
 
 

ورد وال و تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 
“Wordwall”  في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانجلترقية مهارة القراءة 

 
 رسالة الماجستير 

 
 

 إعداد:
 رامي سلمى ديانة

 ١٨٧٢١٠٢٤الرقم الجامعي: 
 
 
 

 
 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية 
 ية الدراسات العلياكل

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
٢٠٢١ 
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ورد وال و تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 
“Wordwall”  الحكومية الواحدة جومبانج في المدرسة الثانويةلترقية مهارة القراءة 

 
 رسالة الماجستير 

ى جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج الستيفاء شرط من مقدمة إل
 شروط الحصول على درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية

 
 

 إعداد:
 رامي سلمى ديانة

 ١٨٧٢١٠٢٤الرقم الجامعي: 
 
 

 
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية الدراسات العليا

 مية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسال
٢٠٢١ 



 
 

 أ
 

 استهالل
 
 

 فَِبَأيِّ ٰاَآلِء رَبُِّكَما ُتَكذِّبَانِ 
 }الرحمن:  {سورة

 
 

 قـَيِّْد ُصيـُْوَدَك بِاْلِحَباِل اْلَواثَِقةِ  # الِعْلُم َصْيٌد َواْلِكَتابَُة قـَْيُدهُ 
 {نصيحة اإلمام الشافعي}
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 إهداء
 

 إلى: ه الرسالة الماجستيرأهدى هذ
 آني فريدةوأمي الكريمة صنعا هادى ويجايا ي الكريم أب

 هما المعلمان، رفيقان األول اللذان يعطيان التربية والسعادة والحب.
 حفظهما الله على الصحة والعافية

 
 أختي الكبيرة النبيلة

 محمد دوديك كورنياوانوزوجها  ريحانة الفردوس
 بارك الله حياتهما، التشجيعجزيل الشكر على 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 و
 

 كلمة الشكر والتقدير
الحمد لله الذي جعل اللغة العربية أحسن اللغات. والصالة والسالم على أحسن 
من نطق بالضاد، سيدنا وموالنا محمدن المرفوع الرتبة على سائر المخلوقات، وعلى آله 

 من يومنا هذا إلى يوم المعاد. (أما بعد).وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
الحمد لله بعونه تمت كتابة هذه الرسالة الماجستير تحت الموضوع "تطوير التقويم 

لترقية  (Wordwall)وورد وال اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 
ستير لتحصيل درجة الماجمهارة القراءة في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج" 

في قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا بحامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
الحكومية ماالنج. لذلك، تقدمت الباحثة أجمل الشكر والتقدير إلى من يساعدني في 

 إتمام هذا البحث:
ة اإلسالمية الحكوميالدكتور الحاج عبد الحارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  -١

 ماالنج الذي أعطني الفرصة لطلب العلم في هذه الجامعة المباركة.
الدكتورة الحاجة أمي سنبلة الماجستير، عميدة كلية الدراسات العليا والدكتور  -٢

الحاج ولدنا وركاديناتا بوصفه رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك 
 ماالنج.إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

الدكتور الحاج أحمد مزكي، بوصفه المشرف األول، والدكتورة الحاجة ليلي فطرياني  -٣
الماجستير بوصفها المشرفة الثانية، اللذان يرشداني إلتمام هذا البحث صبرا ودقة، 

 وتقديم اإلرشادات والتوجيهات.
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 يالدكتورة الحاجة دوي حميدة حنفي بوصفها خبيرة محتوى االختبار وأحمد مك -٤
حسن الماجستير بوصفه خبير تصميم االختبار، قد أعطاني التعليقات واالقتراحات 

 إلصالح اإلنتاج المطور.
األستاذة آندانج نور حميدة بوصفها معلمة اللغة العربية في المدرسة الثانوية  -٥

 الحكومية الواحدة جومبانج، ترشدني خالل البحث.
الطبيعي السادس وقسم علم التالميذ في الفصل الحادي عشر من قسم علم  -٦

 االجتماعي األول الذين يساعدوني تقديم البحث.
 كل المحاضرون في قسم تعليم اللغة العربية في كلية الدراسات العليا. -٧
وبالخصوص في  ٢٠١٨/٢جميع األصدقاء المحبوبون في قسم تعليم اللغة العربية  -٨

 الفصل "ج".
 
 

 ٢٠٢٠ديسمبير  ٣١ماالنج، 
 الطالبة         
 
 
 رامي سلمى ديانة             
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 مستخلص البحث
تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام . ٢٠٢١سلمى ديانة، رامي. 

 .في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانجلترقية مهارة القراءة  (Wordwall)برنامج وورد وال 
مية اللغة العربية. كلية الدراسات العليا بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالرسالة الماجستير. قسم تعليم 

الحكومية ماالنج. المشرف األول: الدكتور الحاج أحمد مزكي والمشرفة الثانية: الدكتورة ليلي 
 فطرياني الماجستير.

 الكلمات األساسية: تطوير، التقويم اللغوي، مهارات التفكير العليا
اقعية والتقويم على أساس مهارات التفكير العليا تمارس التالميذ للتفكير العليا والو عملية التعليم 

" ٢" والفهم "ج١والمفاهيمية واإلجرائية وما وراء المعرفية. المجال المعرفي يتكون من التذكر "ج
هم ءت"، وهذه تدرب التالميذ لترقية كفا٦" واإلبداع "ج٥" والتقويم "ج٤" والتحليل "ج٣والتطبيق "ج

 في تعليم اللغة العربية (فهم المقروء) في مستوى التحليل والتقويم. 
) مدى صالحية تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير ١أهداف هذا البحث: (

) مدى فعالية تطوير التقويم ٢لترقية مهارة القراءة، ( (Wordwall)وورد وال العليا باستخدام برنامج 
لترقية مهارة  (Wordwall)وورد وال مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج  اللغوي على أساس

 .في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانجالقراءة 
والمدخل الكمي والمدخل  ADDIEاستخدمت الباحثة منهج البحث والتطوير بنموذج 

 تبار والوثائق.الكيفي. أما أسلوب جمع البيانات هي المقابلة واالستبانة واالخ
على التقدير "الئق  %٨٢) نتيجة االستبانة من خبير المحتوى هي ١(نتائج هذا البحث: 

على  %٨٨جدا" ومعناها اإلنتاج اليحتاج إلى التنقيح. ونتيجة االستبانة من خبير التصميم هي 
ة االستبانة من يجالتقدير "الئق جدا" معناها اإلنتاج جيد جدا أي اليحتاج إلى التنقيح. واألخير، نت

على التقدير "الئق جدا" أي هذا اإلنتاج المطور اليحتاج  %٨٨معلمة اللغة العربية تدل على قيمة 
أكبر من "ت الرسم البياني"  ١٩٫٦) نتيجة "ت اإلحصائي" في قسم علم الطبيعي ٢إلى التنقيح.. (

 ١٦٫٦االجتماعي هي ونتيجة "ت اإلحصائي" في قسم علم . ٢٫٠٥٢هي  ٠٫٠٥في درجة الداللة 
مقبول، أن تطوير  1H . وكذلك٢٫٠٤٢هي  ٠٫٠٥أكبر من "ت الرسم البياني" في درجة الداللة 

مهارة القراءة فعال  لترقيةوورد وال التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 
 في الفصلين.
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ABSTRACT 
 

Salma Diyyana, Romie. 2021. Development of Language Evaluation based on 
Higher Order Thinking Skills using Wordwall Program to Improve Reading 
Skill at Senior Islamic High School Jombang. Masters Thesis. Masters in 
Arabic Language Education. State Islamic University of Maulana Malik 
Ibrahim Malang.  

Supervisor: Dr. H. Ahmad Muzakki, MA and Dr. Laily Fitriani, M.Pd 
Keywords: Development, Evaluation, HOTS 

Learning and assessment processes based on higher order thinking skills can 
train student’s skills in critical, factual, conceptual, and metacognitive thinking. The 
cognitive level consists of six levels, they are remember (C1), understand (C2), 
applicate (C3), analyze (C4), evaluate (C5), and create (C6). As for as the levels 
train students to improve their abilities in Arabic learning in particular reading skills 
are analyze level (C4) and evaluate level (C6).  

The purpose of this research is: (1) to find out the validity of of developing 
language evaluation based on higher order thinking skills using Wordwall program 
to improve reading skill at Senior Islamic High School  Jombang. (2) to know the 
effectiveness of developing language evaluation based on higher order thinking 
skills using Wordwall program to improve reading skill at Senior Islamic High 
School Jombang. 

This study is research and development approach that applicated ADDIE 
model with quantitative data and qualitative data. As for as researcher used 
interview technique, questionnaire, test, and documentation to collect the data. 

The result of this research: (1) the result of questionnaire from content expert 
is 82% (very suitable) and the result from design expert is 88% on the grade is very 
suitable, and the result from teacher of Arabic language in class XI is 88% this 
meaning is a product very kind and does not to revise it. (2) the result of t-test at 
class XI MIPA 6 is 19.6 greater than t-table with a significance score 0.05 is 2.052. 
and the result of t-test at class XI IPS 1 is 16.6 greater than t-table with a 
significance score 0.05 is 2.042. Therefore, H1 is accepted, that meaning is 
development of language evaluation based on higher order thinking skills using 
Wordwall program to improve reading skills at two classes is effective. 
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ABSTRAK 
 

Salma Diyyana, Romie. 2021. Pengembangan Evaluasi Bahasa Berbasis Berpikir 
Tingkat Tinggi dengan Program Wordwall untuk Meningkatkan 
Keterampilan Membaca di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jombang. Tesis. 
Magister Pendidikan Bahasa Arab. Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang.  

Dosen Pembimbing: Dr. H. Ahmad Muzakki, MA dan Dr. Laily Fitriani, M.Pd 
Kata Kunci: Pengembangan, Evaluasi, HOTS 

Proses pembelajaran dan penilaian berbasis berpikir tingkat tinggi dapat 
melatih kemampuan siswa untuk berpikir kritis, faktual, konseptual, dan 
metakognitif. Bidang kognitif sangatlah penting dalam proses penilaian, yang 
terdiri dari enam level yaitu mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan 
(C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mengkreasi (C6). Berdasarkan hal 
tersebut, kemampuan siswa dalam belajar bahasa Arab (Maharah Al-Qiroah) dapat 
meningkat jika dilatih dengan soal-soal yang berlevel menganalisi (C4) dan 
mengevaluasi (C5). 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) melakukan validasi pengembangan 
evaluasi bahasa berbasis berpikir tingkat tinggi dengan program Wordwall untuk 
meningkatkan keterampilan membaca. (2) mengukur efektivitas pengembangan 
evaluasi bahasa berbasis berpikir tingkat tinggi dengan program Wordwall untuk 
meningkatkan keterampilan membaca di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jombang. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan (RnD) dengan 
menggunakan model ADDIE dan mengolah data kualitatif dan data kuantitatif. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner (angket), 
tes dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) hasil angket dari ahli isi sebanyak 82% 
yang berarti produk sudah layak dan tidak perlu direvisi. Adapun hasil angket dari 
ahli desain sebanyak 88% artinya produk sudah sangat layak. Dan hasil angket dari 
guru bahasa Arab di kelas XI adalah sebesar 88% yang berarti produk yang 
dikembangkan sudah sangat layak dan tidak perlu direvisi. (2) hasil t-tes di kelas 
XI MIPA 6 adalah 19.6 lebih besar daripada nilai t-tabel dengan signifikansi nilai 
0.05 yaitu 2.052. dan hasil t-tes di kelas XI IPS 1 adalah 16.6 lebih besar daripada 
nilai t-tabel dengan signifikansi nilai 0.05 yaitu 2.042. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya pengembangan evaluasi pembelajaran 
bahasa berbasis berpikir tingkat tinggi dengan program Wordwall untuk 
meningkatkan keterampilan membaca di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jombang 
efektif.  
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 محتويات البحث
 أ .................................................................. استهالل 

 ب .................................................................... إهداء 
 ج ........................................................... موافقة المشرف 

 د ....................................................... اعتماد لجنة المناقشة 
 ه ........................................................ إقرار أصالة البحث 

 و ....................................................... كلمة الشكر والتقدير 
 ح .................................................. مستخلص البحث العربي 

 ط ............................................... مستخلص البحث اإلنجليزي 
 ي .............................................. مستخلص البحث اإلندونيسي 

 ك ......................................................... حتويات البحث م

 الباب األول: اإلطار العام
 ١ ............................................................... المقدمة .أ

 ٥ ......................................................... أسئلة البحث  .ب
 ٥ ....................................................... أهداف البحث  .ج
 ٦ ..................................................... مواصفات اإلنتاج  .د
 ٧ ......................................................... أهمية البحث  .ه
 ٧ ......................................................... فرضية البحث  .و
 ٨ ......................................................... حدود البحث  .ز
 ٩ .................................................. تحديد المصطلحات  .ح



 ل
 

 ١٠ .................................................... الدراسات السابقة  .ط

 الباب الثاني: اإلطار النظري

 المبحث األول: تطوير التقويم التعليمي
 ١٦ ................................................ التقويم التعليمي مفهوم  .أ

 ١٧ ................................................ أهمية التقويم التعليمي  .ب
 ١٨ ................................................ تعريف األدوات التقويم  .ج
 ١٩ ..................................................... أهداف االختبار  .د
 ١٩ ............................................. مواصفات االختبار الجيد  .ه
 ٢٣ ........................................................ أنواع االختبار  .و
 ٢٩ .................................................. تحليل بنود االختبار  .ز

 المبحث الثاني: التقويم التعليمي على أساس مهارات التفكير العليا
 ٣١ ................. س مهارات التفكير العليا مفهوم التقويم التعليمي على أسا أ

 ٣٢ .............. خصائص التقويم التعليمي على أساس مهارات التفكير العليا  ب
 ٣٤ ........... خطوات إعداد بنود االختبار على أساس مهارات التفكير العليا  ج

 المبحث الثالث: تعليم مهارة القراءة
 ٣٦ .............................................مفهوم تعليم مهارة القراءة  .أ

 ٣٧ ........................................... أهداف تعليم مهارة القراءة  .ب
 ٣٧ ..................................... الشبكة اإلنترنيت أهمية استخدام  .ج

 (Wordwall)وورد وال المبحث الرابع: برنامج 
 ٣٩ ...............................................  وورد والمفهوم برنامج  .أ



 
 

 م
 

 ٤٠ ....................................... وورد وال كيفية استخدام برنامج  .ب
 ٤١ .......................................... وورد وال مزايا وعيوب برنامج  .ج

 الباب الثالث: منهجية البحث
 ٤٣ ............................................... مدخل البحث ومنهجه  .أ

 ٤٣ ............................................. إجراءات البحث والتطوير  .ب
 ٤٦ ......................................................... تجربة المنتج .ج

 ٤٦ ................................................... جربة تصميم الت .١
 ٤٧ ...................................................... أفراد التجربة  .٢
 ٤٨ ................................................ البيانات ومصادرها  .٣
 ٤٨ ..................................................... وحدة البحث .٤
 ٤٩ .................................................... أدوات البحث  .٥
 ٥٠ ................................................... تحليل البيانات  .٦

 الباب الرابع: عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 ٥٤ ............................................................. التحليل .أ

 ٥٦ ............................................................. التصميم .ب
 ٥٦ .......................................... تعيين الكفاءات األساسية .١
 ٥٦ ............................................ اختيار محتوى االختبار .٢
 ٥٧ .................................................. إعداد المؤشرات .٣
 ٥٨ .............................................. إعداد شعرية االختبار .٤

 ٦١ .............................................................. ج. التطوير



 ن
 

 ٦١ ................................................. إعداد بنود االختبار .٥

ير أساس مهارات التفكتطوير التقويم اللغوي على : صالحية ألولالمبحث ا

 لترقية مهارة القراءة (Wordwall)وورد وال العليا باستخدام برنامج 
 ٧٠ .................................................... مطالعة االختبار .٦
 ٧٧ ............................................. إعداد االختبار النهائي  .٧

 ٨٠ ............................................................... د. التنفيذ
 ٨١ ................................................. تحليل بنود االختبار .١

 ٨١ .................................................... جة الصعوبةدر  )أ
 ٩٨ ...................................................... درجة التمييز )ب

فكير العليا أساس مهارات التتطوير التقويم اللغوي على : فعالية المبحث الثاني

 لترقية مهارة القراءة (Wordwall)وورد وال باستخدام برنامج 
 ١٠٦ ..................................................... نتائج االستبانة .١
 ١١٢ ..................................................... نتائج االختبار .٢

 الباب الخامس: خاتمة
 ١٢١ ............................................... ملخص نتائج البحث .١
 ١٢٢ ......................................................... التوصيات .٢
 ١٢٢ ........................................................ القتراحاتا .٣

 قائمة المراجع
 مالحق
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 والجداول قائمة الصور
 الصور

 ”Wordwall“وورد وال : الصفحة األولى من برنامج ٤٫١الصورة 
 ”Wordwall“وورد وال : الموضوعات في برنامج ٤٫٢الصورة 

 : مشاركة اللعبة إلى التالميذ٤٫٣الصورة 

 من قسم علم الطبيعي السادس: نتيجة االختبار في الفصل الحادي عشر ٤٫٤الصورة 

 : نتيجة االختبار في الفصل الحادي عشر من قسم علم االجتماعي األول٤٫٥الصورة 

 الجدول

 Anderson و Krathwohl: تصنيف مهارات التفكير العليا عند ٢٫١الجدول 

 : قيمة األجوبة لالستبانة٣٫١الجدول 

 : وصف نتيجة االستبانة٣٫٢الجدول 

 : المؤشرات المقيس٤٫٢الجدول 

 : شعرية االختبار٤٫٣الجدول 

 : نتيجة االستبانة من الخبيرة األولى من ناحية محتوى اإلنتاج٤٫٤الجدول 

 : نتيجة االستبانة من الخبير الثاني من ناحية تصميم اإلنتاج٤٫٥الجدول 

ة بية في المدرسة الثانوية الحكومي: نتيجة االستبانة من معلمة اللغة العر ٤٫٦الجدول 
 الواحدة جومبانج 

: نتيجة االختبار من المجموعة األعلى في الفصل الحادي عشر من قسم ٤٫٧الجدول 
 علم الطبيعي السادس



 ع
 

: نتيجة االختبار من المجموعة األدنى في الفصل الحادي عشر من قسم ٤٫٨الجدول 
 علم الطبيعي السادس

اإلجابة الخطيئة من المجموعة األدنى والمجموعة األعلى في عدد : نتيجة ٤٫٩الجدول 
 الفصل الحادي عشر من قسم علم الطبيعي السادس

: نتائج تحليل بنود االختبار من وجه درجة الصعوبة في الفصل الحادي ٤٫١٠الجدول 
 عشر من قسم علم الطبيعي

سم دي عشر من قنتيجة االختبار من المجموعة األعلى في الفصل الحا: ٤٫١١الجدول 
 علم االجتماعي األول

: نتيجة االختبار من المجموعة األدنى في الفصل الحادي عشر من قسم ٤٫١٢الجدول 
 علم االجتماعي األول

عدد اإلجابة الخطيئة من المجموعة األدنى والمجموعة األعلى : نتيجة ٤٫١٣الجدول 
 في الفصل الحادي عشر من قسم علم االجتماعي األول

: نتائج تحليل بنود االختبار من وجه درجة الصعوبة في الفصل الحادي ٤٫١٤ الجدول
 عشر من قسم علم االجتماعي

: نتائج عدد اإلجابة الخطئية من المجموعة األدنى ناقص عدد اإلجابة ٤٫١٥الجدول 
 الخطيئة من المجموعة األعلى

ل الحادي في الفص : نتائج تحليل بنود االختبار من ناحية درجة التمييز٤٫١٦الجدول 
 عشر من قسم علم الطبيعي السادس

: نتائج عدد اإلجابة الخطئية من المجموعة األدنى ناقص عدد اإلجابة ٤٫١٧الجدول 
 الخطيئة من المجموعة األعلى
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: نتائج تحليل بنود االختبار من ناحية درجة التمييز في الفصل الحادي ٤٫١٨الجدول 
 عشر من قسم علم االجتماعي األول

 : نتائج االستبانة من الفصل الحادي عشر في قسم علم الطبيعي السادس٤٫١٩الجدول 

 : نتائج االستبانة من الفصل الحادي عشر في قسم علم االجتماعي األول٤٫٢٠الجدول 

على  (Wordwall)وورد وال : نتائج االختبار القبلي قبل استخدام برنامج ٤٫٢١الجدول 
 أساس مهارات التفكير العليا

على  (Wordwall)وورد وال : نتائج االختبار البعدي بعد استخدام برنامج ٤٫٢٢الجدول 
 أساس مهارات التفكير العليا

: الفرق بين نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي في الفصل الحادي ٤٫٢٣الجدول 
 عشر من قسم علم الطبيعي

ل الحادي ختبار البعدي في الفص: الفرق بين نتيجة االختبار القبلي واال٤٫٢٤الجدول 
 عشر من قسم علم االجتماعي
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 الفصل األول 

 اإلطار العام والدراسات السابقة

 المقدمة  -أ
إن تقدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القرن الحادي والعشرين له تأثير  

ى يأثر تكبير على حياة البشرية، إما في مجال االقتصادية واالجتماعية والسياسية ح
لتكون إنسانا  ٢١في مجال التربية. عند األمم المتحدة أن هدف التربية في القرن 

 ICT and)أي لديهم كفاءة التكنولوجيا والوسائل  (knowledge-based society)مثقفا 

media literacy skills)  و مهارات التفكير النقدي(critical thinking skills)  وكفاءة
 effective)وكفاءة االتصاالت الفعالية  (problem-solving skills)حل المشكالت 

communication skills)  وكفاءة التعاون(collaborative skills).١ 
بخالف ذلك، وفقا على نتيجة الدراسة الدولية من برنامج تقويم الطلبة الدولي 

(PISA)  أن كفاءة الطالب اإلندونيسيين لمهارة القراءة(reading literacy)  وكفاءة
ضعيفة جدا.  (scientific literacy)وكفاءة العلمية  (mathematical literacy)الرياضية 

) ٢) فهم المعلومات المعقدة (١وغالبا، كفاء الطالب اإلندونيسيين ضعيفة في (
) استعمال األدوات واإلجراءات لحل المشكلة ٣النظرية والتحليل وحل المشكالت (

ق بهذه المشكلة، إحدى محاوالت الوزارة التربية الوطنية المستحبة يتعل ٢) تحريا.٤(
التعليمي هي تطبيق عملية التعليم والتقويم على أساس  ٢٠١٣بها لتحقق في منهج 

                                                             
1Cahya Edi Setyawan dan Ahsan, “Arah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab Abad 21,” Al-
Manar, 1 (Juni, 2020), 57. 
2Kementrian Pendidikan Nasional, Penyusunan Higher Order Thinking Skills (HOTS), (Jakarta: 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah, 2017). 
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مهارات التفكير العليا، فهذه لترقية جودة التعليم والتعلم وتسجيل األجيال بخمس  
ير العليا هي كفاءة التالميذ كفاءات التي قد شرحت مما سبق. أما مهارات التفك

كما نتيجة البحوث العلمية السابقة تقول أن    ٣للتفكير النقدي والمنطقي واإلبداعي.
 التالميذ التي قد مارسوا للتفكير النقدي يأثر على كفاءتهم لتطوير العلوم. 

إن تطبيق المدرسة عملية التعليم على أساس مهارات التفكير العليا فطبعا تقام 
التقويم على ذلك األساس أيضا، بل في الحقيقة أكثر الكتب الدراسية التي  عملية

تقدم المواد من خالل تشجيع التالميذ للتعلم النشيط وتصور المواد منظم، بل ما 
ينتهي باالختبار الذي ال يمارس كفاءتهم للتفكير العليا. يجب المعلم أن يدرب 

حليل والتقويم يفكروا بالتفكير العليا في حد التالتالميذ باألسئلة المناسبة أي يدربهم أن 
واإلبداع. ومن ثم ينبغي عليه أن يصمم األسئلة بتصميم الممتعة والمتنوعة، السيما إذا  

أو على أساس مهارات التفكير  ٦، وج٥، ج٤كان بنود االختبار تتضمن كفاءة ج
 ٤العليا.

مدرسة ي عشر في البناء على مالحظة الباحثة التي قد قامت في الفصل الحاد
الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج أن عملية تعليم اللغة العربية وبالخصوص في مهارة 
القراءة قد طبق التعليم والتعلم على أساس مهارات التفكير العليا، وهذا مضبوط من 

، هناك تكتب في مؤشرات إنجاز الكفاءات ٢٠١٣الكفاءات األساسية في المنهج 
" ٥" والتقويم "ج٤وكية تدل على مهارات التفكير العليا أي التحليل "جاألفعال السل
". لكن ما زال المعلم يطبق عملية التقويم على أساس مهارات التفكير ٦واإلبداع "ج

                                                             
3Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 
2019), hlm 139. 
4Heri Supranoto, “Pengembangan Soal HOTS Berbasis Permainan Ular Tangga Pada Mata Kuliah 
Telaah Ekonomi SMA,” Promosi, 1 (2018), 103. 
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األوسط أو مهارات التفكير األدنى، وهذا غير مضبوط من بنود االختبار لمهارة القراءة.  
ن يمارسوا للتفكير النقدي والمنطقي واإلبداعي، كما هذه الحالة، قد أثار التالميذ ل

فطبعا عملية التعليم لمهارة القراءة على أساس مهارات التفكير العليا غير مناسبة بعملية 
 التقويم لمهارة القراءة التي لم تحقق مهارات التفكير العليا. 

لفصل ا بجانب ذلك، تقوم معلمة اللغة العربية عملية التقويم لمهارة القراءة في
ب الكتاالحادي عشر في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج بوسيلة 

فقط التي تكون فيها بنود االختبار لمهارة القراءة ما زالت على أساس  اإللكتروني
مهارات التفكير األوسط. كان بعض بنود االختبار لمهارة القراءة لقياس كفاءة التالميذ 

لنص. ل والنبر والتنغيم، لم يقيس كفاءتهم في تقويم وتحليل اقراءة النص جهرية بالشك
في عملية التقويم لمهارة القراءة ال تهتم اهتمام  الكتاب اإللكترونيأما استخدام 

التالميذ في الفصل الحادي عشر في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج. 
مملة  الكتاب اإللكترونيأي بعضهم يهملون الوظيفة ويشعرون الملل ألن الوسيلة 

وليس تفاعلية. ولذلك، عملية التقويم لمهارة القراءة في الفصل الحادي عشر في 
المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج لم تطبق على أساس مهارات التفكير 

 العليا ولم يستخدم الوسيلة التعليمية التطبيقية. 
ر إليه الشباب كاألجيال األلفية، أي زمان الذي يشي ٢١كما عرفنا أن القرن 

أحبهم نموذج التعليم والتعلم الحديث مثل استخدام التكنولوجيا كالوسيلة التعليمية، 
) كمثل األن تأثر تأثيرا في ١٩-وبالخصوص في حالة الوباء فيروس كورونا (كوفيد

لى الشبكة ع مجال التربية، البد على كل المدرسة تطبق عملية التعليم والتعلم أن تستند
أو يسمى بالتعليم اإللكتروني. استنادا على البحوث العلمية السابقة قد ذكرت أن 
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التالميذ أسهل فهم العلوم والمعلومات المهمة إذا قام المعلم وصلها بشكل البصري 
أما الوسائل التعليمية  ٥أو السمعي أو كالهما، كمثل استخدام الوسائل المتعددة.

 Zoom, Google Classroom, Whatsappفي هذه الحالة مثل المستخدمة الكثيرة 

Group  وغير ذلك، والوسائل لعملية التقويم مثلKahoot, Google Form, Wordwall, 

Quizizi,   .وغير ذلك 
ورد و إحدى الوسائل التعليمية التي تستخدم في عملية التقويم اللغة العربية هي 

لكترونية التي فيها توجد الموضوعات المنتوعة، . وهو أحد البرامج اإل(Wordwall)وال 
على سبيل المثال تطابق واختبار والكلمات المقاطعة وعجالت عشوائية وغير ذلك. 

ب بالشبكة اإلنترنيت، واستخدامه مثل اللعبة بحيث تلعوورد وال أما تطبيق برنامج 
ج يسهل معلم برنامالتالميذ اللعبة ممتعة وفي النهاية ينالهم النتيجة. فلذلك، هذا ال

اللغة العربية لتقديم تقويم تعليم مهارة القراءة وبالخصوص في الفصل الحادي عشر في 
 المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج. 

نظرا على البيانات التي قد شرحت السابقة، أن تطبيق تقويم مهارة القراءة على 
ن الحادي وعشرين، وبالخصوص أساس مهارات التفكير العليا مهم جدا عند القر 
اسبة بحالة هذا البرنامج منوورد وال. تستخدم الوسيلة التعليمية الممتعة كمثل برنامج 

التالميذ في الفصل الحادي عشر في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج، 
قراءة لأما أهدافه لممارسة كفاءة التالميذ للتفكير النقدي والمنطقي في تقويم مهارة ا

ورد وال. و ولمساعدة المعلم لتسهيل تطبيق عملية تقويم مهارة القراءة باستخدام برنامج 
ى أساس مهارات علولذا، تريد الباحثة لبحثها تحت الموضوع "تطوير التقويم اللغوي 

                                                             
5Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2019), 12. 



٥ 
 

 
 

في المدرسة لترقية مهارة القراءة  ”Wordwall“وورد وال  برنامج التفكير العليا باستخدام
 الحكومية الواحدة جومبانج". الثانوية 

 أسئلة البحث -ب
 استنادا على خلفية البحث السابقة، تقدمت الباحثة أسئلة البحث كما يلي:

على أساس مهارات التفكير العليا ما مدى صالحية تطوير التقويم اللغوي   -١
في المدرسة الثانوية لترقية مهارة القراءة  ”Wordwall“وورد وال  برنامج باستخدام

 ومية الواحدة جومبانج؟الحك
 استخدامعلى أساس مهارات التفكير العليا بما مدى فعالية تطبيق التقويم اللغوي   -٢

في المدرسة الثانوية الحكومية لترقية مهارة القراءة  ”Wordwall“وورد وال  برنامج
 الواحدة جومبانج؟

 أهداف البحث -ج
أرادت فبناء على مشكالت البحث التي كتبتها الباحثة فيما سبق، 

 األهداف التالية:
على أساس مهارات التفكير العليا لوصف صالحية تطوير التقويم اللغوي  -١

 في المدرسة الثانويةلترقية مهارة القراءة  ”Wordwall“وورد وال  برنامج باستخدام
 الحكومية الواحدة جومبانج.

استخدام ب على أساس مهارات التفكير العليالقياس فعالية تطوير التقويم اللغوي   -٢
في المدرسة الثانوية الحكومية لترقية مهارة القراءة  ”Wordwall“وورد وال برنامج 

 الواحدة جومبانج.
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 مواصفات اإلنتاج -د

أما اإلنتاج في هذا البحث هو بنود االختبار على أساس مهارات التفكير العليا 
  راءة، والمواصفاتفي عملية تقويم مهارة الق ”Wordwall“وورد وال باستخدام برنامج 

 كما يلي:
ورد و تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج  -١

لترقية مهارة القراءة الذي يناسب بتكسونومي المعرفي عند  ”Wordwall“وال 
Anderson وKrathwohl هما يوزعان مهارات التفكير العليا بثالثة أقسام يعني ،

". ٦"، واإلبداع أو يسمى ب"ج٥"، والتقويم أو "ج٤ب"جالتحليل أو يسمى 
 ٤فسوف تصمم الباحثة بنود االختبار على أساس عملية التفكير التحليل أو ج

 فقط، وأما شكل االختبار المطور االختيار من متعدد. ٥والتقويم أو ج
تطوير التقويم اللغوي في هذا البحث بشكل بنود االختبار لمهارة القراءة  -٢

ورد و ر من متعدد على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج باختيا
 . ”Wordwall“وال 

حَّة والسََّفر التي  ٣ستطور الباحثة التقويم من  -٣ موضوعات وهو التََّسوُّق والصِّ
 قد تعلمت في المرحلة األولى وبالخصوص في مهارة القراءة. 

شبكة اإلنترنيت، وشكله  هو الوسيلة اإللكترونية بال ”Wordwall“برنامج  -٤
كاللعبة. وهناك يوجد الموضوعات المتنوعة وتختار الباحثة نوع الموضوع 

 .(Quiz)االختبار 
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 فيما يلي: ”Wordwall“وورد وال أما مكونات برنامج  -٥
 افتتاح، أي ينبغي على التالميذ ليكتبوا أسماءهم قبل بداية االختبار. )أ

 أسئلة.  ٢٠ن يتكون بنود االختبار لمهارة القراءة م  )ب
 يستطيع التالميذ أن ينظروا نتائج االختبار في لوحة القيمة.   )ج

 أهمية البحث -ه
ترجوا الباحثة هذا البحث أن يعطي فوائدا كثيرة في عملية تعليم اللغة العربية 

 إما من وجهة النظرية ووجهة التطبيقية، وهي التالية:
 تعليمية الجديدة عنوجهة النظرية: يرجى هذا البحث إلعطاء المعلومات ال -١

تطوير التقويم اللغوي وبالخصوص في عملية تعليم مهارة القراءة على أساس 
لحكومية في المدرسة الثانوية اوورد وال مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

 الواحدة جومبانج. 
 وجهة التطبيقية -٢

ساس أ للتالميذ: يساعدهم أن يفهموا بنود االختبار لمهارة القراءة على )أ
  .بسهلة وممتعةوورد وال مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

ورد وال و لمعلمي اللغة العربية: يعطي المعرفة الجديدة عن استخدام برنامج   )ب
كوسيلة التقويم اللغوي وبالخصوص في تعليم مهارة القراءة على أساس 

 مهارات التفكير العليا.
 تقويم تعليم مهارة القراءة على أساس للباحثة: تعمق المعرفة والفهم عن )ج

 وورد وال.مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

 فرضية البحث -و
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0H   إن تطوير بنود االختبار عند عملية التقويم في تعليم مهارة القراءة على أساس :
لمدرسة ال غير فعال ونافعوورد وال مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

 لحكومية الواحدة جومبانج. الثانوية ا

1H :  إن تطوير بنود االختبار عند عملية التقويم في تعليم مهارة القراءة على أساس
ا أن يكون فعاال ونافعوورد وال مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

 لمدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج.ل

 حدود البحث -ز
 ا يلي:أما تحدد الباحثة هذا البحث كم

الحد الموضوعي: كانت الباحثة تحدد موضوع البحث عن تطوير التقويم اللغوي  -١
 ”Wordwall“وورد وال على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

لترقية مهارة القراءة في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج، وتأخذ 
ية التي حَّة والسََّفر أي مواد اللغة العربالباحثة ثالث موضوعات: التََّسوُّق والصِّ 

قد تدرس في المستوى األولى. تصنيف عن أندرسون نوعان، من ناحية بعد 
العملية المعرفة هذا البحث هو ما وراء المعرفة أي يمارس التالميذ لتحليل السؤال 
وتقويمه. وأما من ناحية بعد المعرفة، يصنف أندرسون إلى ثالثة تصنيف وهي 

") ومهارات التفكير األوسط ١ات التفكير األدنى ( مستوى التذكر "جمهار 
") ومهارات التفكير العليا (مستوى ٣" ومستوى التطبيق "ج٢(مستوى الفهم "ج

"). بنود االختبار ٦" ومستوى اإلبداع "ج٥" ومستوى التقويم "ج٤التحليل "ج
" والتقويم ٤ج" المطورة تناسب بمستويات مهارات التفكير العليا وهي التحليل

 ".٥"ج
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الحد المكاني: سوف تحقق الباحثة هذا البحث في الفصل الحادي عشر في   -٢
 المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومباج. 

م.،  ٢٠٢٠/٢٠٢١الحد الزماني: تقوم الباحثة هذا البحث في السنة الدراسية  -٣
 منذ شهر أكتوبير إلى ديسمبير تقريبا.

 تحديد المصطلحات -ح
 لباحثة المصطلحات المستخدمة لتسهل فهم القارئ وهي:تشرح ا

 التقويم اللغوي -١
 التقويم اللغوي  

كان التقويم يهدف لمعرفة مدى نجاح أو إنجاز األهداف العامة التي توجد 
في المنهج. بجانب ذلك أن يعرف إيجاب التعليم ونقصانه لتحقيق األهداف 

لم والنموذج الية عملية التعليم والتعالمرجوة. ينتفع المعلم التقويم لقياس مدى فع
 المستخدم. 

وأما التقويم اللغوي بشكل خاص هو العملية المهمة لتعريف بعض األشياء 
إما من خالل مستوى التالميذ ومقدار نتائجهم ومدى كفاية أدائهم ولمعرفة قوتهم 

 .وضعفهم لمادة اللغة العربية في المهارات اللغوية خصوصا في مهارة القراءة
 مهارات التفكير العليا -٢

مهارات التفكير العليا هي كفاءة التالميذ للتفكير النقدي والمنطقي والعكس 
واإلبداعي. يثيرهم لتفسير المواد وتحليلها أو يستطيعون أن يرتبطوا المعارف 
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السابقة باالبتكار الجديد، معناه يعني إن وجد التالميذ المعلومات الحديثة 
  ٦كلة التي تناسب بالحالة المعينة.فينتفعوها لحل المش

 ”Wordwall“وورد وال برنامج  -٣
هو البرنامج الذي يصمم بشبكة اإلنترنيت وفيه يوجد الموضوعات المتنوعة 

على سبيل المثال االختبار، الصحيح والخطأ، افتح الصندوق، بحث  التفاعلية
لة التقويم. و وسيالكلمة وغير ذلك. وغالبا، يستخدم المعلم كالوسيلة التعليمية أ

لى أساس ع استخدام هذا البرنامج ليبتكر عملية التعليم والتقويم تعاملية ويطبقه
 االلكتروني أو المطبوعي. 

 تعليم مهارة القراءة  -٤
إنها نشاط عقلي ينبغي أن يتكون من من أربعة عناصر وهو استقبال بصري 

ر القارئ. وتصور للرموز، أي ما نسميه بالنقد. ودمج لهذه األفكار مع أفكا
  ٧لتطبيقاتها في مستقبل حياته وهذا ما نسميه بالتفاعل.

 الدراسات السابقة -ط
وجدت الباحثة بعض البحوث العلمية التي تتعلق بموضوع تطوير التقويم 

 ”Wordwall“وورد وال اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 
 لترقية مهارة القراءة كما يلي:

 )٢٠١٨يفة نور عزيزة (حن -١

                                                             
6Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 
2019), hlm 139 

إيسيسكو، -(مصر: منشورة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة تعليم العربية لغير الناطقين بهاالدكتور رشدي أحمد طعيمة، ٧
 .١٧٩م)، ص  ١٩٨٩
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موضوع ترقية إتقان المفردات في تعليم اللغة العربية باستخدام الوسيلة 
ألدب : صحيفة بحث اللغة واألسنياتالمقالة في صحيفة  وورد وال.التعليمية 

 والثقافة العربية.
لترقية إتقان المفردات في تعليم اللغة العربية باستخدام  -١أهداف البحث 

لترقية مهارة القراءة باستخدام الوسيلة التعليمية  -٢ وورد وال.ليمية الوسيلة التع
 وورد وال. 

منهج البحث منهجه بحث إجرائّي وصفّي وقامت الباحثة في أربعة 
دوريات، أما كل الدوري يتكون من ست خطوات هي تعريف المشلكة وتحليل 

ساليب جمع أ الحاجات وتصميم التعليم وتطبيقه وتقويمه والخالصة. استخدمت
البيانات هي المالحظة والمقابلة واالختبار والوثيقة. وحقق هذا البحث في الفصل 

 تلميذا.  ٢١الثالث أ في مدرسة "البعث" اإلبتدائية وفيه 
، كانت نتيجة ٦٢نتائج البحث المتوسط من نتيجة التعلم قبل الدوري هو 

صل عندما ينال كل من إكمال الف %٧٥من إكمال الفرد و ٦٥التعلم كامل هي 
بإكمال الفصل  ٦٩. المتوسط في الدوري األول هو ٦٥ ≤التالميذ النتيجة 

 %٨٥٫٧بإكمال الفصل  ٧٣وأما المتوسط في الدوري الثاني هو  %٦٦٫٧
والدوري األخير  %٩٥٫٢بإكمال الفصل  ٨٠والمتوسط في الدوري الثالث هو 

 .%٩٥٫٢بإكمال الفصل  ٨٠٫١يدل على المتوسط 
م البحث قد بحثت حنيفة نور عزيزة عن ترقية إتقان المفردات في تعلي تمييز

. ئّي وصفيّ ومنهجه بحث إجراوورد وال، اللغة العربية باستخدام الوسيلة التعليمية 
ر عن تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكي أما الباحثة ستقوم البحث
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لحكومية ة القراءة في المدرسة الثانوية الترقية مهار وورد وال العليا باستخدام برنامج 
 .ADDIEالواحدة جومبانج وتستخدم منهج بحث وتطوير بنموذج 

 ) ٢٠١٩ركزة يونياستي ( -٢
موضوع تطوير اختبار اللغة العربية القائم على مهارات التفكير العليا 

(HOTS)  باستفادة جوجل استمارة (بالتطبيق على طالب مركز اللغة بجامعة
الحكومية ساماريندا). رسالة الماجستير من كلية الدراسات العليا  اإلسالمية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم الغسالمية الحكومية ماالنج.
معرفة عن عملية تطوير اختبار اللغة العربية القائم على  -١أهداف البحث 
باستفادة جوجل استمارة (بالتطبيق على طالب  (HOTS)مهارات التفكير العليا 

تحديد مدى فعالية  -٢ز اللغة بجامعة اإلسالمية الحكومية ساماريندا). مرك
باستفادة  (HOTS)تطوير اختبار اللغة العربية القائم على مهارات التفكير العليا 

جوجل استمارة (بالتطبيق على طالب مركز اللغة بجامعة اإلسالمية الحكومية 
 ساماريندا). 

ذج البحث والتطوير باستخدام نمو  منهج البحث قيم هذا البحث على نهج
أما أدوات جمع البيانات في هذا البحث هي المالحظة والمقابلة بورغ وغال. 

 واالستبانة والوثائق واالختبار. 
نتائج البحث بالنسبة إلى بيان المقارنة االختبار القبلي واالختبار البعدي 

القبلي  للمستوى  في االختبار %٨للفصل التجريبي أن نتيجة الطالب تدل على 
 %٨للمستوى المقبول، و %٣٢للمستوى الناقص، و %١٦الضعيف، و

أما في االختبار البعدي يدل  .للمستوى الجيد جدا %١٥للمستوى الجيد، و
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للمستوى الناقص،  %٨في االختبار القبلي  للمستوى الضعيف، و %٤على 
الجيد للمستوى  %١٢للمستوى الجيد، و %٣٦للمستوى المقبول، و %٤٠و

 بناء على ذلك أن نتيجة االختبار البعدي أكبر من نتيجة االختبار القبلي.  .جدا
تمييز البحث قد تطورت ركزة يونياستي اختبار اللغة العربية القائم على 

باستفادة جوجل استمارة (بالتطبيق على طالب  (HOTS)مهارات التفكير العليا 
اماريندا)، وهذا البحث ستطور عن مركز اللغة بجامعة اإلسالمية الحكومية س

وورد باستخدام برنامج  (HOTS)التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا
 ي المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج.  لترقية مهارة القراءة فوال 

 )٢٠١٨هيري سوفرانوتو ( -٣
استخدام بموضوع تطوير بنود االختبار على أساس مهارات التفكير العليا 

في مادة دراسية مطالعة االقتصادية في مرحلة المدرسة  ”Ular Tangga“لعبة 
 : صحيفة تعليم االقتصاد. Promosiالثانوية. المقالة في صحيفة 

لتطوير بنود االختبار على أساس مهارات التفكير  -١أهداف البحث 
قتصادية في في مادة دراسية مطالعة اال ”Ular Tangga“العليا باستخدام لعبة 

لمعرفة استحقاق البنود االختبار على أساس مهارات  -٢مرحلة المدرسة الثانوية. 
في مادة دراسية مطالعة االقتصادية  ”Ular Tangga“التفكير العليا باستخدام لعبة 
 في مرحلة المدرسة الثانوية.

 4Dمنهج البحث هذا البحث بحث وتطوير ويستخدم نموذج التطوير 

(Define, Design, Develop, and Dissemination).   وقام الباحث البيانات من
البيانات الكيفية والكمية. أما وجد البيانات الكيفية من تحليل الحاجات، 



۱٤ 

 
 

واستبانة خبير المادة وخبير اللغة وتجربة المجموعة. والبيانات الكمية من  تجربة 
 المنتج في الميدانية. 

 التجربة من الخبراء والمجموعة المحددة،نتائج البحث بناء على تحصيل 
 Ular“أن تطوير بنود االختبار على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام لعبة 

Tangga”  الئق ليستخدم في مادة دراسية مطالعة االقتصادية في مرحلة المدرسة
 الثانوية لكي سهولة الطلبة.

اس مهارات ار على أستمييز البحث قد تطور هيري سوفرانوتو بنود االختب
في مادة دراسية مطالعة االقتصادية  ”Ular Tangga“التفكير العليا باستخدام لعبة 

في مرحلة المدرسة الثانوية. وأما الباحثة ستقوم هذا البحث عن تطوير التقويم 
ترقية مهارة لوورد وال مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج  اللغوي على أساس

 لمدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج. القراءة في ا

 )٢٠١٨أرفقا محمودي ( -٤
كأدوات التقويم في تعليم اللغة العربية على  G-formموضوع تنفيذ وسيلة  

لدراسات : صحيفة االتربويأساس مهارات التفكير العليا. المقالة في صحيفة 
 التربوية اإلسالمية.

كأدوات التقويم في   G-formلوصف استخدام وسيلة  -١أهداف البحث 
لمعرفة وجود المكونات  -٢. تعليم اللغة العربية على أساس مهارات التفكير العليا

كأدوات التقويم في تعليم اللغة العربية على أساس مهارات   G-formمن وسيلة 
كأدوات التقويم   G-formلتحليل المزايا والعيوب من وسيلة  -٣التفكير العليا. 
 العربية على أساس مهارات التفكير العليا. في تعليم اللغة
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استخدم الباحث أساليب جمع . منهج البحث منهجه بحث مكتبي
البيانات هي المالحظة والمقابلة والوثائق من الكتب والصحائف وغيرهما الذان 

 يتعلقان بهذا البحث. 
تستخدم كأدوات التقويم الجيدة والمناسبة  G-formنتائج البحث أن وسيلة 

عملية تعليم اللغة العربية، قد وصلت المعلومات بينما تمكن استخدمها على  في
الفور. أن تطلع إليه بدال، قد تم النموذج توفيره متاح لكل األشخاص الذين 

 http://gg.gg/Internationalيستخدمونه. يمكن الوصول إليه من خالل زيارة 

Conference Surakarta. قل تعمل إعدادها، أقل من تتطلب هذه التقنية على األ
خمس دقائق في كل فصل. سيجد تحصيله في جدول البيانات ويقوم المعلم أن 

 يكتب التعليقات والزيادات. 
  G-formأرفقا محمودي عن تنفيذ استخدام وسيلة  تمييز البحث قد بحث

 ومنهجه ، كأدوات التقويم في تعليم اللغة العربية على أساس مهارات التفكير العليا
أما الباحثة ستقوم البحث عن تطوير التقويم اللغوي على أساس . بحث مكتبي

المدرسة  لترقية مهارة القراءة فيوورد وال مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 
الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج وتستخدم منهج بحث وتطوير بنموذج 

ADDIE. 
وير لم تجد الباحثة البحث عن تطانطالقا على البحوث العلمية السابقة، 

ورد وال و التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 
“Wordwall”  لترقية مهارة القراءة. ولذلك قد اعتقدت الباحثة أن هذا البحث لم
 يبحث قبله. 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 المبحث األول: تطوير التقويم اللغوي

 لتقويم اللغويمفهوم ا -أ
-تـَْقِوْيًما ومعناه لغة إصالح-يـَُقوِّمُ -التقويم هو المصدر من كلمة قـَوَّمَ 

التقويم هو  Lincolnو Gubaوشرعا عند  ٨تحسين.-تقييم-تصويب-تصحيح
العملية لوصف خصائص الطالب ولحكمها من ناحية القيمة والمعنى. وكذلك 

القرار النتيجة  فيها اتخاذ التقييم أو عند غيلبرت ساكس التقويم أي العملية التي تتم
والتقويم هو فعالية تربوية تهدف  ٩من المالحظات ومن خلفيتها وتدريب المقوم.

إلى معرفة نمو الطالب وفقا على األهداف الشاملة للتربية، ويعتمد على أساليب 
قد استخلصت الباحثة مما ذكر أعاله، أن التقويم هو عملية اإلصالح  ١٠متعددة.

لتعديل، أي العملية تتم من خاللها تشخيص أوجه القصور في عملية التعليمية وا
 ووصف العالج الالزم لتصحيح نقاط الضعف واكتشاف جوانب القوة.

كما عرفنا أن كل عملية تعليم اللغة األجنبية فيها التقويم لقياس كفاءة 
مقررة. فه الالطالب باستخدام اللغة األجنبية على أساس المنهج التعليم وأهدا

بجانب ذلك تهدف عملية التقويم لوصف عملية التعليم إما من ناحية كفاءة المعلم 

                                                             
 جميع الرسم.-معجم المعاني عربي۸

9Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 5. 
 . ١٧)، ص ٢٠١٢(األردن: دار المناهج للنشر والتوزيع، التقويم التعليمي، رافدة الحريري، ۱۰
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أو الوسيلة التعليمية المستخدمة أو المواد الدراسية. من خالل عملية تقويم التعليم، 
  ١١يحصل المعلم المعلومات عن حالة الطالب الذين يتعلمون اللغة األجنبية.

 أهمية التقويم اللغوي -ب
هناك عدة نقاط حول أهمية التقويم وخطورة دورها في مجال التربوي، يستمد 
التقويم أهميته األساسية من المجاالت المختلفة التي تعتمد عليها في قياس وتقييم 
مدى تحقيق األهداف المرجوة في كل العملية وفي كل المجال وبخاصة مجال 

 ١٢التعليمي حيث تبرز أهميته على النحو التالي:
نه قد أصبح جزءا مهما في عملية التعليم والتعلم بصفة عامة، وركنا من أ -١

أركانها بصفة خاصة لمعرفة القيمة والمعنى أو لمعرفة جداء ذلك البرنامج أن 
يساعد في اتخاذ القرارات بشأنه، سواء يكون ذلك القرار أن يقضي لإللغاء 

 أو االستمرار.
قياس لدراسية في كل المواد، بل إنما للم يعد التقويم مقصورا لقياس النتائج ا -٢

عناصر شخصية التالميذ من ناحية جوانبها، ولذلك قد اتسع مجالته وتطور 
 الطريقة واالستراتيجية.

ذ أن يكشف مواهب التالمي من العوامل المؤثرةقد أصبح التقويم حاليا أحد  -٣
 . والمهارات الممتازة الكفاءات ويميز بينهم بالميول الخاصة ولدى

يساعد التقويم كل المعلم والتالميذ لمعرفة مدى التقدم عن ترقية كفاءة   -٤
التالميذ لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة ولتبيين العوامل التي تؤدي إلى 

 التطور، ثم تحليله من أجل مزيد لإلصالح والتطور.
                                                             
11Ive Emaliana, dkk. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Asing pada Pendidikan Tinggi, (Malang: UB 
Press, 2019), 6.  

 .٢٧م)، ص  ٢٠١٢(دار الحامد للنشر والتوزيع، التقويم اللغوي في الكتابة والتفكير التأملي، ة، أكرم صالح محمود خوالد۱۲
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شف كأنه ركنا هاما من أركان التخطيط الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالنتائج وقد   -٥
التقويم عيوب المناهج أو الوسائل المستخدمة، ولذلك يقدم االقتراحات 

 المعرضة على تخطيط العملية المتابعة والتقويم من جديد وهكذا. 
أما أحد األدوار المهمة من التقويم هو لتحسين عملية التعليم والتعلم 

ومن هذا  نها.وتمكينها أن يحقق أهدافها حتى يساعد المعلم التخاذ القرارات بشأ
 البيان عرفنا أن التقويم ليس لتحسين البنود االختبار التطور فحسب بل لمناسبة بين
العملية التعليمية والعملية التقويم إذا كالهما لم يناسبا. هكذا، دور التقويم مهم جدا 

 في المجال التربية. 

 تعريف األدوات التقويم باالختبار  -ج
اة أو إجراء منهجي وموضوعي ليحصل عند أركونتا أن االختبار هو أد

البيانات أو المعلومات المرجوة عن األشخاص بطريقة دقيقة وسريعة. وعند نور  
كنجا أنه إحدى الطرق التقويم بشكل الوظيفة أو مجموعة األسئلة التي يجب أن 
يقوم بها األشخاص وذلك ينتاج القيمة حول السلوكية أو اإلنجاز، ثم يميز بين 

أما االختبار اللغوي هو مجموعة األسئلة التي  ١٣يميز بالمعيار المعين.سلوكهم أو 
تطلب من التلميذ أن يستجيب عليها بهدف لقياس كفاءته في مهارة لغوية معينة 

بناءا على المفهوم الذي قد ذكر أعاله،  ١٤وإظهار مدى تقدمه فيها مقارنة بزمالئه.
لم لجمع ار هو أداة تستخدم بالمعإن يرتبط بالعملية التعليمية فنفهم أن االختب

 المعلومات عن نجاح التالميذ في فهم المواد الدراسية التي قد تبينت. 

                                                             
13Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2016), 179. 

إيسيسكو، -نشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة(مصر: متعليم العربية لغير الناطقين بها، رشدي أحمد طعيمة، ۱٤
 .٢٤٧م)، ص ١٩٨٩



۱۹ 
 

 
 

 أهداف االختبار -د
 ١٥قال حارس أن أهداف االختبار كما يلي:

يظهر مدى انتباء برنامج التعليمية، أي يجب أن يهتم انتباه ذات التالميذ لكي  -١
 حصول النتائج المثالية.

التالميذ في فصل اللغة، هذا يهدف أن يوزعهم في الفصل المعين  يوزع أو يضع -٢
 بمناسبة الكفاءة، من الذي لديه الكفاءة األدنى فيضع في المستوى المبتدئين.

 يحلل عن المزيا والنقصان، أي يهدف لمعرفة كفاءة التالميذ في عملية التعليمية. -٣
ن. ومن ثم في وقت معييقيس إنجاز التالميذ، أي يهدف لمعرفة نتائج التعليم  -٤

يعرف المعلم النتيجة التي قد تم تحقيقها تناسب باألهداف المرجوة أم ال، إذا  
 كانت لم تناسب فيحلل العوامل المؤثرة.

يقّوم فعالية التعليمية، أي يهدف أن يختار طريقة التعليمية أو استراتيجيتها أو  -٥
و غيرها اسب الطريقة أوسيلتها الصحيحة. إذا كان نتيجة االختبار الجيدة فتن

 المستخدمة.

 مواصفات االختبار الجيد -ه
تنقسم المواصفات إلى نوعين: مواصفات أساسية التي يجب أن يفي بها  
كل اختبار مهما عن الموضوع. ومواصفات فرعية التي تخص في كل اختبار على 
حدة. وتركز الباحثة هنا على المواصفات األساسية أن تتكون من خمسة لكي 

 ارا جيدا:اختب
 الصدق -١
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عند الخلي أن صدق االختبار يسمى بالصحة، أي يشير إلى بنود االختبار 
إن صدق االختبار يعني المدى الذي  ١٦أن يقيس الخصائص المعينة المنشودة.

يقيس به االختبار ما تم تحديده. فإذا كانت أن تصمم لقياس نتائج المتعلم في 
ب أنه يقيس عناصرا أخرى مثل التراكي المفردات، فهل يقيس هذا العنصر حقا أم

أو األصوات؟ إن اختبارا الذي يصمم لقياس قدرة المتعلم على الترجمة اليعني 
أنه يمكن أن يكون مقياسا ليقيس قدرته على الكالم. وكذلك أن اختبار اإلمالء 
اليناسب أن يكون مقياسا لقياس النطق السليم. ومن أجل توفير درجة صدق 

، تجب على المحتوى ذات عالقة بما يكون أن يراد قياسه. ويجب عال لالختبار
أن يستبعد مشكالت ثانوية التي ال تتعلق به، والتي قد تكون في حد ذاتها أكثر 

  ١٧صعوبة من الصعوبات المتعلقة باالختبار.
المثال الذي يتعلق بمواصفة االختبار الجيد هو قام المعلم بنود االختبار 

ميذ في مهارة القراءة في مرحلة المتوسطة. بل المفردات لقياس كفاءة التال
المختارة التي وجدت في النص يصعب التالميذ في هذه المرحلة، ونتيجتها عدد 
التالميذ الفاشلة في إجراء االختبار. فهل ذلك يدل على كفاءتهم في مهارة 

ة يالقراءة سفلى؟ ليس بالضرورة، ألن يمكن أن يقوم تحليل المشكلة من ناح
 مواصفات االختبار بنفسه، ذلك قد صدق أم لم يصدق. 

هناك أنواع الصدق الذي يمكن أن يستخدم ليقيم أدوات التقويم، بل ليس  
كل شيء يجب أن يتحقق أللة االختبار. الصدق الذي يجب أن يتحقق في 

                                                             
16Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2014), 277. 

د الوطنية أثناء (الرياض: فهرسة مكتبة الملك فهإضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، ن إبراهيم الفوزان، عبد الرحمن ب۱۷
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االختبار عن نتيجة التعليمية هو صدق المحتوى. وأما صدق المحتوى يحصل 
نطقي، باعتقاد التناسق بين بنود االختبار والمواد الدراسية والكفاءة من تحليل الم

األساسية (المؤشرات التعليمية) التي ستقيس درجة اإلنجاز عليها. فهذه قد 
وغالبا أن  ١٨حصلت من ناحية المحتوى وشعرية االختبار وتحليل بنود االختبار.

ف الرئيسي م، أما الهدصدق المحتوى يستخدم في عملية التقويم النتيجة التعلي
هو لمعرفة مدى إتقان التالميذ عن المواد التعليمية التي قد تبينت عليهم، ولمعرفة 

 التغييرات النفسية قد وجدت في نفسهم. 
 الثبات -٢

مرة  يقهلنفس المجموعة إذا تم تطبالنتائج  يقصد به يعطي االختبار نفس
األساس فإن  الحالة، وعلى مسافة مختصرة. وعلى هذاأخرى في نفس 

يهدف  ١٩االختبارات التي تتغير حالة التالميذ بعد إعادة تقديمه وال تعتبر ثابتة.
بالثبات دون التزعزع إذا يقصد به أن يكون مقياسا. على سبيل المثال، المقياس 
المتري يمكن أن يقيس طوال وعرضا لعدة أشياء، وبعد فترة يمكن أن يقيس نفس 

ري ويحصل على نفس النتائج بعدم التذبذب ما دام األشياء بنفس المقياس المت
الطول والعرض متماثالن لم يتغيرا. وبناء على هذا، إن معظم الثبات االختبار 
يرتبط بثبات التقدير العام أو مع أن النتائج التي قد نيلت المتعلم نفسه، إذا كانت 

إذا قدمنا اختبارا  لالنتائج تذبذب فهذا المقياس أو االختبار ال يعتبر بالثبات. كمث
معينا لنخبة من المتعلمين الحالية، وبعد حصول المعرفة النوعية والكمية لدينا، 
ثم يتم تقديم هذا االختبار نفسه لنفس النخبة تحت الحالة المطابقة أو المشابهة 
                                                             
18Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Otentik dalam Pembelajaran Bahasa, (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2018), 133. 
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بدون تغيير الشيء ثم توجد النتائج المختلفة بنا، فيمكن القول أن هذا االختبار 
 لثبات ويجعله اختبارا غير جيدا. يحتاج إلى ا

 الموضوعية -٣
 في قياس الجوانب من أهم مواصفات االختبار الجيد أن يكون موضوعية

تتحقق الموضوعية في االختبار من خالل فهم لقياسها. ويمكن أن  المستعدة
أهدافه واالرشادات والتوجيهات على أنها فهما واحدا كما يراد واضع االختبار، 

واحدا لألسئلة واإلجابات التي تطلب منه، بحيث ال تسمح صيغة  ويكون تفسيرا
األسئلة بفهم معنى آخر سوى المقصودة به، ألن اختالف الفهم هو النتيجة من 
 وجود لبس أو غموض التعبير الذي يؤثره في صدق االختبار، وكذلك في الثبات.

 سهولة التطبيق -٤
بيقه إال أنه ال يمكن تطبدرجة الثبات والصدق عاليان االختبار  قد يكون

 بسبب األسباب التي تتعلق بما يلي:
 اإلصالح )أ

 اإلمكانات المادية   )ب
 عدم الزمنية المناسبة التي يتطلبها لنتفيذ االختبار. )ج
عدم توفر معدات معينة تتطلب تطبيق االختبار وأبعد عن إمكانات الجهة  )د

 المطبقة له وقدرتها.
إلمكانات المادية والوقت يجب على االختبار عملي، أي في حدود ا 

الموجود، وإمتاز بسهولة التطبيق واإلصالح والتفسير. إذا كان االختبار مكلفا 
جدا، أو االختبار للمهارات اللغوية الذي يتطلب فيه المتعلم إلكماله إلى 
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خمس ساعات، أو االختبار الذي يختبر مجموعة كبيرة بعدد المحصححين 
ؤدى المتعلم في دقائق وأنه يستغرق المصحح المحدودة. أو االختبار الذي ي

 ساعات لتصحيحه، فكلها غير عملي. 
بجانب ذلك، أن االختبار ال يحتاج المعلم الكثير إما من ناحية ترتيبه 
أو تطبيقه أو تصحيحه. وجدت اختبارات التي تتطلب على التالميذ أن 

ة كانية أو الزمانييستخدموا نوع األقالم واألوراق المعينة، أو إيجاد حالة الم
 معينة. أو اعتقاد اإلجراءات التصحيح والمراقبة والتفسير. 

 التمييز -٥
إحدى مواصفات االختبار الجيد تقع فيه القدرة لتمييز اإلنجاز بين 
التالميذ التي لدي الكفاءة المختلفة، في كل الفصل من الفصول نجد 

تالف في اخ التفاوتات بينهم، فبعضهم متفوق وبعضهم اآلخر ضعيف أو
المستوى األخرى. وهذا يهدف أن يفرق االختبار في الفئات المعينة، فال بد 
على واضع االختبار أن يختار الدقة ممكن في مدى سهولة األسئلة وصعوبتها 

كلها صعبة ما تبرز فيها فحسب المتفوقون، أو متوسطة تتم  لكي ال تكون
ين كلها سهلة لكي ال تفرق باإلجابة عليها المتفوقون ودون من الضعيف، أو  

 التالميذ.

 أنواع االختبار -و
وعا، لغوية ونقدم هنا أكثرها شياالختبارات ال كان عدة األساليب التي تصنف

ديرها إلى وتقاإلجابات  كز على تقسيم االختبارات بحسب طريقة إصالحنر  بل
 :قسمين
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 اختبار المقال -١
ب جابة السؤال تتطلوهذا نوع االختبارات يسمى باختبار المقال، ألن إ

المتعلم أن يكتب الموضوع أو يعرض تقديما لإلجابة عليه. وأن هذا نوع 
االختبار  أكثر استعماله في المدارس والمعاهد. أما المزايا هي: سهولة التطبيق، 
أي ال يقتضي جهد المعلم كثيرا في إعداده. وأنه مناسب أن يقيس جوانب 

تالميذ حليل والتعبير، وكذلك أنه يقيس قدرة الالسلوكية، مثل التذكر والفهم والت
التعبيرية، ويقيم القدرات المتعددة تضمنها حل المشكالت. وأما عيوبه هي 
صعوبة التصحيح بسبب كثرة األوراق التي ما يجب أن يقرأ المعلم. وتتميز في 
تصحيحها بالذاتية، وليس ممكن لقياس جوانب التحصيل التي تتعلق بالجوانب 

الية والحركية الحسية. بجانب ذلك، يكون مكلفا من ناحية تصحيحه اإلنفع
 ٢٠وإعداد أوراق اإلجابة.

 االختبار الموضوعي -٢
يسمى عليه بهذا االسم ليبعد أثر الذاتية إما في إعداد االختبار أو 
تصحيحه. ويتميز هذا النوع الصدق والثبات العاليان. ويقيس المعلم مهارة 

 واحدة في كل السؤال.
المزايا من هذا نوع االختبار هي سهولة التصحيح. وقد تقدمت  أما

طريقة تطوير االختبارات الموضوعية إلى درجة التي يلعب دور المعلم بشكل  
كبير في تصحيح األسئلة، كمثل قد تولى دور (الحاسوب) في بعض 

 االختبارات.
                                                             

القاهرة: دار (طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة، محمود رشدي خاطر وآخرون، ٢٠
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 هأنه له عيوبا أيضا، منها يحتاج المعلم وقتا طويال إلعداده، وقدرت
. بجانب distractorالختيار المفردات المناسبة، وتعيين البدائل أو يسمى ب

ذلك، أحيانا عدم القدرة ليقيس بعض القدرات كمثل القدرات االبتكارية 
 ٢١والتعبيرية.

كانت االختبارات الموضوعية أشكاال عديدة من أهمها اختبارات 
و ختبارات المطابقة أالصواب والخطأ، واختبارات التكملة أو ملئ الفراغ، وا

المزاوجة، واختبارات االختيار من متعدد. وسيتم شرح ما يلي مفصل عن هذه 
 األنواع مع توضيح مزاياها وعيوبها. 

 االختيار من متعدد  )أ
يعد اختبار االختيار من متعدد أحد أصعب االختبارات الموضوعية  

تي  سئلة المن حيث إعداده، ويتم أن يتمثل هذا االختبار في مجموعة األ
كل السؤال تتكون من مجموعة اإلجابات (أربعة أو خمسة)، ويتطلب 
التلميذ أن يختار إجابة واحدة صحيحة من اإلجابات المعروضة في كل 
السؤال أو يضع العالمة عليها أو يكتب رقم اإلجابة الصحيحة في المكان 

 المناسب. 
 أما مزايا االختبارات االختيار من متعدد كما يلي:

 يمكن أن يقدر اإلجابة بموضوعية كاملة  )١
 له تأثير أقل التقدير من اختبارات الصواب والخطأ )٢
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هي أكثر المرونة من االختبارات الموضوعية األخرى ألنها تستخدم  )٣
 لتقويم  القدرات والمهارات كمثل قدرة التذكر والفهم والتحليل وغيرها.

 :متعدد التاليةوهناك العيوب التي تؤخذ من اختبار االختيار من 
إعداد وتصميم هذا االختبار أصعب من االختبارات الموضوعية  )١

 األخرى.
  ٢٢تستغرق وقتا لقراءتها وإجابتها أطول من غيرها. )٢

 اختيار الصواب والخطأ  )ب
يعد اختبار الصواب والخطأ أحد أسهل االختبارات الموضوعية 

عضها بوأكثرها استخداما، ويتكون من عدد التعبيرات بعضها صواب و 
ارة في العب ( √)اآلخر خطأ. ويتطلب من التالميذ وضع عالمة صحيح 

في العبارة الخاطئة. عادة يستخدم هذا  )x(الصحيحة وعالمة خطأ 
   ٢٣ االختبار الختبار األفكار والحقائق والمفاهيم البسيطة.

 أما المزايا كما يلي:
 سهولة اإلعداد والتصحيح. )١
 اما.يمكن حكم اإلجابات موضوعيا تم )٢
يمكن التالميذ أن يجيبوا في الوقت المعين عن عدد الفقرات من هذا  )٣

 االختبار أكثر من االخبارات الموضوعية األخرى. 
 أما أهم العيوب فهي: 

                                                             
 .١٧٥) ص ٢٠١٠(دار زهران للنشر والتوزيع، القياس والتقويم في التربية والتعليم، هادي مشعان ربيع، ٢٢
 .١٦٩ص  القياس والتقويم.........هادي مشعان ربيع، ٢٣ 
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أي أن التالميذ الذين ال  %٥٠يتأثر هذا النوع عامل التخمين بنسبة  )١
 يعرفون إجابة صحيحة يستخدم االختبار بعشوائي. 

 رات هذا االختبار يتعلق بالحقائق البسيطة وال يناسبيهتم معظم الفق )٢
 أن يقيس التطبيق أو التحليل أو غيرها.

 المزاوجة/المطابقة )ج
كثير استخدام هذا االختبار خاصة في مرحلة التعليمية األساسية،  
ألنه يعتبر من أحد األساليب المفضلة لدى األطفال. يتم تقديم التالميذ 

القائمة ن المفردات في القائمة اليمنى بما يتطابق  بمع قائمتين أن يربطوا بي
اليسرى عن طريقة رسم الخط الذي يرتبط بينهما أو كتابة الحرف يمثل 

  ٢٤إجابة صحيحة لكل الفقرة في المكان المحدد لها.
 أما المزايا من هذا االختبار كما يلي:

قرة فأصبح تصميم الفقرة في اختبار المطابقة أسهل وأسرع من تصميم ال )١
ألنواع االختبارات الموضوعية على سبيل المثال اختبار االختيار من 

 متعدد. 
 يتطلب أقل الطباعة ويوفر التالميذ وقتا طويال للقراءة وإعطاء اإلجابة. )٢
 يمكن إجابة التالميذ قد قدرت بموضوعية كاملة. )٣

 والعيوب التي تؤخذ على اختبار المزاوجة أو المطابقة التالية:

                                                             
 . ٥٨م) ص ١٩٧١ن: دار الكتب العلمية، ، (لبناالقياس والتقويم التربويأسعد حسين عطوان وشيماء صبحي أبو شعبان، ٢٤
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تقسم بفقرة المطابقة المحدودة ألنها غير مناسبة إذا كانت  أن القدرة )١
أن يقيس القدرات والمهارات مثل تذكر المعلومات إال في الواقعية 

 النادرة. 
ال يناسب أن يستخدم هذا االختبار لوحدات الدراسية الصغيرة بسسب  )٢

وجود عالقة المتناظرة بين الفقرتين من قائمتين عليها، فإن استخدامه 
 يقتصر على المواد التعليمية التي تتميز من ناحية الطول.  سوف

 التكملة )د
يتطلب التالميذ أن يضعوا كلمة أو رقما أو رمزا في بعض التعبيرات 

من حيث  -إما كان مطلقا أو محدودا-التي تمكن أن تقدم عليها وهو 
مطلقا، يختار المعلم نصا من النصوص ويحذف الفاضة المهمة ويتطلب 

  ٢٥أن يملؤوا الفراغات أو العبارات المفقودة. التالميذ
 وأما المزايا من اختبار التكملة كما يلي:

 سهولة اإلعداد والتصحيح )١
 تمتع موضوعية كبيرة )٢
 فرصة التخمين أضعف من االختبارات الموضوعية األخرى. )٣

 وأما العيوب من اختبار التكملة فهي:
ه دور  مثل ليس ل يعتمد على حفظ المعلومات أي أن الفهم والتفكير، )١

 كبير في هذا نوع االختبار.
 يمكن استخدام المصحح اآلليّ  )٢

                                                             
 ٢٠١٢(بدون المدينة الطبعة: دار اليازوري العلمية، أنماط التفكير ومستويات التحصيل الدراسي، يامنة عبد القادر إسماعيلي، ٢٥

 . ٥٣م)، ص 
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  ٢٦وي إجابة واحدة.تالتي تح إلعداد الفقرة يصعب )٣
بناء على ذلك، ستتطور الباحثة التقويم اللغوي على أساس مهارات 
التفكير العليا باستخدام نوع االختبار االختيار من متعدد لترقية مهارة 

تهتم الباحثة قواعد نوع االختبار االختيار من متعدد كما  القراءة. وكذلك
 ٢٧يلي:

 يتضمن كل بند االختبار فكرة واحدة فقط )١
ا أن ، أي يجب عليهينبغي على هذا نوع االختبار اإلجابة الموثوقية )٢

تكون الوظيفة والمتساوية والمتجانسة وعدم اإلجابة "كلها الصحيح" 
 أو "كلها الخطأ"

 دة الصحيحة في كل بند االختبارالواحتكون اإلجابة  )٣
يتضمن كل السؤال جملة واضحة، إذا كونه الفقرة أو الصورة أو الجدول  )٤

 فيجب عليه الوظيفة.
 تحليل بنود االختبار -ز

كما عرفنا أن تحليل بنود االختبار يقام بالتالميذ بعد التجربة، وأنه يهدف 
قبيح والبنود النقحة) والبنود غير الجيد (الملمعرفة البنود الجيد (المقبول) 

(المردود). فهذه يرشد المعلم أو مصنف االختبار أن يقوم إصالح البنود االختبار 
التي غير جيد. بناء على ذلك، يوجد خصاالن لتحليل بنود االختبار وبالخصوص 

 ٢٨نوع االختبار اختيار من متعدد التالي:

                                                             
 .١٧٢ص  القياس والتقويم.........هادي مشعان ربيع، ٢٦

27Ahmad Yani, Cara Mudah Menulis Soal HOTS (Higher Order Thinking Skills), (Bandung: 
Refika Aditama, 2019), 28. 
28M. Ilyas Ismail, dkk, Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran, (Makassar: Cendekia Publisher, 
2020), 136.  
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 درجة الصعوبة -١
صعبة جدا، ومعناها إذا   أن بنود االختبار جيد هي ليس سهلة جدا أو

كانت كل التالميذ أن يجيبوا بند االختبار صحيحا أم خطأ فيقال هذا البند 
االختبار ليس اختبارا جيدا. وتهدف درجة الصعوبة لمعرفة كل البند االختبار 

 فهل هو صعبة جدا أو وسطة أو سهلة جدا، أما هذه الرموز كما يلي:
TK = {(WL+WH): N}x 100%  

 TK رجة الصعوبة= د 
WL + WH عدد اإلجابة الصحيحة = 

N عدد التالميذ أي مشترك االختبار = 
 وأما بالنسبة معايير درجة الصعوبة هي:

 فهو سهلة %٢٧إذا كان عدد النسبة المئوية  )أ
 فهو وسط %٧٢ - %٢٨إذا كان عدد النسبة المئوية بين  )ب
 فهو صعبة. %٧٣إذا كان عدد النسبة المئوية فوق  )ج

 مييزدرجة الت -٢
تدل درجة التمييز أن االختبار يميز بين المجموعة ذو القدرة العالية 
وضعيف المستوى، لدى درجة التمييز صحيحة إذا كان السؤال يجاب إجابة 
صحيحة عند المجموعة العالية أكثر من المجموعة الضعيفة. أما تصنيف 

ركين من كل التالميذ أو مشا %٢٧المجموعة العالية والضعيفة هو يتخذ 
 االختبار. هذا الرموز كما يلي:

DP = (WL-WH) : n  

DP : درجة التمييز 
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WL  عدد التالميذ الذين يسقطون في االختبار من المجموعة :
 الضعيفة

WH  عدد التالميذ الذين يسقطون في االختبار من المجموعة :
 العالية

n  =٢٧% × N  
 أن معايير درجة التمييز هي: Djiwandonoعند 

 جيدأو أكثر فتقال  ٠٫٥٠كانت نتيجة إذا  

 توسطفتقال  ٠٫٥٠و  ٠٫٢٠إذا كانت نتيجة بين 

 جيد غيرفتقال  ٠٫٢٠إذا كانت نتيجة أقل 

 فال توجد درجة التمييز ٠إذا كانت نتيجة 

 فهي سلبي –إذا كانت نتيجة 

 المبحث الثاني: التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا

 لغوي على أساس مهارات التفكير العليامفهوم التقويم ال -أ
عن معايير الكفاءة  ٢٠١٦عام  ٢١قانون الوزير التربية والثقافة رقم 

 Krathwolو   Andersonوتطور ب  ١٩٥٦الخريجين، وهي تصنيف بلوم في سنة 

. قد صنف بلوم نتائج التعليم إلى ثالث مجاالت أي المجال ٢٠٠١في سنة 
والمجال نفس الحركي. بناء على ثالث مجاالت المعرفي والمجال الوجداني 

أعاله، قد صار المجال المعرفي دورا مهما في عملية التقويم على أساس مهارات 
 ٢٩التفكير العليا التي تتكون من ست مستويات وهي:

                                                             
29Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Buku Penilaian Berorientasi Higher Order 
Thinking Skills, (2019), 15. 
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 Krathwolو   Andersonتصنيف عن  ٢،١جدول 

قياس الجتها لأما التقويم من ناحية المعرفية هو عملية جمع المعلومات ومع
عملية التعليم ونتيجة كفاءة التالميذ في شكل مزيج إتقان المعرفية (مهارات 

ومية التفكير) للتذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتقويم واإلبداع بمعرفة واقعية ومفه
وإجرائية وما وراء المعرفية. مهارات التفكير العليا هي عملية التفكير تتضمن على  

" وكفاءة ٥" وكفاءة التقويم أو يسمى ب "ج٤أو يسمى ب "ج كفاءة التحليل
يقول أن مهارات التفكير العليا  Brookhart".  عند ٦اإلبداع أو يسمى ب "ج

) كفاءة ٣) التفكير النقدي، (٢) كفاءة الفهم والتطبيق، (١تصنف إلى ثالثة هي (
  ٣٠حل المشكالت.

 العلياخصائص التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير  -ب
سوف تبحث الباحثة عن عملية التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير 

) ١العليا من ناحية المعرفية فقط، خصوص بشكل االختبار. أما الخطوات: (
) جمع نتائج ٤) تنفيذ التقويم، (٣) تطوير أدوات التقويم، (٢تصميم التقويم، (

 ثم وصفها.  ١٠٠-٠ياس ) إفادة نتائجه في شكل األرقام بمق٥التقويم، (

                                                             
30Moh. Ainin, Penilaian Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS) dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: Bintang Sejahtera, 2020), 70.  

التذكر
الفهم

قالتطبي
لالتحلي

التقومي
اإلبداع
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في إعداد التقويم الذي يستخدم    Andersonهناك توضيح عن تصنيف 
 ٣١اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا كما يلي:

 التذكر -١
أما أهداف هذا المجال لشرح اإلجابة الواقعية وتجربة التذكر واألفعال 

يطابق و المستخدمة التالية: يختار ويصف ويعرف ويشير ويحذف ويذكر 
 ويركز وينقل ويالحظ وغيرها مما يتعلق بالمجال التذكر. 

 الفهم -٢
ومؤشرات األفعال المستخدمة هي: يصنف ويعرض ويميز ويشرح ويعبر 
ويناقش ويوضح ويستنتج ويفسر ويميز ويعيد ترتيب ويلخص وي ويستنبط 

 وغيرها مما يتعلق بالمجال الفهم.
 التطبيق -٣

الة جته ويفهم خطة التطبيق في الحأي يفهم موعد التطبيق وإعطاء ح
المختلف من قبله. أما األفعال المستخدمة هي يعلل ويطبق ويجرب 
ويستخدم ويصنف ويحسب ويوضح ويعدل ويكتشف وغيرها مما يتعلق 

 بالمجال التطبيق.
 التحليل -٤

هناك األفعال المستخدمة هي يقارن ويميز ويرتب ويجزئ وغيرها مما 
 يتعلق بالمجال التحليل. 

 التقويم -٥

                                                             
31Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 
219. 
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األفعال المستخدمة في هذه المستوى هي يصدر الحكم وينقد ويناقش 
بالحجة ويقوم ويقدر قيمة ويبين التناقض ويدعم بالحجة وغيرها التي تتعلق 

 بالمجال التقويم. 
 اإلبداع -٦

أي يبتكر األفكار، أما األفعال المستخدمة هي يصمم ويفسر ويبتكر 
 ا مما تتعلق بالمجال اإلبداع. ويتطور ويكتب ويدور وينتاج وغيره

أما أحد األهداف من األفعال السلوكية هو لمساعدة المعلم في عملية 
تطوير بنود االختبار على درجة الصدق في كل المواد الدراسية وبالخصوص 
في مادة اللغة العربية، وكذلك يجب على المعلم أن يعين المستوى المنشودة 

 يدا. ناسبة ببنود االختبار لكي يكون اختبارا جويستخدم األفعال السلوكية الم

 خطوات إعداد بنود االختبار على أساس مهارات التفكير العليا -ج
أحد الخصائص األساسية من االختبار الجيد هو الصدق. فيجب على 
المعلم الذي يصمم بنود االختبار لمادة اللغة العربية على أساس مهارات التفكير 

 ٣٢إعدادها كما يلي:العليا أن يهتم خطوات 
 تعيين الكفاءات األساسية أو أهداف االختبار -١

إحدى المكونات المهمة في صدق االختبار هي مدى مناسبة بين مادة 
االختبار وهدف اإلجراء االختبار نفسه، فهل مادة االختبار قد قامت قياس 
 ما الذي يقيس بناء على الكفاءات األساسية المعينة في المنهج المستخدمة.

                                                             
32Moh. Ainin, Penilaian Berpikir ................, 98. 
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وكذلك يجب على المعلم أن يعين الكفاءات األساسية التي تكون مصدرا في 
 إعداد بنود االختبار للغة العربية. 

 اختيار محتوى االختبار -٢
هناك األشياء التي يهتم بالمعلم أو واضع االختبار الختيار محتويات 

 االختبار اللغة العربية التالية: 
بار تي سوف يتم التجربة، كمثل اختتعيين المكونات والمهارات اللغوية ال )أ

المفردات أو القواعد أو اختبار لمهارة القراءة أو مهارة الكالم أو مهارة 
 الكتابة.

 تعيين الموضوع الذي سيقوم التجربة تمثيلية.   )ب
 إعداد المؤشرات التي تقيس -٣

تدل المؤشرات على درجة كفاءة التالميذ محددا (الكفاءة األدنى أو 
طة أو الكفاءة العليا)، إذا كانت بنود االختبار لقياس الكفاءة الكفاءة المتوس

العليا فطبعا المؤشرات المعينة تدل عليها ولو في الحقيقة ليس كل التالميذ لم 
 تصل إلى الكفاءة العليا. 

 إعداد شعرية االختبار -٤
أما هدف الشعرية هو لتأكيد كل بنود االختبار المكتوبة فهل قد قامت 

ت المعينة، إذا يصمم المعلم شعرية االختبار واضحا فيسهله قياس المؤشرا
 تحصيل بنود االختبار جيدا أي االختبار الصدق والثبات. 

 إعداد خطة االختبار  -٥
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يصنف المعلم أو المصنف بنود االختبار أن يهتم عددها ونوعها ويناسب 
 بالشعرية المكتوبة، وكذلك يهتم بالقواعد اللغوية الصحيحة.

 الختبارمطالعة ا -٦
وبعد إعداد خطة االختبار فيجب المعلم أو المصنف أن يطالع بنود 
االختبار كلها. وهذه يقام بالمصنف أو المعلم نفسه أو يقام بمعلمي اللغة 

 العربية اآلخر. 
 إعداد االختبار النهائي -٧

هذه الخطوة إذا كانت بنود االختبار قد صحح وتخلص من النقصان إما 
و اللغة أو الكتابة. وبعدها بنود االختبار تستعد للتجربة من ناحية المضمون أ

 خصوصا لقياس مهارات التفكير العليا.

 المبحث الثالث: تعليم مهارة القراءة

 مهارة القراءة مفهوم تعليم -أ
أما القراءة هي المصدر الرئيسي  في تعليم اللغة العربية للمتعلمين، وهي 

ذين ، ويجب أن تقدم القراءة للمبتدئين المهارة التي تحتاج تدريبا خاصا ومتنوعا
لم يسبقوا لهم تعلم اللغة العربية تدرجا، تبدأ من مستوى الكلمة، ثم الجملة البسيطة 

 ٣٣(عادة مبتدأ أو خبر) إلى الجملة المركبة وقراءة الفقرة، ثم قراءة النصوص الطويلة.
تفسيره، أثناء  فهمه أوعملية تحويلية التي يناقش فيها القارئ معنى وآلية المقروء ل

القراءة إذ ال ينتقل المعنى من الصفحة إلى القارئ، وبدال من ذلك تتضمن القراءة 
مناقشة القارئ عن النص المعين بطريق العوامل المتعددة، كمثل معلومات القارئ 

                                                             
 . ٦٧م)، ص  ٢٠٢٠(القاهرة: الدار الثقافية للنشر، الكتابة)، -القراءة-الكالم-المهارات اللغوية (االستماعزينب طلعت حسن، ٣٣
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التي تتعلق  بالموضوع، وغرض القارئ قراءة لغة المجتمع التي تعود إليها القارئ، 
  ٣٤أمنيته من القراءة تستند إلى منطلق الخبرات السابقة.وثقافته و 

كما عرفنا أن تعليم مهارة القراءة هو عملية ذهنية فكرية تعتمد على ترجمة 
الرموز المكتوبة إلى دالالتها عن األفكار، وتعامل القارئ مع مادة مكتوبة، وحل 

أي  عة أسسالمشكالت. وبناء على ذلك، ينبغي على القراءة أن تركز على أرب
التعرف والنطق والفهم والنقد التفاعلي، وكذلك السلوك الصحيح في المواقف 

   ٣٥.المهمة التي تترجم إلى فاعلية القراءة اإليجابية
 

 أهداف تعليم مهارة القراءة -ب
الهدف الرئيسي لتعليم مهارة القراءة هو زيادة الكفاءة على التفاعل مع فهم 

ة داخلية وعقلية ال يمكن مالحظتها أو دراستها اللغة المكتوبة والقراءة عملي
مباشرة. كثير من المالحظين يربطون القراءة بالتفكير وهما ال ينفصالن في فهم 
اللغة المكتوبة ويعرف ثورندايك القراءة على أنها تعني التفكير يقول: قراءة فقرة 

لقراءة التعلم، ا تتضمن القيام بالتنظيم والتخيل اللذين يحدثان في التفكير، وتتضمن
وردة الفعل والحكم والتحليل والتركيب وحل المشكالت، االختيار، االستدالل، 

                                                             
التوزيع، مان: دار المسيرة للنشر و (عالمهارات القرائية والكتابية طرائق تدريسها واستراتيجياته، راتب عاشور ومحمد مقدادي، ۳٤

 .٦١م)، ص  ٢٠٠٩
اإلمارات: دار ( الكشاف األمين في معايير فنون اللغة العربية وطرائق تدريسها المتمركزة على المتعلم،فواز بن فتح الله الراميني، ٣٥

 . ١٢٠م)، ص ٢٠٠٩الكتاب الجامعي، 



۳۸ 

 
 

والتنظيم والمقارنة بين البيانات، بيان العالقات واالرتباطات والتقويم النافذ للمقروء.  
  ٣٦كما تتضمن االنتباه، والتجريد، والتعميم، والفهم، والتركيز والقياس.

 شبكة اإلنترنيت في عملية التعليم والتعلم أهمية استخدام -ج
في زمن اآلن تطور اإلنترنيت تطورا سريعا، كل الشخص يطلب استخدام 
اإلنترنيت. أما اإلنترنيت هو الشبكة من أجهزة الكمبيوتر متصلة ويكون أن يتواصل 
مع بعضنا بعضا عالميا عبر األسالك واألقمار الصناعية والراديو وغير ذلك. دور 

نترنيت قد طبق تطبيقا في كل المجاالت، كمثل في مجال التعليم والتعلم. كما اإل
عرفنا أن المعلم يطبق نموذج التعليم اإللكتروني بشكة اإلنترنيت، أي عملية التعليم 

تنوع أدوات التعليم اإللكتروني يجبر  ٣٧تقام في أي الزمان والمكان المناسب لها.
 هتمام اختيار األداة المعينة التي تناسب بأنماطعلى مصممي الدورات اإللكترونية ال

التعلم غالبية. هكذا، أهمية أنماط التعلم إذ يصمم الدورات اإللكترونية هي أحسن 
 ٣٨الختيار األدوات اإللكترونية تعطي الحرية للمتعلمين في االختيار من بينهم.

 كما عرفنا أن شبكة اإلنترنيت هي مثال واقعي لحصول المعلومات من
مختلف المصادر في العالم، وهذه تحتاج أسرع الوقت وأقل التكلفة. لذلك يؤكد 
الخبراء التكنولوجية أن استخدام شبكة اإلنترنيت في مجال التعليم والتعلم يحقق 

 الفوائد الكثيرة مثل:

                                                             
لتوزيع، (عمان: دار المسيرة للنشر واة طرائق تدريسها واستراتيجياته، المهارات القرائية والكتابيراتب عاشور ومحمد مقدادي، ۳٦

 . ٦٤م)، ص  ٢٠٠٩
37Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 194. 

ص.  م) ٢٠٠٨(عمان: دار الفكر، التطبيقات)، -األدوات-المبادئ-التعليم اإللكتروني (الفلسفةحمدي أحمد عبد العزيز، ٣٨
٦٧. 
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يتصل بين المؤسسة التعليمية المعينة واألخرى مما يساعد سريعا االتصال  -١
 ت واإلدرات والمدارس.بين الوزارة والمديريا

يساعد المعلم الختيار الطرق التعليمية ألن اإلنترنيت كمثل المكتبة الكبيرة  -٢
التي تتوفر فيه الكتب في كل مجال العلوم إما كانت السهلة أو الصعبة، وفيها 

 الوسائل التعليمية التفاعلية والممتعة. 
تعاوني. ويسبب التعلم اليساعد اإلنترنيت في عملية التعليم إما التعلم الفردي و  -٣

فيه إجادة المعلومات الكثيرة، يصعب على المتعلمين لبحث جميع القوائم، 
لذلك تستخدم طريقة التعلم التعاوني بين المتعلمين، بحيث يبحث المتعلم 

 في القائمة المعينة ويوجد المبحث المحتاج.
في أي الزمان  ميكون المرونة في عملية التعليم والتعلم، كان المتعلم أن يتعل -٤

 وفي أي المكان وكيف يشاء.
يستخدم المتعلم اإلنترنيت في عملية التعليم، يتحول من التعلم بطريقة قبول  -٥

 السلبي إلى التعلم بطريقة الموجهة الذاتية.
يتطور المتعلم كفاءة الحوار والتفكير واتساع األفق التي تساعده لتبادل اآلراء  -٦

 ن.واالقتراحات عن الموضوع المعي
من خالل شبكة اإلنترنيت يقوم المتعلم عديد البحوث العلمية والتفكير  -٧

 النقدي واإلبداعي واالبتكاري.
  ٣٩.سهولة تطوير محتوى المنهج المستخدم عبر اإلنترنيت -٨

 (Wordwall)وورد وال المبحث الرابع: برنامج 

                                                             
٣٩ http://www.mabarrat.org.lb / ٠٨:١٥م/ في الساعة  ٢٠٢٠نوفمبير  ٢٥متيسر في تاريخ. 
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 وورد وال مفهوم برنامج  -أ
ق الكفاءة دائما في تطبيكما عرفنا أن المعلم المحترف يتطور المعارف و 

واجباته. على سبيل المثال، يستخدم المعلم الطرق والوسائل التعليمية المناسبة 
لكي يكون عملية التعليم الموجودة مفهوما ومقبوال واهتماما. وكذلك في عملية 
التقويم، يحتاج المعلم ابتكارا مثل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

 ٤٠صبحت عملية التقويم ممتعة وفعالية ومجدية.كالوسيلة حتى أ
هناك كثير من الوسائل المستخدمة ليساعد عملية التقويم اللغوي، وأحدها 

. أي البرمجة على أساس التكنولوجيا التي تساعد ”Wordwall“وورد وال برنامج 
المعلم إلبداع مصادر التعليم والتعلم بسيطة وسهلة وتفاعلية. وهذه إحدى البرامج 

أي تمت تصميمها كمثل لعبة على كاهوت، عبر اإلنترنيت مثل برمجة 
 ٤١اإلنترنيت.

 
  

 وورد وال كيفية استخدام برنامج  -ب
في عملية  ”Wordwall“وورد وال برنامج أما الخطوات التي تستخدم 

 التقويم كما يلي:
وهناك توجد  ،/https://wordwall.netيدخل المعلم من خالل صفحة ويب  -١

أو مباشرة يدخل إلى الصفحة  (sign-up)لكثيرة. يبدأه بالتسجيل األيقونة ا
 .(log-in)الشخصية 

                                                             
40Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS........, 255. 
41https://wordwall.net/ 
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ويختار المعلم إحدى الموضوعات  (create activity)ثم إبداع األنشطة  -٢
الموجودة المناسبة. وهذا البحث يستخدم نوع الموضوع "االختبار 

(quiz).أي يساوي باالختبار االختيار من متعدد ،" 
لم موضوع االختبار ويصممه بنود االختبار لمهارة القراءة على يعطي المع -٣

أساس مهارات التفكير العليا عن الموضوع المتعلق، ثم يطقطق "انتهاء 
(done)" 

ينظم المعلم وقت االختبار، وفرصة فعل االختبار، وعشوائي األسئلة،  -٤
نتهاء اواستمرار بعد اإلجابة آليا، وأيضا يظهر اإلجابة الصحيحة أم ال في 

 اللعبة. ثم يطقطق "تطبيق في هذا االختبار".
 ينظم "لوحة التسجيل أعلى النقاط" أي اللوحة إلظهار نتائج التالميذ -٥
 " ثم يختار تعيين الوظيفة للتالميذ.(share)يطقطق المعلم "المشاركة  -٦
يعين نظام الوظيفة من إدخال أسماء التالميذ بنفسها وحد الوقت وانتهاء  -٧

 يطقطق "إبدأ".اللعبة. ثم 
 وأخيرا، ينسخ المعلم ربط الوظيفة إلى التالميذ.  -٨

 وورد والمزايا وعيوب برنامج  -ج
كماعرفنا أن كل الوسائل التعليمية على أساس اإللكترونية تكون المزايا  

 ، هناك المزايا يعني:”Wordwall“وورد وال والنقصان كمثل برنامج 
 مجانا. ”Wordwall“وورد وال يستخدم المعلم برنامج  -١
لعبة  ٢٢لعبة تفاعلية و ٣٤توجد الموضوعات المتنوعة أي تتكون من  -٢

 مطبوعة. وكل الموضوع يأثر دوافع التالميذ عند عملية التعليم والتقويم. 



٤۲ 

 
 

أن يستخدم باألنشطة التفاعلية  ”Wordwall“وورد وال يكون برنامج  -٣
مثل الحاسوب  ،والمطبوعة. أما التفاعلية هي تستخدمه بما يتصل باإلنترنيت

أو الجهاز اللوحي أو الهاتف أو آالت اإللكترونية األخرى. فطبعا، هذا 
ل الوباء فيروس كورونا مثل اآلن حتى كالبرنامج يناسب أن يطبق عند حالة 

. وأما e-learningعملية التعليم والتعلم بشبكة اإللكترونية أو يسمى ب 
 . PDFتنزيلها كملف  مباشرة أوالمطبوعة هي يطبع المعلم الوظيفة 

 إذا يوجد األنشطة لم تصح فيحررها المعلم سهلة. -٤
في أي مكان الذي  ”Wordwall“وورد وال تتعلم التالميذ باستخدام برنامج  -٥

يتصل باإلنترنيت. وكذلك يعد هذا البرنامج مناسبا جدا أن يطبق إلى أجيال 
 ت.يقرن الحادي وعشرين بحيث يحبهم أن يلعبوا لعبة عبر اإلنترن

يعرف التالميذ نتيجة االختبار في نهاية اللعبة في لوحة التسجيل أعلى  -٦
 النقاط.

ال يحتاج تنزيل االستمارة الخاصة  ”Wordwall“وورد وال استخدام برنامج  -٧
 في الحاسوب والهاتف ألن استخدامه من خالل برنامج قاعدة ويب.

لتذي قد نشر اوال وورد يكفي التالميذ كمشاركين التقويم لطقطق عنوا الربط  -٨
 المعلم إليهم، ثم إدخال بأسماءهم دون التسجيل الخاص.

 كما يلي: ”Wordwall“وورد وال وأما العيوب من هذا برنامج 
مجانا حتى خمس مرات،  ”Wordwall“وورد وال برنامج يستخدم المعلم  -١

ع ، أي يدفإن يكون أن يريد استخدامه غير محدود فوجب عليه اشتراك
 في كل شهر.  روبية ٥٤٠٠٠
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على نتيجة االختبار  (feedback)اليوجد المكان الخاص إلعطاء المالحظة  -٢
 لكل التلميذ في نهاية اللعبة.

 يحتاج اإلنترنيت القوية. -٣
 بوسيلة الهاتف غير واضح. ”Wordwall“وورد وال يلعب برنامج  -٤

 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

٥٤ 
 

 الباب الثالث

 منهجية البحث 
 

 مدخل البحث ومنهجه -أ
 Research and)مستخدم في هذا البحث هو البحث والتطوير إن المنهج ال

Development)،  أما هدف منهجه يعني ليحصل إنتاجا معينا مفيدا وعندما يطبقه في
. وتقوم الباحثة بالمدخل الكيفي أي يشرح عن كيفية تطوير ٤٢الميدان فيكون فعاال

رد وال وو رنامج التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام ب
(Wordwall) .والمدخل الكمي لمقياس فعالية استخدام برنامج  لترقية مهارة القراءة

في عملية التقويم تعليم مهارة القراءة على أساس مهارات  (Wordwall)وورد وال 
 التفكير العليا. 

 إجراءات البحث والتطوير -ب
موذج يتطور عن لحصول اإلنتاج، هذا الن ADDIEأن الباحثة تستخدم نموذج 

Reiser وMolenda  الذي يتكون من خمس خطوات وهي التحليل(Analyze) 
والتقويم  (Implement)والتنفيذ  (Develop)والتطوير  (Design)والتصميم 
(Evaluate).أما تختار الباحثة هذا النموذج يناسب باحتياجات البحث وكانت  ٤٣

اس االختبار لمهارة القراءة على أسالخطوات اإلجرائية بسيطة وواضحة ليحصل بنود 
 مهارات التفكير العليا. فتشرح الباحثة الخطوات كما يلي:

 (Analyze)التحليل  -١

                                                             
42Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 297. 
43Dewi Salma Prawiradiraga, Prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2008), 21. 
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 تحليل الحاجات للتعليم )أ
قامت الباحثة المقابلة مع معلمة اللغة العربية بعبر واتساب عن كيفية عملية 

ستخدمة ئل المتعليم اللغة العربية خصوصا في تعليم مهارة القراءة من الوسا
والمادة التعليمية والكتب المستخدمة وعملية التقويم أو من شكل بنود االختبار 
لمهارة القراءة والمشكالت الموجودة. ثم تحليل حاجة التالميذ في الفصل 

 الحادي عشر التي تناسب بخصائصهم.
 تحليل الحاجات للوسيلة التعليمية  )ب

محتويات في الفصل الحادي عشر بنود االختبار لمهارة القراءة تأخذ من  )١
، أما موضوعات المادة اللغة ٢٠١٣للمرحلة األولى التي تناسب بالمنهج 

نود التََّسوُّق والصِّحَّة والسََّفر. فطبعا، كل بهي العربية في هذه المرحلة 
" ٤االختبار تصمم على أساس مهارات التفكير العليا في مستوى التحليل "ج

 ". ٥ومستوى التقويم "ج
ألنه متيسرة وتطبيقية. سوف تستخدم وورد وال سهولة استخدام برنامج  )٢

 ويكفي التالميذ أن يستخدموا الهاتف أو الحاسوب. وورد وال الباحثة برنامج 
 (Design) التصميم -٢

تبدأ الباحثة تخطيط اإلنتاج الذي ستطوره بمناسبة تحليل االحتياجات  )أ
 الختبار لمهارة القراءة على أساسوالمشكلة. فهذا اإلنتاج المتطور هي بنود ا

"). ٥" والتقويم "ج٤مهارات التفكير العليا (في عملية التفكير التحليل "ج
وأما الخطوات التي تستخدم لتطوير بنود االختبار على أساس مهارات التفكير 

 خطوات كما شرحت في الباب الثاني.  ٧العليا تتكون من 



٤٥ 
 

 
 

رة القراءة على لمها تطوير بنود االختبارتبحث الباحثة المراجع المتعلقة في   )ب
إما من  (Wordwall) وورد والباستخدام برنامج أساس مهارات التفكير العليا 

 الكتاب األساسي أو الكتب المساعدة.
على أساس التخطيط في هذا  (Wordwall) وورد والبرنامج تصمم الباحثة   )ج

ميذ خصائص التالالبحث، تختار الموضوع الجذاب والممتع الذي يناسب ب
 في الفصل الحادي عشر، ثم تعين الوقت لعمل االختبار.

 (Develop)التطوير  -٣
تبدأ الباحثة أن تتطور اإلنتاج الذي قد خططت. أما مكونات اإلنتاج كما 
يلي: بنود االختبار لمهارة القراءة على أساس مهارات التفكير العليا التي تتكون 

تعدد، وكلها تدل على مستوى التحليل أسئلة بشكل االختيار من م ٢٠من 
". وتكون محتويات االختبار ثالثة موضوعات هي ٥" ومستوى التقويم "ج٤"ج

حَّة والسََّفر. أما مكونات برنامج  لتالميذ، هي: شخصية اوورد وال التََّسوُّق والصِّ
 الوقت المحدد إلجابة بنود االختبار لمهارة القراءة، لوحة القيمة. 

باحثة كل ما تحتاج لتطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات ثم تستعد ال
ثة لترقية مهارة القراءة، وبعدها تصلح الباح وورد والالتفكير العليا باستخدام 

وتتطور اإلنتاج الذي يناسب بنتائج االستبانة من الخبراء إما الخبير من وجه 
 ة. للغة العربيمحتوى االختبار والخبير من وجه تصميم االختبار ومعلمة ا

 (Implement)النتفيذ  -٤
في هذه الخطوة، ستقوم الباحثة تجربة المنتج أي تطبيق التقويم اللغوي 
ببنود االختبار لمهارة القراءة على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 



٤٦ 

 
 

تلميذا  ٢٨في الفصل الحادي عشر من قسم علم الطبيعي يتكون من  وورد وال
تلميذا في المدرسة الثانوية الحكومية  ٣٣جتماعي يتكون من وقسم علم اال

الواحدة جومبانج التي تناسب بتحليلها بعبر مجموعة واتساب. أما أهدافه لقياس  
كفاءة التالميذ في فهم المقروء على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام 

 .(Wordwall)وورد وال برنامج 
 (Evaluate)التقويم  -٥

األخيرة هي التقويم أي قد قّومت الباحثة اإلنتاج في كل أن الخطوة 
الخطوات األربعة المذكور أعاله، إجادة التقويم ليصلح المنتج. ربما تصلح 
الباحثة اإلنتاج من نقد واقتراحات ومداخالت الخبراء ومعلمة اللغة العربية في 

 المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج.  

 تجربة المنتج -ج

 ميم التجربةتص -١
 مرحلة االستشارة )أ

يراجع المحاضر بنود االختبار على أساس مهارات التفكير العليا التي  )١
ستتطور الباحثة وكذلك يرشد ويعطي االقتراحات والمداخالت لصالحية 

 اإلنتاج. 
 تصلح الباحثة اإلنتاج بمناسبة االقتراحات والمداخالت من المحاضر. )٢
 مرحلة الخبراء  )ب

أي الخبير من وجه محتوى االختبار والخبير من وجه تصميم يعطي الخبران،  )١
 .االختبار، التعليق والنقد والمداخالت أو االقتراحات عن اإلنتاج
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 ستقوم الباحثة تحليل البيانات من تقويم الخبراء )٢
 صالحية المنتج بمناسبة النقد واالقتراحات من الخبراء. )٣
 مرحلة تجربة الميدانية )ج

منتج أي االختبار لمهارة القراءة على أساس مهارات تقوم الباحثة تجربة ال )١
إلى التالميذ في الفصل  (Wordwall)وورد وال التفكير العليا باستخدام برنامج 

 الحادي عشر من قسم علم الطبيعي وقسم علم االجتماعي.
تعطي الباحثة االستبانة للتالميذ في الفصل الحادي عشر الذي يشاركون  )٢

 في هذا البحث.
 لباحثة نتائج االستبانة واالختبار.تحلل ا )٣

 أفراد التجربة -٢
 أفراد التجربة من الخبراء )أ

يقوم الخبراء بتقييم صالحية المنتج ومدى صالحيته. أما في هذه 
الخطوة، يقيم الخبيرين ومعلمة اللغة العربية بنود االختبار لمهارة القراءة على 

ة أن تنال ترجوا الباحثوال. وورد أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 
التصديق واالقتراحات والتعليقات عن تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات 

 لترقية مهارة القراءة. وورد وال التفكير العليا باستخدام برنامج 
 أفراد التجربة من التالميذ  )ب

كانت األفراد التجربة في هذه المرحلة هي الفصل الحادي عشر من قسم 
لطبيعي وقسم علم االجتماعي في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة علم ا

جومبانج. أما هدفها لجمع البيانات من نتيجة االستبانة واالختبار البعدي عن 
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ورد و تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 
 لترقية مهارة القراءة. وال 

 البيانات ومصادرها -٣
الباحثة تستخدم البايانات الكمية والباينات الكيفية. أما البيانات أن 

الكمية تجمع من االختبار البعدي عن تطوير التقويم اللغوي على أساس 
لترقية مهارة  (Wordwall)وورد وال مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

 الواحدةالقراءة في الفصل الحادي عشر في المدرسة الثانوية الحكومية 
جومبانج. وكذلك تجمع الباحثة البيانات من االستبانة عن استحقاق بنود 
االختبار لمهارة القراءة على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

، إما من الخبراء (من وجه الخبير محتوى االختبار (Wordwall)وورد وال 
ل الحادي ، و التالميذ في الفصوالخبير تصميم االختبار)، ومعلمة اللغة العربية

 عشر.
والبيانات الكيفية تجمع من تحصيل المقابلة واالستبانة عن فعالية 

كوسيلة التقويم في تعليم مهارة القراءة على أساس وورد وال استخدام برنامج 
مهارات التفكير العليا في الفصل الحادي عشر في المدرسة الثانوية الحكومية 

ي هذه الخطوة، تقوم الباحثة تحليل ونفسير تلك البيانات الواحدة جومبانج. ف
 أن تكون وصفيا. 

 مكان البحث/وحدة البحث -٤
تقوم الباحثة هذا البحث عن تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات 

لترقية مهارة القراءة في  (Wordwall)وورد وال التفكير العليا باستخدام برنامج 
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لواحدة جومبانج. وسوف تقوم تجربة اإلنتاج في المدرسة الثانوية الحكومية ا
الفصل الحادي عشر في قسم علم الطبيعي وقسم علم االجتماعي. أما في 

تلميذا.  ٣٣تلميذا وفي قسم االجتماعي  ٢٨قسم علم الطبيعي يتكون من 
ومعلمة اللغة العربية اسمها األستاذة آندانج نور حميدة. وتتطور الباحثة بنود 

ارة القراءة على أساس مهارات التفكير العليا في ثالثة موضوعات االختبار لمه
حَّة والسََّفر التي تتعلم في المرحلة األولى.   وهي التََّسوُّق والصِّ

 أدوات البحث -٥
 أن أدوات جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث كما تلي: 

 المقابلة  )أ
حادي عشر صل التقوم الباحثة المقابلة مع معلمة اللغة العربية في الف

لجمع البيانات عن الحاجة والمشكلة في عملية التقوي بعبر واتساب. 
وكذلك تقوم الباحثة المقابلة مع الخبراء بعبر واتساب لنيل اآلراء والتعليقات 
واالقتراحات عن تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا 

 قية مهارة القراءة.لتر (Wordwall) وورد وال باستخدام برنامج 
 االستبانة )ب

تستخدم الباحثة االستبانة على أساس ليكريت. ومقياس ليكريت هو 
تقييم المواقف أو السلوك المطلوب الذي تقدمه باألسئلة أو الجمل ويجب 

 ٤٤على المستجيبين إلعطاء اإلجابة.

                                                             
44Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), 108. 



٥۰ 

 
 

الصفحة لقياس اإلنتاج التي تعطي الباحثة إلى الخبيرين أي الخبير 
وجه محتوى االختبار، اسمها الدكتورة الحاجة دوي حميدة حنفي  األول من

وهي المحاضرة في مادة تطوير التقويم اللغوي في كلية الدراسات العليا 
بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج. والخبير الثاني من 
وجه تصميم االختبار، اسمه أحمد مكي حسن الماجستير، هو المحاضر 
في مادة التعليم اإللكتروني في جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 الحكومية ماالنج. 
توزع الباحثة االستبانة لكل التالميذ في الفصل الحادي عشر في قسم 
علم الطبيعي وقسم علم االجتماعي. ومعلمة اللغة العربية أي األستاذة آندانج 

رائهم عن اإلنتاج المتطور واستخدام نور حميدة. أما هدف االستبانة لمعرفة آ
 .(Wordwall)وورد وال برنامج 

 الوثائق )ج
تجمع الباحثة البيانات من وثائق التالميذ الذين يشاركون في هذا 

ونتائج االستبانة ، (Wordwall)وورد وال البحث وهي لقطة الشاشة من برنامج 
غة مع معلمة اللبوسيلة جوجل استمارة إما من الخبراء والتالميذ والمقابلة 

 العربية بعبر واتساب وحالة الفصل الحادي عشر عند عملية التقويم.
 االختبار )د

تطور الباحثة بنود االختبار لمهارة القراءة على أساس مهارات التفكير 
العليا لقياس والكتشاف كفاءة التالميذ في الفصل الحادي عشر عن فهم 

ساس وير التقويم اللغوي على أالمقروء. أما هدفها لتحصيل البيانات عن تط
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لترقية مهارة القراءة في المدرسة وورد وال مهارات القراءة باستخدام برنامج 
 الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج. 

 تحليل البيانات -٦
يستعمل هذا البحث تحليل البيانات الكمية والوصفية الكيفية التي 

 تناسب بأهداف البحث.
 البيانات الكيفية )أ

باحثة البيانات الكيفية بأسلوب الوصفية من نتيجة المقابلة مع تحلل ال
معلمة اللغة العربية في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج والوثائق 
من نتيجة االختبار لمهارة القراءة على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام 

وي لتطوير التقويم اللغ . وهذه البيانات األساسية(Wordwall)وورد وال برنامج 
 (Wordwall)وورد وال على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

 لترقية مهارة القراءة. 
 البيانات الكمية  )ب

تقوم الباحثة تحليل البيانات من نتائج االستبانة من معلمة اللغة العربية 
ابة والنقد جوالخبراء والتالميذ في الفصل الحادي عشر التي سوف تعطي اإل

واالقتراحات والتعليقات عن تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير 
لترقية مهارة القراءة في المدرسة  (Wordwall)وورد وال العليا باستخدام برنامج 

الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج. وكذلك تحلل الباحثة من نتائج االختبار 
 ي عشر. من التالميذ في الفصل الحاد

 ) تحليل البيانات من نتائج االستبانة معلمة اللغة العربية والخبراء والتالميذ١
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لتحليل البيانات  Skala Likertتستخدم الباحثة سكاال ليكرت 
 ٤٥الكمية، وعرضت بالدرجة في الجدول اآلتي:

 
 

 الدرجة أجوبة
 ٥ موافق جدا

 ٤ موافق
 ٣ وسط

 ٢ غير موافق
 ١ غير موافق جدا

 ٣٫١دول ج
 قيمة األجوبة لالستبانة

 ٤٦وتحلل الباحثة نتائج االستبانة بالرمز:
   X 100% xi∑ P =  

 x∑ 
 البيان:

   Pالمعدلة الصالحية : 
xi:∑  مجموعة القيمة اإلجابة المحصولة 
x:∑  قيمة األعلى 

 وصف النتيجة من االستبانة: وأما
                                                             
45Sanapiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, Metodologi Penelitian Pendidikan,(Surabaya: 
Usaha Nasional, 1982), 197. 

46 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 
1999), 313. 
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 بيان تقدير قيمة
 التنقيحال يحتاج  الئق جدا %١٠٠ - %٨١
 ال يحتاج التنقيح الئق %٨٠ - %٦١
 ال يحتاج التنقيح مقبول %٦٠ - %٤١
 يحتاج التنقيح ناقص %٤٠ - %٢١
 يحتاج التنقيح ناقص جدا %٢٠ - %٠

 ٣٫٢الجدول 
 وصف النتيجة من االستبانة

 ) تحليل البيانات من نتائج االختبار٢
 ”Wordwall“قبلي قبل استخدام برنامج أن الباحثة تحلل البيانات من نتائج االختبار ال

في عملية التقويم مهارة القراءة على أساس مهارات التفكير العليا واالختبار البعدي بعد 
في عملية التقويم مهارة القراءة على أساس مهارات التفكير  ”Wordwall“استخدام برنامج 

ختبار القبلي قيمة اال العليا، فتحتاج الباحثة نتيجة "ت حسابي" لمعرفة العالقة بين
 .Microsoft excelواالختبار البعدي، ولذلك تختبر الباحثة بالرموز المعين باستخدام 

 وهذا معيار التصديق لالختبار كما يلي:
مقبولة أي  1Hيتم إذا كانت درجة "ت حسابي" أكبر من "ت الرسم البياني"، ف

 ”Wordwall“يا باستخدام برنامج تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العل
لترقية مهارة القراءة في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج فعاال ونافعا، وإذا  

مقبولة أي تطوير التقويم  0Hكانت درجة "ت حسابي" أصغر من "ت الرسم البياني" فيتم 
لترقية مهارة  ”Wordwall“اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

 القراءة في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج غير فعاال أو اليوجد الفرق الكبير. 
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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

تشرح الباحثة عن إجابة األسئلة البحث التي تتكون من أسئلتين وهي كيفية صالحية 
ورد وال و اس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج تطوير التقويم اللغوي على أس

(Wordwall)  لترقية مهارة القراءة في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج والثانية
تشرح عن فعالية تطبيق التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

اءة في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة لترقية مهارة القر  (Wordwall)وورد وال 
 جومبانج.

في  ADDIEكما شرحت الباحثة في الباب السابق أن الباحثة تستخدم نموذج 
ورد وال و تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

(Wordwall) مهارة القراءة، وهذا يتكون من خمس خطوات أي التحليل  لترقية
 والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقويم كما يلي:

 التحليل  -أ
 تحليل الحاجات للتعليم -١

قامت الباحثة المقابلة بمعلمة اللغة العربية لحصول المعلومات عن كيفية عملية 
 ٤٧مبانج.ة الواحدة جو تعليم اللغة العربية وتقويمه في المدرسة الثانوية الحكومي

وتطبق عملية تعليم اللغة العربية على  ٢٠١٣تستخدم هذه المدرسة منهج 
أساس مهارات التفكير العليا، وهذه تأكد في الكفاءات األساسية ومؤشرات التعليم. 

                                                             
الوباء  عبر واتساب عند حالة  ٢٠٢٠أكتوبير  ٧كانت المقابلة بين الباحثة ومعلمة اللغة العربية في يوم األربعاء في التاريخ ٤۷

 . ١٩-كوفيد
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أما معلمة اللغة العربية اسمها االستاذة آندانج نور حميدة تعلم في الفصل الحادي 
اب . والكتلم الطبيعي وعلم االجتماعيعقسمين أي قسم عشر الذي يتكون من 

محتويات التي  ، وفيه ثالثالكتاب اإللكترونيالمستخدم في تعليم اللغة العربية هي 
حَّة والسََّفر.  تعلمت التالميذ في المستوى األولى وهي موضوع التََّسوُّق والصِّ

إللكتروني، على أساس ا وتستخدم المعلمة وسيلة واتساب منذ عملية التعليم والتعلم
ختبار بعبر ثم ترسل نتيجة اال الكتاب اإللكترونيوتقوم التالميذ عملية التقويم من 

 واتساب.
 ، يوجد فيه بنود االختبار لمهارةالكتاب اإللكترونيعند الحظت الباحثة 

والتطبيق " ٢" والفهم "ج١القراءة مازال تقيس كفاءة التالميذ في مستوى التذكر "ج
" ٤لم تقيس على أساس مهارات التفكير العليا في مستوى التحليل "ج "٣"ج

لذلك، هناك المشكلة في عملية تقويم مهارة القراءة التي لم  ."٥والتقويم " ج
تناسب بعملية تعليم مهارة القراءة على أساس مهارات التفكير العليا. كانت المعلمة 

، على الرغم لة التعليمية التطبيقيةعند عملية تعليم مهارة القراءة لم تستخدم الوسي
خصائص التالميذ في الفصل الحادي عشر تحتاج حالة عملية التعليم والتقويم 

 ممتعة غير مملة. 
 تحليل الحاجة للوسيلة التعليمية -٢

كما عرفنا أن عملية تعليم اللغة العربية خصوصا في مهارة القراءة على أساس 
 لتقويم مازال على مهارات التفكير األدنى أومهارات التفكير العليا، لكن عملية ا

األوسط، فتطور الباحثة بنود االختبار لمهارة القراءة على أساس مهارات التفكير 
". وتختار الباحثة برنامج ٥" ومستوى التقويم "ج٤العليا في مستوى التحليل "ج
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وهذا  .ألنه تفاعلي وممتع، وفيه كثير الموضوعات الواقعية ”Wordwall“وورد وال 
البرنامج تناسب بخصائص التالميذ في الفصل الحادي عشر في المدرسة الثانوية 
الحكومية الواحدة جومبانج، األعظم هم مجتهدون عند التعلم، وهذا تناسب بمادة 

 لتحقيق أهداف التعليم. ”Wordwall“وورد وال مهارة القراءة، فطبعا يساعد برنامج 
 التصميم -ب

 مهارة القراءة على أساس مهارات التفكير العلياتصميم بنود االختبار ل -١
أما خطوات تصميم بنود االختبار لمهارة القراءة على أساس مهارات التفكير 

 العليا هي:
 تعيين الكفاءات األساسية أو أهداف االختبار )أ

 الكفاءات األساسية التي سوف تطور إلى بنود االختبار هي:
ميذ ليعرض نتائج تحليل األفكار من أن كفاءة التال ٤٫٢الكفاءة األساسية  )١

النص الذي يتعلق بموضوع "التََّسوُّق (ِفي السُّْوق التـَّْقِلْيِدي، في السوق 
المركزي) من ناحية المعنى والشكل عن قواعد "عدد ألف ومليون ومليار 

 وبليون" شفهيا وتحريريا. 
ن النص ألفكار مأن كفاءة التالميذ لتقويم نتائج تحليل ا ٤٫٤الكفاءة األساسية  )٢

حَّة (اْلُمْسَتْشَفى َوالصَّْيَدلِيَّة، ِعَياَدة اْلَمرِْيض)" من  الذي يتعلق بموضوع "الصِّ
ناحية المعنى والشكل عن قواعد "حروف الجر وحروف العطف" شفهيا 

 وتحريريا. 
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أن كفاءة التالميذ لتقويم النص الذي يتعلق بموضوع  ٤٫٤الكفاءة األساسية  )٣
َياِحيَّة)" من ناحية المع"السََّفر َوا َياَحة (َوَساِئُل اْلُمَواَصَالت، اْلَمَناِطق السِّ نى لسِّ

 والشكل عن قواعد "االسم النكرة واالسم المعرفة" شفهيا وتحريريا. 
 اختيار محتوى االختبار  )ب

هناك ثالث محتويات التي تختار الباحثة أن تتطور االختبار وهي "التََّسوُّق" 
حَّة" و "السََّفر"، أما هذه المحتويات قد تعلم التالميذ في المستوى األولى. و"الصِّ

وأهداف االختبار لقياس كفاءة التالميذ في فهم المقروء، فتأخذ الباحثة النصوص 
 لكتاب اإللكترونيابموضوع "اْلُمَجمَُّع التَِّجارِْي، ِفي اْلُمْسَتْشَفى، السََّفر" في 

 قراءة. سوف تتطور الباحثة هذه المحتويات إلىلتطوير بنود االختبار لمهارة ال
 أسئلة الختبار االختيار من متعدد.  ٢٠

 إعداد المؤشرات )ج
البد بنود االختبار لمهارة القراءة المطورة تناسب بمهارات التفكير العليا 

". كما ٥" ومستوى التقويم "ج٤صوص على أساس مستوى التحليل "جوبالخ
 عرفنا أن المؤشرات لقياس مهارة القراءة هي:

 : المؤشرات المقيس٤٫٢الجدول 

 مستوى مؤشرات محتوى

 التََّسوُّق

كفاء التالميذ لتحليل النص عن "اْلُمَجمَُّع 
 التَِّجارِْي" تحريريا

 "٤مستوى التحليل "ج

ميذ إلجادة الحقائق عن نص كفاءة التال
 "اْلُمَجمَّع التَِّجارِْي" تحريريا

 "٥مستوى التقويم "ج
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حَّة  الصِّ

كفاء التالميذ لتحليل النص عن "ِفي 
 اْلُمْسَتْشَفى" تحريريا

 "٤مستوى التحليل "ج

كفاءة التالميذ إلجادة الحقائق عن نص "ِفي 
 اْلُمْسَتْشَفى" تحريريا

 "٥مستوى التقويم "ج

َفرال  سَّ

كفاء التالميذ لتحليل النص عن "السََّفر" 
 تحريريا

 "٤مستوى التحليل "ج

كفاءة التالميذ إلجادة الحقائق عن نص 
 "السََّفر" تحريريا

 "٥مستوى التقويم "ج

 إعداد شعرية االختبار  )د
كما عرفنا أن شعرية االختبار هي إحدى المحاولة لمصنف االختبار أن 

 وشعرية االختبار لمهارة القراءة المطور كما يلي:يكون اختبارا صحيحا. 
 : شعرية االختبار٤٫٣الجدول 

 مستوى المؤشرات الكفاءة األساسية
شكل االختبار "االختيار 

 من متعدد"

 جملة الرقم

يعرض نتائج تحليل 
األفكار من النص الذي 
يتعلق بموضوع "التََّسوُّق 

تحليل النص عن 
"اْلُمَجمَُّع 
 التَِّجارِْي"

، ٣، ٢، ١ ٤ج
٦، ٤ 

 أسئلة ٤
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ي (ِفي السُّْوق التـَّْقِلْيِدي، ف
 ق المركزي)السو 

تقويم النص عن 
"اْلُمَجمَّع 
 التَِّجارِْي"

 سئاالن ٥  ٥ج

 تقويم نتائج تحليل األفكار
من النص الذي يتعلق 

حَّة  بموضوع "الصِّ
ة، (اْلُمْسَتْشَفى َوالصَّْيَدلِيَّ 

 ِعَياَدة اْلَمرِْيض)"

حليل النص عن ت
 "ِفي اْلُمْسَتْشَفى"

، ١٠، ٧ ٤ج
١٣، ١٢ 

 أسئلة ٤

تقويم النص عن 
 "ِفي اْلُمْسَتْشَفى"

، ٩، ٨ ٥ج
١١ 

 أسئلة ٣

تقويم النص الذي يتعلق 
َياحَ  ة بموضوع "السََّفر َوالسِّ

(َوَساِئُل اْلُمَواَصَالت، 
َياِحيَّة)"  اْلَمَناِطق السِّ

تحليل النص عن 
 "السََّفر"

، ١٦، ١٤ ٤ج
١٨، ١٧ 

 أسئلة ٤

تقويم النص عن 
 "السََّفر"

، ١٩، ١٥ ٥ج
٢٠ 

 أسئلة ٣

 
 ”Wordwall“وورد وال تصميم برنامج  -٢

ورد وال و هذه الخطوات التي تطرح الباحثة بنود االختبار من خالل برنامج 
“Wordwall” :هي 
 ”Wordwall“وورد وال : الصفحة األولى من برنامج ٤٫١الصورة 
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، ثم أنشئ حسابا أو https://wordwall.net/الدخول إلى أوال، تسجيل 

، واختر (create creativity)استخدام البريد اإللكتروني. وثانيا، اختر إنشاء النشاط 
 كمثل في الصورة  (Quiz)نموذج "االختبار" 

 ”Wordwall“وورد وال : الموضوعات في برنامج ٤٫٢الصورة 

 
" اكتب عنوان اللعبة ووصفها. ثم (Quiz)"االختبار  وثالثا، بعد اختيار نموذج

اكتب بنود االختبار واإلجابات (االختيار من متعدد "أ" حتى "ه")، وتعيين اإلجابة 
. وبعد ”newsroom“أسئلة، اختر موضوع  ٢٠الصحيحة. وبعد إعداد االختبار 
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إلى الرقم فرصة، واستمرار  ٧دقيقة. وإعطاء التالميذ  ٤٥ذلك، تعيين الوقت إلى 
التالي آليا. في أخير اللعبة، يستطيع التالميذ نتيجتهم في اللوحة. إذا اللعبة قد 

 استعدت، انتشر بلينك إلى التالميذ بعبر واتساب. 
يستخدم التالميذ الهاتف أو الحاسوب، البد عليهم لكتابة أسمائهم في 

بعد إجابة المعين. و األول، ويستطيعون أن يجيبوا االختبار مرة واحدة فقط بالوقت 
 األسئلة، كانت نتيجتهم في اللوحة. 

 
 
 

 : مشاركة اللعبة إلى التالميذ٤٫٣الصورة 

 
 التطوير -ج

 إعداد بنود االختبار -١
تتطور الباحثة بنود االختبار على أساس مهارات التفكير العليا التي تتكون 

ع ْلُمَجمَّ أسئلة، وأما السؤال األول حتى السؤال السادس يبحثون عن "ا ٢٠من 
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حَّة" والسؤال  التَِّجارِْي" والسؤال السابع إلى السؤال الثالث عشرة يبحثون عن "الصِّ
الرابع عشرة إلى السؤال العشرين يبحثون عن "السََّفر". وهذه بنود االختبار كما 

 يلي:
ِة، ِمْثُل ِقْسُم الَفَواِكَه يَـْوِميَّ َحاَجاِت الْ َمَكاُن الَِّذْي يَِبْيُع الْ ُمَجمَُّع التَِّجارِْي ُهَو الْ الْ  )١

رِْي الَ َيْحَتاُج َأْن يـَُقاِبَل ُمْشتَ َمالَِبس. الْ َمْأُكْوَالت َوالْ ُمتَـنَـوَِّعة َوِقْسُم الْ َوالَخْضَرَواُت الْ 
ا َيْدَفُع ًة. أَمَّ الَباِئَع لِْلُمَعاَمَلِة، ِألَنَُّه يـَْعِرُف ِسْعَر اَألْشَياَء الَِّتْي ُيْحَتاُج إِلَْيِه ُمَباَشرَ 

اَجاِتِهْم ِفي ُمَحاِسِب، َفِلَذِلَك َيْشُعُر النَّاُس بِالسُُّرْوِر ِعْنَد ِشرَاِء حَ لْ ْشَترِْي إَِلى االمُ 
 اْلُمَجمَِّع التَِّجارِْي.

 
، ِإالَّ ........هَ بِ  الُجْمَلُة اْلُمَناَسَبة   َذا النَّصِّ

ْيِء ُمَباشَ يـَْعِرُف الْ  -أ  َرةً ُمْشَترِْي َثَمَن الشَّ
 َمَكاُن يَِبْيُع الَحاَجاِت اليَـْوِميَّةِ َذا الْ هَ  -ب
َر ُمَباَشَرةً يـَْعِرُف الْ -ج ْيِء َغيـْ  ُمْشَترِْي َثَمَن الشَّ
َعاَدِة ِفي الُمَجمَِّع التَِّجاِريْ  -د  َيْشُعُر النَّاُس السَّ
 َمالَِبَس الُمتَـنَـوَِّعةِ ُهَناَك يـُْوَجُد الْ  -ه

 اإلجابة: ج
 " لتمييز المعلومات في النص٤التحليل "جالسؤال األول هو المستوى 

 .....  ُمَجمَُّع التَِّجارِْي؟َما ُهَو الْ  )٢
 اْلَمَكاُن الَِّذْي َيْحَفُظ الَمْرَضى -أ

 َمَكاُن الَِّذْي يَِبْيُع ِقْسَم النـََّباتَاتِ الْ  -ب
 ُمَعاَمَلةَ اُن الَِّذْي يـَُقْوُم بِِه الْ كَ مَ الْ -ج
 رَاتِ َكاُن الَِّذْي يَُمرُّ السَّيَّامَ الْ  -د
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 َمَكاُن الَِّذْي يَِبْيُع الّحاَجاِت الَبَشرِيَّةالْ  -ه
 اإلجابة: ه

 ." لتحليل المعلومات في النص٤السؤال الثاني هو المستوى التحليل "ج
 َثَمن فَاِكَهة
 ِلِكْيلو َواِحد ٢٥٫٠٠٠ بـُْرتـَُقال
 ِلِكْيلو َواِحد ٣٠٫٠٠٠ َجوَّاَفة
 ِلِكْيلو َواِحد ٣٥٫٠٠٠ تـُفَّاح
 ِلِكْيلو َواِحد ٥٠٫٠٠٠ ِعَنب

 ُمَناَسَبة ِهَي ........ الُجْمَلة الْ  )٣

 َثَمُن التـُّفَّاح أَْرَخص ِمَن البـُْرتـَُقال -أ
 َثَمُن الَجوَّاَفة أَْغَلى ِمَن الِعَنب -ب
 َثَمُن البـُْرتـَُقال أَْرَخص ِمْن َغْيرِهِ  -ج
 َثَمُن الَجوَّاَفة أَْغَلى ِمَن التـُّفَّاح -د
 ِمْن َغْيرِهِ  َثَمُن الِعَنب أَْرَخص -ه

 اإلجابة: ج
 " لتمييز المعلومات في النص٤السؤال الرابع هو المستوى التحليل "ج

رُبِيَّة. َما  ٣٥٫٠٠٠ُتِحبُّ عائشة البـُْرتـَُقاَل َواْلَجوَّاَفة، تُرِْيُد ِشرَاِئِهَما َلِكْن َلَديـَْها  )٤
 ؟ُيَك َعْن َهَذا الَحالرَأْ 
لُ َتْشَترِْي عائشة  -أ  و َواِحدالَجوَّاَفة ِكيـْ

 َتْشَترِْي عائشة البـُْرتـُُقال ِكيـُْلو َواِحد َوالَجوَّاَفة ِنْصف ِكيـُْلو -ب
 َتْشَترِْي عائشة البـُْرتـَُقال َوالَجوَّاَفة ِكيـُْلو َواِحد -ج
 َتْشَترِْي عائشة التـُّفَّاَح ِكيُلو َواِحد -د
ُلو َوالتـُّفَّاح أَْيًضا  -ه  َتْشَترِْي عائشة البـُْرتـُُقال ِنْصف ِكيـْ
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 " لتقويم الجدول٥الرابع في مستوى التقويم "ج السؤال
ا ِفي الُغْرَفِة اْلُمَعّدِة ِلِقَياِس َأْن ُيَجرِّبـَهَ  قـَْبَل َيْشَترِْي اْلَمالَِبَس، َيْسَتِطْيُع اْلُمْشَترِي )٥

  اْلَمالَِبس. أَْيَن ُنطَبُِّق َهِذِه الُجْمَلة؟
 ِبسالَ َيْحَتاُج الُمْشَترِْي َأْن ُيَجرَِّب اْلَمالَ  -أ

 ُنطَبُِّقَها ِفي السُّْوق التـَّْقِلِديْ  -ب
 ُنطَبُِّقَها ِفي السوبارماركيت -ج
 َيْسَتِطْيُع الُمْشَترِْي َأْن َيْخَتاَر اْلَمْلَبس اْلُمَناِسب -د
 يـَْعِرُف الُمْشَترِْي َمَقاَس اْلَمالَِبس -ه

 دإلجابة: ا
 " لتخليص الجملة٥السؤال الخامس هو المستوى التقويم "ج

  ُمَجمَِّع التَِّجارِْي، ِإالَّ ........ُص الْ هِذِه َخَصائِ  )٦
 َمَكاُن َنِظْيٌف َوَجِمْيلٌ الْ  -أ

 ِفْيِه َتْخِفيَضاٌت َكِثيـْرَة -ب
 ُيِحبُّ النَّاَس ْأْن يـََتَسوَّقـُْوا ُهَنا-ج
ٌر َوَواِسعٌ الْ  -د  َمَكاُن َكِبيـْ
 الَ يَبِْيُع الَخْضَرَوات واْلَمْأُكْوَالت -ه

 اإلجابة: ه
 " لتمييز المعلومات٤ستوى التحليل "جالسؤال السادس هو الم

 : َكْيَف َحاُلك يَا محمد؟ خديجة )٧
 : َأْشُعُر بِأََلٍم ِفي اْلَحْلِق َوَأْصَعُب ِألَْكِل الطََّعام محمد
 : اِفْـَتْح َفمََّك يَا َأِخْي. َخالد

 : طَيِّب محمد
ٌر ِفْي َحْلِقَك. َخالد  : ما شاء الله، ُهَناَك اْلِتَهاٌب َكِبيـْ
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ْشُعُر : ُأِصْبُت الُحمَّى قـًْبَل اَألْمِس، ِألَنَّ ِفْي َحْلِقْي اْلِتَهاٌب أَْيًضا. َولِكْن   أَ  خديجة
 ِصحًَّة اآلَن.

  هِذِه الُجْمَلة َصِحْيَحة، ِإالَّ ......
 َشَعَرْت خديجة الُحمَّى -أ

 َحاُل خالد ِبَخْيٍر َوَعاِفَيةٍ  -ب
 َيْشُعُر محمد بِأََلٍم ِفْي َبْطِنهِ  -ج
 ْأُكُل محمد الطََّعام َلْم يَ  -د
 ِفْي َحْلِق محمد اِْلِتَهاٌب َكِبيـْرٌ  -ه

 اإلجابة: ج
 " لتمييز المعلومات في الحوار٤السؤال السابع هو المستوى التحليل "ج

  َما الُخَالَصة ِمْن ذِلَك الِحَوار؟ )٨
 ُمْسَتْشَفىالَبُدَّ َعَلى خديجة َأْن َتْذَهَب إَِلى الْ  -أ
 ُمْسَتْشَفىْذَهَب إَِلى الْ الَبُدَّ َعَلى خالد َأْن يَ  -ب
 ُمْسَتْشَفىالَبُدَّ َعَلى محمد َأْن َيْذَهَب إَِلى الْ  -ج
 ُمْسَتْشَفىالَ َيْحَتاُج محمد َأْن َيْذَهَب إَِلى الْ  -د
 ُمْسَتْشَفىالَ َتْحَتاُج خديجة َأْن َتْذَهَب إَِلى الْ  -ه

 اإلجابة: ج
 " ليصدر الحكم٥السؤال الثامن هو المستوى التقويم "ج

َخاَن َخْمَس َمرَّاٍت ُكلَّ يـَْوٍم. َواآلَن َيْشُعُر بِأََلٍم َشِدْيدٍ أح )٩ ن، َيْشَرُب الدُّ  مد ُمَدخِّ
 ؟إَِلى أَْيَن َيْذَهُب أحمدِفْي َصْدرِِه. 

 يـَْفَحُص أحمد إَِلى الطَِّبْيب الُمَتَخصِّص بِالَحْنَجَرة -أ
 يـَْفَحُص أحمد إَِلى الطَِّبْيب الُمَتَخصِّص بِاْلَعْين -ب
 يـَْفَحُص أحمد إَِلى الُمَمرِّض -ج
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 يـَْفَحُص أحمد إَِلى الطَِّبْيب الُمَتَخصِّص بِالرِّئَة -د
 يـَْفَحُص أحمد إَِلى ُمَوظَُّف الُمْسَتْشَفى -ه

 ة: داإلجاب
 " لتقييم الجملة٥السؤال التاسع هو المستوى التقويم "ج

ْجرَاءَاُت لِْلَفْحِص: )١٠  َهِذِه اْإلِ
 اِنـَْتِظْر َحتَّى َيْدُعْوَك اْلُمَوظَّف )أ(
 ِاْضَغْط َعَلى َهَذا اْلِجَهاِز لِْلُحُصْوِل َعَلى َرْقِم الطَّابـُْور  )ب(
 ِاْذَهْب إَِلى ُغْرَفِة الطَِّبْيبِ  )ت(
 ْيِل َواْمَإلِ اْالِْسِتَمارَِة اْلَمْطُلْوبَةُقْم بِالتَّْسجِ  )ث(

  رَتِّْب هِذِه الُجْمَلة لَِتُكْوَن اِإلْجرَاءَات الصَِّحْيَحة!
 (ب)،(ت)،(ث)،(أ) -أ
 (ب)، (أ)، (ث)، (ت) -ب
 (ب)، (ث)،(أ)،(ت) -ج
 (ب)، (ت)، (أ)، (ث) -د
 (أ)، (ب)، (ث)، (ت) -ه

 اإلجابة: ب
 ب الجمل" لترتي٤السؤال العاشر هو المستوى التحليل "ج

َبة، ثُمَّ ُتِصْيُب زَيـَْنب اْلُحمَّى، َتْشُعُر بِاْرتَِفاٍع ِفْي َدَرَجِة اْلَحرَارَِة. أَمَّا أُمَُّها الطَّ  )١١ ِبيـْ
 تـَْفَحُصَها ِبِمْقَياِس اْلَحرَارَة، َدَرَجُة َحرَارَِتَها أَْربـَُعْوَن َدَرَجًة ِمَئوِيًَّة.

 َما رَأُْيَك َعْن َهِذِه اْلِقصَّة؟
 َبِغي َعَلى زَيـَْنب ِألَْكِل اللََّبنيـَنْـ  -أ
 يـَنـَْبِغي َعَلى أُّم زَيـَْنب ِلِذَهاِب اْلُمْسَتْشَفى -ب
 يـَنـَْبِغي َعَلى زَيـَْنب ِالْسِترَاٍح قَِلْيلٍ  -ج
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 يـَنـَْبِغي َعَلى زَيـَْنب ِلِذَهاِب الصَّْيَدلِيَّة -د
َواء -ه  يـَنـَْبِغي َعَلى زَيـَْنب ِلُشْرِب الدَّ

 اإلجابة: ه
  ُمَناَسَبة ِهَي ......الُجْمَلْة الْ  )١٢

 َتْشُعُر زينب بِاْرتَِفاٍع ِفْي َدَرَجِة الَحرَارَة -أ
 ُمْسَتْشَفىتـَْعَمُل أُمُّ زَيـَْنب ِفي الْ  -ب
 َتْشُعُر أُمُّ زَيـَْنب الُحمَّى-ج
 َحرَاَرةتـَُقيُِّس زَيـَْنب ِبِمْقَياِس الْ  -د
 َدَرَجُة الَحرَارَة ِهَي َثالَثـُْون -ه

 اإلجابة: أ
 " لتقييم النص٥ة هو المستوى التقويم "جالسؤال الثاني عشر 

 َمرِْيِض، ِإالَّ ...ى الْ هِذِه َنِصْيَحُة الطَِّبْيِب إِلَ  )١٣
 ُكِل الَخْضَرَوات َوالَفَواِكَه َكِثيـْرَة -أ

 ِاْسَترِْح رَاَحة َكاِفَية -ب
 ِاْشَرِب الدَُّخان ُكلَّ يـَْومٍ  -ج
َواء َثَالَث َمرَّات -د  تـََناَوِل الدَّ
 َبةُقِم الرِّيَاَضة ُمرَتـَّ  -ه

 اإلجابة: ج
 " لتمييز المعلومات في النص٤السؤال الثالث عشرة هو المستوى التحليل "ج

 : أَْيَن َقَضْيَت اْلُعْطَلة يَا عمر؟ حسن )١٤
 : َسافـَْرُت ِإَلى اْلِجَبال. َوأَْنَت؟ عمر

 : َقَضْيُت اْلُعْطَلة ِفْي بـَْيِت َجدِّْي. حسن
 َوأَْنِت يَا مريم؟   
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 ِإَلى َشاِطِئ اْلَبْحِر. : َسافـَْرتُ   مريم
 ُمَناَسَبة ِبهَذا اْلِحَواِر ِهَي .....الُجْمَلة الْ 

 زَاَرت مريم بـَْيَت َجدَِّها ِفي يـَْوِم اْلُعْطَلة -أ
 ُيِحبُّ حسن َأْن َيْذَهَب إَِلى اْلِجَبال -ب
 َسافـََر عمر إَِلى اْلَبْحرِ  -ج
 زَاَر حسن بـَْيَت َجدِِّه ِفي يـَْوِم اْلُعْطَلة -د
 مر َوحسن اْلُعْطَلةُيِحبُّ ع -ه

 اإلجابة: د
 " لتمييز المعلومات في النص٤السؤال الرابع عشرة هو المستوى التحليل "ج

 
  َذا اْلِحَوار؟َما اْلُخَالَصة ِمْن هَ  )١٥

 َقَضْوَن اْلُعْطَلَة ِفي اْألََماِكن اْلُمْخَتِلَفة -أ
 َقَضْوَن اْلُعْطَلَة ِفي َشاِطِئ اْلَبْحرِ  -ب
 ي اْلِجَبالَقَضْوَن اْلُعْطَلَة فِ -ج
 َقَضْوَن اْلُعْطَلَة ِفي اْلَعالَم -د
 َقَضْوَن اْلُعْطَلَة ِفي بـُيـُْوتِِهمْ  -ه

 اإلجابة: أ
 " ليصدر الحكم٥السؤال الخامس عشرة هو المستوى التقويم "ج

اِفَذِة  النَّ َسافـََر َخاِلد إَِلى إِْنُدْونِْيِسَيا ِفْي السَّاَعِة الثَّالَِثِة بِالطَّائِرَة، َوَجَلَس َجاِنبَ  )١٦
َلة ِمْن ُعُلوٍّ. بـَْعَد َعْشُر َساَعاٍت َوَصَلْت الطَّائِرَُة إِلَ  ى ِلُمَشاَهَدِة اْلَمَناِظر اْلَجِميـْ

 َمطَاِر ُجَواْنَدى ِبَمِديـَْنِة ُسْورَابَايَا. ثُمَّ َذَهَب َخاِلد إَِلى اْلُفْنُدِق لِلرَّاَحِة.
اَعِة َيِصُل َخاِلد ِفي َمطَار   ُجَواْنَدى؟ ِفي َأيِّ السَّ
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  -ج  -ب  -أ

 ٤٨ -ه   -د
 اإلجابة: ب

 " لتحليل المعلومات في النص٤السؤال السادس عشرة هو المستوى التحليل "ج
، ِإالَّ ...... )١٧   الُجْمَلة اْلُمَناَسَبة ِبَهَذا النَّصِّ

 َوَصَلْت الطَّائِرَُة إَِلى َمطَاِر ُجَواْنَدى -أ
 َسافـََر َخاِلد إَِلى ُسْورَبَايَا -ب
 َذَهَب َخاِلد إَِلى اْلُفْنُدِق لِْلَعَملِ  -ج
 َجَلَس َخاِلد َجاِنَب النَّاِفَذةِ  -د
  َسافـََر َخاِلد ِفي السَّاَعِة الثَّالِثَة -ه

 اإلَجابة: ج
 " لتمييز المعلومات في النص٤السؤال السابع عشرة هو المستوى التحليل "ج

رَِة بَاِلْي، َوَبَسُطْوا َأْجَمُل َشَواِطئ َجزِيْـ زَاَرْت فاِطَمة َوَعائَِلتـَُها َشاِطَئ ُكْوتَا، َوُهَو  )١٨
َلة، َلْونُ   اْلِفرَاَش َعَلى الّرَِماِل، َوَجَلُسْوا أََماَم الَبْحِر، َوَشاَهُدْوا اْلَمَناِظِر اْلَجِميـْ

َفاِطَمة  تْ الَبْحِر أَْزَرٌق، َوالسُّيَّاُح الَِّذْيَن يـَْلَعبـُْوَن َعَلى الّرَِماِل َوِفي اْلِمَياِه. َشُعرَ 
َعاَدِة.  بِالسُُّرْوِر َوالسَّ

  ِلَماَذا َيْخَتاُر فاطمة َوَعائَِلتـَُها َشاِطَئ ُكْوتَا؟
 ِألَنَّ ُيِحبُّ السُّيَّاُح زِيَارَتَهُ  -أ

                                                             
48https://bimbelbrilian.com/gambar-jarum-jam-pada-pukul-01-00-sampai-pukul-12-00/ تم الوصول 

نهارا ١٤:٤٠، الساعة ٢٠٢٠ديسمبير  ١٤في يوم اإلثنين،   
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 ِألَنَّ َلْوَن اْلَبْحِر أَْزَرقٌ  -ب
َعاَدةَ  -ج  ِألَنـَُّهْم َيْشُعُرْوَن السَّ
َلةٌ  -د  ِألَنَّ الّرَِماَل َجِميـْ
 َمُل َشَواِطئ َجزِيـْرَِة بَاِليْ ِألَنَُّه َأجْ   -ه

 اإلجابة: ه
 " لتقييم النص٥السؤال الثامن عشرة هو المستوى التقويم "ج

 ؟َماذا َأَحسَّْت َفاِطَمة ِفي النَّصِّ السَّاِبق )١٩
 ِهَي ِفي ُحْزٍن ِعْنَد زِيَارَة بَاِلي -أ

 الَ تـَُباِلْي الُعْطَلة ِفي بَاِلي -ب
 ْوتَاِهَي ِفْي ُسُرْوٍر ِفْي َشاِطِئ كُ  -ج
 ِهَي ِفْي قـََلٍق ِعْنَد ُمَشاَهَدة الَمَناِظر -د
َعاَدة ِعْنَد َتِصُل إَِلى اْلُفْنُدق -ه  َتْشُعُر السَّ

 جإلجابة: ا
 " لتقييم النص٥السؤال التاسع عشرة هو المستوى التقويم "ج

 َما رَأُْيَك َعْن زِيَارَة َفاِطَمة إَِلى بَاِلْي؟ )٢٠
 بَاِلي الَ َتْحَتاُج فاطمة الُعْطَلة ِفيْ  -أ

ُر ُمِهمّ  -ب  اْسِتْغرَاُق الُعْطَلة ِفي بَاِلي َغيـْ
 َتْحَتاُج الَماَل الَكِثْير  -ج
 زِيَارَُة فاطمة إَِلى بَاِلْي ُمْمِتَعة -د
 زِيَارَُة فاطمة إَِلى بَاِلْي ُمِملَّة -ه

 اإلجابة : د
 " إلعطاء الحجة٥السؤال العاشرون في مستوى التقويم "ج
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تقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا المبحث األول: صالحية تطوير ال
 ”Wordwall“وورد وال لترقية مهارة القراءة باستخدام برنامج 

 مطالعة االختبار -١
في هذه الخطوة تحتاج الباحثة أن تطالع اإلنتاج إلى الخبيرين وهما الدكتورة 

 نالحاجة دوي حميدة حنفي كالخبيرة من ناحية محتوى االختبار وأحمد مكي حس
الماجستير كالخبير من وجه تصميم االختبار ومعلمة اللغة العربية في المدرسة الثانوية 
الحكومية الواحدة جومبانج اسمها أندانج نور حميدة. تعطي الباحثة إليهم اإلنتاج أي 

ورد وال و االختبار لمهارة القراءة على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 
(Wordwall) ستبانة، أما حصول تحكيم الخبراء كما يلي:واال 

 الخبيرة األولى من وجه محتوى االختبار )أ
قامت الباحثة تصديق اإلنتاج إلى الخبيرة األولى أي الدكتورة الحاجة دوي 
حميدة حنفي عن مضمون االختبار لمهارة القراءة على أساس مهارات التفكير العليا 

وأعطت االستبانة إليها في يوم األربعاء التاريخ  (Wordwall)وورد وال برنامج باستخدام 
بعبر واتساب لنيل تعليقها واقتراحها، وأما حصول االستبانة كما  ٢٠٢٠ديسمبر  ١٦

 يلي: 
  : نتيجة االستبانة من الخبيرة األولى من ناحية محتوى اإلنتاج٤٫٤الجدول 

 تعليق الخبير رقم
 نتيجة

 التقدير
١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

 اجتقديم اإلنت
 موافق    √  مناسبة بنود االختبار بالمؤشرات .١
مناسبة بنود االختبار بالمحتويات  .٢

 موافق جدا     √ لمهارة القراءة

 موافق    √  يكون حافز جذابا .٣
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 وسط   √   ظهور تقديم الصور .٤
 موافق    √  وسيلة التقويم تطبيقية وفعالة .٥
جودة االختبار تناسب بمرحلة  .٦

 المدرسة الثانوية
 موافق    √ 

 موافق    √  عدد الوقت لالختبار كفاية .٧
 موافق    √  مشاركة التالميذ .٨

 جودة بنود االختبار
 موافق    √  وقفا على ناحية المعرفية .٩

 موافق    √  "٤وقفا على مستوى التحليل "ج .١٠
 وسط   √   "٥وقفا على مستوى التقويم "ج .١١
 موافق    √  فاعليةت .١٢
 موافق    √  إجادة المعارف لحل المشكلة .١٣
 وسط   √   عدم المعنى المضاعفة .١٤
 موافق    √  تشجيع التالميذ على الفضول .١٥

 استخدام اللغة
 موافق جدا     √ تناسب بقواعد اللغة العربية .١٦
 موافق جدا     √ تستخدم لغة الفصحى .١٧
 موافق جدا     √ مفردات المفهومةتستخدم ال .١٨

 استخدام الوسيلة
 موافق    √  فعالية  .١٩
 موافق جدا     √ واقعية .٢٠

    ٩ ٤٨ ٢٥ عدد
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بالتقدير "موافق جدا"  ٥كما عرفنا أن نتائج االستبانة السابقة التي تتضمن قيمة 
هارة تويات لممناسبة بنود االختبار بالمح مؤشرات وهي ٥أو تسمى بجيد جدا تكون 

القراءة، مناسبة بقواعد اللغة العربية، استخدام اللغة الفصحى، استخدام المفردات 
 المفهومية، واقعية.

 ١٢بالتقدير "موافق" أو تسمى بجيد توجد  ٤وأما نتائجها التي تتضمن قيمة 
ة يمعيارا وهي مناسبة بنود االختبار بالمؤشرات، كون حافز جذابا، وسيلة التقويم تطبيق

وفعالة، جودة االختبار تناسب بمرحلة المدرسة الثانوية، عدد الوقت لالختبار كفاية، 
"، إجادة ٤مشاركة التالميذ، وقفا على ناحية المعرفية، وقفا على مستوى التحليل "ج
 المعارف لحل المشكلة، تفاعلية، تشجيع التالميذ على الفضول، فعالية.

بالتقدير "وسط" أو يسمى بمقبول تكون  ٣ ونتائج االستبانة التي تتضمن قيمة
"، عدم المعنى ٥مؤشرات وهي ظهور تقديم الصور، وقفا على مستوى التقويم "ج ٣

 المضاعفة.
أما تستخدم الباحثة الطريقة لتحليل البيانات من نتيجة االستبانة التي وزعت إلى 

 الدكتورة الحاجة دوي حميدة حنفي برمز:
   X 100% xi∑ P =  

 x∑ 
P=  ٨٢  x  ١٠٠% 

          ١٠٠     
P= %٨٢  

بناءا على نتيجة االستبانة من الخبيرة األولى أي من ناحية محتوى االختبار التي 
، ومعناها ١٠٠% - ٨٠وهي على درجة الئق جدا بين قيمة % ٨٢تبلغ قيمة %

 بنود االختبار ال تحتاج إلى التنقيح. لكن تعطي الخبيرة أي الدكتورة دوي حميدة
 حنفي التعليق واالقتراح وهي:
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وجب على اختيار األجوبة (أ، ب، ج، د، ه) يناسب بسمات االختبار  )١
 الجيد لشكل اختيار من متعدد. 

 الخبير الثاني من وجه تصميم االختبار  )أ
قامت الباحثة تصديق اإلنتاج إلى الخبير الثاني أي أحمد مكي حسن 

استخدام س مهارات التفكير العليا بالماجستير عن تصميم بنود االختبار على أسا
لترقية مهارة القراءة، أما أعطت االستبانة إليه في  (Wordwall)وورد وال برنامج 

بعبر واتساب لنيل تعليقه واقتراحه، وأما  ٢٠٢٠ديسمبر  ١٦يوم األربعاء التاريخ 
 حصول االستبانة كما يلي:

 ناحية تصميم اإلنتاج: نتيجة االستبانة من الخبير الثاني من ٤٫٥الجدول 

 تعليق الخبير رقم
 نتيجة

 التقدير
١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

 وورد والتقديم برنامج 
 موافق    √  ترتيب التصور .١
 موافق جدا     √ وضوح دليل االستخدام .٢
وضوح عرض النتيجة  .٣

 √ المحصولة
 موافق جدا    

 موافق    √  تقديم بنود االختبار جذاب .٤
 موافق جدا     √ فردي إما مجموع استخدامه .٥
 موافق جدا     √ إجادة عرض اإلجابة الصحيحة .٦

 تصميم المضمون
 موافق    √  تكوين اللون .٧
 موافق    √  جودة الصور .٨

 موافق    √  مناسبة الحروف .٩
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 موافق    √  خالق ومتحرك .١٠

 موافق    √  عرض عناصر التخطيط .١١

 موافق    √  امج مثير عرض البرن .١٢

 موافق    √  زيادة الدافعية للتعلم .١٣

 موافق جدا     √ سهولة وصول البرنامج .١٤
 موافق    √  فعالية االستخدام .١٥
 موافق    √  تطبيقية .١٦
 موافق جدا     √ سهولة فهم األيقونة والرموز .١٧
 موافق جدا     √ ظهور الكتابة .١٨
 موافق جدا     √ ابةدقة الكت .١٩
 موافق    √  مضمون االختبار متنوعة .٢٠

     ٤٨ ٤٠ عدد
بالتقدير "موافق جدا" أو  ٥كما عرفنا أن نتائج االستبانة السابقة تتضمن قيمة 

مؤشرات وهي دقة الكتابة، ظهور الكتابة، سهولة فهم  ٨يسمى بجيد جدا تكون 
إجادة عرض اإلجابة الصحيحة، استخدامه  األيقونة والرموز، سهولة وصول البرنامج،

 فردي إما مجموع، وضوح عرض النتيجة المحصولة، وضوح دليل االستخدام. 
 ١٢بالتقدير "موافق" أو يسمى بجيد تكون  ٤وأما نتائجها التي تتضمن قيمة 

معيارا وهي مضمون االختبار متنوعة، تطبيقية، فعالية االستخدام، زيادة الدافعية للتعلم، 
رض البرنامج مثير، عرض عناصر التخطيط، خالق ومتحرك، مناسبة الحروف، جودة ع

 الصور، تكوين اللون، تقديم بنود االختبار جذاب، وترتيب التصور.
أما تستخدم الباحثة الطريقة لتحليل البيانات من نتيجة االستبانة التي وزعت إلى 

 أحمد مكي حسن الماجستير برمز:
   X 100% xi∑ P =  

 x∑ 
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P= ٨٨  x  ١٠٠% 
          ١٠٠     

P= %٨٨  
بناءا على نتيجة االستبانة من الخبير الثاني أي من ناحية تصميم االختبار التي 

، ومعناها ١٠٠% - ٨٠وهي على درجة الئق جدا بين قيمة % ٨٨تبلغ قيمة %
وال ورد و تصميم بنود االختبار على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

(Wordwall)  لترقية مهارة القراءة ال تحتاج إلى التنقيح، ويعطي أحمد مكي حسن
 الماجستير التعليق واالقتراح كما يلي:

 ياعلى أساس مهارات التفكير العل ترجى الباحثة أن تتطور بنود االختبار )١
  (Wordwall)وورد وال برنامج بنموذج الموضوعات في 

 معلمة اللغة العربية )ب
باحثة تصديق اإلنتاج إلى معلمة اللغة العربية وهي آندانج نور قامت ال

حميدة عن تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام 
لترقية مهارة القراءة، أما أعطت االستبانة إليها في  (Wordwall)وورد وال برنامج 

ها، تعليقها واقتراح بعبر واتساب لنيل ٢٠٢٠ديسمبر  ١٨يوم الخميس التاريخ 
 وأما حصول االستبانة كما يلي:

: نتيجة االستبانة من معلمة اللغة العربية في المدرسة الثانوية الحكومية ٤٫٦الجدول 
 الواحدة جومبانج

 تعليق الخبير رقم
 نتيجة

 التقدير
١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

مناسبة بنود االختبار بمرحلة المدرسة  .١
 الثانوية

 موافق جدا     √



۷۷ 
 

 
 

مناسبة االختبار بالمؤشرات في تعليم مهارة  .٢
 √ القراءة

    
 موافق جدا

 موافق    √  سهولة المعلم والتالميذ في عملية التقويم .٣
 موافق    √  فعالة ومجدية (Wordwall)وورد وال برنامج  .٤
 موافق    √  جذابة (Wordwall)وورد وال برنامج  .٥
 موافق جدا     √ ذبات التالميسهولة المعلم لتصحيح إجا .٦
 موافق جدا     √ سهولة التالميذ لمعرفة نتيجة االختبار .٧
 موافق    √  استخدام اللغة المفهومة .٨
 موافق    √  مناسبة الجمل بقواعد اللغة العربية .٩

 موافق    √  (Wordwall)وورد وال برنامج سهولة وصول  .١٠
     ٢٤ ٢٠ عدد

بالتقدير "موافق جدا" أو  ٥نتائج االستبانة السابقة، أنها تحصل قيمة بناءا على 
مؤشرات وهي مناسبة بنود االختبار بمرحلة المدرسة  ٤يسمى بجيد جدا تكون 

الثانوية، مناسبة االختبار بالمؤشرات في تعليم مهارة القراءة، سهولة المعلم لتصحيح 
 جة االختبار. إجابات التالميذ، سهولة التالميذ لمعرفة نتي

مؤشرات وهي  ٦بالتقدير "موافق" أو يسمى بجيد تكون  ٤وأما نتائجها بقيمة 
فعالة ومجدية،  (Wordwall)وورد وال برنامج سهولة المعلم والتالميذ في عملية التقويم، 

جذابة، استخدام اللغة المفهومة، مناسبة الجمل بقواعد  (Wordwall)وورد وال برنامج 
 . (Wordwall)وورد وال برنامج ، سهولة وصول اللغة العربية

أما تستخدم الباحثة الطريقة لتحليل البيانات من نتيجة االستبانة التي وزعت إلى 
 األستاذة آندانج نور حميدة برمز:

   X 100% xi∑ P =  
 x∑ 

P= ٤٤  x  ١٠٠% 
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          ٥٠     
P= %٨٨  

ر عربية اسمها األستاذة آندانج نو بناءا على نتيجة االستبانة من معلمة اللغة ال
، ١٠٠% - ٨٠وهي على درجة الئق جدا بين قيمة % ٨٨حميدة التي تبلغ قيمة %

ورد و ومعناها تطوير بنود االختبار على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 
لعربية الترقية مهارة القراءة ال يحتاج إلى التنقيح، وتعطي معلمة اللغة  (Wordwall)وال 

 التعليق واالقتراح كما يلي:
 عدم الشرح عن بنود االختبار التي تتعلق بالنص السابق )١
 (Wordwall)ل وورد وايحتاج اإلنترنيت القوي عند عملية التقويم باستخدام برنامج  )٢

 إعداد االختبار النهائي -٢
تقوم الباحثة التقويم اإلنتاج المطور على أساس التعليقات واالقتراحات من 

لخبراء. أما هناك سمات االختبار الجيد لتعدد األجوبة (شكل االختيار من متعدد)  ا
 كما يلي:

 بند في الواحدة مهارةال أو العنصر أو سمةال من أكثر اختبار نتجنب أن يجب )أ
 مشكالت النحو أو المفردات على يحتوي العنصر أن لو كما األمر يبدو. واحد

  .الواحد الوقت في
 لة،الجم سياق في مذكور ما مع مناسبةو  نحويًا صحيحة البدائل وجب على )ب

 .محيرًا فتكون وإال
 رداتبمف لحشوها يحتاج وال وواضحة، مختصرة تكون أن البنود على وجب  )ج

 .فائدة غير تراكيب أو
 ودقة وضوحاختباره ب سيتم التي المشكلة تقديم في وظيفته وتتمثلالساق.  )د

 ولح عامة نظرة على الحصول بها ونيمر  الذين الطالب يمكن بحيث وإيجاز،
 .المطلوبة اإلجابة تحقيق أجل من المشكلة لب
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 الدقة واألكثر. اإلجابة أو الصحيحة اإلجابة الخيار الصحيح. وهو )ه
 عملت أن يجبالمشتتات (الصوارف) وهي بقية الخيارات غير الصحيحة.  )و

 إلكمال قطف التوضيح وعدم الطالب انتباه لجذب معينة بطريقة خياراتال جميع
 غير للطالب صحيحة كانت لو كما تظهر أن يجب وهذه ،الخيارات عدد

 .قاطعة إجابة من متأكدينال
وبعد ذلك، تقوم الباحثة إصالح بنود االختبار لمهارة القراءة على أساس 

 مهارات التفكير العليا كما يلي:
 َما ُهَو اْلُمَجمَُّع التَِّجارِْي؟ )١

 اْلَباِئع واْلُمْشَترِي ِفْيهِ  ِذيْ اْلَمَكاُن الَّ  -أ
  الَِّذْي يَِبْيُع ِقْسَم النـََّباتَاتِ اْلَمَكاُن   -ب
 ُمَعاَمَلةَ الَِّذْي يـَُقْوُم بِِه الْ اْلَمَكاُن  -ج
 اْلَفَواِكه  يَِبْيُع ِقْسمَ اْلَمَكاُن الَِّذْي  -د
 اَجاِت الَبَشرِيَّةحَ الَِّذْي يَِبْيُع الْ اْلَمَكاُن  -ه

كما فهمتها في النص السابق هي المكان   فهذه كلمة "المجمع التجاري"
 الذي ...

فالخيار الصحيح هي (ه) والمشتتات هي اإلجابات (أ)، (ب)، (ج)، 
 و(د).

 هِذِه َخَصاِئُص الُمَجمَِّع التَِّجارِْي، ِإالَّ ........ )٢
 َمَكاُن َنِظْيٌف َوَجِمْيلٌ الْ  -أ

َلةِفْيِه َتْخِفيَضاٌت  -ب  قَِليـْ
 َسوَّقـُْوا ُهَناُيِحبُّ النَّاَس َأْن يـَتَ -ج
ٌر َوَواِسعٌ الْ  -د  َمَكاُن َكِبيـْ
  يَِبْيُع اْلَخْضَرَواِت فـََقطْ  -ه
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فالخيار الصحيح هي (ه) والمشتتات هي اإلجابات (أ)، (ب)، (ج)، 
 و(د).

ن،  -٣ نُ يُ أحمد ُمَدخِّ  َصْدرِِه. َخْمَس َمرَّاٍت ُكلَّ يـَْوٍم. َواآلَن َيْشُعُر بِأََلٍم َشِدْيٍد ِفيْ  َدخِّ
 ُل أحمد؟يـَْفعَ َماَذا 

 ُمَتَخصِّص بِالَحْنَجَرةيـَْفَحُص أحمد إَِلى الطَِّبْيب الْ  -أ
 ُمَتَخصِّص بِاْلَعْينيـَْفَحُص أحمد إَِلى الطَِّبْيب الْ  -ب
 ُمَمرِّضَحُص أحمد إَِلى الْ يـَفْ  -ج
 ُمَتَخصِّص بِالرِّئَةيـَْفَحُص أحمد إَِلى الطَِّبْيب الْ  -د
 ُمْسَتْشَفىيـَْفَحُص أحمد إَِلى ُمَوظَُّف الْ  -ه

فالخيار الصحيح هي (د) والمشتتات هي اإلجابات (أ)، (ب)، (ج)، 
 و(ه).

 ...َمرِْيِض، ِإالَّ .......هِذِه َنِصْيَحُة الطَِّبْيِب إَِلى الْ  -٤
 ْضَرَوات َوالَفَواِكهَ ُكِل الخَ  -أ
 َكِثيـْرَة ِاْسَترِحْ  -ب
نْ -ج  ُكلَّ يـَْومٍ   َدخِّ
َواء َمرَّ  -د  تـَْينتـََناَوِل الدَّ
 ُقِم الرِّيَاَضة  -ه

فالخيار الصحيح هي (ج) والمشتتات هي اإلجابات (أ)، (ب)، (د)، 
 و(ه).

 التنفيذ -ج
رات أساس مها قامت الباحثة تجربة المنتج أي االختبار لمهارة القراءة على

إلى الفصل الحادي عشر في  (Wordwall)وورد وال التفكير العليا باستخدام برنامج 
قسم علم الطبيعي وقسم علم االجتماعي. ال تجرب الباحثة هذا اإلنتاج كل الفصول 
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الحادي عشر لكن تأخذ الفصل الحادي عشر من قسم علم الطبيعي السادس الذي 
الحادي عشر من قسم علم االجتماعي األول الذي تلميذا والفصل  ٢٨يتكون من 
تلميذا، أما الباحثة تعتبر أن هذين الفصلين ممثلتان أي أنهما يمثالن  ٣٣يتكون من 

 الفصول الحادية عشر األخرى.
بعبر  ٢٠٢٠ديسبمير  ٢١قامت الباحثة تطبيق اإلنتاج في يوم االثنين التاريخ 

اف هذا البحث لقياس كفاءة التالميذ مجموعة واتساب. أوال، شرحت الباحثة أهد
في مفهوم المقروء على أساس مهارات التفكير العليا. ثم أرسلت المؤشرات التي 
سوف تقيس أي تتعلق بمهارة القراءة. ونشرت الباحثة االرتباط 

https://wordwall.net/play/8506/487/434  للفصل الحادي عشر في قسم علم
للفصل الحادي عشر  https://wordwall.net/play/8506/487/385الطبيعي، واالرتبط 

في قسم علم االجتماعي. ثم يدخل التالميذ إلى البرنامج ويكتبون األسماء أوال، 
راء االختبار لمهارة القراءة على أساس مهارات التفكير دقيقة إلج ٤٥لديهم الوقت 

أسئلة وشكله االختيار من متعدد، وأما محتويات االختبار  ٢٠العليا الذي يتكون من 
حَّة والسََّفر التي قد تعلمت التالميذ في المستوى األولى. يستطي ع هي التََّسوُّق والصِّ

د ذلك، القيمة في أخير االختبار. وبعالتالميذ أن يعرفوا نتائج االختبار في لوحة 
نشرت الباحثة االرتباط لالستبانة وهدفها لمعرفة آرائهم عن تطوير التقويم اللغوي 

لترقية  (Wordwall)وورد وال على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 
 مهارة القراءة. 

 تحليل بنود االختبار -أ

https://wordwall.net/play/8506/487/434
https://wordwall.net/play/8506/487/385
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ل الحادي ربة المنتج إلى التالميذ في الفصقامت الباحثة تحليل االختبار بعد تج
عشر من قسم علم الطبيعي السادس والفصل الحادي عشر من قسم علم االجتماعي 
األول. ولذلك، ركزت الباحثة تحليل بنود االختبار من ناحية درجة الصعوبة ودرجة 

 التمييز لالختيار من متعدد. وهذه هي نتائج التحليل كما يلي:
 درجة الصعوبة -١

تائج تحليل بنود االختبار في الفصل الحادي عشر من قسم علم الطبيعي ن )أ
 السادس
: نتيجة االختبار في الفصل الحادي عشر من قسم علم الطبيعي ٤٫٤الصورة 

 السادس

 
 توزع الباحثة إلى مجموعتين فيما يلي: ٤٫٤بناءا على الصورة 

 ١٤ -١: رقم  المجموعة األعلى )١
  ٢٨-١٥: رقم  المجموعة األدنى )٢
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: نتيجة االختبار من المجموعة األعلى في الفصل الحادي عشر من قسم ٤٫٧الجدول 
 علم الطبيعي السادس

WH 
رقم  التالميذ

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ السؤال
١ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ٧ 
٢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ٣ 
٣ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ١ 
٤ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ٣ 
٥ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ٩ 
٦ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ٢ 
٧ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ٤ 
٨ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ٦ 
٩ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ٨ 
١٠ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ٧ 
١١ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ٥ 
١٢ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ٥ 
١٣ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ٥ 
١٤ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ٣ 
١٥ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ٢ 
١٦ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ٣ 
١٧ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ٤ 
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١٨ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ٤ 
١٩ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ٢ 
٢٠ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ٣ 

يدل على نتائج المجموعة األعلى في الفصل  ٤٫٧كما عرفنا أن في الجدول 
الحادي عشر من قسم علم الطبيعي السادس، إذا كان التلميذ أن يجيب اإلجابة 

 ”WH“وأما  ).✖ة () وإذا إجابة التلميذ خطيئة فيكتب بعالم√الصحيحة فيكتب بعالمة (
 .في المجموعة األعلى يدل على عدد اإلجابة الخطيئة لكل السؤال

: نتيجة االختبار من المجموعة األدنى في الفصل الحادي عشر من ٤٫٨الجدول 
 قسم علم الطبيعي السادس

WL 
رقم  التالميذ

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ السؤال
١ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ٨ 
٢ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ٨ 
٣ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ٨ 
٤ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ٦ 
٥ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ١٠ 
٦ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ١٢ 
٧ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ٩ 
٨ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ٩ 
٩ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ٩ 
١٠ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ٨ 
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١١ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ٦ 
١٢ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ١٢ 
١٣ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ١٠ 
١٤ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ٩ 
١٥ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ٩ 
١٦ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ٩ 
١٧ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ١١ 
١٨ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ٨ 
١٩ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ٨ 
٢٠ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ٨ 

يدل على نتائج المجموعة األدنى في الفصل الحادي  ٤٫٨كما عرفنا أن في الجدول 
كتب أن يجيب اإلجابة الصحيحة فيعشر من قسم علم الطبيعي السادس، إذا كان التلميذ 

يدل على عدد  ”WL“وأما  ).✖) وإذا إجابة التلميذ خطيئة فيكتب بعالمة (√بعالمة (
 .في المجموعة األدنى اإلجابة الخطيئة لكل السؤال

عدد اإلجابة الخطيئة من المجموعة األدنى والمجموعة : نتيجة ٤٫٩الجدول 
 م الطبيعي السادساألعلى في الفصل الحادي عشر من قسم عل

WL+WH WH WL رقم السؤال 
١ ٨ ٧ ١٥. 
٢ ٨ ٣ ١١. 
٣ ٨ ١ ٩. 
٤ ٦ ٣ ٩. 
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٥ ١٠ ٩ ١٩. 
٦ ١٢ ٢ ١٤. 
٧ ٩ ٤ ١٣. 
٨ ٩ ٦ ١٥. 
٩ ٩ ٨ ١٧. 
١٠ ٨ ٧ ١٥. 
١١ ٦ ٥ ١١. 
١٢ ١٢ ٥ ١٧. 
١٣ ١٠ ٥ ١٥. 
١٤ ٩ ٣ ١٢. 
١٥ ٩ ٢ ١١. 
١٦ ٩ ٣ ١٢. 
١٧ ١١ ٤ ١٥. 
١٨ ٨ ٤ ١٢. 
١٩ ٨ ٢ ١٠. 
٢٠ ٨ ٣ ١١. 

 الخطوة اآلتية هي تحسب كل البيانات إلى الرمز:
: نتائج تحليل بنود االختبار من وجه درجة الصعوبة في الفصل الحادي ٤٫١٠الجدول 

 عشر من قسم علم الطبيعي السادس

 TK = {(WL+WH): N}x 100% رقم السؤال

 %٥٤= %١٠٠ x) ٢٨:  ١٥درجة الصعوبة= ( .١

 %٣٩= %١٠٠ x) ٢٨:  ١١عوبة= (درجة الص .٢
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 %٣٢=%١٠٠ x) ٢٨:  ٩درجة الصعوبة= ( .٣

 %٣٢=%١٠٠ x) ٢٨:  ٩درجة الصعوبة= ( .٤

 %٦٨ =%١٠٠ x) ٢٨:  ١٩درجة الصعوبة= ( .٥

 %٥٠= %١٠٠ x) ٢٨:  ١٤درجة الصعوبة= ( .٦

 %٤٦= %١٠٠ x) ٢٨:  ١٣درجة الصعوبة= ( .٧

 %٥٤= %١٠٠ x) ٢٨:  ١٥درجة الصعوبة= ( .٨

 %٦١= %١٠٠ x) ٢٨:  ١٧درجة الصعوبة= ( .٩

 %٥٤= %١٠٠ x) ٢٨:  ١٥درجة الصعوبة= ( .١٠

 %٣٩= %١٠٠ x) ٢٨:  ١١درجة الصعوبة= ( .١١

 %٦١= %١٠٠ x) ٢٨:  ١٧درجة الصعوبة= ( .١٢

 %٥٤= %١٠٠ x) ٢٨:  ١٥درجة الصعوبة= ( .١٣

 %٤٣= %١٠٠ x) ٢٨:  ١٢درجة الصعوبة= ( .١٤

 %٣٩= %١٠٠ x) ٢٨:  ١١درجة الصعوبة= ( .١٥

 %٤٣= %١٠٠ x) ٢٨:  ١٢درجة الصعوبة= ( .١٦

 %٥٤= %١٠٠ x) ٢٨:  ١٥درجة الصعوبة= ( .١٧

 %٤٣= %١٠٠ x) ٢٨:  ١٢درجة الصعوبة= ( .١٨

 %٣٦= %١٠٠ x) ٢٨:  ١٠درجة الصعوبة= ( .١٩

 %٣٩= %١٠٠ x) ٢٨:  ١١درجة الصعوبة= ( .٢٠

عن نتائج تحليل بنود االختبار من ناحية درجة  ٤٫١٠جدول بناءا على ال
 الصعوبة، تأخذ الباحثة الخالصة التي تناسب معايير درجة الصعوبة كما يلي:
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السوال األول إلى السؤال السادس يشرح عن موضوع "التََّسوُّق". والسؤال األول 
يمة بين النسبة وهذه الق %٥٤" يدل على درجة الصعوبة ٤يناسب بمستوى التحليل "ج

فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال الثاني يناسب بمستوى  %٧٢ - %٢٨المئوية 
 %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٣٩" يدل على درجة الصعوبة ٤التحليل "ج

" يدل ٤فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال الثالث يناسب بمستوى التحليل "ج %٧٢ -
فلذلك هذا  %٧٢ - %٢٨يمة بين النسبة المئوية وهذه الق %٣٢على درجة الصعوبة 

" يدل على درجة الصعوبة ٥السؤال وسط. السؤال الرابع يناسب بمستوى التقويم "ج
فلذلك هذا السؤال وسط.  %٧٢ - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٣٢

وهذه  %٦٨" يدل على درجة الصعوبة ٥السؤال الخامس يناسب بمستوى التقويم "ج
فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال السادس  %٧٢ - %٢٨يمة بين النسبة المئوية الق

وهذه القيمة بين النسبة  %٥٠" يدل على درجة الصعوبة ٤يناسب بمستوى التحليل "ج
 فلذلك هذا السؤال وسط. %٧٢ - %٢٨المئوية 

حَّة". والسؤ  ل اأما السؤال السابع إلى السؤال الثالث عشرة تشرح عن موضوع "الصِّ
وهذه القيمة بين  %٤٦" يدل على درجة الصعوبة ٤السابع يناسب بمستوى التحليل "ج

فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال الثامن يناسب بمستوى  %٧٢ - %٢٨النسبة المئوية 
 - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٥٤" يدل على درجة الصعوبة ٥التقويم "ج

" يدل ٥ال التاسع يناسب بمستوى التقويم "جفلذلك هذا السؤال وسط. السؤ  %٧٢
فلذلك هذا  %٧٢ - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٦١على درجة الصعوبة 

" يدل على درجة الصعوبة ٤السؤال وسط. السؤال العاشر يناسب بمستوى التحليل "ج
فلذلك هذا السؤال وسط.  %٧٢ - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٥٤
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 %٣٩" يدل على درجة الصعوبة ٤ال الحادي عشرة يناسب بمستوى التحليل "جالسؤ 
فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال الثاني  %٧٢ - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية 

وهذه القيمة بين  %٦١" يدل على درجة الصعوبة ٥عشرة يناسب بمستوى التقويم "ج
وسط. السؤال الثالث عشرة يناسب  فلذلك هذا السؤال %٧٢ - %٢٨النسبة المئوية 

وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٥٤" يدل على درجة الصعوبة ٤بمستوى التحليل "ج
 فلذلك هذا السؤال وسط.  %٧٢ - %٢٨

كان السؤال الرابع عشرة إلى السؤال العاشرين يشرح عن موضوع "السََّفر". والسؤال 
وهذه القيمة  %٤٣دل على درجة الصعوبة " ي٤الرابع عشرة يناسب بمستوى التحليل "ج

فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال الخامس عشرة   %٧٢ - %٢٨بين النسبة المئوية 
وهذه القيمة بين النسبة  %٣٩" يدل على درجة الصعوبة ٥يناسب بمستوى التقويم "ج

فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال السادس عشرة يناسب  %٧٢ - %٢٨المئوية 
وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٤٣" يدل على درجة الصعوبة ٤حليل "جبمستوى الت

فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال السابع عشرة يناسب بمستوى  %٧٢ - %٢٨
 %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٥٤" يدل على درجة الصعوبة ٤التحليل "ج

" ٤جبمستوى التحليل "فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال الثامن عشرة يناسب  %٧٢ -
فلذلك  %٧٢ - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٤٣يدل على درجة الصعوبة 

" يدل على درجة ٥هذا السؤال وسط. السؤال التاسع عشرة يناسب بمستوى التقويم "ج
فلذلك هذا السؤال  %٧٢ - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٣٦الصعوبة 

 %٣٩" يدل على درجة الصعوبة ٥يناسب بمستوى التقويم "ج وسط. السؤال العاشرين
 فلذلك هذا السؤال وسط.  %٧٢ - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية 
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وقفا على نتائج تحليل بنود االختبار لمهارة القراءة على أساس مهارات التفكير 
السادس  يالعليا من ناحية درجة الصعوبة في الفصل الحادي عشر من قسم علم الطبيع

أن بند االختبار يقال  Oller. وعند %٧٢ - %٢٨يدل على القيم بالنسبة المئوية بين 
جيدا أو الئقا أي ال يحتاج عن التنقيح إذا كان المعيار من ناحية درجة الصعوبة بين 

وهذه بنود االختبار المتطورة هي األسئلة المتوسطة وال تحتاج إلى  ٤٩.%٧٢ - %٢٨
 التنقيح. 
تحليل بنود االختبار في الفصل الحادي عشر من قسم علم االجتماعي نتائج   )ب

 األول
: نتيجة االختبار في الفصل الحادي عشر من قسم علم االجتماعي ٤٫٥الصورة 

 األول

                                                             
49Moh. Ainin, Penilaian Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS) dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: Bintang Sejahtera, 2020), 51. 



۹۱ 
 

 
 

 
 توزع الباحثة إلى مجموعتين فيما يلي: ٤٫٥بناءا على الصورة 

 ١٧-١المجموعة األعلى : رقم  )١
 ٣٣-١٨المجموعة األدنى : رقم  )٢

نتيجة االختبار من المجموعة األعلى في الفصل الحادي عشر من : ٤٫١١لجدول ا
 قسم علم االجتماعي األول

WH 
رقم  االختبار

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ السؤال
١ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ٤ 
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٢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ٣ 
٣ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ٢ 
٤ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ٧ 
٥ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ٥ 
٦ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ٦ 
٧ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ٣ 
٨ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ٨ 
٩ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ٦ 
١٠ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ٣ 
١١ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ٤ 
١٢ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ٤ 
١٣ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ٥ 
١٤ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ١ 
١٥ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ٢ 
١٦ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ٥ 
١٧ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ٣ 
١٨ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ٢ 
١٩ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ٤ 
٢٠ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ٥ 

يدل على نتائج المجموعة األعلى في الفصل  ٤٫١١كما عرفنا أن في الجدول 
دي عشر من قسم علم االجتماعي، إذا كان التلميذ أن يجيب اإلجابة الصحيحة الحا
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يدل على  ”WH“وأما  ).✖) وإذا إجابة التلميذ خطيئة فيكتب بعالمة (√فيكتب بعالمة (
 .في المجموعة األعلى عدد اإلجابة الخطيئة لكل السؤال

حادي عشر من : نتيجة االختبار من المجموعة األدنى في الفصل ال٤٫١٢الجدول 
 قسم علم االجتماعي األول

WL 
رقم  االختبار

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ السؤال
١ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ٨ 
٢ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ٩ 
٣ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ١١ 
٤ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ١١ 
٥ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ٧ 
٦ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ٧ 
٧ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ٧ 
٨ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ١١ 
٩ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ١٠ 
١٠ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ٧ 
١١ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ٦ 
١٢ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ٦ 
١٣ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ٩ 
١٤ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ١٣ 
١٥ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ١١ 
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١٦ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ١٠ 
١٧ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ٩ 
١٨ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ٨ 
١٩ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ٩ 
٢٠ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ٦ 

يدل على نتائج المجموعة األدنى في الفصل  ٤٫١٢كما عرفنا أن في الجدول 
الحادي عشر من قسم علم االجتماعي األول، إذا كان التلميذ أن يجيب اإلجابة 

 ”WL“وأما  ).✖إذا إجابة التلميذ خطيئة فيكتب بعالمة () و √الصحيحة فيكتب بعالمة (
 .في المجموعة األدنى يدل على عدد اإلجابة الخطيئة لكل السؤال

عدد اإلجابة الخطيئة من المجموعة األدنى والمجموعة األعلى : نتيجة ٤٫١٣الجدول 
 في الفصل الحادي عشر من قسم علم االجتماعي األول

WL+WH WH WL رقم السؤال 
١ ٨ ٤ ١٢. 
٢ ٩ ٣ ١٢. 
٣ ١١ ٢ ١٣. 
٤ ١١ ٧ ١٨. 
٥ ٧ ٥ ١٢. 
٦ ٧ ٦ ١٣. 
٧ ٧ ٣ ١٠. 
٨ ١١ ٨ ١٩. 
٩ ١٠ ٦ ١٦. 
١٠ ٧ ٣ ١٠. 
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١١ ٦ ٤ ١٠. 
١٢ ٦ ٤ ١٠. 
١٣ ٩ ٥ ١٤. 
١٤ ١٣ ١ ١٤. 
١٥ ١١ ٢ ١٣. 
١٦ ١٠ ٥ ١٥. 
١٧ ٩ ٣ ١٢. 
١٨ ٨ ٢ ١٠. 
١٩ ٩ ٤ ١٥. 
٢٠ ٦ ٥ ١١. 

 تحسب كل البيانات إلى الرمز:الخطوة اآلتية هي 
: نتائج تحليل بنود االختبار من وجه درجة الصعوبة في الفصل الحادي ٤٫١٤الجدول 

 عشر من قسم علم االجتماعي

 TK = {(WL+WH): N}x 100% رقم السؤال
 %٣٦= %١٠٠ x) ٣٣:  ١٢درجة الصعوبة= ( ١

 %٣٦= %١٠٠ x) ٣٣:  ١٢درجة الصعوبة= ( ٢

 %٣٩= %١٠٠ x) ٣٣:  ١٣= (درجة الصعوبة ٣

 %٥٥= %١٠٠ x) ٣٣:  ١٨درجة الصعوبة= ( ٤

 %٣٦= %١٠٠ x) ٣٣:  ١٢درجة الصعوبة= ( ٥

 % ٣٩=%١٠٠ x) ٣٣:  ١٣درجة الصعوبة= ( ٦

 %٣٠= %١٠٠ x) ٣٣:  ١٠درجة الصعوبة= ( ٧
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 %٥٨= %١٠٠ x) ٣٣:  ١٩درجة الصعوبة= ( ٨

 %٤٨= %١٠٠ x) ٣٣:  ١٦درجة الصعوبة= ( ٩

 % ٣٠=%١٠٠ x) ٣٣:  ١٠درجة الصعوبة= ( ١٠

 %٣٠= %١٠٠ x) ٣٣:  ١٠درجة الصعوبة= ( ١١

 % ٣٠=%١٠٠ x) ٣٣:  ١٠درجة الصعوبة= ( ١٢

 %٤٢= %١٠٠ x) ٣٣:  ١٤درجة الصعوبة= ( ١٣

 % ٤٢=%١٠٠ x) ٣٣:  ١٤درجة الصعوبة= ( ١٤

 %٣٩= %١٠٠ x) ٣٣:  ١٣درجة الصعوبة= ( ١٥

 %٤٥= %١٠٠ x) ٣٣:  ١٥بة= (درجة الصعو  ١٦

 %٣٦= %١٠٠ x) ٣٣:  ١٢درجة الصعوبة= ( ١٧

 %٣٠= %١٠٠ x) ٣٣:  ١٠درجة الصعوبة= ( ١٨

 % ٤٥=%١٠٠ x) ٣٣:  ١٥درجة الصعوبة= ( ١٩

 %٣٣= %١٠٠ x) ٣٣:  ١١درجة الصعوبة= ( ٢٠

عن نتائج تحليل بنود االختبار من ناحية درجة  ٤٫١٤بناءا على الجدول 
 وبة، تأخذ الباحثة الخالصة التي تناسب معايير درجة الصعوبة كما يلي:الصع

السوال األول إلى السؤال السادس يشرح عن موضوع "التََّسوُّق". والسؤال األول 
وهذه القيمة بين النسبة  %٣٦" يدل على درجة الصعوبة ٤يناسب بمستوى التحليل "ج

سؤال الثاني يناسب بمستوى فلذلك هذا السؤال وسط. ال %٧٢ - %٢٨المئوية 
 %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٣٦" يدل على درجة الصعوبة ٤التحليل "ج

" يدل ٤فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال الثالث يناسب بمستوى التحليل "ج %٧٢ -
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فلذلك هذا  %٧٢ - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٣٩على درجة الصعوبة 
" يدل على درجة الصعوبة ٥سؤال الرابع يناسب بمستوى التقويم "جالسؤال وسط. ال

فلذلك هذا السؤال وسط.  %٧٢ - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٥٥
وهذه  %٣٦" يدل على درجة الصعوبة ٥السؤال الخامس يناسب بمستوى التقويم "ج

سؤال السادس فلذلك هذا السؤال وسط. ال %٧٢ - %٢٨القيمة بين النسبة المئوية 
وهذه القيمة بين النسبة  %٣٩" يدل على درجة الصعوبة ٤يناسب بمستوى التحليل "ج

 فلذلك هذا السؤال وسط. %٧٢ - %٢٨المئوية 
حَّة". والسؤال  أما السؤال السابع إلى السؤال الثالث عشرة تشرح عن موضوع "الصِّ

وهذه القيمة بين  %٣٠" يدل على درجة الصعوبة ٤السابع يناسب بمستوى التحليل "ج
فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال الثامن يناسب بمستوى  %٧٢ - %٢٨النسبة المئوية 

 - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٥٨" يدل على درجة الصعوبة ٥التقويم "ج
" يدل ٥فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال التاسع يناسب بمستوى التقويم "ج %٧٢

فلذلك هذا  %٧٢ - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٤٨على درجة الصعوبة 
" يدل على درجة الصعوبة ٤السؤال وسط. السؤال العاشر يناسب بمستوى التحليل "ج

فلذلك هذا السؤال وسط.  %٧٢ - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٣٠
 %٣٠عوبة " يدل على درجة الص٤السؤال الحادي عشرة يناسب بمستوى التحليل "ج

فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال الثاني  %٧٢ - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية 
وهذه القيمة بين  %٣٠" يدل على درجة الصعوبة ٥عشرة يناسب بمستوى التقويم "ج

فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال الثالث عشرة يناسب  %٧٢ - %٢٨النسبة المئوية 
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وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٤٢ى درجة الصعوبة " يدل عل٤بمستوى التحليل "ج
 فلذلك هذا السؤال وسط.  %٧٢ - %٢٨

كان السؤال الرابع عشرة إلى السؤال العاشرين يشرح عن موضوع "السََّفر". والسؤال 
وهذه القيمة  %٤٢" يدل على درجة الصعوبة ٤الرابع عشرة يناسب بمستوى التحليل "ج

فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال الخامس عشرة   %٧٢ - %٢٨بين النسبة المئوية 
وهذه القيمة بين النسبة  %٣٩" يدل على درجة الصعوبة ٥يناسب بمستوى التقويم "ج

فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال السادس عشرة يناسب  %٧٢ - %٢٨المئوية 
ة المئوي وهذه القيمة بين النسبة %٤٥" يدل على درجة الصعوبة ٤بمستوى التحليل "ج

فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال السابع عشرة يناسب بمستوى  %٧٢ - %٢٨
 %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٣٦" يدل على درجة الصعوبة ٤التحليل "ج

" ٤فلذلك هذا السؤال وسط. السؤال الثامن عشرة يناسب بمستوى التحليل "ج %٧٢ -
فلذلك  %٧٢ - %٢٨بين النسبة المئوية وهذه القيمة  %٣٠يدل على درجة الصعوبة 

" يدل على درجة ٥هذا السؤال وسط. السؤال التاسع عشرة يناسب بمستوى التقويم "ج
فلذلك هذا السؤال  %٧٢ - %٢٨وهذه القيمة بين النسبة المئوية  %٤٥الصعوبة 

 %٣٣" يدل على درجة الصعوبة ٥وسط. السؤال العاشرين يناسب بمستوى التقويم "ج
 فلذلك هذا السؤال وسط. %٧٢ - %٢٨القيمة بين النسبة المئوية وهذه 

وقفا على نتائج تحليل بنود االختبار لمهارة القراءة على أساس مهارات التفكير 
العليا من ناحية درجة الصعوبة في الفصل الحادي عشر من قسم علم االجتماعي األول 

األسئلة جيدة أو الئقة وال  ، فهذه%٧٢ - %٢٨بين النسبة المئوية على القيم  يدل
 تحتاج إلى التنقيح. 
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 درجة التمييز -٢
 نتائج تحليل بنود االختبار في الفصل الحادي عشر من قسم علم الطبيعي السادس )أ

: نتائج عدد اإلجابة الخطئية من المجموعة األدنى ناقص عدد اإلجابة ٤٫١٥الجدول 
 الخطيئة من المجموعة األعلى

WH-WL WH WL رقم السؤال 
١ ٩ ٧ ٢. 
٢ ٨ ٣ ٥. 
٣ ٨ ١ ٧. 
٤ ٦ ٣ ٣. 
٥ ١١ ٩ ٢. 
٦ ١٢ ٢ ١٠. 
٧ ٩ ٤ ٥. 
٨ ٩ ٦ ٣. 
٩ ١٠ ٨ ٢. 
١٠ ٩ ٧ ٢. 
١١ ٧ ٥ ٢. 
١٢ ١٢ ٥ ٧. 
١٣ ١٠ ٥ ٥. 
١٤ ٩ ٣ ٦. 
١٥ ٩ ٢ ٧. 
١٦ ٩ ٣ ٦. 
١٧ ١١ ٤ ٧. 
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١٨ ٨ ٤ ٤. 
١٩ ٨ ٢ ٦. 
٢٠ ٨ ٣ ٥. 

 درجة التمييز كما يلي:والخطو األتية تحسب البيانات إلى رمز 
: نتائج تحليل بنود االختبار من ناحية درجة التمييز في الفصل الحادي ٤٫١٦الجدول 

 عشر من قسم علم الطبيعي السادس

رقم 
 السؤال

DP = (WL-WH) : n  

 (WL-WH) 
n = ٢٧% N 

(N= ٢٨) 
 درجة التمييز

٢٧ ٢ .١% x ٠٫٢٥=  ٨:  ٢ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٥ .٢% x ٠٫٦٣=  ٨:  ٥ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٧ .٣% x ٠٫٨٨=  ٨:  ٧ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٣ .٤% x ٠٫٣٨=  ٨:  ٣ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٢ .٥% x ٠٫٢٥=  ٨:  ٢ ٨=  ٢٨  

٢٧ ١٠ .٦% x ١٫٢٥=  ٨:  ١٠ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٥ .٧% x ٠٫٦٣=  ٨:  ٥ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٣ .٨% x ٠٫٣٨ = ٨:  ٣ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٢ .٩% x ٠٫٢٥ = ٨:  ٢ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٢ .١٠% x ٠٫٢٥ = ٨:  ٢ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٢ .١١% x ٠٫٢٥ = ٨:  ٢ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٧ .١٢% x ٠٫٨٨=  ٨:  ٧ ٨=  ٢٨ 



۱۰۱ 
 

 
 

٢٧ ٥ .١٣% x ٠٫٦٣=   ٨:  ٥ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٦ .١٤% x ٠٫٧٥ = ٨:  ٦ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٧ .١٥% x ٠٫٨٨ = ٨:  ٧ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٦ .١٦% x ٠٫٧٥ = ٨:  ٦ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٧ .١٧% x ٠٫٨٨ = ٨:  ٧ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٤ .١٨% x ٠٫٥٠ = ٨:  ٤ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٦ .١٩% x ٠٫٧٥ = ٨:  ٦ ٨=  ٢٨ 

٢٧ ٥ .٢٠% x ٠٫٦٣  = ٨:  ٥ ٨=  ٢٨ 

عن نتائج تحليل بنود االختبار لمهارة القراءة على أساس  ٤٫١٦بناءا على الجدول 
مهارات التفكير العليا في الفصل الحادي عشر من قسم علم الطبيعي السادس تدل 

 على الشرح كما يلي: 
السؤال األول إلى السؤال السادس يشرح عن موضوع "التََّسوُّق". كانت نتيجة 

فهذه توسط. وكانت نتيجة السؤال  ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠القيمة بين  ٠٫٢٥السؤال األول هي 
فهذه جيد. ونتيجة السؤال الثالث هي  ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٦٣الثاني هي 

القيمة  ٠٫٣٨د. ونتيجة السؤال الرابع هي فهذه جي ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٨٨
 ٠٫٢٠القيمة بين  ٠٫٢٥فهذه توسط. ونتيجة السؤال الخامس هي  ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠بين 

 ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ١٫٢٥فهذه توسط. ونتيجة السؤال السادس هي  ٠٫٥٠ –
 فهذه جيد. 

". كانت حَّةوأما السؤال السابع إلى السؤال الثالث عشرة يشرح عن موضوع "الصِّ 
فهذه جيد. ونتيجة  ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٦٣نتيجة السؤال السابع هي 
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فهذه توسط. ونتيجة السؤال  ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠القيمة بين  ٠٫٣٨السؤال الثامن هي 
 ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠القيمة بين  ٠٫٢٥التاسع والسؤال العاشر والسؤال الحادي عشرة هي 

فهذه  ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٨٨عشرة هي  فهذه توسط. ونتيجة السؤال الثاني
 فهذه جيد. ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٦٣جيد. ونتيجة السؤال الثالث عشرة هي 

والسؤال الرابع عشرة حتى السؤال العاشرين يشرح عن موضوع "السََّفر". كانت 
ونتيجة  فهذه جيد. ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٧٥نتيجة السؤال الرابع عشرة هي 

فهذه جيد. ونتيجة  ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٨٨السؤال الخامس عشرة هي 
فهذه جيد. ونتيجة  ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٧٥السؤال السادس عشرة هي 
فهذه جيد. ونتيجة  ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٨٨السؤال السابع عشرة هي 

فهذه توسط. ونتيجة السؤال  ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠القيمة بين  ٠٫٥٠السؤال الثامن عشرة هي 
فهذه جيد. ونتيجة السؤال  ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٧٥التاسع عشرة هي 

 فهذه جيد. ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٦٣العاشرين هي 
تستخلص الباحثة أن درجة التمييز من بنود االختبار لمهارة القراءة على أساس 

، أما معناها ٠٫٥٠وأكثر  ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠النتيجة بين  مهارات التفكير العليا تدل على
هي متوسطة لكن ال تحتاج إلى التنقيح ونتائج  ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠نتائج األسئلة بين 

هي بند االختبار جيد ومستحب. ولذلك هذه بنود  ٠٫٥٠األسئلة تدل على أكثر 
لفصل ااالختبار تستطيع أن تمييز كفاءة المجموعة األعلى والمجموعة األدنى في 

 الحادي عشر من قسم علم الطبيعي السادس.
نتائج تحليل بنود االختبار في الفصل الحادي عشر من قسم علم االجتماعي  )ب

 األول
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: نتائج عدد اإلجابة الخطئية من المجموعة األدنى ناقص عدد ٤٫١٧الجدول 
 اإلجابة الخطيئة من المجموعة األعلى

WL-WH WH WL رقم السؤال 
١ ٨ ٤ ٤. 
٢ ٩ ٣ ٦. 
٣ ١١ ٢ ٩. 
٤ ١١ ٧ ٤. 
٥ ٧ ٥ ٢. 
٦ ٩ ٦ ٢. 
٧ ٧ ٣ ٤. 
٨ ١١ ٨ ٣. 
٩ ١٠ ٦ ٤. 
١٠ ٧ ٣ ٤. 
١١ ٦ ٤ ٢. 
١٢ ٦ ٤ ٢. 
١٣ ٩ ٥ ٤. 
١٤ ١٣ ١ ١٢. 
١٥ ١١ ٢ ٩. 
١٦ ١٠ ٥ ٥. 
١٧ ٩ ٣ ٦. 
١٨ ٨ ٢ ٦. 
١٩ ٩ ٤ ٥. 
٢٠ ٧ ٥ ٢. 
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 ما يلي:والخطو األتية تحسب البيانات إلى رمز درجة التمييز ك
: نتائج تحليل بنود االختبار من ناحية درجة التمييز في الفصل ٤٫١٨الجدول 

 الحادي عشر من قسم علم االجتماعي األول

رقم 
 السؤال

DP = (WL-WH) : n  

 (WL-WH) 
n = ٢٧% N 

(N= ٢٨) 
 درجة التمييز

٢٧ ٤ .١% x ٠٫٤٤=  ٩:  ٤ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٦ .٢% x ٠٫٦٧=  ٩:  ٦ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٩ .٣% x ١=  ٩:  ٩ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٤ .٤% x ٠٫٤٤=  ٩:  ٤ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٢ .٥% x ٠٫٢٢=  ٩:  ٢ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٢ .٦% x ٠٫٢٢=  ٩:  ٢ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٤ .٧% x ٠٫٤٤=  ٩:  ٤ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٣ .٨% x ٠٫٣٣=  ٩:  ٣ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٤ .٩% x ٠٫٤٤=  ٩:  ٤ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٤ .١٠% x ٠٫٤٤=  ٩:  ٤ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٢ .١١% x ٠٫٢٢=  ٩:  ٢ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٢ .١٢% x ٠٫٢٢=  ٩:  ٢ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٤ .١٣% x ٠٫٤٤=  ٩:  ٤ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ١٢ .١٤% x ١٫٣٣=  ٩:  ١٢ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٩ .١٥% x ١=  ٩:  ٩ ٩=  ٣٣ 
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٢٧ ٥ .١٦% x ٠٫٥٥=  ٩:  ٥ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٦ .١٧% x ٠٫٦٧=  ٩:  ٦ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٦ .١٨% x ٠٫٦٧=  ٩:  ٦ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٥ .١٩% x ٠٫٥٥=  ٩:  ٥ ٩=  ٣٣ 

٢٧ ٢ .٢٠% x ٠٫٢٢=  ٩:  ٢ ٩=  ٣٣ 

عن نتائج تحليل بنود االختبار لمهارة القراءة على أساس  ٤٫١٨بناءا على الجدول 
مهارات التفكير العليا في الفصل الحادي عشر من قسم علم االجتماعي األول تدل 

 على الشرح كما يلي: 
ال السادس يشرح عن موضوع "التََّسوُّق". كانت نتيجة السؤال األول إلى السؤ 

فهذه توسط. وكانت نتيجة السؤال  ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠القيمة بين  ٠٫٤٤السؤال األول هي 
فهذه جيد. ونتيجة السؤال الثالث هي  ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٦٧الثاني هي 

القيمة بين  ٠٫٤٤هي فهذه جيد. ونتيجة السؤال الرابع  ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ١
 ٠٫٢٠القيمة بين  ٠٫٢٢فهذه توسط. ونتيجة السؤال الخامس هي  ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠

 ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠القيمة بين  ٠٫٢٢فهذه توسط. ونتيجة السؤال السادس هي  ٠٫٥٠ –
 فهذه توسط 

حَّة". كانت  وأما السؤال السابع إلى السؤال الثالث عشرة يشرح عن موضوع "الصِّ
فهذه توسط. ونتيجة  ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠القيمة بين  ٠٫٤٤لسابع هي نتيجة السؤال ا

فهذه توسط. ونتيجة السؤال  ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠القيمة بين  ٠٫٣٣السؤال الثامن هي 
فهذه توسط. ونتيجة  ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠القيمة بين  ٠٫٤٤التاسع والسؤال العاشر هي 

 ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠القيمة بين  ٠٫٢٢السؤال الحادي عشرة والسؤال الثاني عشرة هي 
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فهذه  ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠القيمة بين  ٠٫٤٤فهذه توسط. ونتيجة السؤال الثالث عشرة هي 
 توسط.

والسؤال الرابع عشرة حتى السؤال العاشرين يشرح عن موضوع "السََّفر". كانت 
فهذه جيد. ونتيجة  ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ١٫٣٣نتيجة السؤال الرابع عشرة هي 

فهذه جيد. ونتيجة السؤال  ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ١ السؤال الخامس عشرة هي
فهذه جيد. ونتيجة السؤال  ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٥٥السادس عشرة هي 

فهذه جيد.  ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٦٧السابع عشرة والسؤال الثامن عشرة هي 
هذه جيد. ونتيجة ف ٠٫٥٠القيمة تدل على أكثر  ٠٫٥٥ونتيجة السؤال التاسع عشرة هي 

 فهذه توسط. ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠القيمة بين  ٠٫٢٢السؤال العاشرين هي 
تستخلص الباحثة أن درجة التمييز من بنود االختبار لمهارة القراءة على أساس 

، أما معناها ٠٫٥٠وأكثر  ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠مهارات التفكير العليا تدل على النتيجة بين 
متوسطة لكن ال تحتاج إلى التنقيح ونتائج هي  ٠٫٥٠ – ٠٫٢٠نتائج األسئلة بين 

هي بند االختبار جيد ومستحب. ولذلك هذه بنود  ٠٫٥٠األسئلة تدل على أكثر 
االختبار تستطيع أن تمييز كفاءة المجموعة األعلى والمجموعة األدنى في الفصل 

 الحادي عشر من قسم علم االجتماعي.
لعليا على أساس مهارات التفكير ا المبحث الثاني: فعالية تطوير التقويم اللغوي

 لترقية مهارة القراءة (Wordwall)وورد وال باستخدام برنامج 

 نتائج االستبانة -أ
 نتائج االستبانة في الفصل الحادي عشر من قسم علم الطبيعي السادس )١
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تعطي الباحثة االستبانة لمعرفة فعالية تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات 
لترقية مهارة القراءة، وأما نتائج  (Wordwall)وورد وال باستخدام برنامج التفكير العليا 

 االستبانة كما يلي:
: نتائج االستبانة من الفصل الحادي عشر في قسم علم الطبيعي ٤٫١٩الجدول 

 السادس

 عدد
رقم  مؤشرات

التالمي
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ذ

١ ٥ ٣ ٥ ٣ ٣ ٥ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤١ 
٢ ٥ ٥ ٥ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤١ 
٣ ٥ ٥ ٥ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤١ 
٤ ٥ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥ ٤ ٣ ٤ ٤٤ 
٥ ٥ ٥ ٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٥ ٤٠ 
٦ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٥ ٤١ 
٧ ٤ ٤ ٥ ٤ ٣ ٥ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣٨ 
٨ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥٠ 
٩ ٤ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥ ٥ ٣ ٤ ٤٤ 
١٠ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٤ ٥ ٥ ٥ ٤٨ 
١١ ٥ ٤ ٥ ٤ ٤ ٥ ٥ ٤ ٣ ٤ ٤٣ 
١٢ ٥ ٥ ٥ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٢ ٣٨ 
١٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣٦ 
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١٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣٧ 
١٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٤٩ 
١٦ ٤ ٥ ٥ ٤ ٣ ٥ ٥ ٣ ٤ ٥ ٤٣ 
١٧ ٥ ٥ ٥ ٤ ٣ ٤ ٥ ٤ ٣ ٥ ٤٣ 
١٨ ٥ ٥ ٥ ٤ ٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٤٨ 
١٩ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٥ ٤ ٣ ٣ ٣٧ 
٢٠ ٥ ٤ ٥ ٢ ٣ ٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣٦ 
٢١ ٥ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥ ٤ ٣ ٤ ٤٤ 
٢٢ ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤٣ 
٢٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣٩ 
٢٤ ٥ ٥ ٥ ٣ ٣ ٥ ٥ ٣ ٤ ٤ ٤٢ 
٢٥ ٤ ٤ ٥ ٤ ٣ ٥ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤٠ 
٢٦ ٤ ٤ ٥ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣٧ 
٢٧ ٥ ٥ ٥ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣٨ 
٢٨ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٢ ٣ ٤ ٣ ٣٤ 
 عدد ١٢٩ ١٢٧ ١٣٥ ١٠٣ ١٠٣ ١٢٠ ١١٤ ١١٠ ٩٩ ١١٥ 

 عدد ١١٥٥
 أعلىقيمة  ١٤٠٠

بناءا على نتائج االستبانة في الفصل الحادي عشر من قسم علم الطبيعي السادس 
جذاب وممتع، هذا وورد وال هي أن عرض االختبار لمهارة القراءة باستخدام برنامج 

بالتقدير "الئق جدا". وأما هذا االختبار أن يشجع لتعلم  %٩٢التعبير يحصل عدد 
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سب سكاال ليكرت هو "الئق جدا". وترقية كفاءة بح %٩١اللغة العربية يحصل عدد 
بالتقدير "الئق جدا". أما بنود االختبار  %٩٦التالميذ في فهم المقروء تحصل عدد 

وهو "الئق".وترقية كفاءة  %٧٤تناسب بالمحتويات في المستوى األولى بقيمة 
ر واضحة وهو "الئق". أن بنود االختبا %٧٤التالميذ في التفكير النقدي تحصل قيمة 

وهو "الئق جدا". أن اللغة المستخدمة بسيطة والمفهومة  %٨٦والمفهومة تحصل قيمة 
هذه "الئق جدا". وأما معرفة نتيجة االختبار مباشرة تحصل عدد   %٨١تحصل عدد 

تحصل قيمة  (Wordwall)وورد وال وهو "الئق". ثم سهولة الوصول برنامج  %٧٩
ة تحصل قيم مفهومةوورد وال ونة في برنامج وهو "الئق". وأخيرا، أن األيق %٧١
 بحسب سكاال ليكرت هو "الئق". %٧٢

 تحسب الباحثة هذه البانات إلى الرمز:
   X 100% xi∑ P =  

 x∑ 
P= ١١٥٥  x  ١٠٠% 

          ١٤٠٠   
P= %٨٣  

بناءا على نتيجة االستبانة من التالميذ في الفصل الحادي عشر من قسم علم 
 - ٨٠وهي على درجة جيد جدا بين قيمة % ٨٣التي تبلغ قيمة % الطبيعي السادس

 ، ومعناها أن اإلنتاج المطور يناسب باحتياج التالميذ.١٠٠%
 نتائج االستبانة في الفصل الحادي عشر من قسم علم االجتماعي األول )٢
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تعطي الباحثة االستبانة لمعرفة فعالية تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات 
لترقية مهارة القراءة، وأما نتائج  (Wordwall)وورد وال العليا باستخدام برنامج  التفكير

 االستبانة كما يلي:
: نتائج االستبانة من الفصل الحادي عشر في قسم علم االجتماعي ٤٫٢٠الجدول 

 األول

 عدد
رقم  مؤشرات

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ التالميذ
١ ٣ ٣ ٥ ٣ ٤ ٤ ٣ ٥ ٤ ٣ ٣٧ 
٢ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٥ ٣ ٥ ٤٧ 
٣ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤٣ 
٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣٧ 
٥ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٥ ٣ ٤ ٣٧ 
٦ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤١ 
٧ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣١ 
٨ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥٠ 
٩ ٣ ٤ ٥ ٢ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣٦ 
١٠ ٣ ٥ ٥ ٤ ٣ ٤ ٥ ٥ ٣ ٤ ٤١ 
١١ ٤ ٥ ٥ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣٨ 
١٢ ٥ ٥ ٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٥ ٣٨ 
١٣ ٤ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤٢ 
١٤ ٥ ٣ ٥ ٣ ٣ ٥ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣٩ 
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١٥ ٥ ٥ ٥ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٥ ٣٧ 
١٦ ٥ ٥ ٥ ٣ ٣ ٥ ٣ ٥ ٥ ٥ ٤٤ 
١٧ ٥ ٤ ٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣٧ 
١٨ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٥ ٤٠ 
١٩ ٤ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤١ 
٢٠ ٥ ٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٤ ٥ ٤٧ 
٢١ ٥ ٥ ٥ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤٥ 
٢٢ ٥ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤٣ 
٢٣ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤٢ 
٢٤ ٤ ٤ ٥ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣٨ 
٢٥ ٥ ٤ ٥ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣٧ 
٢٦ ٥ ٥ ٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٥ ٣٩ 
٢٧ ٥ ٥ ٥ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٥ ٤٤ 
٢٨ ٥ ٥ ٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣٨ 
٢٩ ٥ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٥ ٤٥ 
٣٠ ٥ ٥ ٥ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٥ ٥ ٤١ 
٣١ ٤ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٥ ٤٤ 
٣٢ ٥ ٥ ٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣٨ 
٣٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٥ ٤ ٥ ٥ ٤٤ 
 عدد ١٤٦ ١٤٩ ١٥٩ ١١٧ ١٢٠ ١٢٩ ١٢٣ ١٣٠ ١٢٥ ١٤٣ 

 عدد ١٣٤١
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 قيمة أعلى ١٦٥٠
كما عرفنا أن نتائج االستبانة في الفصل الحادي عشر من قسم علم االجتماعي 

 جذاب وممتعوورد وال راءة باستخدام برنامج أن عرض االختبار لمهارة القاألول هي 
كان هذا االختبار أن يشجع لتعلم اللغة العربية وهو "الئق جدا". و  %٨٩يحصل قيمة 

ترقية كفاءة التالميذ وأما  بحسب سكاال ليكرت هو "الئق جدا". %٩٠عدد يحصل 
بنود االختبار تناسب و  "الئق جدا". أي %٩٦تدل على قيمة  في فهم المقروء

ترقية كفاءة ثم  هو "الئق".و  %٧٠تحصل قيمة  بالمحتويات في المستوى األولى
أن بنود االختبار واضحة  هو "الئق".و  %٧٣تدل على قيمة  التالميذ في التفكير النقدي

 أن اللغة المستخدمة بسيطة والمفهومةو  "الئق". أي %٧٨تدل على قيمة  والمفهومة
يمة قحصل ت معرفة نتيجة االختبار مباشرةوأما  "الئق". ومعناه %٧٥عدد حصل ت

 %٧٦تدل على قيمة  (Wordwall)وورد وال سهولة الوصول برنامج و  "الئق". أي %٧٩
 ومعناها %٨٧مفهومة تحصل قيمة وورد وال أن األيقونة في برنامج وأخيرا،  هو "الئق".و 

 ".جدا "الئق
 وتحسب الباحثة هذه البانات إلى الرمز:

   X 100% xi∑ P =  
 x∑ 

P= ١٣٤١  x  ١٠٠% 
          ١٦٥٠   

P= %٨١  
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بناءا على نتيجة االستبانة من التالميذ في الفصل الحادي عشر من قسم علم االجتماعي 
، ومعناها ١٠٠% - ٨٠وهي على درجة جيد جدا بين قيمة % ٨١التي تبلغ قيمة %

 أن اإلنتاج المطور يناسب باحتياج التالميذ.
 

 نتائج االختبار -ب
خذت الباحثة نتائج االختبار القبلي من معلمة اللغة العربية لمعرفة كفاءة التالميذ أ

على أساس مهارات  (Wordwall)وورد وال في فهم المقروء قبل استخدام برنامج 
دم الذي "الحكمة" المستخ الكتاب اإللكترونيالتفكير العليا، وأما االختبار يأخذ من 

االختبار القبلي في الفصل الحادي عشر من قسم  سؤال. فهذه نتائج ٢٠يتكون من 
 علم الطبيعي السادس وقسم علم االجتماعي األول كما يلي:

على  (Wordwall)وورد وال : نتائج االختبار القبلي قبل استخدام برنامج ٤٫٢١الجدول 
 أساس مهارات التفكير العليا

 قسم علم الطبيعي  قسم علم االجتماعي
 رقم االسم النتيجة رقم االسم النتيجة

 ١ أدي فترا هانف  ٢٠ ١ أحمد رشيد  ٥٥
 ٢ أغيل دوي أغسطين  ٥٥ ٢ آدم بيمانتارا  ٧٠
 ٣ أحمد حاضر رافي رشيدي  ٤٠ ٣ آديتيا أكا مصطفى  ٥٠
 ٤ أحمد وحي ستيوان  ٤٠ ٤ عطية أوليا رحمة  ٥٠
 ٥ ألفنا ديا رحمة  ٤٥ ٥ سيندي حماية  ٤٥
 ٦ ألفية العلمية  ٥٥ ٦ دارا أجينج غستي  ٤٥
 ٧ عملية رزق رحمواتي  ٤٠ ٧ دفي جاندرا  ٥٠
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 ٨ النساء وحي   ٥٠ ٨ ديفا ألفياندرا  ٨٠
 ٩ أرديانتي دوي  ٥٥ ٩ آال عناية اللطفية  ٦٠
 ١٠ دية عطيقة فتري  ٦٠ ١٠ آفي أكتافياني  ٦٥
 ١١ فجر موالنا آكا فترا  ٢٥ ١١ فائزة الزهرية  ٨٠
 ١٢ فريدة نور رضية العزيزة  ٥٥ ١٢ فيرا موليدة  ٤٥
 ١٣ فينا اسمة  ٥٥ ١٣ حيضر إجا ناستي   ٤٥
 ١٤ فطرية نور العناية  ٥٥ ١٤ عز دين السافق   ٥٥
 ١٥ هانوم عزمي العفيفة  ٥٠ ١٥ جوهان سافترا  ٣٠
 ١٦ ليلي حجرية زلفيا فتري  ٤٠ ١٦ كيال أورليا فتري  ٥٥
 ١٧ لؤ معرفة األولىلؤ   ٥٠ ١٧ كلين إنداه لستاري  ٥٠
 ١٨ مفتاح المباركة  ٦٥ ١٨ محمد غابريل أكتافيو  ٦٠
 ١٩ محمد إمام الدين  ٦٠ ١٩ محمد عارف النافع  ٨٥

  ٤٠ ٢٠ محمد إبراهيم مغفور  ٥٠
محمد حارس رحمن 

 هادي
٢٠ 

 ٢١ نافا إثما  ٥٠ ٢١ مذمة العلم  ٥٠
 ٢٢ رحمة عملية فتري  ٦٠ ٢٢ محفظة رزقية أبريلياني  ٦٥
 ٢٣ رفقي مفتاح العلم  ٦٠ ٢٣ نوريل أكا فاني   ٤٠
 ٢٤ صيفاني خيرنا رحمن  ٦٠ ٢٤ فتري عملية  ٣٠
 ٢٥ تتانيا سلسبيال قطر الندى  ٤٠ ٢٥ فتري فورتونا  ٧٠
 ٢٦ تيأستا أكتافيأنا   ٤٠ ٢٦ فتري وحيوني  ٧٠
 ٢٧ فيكي مصطفي  ٥٠ ٢٧ رحمة هداية الله  ٧٥



۱۱٥ 
 

 
 

 ٢٨ زهرة المفارحة  ٦٠ ٢٨  رحمي فتري نيماس  ٤٥
       ٢٩ رزا أنوغراة  ٧٠
       ٣٠ ريسمى رحمواتي  ٤٥
       ٣١ سلسبيال رحمة   ٧٥
       ٣٢ ساندرا أيوندا سلسبيال  ٨٠
       ٣٣ فينا رحمة النساء  ٨٠

 عدد ١٤٩٠ عدد ١٩٢٠
 معدل ٥٣٫٢ معدل ٥٨٫٢

ارت ير بنود االختبار على أساس مهوبعدها، قامت الباحثة تجربة المنتج أي تطو 
لترقية مهارة القراءة في يوم اإلثنين،  (Wordwall)وورد وال التفكير العليا باستخدام برنامج 

بعبر مجموعتين واتساب وهما الفصل الحادي عشر من قسم علم  ٢٠٢٠ديسمبير  ٢١
انات لبايالطبيعي السادس والفصل الحادي عشر من قسم علم االجتماعي األول. أما ا

 المحصولة في االختبار البعدي فيما يلي:
 (Wordwall)وورد وال : نتائج االختبار البعدي بعد استخدام برنامج ٤٫٢٢الجدول 

 على أساس مهارات التفكير العليا

 قسم علم الطبيعي السادس قسم علم االجتماعي األول
 رقم االسم النتيجة رقم االسم النتيجة

 ١ أدي فترا هانف  ٤٥ ١ أحمد رشيد  ٦٥
 ٢ أغيل دوي أغسطين  ٧٥ ٢ آدم بيمانتارا  ٨٠
 ٣ أحمد حاضر رافي رشيدي  ٦٠ ٣ آديتيا أكا مصطفى  ٦٠
 ٤ أحمد وحي ستيوان  ٧٠ ٤ عطية أوليا رحمة  ٨٠
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 ٥ ألفنا ديا رحمة ٦٥  ٥ سيندي حماية  ٥٥
 ٦ ألفية العلمية  ٧٥ ٦ دارا أجينج غستي  ٧٥
 ٧ عملية رزق رحمواتي ٧٥  ٧ دفي جاندرا  ٧٠
 ٨ النساء وحي  ٧٠  ٨ ديفا ألفياندرا  ٩٥
 ٩ أرديانتي دوي  ٧٥ ٩ آال عناية اللطفية  ٧٠
 ١٠ دية عطيقة فتري  ٩٥ ١٠ آفي أكتافياني  ٧٥
 ١١ فجر موالنا آكا فترا  ٥٥ ١١ فائزة الزهرية  ٩٠
 ١٢ فريدة نور رضية العزيزة  ٦٥ ١٢ فيرا موليدة  ٦٥
 ١٣ فينا اسمة  ٨٥ ١٣ حيضر إجا ناستي   ٦٥
 ١٤ فطرية نور العناية  ٧٥ ١٤ عز دين السافق   ٧٥
 ١٥ هانوم عزمي العفيفة  ٧٠ ١٥ جوهان سافترا  ٤٥
 ١٦ ليلي حجرية زلفيا فتري  ٦٠ ١٦ كيال أورليا فتري  ٦٠
 ١٧ لؤلؤ معرفة األولى  ٩٠ ١٧ كلين إنداه لستاري  ٥٥
 ١٨ مفتاح المباركة  ٩٥ ١٨ تافيومحمد غابريل أك  ٧٠
 ١٩ محمد إمام الدين  ٩٠ ١٩ محمد عارف النافع  ٩٥
 ٢٠ محمد حارس رحمن هادي  ٦٥ ٢٠ محمد إبراهيم مغفور  ٦٠
 ٢١ نافا إثما  ٧٠ ٢١ مذمة العلم  ٦٥
 ٢٢ رحمة عملية فتري  ٧٥ ٢٢ محفظة رزقية أبريلياني  ٧٥
 ٢٣ فتاح العلمرفقي م  ٨٠ ٢٣ نوريل أكا فاني   ٧٠
 ٢٤ صيفاني خيرنا رحمن  ٧٥ ٢٤ فتري عملية  ٤٥
 ٢٥ تتانيا سلسبيال قطر الندى  ٦٠ ٢٥ فتري فورتونا  ٨٠
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 ٢٦ تيأستا أكتافيأنا   ٦٥ ٢٦ فتري وحيوني  ٨٠
 ٢٧ فيكي مصطفي  ٧٥ ٢٧ رحمة هداية الله  ٨٥
 ٢٨ زهرة المفارحة  ٨٥ ٢٨ رحمي فتري نيماس   ٥٥
       ٢٩ غراةرزا أنو   ٨٥
       ٣٠ ريسمى رحمواتي  ٧٠
       ٣١ سلسبيال رحمة   ٩٥
       ٣٢ ساندرا أيوندا سلسبيال  ٩٥
       ٣٣ فينا رحمة النساء  ٩٥

  عدد ٢٣٣٥  عدد ٢٨٦٥
  معدل ٨٣٫٤  معدل ٨٦٫٨
وقفا على الجدول عن نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي في الفصل الحادي 

لالختبار القبلي والمعدل  ٥٣٫٢عشر من قسم علم الطبيعي السادس، يدل على المعدل 
لالختبار البعدي. وأما نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي في الفصل  ٨٣٫٤

لالختبار القبلي  ٥٨٫٢الحادي عشر من قسم علم االجتماعي األول، يدل على المعدل 
 هذه تستخلص الباحثة أن كفاءة التالميذ في فهملالختبار البعدي. ف ٨٦٫٨والمعدل 

المقروء على أساس مهارات التفكير العليا جيدا، وهي تأكد من معدل االختبار البعدي 
 أكثر من معدل االختبار القبلي. 

 تحسب الباحثة الفرق بين نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي بالرمز:
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ختبار القبلي واالختبار البعدي في الفصل : الفرق بين نتيجة اال٤٫٢٣الجدول 
 الحادي عشر من قسم علم الطبيعي

D^2 D رقم االختبار القبلي االختبار البعدي 
١  ٢٠  ٤٥ -٢٥ ٦٢٥ 
٢  ٥٥  ٧٥ -٢٠ ٤٠٠ 
٣  ٤٠  ٦٠ -٢٠ ٤٠٠ 
٤  ٤٠ ٦٠ -٢٠ ٤٠٠ 
٥  ٤٥ ٦٥  -٢٠ ٤٠٠ 
٦  ٥٥  ٧٥ -٢٠ ٤٠٠ 
٧ ٥٠ ٧٥  -٢٥ ٦٢٥ 
٨  ٥٠ ٧٠  -٢٠ ٤٠٠ 
٩  ٥٥  ٧٥ -٢٠ ٤٠٠ 
١٠ ٨٠  ٩٥ -١٥ ٢٢٥ 
١١ ٣٠  ٥٥ -١٥ ٢٢٥ 
١٢  ٥٥  ٦٥ -١٠ ١٠٠ 
١٣ ٧٠  ٨٥ -١٥ ٢٢٥ 
١٤  ٥٥ ٧٥ -٢٠ ٤٠٠ 
١٥  ٥٠ ٧٠ -٢٠ ٤٠٠ 
١٦  ٤٠ ٦٠ -٢٠ ٤٠٠ 
١٧ ٨٠ ٩٠ -١٠ ١٠٠ 
١٨ ٧٠ ٩٥ -٢٥ ٦٢٥ 
١٩ ٧٠ ٩٠ -٢٠ ٤٠٠ 
٢٠  ٤٠ ٦٥ -٢٥ ٦٢٥ 
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٢١  ٥٠ ٧٠ -٢٠ ٤٠٠ 
٢٢  ٦٠ ٧٥ -١٥ ٢٢٥ 
٢٣  ٦٠ ٨٠ -٢٠ ٤٠٠ 
٢٤  ٦٠ ٧٥ -١٥ ٢٢٥ 
٢٥  ٤٠ ٦٠ -٢٠ ٤٠٠ 
٢٦  ٤٠ ٦٥ -٢٥ ٦٢٥ 
٢٧  ٥٠ ٧٥ -٢٥ ٦٢٥ 
٢٨  ٦٠ ٨٥ -٢٥ ٦٢٥ 

 عدد -٥٥٠ ١١٣٠٠
 microsoftبناءا على الجدول السابق، أن الباحثة تحسب هذا الرموز بوسيلة 

excel ونتيجة ،Md  =وعدد مربع الفروق ( -٥٥٠D^2 ( =وعدد التالميذ  ١١٣٠٠
باحثة القبلي واالختبار البعدي تحصل الحصول المقارنة بين االختبار تلميذا.  ٢٨هو 

. لمعرفة حصل من االختبار القبلي واالختبار البعدي ١٩٫٦=" ت اإلحصائي"قيمة 
ت الرسم ". ونظرت الباحثة "ت الرسم البياني"فعال أم ال، تنبغي الباحثة أن تنظر 

 بنظر .٢٫٠٥٢=  ٢٧ dfب  ٠٫٠٥فتجد في درجة الداللة  ٠٫٠٥بالدرجة  "يانيالب
ن قيمة في أكبر م "ت اإلحصائي"أن قيمة  تعرف الباحثة "ت الرسم البياني" على قيمة

إذا كانت درجة "ت   .١٩٫٦<  ٢٫٠٥٢والمحصولة هي  ٢٧ dfب  "ت الرسم البياني"
مردود ومعناه إن تطوير التقويم  0Hفيتم  اإلحصائي" أكبر من درجة "ت الرسم البياني"،

لترقية  (Wordwall)وورد وال اللغوي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 
 مهارة القراءة في الفصل الحادي عشر من قسم علم الطبيعي السادس فعال.
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 : الفرق بين نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي في الفصل٤٫٢٤الجدول 
 الحادي عشر من قسم علم االجتماعي

D^2 D 
االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلي

رقم 
 التالميذ

١  ٥٥  ٦٥ -١٠ ١٠٠ 
٢  ٧٠  ٨٠ -١٠ ١٠٠ 
٣  ٥٠  ٦٠ -١٠ ١٠٠ 
٤ ٦٥  ٨٠ -١٥ ٢٢٥ 
٥  ٤٥  ٥٥ -١٠ ١٠٠ 
٦  ٤٥ ٥٥ -١٠ ١٠٠ 
٧  ٥٠  ٧٠ -٢٠ ٤٠٠ 
٨  ٨٠  ٩٥ -١٥ ٢٢٥ 
٩  ٦٠  ٧٠ -١٠ ١٠٠ 
١٠  ٦٥  ٧٥ -١٠ ١٠٠ 
١١  ٨٠  ٩٠ -١٠ ١٠٠ 
١٢  ٤٥  ٦٥ -٢٠ ٤٠٠ 
١٣  ٤٥  ٦٥ -٢٠ ٤٠٠ 
١٤  ٥٥  ٧٥ -٢٠ ٤٠٠ 
١٥  ٣٠  ٤٥ -١٥ ٢٢٥ 
١٦  ٥٥  ٦٠ -١٥ ٢٥ 
١٧  ٥٠  ٥٥ -٥ ٢٥ 
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١٨  ٦٠  ٧٠ -١٠ ١٠٠ 
١٩  ٨٥  ٩٥ -١٠ ١٠٠ 
٢٠  ٥٠  ٦٠ -١٠ ١٠٠ 
٢١  ٥٠  ٦٥ -١٥ ٢٢٥ 
٢٢  ٦٥  ٧٥ -١٠ ١٠٠ 
٢٣  ٤٠ ٦٠ -٢٠ ٤٠٠ 
٢٤  ٣٠  ٤٥ -١٥ ٢٢٥ 
٢٥  ٧٠  ٨٠ -١٠ ١٠٠ 
٢٦  ٧٠  ٨٠ -١٠ ١٠٠ 
٢٧  ٧٥  ٨٥ -١٠ ١٠٠ 
٢٨  ٤٥  ٥٥ -١٠ ١٠٠ 
٢٩  ٧٠  ٨٥ -١٥ ٢٢٥ 
٣٠  ٤٥ ٦٥ -٢٠ ٤٠٠ 
٣١  ٧٥  ٩٥ -٢٠ ٤٠٠ 
٣٢  ٨٠  ٩٥ -١٥ ٢٢٥ 
٣٣  ٨٠  ٩٥ -١٥ ٢٢٥ 
٤٣٠- ٦٢٥٠       

 microsoftق، أن الباحثة تحسب هذا الرموز بوسيلة بناءا على الجدول الساب

excel ونتيجة ،Md  =وعدد مربع الفروق ( -٤٣٠D^2 ( =وعدد التالميذ هو  ٦٢٥٠
ثة قيمة القبلي واالختبار البعدي تحصل الباححصول المقارنة بين االختبار تلميذا.  ٣٣

عال أم ر البعدي ف. لمعرفة حصل من االختبار القبلي واالختبا١٦٫٦=" ت اإلحصائي"
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 "م البيانيت الرس". ونظرت الباحثة "ت الرسم البياني"ال، تنبغي الباحثة أن تنظر 
 على قيمة بنظر .٢٫٠٤٢=  ٣٢ dfب  ٠٫٠٥فتجد في درجة الداللة  ٠٫٠٥بالدرجة 

ت الرسم "أكبر من قيمة في  "ت اإلحصائي"أن قيمة  تعرف الباحثة "ت الرسم البياني"
إذا كانت درجة "ت اإلحصائي"   .١٦٫٦<  ٢٫٠٤٢والمحصولة هي  ٢٧ dfب  "البياني

مردود ومعناه إن تطوير التقويم اللغوي على  0Hأكبر من درجة "ت الرسم البياني"، فيتم 
لترقية مهارة القراءة  (Wordwall)وورد وال أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

 جتماعي األول فعال.في الفصل الحادي عشر من قسم علم اال
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 الفصل الخامس
 خاتمة

 ملخص نتائج البحث -أ
 تستخلص الباحثة الخالصة من هذا البحث كما يلي:

قامت الباحثة صالحية اإلنتاج المطور أي بنود االختبار لمهارة القراءة على أساس  -١
بير من بتصديق الخبراء وهم الخوورد وال مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

ية محتوى االختبار والخبير من وجه تصميم اإلنتاج ومعلمة اللغة العربية. ونتيجة ناح
على التقدير "الئق جدا" ومعناها اإلنتاج اليحتاج إلى  %٨٢االستبانة األولى هي 

على التقدير "الئق جدا" معناها اإلنتاج  %٨٨التنقيح. ونتيجة االستبانة الثانية هي 
ية نقيح. واألخير، نتيجة االستبانة من معلمة اللغة العربجيد جدا أي اليحتاج إلى الت

على التقدير "الئق جدا" أي هذا اإلنتاج المطور اليحتاج  %٨٨تدل على قيمة 
 إلى التنقيح.

أكبر من "ت الرسم البياني" في درجة الداللة  ١٩٫٦نتيجة "ت اإلحصائي" هي  -٢
 يعي. ونتيجة "تفي الفصل الحادي عشرة من قسم علم الطب ٢٫٠٥٢هي  ٠٫٠٥

هي  ٠٫٠٥أكبر من "ت الرسم البياني" في درجة الداللة  ١٦٫٦اإلحصائي" هي 
مقبول ومعناه تطوير التقويم اللغوي  1Hمن قسم علم االجتماعي. وكذلك  ٢٫٠٤٢

ة القراءة لترقية مهار وورد وال على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 
 فعال في الفصلين.
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 ياتالتوص -ب
انطالقا على نتائج هذا البحث عن تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات 

لترقية مهارة القراءة في  (Wordwall)وورد وال التفكير العليا باستخدام برنامج 
 المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة جومبانج، تقدم الباحثة التوصيات فيما يلي:

بيق تعليم تقويم بعملية التعليم، إذا كان تطينبغي على المعلم أن يناسب عملية ال -١
 اللغة العربية على أساس مهارات التفكير العليا فطبعا عملية التقويم اللغوي تقيس

" ومستوى ٥" ومستوى التقويم "ج٤بمستويات األعلى أي مستوى التحليل "ج
 ".٦اإلبداع "ج

م اللغوي ألنها كوسيلة التقوي (Wordwall)وورد وال كان يستخدم المعلم برنامج  -٢
 تطبيقية وفعالية.

لمعرفة كفاءة التالميذ لتعليم اللغة  (Wordwall)وورد وال كان استخدام برنامج  -٣
 العربية وهذا يزيد الحماسة والتشجيع في عملية التعليم والتعلم.

 االقتراحات-ج
بناءا على نتائج البحث عن تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير 

لترقية مهارة القراءة في المدرسة الثانوية  (Wordwall)وورد وال استخدام برنامج العليا ب
 الحكومية الواحدة جومبانج، تقدمت الباحثة االقتراحات فيما يلي:

 اقتراحة االستفادة -١
اقترحت الباحثة لتجربة بنود االختبار على أساس مهارات التفكير العليا 

في تعليم اللغة العربية خصوصا في عملية  (Wordwall)وورد وال باستخدام برنامج 
تعليم مهارة القراءة. أما أهدافها لمعرفة كفاءة التالميذ فهم المقروء على أساس 
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رد وال وو مهارات التفكير العليا ولمعرفة المزايا والعيوب من استخدام برنامج 
(Wordwall). 

 توزيع -٢
ليا التفكير الع هذا البحث عن تطوير التقويم اللغوي على أساس مهارات

لترقية مهارة القراءة في المدرسة الثانوية  (Wordwall)وورد وال باستخدام برنامج 
الحكومية الواحدة جومبانج يستفيد استفادا كبيرا إذا كان يطبق في عملية تعليم 
 اللغة العربية التي تسند على أساس مهارات التفكير العليا. في كل المواد الدراسية.

 تاج االستمرارتطوير اإلن -٣
ترجوا الباحثة إلى الباحثين اآلخرين الستمرار وتطوير هذا البحث ليكون بحثا 

 جيدا وتاما، وكذلك يطبقه المعلمون في أي مكان التعليم والتعلم. 
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 وورد والامج نتطبيق التقويم التعليمي على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام بر 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 نتيجة االختبار على أساس مهارات التفكير العليا

 
 وورد والبنود االختبار على أساس مهارات التفكير العليا باستخدام برنامج 

   

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 (t-table)ت الرسم البياني 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 

 
 

 



 
 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 

 
 

 



 
 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 

 
 

 



 
 

 
 



 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 



 
 

 
 



 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 السيرة الذاتية
 

        المعلومات الشخصية -أ
 : رامي سلمى ديانة  االسم

 ١٩٩٦مارس  ١٤: موجوكارتو،  تاريخ الميالد
 : اإلندونيسية  الجنسية
 جومبانج -ديوك  - ٠١٢/٠٠٦: غالبان   العنوان

 ٠٨٢١٤١٩٤٩٨٤١:  رقم الجوال
 ١٨٧٢١٠٢٤:  رقم الجامعي

 romiesalmadiyyana@gmail.com:  البريد اإللكتروني
 المستوى الدراسي -ب

 السنة المستوى الدراسي
 م ٢٠٠٣-٢٠٠٠ روضة األطفال "مسلمات" جومبانج
 م ٢٠٠٨-٢٠٠٣ مدرسة "الرحمن" اإلبتدائية جومبانج

 م ٢٠١١-٢٠٠٨ مدرسة "فركوروان معلمات" المتوسطة جوكير جومبانج
 م ٢٠١٤-٢٠١١ جومبانج ٣إلسالمية الحكومية المدرسة الثانوية ا

بكلوريوس (سرجانا) في قسم تعليم اللغة العربية كلية 
علوم التربية والتعليم بجامعة موالنا مالك إبراهيم 

 اإلسالمية الحكومية ماالنج

 م ٢٠١٩-٢٠١٤

الماجستير في قسم تعليم اللغة العربية في كلية 
م موالنا مالك إبراهيالدراسات العليا والتعليم بجامعة 

 اإلسالمية الحكومية ماالنج

 م ٢٠٢١-٢٠١٩

 

mailto:romiesalmadiyyana@gmail.com

