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 استهالل
 

 

نَسَِٰن إَِّلَّ َما َسََعَٰ  ن لَّۡيَس لِۡۡلِ
َ
نَّ  ٣٩َوأ

َ
َٰه    ٤٠َسۡوَف ي َرىَٰ  ۥَسۡعَيه   َوأ َۡزى ۡوَفَٰ  ٱۡۡلََزآءَ ث مَّ ُي 

َ
٤١ ٱۡۡل  

39. And that man shall have nothing but what he strives for- 

40. And that his striving shall soon be seen- 

41. Then shall he be rewarded for it with the fullest reward- 

 

 (41-39)سورة النجم: 
 

 من حتمل املبادرة أكثر فإنه من احملظوظني، 
  .من التفكري والعمل واحصل على النجاحألهنا تتطلب املزيد 

 والرتفيه للمجتهدين هي حتقيق النجاح من عملهم الشاق الذي ابركه هللا
 

Whoever takes the most initiative, he is the lucky one because he will think, act, 

and get success. And amusement for the struggler is the achievement of success 

from their hard work it was blessed by Allah 

 

 -الكدتور، عبد هللا شكري زركشي، املاجستري-
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 إهداء
 وصلت رحليت اجلامعية إىل هنايتها بعد تعب ومشقة...

 وأختم حبث خترجي بكل مهة ونشاط...

 أهدي هذا العمل املتواضع:

الغاليةإىل من وضع هللا اجلنة حتت قدميها أمي   

 إىل الذي مل يتهاون يوم يف توفري سبيل اخلري والسعادة يل أيب احلبيب

 إىل إخويت من كان هلم ابلغ األثر من العقبات والصعاب

 وإىل مشريِف البحث ممن مل يتوانوا يف مد يد العون يل.

 جعل هللا ما قدموا يل يف ميزان حسناهتم.....
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 إقرار أصالة البحث
 أان املواقع أدانه:

 فضل غفور مسفار : االسم
 19720086 : الرقم اجلامعي

 لوزارة" Bahasa Arab" املدرسئئئئئئئئئئئي الكتاب يف  األسئئئئئئئئئئئ لة بنود حتليل : العنوان
 ضئئئئوء على عشئئئئر احلادي الفصئئئئل الثانوية للمدرسئئئئة الدينية الشئئئئ ون
 بلوم تصنيف

أقر أبن هذا البحث الذي أعددته لتوفري شرط النجاح للحصول على درجة 
املاجستري يف تعليم اللغة العربية كلية دراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

 ها من إبداع غريي وأتليف اآلخر. وإذا أدعىها بنفسي وما زور لقد كتباحلكومية ماالنج، 
 ليف وتبني أهنا فعال من حبثي فت ا أحتمل املس ولية على ذلك،أحد إستقباال أهنا من أت

ولكن تكون املس ولية على املشرف أو على مس ويل قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات 
 العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 جتربين أحد على ذلك.هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل 

 

 م2021يونيو 17، ابتو
 الطالب،
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 تقديرشكر و 
 الرحيم الرمحن هللا بسم

(، وقال تعاىل: لال يشكر هللا من ال يشكر 7 :: لل ن شكر م ألزيدنكم: إبراهيمقال تعاىل
الناس(، وانطالقا من هذا املبدأ الرتبوي الكرمي، فإنين أشئئئئئئئكر هللا جل وعال ظاهرا وابطنا، 
سئئئئئئئرا وعالنية، على ما من به علي من إ ام هذا البحث، فله الفضئئئئئئئل واملنة.   أنين أرفع 

 الشكر اجلزيل لئئئئئئ:

ة موالان مالك إبراهيم اإلسئئئالمية احلكومية ناالنج على ، مدير جامعزين الدينأ. د.  .1
 إ احيت الفرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة املباركة.

غة ، رئيس قسم تعليم اللشهداءكلية الدراسات العليا و د.   ، عميدواحد مورينأ. د.  .2
دارة إالعربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسئئئئئئئئئئئئئالمية احلكومية ماالنج، ملا قام به من 

 الكلية والقسم.
املشئئئئئئئئئئئئرف الثاين على هذا  سئئئئئئئئئئئئالميت داريناملشئئئئئئئئئئئئرف األول و د.  مفتاح اهلدىد.  .3

البحث، اللذان وجها الباحث وأرشئئئئداه وأشئئئئرفا عليه بكل اهتمام وصئئئئرب وحكمة يف  
 كتابة هذا البحث. 

رئيس املناقش واملناقش األول يف امتحان خطة البحث ورسئئئئئئئئئئئئئئالة املاجسئئئئئئئئئئئئئئتري اللذان  .4
  يف إصالح خطة البحث والرسالة.أرشداين

مجيع األسئئئئئئئئئئاتذة واألسئئئئئئئئئئتاذات يف قسئئئئئئئئئئم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسئئئئئئئئئئات العليا  .5
 احملرتمني، واألصدقاء ومن ال يستطيع الباحثة ذكره.

والدي اللذان شئئئئئئئئئئئجعاين  ودعواين  وأعطياين دائما كل احتياجي مدة التعلم يف هذه  .6
 ة.اجلامعة حىت انتهيت من الدراس

 أخي صغريي ريهان أهنار.، و حافظة ةنور م ةاحملبوب صغرييت أخيت .7



 ز
 

مجيع زمالئي احملبوبني يف الفصئئئئئئئئئئئئئئل األلف وكل الزمالء يف قسئئئئئئئئئئئئئئم تعليم اللغة العربية  .8
 .2019/1للمرحلة 

 الذي ف ادان وزافري  ة الفاضئئئليتوزميلسئئئلطان بكادارن، وأمحد أفاندين  احملبوبونزمالئي  .9
 البحث هذا إل ام وشجعين يديه مد قد

هذا، وأستل هللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، ويكون هذا البحث انفعا  ومفيدا 
 للجميع، آمني.

 م 2021 يونيو 17ابتو، 
 الباحث

 
 فضل غفور مسفار
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 مستخلص البحث
 الدينية الشئئ ون لوزارة "Bahasa Arab" املدرسئئي الكتاب يف  األسئئ لة بنود م، حتليل 2021. مسفار، فضل غفور

غة العربية،  بلوم. رسالة املاجستري، قسم التعليم الل تصنيف ضوء على عشر احلادي الفصل الثانوية للمدرسة
ري الدكتور مفتاح اهلدى املاجسئئت املشئئرف األولكلية الدراسئات العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج. 

 املاجستري. الثاين الدكتور سالميت دارين املشرف  و
 بلوم األس لة، حتليل، تصنيف املدرسي، بنود : الكتاباملتاحيةالكلمات 

حديد أهداف لكونه مناسئئئئئئب بتاملعلم،  به يقوم الذي عمليىة التعليم من يتجزأ ال جزءأن تصئئئئئئنيف بلوم 
رتبط مع األسئئ لة يف تالرتبية واملنهج ووضئئع االختبار لكل عام. من   كان تصئئنيف بلوم من أحد نظرية املعريف اليت 

 Bahasa" ملدرسئئئئئئئئيا كتاب  الباحث صئئئئئئئئيغ هدف التعليم وأسئئئئئئئئ لة التقومي، وقياس نتائج التعليم لدي الطلبة. اختار

Arab " م، 2020 لعام اجلديد الكتاب هذا ألن عشئئئئئئئر احلادي الفصئئئئئئئل الثانوية للمدرسئئئئئئئة الدينية الشئئئئئئئ ون لوزارة 
 اإلطالع على ويةالسئئئئئئئئئع العربية ابململكة املعريف واالتصئئئئئئئئئال البحوث مركز بتعاون الدينية الشئئئئئئئئئ ون وزارة طبعه الذي

ة كتابه.  لتحليل املسئئئئئئئئئئئتو ت املعرفية، والوجدانية، واحلركية يف بنود أسئئئئئئئئئئئ ل بلوم تصئئئئئئئئئئئنيف الباحث والتدقيق. فاختار
 .  املدرسي الكتاب من األس لة تناسب املستو ت املعرفية، والوجدانية، واحلركية يف بنود معرفةأهدف هذا البحث 

 خدماملتسئئئئئئئئئئئت البياانت مجع وأسئئئئئئئئئئئلوب. الواثئقي املنهج ومنهجه الكمي، املدخل هو البحث هذا مدخل
 Bahasa" مدرسئئئي كتاب  من البياانت املتسئئئتخدم صئئئدق البناء. واملصئئئادر البياانت حتليل وأسئئئلوب .الواثئق حتليل

Arab  "عشر. احلادي الفصل الثانوية للمدرسة الدينية الش ون لوزارة 

اال، يف هذا الكتاب تتكون من ستني س   األس لة ( أن املستوي املعريف لبنود1نتائج البحث تشمل على ل
التذكر  سئئئئئئئئ اللاليت تتضئئئئئئئئمن على فسئئئئئئئئة تصئئئئئئئئنيفات هي التذكر، التفاهم، التطبيق،التحليل، والتقومي. أما ا موع 

ة مثانية أسئئئ لة بنسئئئبة امل وي من التفاهم يتكون سئئئ الل  موع ، وا%32سئئئ اال بنسئئئبة امل وية  تسئئئعة عشئئئر من يتكون
 التحليل يتكون سئئئ الل، وا موع %20بنسئئئبة امل وية  اثين عشئئئر سئئئ اال من التطبيق يتكون سئئئ الل، وا موع 8%

 ةتسئئئعة أسئئئ لة بنسئئئبة امل وي من التقومي يتكون سئئئ ال نوع ، وا موع من%25بنسئئئبة امل وية  سئئئ اال عشئئئر من فسئئئة
 أسئئئ لة، اليت ( أن املسئئئتوي الوجداين يف هذا الكتاب تتكون من فسئئئة2. وال توجد األسئئئ لة على االبداع  ل15%

سئئ ال  من بال يتكونالسئئتقا سئئ اللتتضئئمن على ثالثة تصئئنيفات هي االسئئتقبال، التقييم، والتوصئئيف. أما ا موع 
 سئئئئئئ الل، وا موع %14ثة أسئئئئئئ لة بنسئئئئئئبة امل وية ثال من لتقييم يتكوناسئئئئئئ ال ل، وا موع %4واحد بنسئئئئئئبة امل وية 

( أن املستوي 3، وال توجد األس لة على اإلستجابة والتنظيم  ل%4واحد بنسبة امل وية  س ال من لتوصيف يتكونا
ة، سئئئئئ اال، اليت تتضئئئئئمن على ثالثة تصئئئئئنيفات هي احملاكاة، املعاجل عشئئئئئر سئئئئئبعة احلركي يف هذا الكتاب تتكون من

 نوع ، وا موع من%14ثالثة أس لة بنسبة امل وية  من غري اختبار حملاكاة يتكون س ال نوع ا موع منالرتابط. أما 
لرتابط  غري اختبار سئئئئئ ال نوع ، وا موع من%36مثانية أسئئئئئ لة بنسئئئئئبة امل وية  من ملعاجلة يتكون سئئئئئ ال غري اختبار

 على الدقة والتطبيع.، وال توجد األس لة %27بنسبة امل وية  ستة أس لة من يتكون
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ABSTRACT 

 

Maspar, Fadhlin Ghafur, 2021. Item Analysis of Question in Arabic Textbook 

"Bahasa Arab" for the Eleventh Grade Senior High School According to 

Bloom’s Taxonomy. Thesis, Arabic Language Study Program, Postgraduate, 

Malang State Islamic University, advisor: (1). Dr. Miftahul Huda, M.Ag; (2) 

Dr. Slamet Daroini, M.A 

Keywords: Bloom’s Taxonomy, Item Analysis, Question, Textbook.  

Bloom’s Taxonomy is an integral part of the teaching process, because it 

applies to the formulation of educational, curriculum and the authoring of the 

assessment for each year. Bloom's classification was one of the theory associated with 

questions in the forms of assessment questions, and the measurement of students' 

learning outcomes. the researcher chose the textbook "Bahasa Arab" for the Ministry 

of Religious Affairs for the secondary school chapter eleven because this is the new 

book for the year 2020. which was printed by the Ministry of Religious Affairs in 

cooperation with the Center for Research and Knowledge in the Kingdom of Saudi 

Arabia for review and scrutiny. The researcher chose Bloom's classification to analyze 

the cognitive, affective and psychomotor levels in the items of his book. The aim of 

this research is to find out the compatibility of the cognitive, emotional, and kinesthetic 

levels in the question items from the textbook "Bahasa Arab". 

 This research uses a quantitative descriptive approach, data collection 

techniques documentation. The data analysis method uses a construction validity. The 

data sources are from a textbook "Bahasa Arab" of the Ministry of Religious Affairs 
for the Secondary School Class XI. 

The results of the study include (1) cognitive level in this textbook consists of 

sixty questions, which include five categories: remembering, understanding, applying, 

analyzing, and evaluating. total types of remembrance questions consist of nineteen 

questions with a percentage of 32%, total types of understanding questions consist of 

eight questions with a percentage of 8%, total types of application questions consist of 

twelve questions with a percentage of 20%, and total is type of questions Analysis 

consists of of fifteen questions with a percentage of 25%, and the total types of 

assessment questions consist of nine questions with a percentage of 15%,  no questions 

about synthesis; (2) effective level in this textbook consists of five questions, which 

include three classifications: acceptance, assessment, and response. The total types of 

questions for acceptance consist of one question with a percentage of 4%, and the 

number of questions of the type of assessment consists of three questions with a 

percentage of 14%, and the total types of questions to respond to consist of one question 

with a percentage of 4%, and there are no questions about management and 

Characterization; (3) psychomotor level in this textbook consists of seventeen 

questions, which include three categories: imitating, manipulating, and experiencing. 

total types of questions for imitation consist of three questions with a percentage of 

14%,total types of manipulating questions consist of eight questions with a percentage 

of 36%, and total type of questions for experience consists of six questions with a 

percentage of 27%, and there are no questions about articulation and normalization. 
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ABSTRAK 

 

Maspar, Fadhlin Ghafur, 2021. Analisis Butir Soal Pada Buku Ajar Bahasa Arab 

Kementerian Agama untuk MA Kelas Sebelas Berdasarkan Taksonomi Bloom. 
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Taksonomi Bloom merupakan bagian integral dari sebuah proses 

pembelajaran, karena selalu dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan pendidikan, 

kurikulum pembelajaran, dan pembuatan tes pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, 

tidak diragukan lagi taksonomi Bloom adalah salah satu teori yang berperan penting 

dalam pembuatan soal-soal latihan atau evaluasi, sebagai instrumen dalam pelaksanaan 

proses penilaian serta pengukuran hasil belajar siswa. Selanjutnya peneliti memilih 

buku ajar “Bahasa Arab” Kementerian Agama tahun 2020 untuk MA kelas sebelas, 

karena buku ini merupakan buku ajar baru yang dicetak oleh kementerian agama yang 

bekerjasama dengan pusat penelitian komunikasi pengetahuan di kerajaan Arab Saudi 

untuk ditinjau dan dicermati. Peneliti memilih klasifikasi Bloom untuk menganalisis 

tingkat kognitif, afektif, dan psikomotorik pada butir soal dari buku teks “Bahasa Arab” 

Kementerian Agama.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tingkat 

kognitif, afektif, dan psikomotorik pada butir soal dari buku teks “Bahasa Arab” 

Kementerian Agama. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik 

pengumpulan data dokumentasi.  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

analisis dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah validitas konstruksi. 

Sumber data berasal dari buku teks “Bahasa Arab” Kementerian Agama untuk Kelas 

XI SMP. 

Hasil penelitian meliputi (1) bahwa tingkat kognitif pada butir soal dalam buku 

teks ini terdiri dari enam puluh soal, yang meliputi lima kategori: mengingat, 

memahami, penerapan, analisis, dan evaluasi. Adapun total jenis soal mengingat terdiri 

dari sembilan belas soal dengan persentase 32%, total jenis soal pemahaman terdiri dari 

delapan soal dengan persentase 8%, dan total jenis soal aplikasi terdiri dari dua belas 

pertanyaan dengan persentase 20%, dan totalnya adalah jenis pertanyaan Analisis terdiri 

dari lima belas pertanyaan dengan persentase 25%, dan total jenis pertanyaan penilaian 

terdiri dari sembilan pertanyaan dengan persentase 15%. Tidak ada pertanyaan tentang 

sintesis; (2) Tingkat efektif pada butir soal dalam buku teks ini terdiri dari lima soal, 

yang meliputi tiga klasifikasi: penerimaan, penilaian, dan menanggapi. Adapun total 

jenis soal untuk penerimaan terdiri dari satu soal dengan persentase 4%, dan jumlah soal 

jenis penilaian terdiri dari tiga soal dengan persentase 14%, dan total jenis soal untuk 

menanggapi terdiri dari satu soal dengan persentase 4%, dan tidak ada soal pengelolaan 

dan Karakterisasi; (3) Tingkat psikomotorik pada butir soal dalam buku teks ini terdiri 

dari tujuh belas soal, yang meliputi tiga kategori: meniru, memanipulasi, dan 

pengalamiahan. Adapun total jenis soal untuk meniru terdiri dari tiga soal dengan 

persentase 14%, total jenis soal memanipulasi terdiri dari delapan soal dengan 

persentase 36%, dan total soal jenis pengalamiahan terdiri dari enam pertanyaan dengan 

persentase 27%, dan tidak ada butir soal tentang artikulasi dan normalisasi. 
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 الباب األول
 اإلطار العام 

 مقدمة .أ
 تحسئئئئئئئئنيل املعلم به يقوم أن جيب ة اليتطاألنشئئئئئئئئ هو بنود األسئئئئئئئئ لة حتليل

 البياانت مجع عملية عن عبارةة طاألنشئئئئئئئئ وهذه. كتابتها   ت اليت األسئئئئئئئئ لة جودة
أما  1.ييمتق كلعلى   قرارات الختاذ ةبالطل إجاابت من املعلومات ومجع وتلخيص
 اللخ من االختبار حتسئئئئئئئئني يف سئئئئئئئئاعدةم هي بنود األسئئئئئئئئ لة حتليل من األهداف
 ملنخفضئئةا اجلودة ذات األسئئ لة على حتسئئينات جراءإب الفعالة غري األسئئ لة مراجعة

 سئئئئئئ لةاألومن  ،  2.تعليمها  م اليت يةواد التعليماملمن  ةبالطل كفاءة  ملعرفة كذلكو 
 ،عليمهداف التذات صئئئئئئئئئلة ابأل معلومات توفر أن كنمياليت  سئئئئئئئئئ لةاأل هي اجليدة
 3.لماملع يعلمها اليت املواد ة علىباستيعاب الطلوحتقق  حتدد أن وميكن

 كل  جودة ملتقيي عمليةو ه بنود األس لةحتليل  إن ،دار نتو وإسحاقيرى 
سئئئودجاان كما نقلته سئئئركا نيجسئئئيه يف حبثها، إن حتليل بنود شئئئرح و 4.بنود األسئئئ لة

 سئئئئئ لةاأل من جمموعة على احلصئئئئئول أجل من االختبار ألسئئئئئ لة تقييمهو  األسئئئئئ لة
أري كونتو اليت نقلته نورجنة، حتليل بنود األسئئئئئئ لة   أكد  5.املناسئئئئئئبة اجلودة ذات
 6صئئئئميمها.ت  م اليت األسئئئئ لة بنود حول حمددة معلومات لتوفري منهجي إجراء هو

 سئئئئ لةاأل نودب راجعةواسئئئئتنادا على شئئئئرح مما سئئئئبق، يسئئئئتنتج حتليل بنود األسئئئئ لة ن
                                                           

1 Anthony J. Nitko, Educational Assessment of Students, Second Edition, (Ohio: Merrill an 

imprint of Prentice Hall Englewood Cliffs, 1996), hlm. 308. 
2 Indah Rahmi Nur Fauziyah, Syihabuddin, Asep Sopian, Analisis Kualitas Tes Bahasa 

Arab Berbasis Higher Order Thingking Skill (HOTS), LISANUNA, Vol. 10, No. 1, 2020, h. 46. 
3 Muhammad Aji Nugroho, Studi Analisis Butir Soal Latihan Buku Ajar Bahasa Arab 

Madrasah Tsanawiyah, Arabia, Vol. 8, No. 2, Desember 2016, h. 217 
4 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), h.179. 
5 Srika Ningsih Pasi, Yusrizal, Analisis Butir Soal Ujian Bahasa Indonesia Buatan Guru 

MTsN di Kabupaten Aceh Besar, Master Bahasa, Vol. 6, No. 2, Mei 2018, h. 196. 
6 Nurjannah, Noni Marlianingsih, Analisis Butir Soal Pilihan Ganda dari Aspek 

Kebahasaan, Jurnal Ilmu Kependidikan, Vol. 2, No. 1, Maret 2015, h. 72. 
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 اتذ األس لة من املعلومات على لحصوللاملصممة لدي م لف الس ال أو معلم 
 .مع أهداف مواد التعليمية املناسبةصلة 

 يقوم يالذ ميالتعل من يتجزأ ال جزءأو االختبار  بنود األسئ لةال شئك أن 
عنصئئئئر أي  ميعلوالت بيةان األسئئئئاسئئئئية يف العملية الرت حد األركميثل أبهو و  ،املعلم به

ا دحدثه نأسئئئاسئئئي يف منظومة العملية التعليمية، وهو ي دي دورا فاعال يف ا احها 
اف عالقة أسئئئاسئئئية مع األهد له. و وتكامل بني خمتلف عناصئئئر التعليمية من توازن

والكفا ت املسئئئطرة قبل بداية الفعل التعليمي، والوسئئئيلة اليت تسئئئتعمل لقياس أثر 
  7.ودرجة التعلم

 جيب ذلكلقدرة الطلبة، أداة لقياس  يف ا ال الرتبية كانت بنود األسئئئئئ لة
لك، ابإلضافة إىل ذ .اقتصاديةو  ،عمليةو  ،موضوعيةو ، موثوقةو صادقة،  تكون أن

 يقدر يثحبلبنود األسئئئئئئئ لة مناسئئئئئئئبة مع أهداف الرتبية واملنهج املسئئئئئئئتخدمة.  جيب
 اءةابلكف تناسئئئئئئئئئئئئئب ال املطروحة األسئئئئئئئئئئئئئ لة إذا. املنهج قدرة حتصئئئئئئئئئئئئئيل قياس على

  8.حيحص بشكل تعمل لن إجراؤها  م اليت االختبارات فإن املنهج، األساسية
 هدافأأن يهتم إىل  به معلم أو أمل لف جيبتصئئئئئميم األسئئئئئ لة  عند ،لذاو 

 األسئئ لة تابةك  عملية يف ملطوروا املعلم ضئئعف ألن. مسئئبق ا احملددة والقواعد ميالتعل
 ياسئئهاوق االختبار أدوات صئئالحية عدم عنها يسئئبب اليت جديدة مشئئكلة أصئئبح
 صئئئئالحإ أو االعوجاج وحتقيق تسئئئئديد على جمرد ليس ميالتقو و  9.صئئئئاحلة غري أبهنا

  وصئئئئئئئئئف من منيتضئئئئئئئئئ اليت والتعلم التعليم وعملية الرتبية مدى قيمة وحتدد اخلطاء

                                                           
 . 4م(، ص.  2018ه/1439لشبكة األلوكة: اململكة العربية السعودية، "التقومي يف تعليم،"نور الشامخ، 7

8 Mega Agustiana, Hastari Mayrita, Andina Muchti, Analisis Butir Soal Ulangan Akhir 

Semester Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas XI, Jurnal Ilmiah Bina Edukasi, Vol. 11, No. 1, 

Juni 2018, h.  27. 
9 Maftuhani, Nihayatin Musyafaah, Silmi Maulidya, Analisis Kualitas Butir Soal Pilihan 

Ganda pada Pembelajaran Unsur Bahasa Arab, Alibbaa’: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 2, 

No. 1, Januari 2021, h. 64. 
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 وانعكاس ليمالتع نظام حتسئئئئئئئئنييف  كاالسئئئئئئئئتجابة  بل الطلبة، قبل من وكيفي كمي
  10.االختبار أو األس لة مثل نفسها التقومي أداة جودة

ا ما يتم غالب العربية، اللغة اختبارأسئئئئئئئئئئئ لة أو  تصئئئئئئئئئئئميم ويف هذا الوقت أن
 عتاداو . الصئئئحيح اإلجراء إىل االهتمامأي من غري  ،"عشئئئوائي بشئئئكل"تصئئئميمه 

 يف عئ ام مجعهئا  " وهنئاك هنئا" من بنود األسئئئئئئئئئئئئئئ لئة" تقليئد" على االختبئار م لف
 يقيس أن ميكن تطويرها يتم اليت األسئئئئئئئئئئئئئ لةإىل  اهتمام بدون العربية، اللغة اختبار
 بوأسئئئئئئئالي أدوات إن ذلك، إىل ابإلضئئئئئئئافة. قياسئئئئئئئها جيب اليت الكفاءة أو القدرة
 االختبار صحة لىعسليب  أتثري له هذا مثل االختبار تصميم منوذجو . رتيبة التقييم
 11.جيد اختبار نتطلبات تفي الو  ،إجراؤها  م اليت

 عن 2007 لعام 20 رقم والثقافة والتعليم الرتبية وزير كما شئئئئئئئئئئئئئئرح قانون
 أن يعرب قييم،الت وأدوات أبسئئئئئئئئئئئئئئئئاليئئب املتعلقئئة ج النقطئئة يف ،التعليممعيئئار تقييم 
 وتكليف ظةومالح اختبار ، مثلخمتلفة املسئئئئئئئئئئئئئتخدم التعلم نتائج تقييم أسئئئئئئئئئئئئئاليب

 ومسئئئئئئئئئتوى ةبالطل كفاءة  صئئئئئئئئئائصخب تتوافقاليت  أخرى وأشئئئئئئئئئكال مجاعية أو فردية
 أن جيب تخدمةاملسئئئئئئئئئ االختبارات أن والثقافة والتعليم الرتبية وزير يشئئئئئئئئئري. تطورهم
 أو يةالسئئئئئئئئئئئئئئلوك أو املعرفية سئئئئئئئئئئئئئئواء وشئئئئئئئئئئئئئئاملة، منهجية بطريقة ةبالطل كفاءة  تقيس

 .املوثوق التقييم أو احلقيقي ابلتقييم هذا التقييم منوذج يُعرف. الوجدانية
ولقد كان اهلدف من حتليل بنود األسئئئئئئئئئ لة هو معرفة معيار بنود األسئئئئئئئئئ لة 

12جودة بنود األسئئئ لة اجليدة.يكتشئئئفوا  حيت املصئئئممة
 كان  ،ةاجليد القياس كتداة 

                                                           

جامعة خضئئئئئئري بسئئئئئئكره،  ،جملة العلوم اإلنسااااانيةاح العملية التعليية، دحيي علوان، التقومي والقياس الرتبوي ودوره يف إ 10 
 20، ص. 11العدد 

11 Moh. Ainin, “Kesahihan Dalam Penyusunan Tes Bahasa Arab  di Madrasah/Sekolah,” 

Prosiding Konfererensi Nasional Bahasa Arab II, No 2, 15 oktober  2016, Accessed March 20, 

2021, https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1062457 
12  Tobari, Evaluasi Soal-soal Penerimaan Pegawai Baru Dilengkapi Dengan Hasil 

Penelitiannya. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015), h. 70. 
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 على جيب بار،االخت يف بنود األسئئئئئئئ لة حتليل وعند. أوال حتليل على لزاما االختبار
جة در  الصئئئئئئئئعوبة، درجة ،احمللل مراعاة من األمور املسئئئئئئئئلم  ا، وهي: االسئئئئئئئئتيعاب

 متوافق ا ةبلطلل املقدم االختبار يكون حبيث ذلك يتم. والثبت التفريق، والصئئئئئئئئدق،
. صاحلة املقدمة األس لة تكون أن وجيب الصعوبة ومستوى الطالب استيعاب مع

 13.التعلم أهداف حتقيق ميكن ، لذلك

 واملستخدمة املنشورة املدرسي الكتبحول  الدراساتبعض  ، تظهرمن  
 كفاءاتال حتقيق تدعم اليت األسئئئئئئئئئئئئئ لة مل هتتم إىل خصئئئئئئئئئئئئئائص املدرسئئئئئئئئئئئئئة قبل من

 سئئنيحت على قادرة املدرسئئي الكتاب يف اجليدة األسئئ لة وأما خصئئائص. األسئئاسئئية
 ملسئئئئئتوى ٪40 و والفهم، التذكر ملسئئئئئتوى ٪30 بنسئئئئئبة إىل ةبللطل املعرفية القدرة
 14.والتنفيذ التقييم ملستوى ٪30 و ، والتحليل التطبيق

 التعلم ةعملي يف الرئيسئئئة األداة املدرسئئئي الكتاب يعدابإلضئئئافة إىل ذلك، 
 تتناسئئئئئئئئئئئب ونفسئئئئئئئئئئئي ا امنطقي   تنظي ما منظمة خربة تقدميه يف أمهيته وتتمثل والتعليم،

 سئئئئئئئري خطوات وأهم الدراسئئئئئئئية للمادة العام اإلطار ويوضئئئئئئئح الطلبة، ومسئئئئئئئتو ت
 تراكمية يف عدتسئئئئئا وأسئئئئئ لة أبنشئئئئئطة الطلبة تزويد إىل ابإلضئئئئئافة التعليمية، الرحلة
  15.لديهم العليا التفكري مستو ت وإاثرة وتشعبه، املعريف البناء

 ليميئئئةالتع وسئئئئئئئئئئئئئئيلئئئة تعترب املئئئدرسئئئئئئئئئئئئئئي الكتئئئبأن يرى إير نيت ويونوس، 
 أساس حويصب ،من وجه عام الدراسي الفصل داخل ميالتعل عملية يف املستخدمة

ألن  .من وجه خاص املعلم قبل من اسئئئئئئئئئئئئئئتخدامها ميكن اليت التقييمأو  الختبارا
                                                           

13 Siti Fathimah Al Fathiyah, Analisis Butir Soal Pelajaran Bahasa Arab Di MA Roudlotul 

Ulum Pagak Malang, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah, Vol. 4, No, 1, Juli 2019, h. 78.  
14  Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2004), h. 22. 
مجل خليل اخلاليد، حتليل األسئئئئئئ لة التقوميية املتضئئئئئئمنة يف كتب مواد العلوم الدينية يف اململكة العربية السئئئئئئعودية ودولة الكويت وفق ا  15

العئئدد األول، فرباير،  ،ا لئئد احلئئادي والثالثون، ، جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبويةلتصئئئئئئئئئئئئئئئنيف بلوم املطور للنتئئاجئئات املعرفيئئة
 . 26. ، ص2020
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 الكتاب جودة تعتمد إىل املدرسئئئئئئئئئئئئئة تسئئئئئئئئئئئئئتخدمه الذي املدرسئئئئئئئئئئئئئي الكتاب فائدة
 على خمتلف أتثري ي ثر املدرسئئي الكتاب يف اجلودة ولذا اختالف. نفسئئه املدرسئئي
من أمر ضئئئئئئئئروري عند عملية  املدرسئئئئئئئئية الكتب وجود إنومن  ، . ةبالطل قدرات

 16لبة.لقياس املستوى املعريف لدى طمعايري  هي فيها املوجودةالتعليم واألس لة 
 الكتب عن 2016 لعام 8 رقم والثقافة والتعليم الرتبية وزير وشئئئئئئرح قانون

 هو سيةمدر  غري كتب  أو كتبمن   التعليمية الوحدات تستخدمه ما أن املدرسي،
 املعرفة حتسئني ةبالطل ميكن حبيث ،ةبلوالط للمعلم ميالتعل عملية وسئائل من وسئيلة

 ميلتعل ايف رئيسئئئي كمصئئئدر  املدرسئئئي الكتب تسئئئتخدمو . العايل للتعليم األسئئئاسئئئية
 مناسئئئئبة أهنا فةوالثقا التعليم وزارة أعلنت وقد .األسئئئئاسئئئئيةو  احملورية الكفاءة حتقيقو 

 ثراءإلا كتبال هي املدرسئئئئئئئئئئئئية غري الكتب. التعليمية الوحدات يف السئئئئئئئئئئئئتخدامها
 يف ملتوفرةا الكتب من أخرى وأنواع تعليمي مسئئئئئئئئئئئئئئتوى كل  يف ميالتعل عملية لدعم

 17.املدرسية املكتبات
 رعناصئئئئئئئئئ من كعنصئئئئئئئئئر مهم  املدرسئئئئئئئئئي الكتابيف  األسئئئئئئئئئ لة  ثلمن  ، و 
 الطلبة، لدى ختلفةامل نسئئئئئئئئئئتو ته التفكري اسئئئئئئئئئئتثارة يف فاعلة وأداة املعريف، احملتوى
 يف سهمت فهيذلك  ومن املدرسي، الكتاب يف وأغراضها األس لة وظائف وتتعدد

 يف ُتسئئئتخدمو  واالسئئئتطالع، البحث لتعلم وحب املعريف احملتوى حقائق اكتشئئئاف
 خيصوتشئئئئئئئئئئئئئئ السئئئئئئئئئئئئئئابقة، خرباهتم على والوقوف للتعلم، الطلبة اسئئئئئئئئئئئئئئتعداد قياس

                                                           
16  Eniryanti, M. Junus, dan Muliati Syam, Analisis Ranah Kognitif Soal Latihan 

Berdasarkan Taksonomi Bloom Revisi Pada Buku Fisika Kelas X (Studi Pada Buku Karya Ni Ketut 

Lasmi), Jurnal Literasi Pendidikan Fisika, Vol. 1, No. 2, November 2020, h. 116.  
17 Kemendikbud, "peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2016 tentang 

Buku Pelajaran, diakses pada tanggal 05 Maret 2021, https://dapo, didaksmen. 

Kemendikbud.go.id/files/peraturan/permendikbud_tahun2016_nomor008_lampiran.pdf. 

https://dapo/
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 لدافعيةا وإاثرة وأهدافه، التعلم نتاجات حتقق مدى وقياس لديهم، ا صئئئئئئئئئئئئئئعوابت
 18 .مناطهوأ التفكري مهارات وتنمية الذايت، التقومي على وتشجيعهم لديهم،

 مقدار من الّتحقق جمرد على يقتصئئئر ال املدرسئئئي الكتب األسئئئ لة دور أما
 إىل لبئئةالط انتبئئاه جتئئذب أهنئئا إىل يتعئئّداه بئئل عالمئئات، من الطئّئالئئب دحصئئئئئئئئئئئئئئلئئه مئئا

 االستيعاب،و  الفهم لز دة دراستها، على وحثه الدراسية، املادة يف املّهمة األفكار
 ابعتماد ذلك ويتم. خمتلفة مراجع من جديدة معرفة اسئئئئتقصئئئئاء على املتعلم وحّتفز
 الذي ملتشئئئئئئئعبا التفكري تطور فهي عليا، عقلّية قدرات تتطلب اليت األسئئئئئئئ لة إىل
 أداة انتك  مناسب بشكل األس لة صيغت فإذا املهمة، الرتبوية األهداف من يّعد

 19.حتقيقه إىل هتدف ما لقياس جّيدة
 ثريك لة لتحديد جودة األسئئئ لة املصئئئممة، برغم  حتليل بنود األسئئئولذا يعد 

 أو كميال التحليل على ردجملكن و  األسئئئئئئئئئئئ لة درجة مدى تعرف إىل الباحثني من
 يبحث الذي احبث أجد ومل فحسئئئئئئب، والثبات والتفريق الصئئئئئئعوبة درجة إىل ابلنظر
 تصئئئميم يف ألن العربية، اللغة كتاب  يف خاصئئئة الشئئئاملة األسئئئ لة البناء صئئئدق عن

 من ميئئةالتعلي جمئئاالت ثالثئئة إىل يهتم أن جيئئب أواملقئئاليئئة املوضئئئئئئئئئئئئئئوعيئئة األسئئئئئئئئئئئئئئ لئئة
 .بلوم التصنيف

 مئئئن كثئئئري  يف االمتحانيئئئة األسئئئ لة وتقويئئئم لوضئئئع بلئئئوم تصنيئئئف يسئئئتخدم
  األنظمئئئئئئة أو التصنيفئئئئئئات أكثئئئئئئر مئئئئئئن بلئئئئئئوم تصنيئئئئئئف يعئئئئئئد ألنه. التعليميئئئئئئة النظئئئئئئم

                                                           

 لألهداف بلوم صنيفت ضوء يف األردن يف عشر الثاين للصف العربية اللغة كتاب  أس لة حتليل، سعد لوين السيبيه 18 
 .135، ص. 2019ديسمرب  30، 31، العدد 3، ا لد ية والنفسيةو جملة العلوم الرتب، املعرفية

لة جمحممد فوزي أمحد بين  يسني، حتليل أس لة امتحاانت الشهادة الثانوية العامة ملادة اللغة العربية وفق مستو ت بلو املعرفية،  19  
 .78، ص. 2016 يونيو 7، 1، العدد 3، ا لد الدراسات اللغوية واألدبية
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: منهئئئا ثئئئةثال جمئئئاالت يف األهئئئداف بلئئئوم صنئئئف حيئئئث الرتبئئئوي ا ئئئال يف شئئئيوعا
 20.احلركئئي وا ئال الوجئداين، وا ئال املعئريف، ا ئال

كان تصنيف بلوم منطبق على أتليف أهداف الرتبية واملنهج وأتليف ولقد  
التقومي أو االختبار يف كل عام. تصئئئئئئئنيف بلوم يسئئئئئئئتطيع أن يسئئئئئئئهل املعلم لتفهيم 

د الوسئئئيلة أحسئئئتخدام أهداف الرتبية. على أسئئئاس، يكون نظرية بلوم ولتنظيم وال
صئئنيف مشئئهور يف ت زمن قدمي ويف وقت واسئئع. وهذا تتتثر يف علم الرتبوية يفاليت 

أو اخلطوات يف  يف اليت ترتبط ابألسئئئ لةوكان تصئئئنيف بلوم أحد نظرية املعر الرتبية. 
لوم بصئئئيغ هدف التعليم وأسئئئ لة التقومي أو لقياس نتائج التعليم. وتتكون تصئئئنيف 

 21احلركي.وى واملستالوجداين، واملستوى املعريف، املستوى  وهو مستو تبثالثة 
 بلوم قىموي. دماغي نشئئئئئئئئئئاط على حتتوي اليت منطقة هو املعريف ملسئئئئئئئئئئتوىا
 يف عهاوضئئئئئئئئئئ املعقد إىل األبسئئئئئئئئئئط من ف ات سئئئئئئئئئئت إىل املعريف املسئئئئئئئئئئتوى بتجميع
يتكون . و خفضةاملن املستوىي األهداف  حتقيق ميكن أنه يعين مما ،اهلرمي التسلسل

جمئئاالت هي املعرفئئة، والفهم، والتطبيق، والتحليئئل، يف من سئئئئئئئئئئئئئئتئئة املعر  ىسئئئئئئئئئئئئئئتو امل
 22والصناعي، والتقومي.

احة بسب وجد ح  صحح لورين و. وأندرسون وكراطوهل تصنيف بلوم 
 نسئئئئئئئخة عطاءلتصئئئئئئئميم تقدمي العلوم والتفكري اجلديد يف ختطيط أهداف الرتبية. إب

 هناك لك،واملعرفية. وابإلضافة إىل ذ املعرفية عملية وهي املعريف، ا ال من جديدة
                                                           

-1394عبدالرزاق رمحاين، رؤ  حممدي، سئئئئئئئئعيدة جاليل فرد، حتليل أسئئئئئئئئ لة االمتحاانت النهائية يف العام الدراسئئئئئئئئي  20 
م اللغة العربية جملة دراساااااااااااات يف تعليملادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف إيران وفق تصئئئئئئئئئئئئئئئنيف بلوم لألهداف املعرفية،  1395
 13، ص. 2017 ، السنة األولی، العدد األول،وتعلمها

21 Ina Magdalena, Nur Fajriyati Islami, Eva Yolanda Rasyid, Nadia Tasya Diasty, Tiga 

Ranah Taksonomi Bloom dalam Pendidikan, Jurnal Edukasi dan Sain, Volume 2, Nomor 1, Juni 

2020; 132-139 https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi 

أوزاعي فردا أزهر، التقومي األصئئئئئئئئيل لحتليل جودة التصئئئئئئئئميم األسئئئئئئئئ لة ملادة اللغة العربية على أسئئئئئئئئاس نظرية أسئئئئئئئئاس بلوم 22 
 .2، ص. 2019، 1، رقم 2، جزء اإلسالمية الدراسات دراستنا جملةللمستوى املعرفية(، 



8 
 

 واملعرفئئئة اهيميئئئةاملفئئئ واملعرفئئئة الواقعيئئئة املعرفئئئة وهي املعرفيئئئة، بُعئئئد جمئئئاالت يف أربع
 املعرفية لعمليةا بُعد ينقسئئئئئئئئم نفسئئئئئئئئه، الوقت ويف. املعرفية وراء ما واملعرفة اإلجرائية
ا  تقييم،وال والتحليل، والتطبيق، والفهم، التذكر،: وهي مسئئئئئئئئئئئئتو ت، 6 إىل أيضئئئئئئئئئئئئ 
 لتعلما أهداف صئئئئئئئئياغة يف السئئئئئئئئتة املسئئئئئئئئتو ت هذه تسئئئئئئئئتخدم ما غالب ا. واإلبداع
 6C.23 إىل 1C ابسم املعروفة

 قيموال واملواقف املشاعر تنميةمع  ذات الصلة ا ال هو املستوى الوجداين
كرتول سئئئم  ق .والتعلم التعليم أنشئئئطة يف ما شئئئيء رفض أو قبول ودرجة والعواطف

 والتقييم، ،سئئئئئئتجابةواإل ،التقبلهي:  جماالت فسئئئئئئةوبلوم املسئئئئئئتوى الوجداين إىل 
 اتاملهار  ابألنشطة املتعلقة املستوى هو املستوى احلركيأما  .شخصنةوال ،والتنظيم
، ةرب ، اخل، معاجلةالتقليد: هي ،جماالت أربعةإىل  املسئئتوى احلركي يشئئملو  احلركية،
  .اللفظي التعبري

 دةجو  يناقش الذي الكتاب حتليل حول البحث يزال ال عام، ومن وجه
ا، يال  قل ةاملنقح بلوم تصنيف ضوء على األس لة مستوى أو املمارسة أس لة  ال جد 
 كبري  عتمدي املعلم يزال ال نفسئئئئئئئئه، الوقت ويف. العربية الدراسئئئئئئئئات جمال يف سئئئئئئئئيما
 يف رئيسئئئئئئيال ميالتعل مصئئئئئئدر املدرسئئئئئئي الكتب جيعل حبيث املدرسئئئئئئي الكتب على
 التعليم، ودةج حتسئئئئني يف املدرسئئئئي أمهية قصئئئئوى الكتب إن. التعلمالتعليم  عملية

 سئئئئئئئئئئئئئئ لةبنود األ حتليل حول حبث إجراءولذلك  العربية، اللغة دروس يف خاصئئئئئئئئئئئئئئة
ة عند نقحاملضئئئئئئئئئئوء تصئئئئئئئئئئنيف بلوم  علىاللغة العربية  املدرسئئئئئئئئئئي الكتب يف الواردة

 24.من أمر هام املعرفية ملستو تأدرسون على ا
                                                           

لوم غة العربية على أسئئئئئئئئاس نظرية أسئئئئئئئئاس بأوزاعي فردا أزهر، التقومي األصئئئئئئئئيل لحتليل جودة التصئئئئئئئئميم األسئئئئئئئئ لة ملادة الل23 
 102للمستوى املعرفية(،...ص. 

ع، ، لعمان: دار الفكر والنشر والتوزيدراسات يف املناهج واألساليب العامةصاحل ذ ب هيدي وهشيم عامر عليان، 24 
 .119(، ص. 1987
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أسئئئئلوب ومنهج عملي الذي يهدف هو  حتليل بنود األسئئئئ لةسئئئئتنتج أن وا
اسئتيعاب أسئ لة االختبار ملبحث كل املواد.  مدى قيمة ديحتدو  إىل اصئدار حكم 

ملسئئئئتو ت اإلختبار أن يهتم وينتبه نختلف افينبغي لدى املعلم إذا صئئئئنع األسئئئئ لة 
وبدون االهتمام إىل مكوانت األسئئئئئئئئئئئئئئ لة يف عملية  مهارات التفكري بطرق خمتلفة.

ل م لف ابنتبه ك، ينبغي على  ذلكلف فال حتدث عملية التعليم كما يرجى. التقومي
التقدم حنو  للتعرف على مدي بلوم يف أتليف أسئئئئئئ لة االختبار تصئئئئئئنيف إىل نظرية

 .هذه األهداف
 بنود ليلحت حول ابلبحث يرغب فالباحث السئئئئئئئابقة اخللفية إىل واسئئئئئئئتنادا

 صئلالف الثانوية ملدرسئة الدينية الشئ ون لوزارة ”Bahasa Arab”الكتاب يف  األسئ لة
 عن قارني و يعرف أن الباحث ميكن حىت ،بلوم تصنيف ضوء على عشر احلادي

 ما غالبا ألن األسئئئئ لة، بنود يف ، الوجدانية، واحلركيةاملعرفية املسئئئئتو ت خصئئئئائص
 لىع واعتاد الصئئئئئئئئئئحيح اإلجراء إىل االهتمام غري من األسئئئئئئئئئئ لة بنود تصئئئئئئئئئئميم يتم

 25.تقليد
 البحث تركيز .ب

 بنود حتليئئل حول يركز فئئالبئئاحئئث املئئذكورة، البحئئث خلفيئئة إىل سئئئئئئئئئئئئئئتنئئاداا
 لمدرسئئئئئئةل الدينية الشئئئئئئ ون لوزارة ”Bahasa Arab”املدرسئئئئئئي الكتاب يف  األسئئئئئئ لة
 على أدرسئئئئئئئئئئون عند بلوم تصئئئئئئئئئئنيف ضئئئئئئئئئئوء على عشئئئئئئئئئئر احلادي الفصئئئئئئئئئئل الثانوية

 .والوجدانية، واحلركية ،املعرفية املستو ت
 
 
 

                                                           
25 Moh. Ainin, “Kesahihan Dalam Penyusunan Tes Bahasa Arab  di Madrasah/Sekolah,” 

Prosiding Konfererensi Nasional Bahasa Arab II,..h. 292. 
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 أسئلة البحث .ج
 :ما يليك  س لة البحثأب أييت الباحثف تركيز البحثاستنادا على 

 املدرسي ابالكت يف األس لة لبنود املعرفية بلوم تناسب املستو ت كيف .1
"Bahasa Arab" ؟ الدينية الش ون لوزارة 

 املدرسي بالكتا يف األس لة لبنود بلوم الوجدانية تناسب املستو ت كيف .2
"Bahasa Arab" ؟ الدينية الش ون لوزارة 

 املدرسي الكتاب يف األس لة لبنود بلوم احلركية تناسب املستو ت كيف .3
"Bahasa Arab" ؟ الدينية الش ون لوزارة 

 أهداف البحث .د
 :ألهداف التاليةأييت ابالباحث فمن أس لة البحث اليت قدمها الباحث 

 الكتاب يف ألس لةا لبنود املعرفية بلوم تناسب املستو ت تناسب الوصف عرفةمل .1
 .الدينية الش ون لوزارة "Bahasa Arab" املدرسي

 الكتاب يف ألس لةا لبنود بلوم الوجدانية تناسب املستو ت تناسب الوصف عرفةمل .2
 .الدينية الش ون لوزارة "Bahasa Arab" املدرسي

 املدرسي الكتاب يف األس لة لبنود بلوم احلركية تناسب املستو ت الوصف عرفةمل .3
"Bahasa Arab" الدينية الش ون لوزارة. 

 البحث  أمهية  .ه
 ىف هذا البحث على النحو التايل: الىت ترد الوصول البحث أمهيةوأما 

 نظر  (أ
 يف س لةاأل بنود حتليل حولز دة معلومات واخلربات لدي الباحث والقارئ 

 الثانوية ملدرسة الدينية الش ون لوزارة" Bahasa Arab" املدرسي كتابال
 .عشر احلادي الفصل



11 
 

 
 اعملي (ب

 كتاب  يف األس لة بنود حتليلعن أن يكون مرجعا واملدخل للباحبث:  (1
 .اجليدة األس لة بنوديف أتليف  املعلومات وتوفرياللغة العربية  املدرسي

 على لغةال ملعلمي تسهيال البحث هذا يكون: العربية اللغة ملعلمي (2
 اختيار على وتساعد العربية اللغة األس لة بنود احتياجات حتليل

 تعلم يف خاصة لغةال تعلم يف املطلوبة حباجة ةاملناسب املعريفية مستو ت
 .املنشودة األهداف حصول على هلم تساعد حىت العربية اللغة

بشرط أن يكون فعاال  حتديدا السياسة البحث هذا يكونللمدرسة:  (3
 لرتقية نتائج التعليم.

 البحثحتديد  .و
 احلدود املوضوعية  .1

 باالكت يف الواردة األسئئئئئئئ لة بنود حتليلحول  حبثه موضئئئئئئئع تركيز الباحث أخذ
 حلاديا الفصل الثانوية ملدرسة الدينية الش ون لوزارة" Bahasa Arab"املدرسي 
 ،املعرفية املسئئئئئئئئئئئتو ت من أدرسئئئئئئئئئئئون عندعلى ضئئئئئئئئئئئوء تصئئئئئئئئئئئنيف بلوم  عشئئئئئئئئئئئر

 .والوجدانية، واحلركية
 الزمانية احلدود .2

 رسئئئئئئئئئئئئئئياملد باالكت يف األسئئئئئئئئئئئئئئ لة بنود حتليل حول حبثه زمان الباحث حدد
"Bahasa Arab "شئئئئرع احلادي الفصئئئئل الثانوية ملدرسئئئئة الدينية الشئئئئ ون لوزارة 

 .2021-2020 لعام الدراسي سنة
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 حتديد املصطلحات   .ز
 حتليل بنود األس لة  .1

سئئئئئئئئئئ لة من هي حتليل بنود األحتليل بنود األسئئئئئئئئئئ لة يف هذا البحث ثالثة أنواع 
، وا ئئئال ارواالبتكئئئ ميوالتقو  التحليئئئل، املسئئئئئئئئئئئئئئتوى إىل بنسئئئئئئئئئئئئئئبئئئة ا ئئئال املعريف

 الوجداين، وا ال احلركي.
 الكتاب املدرسي .2

 Bahasa" املدرسئئئئئئئئئي بالكتا املسئئئئئئئئئتخدم هلذا البحث هو املدرسئئئئئئئئئي الكتاب

Arab "عشر احلادي الفصل الثانوية ملدرسة الدينية الش ون لوزارة. 
 تصنيف بلوم .3

 يتضئئئئئئمن لذيا املعريف، ا ال، األول جماالت ثالثة على بلوم دحتوي تصئئئئئئنيف
 محتسئئئئئئئئئئئئئئ ومفئئاهيم إجرائيئئة وأمنئئاط معينئئة حقئئائق على التعرف أو الئئذاكرةعن 
 ملواقفاب ةصئئئئئئئلال ذات ا ال هو ،ا ال الوجداين واملهارة، الثاين القدرة بتنمية
 املهارات شطةابألن املتعلقة ا ال هو ،احلركي والثالث ا ال والعواطف، والقيم
 26.احلركية

 الدراسات السابقة .ح
امللك عبد ة جبامعجملة البحث العلمي يف الرتبية ل حممد علي حسئئئئئن الصئئئئئويركي : اسم الباحث 1

 27(2019سنة  العزيز
حتليل األسئئئئئئئئ لة التقوميية يف كتاب اللغة العربية للصئئئئئئئئف األول اثنوي يف اململكة  : العنوان 

  ة.املعرفيالعربية السعودية وفق تصنيف بلوم ملستو ت األهداف 

                                                           
26 Ina Magdalena, Nur Fajriyati Islami, Eva Yolanda Rasyid, Nadia Tasya Diasty, Tiga 

Ranah Taksonomi Bloom dalam Pendidikan, Jurnal Edukasi dan Sain, Volume 2, Nomor 1, Juni 

2020; 132-139 https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi 

حممد علي حسئئئئئئن الصئئئئئئويركي، حتليل األسئئئئئئ لة التقوميية يف كتاب اللغة العربية للصئئئئئئف األول اثنوي يف اململكة العربية  27 
 .2019، يوليو 20العدد ، 3السعودية وفق تصنيف بلوم ملستو ت األهداف املعرفية، جملة البحث العلمي يف الرتبية، ا لد 
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ملعرفة مدى األسئئئئئئئئئئئئئ لة التقوميية يف كتاب اللغة العربية للصئئئئئئئئئئئئئف األول اثنوي يف  : اهلدف 
 اململكة العربية السعودية وفق تصنيف بلوم ملستو ت األهداف املعرفية

 الكمي بحث ال : املنهج 
 ت الدنيا من املسئئئتو على تركيز أسئئئ لة كتاب اللغة العربية للصئئئف األول اثنوي  : نتائج البحث 

(، بينمئئا %65التفكري لالتئئذكر، الفهم، التطبيق( وحصئئئئئئئئئئئئئئئلئئت على نسئئئئئئئئئئئئئئئبئئة ل
سئئئئبة ليا من التفكري لالتحليل، الرتكيب، التقومي( على نحصئئئئلت املسئئئئتو ت الع

(، وأوصئئئت الدراسئئئة بضئئئرورة االهتمام أبسئئئ لة مسئئئتو ت التفكري العليا %33ل
 يف الكتاب املذكور.

 31 ،تعليم اللغة العربية جملة ل أمحد  سئئئئئئئئئئئئئئئر أمر هللا، أان نور جنة، حممد ألفان : اسم الباحث 2
 28(2021 مارس

 للصئئئئئئئفثانوية ال ةابملدرسئئئئئئئ العربية اللغة كتب  اإلرشئئئئئئئادية يف األسئئئئئئئ لة لغة حتليل : العنوان 
 العاشر

ن  محتديد جودة تعليم اللغة العربية يف الفصئئئل العاشئئئر  إىل الدراسئئئة هذه هتدف : اهلدف 
  كتاب املدرسة الثانوية على نظرية أمحد رشدي طعيمة.

 منهج الوصف التحليلي لدراسة مكتبية( على املدخل الكيفي : املنهج 
 ةابملدرسئئئئئ العربية اللغة كتب  اإلرشئئئئئئادية يف األسئئئئئئ لة لغة أن الدراسئئئئئئة هذه نتائج : نتائج البحث 

يف تقدمي  مرجعالتعليم و مناسئئئئب إلسئئئئتخدام يف عملية  العاشئئئئر للصئئئئفالثانوية 
  اللغوية اليت تتكون من مهارة الكالم، االستماع، القراءة، والكتابة. أس لة

 29(2010 نوفمرب،  سيمارنججبامعة  ،الرتبية البحثجملة ل ،زوخرية : اسم الباحث 3
 درسئئئئئةادة اللغة العربية لدي طلبة اململآخر السئئئئئئنة  متحانال بنود األسئئئئئئ لة حتليل : العنوان 

 2009-2008الثانوية لعام الدراسي 
حية ادة اللغة العربية من انملآخر السئئئئئئنة  متحانال بنود األسئئئئئئ لة لتحقيق جودة  : اهلدف 

 الصدق، والثبات، ودرجة التفريق، ودرجة الصعوبة. 
 النوعيمنهج الوصف التحليلي على املدخل  : املنهج 

                                                           
أمحد  سر أمر هللا، أان نور جنة، حممد ألفان، حتليل لغة األس لة اإلرشادية يف كتب اللغة العربية ابملدرسة الثانوية  28

 .2021مارس  31،  1، العدد 1، ا لد  جملة تعليم اللغة العربيةللصف العاشر، 
29 Zukhaira, Analisis Butir Tes Ujian Akhir Madrasah Mata Pelajaran Bahasa Arab Siswa 

Madrasah Aliyah Tahun Ajaran 2008-2009, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 27, No. 1, 

November 2010. 
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 الصعوبة أما درجة. 0.76حتصل على الرتتيب  األس لةدرجة الصدق هلذه   أن : نتائج البحث 
  ييز بعد. ٪8 وعايل ٪26 جدا   سئئئئئئئئئئئهل ، ٪66 وية نسئئئئئئئئئئئبة امل حتصئئئئئئئئئئئل على
 مسئئات لئئه ليس ، ٪24 من أقئئل ، ٪46 معتئئدل ، ٪16 اجليئئدة االختبئئارات

 .وسلبية ٪8 ، ٪6 مميزة
زيد أمحد انصئئئئئر أمحد اهلدور، لجملة يف الدراسئئئئئات النفسئئئئئية والعلوم الرتبوية،  د. : اسم الباحث 4

  30( 2017ديسمبري 
 جلمهوريةاب حتليل أسئئئئئئئئئئئ لة اختبارات الشئئئئئئئئئئئهادة الثانوية العامة ملادة الر ضئئئئئئئئئئئيات : العنوان 

 التعليمية لألهداف احلديثة التصنيفات ضوء يف اليمنية
 ر ضئئئئئئئئئئياتال مادة يف العامة الثانوية الشئئئئئئئئئئهادة اختبارات أسئئئئئئئئئئ لة فقرات  حتليل : اهلدف 

 وفق ثلها  اليت املعرفية املسئئئئئئئئئئئئئئئتو ت عن الكشئئئئئئئئئئئئئئئف بغرض اليمنية ابجلمهورية
  أس لة  بفقرات  البحث  عينة و ثلت التعليمية، لألهداف  احلديثة التصنيفات
لعام   يةاليمن ابجلمهورية الر ضئئئئئئئئئئئئئئئيات ملادة العامة الثانوية الشئئئئئئئئئئئئئئئهادة اختبارات
   .2015-2014إىل عام الدراسي  2011-2010الدراسي 

 النوعيمنهج الوصف التحليلي على املدخل  : املنهج 
 والفهم تذكرالل الدنيا املسئئئئئئئتو ت يف تركزت قد االختبارات أسئئئئئئئ لة  فقرات  أن : نتائج البحث 

 مثلت   بينما91.98 % وبنسئئئئئبة املعدل بلوم تصئئئئئنيف مسئئئئئتو ت من( والتطبيق
 قليلة بنسئئئبة( بداعواإل والتقومي التحليلل العليا املسئئئتو ت يف االختبارات فقرات

 شئئهادةال اختبارات أسئئ لة فقرات أن النتائج بينت كما8.02(% ،ل  تتجاوز مل
  رتجاعاالسئئئئئئئئئئئئل  األوىل  املسئئئئئئئئئئئئتو ت  الثالثة  على  اقتصئئئئئئئئئئئئرت  العامة  الثانوية
 ركزتت حيث وكيندال مارزانو تصئئئئئئئئئئئئنيف  مسئئئئئئئئئئئئتو ت  من(  والتحليل  والفهم

 الفهم مسئئتوى يليها59.78 % وبنسئئبة االسئئرتجاع مسئئتوى على كبري  وبشئئكل
 % نسئئئئئئئئئئئئئئئبتئئه مئئا التحليئئل مسئئئئئئئئئئئئئئئتوى يتجئئاوز مل حني يف30.98 % وبنسئئئئئئئئئئئئئئئبئئة

 توظيفل و تملست االختبارات هذه أس لة فقرات تراعي مل حني يف فقط،9.23
 (.الذايت التفكري نظام املعرفة، وراء ما املعرفة،

 

                                                           

زيد أمحد انصر أمحد اهلدور، حتليل أس لة اختبارات الشهادة الثانوية العامة ملادة الر ضيات ابجلمهورية اليمنية يف ضوء التصنيفات 30 
 2017، ديسمبري جملة يف الدراسات النفسية والعلوم الرتبويةاحلديثة لألهداف التعليمية، 
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 ألسئئئ لةا بنود للدح أن الباحث أراد املعروضئئئات السئئئابقات الدراسئئئات إىل اسئئئتنادا
 ةالثانوي ملدرسة الدينية الش ون لوزارة" Bahasa Arab" املدرسي بالكتا الكتب يف

 املسئئئئئئئتو ت من أدرسئئئئئئئون عندضئئئئئئئوء تصئئئئئئئنيف بلوم  على عشئئئئئئئر احلادي الفصئئئئئئئل
 من بحثئئهي مل البحئئث هئئذا أن البئئاحئئث رأي   من ،واحلركيئئة، والوجئئدانيئئة، املعرفيئئة

 .قبل
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 مفهوم األسئلة .أ
 ىلإ والوصئئئئئئئول واملعرفة، العلم أدوات أهم من عام بشئئئئئئئكل األسئئئئئئئ لة طرح يعد
 لئئئةمج عن عبئئئارة أبنئئئه: السئئئئئئئئئئئئئئ ال قرعئئئان عرف حوهلئئئا، اجلهئئئل وتبئئئديئئئد احلقيقئئئة،

 وهذا. يميتعل  دف مرتبطة إجابة إىل وحتتاج ابلوضئئئئئئئئئئئئوح، تتسئئئئئئئئئئئئم اسئئئئئئئئئئئئتفهامية
 31:أييت ما يشمل التعريف
 .واستيضاح طلب مجلة أو استفهام أداة يتضمن الس ال .1
 بعيدا   لتعبري،ا صئئحيحة سئئليمة لغته و صئئياغته يف ابلوضئئوح يتسئئم السئئ ال .2

 .الغموض عن
 للوصول هدوج تفكري إىل دحتاج نعىن الطالب، من إجابة يتطلب الس ال .3

 .احلل إىل
 .حمدد مستوى س ال كل  يتضمن الس ال مستو ت هنالك .4
 .تعليمي هدف حتقيق إىل يهدف املباشر االتصال من نوع الس ال .5
ومن  ، إن أمهية األسئئئ لة قصئئئوى لدي جمال التعليم والرتبية خاصئئئة يف تعليم  

 األس لة طرح إال ومعهاللغة، واألس لة هلا مكانة املرموقة فيها حىت الينجح التعليم 
بعئئئئئئد تنفيئئئئئئذ التعليم. ألن التعليم تتكون من ثالثئئئئئئة مكوانت، وهي التخطيط، 

 32التنفيذ، وتقومي نتائج التعليم.

                                                           

 معلمي لدى  لةاألس مهارات حتسني يف التفكري تعليم على قائم برانمج أثر علي، طه ، الدليمي و عيد حممد قرعان،31 
 248، ص. 13، العدد 1 لد  ،2016 النفسية و الرتبوية والدراسات لألحباث املفتوحة القدس جامعة جملة العربية، اللغة

32 Abdul Mutholib, Analisis Butir Soal Bahasa Arab Ujian Akhir Madrasah Berstandar 

Nasional (UAMBN) bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2012-2013, Arabia, Vol. 5, 

No. 2, Juli 2013, h. 141. 
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 ،الطلبة لمتع نواتج تقومي يف مهم دورلديها  ألسئئئئئئئ لةاسئئئئئئئتنتجا مما سئئئئئئئبق، أن ا
 أحد  لةاألسئئ صئئياغة مهارة تعد لذا املنشئئودة، لألهداف حتقيقهم مسئئتوى وتقدير

 التقومي. جودة معايري ضمن تكون أن ينبغي اليت املعايري أهم
 عن بئئارةع وهو ،للتقييم كئئتداة  ابالختبئئار األسئئئئئئئئئئئئئئ لئئة يُعئئادل البحئئث، هئئذا ويف

 ونتائج لعمليةاب املتعلقة البياانت، والتحليل، والتفسئئئئئئئري على للحصئئئئئئئول األنشئئئئئئئطة
 معلومات بحتصئئئئئئئ حبيث ومسئئئئئئئتمر، منهجي بشئئئئئئئكل تنفيذها يتم اليت الطلبة تعلم

 التعلم هو جنتائ نسئئئئئئئئئئئئئئتنتج أن تقييم ميكن الفهم هذا منو . القرار اختاذ يف مفيدة
 ختاذوال. والنتائج التعلم عملية حول القرارات اختاذ على للحصئئئئئئئئئئئئئئول األنشئئئئئئئئئئئئئئطة

 يدعم أن هعلي الضئئئئئئروري جيب من التعلم الطلبة، نتائج على الصئئئئئئحيحة القرارات
 .وموثوقة دقيقة ببياانت

 االختبار  .ب
 مفهوم االختبار .1

يعرف االختبار أبنه إجراء منظم لقياس حتصئئئئئئئئئئئئيل الطلبة ألهداف تعليمية 
حمئئددة، أو أنئئه إجراء منظم لقيئئاس مئئا اكتسئئئئئئئئئئئئئئئابئئه الطلبئئة من حقئئائق ومئئاهيم 

 33وتعميمات ومهارات نتيجة لدراسئئئئئئئئئئئئئئة موضئئئئئئئئئئئئئئوع أو وحدة تعليمية معينة.
ة، أما بطلال كفاءات  حتقيق ملعرفة املسئئئتخدمة اخلطوات أحد من هو االختبارو 

 الو . التقييم وأ القياس نتائج من البياانت على يعتمدالذي  تفسئئري هو ميالتقو 
 34.ميالتعل أنشطة يف الثالثة األشياء هذه فصل ميكن

                                                           

والء جالل البومي الغريب، "تقومي أسئئ لة كتب العلوم وامتحاانهتا ابملرحلة اإلبتدائية يف ضئئوء متطلبات أبعد مشئئروع،"  33 
 .  528، ص. 79، العدد 1، جامعة املنصورة، ا لد جملة كلية الرتبية

34 Agus Milu Susetyo, Analisis Butir Soal Ujian Semester Kelas VIII Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia, Belajar Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa & Sastra 

Indonesia, Vol. 5, No. 2, 23 September 2020, h. 188 
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ويعرف كرونج أبنه طريقة منظمة ملقارنة سلوك شخصية بسلوك شخصية 
طها من املثريات ميكن يواسئئئئئئئئئئئئئئأخرى. كمئا يعرفئه بني بقولئه االختبئار جمموعئة 

قيئئاس بعض العلميئئات العقليئئة، أو اخلصئئئئئئئئئئئئئئئائص النفسئئئئئئئئئئئئئئيئئة بطريقئئة كميئئة أو  
 35كيفية.

يرى حممئئئئئد أن االختبئئئئئار أداة التقومييئئئئئة، تقيس مئئئئئدى حتقق األهئئئئئداف 
أما عند نييت  36التعليمية، وتكشف عن مدى فاعلية املنهج بعناصره املختلفة.

 ومهاراته همعرفت حيث من الطالب حالة يدلتحد حماولة، أبنه االختبار يُعّرف
 املعدات من جمموعة عن عبارةبورن عن هذا شئئئئئئئئئئئئئئرح، أنه  وأكد 37.ومواقفه
 38.معينة معايري ضمن الفرد كفاءة  لقياس

الذي  ريقةطهو  االختبار أنومن  ، يرى كادير كما نقله ديين يف حبثه، 
 إعطاء شئئئئئكلب التعليم، جماليف  والتقييم القياس سئئئئئياق يف اسئئئئئتخدامها ميكن
 سئئئئئلوك ىلإ ترمز قيمة إنتاج ميكن حيث  ا القيام جيب اليت األوامر أو أسئئئئئ لة

انطالقا مما تقدم من التعريفات السئئئئئئئئابقة، نسئئئئئئئئتنتج أن و  39.االختبار إ از أو
االختبئئار هو إحئئدى أدوات التقومييئئة لقيئئاس أو جلمع املعلومئئات ملعرفئئة  ئئاح 

 املنهج وحتقق األهداف التعليمية املقدمة.الطلبة عن مدى فاعلية 
 
 

                                                           

تصور مقرتح لتطوير أدوات قياس حتصيل الطالب وفق معايري اجلودة الشاملة حممد بن راشد عبد الكرمي الزهراين، "35 
 . 264(، ص. 2009لالسعودية: جامعة أم القرى،  بوزارة الرتبية والتعليم،"

 .150(، ص. 1996ود، لالر ض: مطابع جامعة امللك السع "اختبارات اللغة،"عبد اخلالق حممد، 36
37Neti Hartati,Hendro Pratama Supra Yogi, Item Analysis for a Better Quality Test, English 

Language in Focus (ELIF), Vol. 2, No. 1, 2019, h. 60. 
38 Amalia Vidya Maharani, Item Analysis of English Final Semester Test, Indonesian 

Journal of EFL and Linguistics, Vol. 5 No. 2, 2020, h. 492. 
39 Deni Maulana, Anwar Sanusi, Analisis Butir Soal Bahasa Arab Ujian Akhir Madrasah 

Bersama Daerah (UAMBD) Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2017-2018, Ta'lim al-‘Arabiyyah: Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab & Kebahasaaraban, Vol. 4, No. 1, 24 Desember 2020, h. 13. 
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 أنواع االختبار .2

 أما أنوا االختبار الذي ميكن تطبيقه، كما يلي:
 االختبار املقايل  (أ

هو االختبار الذي يتيح للمفحوص اإلجابة عنه بلغته اخلاصة ويعاب 
عليها أن تصئئئئئحيحها يتتثر بذاتية املصئئئئئحح وميوله، حيث تتدخل الذاتية 

 العالمة، ومن أهم أنواعها:يف وضع 
اختبئئئار مقئئئايل مفتوحئئئة: حيئئئث تتطلئئئب اإلجئئئابئئئة قئئئدرة على البتكئئئار  (1

 والتنظيم الكامل.
اختبئئار مقئئايل حمئئددة: حيئئث يكون السئئئئئئئئئئئئئئ ال فيهئئا طويال نوعئئا مئئا   (2

ويتطلب إجابة دقيقة وواضئئئئئئئئئئئحة وحمددة، وأن يكون املتعلم على قدر  
وهناك من صئئئئئنفها  40كبري م الفهم واالسئئئئئتيعاب والقدرة على الربط،

 يف اختبارات مقالية قصرية أو طويلة.
 االختبار املوضوعي (ب

وهو االختبار الذي اسئئئئئئئئئئئتحدث امسها من موضئئئئئئئئئئئوعيتها، سئئئئئئئئئئئواء يف 
التصئئئئئئميم حيث يفرتض فيها وجود إجابة واحدة حمدد، أو يف التصئئئئئئحيح 

 41حبيث يكون فيها بعد لذاتية املصحح. ومن اأهم أنواعها:
أسئئئئئ لة اإلختيار من متعدد: حيث تعترب من أفضئئئئئل أنواع االختبارات  (1

املوضئئئئئئوعية، لقياسئئئئئئها أهداف عقلية عليا، يصئئئئئئعب قياسئئئئئئها ضئئئئئئمن 
                                                           

رانية مجيل رضئئئئئئئئوان، دراسئئئئئئئئة حتليل الختبارات مادة الر ضئئئئئئئئيات املدرسئئئئئئئئة يف ضئئئئئئئئوء مسئئئئئئئئتو هتا املعرفية وخصئئئئئئئئائصئئئئئئئها 40 
 .249، ص. 2011، 3العدد  جملة العلوم الرتبية،السيكومرتية ابلتعلم األساسي، 

الختبارات مادة الر ضئئئئئئئئيات املدرسئئئئئئئئة يف ضئئئئئئئئوء مسئئئئئئئئتو هتا املعرفية وخصئئئئئئئئائصئئئئئئئها رانية مجيل رضئئئئئئئئوان، دراسئئئئئئئئة حتليل 41 
 .249السيكومرتية ابلتعلم األساسي...ص. 
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الختبارات التحصئئئئئيلية األخرى، وتتتلف ممن قسئئئئئمني، يسئئئئئمى األول 
أرومة السئئئئئئ ال وميكن إما على شئئئئئئكل عبارة انقصئئئئئئة، اسئئئئئئتفهامية، أو 

بارة سئئئئئمى اجلزء الثاين ابلبدائل وهي عقضئئئئئية تتاج إىل غجابة، بينما ي
أسئئئئ لة  عنصئئئئر كلمن   أن    42عن حلول أو إجابة حمتملة للقضئئئئية.

 ائلالبد من والعديد كمحفز  يعمل الذي سئئاق له اإلختيار من متعدد
 43.اختيارهم ليتم لالختبار املتقدمني إىل املقدمة

أسئئئئئئ لة الصئئئئئئح واخلطت: وتتكون من عدد من العبارات بعضئئئئئئها يكون  (2
صئئئئئئحيحا، وبعضئئئئئئها اآلخر خاطت، ويشئئئئئئرتط فيها أن تكون العبارات 

 متجانسة.
أسئئئئئئئ لة املطابقة: وقيها يتتلف السئئئئئئئ ال من قائمتني من البنود، حتتوي  (3

القائمة األوىل على مفردات تدور حول مشكلة هي موضوع الس ال، 
والقائمة الثانية تتضئئئئئئئئئئئئئئمن مفردات أو عبارات يرتبط كل منها ببند يف 

 ألوىل.القائمة ا
األسئئئئئئئئئئئئئئ لئئة التكميئئل: وهي تتطلئئب من الطئئالئئب أن يكمئئل العبئئارات  (4

الناقصئئئئئئئئئئئئئئة لالفراه(، حىت يتم معنها وذلك بوضئئئئئئئئئئئئئئع كلمة أو كلمات 
 حمددة أو عدد أو رمز، يف املسافة املخصصة لذلك.

 نوع من غري االختبار (ج
كئئئان تنفيئئئذ تقومي التعليم يعقئئئد ابالختبئئئار أو غري االختبئئئار، ألن نت ئئئاج 

تتضئئئئئئئئئئئئئئمن على أنواع املختلفئة، مثئل املعرفيئة، واملهئارة أي احلركيئة،  التعليم

                                                           
42  Rosyidah Nur Ainy Sanusi, Furqanul Aziez, Analisis Butir Soal Tes Objektif dan 

Subjektif untuk Keterampilan Membaca Pemahaman pada Kelas VII SMP N 3 Kalibagor, Metafora: 

Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra, Vol. 8, No. 1 April 2021, h. 103.  
43 Sibel Toksoz, Ayse Ertunc, Item Analysis of a Multiple-Choice Exam, Advances in 

Language and Literary Studies, Vol. 8, No. 6, December 2017, h. 142 
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والوجئئئدانيئئئة. ونتيجئئئة التعليم من انحيئئئة املعرفيئئئة  كن قيئئئاسئئئئئئئئئئئئئئهئئئا إبجراء 
االختبار. ونتيجة التعليم من انحية احلركية  كن قياسئئئئئئئها إبجراء االختبار 

راء طريقة جالفعلية. أما نتيجة التعليم من انحية الوجدانية  كن قياسئئها إب
غري االختبئئار. ومن  ، أن طريقئئة غري االختبئئار تتكون من ثالثئئة أنواع، 

  44هي املالحظة،واملقابلة، ومقياس مواقف.
 خصائص االختبار اجليد .3

 اتوالثب والصئئئئئئئئئدق، اجلدوى عن مسئئئئئئئئئ وال   يكون أن جيب اجليد االختبار
 45.درجة التفريقو  الصعوبة على درجة تتضمن اليت فعاليةالو  والفائدة والتفسري

هناك جمموعة من اخلصئئئئئئائص اليت جيب أن تتصئئئئئئف  ا أي أداة قياس ومنها و 
 اللغة،و  والبناء، ،على السئئئئئئئئئئئئئئياق تطلباتن االختبارات حىت تكون أداة جيدة

  46.التجريبية الصالحية على دليل ولديها
ا ب اصئئئئئئئع االختبار يكون أن ينبغي ال االختبار، تصئئئئئئئميم عندومن  ،   جد 

ا سهال   أو  ختباراال عناصر ختطيط املعلم على جيب لذلك الطالب، لدي جد 
كما أن هذه اخلصائص   47.بنود األس لة حتليل خالل من وحتسينها ومراجعتها

تعترب نثابة الصئئئفات األسئئئاسئئئية اليت حتدد صئئئالحيتها، وإذا اّتصئئئف االختبار 

                                                           
44 Zainal Arafin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 

152  
45 Irena Melinda Febriani, Analisis Butir Soal Ujian Akhir Semester (UAS) Bahasa Jerman 

Kelas X MIA 6 SMA Negeri 1 Maospati Tahun Ajaran 2015-2016, Laterne, Vol. 5, No. 2, 2016, 

h. 4. 
46 Sri Suharti, Kualitas Tes Bahasa Arab dan Prestasi Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah 

Kabupaten Bantul (Analisis Butir Soal UAMBN Tahun Ajaran 2013/2014), Jurnal Pendidikan 

Madrasah, Volume 2, Nomor 1, Mei 2017, h. 186. 
47 Sandar Lin, Item Analysis of English Grammar Achievement Test, Mandalay University 

of Foreign Languages Research Journal , Vol. 9, No. 1, 2018. h.13. 
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وأهم هئئئذه   48 ئئئذه اخلصئئئئئئئئئئئئئئئئائص يكون يف قيئئئاس الظئئئاهرة املراد دراسئئئئئئئئئئئئئئتهئئئا.
 اخلصائص الصدق، الثبات، واملوضوعية، وفيما يلي عرض لكل منها:

 (Validity)الصدق  (1
يتعلق صئئئئئئئدق االختبار بقدرة على قياس السئئئئئئئمة املرد قياسئئئئئئئها، وهو 
يعترب  من أهم مظاهر وخصئئئئئائص االختبار اجليد، أي أنه مصئئئئئمم لقياس 
ح سئئئئئئئئئئئئئئلوك معني، فاالختبار الصئئئئئئئئئئئئئئئدق هو ذلك االختبار الذي يصئئئئئئئئئئئئئئل

لالسئئئئئئتخدام يف ضئئئئئئوء األهداف اليت وضئئئئئئع من أجلها، فمثال إذا وضئئئئئئع 
معلم اللغة العربية اختبارا من عشئئئرين فقرة موضئئئوعية تغطي كل املادة الىت 
درسئئئئئئئها الطلبة يف مرحلة ما، وقياس قدرة الطلبة على حتصئئئئئئئيل مادة اللغة 

ميكن  العربية يف تلك املرحلة، أي أنه يقيس ما وضع لقياسه فعال وابلتايل
القول أنه، وضئئئئع اختبارا صئئئئادقا، أما إذا احتوى هذا اختبار على مواقف 
لغوية مل يفهمها الطالب يكون هذا االختبار غري صئئئئئادق، إذن فالصئئئئئدق 

 49جيب أن يقيس ما أعد لقياسه.
 50والعوامل اليت تساعد على حتقيق صدق االختبار:

التئئتكيئئد من السئئئئئئئئئئئئئئمئئة اليت ينوي املعلم قيئئاس تتمئئاشئئئئئئئئئئئئئئى مع  (أل
 األهداف.

صئئئئئئياغة األسئئئئئئ لة صئئئئئئياغة حمددة واضئئئئئئحة خالية من اللبس  (بل
 والغموض.

                                                           
48 Muhammad Zaenuri, Muhammad Nur Kholis, Anisatul Barokah, Analisis Soal Tosa 

(Test Of Standard Arabic) Mengacu Pada Cefr (Common European Framework Of Reference For 

Language), An Nabighoh: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Arab, Vol. 22, No. 2, 2020, 

h. 170. 

(، ص. 2006، 1، لعمان: دار الفكر، ط. االختبارات واملقايس الرتبوية والنفساااااااايةصئئئئئئئئئئئالح الدين حممود عالم، 49 
87. 

 .75(، ص. 2007، لعمان: دار اجلنادارية، القياس والتقومي ي الرتبية وعلم النفسأمحد يعقوب النور، 50 
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 مشولية االختبار للمجال املراد قياسة. (جل
 
 

 (Reliabelity)الثبات  (2
يعترب الثبات من املقومات األسئئئئئاسئئئئئية لالختبار اجليد، حييث يفرتض 
أن االختبار نفس النتائج تق يبا، فيما إذا أعيد اسئئئئئئئئئئئئئئتخدامه أو عقد مرة 

، أي إذا حصئئئئئئئئئئئئئئئئل الطلبئئة على نفس الئئدرجئئات بعئئد تطبيق نفس أخرى
االختبئئار عليئئه مرتني متتئئاليتني حتئئت ظروف خمتلفئئة قليال، فهئئذا يسئئئئئئئئئئئئئئّمى 

والثبئئئئات يسئئئئئئئئئئئئئئري إىل درجئئئئات االختبئئئئار، وليس إىل   51ثبئئئئات االختبئئئئار.
االختبار نفسئئئئئئئئئئئه، فاالختبار دحتوي على جمموعة من البنود اليت بدورها ال 

بئئات، إال إذا طّبق االختبئئار على نفس ا موعئئة من تعطي أي تقئئدير للث
الطلبئئئة وحتئئئت نفس الظروف وبفئئئارق زمين قصئئئئئئئئئئئئئئري وصئئئئئئئئئئئئئئحح وأخئئئذت 

 درجاهتم.
 52وهناك أربعة طرق تقليدية لتحديد درجة الثبات االختبار وهي: 

طريقئئة الصئئئئئئئئئئئئئئورة املتكئئاف ئئة: حيئئث يتم إعئئداد وتطبيق صئئئئئئئئئئئئئئور ان  (أل
معئئامئئل االرتبئئاط بني متكئئاف تئئان من االختبئئار، ويتم اسئئئئئئئئئئئئئئتخراج 

 عالمات الطلبة على صوريت االختبار.

                                                           

 .89،...ص. الرتبوية والنفسيةاالختبارات واملقايس صالح الدين حممود عالم، 51 
، ، كلية الرتبية الر ضئئئئئئئية، لجامعة النجاح فلسئئئئئئئطنياالختبارات التحصااااايلية وطرا إعدادهاعبد الناصئئئئئئئر القدومي،  52 

 .68، (، ص. 2008
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طريقة إعادة االختبار: وتتمثل يف إعطاء االختبار للطلبة   إعادة  (بل
تطبيقئئئه على نفس الطلبئئئة فيمئئئا بعئئئد بنفس الطريقئئئة وحتئئئت نفس 

 الظروف تقريبا.
طريقة التجزئة النصئئئئئئئئئئئئئفية:ويتم من خالل تقسئئئئئئئئئئئئئيم االختبار إىل    (جل

جزائني متسئئئئئئئئئئئئئئئاويني يف عدد األسئئئئئئئئئئئئئئ لة وتوزيع العالمات،   يتم 
اسئئئئئئئئئئئتخراج معامل االرتباط بينهما للحصئئئئئئئئئئئول على معمال ثبات 

 نصف االختبار والجياد معمال ثبات االختبار ابكماله.
مات يف عال طريقة االتسئئئئئئئئئئئئئئاق الدخلي: وهي تعتمد على التوافق (دل

الطلبة على األسئئئئئئئئئئئئ لة االختبار، ويعتمد حسئئئئئئئئئئئئاب معامل الثبات 
على تبئئئاينئئئات عالمئئئات الطلبئئئة على األسئئئئئئئئئئئئئئ لئئئة االختبئئئار وعلى 

 االختبار أبكمله.
 (Objectivity)املوضوعية  (3

من أهم خصائص االختبا اجلديد املوضوعية، ويقصد  ا استبعاد 
ج ية يف التتثري عل نتائمجيع العوامل الشئئئئئئئئئئئئئئخصئئئئئئئئئئئئئئية أو الذاتية أو اخلارجي

االختبار، أي أن املعلم عندما يقوم بوضئئئئئئئئئئئئئئع أسئئئئئئئئئئئئئئ لة االختبار ينبغي أال 
 53يضعها بناء على ميوله الشخصية.

 حتليل بنود األسئلة  .ج
 اهلدفو . األسئئئ لة املصئئئمة صئئئحة من للتحقق أسئئئلوب هو بنود األسئئئلة حتليل

. االختبار يف األسئئئئ لة كل  يقدمها اليت املسئئئئامهة حتديد هو بنود األسئئئئلة حتليل من

                                                           

 .79، ... ص. القياس والتقومي ي الرتبية وعلم النفسأمحد يعقوب النور، 53 
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بنود  تحليل، برفضئئئئئئئها أو فعالة غري أو حتديدها  م اليت عن األسئئئئئئئ لة تعديل ميكن
 54.األس لة

ابإلضافة إىل ذلك، كان حتليل بنود األس لة هو نشاط جيب أن يقوم به املعلم 
 اختبار يف األسئئ لةبنود  حتليل من أما اهلدف لتحسئئني جودة األسئئ لة اليت حررها.

 ظروف يف وتصئئئئحيحها الصئئئئحيحةغري  األسئئئئ لة جودةعن  عرفةم وه العربية اللغة
 يف الواردة املشئئئئئئئاكل ملعرفة، أما الوظيفة هلذا نشئئئئئئئاط هي احتديده  م اليت االختبار

  55. باراالخت أس لة على اإلجابة عفتاح حتديد يف األخطاء مثل الس ال بنود
لذي ومنهج علمي منظمة اويري يعقوب أن حتليل البنود األس لة هو أسلوب 

يهدف إىل الوصئئئئئئئئئئئئئف الكيفي أو الكمي الذي يهدف إىل إصئئئئئئئئئئئئئدار حكم ملدى 
اسئئئئتيعاب أسئئئئ لة االختبار ملبحث كل املواد. فينبغي للمعلم إذا صئئئئنع األسئئئئ لة يف 

  56اإلختبار أن ينتبه ابحلسبان خمتلف مستو ت مهارات التفكري بطرق خمتلفة.
سئئئئئئئئئئئئئئ لة هو األدوات لقياس جودة االختبار وتعريف اآلخر عن حتليل بنود األ

تنظر على أسئئئئئئئئئئئئئئئئاس قواعئئد كتئئابئئة االختبئئار من انحيئئة املئئادة والبنيئئة واللغئئة، بنود 
األسئئئئئئئئئئئئئئ لة كل تلبية من انحية املادة والبنية واللغة سئئئئئئئئئئئئئئيقال لديه جودة جيدا،   
يسمى هذه الدراسة كتحليل بنود االختبار أو األس لة نوعا.ووفقا على مواصفات  

  57نود االختبار املوضوعي واملقايل من انحية املادة والبنية واللغة.بت

                                                           
54 Amrita Kumari and Prof. S.B.Bhattacharya, Item Analysis of Diagnostic Test in English 

Language Skills of Secondary School Students, IOSR Journal of Research & Method in Education 

(IOSR-JRME), Vol. 6, No. 4, Aug. 2016, h. 1. 

-2019  عفيفة املربرة، حتليل بنود األسئئئئئئئئئئئ لة لامتحان النهائي على درس املطالعة نعهد املودة اإلسئئئئئئئئئئئالمي للبنات 55 
 56، ص. 2020، 1، العدد 3اجمللد  دراستنا، جملة الدراسة اإلسالمية،، 2020

اس بلوم ية على أسئئئئئئئاس نظرية أسئئئئئئئأوزاعي فردا أزهر، التقومي األصئئئئئئئيل لحتليل جودة التصئئئئئئئميم األسئئئئئئئ لة ملادة اللغة العرب56 
 . 2، ص. 2019، 1، رقم 2، جزء اإلسالمية الدراسات دراستنا جملةللمستوى املعرفية(، 

57 Ismet Basuki & Basuki, “Assemen Pembelajaran,” (Bandung: Rremaja Rosda Karya, 

2014), h. 131. 
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 هو ألسئئئئئئئئئئئئئئ لةبنود ا حتليل ، عرف دا نتو كما نقلته دوي يف حبثها، أن  ومن
ا منافع أم. للغاية، على بنود األسئئئئئئئئئ لة ددةاحمل معلومات يوفرالذي  منهجي إجراء
 58:بنود األس لة، على النحو التايل حتليل إجراء على

 مساعدة لدي معلم على حتديد بنود األس لة غري فعالة. .1
 ز دة املعلومات لتحسني األس لة املصممة. .2
 ز دة املعلومات عن أحوال بنود األس لة جتريبيا. .3

بنود  ليلحت أن أسئئئئئئئئئئئئئئتنتج أن ميكنين املذكورة، التعريفات بعضاسئئئئئئئئئئئئئئتنادا إىل 
 لحصئئئئئئئولل االختبار أسئئئئئئئ لة وفحص بتحقيق إجراؤها يتم هو عملية اليت األسئئئئئئئ لة

 .املناسبة اجلودة ذات األس لة من جمموعة على
 النوعي حليلالت ومها بطريقتني، بنود األسئئئئئئئئئئئئ لة حتليل إجراء يتمعلى وجه عام 

 ملنطقيا صئئئئئطلح الصئئئئئدقن النوعي التحليل إىل ُيشئئئئئار ما غالب ا. الكمي والتحليل
 ليلحتوأما . ال أم يعمل السئئئئئئئئئئئ ال ملعرفة السئئئئئئئئئئئ ال اسئئئئئئئئئئئتخدام قبل إجراؤه يتم اليت

 الس ال ملعرفة جراؤهإ يتم اليت التجرييب صطلح الصدقن نعرفه غالب ا الكمي الس ال
 59ألن األس لة اليت  م حتليلها ال يزال غري مثايل. ال، أم وظيفية أكثر

 ماتخدسئ، فالباحث أييت بتحليل بنود األسئ لة ابالسئابق شئرح اسئتنادا على
 ما الختبارا بقييم يعىن التحليل النوعي أو الصئئئئئئئدق املنطقي. والصئئئئئئئدق املنطقي

 لدقيقا الفحص على ذلك ويعتمد ضئئئئرورية غري ز دة أي بدون أجله من ُوضئئئئع

                                                           
58  Dwi Haryanto, Analisis Butir Soal Ujian Sekolah Dasar Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia di Kabupaten Purbalingga, Jurnal Bahtera-Jurnal Pendidikan Bahasa Sastra dan Budaya, 

Vol. 2, No, 3, 2015, h. 3. 

سالبنا: جملة أماخلة انسخ، زولفا عملية واحدة، حتليل بنود األسلة العربية اليومية ندرسة حممدية املتوسطة يوجياكار ا،  59 
 63، ص. 2020، 2، العدد 4، ا لد اللغة العربية وتعليمها
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 أو اقفاملو  من لف ئة االختبئار حمتوى  ثيئل جودة مئدىعم  االختبئار ملضئئئئئئئئئئئئئئمون
  60.يقيسها اليت املوضوعات
على  وفق ا لالختبار األداة ترتيب  م إذا املنطقي صئئئئدقال حتقيق ميكنولذا 

 إىل اجحتت ال املنطقي صئئئئئئئئئئئئئئدقال أن اسئئئئئئئئئئئئئئتنتاج ميكن وابلتايل،. احلالية ألحكاما
 .األداة تصميم بعد عليها احلصول ميكن ولكن للظروف اختبار

 ومها أداة، ةبواسئئئئئط حتقيقها ميكن اليت املنطقي إىل نوعني صئئئئئدقال ينقسئئئئئم
 اليت داةاأل حالة إىل تشئئئئري لألداةوصئئئئدق احملتوى  ،البناءوصئئئئدق  صئئئئدق احملتوى

 صئئئئئدق أما لك،ذ على عالوة التقييم قيد املوضئئئئئوع حمتوى على بناء   جتميعها يتم
 61.تقييمها جيب اليت النفسية اجلوانب على بناء   جتميعها يتم اليت أداة هي البناء

اصئئئئئفات مو  اليت تتكون مناالسئئئئئتبانة  ويف هذا البحث اسئئئئئتخدام الباحث
ن ألليسئئئهل الباحث على حتليل بنود األسئئئ لة يف كتاب املدرسئئئي، بنود االختبار 

مواصئئئئئفات بنود االختبار. وإذا األسئئئئئ لة  بنود األسئئئئئ لة اجليدة مناسئئئئئبة مع معيار
إذا األسئئئ لة ال و ، (√لتناسئئئب نعيار مواصئئئفات بنود االختبار، يتم  ييزها بعالمة 

 x).62لختبار، يتم  ييزها بعالمة تناسب نعيار مواصفات بنود اال

 (construct validity) صدا البناء  .د
 ونا ،القياس أو االختبار نتائج تفسئئئئئئئئئري دقة يري ويرمسا  أن الصئئئئئئئئئدق هو

 مدىأبنه  الصئئئئئئدق تُعّرفأزوار  وأما عند63.االختبار إجراء من الغرض مع يتوافق
 أداة أن السئئئئئئيق.  ا اخلاصئئئئئئة القياس وظيفة تنفيذ يف القياس أداة وصئئئئئئالحية دقة

                                                           
60 Suharsimi Arikunto, “Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,” (Jakarta: Bumi Aksara, 

2018), h. 184.  
61 Suharsimi Arikunto, “Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,” ....h. 185.  
62 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa, (Yogyakarta: BPFE, 2011),  h. 

23 
63 Wiersma, W, “Research Methods in Education: An Introduction,” (Newton: Allyn and 

Bacon, 1986), h.  289-290. 
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 نم الغرض مع متوافقئئة القيئئاس نتئئائج كئئانئئت  إذا صئئئئئئئئئئئئئئئئاحلئئة القيئئاس أو االختبئئار
 وأ االختبار درجات عن انتج تفسئئئئئئئئئئريمما ذكر يتبني أن الصئئئئئئئئئئدق هو  64.القياس
 . التقييم أدوات

وأما صئئئئئئئئئئئدق البناء هو صئئئئئئئئئئئدق مسئئئئئئئئئئئتمد من اطار نظري حمدد أو معني 
مكوانت تلئئك الظئئاهرة سئئئئئئئئئئئئئئواء كئئانئئت تلئئك للظئئاهرة املوضئئئئئئئئئئئئئئوعيئئة القيئئاس مبينئئا 

 ولذا يسئئئئئئري هذا الصئئئئئئدق إىل 65املكوانت مشئئئئئئرتكة بعضئئئئئئها عن البعض األخرى.
 .قياسها ينوي مسة أو نظرية بنية االختبار فيه يقيس الذي املدى

والصدق البناء يتعلق ندى تطابق درجات االختبار للتفسريات البنائية أو 
بار ويسئئئئئري صئئئئئدق التكوين إىل مدى قياس االختالتكوينية يف النظر ت النفسئئئئئية، 

لتكوين ضئئئئئئئي أو مفهوم نفس أو مسة، وعندما يعتقد واضئئئئئئئع االختبار أن اختباره 
يعكس تنظيما عقليا، وخاصئئئئئئئئئئئئئئا، أو بناء سئئئئئئئئئئئئئئيكولوجيا معينا كالذكاء، اإلبداع، 

 66والفهم، اخل.
 صئئئئئئدق إىل يرد ما عادة البناء صئئئئئئدق تكون ما عادة القياس، نشئئئئئئاط يف

 لعناصئئئئئئئئر ينالعقال التحليل خالل من احملتوى صئئئئئئئئئحة من التحقق يتماليت  احملتوى
 اسئئئئئئئئئئئئتبياانت بشئئئئئئئئئئئئكل القياس أداة شئئئئئئئئئئئئكل أما. اخلرباء حكم ونسئئئئئئئئئئئئاعدة األداة

. املنطقي ليئئلالتح طريق عن احملتوى حتليئئل فيتم وتوثيق، ومقئئابالت ومالحظئئات
 املنهج ن شئئرات تناسئئب االختبار املادة تكون أن جيب ،األسئئلة تصئئميم عندولذا 

 من جانب كل  حتليل خالل من تمي نفسئئئئه البناء صئئئئدق أن حني يف 67.الدراسئئئئي

                                                           
64 Syaifudiin Azwar, “Reabilitas dan Validitas,” ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 

5-6. 

 .9، ص. 2009، 14جملة العلوم النفسية، جامعة بغداد، العدد ،  )(Construck Validity صدا البناءخليل إبراهيم، 65 

 .113ص.  ... "القياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس،"أمحد يعقوب النور، 66 
67 Sheila Meilina, Tarmizi Ninoersy, Salma Hayati, Analisis Butir Soal Ujian Bahasa Arab 

di Pondok Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar, LISANUNA, Vol. 10, No. 2, 2020, h. 

209. 
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 األسئئئئئئئئئئئئئئاسئئئئئئئئئئئئئئية والكفاءات الكفاءة معايري يف موضئئئئئئئئئئئئئئح هو كما  التفكري جوانب
ية املناهج يف الواردة وامل شئئئئئئئئئئئئئئرات فيما يلي جدول منوذج حتليل البناء  .الدراسئئئئئئئئئئئئئئ

 لالختبار:
 1. 2اجلدول 

 البناء لالختبار املوضوعيمنوذج حتليل 
 املؤشرات املواصفات امللحوظة الرقم
 االختبار ن شرات تناسب األس لة بنود .1 املادة   1

 املوضوعي
 التعليمية الكفاءة ن شر املادة ارتباط .2
 ومفهومة متجانسة اإلجابة .3
 واحد إجابة مفتاح إال يوجد ال .4

 واملنطقية ابلواضحة األس لة تصاه أن .1 البناء 2
 لىع متفق واإلجابة األسئئئئ لة أسئئئئاس تصئئئئاه أن .2

 األنسب أو الوحيدة الصحيحة اإلجابة أهنا
 ابةابإلج توحي اليت العبارات عن االبتعاد .3
 نبيتج حبيث كبرية  احتماالت ذات السئئئئئئئئئئئئئ ال .4

 البديل الس ال
 املادة ضوء على ومفهومة متجانسة اإلجابة .5
  الستخدام واضحة واجلدول والرسوم، الصورة، .6
 األسئئئئئئئئئئئئئئ لئئئة كئئئل  يف اإلجئئئاابت عئئئدد يكون أن .7

 متساو 
 حصئئئحي ماذكر كل" البديل اسئئئتخدام يتجنب .8

 مئئا أو أعاله ذكر مئئا كئئل  أو ذكر، مئئا مجع أو
 .العبارات من شابه
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ا مرتبئئة الرقميئئة األجوبئئة صئئئئئئئئئئئئئئيئئاغئئة .9  تيئئبلرت  وفقئئ 
 الزمين التسلسل أو األرقام حجم

 وحيام تلميحا السئئ ال يتضئئمن أن يتجنب .10
 الصحيحة ابإلجابة

 ابقةمط األسئئئئئئئئ لة بنود يف املسئئئئئئئئتخدمة اللغة أن .1 اللغة 3
  العربية اللغة لقواعد

 اإلتصالية اللغة استخدام .2
 املبهومة اللغة جينب .3
 اللغة نفس تكرار جتنب .4

 
 

 2. 2اجلدول 
 املقايلمنوذج حتليل البناء لالختبار 

 املؤشرات املواصفات امللحوظة الرقم
 ملقايلا االختبار ن شرات تناسب األس لة بنود .1 املادة   1

 واألس لة اإلجابة بني االرتباط .2
 التعليمية الكفاءة ن شر املادة ارتباط .3
 املواد نرحلة األس لة يتضمن .4

 اليت أمر كلمة  أو اسئئئئئئئئئتفهامية كلمة  اسئئئئئئئئئتخدام .1 البناء 2
 الفعل أو الشرح إىل ت دي

 لىع متفق واإلجابة األسئئئ لة أسئئئاس تصئئئاه أن .2
 األنسب أو الوحيدة الصحيحة اإلجابة أهنا

 األس لة إلجابة إرشاد وجود .3
 التقدير أساس وجود .4
 الستخدام واضحة واجلدول والرسوم، الصورة، .5
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 ابقةمط األسئئئئئئئ لة بنود يف املسئئئئئئئتخدمة اللغة أن .1 اللغة 3
 العربية اللغة لقواعد

 اإلتصالية اللغة استخدام .2
 يتال البمهومة العبارة أو الكلمة تسئئئئئئئئئئئئئئتخدم ال .3

  الفهم سوء إىل ت دي
  احمللية اللغة التستخدم .4
 الطلبة ىعل تعاتب اليت العبارات عن االبتعاد .5

 
 مالءمة دىم هو نظر    بنود األسئئئ لة حتليل يف دراسئئئته يتم الذي الشئئئيءو 
 حةصئئئب اسئئئتوفت قد األسئئئ لةهل  مراعاة مع امل شئئئرات، أو األهداف مع العناصئئئر
 اسئئئئئئئئتخدام ىلإ االنتباه جيب األسئئئئئئئئ لة، حتليل عندابإلضئئئئئئئئافة إىل ذلك،  .حمتو هتا

 والوضوح التجانس أجل من اإلجابة خياراتو  اللغة
  لةواألسئئئ  املوضئئئوعي األسئئئ لة بني الدرجات إرشئئئادات يف اختالف هناك

 ؤيتئهر  ميكن والئئذي مهئئا بني اخلصئئئئئئئئئئئئئئئائص يف االختالف إىل ذلئئك ويرجع. املقئئايل
 التال:  اجلدول يف ابلتفصيل

 3. 2اجلدول 
 واملقايل الختبار املوضوعيا بني مقارنة

 االختبار املقايل االختبار املوضوعي اخلصائص
 نسبي ا صعب نسبي ا سهل كتابة األس لة 

 حمدودة غري حمدودة  ةاملطلوب املواضيع عدد
 واحد من أكثر على احصل واحد فقط املقاس اجلانب
 ملادةا اتساع على الرتكيز ينصب ادةامل عمق على الرتكيز ينصب الطالب إعداد

 تنظيم اإلجابة حتديد اإلجابة  إجابة الطالب
 غري موجودة موجودة التخمني إىل امليل
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 للغاية ومتسئئئئئئئئئئئق وسئئئئئئئئئئئريع سئئئئئئئئئئئهل التهديف
 وموضوعي

 وق اموثل اتسئئاق ا وأقل وطويل صئئعب
 وغري موضوعي( به

 
م ولذا يف لديها اخلصائص املستخد األس لة أن االستنتاج ميكن ،السابق اجلدول على بناء  

 .بكفاءة التقييم إجراء يتم حىت ،أس لته خصائص إىل االنتباه على جيب األس لة حتليل
  بلوم تصنيف .ه

كئئان تصئئئئئئئئئئئئئئنيف بلوم منطبق على أتليف أهئئداف الرتبيئئة واملنهج وأتليف 
التقومي أو االختبار يف كل عام. تصئئئئنيف بلوم يسئئئئتطيع أن يسئئئئهل املعلم أو املدير 
املدرسئئئئة لتفهم وتنظيم واسئئئئتخدام أهداف الرتبية. ويف احلقيقة أن نظرية بلوم أحد 
الوسيلة اليت تتتثر يف علوم الرتبوية عند زمن قدمي ووقت واسع. وهذا من التصنيف 
 املشئئئئئئئئهورة يف الرتبية والتعليم. كان تصئئئئئئئئنيف بلوم أحد نظرية املعريف اليت ترتبط مع

تكون أسئئئئئئئئئ لة التقومي، وقياس نتائج التعليم. وتاألسئئئئئئئئئ لة يف صئئئئئئئئئيغ هدف التعليم و 
تصئئئئئئئئئئئنيف بلوم بثالثة مسئئئئئئئئئئئتو ت وهي املسئئئئئئئئئئئتوى املعريف، واملسئئئئئئئئئئئتوى الوجداين، 

 68واملستوى احلركي.
 املستوى املعريف .1

 بلوم ويقىم .دماغي نشئئئاط على حتتوي اليت منطقة هو املعريف ملسئئئتوىا
 يف ضئئئئئئعهاو  املعقد إىل األبسئئئئئئط من ف ات سئئئئئئت إىل املعريف املسئئئئئئتوى بتجميع

. ملنخفضئئئئئئةا املسئئئئئئتوىي األهداف  حتقيق ميكن أنه يعين مما ،اهلرمي التسئئئئئئلسئئئئئئل

                                                           
68 Ina Magdalena, Nur Fajriyati Islami, Eva Yolanda Rasyid, Nadia Tasya Diasty, Tiga 

Ranah Taksonomi Bloom dalam Pendidikan, Jurnal Edukasi dan Sain, Volume 2, Nomor 1, Juni 

2020; 132-139 https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi 
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يتكون املسئئئئئئئئئئئئئئتوى املعريف من سئئئئئئئئئئئئئئتئة جمئاالت هي املعرفئة، والفهم، والتطبيق، و 
 69.والتحليل، والصناعي، والتقومي

  صئئئئئئحح لورين وأنديرسئئئئئئون وكراطوهل تصئئئئئئنيف بلوم بسئئئئئئبب حاجة 
التفكري اجلئديئد يف ختطيط أهئداف الرتبيئة.صئئئئئئئئئئئئئئححه لتصئئئئئئئئئئئئئئميم تقئدمي العلوم 

  أنئئديرسئئئئئئئئئئئئئئون وكراطوهئئل بثنئئائي البعئئد مهئئا بعئئد عمليئئة الئئذهين و بعئئد املعرفيئئة.
 70وتقسم بعد املعرفة إىل أربعة اجراء هي: 

معرفة احلقيقي: هي معرفة عناصئئر أسئئاس توجب أن تعرف الطلبة إذا  .1
 استعملوا ما نظام العلوم أو حل املشكلة.

التصئئئئوري: هي معرفة عن تصئئئئنيف والطبقة وتعلق بني ثنائي أو  معرفة  .2
 كثري التصنيف.

 معرفة اإلجرائي: هي معرفة بطريقة الشيء. .3
معرفة وراء الذهين: هي معرفة الذهين بوجه عام والواع والعلم ابلذهين.  .4

: التئئذكر، التفهم،   تنقسئئئئئئئئئئئئئئم بعئئد الئئذهين إىل سئئئئئئئئئئئئئئئئت مراحئئل وهي
فيما يلي جدول تصنيف بلوم  71.إلبتكارالتطبيق، التحليل، التقومي، ا

 72الذي صححه أنديرسون وكراطوهل يف ا ال املعريفي:
 
 

                                                           

أوزاعي فردا أزهر، التقومي األصئئئئئئئيل لحتليل جودة التصئئئئئئئميم األسئئئئئئئ لة ملادة اللغة العربية على أسئئئئئئئاس نظرية أسئئئئئئئاس بلوم 69 
 . 102للمستوى املعرفية(،...ص. 

أوزاعي فردا أزهر، التقومي األصئئئئئئئئيل لحتليل جودة التصئئئئئئئئميم األسئئئئئئئئ لة ملادة اللغة العربية على أسئئئئئئئئاس نظرية أسئئئئئئئئاس بلوم 70 
 103-102رفية(،...ص. للمستوى املع

71Lorin w. Anderson And David R. Krathwol, "Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, 

Pengajaran, dan Asesmen," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 83-85. 
72 Lorin w. Anderson And David R. Krathwol, “A Toxonomy for Learning, Teaching, and 

Assessing”, (Boston:  Longman, 2001), h. 48.  
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 2.1اجلدول 
 املعريف للمستوى العمليات جمال

 األمثلة املعرفية العمليات الرقم
 الذاكرة من الصحيحة املعلومات أنتج - التذكر 1
 ربمائيات.ال من خمتلفة ألنواع ختطيطي رسم يف الضفادع على اعرتاف  عرتاف اال 

 منطقتك يف الساقني متساوي مثلث أدرك عن. 
 اخليارات متعددة أس لة أو خطت أو صواب أس لة رّد عن أي. 

 .عشر التاسع القرن من إ ليز ت كاتبات  ثالث تسمية  تذكريال 
 الضرب حقائق اكتب. 
 الكربون كلوريد  لرابع الكيميائية الصيغة إنتاج إعادة 

 اخلربات أو التعليمية املواد من معىن صنع -التفاهم 2
 .جربية معادلة إىل القصة مشكلة ترمجة  الرتمجة 

  اهلضمي للجهاز خمطط اصّور. 
 القدر خبطاب هنرو الل جواهر حماولة صياغة أعد. 

 .أضالع متوازي عن صّور  التمثيل 
  الوعي تيار يف الكتابة أسلوب من األمثلة عنأدرك. 
 منطقتنا يف يعيش ثديي حيوان اسم اذكر. 

 .زوجية أو فردية التسمية أرقاموضع   تصنيفال 
 1857 عام سيبوي  رد أحداث قائمة َدّون 
 املناسبة األنواع يف احمللية احليواانت جتميع 

 .قصري ملقطع عنواان  اختذ   تلخيصال 
 املوقع هلا روجي اليت اإلعدام بعقوبة املتعلقة الرئيسية ابلنقاط قائمة َدّون. 

 ولح اسئئئئئئئئئتنتاجات إىل وتوصئئئئئئئئئل شئئئئئئئئئخصئئئئئئئئئيتني بني احلوار من مقطع ا اقرأ  ستنتاجاال 
 .السابقة عالقتهما

 السياق من متلوف غري مصطلح معىن اكتشف. 
 التايل الرقم وتوقع األرقام من سلسلة إىل انظر. 



35 
 

 .كمضخة  القلب يبدو كيف  اشرح  املقارنة 
 اليوم بقائد غاندي املها ا قارن. 
 ديكنز ارلزتشئئئئئئ أتليف من كتابني  أن كيف  لتوضئئئئئئيح فني خمطط اسئئئئئئتخدم 

 .وخمتلفان متشا ان
 .الطقس على اهلواء ضغط أتثري كيفية  يوضح خمطط ا ارسم  التفسري 

 وكيف مىتو  الفرنسئئئئئئئئئئئية الثورة حدوث سئئئئئئئئئئئبب تربر اليت التفاصئئئئئئئئئئئيل تقدمي 
 .حدثت

 االقتصاد على الفائدة أسعار ت ثر كيف  وصف. 
 إجراء استخدام -التطبيق 3
 .رقمني من مكوان   عمود ا أضف  التنفيذ 

 أجنبية لغة يف شفهية فقرة قراءة. 
 للطالب مفتوحة مناقشة إجراء. 

 .لرتبةا من خمتلفة أنواع يف النبا ات تنمو كيف  لرتى جتربة صمم  املمارس 
 الكتابة من قطعة دقيق. 
  ميزانية إنشاء. 

 ابلكل األجزاء ارتباط كيفية  ووصف أجزائه إىل املفهوم قسم - تحليلال 4
 بواشئئئئئئئط الر ضئئئئئئئية الكلمات مسئئئئئئئتلة يف املهمة ابملعلومات قائمة وضئئئئئئئع  التمييز 

 .املهمة غري املعلومات
 الرواية يف والثانوية الرئيسية الشخصيات يوضح خمطط ا ارسم. 

 .ف ات يف الفصل مكتبة يف الكتب ضع  التنظيم 
 ثريهاأت واشرح تستخدم ما غالب ا اليت التصويرية لألجهزة خمطط ا ضع. 
 مع نطقتكم يف واحليواانت النبا ات تفاعل طرق يوضئئئئح بياين رسئئئئم ضئئئئع 

 .البعض بعضها
 قضئئئئئية ولح امل لفني نظر وجهات لتحديد احملرر إىل املوجهة الرسئئئئئائل اقرأ  العزو 

 .حملية
 قصرية قصة أو رواية يف الشخصية دافع حتديد. 



36 
 

 ظرهمن وجهات حول وافرتض السئئئئئئئئئياسئئئئئئئئئيني املرشئئئئئئئئئحني كتيبات  إىل انظر 
 .القضا  حول

 الدراسي للمنهج التوجيهية واملبادئ املعايري على بناء   األحكام إصدار -التقومي  5
 التنظيم حول مالحظئئات الزمالء وإعطئئاء ، كتئئابئئة  جمموعئئة يف املشئئئئئئئئئئئئئئئئاركئئة  التحقق 

 .احلجج ومنطق
 داخل تناقضئئئئئئئئئئات أبي قائمة بعمل وقم سئئئئئئئئئئياسئئئئئئئئئئي خطاب إىل اسئئئئئئئئئئتمع 

 .اخلطاب
 روريةالض اخلطوات مجيع تضمني  م إذا ما ملعرفة املشروع خطة مراجعة. 

 .التقييم منوذج معايري مع املشروع توافق مدى على احلكم  النقد 
 معقدة ر ضية مشكلة حلل طريقة أفضل اختيار. 
 التنجيم لعلم واملعارضة امل يدة احلجج صحة على احلكم. 

 .جديدة بنية مكوانت على التعرف أو جديد شيء لتشكيل مع ا القطع ضع -اإلبداع  6
 بني القاتالع لتحسئئئئئني اخليارات ببعض قائمة ضئئئئئع املعايري، قائمة ضئئئئئع   التكوين 

 .املدرسة يف األعراق
 ألشعة ا اتالنب احتياج سبب لشرح العلمية الفرضيات من العديد تكوين 

 .الشمس
 اليت ياألحفور  الوقود على االعتمئئئاد لتقليئئئل البئئئدائئئئل من جمموعئئئة اقرتاح 

 .والبي ية االقتصادية االهتمامات من كل  تعاجل
 املعايري على تعتمد بديلة فرضيات ابتكر. 

 .احلشرات عن املتعددة للوسائط تقدميي لعرض عمل لوحة وضع  التخطيط  
 الدين حول توين مارك آراء حول حبثية ورقة حدد. 
 إنتاج على املوسئئئئيقى من خمتلفة أنواع أتثري الختبار علمية دراسئئئئة تصئئئئميم 

 .الدجاج بيض
 .اجلبال متسلق نظر وجهة من جملة اكتب  االنتاج 

 للحمام موطن صنع. 
  تقرأها رواية من فصل أساس على مسرحية ضعو 
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اسئئتندا إىل اجلدول السئئابق عن جمال العمليات للمسئئتوى املعريف ميكن 
 فهمه على بيان التايل:

 التذكر  (أ
هو أسئئئئئئئئهل املسئئئئئئئئتوى من املسئئئئئئئئتو ت يف جمال املعريف، وهو قدرة 
االنسان لينادى املعرفة املدخرة يف الذكري بعيد األمد. وال يشرتط 
يف هذه املسئئئتوى أن يفهمها. والصئئئيغ السئئئلوكية يف هذه املراحل، 

  منها: يذكر، دحدد، يقرأ، يكتب وغريها. 
 التفاهم  (ب

عليمية أو ما يذكر الشئئئئئئئئئئئئئئخص هو قدرة على جعل املعىن ملادة الت
سئئئئئئئئواء شئئئئئئئئفو  وكتابيا، أو ختطيطا. والصئئئئئئئئيغة السئئئئئئئئلوكية يف هذه 
 املرخلة كمثل التمثيل والتصنيف، والتلخيص، والتشريح، وغريها.

 
 التطبيق (ج

هو قدرة الطلبة على اسئئئئتخدام اإلجراءات حلل املشئئئئكلة أو قدرة 
الصئئئئئئئئئيغ و الطلبة على تطبيق معرفتها يف موقف التعليمية اجلديدة. 

 السلوكية يف هذه املرحلة كمثل التحقيق أو أتليف.
 التحليل (د

هو عملية حل وتصئئئئئئئنيف وحتديد عن عنصئئئئئئئر ما يتعلق ببعضئئئئئئئها 
بعض، ليبىن بنيئة واحئدة للحصئئئئئئئئئئئئئئول على األهئداف. والصئئئئئئئئئئئئئئيغ 
السئئئئئئئئئلوكية يف هذه املرحلة كمثل الفرق أي حل االختبار والتنظيم 

 أي حتديد عناصر األسلوب.
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 التقومي  (ه
هو قدرة تقسئئئيم األسئئئاس على املقايس واملعيار، أو إصئئئدار حكم 
األشئئئئئئئئئئخاص أو األعمال أو احملتو ت مناسئئئئئئئئئئبا مع معاير حمددة. 

 والصيغ السلوكية يف هذه املرحلة مثل التحقيق والنقد وغريها. 
 االبداع (و

هو العناصئئئئئئئئئئر املشئئئئئئئئئئرتك على تطوير وخلق قيم جديدة من خالل 
ة. والصئئئئئئئيغ السئئئئئئئلوكية يف هذه االسئئئئئئئتجواب مع  متطلبات جديد

 املرحلة مثل الصيغة، والتصميم، واإلنتاج.
 املستوى الوجداين .2

واطف والع والقيم واملواقف املشئئاعر مع تنمية ذات الصئئلة ا ال هو املسئئتوى الوجداين
املسئئئتوى  قسئئئم كرتول وبلوم .والتعلم التعليم أنشئئئطة يف ما شئئئيء رفض أو قبول ودرجة

 73 الوجداين إىل فسة جماالت هي:
 الوجداين للمستوى العمليات جمال

 األمثلة الوجدانية العمليات الرقم
 يف ما يءشئئئئئئ رفض أو قبول ودرجة والعواطف واملشئئئئئئاعر والقيم املواقف مع يتعامل - االسئئئئئئتقبال 1

 .والتعلم التعليم أنشطة
  االختيار 

 التساؤل 
 اإلعطاء 

 حيث عنايةب املعلمني تفسريات إىل االستماع عند ةبالطل مواقف 
لتحقيق  إلرادةا ولديهم تعليمها يتم اليت املعلومات على يتقبلون

                                                           
73 Ina Magdalena, Nur Fajriyati Islami, Eva Yolanda Rasyid, Nadia Tasya Diasty, Tiga 

Ranah Taksonomi Bloom dalam Pendidikan, Jurnal Edukasi dan Sain, Volume 2, Nomor 1, Juni 

2020; 132-139 https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi 



39 
 

 االلتزام 
 الطاعة 
 واالهتمام 

 العطاءو  واملتابعة والتسئئئئئئئئئئئئاؤل االختيار. القيم هذه إىل أنفسئئئئئئئئئئئئهم
 واالهتمام والطاعة والتمسك

 الطلبة يف األنشطة التعليم  املشاركة -االستجابة  2
  اجلواب 

  املساعدة 
 االقرتاح 
 حل وسط 
 مغرم 
 الرتحيب 
 الدعم 
 املوافقة 
 العرض 
 اإلباله 
 التحدث 
 يفرق 
 الرفض 

 يف املشئئئئئئئئئاركة حمادثة  على احلصئئئئئئئئئول. مجاعية مناقشئئئئئئئئئة يف املشئئئئئئئئئاركة 
 أو لاجراءات االمتثال أو تقدميي عرض تقدمي أو مجاعية مناقشئئئئئئئئئئئئئئة

  .التوجيهات اتباع
 يقةبطر  عليها والرد معينة ظواهر يف إلشئئئئئئئئئئئئئئرتك نشئئئئئئئئئئئئئئطةال شئئئئئئئئئئئئئئاركةامل 

 لوقئتا يف تقئارير تقئدمي خالل من ذلئك  ثيئل ميكن. املسئئئئئئئئئئئئئئتخئدمئة
 .احملدد

 عنه والتعبري ما شيء قيمة رؤية على القدرة -التقييم  3
 ويئئئئئئ مئئئئئن، يئئئئئئفئئئئئئرتض، 

 ويئئقئئنئئع، ، ويئئكئئمئئئئئئئل
 ويبئئئئئئئدأ، ويوضئئئئئئئئئئئئئئئح،
 وجيئئئئئئمئئئئئئع، ويئئئئئئئدعئئئئئئو،
 ويئئئئئئ كئئئئئئئد، ويئئئئئئقئئئئئئرتح،
 .ويساهم

 أو سئئئئئئئئئئئئلوك أو رةظاه أو كائن  على تعلقها اليت ابلقيمة التقييم يتعلق 
 سئئئئئئئيطالب القبول من املسئئئئئئئتوى هذا يرتاوح. املعلومات من معني جزء
ا األكثر االلتزام حالة إىل  .تعقيد 

  فحسئئئئب، هاتدريسئئئئ يتم اليتالطلبة ليسئئئئوا جمرد على قبول املعلومات 
 ثيئئل  ميكن. سئئئئئئئئئئئئئئي ئئةال أو يئئدةابجل الظئئاهرة احلكم بئئل يقئئدرون على 

 كل  عن واملس ولية والتعلم التعليم أنشطة يف الصدق خالل من ذلك
 .التعلم عملية أثناء شيء

 .فريدة قيمة وإنشاء أخرى على لقيمة األولوية إعطاء على القدرة - التنظيم 4
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اعتصئئئئئئئئم ب، التغيري،  
التنظيم، التصئئئئئئئئئئئنيف، 

 واحملئئئئئئئافظئئئئئئئة،اجلمع، 
 وتئئئئكئئئئويئئئئن والئئئئبئئئئنئئئئئئئاء،

 والتكئئئئئئئامئئئئئئئل، الرأي،
 والتفئئئئاوض، واإلدارة،
 والتداول

 صديقهاأكثر من  للتعلم وقتها تقضي مراهقة. 
 على العلمي للتقدم والسئئئلبية اإلجيابية النتائج موازنة على القدرة 

 .اإلنسان حياة

 الشخص سلوك التحكميف  والسماح القيم استيعاب على القدرة - التوصيف 5
 السئئئئئئئئئئئئئئئئئئلئئئئوك، تئئئئغئئئئيئئئئري 

ابألخئئئئالق يئئئئتئئئئحئئئئلئئئئى 
 والئئتئئئئئئئتثئئري، ،الئئكئئرميئئئئئئئة

 واالسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئتئئئئئئئئئئئمئئئئئئئئئئئاع،
 واخلئئئدمئئئة، والتئئئتهيئئئل،
 ،واإلثبئئات والتظئئاهر،

 .واحلل

 عليه هي ملا بل ملظهرها ليس امرأة يتزوج الرجل. 
  رأيه يدعم الذي دليل الجيد كان  إذا رأيه تغيريقابل على. 

 
 اسئئئئئئتندا إىل اجلدول السئئئئئئابق عن جمال العمليات للمسئئئئئئتوى الوجداين ميكن فهمه

 على بيان التايل:
 االستقبال (أ

 مثل معني ثريم أو معينة بظاهرة لالهتمام الطلبة استعداد أبنه يعرف االستقبال
 أدىن التقبل وميثل املقرر الكتابو  تعليمية وسئئئئئئئيلة الفصئئئئئئئل يف تعليمي نشئئئئئئئاط

 .الوجداين ا ال يف التعلم نواتج مستو ت
 :لالتقب ستوىامل يف استخدامها ميكن اليت األفعال لبعض أمثلةأما 
 .( جييب ،خيتار ،يبدي ،يتعرف ،يتابع ،يصغي ،يستل، ينتبهل 
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 اإلستجابة (ب

    تفاعال يميالتعل املوقف مع والتفاعل واحلسئئئئئئية االجيابية املشئئئئئئاركة  ا يقصئئئئئئد
 املشئئئئئئئئئئئئبعة األنشئئئئئئئئئئئئطة عن والبحث واالهتمامات امليول خالله من تتضئئئئئئئئئئئئمنو 

 . الطلبة حلاجات
 :االستجابة ستوىامل يف استخدمها ميكن اليت األفعال لبعض أمثلة

 ،يسئئئئئئئئئئئئئئمع، يبدي، ي دي، يناقش، يعاون، يقرر ،يشئئئئئئئئئئئئئئعر، يسئئئئئئئئئئئئئئاير، جييبل
 .(يشرتك

 التقييم (ج
 لقيمةا هذه وتكون ،معيئئئئئئئئئئئئئئئئن سلوك أو معينة ظاهرةعلى  القيمة عطاءإب يعين
 هذه عن لتعبرياب يبدأ حيث شديئئئئئئئئئد ببطيء الطلبة يقبله اجتماعي نتاج نثابة

 التقومي مليةع وتتفاوت عنها ويدافع أحكاما   يعطي   رأيه يبدي   الظاهرة
  ذا االلتزامو  ذلك تربير مع ما قيمة تفضئئئئئئئيل أو ما لقيمة البسئئئئئئئيط التقبل من

 .واحلكم التقرير
 :التقييم املستوى استخدامها ميكن اليت األفعال لبعض أمثلة
 .(يدعو م،يساه يشارك، يقدر، يتابع، ميارس، يقرتح، يعمل، يربز، يبادر،ل 

 التنظيم (د
 يتعلق فيما يالداخل والتصئئئئئئئئاقها تنظيمها وإعادة املختلفة القيمة تجميعب يعين

 جدية قيمه لك  مع والتغيري للتعديل قابل التنظيم وهذا معني سلوك أو بظاهرة
 مع يمالق مقئئارنئئة على القيمي التنظيم يشئئئئئئئئئئئئئئتمئئل أن وميكن البنئئاء هئئذا تئئدخئئل
 . تركيبها إعادة اجل من مكوانهتا إىل حتليلها إىل ابإلضافة بعضها
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 :التنظيم ستوىامل يف استخدامها ميكن اليت األفعال لبعض أمثلة
، عينةم ظاهرة أمهية يرتب ،بني جيمع ،يصئئئئئئئئئئحح ،يفاضئئئئئئئئئئل ،يصئئئئئئئئئئوه ،ينظمل 

 (يتمسك
 التوصيف (ه

 وىاملسئئئئئئئئت هذا يف إذ الوجداين ا ال من مسئئئئئئئئتو ت أرقى املسئئئئئئئئتوى هذا يعد
 والذي بتالثا سئئئئلوكه خالل من مميزة شئئئئخصئئئئية له ويصئئئئبح الفرد فردية تظهر
 .حياته أسلوب أصبح
 :الشخصنة للمستوى استخدمها ميكن اليت األفعال لبعض أمثلة
، غريي ،يظهر ،يسئئئئئئئئئاهم،  يقرتح ،يسئئئئئئئئئتحي ،ي من ،يسئئئئئئئئئتخدم، ي دي ،مييزل 
 .(دحل

 املستوى احلركي .3
 ،ةالطلبئئئ عنئئئد حركيئئئة مهئئئارات بتكون تتعلق اليت األهئئئداف ا ئئئال هئئئذا شئئئئئئئئئئئئئئمئئئلي

 أن أي ، عضئئئئالت واسئئئئتخدام حركات أتدية فيه سئئئئلوكا   يسئئئئلك أن فيه ويقتضئئئئي
 مثل جلسما عضالت وتناسق استخدام تتطلب اليت املهارات على يركز ا ال هذا

 لىع كبري  حد إىل يعتمد املهارات هذه إتقان أن كما  ، عمل أي ألداء األنشئئئئئئئطة
 عن ا ال هذا لفصئئئئ ميكن ال فإنه ولذلك واجتاهاته وميوله ودوافعه املتعلم نفسئئئئية
 معينة هارةم املتعلم ميارس عندما ذلك ويتضئئئئئئئئئح عنهما عزله أو السئئئئئئئئئابقني ا الني

  كن درجة وكذلك ومسئئئئئئئئئتواها نوعيتها حيث من املمارسئئئئئئئئئة تلك أن شئئئئئئئئئك فال
 نواحي وبني نهابي عالقاته يف الرتابط مدى على بعيد حد إىل تعتمد منها الطلبة

 حركية هارةم ألي املتعلم إتقان أن القول ميكننا فإنه ذلك وعلى ومعرفية، وجدانية
 نوع كذلكو  تعلمها وأن له سئئئئئئئئئئئئئئبق اليت النظرية العلمية للمادة إتقانه على يعتمد

 هذا ىلإ ابحلاجة شئئئئئئئئئئئئئئعوره أو به اقتناعه أو له ميله ومدى تلقاه الذي التدريب
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 تبارهاع ميكن ال اإلنسئئئئئئئئئئئئئان أن يقال هلذا ، املهارة تلك على ي دي الذي التدريب
 حلركي:ا للمستوى العمليات جمالقيما يلي جدول  .أحبه إذا إال عمله يف انجحا  

 احلركي للمستوى العمليات جمال
 األمثلة الوجدانية العمليات الرقم

 .مالح بعد حركات جمموعة أو حلركة ابلتقليد تعين - احملاكاة 1
 والئتئكئيئف الئتئنشئئئئئئئئئئئئئئئيئط 

 والئئئئئتئئئئئطئئئئئبئئئئئيئئئئئق واجلئئئئئمئئئئئع
 وزنوال واجلمع والتنظيم

 والئئئئبئئئئنئئئئئئئاء والئئئئتئئئئقئئئئلئئئئيئئئئئئئل
 والتنظيف والتعئئئئئئئديئئئئئئئل

 .والبناء واملوضع

 التكرار على احملاكاة والقدرة بدء عند للعضالت كاحلركات. 
 فهم عدم من الرغم على يالحظه نثال ما شئئئئئئئئئيء فعل على القدرة  

 معناه

 ألولا املستوى يف كما  املالحظة على بناء وليس تعليمات على بناء حركة أداء - املعاجلة 2
 وإظهئئئئئئئار التصئئئئئئئئئئئئئئئحيح 

 والئئئفئئئرز والئئئتصئئئئئئئئئئئئئئئئئمئئئيئئئم
 واإلصئئئئئئئئئئئئئالح والتدريب
 ضعوالو  وامللء والتعرف

 واملعئئئئئاجلئئئئئة والتصئئئئئئئئئئئئئئنيع
 .واملزج واإلصالح

 ختيارهاا يتم اليت احلركة أداء املهارة، لتنمية التوجيهات إتباع. 
 ابلتدريب األداء تثبيت.  

 واالنضباط الصحة من عال مستوى إىل األداء يصل أن تعين -الدقة  3
 األداء، وتثبيئئئئت إعئئئئادة 

 .املهارة
 االداء يف واالنضباط ذاتيا األداء إعادة. 
 لياألص املصدر وجود دون املهارة تثبيت يف والتناسب الدقة 

 االتسئئئاق قيقوحت منها مناسئئئبة سئئئلسئئئلة بناء طريق عن احلركات من جمموعة بني التوافق -الرتابط  4
 املختلفة احلركات من جمموعة بني الداخلي

 تطابق، شئئئئئئكل، شئئئئئئد، 
 قيادة، بدء، اسئئتخدام،

 بني التوافق أو التآلف احلركات، حتقيق من املناسبة السلسة تكوين 
 .املختلفة احلركات من جمموعة
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 رسئئئئئئئئئئئئئئم، عجينئئة، نوع،
 .وتزن ختفف

 قليالع أو البدين اجلهد من القليل مع تلقائي ا األداء يتم 

 جسئئئئئئئمية قةطا أبقل احلركة ت دي حبيث املهارة او األداء من درجة أعلى إىل الوصئئئئئئئول - التطبيع 5
 ممكنة.

 ،تدوير ،اسئئئئئئئئئئتبدا نقل، 
 ،سئئئحب دفع، تسئئئليم،

 خئئئئئلئئئئئط، تصئئئئئئئئئئئئئئئئئئئنئئئئئيئئئئئع،
 .تغليف تشغيل،

 إجراء يف العئئادة وتكوين التلقئئائيئئة االسئئئئئئئئئئئئئئتجئئابئئة او الئئذاتيئئة احلركئئة 
 .احلركة

 على لعلميا للتقدم والسئئئئئئئئئئئئئئلبية اإلجيابية النتائج موازنة على القدرة 
 .اإلنسان حياة

 تمرارابس أداؤمها ويتم ومتسلسلتني جمتمعني أكثر أو مهار ان 
 

اسئتندا إىل اجلدول السئابق عن جمال العمليات للمسئتوى احلركي ميكن فهمه على 
 بيان التايل:

 : Imitation احملاكاة (أ
 ذاهئئئ ويتضئئئئئئئئئئئئئئمن مالحظتهئئئا، بعئئئد حركئئئات جمموعئئئة وأ حلركئئئة التقليئئئد وتعين

 لقدرةاو  احملاكاة بدء عند للعضئئئئئئئالت احلركاتك  :للمحاكاة الدفع : املسئئئئئئئتوى
 .التكرار على

 :Manipulation املعاجلة  (ب
 يف كمئئئئا  املالحظئئئئة على بنئئئئاء وليس تعليمئئئئات على بنئئئئاء حركئئئئة أداء وتعين

 أداء ،ملهارةا لتنمية التوجيهات إتباع: املسئئئتوى هذا ويتضئئئمن األول، املسئئئتوى
 .ابلتدريب األداء تثبيت ،اختيارها يتم اليت احلركة

 :Precisionالدقة  (ج
 هذا ،ويتضمن واالنضباط الصحة من عال مستوى إىل األداء يصل أن وتعين

 .االداء يف االنضباطو  ذاتيا األداء إعادة : املستوى
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 :Naturalization لتطبيعا (د
 أبقل احلركة ت دي حبيث املهارة او األداء من درجة أعلى إىل الوصئئئئئئئئئئئول ويعين
 ةاالسئئئئئئتجاب او الذاتية احلركة: املسئئئئئئتوى هذا ،ويتضئئئئئئمن ممكنة جسئئئئئئمية طاقة

 . احلركة إجراء يف العادة تكوينو  التلقائية
 : Articulation الرتابط  (ه

 منها سئئئئئئبةمنا سئئئئئئلسئئئئئئلة بناء طريق عن احلركات من جمموعة بني التوافق ويعين
 هذا املختلفة،ويتضئئئئئئئئئمن احلركات من جمموعة بني الداخلي االتسئئئئئئئئئاق وحتقيق
 بني التوافق وأ التآلف حتقيق، احلركات من املناسبة السلسة تكوين : املستوى
 .املختلفة احلركات من جمموعة
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 الباب الثالث
 البحث يةمنهج

 ومنهجه البحث مدخل .أ
فا ام حبثه  البحث الوصئئئئئئئئئئئئئف التحليلي، نوع من نوعا البحث يصئئئئئئئئئئئئئف

 ما منوذج ابسئئئئتخدام أسئئئئاسئئئئي حبثي النهج هو اسئئئئتخدام الباحث املدخل الكمي
 واالختزال يجة،والنت السئئئئئئئئئبب يف التفكري وكذلكل العلوم تطوير يف الوضئئئئئئئئئعية بعد
 ظة،واملالح القياس ابسئئئئئئئئئئئئئئتخدام احملددة، واألسئئئئئئئئئئئئئئ لة والفرضئئئئئئئئئئئئئئيات املتغريات إىل

 اليت املالحظةو  التجارب مثل البحث اسرتاتيجيات ابستخدام ،(النظري واالختبار
 74.إحصائية بياانت تتطلب

 ملعرفئئئة وحئئئل بعض هإجراءيتم  الئئئذي تطبيقي، حبئئئث من البحئئئث هئئئذاو 
من  ثالبح هذا يتضئمن البياانت لعرضل أما .املشئكالت حول الكتاب املدرسئي

 نع الوصئئئئئئئف أو ابأللفاظ املعطيات تصئئئئئئئور الذيواسئئئئئئئتكشئئئئئئئايف  وصئئئئئئئفيّ   حبث
 هذاو  75.حبثها حول املعلومات من مزيد على للحصئئئئئئئئول هاسئئئئئئئئتخدم، وياألحوال
 أم كان   ظاهرا البياانت ووصئئئئئئئئئئئئئئف املعلومات لكشئئئئئئئئئئئئئئف هم دور يلعب املدخل
 .مستورا

الباحث هذا املدخل ألنه يريد أن يسئئئئئعى اسئئئئئتخدام  ابإلضئئئئئافة إىل ذلك،
الكتاب  يف األسئئئئئئئئئئ لة بنود حتليلعن احلصئئئئئئئئئئول على فهم أعمق للصئئئئئئئئئئورة الكربى 

 ادياحل الفصئئئئئل الثانوية ملدرسئئئئئة الدينية الشئئئئئ ون لوزارة ”Bahasa Arab”املدرسئئئئئي 
 نع يتوافقو  يعرف أن الباحث ميكن حىت بلوم، تصئئئئئئئئئئئئئئنيف ضئئئئئئئئئئئئئئوء على عشئئئئئئئئئئئئئئر

 .فيها مجيع املستو ت خصائص
                                                           

74 Emzir, Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2017).hal.28 
75 Kris H Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian, Pendekatan Manajemen Pengetahuan 

untuk Perkembangan Pengetahuan, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h. 12-16. 
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 البياانت مصادر .ب
وذلك  رعيالفصدر املو  الرئيسيصدر املفبياانت هذا البحث مصدرها تتكون من 

 76ما يلي:
 الدينية الش ون لوزارة ”Bahasa Arab”املدرسي الكتابالرئيسي: املصدر  .1

 .عشر احلادي الفصل الثانوية ملدرسة
 كتب  ذلكو  العلمي البحث عملية يف الباحثة تساعد كتب:  الفرعيملصدر ا .2

 اانتوالبي اإلنرتنت وشبكة البحث ومستخلص وصحيفة وجريدة ومقالة
 .ابملوضوع املتعلقة

 أسلوب مجع البياانت .ج
 من الكتئئئب العلميئئئة لوبئئئة هلئئئذا البحئئئث أخئئئذ البئئئاحئئئثفلجمع البيئئئاانت املط

وذلك  (Documentary Method)منهج الواثئق  املتعددة. من   اسئئئئتخدم الباحث
عبارة عن طريقة مجع احلقائق والبياانت نطالعة الكتب احملتاجة بعد مجعها اليت 

يسئئتخدم هذه  77تصئئدر على شئئكل الكتاابت أو الصئئور أو االبداعات التارخيية.
وجداين، بلوم من املستوى املعريف، التصنيف  مالءمة بياانت على حلصولالطريقة 
 لوزارة ”Bahasa Arab”لكتاب املدرسئئئئئئئئئئئئئئي اب الواردة األسئئئئئئئئئئئئئئ لة بنوديف   واحلركي،
 .عشر احلادي الفصل الثانوية ملدرسة الدينية الش ون

 أسلوب حتليل البياانت .د
فالباحث  األسئئئئئئئئئئئئئئ لة بنوديف  بلومتصئئئئئئئئئئئئئئنيف  عن توافق تحليل بياانتأما ل

يسئئئئئئئئئئئئئتخدم صئئئئئئئئئئئئئدق البناء، وهو مسئئئئئئئئئئئئئتمد من إطار نظري حمدد أو معني للظاهرة 
املوضئئئئوعة القياس مبنيا مكوانت تلك الظاهرة سئئئئواء كانت تلك املكوانت مشئئئئرتكة 

                                                           

 245-244(، ص. 2002. لكويت: دار املعرفة اجلامعية،منهج البحث اللغويحممود سليمان  قوت، 76 
77 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ...h.240. 
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 لطريقةاب مجعها  م اليت البياانت حتليل يتمو  78أو مستقلة بعضها عن البعض األخر.
 هإجراء  يتم  79ل.والتفصئئي( التصئئنيفل الوصئئف: مها التفصئئيلية، نرحلتني الوصئئفية
، ألن لومب ملسئئئئئئئتو تا تصئئئئئئئنيف مقياسمواصئئئئئئئفات بنود االختبار و  معيارنالحظة 

 صئئئئئنيفت مقياسو  مواصئئئئئفات بنود االختبار بنود األسئئئئئ لة اجليدة مناسئئئئئبة مع معيار
 فيما يلي جدول مواصفات بنود االختبار املوضوعي واملقايل: 80.ملستو تا

 3.1اجلدول 
 مواصفات بنود االختبار املوضوعي

 رقم األسئلة امللحوظة املواصفات الرقم
 .... 3 2 1 املادة أ
     بنود األس لة تناسب ن شرات  1
     ارتباط املادة ن شر الكفاءة التعليمية 2
     اإلجابة متجانسة ومفهومة 3
     واحد إجابة مفتاح إال يوجد ال 4
     البناء ب
     تصاه األس لة ابلواضحة واملنطقيةأن  1
أن تصئئئئئئئئئاه أسئئئئئئئئئاس األسئئئئئئئئئ لة واإلجابة متفق على أهنا اإلجابة  2

 الصحيحة الوحيدة أو األنسب
    

     االبتعاد عن العبارات اليت توحي ابإلجابة 3
     بديلال الس ال يتجنب حبيث كبرية  احتماالت ذات الس ال 4
     املادة ضوء على ومفهومة ةمتجانس اإلجابة 5
     الصورة، والرسوم، واجلدول واضحة الستخدام  6
     أن يكون عدد اإلجاابت يف كل األس لة متساو  7

                                                           
 .9...ص.  )(Construck Validityصدا البناء  خليل إبراهيم، 78 

79 Endang Fauziati, Analisis Pertanyaan Pada Butir Soal Reading Comprehension Pada Tes 

Toeic, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 17, No. 1, Februari 2016, h. 15. 
80 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa, (Yogyakarta: BPFE, 2011),  h. 

23 
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يتجنب استخدام البديل "كل ماذكر صحيح أو مجع ما ذكر،  8
 أو كل ما ذكر أعاله أو ما شابه من العبارات.

    

ياغة األجوبة الرقمية  9 ا مرتبةصئئئئئئئئئئئئئئئ  أو ألرقاما حجم لرتتيب وفق 
 الزمين التسلسل

    

     يتجنب أن يتضمن الس ال تلميحا موحيا ابإلجابة الصحيحة 10
     اللغة ج
 للغةا لقواعد ةمطابق األسئئئئئئئئئئئئئئئ لة بنود يف املسئئئئئئئئئئئئئئئتخدمة اللغة أن 1

  العربية
    

     استخدام اللغة اإلتصالية 2
     جينب اللغة املبهومة 3
     اللغة نفس تكرار جتنب 4

 3.2اجلدول 
 االختبار  األسئلة م غري مواصفات بنود

 رقم األسئلة امللحوظة املواصفات الرقم
 .... 3 2 1 املادة أ
     بنود األس لة تناسب ن شرات  1
  املتطلبات مع عبارة كل  يف قياسئئئئئئئئئئئئئها يتم اليت اجلوانب تتوافق 2

 املستهدفة
    

     البناء ب
     واملنطقية  (كلمة  20 عن يزيد الاألس لة ابلواضحة لأن تصاه  1
      وعابملوض صلة هلا ليس  اليت العبارات من خالية اجلملة 2
     مزدوجة سلبية تكون اليت العبارات من خالية اجلملة 3
     املاضي إىل تشري اليت العبارات من خالية اجلملة 4
 أهنا لىع تفسئئئئئئئئئريها ميكن أو الواقعية البياانت من خالية اجلملة 5

 حقيقة
    

 من رأبكث تفسئئئئئئئئئئئئئئئريهئئئا ميكن اليت العبئئئارات من خئئئاليئئئة اجلملئئئة 6
 .طريقة
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 سئئئئئئئئئئئئئتجيبنيامل مجيع عليها يوافق اليت العبارات من خالية اجلمل 7
 .فارغة يرتكوهنا أو تقريب ا

    

     فقط كاملة  واحدة فكرة على بيان كل  دحتوي 8
 ، ادائمئئ   ، الكئئل مثئئل امل كئئدة غري العبئئارات من خئئاليئئة اجلملئئة 9

ا ، شيء ال ، أحياان    .أبد 
    

     .دالابعت استخدمه، فقط الكلمات من الكثري تستخدم ال 10
     اللغة ج
 للغةا لقواعد ةمطابق األسئئئئئئئئئئئئئئئ لة بنود يف املسئئئئئئئئئئئئئئئتخدمة اللغة أن 1

 العربية
    

     استخدام اللغة اإلتصالية 2
ال تسئئئئئئئئئئتخدم الكلمة أو العبارة البمهومة اليت ت دي إىل سئئئئئئئئئئوء  3

 الفهم 
    

     التستخدم اللغة احمللية  4
 

 يسئئئئئئئئئئتخدم حثفالبا األسئئئئئئئئئئ لة بنود املعرفية يف ملسئئئئئئئئئئتو تتوافق ا لتحليلأما 
 املعرفية عند اندرسون وكرطول، وذلك ما يلي: ملستو ت بلوم تصنيف مقياس

 3.3اجلدول 
 املعرفية ملستوايت بلوم تصنيف مقياس

رقم 
 السؤال

 املعلومات املعرفية ملستوايت بلوم تصنيف بنود االختبار
 االبداع التقومي التحليل قالتطبي الفهم التذكر

1         
2         
3         
4         
5         
6         
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𝑆𝐾𝐷 =
𝛴 𝑆

𝛴𝐵𝑆
 𝑥 100٪ = ⋯ % 

 اإليضاح:
SKD   =  درجة تصنيف بلوم ملستو ت املعرفية 

 Σ S    = عدد بنود األس لة تلبية على تصنيف بلوم ملستو ت املعرفية 
  ΣBS = عدد بنود األس لة 

 دول التايل:اجل املعرفية تنقسم إىل ملستو ت بلوم ولتقدير نسبة م وية عن تصنيف
 
 3.4اجلدول 

 الوجدانية ملستوايت بلوم تصنيف مقياس
رقم 

 السؤال
بنود 

 االختبار
 املعلومات الوجدانية ملستوايت بلوم تصنيف

 الشخصنة مالتنظي مالتقيي اإلستجابة لالتقب
1        
2        
3        
4        
5        
6        

 

𝑆𝐾𝐷 =
𝛴 𝑆

𝛴𝐵𝑆
 𝑥 100٪ = ⋯ % 

 اإليضاح:
SKD   =  الوجدانيةمستو ت لدرجة تصنيف بلوم ل 

 Σ S    =  الوجدانيةلمستو ت لعدد بنود األس لة تلبية على تصنيف بلوم 
  ΣBS = عدد بنود األس لة 

دول اجلإىل  تنقسئئئئئئم الوجدانية لمسئئئئئئتو تل بلوم ولتقدير نسئئئئئئبة م وية عن تصئئئئئئنيف
 التايل:
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 3.5اجلدول 
 احلركية ملستوايت بلوم تصنيف مقياس

رقم 
 السؤال

بنود 
 االختبار

 املعلومات ةالوجداني ملستوايت بلوم تصنيف
 الرتابط الدقة املعاجلة احملاكاة

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 

𝑆𝐾𝐷 =
𝛴 𝑆

𝛴𝐵𝑆
 𝑥 100٪ = ⋯ % 

 اإليضاح:
SKD   =  الوجدانيةمستو ت لدرجة تصنيف بلوم ل 

 Σ S    =  الوجدانيةلمستو ت لعدد بنود األس لة تلبية على تصنيف بلوم 
  ΣBS = عدد بنود األس لة 

 دول التايل:اجلىل تنقسم إ احلركية لمستو تل بلوم ولتقدير نسبة م وية عن تصنيف
 

 وخطوة لتحليل البياانت فما يلي:
 عن بنود األسئئئئئئئئ لة على أسئئئئئئئئاس مقياس وتركيز تصئئئئئئئئنيف البياانت، وهي اختيار .1

 .درسيكتابة امل  يف وعرضها عند اندرسون وكرطول،   تدرجها بلوم تصنيف
 .بلوم تصنيف قياساليت تناسب ن تصنيف البياانتيشرح كل  .2
 .املعينة بصيغة بلوم تصنيفدحسب النسبة امل وية من كل  .3
 البحث. نتائج من استنتاج واألخري، .4
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 الرابع الباب 
 عرض البياانت وحتليلها

األسئئئئئئئئئئئئئئلة يف  بنودالبياانت العامة عن  يعين املباحث أربعة على دحتوى الباب هذا
لوزارة الش ون الدينية للمدرسة الثانويىة الفصل احلادي  "Bahasa Arab"الكتاب املدرسي 

 الشئئئ ون لوزارة "Bahasa Arab" املدرسئئئي الكتاب يف األسئئئ لة بنود تناسئئئب عشئئئر، وحتليل
 املدرسئئئئي الكتاب يف األسئئئئ لة بنود تناسئئئئب وحتليل ،بلوم ةاملعرفي على املسئئئئتو ت الدينية

"Bahasa Arab" تناسئئئئئئب وحتليل، بلوم الوجدانية على املسئئئئئئئتو ت الدينية الشئئئئئئئ ون لوزارة 
 على املسئئتو ت الدينية الشئئ ون لوزارة "Bahasa Arab" املدرسئئي الكتاب يف األسئئ لة بنود

 :يلي ما وذلك. بلوم احلركية
 فيه بنود األسلة و الكتاب املدرسي   البياانت العامة عناملبحث أألول: 

 معلومات الكتاب  .1
 بياانتعرض اليتراد الباحث أن فالبياانت بوجه خاص،  عرض الباحثيقبل أن 
لس وجماإلندونيسئئئئئئئئئية طبع وزارة الشئئئئئئئئئ ون الدينية  .هذا الكتاب املدرسئئئئئئئئئيالعامة عن 

هذا الكتاب ليكون  والطالبية امل سئئئئئئئئئسئئئئئئئئئية املدارس منهجوجملس  الرتبية اإلسئئئئئئئئئالمية
 مع ومتكيفة نة،ابملرو  تتمتع حية وكوثيقة معيارا للكتب املدرسئئئئئئئئئئية يف املدارس العامة 

 .ابتكارهمو  املعلمني إبداع خالل من النمو يف تنفيذها وسيستمر العصر، متطلبات
 لعام 183 رقم KMA نظام على هذا الكتاب يعتمدطباعة وابلتايل، كان أسئئئئئئاس 

ة الشئئئئئئئئئ ون وزار ف املدارس، يف العربية واللغة اإلسئئئئئئئئئالمية الرتبية مناهج بشئئئئئئئئئتن 2019
 امل سئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئية املدارس منهجوجملس  وجملس الرتبية اإلسئئئئئئئئئئالميةاإلندونيسئئئئئئئئئئية الدينية 

 جهود من جهد الكتاب هذا طباعةو  .الكتاب هذاتنشئئئئئئئئئئئئئئر و  طباعةب أييت والطالبية
 من جهئدوكئذلئك  والعئامئة،اإلسئئئئئئئئئئئئئئالميئة  نئدارس التعليم وعمليئة الرتبيئة جودة لرتقيئة
 الرتبيئئة ودةج كمعيئئار  تعلمهئئا ونظئئام العربيئئة واللغئئة اإلسئئئئئئئئئئئئئئالميئئة الرتبيئئة منهج تطوير
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. من خالل الرتبية اإلسئئئالمية واللغة العربية اجليدة يرجي للتالميذ اإلسئئئالمية  ندرسئئئة
 ة.فة الواسعة ويتخلقون أبخالق كرميميتلكون الثقا

 لةئاألسبنود حتقيق مؤشرات الكفاءة يف  .2
 لة نود األسئئبيف تحقيق م شئئرات الكفاءة ت الطريقة اليت اسئئتخدام الباحث لكان  

رات م شئئئ أو حمدد نظري طارتناسئئئب إ نالحظة إجراءه يتمهي صئئئدق البناء، حيث 
عن بنود األسئئ لة يف الكتاب املدرسئئي. وهذا الكتاب تتكون من سئئتة أبواب  الكفاءة

ولكل ابب تتضئئئئئئمن من فسئئئئئئة تدريبات اليت تشئئئئئئمل على تدريبة ملهارة االسئئئئئئتماع، 
بنود يف اءة م شئئئئئئئرات الكفالقراءة، القواعد، الكتابة، والكالم. فيما يلي نتائج حتقيق 

 :لة األس
  1. 4 اجلدول

 ءة يف بنود األسئلةحتقيق مؤشرات الكفا
 بنود األسئلة

رقم بنود  بنود األسئلة
األسئلة مناسبة 

 للشروط

النسبة  (f)ترداد 
 املئوية
)%( 

رقم رقم بنود 
األسئلة غيي 
 مناسبة للشروط

النسبة  (f)ترداد 
 املئوية
)%( 

-15، 12-2 الباب األول
21  

18 85% 1 ، ،14،13  3 14%  

-18، 16-2 الباب الثاين
22 

20 90% 1 ،17  2 9%  

، 15، 12-2 الباب الثاث
18-21 

17 80% 13 ،14 ،16 ،
17 

4 19%  

-17، 12-2 الباب الرابع
22 

18 81% 1 ،13 ،15 ،16  4 18%  

-17، 12-1 الباب اخلامس
18 

15 83% 13 ،14 ،16 ،  4 22%  
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، 15، 12-1 الباب السادس
16 ،19 ،20 

16 80% 13 ،14 ،18 ،  4 20%  

%16 21 اجملموع %83 104 اجملموع  
  

على جدول السئئئئئئئئئئابق، يسئئئئئئئئئئتنتج الباحث أن بنود األسئئئئئئئئئئ لة يف الكتاب اسئئئئئئئئئئتنادا 
 لكفاءةاحتقيق  شئئئرات قد تناسئئئب نالدينية  الشئئئ ون لوزارة "Bahasa Arab"املدرسئئئي 

ة يف كل لبنود األسئئئئئئئئئئئ ل الكفاءةحتقيق  الواردة  يف الكتاب املدرسئئئئئئئئئئئي .نظرا من نتائج
، والباب الثاين حتصل على نسبة %85ابب، والباب األول حتصل على نسبة امل وية 

، والباب الرابع حتصئئئل %80والباب الثالث حتصئئئل على نسئئئبة امل وية  ،%90امل وية 
، والباب %83، والباب اخلامس حتصئئئئل على نسئئئئبة امل وية %81على نسئئئئبة امل وية 

 الكفاءةحتقيق  منالكلي . أما ا موع %80بة امل وية السئئئئئئئئادس  حتصئئئئئئئئل على نسئئئئئئئئ
، أي بتقدير %83لبنود األسئئئ لة يف هذا الكتاب املدرسئئئي حتصئئئل على نسئئئبة امل وية 

 جيد الستخدام يف عملية التقومي.  
 بارمن مواصفات بنود االختوحتقيقها  بنود األسلة يف الكتاب املدرسيأنواع  .3

كتئئاب تتنوع أبنواع املتنوعئئة إمئئا من األسئئئئئئئئئئئئئئ لئئة أن األسئئئئئئئئئئئئئئ لئئة املوجودة يف هئئذا ال
ن أالتدريبات يف كل الدرس واألسئئ لة الختبار الفصئئل الدراسئئي. ابإلضئئافة إىل ذلك، 

األسئئئئئئئئئ لة يف هذا الكتاب تتكون من سئئئئئئئئئتة أبواب ولكل ابب تتضئئئئئئئئئمن من فسئئئئئئئئئة 
 سئئئئئئ اال ، القراءة 12تدريبات اليت تشئئئئئئمل على تدريبة ملهارة االسئئئئئئتماع حتتوي على 

 ، والكالم18سئئئئئئئئئئئئئ اال ، الكتابة 18سئئئئئئئئئئئئئ اال ، القواعد حتتوي على  60حتتوي على 
األس لة يف هذا الكتاب ليس جمرد على األس لة  س اال. وابلتايل، أن 16حتتوي على 

يما فاملضئئئئئئئوعي واملقايل فحسئئئئئئئب، بل كذلك تتكون من األسئئئئئئئ لة من غري االختبار. 
 :لة سبنود األيف م شرات الكفاءة يلي نتائج حتقيق 
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 لالختبار الفصل الدراسي بنود األسئلة تناسبنتائج  (أ
ول األ الفصئئئئئئل الدراسئئئئئئي االختباريف هذا الكتاب هي   املضئئئئئئوعي أن أسئئئئئئ لة
الفصئئئئل  ختبارتوافق اال نتائجسئئئئ اال، فيما يلي سئئئئتني  من تتكوناليت  والثاين 
 :امع مواصفاهت الدراسي

 2. 4اجلدول 
 لالختبار الفصل الدراسي األول بنود األسئلة تناسبنتائج 

 بنود األسئلة
مواصفات 

بنود 
 االختبار

رقم بنود األسئلة 
 مناسبة للشروط

ترداد 
(f) 

النسبة 
 املئوية
)%( 

رقم رقم بنود 
األسئلة غيي مناسبة 

 للشروط

النسبة  (f)ترداد 
 املئوية
)%( 

 املادة  أ
1 1-30 30 100% - - - 

2 1-30 30 100% - - - 

3 1-30 30 100% - - - 

4 1-30 30 100% - - - 

 البناء ب

1 1-5 ،6-30 29 100% 6 1 3%  

2 1-30 30 100% - - - 

3 1-30 30 100% - - - 

4 1-30 30 100% - - - 

5 1-30 30 100% - - - 

6 1-30 30 100% - - - 

7 1-30 30 100% - - - 

8 1 ،21 2 6% - - - 

9 1-30 30 100% - - - 

10 1-30 30 100% - - - 

 اللغة  ج
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1 4 30 100% - - - 

2 1-30 30 100% - - - 

3 1-30 30 100% - - - 

4 1-30 30 100% - - - 

 
 3. 4اجلدول 

 لالختبار الفصل الدراسي الثاين نتائج توافق بنود األسئلة
 بنود األسئلة

مواصفات 
بنود 

 االختبار

رقم بنود األسئلة 
 مناسبة للشروط

ترداد 
(f) 

النسبة 
 املئوية
)%( 

 رقم بنود األسئلة غري
 مناسبة للشروط

النسبة  (f)ترداد 
 املئوية
)%( 

 املادة  أ
1 1-30 30 100% - - - 

2 1-30 30 100% - - - 

3 1-30 30 100% - - - 

4 1-30 30 100% - - - 

 البناء ب

1 1-30 30 100% - - - 

2 1-30 30 100% - - - 

3 1-30 30 100% - - - 

4 1-30 30 100% - - - 

5 1-26 ،28-30 29 100% 27 1 3%  

6 1-30 30 100% - - - 

7 1-30 30 100% - - - 

8 1-30 30 100% - - - 

9 1-30 30 100% - - - 

10 1-30 30 100% - - - 

 اللغة  ج
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1 1-30 30 100% - - - 

2 1-30 30 100% - - - 

3 1-30 30 100% - - - 

4 1-30 30 100% - - - 

 
 لة يف أن بنود األسئئئئئاسئئئئئتنتج اسئئئئئتناد على جدول حتليل البياانت السئئئئئابقة، 

" لوزارة الشئئئئئئئئئئئ ون الدينية للمدرسئئئئئئئئئئئة الثانويىة Bahasa Arab"الكتاب املدرسئئئئئئئئئئئي
ليت ا مواصئئئئفات بنود االختبارتناسئئئئب مع عام  بشئئئئكل الفصئئئئل احلادي عشئئئئر

سئئئئئئئئئ اال  60 الكتاب هذا يف االسئئئئئئئئئ لة وعددحتتوى على املادة والبناء، واللغة. 
للفصئئئئئئئئل سئئئئئئئئ اال  30للفصئئئئئئئئل الدراسئئئئئئئئي األول وسئئئئئئئئ اال  30اليت تتكون من 

 اتن شئئئئئئئئئئئئئئر  تتطابقانحية املادة، أن بنود األسئئئئئئئئئئئئئئ لة قد من الدراسئئئئئئئئئئئئئئي الثاين. 
 اإلجابةو  مية،التعلي الكفاءة ن شئئر املادة رتباطاألسئئ لة ت و املوضئئوعي االختبار

. ومن انحية البناء كل واحد إجابة مفتاح إال يوجد الو  ومفهومة، متجانسئئئئئئئئئئئئئئة
من الرقم  واحد س ال س الني، إال املوضوعي االختبار ن شرات تتطابقاألسلة 

 الواضئحة ةاألسئ ل صئيغةيف اختبار الفصئل الدراسئي األول الذي مل يهتم إىل  6
األول الذي مل  اختبار الفصئئئئئئئئئئل الدراسئئئئئئئئئئي الثاين 27وواحد من الرقم  واملنطقية
، وأما من انحية اللغة، املادة ضئئئئئئئئوء على ومفهومة متجانسئئئئئئئئة اإلجابةيهتم إىل 

أن األسئئئئئ لة ال تسئئئئئتخدم كلمة أو عبارة اليت تسئئئئئبب إىل تفسئئئئئري مضئئئئئاعف أو 
مع مواصئئئفات بنود  تتطابق األسئئئ لة اليت 58ولذا حتصئئئل على الفهم املبهومة. 

تتطابق نواصئئئئئئئئئفات بنود االختبار تتكون على  االختبار. أما األسئئئئئئئئئ لة اليت مل 
 البناء بنود االختبار. من س الني
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 االختبار غري بنود األسئلة تناسبنتائج  (ب
 اال، فيما س وعشرين اثنني من االختبار يف هذا الكتاب تتكون غري أن أس لة

 :ااالختبار مع مواصفاهت غري أس لة تناسبيلي نتائج 
 4. 4اجلدول 

  غري الختبار أسئلةنتائج توافق 
 بنود األسئلة

مواصفات 
بنود 

 االختبار

رقم بنود األسئلة 
 مناسبة للشروط

ترداد 
(f) 

النسبة 
 املئوية
)%( 

رقم رقم بنود األسئلة 
 مناسبة للشروط غري

النسبة  (f)ترداد 
 املئوية
)%( 

 املادة  أ
1 1-22 22 100% - - - 

2 1-22 22 100% - - - 

 البناء ب

1 1-22 22 100% - - - 

2 1-22 22 100% - - - 

3 1-22 22 100% - - - 

4 1-22 22 100% - - - 

5 1-22 22 100%  - - - 

6 1-22 22 100%  - - - 

7 1-22 22 100%  - - - 

8 1-22 22 100%  - - - 

9 1-22 22 100%  - - - 

10 1-22 22 100%  - - - 

 اللغة  ج
1 1-22 22 100% - - - 

2 1-22 22 100% - - - 

3 1-22 22 100% - - - 

4 1-22 22 100% - - - 
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لة غري أن أسئئئئئئئئ اسئئئئئئئئتنتج اسئئئئئئئئتناد على جدول حتليل أسئئئئئئئئ لة غري االختبار السئئئئئئئئابقة، 

" لوزارة الشئئ ون الدينية للمدرسئئة الثانويىة Bahasa Arab"االختبار يف الكتاب املدرسئئي
 أسئئئئئ لة غري االختبار اليت حتتوى على مواصئئئئئفاتيناسئئئئئب مع  الفصئئئئئل احلادي عشئئئئئر
 .س اال 22 الكتاب هذا يفاملوضوعية  االس لة وعدداملادة والبناء، واللغة. 

ق فريكز الباحث حتليل أسئئئئئئئئئئ لته حول األسئئئئئئئئئئ لة اليت تتعلحبث واسئئئئئئئئئئع تنجنبا عن 
نسئئئئتوى تصئئئئنيف بلوم فحسئئئئب، وهي أسئئئئ لة اختبار الفصئئئئل الدراسئئئئي األول والثاين 

 املستوى املعريف، وأما لتحيل املستوى الوجداين واحلركي يستخدم األس لة غريلتحليل 
 اختبار.

 الكتاب يف ئلةاألساااااااا بنودل املعرفية بلوم املسااااااااتوايت تناسااااااااب : حتليلاملبحث الثاين
 الدينية الشؤون لوزارة "Bahasa Arab" املدرسي

 املدرسي بالكتا يف األسئلة بنودل املعرفية بلوم املستوايت تناسب حتليل .1
كانت األسئئئئئئئئ لة يف هذا الكتاب تتكون من أنوع املتنوعة اليت تتضئئئئئئئئمن على 
األسئئئ لة املوضئئئوعية لاألسئئئ لة املتعددة، األسئئئ لة الصئئئواب واخلطاء، األسئئئ لة التكملة، 
واألسئئئئئئئئ لة املقابلة( واألسئئئئئئئئ لة املقالية واألسئئئئئئئئ لة غري اختبار. فالباحث يقوم ابلتحليل 

اختبار الفصئئئئئل  يف توجد االختيار من متعدد فقط، اليت أسئئئئئ لة على املعريف املسئئئئئتوى
 سئئئئئئئتخدمسئئئئئئئي الباحث واحلركي الوجداين املسئئئئئئئتوى ولتحليل ،الدراسئئئئئئئي األول والثاين

  .االختبار غري األس لة
معريف،  مسئئئئئئئئئئتوى ومن  ، أن الطريقة اليت اسئئئئئئئئئئتخدام الباحث لتحليل توافق

تكون من تبلوم اليت  تصئئئئئئئئنيف مقياسبنود األسئئئئئئئئ لة يسئئئئئئئئتخدم  ووجداين، وحركي يف
عند  ددحم بلوم تصئئئئئئئئئئئنيف نظري إطار نالحظة إجراءه يتم ثالثة املسئئئئئئئئئئئتو ت، حيث

تتوافق تصئئئئئئئئئئنيف بلوم لبنود األسئئئئئئئئئئ لة يف الكتاب اندرسئئئئئئئئئئون، فيما يلي وصئئئئئئئئئئف عن 
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" لوزارة الشئئئئئئئئ ون الدينية للمدرسئئئئئئئئة الثانويىة الفصئئئئئئئئل احلادي Bahasa Arab"املدرسئئئئئئئئي
 عشر:

 5 .4اجلدول 
الختبار  ملدرسيا الكتاب يف األسئلة بنودل املعرفية بلوم املستوايت تناسب حتليل

 الفصل الدراسي األول
عملية  بنود االختبار الرقم

 ماملعرفية بلو 
 املالحظة

اِئص ِمن   ُهوَ  يَِلي َما ُكل   1  عالئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئُمَجم   َخصئئئئئئئئئئَ
 .....إال   التَِّجارِي،

بنود االختبئئئار برقم األول يئئئدل على عمليئئئة املعرفيئئئة  التقومي
اخلامسئئئئئئئئئة وهي التقومي، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئد 

اِئصابلتمييز عن   َجم عالئئئئئئئئئئئئئئئئئئمُ الذي ال يدل يف  َخصئئَ
 التَِّجارِي.

َلة َهِذه تَئر ِجم 2 بنود االختبئئئار برقم الثئئئاين يئئئدل على عمليئئئة املعرفيئئئة  التطبيق ي ةالَعَربِ  الل َعة إىَل  اجلُم 
الثئئالثئئة وهي التفئئاهم، بنظر إىل أمره الئئذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئئد 

َلةبرتمجة عن   .الَعَربِي ة الل َعة إىَل  اجلُم 
 بنود االختبئئار برقم الثئئالئئث يئئدل على عمليئئة املعرفيئئة التطبيق ِفي َدة  مُ  مُج َلة   لُتَكوِّن الئَكِلَمات َهِذه َرتِّب 3

د ، بنظر إىل أمره الئئذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئئالتطبيقالثئئالثئئة وهي 
 .ُمِفي َدة   مُج َلة   لُتَكوِّنبرتتيب اجلملة  

بنود االختبئئئار برقم الرابع يئئئدل على عمليئئئة املعرفيئئئة  التذكر ....الَفَواِكح؟ أنئ َواع ِمن   يَِلي َما َأيّ  4
األوىل وهي التئئذكر ، بنظر إىل أمره الئئذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئئد 

 .الَفَواِكح أنئ َواع ِمن  ابلتذكر 
َرَدات أذ ُكر   5 بنود االختبئئئار برقم الرابع يئئئدل على عمليئئئة املعرفيئئئة  التذكر لتَئر تِي با َحسبَ  الص وَرة يف  الئُمف 

األوىل وهي التئئئذكر، بنظر إىل أمره الئئئذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئئئد 
َرَداتابلتذكر   .تَئر تِي بال َحسبَ  الص وَرة يف  الئُمف 

ِمل 6 بنود االختبار برقم السئئئئئادس يدل على عملية املعرفية  التطبيق الت ايل احِلَوار أك 
د ، بنظر إىل أمره الئئذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئئالتطبيقالثئئالثئئة وهي 

 .الت ايل احِلَوارابكمل 



62 
 

بنود االختبار برقم السئئئئئئئئئئئئابع يدل على عملية املعرفية  التذكر َرِخي ص ِضد   7
األوىل وهي التئئذكر ، بنظر إىل أمره الئئذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئئد 

 .َرِخي ص ِضد  ابلتذكر 
َلة َهِذه تَئر ِجم 8 بنود االختبئئار برقم الثئئامن يئئدل على عمليئئة املعرفيئئة  التطبيق نِيسَيةاإلن ُدو   الل َغة إىَل  اجلُم 

صئئئئئئئئئئئئئئئئد إىل أمره الئئذي يق ، بنظرالتطبيقالثئئالثئئة وهي 
َلة َهِذه تَئر ِجمب نِيس الل َغة إىَل  اجلُم   .َيةاإلن ُدو 

ُمو َعات أيّ  9 بنود االختبار برقم التاسئئئئئئئئئئئئئع يدل على عملية املعرفية  التفاهم .....الَفَواكه؟ ِمن الت ِلَية الئَمج 
الثئئانيئئة وهي التفئئاهم، بنظر إىل أمره الئئذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئئد 

ُمو َعاتابالستنتاج عن   الَفَواكه الئَمج 
بنود االختبار برقم العاشئئئئئئئئئئئئر يدل على عملية املعرفية  التذكر الص ورة؟ ّهِذه َما 10

األوىل وهي التئئذكر ، بنظر إىل أمره الئئذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئئد 
 َرِخي ص ِضد  ابلتذكر 

َدمُ  آَلة   11 َتخ  ة يدل على عمليعشر  احلاديبنود االختبار برقم  التذكر .....ِهي اَرة،احلَرَ  َدَرَجة ِلَمع رَِفة ُتس 
املعرفية األوىل وهي التذكر ، بنظر إىل أمره الذي 

َدمُ  آَلة  يقصد ابلتذكر  َتخ   احلَرَارَة َرَجةدَ  ِلَمع رَِفة ُتس 

َلة َهِذه تَئر ِجم   12 بنود االختبار برقم الثاين عشر يدل على عملية  التطبيق ونِي ِسَيةاإلن دُ  الل َغة إىَل  اجلُم 
ره الذي ، بنظر إىل أمالتطبيقاملعرفية الثالثة وهي 

َلة َهِذه تَئر ِجميقصد ب نِيسَيةاإل الل َغة إىَل  اجلُم   ن ُدو 

ملية لى عبنود االختبار برقم الثالث عشئئئئئئئئئئئئئئئر يدل ع التطبيق ِفي َدة  مُ  مُج َلة   لُتَكوِّن الئَكِلَمات َهِذه َرتِّب 13
ره الئئئئذي ، بنظر إىل أمالتطبيقاملعرفيئئئئة الثئئئئالثئئئئة وهي 

 ُمِفي َدة   َلة  مُج   لُتَكوِّن الئَكِلَمات َهِذه يقصد برتتيب
َرَدات أذ ُكر   14 يئئئة يئئئدل على عمل الرابع عشئئئئئئئئئئئئئئئربنود االختبئئئار برقم  التذكر لتَئر تِي با َحسبَ  الص وَرة يف  الئُمف 

 ، بنظر إىل أمره الئئئئئذيالتئئئئئذكروهي  األوىلاملعرفيئئئئئة 
َرَداتابذكر يقصد   التَئر تِي ب َحسبَ  الص وَرة يف  الئُمف 

ة يدل على عملي اخلامس عشئئئئئئئئئئئئئئئربنود االختبار برقم  التذكر َمع ىَن الَكِلَمة ال يِت حَت َته اخَلط ُهَو..... 15
املعرفيئئئئئة األوىل وهي التئئئئئذكر، بنظر إىل أمره الئئئئئذي 

 طالَكِلَمة ال يِت حَت َته اخلَ َمع ىَن يقصد ابلتذكر 

رَتِي 16 ية يدل على عمل السئئئئئئادس عشئئئئئئربنود االختبار برقم  التذكر .... ِمن الد َواء َنش 
املعرفيئئئئئة األوىل وهي التئئئئئذكر، بنظر إىل أمره الئئئئئذي 

 املان لشراء الدواءيقصد ابلتذكر 
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َفى.....  حُمَّمد عُ جر  ي 17 َتشئئئ  اَعةا يف  الئئئئئئئئئئئئئئئئئئُمسئئئ   لسئئئ 
 لَي ال   الس اِبَعة

ية يدل على عمل السئئئئئئئئئئابع عشئئئئئئئئئئربنود االختبار برقم  التفاهم
لئئئئذي ، بنظر إىل أمره االتفئئئئاهموهي  الثئئئئانيئئئئةاملعرفيئئئئة 
 بوضع اجلملة املناسبة إلجابةيقصد 

َلة ِهيَ  َهِذهِ  18 ة يئئدل على عمليئئ الثئئامن عشئئئئئئئئئئئئئئئربنود االختبئئار برقم  التقومي .... الص ِحي َحة اجلُم 
لذي ، بنظر إىل أمره االتقوميوهي  اخلمسئئئئئئئئئئئئئئئةاملعرفية 
 بتقومي اجلملة الصحيحة.يقصد 

نِي ِسَية 19 َلة إىَل الل َغة اإلن ُدو  بنود االختبار برقم التاسئئئئئئئئئئع عشئئئئئئئئئئر يدل على عملية  التطبيق تَئر ِجم َهِذه اجلُم 
ره الئئئئذي ، بنظر إىل أمالتطبيقاملعرفيئئئئة الثئئئئالثئئئئة وهي 

نِي  رب  تيقصد ب َلة إىَل الل َغة اإلن ُدو   ِسَيةِجم َهِذه اجلُم 
ملعرفية يدل على عملية ا العشئئئئئئرينبنود االختبار برقم  التذكر الص و َرة؟ َهِذه ما 20

األوىل وهي التئئئذكر، بنظر إىل أمره الئئئذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئئئد 
 املعىن يف الصورة.ابلتذكر 

ى يئئئئدل علاحلئئئئادي والعشئئئئئئئئئئئئئئئرين بنود االختبئئئئار برقم  التقومي .... إال   الس َفر فَئَوائِد ِمن   يَِلي َما ُكل   21
ىل أمره ، بنظر إالتقوميوهي  اخلامسئئئئئئئئئئئئئةعملية املعرفية 
  رالس فَ  فَئَوائِدبتقومي عن غري الذي يقصد 

نِي ِسَية 22 َلة إىَل الل َغة اإلن ُدو  بنود االختبار برقم الثاين والعشئئئئئئئرين يدل على عملية  التطبيق تَئر ِجم َهِذه اجلُم 
ره الئئئئذي ، بنظر إىل أمالتطبيقاملعرفيئئئئة الثئئئئالثئئئئة وهي 

نِي  رب  تيقصد ب َلة إىَل الل َغة اإلن ُدو   ِسَيةِجم َهِذه اجلُم 
َلة َهِذه يف  الَعَلم اسمُ  23 لى عملية يدل عالثالث والعشرين بنود االختبار برقم  التحليل  ..... ُهو اجلُم 

الئئئذي  ، بنظر إىل أمرهالتحليئئئلوهي  الرابعئئئةاملعرفيئئئة 
َلة يف  الَعَلم اسمُ بتحليل يقصد   اجلُم 

بنود االختبار برقم الرابع والعشئئئئئئئئرين يدل على عملية  التطبيق ِفي َدة  مُ  مُج َلة   لُتَكوِّن الئَكِلَمات َهِذه َرتِّب 24
مره الئئئئذي أ ، بنظر إىلالتطبيقاملعرفيئئئئة الثئئئئالثئئئئة وهي 

 ي َدة  ُمفِ  مُج َلة   لُتَكوِّن الئَكِلَمات يقصد برتب
ى يئئئدل عل اخلئئئامس والعشئئئئئئئئئئئئئئئرينبنود االختبئئئار برقم  التذكر ... َناِصرعَ  َثاَلثَة ِمن االرَشادي الن ص يَئَتَكو نُ  25

عمليئئئئئة املعرفيئئئئئة األوىل وهي التئئئئئذكر، بنظر إىل أمره 
 عناصر النص الشردي.الذي يقصد ابلتذكر 

َلة َهِذه تَئر ِجم 26 بنود االختبار برقم السئئئئئئئئئئئئئادس والعشئئئئئئئئئئئئئرين يدل على  التطبيق َيةالَعَربِ  الل غة إىَل  اجلُم 
ظر إىل أمره ، بنالتطبيقعمليئئئة املعرفيئئئة الثئئئالثئئئة وهي 

  الذي يقصد برتجم اجلملة إىل اللغة العربية
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زُ  27 د جُتَهِّ لَ ....  حُمَمئئ  اِفرَ  أن قَئبئئ  ارِجَ  ىَل إ ُيسئئئئئئئئئئئئئئئئَ  خئئَ
 الِباَلد

لى عملية يدل عالسابع والعشرين بنود االختبار برقم  التفاهم
لئئئئذي ، بنظر إىل أمره االتفئئئئاهموهي  الثئئئئانيئئئئةاملعرفيئئئئة 
 بوضع اجلملة املناسبة إلجابةيقصد 

َلة 28  الَنِكرَة اسم ىَعل حَت َتِوي الىت الئئئئئئئئئئئئئئئئُمِفي َدة اجلُم 
 ... ِهي

ى عملية يدل علالثامن والعشئئئرين بنود االختبار برقم  التحليل
الئئئذي  ، بنظر إىل أمرهالتحليئئئلوهي  الرابعئئئةاملعرفيئئئة 
َلةبتحليل يقصد   اسم َعلى َتِويحَت   الىت الئئئئئئئُمِفي َدة اجلُم 
 .الَنِكَرة

 لس اِدَسةِ ا الس اَعة يف   الئئئئئئئئئئئئئئئئَمطَار َهَذا إىَل  َوَصل َنا 29
َنا ُ    َصَباح ا،  .....ئئئئب الش ق ةِ  إىَل  َذَهبئ 

عملية  والعشرين يدل على التاسعبنود االختبار برقم  التذكر
املعرفيئئئئئة األوىل وهي التئئئئئذكر، بنظر إىل أمره الئئئئئذي 

 .الصورةيقصد ابلتذكر 

م َما 30 املعرفيئئة  يئئدل على عمليئئة الثالثنيبنود االختبئئار برقم  التذكر ؟ الص و َرة َهِذه يف  الئَمَكان اس 
، بنظر إىل أمره الئئئذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئئئد األوىل وهي التئئئذكر

 .الصورةابلتذكر 

 
 6. 4اجلدول 

 ملدرسيا الكتاب يف األسئلة بنودل املعرفية بلوم املستوايت تناسب حتليل
  الختبار الفصل الدراسي الثاين 

 عملية املعرفية بنود االختبار الرقم
 بلوم

 املالحظة

َاِضي   الِفع لُ  1
َلةُ  َهِذهِ  يف  امل بنود االختبئئار برقم األول يئئدل على عمليئئة املعرفيئة  التحليل ...وَ هُ  اجلُم 

الرابعة وهي التحليل، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئد 
َاِضي   الِفع لُ بتحليل 

َلةُ اجلُ  َهِذهِ  يف  امل  م 
بُ ... 2 َرةَ  َزيئ نئئئئَ ا َمعَ  الُعم  َديئ هئئئئَ بُئو عِ ا يف  َوالئئئئِ  أُلسئئئئئئئئئئئئئئئ 

 املاِضي
املعرفيئئة  على عمليئئةبنود االختبئئار برقم الثئئاين يئئدل  التفاهم

الثانية وهي التفاهم، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئد 
 بتقدير اإلجابة الصحيحة.

ري فُ  3 ي الِفع لِ  َتصئئئئئ  ِحي ح املاضئئئئئِ  الَكِلَمة ن  مِ  الصئئئئئ 
 ... ُهوَ  َخطَ  حَت تَئَها اليت

 بنود االختبار برقم الثالث يدل على عملية املعرفية التذكر
صئئئئئئئئئئئئئئئد ، بنظر إىل أمره الذي يقالتطبيقالثالثة وهي 

 .ُمِفي َدة   مُج َلة   لُتَكوِّنبرتتيب اجلملة  
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بنود االختبئئار برقم الرابع يئئدل على عمليئئة املعرفيئئة  التحليل الفع ُل املاِضي املَناِسُب هو ... 4
الرابعة وهي التحليل، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئد 

 .الَفع ُل املاِضي املَناِسبُ بتحليل 
رِي ِفهِ  5 ُب َتصئئئئئ  ي الذي الَ يَئتَئَناسئئئئئَ  َمَع الَفع ُل املاضئئئئئِ

 فَاِعِلِه ُهَو ...
بنود االختبئئار برقم الرابع يئئدل على عمليئئة املعرفيئئة  التقومي

اخلامسئئئئة وهي التقومي، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئد 
ُب َتصئئئئئئ  بتقومي   ي الذي الَ يَئتَئَناسئئئئئئَ رِي ِفِه الَفع ُل املاضئئئئئئِ
 .َمَع فَاِعِلهِ 

بنود االختبئئئار برقم السئئئئئئئئئئئئئئئئئادس يئئئدل على عمليئئئة  التذكر َناِصُر الن ص الس ر ِدي  التَئع َداِدَي ِهَي ...عَ  6
املعرفيئئئة األوىل وهي التئئئذكر، بنظر إىل أمره الئئئذي 

ر ِدي  يقصئئئئئئئئئئئئئئئد ابلتذكر عن  ُر الن ص السئئئئئئئئئئئئئئئ  َعَناصئئئئئئئئئئئئئئئِ
 . التَئع َداِديَ 

ر ِدي 7 ر الن ص السئئئئئئئئئئئئئئئ  اصئئئئئئئئئئئئئئئِ ة ِمن  َعنئئَ لئئَ  هئئِذِه اجلُم 
 التع َداِدي  َوِهَي ...

 بنود االختبار برقم السئئئابع يدل على عملية املعرفية التحليل
الرابعة وهي التحليل، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئد 

ر ِدي بتحليئئئئل  ر الن ص السئئئئئئئئئئئئئئئ  اصئئئئئئئئئئئئئئئِ ة ِمن  َعنئئئئَ لئئئئَ اجلُم 
 .التع َداِدي  

ر ِدي  8 ر الن ص السئئئئئئئئئئئئئئئ  اصئئئئئئئئئئئئئئئِ ة ِمن  َعنئئَ لئئَ ِذِه اجلُم  هئئَ
 َوِهَي ...التع َداِدي  

بنود االختبار برقم الثامن يدل على عملية املعرفية  التحليل
الرابعة وهي التحليل، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئد 

ر ِدي بتحليئئئئل  ر الن ص السئئئئئئئئئئئئئئئ  اصئئئئئئئئئئئئئئئِ ة ِمن  َعنئئئئَ لئئئئَ اجلُم 
 التع َداِدي  

ابِ  9 َ اُل الذي أَجاَب َعن ُه َعِلي  اجلََواب الس  ُق الس 
 ُهَو ...

ة د االختبار برقم التاسئئئع يدل على عملية املعرفيبنو  التفاهم
الثانية وهي التفاهم، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئد 

َ اُل الذي أَجاَب َعن ُه َعِلي  ابالسئئئئئئئئئئئئتنتاج عن   السئئئئئئئئئئئئ 
 اجلََواب الس اِبقُ 

ر ِدي  10 ر الن ص السئئئئئئئئئئئئئئئ  اصئئئئئئئئئئئئئئئِ ة ِمن  َعنئئَ لئئَ ِذِه اجلُم  هئئَ
 التع َداِدي  ...

بنود االختبار برقم العاشئئئر يدل على عملية املعرفية  التحليل
الرابعة وهي التحليل، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئد 

ر ِدي بتحليئئئئل  ر الن ص السئئئئئئئئئئئئئئئ  اصئئئئئئئئئئئئئئئِ ة ِمن  َعنئئئئَ لئئئئَ اجلُم 
 التع َداِدي  

لية يدل على عمعشر  احلاديبنود االختبار برقم  التذكر َما َهَذا ؟ 11
املعرفية األوىل وهي التذكر ، بنظر إىل أمره الذي 

 املعىن يف الصورة.يقصد ابلتذكر 
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اب اإِلنرتنئِئت 12 ة اليت اَل تئئَُدل  َعَلى َأن أَل عئئَ  احُلجئئ 
 َضار ة  ِهَي ...

بنود االختبار برقم الثاين عشئئئئئئئئئئئئئئئر يدل على عملية  التحليل
أمره الذي  ظر إىل، بن التحليلاملعرفية الرابعة وهي 

ة اليت اَل َتُدل  َعَلىيقصئئئئئئئئئئئئئئئد ابختيار عن  أَن  احُلج 
 .أَل َعاب اإِلنرتِنت

ِر الن ص البُئر َهاين َوِهيَ  13 َلة ِمن َعَناصئئئئئئئئئئئئئئِ  َهِذِه اجلُم 
... 

بنود االختبار برقم الثالث عشئئئئئئئئئئئر يدل على عملية  التحليل
ره الئئذي ، بنظر إىل أمالتحليئئلوهي  الرابعئئةاملعرفيئئة 
َلة ِمن َعَناِصِر الن ص البُئر َهاين بتحليل   .اجلُم 

ِر الن ص البُئر َهاين َوِهيَ  14 َلة ِمن َعَناصئئئئئئئئئئئئئئِ  َهِذِه اجلُم 
... 

ملية يدل على ع الرابع عشئئئئئئئئئئئئئئئربنود االختبار برقم  التحليل
ره الئئذي ، بنظر إىل أمالتحليئئلوهي  الرابعئئةاملعرفيئئة 
َلةبتحليل   ِمن َعَناِصِر الن ص البُئر َهاين  اجلُم 

ب ِمن الَكِلَمة اليت حَت   15 ارِع املَناسئئئِ تَئَها الِفع ُل املضئئئَ
 ...َخط  ُهوَ 

لية يدل على عم اخلامس عشئئئئئربنود االختبار برقم  التذكر
املعرفيئئئة األوىل وهي التئئئذكر، بنظر إىل أمره الئئئذي 

 خَلطاَمع ىَن الَكِلَمة ال يِت حَت َته يقصد ابلتذكر 

الفعل املضئئئئئئئئئئئئارع الذي ال يناسئئئئئئئئئئئئب فاعله من  16
 النص السابق هو ...

ملية يدل على ع السئادس عشئربنود االختبار برقم  التقومي
ه الذي ، بنظر إىل أمر التقوميوهي  اخلامسئئئئئئةاملعرفية 
الفعل املضئئئئئئئارع الذي ال يناسئئئئئئئب فاعله من بتقومي 

 .النص السابق

ملية يدل على ع السئئئئئابع عشئئئئئربنود االختبار برقم  التفاهم ة الناس؟هل للجوال الذكي منافع يف حيا 17
ه الئئذي ، بنظر إىل أمر التفئئاهموهي  الثئئانيئئةاملعرفيئئة 
بشئئئرح عن اجلوال الذكي هلا منافع يف حياة يقصئئئد 
 الناس.

اجلملة اليت ال تتناسئئئئب مع النص السئئئئابق هي  18
... 

لية يدل على عم الثامن عشئئئئئئئئئئئئئربنود االختبار برقم  التقومي
لذي التقومي، بنظر إىل أمره اوهي  اخلامسئئئئئئةاملعرفية 

 اجلملة اليت ال تتناسئئئئئئئئئب مع النصيقصئئئئئئئئئد بتقومي  
 .السابق

بنود االختبار برقم التاسئئئئئئع عشئئئئئئر يدل على عملية  التحليل الس ال املناسب هو ... 19
املعرفيئئة الرابعئئة وهي التحليئئل، بنظر إىل أمره الئئذي 

 لس ال املناسبايقصد ابختيار 
ة يئئئئدل على عمليئئئئ العشئئئئئئئئئئئئئئئرينبنود االختبئئئئار برقم  التفاهم ملاذا تستخدم واتساب يف االتصال؟ 20

ه الئئذي ، بنظر إىل أمر التفئئاهموهي  الثئئانيئئةاملعرفيئئة 
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بشئئئئئئئرح عن فائدة اسئئئئئئئتخدام واتسئئئئئئئاب يف يقصئئئئئئئد 
 االتصال

كم دينا رمسيا يف إندونيسئئئئئيا؟ توجد ... أد ن  21
 إندونيسيارمسية يف 

لى يئئدل عوالعشئئئئئئئئئئئئئئئرين احلئئادي بنود االختبئئار برقم  التذكر
عمليئئئة املعرفيئئئة األوىل وهي التئئئذكر، بنظر إىل أمره 

 دينا رمسيا يف إندونيسياالذي يقصد ابلتذكر 
بنود االختبئئئار برقم الثئئئاين والعشئئئئئئئئئئئئئئئرين يئئئدل على  التذكر يتعّبد البوذيون يف ... 22

أمره  التئئئذكر، بنظر إىلعمليئئئة املعرفيئئئة األوىل وهي 
 الذي يقصد ابلتذكر مكان العبادة

اجلملئئئة ال تتنئئئاسئئئئئئئئئئئئئئئئئئب مع احليئئئاة الئئئّدينيئئئة يف  23
 إندونيسيا هي ...

 الثئئالئئث والعشئئئئئئئئئئئئئئئرين يئئدل علىبنود االختبئئار برقم  التقومي
على عملية املعرفية اخلامسة وهي التقومي، بنظر إىل 

ب اجلملة ال تتناسئئئئئئأمره الذي يقصئئئئئئد ابختيار عن 
 .مع احلياة الّدينية يف إندونيسيا

بنود االختبئئئئار برقم الرابع والعشئئئئئئئئئئئئئئئرين يئئئئدل على  التقومي هذه اجلملة من تعريف الّدين إال ... 24
عملية املعرفية اخلامسئئئة وهي التقومي، بنظر إىل أمره 

عريف تغري اجلملة من الذي يقصئئئئئئئئئئئئئد بتحقيق عن 
 .الّدين

لى يدل ع اخلامس والعشئئئئئئئئئئئئئئئرينبنود االختبار برقم  التطبيق ... مسية هياجلملة الفعلية من هذه اجلملة اال 25
ظر إىل أمره ، بنالتحليلوهي  الثالثعملية املعرفية 

 مسية من اجلملة ابختيار اجلملة االالذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئد 
 الفعلية

الكلمئئئئئة املنئئئئئاسئئئئئئئئئئئئئئئبئئئئئة لتكون اجلملئئئئئة اإلمسيئئئئئة  26
 الصحيحة هي ...

على  يدلبنود االختبار برقم السئئئئئئئئادس والعشئئئئئئئئرين  التحليل
عمليئة املعرفيئة الرابعئة وهي التحليئل، بنظر إىل أمره 

كون املناسئئئئئئئبة لت الكلمةالذي يقصئئئئئئئد ابلتمييز عن 
 .اجلملة اإلمسية الصحيحة

الكلمة الصئئئئئئئئئئحيحة لتكون اجلملة اإلمسية هي  27
... 

لى ل عيدالسئئئئئئئئئئئئابع والعشئئئئئئئئئئئئرين بنود االختبار برقم  التحليل
عمليئة املعرفيئة الرابعئة وهي التحليئل، بنظر إىل أمره 

كون الكلمة الصحيحة لتالذي يقصد ابلتمييز عن 
 .اجلملة اإلمسية
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لى يئئئدل عالثئئئامن والعشئئئئئئئئئئئئئئئرين بنود االختبئئئار برقم  التذكر يتكون النص الوصفي من عنصرين مها ... 28
ر إىل أمره ، بنظالتفئئاهموهي  الثئئانيئئةعمليئئة املعرفيئئة 

 فيالنص الوصابلتذكر عنصرين عن  يقصد  الذي
ل على يدوالعشئئئئئئئئئئئئرين  التاسئئئئئئئئئئئئعبنود االختبار برقم  التحليل من اجلملة اإلمسية الصحيحة هي ... 29

عمليئة املعرفيئة الرابعئة وهي التحليئل، بنظر إىل أمره 
ة اجلملة اجلملة اإلمسيالذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئد ابلتمييز عن 

 .الصحيحة

ملية املعرفية عيدل على  الثالثنيبنود االختبار برقم  التحليل الوصف العام هي ...اجلملة اليت تدّل على  30
الرابعة وهي التحليل، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئد 

 .اجلملة اليت تدّل على الوصف العامابلتمييز عن 

 
  املدرسي الكتاب يف األسئلة بنودل املعرفية بلوم املستوايت تناسب حتليلنتائج  .2

اسئئئئئتنادا على جدول حتليل بنود األسئئئئئ لة السئئئئئابق، فالباحث أييت بنتيجة تناسئئئئئب بنود 
 الدينية على ضوء تصنيف الش ون لوزارة "Bahasa Arab" املدرسي الكتاب يفاألس لة 

 كما يلي:  بلوم ملستوى املعريف
 7. 4اجلدول 

 املدرسي لكتابا يف األسئلة لبنود املعرفية بلوم تناسب املستوايت حتليل نتيجة
  الختبار الفصل الدراسي األول 

 التقدير اجملموع رقم األسئلة املستوي املعريف الرقم
، 14، 11، 10، 7، 5، 4 التذكر 1

15 ،16 ،20 ،25 ،29 ،30 
12 40% 

 %7 2 17، 9 التفاهم 2
، 19، 13، 12، 8، 6، 3، 2 التطبيق 3

22 ،24 ،26 ،27 
11 36% 

 %7 2 28، 23 التحليل 4
 %10 3 21، 18، 1 التقومي 5
 -  - االبداع 6
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على جدول السئئئئابق، يسئئئئتنتج الباحث أن بنود األسئئئئ لة الختبار الفصئئئئل اسئئئئتنادا 

الدينية على ضئئئئئئوء  الشئئئئئئ ون لوزارة "Bahasa Arab"الدراسئئئئئئي األول يف الكتاب املدرسئئئئئئي 
، ، يتضئئئئئئئئمن على فسئئئئئئئئة تصئئئئئئئئنيفات هي التذكر، التفاهمبلوم ملسئئئئئئئئتوى املعريف تصئئئئئئئئنيف

 سئئئئئئئئئ اال عشئئئئئئئئئر اثين من يتكونالتذكر  سئئئئئئئئئ ال نوع منالتطبيق،التحليل، والتقومي. ا موع 
وية بنسئئئئئئئبة امل  نيسئئئئئئئ ال من يتكونالتفاهم  سئئئئئئئ ال نوع من، وا موع %40بنسئئئئئئئبة امل وية 

، %36بنسئئئبة امل وية  سئئئ اال عشئئئر أحد من يتكونالتطبيق  سئئئ ال نوع من، ا موع 7%
 من، وأما ا موع %7بنسئئئئئبة امل وية  سئئئئئ الني من يتكونالتحليل  سئئئئئ ال نوع منوا موع 

. وال توجد األسئئئ لة على %10بنسئئئبة امل وية  ثالثة األسئئئ لة من يتكونالتقومي  سئئئ ال نوع
 االبداع. 

 :الختبار الفصل الدراسي الثاينفيما يلي نتيجة توافق بنود األس لة 
 8. 4اجلدول 

 املدرسي لكتابا يف األسئلة لبنود املعرفية بلوم تناسب املستوايت حتليل نتيجة
  الختبار الفصل الدراسي الثاين 

 التقدير اجملموع رقم األسئلة املستوي املعريف الرقم
، 22، 21، 15، 11، 6، 3 التذكر 1

28  
7 24% 

 %10 3 20، 17، 9 التفاهم 2
 %3 1 25 التطبيق 3
، 13، 12، 10، 8، 7، 4، 1 التحليل 4

14 ،19 ،26 ،27 ،29 ،30 
13 43% 

 %20 6 24، 23، 18، 16، 5، 2 التقومي 5
 -  - - االبداع 6
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على جدول السئئئئئئئابق، يسئئئئئئئتنتج الباحث أن بنود األسئئئئئئئ لة الختبار الفصئئئئئئئل اسئئئئئئئتنادا 
الدينية على ضوء  الش ون لوزارة "Bahasa Arab"الدراسي الثاين يف الكتاب املدرسي 

فاهم، ، يتضئئئئمن على فسئئئئة تصئئئئنيفات هي التذكر، التبلوم ملسئئئئتوى املعريف تصئئئئنيف
أسئئئئئئئئئئئئئ لة  انيةمث من يتكونالتذكر  سئئئئئئئئئئئئئ ال نوع منالتطبيق،التحليل، والتقومي. ا موع 

نسئئئبة ب ثالثة أسئئئ لة من يتكونالتفاهم  سئئئ ال نوع من، وا موع %24بنسئئئبة امل وية 
بنسئئبة امل وية  واحد سئئ ال من يتكونالتطبيق  سئئ ال نوع منموع . ، ا %10امل وية 

بنسئئئئئبة امل وية  سئئئئئ اال عشئئئئئر ثالثةمن  يتكونالتحليل  سئئئئئ ال نوع من، وا موع 3%
وية بنسئئئئئئئئئبة امل  سئئئئئئئئئتة أسئئئئئئئئئ لة من يتكونالتقومي  سئئئئئئئئئ ال نوع من، وأما ا موع 43%
 . وال توجد األس لة على االبداع. 20%

 الكتاب يف ئلةاألساااا بنودل بلوم الوجدانية املسااااتوايت تناسااااب حتليلاملبحث الثالث: 
 الدينية الشؤون لوزارة "Bahasa Arab" املدرسي

 املدرسي بالكتا يف األسئلة بنودل بلوم الوجدانية املستوايت تناسب حتليل .1
كانت األسئئئئئئئ لة للمسئئئئئئئتو ت الوجدانية يف هذا الكتاب تتكون من األسئئئئئئئ لة 

ري االختيار، غ أسئئئئئئئئئ لة على الوجداين يقوم ابلتحليل املسئئئئئئئئئتوىغري اختبار. فالباحث 
  .التدريبات كل ابب يف توجد اليت

معريف،  مسئئئئئئئئئئتوى ومن  ، أن الطريقة اليت اسئئئئئئئئئئتخدام الباحث لتحليل توافق
تكون من تبلوم اليت  تصئئئئئئئئنيف مقياسبنود األسئئئئئئئئ لة يسئئئئئئئئتخدم  ووجداين، وحركي يف

عند  ددحم بلوم تصئئئئئئئئئئئنيف نظري إطار نالحظة إجراءه يتم ثالثة املسئئئئئئئئئئئتو ت، حيث
تتوافق تصئئئئئئئئئئنيف بلوم لبنود األسئئئئئئئئئئ لة يف الكتاب اندرسئئئئئئئئئئون، فيما يلي وصئئئئئئئئئئف عن 

" لوزارة الشئئئئئئئئ ون الدينية للمدرسئئئئئئئئة الثانويىة الفصئئئئئئئئل احلادي Bahasa Arab"املدرسئئئئئئئئي
 عشر:
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 9. 4اجلدول 
 املدرسي ابالكت يف األسئلة بنودل بلوم الوجدانية املستوايت تناسب حتليل

عملية  بنود االختبار الرقم
  الوجدانية

 املالحظة

 - - الدرس األول 

  الدرس الثاين 
اختار صئئئئئورة من الصئئئئئور  1

التالية،   عرب عنها أمام 
 زمالئك

هي و  األوىل الوجئئئدانيئئئةيئئئدل على عمليئئئة  السئئئئئئئئئئئئئئئئئادسأن بنود االختبئئئار برقم  االستقبال
ملوجودة،   اتار صورة من الصور يخاب، بنظر إىل أمره الذي يقصد االستقبال

 عرب عنها أمام زمالئه.

اختئئئئئئار موضئئئئئئئئئئئئئئئوعئئئئئئا من  2
املوضئئئئئئئئئئئئئئئوعئئئئئئئات اآلتيئئئئئئئة، 
 وحتدث عنه مع زميلك

 يف املستشفى .1
يف عئئئئئئئئئئيئئئئئئئئئئادة  .2

 املرضى
 يف الصيدالية .3

 

هي و  اخلامسئئئئئئئئئئئئئئئة الوجدانيةيدل على عملية  السئئئئئئئئئئئئئئئابعأن بنود االختبار برقم  التوصيف
تار موضئئئئئئئوعا من املوضئئئئئئئوعات يخاب، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئد التوصئئئئئئئيف

 املوجودة،   عرب عنها أمام زمالئه.

عرب رأيك يف اسئئئئئئئئئئئتخدام  3
حئئئئئروف الئئئئئعئئئئئطئئئئئف ممئئئئئئئئا 

 حتدث عنه زميلك

، التقييمهي و  الثالثة الوجدانيةيدل على عملية  الثامنأن بنود االختبار برقم  التقييم
بعرب رأي الطلبة يف اسئئئئئتخدام حروف العطف مما بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئد 

 حتدث عنه.
  الدر الثالث 
اخرت صئئئئئئئورة من الصئئئئئئئور  4

الئئئتئئئئئئئئالئئئيئئئئئئئئة،   عئئئرب عئئئن 
 مضموهنا من خيالك

وهي  الثةالث الوجدانيةيدل على عملية  الثاين عشئئئئئئئئئئئئئئئرأن بنود االختبار برقم  التقييم
وجودة،   عرب امل ابختيار صورة من الصور، بنظر إىل أمره الذي يقصد التقييم

 عن مضموهنا من خيال الطلبة.

  الدرس الرابع 
عرب رأيك يف اسئئئئئئئئئئئتخدام  5

تصئئئئئئئريف الفعل املاضئئئئئئئي 
 اللغوي مما كتبة زميلك

وهي  الثةالث الوجدانيةيدل على عملية  اخلامس عشئئئئئئئئئئئئرأن بنود االختبار برقم  التقييم
صئئئئئئئئريف تبعرب رأي الطلبة يف اسئئئئئئئئتخدام ، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئد التقييم

 فعل املاضي اللغوي مما كتبة زميله.ال

 - - الدرس اخلامس 
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 - - الدرس السادس 

 
 املدرسي الكتاب يف األسئلة بنودل بلوم الوجدانية املستوايت تناسب حتليلنتائج  .2

اسئئئئئئئئئتنادا على جدول حتليل بنود األسئئئئئئئئئ لة السئئئئئئئئئابق، فالباحث أييت بنتيجة توافق بنود 
 الدينية على ضوء تصنيف الش ون لوزارة "Bahasa Arab" املدرسي الكتاب يفاألس لة 

 الوجداين كما يلي:بلوم ملستوى 
 10. 4اجلدول 

 املدرسي لكتابا يف األسئلة بنودل بلوم الوجدانية املستوايت تناسب حتليل نتيجة
 التقدير اجملموع رقم األسئلة املستوي املعريف الرقم

 %4 1 6 االستقبال 1
 - - - اإلستجابة 2

 %14 3 15، 12، 8 التقييم 3

 - - - التنظيم 4

 %4 1 7 التوصيف 5

 
على جدول السئئئئئئئئابق، يسئئئئئئئئتنتج الباحث أن األسئئئئئئئئ لة غري اختبار يف الكتاب اسئئئئئئئئتنادا 
بلوم ملسئئئئئئئتوى  الدينية على ضئئئئئئئوء تصئئئئئئئنيف الشئئئئئئئ ون لوزارة "Bahasa Arab"املدرسئئئئئئئي 

الوجداين، يتضئئئمن على ثالثة تصئئئنيفات هي االسئئئتقبال، التقييم، والتصئئئنيف. ا موع 
، %4بنسئئئئئئئئئبة امل وية  سئئئئئئئئئ ال واحد من يتكون غري اختبار السئئئئئئئئئتقبال سئئئئئئئئئ ال نوع من

. %14ة امل وية بنسب أس لةثالثة  من يتكونلتقييم  غري اختبار س ال نوع منوا موع 
بنسئئئئبة امل وية  واحد سئئئئ ال من يتكونلتوصئئئئيف  غري اختبار سئئئئ ال نوع من، وا موع 
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، وال توجد األسئئئئئ لة على اإلسئئئئئتجابة والتنظيم. ومن   أن بنود األسئئئئئ لة ملسئئئئئتوى 4%
 الوجداين ال توجد يف الباب األول، اخلامس، والسادس.

 الكتاب يف لةاألساااااااائ بنودل بلوم احلركية املسااااااااتوايت تناسااااااااب حتليلاملبحث الرابع: 
 الدينية الشؤون لوزارة "Bahasa Arab" املدرسي

 املدرسي الكتاب يف األسئلة لبنود احلركية بلوم تناسب املستوايت حتليل .1
كانت األسئئئئ لة للمسئئئئتو ت احلركية يف هذا الكتاب تتكون من األسئئئئ لة غري 

 الختيار، اليتغري ا أسئئئئئئئئئ لة على الوجداين املسئئئئئئئئئتوىاختبار. فالباحث يقوم ابلتحليل 
  .التدريبات كل ابب يف توجد

معريف،  مسئئئئئئئئئئتوى ومن  ، أن الطريقة اليت اسئئئئئئئئئئتخدام الباحث لتحليل توافق
تكون من تبلوم اليت  تصئئئئئئئئنيف مقياسبنود األسئئئئئئئئ لة يسئئئئئئئئتخدم  ووجداين، وحركي يف

عند  ددحم بلوم تصئئئئئئئئئئئنيف نظري إطار نالحظة إجراءه يتم ثالثة املسئئئئئئئئئئئتو ت، حيث
تتوافق تصئئئئئئئئئئنيف بلوم لبنود األسئئئئئئئئئئ لة يف الكتاب اندرسئئئئئئئئئئون، فيما يلي وصئئئئئئئئئئف عن 

" لوزارة الشئئئئئئئئ ون الدينية للمدرسئئئئئئئئة الثانويىة الفصئئئئئئئئل احلادي Bahasa Arab"املدرسئئئئئئئئي
 عشر:

 11. 4 دولاجل
 املدرسي الكتاب يف األسئلة بنودل بلوم احلركية املستوايت تناسب حتليل

عملية  بنود االختبار الرقم
 احلركية

 املالحظة

 الدرس األول 
ة عمليئئئئة احلركيئئئئيئئئئدل على أن بنود االختبئئئئار برقم األول   احملاكاة استمع إىل املفردات،   اكتبها حتت الصور 1

سئئئئئئئتمع األوىل وهي احملاكاة، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئد اب
 .كتبها حتت الصورو إىل املفردات، 
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  زميلك مسئئئئتعينك ابلصئئئئور تبادل احلوار مع 2
 كما يف املثال التال

 : مرحبا، أي خدمة؟1ط 
: أي  1: أريد كتااب                ط2ط

 كتاب تريد؟
 : أريد كتاب أخضر2ط 

ركيئئئئة عمليئئئئة احليئئئئدل على أن بنود االختبئئئئار برقم الثئئئئاين   املعاجلة
الثانية وهي املعاجلة، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئد بتبادل 

 .مستعينك ابلصور زميلهاحلوار مع 

تبادل احلوار مع زميلك مسئئئئتعينك ابلصئئئئور   3
 كما يف املثال التايل

 املشرتي : بكم احلقيبة؟
 البائع : احلقيبة بثالث ماليني روبية

البائع : هذه هي احلقيبة، املطلوب ثالثة 
 ماليني روبية 

 املشرتي : تفضل، هذه ثالثة ماليني روبية
 

ركيئئئة عمليئئئة احليئئئدل على أن بنود االختبئئئار برقم الثئئئالئئئث   املعاجلة
الثانية وهي املعاجلة، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئد بتبادل 

 .مستعينك ابلصور احلوار مع زميله

أجر احلوار مع زميلك مسئئئئئئئئئئئئتعينا ابلصئئئئئئئئئئئئور  4
 التالية

كيئئئئئة عمليئئئئئة احلر يئئئئئدل على أن بنود االختبئئئئئار برقم الرابع  الرتابط
الرتابط، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئد أبجر وهي  اخلامسئئئئئئئئئة

 احلوار مع زميله مستعينا ابلصور.
 الدرس الثاين 
 تبادل احلوار مع زميلك كما يف املثال 5

 لصداع، إسهال، زكام، بطن(
 صدر –األب -املثال: حممد 

 م : مب تشعر   أمحد؟
 أ : أشعر أبمل شديد يف صدري 

 م : هل شربت الدواء؟ 
 مرة واحدة يف اليومأ : شربته 

 م: هللا يشفيكم
 أ: آمني، هللا يسلمك

 

يئئئة عمليئئئة احلركيئئئدل على أن بنود االختبئئئار برقم اخلئئئامس  املعاجلة
الثانية وهي املعاجلة، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئد بتبادل 

 احلوار مع زميله.

 الدر الثالث 
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ركية عمليئة احليئدل على أن بنود االختبئار برقم التئاسئئئئئئئئئئئئئئئع   احملاكاة استمع إىل املفردات،   اكتبها حتت الصور 6
سئئئئئئئتمع األوىل وهي احملاكاة، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئد اب

 .كتبها حتت الصورو إىل املفردات، 
كون مجال على حسئئئئئئئئئئئئئئب عناصئئئئئئئئئئئئئئر النص  7

 السردي التعدادي مستعينا ابلصور التالية
ركيئئة ة احليئئدل على عمليئئ العئئاشئئئئئئئئئئئئئئئرأن بنود االختبئئار برقم  املعاجلة

ن يكو تالثانية وهي املعاجلة، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئد 
مجال على حسئئئئئئئئئئئئئب عناصئئئئئئئئئئئئئر النص السئئئئئئئئئئئئئردي التعدادي 

  .مستعينا ابلصور

 تبادل احلوار مع زميلك كما يف املثال 8
 هنر االنيل( -2طالبة-1لطالبة

 اجلبال(-2طالبة-1ل طالب
 األهرامات(-2طالبة-1لطالبة

 شاطئ البحر(-2طالبة-1لطالبة 

يئئئدل على عمليئئئة  احلئئئادي عشئئئئئئئئئئئئئئئرأن بنود االختبئئئار برقم  املعاجلة
احلركية الثانية وهي املعاجلة، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئد 

 .بتبادل احلوار مع زميله

اخرت إحد العبارات التالية عن السئئئئئئئئئئئئئئئياحة،  9
 وحتدث عنها مع زميلك

ذهبئئئت إىل شئئئئئئئئئئئئئئئئئاطئ البحر مع  .1
 األسرة

 ة يف جزيرة ابيلعطل .2
 سافرت إىل مصر .3

 حلركيةايدل على عملية  الثالث عشرأن بنود االختبار برقم  الرتابط
ختيار اب، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئد الرتابطوهي  اخلامسئئئة

عنها مع  عن السئئئئئئئئئئئئئئئياحة، وحتدث املوجودةإحد العبارات 
 زميله.

  الدرس الرابع 
ة لصور ااستمع إىل املفردات،   اكتبها حتت  10

 املناسبة
ة احلركية عملييدل على أن بنود االختبار برقم الرابع عشئئئئئر  احملاكاة

سئئئئئئئتمع األوىل وهي احملاكاة، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئد اب
 .كتبها حتت الصورو إىل املفردات، 

 تبادل احلوار مع زميلك كما يف املثال  11
يف الشئئئهر املاضئئئي/ املدينة املنورة/زار/  .1

 النبوي/ التعظيماملسجد 
يف يوم اخلميس املاضئئئئئئئئئئئئي/جبل عرفة/  .2

وجئئئئئئد/ احلجئئئئئئاج الكثريون/ شئئئئئئئئئئئئئئئعر/ 
 السرور

أمس/ املدينة/ شئئئئئئئاهد/مسئئئئئئئجد قباء/  .3
 شعر/الساعدة 

يدل على عملية  السئئئئئئئئئئئئئادس عشئئئئئئئئئئئئئرأن بنود االختبار برقم  الرتابط
د ، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئالرتابطوهي  اخلامسئئئئئئة احلركية

 عن السئئئئئئئئئئئئئئئيئئاحئئة، وحتئئدث املوجودةإحئئد العبئئارات ابختيئئار 
 عنها مع زميله.
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املثئئئئئئال: يف األسئئئئئئئئئئئئئئئبوع املئئئئئئاضئئئئئئئئئئئئئئئي/ مكئئئئئئة 
 أدي/العمرة/ شعر/ السعادة

: إىل اين ذهبئئت يف األسئئئئئئئئئئئئئئئبوع 1الطئئالئئب 
 املاضي؟
 : ذهبت إىل مكة املكرمة2الطالب 

 : ماذا أديت هناك؟1الب الط
 : أديت العمرة 2الطالب 
 : مب شعرت؟1الطالب 
 : شعرت ابلسعادة2الطالب 

اخرت صورة من الصور التالية،   تكلم عنها  12
 أمام زمالئك

يدل على عملية  السئئئئئئئئئئئئئئئابع عشئئئئئئئئئئئئئئئرأن بنود االختبار برقم  الرتابط
د ، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئالرتابطوهي  اخلامسئئئئئئة احلركية

ابختيار صئئئئئئئئئئئئورة من الصئئئئئئئئئئئئور املوجودة،   تكلم عنها أمام 
 زمالئه.

العبئئئئئارات التئئئئئاليئئئئئة عن احلج اخرت إحئئئئئدى  13
 والعمرة، وحتدث عنها مع زميلك

 أديت العمرة  .1
 أدى أيب احلج .2
 العطلة يف مكة .3

 حلركيةايدل على عملية  الثامن عشرأن بنود االختبار برقم  الرتابط
ختيار اب، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئد الرتابطوهي  اخلامسئئئة

نها عحلج والعمرة، وحتدث عن ااملوجودة إحدى العبارات 
 مع زميله.

  الدرس اخلامس 
 تكلم أمام زميلك مستعينا ابلعبارات التالية 14

 اجلوال الذكي مفيد يف حياة الناس .1
يفيئئئئئئئد اإلنرتنيئئئئئئئت يف عمليئئئئئئئة التعليم  .2

 والتعلم
االسئئئئئئئئئئئئئئئتخئئئدام الكثري للجوال الئئئذكي  .3

 يضر عيوننا

حلركية يدل على عملية ا التاسع عشرأن بنود االختبار برقم  املعاجلة
تكلم أمام بالثانية وهي املعاجلة، بنظر إىل أمره الذي يقصد 

 املوجودة. مستعينا ابلعبارات زميله

اخرت موضئئئئئئئوعا من املوضئئئئئئئوعات التالية،    15
 تكلم عنه أمام زمالئك

 التعلم اإللكرتوين .1
التجئئئئئئئارة اإللكرتونيئئئئئئئة عرب اإلنرتنئئئئئئئت  .2

 لأونالين(

حلركية يدل على عملية ا التاسع عشرأن بنود االختبار برقم  املعاجلة
تكلم أمام بالثانية وهي املعاجلة، بنظر إىل أمره الذي يقصد 

 املوجودة. مستعينا ابلعبارات زميله
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 مكاملة فيديو .3
 فايواي  .4

  الدرس السادس 
تبادل احلوار مع زميلك مسئئئئئئتعينا ابألسئئئئئئ لة  16

 اآلتية
 كم دينا رمسيا يف إندونيسيا .1
 هو دين اإلسالم؟ما  .2
 أين يصلي املسلمون؟ .3
 ما هي الكنيسة؟ .4
 أين يتعبد البوذيون؟ .5
 ما هو معبد فورا بساكيح؟ .6

يدل على عملية  العشئئئئئئئئئئريناحلادي و أن بنود االختبار برقم  املعاجلة
احلركية الثانية وهي املعاجلة، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئد 

 تعينا ابألس لة.مس بتبادل احلوار مع زميله
 

قم بدور املذيع، وصف ما تعترب عنه الصورة  17
 أمام زمالئك

يدل على عملية  العشئئئئئئئئئئئئئئئرينالثاين و أن بنود االختبار برقم  الرتابط
احلركية الثانية وهي املعاجلة، بنظر إىل أمره الذي يقصئئئئئئئئئئئئئئئد 

 بوصف ما تعترب عنه الصورة أمام زمالئه.
 

 
 املدرسي الكتاب يف األسئلة لبنود احلركية بلوم تناسب املستوايت نتائج حتليل  .2

اسئئتنادا على جدول حتليل بنود األسئئ لة السئئابق، فالباحث أييت بنتيجة توافق 
الدينية على ضئئئوء  الشئئئ ون لوزارة "Bahasa Arab" املدرسئئئي الكتاب بنود األسئئئ لة يف

 بلوم ملستوى احلركي كما يلي: تصنيف
 12. 4دول اجل

 درسيامل الكتاب يف األسئلة بنودل بلوم احلركية املستوايت تناسبنتائج 
 التقدير اجملموع رقم األسئلة املستوي املعريف الرقم

 %14 3 14، 19، 1 احملاكاة 1
، 19، 11، 10، 5، 3، 2 املعاجلة 2

20 ،21 
8 36% 

 - - - الدقة 3
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 %27 6 22، 18، 17، 16، 13، 4 الرتابط 4
 - - - التطبيع 5

 
على جدول السئئئئئئئئابق، يسئئئئئئئئتنتج الباحث أن األسئئئئئئئئ لة غري اختبار يف اسئئئئئئئئتنادا 

بلوم  الدينية على ضئئئئئئئئوء تصئئئئئئئئنيف الشئئئئئئئئ ون لوزارة "Bahasa Arab"الكتاب املدرسئئئئئئئئي 
 من. ا موع رتابطال، املعاجلة، احملاكاةاحلركي، يتضمن على ثالثة تصنيفات هي ملستوى 

، وا موع %14ثالثة أسئئئئئئ لة بنسئئئئئئبة امل وية  من يتكون غري اختبار حملاكاة سئئئئئئ ال نوع
، وا موع %36بنسبة امل وية  مثانية أس لة من يتكونملعاجلة  غري اختبار س ال نوع من
، وال توجد %27بنسبة امل وية  ستة أس لة من يتكونلرتابط  غري اختبار س ال نوع من

 األس لة على الدقة والتطبيع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 اخلامسالباب 
 مناقشة نتائج البحث

 كتاب  نم حتليل بنود األسئئئئئئ لة يف الباحث هاعرضئئئئئئ اليت البياانت من اسئئئئئئتنادا
" لوزارة الشئئ ون الدينية للمدرسئئة الثانويىة الفصئئل احلادي Bahasa Arab" مدرسئئي
الختبار  أسئئئئئئئئ لة حنو يلي، فيما مفصئئئئئئئئال حتليلها نتيجة الباحث عرضسئئئئئئئئي عشئئئئئئئئر

 .الفصل الدراسي وأس لة غري اختبار
 املدرسي الكتاب يف األسئلة لبنود املعرفية بلوم تناسب املستوايت حتليل .أ

"Bahasa Arab" الدينية الشؤون لوزارة 
 بلوم ىمويق. دماغي نشئئئئئئئئئئئئاط على حتتوي اليت منطقة هو املعريف ملسئئئئئئئئئئئئتوىا

 يف ضئئئئئئعهاو  املعقد إىل األبسئئئئئئط من ف ات سئئئئئئت إىل املعريف املسئئئئئئتوى بتجميع
. ملنخفضئئئئئئةا املسئئئئئئتوىي األهداف  حتقيق ميكن أنه يعين مما ،اهلرمي التسئئئئئئلسئئئئئئل

يتكون املسئئئئئئئئئئئئئئتوى املعريف من سئئئئئئئئئئئئئئتئة جمئاالت هي املعرفئة، والفهم، والتطبيق، و 
  صئئئحح لورين بثنائي البعد مها بعد عملية  81.والتحليل، والصئئئناعي، والتقومي

وجمال العمليات للمسئئئئئئئئئئئئئئتوى املعريف ميكن مالحظتها  الذهين و بعد املعرفية. 
 82: على بيان التايل

 التذكر  (ز
هو أسئئهل املسئئتوى من املسئئتو ت يف جمال املعريف، وهو قدرة االنسئئان 
لينئئادى املعرفئئة املئئدخرة يف الئئذكري بعيئئد األمئئد. وال يشئئئئئئئئئئئئئئرتط يف هئئذه 

                                                           

أوزاعي فردا أزهر، التقومي األصئئئئئئئيل لحتليل جودة التصئئئئئئئميم األسئئئئئئئ لة ملادة اللغة العربية على أسئئئئئئئاس نظرية أسئئئئئئئاس بلوم 81 
 . 102للمستوى املعرفية(،...ص. 

أوزاعي فردا أزهر، التقومي األصئئئئئئئئيل لحتليل جودة التصئئئئئئئئميم األسئئئئئئئئ لة ملادة اللغة العربية على أسئئئئئئئئاس نظرية أسئئئئئئئئاس بلوم 82 
 103-102للمستوى املعرفية(،...ص. 
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كر، ذ املسئئئتوى أن يفهمها. والصئئئيغ السئئئلوكية يف هذه املراحل، منها: ي
  دحدد، يقرأ، يكتب وغريها. 

 التفاهم  (ح
هو قدرة على جعل املعىن ملادة التعليمية أو ما يذكر الشئئئئئئئخص سئئئئئئئواء 
شئئئئئئئفو  وكتابيا، أو ختطيطا. والصئئئئئئئيغة السئئئئئئئلوكية يف هذه املرخلة كمثل 

 التمثيل والتصنيف، والتلخيص، والتشريح، وغريها.
 التطبيق (ط

حلل املشكلة أو قدرة الطلبة هو قدرة الطلبة على استخدام اإلجراءات 
على تطبيق معرفتها يف موقف التعليمية اجلديدة. والصئئئئيغ السئئئئلوكية يف 

 هذه املرحلة كمثل التحقيق أو أتليف.
 التحليل (ي

هو عملية حل وتصئئئنيف وحتديد عن عنصئئئر ما يتعلق ببعضئئئها بعض، 
ليبىن بنية واحدة للحصئئئئول على األهداف. والصئئئئيغ السئئئئلوكية يف هذه 

كمثئئل الفرق أي حئئل االختبئئار والتنظيم أي حتئئديئئد عنئئاصئئئئئئئئئئئئئئر   املرحلئئة
 األسلوب.

 التقومي  (ك
هو قدرة تقسئئئئئئئئئئئيم األسئئئئئئئئئئئاس على املقايس واملعيار، أو إصئئئئئئئئئئئدار حكم 
األشئئخاص أو األعمال أو احملتو ت مناسئئبا مع معاير حمددة. والصئئيغ 

 السلوكية يف هذه املرحلة مثل التحقيق والنقد وغريها. 
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 االبداع (ل
نئئئاصئئئئئئئئئئئئئئر املشئئئئئئئئئئئئئئرتك على تطوير وخلق قيم جئئئديئئئدة من خالل هو الع

االسئئئتجواب مع  متطلبات جديدة. والصئئئيغ السئئئلوكية يف هذه املرحلة 
 مثل الصيغة، والتصميم، واإلنتاج.

كان تصئئئئئئئئئنيف بلوم أحد نظرية املعريف اليت ترتبط مع األسئئئئئئئئئ لة يف صئئئئئئئئئيغ 
 الزم املصئئممة ةاألسئئ ل ألنهدف التعليم وأسئئ لة التقومي، وقياس نتائج التعليم. 

لتفهم  يسهل املعلم أو املدير املدرسة أبهداف الرتبية التعليم، حيث تناسب أن
 التعليم.  وتنظيم نتائج الرتبية و

 أن الباحث استنتج السابق يف الباحث عرضها اليت البياانت من واستنادا
. بلوم ضوء تصنيفعلى  قد تناسب بشكل عام الكتابهذا  يفبنود األس لة 

 :بنود األس لةيف  بلوم تصنيففيما يلي عرض نتائج توافق 
 1. 5اجلدول 

  األسئلة بنودل املعرفية بلوم املستوايت تناسبنتائج 
 املدرسي الكتاب يف

 األسئلة الختبار الفصل الدراسي األول
املستوي  الرقم

 املعريف
 التقدير اجملموع رقم األسئلة

، 16، 15، 14، 11، 10، 7، 5، 4 التذكر 1
20 ،25 ،29 ،30 

12 40% 

 %7 2 17، 9 التفاهم 2
، 22، 19، 13، 12، 8، 6، 3، 2 التطبيق 3

24 ،26 ،27 
11 36% 

 %7 2 28، 23 التحليل 4
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 %10 3 21، 18، 1 التقومي 5
 -  - االبداع 6

 الثايناألسئلة الختبار الفصل الدراسي 
املستوي  الرقم

 املعريف
 التقدير اجملموع رقم األسئلة

 %24 7  28، 22، 21، 15، 11، 6، 3 التذكر 1
 %10 3 20، 17، 9 التفاهم 2
 %3 1 25 التطبيق 3
، 14، 13، 12، 10، 8، 7، 4، 1 التحليل 4

19 ،26 ،27 ،29 ،30 
13 43% 

 %20 6 24، 23، 18، 16، 5، 2 التقومي 5
 -  - - االبداع 6

 
ار الباحث أن بنود األسئئئ لة الختباسئئئتنادا على جدول السئئئابق، يسئئئتنتج 

 لوزارة "Bahasa Arab"يف الكتاب املدرسئئئي  والثاين الفصئئئل الدراسئئئي األول
 صئئنيفعلى ضئئوء ت الدينية للمدرسئئة الثانويىة الفصئئل احلادي عشئئر الشئئ ون

، تضئئئئئئئئئمن على فسئئئئئئئئئة تصئئئئئئئئئنيفات هي التذكراليت تبلوم ملسئئئئئئئئئتوى املعريف، 
 والتقومي.التفاهم، التطبيق،التحليل، 

 لسئئئئئ ا نوع، هي األسئئئئئ لة الختبار الفصئئئئئل الدراسئئئئئي األول ا موع من 
 نوع من، وا موع %40بنسئئئبة امل وية  سئئئ اال عشئئئر اثين من يتكونالتذكر 
 س ال نوع من، ا موع %7بنسبة امل وية  نيس ال من يتكونالتفاهم  س ال

 نوع من، وا موع %36بنسبة امل وية  س اال عشر أحد من يتكونالتطبيق 
 نوع من، وأما ا موع %7بنسئئبة امل وية  سئئ الني من يتكونالتحليل  سئئ ال
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. وال توجد %10بنسئئئئئئئئئبة امل وية  ثالثة األسئئئئئئئئئ لة من يتكونالتقومي  سئئئئئئئئئ ال
 األس لة على االبداع. 

 سئئئئئئ ال نوع، هي األسئئئئئئ لة الختبار الفصئئئئئئل الدراسئئئئئئي األول ا موع من
 نوع ، وا موع من%40سئئئ ال بنسئئئبة امل وية  عشئئئر اثين من يتكونالتذكر 
 س ال نوع ، ا موع من%7س الني بنسبة امل وية  من التفاهم يتكون س ال

 نوع ، وا موع من%36بنسبة امل وية  س اال عشر أحد من التطبيق يتكون
 عنو  ، وأما ا موع من%7سئئ الني بنسئئبة امل وية  من التحليل يتكون سئئ ال
وجد . وال ت%10بنسئئئئئئئئئبة امل وية ثالثة األسئئئئئئئئئ لة  من التقومي يتكون سئئئئئئئئئ ال

 األس لة على االبداع.
 الثاينو  األسئئ لة الختبار الفصئئل الدراسئئي األولومن  ، أن ا موع 

الدينية للمدرسئئئئئئئئئئئة  الشئئئئئئئئئئئ ون لوزارة "Bahasa Arab"يف الكتاب املدرسئئئئئئئئئئئي 
 نوع نمتتكون من سئئتني سئئ اال، أما ا موع  الثانويىة الفصئئل احلادي عشئئر

، وا موع %32بنسئئئبة امل وية  سئئئ اال تسئئئعة عشئئئر من يتكونالتذكر  سئئئ ال
، ا موع %8بنسئئئئبة امل وية  مثانية أسئئئئ لة من يتكونالتفاهم  سئئئئ ال نوع من
، %20بنسئئئئبة امل وية  اثين عشئئئئر سئئئئ اال من يتكونالتطبيق  سئئئئ ال نوع من

بنسبة امل وية  س اال عشر من فسة يتكونالتحليل  س ال نوع منوا موع 
نسئئئبة ب تسئئئعة أسئئئ لة من يتكونالتقومي  سئئئ ال نوع من، وأما ا موع 25%

 . وال توجد األس لة على االبداع.%15امل وية 
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 الكتاب يف األساااااااااائلة بنودل بلوم الوجدانية املسااااااااااتوايت تناسااااااااااب حتليل .ب
 الدينية الشؤون لوزارة "Bahasa Arab" املدرسي

 موالقي واملواقف املشئئئئئئاعر مع تنمية ذات الصئئئئئئلة ا ال هو املسئئئئئئتوى الوجداين
قسئئئئئئئئم   .والتعلم التعليم أنشئئئئئئئئطة يف ما شئئئئئئئئيء رفض أو قبول والعواطف ودرجة

 83 كرتول وبلوم املستوى الوجداين إىل فسة جماالت هي:
 االستقبال (و

 مثري وأ معينة بظاهرة لالهتمام الطلبة اسئئئئئئئئئئئئئتعداد أبنه يعرف االسئئئئئئئئئئئئئئتقبال
 وميثل املقرر الكتابو  تعليمية وسيلة الفصل يف تعليمي نشاط مثل معني
 .الوجداين ا ال يف التعلم نواتج مستو ت أدىن التقبل
 :تقبلال ستوىامل يف استخدامها ميكن اليت األفعال لبعض أمثلةأما 
 .( يبجي ،خيتار ،يبدي ،يتعرف ،يتابع ،يصغي ،يستل، ينتبهل 

 اإلستجابة (ز
 لتعليميا املوقف مع والتفاعل واحلسئئئئئئئئئئية االجيابية املشئئئئئئئئئئاركة  ا يقصئئئئئئئئئئد
 نشئئئئطةاأل عن والبحث واالهتمامات امليول خالله من تتضئئئئمنو     تفاعال
 . الطلبة حلاجات املشبعة
 :جابةاالست ستوىامل يف استخدمها ميكن اليت األفعال لبعض أمثلة

، سئئئئئئمعي، يبدي، ي دي، يناقش، يعاون، يقرر ،يشئئئئئئعر، يسئئئئئئاير، جييبل
 .(يشرتك
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 التقييم (ح
 ذهه وتكون ،معيئئئئئئئئئئئئئئئئئئئن سئئئئئلوك أو معينة ظاهرةعلى  القيمة عطاءإب يعين

 يبدأ يثح شئئئئئئئئئديئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئد ببطيء الطلبة يقبله اجتماعي نتاج نثابة القيمة
 عنهئئا دافعويئئ أحكئئامئئا   يعطي   رأيئئه يبئئدي   الظئئاهرة هئئذه عن ابلتعبري

 ما قيمة ضئئئئئيلتف أو ما لقيمة البسئئئئئيط التقبل من التقومي عملية وتتفاوت
 .واحلكم التقرير  ذا وااللتزام ذلك تربير مع

 :التقييم املستوى استخدامها ميكن اليت األفعال لبعض أمثلة
 سئئئئئئئئئئاهم،ي يشئئئئئئئئئئارك، يقدر، يتابع، ميارس، يقرتح، يعمل، يربز، يبادر،ل 

 .(يدعو
 التنظيم (ط

 فيما لداخليا والتصئئئئئئئئئئئئئاقها تنظيمها وإعادة املختلفة القيمة تجميعب يعين
 كل  مع التغيريو  للتعديل قابل التنظيم وهذا معني سئئلوك أو بظاهرة يتعلق
 لىع القيمي التنظيم يشئئئئئئئئئئئئئئتمل أن وميكن البناء هذا تدخل جدية قيمه
 اجل نم مكوانهتا إىل حتليلها إىل ابإلضئئئئئئئئئئئئئافة بعضئئئئئئئئئئئئئها مع القيم مقارنة
 . تركيبها إعادة
 :ظيمالتن ستوىامل يف استخدامها ميكن اليت األفعال لبعض أمثلة
، معينة رةظاه أمهية يرتب ،بني جيمع ،يصحح ،يفاضل ،يصوه ،ينظمل 

 (يتمسك
 التوصيف (ي

 ملستوىا هذا يف إذ الوجداين ا ال من مستو ت أرقى املستوى هذا يعد
 لثابتا سئئئئئئلوكه خالل من مميزة شئئئئئئخصئئئئئئية له ويصئئئئئئبح الفرد فردية تظهر
 .حياته أسلوب أصبح والذي
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 :الشخصنة للمستوى استخدمها ميكن اليت األفعال لبعض أمثلة
، يغري ،ريظه ،يساهم،  يقرتح ،يستحي ،ي من ،يستخدم، ي دي ،مييزل 
 .(دحل

 اسئئئئئئتنتج قالسئئئئئئاب يف الباحث عرضئئئئئئها اليت البياانتإىل النظرية و  واسئئئئئئتنادا
ضئئئئوء على  قد تناسئئئئب بشئئئئكل عام الكتابهذا  يفبنود األسئئئئ لة  أن الباحث
 :بنود األس لة يف بلوم تصنيففيما يلي عرض نتائج توافق . بلوم تصنيف

 2. 5اجلدول 
  األسئلة بنودل بلوم الوجدانية املستوايت تناسب نتائج

 املدرسي الكتاب يف
 التقدير اجملموع رقم األسئلة الوجداين املستوى الرقم

 %4 1 6 االستقبال 1
 - - - اإلستجابة 2
 %14 3 15، 12، 8 التقييم 3
 - - - التنظيم 4
 %4 1 7 التوصيف 5

 
على جدول السئئابق، يسئئتنتج الباحث أن األسئئ لة غري اختبار يف اسئئتنادا 

الوجداين، الدينية ملسئئئئئئئتوى  الشئئئئئئئ ون لوزارة "Bahasa Arab"الكتاب املدرسئئئئئئئي 
 اليت تتضمن على ثالثة تصنيفات هي االستقبال، التقييم، والتصنيف. ا موع

وية بنسئئئئئئئبة امل  سئئئئئئئ ال واحد من يتكون غري اختبار السئئئئئئئتقبال سئئئئئئئ ال نوع من
بنسئئبة   لةثالثة أسئئ من يتكونلتقييم  غري اختبار سئئ ال نوع من، وا موع 4%

 نم يتكونلتوصئئئئئئئئئئئئئئيف  غري اختبار سئئئئئئئئئئئئئئ ال نوع من. ، وا موع %14امل وية 
 والتنظيم. ، وال توجد األس لة على اإلستجابة%4بنسبة امل وية  واحد س ال
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 املدرسي لكتابا يف األسئلة بنودل بلوم احلركية املستوايت تناسب حتليل .ج

"Bahasa Arab" الدينية الشؤون لوزارة 
 ،الطلبة دعن حركية مهارات بتكون تتعلق اليت األهداف ا ال هذا شملي

 أي ، تعضئئئال واسئئئتخدام حركات أتدية فيه سئئئلوكا   يسئئئلك أن فيه ويقتضئئئي
 التعضئئئئئئئئ وتناسئئئئئئئئق اسئئئئئئئئتخدام تتطلب اليت املهارات على يركز ا ال هذا أن

قسئئئئم كرتول وبلوم املسئئئئتوى الوجداين . و عمل أي ألداء األنشئئئئطة مثل اجلسئئئئم
 84 إىل فسة جماالت هي:

 : Imitation احملاكاة (و
 هذا منويتضئئئئئئئئئئئئئ مالحظتها، بعد حركات جمموعة وأ حلركة التقليد وتعين

 ةاحملاكا بدء عند للعضئئئئئئئئئئئئئالت احلركاتك  :للمحاكاة الدفع : املسئئئئئئئئئئئئئتوى
 .التكرار على القدرةو 

 :Manipulation املعاجلة  (ز
 يف مئئاك  املالحظئئة على بنئئاء وليس تعليمئئات على بنئئاء حركئئة أداء وتعين

 ،املهارة ميةلتن التوجيهات إتباع: املسئئتوى هذا ويتضئئمن األول، املسئئتوى
 .ابلتدريب األداء تثبيت ،اختيارها يتم اليت احلركة أداء

 :Precisionالدقة  (ح
 ضمن،ويت واالنضباط الصحة من عال مستوى إىل األداء يصل أن وتعين
 .االداء يف االنضباطو  ذاتيا األداء إعادة : املستوى هذا

 :Naturalization لتطبيعا (ط
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 ركةاحل ت دي حبيث املهارة او األداء من درجة أعلى إىل الوصئئئئئئئئئئئول ويعين
 وا الذاتية احلركة: املسئئئئئئئئئتوى هذا ،ويتضئئئئئئئئئمن ممكنة جسئئئئئئئئئمية طاقة أبقل

 . احلركة إجراء يف العادة تكوينو  التلقائية االستجابة
 : Articulation الرتابط  (ي

 مناسبة لةسلس بناء طريق عن احلركات من جمموعة بني التوافق ويعين
 احلركئئئئئئئات من جمموعئئئئئئئة بني الئئئئئئئداخلي االتسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئاق وحتقيق منهئئئئئئئا

، احلركات من املناسئئبة السئئلسئئة تكوين : املسئئتوى هذا املختلفة،ويتضئئمن
 .املختلفة احلركات من جمموعة بني التوافق وأ التآلف حتقيق

 اسئئئئئئتنتج قالسئئئئئئاب يف الباحث عرضئئئئئئها اليت البياانتإىل النظرية و  واسئئئئئئتنادا
ضئئوء على  قد تناسئئب بشئئكل عام الكتابهذا  يفبنود األسئئ لة  أن الباحث
 :بنود األس لة يف بلوم تصنيففيما يلي عرض نتائج توافق . بلوم تصنيف

 3. 5اجلدول 
 املدرسي ابالكت يف األسئلة بنودل بلوم احلركية املستوايت تناسب نتائج

 التقدير اجملموع رقم األسئلة املستوي املعريف الرقم
 %14 3 14، 19، 1 احملاكاة 1
، 19، 11، 10، 5، 3، 2 املعاجلة 2

20 ،21 
8 36% 

 - - - الدقة 3
، 18، 17، 16، 13، 4 الرتابط 4

22 
6 27% 

 - - - التطبيع 5
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اسئئتنادا على جدول السئئابق، يسئئتنتج الباحث أن األسئئ لة غري اختبار يف الكتاب 
تضئئئئئئمن على ، الدينية ملسئئئئئئتوى احلركي الشئئئئئئ ون لوزارة "Bahasa Arab"املدرسئئئئئئي 

اختبار ري غ سئئئئئئئئ ال نوع . ا موع منالرتابط، املعاجلة، احملاكاةثالثة تصئئئئئئئئنيفات هي 
سئئئئ ال غري  نوع ، وا موع من%14ثالثة أسئئئئ لة بنسئئئئبة امل وية  من حملاكاة يتكون

 نوع ، وا موع من%36مثانية أسئئئئئئئئئئئئئ لة بنسئئئئئئئئئئئئئبة امل وية  من ملعاجلة يتكون اختبار
وجد ، وال ت%27بنسئئئئبة امل وية  سئئئئتة أسئئئئ لة من لرتابط يتكون غري اختبار سئئئئ ال

 األس لة على الدقة والتطبيع.
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 السادسالباب 
 اخلامتة

 ملخص نتائج البحث .ه
 Bahasa”املدرسئئئئئئئي الكتاب يف  األسئئئئئئئ لة بنوداسئئئئئئئتنادا على نتائج حتليل 

Arab” ضئئئئوء على عشئئئئر احلادي الفصئئئئل الثانوية لمدرسئئئئةل الدينية الشئئئئ ون لوزارة 
ية، والوجدانية، واحلرك ،املعرفية املسئئئئئئئئئئئئئئتو ت على أدرسئئئئئئئئئئئئئئون عند بلوم تصئئئئئئئئئئئئئئنيف
 أييت نلخص حبثه، على النحو التايل:فالباحث 

ني يف هذا الكتاب املدرسئئئئئي تتكون من سئئئئئت األسئئئئئ لة بنودأن املسئئئئئتوي املعريف ل .1
تضئئئئئئئئئئئئئئمن على فسئئئئئئئئئئئئئئئئة تصئئئئئئئئئئئئئئنيفئئئات هي التئئئذكر، التفئئئاهم، اليت ت سئئئئئئئئئئئئئئ اال،

تسئئئعة  من كونيتالتذكر  سئئئ ال نوع من. أما ا موع التطبيق،التحليل، والتقومي
 من يتكونالتفاهم  سئئئ ال نوع من، وا موع %32بنسئئئبة امل وية  سئئئ اال عشئئئر

ثين ا من يتكونالتطبيق  س ال نوع من، وا موع %8بنسبة امل وية  مثانية أس لة
من  يتكونالتحليل  سئئ ال نوع من، وا موع %20بنسئئبة امل وية  عشئئر سئئ اال

 يتكونالتقومي  س ال نوع من، وا موع %25بنسبة امل وية  س اال عشر فسة
 . وال توجد األس لة على االبداع.%15بنسبة امل وية  تسعة أس لة من

 ةيف هذا الكتاب املدرسي تتكون من فس األس لة بنودأن املستوي الوجداين ل .2
أس لة، اليت تتضمن على ثالثة تصنيفات هي االستقبال، التقييم، والتوصيف. 

نسبة ب س ال واحد من يتكون الستقبالغري اختبار  س ال نوع منأما ا موع 
 ثة أسئئ لةثال من يتكونلتقييم  غري اختبار سئئ ال نوع من، وا موع %4امل وية 

 من يتكونلتوصئئيف  غري اختبار سئئ ال نوع من، وا موع %14بنسئئبة امل وية 
 ، وال توجد األس لة على اإلستجابة والتنظيم.%4بنسبة امل وية  واحد س ال
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 بعةسئئئئ األسئئئئ لة يف هذا الكتاب املدرسئئئئي تتكون من ركي لبنودأن املسئئئئتوي احل .3
. الرتابط، ةاملعاجل، احملاكاةسئئئئ اال، اليت تتضئئئئمن على ثالثة تصئئئئنيفات هي  عشئئئئر
سئئئئئئئبة ثالثة أسئئئئئئئ لة بن من غري اختبار حملاكاة يتكون سئئئئئئئ ال نوع ا موع منأما 

انية مث من ملعاجلة يتكون سئئئئئئئئئئئئئئ ال غري اختبار نوع ، وا موع من%14امل وية 
 لرتابط يتكون غري اختبار سئئئ ال نوع ، وا موع من%36أسئئئ لة بنسئئئبة امل وية 

 ، وال توجد األس لة على الدقة والتطبيع.%27بنسبة امل وية  ستة أس لة من
 التوصيات واالقرتاحات .و

 الكتاب يف بيةالعر  اللغة لتعليم األسئئئئئئ لة وصئئئئئئيغ تصئئئئئئميم عند الباحث اقرتح فبهذا
 الوجداين، سئئتوىوامل املعريف، املسئئتوى هي بلوم مسئئتو ت بثالثة يهتم أن املدرسئئي

 واملنهج بيةالرت  أهداف أتليف على منطبق بلوم تصئئئئئئئئئنيف ألن. احلركي واملسئئئئئئئئئتوى
 هدف يغصئئئئئئئئئئئئئئ يف األسئئئئئئئئئئئئئئ لة مع وترتبط عام، كل  يف االختبار أو التقومي وأتليف
ن نظرية بلوم ومن   أ .طلبة لدي التعليم نتائج وقياس التقومي، وأسئئئئئئئئئئئئئئ لة التعليم

أحد الوسئئئيلة اليت تتتثر يف علوم الرتبوية منذ زمن قدمي ووقت واسئئئع واملشئئئهورة يف 
 الرتبية والتعليم.
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 قائمة املصادر واملراجع
 أوال: املصادر واملراجع العربية

تقييم أسئئئئ لة االمتحاانت النهائية يف ضئئئئوء تصئئئئنيف بلوم  .2018. ابتسئئئئام سئئئئامل املزوغي
جملة  .لألهداف املعرفية قسئئئئئئئئئئئئئم علم النفس بكلية اآلداب جامعة صئئئئئئئئئئئئئرباتة امنوذجا

 ةجامعة صربات. كمة متخصصة يف العلوم اإلنسانيةعلمية نصف سنوية حم
حتليل لغة األسئئئئ لة اإلرشئئئئادية يف   .2021. ر هللا، أان نور جنة، حممد ألفانأمحد  سئئئئر أم

، ا لد العربية جملة تعليم اللغة .العاشر ة ابملدرسة الثانوية للصفكتب اللغة العربي
 مارس  31 .1العدد  1

عمئئئئان: دار . القيااااس والتقومي ي الرتبياااة وعلم النفس .2007. محئئئئد يعقوب النورأ
 اجلنادارية 

التقومي األصئئئئئئئيل لحتليل جودة التصئئئئئئئميم األسئئئئئئئ لة ملادة اللغة  . 2019أوزاعي فردا أزهر. 
 الدراسااات دراسااتنا جملة وم للمسئئتوى املعرفية(.رية أسئئاس بلالعربية على أسئئاس نظ

  1. رقم 2جزء . اإلسالمية
التقومي األصئئئئئئئئئيل لحتليل جودة التصئئئئئئئئئميم األسئئئئئئئئئ لة ملادة اللغة  .2019. أوزاعي فردا أزهر

 الدراسااات دراسااتنا جملة رية أسئئاس بلوم للمسئئتوى املعرفية(.العربية على أسئئاس نظ
  1رقم  .2. جزء اإلسالمية

حتليل األسئئئئ لة التقوميية املتضئئئئمنة يف كتب مواد العلوم الدينية  .2020. اخلايلل خليل مج
يف اململكة العربية السئئئئئئئئئئعودية ودولة الكويت وفق ا لتصئئئئئئئئئئنيف بلوم املطور للنتاجات 

العدد  .ونا لد احلادي والثالث .جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية .املعرفية
 فرباير .األول

. جامعة جملة العلوم النفسااية. (Construck Validity) صئئئدق البناء 2009 خليل إبراهيم.
 بغداد
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دراسئئة حتليل الختبارات مادة الر ضئئيات املدرسئئة يف ضئئوء  . 2011. رانية مجيل رضئئوان
 .ة العلوم الرتبيةجمل .صئئها السئئيكومرتية ابلتعلم األسئئاسئئيمسئئتو هتا املعرفية وخصئئائ

  3العدد 
حتليل أس لة اختبارات الشهادة الثانوية العامة ملادة  .2017. اهلدورزيد أمحد انصر أمحد 

جملة  .عليميةنيفات احلديثة لألهداف التالر ضيات ابجلمهورية اليمنية يف ضوء التص
  ديسمبري .يف الدراسات النفسية والعلوم الرتبوية

 يف شئئئئئئرع الثاين للصئئئئئئف العربية اللغة كتاب  أسئئئئئئ لة حتليل . 2019. سئئئئئئعد لوين السئئئئئئيبيه
. لنفسااااايةجملة العلوم الرتبوية وا .املعرفية لألهداف بلوم تصئئئئئئنيف ضئئئئئئوء يف األردن
 ديسمرب  30 .31. العدد 3ا لد 

دراسااااااات يف املناهج واألساااااااليب  .1987. صئئئئئئئئاحل ذ ب هيدي وهشئئئئئئئئيم عامر عليان
 مان: دار الفكر والنشر والتوزيعع .العامة

مان: ع. االختبارات واملقايس الرتبوية والنفسااااااية .2006. صئئئئئئئئالح الدين حممود عالم
 دار الفكر 
 يةلر ض: مطابع جامعة امللك السعودا. اختبارات اللغة 1996. عبد اخلالق حممد

ة كلية الرتبي.االختبارات التحصاااااااايلية وطرا إعدادها .2008 .بد الناصئئئئئئئئئئئر القدوميع
 جامعة النجاح فلسطني الر ضية
حتليل أسئئئئئ لة االمتحاانت  . 2017. حممدي، سئئئئئعيدة جاليل فردين، رؤ  عبدالرزاق رمحا

ملادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف  1395-1394النهائية يف العام الدراسئئئئئئئئئئئئئئي 
لعربية جملة دراسااااااات يف تعليم اللغة ا .وفق تصئئئئئئئئنيف بلوم لألهداف املعرفيةإيران 

  العدد األول .السنة األولی .وتعلمها
حتليل بنود األسئئئئئئئئئئئئئئ لة لامتحان النهائي على درس املطالعة نعهد . 2020. عفيفة املربرة

 .دراستتتتتنا جملة الدراستتتتة اإلستتتتالمية .2020-2019  املودة اإلسئئئئئئالمي للبنات
  1العدد  .3اجمللد 
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 يف التفكري تعليم على قائم برانمج أثر . 2016علي.  طه الدليمي، و عيد حممد قرعان،
 ملفتوحةا القدس جامعة جملة العربية. اللغة معلمي لدى األسئئئئئئئئ لة مهارات حتسئئئئئئئئني
 13العدد  .1جملد . النفسية و الرتبوية والدراسات لألحباث

رسئئئئئئئئئة دحتليل بنود األسئئئئئئئئئلة العربية اليومية ن .2020. اخلة انسئئئئئئئئئخ، زولفا عملية واحدةم
  4ا لد  .أسالبنا: جملة اللغة العربية وتعليمها .حممدية املتوسطة يوجياكار ا

تصور مقرتح لتطوير أدوات قياس حتصيل . 2009 .د بن راشد عبد الكرمي الزهراينحمم
دية: جامعة أم السئئعو . لشاااملة بوزارة الرتبية والتعليمالطالب وفق معايري اجلودة ا

  القرى
حتليل األسئئئئئئئئئئ لة التقوميية يف كتاب اللغة العربية  . 2019مد علي حسئئئئئئئئئئن الصئئئئئئئئئئويرك. حم

ملسئئئئئئئئتو ت  بلوم ملكة العربية السئئئئئئئئعودية وفق تصئئئئئئئئنيفللصئئئئئئئئف األول اثنوي يف امل
 يوليو  20العدد  .3. ا لد جملة البحث العلمي يف الرتبية األهداف املعرفية.

حتليل أسئئئئئئ لة امتحاانت الشئئئئئئهادة الثانوية العامة  .2016. مد فوزي أمحد بين  يسئئئئئئنيحم
. ة واألدبيةالدراساااااااات اللغويجملة  .لعربية وفق مسئئئئئئئئئئتو ت بلو املعرفيةملادة اللغة ا

 يونيو 7 .1العدد  .3ا لد 
 . كويت: دار املعرفة اجلامعيةمنهج البحث اللغوي .2002. حممود سليمان  قوت

 لوكة: اململكة العربية السعوديةشبكة األ .التقومي يف تعليم .م 2018. نور الشامخ
وامتحئئئاانهتئئئا ابملرحلئئئة  تقومي أسئئئئئئئئئئئئئئ لئئئة كتئئئب العلوم. 2016. الء جالل البومي الغريئئئبو 

ا لد  .ة املنصورةعجام .جملة كلية الرتبية .ائية يف ضوء متطلبات أبعد مشروعاإلبتد
 79العدد  .1

جملاااة  .ودوره يف إ ئئئئاح العمليئئئئة التعلييئئئئةالتقومي والقيئئئئاس الرتبوي  .2017. دحيي علوان
 جامعة خضري بسكره .العلوم اإلنسانية
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 املالحق

 صورة الكتاب املدرسي

 األسئلة الختبار الفصل الدراسي األول

 ِاْخِتَباُر اجلََواب الاماُااااناَاِسب ِبَوْضِع َدائَِراة َحوَل احلَْرف الصَِّحْيح.

 ُكل  َما يَِلي ُهَو ِمن  َخَصاِئص الئُمَجم ع التَِّجارِي، إال ..... .1

َياء ُمَباَشرَة  َيسَتِطي ُع  .أ رَتِي َمعر َفَة ِسع ر األش   الئُمش 

َرة يف احلََواِئِج اليَئو ِمي ة .ب  ُهَناَك جَت ِفي َضات َكِبيئ 

ي ل   .ج  َمَكانُه َنِظي ف  َو مجَِ

َتارِي .د َ الَبائِع َو الئُمش   دَح َتاُج إىَل الئُمَقابَئَلة بَئني 

 ِفي ه ُمَوظ ُفو ن يُئَنظُِّفو ن ُكل  َمَكان .ه

َلة إىَل الل َعة الَعَربِي ةتَئر ِجم  .2  َهِذه اجلُم 
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Ahmad membawa uang Rp. 1.500.000,00 ke supermarket untuk belanja 

بِية  إىَل الئُمَجم ع التَِّجاَري للت َسو ق .أ  أَخَذ َأمح َد َمَعُه ِمل يُئو ن َو مَج َسِماَئة ُرو 

 لت َسُوقإىَل الئُمَجم ع التَِّجاَري ل أَخَذ َأمح َد َمَعُه مليار و مَج َس ِماَئة ُروبِية   .ب

بيٍة إىَل الئُمَجم ع التَِّجاَري للت َسوُ  .ج  قأَخَذ أمح َد َمَعُه ِمل يُئو ن َو َف ِسني  ِماَئة ُرو 

 قأَجَذ أمح َد َمَعُه ِمل يُئو ن َو َف َسِمائة أل ِف ُروبي ٍة إىَل الئُمَجم ع التَِّجاَري للت َسوُ  .د

بَِية إىَل الئُمَجم ع التَِّجاَري للت َسوُ أَجَذ أمح َد مَ  .ه  قَعُه ِمل يُئو ن َو َف َسِماَئة ُرو 

 َرتِّب َهِذه الئَكِلَمات لُتَكوِّن مُج َلة  ُمِفي َدة   .3

ة   –تُئو َجُد  –خَت ِفي َضات   وَ  –و ِمَية احلََواِئج اليئَ  –الئَماَلِبس  –يف  –َكِبري 

ة يف الئَماَلِبسُتوَجُد احلََواِئج اليَئو ِمَية َو  .أ  خَت ِفي َضات َكِبري 

ة يف احلََواِئج اليَئو ِمَية َو الئَماَلِبس .ب  ُتوَجُد خَت ِفي َضات َكِبري 

ة يف خَت ِفي َضات .ج  ُتوَجُد احلََواِئج اليَئو ِمَية َو الئَماَلِبس َكِبري 

ة يف احلََواِئج اليَئو ِمَية .د  ُتوَجُد الئَماَلِبس َوَ خَت ِفي َضات َكِبري 

ة َو الئَماَلِبس يف احلََواِئج اليَئو ِمَية .ه  ُتوَجُدَ خَت ِفي َضات َكِبري 

 َأّي َما يَِلي ِمن  أنئ َواع الَفَواِكح؟..... .4

 ه. زيت د. َبَصل ج. بُرتُئَقال ب. شاي مل ح .أ

َرَدات يف الص وَرة َحسَب التَئر تِي ب .5  أذ ُكر  الئُمف 
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َرَوات  –َبَصل  –َزي ت  .أ  فَئَواِكه –َخض 

َرَوات -فَئَواِكه  –َزي ت  –َصل بَ   .ب  َخض 

َرَوات -َزي ت  –فَئَواِكه  –َبَصل  .ج  َخض 

َرَوات  –َبَصل  -َزي ت  .د  فَئَواِكه –َخض 

َرَوات  -َزي ت  .ه  فَئَواِكه –َبَصل  –َخض 

ِمل احِلَوار الت ايل .6  أك 

 الَباِئع : ِبَكم  احلَِلي ب  ؟

رَتِي : .......  الئُمش 

َسِة  .أ َسِة رَِ لٍ   رَِ اَلتاحلَِلي ب خِبَم   د. احلَِلي ب خِبَم 

َسِة رَِ ال .ب ُسو ن رَِ ال   احلَِلي ب خِبَم   ه. احلَِلي ب خِبَم 

ِس رَِ اَلت .ج  احلَِلي ب خِبَم 

7. . ِلي ِدي َرِخي ص   ِسع ُر الَبَصاِئع يف الئس و ق التئ ق 

 ِضد  َرِخي ص ".......

 َطوِي له.  د. َواِسي ع َغالٍ  ب. َكِثري   َكِبري   .أ
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َياء يف الئُمَجم ع التَِّجاري َواِضَحة." .8  أسَعار اأَلش 

نِيسَية َلة إىَل الل َغة اإلن ُدو   تَئر ِجم َهِذه اجلُم 

  Buah-buahan di supermarket bermacam-macam .أ

 Harga barang-barang di supermarket jelas .ب

 Di supermarket bertemu antara penjual dan pembeli .ج

 Harga barang-barang di supermarket murah .د

 Supermarket memiliki harga yang jelas .ه

ُمو َعات الت ِلَية ِمن الَفَواكه؟..... .9  أّي الئَمج 

َبة .أ  َبَصل، ِفل ِفل، ِخزَانَة، َحِقيئ 

َبة .ب  ِخَذاء، َبَصل، قَئَلم، َحِقيئ 

 تُئف اح، َمو ز، ِعَنب، ِبطِّي خ .ج

، ُسَكر، َحِلي   .د  بِمل ح ، َزي ت 

 ِفل ِفل، َبَصل، مَش ام، َطَماِطم .ه

 َما ّهِذه الص ورة؟ .10

 ه. ِقر طَاس   د. خَت ِفي ض  ج. مَثَن ب. حلَ م   ِسع ر .أ

َدُم ِلَمع رَِفة َدَرَجة احلَرَاَرة، ِهي..... .11 َتخ   آَلة  ُتس 
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َنة   .أ َياُس احلَرَاَرة ُحق  ه.  د. خَت ِفي ض ج. مَس اَعة ب. ِمق 

 ِقر طَاس

َفى يف الس اَعة الس ِدَسة َصَباح ا ."" أَذ َهُب إىَل  .12 َتش   الئُمس 

َلة إىَل الل َغة اإلن ُدونِي ِسَية  تَئر ِجم  َهِذه اجلُم 

 Saya pergi ke rumah sakit pukul delapan malam .أ

 Saya pergi ke sekolah pukul enam malam .ب

 Saya pergi ke rumah sakit pukul enam pagi .ج

 Saya pergi ke pasar pukul delapan malam .د

 Saya pergi ke rumah pada jam enam pagi .ه

 

 َرتِّب َهِذه الئَكِلَمات لُتَكوِّن مُج َلة  ُمِفي َدة   .13

ُعر  رِه  –َذَهَب  –الط ِبي ب  –إىَل  –َيش   َشِدي دٍ  –حُمَم د  – يف  –أِبملٍَ  –ألَن ه  –َصد 

ُعر أِبملٍَ َشِدي ٍد َذَهَب  .أ رِهأِلَن ه َيش   حُمَم د إىَل الط ِبي ب يف َصد 

رِه .ب ُعر أِبملٍَ َشِدي ٍد يف َصد   َذَهَب حُمَم د إىَل الط ِبي ب أِلَن ه َيش 

رِه إىَل الط ِبي ب .ج ُعر أِبملٍَ َشِدي ٍد يف َصد   أِلَن ه َذَهَب حُمَم د َيش 

رِه َذَهَب حُمَم د .د ُعر  يف الط ِبي ب إىَل َصد   أِبملٍَ َشِدي دٍ أِلَن ه َيش 

ُعر أِبملٍَ َشِدي دٍ  يف الط ِبي ب َذَهَب حُمَم د .ه رِه  أِلَن ه َيش   إىَل َصد 

َرَدات يف الص وَرة َحسَب التَئر تِي ب .14  أذ ُكر  الئُمف 
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َنة  –أقئ رَاص  .أ َياس احلَرَاَرة –ُحُبوب  –ُحق   ِمق 

َياس احلَرَاَرة  -ُحُبوب   .ب َنة  –ِمق   أقئ رَاص –ُحق 

َنة  –رَاص أقئ   .ج َياس احلَرَاَرة -ُحُبوب  -ُحق   ِمق 

َنة   .د َياس احلَرَارَة –أقئ رَاص  -ُحُبوب  -ُحق   ِمق 

َنة  -ُحُبوب  –أقئ رَاص  .ه َياس احلَرَاَرة -ُحق   ِمق 

 اِبألم ِس. الص َداعأِصب ُت اِبحلُم ى، َو الز َكام، َو  .15

 َمع ىَن الَكِلَمة ال يِت حَت َته اخَلط ُهَو.....

 Meriangه.  Pusing د. Pilekج.  Demamب.  Diare .أ

َواء ِمن .... .16 رَتِي الد   َنش 

َرَسة ب. الص ي َدلَِية الس و ق .أ تَئَية ج. الئَمد  َفى د. الئَمك  َتش   ه. الئُمس 

17. . َفى يف الس اَعة الس اِبَعة لَي ال  َتش  ُع حُمَّمد ..... الئُمس   تَئر ج 

 . يف ه  د. َمعَ   ج. َعن  ب. ِمن  أىَل  .أ

َلة الص ِحي َحة ...... .18  َهِذِه ِهَي اجلُم 

َفى اِبلس ي اَرةِ  .أ َتش  ُب أن  تَئُقو َم بِه َرَجع ُت إىَل الئُمس  رَاَءات ال يت جيَِ  د. و اإلج 
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َتاذ .ب ل َوصَفة الِعاَلج لأُلس  َفى َعَلي َك أن  َتعِرف   أمحِ  َتش  ه. يف َهَذا الئُمس 

رءات      اإلج 

 للَفح ص         

 َدع يِن أِقس  َحرَارتَك حُبقنةٍ  .ج

ُعر ابٍِر تَِفاع َدَرَجة احلَرَاَرة َو الص َداع." .19  " أش 

نِي ِسَية َلة إىَل الل َغة اإلن ُدو   تَئر ِجم َهِذه اجلُم 

 Saya merasa sakit di dada dan pusing .أ

 Saya menderita diare dan demam .ب

 Saya merasa suhu badan saya tinggi dan pusing .ج

 Saya merasa pusing dan panas .د

 Saya sedang baruk dan pilek .ه

 .... ما َهِذه الص و َرة؟  .20

َنةج. الئ َسرِي رب.  ئِميئ زَانال .أ ه.  مَس اعة الط ِبي بد.  ُحق 

َياس احلَرَاَرة  ِمق 

 ُكل  َما يَِلي ِمن  فَئَواِئد الس َفر إال  ....... .21

ِتَماع جِبََمال الئَمَناِظر   َو الثئ َقافَات التَئع رِي ف َعَلى الش ُعو ب .أ د. اإلس 

 الط ِبي ِعَية
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َياِحَية .ب َ الش ُعو ب   َمع رَِفة الئَمَعامل السِّ  ه. َمع رَِفة الثئ َقاَفة بَئني 

 التئ َعب َو َخَساَرة الئَمال .ج

 " َسافَئرَات  َعاِئَشة إىَل َجزِيئ َرة اَبىِل اِبلط ائَرة." .22

َلة إىَل الل َغة  نِي ِسَيةتَئر ِجم  َهِذه اجلُم   اإلن ُدو 

 Aisyah pergi ke pulau Bali naik Pesawat .أ

 Aisyah pergi ke pulai Bali sendiri .ب

 Aisyah pergi ke Bali dengan mobil .ج

 Aisyah pergi ke Bali dengan keluarganya .د

  Aisyah pergi ke pulau Bali .ه

نِي ِسَيا  .23 ُهو ر يف الَعاملَ.""إن ُدو   بَئَلد َمش 

َلة ُهو .....  اسُم الَعَلم يف َهِذه اجلُم 

ُهو ر .أ نِي ِسَيا ب. لَعامل َمش   ه. يف   د. بَئَلد  ج. إن ُدو 

 َرتِّب َهِذه الئَكِلَمات لُتَكوِّن مُج َلة  ُمِفي َدة ! .24

ر   اِبلّرَِمال –َلِعَب  –يف  –ُعَمر  –َشاِطئ الَبح 

ر اِبلّرَِمال َلِعَب يف ُعَمر .أ  َشاِطئ الَبح 

ر .ب  َلِعَب ُعَمر اِبلّرَِمال يف َشاِطئ الَبح 

ر َلِعَب ابلّرَِمال .ج  ُعَمر يف َشاِطئ الَبح 
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ر .د  َلِعَب ُعَمر ابلّرَِمال َشاِطئ يف الَبح 

ر َشاِطئ .ه  َلِعَب ُعَمر ابلّرَِمال يف الَبح 

 ......يَئَتَكو ُن الن ص االرَشادي ِمن َثاَلثَة َعَناِصر  .25

 اخلطَُوات  -الئَماَدة  -د. احلََدث   اخلطَُوات –الئَماَدة  –اهلَد ف  .أ

َاَهات –التئ ع ِلي ق  –احلََدث  .ب  -الئَماَدة  -ه. اهلَد ف   اإلجتِّ

َاَهات  اإلجتِّ

َاَهات  .ج  اهلَد ف -الئَماَدة  -اإلجتِّ

26. Salim berlibur dengan mengunjungi keluarganya di desa 

َلة إىَل الل غة الَعَربَِيةتَئر ِجم   َهِذه اجلُم 

 َقَضى َسامل يف الُعط َلة ِبزَِ َرة َعائَِلِته يف الَقر يَة .أ

َتَع َسامل يف الُعط َلة ِبزَِ رَة َعائَِلِته يف الَقر يَة .ب َتم   إس 

 َسافَئَر َسامل الُعط َلة ِبزَِ َرة َعائَِلِته يف الَقر يَة .ج

 ِبزَِ َرة َعائَِلِته يف الَقر يَةَقَضى َسامل الُعط َلة  .د

 َذَهَب َسامل الُعط َلة ِبزَِ َرة َعائَِلِته يف الَقر يَة .ه

ُز حُمَم د .... قَئب َل أن ُيَساِفَر إىَل َخارَِج الِباَلد. .27  جُتَهِّ

َرَوات .أ  الط َماِطم َو البُئر تُئَقال َو الئَمو ز َو اخَلض 
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َبة َو الت ذ ِكَرة َو َجَواز ا .ب َرة اخلُُرو ج َو الَعو َدةاحلَقيئ   لس َفر َو الت تثِيئ 

 الئِمل ح و احلَِلي ب و الز ي ت و الس َكر .ج

َبة و احلَاُسوب .د  القَلم و الِكَتاب و احلِقيئ 

 الت ذ ِكَرة و جَواَز الس َفار و الس َكر .ه

َلة الئُمِفي َدة الىت حَت َتِوي َعلى اسم الَنِكَرة ِهي .... .28  اجلُم 

 َخارِج الِباَلد ابلط ائَِرةأذ َهُب إىَل  .أ

ر .ب بُئو ع أُرِي ُد أن  أذ َهَب إىل َشاِطِئ الَبح   َهَذا اأُلس 

َرَسة الث اَنوِية .ج َد 
 حُمَم د طَاِلب  يف امل

ر .د  َرَجع ُت إىَل البَئي ِت بَئع َد الظ ه 

 الس ي اح الِذي ن يَئل َعبُئو ن َعَلى الّرَِمالِ  .ه

َنا إىَل  َوَصل َنا إىَل َهَذا الئَمطَار يف   .29 الش ق ِة بئئئئ..... الس اَعة الس اِدَسِة َصَباح ا، ُ   َذَهبئ 

 
َنة .أ رَة ج. احلَاِفَلة ب. الط ائَِرة الس ِفيئ  ه.   د. َسي ارَة األج 

 الِقطَار

م الئَمَكان يف َهِذه الص و َرة ؟ .30  َما اس 
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ر .أ  د. َمطَار   َشِطئ الَبح 

 ه. حَمَط ة   َشق ة .ب

َناء .ج  ِميئ 

 الثايناألسئلة الختبار الفصل الدراسي 

 اخرت اجلواب املناسبة بوضع دائرة حول احلرف الصحيح!

َ َغامنِِ  .1 ِلُكم  َساِلِمني  َ َ  ُحج اَج تَئَقب َل هللا أَع َماَلُكم  َوَأاَثَبُكم  ِبُكلِّ َخري ٍ َوأََعادَُكم  ِإىَل أه  ني 
َاِضي  يف َهِذِه ا

َلُة ُهَو ...بَئي ِت هللا. الِفع ُل امل  جلُم 
َ  د. ُحج اج ج. َخيئ ر   أَع َمال .ب تَئَقب لَ  .أ  ه. َساِلِمني 

بُئو ِع املاِضي. .2 َرَة َمَع َواِلَديئ َها يف اأُلس   ... زَيئ َنُب الُعم 
 ه. أَد ي تَ  د. أَد ي تِ  ج. أَد ت   أَد  َ  .ب أَد ى .أ

 ِمن  َمك َة َ  َعاِئَشة؟ َجعَ : َمىَت رَ  فَاِطَمةُ  .3
 : َرَجع ُت اِبأَلمِس. َعاِئَشة

 َتص ري ُف الِفع ِل املاِضي الص ِحي ح ِمن  الَكِلَمة اليت حَت تَئَها َخَط ُهَو ...
 ه. َرَجع ُتَما د. َرَجع َنا ج. َرَجع تِ  َرَجع تَ  .ب َرَجَعت   .أ

رَام يف املِيئ َقات، َونَئَويئ َنا  .4 َنا ثَِياَب اإِلح  ِ.العُ ... ثَِيابَئَنا َولَِبس  َعتَئني  َنا رَك  َرَة َوَصل يئ   م 
 الفع ُل املاِضي املَناِسُب هو ...

 ه. َخَلع ُتَما د. َخَلع َنا ج. َخَلع تِ  َخَلع تَ  .ب َخَلع تُ  .أ
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َرة ُهَناَك. بَئع   .5 َُكر َمة َوأََدت  الُعم 
َلة ِإىَل َمك َة امل بُئو ِع املاِضي  َسافَئَرت  َعِقيئ  َد َأن يف اأُلس 

ِت ُمَباَشَرة  ِإىل فُئن ُدق َمك َة.   َوَصَلت  ِإىل َمك َة تَئَوج ه 
رِي ِفِه َمَع فَاِعِلِه ُهَو ...  الَفع ُل املاِضي الذي الَ يَئتَئنَاَسُب َتص 

 ه. ُمَباَشرَة   د. تَئَوج ه تِ  ج. َوَصَلت   أََدت   .ب َسافَئَرت   .أ
 َعَناِصُر الن ص الس ر ِدي  التَئع َداِدَي ِهَي ... .6

َاَهات، الَقِضي ة َوالتئ ع ِلي ق .أ  االجتِّ
َاَهات، احلََدث َوالتئ ع ِلي ق .ب  االجتِّ
 التئ ع ِلي ق، احلََدث األول َواحَلَدث الث اين  .ج
َاَهات والتئ ع ِلي قالَقِضَية،  .د  االجتِّ
َاَهات، الَقِضَية َواحَلَدث .ه  االجتِّ

َر ُهَناَك. .7 ِر يف املِديئ َنِة َوَأَكل ُت الَتم   جَتَو َلت  يف َحِديئ َقِة الت م 
َلة ِمن  َعَناِصر الن ص الس ر ِدي التع َداِدي  َوِهَي ...  ّهِذِه اجلُم 

َاَهات  .ب الَقِضَية .أ  ه. الَوص فُ  التئ ع ِلي ق د. ج. احلََدث االجتِّ
ِر املاِضي. .8 ُنَئو َرة يف الش ه 

 َذَهب ُت َمَع َأيب ِإىل املِديئ َنة امل
َلة ِمن  َعَناِصر الن ص الس ر ِدي التع َداِدي  َوِهَي ...  َهِذِه اجلُم 

َاَهات  .ب الَقِضَية .أ  ه. التئ ع ِلي ق د. الَوص فُ  ج. احلََدث االجتِّ
 : ...؟ حُمَم د .9

َلَكة الَعَربَِية الس ُعو ِدي ة يف ُعط َليِت  َعِلي َم 
 : َسافَئر ُت ِإىَل الرَِ ض َعاِصَمُة امل

 املاِضَية.
 الس َ اُل الذي أَجاَب َعن ُه َعِلي  اجلََواب الس اِبُق ُهَو ...

 ؟ُعط َليِت املاِضَيةَمَع َمن  َسافَئر ُت يف  .أ
 ؟املاِضَية ُعط َليِت ِإىَل أَي َن َسافَئر ُت يف  .ب
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 َمىَت َسافَئر َت ِإىَل الرَِ ض؟ .ج
 َمىَت َسافَئر ُت ِإىَل الرَِ ض؟ .د
 ؟ُعط َليِت املاِضَيةِإىَل أَي َن َسافَئر َت يف  .ه

َنة يف َحَياتِِه. .10 َرة الث ِميئ   َشُعَر َأمح َد ِبُسُرو ٍر ِبَسَبِب َهِذِه اخلِبئ 
َلة ِمن  َعَناِصر الن ص الس ر ِدي التع َداِدي  ...     َهِذِه اجلُم 

َاَهات  .ب الَقِضَية .أ  ه. التئ ع ِلي ق د. الَوص فُ  ج. احلََدث االجتِّ
 َما َهَذا ؟ َهَذا ... .11

َشاَشُة  .أ
 احلَاُسو بِ 

  .ب
 الَشاِحن

ج. اجلَو ال 
 الذ ِكي

د. َشاَشة  
ِسي ة  َلم 

 ه. الَفتَرة

 الَ َتُدل  َعَلى َأن أَل َعاب اإِلنرتِنت َضار ة  ِهَي ... احُلج ة اليت .12
ِصي ة  .أ لَِياتِِه الش خ  ُ و  َال الِطف ل ِلَمس   تُئَ ثُِّر يف إمه 

َنة .ب  ُتَسبُِّب الُسم 
 ُتَسبُِّب الَكَسِل يف التئ َعلمِ  .ج
َل إن ِطَوائِّيا َوَأاَننِيّا .د ِبُح الِطف   ُيص 
ُل َماِهر ا يف  .ه ِبُح الِطف  َرَسةُيص  ِس يف املد  ي ِع الد ُرو   مجَِ

َما ِهَي َأض رَار ألَعاب اإِلن رت ِنت، ِلَذا، الَ تَئل َعبُئو َها َكِثيئ ر ا، َواحَفظُو ا أَنئ ُفَسكم  .13
َرار. ِدقَاءُكم  ِمن تِل َك اأَلض   َوَأص 

َلة ِمن َعَناِصِر الن ص البُئر َهاين َوِهَي ...  َهِذِه اجلُم 
َاَهات ج. الت ت ِكي د قي  التئ ع لِ   .ب الَقِضَية .أ  ه. احُلَجج د. االجتِّ

 اجلَو اُل ُيَساِعُدين َعَلى االتَِّصاِل ِبَصِدي ِقي. .14
َلة ِمن َعَناِصِر الن ص البُئر َهاين َوِهَي ...  َهِذِه اجلُم 

َاَهات التئ ع ِلي ق  .ب الَقِضَية .أ  ه. الت ت ِكي د د. احُلَجج ج. االجتِّ
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َرَة ِعرَب الَوت َساب ِإيَل ، َ  اَنِدي ن؟: َهل   َسل َمى .15  يُئر ِسُل الّرَِساَلَة الَقِصيئ 
 : نَئَعم . اَنِدي ن

 الِفع ُل املَضارِع املَناِسب ِمن الَكِلَمة اليت حَت تَئَها َخط  ُهَو ...
َ  أُر ِسلُ   .ب تُئر ِسلُ  .أ  ه. تُئر ِساَلنِ  د. نُئر ِسلُ  ج. تُئر ِسِلني 
 

ِ َلة َرق م لاقئ رَأ َهَذا الن ص   (18-16إِلَجابَِة اأَلس 
اجلّوال الذكي يسئئاعدان على اإلتصئئال ابألهل واألصئئدقاء  ألّن اجلّوال الذكي دحتمل  
كثريا من التطبيقئئات اليت يعطينئئا اخليئئارات يف طرق االتصئئئئئئئئئئئئئئئئال، مثئئل: واتسئئئئئئئئئئئئئئئئاب 

ما إوإنسئئتقرام وتويرت وغريها  لذلك يسئئتخدم الناس اجلوال الذكي يف حياهتم اليومية 
 يف األعمال أو يف احلياة االجتماعية.

 الفعل املضارع الذي ال يناسب فاعله من النص السابق هو ... .16
 ه. دحتمل د. يعطينا ج. يستخدم جُي ِهزُ   .ب يساعدان .أ

 هل للجوال الذكي منافع يف حياة الناس؟ .17
 نعم، هذا اجلوال الذكي ال ينفع يف حياة الناس  .أ

 ال، هذا اجلوال الذكي ال ينفع يف حياة الناس  .ب
 نعم، هذا اجلوال الذكي ينفع يف حياة الناس  .ج
 ال، هذا اجلوال الذكي ليس له منافع يف حياة الناس  .د
 نعم، هذا اجلوال الذكي يضّر يف حياة الناس  .ه

 اجلملة اليت ال تتناسب مع النص السابق هي ... .18
 عماهِلِم  يستخدم الناس اجلوال الذكي لتسهيل أ  .أ

 واتساب وانستقرام من تطبيقات االتصال والتواصل يف اجلّوال الذّكي  .ب
 األعمال هي من تطبيقات اجلّوال الذّكي  .ج
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 يساعد اجلّوال الذّكي الناس يف حياهتم االجتماعية  .د
 هذا اجلّوال الذّكي ليس له منافع يف حياة الناس .ه

 : ............؟ الطالب األول .19
 هذا احلاسوب احملمول خفيف يف احلمل. : ألنّ  الطالب الثاين

 الس ال املناسب هو ...
ُب الناس احلاسوب احملمول؟  .أ  ملاذا جيُِ

 هل احلاسوب احملمول ينفع يف أعمال الناس؟  .ب
 ما أمهية هذا احلاسوب احملمول؟  .ج
 ملاذا احلاسوب احملمول أخف من جهاز احلاسب املكتيب؟  .د
 هل حتب احلاسوب احملمول؟   .ه

 واتساب يف االتصال؟ ملاذا تستخدم .20
 ألّن واتساب يساعدان يف إرسال الصور إىل غريان  .أ

 ألّن واتساب من تطبيقات اجلّوال الذّكي  .ب
 ألّن واتساب يساعدان يف مشاهدة الفيديو  .ج
 ألّن واتساب ال يستطيع إرسال الّرسالة الّنصّية  .د
 ألّن واتساب يساعدان يف إرسال الفيديو .ه

 توجد ... أد ن رمسية يف إندونيسيا.كم دينا رمسيا يف إندونيسيا؟  .21
 ه. سبعة د. ثالثة ج. سّتة فسة  .ب أربعة .أ

 يتعّبد البوذيون يف ... .22
معبد   .ب مسجد .أ

 "فورا"
ج. معبد 
 "فيهارا"

د. الكنيسة 
 للربوتستانت

ه. الكنيسة 
 للكاتوليك

 اجلملة ال تتناسب مع احلياة الّدينية يف إندونيسيا هي ... .23
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 تعيش األد ن يف إندونيسيا أبمن وسالمٍ   .أ
 يتسامح اإلسالم مع األد ن األخرى  .ب
 توجد اَ ادلة بني األد ن يف إندونيسيا  .ج
 يساعد اإلسالم األد ن األخرى يف احلالة االجتماعية   .د
 يقوم امليلم نساعدة املسيحي يف احلالة االجتماعية  .ه

 هذه اجلملة من تعريف الّدين إال ... .24
 م العالقة بني البشر وغريهتنظّ   .أ

 يقّرب البشر مع رّ م  .ب
 تنظّم أخالق اإلنسان مع حميطه  .ج
 تنظّم حياة اإلنسان يف العبادة  .د
 يقّرب البشر إىل املعاصي  .ه

 "الطالب ا تهد يدرس يف الفصل". .25
 اجلملة الفعلية من هذه اجلملة اإلمسية هي ...

ا  .أ  جيتهد الطّالب ليكون جمتهد 
 يدرس الطّالب ا تهد يف الفصل  .ب
 يف الفصل الطّالب ا تهد  .ج
ا  .د  يدرس الطّالب ليكون جمتهد 
 يدرس الطّالب يف ا تهد  .ه

 ... هو دين  خالص  هلل. .26
 الكلمة املناسبة لتكون اجلملة اإلمسية الصحيحة هي ...

 ه. اإلسالم د. املع ُبد   ج. القّبة الكنيسة .ب املسلمة .أ
 املسلمة ... .27
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 الصحيحة لتكون اجلملة اإلمسية هي ...الكلمة 
 يصّلي يف املسجد  .أ

 طَيَِّبة  .ب
َ مَجَاَعة  .ج  ُتَصلِّني 
 طَيِّب    .د
ي ل    .ه  مجَِ

 يتكون النص الوصفي من عنصرين مها ... .28
َاهات واحلََدث  .أ  االجتِّ

 الوصف العام والوصف اخلاص  .ب
 الَقِضَية والوص فُ   .ج
 احُلَجُج والت ت كي د  .د
َاهات وال َوص ُف اخلَاص  .ه  االجتِّ

 (30-29اقرأ هذه الفقرة إلجابة األس لة رقم ل
القّبة هي أحد عناصئئئئئئر العمارة اإلسئئئئئئالمية وتقع فوق البناء، وتصئئئئئئنع القّبة من مواد 
خمتلفة، فقد تصئئنع من الّذهب كمسئئجد د ن املهري، هذا املسئئجد مشئئهور ويُئَلَقُبُه 

يتعّجب الّناس من مجال هذا املسئئئئئئجد، ويزور النّاس الناس نسئئئئئئجد القّبة الّذهبية، و 
 هذا املسجد من أحناء املناطق يف إندونيسيا.

 من اجلملة اإلمسية الصحيحة هي ... .29
 القّبة هي أحد عناصر العمارة اإلسالمية .أ

 يتعّجب الّناس من مجال هذا املسجد  .ب
 يلقبه الّناس نسجد القّبة الّذهبية  .ج
 يَئُزور النّاس من أحناء املناطق يف إندونيسيا  .د



115 
 

 يَئُزو ُر النّاس هذا املسجد  .ه
 اجلملة اليت تدّل على الوصف العام هي ... .30

 القّبة هي أحد عناصر العمارة اإلسالمية وتقع فوق البناء  .أ
 ويُئَلقبه الّناس نسجد القّبة الّذهبية  .ب
 فقد تصنع من الّذهب كمسجد د ن املهري  .ج
 يتعّجب الّناس من مجال  هذا املسجد  .د
 يُزوُر الّناس من َأحن َاِء املَناطق يف إندونيسيا .ه

 أسئلة ملواد التعليمية  
و الدرس  الرقم

 املوضوع
اجلوانب 
 امللحوظة

 األسئلة نوع

 األول 1
 التسويق

 استمع إىل املفردات،   اكتبها حتت الصور . .أ االستماع
 لصحيح( أو لخطت( بني القوسني، وصحيح اخلطتاستمع إىل احلوار،   اكتب  .ب

 ذهب الوالدان إىل ا تمع التجاري ل...( .1
 الصحيح:................ 

يُرِيد االبن أن يَذهب إىل السئئئئئئوق التقليدي ألن الثمن فيه أغلى من ا تمع  .2
 التجاري ل...(

 الصحيح:................
 يدة ل...(الوالد واالبن أن يذهب يشرت ن املالبس اجلد .3

 الصحيح:.................
 الزبون يشرتي الضروات الطازجةل...( .4

 الصحيح:.................
 املطلوب نائه وفسني ألف روبيةل...( .5

 الصحيح:.................
اقرأ اجلمال التالية،   قل لصحيح( إذا كانت اجلملة صحيحة أو لخطت( إذا   .أ القراءة

 اخلطتكانت خاط ة،   صحيح 
 ا تمع التاجاري تباع فيه كل احلجات اليومية. .1
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 دحتاج املشرتي يف ا تمع التجاري إىل مقابلة البائع ليتمكن من شراء .2
 يف ا تمع التجاري ختفيضات كبرية. .3
 السعر يف ا تمع التجاري أغلى من السعر يف السوق التقليدي .4
 مكان ا تمع التجاري ومجيل .5

 أجب عن الس لة اآلتية .ب
 هل تتابع يف ا تمع التجاري احلجات اليومية؟ .1
 ملاذا خيتار الناس أن يشرتوا حاجاهتم من ا تمع التجاري؟ .2
 هل يف ا تمع التجاري ختفيضات كثرية؟ .3
 أذكر خصاءص ا تمع التجاري؟ .4
 ما الفرق بني السوق التقليدي وا تمع التجاري؟ .5

 
 عني العدو واملعدود فيما يلي .أ القاعدة

 يف الكهف ثالمثائة ثنةٍ  لبثوا .1
 اشرتيت احمِلفظة نائة ألف روبيةٍ  .2
 قرأت ألف كتابٍ  .3
 عندي فسة اآلف كتاٍب  .4
 يف الصندوق مليار روبيةٍ  .5
 امالء الفرغات التالية ابلعدد واملعدود املناسبني .ب

  اشرتيت احمِلفظة بئ ... .1
 (seratus ribu rupiah) 

 قرأت ... .2
(seribu kitab) 

 (Lima ribu kitab) عندي ... .3
 يقرأ...القرآن يف املسجد  .4

(dua juta orang laki-laki) 
 يف املصنع ... .5

(satu miliar laki-laki) 
 هات مجال كما يف املثال  .ج

1. 1,000,000 
 لاملطلوب مليون ربوية(

2. 4.000,000 
3. 50.000,0000 
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4. 18.000.000 
5. 33.000,000 
6. 13.500.000 
7. 98.000,000 
8. 63.000.000 

 
 الكلمتني لتصبح تعبريا  كما يف املثالصل بني  .أ الكتابة

 أي     فضلك     مرحبا، أي خدمة .1
 مليون   وعشرون ................. .2
 واحد   خدمة ................... .3
 من     خضراء .................. .4
 حقيبة   اثنان ................... .5
 كتاابن  روبية ...................  .6

 لتكون مجال مفيدةرتب الكلمات اآلتية  .ب
 مررتُ -رجل-نليون .1
 البائع-االف-إىل-روبية-دفعتُ -تسعة .2
 مليار-روبية-املطلوب-ثالثون .3
 روبيةٍ -الباقي-فسون-ألف .4
 واللنب والشاي-الزبون-يشرتي-السكر .5

 رتب اجلمال اآلتية لتكون فقرة واحدة .ج
 حتتاج املعاملة يف السوق التقليدي إىل املقابلة بني البائع واملشرتي. .1
 وق التقليدي مكان تباع فيه احلاجات اليومية.الس .2
 وسعر هذه األشياء أرخص من سعرها يف ا تمع التجاري عادة، .3
 نستطيع أن نسرتي الفواكه املتنوعة مثل الربتقال والعناب وغري ذلك، .4
 يشعر الناس ابلسرور عند شراء حاجاهتم من سوق التقليدي .5

 ابلصور كما يف املثال التايلتبادل احلوار مع زميلك مستعينك  .أ الكالم
 : أي كتاب تريد؟1: مرحبا، أي خدمة؟   ط1ط 
 : أريد كتاب أخضر2: أريد كتااب              ط2ط
 تبادل احلوار مع زميلك مستعينك ابلصور كما يف املثال التايل .ب

 املشرتي : بكم احلقيبة؟
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 البائع : احلقيبة بثالث ماليني روبية
 البائع : هذه هي احلقيبة، املطلوب ثالثة ماليني روبية 

 املشرتي : تفضل، هذه ثالثة ماليني روبية
 أجر احلوار مع زميلك مستعينا ابلصور التالية .ج

 
 الثاين 2

 الصحة
 استمع إىل احلوار،   أجب عن األس لة اآلتية  .أ االستماع

 نا شعر إبراهيم ؟ .1
 كيف ذهب إبراهيم إىل املستشفى؟ .2
 ماذا فعل الطبيب إلبراهيم؟س .3
 هل أعطى الطبيب إبراهيم وصفة طبية؟ .4
 مب نصح الطبيب إبراهيم؟ .5

 استمع إىل النص،   أكمل الفراغات اآلتية .ب
يذهب سئئئئئئئامل إىل املدرسئئئئئئئة ....يوم األربعاء...أن صئئئئئئئاحبه عبد هللا يغيب...ذلك 

ذا غائب هاليوم. يسئئئئتل سئئئئامل... أصئئئئحابه داخل الفصئئئئل: أين عبد هللا، هل هو 
اليوم؟، قال حسئئان: نعم، عبد هللا غائب، ألنه مريض. بعد أن رجع ...املدرسئئة، 
ذهب سئئئئامل...بيت عبد هللا يف السئئئئاعة الثانية هنارا، وقابل سئئئئامل عبد هللا يف غرفته 
النوم مضئئئئئئئئئئئطجعا فسئئئئئئئئئئئلم عليه بلطف،... كيف حالك   أخي؟ قال عبد هللا قد 

وم اإلثنني،... كثريا كتين مريض منذ أ م أصئئئئئئئئئئئئابتين احلمى،...، والصئئئئئئئئئئئئداع منذ ي
طويلة. قال سئئامل: الأبس عليك، طهور إن شئئاء هللا، شئئفاك هللا وعافاك. هل ... 
إىل طبيئئب؟ قئئال عبئئد هللا: قئئد ذهبئئت إىل الطبيئئب ابألمس، ... طبيئئب وأعطئئاين 

 وصفه طبية، وطلب مين... كثرية، وشرب الدواء كل يوم ثالث مراٍت.
 ع إىل احلوار،   اكتب لصحيح( أو لخطت( بني القوسني، وصحيح اخلطتاستم .أ القراءة

 ذهب حممد إىل طبيب االسنان لعالج مرضه ل...( .1
 الصحيح:................ 

 يشعر حممد بنزله برد، وبزكام أصابه منذ يوم اخلميس ل...( .2
 الصحيح:................

 يفصح الطبيب حممدا على السرير ل...( .3
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 الصحيح:.................
 أمر الطبيب حممد أن يشرب الدخان كل يومل...( .4

 الصحيح:.................
 شرب الدخان من أسباب التهاب احللقل...( .5

 الصحيح:.................
 أجب عن هذه األس لة اآلتية .ب

 ملاذا يذهب حممد إىل املستشفى؟ .1
  املستشفى؟هل أعطى الطبيب حممدا وصفة طبية قبل الذهاب إىل .2
 أبي أملٍَ يشعر حممد؟ .3
 ماذا قال الطبيب حملمد بعد فحصه؟ .4
 هل التدخني سبب من أسباب األمراض؟ .5

 عني حروف اجلر والعطف فيما يلي .أ القاعدة
إبراهيم طالب يف املدرسئئئة الثانوية، يذهب إىل املدرسئئئة صئئئباحا مبكراكل يوم، ويف 
يوم من األ م يف أثناء الداسئئئئئئئية شئئئئئئئعر أبمل شئئئئئئئديد يف بطنه ونزلة برد يف جسئئئئئئئده، 
فذهب إىل املسئئئتشئئئفى بسئئئيارة املدرسئئئة. وبعد أن وصئئئل إىل املسئئئتشئئئفى طلب منه 

بية ونصحه ه الطبيب وصئفة طالطبيب أن يشئرتيح على السئرير ليفصئحه،   أعطا
نا يلي: أوال أن يشئئئئئئئئئئئئئئئرب الدواء ثالث مرات كل يوم، واثنيا أن يتناول الوجبات 

 الثالث يف وقتها، واثلثا أن يشرتيح راحة كافية. 
 إمالء الفرغات التالية حبرف اجلر والعطف .ب

 حممد يسئئئتتذن ... العمل ألنه يسئئئعر ابرتفاع درجة احلرارة ... السئئئداع. قاس أبوه
درجئئة حرارتئئه، يف البيئئت نقيئئاس احلرارة. فتعجئئب أبوه من إرتفئئاع درجئئة حرارتئئه، 
ودعاه أبوه ...املسئئئتشئئئفى ابلسئئئيارة مباشئئئرة. ويف املسئئئتشئئئفى فحصئئئه الطبيب ... 
غرفة ..يراه اإللتهاب داخل احللق،... هو سئئئئبب إرتفاع احلرارة ... جسئئئئد حممد. 

ال: تناول لشفائه إبذن هللا: أو بعد ذلك أعطى الطبيب حممد وصفة طبية ونصائح 
الدواء ثالث مرات... اليوم. واثنيا: اسئئرتح راحة كافية، واثلثا: ال تشئئرب الدخان 
مرة أخرى إلن شرب الدخان راس كل الداء... ابتعاد عن املدخنني، ورابعا: أكِثر 

 ...أكل اخلضروات ...الفواكه.    
 يف املثال صل بني الكلمتني لتصبح تعبريا  كما .أ الكتابة

 أمريض     فضلك    أمريض أنت هذا اليوم؟ .1
 مب      احلرارة..................... .2
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 وصفة   الدام ................... .3
 نزلة      أنت ................... .4
 ضغط    تشعر ................. .5
 مقياس    طبية ................... .6
 رتب الكلمات اآلتية لتكون مجال مفيدة .ب

 مرات-الدواء-يشرب-حممد-ثثال .1
 ذهب-بسيارة-املستشفى-إىل-هو-املدرسة .2
 يل-الطبيب-كتب-أمرين-و-وصفة الطبية-أبالسرتاحة .3
 من-ابألمس-املستشفى-رجع-سامل .4
 شديد-يف-حسن-أبمل-شعر-بطنه .5

 رتب هذه اجلمل لتكون فقرة واحداة  .ج
 اثنيا أن يتناول الوجبات الثالث يف وقتها .1
 ث مرات كل يومأوال أن يتناول الدواءثال .2
 اثلث أن يشرتيح راحة كافية .3
وبعد أن وصئئئل إبراهيم إىل املسئئئتشئئئفى طلب منه أن يشئئئسئئئرتيح على السئئئرير  .4

 ليفحصه
 أعطاه الطبيب وصفة طبية ونصحه نايلي .5

 عرب رأيك يف استخدام حروف اجلر وخروف العطف مما كتبه زميلك .د
 تبادل احلوار مع زميلك كما يف املثال .أ الكالم

 إسهال، زكام، بطن(لصداع، 
 صدر –األب -املثال: حممد 

 م : مب تشعر   أمحد؟
 أ : أشعر أبمل شديد يف صدري 

 م : هل شربت الدواء؟ 
 أ : شربته مرة واحدة يف اليوم

 م: هللا يشفيكم
 أ: آمني، هللا يسلمك

 اختار صورة من الصور التالية،   عرب عنها أمام زمالئك .ب
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 املوضوعات اآلتية، وحتدث عنه مع زميلكاختار موضوعا من  .ج
 يف املستشفى .4
 يف عيادة املرضى .5
 يف الصيدالية .6

 عرب رأيك يف استخدام حروف العطف مما حتدث عنه زميلك .د
 الثالث 3

 السفر
 

 استمع إىل املفردات،   اكتبها حتت الصور . .أ االستماع
 خلطتا استمع إىل احلوار،   اكتب لصحيح( أو لخطت( بني القوسني، وصحيح .ب
 سفار حسن إىل إندونيسيا يف الشهر املاضي ل...( .1

 الصحيح:................ 
 زار حسن عمه يف مصر مع أخيه ل...( .2

 الصحيح:................
 يف مصر، ذهب حسن إىل اجلبال واألهرامات ل...( .3

 الصحيح:.................
 قضي حسن يف مصر فسة أ مل...( .4

 الصحيح:.................
 شعر حسان ابلسعادة أثناء رحلته إىل مصرل...( .5

 الصحيح:.................
 فكر يف إجابة األس لة اآلتية .أ القراءة

 هل سافرت إىل خارج البالد من قبل؟ أين؟ ومىت؟ .1
 مب تشعر بعد السفر إىل خارج البالد؟ .2
 كيف خربئك يف خارج البالد؟ .3

  ضئئئئئئئئئع لصئئئئئئئئئحيح( إذا كانت اجلملة صئئئئئئئئئحيحة أو لخطت( بني إقرأ اجلما اآلتية،  .ب
 القوسني،   صحيح اخلطت

 سفار فاتح إىل جزيرة العرب يف اليوم اإلجازة ل...( .1
 الصحيح:................ 

 أعد فاتح وعائلته جواز السفر، وأتشرية اخلروج فقط ل...( .2
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 الصحيح:................
 مطار سوكارنو هاتى ندينة جاكر ا ل...(وبعد مدة طويلة وصلت الطائرة إىل  .3

 الصحيح:.................
 حينما وصل فاتح إىل جزيرة جاوى سكن فس الشقىةل...( .4

 الصحيح:.................
 شعر فاتح  ابلسرور والساعدة يف غطلةل...( .5

 الصحيح:.................
 أجب عن األس لة اآلتية .ج

 سيا؟مىت سلفر فاتح وعائلته إىل إندوني .1
 هل سافر فاتح مع عائلته ابلقطار؟ .2
 كيف استعد فاتح وأسرته قبل السفر إىل خارج البالد؟ .3
 ماذا فعل فاتح يف اطئ البحر؟ .4
 كيف كانت عطلة فاتح يف إندونيسيا؟ .5

 عني االسم النكرة واملعرفة فيما يلي  .أ القاعدة
نب النافذة جاسئئئئئافر فاتح وعائلته إىل إندونيسئئئئئيا يوم األحد ابلطائرة، وجلسئئئئئوا 

ملشئئئئئشئئئئئاهدة املناظر اجلميلة من علو، وبعد عشئئئئئر سئئئئئاعات وصئئئئئلت الطائرة إىل 
مطار جواندى ندينة سورااب ،   ذهبوا إىل مكان للراحة، وصلوا الظهر جامعة 

 يف املصلى، وتناولوا بعض األطعمة يف املطعم.
 إمالء الفرغات التالية ابسم نكرة أو معرفة .ب

درسئئئئئئئئئئئئئئئئة الثئئانويئئة نئئدينئئة...، ذهبئئت مع عئئائليت إىل... ابيل  أان إبراهيم... يف املئئ
كامبانغ، يف يوم اإلجازة... إللى شئئئئئئئاطئ البحر لالسئئئئئئئرتاحة من تعب األعمال 
اليومية. ذهبنا إىل شئئئئئاطئ ابيل كامبانغ ابلسئئئئئيارة ي السئئئئئاعة السئئئئئادسئئئئئة صئئئئئاحبا 
ووصئئئئئلنا يف السئئئئئاعة التاسئئئئئعة صئئئئئاحبا،   بسئئئئئطنا... على الرمال، ووضئئئئئعنا ... 
واملشئئئئئئئئئئئئئروابت عليه، وجلسئئئئئئئئئئئئئنا على الفرال، فشئئئئئئئئئئئئئاهدان املناظر اجلميلة والبحر 
ولونه...، لعب ...ابلرمال واملياه.وبعد أن انتهينا من التمشئئئئيه يف شئئئئاطئ البحر 

 وجعنا إىل بيتنا. كتنت عطلة رائعة وممتعة.    
 مجال حتتوي كل مجلة منها على اسم معرفة واسم نكرة 5كون   .ج

 عناصر النص لاالجتاهات، واحلدث، والتعليق( املناسبة للجمال التاليةعني  .أ الكتابة
 نظرت عائلة فاتح إىل مجال املناظر على جانيب الطاريق .1
 سافر فاتح وعائلته إىل إندونيسيا يف يوم األحد ابلطائرة. .2
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صئئئئلى فاتح مع عائلته الظهر جامعة يف املصئئئئلى، وتناولوا بعض األطعمة  يف  .3
 املطعم

 لسرور والساعدةوشعر فاتح اب .4
بسئئئئئئئئئئئط فاتح وعائلته الفرال على الرمال، وجلسئئئئئئئئئئئوا أمام البحر، وشئئئئئئئئئئئاهدوا  .5

 املناظر اجلميلة، والبحر بلونه األزرق.
 أكمل اجلمل على حسب عناصر النص السردي التعدادي التالية .ب

 لاالجتاهات(  .1
 يف...سافرت إىل ...

 لاحلدث( .2
 حينما وصل ...

 لالتعليق( .3
 سفرشعرت بئ ... يف هذا ال

 كون مجال على حسب عناصر النص السردي التعدادي مستعينا ابلصور التالية   .ج

 تبادل احلوار مع زميلك كما يف املثال .أ الكالم
 هنر االنيل( -2طالبة-1لطالبة

 اجلبال(-2طالبة-1ل طالب
 األهرامات(-2طالبة-1لطالبة

 شاطئ البحر(-2طالبة-1لطالبة 
 البحرششاطئ  -2طالب  -1املثال: طالب 

 : أين قضيت العطلة الصفية  فاتح؟1
 : قضيت العطلة الصفية يف البحر2
 : لقد قديت عطلة رائعة وسعيدة   فاتح1
 : عطلة سعيدة   حممد، شكرا2
 : مع السالمة 1
 : هللا يسلمك 2

 اخرت صورة من الصور التالية،   عرب عن مضموهنا من خيالك .ب
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 اخرت إحد العبارات التالية عن السياحة، وحتدث عنها مع زميلك  .ج

 ذهبت إىل شاطئ البحر مع األسرة .4
 عطلة يف جزيرة ابيل .5
 سافرت إىل مصر .6

 الرابع 4
احلج 
 والعمرة

 استمع إىل املفردات،   اكتبها حتت الصورة املناسبة .أ االستماع
 القوسني، وصحح اخلطتاستمع إىل احلوار،   اكتب الصحيح أو اخلطت بني  .ب

 أّدى هاشم العمرة يف األسبوع املاضي ل...( .1
 الصحيح:................ 

 ذهب سامل مع والده إىل مكة املكرمة ل...( .2
 الصحيح:................

 لبس سامل لباس اإلحرام يف املسجد احلرام ل...( .3
 الصحيح:.................

 طاف سامل حول الكعبة ستة أشواٍطل...( .4
 الصحيح:.................

 سع سامل قبل الطوافل...( .5
 الصحيح:.................

 شعر سامل ابلسعادة ألنه أدى عمرته األوىل  .6
 الصحيح:.................

 امالء الفراغات كما يف املثال التايل .أ القراءة
 املثال: مىت ذهب الكاتب؟ ذهب الكاتب يوم اخلميس املاضي

 الكاتب؟....إىل أين ذهب  .1
 .....؟ خلع لباسه ولبس لباس اإلحرام .2
 كم شوطا طاف الكاتب خول الكعبة؟.... .3
 .... ؟ سعى الكاتب بني الصفا واملروة .4



125 
 

 مىت غادر الكاتب إىل املدينة؟ ..... .5
 ..... ؟رأى الكاتب املسجد النبوي العظيم  .6
 ماذا زار الكاتب يف املسجد النبوي؟ ..... .7
 التمر بعد صالة العصر .... ؟ زار الكاتب حديقة .8
 أين صلى الكاتب العصر؟ ..... .9

 ... ؟ شعر الكاتب ابلسعادة .10
 عني عناصر النص السردي التعدادي املناسبة للعبارات التالية  .ب
 بعد أن صليت يف املسجد احلرام سقطت يف الطريق إىل الفندق .1
 حكت أخيت أبهنا قد أدت احلج يف الشهر املاضي .2
 فرحا شديدا فرحت  ذه اخلربة الثمينة .3
 زار أخي املسجد النبوي وصلى فيه ركعتني  .4

 أكمل تصريف األفعال املاضية التالية .أ القاعدة
 هو  : شعر، ... ، سعى،...،  .1
،...،وصلت   .2  هي :.... ، لبست 
 أنَت: شعرَت،... ، سعيَت،...، .3
 أنِت:...،لبسِت، ...،وصلِت، .4
 أان  :شعرُت،...، سعيُت، ...، .5
 وصلنا حنن :...، لبسنا،...، .6
 إمالء الفراغات ابألفعال املاضية املناسبة .ب

 فقدت يف مكة
... مكة املكرمة للمرة األوىل يف عاع ألفني وسئئئئتة ألداء العمرة، بعد أن انتهيت 
من أداء العمرة، جلسئئئئئت يف زاوية املسئئئئئجد   ... القرآن، وما شئئئئئعرت أنين قد 

ا دعود إىل الفندق م... عن احلجاج األخرين يف نفس ا موعة. وحني ... أن أ
وجدت الباب الصئئئئحيح للخروج إىل الفندق، لقد ... يف مكة، حىت سئئئئاعادين 

 العسكر وأوصلوين إىل الفندق.   
 عني األفعال املاضية من احلوار التايل،   اكتبها .ج

 ط: مسعت اخلرب من والديت أنك أديت احلج يف موسم احلج املاضي
 مكة املكرمة ألداء احلج. أ: صدقت   طاين، ذهبت مع والديت إىل

 ط: رحلة سعيدة، هل أديت مناسك احلج كاملة؟
 أ: احلمد هلل، أديت مجيع املناسك.
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 ط: هل صمت يف اليوم التاسع من ذي احلجة هناك كما صمنا هنا؟
أ: ال، ما صئئئئئئئمت ذلك اليوم، بل  وقفت يف جبل عرفة، إذا ما وقفت فال حج 

 يل.
 األضحى، أي يف العاشر من ذي احلجة؟ط: وماذا فعلت يف يوم عيج 

 أ: ذحبت اهلدي يف مىن تقراب إىل هللا عّز وجل
 ط: حجا مربورا وسعيا مشكورا

 أ: آمني، شكرا على دعائك   صاحيب. 
 أعد صياغة الفعل املاضي نا يناسب فاعله يف اجلمل اآلتية .د

 أان وأسريت لزار( مكة يف الشهر املاضي ألداء احلج .1
 لقرآن بعد الصالة الفجرلقرأ( صافية ا .2
 مىت لوصل( إىل عرفة للوقوف فيها   علي؟ .3
 لانطلق( مع أخي الكبري إىل املدينة بعد العمرة .4
 لصلى( عمي ركعتني يف املسجد النبوي .5
 أين لقضى( العطلة املاضية   خليلة؟  .6

 أكمل اجلمل من عناصر النص السردي التعدادي التايل .أ الكتابة
 ذهبت إىل...لاالجتاهات( يف...  .1
 لالتعليق( ... هناك و...  .2
 لاحلدث( شعرت بئ ... يف هذا السفر .3

 أكتب مجال تشتمل على الكلمات اآلتية .ب
 األسبوع املاضي .1
 زرت  .2
 أخذت التصوير .3
 بت   .4
 شعر تُ  .5

 كون مجال من عناصر النص السردي التعدادي التالية .ج
 االجتاهات :....................  .1
 .................احلدث األول:  .2
 احلدث الثاين:.................. .3
 التعليق:........................ .4

 عرب رأيك يف استخدام تصريف الفعل املاضي اللغوي مما كتبة زميلك .د
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 تبادل احلوار مع زميلك كما يف املثال  .أ الكالم
 يف الشهر املاضي/ املدينة املنورة/زار/ املسجد النبوي/ التعظيم .4
 يوم اخلميس املاضي/جبل عرفة/ وجد/ احلجاج الكثريون/ شعر/ السروريف  .5
 أمس/ املدينة/ شاهد/مسجد قباء/ شعر/الساعدة  .6

 املثال: يف األسبوع املاضي/ مكة أدي/العمرة/ شعر/ السعادة
 : إىل اين ذهبت يف األسبوع املاضي؟1الطالب 
 : ذهبت إىل مكة املكرمة2الطالب 
 هناك؟: ماذا أديت 1الطالب 
 : أديت العمرة 2الطالب 
 : مب شعرت؟1الطالب 
 : شعرت ابلسعادة  2الطالب 

 اخرت صورة من الصور التالية،   تكلم عنها أمام زمالئك .ب
 
 
 
 

 
اخرت إحئئئئدى العبئئئئارات التئئئئاليئئئئة عن  .ج

 احلج والعمرة، وحتدث عنها مع زميلك
 أديت العمرة  .4
 أدى أيب احلج .5
 العطلة يف مكة .6

 استخدام تصريف الفعل املاضي اللغوي مما حتدث عنه زميلكعرّب رأيك يف  .د
 اخلامس 5

تكنولوجيا 
اإلعالم 
 واالتصال
 

 استمع إىل النص الربهاين   أكمل الفرغات بكلمات املناسبة  .أ االستماع
رأىي أن اجلوال ... على االتصال أبهل واألصدقاء، ألن اجلوال الذكي ... ابلعديد 
من املميزات. ال ... على التواصئئئئئئل وإرسئئئئئئال الرسئئئئئئالة القصئئئئئئرية، بل نسئئئئئئتطيع ... 
الصورة والفيديو إىل مجيع أحناء العامل. يتصل الناس بغريهم بوسيلة اجلوال حىت ... 

درس بعيدا عن البيت. اجلوال ... كثريا من ... االبن قريبا من والده مهما كان ي
اليت تعطينا اخلربات يف طريق االتصئئئئئئئئئال مثل واتسئئئئئئئئئاب وانسئئئئئئئئئتقرام وتوتري وغريها، 
وكلها ... احلياة اليومية أسئئئئئئئئئئهال. ومن جانب آخر، ... اجلول يف نقل األحداث 
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واألخبئئار حىت نعرف كئئل مئئا خيئئدث يف العئئامل يف نفس الوقئئت، لئئذلئئك فئئإن اجلوال 
 يساعدان كثريا يف حياتنا بشرط أن نستخدمه حبسب ما حنتاج إليه. 

 استمع األس لة   اخرت اإلجابة بوضع الرقم الصحيح أما اجلملة .ب
 ل...( يتميز اجلوال ابلسرعة يف نقل األحداث واألخبار .1
 ل...( تسهل لنا التصال والتواصل، مثل: واتساب وانتسقرام وتويرت .2
 ابلعديد من املميزاتل...( ألن، اجلوال يتميز  .3
 ل...( نعم، بشرط أن نستخدمه حبسب احلاجة  .4
 ل...( نعم، اجلوال يساعدان يف االتصال والتواصل مع غريان .5

إقرأ اجلمل التالية،   ضئئئئئئئئع لصئئئئئئئئحيح( إذا كانت اجلملة صئئئئئئئئحيحة أو لخطت( إذا   .أ القراءة
 كانت خاط ة،   صحيح

 ألعاب اإلنرتنت ت ثر يف تعلم األطفال ل...( .1
 الصحيح:................ 

 من اجلانب الصحي، أن األلعاب اإللكرتونية قد تسبب اإلدمان ل...( .2
 الصحيح:................

 يصبح الطفل طفال اجتماعيا بكثرة لعب ألعاب اإلنرتنت ل...( .3
 الصحيح:.................

 ألعاب اإلنرتنت قد تسبب السمنة بسبب كثرية األكل وقلة احلركةل...( .4
 الصحيح:.................

 ألعاب اإلنرتنت جتعل الطفل قلقا يف حياته االجتماعيةل...( .5
 الصحيح:.................

 يهمل الطفل عبادته بكثرة لعب ألعاب اإلنرتنت ل...( .6
 الصحيح:.................

 أجب عن األس لة اآلتية .ب
 ملاذا تضر اإلنرتنت الطفل؟ .1
 اجلانب الصحي؟ما أضرار ألعاب اإلنرتنت من  .2
 ملاذا تسبب ألعاب اإلنرتنت أمراض العيون؟ .3
 ما أضرار ألعاب اإلنرتنت من اجلانب االجتماعي؟ .4
 ما أضرار ألعاب اإلنرتنت من اجلانب الديين؟ .5

 عني عناصر النص الربهاين من اجلملة اآلتية .ج
 ألن اجلوال يساعدين على االتصال بصديقي .1
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 ننا يف حياتنااجلوال الذكي مهم يف تسهيل التواصل بي .2
 فلذلك هم خيتارون احلاسوب احملمول ألنه خفيف يف احلمل  .3
 ألن ألعاب اإلنرتنت تضيع أوقاتنا .4
 التجارة عرب اإلنرتنيت تفيد البائع      .5

 ضع دائرة األفعال املضارعة كما يف املثال  .أ القاعدة
 اإلدمان على اجلوال الذكي يسبب انفصال األطفال مع غريهم .1
 التلفاز ملالحظة األخبار العاملييشاهد ايب  .2
 تبيع أخيت املالبس عرب اإلنرتنيت .3
 إن كثرة لعب ألعاب اإلنرتنت قد ت دي إىل ضعف العيون .4

 (√حدد الوصف الصحيح لكتابة الفعل املضارع يف اجلمل اآلتية بوضع عالمةل .ب
 اجلوال تساعدين على االتصال مع غريي .1

 لصحيح...( أو لخطت...(
 يف جيبهيضعون حممد حواله  .2

 لصحيح...( أو لخطت...(
 تطبيقات اجلوال الذكي تسهل لنا إرسال الصور والفيديو .3

 لصحيح...( أو لخطت...(
   عقيلة، هل تتصل أبمك هذا اليوم؟ .4

 لصحيح...( أو لخطت...(
 نستطيع أن نعرف مجيع األخبار يف العامل يف نفس الوقت .5

 لصحيح...( أو لخطت...(
 التالية لتكون نصا برهانيارتب اجلمل  .أ الكتابة

 ألن استخدام اإلنرتنت يسهل لنا الوصول إىل املعلومات الكثرية  .1
 لذلك فإن اإلنرتنت يساعد كثريا يف حياتنا .2
من اجلانب الرتبوي، يسئئئئئئئئئئئئئئتخدم الطالب اإلنرتنت ضئئئئئئئئئئئئئئمن وسئئئئئئئئئئئئئئائل التعلم  .3

 اإللكرتوين
 ةيف رأي أن استخدام اإلنرتنت مهم يف مجيع جوانب احلياة اإلنساني .4
 أما من اجلانب االجتماعي فاإلنرتنت يساعدان يف عملية التجارة اإللكرتونية .5

 أكتب فقرة مستعينا ابألس لة اآلتية .ب
 ماذا رأيك يف استخدام "واتساب"؟ .1
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ملاذا ختتار "واتسئئئئئئئئئئئئئئاب" لالسئئئئئئئئئئئئئئتخدام األكثر مقارنة ابلتطبيقات األخرى يف  .2
 اجلوال الذكي؟

 التواصل؟ما اقرتاحاتك من أجل استخدام واتساب يف  .3
 تكلم أمام زميلك مستعينا ابلعبارات التالية .أ الكالم

 اجلوال الذكي مفيد يف حياة الناس .4
 يفيد اإلنرتنيت يف عملية التعليم والتعلم .5
 االستخدام الكثري للجوال الذكي يضر عيوننا  .6

 اخرت موضوعا من املوضوعات التالية،   تكلم عنه أمام زمالئك .ب
 التعلم اإللكرتوين .5
 التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت لأونالين( .6
 مكاملة فيديو .7
 واي فاي .8

 السادس 6
األد ن 
يف 

 إندونيسيا
 

 استمع إىل النص،   أجب عن األس لة اآلتية .أ االستماع
 ما هو مسجد االستقالل؟ .1
 أين يقع هذا املسجد؟ .2
 كم طبقة يتكون مسجد االستقالل؟ .3
 أين تقع املكتبة؟ .4
 املسجد؟ما الذي يزين هذا  .5
 هل يفخر اإلندونيسيون  ذا املسجد؟ .6

 استمع إىل العبارات،   اكتب "صحيح" أو "خطت"  .ب
(  إذا كانت xإقرأ اجلمل التالية،   ضئئئئئئئئئئئئئع ل ( إذا كانت اجلملة صئئئئئئئئئئئئئحيحة أو ل .أ القراءة

 خاط ة، وصحح اخلطت
 توجد يف إندونيسيا فسة أد ن رمسية ل...( .1
 ل...(الدين ينظم عالقة اإلنسان بربه  .2
 يتسامح معتنقوا األد ن يف إندونيسيا ل...( .3
 يتعبد معتنقوا األد ن يف املسجد ل...(  .4
 تقع فور بساكيح يف جاكر ا ل...( .5

 أجب عن األس لة اآلتية .ب
 ما هو الدين؟ .1
 كم دينا يف إندونيسيا؟ وما هي؟ .2
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 أين يصلي املسلمون؟ .3
 أين يتعبد اهلندوسيون؟ .4
 كيف كانت األد ن يف إندونيسيا؟  .5

 عني اجلملة الفعلية واجلملة االمسية من اجلمل اآلتية .أ القاعدة
 الدين هو جمموعة من القواعد .1
 يتعبد املسيحيون يف الكنيسة .2
 توجد يف إندونسيا فسة أد ن .3
 يتزين مسجد االستقالل ابلقبة الكبرية .4
 املسلم ا تهد يصلي مجاعة يف املسجد .5

 فعلية صحيحةصحيح الفعل يف اجلمل التالية لتكون مجال  .ب
 ذهبوا املسلمون إىل املسجد .1
 ينتشر شهرة مسجد االستقالل يف أحناء العامل .2
 تقوم اإلسالم ابلتسامح واإلخاء .3
 يعشن األد ن يف إندونيسيا بسالم .4
 تدرس الطالب العربية .5

 صل املبتدأ ابخلرب املناسب كما يف املثال .ج
 الطالب            يصلي يف املسجد .1
 بريةاملسلم              ك .2
 زهرة                يتعبدون يف املعبد .3
 القبة                مسلمة .4
 الطالبات           جمتهدون  .5
 اهلندوسيون         يدرسن العربية  .6

 استخرج اجلمل الفعلية واجلمل االمسية من النص الوصفي،   أكتبها يف اجلدول  .د
 الدين اإلسالم

اإلسئئالم هو دين رمسي يف إندونيسئئيا، حيث أن عدد املسئئلمني يف إندونيسئئيا أكثر 
من مثانني يف املائة، اإلسئئئئئئئئئئئئئئئالم هو الدين اخلالص الذي أنزل هللا على النيب الكرمي 
حممد صئئئئئئئلى هللا عليه وسئئئئئئئلم، ويشئئئئئئئتمل اإلسئئئئئئئالم على فسئئئئئئئة أركان، وهي: أوال 

إله إال هللا وأن حممدا رسئئئول هللا" الشئئئهاد ان، من نطق ابلشئئئهادتني" أشئئئهد أن ال 
فهو مسلم:    يقيم الصلوات اخلمس، وهي: الصبح، والظهر، والعصر، واملغرب، 
والعشاء. وي يت املسلم الزكاة من املال البالغ للنصاب بشروط معينة. ويصوم املسلم 
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رمضئئان الذي فرضئئه هللا عليه، فوهو يصئئوم من الفجر من طلوع الفجر إىل غروب 
س. والركن اخلامس أن دحج املسئئئئئئئلم إىل بيت هللا احلرام، واحلج واجب على الشئئئئئئئم

 القادر عليه، أو كما قيل يف احلديث من استطاع إليه سبيال.
 أكتب نصا وصفيا عن "األد ن يف إندونيسيا" .أ الكتابة

 الوصف العام  .1
 الوصف اخلاص .2

 أكتب نصا وصفيا عن "بلدك"  .ب
والتصئئئئئئئئئئئئئنيف عن األد ن واللغة وعدد الوصئئئئئئئئئئئئئف العام: أين يقع واملسئئئئئئئئئئئئئاحة  .1

 املسلمني
الوصف اخلاص: الوصف عن األد ن، الوصف عن اللغة، الوصف عن عدد  .2

 املسلمني
 تبادل احلوار مع زميلك مستعينا ابألس لة اآلتية .أ الكالم

 كم دينا رمسيا يف إندونيسيا .7
 ما هو دين اإلسالم؟ .8
 أين يصلي املسلمون؟ .9

 ما هي الكنيسة؟ .10
 البوذيون؟أين يتعبد  .11
 ما هو معبد فورا بساكيح؟ .12

 قم بدور املذيع، وصف ما تعترب عنه الصورة أمام زمالئك .ب
 
 
 
 
 

 

 نتائج مواصفات من االختبار الفصل الدراسي األول

 رقم األسئلة املواصفات امللحوظة الرقم
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املادة أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ بنود األس لة تناسب ن شرات  1
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ارتبئئئئاط املئئئئادة ن شئئئئئئئئئئئئئئئر الكفئئئئاءة  2
 التعليمية

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اإلجابة متجانسة ومفهومة 3

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ال يوجد إال مفتاح إجابة واحد 4

        البناء ب
ابلواضئئئئئئئئحة أن تصئئئئئئئئئاه األسئئئئئئئئئ لة  1

 واملنطقية
√ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

أن تصئئئئئئئئئئئئئئاه أسئئئئئئئئئئئئئئاس األسئئئئئئئئئئئئئئ لة  2
واإلجابة متفق على أهنا اإلجابة 
 الصحيحة الوحيدة أو األنسب

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

االبتعاد عن العبارات اليت توحي  3
 ابإلجابة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

كبرية السئئئئئئئئئئئئئئئ ال ذات احتماالت   4
 حبيث يتجنب الس ال البديل

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

اإلجابة متجانسئئئئة ومفهومة على  5
 ضوء املادة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

الصئئئئئئئئئئئئئئئورة، والرسئئئئئئئئئئئئئئئوم، واجلدول  6
 واضحة الستخدام 

- - - - √ - - - - - √ - - √ - 

أن يكون عدد اإلجاابت يف كل  7
 األس لة متساو 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

يتجنب اسئئئئئئئئئئئئتخدام البديل "كل  8
ماذكر صئئئئئحيح أو مجع ما ذكر، 
أو كل ما ذكر أعاله أو ما شابه 

 من العبارات.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

صئئئئئئئئئئئئئئئيئئاغئئة األجوبئئة الرقميئئة مرتبئة  9
ا لرتتيئئئئئب حجم األرقئئئئئام أو  وفقئئئئئ 

 التسلسل الزمين

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

يتجنب أن يتضئئئئئئئئئئئئئئئمن السئئئئئئئئئئئئئئئ ال  10
تئئئلئئئمئئئيئئئحئئئئئئئئا مئئئوحئئئيئئئئئئئئا ابإلجئئئئئئئئابئئئئئئئئة 

 الصحيحة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 اللغة ج
أن اللغئئئة املسئئئئئئئئئئئئئئئتخئئئدمئئئة يف بنود  1

األسئئئئئئئئئئئئئئئ لئئة مطئئابقئئة لقواعئئد اللغئئة 
 العربية 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ استخدام اللغة اإلتصالية 2

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ جينب اللغة املبهومة 3

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ جتنب تكرار نفس اللغة 4

 رقم األسئلة املواصفات امللحوظة الرقم
 رقم األسئلة املواصفات امللحوظة الرقم

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 املادة أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ بنود األس لة تناسب ن شرات  1

ارتبئئئئاط املئئئئادة ن شئئئئئئئئئئئئئئئر الكفئئئئاءة  2
 التعليمية

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اإلجابة متجانسة ومفهومة 3

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ال يوجد إال مفتاح إجابة واحد 4

 البناء ب
أن تصئئئئاه األسئئئئ لة ابلواضئئئئحة  1

 واملنطقية
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

أن تصئئئئئئئئئاه أسئئئئئئئئئاس األسئئئئئئئئئ لة  2
واإلجئئئئئئئابئئئئئئئة متفق على أهنئئئئئئئا 
اإلجابة الصحيحة الوحيدة أو 

 األنسب

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

االبتعئئئئئئئاد عن العبئئئئئئئارات اليت  3
 توحي ابإلجابة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

السئئئ ال ذات احتماالت كبرية  4
 حبيث يتجنب الس ال البديل

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

اإلجابة متجانسئئئئئئئئئئئئئئة ومفهومة  5
 على ضوء املادة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

الصئئئئئئئئئورة، والرسئئئئئئئئئوم، واجلدول  6
 واضحة الستخدام 

- - - - √ - - - - - - - - √ √ 

يف   أن يكون عئئئدد اإلجئئئاابت 7
 كل األس لة متساو 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

يتجنب استخدام البديل "كل  8
مئئئاذكر صئئئئئئئئئئئئئئحيح أو مجع مئئئا 
ذكر، أو كل ما ذكر أعاله أو 

 ما شابه من العبارات.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 نتائج مواصفات من االختبار الفصل الدراسي الثاين

صئئئئئئئئئياغة األجوبة الرقمية مرتبة  9
ا لرتتيئئب حجم األرقئئام أو  وفقئئ 

 التسلسل الزمين

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

يتجنب أن يتضئئئئئئئئمن السئئئئئئئئ ال  10
تلميحئئئئئئئا موحيئئئئئئئا ابإلجئئئئئئئابئئئئئئئة 

 الصحيحة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 اللغة ج
أن اللغة املسئئئئئئئئئئئئتخدمة يف بنود  1

األسئئئئئئئئئ لة مطابقة لقواعد اللغة 
 العربية 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ استخدام اللغة اإلتصالية 2

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ جينب اللغة املبهومة 3

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ جتنب تكرار نفس اللغة 4

 رقم األسئلة املواصفات امللحوظة الرقم
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املادة أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ بنود األس لة تناسب ن شرات  1

ارتبئئئئاط املئئئئادة ن شئئئئئئئئئئئئئئئر الكفئئئئاءة  2
 التعليمية

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اإلجابة متجانسة ومفهومة 3

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ال يوجد إال مفتاح إجابة واحد 4

        البناء ب
أن تصئئئئئئئئئاه األسئئئئئئئئئ لة ابلواضئئئئئئئئحة  1

 واملنطقية
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

أن تصئئئئئئئئئئئئئئاه أسئئئئئئئئئئئئئئاس األسئئئئئئئئئئئئئئ لة  2
واإلجابة متفق على أهنا اإلجابة 
 الصحيحة الوحيدة أو األنسب

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

االبتعاد عن العبارات اليت توحي  3
 ابإلجابة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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السئئئئئئئئئئئئئئئ ال ذات احتماالت كبرية  4
 حبيث يتجنب الس ال البديل

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

اإلجابة متجانسئئئئة ومفهومة على  5
 ضوء املادة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

الصئئئئئئئئئئئئئئئورة، والرسئئئئئئئئئئئئئئئوم، واجلدول  6
 واضحة الستخدام 

- - - - √ - - - - - √ - - - - 

اإلجاابت يف كل  أن يكون عدد 7
 األس لة متساو 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

يتجنب اسئئئئئئئئئئئئتخدام البديل "كل  8
ماذكر صئئئئئحيح أو مجع ما ذكر، 
أو كل ما ذكر أعاله أو ما شابه 

 من العبارات.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

صئئئئئئئئئئئئئئئيئئاغئئة األجوبئئة الرقميئئة مرتبئة  9
ا لرتتيئئئئئب حجم األرقئئئئئام أو  وفقئئئئئ 

 الزمينالتسلسل 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

يتجنب أن يتضئئئئئئئئئئئئئئئمن السئئئئئئئئئئئئئئئ ال  10
تئئئلئئئمئئئيئئئحئئئئئئئئا مئئئوحئئئيئئئئئئئئا ابإلجئئئئئئئئابئئئئئئئئة 

 الصحيحة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 اللغة ج
أن اللغئئئة املسئئئئئئئئئئئئئئئتخئئئدمئئئة يف بنود  1

األسئئئئئئئئئئئئئئئ لئئة مطئئابقئئة لقواعئئد اللغئئة 
 العربية 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ استخدام اللغة اإلتصالية 2

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ جينب اللغة املبهومة 3

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ جتنب تكرار نفس اللغة 4

 رقم األسئلة املواصفات امللحوظة الرقم
 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 املادة أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ بنود األس لة تناسب ن شرات  1

ارتبئئئئاط املئئئئادة ن شئئئئئئئئئئئئئئئر الكفئئئئاءة  2
 التعليمية

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اإلجابة متجانسة ومفهومة 3

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ال يوجد إال مفتاح إجابة واحد 4

        البناء ب
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أن تصئئئئئئئئئاه األسئئئئئئئئئ لة ابلواضئئئئئئئئحة  1
 واملنطقية

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

أن تصئئئئئئئئئئئئئئاه أسئئئئئئئئئئئئئئاس األسئئئئئئئئئئئئئئ لة  2
واإلجابة متفق على أهنا اإلجابة 
 الصحيحة الوحيدة أو األنسب

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

االبتعاد عن العبارات اليت توحي  3
 ابإلجابة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

السئئئئئئئئئئئئئئئ ال ذات احتماالت كبرية  4
 حبيث يتجنب الس ال البديل

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

اإلجابة متجانسئئئئة ومفهومة على  5
 ضوء املادة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 

الصئئئئئئئئئئئئئئئورة، والرسئئئئئئئئئئئئئئئوم، واجلدول  6
 واضحة الستخدام 

- - - - - - - - - - - - - - - 

اإلجاابت يف كل أن يكون عدد  7
 األس لة متساو 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

يتجنب اسئئئئئئئئئئئئتخدام البديل "كل  8
ماذكر صئئئئئحيح أو مجع ما ذكر، 
أو كل ما ذكر أعاله أو ما شابه 

 من العبارات.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 

صئئئئئئئئئئئئئئئيئئاغئئة األجوبئئة الرقميئئة مرتبئة  9
ا لرتتيئئئئئب حجم األرقئئئئئام أو  وفقئئئئئ 

 الزمينالتسلسل 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

يتجنب أن يتضئئئئئئئئئئئئئئئمن السئئئئئئئئئئئئئئئ ال  10
تئئئلئئئمئئئيئئئحئئئئئئئئا مئئئوحئئئيئئئئئئئئا ابإلجئئئئئئئئابئئئئئئئئة 

 الصحيحة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 اللغة ج
أن اللغئئئة املسئئئئئئئئئئئئئئئتخئئئدمئئئة يف بنود  1

األسئئئئئئئئئئئئئئئ لئئة مطئئابقئئة لقواعئئد اللغئئة 
 العربية 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ استخدام اللغة اإلتصالية 2

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ جينب اللغة املبهومة 3

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ جتنب تكرار نفس اللغة 4
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 االختبار غرياألسئلة نتائج مواصفات من 
 رقم األسئلة امللحوظة املواصفات الرقم

 7 6 5 4 3 2 1 املادة أ
بنود األسئئئئئئئئئئئئئئئ لئة تنئاسئئئئئئئئئئئئئئئئب  1

 ن شرات 
√ √ √ √ √ √ √ 

 تمي اليت اجلوانئئئئئئئئب تتوافق 2
 عم عبارة كل  يف قياسئئئئئئئئئئئئئئئها
 املستهدفة  املتطلبات

√ √ √ √ √ √ √ 

 البناء ب
أن تصئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئاه األسئئئئئئئئئئئئئئئ لئئئئئئئة  1

 عن يزيئئد الابلواضئئئئئئئئئئئئئئئحئئة ل
 واملنطقية  (كلمة  20

√ √ √ √ √ √ √ 

 العبئئارات من خئئاليئئة اجلملئئة 2
 صئئئئئئئئئئئئئئئلئئئئئئئة هلئئئئئئئئا ليس  اليت

  ابملوضوع

√ √ √ √ √ √ √ 

 العبئئارات من خئئاليئئة اجلملئئة 3
 وجةمزد سلبية تكون اليت

√ √ √ √ √ √ √ 

 العبئئارات من خئئاليئئة اجلملئئة 4
 املاضي إىل تشري اليت

√ √ √ √ √ √ √ 

 البيئئاانت من خئئاليئئة اجلملئئة 5
 هاتفسئئئئئئئئئئري  ميكن أو الواقعية
 حقيقة أهنا على

√ √ √ √ √ √ √ 

 العبئئارات من خئئاليئئة اجلملئئة 6
 كثرأب تفسئئئئئئئئئئئريها ميكن اليت
 .طريقة من

√ √ √ √ √ √ √ 

 العبئئارات من خئئاليئئة اجلمئئل 7
 عمجئئيئئ عئئلئئيئئهئئئئئئئئا يئئوافئئق الئئيت

ا املسئئئئئئئئئئئئئئئئتئجئيئبئني  وأ تئقئريئبئئئئئئئئ 
 .فارغة يرتكوهنا

√ √ √ √ √ √ √ 
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 كرةف على بيئئان كئئل  دحتوي 8
 فقط كاملة  واحدة

√ √ √ √ √ √ √ 

 العبئئارات من خئئاليئئة اجلملئئة 9
 ، الكئئئئل مثئئئئل امل كئئئئدة غري

 شئئئئئئئئئيء ال ، أحياان   ، دائم ا
ا ،  .أبد 

√ √ √ √ √ √ √ 

 من الكثري تسئئئئئئئئئئئئئئئتخئئئئدم ال 10
 اسئئئئتخدمه، فقط الكلمات
 .ابعتدال

√ √ √ √ √ √ √ 

 اللغة ج
 يف املسئئئئئئئئئئئئئئئتخئئدمئئة اللغئئة أن 1

 ةمطئئئئئئابقئئئئئ األسئئئئئئئئئئئئئئئ لئئئئئئة بنود
 العربية اللغة لقواعد

√ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ استخدام اللغة اإلتصالية 2
ال تسئئئئئئئئئئئئئئئتخئئئدم الكلمئئئة أو  3

العبئارة البمهومئة اليت ت دي 
 إىل سوء الفهم 

√ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ ال تستخدم اللغة احمللية  4
 رقم األسئلة امللحوظة املواصفات الرقم

 22 21 20 19 18 17 16 املادة أ
بنود األسئئئئئئئئئئئئئئئ لئة تنئاسئئئئئئئئئئئئئئئئب  1

 ن شرات 
√ √ √ √ √ √ √ 

 تمي اليت اجلوانئئئئئئئئب تتوافق 2
 عم عبارة كل  يف قياسئئئئئئئئئئئئئئئها
 املستهدفة  املتطلبات

√ √ √ √ √ √ √ 

 البناء ب
أن تصئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئاه األسئئئئئئئئئئئئئئئ لئئئئئئئة  1

 عن يزيئئد الابلواضئئئئئئئئئئئئئئئحئئة ل
 واملنطقية  (كلمة  20

√ √ √ √ √ √ √ 
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 العبئئارات من خئئاليئئة اجلملئئة 2
 صئئئئئئئئئئئئئئئلئئئئئئئة هلئئئئئئئئا ليس  اليت

  ابملوضوع

√ √ √ √ √ √ √ 

 العبئئارات من خئئاليئئة اجلملئئة 3
 وجةمزد سلبية تكون اليت

√ √ √ √ √ √ √ 

 العبئئارات من خئئاليئئة اجلملئئة 4
 املاضي إىل تشري اليت

√ √ √ √ √ √ √ 

 البيئئاانت من خئئاليئئة اجلملئئة 5
 هاتفسئئئئئئئئئئري  ميكن أو الواقعية
 حقيقة أهنا على

√ √ √ √ √ √ √ 

 العبئئارات من خئئاليئئة اجلملئئة 6
 كثرأب تفسئئئئئئئئئئئريها ميكن اليت
 .طريقة من

√ √ √ √ √ √ √ 

 العبئئارات من خئئاليئئة اجلمئئل 7
 عمجئئيئئ عئئلئئيئئهئئئئئئئئا يئئوافئئق الئئيت

ا املسئئئئئئئئئئئئئئئئتئجئيئبئني  وأ تئقئريئبئئئئئئئئ 
 .فارغة يرتكوهنا

√ √ √ √ √ √ √ 

 كرةف على بيئئان كئئل  دحتوي 8
 فقط كاملة  واحدة

√ √ √ √ √ √ √ 

 العبئئارات من خئئاليئئة اجلملئئة 9
 ، الكئئئئل مثئئئئل امل كئئئئدة غري

 شئئئئئئئئئيء ال ، أحياان   ، دائم ا
ا ،  .أبد 

√ √ √ √ √ √ √ 

 من الكثري تسئئئئئئئئئئئئئئئتخئئئئدم ال 10
 اسئئئئتخدمه، فقط الكلمات
 .ابعتدال

√ √ √ √ √ √ √ 

 اللغة ج
 يف املسئئئئئئئئئئئئئئئتخئئدمئئة اللغئئة أن 1

 ةمطئئئئئئابقئئئئئ األسئئئئئئئئئئئئئئئ لئئئئئئة بنود
 العربية اللغة لقواعد

√ √ √ √ √ √ √ 
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 √ √ √ √ √ √ √ استخدام اللغة اإلتصالية 2

ال تسئئئئئئئئئئئئئئئتخئئئدم الكلمئئئة أو  3
العبئارة البمهومئة اليت ت دي 

 إىل سوء الفهم 

√ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ ال تستخدم اللغة احمللية  4
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