أبسلوب علمي منظم وخمطط 

و توجيهها بني املتغريات والتنمبؤ بسلوك الظاهرة أوهادف، بقصد التفسري وحتديد العالقة 
. تالحظ الباحثة كيفية معلم تقييم جناح تعليم 72خلدمة آغراض اإلنسان وتليته احتياجاته

 اللغة العربية اليت قام هبا. 
 املقابلة  (2

                                                           
 13( ص. 1995مكتبة أمحد يس  )عمان:، ، أساليب البحث العلمي، األسس النظرية وتطبيقها يف اإلدارةانئل حافظ العواملة 72 
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املقابلة هي احملادثة املوجهة بني القائم وبني شخص أو أشخاص آررين هبدف 
موقف معني تسعى الباحثة لتعرفها من أجل حتقيق أهداف  الوصول إىل حقيقة أو

. وجلمع البياانت فتستخدم الباحثة املقابلة املقيدة. هذا النوع بتوجيه أسئلة 73الدراسة
بطريقة مقننة وترتيب معي لكل مسؤول وتقتصر اإلجابة على ارتيار من استجاابت حمددة 

مقابلة مع ئلة مكتوبة كمبادئ توجيهية للسلفا. عند إجراء املقابلة مت تزويد الباحثة أبس
    74املعلم

 اإلستبانة (3

اإلستبانة هي العبارة عن جمموعة من األسئلة املكتوية الىت تعد مبقصود احلصول 
. واستخدمت الباحثة 75على معلومات أو آراء املبحوثني حول ظاهرة أو موقف معني

تعددة ومي بنموذج القرارات املاإلستبانة جلمع البياانت عن احتياجات الطلبة إىل التق
وتصديقه. وأما نوع اإلستبانة الذي تستخدمها الباحثة اإلستبانة املغلق. حيث يتطلب من 
احملفوص ارتبار اإلجابة الصحيحة من جمموعة من اإلجاابت مثل نعم، ال، قليل، اندر، 

ى معرفة لويساعد هذا اإلستبانة يف احلصول على معلومات وبياانت أكثر مما يساعده ع
  scale rating التصنيفوتستخدم الباحثة مقياس مقياس  76العوامل والدوافع واألسباب

وأما رطوات تصميم اإلستبيان اليت جتريها الباحثة   كإجاابت بديلة هلذا هلذا اإلستبانة.
 : 77كما يلى

 بيان اهلدف اإلستبيان يف ضوء حتديد موضوع البحث  .1

ن يف ابلسؤال الرئيس حبيث يتضمن هذف اإلستبيياإعداد األسئلة الفرعية املتعلقة  .2
 ضوء مضمون مشكلة البحث.

                                                           
 323ص.  البحث العلميدويدري،  73 
 324ص.  البحث العلميدويدري،  74 
 63( ص. 1999)عمان: دار وائل، منهج البحث العلمي القواعد واملاحل والتطبيقات، حممد عبيدات وحممد أبو نصار،  75 

 333ص.  البحث العلميدويدري،  76 
 332ص.  البحث العلميدويدري،  77 
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إجراء ارتبار جترييب مع اإلستبيان بوساطة عرضه على عدد من أفراد الدراسة قبل  .3
 اعتماده بشكل النهائي

 تعديل اإلستبيان بناء على اإلقرتاحات إن وجدت.  .4

 الواثئق (4

كتوبة يل املستندات سواء الواثئق املالواثئق هي مجع البياانت من رالل مجع وحتل
. 78أو الصور أو اإللكرتونيات. يتم ارتيار الواثئق اليت مت مجعها وقفا لغرض ااملشكلة تركيزها

أما الواثئق يف هذا البحث هي واثئق ختطيط تعليم اللغة العربية ملهارات اإلستماع والكالم 
 تعلم للطلبة. والقراءة والكتابة والكتاب املدرسي ودليل نتائج ال

 مصادر البياانت .ه

مصادر املعلومات هي املوضوعات اليت ميكن أن توفر البياانت واملعلمومات الالزمة 
. وأما مصادر البياانت يف هذا 79حلل مشكالت البحث أو اإلجابة على أهداف البحث

 البحث املعلم والطالب.
املعلم هو املسؤول الذي يقوم هبا تعليم اللغة العربية فلذلك فتقوم الباحثة املالحظة  .1

ة واملقابلة إليه جلمع املعلومات والبياانت مما يتعلق بتقومي تعليم اللغة العربية. من انحي
منوذج القرارات املتعددة فتالحظ الباحثة من الناحية السياق والعملية يف تقومي تعليم 

 لعربية وتقابل الباحثة للمعلم يف املدرالت لتعليم اللغة العربية. اللغة ا

الطلبة هو األشخاص الذي يقومون بتعليم اللغة العربية يف مكان البحث. فتعطى  .2
الباحثة أدوات املطورة جلمع البياانت من الناحية السياق واملدرالت وعملية التعليم 

 واإلنتاج يف تعليم اللغة العربية

 يل البياانتأسلوب حتل .و

                                                           
78 Thoyyibatul Amalia, “Penggunaan Media Google Form dalam Evaluasi Pembelajaran 

Bahasa Arab maharah Kitabah”, prosiding Konferensi Bahasa Arab V, (Malang, Oktober, 2019).  

 121(. ص. 2001اإلفكار الدولية، ، )يوردانيا، بيت البحث العلمي: أسسه ومناهجه وأساليبه وإجراائتهمصطفى عليان رحيب،  79 
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 شكل البياانت .1

وأما شكل البياانت يف هذا البحث قد تكون كيفيا وقد تكون كميا. وأما البياانت 
الكيفية حتصلها الباحثة من املالحظة واملقابلة مع معلم اللغة العربية من جوانب املكوانت 

لعربية. وأما ايف منوذج القرارات املتعددة فهي اللسياق واملدرالت العملية يف تعليم اللغة 
 شكل البياانت من املالحظة واملقابلة بياانت كيفية.

وأما البياانت الكمية حتصلها الباحثة من اإلستبانة الذي يتعطيه الطالب والبياانت 
منهم. وهذا اإلستيان إبعطائه للطالب ملعرفة آرائهم من انحية املكوانت السياق 

بيان عددة. فلذك البياانت واملعلومات من اإلستواملدرالت والعملية يف منوذج القرارات املت
 بشكل بياانت كمية.

 حتليل البياانت  .2

ال قيمة للمعلومات والبياانت إذا مل حنللها وتفسرها وفق منهج علمي واضح ألن 
تكديس املعلومات بدون حتليلها ال حيقق نتائج جتيب على تساؤالت البحث أو فروضية 

ف حبثه اليت استمدها من مشكلة البحث أو إشكاليته العلمية اليت صاغها وفقا ألهدا
 . ولتحليل البياانت تستخدم الباحثة التحليل الكيفي والكمي : 80مبوضوعية

 البياانت الكيفي .1

يف حتليل البياانت الكيفية تستخدم الباحثة األسلوب الكيفي وفقا على ميلس 
 : 81وهوبريمني يتضمن ثالث مراحل كما يلى

 تقليل البياانت .أ

البياانت احملصولة اليت مجعتها من امليدان ال يزال عشوائية وخمتلطة فلذلك تقوم 
هبا الباحثة تقليل البياانت. وهو تصنيف البياانت وتركيز البياانت حسب أهداف 

 يف هذا البحث إلعطاء صورة واضح لفهمها. 

                                                           
 311)دار إبن كثري، بدون السنة( ص.  رطوات البحث العلمي : من حتديد املشكلة إل تفسري النتيجة،عقيل حسني عقيل،  80 

81 Sugiono, Metode Penelitian, h. 246 
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 عرض البياانت   .ب

البياانت  لعرضبعد تقليل البياانت فخطة األتى عرض البياانت فهي عملية 
بشكل وصفي يف تقرير هذا البحث. وتوصف الباحثة نتائج البحث جسب 

 أهداف البحث. 

 استخالص النتائج   .ج
وهبما االول فتقوم الباحثة استخالص النتائج بوصف النتائج البحث إلجابة   

 األهداف يف هذا البحث حسب أسئلة هذا البحث.
 البياانت الكمي  .2

دام الكمية اليت حصلت من نتائج اإلستبيان ابستخ فتحلل الباحثة البياانت
 رموز معني كما يلى:  

𝝋 =
∑ 𝒙𝒊

∑ 𝒙
 × 𝟏𝟎𝟎 % 

 البيان :
 φ املئوية املطلوب : 
 xi∑   :جمموعة النتيجة املقياس 

x∑  :اجملموعة النتيجة األعلى 
يف اجلدول  rating scaleونتيجة البياانت حتلل الباحثة ابستخدام مقايس التقدير 

 :82األتى
 3اجلدول 

 معيار النتيجة أو اإلجابة لإلستبانة الرقم
 4 جيد جدا 1
 3 جيد 2
 2 مقبول 3
 1 مردود 4

 
                                                           

82 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h. 314 
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 4اجلدول 
 وصف النتيجة من اإلستبانة

 النسبة املئوية التقدير الرقم
 % 100 - % 76 جيد جدا 1
 % 75 - %51 جيد 2
 % 50 - %26 مقبول 3
 % 25 - %10 مردود 4

أما الشروط الرئيسي ألدوات جيدة هو الصدق والثبات. وليقال أن أدوات التقومي 
بنموذج القرارات املتعددة يف تعليم اللغة العربية ملهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة 
جيدة فانظر إىل صدقها وثباهتا وأما املعادلة املستخدمة لتحليل بنود األسئلة من البياانت 

 احملصولة كما يلى:
 الصدق (أ

الصدق هو مدى قدرة أداة القياس على قياس ما جيب قياسه. وملعرفة درجة الصدق 
من هذه األدوات فتستخدم الباحثة صدق احملتوى وصدق البناء. ولصدق احملتوى 
فتستخدم الباحثة صدقي املنهجي الدراسي ابستخدام شبكة ليالئمه بعملية تعليم اللغة 

ىل اخلرباء فتطلبهم إبداء آرائهم واقرتاحاهتم و تقدم إ 2013العربية مبنهجي الدراسي 
ومدرالهم حول أدوات اليت مت تطويرها. وأما صدق البناء من رالل القيام بتحليل 

 العوامل وحلظة اإلنتاج حتليل البنود وهي بربط عناصر األدوات إبمجاىل النقاط. 

 الثبات   (ب

 Spilt في اإلرتبار ثبات النصوالرتبار الثبات لألدوات املطورة فتستخدم الباحثة طريقة 

Methode Half  وهي أبن جيرى إرتبار 83وطلب ثباته ابستخدام طريقة جتربة اإلرتبار .
 Ganjilواحد وملرة واحد فقط.  مث نقوم بتجربة اإلرتبار إىل نصفني )أرقام أسئلة الفردية 

 :   Sperman Brown مث حنسب برموز سفريمان برونGenap وأرقام أسئلة الزوجية 

                                                           
83  Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi , h. 320 
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𝑟𝑖  = 
2𝑟𝑏

1+ 𝑟𝑏
 

 اإليضاح : 
  𝑟𝑖 : الثبات الدارلي جلمع األدوات 

𝑟𝑏 ارتباط : product moment  رقام أسئلة الفرديةأب Ganjil وأرقام أسئلة الزوجية  

Genapوهو بعد الرمز Pearson Product Moment Correlation : كما يلى  
𝑟𝑏 = 

𝑁 ∑ 𝑋𝑌−∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√(𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2) ( 𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2)
 

 اإليضاح :
N عدد املختار : 
X عدد النتيجة الزوجية : 

Y عدد النتيجة الفردية : 
 الرموز الفا كرونبكج : 

𝛼 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑠𝑦𝑖
2

𝑠𝑥−𝑡𝑜𝑡
) 

 :  اإليضاح
𝑘: jumlah item belahan 
∑ 𝑠𝑦𝑖

2  : jumlah varian belahan dalam tes 

𝑠𝑥−𝑡𝑜𝑡: varian skor total  
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

أما يف هذا الباب الرابع ستبحث الباحثة نتائج البحث بعرض البياانت عن وصف 
ية )السياق واملدرالت والعمل تطوير أدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات التمعددة

ق والبثات من أدوات ناقشاهتا وتبني الباحثة الصدواإلنتاج( يف تعليم اللغة العربية وحتليلها وم
تعليم  )السياق واملدرالت والعملية واإلنتاج( يفبنموذج القرارات التمعددة تقومي الربانمج 

 اللغة العربية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو جاوى الشرقية وبيانه سيأيت.
 املبحث األول : عرض البياانت وحتليلها

 إعداد أدوات تقومي الربانمج بنموذج القراراتوصف  .أ

تصف الباحثة على هذا تطوير أدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات املتعددة 
)السياق واملدرالت والعملية واإلنتاج( يف تعليم اللغة العربية ابعتماد على منوذج تطوير 

الذي يقدمها ديك وديري. ألن الباحثة قد طورت هذه أدوات تقومي الربانمج ابتباع  أددي
ويتكن من مخسة رطوات وهي التحليل والتصميم والتطوير  أدديرطوات التطوير لنموذج 

والتجربة أو التنفيذ والتقومي. وهبذه اخلطوات حتصله الباحثة املشكلة و اإلحتياجات حىت 
ن أدوات التقومي املطورة يف هذا البحث. وأما الوصف عن تطوير معرفة الصدق والثبات م

أدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات املتعددة  مرحلة مبرحلة ابستخدام منوذج تطوير  
 كما يلى:   أددي

 حتليل اإلحتياجات .1

وقد قامت الباحثة املقابلة ودراسة الواثئق لتحصيل املشكالت واإلحتياجات 
جرت مي تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو. و وحتليلها يف تقو 

 26الباحثة املقابلة مباشرة مع معلم اللغة العربية امسه األستاذ حمفوظ س.أغ يف التاريخ 
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو ملعرفة كيفية تقومي تعليم اللغة  2020أكتوبري 

 جناح تعليم اللغة العربية الذي يقوم هبا املعلم فيها. العربية ملعرفة 
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كما قال األستاذ حمفوظ "ويعرف املعلم جناح تعليم اللغة العربية الذي يقوم هبا 
كل   من نتائج تعلم الطالب أبن يقوم املعلم تقييم التكويين بعد انتهاء تعليم اللغة العربية يف

 مث إجابة السؤال والتدريب يف الكتاب اإلضايففرصة واحدة كقيمة اليومية واألسبوعية من 
من تقييم التجميعي وهو نتائج تعلم الطالب بعد امتحان يف هناء الفصل الدراسي. نتائج 
تعلم الطالب حيث يكون قياس ملعرفة جناح تعليم اللغة العربية فيها بدون إقامة على كل 

طالبه وتنفيذ التعليم  يم اللغة العربية إىلعوامل من تعليم اللغة العربية. ويركز املعلم تقييم تعل
هم فقط.  ويتعرض الباحثة نتائج املقابلة بني الباحثة ومعلم اللغة العربية يف اجلدول لسهلة ف

املشكالت واإلحتياجات يف تقومي تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ابتو كما يلى:

 علم اللغة العربية  جدول ننتائج املقابلة مع م
 توضح البياانت البياانت الرقم
يستخدم املعلم تقومي التكويين   منوذج التقومي يف تعليم اللغة العربية 1

وتقومي التجميعي يف تعليم اللغة 
 العربية ولكن تقييم يركز إىل نتائج

 تعلم الطالب
ة العربية اللغيقّيم املعلم جناح تعليم  تقييم جناح تعليم اللغة العربية  2

ية ابعتماد على نتائج تعلم اللغة العرب
واليقوم إبقامة التقومي على كل 

 عوامل يف تعليم اللغة العربية
ة تصميم تقومي الربانمج يف تعليم اللغ 3

 العربية 
 مل يوجد فيها تصميم تقومي الربانمج
 يف تعليم اللغة العربية ألن املعلم مل

مج انيعرف كيفية تصميم تقومي الرب 
 يف تعليم اللغة العربية 
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تصميم تقومي الربانمج بنموذج القرارات 
 املتعددة 

 مل يوجد فيها تصميم تقومي الربانمج
 بنموذج القرارات املتعددة  

أدوات تقومي الربانمج يف تعليم اللغة  5
العربية لتقييم السياق واملدرالت 

 والعملية واإلنتاج 

انمج الرب مل يوجد فيها أدوات تقومي 
سياق يف تعليم اللغة العربية لتقييم ال
 واملدرالت والعملية واإلنتاج

 
 يعتمد على اجلدول السابق فيعرف أن املعلم يقّيمه بنجاح تعليم اللغة العربية الذي
ي يقوم هبا ابعتماد على نتائج تعلم اللغة العربية من رالل تقييم التكويين وتقييم التجميع

م ابلتقومي ابلتقومي على كل العوامل يف تعليم اللغة العربية. فينتج أن املعلم يقو واليقوم املعلم 
يف رالل اإلنتاج من التقومي أو نتائج تعلم الطالب فقط والبد أن يقوم ابلتقومي يف رالل 
السياق واملدرالت والعملية أيضا. وهذا حيدث ألن املعلم مل يعرف كيف تقومي تعليم اللغة 

تمد يعرف املعلم ما هي اجلوانب اليت جيب تقييمها يف تعليم اللغة العربية. ويعالعربية ومل 
ىل على هذه املشكالت فيحتاج املعلم معرفة كيفية تقومي برانمج تعليم اللغة العربية وحيتاج إ
ي تصميم تقومي برانمج يف تعليم اللغة العربية وأدوات تقومي برانمج تعليم اللغة العربية الذ

خدم علم ابستخدمه يف تقومي تعليم اللغة العربية الذي يقوم هبا يف هذه املدرسة. واستميكن امل
 املعلم هذه األدوات ملعرفة وتقييم مدى جناح تعليم اللغة العربية فيها.

 تصميم  .2

وأما تصميم تقومي برانمج تعليم اللغة العربية يف شكل تصميم برانمج يف اجلدوال. 
لربانمج يف تعليم ا يف تصميم تقومي لباحثةها امتخذتراحل اليت سهناك العديد من اخلطوااتمل

 :اللغة العربية كما يلى
 تعيني أهداف تقومي برانمج تعليم اللغة العربية  (1
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وأما أهداف تقومي الربانمج يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية 
نفيذ تعليم اللغة فيها ومعرفة مدى ت احلكومية هي ملعرفة جناح برانمج تعليم اللغة العربية

 العربية فيها. 

 حتديد منوذج التقومي لربانمج تعليم اللغة العربية (2

وأما منوذج تقومي الربانمج املستخدمة يف تقومي تعليم اللغة العربية هو منوذج 
ستوبليبيم ه النموذج الذي اقرتحتقومي  يقتصر من السايق واملدرالت والعملية واإلنتاج. 

شامل للغاية ألنه يغطي مجيع جوانب الربانمج نفسه ، أي السياق واملدرالت والعملية 
واملنتج. يفرتض هذا النموذج أن فعالية الربانمج وإجنازات الربانمج تتأثر بعدة عوامل.  
كل عامل له أتثري على الربانمج لتحقيق أهداف الربانمج. يف سياق تعليم اللغة العربية 

 :وإبراهيم كل جانب من جوانب هذا الربانمج على النحو التايلترتجم سودجاان و 
السياق أي املوقف أو اخللفية اليت تؤثر على أنواع األهداف واالسرتاتيجيات اليت  .أ

 سيتم تطويرها مثل املشكلة املطروحة.

املدرالت وهي تتعلق ابلوسائل ورأس املال واملواد واخلطط االسرتاتيجية اليت مت  .ب
ق األهداف. تشمل مكوانت اإلدرال الطالب واملعلمني والتصميم حتديدها لتحقي

 واملرافق واملرافق.

العملية وهي تنفيذ االسرتاتيجيات واستخدام املرافق ورأس املال واملواد يف أنشطة  .ج
 الربانمج اليت تشمل التعليم والتوجيه والتدريب.

ه واليت تشمل اجملاالت يتاملنتج أي النتائج اليت حتققت أثناء تطوير الربانمج ويف هنا .د
 العاطفية واملعرفية والنفسية احلركية.

 حتديد مكوانت ومؤشرات برانمج تعليم اللغة العربية (3

بينما النظام عبارة عن وحدة من عدة أجزاء أو  مالربانمج عبارة عن نظا
مكوانت برانمج مرتابطة وتعمل مًعا لتحقيق األهداف احملددة يف النظام. ويف الوقت 

كوانت التعليم مستوبليبيم املؤشرات هي مؤشرات لتحديد جناح الربانمج. حيدد نفسه
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مبا يف ذلك رصائص الطالب والبيئة املدرسية واألهداف والتنفيذ وغريها.يصف 
 نهجمادة / مو  الطالبملعلم و عوامل أو مكوانت هذا التعليم مبا يف ذلك:اأريكونطا 

 ئة.البيو  اإلدارةو املرافق والبنية التحتيةو 

 حتديد أسلوب أو أسلوب مجع البياانت لربامج تعليم اللغة العربية (4

 تقومي يف باحثةستخدمها التفإن أساليب أو تقنيات مجع البياانت اليت س
ي االستبياانت ه ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو برانمج تعليم اللغة العربية

( Rating Scale)مقياس التصنيف اس . يستخدم االستبيان مقيوالواثئق واملقابالت
 .ليتم حتويلهأربعة بنطاق من واحد إىل 

 مصادر البياانت يف تقومي برامج تعليم اللغة العربيةحتديد  (5

أما ابلنسبة ملصادر البياانت أو الردود اليت ستمأل االستبيانفهم األشخاص 
لعربية والطالب  ا املشاركون يف التعليموهم املعلمون كمخططني ومنفذين لتعليم اللغة

 ككائنات لتعليم اللغة العربية واليت من املتوقع أن تغري السلوك لدى الطالب.
ة يستخدم التصميم التقوميي لربانمج تعليم اللغة العربية منوذج تقومي  يف شكل رط

برانمج تقومي مصممة مع جدول حيتوي على الرقم التسلسلي أو مكوانت التقومي أو العوامل 
ات أو الطرق أو األدوات أو املستجيبني أو مصادر البياانت والوقت. واملقيمون أو املؤشر 

 :هم مدرسو اللغة العربية كمقيمني دارليني وكتاب كمقيمني رارجيني. ابجلدول التايل

 جدول تصميم تقومي الربانمج يف تعليم اللغة العربية

طريقة مجع  مصدر البيان
 البياانت

موضوع  عوامل مؤشرات
 التقومي

معلم اللغة 
 العربية

 مهارة اإلستماع  إستبانة

 مهارة الكالم 

  مهارة القراءة 

 مهارة الكتابة 

أهداف تعليم  (1
 اللغة العربية 

 السياق
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معلم اللغة 
 العربية

 كفاءة الرتبوية  إستبانة

 كفاءة الشخصية 

 كفاءة املهنية 

  كفاءة
 اإلجتماعية 

 املدرالت املعلم  (2

 الطالبإهتمام   إستبانة الطالب

 حتفيز الطالب 

  أمناط تعلم
 الطالب

  الطالب (3

معلم اللغة 
 العربية

 إستبانة
 واثئق

  منهجية دراسية 

 مواد تعليمية 

 أساليب 

 طريقة 

 وسائل تعليمية 

 إجراءات التقومي 

  ختطيط (4

معلم اللغة 
 العربية

املرافق والبنائية  (5 مرافق التعليم   إستبانة
 التحتية

 

معلم اللغة 
 العربية

 الطالب

 مقدمة  إستبانة

  أنشطة األساسية 

  أنشطة اخلتامية 

ة تنفيذ تعليم اللغ (6
 العربية 

 العمليات

معلم اللغة 
 العربية

 إستبانة
 واثئق

 السلوكية 

  املعرفية 

 احلراكية 

 املنتج نتائج التعلم  (7



65 
 

 
 

 تطوير  .3

وأما اخلطوات اليت تتبع الباحثة لتطوير أدوات تقومي برانمج بنموذج القرارات 
ملتعددة هي اخلطوات كما يقدمها أريكونط ورطواته أربعة وهي تعيني أهداف لتطوير 
أدوات التقومي وصنع شبكة أدوات التقومي وكتابة أسئلة أدوات التقومي  وأدوات التحرير وأما 

 بيانه كمل يلى: 
 أهداف أدوات تقومي الربانمج تعيني  (1

وأما أهداف تطوير أدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات املتعددة هي ألة القياس أو مقدر 
 حملصولة املعلومات مدى جناح تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو.

 صنع شبكة أدوات التقومي (2

 
 
 

 جدول صنع شبكة أدوات التقومي
عدد  مؤشرات مكوانت جوانب

 األسئلة
 رقم األسئلة

أهداف تعليم  السياق
 اللغة العربية 

 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 8 مهارة اإلستماع
, 14, 13, 12, 11, 10, 9 7 مهارة الكالم

15, 
 21, 20, 19, 18, 17, 16 6 مهارة القراءة
 ,25, 24, 23, 22 4 مهارة الكتابة

, 31, 30, 29, 28, 27, 26 26 كفاءة الرتبوية املعلم  املدرالت
32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,
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38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,
44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,
50, 

 55, 54, 53, 52, 51 5 كفاءة الشخصية
, 61, 60, 59, 58, 57, 56 8 كفاءة املهنية

62 ,63 
 65, 64, 63, 53 4 كفاءة اإلجتماعية

, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 10 إهتمام الطالب الطالب
10, 

, 16, 15, 14, 13, 12, 11 10 حتفيز الطالب
17 ,18 ,19 ,20 

أمناط تعلم 
 الطالب

10 21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,
27 ,28 ,29 ,30, 

, 71, 70, 69, 68, 67, 66 9 منهجية دراسية التخطيط
90 ,91 ,92 , 

 75, 74, 73, 72 4 مواد تعليمية
, 81, 80, 79, 78, 77, 76 8 طريقة تعليمية

82 ,83 
 88, 87, 86, 85, 84 5 وسائل تعليمية

 96, 95, 94, 93, 89 5 إجراءات التقومي
ة املرافق والبنائي

 التحتية
, 101, 100, 99, 98, 97 7 مرافق التعليم

102 ,103 ,104 
 , 5, 4, 3, 2, 1 5 أنشطة األوىل العمليات
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عملية تعليم 
 اللغة العربية 

, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 16 أنشطة األساسي
13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,
19 ,20, 

 25, 24, 23, 22, 21 5 أنشطة اخلامتة
نتئجيع تعلم  اإلنتاج

 الطالب
, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 10 السلوكية

10, 
 ,15, 14, 13, 12, 11 5 املعرفية

, 21, 20, 19, 18, 17, 16 12 احلراكية
22 ,23 ,24 ,25 

 وكتابة أسئلة أدوات التقومي (3

كتابة  بنود األسئلة الذي يناسب ابلشبكة ألدوات تقومي الربانمج تعليم اللغة 
العربية اليت كانت مرتبة. وأما األدوات التقومي اليت كانت طورت الباحثة يف شكل اإلستبانة 

حبساب درجة األول إلر أربعة. وأما تصنيفه  (rating scale)وستخدم مقياس التصنيف 
 من هذه مقياس التصنيف كما يلى: 

    = غري جيد 1
 = انقص جيد  2
 = جيد 3
 = جيد جدا 4

 أدوات التحرير (4

تتم الباحثة أدوات تقومي برانمج تعليم اللغة العربية ابستخدام منوذج القرارات 
يب لطلب ملء األدوات للمستجيبني وترت املتعددة ابإلشارة مللء األدوات واهلواية ومقدمة

 بنود األدوات.  
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وبعد أن صممت الباحثة وطورت هذه أدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات 
املتعددة فقامت الباحثة ابلتجربة الدارلية. ولذا أغرضت الباحثة هذه األدوات املطورة إىل 

نموذج يم أدوات تقومي الربانمج باخلبري من انحية حمتوى األدوات أو املادة ولغتها وتصم
القرارات املتعددة يف تعليم اللغة العربية ومن انحية تنفيذ هذه األدوات املطورة. وأما عدد 
اخلبري ثالثة أشخاص فاألول األستاذ الدكوتور سواتمن املاجستري من انحية احملتوى واللغة 

ور حممد عبد ثالث األستاذ الدكتوالثاىن األستاذ الدكتور عبد الوهاب رشيدي املاجستري.وال
 احلميد املاجستري من تصميم أدوات التقومي املطورة

وبعد بيان رطوات املطورة هلذه األدوات من التحليل والتصميم والتطوير فرتيد 
 الباحثة أن تقدم األدوات املطورة. ومما سيأيت مواصفات اإلنتاج يف التطوير فهي: 

 إرراج الكتاب  .أ

 الغالف  .1

اب أدوات التقومي بنموذج القرارات املتعددة مها الغالف فهو غالف الوجه تكون كت
األمامي وغالف الوجه الورائي من الورق املقوي السيمك.يعرض الوجه األمامي اسم 
الكتاب "أدوات التقومي بنموذج القرارات املتعددة يف تعليم اللغة العربية" واسم املؤلف 

ثة فيه نص القصرية حول هذا الكتاب والصورة  ووغالف الوجه الورائي يعرض الباح
 كمايلى :
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 الوجه الورائي  الوجه األمامي  
 الشكل واملساحة  .2

 سم تقريبا.  21 × 14.8وطبع الكاتبة كتاب األدوات على حجم املتوسط هو 

 الورق .3

صفحة وكتبت عليها  43قدمت الباحثة هلذا الكتب املطورة ورقا مقواي يزن من 
بنود أدوات تقومي بنموذج القرارات املتعددة يف تعليم اللغة العربية يتكون من جانب 

 السياق واملدرالت والعملية واإلنتاج بشكل اإلستبانة يف اجلدوال. 

 الطبعة  .4

    ةاملتعددة ابلعربية ابحلروف الطباعوكتبت أدوات التقومي بنموذج القرارات 

Tradisional Arabic  18على حجم. 
 لون الطباعة  .5

طبعت هذا كتاب األدوات بعدد من اللون إستعماال. ومن األحيان طبعه بلون 
األزراق وأحرفه غامقة يف فعمود األول يف اجلدوال. واستخدم لون برتقايل جلدوال 

 البياانت الشخصية فقط. 
 
 

 
 
 

 لون برتقايل يف بياانت الشخصية لون أزراق يف العمد األول 

 املضمون الرئيسي .ب

 التمهيد  .1

 تقع التمهيد يف الصفحة األوىل بعد الغالف من الكتاب.

  



70 
 

 
 

 
 
 
 

 احملتوايت .2

 
 
 

 

 املقدمة  .3
 
 
 
 

 قيمة الصدق والثبات لألدوات .4

 
 
 

 

 جدول تصميم أدوات التقومي .5
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 جدول شبكة أدوات التقومي .6

 
 
 

 

 ستخدام االستبياناإرشادات  .7

 
 
 
 

 أدوات التقومي من انحية السياق .8

 
 
 
 

 أدوات التقومي من انحية املدرالت .9

 
 
 

 أدوات التقومي من انحية العملية .10
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 أدوات التقومي من انحية اإلنتاج .11

 
 
 
 
 

 قائمة املراجع .12

 
 

ومما سيأيت عرض البياانت من أراء اخلرباء عن األدوات املطورة أبسلوب اإلستبيان 
 وحتليل نتائجها وهي كما يلى: 

 بياانت التصديق للخبري من انحية حمتوى األدوات ولغتها (1

 نتائج التصديق للخبري من انحية حمتوى أو مادة األدوات ملطورة ولغتها
األرقام   يح يف الفراغات املعدة، واملعىن من كلحلضرة اخلبري أن تكتب عالمة التصح 

 كما يف اجلدول التايل:
 

 جدول نتائج تصديق احملتوى أو املادة ولغتها 

 الدرجة عناصر التحكيم الرقم
  البنائي أ
 3 تعليمات مللء األدوات مذكورة بوضوح 1
 3 ميكن استخدام ورقة األدوات بسهولة 2
 3 بوضوحمعايري التقييم مذكورة  3
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اجلمل املستخدمة رالية من العبارات اليت ال  4
 صلة هلا مبوضوع التقييم

3 

اجلمل املستخدمة رالية من العبارات اليت  5
 تكون سلبية مزدوجة

3 

  احملتوى ب
 4 مطابقة بني بنود األدواتوشبكة األدوات املطورة 6
 3 مطابقة بني السؤال وموضوع التقييم  7
من رالل السياق مطابقة ب  بنود األدوات 8

 الكفاءة األساسية وأهداف تعليم اللغة العربية
4 

بنود األدوات من عامل املعلم ميكن تقييم  9
 استجابة املعلم عن كفاءة معلمي اللغة العربية   

3 

بنود األدوات من عامل الطالب ميكن تقييم  10
استجابة الطالب عن اهتمامهم ودوافعهم 

 ديهم وأمناط التعلم ل

3 

بنود األدوات من عامل ختطيط التعليم ميكن  11
ة تقييم استجابة من املعلم عن ختطيط تعليم اللغ

 العربية

3 

بنود األدوات من رالل العمليات ميكن تقييم  12
استجابة من املعلم والطالب عن تنفيذ تعليم 

 اللغة العربية  

3 

بنود األدوات من رالل املنتج ميكن تقييم  13
استجابة من املعلم عن نتائج التعلم لدى 

 الطالب من انحية السلوكية واملعرفية واحلركية

3 
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األدوات املورة مطابقة بنموذج التقومي  )السياق  14
 واملدرالت والعمليات واملنتج( 

3 

  اللغة  ج
 3 استخدام لغة التواصل  15
 3 فهم السؤال بسهولة 16
 3 ومقروءكتابة السوءال واضحة  17
استخدم لغة متوافقة مع قواعد اللغة  18

 اإلندونيسية
3 

 3 ال تستخدم اللغة احمللية / القياسية 19
يتضح من اجلول السابق، أن نتيجة تصديق اخلبري يف جمال احملتوى أو املادة ولغتها  

 لعربية فيما يلى:اعل أدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات املتعددة يف تقومي تعليم اللغة 
تصديق اخلبري يف جمال احملتوى أو املادة "جيد جدا" هي : مطابقة بني بنود  (1

األدواتوشبكة األدوات املطورة وبنود األدوات من رالل السياق مطابقة ب الكفاءة 
 األساسية وأهداف تعليم اللغة العربية. 

ت مذكورة تعليمات مللء األدوا تصديق اخلبري يف جمال احملتوى أو املادة "جيد " هي :  (2
وميكن استخدام ورقة األدوات بسهولة ومعايري التقييم مذكورة بوضوح و اجلمل بوضوح 

ملستخدمة رالية اجلمل ااملستخدمة رالية من العبارات اليت ال صلة هلا مبوضوع التقييم و 
دوات ومطابقة بني بنود األدوات وشبكة األ من العبارات اليت تكون سلبية مزدوجة

املطورة ومطابقة بني السؤال وموضوع التقييم وبنود األدوات من رالل السياق مطابقة 
ب الكفاءة األساسية وأهداف تعليم اللغة العربية وبنود األدوات من عامل املعلم ميكن 
تقييم استجابة املعلم عن كفاءة معلمي اللغة العربية  وبنود األدوات من عامل الطالب 

ستجابة الطالب عن اهتمامهم ودوافعهم وأمناط التعلم لديهم وبنود ميكن تقييم ا
األدوات من عامل ختطيط التعليم ميكن تقييم استجابة من املعلم عن ختطيط تعليم 
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اللغة العربية وبنود األدوات من رالل العمليات ميكن تقييم استجابة من املعلم 
كن تقييم دوات من رالل العمليات ميوالطالب عن تنفيذ تعليم اللغة العربية  وبنود األ

استجابة من املعلم والطالب عن تنفيذ تعليم اللغة العربية وبنود األدوات من رالل 
املنتج ميكن تقييم استجابة من املعلم عن نتائج التعلم لدى الطالب من انحية السلوكية 

رالت والعمليات واملدواملعرفية واحلركيةواألدوات املورة مطابقة بنموذج التقومي  )السياق 
واملنتج( واستخدام لغة التواصل وسفهم السؤال بسهولة وكتابة السوءال واضحة ومقروء 

 .ال تستخدم اللغة احملليةواستخدم لغة متوافقة مع قواعد اللغة اإلندونيسية و 

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة للخبري احملتوى أو املادة ولغتها ألدوات التقومي 
يتكون من تسع عشر بنودا أو سؤاال وأما نتيجته اإلستبانة احملصولة من اخلبري يف املطورة 

 جمال احملتوى أو املادة ولغتها ألدوات التقومي املطورة كما يلى: 
 8= 2 × 4:  جيد جدا  .1

 51= 17 × 3:   جيد .2

 يفالدرجة احملصولة من اخلبري يف احملتوى أو املادة ولغتها ألدوات التقومي املطورة ه
 – 57كان من الدرجة جيد جدا ألن حد جليد جدا من   59. عدد 59=  57+  8

عددا. وكذا قامت الباحثة أيضا بتحليل مجع بنود من عناصر التحكيم يف اإلستبانة   79
. وهي الداللة على معيار"جيد جدا" بتفسري ميكن % 77.63كليا فحصلت النتيجة 

لتقييم أن بدون التصحيح. ومن هنا عرفت ميكن ااستخدامها يف تقومي تعليم اللغة العربية 
حمتوى أو املادة ولغاهتا لألدوات املطورة جيد جدا وميكن استخدامها يف تقومي تعليم اللغة 

 العربية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو بدون التصحيح ابلنسبة اإلمجالية. 

 لغتها بينات التصديق للخبري من انحية حمتوى األدوات و  (2

 نتائج التصديق للخبري من انحية حمتوى أو مادة األدوات ملطورة ولغتها
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حلضرة اخلبري أن تكتب عالمة التصحيح يف الفراغات املعدة، واملعىن من كل األرقام   
 كما يف اجلدول التايل:

 جدول نتائج تصديق احملتوى أو املادة ولغتها
 الدرجة عناصر التحكيم الرقم

  البنائي أ
 3 تعليمات مللء األدوات مذكورة بوضوح 1
 3 ميكن استخدام ورقة األدوات بسهولة 2
 3 معايري التقييم مذكورة بوضوح 3
اجلمل املستخدمة رالية من العبارات اليت ال صلة  4

 هلا مبوضوع التقييم
3 

اجلمل املستخدمة رالية من العبارات اليت تكون  5
 سلبية مزدوجة

4 

  احملتوى ب
 4 مطابقة بني بنود األدواتوشبكة األدوات املطورة 6
 3 مطابقة بني السؤال وموضوع التقييم  7
بنود األدوات من رالل السياق مطابقة ب  8

 الكفاءة األساسية وأهداف تعليم اللغة العربية
3 

بنود األدوات من عامل املعلم ميكن تقييم استجابة  9
 املعلم عن كفاءة معلمي اللغة العربية   

3 

بنود األدوات من عامل الطالب ميكن تقييم  10
استجابة الطالب عن اهتمامهم ودوافعهم وأمناط 

 التعلم لديهم 

3 
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بنود األدوات من عامل ختطيط التعليم ميكن تقييم  11
 بيةم عن ختطيط تعليم اللغة العر استجابة من املعل

3 

بنود األدوات من رالل العمليات ميكن تقييم  12
استجابة من املعلم والطالب عن تنفيذ تعليم اللغة 

 العربية  

4 

بنود األدوات من رالل املنتج ميكن تقييم استجابة  13
من املعلم عن نتائج التعلم لدى الطالب من انحية 

 واحلركيةالسلوكية واملعرفية 

3 

األدوات املورة مطابقة بنموذج التقومي  )السياق  14
 واملدرالت والعمليات واملنتج( 

4 

  اللغة  ج
 3 استخدام لغة التواصل  15
 3 فهم السؤال بسهولة 16
 3 كتابة السوءال واضحة ومقروء 17
 3 استخدم لغة متوافقة مع قواعد اللغة اإلندونيسية 18
 4 اللغة احمللية / القياسيةال تستخدم  19

يتضح من اجلول السابق، أن نتيجة تصديق اخلبري يف جمال احملتوى أو املادة ولغتها 
 عل أدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات املتعددة يف تقومي تعليم اللغة العربية فيما يلى:

مة رالية ستخداجلمل املتصديق اخلبري يف جمال احملتوى أو املادة "جيد جدا" هي :  (1
ومطابقة بني بنود األدوات وشبكة األدوات  من العبارات اليت تكون سلبية مزدوجة

املطورة وبنود األدوات من رالل العمليات ميكن تقييم استجابة من املعلم والطالب 
عن تنفيذ تعليم اللغة العربية واألدوات املورة مطابقة بنموذج التقومي  )السياق 

 ات واملنتج(واملدرالت والعملي
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ت مذكورة تعليمات مللء األدوا تصديق اخلبري يف جمال احملتوى أو املادة "جيد " هي :  (2
ميكن استخدام ورقة األدوات بسهولة ومعايري التقييم مذكورة بوضوح واجلمل بوضوح و 

املستخدمة رالية من العبارات اليت ال صلة هلا مبوضوع التقييم ومطابقة بني السؤال 
التقييم وبنود األدوات من رالل السياق مطابقة ب الكفاءة األساسية وموضوع 

وأهداف تعليم اللغة العربية وبنود األدوات من عامل املعلم ميكن تقييم استجابة املعلم 
عن كفاءة معلمي اللغة العربية وبنود األدوات من عامل الطالب ميكن تقييم استجابة 

التعلم لديهم وبنود األدوات من عامل ختطيط  الطالب عن اهتمامهم ودوافعهم وأمناط
 التعليم ميكن تقييم استجابة من املعلم عن ختطيط تعليم اللغة العربية وبنود األدوات من
رالل املنتج ميكن تقييم استجابة من املعلم عن نتائج التعلم لدى الطالب من انحية 

وكتابة السوءال  السؤال بسهولةالسلوكية واملعرفية واحلركية واستخدام لغة التواصل وفهم 
 واضحة ومقروء واستخدم لغة متوافقة مع قواعد اللغة اإلندونيسية

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة للخبري احملتوى أو املادة ولغتها ألدوات التقومي 
من تسع عشر بنودا أو سؤاال وأما نتيجته اإلستبانة احملصولة من اخلبري يف  املطورة يتكون 

 جمال احملتوى أو املادة ولغتها ألدوات التقومي املطورة كما يلى: 
 20=  5 × 4: جيد جدا  .1

 42=  14 × 3:   جيد .2

فالدرجة احملصولة من اخلبري يف احملتوى أو املادة ولغتها ألدوات التقومي املطورة هي 
 – 57كان من الدرجة جيد جدا ألن حد جليد جدا من   62. عدد 62=  42+  20
عددا. وكذالك فقامت الباحثة أيضا بتحليل مجع بنود من عناصر التحكيم يف اإلستبانة   79

. وهي الداللة على معيار"جيد جدا" بتفسري ميكن % 81.57كليا فحصلت النتيجة 
لتقييم أن بدون التصحيح. ومن هنا عرفت ميكن ااستخدامها يف تقومي تعليم اللغة العربية 

حمتوى أو املادة ولغاهتا لألدوات املطورة جيد جدا وميكن استخدامها يف تقومي تعليم اللغة 
 العربية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابتو بدون التصحيح ابلنسبة اإلمجالية.
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 املطورة بياانت التصديق للخبري من انحية التصميم لألدوات (3

نتائج التصديق للخبري من انحية التصميم ألدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات 
دة، املتعددة يف تعليم اللغة العربية حلضرة اخلبري أن تكتب عالمة التصحيح يف الفراغات املع

 واملعىن من كل األرقام كما يف اجلدول التايل:
 مقياس التصنيف 3.4اجلدول 

 ق يف جمااللتصميم ألدوات التقومي بنموذج القرارات املتعددةجدول نتائج تصدي
 الدرجة عناصر التحكيم الرقم
 3 يناسب تصميم الغالف ابملادة  1
 3 دليل اإلستخدام يف الكتاب واضح 2
 4 كانت الكتابة واضحة 3
 4 استخدام احلروف ونوعها ومقياسها واضح 4
 3 اإلرتيار األلوان مناسب 5
 2 جذابالكتاب  6
 3 تقدمي األسئلة واضج 7
 3 تصميم تقومي منوذج  ومكوانهتا واضحة  8

شبكة أدوات التقومي بنموذج  واضحة ومناسبة مع  9
 األدوات

3 

 3 تنظيم أدوات التقومي بشكل منهجي 10
دوات التقومي جمااللتصميم أليتضح من اجلول السابق، أن نتيجة تصديق اخلبري يف 

 علي أدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات املتعددة يف تقومي املتعددة بنموذج القرارات
 تعليم اللغة العربية فيما يلى:
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جيد جدا" " التصميم ألدوات التقومي بنموذج القرارات املتعددةتصديق اخلبري يف جمال  (1
 هي : كانت الكتابة واضحة واستخدام احلروف ونوعها ومقياسها واضح

جيد " هي " التصميم ألدوات التقومي بنموذج القرارات املتعددةتصديق اخلبري يف جمال  (2
:يناسب تصميم الغالف ابملادة ودليل اإلستخدام يف الكتاب واضح واإلرتيار األلوان 
مناسب وتقدمي األسئلة واضج وتصميم تقومي منوذج  ومكوانهتا واضحة وشبكة أدوات 

 سبة مع األدوات وتنظيم أدوات التقومي بشكل منهجيالتقومي بنموذج  واضحة ومنا

مقبول " " التصميم ألدوات التقومي بنموذج القرارات املتعددةتصديق اخلبري يف جمال  (3
 هي : الكتاب جذاب

تقومي بنموذج التصميم ألدوات الواإلستبانة اليت أعرضت الباحثة للخبري ايف جمال 
 يتكون من عشرة بنودا أو سؤاال وأما نتيجته اإلستبانة احملصولة من اخلبري القرارات املتعددة 

 يف جمال احملتوى أو املادة ولغتها ألدوات التقومي املطورة كما يلى: 
 8=  2 × 4: جيد جدا  (1

 18=  6 × 3:   جيد (2

 4=  2 ×2:   مقبول (3

تقومي املطورة هي لفالدرجة احملصولة من اخلبري يف احملتوى أو املادة ولغتها ألدوات ا
عددا.  30– 29كان من الدرجة جيد ألن حد جليد من   3. عدد 30= 4+  18+  8

وكذالك فقامت الباحثة أيضا بتحليل مجع بنود من عناصر التحكيم يف اإلستبانة كليا 
. وهي الداللة على معيار"جيد " بتفسري ميكن استخدامها يف % 75فحصلت النتيجة 
لألدوات  عربية بدون التصحيح. ومن هنا عرفت ميكن التقييم أن التصميمتقومي تعليم اللغة ال

املطورة جيد جدا وميكن استخدامها يف تقومي تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية 
 احلكومية ابتو بدون التصحيح ابلنسبة اإلمجالية.

ومي الربانمج ات تقوبناء على البياانت احملصولة من اخلرباء حني تصديق هذه أدو 
بة بنموذج القرارات املتعددة يف تعليم اللغة العربية فقامت الباحثة التصحيح والتعديل مبناس
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على اإلشارة من اخلرباء هلذه األدوات املطورة حىت ميكن املتتج أو األدوات املطورة يعد 
 صالحية الستخدامه لتقومي تعليم اللغة العربية.

 إلنتاج أو األدواتجدول قبل وبعد التصحيح ل
 بعد التصحيح قبل الصحيح الرقم
كان األدوات املطورة ابستخدام   1

 كلمة اإلستفهام
فصححتها الباحثة إبزالة كلمة 
اإلستفهام يف األدوات فصار 

 األدوات تقدم مجلة رربية
بنود األدوات يف السياق يكون فيها   2

 " ليشار إبزالتهاdenganكلمة "
إبزالة كلمة فصححت الباحثة 

"denganفيها " 
كان الكلمة موشرات يف األدوات من  3

انحية السياق يبدهلا ابلكفاءة 
 األساسية

فصححت الباحثة إببداهلا 
 ابلكفاءة األساسية 

كان غالف األدوات املطورة انقصا  4
 من املناسبة ابملادة 

فصححت الباحثة على الغالق 
اببدال الصورة املناسبة أبدوات 

 التقومي
 جتربة أو تنفيذ  .ت

كانت جتربة اإلنتاج املطورة ويف هذا احلال هو أدوات تقومي الربانمج بنموذج 
القرارات املتعددة يف تعليم اللغة العربية مرحلة جتربية أو تنفيذ هذه األدوات املطورة  يف 

. استخدام ةامليدان. ُجّرب هذه األدوات املطورة إبعطائها إىل املستجيبني إلجابة األسئل
هذه األدوات املطورة لتحصيل املعلومات مدى تيفيذ تعليم اللغة العربية ومدى جناح تعليم 
اللغة العربية لتحقيق أهداف تعليم اللغة العربية من انحية السياق واملدرالت والعملية 

للمدرسة  2020نوفمبري  19واإلنتاج .جريت هذه جتربة األدوات املطورة يف التاريخ 
وسطة اإلسالمية احلكومية ابتو للفصل الثامن وأما املستجيبني هو معلمو اللغة العربية املت
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ورئيس املدرسة والطالب يف هذه املدرسة للفصل الثامن يتكون من ثالثني شخصا. فتعرض 
الباحثة البياانت احملصولة من األدوات املعطية إىل املستجيبني أبسلوب اإلستبانة من انحية 

جها درالت والعملية واإلنتاج يف تعليم اللغة العربية هبذه املدرسة وحتليلها ونتائالسياق وامل
 فيما يلى: 

 السياق .أ

 اإلستماع (1

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من أهداف تعليم مهارة 
اإلستماع وأهداف تعليم مهارة الكالم وأهداف تعليم مهارة القراءة وأهداف تعليم 

أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه  25مهارة الكتابة الذي يتكون من  
 عدد املستيجني. ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 

واما النتيجة احملصولة من استبانة اإلستماع وبياانت الكاملة يف املالحق 
وكذالك . 720- 481. وهي كان من الدرجة جيد ألن حد اجليد من 670فهي 

 فقامت الباحثة أيضا بتحليل مجع بنود من بنود استبانة اإلستماع كلياكمايلى:
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
670

960
× 100 % = 69.79 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد" بتفسري على  % 69.79فحصلت النتيجة منها  
 أن أهداف اإلستماع يستطيع على حصوهلا سهلة لدى الطالب عند التعليم. 

 الكالم (2

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من أهداف تعليم مهارة 
موع قايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه هو جمالكالم يتكون من مثانية أسئلة مب

. وأما عدد  840=  30 × 4 × 4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×أعلى 
 وأما تصنيفه كما يف اجلدول التايل: 210=  4:  840
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.  592واما النتيجة احملصولة من استبانة الكالم وبياانت الكاملة يف املالحق فهي
وكذالك فقامت الباحثة أيضا بتحليل مجع بنود من بنود استبانة ة جيد وهي كان من الدرج

 الكالم كلياكما يلى: 
𝝋 =

∑𝒙𝒊

∑𝒙
× 𝟏𝟎𝟎 % 

𝝋 =
𝟓𝟗𝟐

𝟖𝟒𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 % = 𝟕𝟎. 𝟒𝟕 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد" بتفسري على  %  70.47فحصلت النتيجة منها  
 الطالب عند تعليم مهارة الكالم.أن أهداف الكالم يستطيع على حصوهلا سهلة لدى 

 القراءة (3

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من أهداف تعليم مهارة  
القراءة يتكون من مثانية أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه هو جمموع 

 720 . وأما عدد 720=  30 ×6× 4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×أعلى 
 وأما تصنيفه كما يف اجلدول التايل: 210=  4: 

. 488واما النتيجة احملصولة من استبانة القراءة وبياانت الكاملة يف املالحق فهي
وكذالك فقامت الباحثة أيضا بتحليل مجع بنود من بنود استبانة وهي كان من الدرجة جيد 

 القراءة كلياكما يلى: 
𝝋 =

∑𝒙𝒊

∑𝒙
× 𝟏𝟎𝟎 % 

𝝋 =
𝟒𝟖𝟖

𝟕𝟐𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 % = 𝟔𝟕. 𝟕𝟕 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد" بتفسري على  % 67.77فحصلت النتيجة منها 
 أن أهداف القراءة يستطيع على حصوهلا سهلة لدى الطالب عند تعليم مهارة القراءة.

 الكتابة (4

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من أهداف تعليم مهارة 
الكتابة يتكون من مثانية أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه هو جمموع 
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 480. وأما عدد 480= 30 ×4× 4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×أعلى 
 وأما تصنيفه كما يف اجلدول التايل: 120=  4: 

. 315ق فهياملالحواما النتيجة احملصولة من استبانة الكتابة وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة أيضا بتحليل مجع بنود من بنود وهي كان من الدرجة "جيد"
 استبانة الكتابة كلياكما يلى: 

𝝋 =
∑𝒙𝒊

∑𝒙
× 𝟏𝟎𝟎 % 

𝝋 =
𝟑𝟏𝟓

𝟒𝟖𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 % = 𝟔𝟓. 𝟔𝟐 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد" بتفسري على  % 65.62فحصلت النتيجة منها 
 اءة يستطيع على حصوهلا سهلة لدى الطالب عند تعليم مهارة الكتابة.أن أهداف القر 

 املدخالت  .ب

 املعلم  .1

 كفاءة الرتبية  1.1

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه 

. 3120= 30×26×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 وأما تصنيفه كما يف اجلدول التايل: 780=  4:  3120وأما عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة الرتبية وبياانت الكاملة يف املالحق 
وكذالك فقامت الباحثة أيضا . وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 2600فهي

 نود من بنود استبانة كلياكما يلى: بتحليل مجع ب
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
2600

3120
× 100 % = 83.33 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا" بتفسري  % 83.33فحصلت النتيجة منها 
 على أن املعلم ميلك كفاءة الرتبوية جيد جدا يف تعليم اللغة العربية.
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 كفاءة الشخصية 2.1

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه 

. وأما 600= 30×5×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 التايل:وأما تصنيفه كما يف اجلدول  150=  4:  600عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة الشخصية وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة . وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 516املالحق فهي 

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود استبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
516

600
× 100 % = 86 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا" بتفسري على  % 86فحصلت النتيجة منها 
 أن املعلم ميلك كفاءة الشخصية جيد جدا يف تعليم اللغة العربية.

 كفاءة املهنية 3.1

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
تقييمه لالعربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف 

. وأما 960= 30×8×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 وأما تصنيفه كما يف اجلدول التايل: 150=  4:  960عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة املهنية وبياانت الكاملة يف املالحق 
أيضا  وكذالك فقامت الباحثة. وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 814فهي

 بتحليل مجع بنود من بنود استبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
814

960
× 100 % = 86 % 
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وهي الداللة على مقياس "جيد جدا" بتفسري  % 84.79فحصلت النتيجة منها 
 على أن املعلم ميلك كفاءة املهنية جيد جدا يف تعليم اللغة العربية.

 كفاءة اإلجتماعية 4.1

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه 

. وأما 480= 30×4×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 التايل:وأما تصنيفه كما يف اجلدول  120=  4:  480عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة . وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 406املالحق فهي 

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود استبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
406

480
× 100 % = 84.58 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا" بتفسري  % 84.58فحصلت النتيجة منها 
 على أن املعلم ميلك كفاءة اإلجتماعية جيد جدا يف تعليم اللغة العربية.

 الطالب .2

 رغبة الطالب 2.1

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه 

. 1200= 30×10×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 اجلدول التايل:وأما تصنيفه كما يف  300=  4:  1200وأما عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة . وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 1015املالحق فهي

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
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𝜑 =
∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
1015

1200
× 100 % = 84.58 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا" بتفسري  % 84.58نتيجة منها فحصلت ال
 على أن الطالب ميلك رغبة تعلم اللغة العربية جيد جدا.

 تشجيع الطالب 2.2

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه 

. 1200= 30×10×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 ول التايل:وأما تصنيفه كما يف اجلد 300=  4:  1200وأما عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة أيضا . وهي كان من الدرجة "جيد" 880املالحق فهي

 بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
880

1200
× 100 % = 73.33% 

وهي الداللة على مقياس "جيد" بتفسري  % 73.33فحصلت النتيجة منها 
 على أن الطالب ميلك تشجيع تعلم اللغة العربية جيد.

 أمناط تعلم طالب 2.3

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه 

. 1200= 30×10×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 ول التايل:وأما تصنيفه كما يف اجلد 300=  4:  1200وأما عدد 
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واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة . وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 897املالحق فهي 

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
897

1200
× 100 % = 74.75 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد" بتفسري على  % 74.75منها  فحصلت النتيجة
 أن الطالب ميلك أمناط تعلم اللغة العربية جيد وخمتلفة.

 املنهج .3

 ختطيط التعليم 3.1

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
صنيف لتقييمه الت العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس

. 1080= 30×9×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 وأما تصنيفه كما يف اجلدول التايل: 270=  4:  1080وأما عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
ك فقامت الباحثة وكذال. وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 964املالحق فهي 

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
964

1080
× 100 % = 89.25 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا" بتفسري  % 89.25فحصلت النتيجة منها 
 على أن ختطيط تعليم اللغة العربية جيد جدا.

 املادة 3.2

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه 
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. وأما 480= 30×4×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 التايل:وأما تصنيفه كما يف اجلدول  120=  4:  480عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة . وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 415املالحق فهي

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
415

480
× 100 % = 86.45 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا" بتفسري  % 86.45 فحصلت النتيجة منها
 على أن ختطيط تعليم اللغة العربية جيد جدا.

 

 الطريقة 3.3

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه 

. وأما 960= 30×8×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×لى هو جمموع أع
 وأما تصنيفه كما يف اجلدول التايل: 240=  4:  960عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة . وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 827املالحق فهي

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
827

960
× 100 % = 86.14 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا"  % 86.14فحصلت النتيجة منها 
 بتفسري على أن الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية جيد جدا.

 الوسائل 3.4
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واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه 

. وأما 600= 30×5×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 التايل:وأما تصنيفه كما يف اجلدول  150=  4:  600عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة . وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 509املالحق فهي 

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
509

600
× 100 % = 84.83 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا"  % 84.83ا فحصلت النتيجة منه
 بتفسري على أن الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية جيد جدا.

 التقييم 3.5

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه 

. وأما 600= 30×5×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 التايل:وأما تصنيفه كما يف اجلدول  150=  4:  600عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة . وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 516املالحق فهي

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
516

600
× 100 % = 84.83 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا"  % 86 فحصلت النتيجة منها
 بتفسري على أن املعلم يقوم ابلتقومي يف تعليم اللغة العربية جيد جدا.
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 املرافق البنائية .4

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه 

. 960=  30×8×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 التايل: وأما تصنيفه كما يف اجلدول 150=  4:  960وأما عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة . وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 883املالحق فهي

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
883

960
× 100 % = 87.18 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا"  %  87.18منهافحصلت النتيجة 
 بتفسري على أن املرافق البنائية يف هذه املدرسة جيد جدا.

 العمليات .ج

 انشطة األولية .1

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
نيف لتقييمه صالعربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس الت

. وأما 600= 30×5×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 وأما تصنيفه كما يف اجلدول التايل: 150=  4:  600عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
الباحثة  وكذالك فقامت. وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 521املالحق فهي

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
521

600
× 100 % = 86.83 % 
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وهي الداللة على مقياس "جيد جدا" بتفسري  %  87.18فحصلت النتيجة منها
 على أن املعلم يستطيع أن يبدأء تعليم اللغة العربية جيدا.

 أنشطة األساسية .2

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه 

. 1920= 30×16×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 ول التايل:وأما تصنيفه كما يف اجلد 480=  4:  1920وأما عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة . وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 1635املالحق فهي 

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
1635

1920
× 100 % = 85.15 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا" بتفسري  %  85.15النتيجة منها فحصلت 
 على أن املعلم يستطيع أن ينفذ تعليم اللغة العربية جيدا.

 أنشطة اخلامتة .3

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
نيف لتقييمه ياس التصالعربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مق

. وأما 600= 30×5×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 وأما تصنيفه كما يف اجلدول التايل: 150=  4:  600عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
لك فقامت الباحثة وكذا. وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 508املالحق فهي 

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 
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𝜑 =
508

600
× 100 % = 84.66 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا"  %  85.15فحصلت النتيجة منها 
 بتفسري على أن املعلم يستطيع أن خيتم اللغة العربية جيدا.

 اإلنتاج  .د

 السلوكية .1

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه 

. 1200= 30×10×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 ول التايل:وأما تصنيفه كما يف اجلد 300=  4:  1200وأما عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة . وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 907املالحق فهي

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
907

1200
× 100 % = 75.58 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا" بتفسري  % 75.58منها فحصلت النتيجة 
 على أن الطالب يستطعون تعليم اللغة العريب جبيد جدا.

 املعرفية .2

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
 هالعربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييم

. وأما 600= 30×5×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 وأما تصنيفه كما يف اجلدول التايل: 150=  4:  600عدد 
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واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة . وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 397املالحق فهي 

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
397

600
× 100 % = 66.16 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا" بتفسري  % 75.58فحصلت النتيجة منها 
 على أن نتائج تتعليم الطالب من انحية املعرفية جيدا.

 احلراكية .3

واإلستبانة اليت أعرضت الباحثة إىل املستجيبني يتعلق من كفاءة معلم اللغة 
العربية يتكون من ستة وعشرون أسئلة مبقايس أربعة. وأما مقياس التصنيف لتقييمه 

. 1320= 30×12×4عدد املستيجني فهو  ×عدد األسئلة  ×هو جمموع أعلى 
 ول التايل:وأما تصنيفه كما يف اجلد 330=  4:  1320وأما عدد 

واما النتيجة احملصولة من استبانة كفاءة اإلجتماعية وبياانت الكاملة يف 
وكذالك فقامت الباحثة . وهي كان من الدرجة "جيد جدا" 892املالحق فهي

 أيضا بتحليل مجع بنود من بنود االستبانة كلياكما يلى: 
𝜑 =

∑𝑥𝑖

∑𝑥
× 100 % 

𝜑 =
892

1320
× 100 % = 67.57 % 

وهي الداللة على مقياس "جيد جدا" بتفسري على  % 67.57منها فحصلت النتيجة 
 أن نتائج تتعليم الطالب من انحية احلراكية جيدا.
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 ب. صدق أدوات تقومي بنموذج القرارات املتعددة 

ذج وبعد عملية التجربية فتقوم الباحثة جتربة الصالحية هلذه أدوات تقومي برانمج بنمو 
القرارات املتعددة ملعرفة صدقها وثباهتا زجتربة الصالحية هي عملية ملعرفة التصديق ومدى 
هذه األدوات تقيس املوضوع أو الشيئ. األدوات الصدق هي ألة املقدار أو مقياس 

اانت صدق. الصدق يعىن األدوات يستطيع استخدامها لقياس الشيئ املستخدمة جلمع البي
على الشيئ. و تذكر األدوات صدقا إذا كانت هلا قيمة التصديق عالية. ويعرف قيمة 

 Productالتصديق لألدوات بعد حساب البياانت احملصولة برمز راص وهو 

Moment . لصدق فهو ا أدىن” ر“أكرب من قيمة  حساب” ر“ إذا كانت قيمة
فهو غري الصدق. يعتمد  أدىن” ر“أصغر من قيمة  أدىن” ر“وعكسه إذا كانت قيمة 

مبستوى  0،3يف هذا البحث فهي  أدىن” ر“على عدد املستجيبني ثالثني شخصا فقيمة 
 . وعرضت الباحثة قيمة الصدق هلذه األدوات املطورة كما يلى: %0،05اخلطيئة 

 بياانت السياق .1

 انحية السياقجدول صدق األدوات من 
   

    الرقم
 الرقم

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

contex input proses product

68,41

83,93 85,58

67,77

الرسم البياين لتحليل امليئة للبياانت

Series 1
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 البيان
 

 البيان
 

 الصدق 15 0.3 0.55 الصدق
0.53

9 0.3 1 

 الصدق
0.61

3 0.3  
 الصدق

0.59
8 0.3 2 

 الصدق
0.47

 الصدق 16 0.3 2
0.78

1 0.3 3 

 الصدق
0.55

 الصدق 17 0.3 1
0.69

3 0.3 4 

 الصدق
0.56

 الصدق 18 0.3 3
0.40

8 0.3 5 

 الصدق
0.74

 الصدق 19 0.3 2
0.73

9 0.3 6 

 الصدق
0.68

 7 0.3 0.65 الصدق 20 0.3 4

 الصدق
0.87

 الصدق 21 0.3 5
0.48

5 0.3 8 

 الصدق
0.64

 الصدق  0.3 7
0.61

1 0.3  

 الصدق
0.58

 الصدق 22 0.3 4
0.58

2 0.3 9 

 الصدق
0.79

 الصدق 23 0.3 6
0.57

4 0.3 10 

 الصدق
0.76

 11 0.3 0.7 الصدق 24 0.3 5

 الصدق
0.84

 الصدق 25 0.3 5
0.76

2 0.3 12 
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 الصدق
0.74

 الصدق  0.3 5
0.54

7 0.3 13 

 الصدق    
0.58

2 0.3 14 

وبنود الثاىن  0،539يعتمد على جدوال السابق فيعرف أن عدد بنود األول فهو 
 0،408وبنود اخلامس  0،693وبنود الرابع فهو  0،871فهو وبنود الثالث  فهو 0،598

. وأما متوسط القيمة 0،485وبنود الثامن  0،65وبنود السابع  0،739وبنود السادس 
 0،7وبنود احلادى عشرة  0،574العاشرة  ، وبنود0،581.وبنود التاسعة 0،611فهو 

وبنود  0،582وبنود الرابعة عشرة  0،547وبنود الثالثة عشرة  0،762وبنود الثانية عشرة 
.وبنود السادسة عشرة 613، 0. وأما متوسطة القيمة فهي 0،55اخلامسة عشرة 

عشرة  وبنود التاسعة 0.563وبنود الثامنة عشرة  0.551، وبنود السابعة عشرة 0،472
. وأما متوسطة القيمة فهي 0.875وبنود واحد وعشرون  0.684وبنود عشرين  0.724

وبنود رابعة وعشرون  0.796وثالثة وعشرون  0.584. وبنود إثنان وعشرون 647، 0
. ويدل اجلدول السابق على 0.747وأما متوسط القيمة 0.840ومخسة وعشرون  0.765

أكرب من  حساب” ر“صدق ألن قيمة  25 إىل 1أن مجيع بنود األدوات كلها من  
0،3 . 

 صدق بياانت استبانة من انحية املدرالت .2

 كفاءة املعلم (1

 جدول صدق األدوات من انحية املدرالت لكفاءة املعلم

 

 البيان
  

 الرقم

 

 البيان
  

 الرقم

 1 0.3 0.567 الصدق 24 0.3 0.536 الصدق

 2 0.3 0.709 الصدق 25 0.3 0.444 الصدق

 3 0.3 0.607 الصدق 26 0.3 0.51 الصدق

  0.3 0.579 الصدق
 4 0.3 0.772 الصدق
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 5 0.3 0.436 الصدق 27 0.3 0.561 الصدق

 6 0.3 0.609 الصدق 28 0.3 0.844 الصدق

 7 0.3 0.73 الصدق 29 0.3 0.536 الصدق

 8 0.3 0.535 الصدق 30 0.3 0.766 الصدق

 9 0.3 0.569 الصدق 31 0.3 0.505 الصدق

  0.3 0.642 الصدق
 10 0.3 0.657 الصدق

 11 0.3 0.681 الصدق 32 0.3 0.616 الصدق

 12 0.3 0.735 الصدق 33 0.3 0.784 الصدق

 13 0.3 0.337 الصدق 34 0.3 0.463 الصدق

 14 0.3 0.706 الصدق 35 0.3 0.68 الصدق

 15 0.3 0.42 الصدق 36 0.3 0.424 الصدق

 16 0.3 0.621 الصدق 37 0.3 0.711 الصدق

 17 0.3 0.704 الصدق 38 0.3 0.592 الصدق

 18 0.3 0.47 الصدق 39 0.3 0.131 الصدق

  0.3 0.55 الصدق
 19 0.3 0.51 الصدق

 20 0.3 0.613 الصدق 40 0.3 0.639 الصدق

 21 0.3 0.432 الصدق 41 0.3 0.727 الصدق

 22 0.3 0.549 الصدق 42 0.3 0.687 الصدق

 23 0.3 0.613 الصدق 43 0.3 0.786 الصدق

      0.3 0.709 الصدق

يعتمد على اجلدول السابق فيعرف أن مجيع بنود األدوات كلها من انحية 
أكرب من  حساب” ر“ املدرالت من رقم األول إىل رقم ثالثة وأربعون صدق ألن قيمة

. ويدل اجلدول السابق على أن مجيع بنود األدواتكلها من  انحية 0.3فهي  أدىن” ر”قيمة
أكرب من   حساب” ر“صدق ألن قيمة  43إىل  1املدرالت الستبانة كفاءة املعلم من  

0.3. 

    التخطيط (2
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 جدول صدق األدوات من انحية املدرالت لتخطيط التعليم

 الرقم 𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐫𝐊𝐫𝐢𝐭𝐢𝐬 البيان الرقم 𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐫𝐊𝐫𝐢𝐭𝐢𝐬 البيان
 1 0.3 0.611 الصدق 17 0.3 0.807 الصدق

 2 0.3 0.582 الصدق 18 0.3 0.491 الصدق

 3 0.3 0.409 الصدق 19 0.3 0.731 الصدق

 4 0.3 0.707 الصدق 20 0.3 0.581 الصدق

 5 0.3 0.867 الصدق 21 0.3 0.431 الصدق

  0.3 0.619 الصدق
 6 0.3 0.714 الصدق

 7 0.3 0.714 الصدق 22 0.3 0.702 الصدق

 8 0.3 0.847 الصدق 23 0.3 0.796 الصدق

 9 0.3 0.714 الصدق 24 0.3 0.508 الصدق

  0.3 0.685 الصدق 25 0.3 0.697 الصدق
 10 0.3 0.676 الصدق 26 0.3 0.527 الصدق

  0.3 0.646 الصدق
 11 0.3 0.794 الصدق

 12 0.3 0.731 الصدق 27 0.3 0.673 الصدق

 13 0.3 0.824 الصدق 28 0.3 0.776 الصدق

  0.3 0.756 الصدق 29 0.3 0.676 الصدق
 14 0.3 0.529 الصدق 30 0.3 0.748 الصدق

 15 0.3 0.744 الصدق 31 0.3 0.527 الصدق

  0.3 0.68 الصدق
 16 0.3 0.645 الصدق

 األدوات من انحية اإلنتاج منيعتمد على اجلدول السابق فيعرف أن عدد بنود 
” ر“ رقم األول إىل رقم واحد وثالثني أن أن مجيع بنود األدوات كلها صدق ألن قيمة

. ويدل اجلدول السابق على أن مجيع بنود 0.3فهي  أدىن” ر”أكرب من قيمة حساب
صدق ألن  31إىل  1األدوات من انحية املنهجية واملادة والطريقة والوسائل كلها من  

 ،0أكرب من   حساب” ر“مة قي
 املرافق والبنية (3
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 جدول صدق األدوات من انحية املدرالت للمرافق والبنية

 الرقم 𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐫𝐊𝐫𝐢𝐭𝐢𝐬 البيان
 1 0.3 0.532 الصدق

 2 0.3 0.884 الصدق

 3 0.3 0.652 الصدق

 4 0.3 0.856 الصدق

 5 0.3 0.587 الصدق

 6 0.3 0.737 الصدق

 7 0.3 0.564 الصدق

 8 0.3 0.511 الصدق

  0.3 0.665 الصدق

يعتمد على اجلدول السابق فيعرف أن مجيع بنود األدوات كلها من استبانة 
أكرب من  حساب” ر“ املرافق البنائية من رقم األول إىل رقم  الثامنة صدق ألن قيمة

. ويدل اجلدول السابق على أن مجيع بنود األدوات من انحية 0.3فهي  أدىن” ر”قيمة
 حساب” ر“صدق ألن قيمة  31إىل  1املنهجية واملادة والطريقة والوسائل كلها من  

 ،0أكرب من  

 صدق بياانت استبانة من انحية العملية .3

 جدول صدق األدوات من انحية العملية 

 

 البيان
  

 الرقم

 

 البيان
  

 الرقم

 1 0.3 0.627 الصدق 14 0.3 0.538 الصدق

 2 0.3 0.753 الصدق  15 0.3 0.514 الصدق

 3 0.3 0.716 الصدق 16 0.3 0.577 الصدق

 4 0.3 0.734 الصدق 17 0.3 0.69 الصدق

 5 0.3 0.597 الصدق 18 0.3 0.573 الصدق

  0.3 0.685 الصدق 19 0.3 0.43 الصدق
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 6 0.3 0.582 الصدق 20 0.3 0.524 الصدق

 7 0.3 0.707 الصدق 21 0.3 0.659 الصدق

  0.3 0.588 الصدق
 8 0.3 0.533 الصدق

 9 0.3 0.652 الصدق 22 0.3 0.648 الصدق

 10 0.3 0.608 الصدق 23 0.3 0.839 الصدق

 11 0.3 0.702 الصدق 24 0.3 0.571 الصدق

 12 0.3 0.601 الصدق 25 0.3 0.727 الصدق

 13 0.3 0.523 الصدق 26 0.3 0.574 الصدق

  0.3 0.671 الصدق
 14 0.3 0.538 الصدق

 

يعتمد على اجلدول السابق فيعرف أن عدد بنود األدوات من انحية اإلنتاج من 
 رقم األول إىل رقم سبعة وعشرين أن أن مجيع بنود األدوات كلها صدق ألن قيمة

. ويدل اجلدول السابق على أن مجيع 0.3فهي  أدىن” ر”أكرب من قيمة حساب” ر“
 1بنود األدوات من انحية العملية فهي مدمة وأنشطة التنفيذ وأنشطة اخلامتي كلها من  

 0،3أكرب من  حساب” ر“صدق ألن قيمة  26إىل 
 صدق بياانت استبانة من انحية اإلنتاج .4

 جدول صدق األدوات من انحية اإلنتاج

 

 البيان
  

 الرقم

 

 البيان
  

 الرقم

 1 0.3 0.624 الصدق 15 0.3 0.7 الصدق

  0.3 0.638 الصدق
 2 0.3 0.508 الصدق

 3 0.3 0.485 الصدق 16 0.3 0.635 الصدق

 4 0.3 0.527 الصدق 17 0.3 0.488 الصدق

غري 
 5 0.3 0.766 الصدق 18 0.3 0.207 الصدق

 6 0.3 0.72 الصدق 19 0.3 0.487 الصدق
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 20 0.3 0.72 الصدق

غري 
 7 0.3 0.284 الصدق

 8 0.3 0.743 الصدق 21 0.3 0.624 الصدق

 9 0.3 0.75 الصدق 22 0.3 0.635 الصدق

 10 0.3 0.594 الصدق 23 0.3 0.469 الصدق

  0.3 0.6 الصدق 24 0.3 0.511 الصدق
 11 0.3 0.561 الصدق 25 0.3 0.545 الصدق

 12 0.3 0.32 الصدق 26 0.3 0.67 الصدق

 13 0.3 0.827 الصدق 27 0.3 0.597 الصدق

  0.3 0.549 الصدق
 14 0.3 0.783 الصدق

يعتمد على اجلدول السابق فيعرف أن عدد بنود األدوات من انحية اإلنتاج من 
رقم األول إىل رقم سبعة وعشرين أن أن مجيع بنود األدوات لإلنتاج كلها صدق ألن قيمة 

فهي ابحس” ر“إال بندين فهو رقم السابعة قيمة   أدىن” ر”أكرب من قيمة حساب” ر“
 أدىن” ر“أصغر من قيمة  0.207فهي حساب” ر“ورقم الثامنة عشرة قيمة  0.284

 . 0.3فهي 
 ثبات أدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات املتعددة. .ج

 جدول الثبات ألدوات تقومي منوذج القرارات املتعددة 

 Alpha  مكوانت جوانب
cronbach 

Spilt 
Half 

 البيان

أهداف تعليم  السياق
 اللغة العربية

 الثبات 0.813 0.766 مهارة اإلستماع
 0.759 0.747 مهارة الكالم

 
 الثبات

 0.721 0.761 مهارة القراءة

 
 الثبات

 الثبات 0.909 0.794 مهارة الكتابة

 الثبات 0.799 0.749 كفاءة الرتبوية املعلم الثبات املدرالت
 الثبات 0.754 0.756 كفاءة الشخصية
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 الثبات 0.832 0.73 كفاءة املهنية
 0.782 كفاءة اإلجتماعية

 
0.886 

 
 الثبات

 0.766 رغبة تعلم الطالب الطالب

 
0.848 

 
 الثبات

 0.753 تشجيع تعلم الطال

 
0.72 

 
 الثبات

 الثبات   أمناط تعلم الطالب

 0.766 منهج التخطيط

 
0.695 

 
 الثبات

 0.8 مادة

 
0.903 

 
 الثبات

 0.772 طريقة

 
0.811 

 
 الثبات

 0.756 وسائل

 
0.793 

 
 الثبات

 0.767 تقييم

 
0.777 

 
 الثبات

 0.777  مرافق البنائية 
 

0.856 

 
 الثبات

 0.773 مقدمة التعليم  العملية

 
0.758 

 
 الثبات

 0.748 أنشطة التنفيذ

 
0.798 

 
 الثبات

 0.767 اخلامتة أنشطة

 
0.762 

 
 الثبات

 0.752 السلوكية  اإلنتاج

 
0.813 

 
 الثبات

 0.761 املعرفية

 
0.715 

 
 الثبات

 0.736 احلراكية

 
0.77 

 
 الثبات
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يعتمد على اجلدوال السابق فيعرف أن أدوات املطورة بشكل اإلستبانة الذي يشمل  
على جانب السايق واملدرالت واملعملية واإلنتاج ثبات. وقيمة ثبات هذه األدوات معروفة 

. يعد هذه Spilt Halfو Alpha cronbachبعد جتربة الثبات ابستخدام رموز 
انته وجانب املدرالت ومكوانته  وجانب العملية األدوات املطورة من جانب السياق ومكو 

 Spilt. وكذلك من رموز 6، 0وجانب اإلنتاج أيضا قد ثبتت ألن قيمة الثبات أكرب من 

Half  أيضا فتسمى ثباته  0،6أهنا قد ثبت ألن قيمة الثبات من هذه األدوات أكرب من
 متها.أعلى. فلذك تذكر هذه األدوات هلا قيمة الثبات األعلى بنظر قي

 املبحث الثاىن : مناقشة نتائج البحث
 وصف إعداد أدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات املتعددة يف تعليم اللغة العربية  .1

وكما قد بينت الباحثة يف املباحث الطويلة السابقة أبن هذا البحث اعتمدته 
وهو األسلوب العلمي للبحث والتصميم   (R&D)الباحثة على منهج البحث والتطوير 
وكثري من اخلطوات املتنوعة هلذا منهج البحث اليت  84واإلنتاج وجتربة صدق املنتج املطور.

قدمها بعض العلماء يف جمال البحث منها رطواتديك كريي وبرق وغال وأددي وأربع د 
ن التحليل تصر مغريه. وأما هذا البحث اليت قامت الباحثة اعتمدت على رطوات أددي يق

والتصميم والتطوير وااللتجربة والتقومي وهذا املقصر يبني رطوات التطوير يف البحث. 
وارتارت البحثة هذه النموذج ورطواته ألن الباحثة يتفكر أبن رطوات منوذج التطوير 
األرر يلتقي يف مخسة النقاط السابق وهذه اخلطوات متوسطة من األرر. استخدام هذه 

 هذا املنهج ملعرف صالحية )صدق وثبات( ألدوات تقومي الربانمج بنموذج اخلطوات يف
 القرارات املتعددة يف تعليم اللغة العربية. 

فقد سارت الباحثة على هذه اخلطوات يف إجراء البحث والتطوير، فبدأت الباحثة 
لعربية اليت يقوم ا مبقابلة معلم اللغة العربية ملعرفية كيفية معرفة املعلم على جناح تعليم اللغة

املعلم بتعليم اللغة العربية يف املدرسة  املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو جاى الشرقية. 
                                                           

84Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatfir, Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2017) h. 
297  
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ليم وبعد إقامة املقابلة فتعرف الباحثة املشكالت فلذك فتبارد الباحثة لتطوير أدوات تقومي تع
ات تقومي بنموذج و ملعرفة جناح تعليم بتقييم كل عوامل فيه وفارتارت الباحثة تطوير أد

القرارات املتعددة بشكل اإلستبانة وبعد التقطوير فأقامت الباحقة التصديق إىل اخلرباء من 
انحية احملتوى واللغة والتصميم وبعده جتربة هذه األدوات يف امليدان إبعطاء اإلستبانة إىل 

دوات املطورة ألاملستيجيبني مث تقوم الباحثة ابلتحليل وإقامة بتجربة التصديق والثبات ل
. وأما نتائج البحث اليت وجدت الباحثة فيها ينقسم إىل أربعة  SPSSمبساعدة احلاسوب 

 جوانب فهي كما يلى: 
 جدول نتائج البياانت بعد التحليل 

 البيان امليئة مؤشرات مكوانت الرقم
    جانب السياق 1

أهداف تعليم  
 العربية

 جيد 69.79 اإلستماع
 جيد 70.47 الكالم
 جيد 66.77 القراءة
 جيد 65.62 الكتبة

جانب  2
 املدخالت

   

 جيد جدا 83.33 كفاءة الرتبوية املعلم 
كفاءة 
 الشخصية

 جيد جدا 86

 جيد جدا 84.79 كفاءة املهنية
كفاءة 

 اإلجتماعية
 جيد جدا 84.58

 جيد جدا 84.58 رغبة التعلم الطالب 
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 جيد 73.33 تشجيع التعلم
 جيد 74.75 أمناط التعلم

ختطيط  التخطيط 
 الدراسي

 جيد جدا 89.25

 جيد جدا 86.45 املادة
 جيد جدا 86.14 الطريقة
 جيد جدا 84.83 الوسائل
 جيد جدا 86 التقومي

 جيد جدا 87.18  ةاملرافق والبيني 
    جانب العملية 3

 جداجيد  86.83 أنشطة األولية تنفيذ التعليم 
أنشطة 
 األساسية

 جيد جدا 85.15

 جيد جدا 84.66 أنشطة اخلامتية
    جانب اإلنتاج 4

نتائج تعلم  
 الطالب

 جيد جدا 75.58 السلوكية
 جيد  66.16 املعرفية
 جيد 67.57 احلركية

 جانب السياق  .أ

يعتمد على نتائج جتربة يف امليدان من انحية السايق على أن مكونة أهداف 
تعليم اللغة العربية  أى اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة يف املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية احلكومية ابتو يدل على نتائجه جيد. وهو يفسره أبن الطالب يستطيعون 
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د يف أى اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة جبي أن حيصلوا أهداف تعليم اللغة العربية
 تعليم اللغة العربية. 

وأما أهداف التعليمية الذي يصعب الطالب على حصوهلا يف تعليم املهارة 
اإلستماع ال يفهم الطالب املفردات/الكلمات أو اجلملة املسموع ويرتجم أو ينتج نص 

 يها ألن تعمق أو حفظ املفرداتاملسموع وهذه اإلهداف اليسهل الطالب للوصول إل
لدى الطالب انقص وغري كاف وهذا يناسب مبا قال معلم اللغة العربية عند املقابلة 

. وبينما يصعب الطالب يف تعليم مهارة الكالم استخدام املفردات أو الكلمة يف 85به
لعربية ا التكلم أو احملادثة وهم ال يستطيعون أن يتكلموا أو يعربوا أفكارهم وأغراضهم يف

والسباب يصعب الطالب للوصول إليها ألن كثري من الطالب خيافون أن يتكلم ابللغة 
العربية مباشرة وقل حفظ املفردات لديهم الذي يسبب الطالب يصعب أن يتكلم 

. وبينما يصعب الطالب يف 86ابللغة العربية وهذا يناسب مبا قال املعلم عند املقابلة
طيعون الطالب أن يرتمجوا نص القراءة إىل اللغة اإلندونسية تعليم مهارة القراءة اليست

جبيد ألهنم وأليفهمون املعلومات يف نص القراة واليستطيعون أن يستجوا املضمون يف 
نص القراءة ويصعب الطالب أن يرتجم نص القراءة ألهنم قل حفظ املفردات ونقص 

. 87ابلةقال املعلم عند املق العادة لدى الطالب يف ترمجة نص املقروؤ وهذا يناسب مبا
وبينما يصعب الطالب يف تعليم مهارة الكتابة اليستطيع الطالب أن يكتب اجلملة 

 بشكل معني واليسطيع الطالب لكتابة اإلنشاء القصرية يتعلق ابملوضوع املعني. 

وأما أحد من السباب الذي يسعب الطالب أن حيصلها ألن كثري من الطالب 
سة اإلبدائية احلكومية. ورربة  تعلم اللغة العربية لديهم مايزال قليال هو خيرجون من املدر 

ة حىت يسببون الصعبة يف يتعلم اللغة العربية. وأما أهداف تعليم اللغة العربية هبذه املدرس
 يناسب ابلرؤية والرسالة هبذه املدرسة. 

                                                           
 احلكومية ابتويف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  2020أكتوبري  18مقابلة مع معلم اللغة العربية يف التاريخ  85
 يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو 2020أكتوبري  18مقابلة مع معلم اللغة العربية يف التاريخ  86
 يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو 2020أكتوبري  18مقابلة مع معلم اللغة العربية يف التاريخ  87
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 جانب املدرالت .ب

 املعلم  (1

ن كفائته يعتمد على اإلستبانة أ وأما كفائة معلم اللغة العربية فهذه املدرسة
من كفائة الرتبوية والشخصية واملهنية واإلجتماعية جيد جدا. وكفائة الترببوية 
فيعرفها بنطر إىل قدرة املعلم على تعرف كل الطالب وقدرة مهارات اللغوية لدى 
االطالب وقدرة الطالب على وتعيني أهداف التعليم وختطيط وتصميم تعليم اللغة 

ة اجليد اليت يقدمها إىل الطالب وتعيني الطريقة واملادة والوسائل التعليمية. العربي
إدراة  وقدرة املعلم تنفيذ تعليم اللغة العربية وإقامة ابلتقييم للتعليم. وقدرة املعلم على

التعليم اجليدة وغريه. وأما من انحية الشخصية فيستطيع املعلم تبدو انضجة ووميلك 
ام الطالب واستخدام اللغة يسهل الطالب فهمها. وأما من أرالق الكرمية واحرت 

انحية املهنية فهي أن معلم اللغة العربية فيها يستطيع أن يتعمق املادة املدروسة 
ويعرف كفاءة االساسية وأهداف التعليمية لكل املهارة ويشجع املعلم الطالب 

على حل  لطالبويستطيع الطالب أن يشرح املادة إىل الطالب جيدا وويستطيع ا
املشكالت املوجوة التعليم ومن انحية اإلجتماعية هي ال مييز املعلم بني الطالب 
ويفرون فرصا تعليمية متاساوية بنهم وميكن املعلم أن يكون لطيفيا ويساعد الطالب 

 الذين يواجهوان الصعوابت يف التعليم.

 تعلم اللغة يفميكن تفسري أن معلمي اللغة ميكن أن يتمتعوا بقدرات ممتازة 
العربية. مدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة معتمد أيًضا. املعلمون هم أحد املوارد 
اليت جيب أرذها يف االعتبار من حيث اجلودة ألهنا تؤثر بشكل كبري على جودة 

 :التعليم يف هذه املدارس. البياانت اخلاصة ابملعلمني وموظفي التعليم هي كما يلي
88 

 املعلم واملوظفات يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتوجدول بياانت 

                                                           
  ملدرسة  املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتوواثئق  ببياانت املعلمني واملوظفني اب 88



109 
 

 
 

 مجلة املعلمون واملوظفون
 33 املعلمون مت الشهادة

 22 املعلمون مل يتم الشهادة
 16 املوظفون واألرر

 

 الطالب  (2

وحيتاج إىل اهتمام الطالب من الرغبة واهتمامهم لتعلم اللغة العربية 
وتشجيعهم وفهم كيفة أمناط تعلم الطالب. ويعتمد على بياانت احملصولة تدله أبن 
رغبتهم تعلم اللغة العربية لدى الطالب جيد جدا. ربغتهم قوية فيعرف من أرائهم 

 م. العربية يفيد يف حياهت أن تعلم اللغة العربية مهم ويعتربون أن اللغة
وأما تشجيع الطالب يف تعلم اللغة العربية جيد فيعرفه بنظر عملياهتم 

ة وأنشطةهتم يف تعليم اللغة العربية. أن كثري منهم هلم محاسة أعلى التباع تعليم اللغ
العربية وكان بعضهم يسألون إىل املعلم أو اصدقائهم عند إجياد الصعبة يف يف أثناء 

 اللغة العربية وبعضهم حياولون أن يتبع التعليم ويتم التدرابت أو الواجباتتعليم 
م املعطية إليهم يف وقته. وأما حماولتهم يف تنمية وتدريب مهارات اللغوية العربية لديه

أى مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة مازالت انقصا حىت يصعبون أن يتعقوا 
قها سببهم أن يعد أن درس اللغة العربية درس صعبة لتعممهارات اللغوية العربية وي

 وقل من بعضهم أن يذاكر درس اللغة العربية مذاكرة يف البيت.
وأما من انحية أمناط التعلم فأن الطالب فيها ميلكون أمناط التعلم خمتلفة. 
ويعتمد على بياانت اإلستبانة فتعرف أن هناك ثالثة أمناط تعليم الطالب فهي منط 

لم البصرية ومنط تعلم السمعية ومنط السمعية البصرية. بنظر إىل أمناط تعلم تع
الطالب هناك فيحتاج املعلم الطريقة املناسبة أبمناط تعليم الطالب وكذلك وسائل 
املستخدمة يف تعليم اإلستماع والكالم والراءة والكتابة أيضا. وأهداف منها تقدم 
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وا تنمية يناسب أبمناط تعلم الطالب لكى يشجع املعلم ررب تعلم اللغة العربية اليذ
 مهارات اللغوي لديهم واليشعرون ابمللل عند تعليم اللغة العربية.

 التخطيط (3

وأما من انحية ختطيط تعليم اللغة العربية فيها جيد جدا فتقوم املعلم إبعداد ختطيط 
م مهارة يتعليم اللغة العربية بشكل تصميم تعليم اللغة العربية الذي يشمل تعل

اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة يف أول التعليم أو الدراسي. هذه التصميم 
يكتب فيه املعلم كفائة األساسية وكفائة الرئيسية واملوشرات وأهداف التعليمية 
واملادة والطريقة ومصادر التعلم والوسائل والتتقيم. وأما الكتاب املدرسي املستخدمة  

 رء الشؤون الدينية. كتاب الذي يؤلفه وزا

 املرافق والبنائية  (4

يدة وأما ابلنسبة للمرافق والبنية التحتية املتوفرة فيمكن تصنيفها على أهنا ج
جدا. فهناك فصول فسيحة ومرحية عند تعليم اللغة العربية ألهنا تقع بعيدا عن 

شخصا. فهناك ايضا الكراسي  32ضوضأ الشارع وعدد الطالب لكل الفصل 
لطويالت القوية للمعلم والطالب فيمنكنها استخدامه عند التعليم فتوفر القوية وا

فيها أيضا السبورة واجلزانة فيه. ولدفع تنفيذ تعليم اللغة العربية تتوفر أيضا مكتبة و 
الكتب اللة العربية والقوامس وغريه ومل يوجد فيها معمل لغوي متاح ميكنه تنمية 

 مهارات اللغوية دىل الطالب.

 لعمليةجانب ا .ج

 وأما تعليم اللغة العربية من انحية تنيفذه أو يف عمليته فيعتمد على اإلستبانة
 أن تعليم اللغة العربية فيها يستطيع أن جيريه املعلم فيها جبيد جدا. حبيث أمنا عملية

تنفيذ تعليم اللغة العربية ينقسم إىل ثالثة أنشطة فهي مقدمة وأنشطة أساسية وأنشطة 
 رامتية. 
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أنشطة املقدمة فيستعد املعلم الطالب قبل إبداء التعليم ويبلغ املعلم إىل  وأما
الطالبكفاءة األساسية وأهداف املرجوة من مهارة اإلستماع أو الكالم والقراءة والكتبة 
اليت جيب على الطالب لتحقيقها وتعمقها بعد اهناء التعليم. وال ينسى املعلم أن يشجع 

هم. ية ومنو رغبتهم ودفعهم ليهتم الطالب للغة العربية لديالطالب لتعلم اللغة العرب
 ويذاكر املعلم مع الطالب درس املاضى مذكرة ويربطونه ابلدرس التايل. 

وأما من انحية أنشطة األساسية يف التعليم يعد أبن عملية التعليم أو تنفيذه 
والكالم  ستماعجبيد جدا أيضا. كما قال املعلم أن الطريقة املستخدمة يف تعليم اإل

والقراءة والكتابة يستطيع أن يستخدمها يف التعليم جبيد جدا وأما الطريقة املستخدمة 
 هي الطريقة املختلفة يناسب ابملهارات التعليمية والطريقة التدريب فيه ومن انحية كفاءة

ا حاملعلم يف تبليغ املادة املدروسة جبيد جدا ايضا ويشرح املعلم املادة إىل الطالب شر 
ظاهرا. وأما الوسائل املستخدمة يف التعليم هي املعلم والسبورة واألقالم والكتاب 
املدرسي وقد يستخدم الفيديو التعليمية أيضا. ومن انحية تقييم تعلم الطالب فتأمر 
املعلم الطالب ليجيب التدريبات يف الكتاب املدرسي ويقييم املعلم الطالب يف أثناء 

 مث يصحح التدريبات لدى الطالب.التعليم وأرر التعليم 
وأما من املادة املدروسة ملهارة الكالم ال تكتب بشكل احملادثة ولكن بشكل 
السؤال أبشكال معينة الذي معه ابلكلمة األمر كأجر احلوار كما يف السؤال مع 
صديقك. رايت الباحثة أن شكل املادة ملهارة الكالم كهذا جيعل الطالب أن يتفكر 

كلمة يف السؤال مجلة مفيدة وبعده إقامة احملادثة يف أمام الفصل. وهذا أو يقلب ال
الصعب املنفردة للطالب. وعليها أن املادة يكتب بشكل احملادثة أو احلوار ليسهل 
الطالب أن يعمل احملادثة أو احلوار بقراءة احلوار أم ال مع زمالئهم أمام الفصل. ورايت 

 يع أن ميارس مهارة الكالم لدى الطالب. الباحثة أن املادة بشكل ذلك يستط
وأما املادة ملهارة اإلستماع يكتب بشكل املفردات والعبارة القصرية يتعلق 
ابملوضوع وكذلك ابملادة ملهارة القراءة يكتب لشكل النص القراءة اليت ميكن الطالب 
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ادة ملهار الكتابة أن ميارس مهارة القراءة لديهم ويطلبهم أن يقرائها ويرتمجها جبيد. وأما امل
يكتب بشكل األسلة أو التدريب للطالب ومث يطلب املعلم لكتابة الكلمة املعينة الذي 

 أيمرهم املعلم ملمارسة مهارة الكتابة لديهم. 
وبعد حتليل البياانت من املقابلة مع معلم اللغة العربية أن الطريقة املستخدمة 

لب املعلم كن يوجد املشكالت فيها أن يطيف تعليم اإلستماع طريقة مسعية وشفهية. ول
أن يهتم الطالب من تلفظهم وفهم املعىن أو اجلملة املسموع عليهم حىت حيتاج املعلم 
إىل وقت طويل لعمليته.وأما الطريقة يف تعليم الكالم طريقة مباشرة فهو يقوم املعلم 

لكتابة  الطالب إبجراء األسئلة واألجوبة مع الطالب وفقا للموضوع وقد أيمر املعلم
احلوار مث يقوم احملادثة أمام الفصل واما الطريقة يف تعليم القراءة طريقة القراءة والرتمجة 
ويف عملية التعليم توجد فيه املشكلة مثال قليل من الطالب خيطأ على قراءة النص أو  
كثري منهم ال يستطيع أن يرتجم نص القراءة برتمجة صحيح والسسب هذا ألهنم ينقص 

فظ املفرادات وعاقبتهم صعبة لفهم مضمون نص القراءة وهذا حيتاج إىل تعويد لقراءة ح
نص القراءة. وأما الطريقة يف الكتبة يشمل يف عملية التدريب أو إجابة أسئلة يف 

 التدريب. 
ة وأما الوسائل التعليمية املستعملة يف تعليم اللغة العربية وسائل بسيط كالسبور 

حوهلم. فيجب على املعلم أن يستخدم الوسائل التعليمية يناسب  واألقالم أو كائنات
ابملادة. ألن الوسائل يف عملية التعليم ميلك أدوار يف التعليم بدون من تسهل نقل املادة 
أو املعلومات إىل الطالب فهي : جلذاب اإلهتمام للطالب يف التعليم. الوسائل اجلذابية 

حب اإلستطالع لفهم املادة وتدور الوسائل تدعو اهتمام الطالب للتعلم وترقية 
التعليمية يدعو ويساعد الطالب لفهم املعلومات احملصولة و حتسني ذاكرة الطالب 

 .  89للمادة

                                                           
89Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UI MALIKI Press, 2017. 

Hal. 20 



113 
 

 
 

ويف أنشطة اخلامتي فتقوم املعلم أن ينتج املادة املدروسة وقد يبلغ املعلم مدى 
نزلية إىل الواجبات املحتقيق األهداف املرجوة من التعليم إىل الطالب ويعطى املعلم 

 الطالب وبعده فيختم املعلم التعليم ابلسالم.  
 جانب اإلنتاج  .د

وأما نتائج تعلم الطالب فينظر إىل السلوكية واملعرفية واحلراكية لدى الطالب. 
وأما من انحية السلوكية لدى الطالب يف تعليم اللغة العربية جيد جدا. وكثري منهم 

ون على اللغة العربية ويستمعون املعلم عند الشرح ويسؤل يستطيعون أن يتبعوا تعليم
واجباهتم وأهنم متحمسون وصادقون بشأن أداء التدريبات وميكنهم احرتام املعلم 
واصدقائهم يف الفصل. وأما من انحية املعرفية بنظر إىل قدرة الطالب. أن قدرة الطالب 

ت انقصا  القواعد عن اللغة مازاللتحديد املفردات وتعمق املفردات ومعناه وقدراهتم عن 
وأما من انحية احلراكية فينظر إىل قدرات الطالب على فهم الكلمة واجلملة أو النص 
املسموع أو املقروء ووقدرهتم على فهم اجلملة أو نص ووعرب أغراضهم وومقاصدهم 
 شفهيا أو كتابيا مازالت انقصا وأما قدراهتم من قراءة النص جيد  وأما من ترجتها

انقص ألهنم اليعرفون معىن بعض املفرادات جبيد. وقدراهتم يف كتابتهم مقاصدهم ابللغة 
العربية انقص أو قدرة كتابة اإلنشاء املقتصر انقص أيضا ألن يف كتاهبم توجد فيها 

 األرطأ يف كتابة احلروف أو الكلمة ابللغة العربية.
 لعربية يف تعليم اللغة ا صدق أدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات املتعددة .2

وقد عرفت صالحية أدوات تقومي الربانمج بنموذج القرارات املتعددة يف تعليم 
اللغة العربية. وملعرفة صدق أدوات تقومي برانمج بنموذج القرارات املتعددة يف تعليم اللغة 

بعد و العربية فقدمت الباحثة تصمميم وشبكة  األدوات واألدوات املطورة إىل املشرفني 
إجتماعني على هذه األدوات فتستمر الباحثة إىل اخلرباء بتقدم اإلستبانة يف جمال احملتوى 

. وحصلت منهم 90األدوات املطورة ولغتها وجمال التصميم وهذا يسمى ابلتجربة الدارلية
                                                           

 113رشدي أمحد طعيمة، دليل عمل يف إداد املواد....، ص.  90
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اإلقرتاحات توجه الباحثة يف تعديل وتصحيح األدوات املطورة. فحصلت الباحثة قيمة 
وهي الداللة على معيار جيد  % 81.57و % 77.63صالحية من انحية احملتوى واللغة 

جدا بتفسري ميكن استخدامها يف تقومي تعليم اللغة العربية بدون التصحيح. وأما قيمة 
غة معيار جيد بتفسري ميكن استخدامه يف تقومي تعليم الل وهي الداللة على %75التصميم 

 العربية بتصحيح الغالف يصورها األدوات. 
وبعد أن قامت الباحثة ابلتعديل والتصحيح بدأت الباحثة ابلتجربة امليدنية يف 

مية امليداىن الرئيسي وهو تعليم اللغة العربية للفصل الثامن لتقوميه ابملدرسة املتوسطة اإلسال
حلكومية ابتو جاوى الشؤقية ملعرفة مدى تنفيذ وجناح تعليم اللغة العربية وهذه األدوات ا

املطورة بشكل اإلستبانة ابستخدام جوجيل فورم وسائلها الذي يعطى إىل املعلم والطالب. 
  

 تصديق أدوات تقومي بنموذج القرارات املتعددة يف تعليم اللغة العربية  .أ

اتية ملعرفة ه اإلستبانة فقامت الباحثة جتربة التصديقية والثبوالبياانت احملصولة من هذ
صدقها وثباهتا. وهذه اإلستبانة تنقسم إىل أربعة جوانب فهي السياق واملدرالت والعملية 

انة كل بنود اإلستب  حساب” ر“واإلنتاج. وتذكر األدوات املطورة صدقا إذا كانت قيمة 
وإذا كانت  0.391فهي   أدىن” ر“ikorelas tau koefesiena أكرب أو متساواي من قيمة

 عكسه فتذكر غري الصدق.
 0.611وأما قيمة التصديق من األستبانة من جانب السياق فهي استبانة اإلستماع 

وأما قيمة التصديق من األستبانة من  0.745والكتابة  0.647والقراءة  0.613والكالم 
وكفاءة   0.642وكفاءة الشحصية  0.579جانب املدرالت واملعلم مهنا كفاءة الرتبوية  

وتشجيع التعلم   0.673. والطالب منها رغبة التعلم 0.709وكفاءة اإلجتماعية  0.550
والطريقة  0.756واملادة  0.685.  وختطيط التعلم منها املنهج 0وأمناط التعلم  0.618
عملية منها ومن ال 0.665. واملرفق البنائية 0.648والتقييم  0.646والوسائل  0.619

                                                           
91Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatfir,  
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ومن جانب اإلنتاج  منها 0.671وأنشطة رامتى  0.588وأنشطة رئيسية  0.685مقدمة 
 . 0.549واحلراكية  0.638واملعرفية  0.6السلوكية 

 ثبات أدوات تقومي بنموذج القرارات املتعددة يف تعليم اللغة العربية  .3

وأما جتربة الثبات أبلف جرونباجه فتذكر ثبات إذا كن قيمة ألف أكرب من قيمة 
 فهي الداللة على أن األدوات املطورة أو اإلستبانة ثبات  0.6األدىن فهي 

وأما قيمة ثبات األدوات املطورة من انحية السياق واملدرالت والعملية واإلنتاج  
 كما يلى:

 نبجه جدول قيمة ثبات األدوات أللف جرو 
 البيان القيمة اجلوانب
 ثبات 0.76 السياق

 ثبات 0.76 املدرالت
 ثبات 0.76 العملية
 ثبات 0.74 اإلنتاج

وبناء على اجلول السابق فنعرف أن األدوات تقومي بنموذج القرارات املتعددة يها 
.  وهذا يدل على أن هذه  0.6قيمة الثبات أعلى ألن قيمته أعلى من قيمة األدىن فهي 

 أدوات التقومي بنموذج القراران املتعددة يستطيع أن يستخدم لتقومي تعليم اللغة العربية يف
 يستطيع أن يطبقها يف املدرسة األررى أو الوقت املختلفة.  املدرسة األررى أو
د التصنيف  ينقسم ثباته إىل عد الثبات ابستخدام رموز سفيلت حالفوأما جتربة 

 كما يلى: 
 جدول قيمة ثبات األدوات بسفيلت حالف

 البيان القيمة اجلوانب
 ثبات 0.8 السياق

 ثبات 0.8 املدرالت
 ثبات 0.77 العملية
 ثبات 0.76 اإلنتاج
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 البيان القيمة

0.80 <r 11   1.00  ثبات أعلى من شدة 
0.60 <r 11  0.80  ثبات أعلى 
0.40 <r 11 0.60  ثبات متوسط 
0.20 <r 11  0.40  ثبات أدىن 

-1.00 <r 11 0.20  )ثبات أدىن من شدة )ال ثبات 
ددة يها بنموذج القرارات املتعوبناء على اجلول السابق فنعرف أن األدوات تقومي 

فهو يدل على أهنذه األدوات املطورة متلك  0.8إىل  0.6قيمة الثبات أعلى ألن قيمته بني 
الثبات األعلى.  وهذا يدل على أن هذه أدوات التقومي بنموذج القراران املتعددة يستطيع 

أن يطبقها يف املدرسة  عأن يستخدم لتقومي تعليم اللغة العربية يف املدرسة األررى أو يستطي
 األررى أو الوقت املختلفة.

ويعتمد على قيمة التصديق وقيمة الثبات السابق فادركت الباحثة أن هذه األدوات املطورة 
 H𝑎وقبول H𝑜متلك قيمة التصديق األعلى وقيمة الثبات األعلى أيضا. وهذا يودى إىل رد  

مها املعلم اللغة العربية يستطيع ليستخدأى أبن هذه أدوات تقومي برانمج بنموذج تعليم 
دم لتقومي تعليم اللغة العربية ملعرفة مدى جناح تعليم اللغة العربية هبذا طول الزمان واليستخ

نتائج تعلم الطالب قياس ملعرفة جناح تعليم اللغة العربية وإعطاء تسجيل الكاملة للمعلم 
 لتصحيح تعليم اللغة العربية املتسقل. 
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 ملخص نتائج البحث  .أ

يف هذا الباب ففتخلص الباحثة نتائج احملصولة من هذا البحث عاما يتوقف إىل 
األسئلة يف هذا البحث مها كفية تطوير أدوات تقومي بنموذج القرارات املتعددة )السياق 

هذا  يف تعليم اللغة العربية ومعرفة صالحية أدوات املطورة يفواملدرالت والعملية واإلنتاج( 
 البحث. وأتتى الباحثة بيانه وكما يلى:

 دديأإن تطوير هذه أدوات تقومي بنموذج القرارات املتعددة يستخدم منوذج تطوير  .1
وهذه األدوات املطورة قد تبعت اخلطوات شيئا فشيئا. وقد طورت هذه أدوات التقومي 

يم. )السياق واملدرالت والعملية واإلنتاج( الذي قدمه سيتوبلب ابستخدام منوذج التقومي 
تستخدم هذه األدوات لتقييم تعليم اللغة العربية ومعرفة مدى جناح تعليمه واكتشاف 

ل املكوانت يف التعليم. وهذه األدوات املطورة بشكل اإلستبانة نقاط الضعف والقوة لك
توفري حول تعليم اللغة العربية بتقدم األسئلة و جلمع املعلومات عن أراء املستجيبني 

 اإلجابة فيها حىت جيب املستجيبني يناسب أبرائهم. 

 موأما نتيجة البحث من جوانب السياق جيد أى أن أهداف تعليم اإلستماع والكال
والقراءة والكتبة سهلة حتقيقها يف تعليم اللغة العربية. وأما املدرالت من انحية كفاءة 
املعلم جيد جدا أى أن املعلم له الكفاائت الرتبوية والشخصية واملهنية واإلجتماعية 
جيد جدا والطالب هلم رغبة جيد جدا يف تعليم اللة العربية وهلم التشجيع جيد وأمناط 

لفة. ومن انحية التخطيط جيد جدا أبن املنهج واألهداف واملادة تعلم جيد وخمت
والطريقة املستعملة جيد جدا ومناسبة بينها. ومن املرافق والبنية توفريه جيد جدا أيضا. 
ومن جوانب العملية يكون تنفيذ تعليم اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة جيد جدا 

بية يناسب ينفذ املعلم والطالب تعليم اللغة العر أى أن تعليم اللغة العربية يستطيع أن 
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بتخطيط التعليم ومن جوانب اإلنتاج أبن نتائج تعلم الطالب يف اللغة العربية جيد أى 
 يستطيع الطالب لتحقيق األهداف التعليمية جبيد.   

إن صالحية أدوات التقومي املطورة تعرف من انحية الصدق والثبات لألدوات. وتعد  .2
ملطورة هلا قيمة الصدق األعلى بنظر إىل معامل اإلرتباط لبنود األدوات ألن األدوات ا

. وهذه األدوات تنقسم إىل أربعة اجلوانب فهي السياق واملدرالت 0.3قيمة األدىن 
إىل  0.549والعمليات واإلنتاج. وأما قيمة الصدق جلميع اجلوانب لألدوات بني 

بتفسري  0.3دوات أعلى من قيمة األدىن . وهي الداللة على أن قيمة صدق األ0.756
على أن هذه األدوات هلا قيمة الصدق األعلى. وأما قيمة ثبات األدوات تستخدم 
الباحثة رموز طريقة سفيلت حالف وألف جرونباج.  وأما قيمة الثبات لكل اجلوانب 

  وهي الداللة على هنا ثبات أعلى ألن قيمتها0.93إىل  0.695لألدوات املطورة بني 
 .  0.6أعلى من قيمة األدىن فهي 

 التوصيات  .ب

أن يكون املعلم يستخدم الطريقة املتنوعة األررى يناسب أبمناط تعلم الطالب  .1
 ليجعل تعليم اللغة العربية متنوعة وممتعة 

أن يكون املعلم يستخدم اإلسرتاتيجيات املختلفة تتطلب نشاط املعلم والطلبة يف  .2
 اليكون التعليم رتيباتعليم اللغة العربية وحىت 

أن يكون املعلم يستخدم الوسائل التعليمية يناسب ابملادة حبيث يتم حتفيز الرغبة  .3
 وتشجيع الطلبة على تعليم اللغة العربية

 اإلقرتاحات .ج
أن املعلم يستخدم الوسائل التعليمية املتفورة والبسيطة فقط كاألقالم والسبورة والكتاب  .1

 املدرسي
كالم اليعرتض نصا أو احلوار ولكن بشكل تدريب مباشر حىت ال تتاح أن املادة ملهارة ال .2

 هلم الفرصة إلجراء احلوار املوجهة يناسب ابملوضوع
 أن املادة ملهارة الكالم يكتب ابلتدريب أو السؤال املنقوشة ليس شكله ابحلوار .3
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 البياانت من جانب السياق

 بياانت أهداف تعليم اإلستماع
1 2 2 2 2 3 2 2 2 17 32 53.125 

2 3 2 2 3 3 3 3 2 21 32 65.625 

3 3 3 2 2 3 2 2 2 19 32 59.375 

4 3 3 2 3 3 3 2 2 21 32 65.625 

5 3 3 3 3 3 2 2 3 22 32 68.75 

6 3 2 2 3 3 2 3 2 20 32 62.5 

7 3 3 2 3 3 3 2 2 21 32 65.625 

8 3 3 3 2 4 2 3 3 22 32 68.75 

9 3 2 3 3 3 3 3 2 22 32 68.75 

10 2 1 2 2 3 2 2 3 17 32 53.125 

11 3 3 3 3 4 3 3 3 23 32 71.875 

12 3 3 2 3 2 3 2 3 22 32 68.75 

13 2 3 3 3 3 3 4 3 24 32 75 

14 3 3 3 4 4 4 3 3 27 32 84.375 

15 3 3 3 3 3 3 4 2 24 32 75 

16 3 4 3 3 3 3 3 4 25 32 78.125 

17 2 3 2 4 2 3 2 2 22 32 68.75 

18 3 4 3 3 2 3 3 2 24 32 75 

19 3 3 3 3 3 3 4 2 24 32 75 

20 3 4 3 4 3 3 3 3 26 32 81.25 

21 3 3 3 3 4 3 4 3 25 32 78.125 

22 3 4 3 4 4 3 4 3 27 32 84.375 

23 3 4 3 3 3 3 3 2 23 32 71.875 

24 2 3 2 3 2 2 3 2 19 32 59.375 

25 3 3 3 3 3 3 3 2 23 32 71.875 

26 3 3 3 4 3 3 4 3 25 32 78.125 

27 2 3 2 3 2 2 4 2 22 32 68.75 

28 2 4 2 3 3 3 2 2 21 32 65.625 

29 3 3 3 3 3 3 3 3 24 32 75 

30 2 3 2 3 2 2 2 2 18 32 56.25 

 82 90 77 91 89 82 87 74 670 960 69.79167 
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 بياانت أهداف تعليم الكالم
1 2 2 2 2 2 2 2 14 28 50 

2 3 2 3 4 3 3 2 20 28 71.42857 

3 2 2 2 3 2 3 3 17 28 60.71429 

4 3 2 2 2 3 3 3 18 28 64.28571 

5 2 3 2 2 3 2 2 16 28 57.14286 

6 3 2 3 3 2 3 3 19 28 67.85714 

7 2 3 2 3 3 3 2 18 28 64.28571 

8 2 3 3 3 3 3 2 19 28 67.85714 

9 3 3 3 3 3 3 4 22 28 78.57143 

10 3 4 3 3 3 3 3 22 28 78.57143 

11 2 3 2 4 4 3 2 20 28 71.42857 

12 3 4 3 3 2 3 3 21 28 75 

13 3 3 3 3 3 3 4 22 28 78.57143 

14 3 4 3 4 4 3 3 24 28 85.71429 

15 3 3 3 3 3 3 4 22 28 78.57143 

16 3 3 3 4 3 3 3 22 28 78.57143 

17 3 3 2 3 2 2 3 18 28 64.28571 

18 3 3 3 3 2 3 3 20 28 71.42857 

19 2 3 2 2 3 2 2 16 28 57.14286 

20 3 2 3 3 2 3 3 19 28 67.85714 

21 2 3 2 3 3 3 2 18 28 64.28571 

22 2 3 3 3 3 3 2 19 28 67.85714 

23 3 4 3 4 4 4 3 25 28 89.28571 

24 3 3 3 4 3 3 3 22 28 78.57143 

25 3 3 2 3 2 2 3 18 28 64.28571 

26 3 3 3 3 2 3 3 20 28 71.42857 

27 4 3 3 4 4 3 3 24 28 85.71429 

28 4 3 3 3 3 1 2 19 28 67.85714 

29 3 3 3 3 2 2 3 19 28 67.85714 

30 3 3 2 3 2 3 3 19 28 67.85714 

 83 88 79 93 83 83 83 592 840 70.47619 

 
 

 بياانت أهداف تعليم القراءة 
1 3 2 2 2 2 2 13 24 54.16667 

2 2 2 4 2 2 3 15 24 62.5 
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3 3 3 2 2 3 2 15 24 62.5 

4 3 2 2 3 3 3 16 24 66.66667 

5 3 3 2 2 2 2 14 24 58.33333 

6 3 2 2 2 3 2 14 24 58.33333 

7 3 3 2 3 2 2 15 24 62.5 

8 3 2 3 3 2 2 15 24 62.5 

9 3 3 4 3 2 2 17 24 70.83333 

10 2 2 2 2 2 2 12 24 50 

11 3 3 2 3 4 3 18 24 75 

12 2 3 2 1 1 1 10 24 41.66667 

13 3 3 3 3 3 3 18 24 75 

14 3 3 4 2 1 2 15 24 62.5 

15 2 2 2 3 2 2 13 24 54.16667 

16 3 3 3 3 3 3 18 24 75 

17 3 3 3 4 3 3 19 24 79.16667 

18 2 3 2 3 4 2 16 24 66.66667 

19 2 2 2 3 2 2 13 24 54.16667 

20 3 2 3 2 3 3 16 24 66.66667 

21 2 4 2 3 4 3 18 24 75 

22 3 3 3 3 3 3 18 24 75 

23 3 4 3 3 3 3 19 24 79.16667 

24 3 3 4 4 2 4 20 24 83.33333 

25 2 3 2 3 2 2 14 24 58.33333 

26 3 3 4 3 4 4 21 24 87.5 

27 2 3 3 3 3 4 18 24 75 

28 3 4 3 3 3 3 19 24 79.16667 

29 3 3 3 4 4 4 21 24 87.5 

30 3 3 3 3 3 3 18 24 75 

 81 84 81 83 80 79 488 720 67.77778 

 
 

 بياانت أهداف تعليم الكتابة 
1 2 2 2 2 8 16 50 100 

2 4 4 2 2 12 16 75 100 

3 2 2 3 2 9 16 56.25 100 

4 3 2 2 3 10 16 62.5 100 

5 3 3 3 3 12 16 75 100 

6 3 2 2 2 9 16 56.25 100 
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7 2 3 3 3 11 16 68.75 100 

8 3 2 2 2 9 16 56.25 100 

9 3 2 3 3 11 16 68.75 100 

10 3 3 3 3 12 16 75 100 

11 4 3 4 3 14 16 87.5 100 

12 3 3 4 3 13 16 81.25 100 

13 4 3 2 2 11 16 68.75 100 

14 2 2 2 2 8 16 50 100 

15 2 3 4 3 12 16 75 100 

16 2 1 1 1 5 16 31.25 100 

17 3 3 3 3 12 16 75 100 

18 4 2 1 2 9 16 56.25 100 

19 4 1 1 3 9 16 56.25 100 

20 2 2 1 2 7 16 43.75 100 

21 3 3 3 3 12 16 75 100 

22 3 3 3 3 12 16 75 100 

23 4 3 3 4 14 16 87.5 100 

24 4 2 2 3 11 16 68.75 100 

25 2 2 1 1 6 16 37.5 100 

26 4 3 2 3 12 16 75 100 

27 4 3 3 3 13 16 81.25 100 

28 3 2 2 2 9 16 56.25 100 

29 3 3 2 3 11 16 68.75 100 

30 4 3 2 3 12 16 75 100 

 92 75 71 77 315 480 65.625  
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 البياانت من جانب املدخالت
 املعلم  .1

 بياانت كفاءة الرتبوية 
1 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 83 104 79.80769 

2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 94 104 90.38462 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 104 76.92308 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 104 67.30769 

5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 82 104 78.84615 

6 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 85 104 81.73077 

7 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 88 104 84.61538 

8 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 86 104 82.69231 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 104 104 100 

10 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 71 104 68.26923 

11 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 92 104 88.46154 

12 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 81 104 77.88462 

13 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 83 104 79.80769 

14 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 86 104 82.69231 

15 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 88 104 84.61538 

16 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 86 104 82.69231 

17 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 96 104 92.30769 

18 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 92 104 88.46154 
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19 4 3 3   4 3 3 4 4 4 4 3 3   4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 86 104 82.69231 

20 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 84 104 80.76923 

21 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 86 104 82.69231 

22 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 101 104 97.11538 

23 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 89 104 85.57692 

24 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 81 104 77.88462 

25 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 79 104 75.96154 

26 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 101 104 97.11538 

27 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 91 104 87.5 

28 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 96 104 92.30769 

29 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 75 104 72.11538 

30 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 84 104 80.76923 

 99 96 101 91 103 88 98 107 104 100 102 97 106 90 104 87 98 109 107 102 101 89 100 110 109 102 2600 3120 83.33333 
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 بياانت كفاءة الشخصية
1 3 4 3 4 4 18 20 90 

2 3 4 4 4 3 18 20 90 

3 3 4 4 4 4 19 20 95 

4 3 3 3 3 4 16 20 80 

5 3 4 4 4 3 18 20 90 

6 3 4 3 4 3 17 20 85 

7 3 3 4 3 3 16 20 80 

8 3 4 3 4 4 18 20 90 

9 4 4 4 4 4 20 20 100 

10 3 2 3 2 3 13 20 65 

11 4 4 4 4 3 19 20 95 

12 3 3 3 3 4 16 20 80 

13 3 3 4 3 3 16 20 80 

14 3 4 3 3 4 17 20 85 

15 4 3 4 3 3 17 20 85 

16 3 3 4 3 3 16 20 80 

17 4 4 4 3 4 19 20 95 

18 4 3 3 3 3 16 20 80 

19 3 3 4 3 4 17 20 85 

20 4 4 4 4 3 19 20 95 

21 3 4 3 3 4 17 20 85 

22 3 3 3 3 3 15 20 75 

23 4 3 4 3 2 16 20 80 

24 4 4 4 4 4 20 20 100 

25 4 3 4 3 4 18 20 90 

26 4 4 4 3 4 19 20 95 

27 3 3 3 3 3 15 20 75 

28 3 3 3 3 3 15 20 75 

29 4 4 4 4 4 20 20 100 

30 3 3 4 3 3 16 20 80 

 101 104 108 100 103 516 600 86 

 
 

 بياانت كفاءة املهنية
1 4 4 3 4 3 4 4 3 29 32 90.625 

2 4 4 3 4 4 4 3 3 29 32 90.625 

3 3 4 4 4 4 4 3 3 29 32 90.625 

4 3 4 4 4 3 3 3 3 27 32 84.375 
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5 3 4 4 3 3 4 4 3 28 32 87.5 

6 3 4 3 4 3 4 3 3 27 32 84.375 

7 3 3 4 4 4 3 3 3 27 32 84.375 

8 3 4 3 4 4 4 3 3 28 32 87.5 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 32 100 

10 3 2 3 2 3 2 3 3 21 32 65.625 

11 4 4 4 4 3 3 4 3 29 32 90.625 

12 3 3 3 3 4 3 3 3 25 32 78.125 

13 3 3 4 3 3 2 3 4 25 32 78.125 

14 3 4 3 3 4 3 3 4 27 32 84.375 

15 4 3 4 3 3 2 4 4 27 32 84.375 

16 3 3 4 3 3 3 3 4 26 32 81.25 

17 4 4 4 3 4 3 4 4 30 32 93.75 

18 4 3 3 3 3 3 4 4 27 32 84.375 

19 4 3 3 3 4 3 3 4 27 32 84.375 

20 3 3 3 3 3 3 3 4 25 32 78.125 

21 3 3 4 3 4 3 3 3 26 32 81.25 

22 4 4 4 4 3 4 4 4 31 32 96.875 

23 3 4 3 3 4 2 3 4 26 32 81.25 

24 3 3 3 3 3 2 3 4 24 32 75 

25 4 3 4 3 2 2 3 4 25 32 78.125 

26 4 4 4 4 4 3 4 4 31 32 96.875 

27 4 3 4 3 4 3 3 4 28 32 87.5 

28 4 4 4 3 4 4 3 4 30 32 93.75 

29 3 3 3 3 3 2 3 3 23 32 71.875 

30 3 3 3 3 3 3 3 4 25 32 78.125 

 103 104 106 100 103 92 99 107 814 960 84.79167 

 
 

 بياانت اإلجتماعية
1 3 3 4 4 14 16 87.5 

2 4 3 4 4 15 16 93.75 

3 4 3 3 3 13 16 81.25 

4 3 3 4 4 14 16 87.5 

5 4 3 3 3 13 16 81.25 

6 3 3 4 3 13 16 81.25 

7 4 4 3 3 14 16 87.5 

8 4 3 3 3 13 16 81.25 

9 4 4 4 4 16 16 100 

10 3 2 3 2 10 16 62.5 
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11 4 4 4 4 16 16 100 

12 3 3 3 3 12 16 75 

13 3 3 4 3 13 16 81.25 

14 3 4 3 3 13 16 81.25 

15 4 3 4 3 14 16 87.5 

16 3 3 4 3 13 16 81.25 

17 4 4 4 3 15 16 93.75 

18 4 3 3 3 13 16 81.25 

19 4 3 3 3 13 16 81.25 

20 3 3 3 3 12 16 75 

21 3 3 4 3 13 16 81.25 

22 4 4 4 4 16 16 100 

23 3 4 3 3 13 16 81.25 

24 3 3 3 3 12 16 75 

25 4 3 4 3 14 16 87.5 

26 4 4 4 4 16 16 100 

27 4 3 4 3 14 16 87.5 

28 4 4 4 3 15 16 93.75 

29 3 3 3 3 12 16 75 

30 3 3 3 3 12 16 75 

 106 98 106 96 406 480 84.58 

 

 الطلبة .2

 بياانت رغبة تعلم الطالب

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 40 100 

2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 27 40 67.5 

3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 36 40 90 

4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 40 77.5 

5 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 32 40 80 

6 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 33 40 82.5 

7 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 34 40 85 

8 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 33 40 82.5 

9 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 37 40 92.5 

10 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 35 40 87.5 

11 4 3 3  4 3 3 4 4 4 32 40 80 

12 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 32 40 80 

13 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 33 40 82.5 

14 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 40 97.5 

15 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 34 40 85 
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16 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 31 40 77.5 

17 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 31 40 77.5 

18 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 40 97.5 

19 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 35 40 87.5 

20 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 37 40 92.5 

21 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 40 72.5 

22 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 32 40 80 

23 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 38 40 95 

24 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 27 40 67.5 

25 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 36 40 90 

26 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 40 97.5 

27 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 40 97.5 

28 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 35 40 87.5 

29 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 28 40 70 

30 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 31 40 77.5 

 106 99 107 92 103 83 101 112 109 103 1015 1200 84.58 

 
 

 بياانت تشجيع تعلم الطالب
1 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 36 40 90 

2 2 3 3 3 3 3 4 3 1 3 28 40 70 

3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 33 40 82.5 

4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 30 40 75 

5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 29 40 72.5 

6 2 3 2 4 4 3 2 2 2 2 26 40 65 

7 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 29 40 72.5 

8 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 29 40 72.5 

9 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 33 40 82.5 

10 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 40 77.5 

11 2 4 2 3 4 3 2 1 1 1 23 40 57.5 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 40 75 

13 3 4 3 3 3 3 4 2 1 2 28 40 70 

14 3 3 4 4 2 4 4 1 1 3 29 40 72.5 

15 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 21 40 52.5 

16 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 29 40 72.5 

17 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 27 40 67.5 

18 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 40 92.5 

19 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 33 40 82.5 

20 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 40 77.5 

21 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 26 40 65 
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22 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 28 40 70 

23 4 3 3 4 4 3 3 1 2 2 29 40 72.5 

24 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 26 40 65 

25 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 31 40 77.5 

26 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 34 40 85 

27 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 36 40 90 

28 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 24 40 60 

29 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 24 40 60 

30 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 30 40 75 

 89 101 89 102 94 93 97 69 65 81 880 1200 73.33 

 
 

 بياانت أمناط تعلم الطالب
1 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 35 40 87.5 

2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 28 40 70 

3 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 30 40 75 

4 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 29 40 72.5 

5 1 4 4 3 2 4 3 2 4 3 30 40 75 

6 2 3 3 3 2 3 4 2 4 3 29 40 72.5 

7 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 29 40 72.5 

8 2 3 3 4 4 3 2 2 4 4 31 40 77.5 

9 3 3 3 4 2 3 2 4 4 4 32 40 80 

10 2 4 4 4 1 3 4 3 4 3 32 40 80 

11 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 34 40 85 

12 2 4 4 4 4 3 1 2 3 4 31 40 77.5 

13 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 28 40 70 

14 1 4 3 3 2 3 3 3 4 2 28 40 70 

15 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 29 40 72.5 

16 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 28 40 70 

17 2 4 4 4 3 4 3 2 4 4 34 40 85 

18 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 26 40 65 

19 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 29 40 72.5 

20 2 4 3 2 2 4 4 2 3 3 29 40 72.5 

21 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 33 40 82.5 

22 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 26 40 65 

23 2 3 2 4 2 3 4 4 4 4 32 40 80 

24 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 27 40 67.5 

25 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 36 40 90 

26 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 27 40 67.5 

27 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 30 40 75 
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28 1 4 3 2 2 4 4 3 4 3 30 40 75 

29 1 3 3 3 2 3 4 2 4 4 29 40 72.5 

30 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 26 40 65 

 67 106 91 95 69 98 96 74 106 95 897 
12
00 74.75 

 

 التخطيط .3
  بياانت منهج الدراسي

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 36 100 

2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34 36 94.44 

3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 30 36 83.33 

4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 27 36 75 

5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34 36 94.44 

6 3 4 3 3 4 4 4 3 4 32 36 88.89 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 36 100 

8 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 36 94.44 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 35 36 97.22 

10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 36 97.22 

11 2 4 4 3 3 4 4 3 4 31 36 86.11 

12 3 4 4 3 3 3 3 3 3 28 36 77.78 

13 3 4 4 3 4 4 4 4 4 32 36 88.89 

14 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33 36 91.67 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 36 100 

16 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 36 97.22 

17 2 3 3 3 3 4 4 3 4 29 36 80.56 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 36 75 

19 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34 36 94.4 

20 3 3 3 3 4 4 4 3 4 31 36 86.11 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 36 100 

22 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 36 97.22 

23 2 3 4 3 3 4 4 3 4 30 36 83.33 

24 3 4 3 3 3 3 3 2 3 27 36 75 

25 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33 36 91.67 

26 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32 36 88.89 

27 2 2 3 3 3 4 4 3 4 28 36 77.78 

28 3 4 4 3 3 3 3 2 3 28 36 77.78 

29 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34 36 94.44 

30 3 4 4 3 4 4 4 3 4 32 36 88.89 

 91 111 112 99 110 115 115 101 115 964 1080 89.26 
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 بياانت املادة

1 3 4 4 3 14 16 87.5 

2 4 4 3 3 14 16 87.5 

3 4 4 4 4 16 16 100 

4 3 4 4 3 14 16 87.5 

5 3 4 4 4 15 16 93.75 

6 3 4 4 3 14 16 87.5 

7 4 4 4 3 15 16 93.75 

8 4 4 4 4 16 16 100 

9 4 4 4 4 16 16 100 

10 3 2 3 2 10 16 62.5 

11 4 4 4 4 16 16 100 

12 3 3 3 3 12 16 75 

13 3 3 4 3 13 16 81.25 

14 3 4 3 3 13 16 81.25 

15 4 3 4 3 14 16 87.5 

16 3 3 4 3 13 16 81.25 

17 4 4 4 3 15 16 93.75 

18 4 3 3 3 13 16 81.25 

19 4 3 3 3 13 16 81.25 

20 3 3 3 3 12 16 75 

21 3 3 4 3 13 16 81.25 

22 4 4 4 4 16 16 100 

23 3 4 3 3 13 16 81.25 

24 3 3 3 3 12 16 75 

25 4 3 4 3 14 16 87.5 

26 4 4 4 4 16 16 100 

27 4 3 4 3 14 16 87.5 

28 4 4 4 3 15 16 93.75 

29 3 3 3 3 12 16 75 

30 3 3 3 3 12 16 75 

 105 105 109 96 415 480 86.46 

 

 بياانت الطريقة

1 4 3 4 3 4 4 4 4 30 32 93.75 

2 3 4 4 4 4 3 4 4 30 32 93.75 

3 4 4 4 4 3 4 3 3 29 32 90.625 

4 3 4 3 3 3 4 3 4 27 32 84.375 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 32 32 100 

6 4 3 4 3 4 4 3 3 28 32 87.5 

7 3 4 4 4 4 4 3 3 29 32 90.625 
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8 4 4 4 4 4 4 3 3 30 32 93.75 

9 4 3 4 3 4 4 3 3 28 32 87.5 

10 3 4 4 4 4 4 3 3 29 32 90.625 

11 4 4 4 4 4 4 3 3 30 32 93.75 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 32 100 

13 3 2 3 2 3 2 3 3 21 32 65.625 

14 4 4 4 4 3 3 4 3 29 32 90.625 

15 3 3 3 3 4 3 3 3 25 32 78.125 

16 3 3 4 3 3 2 3 4 25 32 78.125 

17 3 4 3 3 4 3 3 4 27 32 84.375 

18 4 3 4 3 3 2 4 4 27 32 84.375 

19 3 3 4 3 3 3 3 4 26 32 81.25 

20 4 4 4 3 4 3 4 4 30 32 93.75 

21 4 3 3 3 3 3 4 3 26 32 81.25 

22 4 3 3 3 4 3 3 3 26 32 81.25 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 24 32 75 

24 3 3 4 3 4 3 3 3 26 32 81.25 

25 4 4 4 4 3 4 4 4 31 32 96.875 

26 3 4 3 3 4 2 3 3 25 32 78.13 

27 3 3 3 3 3 2 3 3 23 32 71.88 

28 4 3 4 3 2 2 3 3 24 32 75 

29 4 4 4 4 4 3 4 4 31 32 96.88 

30 4 3 4 3 4 3 3 3 27 32 84.4 

 107 104 111 100 107 96 100 102 827 960 86.15 

 

 بياانت الوسائل

1 4 4 4 4 4 20 20 100 

2 4 4 3 3 4 18 20 90 

3 3 3 4 3 3 16 20 80 

4 3 3 3 3 3 15 20 75 

5 4 3 4 4 3 18 20 90 

6 3 4 4 3 3 17 20 85 

7 3 3 4 4 3 17 20 85 

8 3 3 4 4 3 17 20 85 

9 3 2 3 2 3 13 20 65 

10 4 4 4 4 3 19 20 95 

11 3 3 3 3 4 16 20 80 

12 3 3 4 3 3 16 20 80 

13 3 4 3 3 4 17 20 85 

14 4 3 4 3 3 17 20 85 

15 3 3 4 3 3 16 20 80 
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16 4 4 4 3 4 19 20 95 

17 4 3 3 3 3 16 20 80 

18 4 3 3 3 4 17 20 85 

19 3 3 3 3 3 15 20 75 

20 3 3 4 3 4 17 20 85 

21 4 4 4 4 3 19 20 95 

22 3 4 3 3 4 17 20 85 

23 3 3 3 3 3 15 20 75 

24 4 3 4 3 2 16 20 80 

25 4 4 4 4 4 20 20 100 

26 4 3 4 3 4 18 20 90 

27 4 4 4 3 4 19 20 95 

28 3 3 3 3 3 15 20 75 

29 3 3 3 3 3 15 20 75 

30 4 4 3 4 4 19 20 95 

 104 100 107 97 101 509 600 84.83 

 بياانت التقومي 

1 4 4 4 4 4 20 20 100 

2 3 4 4 3 4 18 20 90 

3 4 3 4 3 4 18 20 90 

4 3 3 3 3 4 16 20 80 

5 4 3 4 4 3 18 20 90 

6 4 3 4 3 2 16 20 80 

7 4 3 4 4 4 19 20 95 

8 4 4 4 3 4 19 20 95 

9 3 2 3 2 3 13 20 65 

10 4 4 4 4 3 19 20 95 

11 3 3 3 3 4 16 20 80 

12 3 3 4 3 3 16 20 80 

13 3 4 3 3 4 17 20 85 

14 4 3 4 3 3 17 20 85 

15 3 3 4 3 3 16 20 80 

16 4 4 4 3 4 19 20 95 

17 4 3 3 3 3 16 20 80 

18 4 3 3 3 4 17 20 85 

19 3 3 3 3 3 15 20 75 

20 3 3 4 3 4 17 20 85 

21 4 4 4 4 3 19 20 95 

22 3 4 3 3 4 17 20 85 

23 3 3 3 3 3 15 20 75 

24 4 3 4 3 2 16 20 80 
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25 4 4 4 4 4 20 20 100 

26 4 3 4 3 4 18 20 90 

27 4 4 4 3 4 19 20 95 

28 3 3 3 3 3 15 20 75 

29 3 3 3 3 3 15 20 75 

30 4 4 4 4 4 20 20 100 

 107 100 109 96 104 516 600 86 

 

 املرافق والبنية  .4

1 4 4 4 4 4 3 4 4 30 32 93.75 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 31 32 96.875 

3 4 4 4 4 4 4 3 4 30 32 93.75 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 30 32 93.75 

5 4 4 4 4 4 4 3 4 30 32 93.75 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 31 32 96.875 

7 4 4 4 4 4 4 3 4 31 32 96.875 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 32 100 

9 3 2 3 2 3 2 3 3 21 32 65.625 

10 3 4 4 4 3 3 4 3 29 32 90.625 

11 4 3 3 3 4 3 3 3 25 32 78.125 

12 3 3 4 3 3 2 3 4 25 32 78.125 

13 3 4 3 3 4 3 3 4 27 32 84.375 

14 4 3 4 3 3 2 4 4 27 32 84.375 

15 3 3 4 3 3 3 3 4 26 32 81.25 

16 4 4 4 3 4 3 4 4 30 32 93.75 

17 4 3 3 3 3 3 4 4 27 32 84.375 

18 4 3 3 3 4 3 3 4 27 32 84.375 

19 4 3 3 3 3 3 3 4 26 32 81.25 

20 3 3 4 3 4 3 3 3 26 32 81.25 

21 4 4 4 4 3 4 4 4 31 32 96.875 

22 4 4 3 3 4 2 3 4 27 32 84.375 

23 4 3 3 3 3 2 3 4 25 32 78.125 

24 4 3 4 3 2 2 3 4 25 32 78.125 

25 4 4 4 4 4 3 4 4 31 32 96.875 

26 4 3 4 3 4 3 3 4 28 32 87.5 

27 4 4 4 3 4 4 3 4 30 32 93.75 

28 3 3 3 3 3 2 3 3 23 32 71.875 

29 4 3 3 3 3 3 3 4 26 32 81.25 

30 4 4 4 4 4 2 4 4 30 32 93.75 

 113 105 110 101 107 91 101 115 837 960 87.1875 
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 لبياانت من جانب العملية

 بياانت أنشطة األولية
1 3 3 4 4 4 18 20 90 

2 4 4 4 4 4 20 20 100 

3 3 3 3 4 4 17 20 85 

4 3 3 4 4 4 18 20 90 

5 3 3 4 4 4 18 20 90 

6 3 3 4 4 4 18 20 90 

7 4 4 4 4 4 20 20 100 

8 3 3 4 4 4 18 20 90 

9 4 4 4 4 4 20 20 100 

10 3 2 3 2 3 13 20 65 

11 4 4 4 4 3 19 20 95 

12 3 3 3 3 4 16 20 80 

13 3 3 4 3 3 16 20 80 

14 3 4 3 3 4 17 20 85 

15 4 3 4 3 3 17 20 85 

16 3 3 4 3 3 16 20 80 

17 4 4 4 3 4 19 20 95 

18 4 3 3 3 3 16 20 80 

19 4 3 3 3 4 17 20 85 

20 3 3 3 3 3 15 20 75 

21 3 3 4 3 4 17 20 85 

22 4 4 4 4 3 19 20 95 

23 3 4 3 3 4 17 20 85 

24 3 3 3 3 3 15 20 75 

25 4 3 4 3 4 18 20 90 

26 4 4 4 4 4 20 20 100 

27 4 3 4 3 4 18 20 90 

28 4 4 4 3 4 19 20 95 

29 3 3 3 3 3 15 20 75 

30 3 3 3 3 3 15 20 75 

 103 99 109 101 109 521 600 86.83 

 
 بياانت أنشطة األساسية

4 4 3 3 4 4 4 60 64 93.75 

3 4 3 4 4 4 4 60 64 93.75 

3 3 2 3 3 3 3 46 64 71.875 

4 4 3 4 3 4 4 55 64 85.9375 

3 4 4 3 3 4 4 60 64 93.75 
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4 3 4 3 3 3 3 52 64 81.25 

4 4 3 4 4 3 4 56 64 87.5 

4 3 3 3 3 3 4 53 64 82.8125 

4 4 4 4 4 4 4 64 64 100 

3 3 2 3 3 3 3 44 64 68.75 

4 3 3 4 3 3 4 56 64 87.5 

3 4 3 3 3 3 3 50 64 78.125 

3 3 2 3 4 4 3 51 64 79.6875 

3 4 3 3 4 3 3 53 64 82.8125 

3 3 2 4 4 4 3 54 64 84.375 

3 3 3 3 4 4 3 53 64 82.8125 

3 4 3 4 4 4 3 59 64 92.1875 

4 3 3 4 4 4 4 57 64 89.0625 

4 4 3 3 4 4 4 57 64 89.0625 

3 3 3 3 4 4 3 52 64 81.25 

4 4 3 3 3 3 4 53 64 82.8125 

4 3 4 4 4 4 4 62 64 96.875 

4 4 2 3 4 4 4 55 64 85.9375 

3 3 2 3 4 4 3 50 64 78.125 

3 2 2 3 4 3 3 48 64 75 

4 4 3 4 4 4 4 62 64 96.875 

3 4 3 3 4 4 3 56 64 87.5 

4 4 4 3 4 3 4 59 64 92.1875 

3 3 2 3 3 3 3 46 64 71.875 

3 3 3 3 4 4 3 52 64 81.25 

 104 87 100 110 108 105 1635 1920 85.16 

 
 بياانت أنشطة اخلامتة

1 4 3 3 4 4 18 20 90 

2 3 4 4 4 4 19 20 95 

3 3 3 3 3 3 15 20 75 

4 3 3 3 3 3 15 20 75 

5 3 4 3 4 4 18 20 90 

6 3 3 3 4 3 16 20 80 

7 3 3 3 3 4 16 20 80 

8 4 4 3 4 4 19 20 95 

9 4 4 4 4 4 20 20 100 

10 3 2 3 2 3 13 20 65 

11 4 4 4 4 3 19 20 95 

12 3 3 3 3 4 16 20 80 

13 3 3 4 3 3 16 20 80 
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14 3 4 3 3 4 17 20 85 

15 4 3 4 3 3 17 20 85 

16 3 3 4 3 3 16 20 80 

17 4 4 4 3 4 19 20 95 

18 4 3 3 3 3 16 20 80 

19 4 3 3 3 4 17 20 85 

20 3 3 3 3 3 15 20 75 

21 3 3 4 3 4 17 20 85 

22 4 4 4 4 3 19 20 95 

23 3 4 3 3 4 17 20 85 

24 3 3 3 3 3 15 20 75 

25 4 3 4 3 2 16 20 80 

26 4 4 4 4 4 20 20 100 

27 4 3 4 3 4 18 20 90 

28 4 4 4 3 4 19 20 95 

29 3 3 3 3 3 15 20 75 

30 3 3 3 3 3 15 20 75 

 103 100 103 98 104 508 600 84.67 

 

 
 الباانت من جانب اإلنتاج

 بياانت السلوكية
1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 23 40 57.5 

2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 36 40 90 

3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 27 40 67.5 

4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 29 40 72.5 

5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 29 40 72.5 

6 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 28 40 70 

7 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 32 40 80 

8 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 33 40 82.5 

9 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 26 40 65 

10 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 34 40 85 

11 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 31 40 77.5 

12 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 34 40 85 

13 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 33 40 82.5 

14 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 30 40 75 

15 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 34 40 85 

16 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 23 40 57.5 

17 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 36 40 90 

18 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 27 40 67.5 

19 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 29 40 72.5 
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20 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 29 40 72.5 

21 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 28 40 70 

22 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 32 40 80 

23 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 33 40 82.5 

24 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 26 40 65 

25 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 34 40 85 

26 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 31 40 77.5 

27 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 33 40 82.5 

28 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 30 40 75 

29 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 34 40 85 

30 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 23 40 57.5 

 90 96 96 95 98 97 90 85 81 79 907 1200 75.58 

 
 بياانت املعرفية

1 2 2 2 2 2 10 20 50 

2 3 3 3 3 3 15 20 75 

3 3 3 2 2 2 12 20 60 

4 3 3 2 2 2 12 20 60 

5 2 3 3 3 2 13 20 65 

6 3 2 2 2 2 11 20 55 

7 3 3 3 2 3 14 20 70 

8 3 2 3 3 3 14 20 70 

9 3 3 2 2 2 12 20 60 

10 4 3 4 4 3 18 20 90 

11 3 3 3 2 3 14 20 70 

12 2 3 3 2 2 12 20 60 

13 3 3 3 2 2 13 20 65 

14 2 3 2 2 3 12 20 60 

15 3 3 3 3 2 14 20 70 

16 4 3 3 3 3 16 20 80 

17 3 3 3 3 3 15 20 75 

18 3 3 2 2 2 12 20 60 

19 3 3 2 2 2 12 20 60 

20 2 3 3 3 2 13 20 65 

21 3 2 2 2 2 11 20 55 

22 3 3 3 2 3 14 20 70 

23 3 2 3 3 3 14 20 70 

24 3 3 2 2 2 12 20 60 

25 3 3 4 4 3 17 20 85 

26 3 3 3 2 3 14 20 70 

27 3 3 3 2 2 13 20 65 
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28 2 3 3 2 2 12 20 60 

29 3 3 2 2 3 13 20 65 

30 2 3 3 3 2 13 20 65 

 85 85 81 73 73 397 600 66.17 

 

 بياانت احلركية
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 44 54.55 

2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 44 79.55 

3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 27 44 61.36 

4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 29 44 65.91 

5 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 31 44 70.45 

6 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 29 44 65.91 

7 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 31 44 70.45 

8 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 31 44 70.45 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 44 54.55 

10 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 44 79.55 

11 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 27 44 61.36 

12 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 29 44 65.91 

13 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 31 44 70.45 

14 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 29 44 65.91 

15 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 31 44 70.45 

16 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 31 44 70.45 

17 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 31 44 70.45 

18 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 29 44 65.91 

19 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 31 44 70.45 

20 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 31 44 70.45 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 44 54.55 

22 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 35 44 79.55 

23 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 27 44 61.36 

24 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 29 44 65.91 

25 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 31 44 70.45 

26 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 29 44 65.91 

27 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 31 44 70.45 

28 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 31 44 70.45 

29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 44 54.55 

30 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 44 79.55 

 66 73 77 80 78 71 66 74 77 78 80 72 892 1320 67.58 
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Tabel 2 
Saranadan Prasarana 

 

 

 
 
 
Jumlah 
ruang 
Seluruh 
nya 

Jumlah 
Ruang 

 

Ruang 
Jumlah 
Ruang 

Kondisi 
Baik 

Kondisi 
Rusak 

 

Kategori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 

Ruangkelas 28 22 4 Berat 

Perpustakaan 1 1 - - 

R.Lab.IPA - - - - 

Lab.Komputer 1 1 - - 

RuangGuru 1 1 - - 

RuangKepala 1 1 - - 

RuangTU 1 1 - - 

RuangWaka 1 1 - - 

Multimedia - - - - 

Lab.Musik - - - - 

RuangBK 1 1 - - 

KM/WC Siswa 16 16 - Kurang 

KM/WC Guru 2 2 - - 

Gudang 1 - 1 Ruang  Kecil 

UKS 1 1 - Ruang  Kecil 

Lap.Olahraga - - - - 

Ruang Kesenian - - - - 

Lab. Bahasa - - - - 

  Asrama - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


