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  االهداء

  اىل والدي ووالديت

  مع صربه وإرشاده ـأتأليب احملبوب الذي نش

  ألمي احملبوبة اليت تربين وتالطفين بغاية احلب

  

  

  

  والعلمألساتيذي الذين أعطوين اإلرشاد 

  اهللا حيميهم حبمايته
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  الشكر والتقدير
  

يِن كلِّهِ وكفَي باهللا  ُ على الدّ ه َ ر ظهِ ُ ي ِ ى وديِن احلقِّ ل ه باهلدَ َ رسوَل ْ أَرسل ي احلمد هللاِ الَّذِ
ه، وحبيبة  ه ورسوُل ا عبدُ نا حممدً ه الشريكَ له وأشهد أنَّ سيدَ ا، أشهدُ أن ال إله إال اهللا وحدَ شهيدً

ه عليه وعلى آلِ كلِّه  وخليله، اهلادي ُ إىل صراط مستقيم، والداعي إىل دين قومي، صالُة اهللاِ وسالم
ِِر الصاحلني   .أما بعد.وأصحابِه وسائ

ى،  ضَ ْ ىتَّ تـَر َ دُ ح ْ م َ حل كَ ْا َل ك فـَ ى نـَفْسِ َل ْتَ عَ ي ا أَثـْنـَ َ ْكَ أَنْتَ كَم ي َل ً عَ اء ْ ثـَنَ ي انَكَ الَ حنُْصِ َ ح ْ ب ُ س
 ْ ي ضِ َ ا ر َذ دُ ِإ ْ م َ حل َلكَ ْا َ دَ الرِّضَىو ْ ع َ دُ بـ ْ م َ حل َلكَ ْا َ ويسرين أن أشكر إىل الذين كان هلم الفضل الكبري  .تَ و

. يف إمتام هذا البحث وأجد املساعدة منهم مبا أردت، وال يشكو مهما ترددت اليه االستعانة
  :ومنهم

اإلسالمية مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  -١
  .احلكومية ماالنج

مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، مدير الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  -٢
 .احلكومية ماالنج

رئيس قسم تعليم اللغة العربية  مرحلة املاجستري   ،احلاج شهداء صاحل نورالدكتور مساحة   -٣
وكذلك . كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

بصفته املشرف األول الذي أفاد الباحث علميا وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد 
، فيعجز لساين عن شكره وتقديره منذ بداية فكرة البحث حىت أن يتم بعون اهللا هذا البحث

فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ومل 
يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب 

  .يراألثر يف نفس الباحث، فله خري اجلزاء من اهللا ومن الباحث جزيل الشكر والتقد
مساحة الدكتور بكري حممد خبيت ، املشرف الثاين، لقد أفاد الباحث كثريا من خربته الوافرة  -٤

منذ بداية فكرة البحث حىت النهاية،  ووجه خطواته العديدة يف كل مراحل إعداد هذا البحث
ّ خالص الشكر والتقدير  .فله من اهللا عظيم الثواب واجلزاء ومين
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قسم تعليم اللغة العربية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  مساحة األساتذة املعلمني يف -٥
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، فلهم  الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم 

 .واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا خري اجلزاء
النا مالك مساحة الدكتور مفتاح اهلدى، مديرالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة مو  -٦

إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، أشكره بكل احلب والشكر على كل مساعدته  و مهته 
 .يف كل مراحل إعداد هذا البحث

فضيلة الشيخ مرزوقي مستمر مدير معهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي جاسيك   -٧
يف الدين والدنيا  كرانبسوكي ماالنج، فله كل حيب وحتيايت، ومنه أطلب الدعاء والعلم النافع

 .واآلخرة
أسريت وعلى رأسها أيب أمحد يوسف شعرين الذي كان له بداية التعليم واإلرشاد حىت حصلت  -٨

العلم واملعرفة واإلخالص يف العمل، وأمي سيت عائشة احلبيبة اليت هلا احلب وكان دعاؤها 
ّ خري يل يف حيايت وكل اخويت احملبوبون زكية أمينة شعرين، وع رفان فتح الرمحن شعرين، املستمر

ونوراملرمي فوزية شعرين، و أسيف حسن مبارك شعرين،  وجاجانج عبد الوهاب حسب اهللا 
شعرين، وفكري حلون فوزي، وأزكي حلما فرحين  أشكركم كل شكري على تشجيعاتكم 

 .الدائمة
 لزمالئي الفضالء يف رابط الطالب مبعهد سبيل الرشاد؛ كانج رشيد، كانج عزيز، كانج -٩

خملصحني، غوس فائز، كانج ياين، كانج صاحب، كانج حسن بصري وغريهم الذين ال 
أستطيع أن أذكرهم واحدا فواحدا، هلم الشكر الكبري على حسن املعاملة واملشاركة  وكل 

 .املساعدة لتحقيق هذا البحث
وجود ولو لزمالئي و أصدقائي وكل من ساعد يف إمتام  هذا العمل املتواضع وإبرازه إىل حيز ال - ١٠

 .بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير
  واهللا ويل التوفيق  

      

  الباحث    
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  كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

  املشرفنيتقرير 

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
  .واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني

  :بعد االطالع على البحث العلمي الذى أعده الطالب
  أجنانج برهان الدين يوسف:     االسم

 S2/٠٩٧٢٠٠٠٤:   رقم التسجيل
ا تقومي  أمناط :   موضوع البحث  TOAFLأسئلة إختبار اللغة العربية لغري الناطقني 

  )دراسة تقوميية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج(
  .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة

  املشرف الثاين          املشرف األول
  

  بكري محمد بحيت. د        شهداء صالح. د
   ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف

  يعتمد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  شهداء صالح. د

  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف
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  اعتماد جلنة املناقشة

  :عنوان البحث
 TOAFLتقويم أنماط أسئلة إختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها 

  )دراسة تقويمية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج(
  S2/٠٩٧٢٠٠٠٤: رقم التسجيل      أجنانج برهان الدين يوسف: اعداد الطالب

  
البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة قد دافع الطالب عن هذا 

  .م ٢٠١١ابريل   ١٥املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم اجلمعة،   
  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

 : ................التوقيع  رئيسا ومناقشا     الدكتور تركيس لوبس،  -١
 : ................التوقيع    مناقشا    األستاذ الدكتور علي الكامل، -٢
 : ................التوقيع  مشرفا ومناقشا     الدكتور شهداء صاحل،  -٣
 : ...............التوقيع   مشرفا ومناقشا   الدكتور بكري حممد خبيت، -٤

  يعتمد،
  عميد كلية الدراسات العليا

  
  مهيمن. د. أ

  ١٥٠٢١٥٣٧٥: رقم التوظيف
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  إقرار الطالب

  :املوقع أدناه، وبيانايت كاآليتأنا 
  أجنانج برهان الدين يوسف:     االسم

 S2/٠٩٧٢٠٠٠٤:   رقم التسجيل
  حي سيفوتوي كارنساري سيمانغو شالشف جاوى الوسطى:   العنوان

ا لتوفري شرط احلصول على درجة املاجستري يف تعليم  أقر بأن هذه الرسالة الىت أعدد
ليا جامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج حتت اللغة العربية كلية الدراسات الع

  :عنوان
 TOAFLتقويم  أنماط أسئلة إختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها 

  )دراسة تقويمية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج(
ا من ابداع غريي أو تأليف  ا وكتبتها بنفسي وما زور واذا ادعى أحد . اآلخرأعدد

ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية على  استقباال أ
  .املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج

  .ذلك هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبىت اخلاصة والجيربين أحد على
  

  ٢٠١١ابريل  ٥ماالنج، 
  توقيع صاحب االقرار

  
  

  أنجانج برهان الدين يوسف
 S2/٠٩٧٢٠٠٠٤: رقم التسجيل
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  مستخلص البحث

ا أجنانج برهان الدين يوسف،  تقومي  أمناط أسئلة إختبار اللغة العربية لغري الناطقني 
TOAFL ) دراسة تقوميية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ابراهيم . رسالة املاجستري ).ماالنج
الدكتور شهداء صاحل والدكتور : حتت اشراف. االسالمية احلكومية ماالنج

  .بكري حممد خبيت
  . اختبار، تقومي ، ثبات، درجة الصعوبة، التمييز: الكلمات األساسية

ال الدراسي، منه ينال املعلومات من نشاط وعملية الدراسة . التقومي  جزء مهم يف ا
ومن إحدى طريقة التقومي  املستخدمة . سيكون هذا التقومي  أساسا مهما يف أخذ القرار

رات وسيلة من الوسائل املهمة اليت يعول عليها يف تعترب االختبا. الشائعة هي االختبار
هذا من ناحية، ومن . قدرات الطالب، ومعرفة مدى مستواهم التحصيلي قياس وتقومي 

ناحية أخرى يتم بوساطتها أيضا الوقوف على مدى حتقيق األهداف السلوكية، أو 
عد على رفع النواتج التعليمية، وما يقدمه املعلم من نشاطات تعليمية خمتلفة تسا

الكفايات التحصيلية لدى الطالب، لذلك حرص املشرفون الرتبويون، وغريهم من 
الرتبويني على أن تكون هذه االختبارت ذات كفاءة عالية يف عملية القياس والتقومي، 
وهذه الكفاءة ال تأيت إال من خالل إعداد اختبارات منوذجية وفاعلة ختلو من 

دها يف أسئلة االختبارات اليت يقوم بعض املعلمني بإعدادها، املالحظات اليت كثريا ما جن
ومن خالل هذه املذكرة ميكننا أن نضع أيدينا على اخلطوات اليت قد تساعدنا يف بناء 

  .اختبارات جيدة حتقق الغرض املطلوب
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ا الذي  ويهدف هذا البحث لتحليل أمناط أسئلة اختبار اللغة العربية لغري الناطقني 
لجنة من الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم وضعته ال

وهذا االختبار .  اإلسالمية احلكومية ماالنج من حيث الثبات ودرجة الصعوبة والتمييز
يتكون من فهم املسموع، وفهم املقروء، وعناصر اللغة مثل القواعد واملفردات وغريها، 

 M2وجرى هذا االختبار يف الفصل .  مائة ومخسون سؤاالوعدد أسئلة هذا االختبار هو 
يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  

  . ماالنج

ويستخدم الباحث منهجية البحث املنهج الوصفي باملدخل الكمي، وجمتمع هذا البحث 
لغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم هو الطالب من الربنامج اخلاص لتعليم ال

اإلسالمية احلكومية ماالنج، وعدد عينات هذا البحث ثالثون طالبا وهم الطلبة من 
 Split Halfويستخدم الباحث يف طريقة حتليل البيانات يف الثبات برمز .  M2فصل 

Methods  ورمزSpearman Brown التمييز ، ورمز درجة الصعوبة يف درجة الصعوبة ورمز
يف التمييز، وكذلك يستخدم الباحث الربنامج احلاسويب أناتيس أيف رابع 

ANATES-V4.  

  :والنتيجة من حتليل هذا البحث هي كما يلي

ا الذي وضع اللجنة من  - ١ أن الثبات من اختبار اللغة العربية لغري الناطقني 
يم اإلسالمية الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراه

 . ٠،٨٣٢٤احلكومية ماالنج هو 
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ودرجة الصعوبة من هذا االختبار هي مائة ومخس سؤاال يف الدرجة املتوسطة أي  - ٢
هذا األسئلة جيدة وهي سبعون يف  املائة، وأربع وعشرون سؤاال يف درجة 
الصعب جدا وهي ستة عشرة يف املائة، والباقي وهو واحد وعشرون سؤاال يف 

 .جدا وهي أربعة عشرة يف املائة درجة  السهل
، %)٦(والتمييز هلذا االختبار هو تسع أسئلة يف التمييز اجليد وهو ستة يف املائة  - ٣

، %)٤٧(وسبعون سؤاال يف التمييز املتوسط وهو سبعة وأربعون يف املائة 
، واثنان %)١٣(وعشرون سؤاال يف التمييز الضعيف وهو ثالثة عشرة يف املائة 

، وتسع %)٢١( يف عدم التمييز وهو واحد وعشرون يف املائة وثالثون سؤاال
  %).١٣(عشرة سؤاال يف التمييز السالب وهو ثالثة عشرة يف املائة 
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ABSTRACT 

Yusuf, Enjang Burhanudin, 2011, The Evaluation of Questions Items of ‘The Test 
Of Arabic as Foreign Language’ (Evaluative Study in The State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang). A Thesis, Department of 
Arabic Language Learning Graduate Program in the State Islamic University 
of Maulana Malik Ibrahim Malang. The 1st advisor: Dr. Syuhadak Sholih, the 
2nd advisor : Dr. Bakry Mohammed Bakheet. 

Keywords : TOAFL Test, Evaluation, Reliability, Degrees of difficulty, 
Differenciation power.   

 
Evaluation becomes an important part of the education process because with 
evaluation, the education stakeholders can get a report that will serve as the basic 
reference in taking some steps as well as education policy. One form of evaluation 
held in institutions or schools is testing. Test is something made in an effort to know 
the problems faced by students and then they will be determined their remedy. 
Another opinion states that testing can measure the extent of students’ success in 
teaching process. Through testing, teacher can measure their teaching efficiency and 
effectiveness. Scores obtained are a result of a teaching process although this 
assumption still needs to be proved by further research. Analyzing or evaluating 
syllabus and curriculum, measuring students’ ability, assessing a program is other 
goals of testing. With a good knowledge of testing, we will be able to make a good 
test by relying on the desired goals.  

The purpose of this study is to analyze the questions items of TOAFL 'Test of 
Arabic as Foriegn Language' compiled by the team of the Special Programme of 
Arabic Learning in the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang 
in terms of their reliability, the level of difficulty, and The Power of Difference. 
This TOAFL test form consists of Listening and Reading  comprehension and the 
other elements such as Grammar and Vocabulary. The amount of the test questions 
is 150 items. This research was conducted in class M2 of the Special Program of 
Arabic Lecturing at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  
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In this study, the researcher use descriptive method with quantitative approach. The 
population of this study was the students of The special program of Arabic 
Lecturing at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, by 
taking 30 M2 students as the sample. In analyzing the the data, the researcher use 
the formula of Split Half Method and the Spearman Brown formula in analyzing 
reliability, the level of difficulty and the power of difference to analyze them. In 
addition, the researcher was also assisted by ANATES-V4 computer program 
specifically designed to analyze the questions items. 

The results of this study are as follows:  

1. The reliability of TOAFL test questions prepared by the team is 0.8324, 
where this figure shows that the level of reliability of this test is high.  

2. The level of difficulty of each questions items of TOAFL is that of 150 
questions items, 105 questions items (70%) have a medium difficulty level, 
24 questions items (16%) are very difficult, while the rest were 21 questions 
items (14%) are very easy.  

3. The power of difference of 150 TOAFL questions items is that 9 items (6%) 
have a good power of difference, 70 questions (47%) have a middle power 
of difference, 20 questions (13%) have less power of difference, 32 questions 
(21%) do not have the power of difference, and the remaining 19 questions 
(13%) have a negative power of difference.  
 
 

 

 

  



١٣ 
 

ABSTRAK 

Yusuf, Enjang Burhanudin, 2011, Evaluasi Butir-Buitr Soal TOAFL ‘Test Of 
Arabic as Foreign Language’ (Studi Evaluatif di Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang). Tesis, Jurusan Pembelajaran Bahasa Arab 
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing I : Dr. Syuhadak Sholih, Pembimbing II : Dr. Bakry 
Mohammed Bakheet. 

Kata Kunci : Test TOAFL, Evaluasi, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, Daya Beda. 

Evaluasi menjadi bagian yang penting dari proses pendidikan, karena dengan 
evaluasi stakeholder pendidikan bisa mendapatkan laporan yang akan dijadikan 
sebagai acuan dasar dalam mengambil langkah maupun kebijakan pendidkan. Salah 
satu bentuk evaluasi yang diadakan di lembaga pendidikan atau sekolah adalah tes. 
Tes merupakan sesuatu yang di buat sebagai usaha mengenal masalah yang di hadapi 
siswa kemudian menentukan remedialnya. Pendapat lain mengatakan bahwa dengan 
tes dapat mengukur sejauh mana keberhasilan siswa dalam pengajaran. Melalui tes 
pula seorang guru dapat mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas dari 
pengajarannya. Skor yang di peroleh dapat di katakan sebagai hasil dari suatu proses 
pengajaran, meskipun asumsi ini masih perlu di buktikan dengan penilitian lebih 
lanjut. menganalisis atau mengevaluasi silabus dan kurikulum, mengukur 
kemampuan siswa, menilai suatu program adalah tujuan lain dari dari sebuah tes. 
Dengan pengetahuan yang baik tentang tes, kita akan mampu membuat tes yang 
baik dengan bersandar pada tujuan-tujuan yang diinginkan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa butir-butir soal TOAFL 
‘Test of Arabic as Foriegn Language’ yang disusun oleh Tim dari Program Khusus 
Pembelajaran Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
dari segi Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, dan Daya Beda. Test TOAFL ini terdiri 
dari pemahaman mendengar, pemahaman membaca dan unsur-unsur bahasa yang 
lain seperti Tata Bahasa dan Kosakata. Adapun jumlah soal tes TOAFL ini adalah 
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150 butir soal. Penelitian ini dilaksanakan di kelas M2 Program Khusus Perkuliahan 
Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa PKPBA UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang, dengan mengambil 30 mahasiswa dari kelas M2 sebagai sampelnya. 
Didalam menganalisa data penelitian peneliti menggunakan rumus Split Half 
Methode dan Spearman Brown dalam menganalisa Reliabilitas dan rumus tingkat 
kesukaran dan daya beda untuk menganalisa tingkat kesukaran dan daya beda. Selain 
itu, peneliti juga dibantu program komputer ANATES-V4 yang dirancang khusus 
untuk menganalisa butir-butir soal. 

Adapun hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Bahwa reliabilitas soal TOAFL yang disusun oleh Tim dari PKPBA UIN 
Maulana Malik ibrahim adalah 0,8324, dimana angka ini menunjukan bahwa 
tingkat reliabilitas tes ini adalah tinggi. 

2. Bahwa tingkat kesukaran masing-masing butir soal TOAFL dari 150 soal adalah 
105 soal (70%) memiliki tingkat kesukaran sedang, 24 soal (16%) memiliki 
tingkat tingkat kesukaran sangat sulit, sedang sisanya yaitu 21 soal (14%) memiliki 
tingkat kesukaran sangat mudah. 

3. Bahwa Daya Beda 150 soal TOAFL adalah 9 soal (6%) memiliki daya beda yang 
baik, 70 soal (٤٧%) memiliki daya beda sedang, 20 soal (13%) memiki daya beda 
kurang, 32 soal (21%) tidak memiliki daya beda, dan sisanya 19 soal (13%) 
memiliki daya beda negatif. 
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  محتويات البحث
  الصفحة          املوضوع 

  أ    .............................................................  االستهالل 
  ب    .................................................................  االهداء

  ج    ..........................................................  الشكر والتقدير
  و    ...........................................................تقرير املشرفني 

  ز    .............................................  اعتماد من طرف جلة املناقشة 
  ح    ...........................................................  اقرار الطالب 

  ط    .......................................................  مستخلص البحث
    ل    .........................................  مستخلص البحث باللغة االجنليزية 

  ن    ......................................  مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 
    ع    ........................................................ حمتويات البحث 

  ر    .......................................................... قائمة اجلداول 
  ش    ............................................................قائمة الرسوم 

  

  الفصل األول

  طار العام والدراسات السابقةاإل
 ١    ..........................................................  مقدمة   -أ 
 ٥    ..................................................  مشكلة البحث   - ب 
 ٥    ..................................................  أهداف البحث   -ج 
 ٥    .....................................................  أمهية البحث   -د 
 ٧    ...................................................  حدود البحث   - ه 
 ٧    ...............................................  حتديد املصطلحات   -و 
 ٨    ................................................  الدراسات السابقة   -ز 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  ١١    ................................................  االختبار: املبحث األول
    ١١    .......................................  مفهوم االختبار 
    ١٣    ...............................  وظائف االختبار وأهدافه 

   ١٣    ..................................  وظائف االختبار 
   ١٥    ..................................  االختبار أهداف 

    ١٦    ...................................  أنواع اختبارات اللغة 
  ٢٥    ........................................  مواصفات االختبار اجليد : ثانيا
 ٢٥    ....................................  مستوى الصدق   -أ 
 ٢٦    .....................................  مستوى الثبات   - ب 
 ٢٨    ....................................  مستوى الصعوبة   -ج 
 ٣٠    ......................................  مستوى التمييز  -د 
ا : ثالثا   ٣٢    ..........................  اختبار اللغة العربية لغري الناطقني 
    ا  ٣٢    ..............  وصف اختبار اللغة العربية لغري الناطقني 
    ا  واختبار  TOAFLالفرق بني اختبار اللغة العربية لغري الناطقني 

ا    ٣٤    ................   TOEFLاللغة اإلجنليزية لغري الناطقني 
    ا   ٣٥    .................بنود اختبار اللغة العربية لغري الناطقني 

 
  الباب الثالث

  منهجية البحث

 ٣٦    ........................................  مدخل البحث   -أ 
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 ٣٦    ..................  جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها   - ب 
 ٣٧    ........................................  أدوات البحث   -ج 
 ٣٨    ....................................  البيانات ومصادرها   -د 
 ٣٩    .................................  أسلوب حتليل البيانات   - ه 
 ٤٣    ..................................  مراحل تنفيذ الدراسة   -و 

  
  الباب الرابع

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 حملة عن الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك  - أ 

  ٤٤    .....................  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  
   ٤٤    ..................................  خلفية فكرية 
   ٤٨    ........  أهداف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 
   ٤٩    .................................  إجراء الربنامج 
   ٥٠    .............  هيكل الربنامج اخلاص وإجراء العمل 
   ٥٥    .........  وسائل الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

ا يف  -ب   ٦٤    ...   M2الفصل  إجراء اختبار اللغة العربية لغري الناطقني 
 ٦٥    ........................................  عرض البيانات   -ج 

 ٦٥    ....................................  مستوي الثبات  - ١
 ٦٦    ..................................  الصعوبة مستوى  - ٢
 ٧٤    ...........................................  التمييز  - ٣

 ٨١    ........................................  حتليل البيانات   - د 
 ٨٦    ..................................  حتليل الثبات  - ١
 ٨٧    ............................حتليل درجة الصعوبة  - ٢
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 ٩٦    ..................................  حتليل التمييز  - ٣
 ١٠٦        ........................عرض بيانات املقابلة و مناقشتها   - ه 

ااملقابلة مع واضعي اختبار اللغة العربية لغري  - ١  ١٠٦    .. الناطفني 
ا - ٢      ١١٣    ..  املقابلة مع مشرتكي اختبار اللغة العربية لغري الناطفني 

  

  الباب الخامس

  الخالصة والتوصيات

 ١١٦    ................................................... اخلالصة   -  أ

 ١١٩    ..................................................  التوصيات   - ب
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  قائمة الجداول

  صفحة    موضوع  رقم
  ٢٨  جدول التفسري ملستوى الثبات   )١(
  ٣٠  جدول تفسري ملستوى الصعوبة  )٢(
  ٣١  جدول التفسري ملستوى التمييز  )٣(
  ٦٩  جدول عدد اإلجابات الصحيحة لكل األسئلة  )٤(
  ٧٥  جدول عدد اإلجابات الصحيحة من فرقة العالية والدانية  )٥(
  ٨٣  جدول النتيجة الصحية من رقم أمناط أسئلة الفردية والزوجية  )٦(
  ٨٧  جدول التفسري ملستوى الثبات   )٧(
  ٨٨  ملستوى الصعوبةجدول تفسري   )٨(
  ٨٨  جدول حساب النتيجة األخرية درجة الصعوبة  )٩(
  ٩٥  جدول خالصة تفصيل درجة الصعوبة  )١٠(
  ٩٨  جدول التفسري ملستوى التمييز  )١١(
  ٩٨  جدول النتيجة األخرية من حساب التمييز  )١٢(
  ١٠٥  جدول خالصة تفصيل التمييز  )١٣(
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  قائمة الرسوم البيانية

  صفحة  موضوع  رقم
  ٩٧   جدول صور تفصيل درجة الصعوبة  )١(

  ١٠٧  جدول صور تفصيل التمييز  
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