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یا س دون ن ٕ ة ا مهــوری   ج
ة ی   وزارة الشـــؤون ا

ة مباالجن ة احلكوم راهمي االٕسالم ٕ   امعة موال ما ا
ا ل ات الع راس ة ا لغة العــربیة لك م ا م تعل   قس

  

  تصميم االختبار الواقعي 
  وفعاليته في تحصيل مادة اللغة العربية لدى التالميذ

  )لومبوك الوسطى فرايا اإلسالمية احلكومية املتوسطة موديلمدرسة  يف يب يحبث جتر (
  
  

  لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية تكميلي حبث
  
  

  :إشراف   :إعداد
  توركيس لوبيس . د  نصر الدين منصور:          الطالب

  نور حسن عبد الباري  .د  ٠٩٧٢٠٠٦٧ :   رقم التسجيل
  
  
  

  
  اجلامعي امـــالع

  م٢٠١٠/٢٠١١



 ب 
 

  إســـــتهالل
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :قال اهللا تعالى

ْمٍ ((  ي ِو ْق ــــن تَـ َ ْ َأحــسـ ـــــــاَن فِي َ سـ ْن ا اإلِ نَ ْق ــَل ـــدْ خَ    )) َلَق
  

  ﴾٤:  ، اآليةالتني﴿سورة 
  
  

  :وقال تعالى
يد ((  ِ ع َ َ اْلو ن ِ ه م ْ ي ا فِ نَ رَّفـْ صَ َ ا، و ي ِب َ ر اهُ ُقرآنا عَ ْلنَ َ ِكَ أَنـْز ل َذ ََك   و

ا ً ر ْ ذِكْ م دِثُ َلُك ُحْ ْ ي َن َأو ْ و ُق تـَّ َ ْ يـ م لَُّك َ   )) َلع

  ﴾١١٣: سورة طه ﴿
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  داءــــــــإه
  
  

   والدي و والدتي إلى
   مناعةبرهان الدين و 

الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء  ماتلقيت على يديه نالذي
السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري  اهيوعرفت يف نفس

  تقدمة إجالل واحرتام
  

  
  وبنتي الصالحة والمحبةزوجتي إلى 

  يولي حندياني وحسنى عرشافينا
  مودة وتقديرا ورغبة يف التقدم العلمي

  
  

  إلى أساتذتي وأستاذاتي
  والرضوانعليهم صبيب الرمحة 

   
  

   تعلم اللغة العربية و يهتمون بتعليمهاإلى الذين يحرصون على 
  رب الربيةبارك اهللا هلم يف السري إىل 

  



 د 
 

  شكر و تقدير
  

. ارسل رسوله بقرآن عريب مبني و جعل القرآن هدى للمتقني الذي هللا احلمد
أشهد أن ال إله إال اهللا و حده الشريك له، له امللك و له احلمد حييي و مييت و هو 

و أشهد أن سيدنا حممدا عبده و رسوله صلى اهللا عليه و على آله . على كل شيئ قدير
  : بعد أما. و أصحابه و التابعني هلم باحسان إىل يوم الدين

ّ اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله احلمد  على  والثناءوقد من
ج هذا ا خر إلذين كان هلم فضل يف ل عرفانالشكر والو  .هوعظيم عطائ هجزيل نعمائ

هلم عمل إال وهلم جزاء من عند اهللا امللك املعبود، البحث إىل حيز الوجود ، ومل يكن 
  : ومنهم 

مالك إبراهيم  موالنا جامعة فرايوغو، مديرو إمام س وراألستاذ الدكت فضيلة
  .االنجمباإلسالمية احلكومية 
جلامعة موالنا الدراسات العليا  كلية عميد، مهيمنياألستاذ الدكتور  فضيلة

  .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
الدراسات  كليةتعليم اللغة العربية   قسمرئيس  ،شهداء صاحلمساحة الدكتور 

  .جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجالعليا 
الدراسات  كليةتعليم اللغة العربية   قسم سكرتري ،زلفي مباركمساحة الدكتور 

  .جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجالعليا 
أفاد الباحث علميًا قد ، املشرف األول الذي  توركيس لوبسالدكتور  مساحة

 ً   .إىل أن متت هذه الرسالةبداية المنذ  وأرشده ،وعمليا
الذي قد أفاد الباحث  ، املشرف الثايننور حسن عبد الباريمساحة الدكتور 

يف تصحيح الكتابة، حىت ال تأيت هذه الرسالة إال وهي حميطة بإصابة الكلمات 
  .الواضحة



 ه 
 

اتذة املعلمني يف قسم اللغة العربية  كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل األس
فلهم من . كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا 
  .عين خري اجلزاء

رئيس مدرسة موديل كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل كيمس بورهان 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية فرايا لومبوك الوسطى، كما يطيب يل أن أتوجه بكل احلب 

  .يف هذه املدرسة والشكر لزمالئي األحباء
لعلم امن حب  قليبه ىف نقشا ماوإىل والدي احملبوبني الشكر والتكرمي على 

  . مدى األزمانحميطا يبا موكان دعائه. ىف العملالقلب خالص إواملعرفة و 
إىل وإخراجه هذا العمل املتواضع أداء  يفوزمالئي وكل من ساهم  صحايبوأل

جزاهم اهللا خري اجلزاء وجعلهم من  .الوجود خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان حيز
  . عباده احلنفاء

  سبيل الرشادإىل  و اهلادي املوفقواهللا 
  

  الباحث
  

  
  
  
  
  
  
  



 و 
 

 

  
 
  
  

  الدينيةوزارة الشؤون 
  بماالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية

  ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي
  

  تقریر المشرفین
  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . له وصحبه أمجعنيآ ىاألنبياء واملرسلني وعل

  

      : الذي حضره الطالب ليميتكعلى البحث البعد االطالع 
  نصر الدين منصور  :   االسم الكامل
 S-2/٠٩٧٢٠٠٦٧  :  رقم التسجيل

تصميم االختبار الواقعي وفعاليته في تحصيل مادة اللغة :   موضوع البحث
   العربية لدى التالميذ

فرايا  احلكومية موديل املتوسطة اإلسالميةيف مدرسة يب يحبث جتر (
  )الوسطى لومبوك

  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
  املشرف األول

  
  توركيس لوبيس الدكتور

  املشرف الثاين
  

 نور حسن عبد الباري الدكتور
  االعتماد،

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية
  

  

  داءشه الدكتور
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف



 ز 
 

 

  
 
  
  

  وزارة الشؤون الدينية
  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنججامعة 

 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة
  

  اعتماد لجنة المناقشة
  :عنوان البحث

  تصميم االختبار الواقعي وفعاليته يف حتصيل مادة اللغة العربية لدى التالميذ
  )فرايا لومبوك الوسطى احلكومية موديل املتوسطة اإلسالمية يف مدرسةيب يحبث جتر (

  S-2 /٠٩٧٢٠٠٦٧: التسجيل رقم   منصور  نصر الدين :    الطالب إعداد
  

وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة  املناقشةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 
    .م ٢٠١١ مايو ٢٤ الجمعةاملاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

  :األساتذة ةمن الساد ملناقشةوتتكون جلنة ا
  ................ :التوقيع  رئسيا ومناقشا  حممد شيخون حممدالدكتور األستاذ  - ١

  ................ :التوقيع  مناقشا  مفتح اهلدىالدكتور  - ٢

  ................ :التوقيع  مشرفا ومناقشا  توركيس لوبيس الدكتور - ٣

  ................ :التوقيع  مشرفا ومناقشا   نور حسن عبد الباري الدكتور - ٤
   ،عتماداال
  الدراسات العلياعميد كلية 

  
  
  

  مهيمناألستاذ الدكتور 
  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 



 ح 
 

 إقرار الطالب

  
  : أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت

  نصر الدين منصور:   االسم الكامل
 S2/٠٩٧٢٠٠٦٧:   رقم التسجيل

  فرايا لومبوك الوسطى ٣فنديديكان رقم شارع :     العنوان
  

ا لتوفري شرط  لنيل درجة املاجستري يف تعليم أقر بأن هذه الرسالة اليت حضر
 اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم امعةجبالدراسات العليا  كلية اللغة العربية

  : عنوانحتت االنج مب
  

  مادة اللغة العربية لدى التالميذ تصميم االختبار الواقعي وفعاليته في تحصيل
  فرايا لومبوك الوسطى اإلسالمية الحكومية مدرسة موديل المتوسطة فيبي يبحث تجر (

  

ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر ا وكتبتها بنفسي وما زور وإذا ادعى أحد . حضر
ا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك،  ا من تأليفه وتبني أ استقباال أ

موالنا مالك  امعةجلالدراسات العليا  كليةولن تكون املسؤولية على املشرف أو على  
  . االنجمب كوميةاإلسالمية احل إبراهيم

  . حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلكهذا، و 
  م   ٢٠١١ ينيو ٣٠ ماالنج،       
  توقيع صاحب اإلقرار        

  
  

  اللو أحمد فحرالدين
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  مستخلص البحث

تصميم االختبار الواقعي وفعاليته في تحصبل مادة اللغة . ٢٠١١، نصرالدين منصور
اإلسالمية  موديل املتوسطةيب يف مدرسة يحبث جتر ( العربية لدى التالميذ

جلامعة رسالة املاجستري، كلية الدراسات العليا، . )فرايا لومبوك الوسطىاحلكومية 
توكيس الدكتور : املشرف األول. موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  .الدكتور نور حسن عبد الباري :، واملشرف الثاين لوبس
  

  .االختبار الواقعي، حتصيل مادة اللغة العربية: الكلمات األساسية
  

مدارس لل ٢٠٠٨قرر يف املنهج على مستوى الوحدة التعليمية سنة تقد 
وانب املعرفية واملهارية والوجدانية لدى اجلاملتوسطة اإلسالمية أن االختبار ال بد أن يراعي 

هذه اجلوانب   حيتاج املعلم إىل نوع مناسب من االختبار الذي يقيس لذلكالتالميذ، 
ولكن كما الحظه الباحث مل تراع املدارس اإلسالمية يف لومبوك الوسطى هذه  .كلها

ختلف صورها، ويعطى مرة واحدة أو مباجلوانب الثالثة، بل ترتكز إىل االختبارات املقننة 
صول على املعلومات عن حتصيل التالميذ يف عدة مرات يف العام الدراسي لغرض احل

  .املواد الدراسية
كيف ) ١: (اآلتيةاعتمادا على املشكالت السابقة قدم الباحث أسئلة البحث 

يتم تصميم االختبار الواقعي يف اللغة العريبية لتالميذ مدرسة موديل املتوسطة اإلسالمية 
يف حتصيل  االختبار الواقعي املصمم ما مدى فعالية) ٢(احلكومية فرايا لومبوك الوسطى، 

مادة اللغة العربية لتالميذ مدرسة موديل املتوسطة اإلسالمية احلكومية فرايا لومبوك 
  .الوسطى

تأسيسا على هذه املشكالت افرتض الباحث أن االختبار الواقعي وأدواته 
فعالية لقياس مدى جناح التالميذ يف املواد املدروسة، وملعرفة كفاءات التالميذ يف  ةاملصمم



 ي 
 

افرتض  لذلكاللغوية األربع وهي مهارة االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة، و ات املهار 
  .الباحث أنه فعالة لتنمية حتصيل التالميذ يف مادة اللغة العربية

 Quasi experimental( وب شبه التجرييب استخدم الباحث يف هذا البحث أسل

designs ( تالميذ الصف الثاين يف مدرسة موديل و أما جمتمع البحث فيتكون من املعلمني
. ٢٠١١-٢٠١٠املتوسطة اإلسالمية احلكومية فرايا لومبوك الوسطى يف العام الدراسي 

) ٣(قابلة امل) ٢(املالحظة ) ١: (جلمع البيانات اليت استخدمها الباحث واألدوات
  .االختبار) ٤(االستبانة 

هي أن االختبار الواقعي وأدواته املصمم حنو ف أما أهم نتائج هذا البحث
ة، والعرض التوضيحي، واملقابلة، ااملالحظة أثناء التعليم، التقييم الذايت، واحملاك

: ئق التاليةوبورطوبوليو تنمي حتصيل التالميذ يف مادة اللغة العربية وذلك بالنظر إىل احلقا
م قابلوا ) ١( قد شارك التالميذ باختبار اللغة العربية بارتياح ورغبة، وعدم محاستهم أ

االختبار بل كنشاط تعلم، وهم استطاعوا تقييم جهدهم الفردي يف كل من املواد 
قد ) ٢. (مبا صمم الباحث بدون املشكالت واملعوقات مت تطبيقه مناسبة. املدروسة

تالميذ بواسطة االختبار الواقعي ودل هذا البحث على أنه فعالة لرتقية ارتفعت نتيجة ال
بأن داللة الفرق بني االختبار القبلي والبعدي يف الفصل التجرييب نتيجة التالميذ، وتؤكد 

% = ١أكرب من قيمة ت اجلدول يف املستوي  ٧٣،٤يدل على أن قيمة ت اإلحصائي 
موعة . ٠٥،٢% = ٥وأكرب من املستوى املعنوي  ٧٦،٢ وأما داللة الفرق بني ا

اجلدول عند ي تدل على أن قيمة ت اإلحصائي دالضابطة والتجريبية يف االختبار البع
تدل العدد  %١وعند مستوى الداللة  ٢،٠٥تدل العدد  %٥مستوى الداللة 

أقل من  ٢،٠٥:املوجودة يف اجلدول هي tأكرب من قيمة  t0، يعين أن قيمة ٢،٧٦على
وهذا يعين أن فروض هذا البحث مقبولة وتؤكد . ٢،٧٦أكثر من  ٥،٤٥٨، و٥،٤٥٨

  .بأن االختبار الواقعي املصمم فعالة يف ترقية حتصيل مادة اللغة العربية لدى التالميذ
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ض وبالتايل اقرتح الباحث على الباجثني الالحقني أن يقدموا البحوث مثله لغر 
إىل م جال األوسع، وملصممي املناهج أو الكتب أن يعدوا املواد الدراسية مبراعة التطوير 

  .االختبار الواقعي
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Subject.  
 

Based on Arabic curriculum of Islamic Junior High School in the year of 
2008 mentioned that assessment in learning process must be pay attention on the 
students knowledge, abilities, and skills of Arabic language learning studies. Thus 
the teachers need a suitable form of assessment that assess all of them. But 
according to researcher’s observation result at Central Lombok Islamic schools, 
they were ignored them and focus on standardized test, that given to the students 
once a year or more, for getting data that refer to the student’s achievement. 

 

In according to the problems that mentioned above, the researcher 
suggested two formula are: (1) How to design authentic assessment of Arabic 
language teaching for Islamic Junior High School students at Praya Central 
Lombok?; (2) How effective of using assessment authentic to improving the 
student’s achievement in Arabic Language at MTs,N Model Praya?.. 

 

Because of the above problems, the researcher assums that the multiple of 
designing authentic assessment are affective to measure the student’s achievement 
in learning Arabic language, and to know the four student’s skill of mastering 
language. 

 

This research used experimental research that consists of four steps: 
planning, action, observation and reflection. The population was 297 student at 
the 8th grade in the year of study 2010-2011, with the sample of 29 students from 
VIII-F and 29 students from VIII-G. The instruments for this research were 
researcher himself, observation schedule, interview, questionnaire and test.  

 

The result of the research indicates that using authentic assessment designs 
namely observation, self assessment, text retelling, demonstration, oral interviews 
and portfolio was proven to be an effective way of improving student’s 
achievement in Arabic language learning of the students at second class in MTs.N 
Model Praya. 

The increasing of their ability is indicated by seeing the evidences:  (1) 
The students were happy, interest, and spirit for joining the tests, that cause they 
were not fell like examination, and through this assessment they also could assess 
their self. (2) the affective of using this assessment has proved through the 
differences between pre test and post-test score of the experiment class. Those t 
arithmatic = 4,73 and t table at significant level 5% = 2,00 and 1% = 2,75. also 
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reflect differences between post-test of experiment and control class. Those t 
arithmatic = 3,63 and t table at significant level 5% = 2,05 and 1% = 2,76. Both 
values indicate the H0 is denied. It’s means that using assessment authentic was 
affective to improve student achievement in learning Arabic language. 
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Dalam Kurikulum Tingkst Satuan Pendidikan (KTSP) 2008 desebutkan 

bahwa penilaian dalam proses belajar harus dapat mengukur tiga ranah yaitu, 
kognitif, apektif dan psikomotorik. Untuk mengukur ketiga ranah tersebut guru 
membutuhkan jenis dan strategi penilaian yang tepat. Namun dari pengamatan 
peneliti menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam hal ini 
madrasah cenderung mengabaikan hal tersebut, mereka lebih fokus pada penilaian 
dalam bentuk ulangan umum semester ataupun ulangan harian. 

Bahasa Arab sebagai mata pelajaran yang diajarkan agar siswa mampu 
menguasai empat keterampilan berbahasa, tidak cukup hanya dengan 
menggunakan penilaian dalam bentuk ulangan umum ataupun ulangan harian, 
tetapi penilaian yang dapat mengukur empat keterampilan teersebut. 

Berdasarkan problematika tersebut, peneliti mengemukakan dua rumusan  
masalah yaitu: (1) Bagaimana desain penilaian otentik pada mata pelajaran bahasa 
Arab?, (2) Sejauhmana efektifitas penilaian otentik terhadap prestasi belajar siswa 
pada mata pelajaran Bahasa Arab di MTs.N Model Praya? 

Peneliti bereasumsi bahwa desain penilaian otentik efektif untuk 
mengukur sejauhmana penguasaan siswa terhadap empat keterampilan berbahasa 
yaitu; mendengar, berbicara, membaca dan menulis di MTs. N Model Praya 
Lombok Tengah. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu (Quasi 
experimental designs) yang terdiri  atas beberapa tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Populasi penelitian adalah 297 siswa kelas 
VIII MTS.N Model Praya dengan sampel 29 siswa kelas VIII F dan 29 siswa 
kelas VIII G Tahun Pelajaran 2010-2011. Sedangkan tehnik pengumpulan data 
yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, angket dan tes. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian dengan menggunakan 
tes otentik seperti observasi, penilaian diri, wawancara, demonstrasi, dan 
portofolio dapat meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran bahasa Arab, 
dengan mengacu pada data-data sebagai beerikut: (1) Para siswa mengikuti tes 
dengan perasaan senang tanpa rasa takut, ini disebabkan karena dengan penilaian 
ini siswa merasa tidak sedang menghadapi ujian akan tetapi mereka merasa 
sedang dalam proses belajar.(2) Nilai siswa pada mata pelajaran bahasa Arab 
mengalami peningkatan signifikan, ini berarti bahwa penelitian ini berhasil 
membuktikan efektifitas penilaian otentik dalam pembelajaran bahasa Arab 
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dibuktikan dengan perbandingan nilai antara pre test dan post test kelas 
eksperimen yang menunjukkan bahwa diperoleh t hitung sebesar 4,73 Selanjutnya 
berkonsultasi pada nilai t tabel dengan N = 28 dan taraf signifikansi 5% = 2,05 
serta 1% = 2,76. Demikian juga halnya dengan perbedaan antara hasil post test 
kelas kontrol dan post test kelas eksperimen. Dari hasil perhitungan diperoleh t 
hitung sebesar 5,458, selanjutnya berkonsultasi pada nilai t tabel dengan N = 58 
dan taraf signifikansi 5% = 2,00 serta 1% = 2,75. Maka, t hitung dari keduanya 
lebih besar dari pada t tabel, sehingga H0 ditolak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 ع 
 

  محتويات البحث
  

  الصفحة  الموضوع
  

  صفحة الغالف
  أ    ..........................................................  صفحة العنوان 

  ب    ...............................................................  استهالل 
  ج    .................................................................  إهـداء 

  د    .........................................................  الشكر والتقدير 
  و    ..........................................................  تقرير املشرفني 

  ز    .....................................................  اعتماد جلنة املناقشة 
   ح    ...........................................................  إقرار الطالب 

  ط    ......................................................  مستخلص البحث 
  ك    ........................................  مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية 

  م    .....................................  مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 
  ع    ........................................................  حمتويات البحث 

  ر    ..........................................................  قائمة اجلداول 
  ث    ..........................................................   املالحققائمة 

 الفصل األول
  االطار العام و الدراسات السابقة

 ١    ...........................................................   املقدمة  -أ 
 ٦    ...................................................   مشكلة البحث  -ب 
 ٦    ...................................................   ف البحثاهدأ  -ج 



 ف 
 

 ٦    ....................................................  البحث فرضية  - د 
ية البحث  -ه   ٧    ......................................................   أمهّ
 ٧    ....................................................   حدود البحث  - و 
 ٨    ................................................   حتديد املصطلحات  -ز 
  ٨    .................................................   الدراسات السابقة  -ح 

  الفصل الثاني
  االطار النظري

  

  االختبارات : المبحث األول
 ١٣    ..................................................   االختبار مفهوم   - أ 
 ١٥    ....................................................   تطور االختبار  -ب 
 ١٨    .....................................................   االختبارأمهية   -ج 
 ١٩    .....................................................   أنواع االختبار  - د 
 ٢٥      ...........................................  مواصفات االختبار اجليد   - ه 
 ٢٩    .........................................  اختبارات اللغة العربيةإعداد   -و 

  االختبار الواقعي: المبحث الثاني 
  ٣٢    ............................................   مفهوم االختبار الواقعي  - أ 
  ٣٣    ................................   املبادئ األساسية يف االختبار الواقعي  -ب 
  ٣٥    .....................................   فوائد استخدام االختبار الواقعي  -ج 
  ٣٥    ..............................................   أنواع االختبار الواقعي  - د 
  ٣٦    ..............   إعداد االختبار الواقعي يف تعليم اللغة العربية واسرتاتيجيته  - ه 
  ٤٣    ............................................   أدوات االختبار الواقعي  -و 
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث

 ٤٨    .....................................................   منهج البحث  -أ 
 ٤٩    ..............................................   جمتمع البحث وعينته  -ب 
 ٤٩    ................................................... متغريات البحث  -ج 
 ٥١    ....................................................   أدوات البحث  - د 
 ٥٢    ...................................................   البيانات مصادر  -ه 
 ٥٢    .............................................   أسلوب حتليل البيانات  - و 
 ٥٤    ...............................   هيكل البحثمراحل تنفيذ الدراسة و   -ز 

  الرابعالفصل 
  مناقشتهاعرض البيانات و تحليلها و 

 ٥٦    ....................................................   عرض البيانات  - أ 
 ٥٦    ............................   البيانات من املالحظة واملقابلةعرض  - ١
 ٥٩    ....................................... االستفتاءبيانات العرض  - ٢
 ٦٣    ................................   االختبار الواقعيبيانات العرض  - ٣
 ٧٣    ......................  عرض البيانات من االختبار القبلي والبعدي  - ٤

 ٧٩    ...........................................   مناقشتهاحتليل البيانات و   -ب 
 ٨٩    .......   للمجموعتنيحتليل ومناقشة نتيحة االختبار القبلي والبعدي   - ١
 للحصول على حتليل ومناقشة نتيجة االختبار البعدي للمجموعتني - ٢

 ٨٧    ...........................  الفرق بني جمموعيت التجريبية والضابطة 
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  الخامسالفصل 
  نتائج البحث و التوصيات و المقترحات

 ٩٢    .....................................................  نتائج البحث   -أ 

 ٩٣    ...................................................  البحث توصيات  - ب 

 ٩٣    .................................................  البحث  مقرتحات  -ج 

  قائمة املصادر و املراجع
    املالحققائمة 
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  قائمة الجداول
  

  الصفحة  عنوان الجدول  الجدول  الرقم
االختبار الذايت لدى التالميذ على طريقة   ٢،١جدول رقم   ١

  قوائم الرصد
٤٥  

املثال املقرتح من سلم التقدير ملعرفة مدى   ٢،٢جدول رقم   ٢
  نتائج التالميذ يف مهارة االستماع

٤٦  

 Analistic( سلم التقدير اللفظي التحليلي   ٢،٣جدول رقم   ٣

rubrics (ملهارة الكتابة  
٤٧  

معيار الدرجة لقياس اجنازات التالميذ يف   ٤،١جدول رقم   ٤
  مهارة االستماع

٦٥  

معيار الدرجة لقياس اجنازات التالميذ يف ا  ٤،٢جدول رقم   ٥
  املواصفات املطلوبة

٦٥  

املواصفات املطلوبة عن نتائج التالميذ يف   ٤،٣جدول رقم   ٦
  طريق املالحظات

٦٦  

نتيجة التالميذ يف كل من املواصفات عن   ٤،٤جدول رقم   ٧
  طريق احملاكة يف مهارة الكالم

٦٨  

نتيجة التالميذ من املالحظة أثناء القراءة   ٤،٥ جدول رقم  ٨
  اجلهرية

٧٠  

  ٧٤  أمساء الدارسني يف الفصل التجرييب و الضابط  ٤،٦جدول رقم   ٩
نتيجة التالميذ يف اختباري القبلي والبعدي   ٤،٧ جدول رقم  ١٠

  للمجموعة التجريبية
٧٥  

  ٧٧نتيجة التالميذ يف اختباري القبلي والبعدي   ٤،٨ جدول رقم  ١١
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  ضابطةللمجموعة ال

نتيجة اختباري القبلي والبعدي من التالميذ   ٤،٩ جدول رقم  ١٢
موعة التجريبية ملعرفة    D2و Dيف ا

٨٠  

نتيجة اختباري القبلي والبعدي من التالميذ   ٤،١٠ جدول رقم  ١٣
  D2و Dللمجموعة الضابطة ملعرفة 

٨٣  

موعتني التجريبية   ١١،٤ جدول رقم  ١٤ داللة الفرق بني ا
  والضابطة يف االختبارين القبلي والبعدي

٨٦  

املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من   ٤،١٢ جدول رقم  ١٥٢
موعتني    التجربية والضابطةا

٨٨  

   



 ت 
 

  المالحققائمة 
  

 األسئلة لإلختبار القبلي - ١
 األسئلة لإلختبار البعدي - ٢
 املادة لالستماع - ٣
 اإلستبانة - ٤
 املقابلة - ٥
 املالحظة - ٦
 نتائج التالميذ يف االختبار الواقعي - ٧
 الصور عملية التدريس - ٨
 الشهادة يف إشرافات البحث - ٩

 رسالة االستئذان من اجلامعة -١٠

 العلمي من املدرسةرسالة شهادة البحث  -١١
  لباحثسرية ذاتية ل -١٢

  
  

 



ل األولــــالفـــص  
والدراسة السابقة اإلطار العام  

  
  المقدمة  -أ 

ــا مــن يف  اللغــات أقــدممــن اللغــة العربيــة  إن  اللغــات ىحــدإالعــامل باعتبــار أ
مـن حيــث عــدد الــدول وذلــك حتتــل اآلن املوقــع الثالـث يف لغــات العــامل، وهــي احليـة، 

ـا لغـة  نيسـلماملعنـد كـل  مقدسـة ي لغـة وهـ ١اليت تقرهـا لغـة رمسيـة القـرآن الكـرمي، أل
ّ عليــه الصــالة والســالم خــامت األنبيــاء واملرســلني حتــدثولغــة  هــي األســاس و ، ــا النبـــي

َى عليه الرتاث العريب واألدب   اأخـذت دورا مهمـزالـت هـذه اللغـة ماالرفيـع، و الذي بنـ
ا لغـة  ـيـدعون ويصـلو اليوميـة،  هملشـعائر لتقدم هذا الدين اإلسالمي وذلك أل ا، ن 

قريــة  يف األنفكأننــا نعــيش  ،نازمــالســيما يف عصــرنا اليــوم عصــر ال حيــدده املكــان وال
  .صغرية

ووسـيلة  وعـاءتكـون أصبحت طوال أربعة عشـر قرنـا مـن الزمـان واللغة العربية 
األجيـال، وكـاد ال يفـوت مـن الـزمن  إىلمن جيل  حلضارة اإلسالمية االثقافة و ملواصلة 

وأخـــذت تســــهم بقســــط كبــــري مــــن هــــذه  ،إال وبـــه علمــــاء اهتمــــوا بتقــــدمها وتطويرهــــا
كمـــا أنـــه فـــوق هـــذا كلـــه قـــد اكتســـبت مكانـــة رفيعـــة و ،  يف عصـــرنا احلاضـــر املســـؤولية

فاللغة العربية إذن ليست لغة دين وحضـارة فحسـب، بـل . عامليـة بني اللغات املعـروفة
  .تصال عالـميإهي كذلك لغة 

واللغـــة  -حــدث يف العــامل املعاصــرالـــذي  –طــور تالتقــدم وال إىلتلبيــة حلاجــة 
، ظهـر االهتمـام الواضـح بتدريسـها نفسها كوسيلة اإلتصال بـني النـاس بعضـهم بعضـا

                                                
 .www، مركز اجلزيرة للدراسات، اللغة العربية بين الخطر الخارجي والتهميش الداخليحممد عبد احلي،   ١

Aljazeera. Net   ٢٠١١فربايري  ٢٠نقل  
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ا العصريةوتطوير هذا التدريس ليواكب أيقاع احلياة  ويـذكر الدو كمـا نقلـه  .ومتطلبا
يـونس أن التقــدم اهلائــل يف وسـائل النقــل واإلتصــال أفــرز القيمـة اهلائلــة للغــات العامليــة 

ــــيت تعــــرب احمليطــــات وحت ــــمــــن أجــــل اإلتصــــال العــــاملي، فالطــــائرات ال ق فــــوق القطــــب ّل
ونيــات والراديــو، واجلنــويب والقطــارات الســريعة، والســيارات والتلفيزيــون والتليف الشــمايل

كــل ذلــك جعــل دراســة اللغــة مــن أجــل اإلتصــال مســة القــرن العشــرين، كمــا أن ســرعة 
وتتابع االتصال قد فاق سرعة تعليم وتعلم اللغـات، ويتطلـب ذلـك طرقـا أكثـر فعاليـة 

كــرتوين لاآلن ال يســتطيع االســتفادة مــن اإلنرتنــت والربيــد اإل التلميــذلتــدريس اللغــة، ف
ل إن ذلـــــك ميكنــــه مـــــن بــــواســــتخدامها بفعاليـــــة كبــــرية إال إذا أتقـــــن اللغــــة األجنبيـــــة، 

املكتبـــة يف أمـــاكن  إىلوصـــول علـــى املعلومـــات بســـرعة وســـهولة دون عنـــاء الســـفر احل
اختبـارات  إىلبحنا يف حاجـة للتدريس الفعال للغـات، أصـ خمتلفة من العامل، وحلاجتنا

التقـــدم يف العلــوم وطــرق التـــدريس ملقابلــة املتطلبـــات  ة تتطلــبغـــ، فاختبــارات اللفعالــة
  .٢احلالية واملستقبل

وقــد حظيــت اللغــة العربيــة جبانــب كبــري مــن هــذا التطــور، إذ اســتطاع اخلــرباء 
ال تطويع األحباث والدراسات اليت متت يف جمال تعليم اللغـة احليـة ٣العرب  يف هذا ا

من هذا التطور على التـدريس التقليـدي إذ خلدمة اللغة العربية، وقد تركز جانب كبري 
مـا يتعلـق بـه مـن مفـاهيم وأهـداف، وطـرق تعليميـة ووسـائل معينـة،  عـن تناول بالتعبري 

                                                
 إلىمن النظرية (المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانيب فتحي علي يونس و حممد عبد الرؤوف،   ٢

  ٥٤:ص) ٢٠٠٣مكتبة وهبة : القاهرة(، )التطبيق
م ١٩٨٣الذين بذلوا جهدهم يف الدراسات والبحوث باللسان العريب منهم دراسات رشدي أمحد طعيمة  هم  ٣

ا بتكليف من معهد اللغة العربية وتناول الدراسة أهم االجتاهات العاملية يف حتليل وتقومي كتب  وهي دراسة قام 
ا عن م هدفت ١٩٨٤د تعليمه، وكامل الناقة  تعليم اللغة العربية، وأهم األسس واملعايري اليت جيب األخذ 

دراساته إىل وضع األسس اليت ينبغي أن تراعى عند تأليف كتب ومواد تعليمية لتدريس اللغة العربية لغري 
ا م هدفت دراسته إىل حتديد  إىل أي مدى ميكن التغلب على  ١٩٨٩ومصطفي النحاس . الناطقني 

، مرجع فتحي علي يونس و حممد عبد الرؤوف(لغة العربية وغريهم الصعوبات الصوتية اليت يواجهها متعلموا ال
  )  ٥٠-٤٥: سابق، ص
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ـــم  كمـــا أثـــر هـــذا التطـــور علـــى املدرســـني أنفســـهم وطـــرق إعـــدادهم والـــدور املنـــوط 
التعليميـة يف  تتمثل هـذه العمليـة  ٤.ختباراتاملقررات الدراسية ونظم اال إىلباإلضافة 
 أهـم العوامـل الـيت حتكـم مـدى جنـاح وهـو مـن عناصـرها اعنصـر  االختباركان و املنهج، 
، وهــو ةمــن العمليــة التعليميــ هــو النظــر يف مــدى حتقــق األهــداف املنشــودة، و التالميــذ

  .٥يلعب دورا مهما يف التعليم، ولذا فإن االختبار اجليد أساسي للتعليم والتعلم اجليد
احلديثـــــة علـــــى أن العمليـــــة التعليميـــــة منظومـــــة شـــــاملة تـــــرتابط  كـــــد النظـــــرةؤ وت

ــا املختلفــة ترابطــا عض ـــمكونا ويا يف وحــدة متكاملــة، والتقــومي كأحــد هــذه املكونــات ـ
ـــة التعليميـــة،  ـــه عالقـــة كبـــرية مبختلـــف جوانـــب العملي ـــة ل األساســـية للمنظومـــة التعليمي

ويعــين  ٦.ختلفةـــيـة وجبوانبهــا املار العمليـة التعليمـــــهــي الـيت حتـدد مس هحيـث أن نتائجـ
ذلـــك أن يكـــون االختبـــار شـــامال لكـــل مـــا يقـــدم إليـــه مـــن خـــربات تربويـــة، فاالختبـــار 

وأن يشــتمل  ٧يشــمل معظــم أجــزاء املــنهج أو املقــرر الدراســي أو الــدرس أو الــدروس،
الـــيت يكتســـبها املـــنهج  علـــى اجلوانـــب املعرفيـــة الـــيت يقـــدمها املـــنهج واجلوانـــب املهاريـــة

للمـتعلم، واجلوانـب الوجدانيـة الـيت حيـرص املـنهج علـى تكوينهـا لـدى املتعلمـني، وهــذا 
  ٨.اجلزء من خصائص االختبار يف جمال اللغة العربية

                                                
 االتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية األخرى لغير الناطقين بهامحادة إبراهيم،    ٤

 ٥: ص) ١٩٨٧دار الفكر العريب،: القاهرة(
  ١٥٥: ص) ١٩٨٢اململكة العربية السعودية، (، عربيةأساليب تدريس اللغة الحممد على اخلويل، .  ٥
، جملة جامعة النجاح لألحباث، معيقات تطبيق استراتيجية منظومة التقويم الواقعيخالد أبو شعرية وأخرون،   ٦

  ٣:، ص٢٠١٠، سنة ٢٤جملد 
  ١٧٥: ص) ١٩٩٧مكتبة وهبة، سنة : القاهرة ( المنهج في اللغة العربيةعلي إمساعيل حممد،  .  ٧
) ١٩٨٤املركز القومي للبحوث الرتبوي، سنة ( ، المرجع في التقويم واالختباراتعبد العزيز حسن زهران، .  ٨

  ١٧: ص
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ــا احلكومــة  ٩انطالقــا ممــا ســبق وكــذلك بــالنظر إىل املعــايري احملتويــات الــيت قرر
 بــارات ال بــد أن تراعــي هــذه اجلوانــب، كانــت االخت٢٠٠٨للمدرســة املتوســطة ســنة 

. يقـــيس هــذه اجلوانـــب كلهـــا االختبـــارنـــوع مناســـب مــن  إىلاملعلــم  إذ حيتـــاجالثالثــة، 
املتوسـطة، فاسـتخدام املـدارس يف تعليم اللغة العربية مسـتوى  ١٠وبالنظر إىل األهداف
ناســــــب تال  -تكملـــــةعلـــــى شـــــكل االختيــــــار مـــــن متعـــــدد وال –االختبـــــارات املقننـــــة 
  .جوانب املهارية والوجدانية لدى التالميذ تتفه ااألهداف املرجوة أل

ج يراعـي هـذه اجلوانـب الثالثـة لكـن قـررت احلكومـة املـنه أنمـن رغم وعلـى الـ
تلعـب دورا مهمـا يف التحكـيم عـن جنـاح التالميـذ يف الـتعلم وعـن للرتبيـة  ةمعايري وطنيـ

ملعرفــة  والرصـد واإلبــالغ للتنميــة ١١هيئـةاملدرسـني يف التعلــيم والتـدريس، وذلــك بتعــني 
ومــن وظيفتهــا إجــراء االمتحــان النهــائي  ،دوليــا مــدى جنــاح العمليــة التعليميــة والتعلمــة

يعتـــرب وهـــو  ١٢وكانـــت األســـئلة املقدمـــة فيـــه علـــى شـــكل االختيـــار مـــن متعـــدد الـــوطين
    .صريا وضيقا ال يقيس قدرات التالميذ كلها من املعرفة واملهارية والوجدانيةح

يبــدو أن تأسيســا ممــا ســبق ذكــره واســتعدادا ملقابلــة االمتحــان الــوطين النهــائي 
ــــة كمــــا الحظــــه الباحــــث يف  اإلســــالمية عاهــــداملدارس و املــــمعظــــم  بإندونيســــيا، وخاصّ

خمتلــف و  نـةناملق يرتكـز علـى االختبــارات مدرسـة موديـل املتوســطة اإلسـالمية احلكوميــة
                                                

يف تعليم اللغة العربية هي املهارة األربع من  اإلسالمية املتوسطة قررت احلكومة بأن احملتويات الدراسية للمدارس.  ٩
ا تشمل فيها، وتقدم املواد  االستماع والكالم والقراءة والكتابة، وأما عناصر اللغة من حنوها وصرفها ومفردا

انظر املعايري احملتويات يف تعليم اللغة العربية أخرجتها الشؤون الدينية بإندونيسيا سنة  .اسية يف وحدةالدر 
٢٠٠٧.   

إن اهلدف العام يف تعليم اللغة العربية مستوى املتوسطة هي أن يتمكن التالميذ املهارات األربع وهي .  ١٠
  .االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة يف اللغة العربية

 ةعشر  التاسع احلكومة وهو يف القانون على قرار )BNSP( هليئة الوطنية للمعايري التعليميةهذه اهليئة يسمى با  ١١
PP.19/2005 يف إندونيسيا الرتبية والتعليم عمليةال يف ااسلط و اواجباعرب عن ي  )Lih. Peraturan 

Pemerintah RI No. 19/2005 Tentang Standar nasional Pendidikan, (Bandung: Fokus Media) p.5    
12  Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip Tehnik dan Prosedur (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010) p.61 
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عطــى مــرة واحــدة أو عــدة مــرات يف العــام الدراســي بغــرض احلصــول علــى ، صــورها ُ وي
لتقــدميها ألوليــاء األمــور وغــريهم مــن املعنيــني، ومثــل  التالميــذمعلومــات عــن حتصــيل 

ال يؤثر بصورة إجيابيـة يف التعلـيم، ألنـه يقـيس مهـارات ومفـاهيم بسـيطة  االختبارهذا 
ال ميكـن مـن ، و التلميـذات قيمة عـن تعلـم مات ذيتم التعبري عنها بأرقام ال تقدم معلو 

التقليــدي  االختبــاريف  التالميــذ، و التالميــذخالهلــا حتديــد نتاجــات الــتعلم الــيت أتقنهــا 
ًا مهمـوأصبح للطالب دوراً  ،انفسهم تقييمشاركون يف ولكنهم ال ي االختبارهم حمور 

تمـع وأوليـاء األمـور ومراقبـة االختبـار فيه ، ونظـراً ألن  يأخـذ بعـني االعتبـار مشـاركة ا
م ومــواطن القــوة لــديهم، فــإن ذلــك يتطلــب  التالميــذتعلــم  وتعلــيمهم وفهــم احتياجــا

ومناذج وأدوات للحصـول علـى املعلومـات وبالتـايل فـإن  لالختباراسرتاتيجيات متنوعة 
ــذا الــدو  االختبــاروجــود منــط واحــد مــن   عــالجل ،ر املتعــدد اجلوانــبال يكفــي للقيــام 

  .االختبار الواقعي يف العملية التعليميةاستخدام هذه املشكلة لعل من املهم 
علـى عـدد الـذي يعكـس  الواقعي هو االختبـار االختبارعرف جو ماريي بأن 

م للغةإجنازات من معرفة   يف مواقـف حقيقيـة مويقيسـه التالميذ، ودافعيتهم، واكتسا
هــذا االختبــار جــرى  .١٣ســواء كانــت يف الفصــل أم غــريه مبــا يوافــق أهــداف التــدريس

  .خالل العملية التعليمة
ت نشـــأت فكـــرة هـــذا البحـــث الـــذي يهـــدف  تطـــوير  إىلفمـــن هـــذه املشـــكالّ

تصــميم االختبــار الــواقعي ومــن احملــاوالت املقرتحــة . تعلــيم اللغــة العربيــة اختبــاروتنميــة 
 تالميــذالوذلــك بــالتطبيق علــى لــدى التالميــذ،  اللغــة العربيــةحتصــيل مــادة وفعاليتــه يف 

   .مدرسة موديل املتوسطة اإلسالمية برايا لومبوك الوسطى يف
  
    

                                                
13 J. M. O’Malley, Lorraine Valdez Pierce, Authentic Assessment for English Language 

Learners, (Addison-Wesley Publishing Company, 1995), p. 4 
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 مشكلة البحث -ب

تصـميم وأن  العربيـة للغـةا مـادةيف  التالميـذ حتصـيلقلـة هـي املشـكلة الرئيسـية 
، األمـر الـذي إليهـاتـدعو مـن األسـباب  خمتلف صـورهو موضوعي  وأتقليدي  االختبار

يف  التالميـــذلـــدى هــذا الـــنقص  ي يســـدتصــميم االختبـــار الـــواقعتطلــب البحـــث عـــن ي
  .   مدرسة موديل املتوسطة اإلسالمية برايا لومبوك الوسطى

  :وهيالباحث أسئلة البحث  يقدم  املشكلة الرئيسيةهذه ومن  
مدرسة موديل يتم تصميم االختبار الواقعي يف اللغة العربية لتالميذ كيف  - ١

 املتوسطة اإلسالمية احلكومية برايا لومبوك الوسطى؟
  لتالميذ حتصيل مادة اللغة العربيةيف  املصمم االختبار الواقعيما مدى فعالية  - ٢

 مدرسة موديل املتوسطة اإلسالمية احلكومية برايا لومبوك الوسطى؟

  أهداف البحث - ج
   :رئيسني مها أمرين إىل هذا البحث يهدف

يف مدرسة موديل املتوسطة اإلسالمية جتريبته و الواقعي  ختباراالتصميم  - ١
 .احلكومية برايا لومبوك الوسطى

لدى  حتصيل مادة اللغة العربيةيف  املصمماالختبار الواقعي  معرفة فعالية  - ٢
 يف مدرسة موديل املتوسطة اإلسالمية احلكومية برايا لومبوك الوسطى  التالميذ

    البحث فرضية -د

تصـــميم أن لهــذه الدراســة  تفــرتض ،ســبق ذكرهــا الــيت األســئلةعلــى  تأسيســا
يف مدرسـة لدى التالميـذ  حتصيل مادة اللغة العربية على إجيابيا تأثريا االختبار الواقعي

  .موديل املتوسطة اإلسالمية احلكومية برايا لومبوك الوسطى
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ية البحث  -ه   أهمّ
يف جمــال  واخلـربات إثـراء املعــارف إىلالبحــث يهــدف هـذا  مـن الناحيــة النظريـة

  . تصميم االختبار الواقعي يف تعليم اللغة العربيةالرتبية، خاصة يف 
يف  أن يفيد تطبيق هذا البحـث نفسـهالباحث د يري من الناحية التطبيقيةأما و 

يكــون هـــذا البحــث مبعلوماتـــه ونتائجـــه وأن  ،االختبـــار الـــواقعيتصــميم لاملقـــدرة ترقيــة 
موديـــل املتوســـطة رشـــاد معلمـــي اللغـــة العربيـــة ىف العمليـــة التعليميـــة مبدرســـة مفيـــدا ىف إ

أن يفيـد   وذه املدرسـة، هلـطلبة الوأن يفيد اإلسالمية احلكومية برايا لومبوك الوسطى، 
م  نفســها درســةلملكــذلك  ا يف حتســني عمليــة الــتعّل ً عنــدما يكــون هــذا البحــث إســهام

يف  اههمجتـــــإو  التالميـــــذ، وتطـــــوير مســـــتوى التحصـــــيل الدراســـــي لـــــدى اوالتعلـــــيم فيهـــــ
 .تدريسال

 حدود البحث  -و
 :احلدود املوضوعية  - ١

ـــــه يف يتصـــــميم االختبـــــار الـــــواقعي وفعالحتـــــدد موضـــــوع هـــــذا البحـــــث يف  ت
موديــل املتوســطة اإلســالمية  مدرســةيف  لــدى التالميــذ حتصــيل مــادة اللغــة العربيــة

 .احلكومية برايا لومبوك الوسطى
 :احلدود الزمانية  - ٢

مـــن العــــام  ينالثــــاالفصـــل الدراســـي احلـــدود الزمانيـــة إلجــــراء هـــذا البحــــث 
 .م٢٠١١-٢٠١٠الدراسي 

 :احلدود املكانية  - ٣
موديل املتوسـطة  مدرسةمن  ينالثاحدد الباحث مكان البحث ىف الصف 

  .اإلسالمية احلكومية برايا لومبوك الوسطى
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 تحديد المصطلحات  -ز
علـى عـدد  يعكـس الـذي االختبـار هـو  (uthentic assessment) الواقعــي االختبـار - ١

 مواقــــف يف ويقيســــها للغــــة م، واكتســــام، ودافعيــــتهالتالميــــذ إجنــــازاتمــــن معرفــــة 
 .سواء كانت يف الفصل أو غريه مبا يوافق بأهداف الدراسة حقيقية

مـادة مـن املتوسـطة  تالميذيف هذا البحث مقدار ما اكتسبه  هيقصد ب: التحصيل  - ٢
الـــيت درِّســـت هلـــم ويقـــاس هـــذا التحصـــيل مـــن خـــالل الـــدرجات الـــيت  اللغـــة العربيـــة
  .الغرضعده الباحث هلذا ييف االختبار التحصيلي الذي  التالميذحيصل عليه 

يت الــ املدروســة املــادةعلــى  مومتكــنه يــراد بــه مــدى جنــاح التالميــذ اللغــة العربيــة مــادة - ٣
ـــا نظـــام شـــامل ومـــرتابط )Integrated system( بنظـــام الوحـــدة هـــاواتعلم  تعـــين أ

 .الينفصل بعضها بعضا مبا فيه من املهارات اللغوية وعناصرها
برايـــا هـــي اســـم مـــن أمســـاء املـــدارس مدرســـة موديـــل املتوســـطة اإلســـالمية احلكوميـــة  - ٤

لومبــــوك  ٣الشــــئون الدينيــــة بإندونســــيا، تقــــع يف شــــارع بنديــــديكان رقــــم  اهتأسســــ
 .الوسطى

 الدراسات السابقة - ح
ال، منهم قام بعض الباحثِني بدراسات مماثلة يف هذا   :ا

االختبـــارات يف حبـــث علمـــي يف مرحلـــة ماجســـتري وموضـــوعه  ١٤حممـــد بيهقـــي  - ١
مســتوى لياقتهــا ملعرفــة قــدرة التلميــذ يف اللغــة العربيــة : لغــري العــرباللغــة العربيــة 

دراســـة حتليليـــة تقومييـــة يف اختبـــارات اللغـــة ( مبعهـــد عمـــر بـــن اخلطـــاب ســـورابيا 
 :  وبيانه يف ما يلي )العربية

  مشكلة البحث) أ

                                                
لياقتهـا لمعرفـة قـدرة التلميـذ فـي اللغـة مسـتوى : االختبـارات فـي اللغـة العربيـة لغيـر العـربحممـد بيهقـي،    ١٤

 حبــث )دراســة تحليليــة تقويميــة فــي اختبــارات اللغــة العربيــة(  العربيــة بمعهــد عمــر بــن الخطــاب ســورابيا
 )٢٠٠٢سنة  قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا،: اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالنج( ماجستري، غري منشور، 
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عرفــة مســتوى ثبــات االختبـــارات ملاالختبــارات يف اللغــة العربيــة إن 
يف معهــد عمــر بــن اخلطــاب ســورابيا مل يكــن علــى  لغــري العــرب ولياقتهــا

  .شكل جيد
 البحث هدف  )ب

معرفــة مســتوى لياقـــة  إىل العـــامســتهدف هــذا البحـــث علــى وجــه ا
يف اللغـــة  التلميـــذاالختبـــارات فـــىي اللغـــة العربيـــة لغـــري العـــرب ملعرفـــة قـــدرة 

 .العربية
  منهج البحث )ج

هـــــذا البحـــــث حبــــــث وصـــــفي تقــــــوميي يقصـــــد بــــــه وصـــــف كيفيــــــة 
، واملـــدخل املســـتخدم فيـــه هـــو االختبـــارات يف اللغـــة العربيـــة لغـــري العـــرب

 .  مدخل نوعي
 النتيجة  )د

إن مستوى ثبـات االختبـارات متوسـط ومسـتوى الصـدق التجـرييب  
كــاف، وتوســط الصــعوبة أقــل مــن درجــة اجليــد وتوســط مســتوى التمييــز 

بيــة أن عمليـة تصـنيف االختبـارات فـىي اللغـة العر رديء، كشـف الباحـث 
ـا بعيـدا  لغري العرب ال تسري أساس منهج التأليف لالختبارات املقننـة أل

  .عن معايري الثالثة من التجربة والتحليل والتصحيح
حتليـــــل بنـــــود االختبـــــار يف االمتحـــــان الدراســـــي موضـــــوعه  ١٥ذخــــرياء الصـــــادق  - ٢

النهـــائي للغـــة العربيـــة باملدرســـة املتوســـطة اإلســـالمية احلكوميـــة باســـوروان للســـنة 
 :وحتتوي فيما يلي ٢٠٠٥-٢٠٠٤الدراسية 

                                                
تحليــل بنـود االختبـار فـي االمتحـان الدراســي النهـائي للغـة العربيـة بالمدرسـة المتوســطة ذخـرياء الصـادق،   ١٥

اجلامعــة (حبــث ماجســتري، غــري منشــور ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤اإلســالمية الحكوميــة باســوروان للســنة الدراســية 
  )٢٠٠٥نة سقسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، : اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 مشكلة البحث   ) أ
علــــى  يلــــزماللغــــة العربيـــة  ملــــادةيف االمتحــــان النهـــائي  االختبـــارإن 

 .فيهاوذلك عن طريقة حتليل بنود األسئلة  تهتطوير جود
  أهداف البحث   ) ب

  :كما يليستهدف هذا البحث  ا
املدرســـي وصــف إعــداد بنــود االختبـــار وبنائــه يف االمتحــان النهــائي  - ١

  .درسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميةللغة العربية بامل
ـــــة - ٢ ـــــار االمتحـــــان النهـــــائي املدرســـــي للغـــــة العربي  ثبـــــات نوعيـــــة االختب

 .باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية
عاب مــــدرس اللغــــة العربيــــة وعامــــل االختبــــار يف يمعرفــــة عــــدم االســــت - ٣

حتليــــل بنــــود االختبــــار يف االمتحــــان النهــــائي املدرســــي للغــــة العربيــــة 
 .باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية

  منهج البحث )ج
هذا البحث حبـث وصـفي يقصـد بـه وصـف كيفيـة تعيـني االختبـار 

ومسـتوى صـعوبته  بطريقة التنطيم والواقع وجودته من ناحية صدقه وثباته
 .ومتييزه، واملدخل املستعمل فيه هو مدخل نوعي

 النتيجة  )د
أن اإلجراءات اليت قدمها عامل االختبار يف ترتيـب بنـود االختبـار 
جيري على الطريقة واإلجراءات اجليدة ولكن أسـئلته مل تكـن علـى سـبيل 

يـد، صــدق حمتـوى االختبــار جيــد، وثباتـه عــال ومـن مســتوي الصــعوبة اجل
ـــــل يف مســـــتوى متوســـــط حـــــو  ـــــود متث ـــــر البن ـــــة و يف  ٨٠ إىلأن أكث يف املائ

  .يف املائة والباقي يف مستوى صعب جدا ١٢مستوى السهل 



١١ 
 

مســـــتوى لياقـــــة االختبـــــار يف االمتحـــــان النهـــــائي موضـــــوعه  ١٦يوغيــــا فريهـــــارتيىن - ٣
للمرحلـة األوىل ملـادة اللغـة العربيـة يف برنـامج تعلـيم اللغـة العربيـة املكثـف جبامعـة 

 :٢٠٠٦-٢٠٠٥مام بوجنول اإلسالمية احلكومية ببادنج للسنة الدراسية إ
 مشكلة البحث) أ

ســاتذة يف برنــامج تعلــيم اللغــة العربيــة املكثــف باجلامعــة إمــام إن األ
علـــــى حتليــــــل أســــــئلة ن ســــــالمية احلكوميـــــة ببــــــادنج مل يقومــــــو بوجنـــــول اإل

لة االختبــار وذلــك ألســباب منهــا، عــدم اســتعاب عــن حتليــل منــوذج أســئ
 .االختبار وعدم اخلربة واملعلومات واملفاهيم عن حتليل منوذج االختبار

 أهداف البحث)  ب
ســـتهدف هـــذا البحـــث ملعرفـــة ثبـــات االختبـــار ومواصـــفاته وملعرفـــة ا

  .فهم األساتذة عن حتليل منوذج االختبار
 منهج البحث )ج

هــذا البحــث حبــث وصــفي حتليلــي يهــدف إىل وصــف الظــواهر أو 
واألشــــياء املعينــــة، أمــــا الطريقــــة املســــتخدمة فيــــه هــــي الطريقــــة األحــــداث 

ـــــة، و  لتحليـــــل  ســـــتخدمت الباحثـــــةاالوصـــــفية بالبيانـــــات الكميـــــة والكيفي
 .البيانات هواملنهج اإلحصائي واالستقرائي

 النتيجة  )د
ن اإلجراءات اليت قدمها عامل االختبار يف ترتيـب بنـود االختبـار إ

جليدة ولكن أسـئلته مل تكـن علـى سـبيل جيري على الطريقة واإلجراءات ا

                                                
مســتوى لياقــة االختبــار فــي االمتحــان النهــائي للمرحلــة األولــى لمــادة اللغــة العربيــة فــي  ،يوغيــا فريهــارتيىن  ١٦

برنـامج تعلـيم اللغـة العربيـة المكثـف بجامعـة إمـام بونجـول اإلسـالمية الحكوميـة ببـادنج للسـنة الدراسـية 
ـــة : اجلامعـــة اإلســـالمية احلكوميـــة مـــاالنج(حبـــث ماجســـتري، غـــري منشـــور ، ٢٠٠٦-٢٠٠٥ قســـم تعلـــيم اللغـــة العربيـــة، كلي

  )٢٠٠٦سنة  الدراسات العليا،
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الصــعوبة  ىاجليـد، صــدق حمتـوى االختبــار جيــد، وثباتـه عــال ومـن مســتو 
ـــــل يف مســـــتوى متوســـــط حـــــو  ـــــود متث ـــــر البن ـــــة و يف  ٨٠ إىلأن أكث يف املائ

  .يف املائة والباقي يف مستوى صعب جدا ١٢مستوى السهل 
االختبـــارات ب بعـــد أن الحـــظ الباحـــث أنـــواع الدراســـات الســـابقة الـــيت تتعلـــق

ـايـوكيف المتحان النهـائيلخاصة  سـتنتج الباحـث أن هـذه الدراسـة ختتلـف ا، ة إجراءا
تصميم االختبار الواقعي وفعاليته  يفخيتص عن الدراسات السابقة، ألن هذا البحث 

مدرســـة موديـــل املتوســـطة اإلســـالمية لـــدى التالميـــذ يف  حتصـــيل مـــادة اللغـــة العربيـــةيف 
  .بوك الوسطىاحلكومية برايا لوم



 الفـــــصـــل الــــثــــــــــــــاني
  اإلطار النظري

  
  االختبار اللغوي: األولالمبحث  

 االختبارمفهوم    - أ 
ـــــيم  النـــــاسخيلـــــط الكثـــــري مـــــن   بـــــني التقـــــوميوخباصـــــة يف جمـــــال الرتبيـــــة والتعل

(Evaluation)  و التقيـــــــــيم(Assessment)  ـــــــــاس ـــــــــار  Measurement)(و القي واختب
)test( ،ها فيما يأيتنشرحتخلص من هذا اخللط يول:  

مـــم تقوميـــا و و التقـــومي مصـــدر مـــن قـــوم يقـــ وَّ يَّمـــ اقُـ ِ قامها  اوق ـــتَ ْ عة واس ـــْل َ السِّ ـــوَّم وقَـ
ــدَّرها وقـــوم الشـــيئ أي عدلـــه وأصـــلحه، والتقيــيم مـــن قـــيم يقـــيم تقييمـــا، قـــيم  ١،قَ

  ٢.الشيئ أي أعطاه قيمته
إصــــدار حكــــم  بأنــــهعــــرف بلــــوم التقــــومي يف االصــــطالح تعريفــــات عديــــدة، 

معــــني ويتضــــمن اســــتخدام معــــايري لتقـــدير مــــدى كفايــــة األشــــياء ودقتهــــا لغـــرض 
 مالية يتم من خالهلا ختطيط ومجع وتزويـد معلومـات أنه وقال ستلفبيم .وفعاليتها

بــأن ، ســالمةوقــال عبــد احلــافظ حممــد  ٣.مفيــدة للحكــم علــى البــدائل القــرارات
ـــدف الرقـــي  التقـــومي هـــو عمليـــة منظمـــة، متسلســـلة تســـري يف خطـــوات ـــة  منطقي

                                                
  ٣٧٨٢: ص) دار املعارف، بالسنة: مصر(  ٥، جملد لسان العربمد بن مكرم بن منظور األفريقي، حم  ١
  ٦٦٤: ص) ١٩٨٦املشرق، دار : بريوت ( علوف، املنجد يف اللغة واألعالم م  ٢
 ٤٩٠: ص) ه ١٤٢٠جامعة األحقاف، : حضرموت( المناهج وطرائق التدريس هاشم جاسم السامرائي،.  ٣

١٣ 
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ـــة التـــدريس حكـــام علـــى قيمـــة الشـــيء الـــذي مت أصـــدار إهـــو التقيـــيم و  ٤.بالعملي
   .٥قياسه استنادا اىل معيار معني

 أمـــا تعريــــف التقـــومي يف العمليــــة الرتبويــــة عرفـــه لبيــــب وأخـــرون بأنــــه جمموعــــة
القـوة والضـعف فيـه  ا مجيع جوانـب التعلـيم وتشـخيص نقـاط حكام اليت تزناأل

يــة تقــوم علــى لهــو عم سوأمــا القيــا ٦.الــيت تصــحح مســارها بقصــد اقــرتاح احللــول
بأنـه  بعضـهمنقوم بفحصها، وعرف  تعيني دليل عددي، أو كمي، للشيئ الذي

   ٧.وصف للبيانات عن طريق األرقام
االختبــار هــو عمليــة أن : تعريفــات عديــدة منهــا لالختبــار يف جمــال التــدريس

كـان قـد    حتديد مستوى حتصيل املتعلم يف مادة دراسية معينـة إىل هدفيمنظمة 
ــا إجــراء مـــنظميــوق. تعلــم  ل أنــه طريقــة لقيــاس عينــة مــن الســلوك التعليمــي أو أ

تاجات التعليمية ِ   ٨.لقياس الن
ــــا مــــن التعريفــــات الســــابقة  ــــار والقيــــاس  أن وجــــود العالقــــة بــــنيعلمن االختب

والقيـــاس جـــزء أو خطـــوة مـــن  ،تســـبقههـــي فاالختبـــار أداة قيـــاس، فهـــي  والتقـــومي
بعبارة أخـرى أن االختبـار وسـيلة مـن وسـائل التقـومي الرتبـوي أو  .خطوات التقومي

، فهو ليس التقومي بعينه، وذلك ألن االختبار هو عملية مرتبطة بأهـداف الشائع
حــــوال معينـــــة وفــــق قواعــــد خاصـــــة، يرتتــــب عليهــــا النجـــــاح أو أيف  حمــــددة، تــــتم

                                                
) ه١٤٢٤دار اخلرجيي، : الرياض( تصميم التدريس، سلسلة تقنيات التعليم  عبد احلافظ حممد سالمة،.  ٤

 ٢٠٥: ص

من  ٢٠نقل يف التاريخ  www. Free Webs. Com،  في الدراسات االجتماعيةالتقويم حممد بستنجي، .  ٥
  ٢٠١١فربايري 

 ٤٩١:مرجع سابق، ص امرائي،سهاشم جاشم ال.  ٦
 ٢٠٨:مرجع سابق، ص عبد احلافظ حممد سالمة،.  ٧
 ٢١٠: مرجع سابق، ص عبد احلافظ حممد سالمة،.  ٨
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 إىلأو مـــن مرحلـــة  أخـــر إىل، ومـــا يعقـــب ذلـــك مـــن انتقـــال مـــن وصـــف الرســوب
  :بالشكل اآليتبينهاوميكن توضيح العالقة  ٩.أخرى

  )١-١( ١٠الشكل            
  
  
  
  
  

  
  تطور االختبار  -ب 

" تابــــه ذكــــر حممـــد عبــــد اخلـــالق حممــــد يف ك ،علـــى مراحــــلتطـــور االختبــــار ي
: إىلمنــذ القــدم  اهــميكــن تقســيم مراحــل تطور أربــع مراحــل و  إىل" اختبــارات اللغــة

املرحلـــة األوىل القدميـــة، واملرحلـــة الثانيـــة هـــي املرحلـــة العلميـــة األوىل، والثالثـــة هـــي 
اللغــوي النفســي واالجتمــاعي، واملرحلــة  املرحلــة العلميــة الثانيــة الــيت ميثلهــا االجتــاه

  :١١وهي نعرضها موجزا، وهذه املراحل الرابعة مرحلة التقومي البديل
  املرحلة القدمية - ١

يف هذه املرحلة كانت االختبارات تتسم بعدم املوضوعية، وعدم          
ويف . وضوح الرؤية وذلك لعدم حتديد األهداف املرجوة من وراء االختبار

تلك املرحلة مل يكن هناك أي اهتمام يذكر بالعمليات اإلحصائية يف 

                                                
دار : بريوت لبنان (  الطبعة الرابعة معدلة ومنقحة  خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف حممود معروف،   ٩

 ٢٤٩: ص)  ١٩٩١النفائس، 
10 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran... p.8 

  ٢-١: ص) ١٩٨٩جامعة امللك سعود، : اململكة العربية( اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد،   ١١

ياالختبار والالختبار  
 قیاس

 تقدیر

 تقویم
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قياسًا أهم ما جيعلها م إىلكما كانت االختبارات تفتقر . لتصحيح والتقوميا
 ً   .صحيحا

  املرحلة العلمية األوىل - ٢
أما املرحلة الثانية، وهي املرحلة اليت أضفت على االختبارات الصبغة 

خاصة -حقل تعليم اللغة خرباء يف علم اللغة  إىلفقد دخل فيها  ،العلمية
وخرباء يف علم النفس وبتضافر جهود هؤالء اخلرباء أصبحت  - الرتكيبيني

 إىلكما قد أشار هؤالء اخلرباء . نة تصمم يف ضوئهالالختبارات أطر معي
كل . فيها التالميذضرورة حتديد اهلدف واملوضوع والزمن للمادة املراد اختبار 

تطور ما يعرف اآلن باالختبارات املوضوعية، وقد كان  إىلذلك أدى 
لالختبارات اليت تتكون بنودها من االختيار من متعدد نصيب األسد يف 

وكان أول من أدخل الطريقة املوضوعية بنتام عام . املوضوعية االختبارات
م المتحان مرشحي اخلدمة املدنية يف الواليات املتحدة وليس رايس ١٨٧٢

Rice  ا عام   .م١٨٩٥الذي بدأ العمل 
مل يقف احلد عند ذلك بل أُدخلت أساليب إحصائية ومعادالت لقياس 

التحليل التقابلي لتشخيص مدى ثبات االختبارات وصدقها، كما استخدم 
ا على افرتاض أن الصعوبات  املشكالت اليت تقابل دارس اللغة اهلدف والتنبؤ 

ال توجد يف لغة ، غة اهلدف ظواهر صوتية أو تركيبيةإمنا تنشأ حينما يكون يف الل
  .الدارس القومية، أو قد تكون موجودة إال أن توزيعها خيتلف بني اللغتني

: اه حقل االختبارات مبسميات حمددة مثلقد أثرى هذا االجت
اختبارات االستعداد، واختبارات التحصيل، واختبارات التشخيص، 

وهذه األنواع قد اصطلح على تسميتها باختبارات . واختبارات الكفاية
واالختبارات املقننة اليت كان أول استخدام هلا . العناصر واملهارات املنفصلة

  .ذه االختباراتم، تعد خري مثال هل١٩٢٣عام 
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  املرحلة العلمية الثانية - ٣
ميثل هذه املرحلة االجتاه اللغوي النفسي واالجتماعي الذي يركز    

. على مشولية االختبار، كما يأخذ يف االعتبار اللغة بوصفها وسيلة لالتصال
فأصحاب علم اللغة النفسي يعتقدون بأن هناك ما يسمى بالكفاية اللغوية 

ومن جانب آخر جند أن أصحاب علم اللغة . درة اللغويةالعامة؛ أي املق
ولكي يعد مدرس . االجتماعي يركزون على ما يسمى باملقدرة االتصالية

اللغة اختباراً له قيمته جيب أن يضع يف حسبانه كال املفهومني السابقني 
-للمقدرة اللغوية واملقدرة االتصالية؛ فمن جانب جيب عليه أن خيترب 

استيعاب طالبه للمفردات واألصوات والرتاكيب يف  - عيةوبطريقة موضو 
م من  درس معني، وأن حيرص على اختبارهم ليعرف مدى متكنهم ومقدر

ويف هذه احلقبة ازدهرت . االستفادة من هذه العناصر يف عملية االتصال
االختبارات معيارية املرجع بفضل التقدم التكنولوجي، تلتها يف سبعينيات 

وملا ظهر التأثري السليب هلذه . ن االختبارات حمكية املرجعالقرن العشري
االختبارات انبثق اجتاه جديد للتقييم والتقومي فيما يسمى بأساليب التقومي 

  .البديل
  التقومي البديل - ٤

االختبارات حمكية املرجع هو جليزر عام  إىلكان أول من أشار   
ين، وانتشرت بسرعة  م ، ولكنها ازدهرت يف سبعينيات القرن العشر ١٩٦٢

م، وقد صممت هذه االختبارات ١٩٧٩م و ١٩٧٥كبرية بني عامي 
لقياس ما يسمى باملهارات األساسية يف القراءة والفهم، والكتابة ومتت 
صياغتها صياغة سلوكية، وكانت ختتلف اختالفًا بينًا عما يسمى 

سلبًا يف توجه   لكن االنتشار الكبري هلذه االختبارات أثر. باالختبارات املقننة
تم باحلد األدىن من الكفايات،  كثري من املؤسسات التعليمية؛ فقد بدأت 
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 إىلوإغفال املهارات املعرفية العليا؛ مما حدا بالرتبويني مبناداة هذه املؤسسات 
وموازاة عملييت التقييم  Learning Standardsحتديد وصياغة مستويات للتعلم 

ذه املستويات   .والتقومي 

  همية االختبارأ  - ج 
فهنــاك أطــراف  االختبــار تطــوربيــان مــع انطالقــا مــن التعريفــات الســابقة 

حيتاج االختبـار ليقـيم نفسـه وليعـرف مـدى  التلميذعديدة يف حاجة أكيدة إليه، 
ليعــرف  إليــهإتقانـه ومــدى تقدمــه وأيــن يقــع بالنســبة لزمالئـه، واملعلــم أيضــا حيتــاج 

مــدى جناحــه هــو يف التــدريس كــم مــن تعليمــه صــار تعلمــا، كــم مــن جهــده أمثــر، 
واألبــاء يف حاجــة إليــه ليعرفــوا أيــن يقــع أبنــائهم، مــن . أيــن جنــح وأيــن  مل يــنجح

ــــاج االختبــــار لضــــبط مســــتوى  ــــة حتت ــــاجحني أم الفاشــــلني، واملؤسســــة التعليمي الن
آخـــر، للـــتحكم يف  إىلى اخلـــريج ملعرفـــة مـــن يســـتحق التخـــرج للرتفيـــع مـــن مســـتو 

   ١٢.جودة عملية التعلم
لعب االختبار دورا مهما وضروريا فالبعض يمة التعليمية ظففي كل األن         

ضع الربامج واملواد التعليمية، و ومن مث  ه،هداف الرتبوية من خاللعترب عن األيمنه 
 مدخال اآلخر يركز على املواد التعليمية أو الربامج أوال مث يكون هذا والبعض

عملية بناء  حيث تتوازى إلجياد مناذج تقوميية، وبني هذين النظامني نظام ثالث
  ١٣.مع بناء االختبارات -اخلطوط العامة للربامج-الربامج 

  :١٤عدة فوائد منها أن االختبار له مسساد يلوئيس تفقد ذكر 

                                                
 ١: ص)  م٢٠٠٠دار الفالح، : األردن( الطبعة األوىل  ،االختبارات اللغوية حممد علي اخلويل،   ١٢
، الطبعة التطبيق  إلىالمرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية  فتحي علي يونس وآخرون،   ١٣

 ١٤٧: ص) م٢٠٠٣مكتبة وهبة : القاهرة( األوىل 
 ١٤٨-١٤٧: املرجع نفسه، ص   ١٤
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 ســــتخدم كمعيــــار للمقارنــــة يطبــــق يف فــــرتات خمتلفــــة ليوفــــق املدرســــنييه أنــــ - ١
يف جانــب معــني مــن جوانــب العمليــة  واإلداريــني علــى معــدل تقــدم التالميــذ

 .بني جمموعتني من التالميذ أو أكثر التعليمية أو للمقارنة
مـن جوانــب عمليـة التـدريس، فالتــدريس  كجانـب ميكـن اسـتخدام االختبــار - ٢

ـــــــارات إذا كانـــــــت تلـــــــك  نهميكـــــــن تعديلـــــــه وحتســـــــي يف ضـــــــوء نتـــــــائج االختب
بدرجـــة كافيـــة وتوضـــيح جوانـــب لغويـــة معينـــة بطريقـــة  بوطةضـــاالختبـــارات م

 .مباشرة
وقفهم علـــى يـــ و، فهـــأنـــه تفيـــد واضـــعي املنـــاهج ومصـــممي الـــربامج التعليميـــة - ٣

ومـن مث يقـررون  مشكالت االختيار بني جوانـب التحصـيل املهمـة واحلقيقيـة
نـوع الــربامج التعليمــىي املناســب لنــوع معـني مــن التالميــذ، كمــا تكــون مفيــدة 

يف املســـتويات املختلفـــة أو طـــرق التـــدريس  بوجـــه خـــاص يف تقـــومي التالميـــذ
م  .املناسبة وفقا الجتاها

ـــار املدرســـني والبـــاحثني يف حتديـــد الطـــرق الـــيتي - ٤ ـــا  ســـاعد االختب يكتســـب 
واكتســـاب  الت لالســـتخدام اللغـــوي، ودرجـــة الســـيطرةالتالميـــذ اللغـــة، وجمـــ

 .األجنبية ةاللغ
 .ساعد يف تقومي كفاءة النظام املدرسيي - ٥

 أنواع االختبارات   -د 
ــــاختالف وظيفتهــــا ــــاك أنــــواع كثــــرية مــــن االختبــــارات  ختتلــــف ب : منهــــا هن

، واختبــارات لقيــاس الســرعة يف األداء، وأخــرى اختبــارات شــفوية، وأخــرى عمليــة
االختبــارات التحريريــة وهنــاك . الشخصــية كاختبــار الــذكاءلقيــاس بعــض جوانــب 

من أمههـا، اختبـار املقـال، االختبـار متعـدد  وهذه أيضا تشمل على أنواع متعددة
فيمــا و  .، اختبــار التكملــة واختبــار املزاوجــةاالختيــارات، اختيــار الصــواب واخلطــأ
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ــــــ ــــــث األداء واألهــــــدافيل ــــــارات مــــــن حي ــــــواع مــــــن االختب . ي نعــــــرض هــــــذه األن
  :ما يأيت إىلمن حيث األداء تنقسم  االختبارات

الـيت تسـتخدم ملعرفـة تقـدم االختبارات الشفهية أو اللفظيـة وهـي االختبـارات  - ١
عـن  اللغة العربية يف اكتساب املهـارات والقـدرات اللغويـة الذي أحرزه دارسوا

أسـلوب تفكـري  وهي وسـيلة جيـدة مـن أجـل متابعـة ١٥شفهي،طريق التعبري ال
ـــــذ ـــــائج التلمي ـــــى التعبـــــري  وســـــرعته يف اســـــتعاب واســـــتخالص النت والقـــــدرة عل
 .السليم

ختبـــارات املكتوبـــة وهـــي الـــيت تســـتخدم ملعرفـــة تقـــدم الـــذي أحـــرزه دارســـوا اال - ٢
عــــن طريــــق التعبـــــري  اللغــــة العربيــــة يف اكتســــاب املهــــارات والقـــــدرات اللغويــــة

 :منها وهي أنواع  ١٦.الكتايب
يكتب فيها أشبه  التلميذمسيت باختبارات املقال ألن : اختبارات املقال) أ

يكون التعبري . باملقال استجابة للمشكلة أو املوضوع أو السؤال املطروح
تتطلب شرح مفاهيم أو  الكتايب فيها مهما إجابة على أسئلة

أو تعليل حلدوث حالة  مصطلحات أو معاين أو بيان تفسري الظاهرة
بإجراء  رأي والدفاع عنه أو ما يتعلق معينة أو إجابة تتضمن تكوين

و حتليل أمعينة أو تلخيص  مقارنة بني شيئني أو نقد أفكار أو مفاهم
عينة وحنو أفكارا أو اقرتاح مشكالت م أو تركيب فكرة من بني مجلة

  ١٧.ذلك
ا سهل اومن مميزا د من هج ةقتضي كبري تال  يالوضع فه ةأ

ياس جوانب املعرفية يف السلوك  ، وأنه مناسب لقاملعلم يف إعداده
 والفهم والتحليل والتعبري، وأنه مالئم للحكم على القدرة لتذكركا

                                                
 ٢٤٩: ، ص)١٩٩١دار النفائس،: لبنان( خصائص العربية وطرائق تدريسها نايف حممود معروف، .  ١٥
 ٢٤٩: املرجع نفسه، ص.  ١٦
 ٤٩١:مرجع سابق، ص امرائي،سهاشم جاشم ال  ١٧
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حل  للتعبريية لدي التالميذ، وللحكم على قدرات متعددة من بينها
لكثرة ما جيب أن يقرأ  ومن عيوبه أنه صعب التصحيح. املشكالت

يف غري  املعلم من أوراق إجابة، وأنه يتسم يف تصحيحه بالذاتية والبعد
 قليل من األحيان عن املوضوعة، وأنه ال ميكن من قياس جوانب كثرية

  ١٨.سية احلركيةمن التحصيل تتعلق ببعض اجلوانب اإلنفعالية واحل
   بارات املوضوعيةاالخت) ب

لسد النقص أو  املوضوعية على األغلب اتاستخدمت االختبار 
ات املوضوعية العيوب اليت ظهرت يف اختبار املقال حيث أن االختبار 

ا تتم بدرجة عالية من الصدق والثبات ، واملوضوعية فضال على أ
ا ال حتتاج تغطي أجزاء املقرر  جهد  إىلمن خالل تعدد أسئلتها كما أ

  .١٩ووقت كبري يف تصحيحها
الصواب واخلطأ : هناك أنواع عدة من االختبارات املوضوعية فيها

وتقع . واختيار الرتتيب واملطابقة والتكملة بكلمة واالختبار من متعدد
األدىن ومع  معظم االختبارات املوضوعية املعرفية يف املستويات االدراكية

درجة ما  إىل تعدد أن تستخدمذلك فإنه ميكن ألسئلة االختيار من م
هذه  امرائيسهاشم جاشم الجلانب اإلدراكي، وذكر يف مستويات ا

  :٢٠األنواع، وهي
يتمثل هذا النوع من : )( true falseاختيار الصواب واخلطأ) ١

أو ميني اجلملة  وتوضع العالمات على يسار  التلميذاالختبارات بوضع 
ما  وضع دائرة حول إحدى العالمتني، وعادة التلميذويطلب من 

ن يشمل كل سؤال من أسئلة هذا النوع على فكرة واحدة فقط أل
                                                

 ٤٦٢:مرجع سابق ص حممود رشدي خاطر وآخرون،  ١٨
 ٤٩٤:ص مرجع سابق امرائي،سهاشم جاشم ال  ١٩
 ٥٠٣-٤٩٧: ، صسابقمرجع  امرائي،سهاشم جاشم ال  ٢٠
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وجعله غري  التلميذإرباك  إىلاحتواء السؤال على أكثر من فكرة يؤدي 
ويستخدم هذا النوع من  قادر على حتديد أي الفكرتني هي املقصودة

  .لقياس تعلم احلقائق وتذكرها التلميذاالختبارات يف 
من يتكون هذا االختبار :  )matching(  اختبار املطابقة أو املزاوجة) ٢

قائمتني، القائمة األوىل تسمى قائمة املقدمات أو األسئلة وتشمل عدد 
اء أو األشياء أو املوضوعات، والقائمة الثانية تسمى قائمة من األمس

باجلهة اليمىن من الصفحة،  وقائمة  ةتقع قائمة األسئلة عاد. جاباتاإل
يف يسارها يطلب من التلميذ أن يربط كل سؤال من القائمة  اإلجابات

تفيد أسئلة املزاوجة أو . األوىل باإلجابة املناسبة من القائمة الثانية
 إىل، وتواريخ احلوادث ونسبة الكتب املطابقة يف اختيار معاين املفردات

 إىلواألفكار  ظروفها وعواملها والنظريات إىلمألفيها واألحداث 
ا واملخرتعات    .ماتدل عليه إىلمكتشفيها والرموز  إىلأصحا

ويف هذا النوع من االختبارات : )completion(  اختبارات التكملة) ٣
حذفت منها بعض الكلمات أو األعداد أو  عبارات التالميذيعطي 

إكمال النقص يف  لميذالتويطلب من  الرموز أو اجلمل القصرية جدا
أو كلمات حمددة يف املسافة اخلالية  العبارات املعطاة لوضع كلمة

املخصصة لذلك أو استكمال املسافات الناقصة، يفيد هذا النوع من 
يف قياس القدرة على التعرف أو التذكر وليس على التعرف   االختبارات

  .كما جاء يف اسئلة املطابقة
هذا االختبار :  )multiple-choice(  متعدداختبارات االختيار من ) ٤

يوضع أمامها عدد من اإلجابات  يتكون من مجلة أو عبارة ناقصة
إال أن  التلميذربع أو مخس إجابات وما على أترتاوح يف العادة ما بني 

نوع آخر من  الصحيحة من بني تلك اإلجابات، وهناكخيتار اإلجابة 
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إجابات املتعددة وهي تكون   هذه االختبارات تتمثل باختيار أفضل
 إىلا وتوجد إجابة واحدة فقط هي أنسبها وأمهها وأقر كلها صحيحة

  .جابات يف درجة األمهيةالصحة بينما تقل بقية اإل
ومن هنا علينا أن ة، يدأنواع عد إىل حيث اهلدف تعدد االختباراتومن 

ّ اختبار هل اهلدف من االختبار الوقوف على الكم  نتساءل عند وضع كل
والكيف الذي درس من املقرر والقدر الذي حصله الدارسون من هذا املقرر؟ أم 

اختيار أفضل الدارسني ليوكل إليهم عمل معني يف ضوء   إىلهو اختبار يهدف 
تصنيف الدارسني اجلدد ووضع كل كفايتهم اللغوية؟ أم هو اختبار قصد منه 

موعة اليت تناسبه؟ واجلدير بالذكر هنا أن مدرس  منهم حسب مستواه يف ا
كما . الصف هو خري من يعرف أي نوع من االختبارات حيتاج إليه الدارسون

يعرف أيضًا أفضل اختبار بالنسبة للصف الذي يقوم بتدريسه وهذه األفضلية 
   ٢١.لذي وضع االختبار من أجلهاهلدف ا - كما قلنا–حيددها 

، ة لالختبارات يف الربامج الرتبوية والتعليميةيدوهناك استخدامات عد
 يوجدو ، ألكثر من غرض هنفس  وكثريا ما يلجأ املدرسون الستعمال االختبار

   :مما يلي هانستخلصمن االختبارات أنواع 
باالختبار  ويسمى أيضا : )language aptitude test ( اختبار االستعداد اللغوي) ١

 التلميذويقصد به ذلك االختبار الذي حيدد درجة استعداد  )predective(التنبؤي 
أو . ٢٢التلميذألن يتعلم اللغة الثانية، إنه ينبئ عن مستوى التقدم الذي قد حيققه 

عبارة عن مقياس يفرتض فيه أن يتنبأ ويفرق بني أولئك الدارسني الذين أنه 
وأولئك الذين يقل أو ينعدم لديهم هذا  ،لتعلم اللغة األجنبية لديهم االستعداد

                                                
: ماالنج(مذكرة الدورة التدريبية لمعلمي اللغة العربية في البرنامج الخاص حسن عبد الرمحن حسن،    ٢١

 ٩٠: ص) مؤسسة الوقف اإلسالمي، بال سنة
منشورة املنظمة اإلسالمية للرتبية : مصر( ، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها رشدي أمحد طعيمة،   ٢٢

 ٢٤٨: ص) م١٩٨٩، -إيسيسكو -ةوالعلوم  والثقاف
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فهو إذن اختبار يصمم لقياس األداء احملتمل لدارس اللغة األجنبية . االستعداد
  ٢٣.قبل أن يشرع حىت يف تعلمها

ــدف توزيــع الدارســني اجلــدد حســب  الختبــارا هــذا اختبــار التصــنيف )٢ يصــمم 
موعات اليت تناسبه حـىت يتسـىن لـه البـدء يف دورة اللغـة  ،مستواه يف جمموعة من ا

أو مـع جمموعــة أدىن  ،وحـىت ال جيلـس مـع جمموعـة أعلـى مـن مسـتواه فيضـيع بيـنهم
نـة وهـذا االختبـار ال يعـاجل نقاطـًا تعليميـة معي. من مستواه فيفقد الدافعية واحلماس
  .س وما حصله قبل أن جيلس لالختبارولكنه اختبار عام خيترب ما عند الدار 

ويقصد به ذلك االختبار الذي يقـيس : )achievement test(  اختبار التحصيل )٣
االختبـــار التحصـــيلي يصـــمم . بعـــد مـــرورهم خبـــربة تربويـــة معينـــة التلميـــذمـــا حصـــله 

تطــول أو تقصــر؛ فقــد تكــون لقيــاس مــا يكــون قــد درســه الــدارس خــالل فــرتة قــد 
ويقصــد بـه اكتشــاف  ،أو لقيـاس مــا درسـه يف دورة دراســية بأكملهـا ،عامـًا أو أقــل

  .٢٤املستوى الذي توصل إليه الدارس مقارنة بزمالئه اآلخرين يف املستوى نفسه 
إن االختبـــــــار التشخيصـــــــي يصـــــــمم  : )diagnostic-test(  اختبــــــار التشـــــــخيص )٤

ـدف مسـاعدة كــل مـن املـدرس والــدارس علـى معرفـة نقــاط الضـعف والقـوة لــدى 
ويعقـــد مثـــل هــــذا . الـــدارس ومـــدى تقدمـــه يف تعلــــم عناصـــر بعينهـــا يف دورة اللغــــة

ايــة كــل وحـدة يف الكتــاب املقــرر أو حــىت بعــد كــل درس  االختبـار يف العــادة بعــد 
  .يف الوحدة 

أن االختبــــار التشخيصـــي يكتســـب أمهيتـــه مـــن أنــــه لنـــا  ومـــن هنـــا يتضـــح
 ،مـواطن القـوة والضـعف لـدى دارس اللغـة األجنبيــة  إىلنتـائج سـريعة تشـري  ييعطـ

ـــا كانـــت أهدافـــه قصـــرية املـــدى ّ وجـــب علـــى مـــدرس الصـــف أن يكـــون متنبهـــا . ومل

                                                
 ٢٤: مرجع سابق، صحممد عبد اخلالق حممد،    ٢٣

 ٣٦: ، صنفسهرجع امل  ٢٤ 
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 ومستغالً دائمًا لنتائج دارسيه وأن يعتين ويأخذ بعني االعتبـار كـل أوجـه التحصـيل
  .٢٥اليت يتوصل إليها عن طريق االختبار التشخيصي 

تصـــمم اختبـــارات :)proficiency test( الكفايـــة اللغويـــةاإلجـــادة أو  اختبـــارات) ٥
ملعرفــة مــدى  –أو كمــا تســمى أحيانــًا اختبــارات قيــاس املقــدرة اللغويــة  –الكفايــة 

يطلـــب منــــه اســـتطاعة الفـــرد يف ضـــوء خرباتـــه املرتاكمــــة الســـابقة ، القيـــام بأعمـــال 
ـا تنظـر لألمـام؛ أي  ،أداؤها   إىلوهي يف ذلك عكس االختبارات التحصـيلية إذ إ

 ً يف حـــــــني جنـــــــد أن  ،كفايــــــة الـــــــدارس يف القيـــــــام بأعمـــــــال تطلـــــــب منـــــــه مســـــــتقبال
مــــا يكـــون قــــد درس فعــــالً يف  إىلاخللــــف ؛ أي  إىلاالختبـــارات التحصــــيلية تنظـــر 

عتمــــد حمتــــواه علــــى أي مقــــرر أو وهــــذا النــــوع مــــن االختبــــارات ال ي. برنــــامج اللغــــة
برنـــامج دراســـي معـــني لتعلـــيم اللغـــة ألنـــه يعـــىن أوالً بقيـــاس مـــا عنـــد الـــدارس حاليـــًا 

  .٢٦ما يطلب منه مستقبالً  إىلبالنظر 

  :مواصفات االختبار الجيد   -ه 
أو دون ذلــك وفقــا للخــربة  كــل عمــل يقــوم بــه املــرء ميكــن أن يكــون جيــدا

ــا املــرء، واالختبــار لــيس  اســتثناء هنــا، هنــاك اختبــارات جيــدة والدرايــة الــيت يتمتــع 
ا  ا أل   ٢٧.التزمت مبواصفات االختبار اجليدمتقنة يف هدفها وشكلها ومضمو

ينبغـــي أن تتـــوافر يف   هنــاك نوعـــان مـــن املواصــفات مهـــا مواصـــفات أساســية
، ومواصــــفات ثانويــــة ختــــص كــــل اختبــــار علــــى عهكــــل اختبــــار مهمــــا كــــان موضــــو 

  :يليما وهذه املواصفات عديدة سنعاجلها يف ، ٢٨حدة
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ن أ، أي ٢٩ويقصد به أن االختبار يقيس ما وضع لقياسـه: )validity(  الصدق) ١
أي مــدى يقــيس اختبــار الشــيء الــذي وضــع مــن  إىلصــدق االختبــار يعــين 

فهــل يقــوم  ،فــإذا كــان قــد وضــع لقيــاس حصــيلة الــدارس يف املفــردات. أجلــه
  .تعنصراً آخر كالرتاكيـب أو األصـوا بقياس هذا العنصر حقًا أم أنه يقيس

إن اختباراً صمم لقياس قدرة الدارس على الرتمجـة ال يعـين إطالقـًا أنـه ميكـن 
وكذلك اختبار اإلمـالء ال . تقاس به مقدرته على الكالم أن يكون مقياسًا 

  .يصلح أن يكون مقياسًا يقاس به النطق السليم 
ــــوى ذا               ــــار، جيــــب أن يكــــون احملت ــــة لالختب ــــوفري درجــــة صــــدق عالي ولت

وجيب استبعاد أية مشكلة ثانوية ال عالقة . عالقة بالشيء الذي يراد قياسه
اختبــار يف . س اإلمــالء فقــطياإلمــالء جيــب أن يقــاختبــار  ، فمــثال٣٠هلــا بــه

جيــــب أن يقــــيس  القواعــــد جيــــب أن يقــــيس القواعــــد، واختبــــار يف املفــــردات
  .تعين أن ال يكون االختبار خبالف ما وضع ألجله ٣١املفردات فقط،

بــــه أن االختبــــار يعطــــي نفــــس النتــــائج لــــنفس  صــــدو يق :)reliability(  الثبــــات) ٢
موعــة  مـــن األفـــراد مـــا طبـــق مــرة أخـــرى يف نفـــس الظـــروف، وبعـــد مســـافة ا
ـــار إذا مـــا قصـــد بـــه أن  يعـــين الثبـــاتو   ٣٢قصـــرية، عـــدم التذبـــذب يف االختب

ــــة املقيــــاس ــــه الطــــول . يكــــون مبثاب ــــاس املــــرتي مــــثالً ميكــــن أن تقــــيس ب فاملقي
وميكــن بعــد فــرتة أن تقــيس األشــياء نفســها باملقيــاس  ،والعــرض لعــدة أشــياء

ســـــه وحتصــــل علـــــى النتــــائج نفســـــها دون تذبــــذب مـــــا دام الطـــــول املــــرتي نف
حــد   إىلوعلــى هــذا فــإن ثبــات االختبــار يــرتبط . والعــرض كمــا مهــا مل يتغــريا

فـإذا  ،كبري بثبات التقدير العام أو حىت الدرجات اليت حيرزها الـدارس نفسـه
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ــــاس أو االختبــــار ال يتصــــف  مــــا تذبــــذبت درجاتــــه فــــإن هــــذا يعــــين أن املقي
فمــثالً إذا قــدمنا اختبــاراً معينــًا لنخبــة مــن الدارســني اليــوم ، وبعــد . بالثبــات

ـــدينا مث قـــدمنا هـــذا االختبـــار نفســـه للنخبـــة  ،حتصـــيل نـــوعي وكمـــي معلـــوم ل
ة دون إضـــــافة جديـــــد مث جـــــاءت  نفســــها حتـــــت ظـــــروف مطابقـــــة أو مشـــــا

 ً فـيمكن القـول يف هـذه احلـال بـأن هـذا االختبـار  ،النتائج خمتلفة اختالفًا بينـا
   ٣٣.الثبات وبالتايل فهو اختبار غري جيد إىليفتقر 

ـــــا أن االختبــــــار ال  : )practicality(  أو العمليـــــة ســـــهولة التطبيـــــق   )٣ ويقصـــــد 
إن  .ســواء يف وضـعه أو تطبيقــه أو تصــحيحه يتطلـب مــن املعلــم جهـدا كبــريا

استخدام نوع معني من األقالم، أو نـوع  التالميذهناك اختبارات حتتم على 
ـــــة، أو تعقـــــدمعـــــني مـــــن األوراق ـــــة معين ـــــة أو زماني ـــــوفر ظـــــروف مكاني  ، أو ت

  ٣٤.إجراءات التصحيح والرصد والتفسري
الفـــروق بـــني  يســـتطيع أن يـــربزأنـــه ويقصـــد بـــه  : )discrimination  ( التمييـــز  )٤

صــفات االختبــار اجليــد أن مــن و  .فيبــني لنــا األقويــاء مــن الضــعاف التالميــذ
تكمن فيه القدرة على التمييز بني خمتلـف الدارسـني مـن حيـث األداء؛ ففـي  

فهنـاك املتفـوق والضـعيف  ،كل صف من الصفوف جند تباينًا بني الدارسني
فـإنّ  ،ولكي يفرق االختبار بني هـذه الفئـات. ومستويات بني هؤالء وهؤالء

ــوا الدقـــ ة قــدر اإلمكــان يف مــدى ســـهولة علــى واضــعي االختبــارات أن يتوخّ
أو  ،األسئلة وصعوبتها حبيث ال تكون كلها صـعبة يـربز فيهـا املتفوقـون فقـط

أو ســهلة كلهــا  ،متوســطة جييــب عنهــا املتفوقــون واملتوســطون دون الضــعاف
  .٣٥حبيث ال تفرق بني اجلميع
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مـــــــن أهـــــــم صـــــــفات االختبـــــــار اجليـــــــد أن يكـــــــون : )objectivity(  املوضـــــــوعية  )٥
وميكن أن تتحقق املوضـوعية . موضوعيًا يف قياسه النواحي اليت أعد لقياسها

يف االختبار عن طريق فهم أهداف االختبار والتعليمـات والتوجيهـات فهمـا 
وأن يكـون هنـاك تفسـري واحـد لألســئلة  ،واحـداً كمـا يريـدها واضـع االختبـار

آخــر غــري  فــال تســمح صــياغة الســؤال بفهــم معــىن ،واإلجابــات املطلوبــة منــه
املقصود به؛ ألن االختالف يف فهم املضمون نتيجة وجود لبس أو غموض 

  .وبالتايل يف ثبات نتائجه  ،يف التعبري يؤثر يف صدق االختبار 
بغـض  ،كما يعد االختبار موضـوعيًا إذا كـان يعطـي الدرجـة نفسـها  

ـــن يصــححه ّ لـــذلك تصــمم األســـئلة حبيــث ميكـــن احلصــول علـــى  ،النظــر عم
   ٣٦.الدرجة دون تدخل احلكم الذايت للمصحح

نـــوعني مــن االختبـــارات  إىلجــوء لال هميكنـــ مــدرس اللغـــة العربيــة نســبة ايل 
أثنــاء التــدريس، أحــدمها يلجــأ إليــه بعــد االنتهــاء مــن جمموعــة دروس أو وحــدات، 

والنــوع األول يســمى . لــذي بــني يديــهواآلخــر يلجــأ إليــه إذا مــا انتهــى مــن املقــرر ا
أما النوع الثـاين ، ويسـمى اختبـار . كذلك  التلميذاختبار التشخيص يفيدك ويفيد 

ـــدف  ايتـــه أو فيهمـــا معـــا  التحصـــيل، وجيـــرى عـــادة يف منتصـــف الكتـــاب أو يف 
ـل إليـه الـدارس مقارنـة بزمالئـه اآلخـرين  ممـا سـبق الوقوف على املسـتوى الـذي توصّ

سـواء كـان للمفـردات، أو للقواعـد، أو غـري  ،يعتمـد حمتـوى االختبـارو  .مـن الشـرح
فـإذا كـان اختبـاراً لتحديـد املسـتوى، أو اختبـاراً للكفايـة  ،على نوع االختبار ،ذلك

اللغويـة، فإنـه مـن اخلطـأ االقتصـار علـى كتـاب، أو مقـرر دراسـي بعينـه عنـد اختيـار 
أمــا فيمــا . رســوا هــذا املقــرر ففــي ذلــك حمابــاة ملــن درســوه وظلــم ملــن مل يد ،مادتــه

يتعلــق باالختبــارات الصــفية التشخيصــية واختبــارات التحصــيل، فإنــه مــن الواجــب 
  . من مقررات التلميذأن يعتمد االختبار أوالً وأخرياً على ما يكون قد درسه 
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  اللغة العربية إعداد اختبارات  -و 
هناك قواعد أساس جيب على من يرغـب يف إعـداد أي اختبـار أن يضـعها 

عبـــد  حممـــد كمــا ذكـــرهيف حســبانه عنـــد تصـــميمه الختبــاره، وأهـــم هـــذه األســـس،  
  :٣٧ما يلي اخلالق حممديف منتدياته

ينبغي أن يركز كل سؤال أو بند على أهداف تعلمية مهمة متامًا ويتحاشى   -١
  .السؤال عن أشياء هامشية تافهة

املعارف  التلميذينبغي أن يصمم كل بند أو سؤال ليستخلص من   -٢
  .واألداءات املتصلة بأهداف التعلم املقيسة

لذا ينبغي أن ينطلق إعداد االختبار من جدول مبواصفات االختبار    -٣
  .املستقاة من أهداف التعلم اليت نص عليها الربنامج

ا األ  -٤ سئلة أو البنود سهلة واضحة؛ وال ينبغي أن تكون اللغة اليت تصاغ 
  .تكون غامضة مليئة بكلمات غري شائعة وتراكيب حنوية معقدة

  .ينبغي أن يكون كل بند مستقالً عما قبله وعما بعده  -٥
أال تنقل اجلمل من الكتاب املقرر بنصها وحروفها يف بنود االختبار؛ حىت   -٦

  .نص املقررعلى ما حفظوه من ال التالميذال تعتمد استجابة 
ينبغي أن تكون هناك إجابة واحدة صحيحة أو تكون هي األفضل   -٧

  .بشهادة اخلرباء
املتفوق وإظهاره  التلميذأال يوضع بند أو سؤال حبيث يكبت أو حيول بني  -٨

  .حتصيله ألهداف التعلم املقيسة من خالل صياغات تعجيزية
قرائن أو منبهات تقود باملثل، ال ينبغي أن يوضع يف البند أو السؤال  -٩

املعرفة أو القدرة احلقيقية الالزمة  التلميذلإلجابة عنهما دون أن تتوافر لدى 
  .لإلجابة
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ــذه العمليــة  أراد أن مـن املفــروض ملــن مــن ساســية هــذه األأن يهـتم  يقـوم 
ذكـر فتحـي  ،مـن جانـب أخـر داخل إعـداد االختبـاراتأن يهتم مبـكذلك جانب و 

املهـــــارات مـــــن ومـــــا يناســـــبها بعـــــض املـــــداخل إلعـــــداد االختبـــــارات   علـــــى يـــــونس
، وهــــذه املــــداخل األساســــية األربــــع وهــــي االســــتماع واحلــــديث، والقــــراءة والكتابــــة

  ٣٨:نعرضها موجزا كما يلى
 )Discrete-point test( املدخل املنفصل  - ١

فهو يؤكد على األشكال  وهذا املدخل مبين أوال على الرتاكيب اللغوي
ـــدف وتركيـــب اللغـــة  إىل، ويعـــرف أولـــري هـــذا املـــدخل بـــأن بنـــوده بوجـــه عـــام 

جانب واحد فقط من جوانب اللغـة مثـل جانـب القواعـد، واألصـوات،  قياس
(  االختبــارات املبنيــة علــى حتليــل التبــاينهــو املثــال مــن هــذا النــوع  .والكلمــات

Test based on contrastive analisis( يف فهـــم  مثـــال مـــن اللغـــة العربيـــة
  :األصوات

علــم ) أ(ويعـرض عليــه صــورا لكــل مــن " هــذا علــم" مجلــة  إىليسـتمع التلميــذ 
  .طفل يعاين من أمل، وعليه أن خيتار احداها) ج(قلم ) ب(

ــــارات مــــنهم هــــاريس  ــــوع اقــــرتح أكثــــر املتخصصــــني يف االختب وهــــذا الن
  :وهيفوضع أمناطا أخرى لبنود املدخل املنفصل، 

  :مثال )Sentence interpretation(  تفسري اجلملة -)أ
. أخــربه عــن بعــض املعلومــات عــن عمــه الليلــة املاضــية أحــد زمــالء عمــر

  ...الضمري فيها يعود على ) أخربه( كلمة 
  )word-order( ترتيب الكلمة  -)ب

  : أعد ترتيب الكلمة لتكمل اجلملة األتية 
  ختطط) للمستقبل    ب) أ         ؟...مىت 

                                                
 ٢٠٢-١٤٨: مرجع سابق، ص فتحي علي يونس وآخرون،  ٣٨
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  )gramatical sructure( الرتكيب النحوي  -)ج

  !أكمل اجلمل األتية باخلتبار الصحيح
  .حىت األن ١٩٦٠يف نيويورك منذ ... ماري 

  تعيش) سوف تعيش  د) عاشت  ج) ما تزال تعيش  ب  ) أ
 )Test of Integrative Approach ( تكاملي يف اختبارات املهارات املدخل ال - ٢

  :، منهال، وهي أنواعصمبا جاء يف املدخل املنف اقراحةهذه النظرية  أتت
لقـد سـبق الكـالم عـن مفهومهـا إال نريـد هنـا أن مــن : االختبـار مـن متعـدد  ) أ

املهــم أن نـــدرك أن كـــل اختبــارات االختيـــار مـــن متعــدد ليســـت اختبـــارات 
 reading ( الختبـارات مـن متعـدد يف مهـارات القـراءةامهـارات منفصـلة، 

skills( ميكن أن تكون على القـراءة للفهـم ،) reading commprehension( 

 reading: understanding the( لفقــرة مــا  فهــم الفكــرة الرئيسـية أو علـى

main idea of a paragraph(. 
ــــارات التتمــــة   ) ب هــــي أحــــد أنــــواع اختبــــارات املــــدخل  )Cloze Test(اختب

مــــن مواقــــف التحصــــيل والكفــــاءة يف التكـــاملي والــــذي اقــــرتح لقيــــاس كــــل 
اللغــــات األجنبيــــة واللغــــات الثانيــــة، وأول مــــن اســــتخدمه هــــو تــــايلور عــــام 

لتحديــد الصــعوبة يف القـــراءة، وبنــاء االختبــار ببســـاطة يقــوم علـــى  ١٩٥٣
  .حذف عدد معني من الكلمات

تعتـــرب هـــذا الشــــكل مـــن األشـــكال االختبــــارات  )Dictation( اإلمـــالء  )ج
ـــم اعتـــربوا علـــى أن هـــذه  مدرســـي اللغـــة لعـــدة ســـنوات، إالبـــني  املألوفـــة أ

ما تقدم يف سياق  ، ألن االصوات غالباالعملية غري إقتصادي وغري تنبؤي
  .و أنه غري جيد يف اختبار ترتيب الكلمة

هـــذا النـــوع مـــن االختبـــارات الـــيت اســـتخدمت    )composition(  التعبـــري) د
ـــــــاس لكـــــــل مـــــــن التحصـــــــيل ( والكفـــــــاءة هـــــــو اإلنشـــــــاء التقليـــــــدي  كمقي
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traditional composition(   والصعوبة الرئيسية يف استخدام اإلنشاء كـأداة
   ٣٩.اختبار هو التصحيح

  االختبار الواقعي: الثانيالمبحث 
 مفهوم االختبار الواقعي   - أ 

ـــــاربدايـــــة التســـــعينيات مـــــن القـــــرن العشـــــرين بـــــدأ االهتمـــــام باال يف  ختب
 وهـو ،احلديثـة االختبـاراتاجتاهـات  يراعـيالذي  االختباربأنه يعترب و  ٤٠الواقعي

، م، ودافعيـــتهالتالميـــذ إجنـــازاتعلـــى عـــدد مـــن معرفـــة  يعكـــس الـــذي االختبـــار
غريه مبـا  مسواء كانت يف الفصل أ حقيقية مواقف يف مويقيسه للغة مواكتسا

ــــاروعــــرف جــــوليكري وبســــتيان بأنــــه . ٤١تــــدريسيوافــــق أهــــداف ال ــــذي  االختب ال
 املعـــارف مـــن أو جمموعـــة، لـــديهم الكفـــاءات اســـتخدام  التالميـــذ مـــن يتطلـــب

ــــــــــــفواملهــــــــــــارات و  ــــــــــــا لل املواق ــــــــــــق ممــــــــــــا حيتاجو ــــــــــــة يفتطبي م اليومي ــــــــــــا  .٤٢حي

 هلــــم، بالنســــبة ومعــــىن قيمــــة ذات واجبــــات يف ينغمســــون هــــمجيعل اختبــــار فهـــو
 مهــارات التالميـذ فيـه ميـارس سـريعة كاختبـارات ولـيس تعلـم كنشـاطات فيبـدو

 الختـاذ أو األحكـام لبلـورة املعارف من متسع مدى بني ويوائمون العليا التفكري
ا اليت احلقيقية احلياتية املشكالت حلل أو القرارات   .يعيشو

 (reflective thinking )التـأملي التفكـري علـى القـدرة لـديهم تتطـور وبـذلك

 بـني الصـلة يوثق فهو وحتليلها؛ ونقدها املعلومات معاجلة على يساعدهم الذي
 ـــــتم الـــــيت التقليديـــــة االمتحانـــــات مهرجانـــــات فيـــــه وختتفـــــي والتعلـــــيم، الـــــتعلم

                                                
  ١٥٤: مرجع سابق ص فتحي علي يونس وآخرون،  ٣٩

40 Colin J. Marsh, George Willis, Curriculum: Alternative Approaches, Ongoing Issues, (New 
Jersey: Colombus Ohio, Prentice Hall. Inc., 1999) p.278 

41 J. M. O’Malley, Lorraine Valdez Pierce, Authentic Assessment for English Language 
Learners, (Addison-Wesley Publishing Company, 1995), p. 4 

42  Gulikers, J., Bastiaens, T. & Kirschner, P. Perceptions of authentic assessment and the 
impact on student learning. Paper presented at The First International Conference on 
Enhancing Teaching and Learning Through Assessment, Hong Kong Polytechnic University, 
Hong Kong, June 2005. 
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 يسـاعد مبـا التعلـيم توجيـه لصـاحل  (reflexive thinking) االنعكاسـي بـالتفكري
ً  االختبـار يعـد مل هنـا مـن. احليـاة مـدى التعلم على التلميذ  قيـاس علـى مقصـورا

 مقومـــــات لقيــــاس تعــــداه بــــل املختلفــــة املــــواد يف للطالــــب الدراســــي التحصــــيل
ــــذ شخصــــية ــــه اتســــعت وبــــذلك جوانبهــــا بشــــىت التلمي  طرائقــــه وتنوعــــت جماالت
  ٤٣.وأساليبه

 في االختبار الواقعي ياتمبادئ األساسال  -ب 
ـا االختبار يقوم  الواقعي على عدد مـن األسـس واملبـادئ الـيت جيـب مراعا

  : ٤٤يأيت مافي املبادئ هذه أبرز ولعل عند تطبيقه،
الواقعي إجراء يرافق عملييت التعلم والتعليم ويربطهما معًا بقصد  االختبار - ١

ات األداء املطلوبة وتوفري التغذية الراجعة الفورية  حتقيق كل طالب حملّك
ا مبا يكفل تصويب مسريته التعليمية ومواصلة عملية التعلم . حول إجنازا

للمهارات  املتعلمنييهتم جبوهر عملية التعلم، ومدى امتالك  اختبارفهو 
م مجيعًا على التعلم دف مساعد  . املنشودة 

العمليات العقلية ومهارات التقصي واالكتشاف هي غايات جيب رعايتها   - ٢
م هلا من خالل التقومي التالميذعند  وال يتسىن ذلك . والتأكد من اكتسا

دعي حل املشكالت وبلورة أحكام واختاذ إال باشغاهلم بنشاطات تست
 . قرارات تتناسب ومستوى نضجهم

أو األعمال  الواجباتالواقعي يقتضي أن تكون املشكالت و  االختبار  - ٣
واقعية، وذات صلة بشؤون احلياة العملية اليت  ىاملطروحة للدراسة والتقص

                                                
  ٨٥٥:، صمرجع سابقخالد أبو شعرية وأخرون، .  ٤٣
ينايري  ١٠النقل  تاريخ www.sst5.com/EvalutionWay ،مبادئ التقويم الواقعيوفاء أمحد عبده غالب،   ٤٤

٢٠١١ 
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 وبذلك تكون املشكالت املطروحة. يف حياته اليومية املتعلميعيشها 
 . متداخلة تستدعي توظيف املعارف واملهارات للتواصل للحلول املناسبة

الواقعي وليس حفظهم للمعلومات  االختبارهي مادة  املتعلمنيإجنازات   - ٤
الواقعي متعدد الوجوه  االختبارواسرتجاعها، ويقتضي ذلك أن يكون 

وامليادين، متنوعًا يف أساليبه وأدواته، والحتتل االختبارات بني هذه األدوات 
ا نشاطات تعلم غري . سوى حيز ضيق وهذه االختبارات ال تعدو كو

دون قلق أو رهبة كما هي احلالة يف االختبارات  التالميذسوية ميارسها 
 . التقليدية

م  املتعلمنيبني مراعاة الفروق الفردية   - ٥ م وأمناط تعلمهم وخلفيا يف قدرا
اليت يتم من خالهلا  االختباروذلك من خالل توفري العديد من نشاطات 

وهذه جيب أن تبني بوضوح نقاط . متعلمحتديد اإلجناز الذي حققه كل 
 املتعلمالقوة والضعف يف كل إجناز، ومستوى اإلتقان الذي وصل إليه 

يئ . األداء باملقارنة مع حمكات فهو بالتايل عملية إنتاجية تفاوضية 
 . للمتدرب فرصة التقييم الذايت وفق حمكات األداء املعلومة لديه

ولذلك فإنه يتبىن أسلوب . املتعلمنيالواقعي التعاون بني  االختباريتطلب   - ٦
عني فيها  ُ . القوي زمالءه الضعاف املتعلمالتعلم يف جمموعات متعاونة ي

لمعلم فرصة تقييم أعمال للجميع فرصة أفضل للتعلم، ويهيئ حبيث يهيئ ل
أو مساعدة احلاالت اخلاصة بينهم وفق االحتياجات الالزمة  املتعلمني

 . لكل حالة
واليت  املتعلمنيالواقعي حمكي املرجع يقتضي جتنب املقارنات بني  االختبار - ٧

 . الواقعي لالختبارتعتمد أصالً على معايري مجعية واليت ال مكان فيها 
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 فوائد استخدام االختبار الواقعي -ج 
يف كثـري مـن احلـاالت،  العمليـة التعليميـةحتسـني  الواقعي يـراد بـه االختبار

، اوضـيق اعتـرب حصـريي الـذي االختبـار املقـننهذا هو الفرق اجلوهري بينـه وبـني 
ـــاء  تعلمملـــا ملعرفـــة مـــدى متكـــنكـــون شـــاملة يقيقـــي احل االختبـــارأن يف حـــني  أثن

ـــذا وصـــف ومـــا بعـــده العمليـــة التدريســـية حليجـــي فوائـــد اســـتخدام و و نيومـــان ، ل
   :٤٥الواقعي لدى التالميذ وهي كما يأيت االختبار

 .دروسةكشف مدى حسن فهمهم للمواد امل - ١
م  - ٢ ، الكفـاءاتمثـل مجـع املعلومـات، واسـتخدام  على مهارة ماتعزيز اتقا

 .املنظموالتعامل مع التكنولوجيا والتفكري 
م  العملية التعليمية يف حجرة التدريس معربط  - ٣ م و  احلقيقيةجتار معاشـر

 .بصفة عامة االجتماعية
م يف  - ٤ متابعــــة  حتليــــل املشــــكالت وعالجهــــا حنــــوىزيــــادة مســــتوى مهــــارا

 .العالقات السببية
 .ياراتتعيني اخلاملسؤولية و  تسليم - ٥
 .أداء العمليف والتعاون معهم اآلخرين معاشرة  - ٦
 .الذايتمي و تقعلى ال التدريب - ٧

 االختبار الواقعي  أنواع  - د 
الفصــل الدراســي ســتخدم يف ي الــواقعي االختبــارمــن  عديــدةهنــاك أنــواع 

ألهـــداف لمـــن اخليــارات وفقـــا  اعــدد يحـــددلميكـــن للمعلــم اللجـــوء إليهــا  اليــوم

                                                
45 Elaine B. Johnson, Contextual Teaching & Learning,diterjemahkan oleh Ibnu Setiawan  

(Bandung:Kaifa Learning,2010) p.289-290 
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هـذه  ديناييـل شاليسـونذكر  ٤٦،التالميذالتعليمية ومناهج التعليم واحتياجات 
  :٤٧األنواع نوجزها فيما يأيت

 )Performance Assessment( التقومي املعتمد على األداء  - ١
 )Oral Interview( املقابلة  - ٢
  )Constructed- Response Item ( األسئلة املفتوحة - ٣
 )Story or text Retelling(  احملاكة - ٤
 )Portofolio(  بورطوبوليو - ٥
  )Projects(  ملشروعا - ٦

 تهااستراتجيو االختبار الواقعي في تعليم اللغة العربية  إعداد -و
ـــينبغـــي  أربـــع خطـــوات يـــوحن مـــولري ذكـــر ملـــن أراد أن يصـــمم  امراعا

  :٤٨االختبار الواقعي وهي
 املعايري حتديد - ١
 وضع النشاطات الواقعية أو احلقيقية - ٢
 إعداد املالمح - ٣
موعة من القواعد  - ٤   )Rubrics(إعداد ا

 لمــنهج لتبعـا هلـذه اخلطــوات وإذا طبقنـا يف تعلــيم اللغـة العربيــة مناسـبة 
  :كما يف التايل، يبني لنا  التعليميةوحدة مستوى العلى 

 حتديد املعايري - ١
ــ اهلــدف  اشــمل فيهــي، و امعرفتهــ مــتعلمعلومــات ينبغــي للامل ايقصــد 

العـــام واخلـــاص واملعـــايري الـــيت بينهمـــا، وهـــذه املعـــايري قابلـــة للقيـــاس مـــدى 
                                                

46  J. M. O’Malley, Lorraine Valdez Pierce, Authentic Assessment,opcit, p. 11 
47    Daniel Callison, Authentic Assessment,  American Association of School Librarians. 

hhtp://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/aaslpubsandjournals/almrb/editorschoiceb/infopower/s
eletcallison85.cfm. (diunduh 5 Januari 2010) 

48   Jhon Mueller, Authentic Assessment Toolbox. Nort Central College Naperville, hhtp://jonathan 
Mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm (diunduh 5 januari 2011) 
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ـــــذ ـــــا بعـــــد التنفي  ايريمبعـــــيف إندونيســـــيا يشـــــتهر هـــــذا املصـــــطلح .  نتاجا
جتـاه املـتعلم إشـىت حنـو  جوانبتأهيل مقدرة املتعلم من  اأتعين الكفاءة 

ـوبذا . ٤٩يف التدريس واملهارية واملعرفة والوجدانية الكفـاءات   ايعـرف بأ
ـــــى احلـــــد األدىن ينبغـــــي  التوصـــــل إليهـــــا واملســـــيطرة عليهـــــا  األساســـــية عل

 .املتعلم
 وضع النشاطات الواقعية أو احلقيقية - ٢

ا النشاطات الواقعية يتعني بـه القيـام مـن قبـل املتعلمـني اليت  يقصد 
. هإنتهائـ لقياس مـدى حتقـيقهم علـى املـواد املدروسـة أثنـاء التعلـيم أو بعـد

 معـاهذه العملية يف فصل دراسي إما أن تكـون واقعيـة أو تقليديـة يف آن 
وهــــي مســــتندة علــــى  ٥٠ؤشــــرات لقياســــهااملعلــــى الكفــــاءات أو  دعتمــــت

 .قد مت حتديدها -معيار الكفاءة و الكفاءة األساسية   -املعايري 
 إعداد املالمح - ٣

العمليـة يف حقل التعليم املعتمد على األداء  من املفروض أن تكون 
ــــة تقــــاس مســــتو  كفــــاءة املــــتعلم وإجنازاتــــه، يف هــــذا الصــــدد أن   ىالتعليمي

واحتياجاتـــه  يف  ة املـــتعلموعني مـــن أمهيتهـــا، وهـــي وفقـــا لكفائـــتشـــمل نـــ
املـــــواد املدروســــة علــــى كــــل مــــن هـــــذه  عــــدتاليوميــــة احلقيقيــــة، إذ  تــــهحيا

  .املطالب
موعة من القواعد - ٤   )rubrics( إعداد ا

ـــــار يقـــــام ـــــواقعي  االختب ـــــى ال ــــــتبارات حمـاالخـــــ معيـــــارعل        كية املرجـــــعــ
 )Criterion – Referenced Tests (   ملعرفــة مـدى جنــاح املـتعلم يف مــادة
وإجنزاتــــه داء تقدمــــه يف األتحديــــد مــــدى بإحــــراز املــــتعلم يــــتم كــــان . مــــا

                                                
49   Lih. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, tanpa tahun, hal: 2 
50  Burhan Nurgiyantoro,  Cet.1 (Yogyakarta: BPFE, Anggota IKAPI, 2010) p. 311 
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لــه، هــذا املعيــار يتمثــل  يوضــح مســتوى حتقيــق الكفــاءةممــا  افعليــلعرض بــا
  ٥١).rubrics(سلم التقدير أو جمموعة من القواعد  يف

  :وهذه اخلطوات ميكن تطبيقهاباإلسرتاتيجية اآلتية وهي
 Performance Based Assessmentاملعتمد على األداء  االختبارإسرتاتيجية  -١

قيام املتعلم بتوضيح تعلمه، من  أنه املعتمد على األداء االختبارعرف ي
قيقية، أو مواقف حتاكي املواقف احلخالل توظيف مهاراته يف مواقف حياته 

احلقيقية، أو قيامه بعروض عملية يظهر من خالهلا مدى إتقانه ملا اكتسب 
ذكر حممد بن علي ، ٥٢من مهارات، يف ضوء النتاجات التعليمية املراد إجنازها

االسرتاتيجية  فيهاندرج املعتمد على األداء ت تباراالخشيبان العامري أن 
   :٥٣التاليةها موجزا كما يف شرحالفعاليات 

   ( Presentation) التقدمي  ) أ
عرض خمطط له ومنظم يقوم به املتعلم، أو جمموعة من املتعلمني 

،  ملوضوع حمدد، ويف موعد حمدد، إلظهار مدى امتالكهم ملهارات حمددة
ً كأن يقدم املتعلم  الصور : ملوضوع ما مدعمًا بالتقنيات مثل  شرحا

  .والرسومات والشرائح اإللكرتونية
   ( Demonstration) العرض التوضيحي  - أ

عرض شفوي أو عملي يقوم به املتعلم أو جمموعة من املتعلمني 
لتوضيح مفهوم أو فكرة وذلك إلظهار مدى قدرة املتعلم على إعادة 

يوضح املتعلم مفهومًا من خالل كأن . عرض املفهوم بطريقة ولغة واضحة
  .جتربة عملية أو ربطه بالواقع 

                                                
   ٣١٢: املرجع نفسه، ص  ٥١

52  Michael B. Kane and Ruth Mitchell, Implementing performance Assessment ( Promise,  
Problems and Challenges) (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc., 1996) p.2 

 Success(  الحقائب التدريبية لمؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشريةحممد بن علي شيبان العامري،   ٥٣

Skills for Human Developing (http://www.sst5.com/EvalutionWay    (diunduh 10 Januari 2011) 
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   ( Performance) األداء العملي )ج
جمموعة من اإلجراءات إلظهار املعرفة، واملهارات، واالجتاهات من 

املتعلم  إىلكأن يطلب . خالل أداء املتعلم ملهمات حمددة ينفذها عمليًا 
إنتاج جمسم أو خريطة أو منوذج أو إنتاج أو استخدام جهاز أو تصميم 
برنامج حموسب أو صيانة حمرك سيارة أو تصفيف الشعر أو تصميم أزياء 

  .أو إعطاء احلقن أو إعداد طبق حلوى
   ( Speech) احلديث )د

يتحدث املتعلم، أو جمموعة من املتعلمني عن موضوع معني خالل 
ة، أو إعادة   ،ة وقصريةفرتة حمدد وغالبًا ما يكون هذا احلديث سرداً لقصّ

لرواية، أو أن يقدم فكرة إلظهار قدرته على التعبري والتلخيص، وربط 
ا، أو قصة  م شاهده، أو رحلة قام  ِ األفكار، كأن يتحدث املتعلم عن فل
قرأها، أو حول فكرة طرحت يف موقف تعليمي، أو ملخصٍ عن أفكار 

  .جمموعة أخرى  إىللنقلها جمموعته 
   (Exhibition) املعرض )هـ

عرض املتعلمني إلنتاجهم الفكري والعملي يف مكان ما ووقت 
م يف جمال معني  م على توظيف مهارا متفق عليه إلظهار مدى قدر

أن يعرض املتعلم مناذج أو جمسمات أو صور أو : لتحقيق نتاج حمدد مثل 
  .ات أو أزياء أو أشغال يدويةلوحات أو أعمال فنية أو منتج

   ( Simulation Role-playing ) لعب األدور/ احملاكاة  )و
املتعلمون حواراً أو نقاشًا بكل ما يرافقه من  أوينفذ املتعلم 

حركات وإمياءات يتطلبها الدور يف موقف يشبه موقفًا حياتيًا حقيقيًا 
م على اتباع التعليمات  م املعرفية واألدائية ومدى قدر إلظهار مهارا
والتواصل وتقدمي االقرتاحات وصنع القرارات من خالل مهمة أو حل 



٤٠ 
 

؛ حيث يندمج املتعلم يف مشكلة، وميكن أن يكو  ن املوقف تقنيًا حموسبًا
موقف حماكاة حموسب، وعليه أن ينفذ نفس النوع من األعمال والقرارات 

 ً ويف حني تضع مواقف احملاكاة . اليت يتوقع مصادفتها يف عمله مستقبال
املعتمدة على الشرح املتعلم يف سيناريوهات مع عناصر بشرية، أو غري 

احملاكاة احملوسبة املبنية تقنيًا تقدم موقفًا على شاشة بشرية، فإن مواقف 
ميكن خالل هذا املوقف أن يظهر املتعلم قدرته على اختاذ . الكمبيوتر

القرارات حيث يقدم الربنامج احملوسب مئات من املواقف والعناصر 
 .املختلفة

  ( Debate) املناظرة/ املناقشة  )ز

رة والنقاش حول قضية ما، قاء بني فريقني من املتعلمني للمحاو ل
أحد ( حمكم  إىلحيث يتبىن كل فريق وجهة نظر خمتلفة، باإلضافة 

إلظهار مدى قدرة املتعلمني على اإلقناع والتواصل واالستماع ) املتعلمني 
  .الفعال وتقدمي احلجج واملربرات املؤيدة لوجهة نظره

خالل  أما املعايري املستخدة ملعرفة إجنازات التالميذ، ميكن من
  :مسافة النتائج األتية

  .%٢٥إذا قام باملهارة بشكل ضعيف أقل من ) ١( 
  .%٥٠إذا قام باملهارة بشكل متوسط ) ٢(
  .%٧٥إذا قام باملهارة مبعظم املهارة بكفاءة ) ٣(
  .%١٠٠إذا قام باملهارة بشكل متقن وبكفاءة عالية ) ٤(

  Communicationبالتواصل  االختبارإسرتاتيجية  -٢

هو مجع املعلومات من خالل  بالتواصل لالختبارلتعريف اإلجرائي ا
فعاليات التواصل عن مدى التقدم الذي حققه املتعلم ، وكذلك معرفة 

 :، وتندرج فيه نوعان مهاطبيعة تفكريه، وأسلوبه يف حل املشكالت
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وهي لقاء حمـدد مسـبقًا بـني املعلـم واملـتعلم، ميـنح  )Oral Interview( املقابلة )١
املعلــم فرصــة احلصــول علــى معلومــات تتعلــق بأفكــار املــتعلم واجتاهاتــه حنــو 

مـن خـالل النقـاش،  مادة مايف  التلميذتقدم  يم مدىيأوتق ،موضوع معني
هذه العملية يف  .ومن مث حتديد اخلطوات الالحقة والالزمة لتحسني تعلمه

دف    ٥٤.ةتقومي مقدرة املتعلم على احملاكة الصحيح إىلتعليم اللغة 
نـوع مـن الهـذا يشمل  )Constructed-Response Items (األسئلة واألجوبة  )٢

قــراءة أو اســتعراض  التالميــذاألداء حيــث يقــوم فيــه  املعتمــد علــى االختبــار
ســـتخالص االســـتيعاب ال يهـــاالرد علويقـــوم بـــفتوحـــة املســـئلة األاملـــواد مـــن 

ــــا ــــ واقيعــــيهــــو و لــــديهم  والتفكــــري العلي يعتمــــد علــــى أنــــواع التفكــــري  هيف أن
يف الفصــل الدراســي، وعــرض املشــكالت  مواســتخدام االســتدالل ملهــارا

تطبيــــق يف العلــــى  همأو األســــئلة الــــيت هــــي منوذجيــــة يف التعلــــيم، وتشــــجيع
م احلقيقيـــةيف و  رســـةاملد ـــا .٥٥حيـــا  إىلأســـئلة مباشـــرة مـــن املعلــــم  تعـــين أ

املتعلم لرصد مدى تقدمه، ومجع معلومات عن طبيعة تفكريه، وأسـلوبه يف 
وختتلــف عــن املقابلــة يف أن هــذه األســئلة وليــدة اللحظــة  ،حــل املشــكالت

  .إعداد مسبق إىلواملوقف وليست حباجة 
  ) Reflection Assessment Strategy (إسرتاتيجية مراجعة الذات  - ٣

ألنه قيقي احل االختبارمن أنواع  تعتربالذايت  أو االختبار ميو التق
م  عليه نيواملقوم نيقوماملالة كيف نفس احل التالميذ يضع يلعبون يعين أ
التعريف  حممد بن علي شيبان العامريعرف .٥٦يم أنفسهميتقل دورا

  :٥٧ويبني كما يف اآليتمبراجعة الذات  الختباراإلجرائي ل

                                                
54 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab, Opcit. p.316 
55 J. M. O’Malley, Lorraine Valdez Pierce, Authentic Assessment,opcit, p. 13 
56   Moch . Ainin dkk. Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Myskat, 

2006) p.196 
  ٤٥-٤٠: رجع سابق، صمحممد بن علي شيبان العامري،   ٥٧
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تعلمـــه ، وحتديـــد مـــا ســـيتم  مي مـــاو تعلـــم بتقـــ إىليــل اخلـــربة الســـابقة حتو  −
 ً   تعلمه الحقا

الـــتمعن اجلـــاد املقصـــود يف اآلراء، واملعتقـــدات، واملعـــارف، مـــن حيـــث  −
ا، وكــــذلك نواجتهـــــا، يف حماولــــة واعيـــــة لتشـــــكيل  أسســــها، ومســـــتندا

   .منظومة معتقدات على أسس من العقالنية واألدلة
مـــا وراء املعرفـــة للتفكـــري اجلـــاد مبغزاهـــا مـــن خـــالل  إىلعمليـــة الرجـــوع  −

تطــــوير اســــتدالالت، فــــالتعلم عمليــــة اشــــتقاق مغــــزى مــــن األحــــداث 
وهـذا ( السابقة واحلالية لالستفادة منها كـدليل يف السـلوك املسـتقبلي 

التعريـــف ينـــوه بـــأن مراجعـــة الـــذات متكاملـــة مـــع املـــتعلم حـــني يعـــرف 
ـــدف الـــتحكم الـــتعلم بأنـــه اســـتخالص العـــرب مـــن اخلـــ ربات الســـابقة 

 .وفهم اخلربات الالحقة
  Observationإسرتاتيجية املالحظة  - ٤

ا  ا أ ظُ يقصد  حنو  بكامل النظرعملية يتوجه فيها املعلم أو املالحِ
وذلك من أجل احلصول على   املتعلم بقصد مراقبته يف موقف نشط،

ويف تقومي مهاراته وقيمه وسلوكه وأخالقياته  ،معلومات تفيد يف احلكم عليه
 واجباتلل التالميذانتباه  إىلاملعلم يالحظ غالبا ومبا أن  وطريقة تفكريه

م مع غريهم أثناء العمل التعاوين اواستجاب ةاملختلف م إليه وكذلك معاشر
  ٥٨.حنو األهداف املرجوة

  :باملالحظة االختبارخطوات تصميم 
  باملالحظة االختبارمن ) اهلدف( حتديد الغرض  −
  حتديد نتاجات التعلم املراد مالحظتها −
  املطلوبة، ومؤشرات األداء لواجباتحتديد املمارسات وا −

                                                
58 J. M. O’Malley, Lorraine Valdez Pierce, Authentic Assessment,opcit, p. 14 
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  ترتيب املمارسات واملهمات املطلوبة ومؤشرات األداء يف تسلسل منطقي −
  ٥٩.هلذه املمارسات واملؤشرات اختبارتصميم أداة  −

  بورطوبوليوب االختبارإسرتاتيجية  - ٥
 يوحن ميشيل جوماريوليو عرف بهناك عدة تعريفات ملصطلح بورطو 

من آن  مإظهار تطوره إىلهدف ي التالميذعبارة عن جمموعة أعمال بأنه 
عن جمموعة األدلة وقال سورافارناتا أن بورطوبوليو يقصد به عبارة  ٦٠آلخر

من التعلم يف جناز واإلاجلهد والتقدم  فيه يوضح نيأعمال املتعلمو نتائج الو 
يف  بورطوبوليوتعد إسرتاتيجية التقومي و  ٦١.غريها إىلمادة ما من  آخر إىلآن 

قيس قدرات ومهارات املتعلم يف  جماالت ي بأنهاالختبارات بأنواعه املختلف 
من  مهماً شكل جزءاً يالعقلية العليا، و و املعرفة والفهم  تشمل فيهمعينة 
  .التقومي يف املدرسةبرنامج 

بعدما قررت الشؤون  ايف إندونيسي بورطوبوليو على كل لسانأخذ 
سنة  )KTSP( يةوحدة التعليمالمستوى  على الرتبوية تنفيذ املنهج

، يبدو أنه أكثر استخداما اليوم ليس يف حجرة التعليم ٢٠٠٤/٢٠٠٥
  ٦٢.ألهداف معينة فحسب، بل يف كثري من العملية التقوميية

 النقطة اليت تسببأن نقول أن  ميكن السابقة من التعريفات 
  :تمثل يف التايلي االختباربورطوبوليو كأداة استخدام 

 .زمنمبرور ال التلميذبني تقدم يميكن بوصفه أن  مقدمأنه   )١
  .يةض التدريساغر وفقا لأل التالميذمساعدة املعلمني يف توجيه ) ٢ 

هلذا النوع من ذات الصلة  أهم العوامل ن مناتعترب  تانالنقطتان اه

                                                
59  Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran…,opcit, 156 

  ١٤: املرجع نفسه، ص  ٦٠
61 Sumarna Surapranata dan Muhammad Hatta, Penilaian portofolio, Implementasi Kurikulum 

2004, (Jakarta: Rosda Karya, 2004) p.27-28 
62  Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab, Opcit. p.100 
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  ٦٣.االختبار

 :استخدامها ةالمقترح اتاالختبار  أدوات  -ه 
 لسلةتسمخطوات لى ثالث عيف التعليم  االختبارعملية  تقام

هي مجع النتائج وتفسريها واختاذ القرارات اليت يقوم على هذا و 
    .التفسري

املصمم أن  ها أرادمب االختباراالسرتاتيجية يف تصميم  تتنوع
يقدم فيه  وتغذية راجعة إجيابية حنوى التالميذ، وتتنوع  كذلك وفقا 

، تشكيليا أم الرمسيا كان أم  املستخدم يف التطبيق هعانو أللظروف و 
 ٦٤.هاملدرسني الذين يشاركون فيعدد حتصيليا و 

وهي  االختبار الواقعياقرتح رائي كيلني ثالثة أنواع من أدوات 
وسلم التقدير  ) Rating Scales( مقاييس التقدير  )check lists(  قوائم الرصد

 وصف سجل مها  األدوات ، زاد حممد سوكاردي نوعي٦٥ )rubrics( اللفظي 
 . ٦٦Anecdotal Record القصصي لسجلاو   (Learning Log)التعلم سري

 :ونعرض هذه األنواع كما يف التايل
   ا،  فيهلالختبارأبسط املبادئ التوجيهية  تعترب:  (Check List)الرصد قوائم - ١

ا من استجابة  هي من و . أو أدائها التالميذكل األشياء اليت تقصد مالحظا
الواقعي بالقائمة الىت تعرب عن الرصد أو احملكات الىت حيتاجها  االختبارأدوات 

                                                
63  Kathryn henn CS., Assessment Portfolio For Elementary Students ( New York: Larchmont  

Milwauke Public schools, 2002) p.4 
64 Roy Kellen, Programming and  Assessment For Quality Teaching and Learning, (Australia: 

National Library of Australia, First Published, 2005) p.204-205 
  ٢٠٥: املرجع نفسه، ص   ٦٥

66 Sukardi, H.M.Evaluasi Pendidikan Prinsip & Operasionalnya, Jakarta:  Bumi Aksara, 
2008, p. 172-195 
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يف مواضع توافق ) √(املدرس من اكتشافها باجابة بسيطة وهي وضع إشارة 
 ٦٧.يذالتالم

  .على طريقة قوائم الرصدالذايت لدى التالميذ  االختبارقرتح يف املثال امل  
  )١، ١(جدول 

  ٦٨الذايت لدى التالميذ على طريقة قوائم الرصد االختبار
  تعليقات  موجود  املواصفات املطلوبة

 دامهاخنتائج التقومي اليت يتم است الواجباتتعترب  أن  -١
 والنتائج الواجباتوجود املواءمة الواضحة بني   -٢
 تكتب األسئلة بكل وضوحأن   -٣
 هدف معني إىلتركز اإلجراءات أن   -٤
 أمهية املعارف إىل الواجباتتركز أن   -٥
 يف الفهم  التالميذفرص إلظهار تبحر  الواجبات توفري  -٦
 التالميذعاب ياست إىل الواجباتمتيل أن   -٧
 أكثر من جمرد استدعاء املعلومات الواجبتطلب أن ي  -٨
تناوهلا  ا ململ التالميذ ستطالع أفكارالفرص  الواجباتتوفري   -٩

 الفصلداخل 
  املتكاملة التالميذفرص إلظهار معارف  الواجباتتوفري  -١٠

    

 عن عبارة وهو ،االختبار تسجيلدوات ا أحد: Rating Scale)( التقدير سلم - ٢
 .٦٩خمتلفة مستويات يف التلميذ أداء تبني اليت املختصرة الصفات من سلسلة

  
  
  

                                                
67 Roy Kellen, Programming and  Assessment,opcit. p.205 

  ٢٠٨:املرجع نفسه، ص  ٦٨
69 Roy Kellen, Programming and  Assessment…,opcit. p.205 
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  )٢، ١( جدول
قرتح من سلم التقدير ملعرفة مدى نتائج التالميذ يف مهارة املثال امل

  ٧٠االستماع

  املواصفات املطلوبة  رقم
  طبقات الفصاحة

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
            فهم النص  ١
            فهم النص بكل جوانبه  ٢
            فصيح التعبريات  ٣
            دقة اإللقاء  ٤
            دقة الرتاكيب   ٥

            جمموع النتائج
  ممتاز=  ٥جيد جدا  = ٤جيد   = ٣مقبول   = ٢راسب    = ١ 

 وهو ،االختبار تسجيل اسرتاتيجيات أحد :(Rubric)  اللفظي التقدير سلم
 مستويات يف التلميذ أداء تبني اليت املختصرة الصفات من سلسلة عن عبارة
ً  يشبه إنه. خمتلفة ً  أكثر العادة يف ولكنه ،التقدير سلم متاما  مما ،منه تفصيال
 ،التحسن يف التالية خطواته حتديد يف للطالب مساعدة أكثر السلم هذا جيعل
نقسم ي، و املطلوب اجليد للعمل واضحة مؤشرات السلم هذا يوفر أن وجيب

 :٧١نوعني مها إىل
 اسرتاتيجيات أحدهو  )Holistic Rubrics( سلم التقدير اللفظي الشامل )١

 التالميذ عن صفاتالقيمة  اتيتطلب املصحح لتربير  التقومي تسجيل
 .عنها حيث ال يقيس منفصلة وفرديا مجيعهم

                                                
70 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab…, Opcit. p.366 
71 Roy Kellen, Programming and  Assessment…, opcit. p.209-210 



٤٧ 
 

هو عبارة عن تقدمي  )Analistic rubrics( سلم التقدير اللفظي التحليلي  )٢
 الصفات املختصرة عناملالحظات مع إعطاء النتائج  يف نفس الوقت 

 .للطالب
  ) ٣، ١( جدول 
 ٧٢ملهارة الكتابة) Analistic rubrics( سلم التقدير اللفظي التحليلي 

دام املفردات  ریب امجلل  ٔسلوب  ریب ة  است   در

        ٤  
        ٣  
        ٢  
        ١  

  كاف= ٢    كبرية= ٤
  قليل= ١    جيد= ٣

 عرب التلميذ فيه يكتب منظم سجل:  Learning Log التعلم سري وصف سجل - ٣
ّ  أو شاهدها أو قرأها أشياء حول عبارات الوقت  ،اخلاصة حياته يف ا مر
ية بالتعبري له يسمح حيث ّ  .تعلمه ما حول واستجاباته اخلاصة آراءه عن حبر

 ،املعلم من قصري وصف عن عبارة: Anecdotal Records  القصصي السجل - ٤
ً . املالحظةب عندها متت اليت واحلالة املتعلم، يفعله ما ليسجل  املمكن من مثال

 أكثر يدون حيث جمموعة، ضمن املتعلم عمل كيف املعلم يدون أن
 )التعاوين العمل( الفريق جمموعة ضمن العمل مهارات حول أمهية املالحظات

والتحكيم  السجل القصصي املنظم يعني املعلم تسجيل نفسية املتعلم وعمليته
 .٧٣مدى نتاجاته يف التعليم

  
                                                

72 J. M. O’Malley, Lorraine Valdez Pierce, Authentic Assessment,opcit, p. 115 
73 Bonnie Campbell Hill and Cynthia Ruptic, Practical Aspects of Authentic Assessment: Putting 

the pieces together, (Norwood: Christopher-Gordon Publishers, Inc,1994) p.53 



  الفصـــــــــــل الثالـــــــــــــــــث
  منهجية البحث

  
 منهج البحث  -  أ

 املــجموعتـــنيـشــبه التجريبـي بي بتصميم ـث املنهج التجريبــدم هذا البحــــستخا       
Quasi experimental designs) ( أقرب مناهج البحوث حلل املشاكل بالطريقة وهو

العلمية، وهو حماولة للتحكم يف مجيع املتغريات والعوامل األساسية باستثناء متغري 
دف حتديد وقياس تأثريه يف العملية  ١.واحد، حيث قام الباحث بتطويعه أو تغيريه 

اعتمد الباحث و   ٢.ويعترب هذا املنهج التجرييب أنسب منهج يف حقل التعليم اللغوي
الكمي والكيفي لتحليل املعلومات يف هذا البحث، وتصميم هذه الدراسة  أسلويي

  :تتمثل يف الرسم التايل
  

  
  
  

  
  :بيان اإلشارات 

  

  العينة
  أ

  ب
١  

  تعيني العينة العشوائية= 
  جمموعة جتريبية= 
  ضابطةجمموعة = 
  االختبار القبلي للمجموعة التجريبية= 

                                                
  ٢٨٥: ص) ١٩٨٢جامعة الكويت، : الكويت (  أصول بحث العلمي ومناهجهمحد بدر، أ.  ١

2 . Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa, ( Surabaya: Hilal Pustaka, 2010) p.93 

 أ
 العينة

 ٣ ب

١ X 

٤ 

٢ 

٤٨ 
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٢  
٣  
٤  

  االختبار البعدي للمجموعة التجريبية= 
  االختبار القبلي للمجموعة الضابطة= 
   ٣.االختبار البعدي للمجموعة الضابطة= 

  
 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -ب

جـــزء مـــن اختيـــار قصـــد مبجتمـــع البحـــث هـــو كـــل عناصـــر املـــراد دراســـتها، إن ي
ــذا الشــكل يطلــق عليهــا  جمتمــع الدراســة يطلــق عليــه اســم العينــة، والعمليــة الــيت تــتم 

مدرسـة موديـل املتوسـطة اإلسـالمية هم طلبـة  يف هذا البحث جمتمع البحث. ٤املعاينة
  . تلميذا  ٨٩٠احلكومية برايا لومبوك الوسطى، ويبلغ عددهم 

ختار او العشوائية، تمالية أو أسلوب االحبتصنيف العينات على الباحث اعتمد 
والغرض باختيار هذه العينة هي لتكون ) Stratified Sample(الطبقية الباحث العينة 

تمع املراد قياسه أو مسحه  ٥.ممثلة ملختلف الفئات أو الطبقات املتجانسة يف ا
والصف ) ز(الصف الثاين  تالميذ عينة الدراسة يف هذا البحث من ختار الباحثاو 

) ز(الذين يبلغون عددهم تسعة وعشرين تلميذا، واعترب الصف الثاين ) و(الثاين 
موعتني ) و(جمموعة جتريبية والصف الثاين   ٢٩جمموعة ضابطة، وعدد كال من ا

  .تلميذا

  متغيرات البحث - ج

  :اان يف هذا البحث ينبغي ذكرمها، ومهتهناك متغري   

                                                
3 . Syamsuddin AR dan Vasmia S. Damayanti, Metodologi Penelitian Pendidikan 
Bahasa ( Bandung : Rosda Karya, 2007), cet. II, p.174 

 ١٦٠: ، ص)٢٠٠٧دار املسرية، : عمان( ،الطبعة األوىل، ت البحث العلمياأساسيمنذر الضامن،   ٤

  ١٦٧: املرجع نفسه، ص.  ٥
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  )Independent Variable(املتغري املستقل  -١  

ـــواقعياملتغـــري املســـتقل يف هـــذا البحـــث هـــو      ويهـــدف املصـــمم  االختبـــار ال
ـــأثري هـــذ إىلالبحـــث كمـــا ســـبق ذكـــره  املتغــــري املســـتقل يف املتغـــري  امعــــرفة مـــدى ت

يف مدرسـة موديــل املتوســطة لتالميــذ حتصـيل مــادة اللغــة العربيـة لــدى االتـابع وهــو 
  الوسطىاإلسالمية احلكومية برايا لومبوك 

  )Dependent Variable(املتغري التابع  -٢

ويف  ٦.املتغــري التــابع هــو نــوع الفعــل أو الســلوك النــاتج عــن املتغــري املســتقل    
  .حتصيل مادة اللغة العربية لدى التالميذهذا البحث هو 

  أدوات البحث  -  د
ـذا اأدوات البحث اليت  ستخدمها الباحث جلمع البيانات واملعلومات املتعلقة 

      :بحث، هي ما يليال

 املقابلة - ١
يقوم من خالله الباحث جبمع معلومات وبيانات شفوية  استبانة شفويةهي 

ستخدمها الباحث جلمع البيانات عن رأي مدير املدرسة اواملقابلة  ٧.من املفحوص
م اللغوية قبل عن أمهية العربية، وعن  معلمي اللغة العربيةو  املتعلمني ملعرفة قدر

  .البحثجتريب 
  
  

 

                                                
دار , القاهرة(  ,مناهج البحث في التربية وعلم النفس, جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم   ٦

 .٢٠٨: ص). م١٩٧٨النهضة العربية

دار أسامة للنشر و التوزيع، : الرياض( ، البحث العلمي مفهومه وأدواته و أسالبهذوقان عبيدات وأخرون،   ٧
 ١٣٥: ص )م ١٩٩٧
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 (Questionnaire) االستبانة  - ٢

وهي عبارة عن حوار كتايب يف شكل جدول من األسئلة يرسل بالربيد أو  
اليد أو ينشر يف الصحف أو وسائل األعالم األخرى، يوزع على عينة خمتارة من 

أداة مالءمة للحصول على معلومات وبيانات  وهي. ٨جمموعة حقل البحث
وحقائق مرتبطة بواقع معني، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها 

ان جلمع يستخدم هذا االستباو  ٩.مبوضوع االستبيانة نينيمن قبل عدد األفراد املع
 :املعلومات عن

  ات اللغة العربيةيف اختبار  ماألولية واحتياجا مهو معرفت التالميذخصائص   )أ
  .اللغة العرببيةالتقدير من بعض مدرسي   )ب

  املالحظة املباشرة - ٣
ستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث اهي وسيلة 

فإنه  عندما املالحظةمن خالل ما شاهده أو مسع عنه، ولكن الباحث  همجع خربات
نة هتبع منهجا معينا جعلا ّ    ١٠.أساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معي

 االختبار - ٤

) أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم(االختبار هو جمموعة من املثريات 
واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة  ،أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكاما

 ،أو جهازا معيناوميكن االختبار جمموعة من األسئلة  ،ما أو رتبة ما للمفحوص

                                                
دار جامعة : اخلرطوم(  ة،يمناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامع، عبد الرمحن أمحد عثمان  ٨

 ١٣٦: ، ص)١٩٩٥أفريقيا العاملية، 
 .١٢١: مرجع سابق، ص، ذوقان عبيدات وأخرون   ٩
  .٢٥٤ ص، مرجع سابق ،جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريى كاظم   ١٠
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وتستخدم االختبارات يف القياس والكشف عن الفروق بني األفراد والفروق بني 
  ١١.اجلماعات والفروق بني األعمال

 

 مصادر البيانات -ه
  :مصادر البيانات يف هذا البحث التجريب تتكون من

  مدير املدرسة ) ١
  .لإلطالع على املعلومات الوثائق املوجودة يف هذه املدرسة )٢
  .التالميذ يف الصف الثاين من مدرسة موديل املتوسطة اإلسالمية احلكومية بارايا )٣

معلمو اللغة العربية يف مدرسة موديل املتوسطة اإلسالمية احلكومية فرايا لومبوك ) ٤
  الوسطى

 أساليب تحليل البيانات  -و
لتحليل البيانات يستخدم الباحث التحليل اإلحصائي الوصفي 

Descriptive Analysis Statistic   دلة املائويةاباملع.  
 انيحتليل البيانات من االستب - ١

ان من بعض املدرسني حنو اختبارات اللغوية يحلل الباحث بيانات االستب
بيانات (بشرح البيانات األخرى  قاموبعد ذلك، ذه العملية، عربية عن أراءهم ال

ية هذ عنمعرفة آرائهم  علىللحصول ) التالميذاالستبيان من  ا االختبار أمهّ
التهالواقعي  ّ ا لفع   .تأكيدً

القياس يف "كما ذكره جايل يف كتابه املعيار املعترب  على الباحث  واعتمد
  : ١٢لتقومي إنتاج التطوير يف هذا البحث كما يلي" الرتبوية

  

                                                
 ١٨٩: ص، سابقمرجع  ،جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريى كاظم ١١ 

12  Djali, Pengukuran dalam bidang pendidikan. ( Jakarta: Grasindo, 2008) p. 139 
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  صفة  التحصيلمستوى 
  ممتاز  ٨٦-١٠٠
  جدا جيد  ٨٥-٧١
  جيد  ٧٠-٥٦
  مقبول  ٥٥-٤١
  راسب  ٤٠-٢٠

  
 اتاالختبار  ائجحتليل البيانات من نت  -٢

حصائية اإلداللة الالبيانات من النتائج احملصولة ذات بتحليل الباحث   قام
العملية ستخدم امن االختبار القبلي والبعدي، حيث  التالميذوهي نتائج 

الة املعاملة . للحصول على معرفة فعالة املعاملة بالعمل التجرييب ةاإلحصائي ّ ملعرفة فع
ا األربع مبادة تعليم  سبقهم التعلم بعد أن) ةاملستقل اتاملتغري ( اللغة العربية ومهار

يف التحصيلي الدراسي  (Significant)ومستوى فروق دالة إحصائية واالختبارات 
على   ، يعين بني فروق نتائج االختبار القبلي واالختبار البعديالعربيةتعليم اللغة يف 

موعتني التجريبية والضابطة مث قام اللباحث  بتحليلهما للحصول على ، كل من ا
موعتني توجد فيهما مقارنة يف النتائج   .البيانات الصادقة وملعرفة أن بني هاتني ا

عدي من كل جمموعة باستخدام والب حلل الباحث نتيحة االختبار القبلي
  :املعاجلة اآلتية 

t =
Mୈ

SEୈ
 

  :البيان 
MD :  متوسط الفرق  

SEMD   :١٣اخلطأ املعياري من متوسط الفرق  
                                                

13 . Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan ( Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1997), cet. VIII,  p. 289-290 



٥٤ 
 

 
21

21

21

2
2

2
1

21
0

.2 NN
NN

NN
xx

MMt








 

استخدم الباحث هذه املعاجلة ألن نتيجة االختبار القبلي والبعدي صدرت 
موعة،  موعتني عن عينة واحدة يف كل ا التجريبية أما ملعرفة املقارنة بني ا

  :والضابطة حلل الباحث بوضع نتيجة االختبار البعدي باستخدام املعاجلة اآلتية
  

 
  

واعتمــد الباحــث علــى هــذه املعاجلــة ألن نتيجــة االختبــار البعــدي مــن كــل جمموعــة 
موعة التجريبية بعـد ليست هلا عالقة، تعين أن هذه النتيجة صدرت  عن عينة يف ا

موعة الضابطة بدونه   .جتريب االختبار الواقعي وصدرت عن عينة من ا
  

  مراحل تنفيذ البحث  -ز 
قة ااخلطوات اّليت  ّ البيانات واملعلومات املتعّل ستخدمها الباحث جلمع كل

  : كما يأيتهلذا البحث، هي  
 مرحلة اإلعداد  - أ 

 تصميم خّطة التدريس )١
ـــــل أن ـــــد قب ـــــعمليـــــة التجر ال أتب ـــــارات يف تطـــــوير  ةيبـي باالختبـــــار االختب

لتكـون  حتتـوي فيهـا االختبـار الـواقعي ، صـمم الباحـث خطـة التـدريسالـواقعي
هة يف إجراءات التعليم ّ  . موج

 اختيار املواد الدراسية    )٢
، االختبـار الـواقعيمت اختيار املـواد الدراسـية للعمـل التجـرييب يف  بعد أن

بــاملواد املدروســة للفصــل الثــاىن حســـب موضــوعا فيمــا يتعلــق  الباحــث ختــارا
  .املنهج املقرر
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 مرحلة التجربة  -ب 
 الباحــــث بتعيــــني عينـــة مــــن جمتمــــع البحـــث لتكــــون جمموعــــة جتريبيــــة قـــام )١

 .وجمموعة ضابطة يف هذا البحث
موعـــــة التجريبيـــــة جـــــرى  )٢ بعـــــد أن والضـــــابطة االختبـــــار القبلـــــي ألفـــــراد ا

ـــــةتســـــبق للمـــــواد املدروســـــة بأســـــئلة مكتوبـــــة يف ورقـــــة  ها العمليـــــة التعليمي
 .االختبارات

للحصــول مـع مــدير املدرسـة ومدرسـي اللغــة العربيـة باملقابلــة قـام الباحـث  )٣
على املعلومات عن العملية التعليمية يف مادة اللغـة العربيـة، وكيفيـة تنفيـذ 

 .االختبارات فيها
ـــــق التجـــــرييب  قـــــام )٤ يف تطـــــوير الباحـــــث باملالحظـــــة املباشـــــرة خـــــالل التطبي

ـــواقعي ـــاء التعلـــيم التجـــرييب يف االختبـــار ال  ٨حصـــة دراســـية يف  ١٦، وأثن
وأربعـــني دقيقـــة، ولكـــل لقـــاء  اثنـــانلقـــاءات وتســـاوي كـــل حصـــة واحـــدة 

 . حصتان
الســــتبيان أو االستقصــــاء أو االســــتفتاء جلمــــع البيانــــات الباحــــث با قــــام )٥

للطلبـــة  واملعلومـــات عـــن االختبـــارات املكتوبـــة علـــى األوراق الـــيت وزعـــت
 .بتصميم االختبار الواقعيخالل التطبيق التجرييب يف تطوير االختبارات 

 ( بعــــد االنتهــــاء مــــن التعلــــيم التجــــرييب قــــام الباحــــث باالختبــــار البعــــدي )٦
(Post-Test ــــــةل ــــــار . والضــــــابطة لمجموعــــــة التجريبي وانعقــــــد هــــــذا االختب

نتيجــة التحصـــيل الفــرق بــني للحصــول علـــى  التالميــذمــن  للمجمــوعتني
 . للمجموعتني التجريبية والضابطةالدراسي 

 



  عـــــــرابــل الـــــالفص
  عرض البيانات وتحليلها

  
يتناول هذا الفصل اإلجراءات اليت استخدمت يف هذه الدراسة لإلجابة عن 

ويشتمل على مبحثني ومها عرض األسئلة اليت طرحها الباحث يف الفصل األول، 
  .البيانات ومناقشتها، وحتليل نتائج البحث وتفسريها

 ومناقشتهاعرض البيانات   - أ
واالستفتاء  املالحظةاملقابلة و ض البيانات من و تكون هذا املبحث عر ي

  :يتا كما يف اآلبياواالختبار، و 
 والمقابلة عرض البيانات من المالحظة -١

ملالحظة للحصول على املعلومات عن تعليم اللغة ملقابلة واقام الباحث با
احلكومية فرايا لومبوك الوسطى العربية يف مدرسة موديل املتوسطة اإلسالمية 

  :وحصل الباحث على املعلومات التالية. وبالرتكيز إىل االختبار اللغوي
 تعليم اللغة العربية  ) أ

كان تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة معتمدا على املنهج مستوى 
 ثاين الوحدة التعليمية، جرى التعليم والتعلم حصتني يف االسبوع للفصل ال

إىل السادسة، ويعترب  الثانية يف اليوم اخلامس يف احلصة اخلامسة للسنة) ز(
موعة الضابطة أخذ  اجتريبي ال جمموعهذا الفص يف هذه الدراسة، أما ا

  ).و( يناثالباحث الفصل ال
وهم عبد الشهيد مدرسني عدد مدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة ثالثة 

اللو إسفان رياضي اإلسالمية احلكومية و متخرج من جامعة متارم احلاج 
ضة الوطن اإلسالمية األهلية متارم وف متخرج من  طاينمتخرج من جامعة 

٥٦ 
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جامعة متارم اإلسالمية احلكومية، بعني اإلعتبار إىل عدد املدرسني يف هذه 
  . ملدرس املؤهل قد حصلوا على الشهادةهم املدرسة يعترب عددهم متوافرة و 

ألفه درسونو ويت " فصيح باللغة العربية" خدمة فيها هي أما الكتب املست
" تعليم اللغة العربية " و ٢٠٠٨مشروع تيجا سرانكي سنة إيراهيم أخرجه 

" تعليم اللغة العربية امليسرة"، و٢٠٠٧أخرجه وزارة الشؤون الدينية سنة 
  .، وهذه الكتب موجودة يف املكتبة٢٠٨سنة  أخرجه مشروع أنيكا علم

 اللغوي االختبار   ) ب
لقد سبق ذكره أن تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة معتمدا على املنهج 

االختبار إما  إعداد مستوى الوحدة التعليمية، تأسيسا على هذا املنهج كان 
أو من اهليئة اليت عينت  املدرس نفسه أو من املدرسة قبل  منأن يكون 

ومعلمي اللغة العربية حصل من خالل املقابلة مع ناظر املدرسة و  .إلعداده
ا كما يف   الباحث املعلومات عن تنفيذ االختبارات يف هذه املدرسة، وبيا

   :التايل
 املدرس من قبلاالختبار  )١

املفروض للمعلم أن يقوم باالختبار بعد العملية التعليمية ملعرفة من 
قال اللو إسفان رياضي  مستوى حتصيل الدارس يف مادة دراسية معينة،

 نتهاءاالبعد يعقد أعده املدرس  الذي االختبار إن"  اللغة العربية مدرس
املواد تشمل  لةحيف هذه املر ، يف كل موضوع من موضوعات الدروس

  . ١اهلواية، واملهنة مها نيعلى موضوعاملدروسة 
منتصف االختبار، جرى االختبار يف هذا النوع من من جانب 

ىف هذه  ،من متعدد والتكملةاالختيار على  مهيأالنصف السنة، وهو 
مارس واللغة العربية يف اليوم  ١٦مارس إىل  ١١السنة جرى االختبار من 

                                                
    ٢٠١١، فرايا، الثالثة من مارس املقابلةاللو إسفان رياضي، .  ١
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ختيار من الكانت البنود اليزيد عددها إىل ثالثني بندا، عشرون ل  .األربعاء
   .٢متعدد والباقي للتكملة

انطالقا من املعلومات السابقة يبدو أن االختبار يرتكز إىل قياس 
ا جوانب املعرفة لدى التالميذ ويهتمل  املهارات واملواقف مما حيتاجو

م   ،للتطبيق مع أن املدرس خاصة يف تعليم اللغة البد من معرفة كفاءا
    .كلها

 من قبل املدرسةاالختبار  )٢
 هو معد ومصمم من املدرسنيرسة فأما بالنسبة لالختبار من قبل املد

م نفسهم  ، جاء هفيواملعدة قدمة املووافقوا أية أسئلة  اجتمعوا ألجلهإال أ
، كانت املدارس من املدارس احلكومة واألهلية الشرتاك فيهاملدرسون 

اليت حتت رعاية مدرسة موديل  ٣املشاركة يف إعداد االختبار هي املدارس
  .٤املتوسطة اإلسالمية

الدراسي للمدارس  العامجري االختبار من قبل املدرسة معتمدا على 
يف كل نصف السنة اإلسالمية، وهو معد بعد إنتهاء العملية التعليمية 

  .الدراسية
  االختبار النهائي )٣

تعليم اللغة والدين يف إندونيسيا  كانالقرار الشؤون الدينية   تأسيسا إىل
النهائي الوطين املسمى باالختبار ية فيه من املادة التعليمية املختربة الوطن

من   وهو للفصل الثالثجرى االختبار  .)UAMBN(للمدارس اإلسالمية 

                                                
  ٢٠١١جالل الدين نائب ناظر املدرسة، املقابلة، الثالثة من مارس  . ٢
، ومن )Kelompok Kerja Madrasah (KKM)(هذه املدارس عينت فئة عمل املسمي بـ  . ٣

  . وظيفتها إعداد بنود األسئلة لالختبار يف كل من مرحلة التدريس
  ٢٠١١كيمس برهان، املقابلة، الرابعة من مارس   . ٤
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عشر من شهر مارس واللغة العربية يف اليوم  السابعةإىل  الرابعة عشر
  .األربعاء

، بعد أن تلميذا وتلميذة ٢٩٥يبلغ عدد التالميذ املشاركني فيه حوايل 
هم نتائجمعدل كان أن التالميذ مجيعهم جنحوا فيه، و مت االختبار ظهر 

  .٥يف املائوية ٧،٠٠ويف اللغة العربية  ٦،٥
تكون من مخسني بندا يوضوعي امل الشكل معد علىاالختبار  كان

شمل املواد التعلمية من الفصل توهو على شكل االختيار من متعدد، 
  .األول إىل الفصل الثالث

  
 تفتاءعرض البيانات من االس -٢

م الباحث االستبانة  موعة التجربية وعددها قدّ عبارات،  عشرإىل ا
او    :ن على االجوبة اآلتية و الدارس وأجا

  

 الرقم
(%)إجابة الدارسني  العبارة  

 أوافق
 جدا

وافقأ  أعرفال    أعارض ال أوافق 

١ 

االختبار املقنن 
يف تعليم اللغة 
العربية جيعلين 

أحتامس بصعوبة 
فيهاملعرفة مقدرة   

  ٨ ٣ ١٢ ٦ العدد

%٢١،٤ النسبة  ٤٢،٨%  ٢٨،٥  %١٠،٧١%   

  

من العبارة السابقة يتضح أن االختبار املقنن يف تعليم اللغة العربية جيعل 
م اللغوية وأشار ب  أوافق"يف  تهمإجابالتالميذ يتحمسون بصعوبة ملعرفة كفاء

                                                
  ٢٠١١الدين احلاج، املقابلة السابع من مارس جالل .  ٥
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ال % "٧١،١٠بإجاب، و "أوافق% "٤٢،٨، و بإجابة %٢١،٤ "جدا
  ". ال أوافق% "٢٨،٥بإجابة ، و "أعرف

  

 العبارة الرقم
(%)إجابة الدارسني   

جدا أوافق وافقأ   أعرفال    أعارض ال أوافق 

٢ 
جيذبين تعلم اللغة 
العربية باالختبار 

 الواقعي

  ٣ ٢ ١٦ ٨ العدد

%٥٧،٢٨ النسبة  ٤٢،٨%  ١٠،٧  %٧،١٤%   
  

، %٥٧،٢٨" جدا أوافق"يف هذه العبارة، أجاب الدارسون بإجابة 
ال "، وبإجابة %٧،١٤" أعرفال "بإجابة ، و %٤٢،٨" أوافق"وبإجابة 

 التالميذإىل هذه احلالة، يرى الباحث أن بعض  وبالنظر%. ١٠،٧" أوافق
  ٥٧،٢٨.االحتبار الواقعي يف تعليم اللغة العربيةرغبون يف ي

  

 العبارة الرقم
(%)إجابة الدارسني   

جدا أوافق وافقأ   أعرفال    أعارض ال أوافق 

٣ 
يسهلين إجابة 

األسئلة باالختبار 
  الواقعي

    ٣  ٤  ١٧  ٥ العدد

    %١٠،٧  %١٤،٢  %٦٠،٧  %٧٥،١٧ النسبة
 

منهم بأن االختبار الواقعي يسهلهم إجابة األسئلة وهم  %٧٥،١٧أجاب
م موافقون %٦٠،٧ وأجاب، موافقون جدا على استخدامه منهم %١٤،٢و، بأ

بناء على هذه األجابة أن . %١٠،٧" ال أوافق"و بإجابة  ،ال يعرفون مواقفهم
استخدام االختبار الواقعي يف تعليم اللغة إىل املوافقة يف  ونمييل التالميذأكثر 
  .العربية
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 العبارة الرقم
(%)إجابة الدارسني   

جدا أوافق وافقأ   أعرفال    أعارض ال أوافق 

٤ 
ميكنين قياس مقدريت 

باالختبار اللغوية العربية 
  الواقعي

    ٣  ٦  ١٤  ٦ العدد

    %٧١،١٠  %٢١،٤  %٥٠  %٢١،٤ النسبة

، %٥٠" أوافق"، وبإجابة %٢١،٤" جدا أوافق"بـإجابة  التالميذإجاب 
اعتمادا على . %٧١،١٠"ال أوافق"، و بإجابة %٢١،٤" أعرفال "وبإجابة 

م  همهذه اإلجابة، يرى الباحث أن بعض اللغوية يف ميكنون أن يقيسوا مقدر
   .تعليم اللغة العربية باالختبار الواقعي

 العبارة الرقم
(%)إجابة الدارسني   

 أوافق
اجد  

وافقأ  أعرفال    أعارض ال أوافق 

٥ 

جعين الكالم شي
باالختبار الواقعي 

على شكل 
املقابلة واألسئلة 

  املفتوحة

  -  ٣  ٣  ١٥  ٨ العدد

  -  %١٠،٧  %٧١،١٠  %٥٣،٥  %٢٨،٥ النسبة

  

من اجلدول السابق يتضح أن بعض التالميذ يوافقون جدا وهم يف 
بأن االختبار الواقعي يسجعهم الكالم بالعربية عند املقابلة واألسئلة  %٢٨،٥
عدد الذين ال يوافقون يف ، و %٥٣،٥ وذلك يف يهإل وافقوا، و املفتوحة

  .%١٠،٧ استخدامه

 العبارة الرقم
(%)إجابة الدارسني   

 أوافق
اجد  

وافقأ  أعرفال    أعارض ال أوافق 

٦ 
يدافعين مالحظة 

املدرس والصاحب 
  يف الفصل

    ٣  ٤  ١٦  ٧ العدد

    %٧،١٤  %٢٨،١٤  %٥٧،١٤  %٢٥ النسبة
  



٦٢ 
 

" أوافق"بإجابة ، و %٢٥" جدا أوافق"بـإجابة  التالميذإجاب 
%. ٧،١٤" ال أوافق"بإجابة ، و %٢٨،١٤" ال أعرف"بإجابة ، و %٥٧،١٤

جيتهدون يف التعليم والتعلم عند بعني االعتبار على هذه البيانات يتبني أن التالميذ 
  . مالحظة املدرس

 

 العبارة الرقم
(%)إجابة الدارسني   

اجد أوافق وافقأ   أعرفال   ال  
 أوافق

 أعارض

٧ 

أستطيع أن 
أعرف ما مدى 

التمكن من املادة 
بالتقييم الذايت يف  

 كل موضوع

  -  ١  ٣  ١٦  ٨ العدد

    %٣،٥  %١٠،٧  %٥٧،١٤  %١٤،٣٢ النسبة

  

بــــ ، و %٥٧،١٤" أوافق"بـــ ، و %١٤،٣٢" جدا أوافق"بـــ  التالميذرأى 
تدل  البياناتهذه   %.٣،٥" ال أوافق "، و بإجابة %١٠،٧" ال أعرف"

م على أن استخدام  التقييم الواقعي يستطيع التالميذ أن يعرف مامدى مقدر
    .املواد الدراسيةيف كل موضوع من 

  

 العبارة الرقم
(%)إجابة الدارسني   

 أوافق
اجد وافقأ   أعرفال    أعارض ال أوافق 

 ٨  
بوسيلة املشروع 
دعاين إىل تقدمي 

 الرأي

  -  ٤  ٥  ١٥  ٥ العدد

  -  %٢٨،١٤  %١٧،٨  %٥٣،٥  %١٧،٨ النسبة

  

السابق يتضح أن التالميذ يرغبون يف تقدمي الرأي بوسيلة  من اجلدول
       ،%٥٣،٥" أوافق"، وبإجابة %١٧،٨" جدا أوافق" املشروع وذلك بـ

  %. ٢٨،١٤"ال أوافق"، و بإجابة %١٧،٨" عرفال أ"بإجابة و 
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 العبارة الرقم
(%)إجابة الدارسني   

 أوافق
اجد  

وافقأ  أعرفال    أعارض ال أوافق 

٩ 
يسرين التقييم 
بربطوبوليو يف 

  التعليم

    ٣  ٥  ١٧  ٤ العدد

    %١٠،٧  %٧٨،١٨  %٦٠،٧  %١٤،٢ النسبة
  

" ال أعرف"بــــ ، و %٦٠،٧" أوافق"بـــ ، و %١٤،٢" جدا أوافق"بـــ  أجاب
هذه احلالة تدل على أن بعض   %.١٠،٧" ال أوافق"، وبإجابة %١٤،٢

  . اللغة العربية يف مادة التالميذ يرغبون يف التقييم بربطوبوليو
  

 العبارة الرقم
(%)إجابة الدارسني   

 أوافق
اجد  

وافقأ  ال  
 أعرف

ال 
 أوافق

أعارض

١٠ 

من خالل معرفة ما التقدير ميكنين 
احلصول عليها يف املواد املدروسة 
أثناء التقييم الواقعي يدافعين يف 

 التعليم

  -  ١  ٢  ١٨  ٨ العدد

النسبة
٢٨،٥
%  

٦٤،٢
%  

٧،١٤
%  

٥٧،٣
%  -  

       ، %٢٨،٥" جدا أوافق"يف هذه العبارة، أجاب الدارسون بإجابة 
إىل هذه  وبالنظر%. ٧،١٤" أعرفال "، وبإجابة %٦٤،٢" أوافق"بإجابة و 

تبار الواقعي يف تعليم خاالرغبون يف ي التالميذاحلالة، يرى الباحث أن بعض 
م يعرفون أين يقعون بالنسبة إىل جناحهم   .اللغة العربية أل

  
 الواقعي عرض البيانات من االختبار -٣

قام ىل أن هذا البحث حبث جترييب عن االختبار الواقعي، إبعني االعتبار 
 .لقاءات يتضمن االختبارين قبلي وبعدي عشروذلك لبتصميمه الباحث 
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هلم  تقبل العملية التجريبية، ووزعبني الباحث عن االختبار الواقعي 
 منتكون يهذا االختبار الواقعي . املادة واألدوات اليت استخدمت فيها

، عرض توضيحيعن طريق املقابلة واملالحظة أثناء التعليم واحملاكة و املالحظة 
  :ا كما يف التايلبياو والتقييم الذايت، وبورطوبوليو واملشروع، 

 أثناء التعليم املالحظة )١
وهي مهارة  ،قام الباحث باملالحظة كاالختبار يف تعليم املهارة األربع

يف اجنازاته والنتائج التالميذ نتيجة  ملعرفة. االستماع والكالم والقراءة والكتابة
سلم التقدير معتمدا على املعيار الذي وضع الباحث  من املواصفات املقدمة،

سبق كالمه يف الفصل الثاين من هذه الدراسة، وعرض هذا االختبار كما يف 
 :التايل

  مهارة االستماع  )أ 
 وهو يفاألول جرى االختبار يف االستماع للمجموعة التجريبية يف اللقاء 

عن طريق املالحظة، قام الباحث بالعملية من شهر مارس  السابعة عشر
م فهموا  التعليمية قبل التنفيذ، ألقى إليهم املادة املدروسة، بعد أن اعتقد أ

م على ا، قدم هلم  املادة بني هلم االجراءات املستخدمة ملعرفة قدر استيعا
املواصفات املطلوبة تكون معايري يف هذا االختبار الواقعي، وهذه املواصفات 

  :هي كما يف التايل
 فهم املوضوع - ١
 ألصوات العربيةاالستيعاب ل - ٢
 قدرة التالميذ على إجابة األسئلة - ٣
 السليم النطق - ٤
 الصحيح الرتكيب - ٥
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، أما ملعرفة السابقةصمم الباحث سلم التقدير اعتمادا على املواصفات 
م تكون على خطوات آتية وهي استخدم الباحث : نتيجة التالميذ يف اجنازا

، تعين أن التالميذ إذا قاموا بأقل االجنازات فالنتيجة األدىن ٥- ١النتائج ما بني 
، ملعرفة املتوسط منه )٢٥= ٥ ٥x(، والنتيجة األعلى هي )٥= ٥  ١X(منهم 

، إذا وضع يف سلم التقدير يتبني كما يف ١٥= ٢) /٢٥+  ٥(فحساب بـ 
  :اجلدول اآليت

  )٤،١(جدول 
  معيار الدرجة لقياس اجنازات التالميذ يف مهارة االستماع

  معايري االجنازات  حتديد النتائج  رقم
  ممتاز  ١٠٠-٨١  ١
  جيد جيدا  ٨٠-٦١  ٢
  جيد  ٦٠-٤١  ٣
  راسب  ٤٠ناقص من   ٤

  

منهم حصلوا % ٣١بعد أن مت االختبار يظهر يف النسبة املئوية  أن 
حصلوا على جيد % ٢٧،٤٨على درجة املمتاز، ومنتصف منهم وهو يف 

  .اجليدمنهم على % ١٤جدا، و
نتائج أما ملعرفة نتيجة التالميذ يف كل من املواصفات، حلل الباحث 

  :ر كما يف اجلدول التايليف سلم التقديهذه املواصفات التالميذ اعتمادا على 
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  ) ٢، ٤(جدول رقم 
  يف املواصفات املطلوبة جنازات التالميذامعيار الدرجة لقياس 

  معايري اإلجناز  حتديد النتيجة  الرقم
  إذا قام التالميذ باملهارة متقن وبكفاءة عالية  ١٠٠-٨١  ١
 بكفاءة مبعظم املهارة و إذا قام التالميذ   ٨٠-٦١  ٢

 بشكل متوسطإذا قام التالميذ باملهارة   ٦٠-٤١  ٣

بشكل ضعيفإذا قام التالميذ باملهارة   ٤٠-١٠  ٤  
  

اعتمادا على هذه املعايري، حلل الباحث نتائج التالميذ يف كل من 
  :املواصفات، وعرض كما يف اجلدول اآليت

  )٣، ٤(جدول 
العملية التعليمية الحظة أثناء يف املواصفات املطلوبة عن طريق املنتيجة التالميذ 

  .يف االستماع
  

 املواصفات املطلوبة الرقم
(%) املستويات  

٤ ٣ ٢ ١ 
١ 
٢ 
٣ 
٤ 

  فهم املوضوع
  عاب باألصوات العربيةياالست
  السليم النطق

  الصحيح الرتكيب

٧١،٤ 
٥٣،٥ 
٣٥،٧ 
٢١،٤ 

٢٨،٥ 
٣٥،٧ 
٤٢،٨ 
٢٥ 

 صفر
١٠،٧ 
٢١،٤ 
١٠،٧ 

 صفر
 صفر
 صفر
١٠،٧ 

  

من جمموع إجابة التالميذ تؤكد  %٧١،٤أن يتبني من اجلدول السابق 
م فمهوا موضوع الدرس منهم يتكلموا بالطالقة وبكفاءة عالية  %٥٣،٥، وأ

ونطقوا بكفاءة عالية يف  .بشكل متوسط ١٠،٧و منهم بكفاءة، %٣٥،٧و
أما . بشكل متوسط% ٢١،٤بكفاءة و% ٥٣،٥والباقي وهو يف   %٣٥،٧
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م  م واجهو ال يهتمون به يف الرتكيب ظهر أ  الرتاكيباملشكالت يف  اتعين أ
 .إذ ينتغي للمدرس إهتمامها

 مهارة الكالم   )ب 
جرى االختبار للمجموعة التجريبية يف أما بالنسبة ملهارة الكالم 

من شهر  والواحدة وثالثني الرابعة وعشرينوهو يف  بعار وال لثاللقاء الثا
من احملاكة احملاكة واملقابلة، عن طريق  الباحثمارس يتكون من مالحظة 

طلب الباحث إىل التالميذ أن ينفذوا حوارا عن املهنة بكل ما يرافقهم من 
  .حركات وإمياءات يف موقف يشبه موقفا حياتيا حقيقيا

بعد " مهن الناس" قبل التجريبة قرأ الباحث احلوار حتت موضوع 
أن يتحدثوا أمام الفصل إعادة ملا سبق هلم من راءة، طلب منهم متت الق

م على التعبري والتلخيص، أعطى  النص احلواري، وذلك إلظهار قدر
الباحث ثالث دقائق لكل منهم، والنتيجة مأخوذة اعتمادا على املواصفات 

  :التالية
 فهم احملتوى - ١
 النطق الصحيح لألصوات العربية - ٢
 والنرب التنغيمإنتاج مجيع أنواع  - ٣
 الصحيح الرتكيب - ٤
 .ة الفرق بني احلركات الطويلة والقصريةامراع - ٥

من % ٢٨بعد أن مت االختبار حلل الباحث نتائجهم، يبدو أن 
التالميذ قاموا مبهارة عالية، هم استطاعوا التعبري مناسبة للمواصفات 

م، و% ٥٥املطلوبة، ومنتصف منهم يعين  % ٢٤،١٧قاموا مبعظم مهار
جدول رقم (بشكل متوسط، هذه النتائج بالنظر إىل اجلدول السابق 
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مث حلل الباحث كل من املواصفات املطلوبة ملعرفة أين يقع جوانب ). ٤،٢
  :الضعف لدى التالميذ يف الكالم، فظهرت النتائج كما يف اجلدول التايل

  )٤، ٤(جدول 
   الكالماحملاكة يفيف كل من املواصفات عن طريق نتيجة التالميذ 

 املواصفات املطلوبة الرقم
(%)املستويات   

٤ ٣ ٢ ١ 
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 

  احملتوىفهم 
  النطق الصحيح لألصوات العربية

  والنرب مجيع أنواع التنغيم  إنتاج
  الصحيح الرتكيب

  ة الفرق بني احلركات القصرية والطويلةامراع

٧١،٤ 
٢٥ 

٢٨،٥ 
١٧،٨ 
٣٥،٧ 

٢١،٤ 
٥٧،١٤ 
٣٢،١٤ 
٤٢،٨ 
٥٧،١٤ 

٧،١٤ 
١٤،٢٨ 

٢٥ 
٢٨،٢٥ 
٧،١٤ 

- 
٣،٥٧ 
١٤،٢٨ 
١٠،٧ 

- 
تؤكد  ملحوظة الباحثمن جمموع  %٧١،٤أن يتضح من اجلدول السابق 

م فمهوا  م ومنهم  %٥٢١،٤الدرس، و ما يف حمتوىأ % ٧،١٤مبعظم مهار
م يف الكالم يظهر أن  فهموا بدرجة متوسط،  منهم  % ٢٥أما بالنسبة ملهار

عند  بشكل متوسط% ١٤،٢٧مبعظم املهارة و% ٥٧،١٤و علية،  بكفاءة
منهم يراعون مجيع أنواع % ٢٨،٥أن  ويظهر كذلك  .النطق لألصوات العربية

بشكل متوسط، % ٢٥مبعظم املهارة و% ٣٢،١٤التنغيم بكفاءة عالية و
كذلك الفرق بني احلركات القصرية بشكل ضعيف، ويراعون  % ٣،٥٧و

مبعظم مهارة % ٥٧،١٤عالية، و بكفاءة% ٣٥،٧والطويلة وهو يف 
م   .بشكل متوسط% ٧،١٤و يواجهون املشكالت أما يف الرتكيب ظهر أ

بشكل % ٧،١٤بكفاءة، و% ٣٢،٨مبهارة متقن، و% ١٧،٨فيه حيث 
  .متوسط

أما من املقابلة قدم الباحث مخسة أسئلة عن مهنة أبائهم، طلب الباحث 
ة املواصفات اثىن وأخذت النتائج مبراعمن التالميذ أن يتقدموا  إىل األمام مثين م

  :التالية
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 خصيةحيوي ونشيط وقوي الش - ١
 جييب عن تساؤالت جبرأة وثقة واقتدار - ٢
 يعرب ما يف احملتوى بلغة فصيحة - ٣
 يستخدم حركات اجلسم واإلمياءات وتعابري الوجه - ٤
 يوضح بعبارات واضحة عن مهن أبائهم وعملهم - ٥
 التحدث بطالقة حول املهنة  - ٦

التالميذ قام الباحث حبساب املئوية من نتائجهم على طريقة  ملعرفة نتيجة

: 100 푥
جمموعالنتائج 
والنتيجة األعلى منهم  ٢٥تعين إذا حصل التالميذ على  ،النتائج األعلى

٤١ فكانت النتيجة هي  ٦٠ =  ١٠٠ 푥
٢٥
وهي تعين أن النتيجة احملصولة ٦٠ 

  .٤١هي 
  مهارة القراءة  )ج 

جرى االختبار يف القراءة للمجموعة التجريبية يف اللقاء اخلامس وهو 
أثناء القراءة اجلهرية يف العاشر من شهر مارس يتكون من مالحظة الباحث 

من املالحظة الحظ الباحث مقدرة التالميذ على تعرف ، والتقييم الذايت
م على القراءة األصوات اجلهرية والنطق الصحيح م  ، بعد أن متوقدر قراء

ملعرفة فهمهم  قدم الباحث عشرة أسئلة على شكل اختيار الصواب واخلطأ
% ٢١بعد أن مت قرائتهم يظهر أن  ، يف فهم معاين اجلمل يف الفقرات

منهم % ١٧قاموا مبعظم قرائتهم، و%  ٥٨ومنهم قاموا بكفاءات عالية، 
ة نتيجة ملعرفأما ) هم يف امللحقائجتن انظر جمموع( قاموا بشكل متوسط 

التالميذ يف كل من املواصفات املقدمة، حلل الباحث نتائجهم اعتمادا 
  : ، يظهر النتائج كما يف اجلدول اآليت٤،٢على املعيار يف اجلدول 
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  )٤،٥(جدول 
  نتيجة التالميذ من املالحظة أثناء القراءة اجلهرية

ة الرقم املطلو  املواصفات
ات (%)املستو  

٤ ٣ ٢ ١ 

١ 
٢ 
٣ 
٤ 

  تعرف األصوات العربية
  النطق الصحيح يف أثناء القراءة اجلهرية

م على القراءة   قدر
  فهم التالميذ يف النص املقروء

٤٢،٨٥ 
٤٢،٨٥ 
٤٢،٨٥ 
٦٤،٢٨ 

٥٣،٥٧ 
٥٠ 
٥٠ 

٣٥،٧١ 

٣،٥٧ 
٧،١٤ 
٧،١٤ 

 

 
 
 

 
 ملحوظة الباحثمن جمموع  %٤٢،٨٥أن من اجلدول السابق يتضح 

م  منهم  %٥٠، والعربية بكفاءة عالية قدرة على تعرف األصواتتؤكد أ
م و ا بدرجة متوسط،% ٣،٥مبعظم مهار م على النطق أما  تعرفوا  قدر

 بكفاءة% ٥.و علية،  منهم بكفاءة % ٤٢،٨٥يظهر أن  الصحيح
ويظهر كذلك  أن  .عند النطق لألصوات العربية بشكل متوسط% ٧،١٤و

بشكل % ٧،١٤و كفاءةب% ٥٠و قدرة بكفاءة عاليةمنهم % ٤٢،٨٥
جوبتهم عندما قدم الباحث األسئلة ظهر أن  أما بالنسبة ألمتوسط، 

خاطئة هذا تعين أن أكثر % ٣٥،٧١و، بالصحيحمنهم أجبوا % ٦٤،٢٨
  .التالميذ فهموا ما يف النص

أما بالنسبة إىل التقييم الذايت قدم الباحث عشر مواصفات ينبغي 
بواسطتها، إذا فعلوا كما يف املواصفات  للتالميذ أن يقيموا جهودهم الفردي 

  :وهذه املواصفات هي". ال"وبعكسه يف " نعم" وضع شطب يف 
 أعرف األصوات العربية - ١
 أستطيع النطق الصحيح يف أثناء القراءة - ٢
 أفهم معاين الكلمات - ٣
 أفهم معاىن اجلمل من الفقرات - ٤
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 أفهم الفكرة الرئيسية يف فقرات - ٥
 معاين الكلماتاستخدام املعجم يف استخراج  - ٦
 امليل املستمر يف القراءة - ٧
 عدد الكتب املقروءة - ٨
 استخراج النتائج - ٩

 الوصول إىل التعليمات -١٠
م حمموع إجابة التالميذ من فعلوا يف املواصفات املطلوبة وهو  تؤكد أ

م ما فعلوا فيها، إذ ينبغي% ٤٧،١٤، واآلخرون وذلك يف %٥٤،٧٢يف   أ
  .للمدرس أن يراعي املواصفات املرتوكة، ويدافعهم ليعمل كما فيها

  
 مهارة الكتابة  )د 

ينبغي أن يكون التالميذ قادرين على االتصال كتابة باللغة العربية، 
وأن يكون قادرين على كتابة حماورات  بسيطة مرتبطة باملوضوعات، هذا 

ملنهج مستوى وحدة هو الغرض العام من تعليم مهارة الكتابة استنادا اىل ا
م على  مالتعليم، اعتمادا على هذا الغرض قدم الباحث اختبارا ملعرفة  قدر

، أخذ الباحث هذا النوع من االختبار شكل املشروعبكتابة اللغة العرببية 
  .املعدةالواقعي حملدودة احلصة 

 املشروع  )ه 
موا الصور عن مهن جيلتالميذ يف اللقاء الثاين أن من طلب الباحث 

هذه الصور مأخوذة من اجلرائد أو من الشبكة وطلب منهم أن تكون الناس، 
وكانت إليها باللغة العربية،  مناسبة هالصقوها يف ورقة، وعلقو ، اإلنرتنيت

بني الباحث أن هذه النشاطات سيجمعها  .حتت الصورمكتوبة التعليقات 
  .التالميذ يف اللقاء السادس والسابع
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أمام طة هذا املشروع من املفروض للتالميذ أن يقوموا بعرضها بواس
أخذ النتائج معتمدة على و أعطى الباحث مخس دقائق لكل منهم الفصل، 

  :املواصفات األتية
 احملتوى  ) أ

 الصورة تناسب عن الواجبات - ١
 الكتابة خبط واضح - ٢
 استخدام القواعد استخداما صحيحا - ٣

 االجنزات   ) ب
 بلغة فصيحةيتواصل التلميذ مع أصحابه  - ١
 .يستخدم حركات اجلسم واإلمياءات وتعابري الوجه  - ٢
 قوي الشخصية - ٣

 .يعرب ما يف احملتوى بلغة فصيحة - ٤
 .استخدام القواعد استخداما صحيحا - ٥

  :ملعرفة نتيجة التالميذ وضع الباحث املعايري اآلتية، وهي
  ممتاز=     ١٠٠ – ٩١
  جيد جدا=       ٩٠-  ٨١
  جيد=      ٨٠ – ٧١
  بولمق=      ٧٠ – ٦١

  راسب=      ٦٠أقل من 
منهم % ٢٤،١٧بعد أن مت االختبار حلل الباحث نتائجهم ويظهر أن 

منهم حصلوا % ٢١تالميذ، و مخسةحصلوا على درجة املمتاز وعددهم 
منهم قاموا بشكل % ٣٨و، تالميذعلى درجة جيد جدا عددهم ستة 
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منهم حصلوا على درجة املقبول % ١٤ وجيد، عددهم أحد عشر تلميذا، 
  ).يف امللحق نتائجهمانظر جمموع ( %.١٤وتلميذان راسب وهو 

م بكل  اتضح من املعلومات السابقة أن معظم التالميذ أدوا واجبا
م ارتاحوا ملتابعة االختبار    .نشاط واجتهاد يبدوا من خالل التنفيذ أ

 بورطوبوليو  )و 
االختبار ملعرفة تقدم التالميذ من  استخدم الباحث بورطوبوليو كأدة

اللقاء األول إىل اللقاء الثاين من هذه التجريبية، ومجع نتائجهم وحللها ملعرفة 
م يف املواد املدروسة    .تقدمهم يف العملية التعليمية واستيعا

عرض الباحث جمموعة أعمال التالميذ يف اللقاء الثامن قبل االختبار 
صولة يف كل من االختبار املقدم، وأخذ الباحث احمل البعدي وبني هلم النتائج

  .بعضهم عن االختبار الواقعي ءأرا
  عرض البيانات من االختبارين القبلي والبعدي -٤

ملعرفة فعالة االختبار الواقعي يف حتصيل مادة اللغة العربية لدى التالميذ، 
القبلي اعتمد الباحث على الطريقتني، مها االعتماد على نتيجة اختباري 

  . للمجموعة التجريبية  وعلى نتيجة االختبار البعدي للمجموعتني والبعدي
قدم الباحث االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة، 

ختبار البعدي اال أماو وذلك يف اللقاء األول يف اليوم الثالث من شهر مارس، 
 من العملية التجريبيةبعد اإلنتهاء م ٢٠١١سنة  يف اخلامسة من شهر مايو

   .عن االختبار الواقعي 
االختيار ، عشرون على شكل سؤاال لكليهما٣٥استخدم الباحث 

أسئلة على  عشراالختيار من متعدد و صواب وخطأ ومخسة عشر على 
من املواد الدراسية اليت علمها املدرس، اشرتك التالميذ من جمموعيت  ،التكملة

  :كما يف اجلدول التايلوأمساءهم  . التجريبية والضابطة يف االختبارين
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  ) ٦، ٤(جدول رقم 
موعة التجريبة و الضابطة   أمساء الدارسني يف ا

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبة
 أسماء الدارسين الرقم أسماء الدارسين الرقم
  عبد احلليم ١ أمحد فارس يوسف ١
  عبد الرزاق ٢ بائق سيك موارى أرضيا ٢
  أغوس ستياون ٣ بائق بيناين ٣
  أفريانيت ٤ بائق فطري سولسرتي ٤
  بائق إثتيانة الصاحلة ٥ بائق لندى فرضيلى ٥
  بائق جانيورين رمضية ٦ بائق نويب ديوي حرصى ٦
  رييا مرضيانابائق  ٧ بائق سندوسية ٧
  ديوي مرتيانا ٨ بائق حليمة السعادة ٨
  دونا فرتاما ٩ فيميليا نوبينيت ٩
  فطري خري النساء ١٠ حيين حرتيك ١٠
  حسب أجنكاسا ١١ هداية طيبة ١١
  حيين نورليتا ١٢ حور عني ١٢
  أخفر موالنا ١٣ حسنا حيايت ١٣
  إرذن ارضيا ١٤ عينا عزيزة قدري ١٤
  إيتا إندريانيت ١٥ حليماللو أمحد  ١٥
  خري األنام ١٦ حممد فوزن فخر الرضا فوترى ١٦
  اللو حممد إروان ظهري ١٧ جنيب اخلري ١٧
  اللو توغوه إندرى ١٨ نويب إمسل ١٨
  الال سوسيالوايت ١٩ نويب نور هداينيت ١٩
  اللو ستيا فورناما ٢٠ نور إسنيين ٢٠
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  حممد حىت ٢١ قطر  الندى حنيىفى ٢١
  حممد حلمي ٢٢ راين فطري نينجسيه ٢٢
  حممد عيشى أنصاري ٢٣ ريرين فربيينيت ٢٣
  حممد مرياضي ٢٤ سيفيت ديوي ليستاري ٢٤
  حممد زين اهلدايات ٢٥ سييت سلوى حيايت ٢٥
  حممد زيين ٢٦ تييت جونياردى ٢٦
  مينا فطرياين ٢٧ وحي دتيا رغنتا ٢٧
  حممد زكوان ٢٨  يوليا رمضان ٢٨
  نانا مريانا ٢٩  اهلدىنور  ٢٩

  

  
  :النتائج كما يف اجلدول التايل ينوحصل الباحث من االختبار 

  ) ٧، ٤(جدول رقم 
  ة التجريبيةلقبلي والبعدي للمجموعنتيجة التالميذ يف اختباري ا

موعة التجريبية  ا
 الرقم

 التالميذ امساء االختبار القبلي االختبار البعدي
 ١ أمحد فارس يوسف ٧٠ ٧٥
 ٢ بائق سيك موارى أرضيا ٦٣ ٨٥
 ٣ بائق بيناين ٥٣ ٧٥
 ٤ بائق فطري سولسرتي ٦٠ ٧٥
 ٥ بائق لندى فرضيلى ٥٦ ٨٠
 ٦ بائق نويب ديوي حرصى ٥٣ ٩٥
 ٧ بائق سندوسية ٧٦ ٩٠
 ٨ بائق حليمة السعادة ٦٠ ٨٥
 ٩ فيميليا نوبينيت ٦٠ ٨٦
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 ١٠ حيين حرتيك ٧٠ ٩٠
 ١١ هداية طيبة ٧٦ ٩٠
 ١٢ حور عني ٨٣ ٩٠
 ١٣ حسنا حيايت ٧٥ ٨٠
 ١٤ عينا عزيزة قدري ٧٥ ٩٠
 ١٥ اللو أمحد حليم ٦٠ ٧٠
 ١٦ حممد فوزن فخر الرضا فوترى ٦٣ ٧٥
 ١٧ جنيب اخلري ٨٠ ٨٤
 ١٨ نويب إمسل ٦٥ ٧٠
 ١٩ نويب نور هداينيت ٥٦ ٨٥
 ٢٠ نور إسنيين ٨٥ ٩٦
 ٢١ قطر  الندى حنيىفى ٧٠ ٨٠
 ٢٢ نينجسيهراين فطري  ٥٣ ٩٠
 ٢٣ ريرين فربيينيت ٦٣ ٩٠
 ٢٤ سيفيت ديوي ليستاري ٩٥ ٩٠
 ٢٥ سييت سلوى حيايت ٧٣ ٩٠
 ٢٦ تييت جونياردى ٩٠ ٧٠
 ٢٧ وحي دتيا رغنتا ٥٥ ٩٠
 ٢٨  يوليا رمضان ٨٥ ٧٠
  ٢٩  نور اهلدى ٨٥ ٦٥

ƩY=٢٤٠١ ƩX=٢٩=م ٢٠٠٨ 
٨٢،٧٩٣= متوسط   ٦٧،٦٨٩= متوسط 
   

  
  



٧٧ 
 

  ) ٨، ٤(جدول رقم 
  نتيجة التالميذ يف اختباري القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

 المجموعة الضابطة
 التلميذاسم  االختبار القبلي االختبار البعدي  رقم

  ١  عبد احلليم ٦٠ ٦٥
  ٢  عبد الرزاق ٦٥ ٧٠
  ٣  أغوس ستياون ٧٠ ٦٦
  ٤  أفريانيت ٥٠ ٥٦
  ٥  بائق إثتيانة الصاحلة ٥٥ ٦٠
  ٦  رمضيةبائق جانيورين  ٦٤ ٦٨
  ٧  بائق رييا مرضيانا ٦٠ ٦٥
  ٨  ديوي مرتيانا ٧٠ ٧٦
  ٩  دونا فرتاما ٦٨ ٧٥
  ١٠  فطري خري النساء ٨٠ ٧٥
  ١١  حسب أجنكاسا ٧٥ ٦٨
  ١٢  حيين نورليتا ٦٥ ٧٥
  ١٣  أخفر موالنا ٦٨ ٧٥
  ١٤  إرذن ارضيا ٦٥ ٧٥
  ١٥  إيتا إندريانيت ٦٨ ٨٠
  ١٦  خري األنام ٨٠ ٧٥
  ١٧  إروان ظهرياللو حممد  ٦٥ ٨٠
  ١٨  اللو توغوه إندرى ٦٥ ٨٠
  ١٩  الال سوسيالوايت ٧٤ ٧٨
  ٢٠  اللو ستيا فورناما ٧٥ ٦٨
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  ٢١  حممد حىت ٨٠ ٧٥
  ٢٢  حممد حلمي ٧٠ ٧٨
  ٢٣  حممد عيشى أنصاري ٦٠ ٧٠
  ٢٤  حممد مرياضي ٧٥ ٦٨
  ٢٥  حممد زين اهلدايات ٧٠ ٧٤
  ٢٦  حممد زيين ٦٤ ٧٠
  ٢٧  مينا فطرياين ٦٥ ٧٠
  ٢٨  حممد زكوان ٦٤ ٨٠
  ٢٩  نانا مريانا ٨٠ ٧٥
٢٠٩٠ Y2=Ʃ ƩX٢٩ ١٩٧٠= ٢   
٦٧،٢٤١=متوسط  ٧١،١٣٧= متوسط  

  
  

 
  

املتوسط من االختبار القبلي للمجموعة  اتضح من اجلدول السابق أن
واملتوسط من االختبار القبلي للمجموعة ، ٦٧،٦٨٩هو  ) Mx1(التجريبية 
توسط من االختبار البعدي للمجموعة وامل، ٦٧،٢٤١هو  ) Mx2(الضابطة 
واملتوسط من االختبار البعدي للمجموعة ، ٨٢،٧٩٣هو  ) MY1(التجريبية 
  .٧١،١٣٧ هو ) MY2(الضابطة 

يعرف أن مقدرة التالميذ يف جمموعيت التجريبية اجلدول فمن خالل هذا 
 ٦٧،٢٤١للمجموعة التجريبية و ٦٧،٦٨٩والضابطة قبل التجريبة متوازنة يعين 
  .فرق بعيد، لكنهما متوازنة ال يوجد بينهما للمجموعة الضابطة، إذ يشري إىل أن

أما إذا نظرنا من نتيجة التالميذ يف االختبار البعدي، وجدنا أن هناك فرق 
 ٧١،١٣٧للمجموعة التجريبية و  ٨٢،٧٩٣بعيد يف مقدرة التالميذ بينهما، وهو 

هذا يعين أن  .١١،٦٥٦للمجموعة الضابطة، وجد فرق املتوسط بينهما هو 
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موعة التجريبية مؤثرة إجيابية يف تنمية  االختبار الواقعي يف تعليم اللغة العربية يف ا
عين هذه البيانات ثابتة وضابطة تلكن ال . حتصيل مادة اللغة العربية لدى التالميذ

نتيجة االختبار القبلي  حتليلوذلك من طريقتني مها  صائيحإإال بعد تعزيزها بدليل 
نتيجة االختبار البعدي والضابطة و  واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية

  :للمجموعتني، وهذا هو التحليل والتفسري عنها
  

 تحليل البيانات ومناقشتها  - ب
ومناقشتها وذلك بعد أن متت البيانات الباحث يف هذا املبحث بتحليل  قام

ملعرفة فعالته يف حتصيل مادة اللغة العربية راسة امليدانية عن االختبار الواقعي، الد
لدى التالميذ اعتمد الباحث على الطريقتني، مها االعتماد على نتيجة اختباري 

  .للمجموعة التجريبية  وعلى نتيجة االختبار البعدي للمجموعتني القبلي والبعدي
  

 والضابطة التجريبية لمجموعتينتيجة االختبار القبلي والبعدي تحليل  -١
، حلل الباحث نتيجة بعياتملعرفة التأثري اإلجيايب بني املتغري التجرييب وال 

  :    اخلطوات اآلتية  ةعار االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة مب
مرسومة (القبلي  االختباربني نتيجة ) D(مرسوم بعالمة (معرفة الفرق   )أ 

 =D :لكل جمموعة) Yمرسومة بعالمة (البعدي  ونتيجة االختبار xبعالمة 

x–y  
 .D∑مجع الفرق حىت تنال    )ب 
      :املعاجلةب )MDمرسوم بعالمة (معرفة متوسط الفرق   )ج 

 

 درجة ثانية للفرق مث جتمع حىت تنال ارتقاء  )د 
 : املعاجلةب) SDDمرسوم بعالمة (راف املعياري من الفرق معرفة االخن     )ه 

  
  

 2D
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1


N
SDSE D

MD

DM

D

SE
Mt 0

  
من متوسط الفرق وهو) Standard Error(معرفة اخلطأ املعياري   )و 

DMSE 
 : بالرمز

  
 

 :باستخدام الرمز  t0معرفة   )ز 
 

  ٩، ٤جدول رقم 
موعة التجريبية ملعرفة    .D2و Dنتيجة اختباري القبلي والبعدي من التالميذ يف ا

D٢ D= X-
Y 

 االختبار
 البعدي

 االختبار
 الرقم الطالب اسم القبلي

 ١  أمحد فارس يوسف ٧٠ ٧٥ ٥- ٧٥
 ٢ بائق سيك موارى أرضيا ٦٣ ٨٥ ٢٢- ٤٨٤
 ٣ بائق بيناين ٥٣ ٧٥ ٢٢- ٤٨٤
 ٤ بائق فطري سولسرتي ٦٠ ٧٥ ١٥- ٢٢٥
 ٥ بائق لندى فرضيلى ٥٦ ٨٠ ٢٤- ٥٧٦
 ٦ بائق نويب ديوي حرصى ٥٣ ٩٥ ٤٢- ١٧٦٤
 ٧ بائق سندوسية ٧٦ ٩٠ ١٤- ١٩٦
 ٨ بائق حليمة السعادة ٦٠ ٨٥ ٢٥- ٦٢٥
 ٩ نوبينيتفيميليا  ٦٠ ٨٦ ٢٦- ٦٧٦
 ١٠ حيين حرتيك ٧٠ ٩٠ ٢٠- ٤٠٠
 ١١ هداية طيبة ٧٦ ٩٠ ١٤- ١٩٦
 ١٢ حور عني ٨٣ ٩٠ ٧- ٤٩
 ١٣ حسنا حيايت ٧٥ ٨٠ ٥- ٢٥
 ١٤ عينا عزيزة قدري ٧٥ ٩٠ ١٥- ٢٢٥
 ١٥ اللو أمحد حليم ٦٠ ٧٠ ١٠- ١٠٠
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 ١٦ حممد فوزن فخر الرضا  ٦٣ ٧٥ ١٢- ١٤٤
 ١٧ جنيب اخلري ٨٠ ٨٤ ٤- ١٦
 ١٨ نويب إمسل ٦٥ ٧٠ ٥- ٢٥
 ١٩ نويب نور هداينيت ٥٦ ٨٥ ٢٩- ٨٤١
 ٢٠ نور إسنيين ٨٥ ٩٦ ١١- ١٢١
 ٢١ قطر  الندى حنيىفى ٧٠ ٨٠ ١٠- ١٠٠
 ٢٢ راين فطري نينجسيه ٥٣ ٩٠ ٣٧- ١٣٦٩
 ٢٣ ريرين فربيينيت ٦٣ ٩٠ ٢٧- ٧٢٩
 ٢٤ سيفيت ديوي ليستاري ٩٥ ٩٠ ٥ ٢٥
 ٢٥ سييت سلوى حيايت ٧٣ ٩٠ ١٧- ٢٨٩
 ٢٦ تييت جونياردى ٩٠ ٧٠ ٢٠ ٤٠٠
 ٢٧ وحي دتيا رغنتا ٥٥ ٩٠ ٣٥- ١٢٢٥
 ٢٨  يوليا رمضان ٨٥ ٧٠ ١٥ ٢٢٥
  ٢٩  نور اهلدى ٨٥ ٦٥ ٢٠ ٤٠٠
ƩD2= 
١٢٠٠٩  ƩD=٣٩٣ ƩY=

٢٤٠١ 
ƩX=

٢٠٠٨ N= 28  

MD= ١٣،٥٥١     
  

D، وجمموع ٣٩٣= Dمن اجلدول السابق أن جمموع  يتضح
٢ =

 )SDD(أما ملعرفة االخنراف املعياري من الفرق ، ١٣،٥٥١  MD=، و١٢٠٠٩

  :األتية املعاجلةب

푆퐷 =
∑D

N −
(∑D)

N  

푆퐷 =
١٢٠٠٩

٢٩
−

−٣٩٣
٢٩

=  ٤١٤،١٠٣٤− ١٨٣،٦٤٩٢ 
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= ٢٣٠،٤٥،٤٢ = ١٥،١٨٠ 

، مث حساب ١٥،١٨٠يعين ) SDD (بنيل معيار االخنراف من الفرق 
) Y(متغري ثاين و قيمة ) X(من متوسط بني قيمة املتغري األول  املعياري اخلطأ

 :كما يف التايل   SEMD املعاجلةب

푆퐸 =  
√

=
١٥،١٨٠

٢٩
=  

١٥،١٨٠

٢٨
=  

١٥،١٨٠

٥،٣
= ٢،٨٦ 

 :وهي  toالبحث عن قيمية و 

t =
M

SE
=  

١٣،٥٥١
٢،٨٦

= ٤،٧٣ 

ىل أن متوسط الفرق إالسابقة  اإلحصائية العمليةلباحث من ل اتضح
(MD) واالحنراف املعياري، ١٣،٥٥١بني االختبار القبلي والبعدي هو(SDD)   

 (t0)، وقيمة ت  ٢،٨٦هو (SEMD)، واخلطأ املعياري  ١٥،١٨٠هو
 degrees of freedom (df(مث حسب الباحث الدرجة املستقلة .  ٤،٧٣يه

 tيرجع إىل قيمة  ٢٨مث العدد   ٢٨=١-٢٩= N-1 أن جدوو  df=N-1: بالرمز
 حنواملوجودة يف اجلدول  tوقد اتضح أن قيمة . املوجودة يف اجلدول املعترب

تدل  %١مستوى الداللة  حنوو  ٢،٠٥ العددلى عتدل  %٥مستوى الداللة 
املوجودة يف اجلدول  tأكرب من قيمة  t0يعين أن قيمة ،  ٢،٧٦العددعلى 

  .٢،٧٦أكثر من  ٤،٧٣، و٤،٧٣أقل من  ٢،٠٥:هي
تعين أن الفرض الصفر مردود،  أكثر من قيمة تاء اجلدول  t0ألن قيمة 

إذ يوجد فرق داليل بني حتصيل التالميذ يف مادة اللغة العربية باالختبار الواقعي 
اإلحصائية إىل أن االختبار  العمليةوحتصيلهم بدونه، كذلك أشارت هذه 

  .الواقعي فعال يف تنمية حتصيل مادة اللغة العربية لدى التالميذ
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لي والبعدي للمجموعة الضابطة ظهرت النتيجة  القب أما بالنسبة لالختبار
  :كما يف اجلدول التايل

  ١٠، ٤جدول رقم 
  .D2و Dنتيجة اختباري القبلي والبعدي من التالميذ للمجموعة الضابطة ملعرفة 

D2 D= X-Y 
 االختبار
 البعدي

 االختبار
 القبلي

 الرقم تالميذال اسم

٥- ٧٥  ١   عبد احلليم ٦٠ ٦٥ 
٥- ٢٥  ٢  الرزاق عبد ٦٥ ٧٠ 
٤- ١٦  ٣  أغوس ستياون ٧٠ ٦٦ 
٦- ٣٦  ٤  أفريانيت ٥٠ ٥٦ 
٥- ٢٥  ٥  بائق إثتيانة الصاحلة ٥٥ ٦٠ 
٤- ١٦  ٦  بائق جانيورين رمضية ٦٤ ٦٨ 
٥- ٢٥  ٧  بائق رييا مرضيانا ٦٠ ٦٥ 
٦- ٣٦  ٨  ديوي مرتيانا ٧٠ ٧٦ 
٧- ٤٩  ٩  دونا فرتاما ٦٨ ٧٥ 
 ١٠  فطري خري النساء ٨٠ ٧٥ ٥ ٢٥
 ١١  حسب أجنكاسا ٧٥ ٦٨ ٧ ٤٩
 ١٢  حيين نورليتا ٦٥ ٧٥ ١٠ ١٠٠
٧- ٤٩  ١٣  أخفر موالنا ٦٨ ٧٥ 
١٠- ١٠٠  ١٤  إرذن ارضيا ٦٥ ٧٥ 
١٢- ١٤٤  ١٥  إيتا إندريانيت ٦٨ ٨٠ 
٥- ٢٥  ١٦  خري األنام ٨٠ ٧٥ 
١٥- ٢٢٥  ١٧  اللو حممد إروان ظهري ٦٥ ٨٠ 
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١٥- ٢٢٥  ١٨  اللو توغوه إندرى ٦٥ ٨٠ 
٤- ١٦  ١٩  الال سوسيالوايت ٧٤ ٧٨ 
 ٢٠  اللو ستيا فورناما ٧٥ ٦٨ ٧ ٤٩
 ٢١  حممد حىت ٨٠ ٧٥ ٥ ٢٥
٨- ٦٤  ٢٢  حممد حلمي ٧٠ ٧٨ 
١٠- ١٠٠  ٢٣  حممد عيشى أنصاري ٦٠ ٧٠ 
 ٢٤  حممد مرياضي ٧٥ ٦٨ ٧ ٤٩
٤- ١٦  ٢٥  حممد زين اهلدايات ٧٠ ٧٤ 
 ٢٦  حممد زيين ٦٤ ٧٠ ٦ ٣٦
٥- ٢٥  ٢٧  مينا فطرياين ٦٥ ٧٠ 
١٦- ٢٥٦  ٢٨  حممد زكوان ٦٤ ٨٠ 
 ٢٩  نانا مريانا ٨٠ ٧٥ ٥ ٢٥

Ʃ D=١٩٠٦ 
Ʃ D = ١٢٠ 

٢٠٩٠ Y=Ʃ 
ƩX 

=١٩٧٠ 
  

MD=
٤،١٣٧  

=متوسط
٧١،١٣٧ 

=متوسط
٦٧،٢٤١ 

N=٢٩ 
 

 

Dجمموع ، و ١٢٠= Dمن اجلدول السابق أن جمموع  يتضح
١٩٠٦= ٢ ،

خدمت است  )SDD(، أما ملعرفة االخنراف املعياري من الفرق ٤،١٣٧  MD=و
  :األتية املعاجلة

푆퐷 =
∑D

N −
(∑D)

N  
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푆퐷 =
١٩٠٦
٢٩

−
−١٢٠

٢٩
=  ٦٥،٧٢٤− ١٧،١٢٢

= ٤٨،٦٠ 

= ٦،٩٧١ 
  

اخلطأ  حسب، ١٠،٩١٠يعين ) SDD (بنيل معيار االخنراف من الفرق 
) Y(و قيمة متغري ثاين ) X(املعياري من متوسط بني قيمة املتغري األول 

 :كما يف التايل   SEMD املعاجلةب

푆퐸 =  
√

=
٦،٩٧١

٢٩
=  

٦،٩٧١

٢٨
=  

٦،٩٧١
٥،٣ = ١،٣١٥ 

 :وهي  toالبحث عن قيمية 

t =
M

SE
=  

٤،١٣٧
١،٣١٥

= ٣،١٤ 

 (MD)أن متوسـط الفـرق  إىلالسابقة  اإلحصائية العمليةوجد الباحث من 
ـــــاري ٤،١٣٧بـــــني االختبـــــار القبلـــــي والبعـــــدي هـــــو    (SDD)، واالحنـــــراف املعي

 (t0)، وقيمــــــــــــة ت  ١،٣١٥هـــــــــــو (SEMD)، واخلطـــــــــــأ املعيــــــــــــاري  ٦،٩٧١هـــــــــــو
 degrees of freedom (df( الدرجــة املســتقلةمث حســب الباحــث .  ٣،١٤هــي

يرجــع إىل قيمــة  ٢٨مث العـدد   ٢٨=١-٢٩= N-1أن  جــدوو  df=N-1: املعاجلـةب
t وقـــد اتضـــح أن قيمـــة . املوجـــودة يف اجلـــدول املعتـــربt  املوجـــودة يف اجلـــدول عنـــد

 تــدل العــدد %١وعنـد مســتوى الداللــة  ٢،٠٥تــدل العــدد  %٥مسـتوى الداللــة 
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 ٢،٠٥:هـي املوجـودة يف اجلـدول tأكـرب مـن قيمـة  t0أن قيمـة  يعـين ،٢،٧٦علـى
  .٢،٧٦أكثر من  ٣،١٤، و٣،١٤أقل من 

ـــة الفـــرق بـــني نتيجـــة االختبـــارين القبلـــي والبعـــدي عـــرض يف التاليـــة و    دالل
  :اآليتوالرسم البيان كما هي مرسومة يف اجلدول موعيت التجريبية والضابطة  

                              
  )٤،١١(جدول 

موعتني التجريبية والضابطة يف االختبارين القبلي والبعدي   داللة الفرق بني ا

وعة
م

ا
  

  القبلي والبعدي اناالختبار 
متوسط 
  الفرق

االحنراف 
  املعياري

اخلطأ 
  املعياري

قيمة 
  ت
(t0) 

  ف.د
(N-1) 

اجلدول قيمة ت يف 
  عند مستوى الداللة

1 %  5 %  
  ٢،٧٦  ٢،٠٥  ٢٩  ٤،٧٣  ٢،٨٦  ١٥،١٨٠ ١٣،٥٥١  التجريبية
  ٢،٧٦  ٢،٠٥  ٢٩  ٣،١٤  ١،٣١٠  ٦،٩٧١  ٤،١٣٧  الضابطة

  

مـــوعتني التجريبيــــة والضــــابطة يف  ١رســـم بيــــاين  عـــن داللــــة الفـــرق بــــني ا
  :االختبارين القبلي والبعدي

  

MD SDD SEMD t0

التجریبیةالمجموعة 14 15 2,86 4,73
الضابطةالمجموعة 4 7 1,31 3,14

14
15

2,86
4,734

7

1,31
3,14

0
2
4
6
8

10
12
14
16

ئج
نتا

 ال
فة

سا
م

داللة الفرق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعتني
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1

1
1 N

x
M 

2

2
2 N

x
M 

اتضــــــح  تنيمـــــوعا يف القبلـــــي والبعـــــدي يناالختبـــــار نظر إىل نتيجـــــة وبـــــال
للمجموعــة   ٤،٧٣ حيــث بلغــت قيمــة ت بينهمــا للباحــث أن هنــاك فــرق ذايت

النتيجــة إىل أن قيمــة ت منهمــا  ، دلــتللمجموعــة الضــابطة ٣،١٤التجريبيــة و 
ذلــك و   %١و  %٥ مسـتوى الداللـة املعتـرب حنـوىاجلـدول يف أكـرب مـن قيمـة ت 

  .تنيمجموعلليف االختبارين القبلي والبعدي  نتيجة التالميذ ستوىمل
ــــت إىل  أن بعــــني االعتبــــار إىل هــــذه احلالــــة ومســــتوى النتيجــــة احلاصــــلة دل

مـــؤثر إجيـــايب يف ترقيـــة حتصـــيل مـــادة اللغـــة العربيـــة لـــدى طبـــق امل االختبـــار الـــواقعي
كــذلك أثــر إجيــايب بــل أقــل تــأثريا يف حتصــيل التالميــذ أمــا العمليــة التعليميــة بدونــه  

   .مادة اللغة العربية لدى التالميذ
 

تحليل ومناقشة نتيجة االختبار البعدي للحصول على الفرق بين  -٢
 المجموعتين التجريبية والضابطة

اعتمد الباحث يف هذا التحليل على نتيجة االختبار البعدي ملعرفـة تـأثري 
موعة التجريبية وتـأثري املتغـري التـابع يف ا . موعـة الضـابطةاملتغري التجرييب يف ا

لالختبــار البعــدي للمجموعــة التجربيــة، وعالمــة )  x1( وضــع الباحــث عالمــة 
)x2 (لالختبار البعدي للمجموعة الضابطة.  

   :اآلتية املعاجلةحلل الباحث اعتمادا على اخلطوات و مث 
  ): x1 (معرفة متوسط  )١

 

  ): x2 (معرفة متوسط  )٢
 

   x1 (:x1 = x1 – M1 (معرفة نتيجة ) ٣
   :  x2  ( x2 = x2 – M2 (معرفة نتيجة ) ٤

x1∑  :البحث عن) ٥
2  

x1∑ :البحث عن ) ٦
2     
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  : اآلتية املعاجلةب t0معرفة ) ٧
  

 
  
  

 )١٢، ٤(جدول 
موعتني التجربية والضابطة    املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من ا

x2
2 x1

2 x2 x1 
موعة  ا

 رقم
 التجريبية  الضابطة 

٧،٠٦- ٦٠،٦٨ ٤٩،٨٤  -٧،٧٩  ١ ٧٥ ٦٥ 
٢،٠٦- ٤،٨٨٤ ٤،٢٤٤  ٢ ٨٥ ٧٠ ٢،٢١ 
٦،٠٦- ٦٠،٦٨ ٣٦،٧٢  -٧،٧٩  ٣ ٧٥ ٦٦ 
١٦،٠٦- ٦٠،٦٨ ٢٥٧،٩  -٧،٧٩  ٤ ٧٥ ٥٦ 
١٢،٠٦- ٧،٧٨٤ ١٤٥،٤  -٢،٧٩  ٥ ٨٠ ٦٠ 
٤،٠٦- ١٤٩،١ ١٦،٤٨  ٦ ٩٥ ٦٨ ١٢،٢١ 
٧،٠٦- ٥١،٩٨ ٤٨،٨٤  ٧ ٩٠ ٦٥ ٧،٢١ 
٣،٩٤- ٤،٨٨٤ ١٥،٥٢  ٨ ٨٥ ٧٦ ٢،٢١ 
٩ ٨٦ ٧٥ ٣،٢١ ٢،٩٤ ١٠،٣ ٨،٦٤٤ 
١٠ ٩٠ ٧٥ ٧،٢١ ٢،٩٤ ٥١،٩٨ ٨،٦٤٤ 
٤،٠٦- ٥١،٩٨ ١٦،٤٨  ١١ ٩٠ ٦٨ ٧،٢١ 
١٢ ٩٠ ٧٥ ٧،٢١ ٢،٩٤ ٥١،٩٨ ٨،٦٤٤ 
٢،٧٩- ٢،٩٤ ٧،٧٨٤ ٨،٦٤٤  ١٣ ٨٠ ٧٥ 
١٤ ٩٠ ٧٥ ٧،٢١ ٢،٩٤ ٥١،٩٨ ٨،٦٤٤ 
١٢،٧٩- ٧،٩٤ ١٦٣،٦ ٦٣،٠٤  ١٥ ٧٠ ٨٠ 
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٧،٧٩- ٢،٩٤ ٦٠،٦٨ ٨،٦٤٤  ١٦ ٧٥ ٧٥ 
١٧ ٨٤ ٨٠ ١،٢١ ٧،٩٤ ١،٤٦٤ ٦٣،٠٤ 
١٢،٧٩- ٧،٩٤ ١٦٣،٦ ٦٣،٠٤  ١٨ ٧٠ ٨٠ 
١٩ ٨٥ ٧٨ ٢،٢١ ٥،٩٤ ٤،٨٨٤ ٣٥،٢٨ 
٤،٠٦- ١٧٤،٥ ١٦،٤٨  ٢٠ ٩٦ ٦٨ ١٣،٢١ 
٢،٧٩- ٢،٩٤ ٧،٧٨٤ ٨،٦٤٤  ٢١ ٨٠ ٧٥ 
٢٢ ٩٠ ٧٨ ٧،٢١ ٥،٩٤ ٥١،٩٨ ٣٥،٢٨ 
٢،٠٦- ٥١،٩٨ ٤،٢٤٤  ٢٣ ٩٠ ٧٠ ٧،٢١ 
٤،٠٦- ٥١،٩٨ ١٦،٤٨  ٢٤ ٩٠ ٦٨ ٧،٢١ 
٢٥ ٩٠ ٧٤ ٧،٢١ ١،٩٤ ٥١،٩٨ ٣،٧٦٤ 
٢،٠٦- ١٦٣،٦ ٤،٢٤٤  -١٢،٧٩  ٢٦ ٧٠ ٧٠ 
٢،٠٦- ٥١،٩٨ ٤،٢٤٤  ٢٧ ٩٠ ٧٠ ٧،٢١ 
١٢،٧٩- ٧،٩٤ ١٦٣،٦ ٦٣،٠٤  ٢٨ ٧٠ ٨٠ 
١٧،٧٩- ٢،٩٤ ٣١٦،٤ ٨،٦٤٤  ٢٩ ٦٥ ٧٥ 
٢٠٩٠ ٠،٠٩ ٠،٢٦ ٢١٠٦،٧٥٩ ١٠٣٣،٨٦٤ 

=X2Ʃ ƩX1=٢٤٠١ 
  

  :هذه النتائج احملصولة كما يف الرسم البيان اآليتالفرق بني ويتضح 
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ــــني مــــن اجلــــدول ــــان  يتب  = X2∑، و٢٤٠١ =  X1∑الســــابق أن والرســــم البي

 ، و٠،٢٦ = x2∑، و٠،٠٩ = x1∑، و٢٠٩٠
∑x1

2
 ، و٢١٠٦،٧٥٩ = 

∑x2
 2

 = 
١٠٣٣،٨٦٤.   

  
   :اآلتية املعاجلةاستخدمت املتوسط من كل جمموعة ملعرفة 

푀 =  
٢٤٠١
٢٩ = ٨٢،٧٩          푀 =

٢٠٩٠
٢٩ =٧٢،٠٦ 

ذه  t0أما ملعرفة    :وهي املعاجلةقام الباحث 
  

푡 =
푀 −푀

∑ ∑   
  

( )

 

     =
٨٢،٧٩ − ٧٢،٠٦

٢١٠٦،٧٥٩ + ١٠٣٣،٨٦٤
٢٩ + ٢٩ − ٢

(٢٩ + ٢٩)

٢٩ 푥٢٩
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٩١ 
 

=
١٠،٧٣

٣١٤٠،٦٢٣ 

٥٦
푥

٥٨
٨٤١

=  
١٠،٧٣

٥٦،٠٨٢٥ 푥 ٠،٠٦٨٩
     

=  
١٠،٧٣
٣،٨٦٤٠

=  
١٠،٧٣
١،٩٦٥٧

=  ٥،٤٥٨   

ىل أن املتوســـــط مـــــن إالســـــابقة  اإلحصـــــائية العمليـــــةاتضـــــح للباحـــــث مـــــن 
موعـــة التجريبيـــة  موعـــة الضـــابطة  ٨٢،٧٩هـــو  (M1)ا  (M2)،واملتوســـط مـــن ا

مث حســب الباحــث الدرجــة املســتقلة  .٥،٤٥٨هــو  (t0)قيمــة ت و   ٧٢،٠٦هــو
)degrees of freedom (df املعاجلـــةب :df=N-1  أن  جـــدووN-1 =٢٨=١-٢٩  
املوجــودة يف  tاتضــح أن قيمــة ف املوجــودة يف اجلــدول املعتــرب tقيمــة يقــارن ب ٢٨و

ـــة  ـــة  ٢،٠٥تـــدل العـــدد  %٥اجلـــدول عنـــد مســـتوى الدالل وعنـــد مســـتوى الدالل
املوجـــودة يف  tأكـــرب مـــن قيمـــة  t0، يعـــين أن قيمـــة ٢،٧٦تـــدل العـــدد علـــى %١

  .٢،٧٦أكثر من  ٥،٤٥٨، و٥،٤٥٨أقل من  ٢،٠٥:اجلدول هي

أكثر من قيمة تاء اجلدول تعين أن الفرض الصـفر مـردود،   t0ألن قيمة 
الفــرق بــني نتيجــة االختبــار البعــدي للمجمــوعتني التجريبيــة وجــود واملعــىن أن 

والضابطة بعد جتريب الطريقة التحليلية هو فرق حقيقي وتعزى إىل أثر املتغـري 
ة وصـارت وبعبارة أخرى أن الطريقة التحليليـة دلـت فعاليتهـا الظـاهر . التجرييب

  .هي أحسن من طريقة القراءة والرتمجة
 ،أن الفرض املقدم مقبولاتضح إىل اعتمادا على حساب النتيجة األخرية 

مــوعيتوجــود أن  يعـين التجريبيــة والضــابطة  الفــرق بــني نتيجــة االختبــار البعــدي 
. هــو فــرق حقيقــي وتعــزى إىل أثــر املتغــري التجــرييب االختبــار الــواقعيبعــد جتريــب 

  .التعليمية العمليةيف دلت فعاليتها الظاهرة  االختبار الواقعيوبعبارة أخرى أن 
   



٩٢ 
 

  الفــصــــــــل اخلـــــــامس
  نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

  
 نتائج البحث  - أ

قعي يف مدرسة على ضوء ما تقدم من النتائج وذلك بعد تطبيق االختبار الوا
موديل املتوسطة اإلسالمية احلكومية فرايا لومبوك الوسطى قد وصل الباحث 

  :إىل نتائج البحث كما يف التايل
إن االختبار الواقعي مت تصميمه وجتريبته وهو يتكون من املالحظة والتقييم  - ١

الذايت واملشروع وبورطوبوليو، جرى االختبار أثناء العملية التعليمية مناسبا 
أما املعايري املعتمدة ملعرفة اجنازات التالميذ هي بالنظر . للمواد املدروسة

للمواصفات املقدمة هلم، ظهر من  اإىل سلم التقدير املصوغ مناسب
م  املالحظة أن التالميذ رغبوا فيه تنافسوا وتسابقوا وأدوه بعدم احلماسة أ

 .قابلوا االختبار
يف ضوء املنهج مستوى الوحدة التعليمية أثر  إن االختبار الواقعي وأدواته  - ٢

ذا االختبار هم  إجيايب يف حتصيل مادة اللغة العربية لدى التالميذ، 
م  م على املواد املدروسة، وما مدى قدر استطاعوا معرفة ما مدى استيعا
م على املهارة األربع للغة العربية، وكذلك هم استطاعوا قياس  وكفاء

. الوقت قيموا جمهودهم الفردي يف العملية التعليميةتقدمهم ويف نفس 
مادة اللغة العربية، والدليل على هذا البيان   ووجدت التنمية يف حتصيل

كما أشارت النتائج يف اجلداول السابقة عن االختبار الواقعي، وتعزى  
كذلك إىل أن نتيجة التالميذ للمجموعة التجريبية فرق داليل، وقد 

موعتني التجريبية والضابطةارتفعت بعد التطب . يق، واختلفت بني ا
التالميذ وتبني تفوقه من ته يف حتصيل مادة اللغة العربية لدى يظهرت فعالو 

٩٢ 
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موعة الضابطة بدليل ثابت من  العملية التعليمية بدونه املطبق لدى ا
طريقتني، الطريقة األوىل اعتمادا على نتيجة االختبار القبلي والبعدي 

والثانية على نتيجة االختبار البعدي  ٧٣،٤ة التجريبية بقيمة للمجموع
 .٤٥٧،٥= t0للمجموعتني بقيمة 

 
 التوصيات   - ب

 

  :من نتائج البحث ميكن التوصل إىل التوصيات كما يليانطالقا 
أن يهتم املدرس باستخدام االختبار الواقعي خالل تعليم اللغة العربية   - ١

م يف اللغة العربية  لدى التالميذ ملعرفة مقدر
تشجيع التالميذ على التحدث  وتقدمي الفكرة باللغة العربية أثناء العملية   - ٢

 .التعليمية يف الفصل
عرفية واملهارية مشولية التقومي يف تعليم اللغة العربية لقياس جوانب امل  - ٣

 .والوجدانية لدى التالميذ
 االهتمام بالتالميذ وتوفري التغذية االسرتجاعية للتالميذ  - ٤
 .توفري البيئة التعليمية املناسبة بعقول التالميذ وحمليتهم  - ٥
 أن ال يرتكز املدرس تقدمي االختبار املقنن إىل التالميذ - ٦
زيادة احلصص الدراسية وإعطاء األنشطة والربامج الرتبوية املتنوعة مثل   - ٧

 .املباريات واملناظرة والعرض التوضيحي واملشروع لدى التالميذ
 

 املقرتحات  - ج
  :ةـــاليـــرحات التــاحث املقتــــــدم البــــث، قــــج البحــــائــــــبناء على نت

ختبار الواقعي يف تعليم اللغة تأليف الكتب الدراسية تشتمل فيها اال - ١
 .العربية لغري العرب مناسبة إىل عقول التالميذ
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على الباحثني األخرين أن يطوروا هذا املبحث يف جمال أوسع يتعلق  - ٢
باالختبار الواقعي من تصميمه ووضع سلم التقدير وطرق حتضريه يف 

ه اهللا عمال جاريا يتقبل ونتمىن أن يكون هذا البحث. العملية التعليمية
  .تعاىل من الباحث، آمني

  
  



  الفــصــــــــل الخـــــــامس
  نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

  
 نتائج البحث  - أ

قعي يف مدرسة على ضوء ما تقدم من النتائج وذلك بعد تطبيق االختبار الوا
موديل املتوسطة اإلسالمية احلكومية فرايا لومبوك الوسطى قد وصل الباحث 

  :إىل نتائج البحث كما يف التايل
إن االختبار الواقعي مت تصميمه وجتريبته وهو يتكون من املالحظة والتقييم  - ١

الذايت واملشروع وبورطوبوليو، جرى االختبار أثناء العملية التعليمية مناسبا 
أما املعايري املعتمدة ملعرفة اجنازات التالميذ هي بالنظر . للمواد املدروسة

للمواصفات املقدمة هلم، ظهر من  اإىل سلم التقدير املصوغ مناسب
م  املالحظة أن التالميذ رغبوا فيه تنافسوا وتسابقوا وأدوه بعدم احلماسة أ

 .قابلوا االختبار
يف ضوء املنهج مستوى الوحدة التعليمية أثر  إن االختبار الواقعي وأدواته  - ٢

ذا االختبار هم  إجيايب يف حتصيل مادة اللغة العربية لدى التالميذ، 
م  م على املواد املدروسة، وما مدى قدر استطاعوا معرفة ما مدى استيعا
م على املهارة األربع للغة العربية، وكذلك هم استطاعوا قياس  وكفاء

. الوقت قيموا جمهودهم الفردي يف العملية التعليميةتقدمهم ويف نفس 
مادة اللغة العربية، والدليل على هذا البيان   ووجدت التنمية يف حتصيل

كما أشارت النتائج يف اجلداول السابقة عن االختبار الواقعي، وتعزى  
كذلك إىل أن نتيجة التالميذ للمجموعة التجريبية فرق داليل، وقد 

موعتني التجريبية والضابطةارتفعت بعد التطب . يق، واختلفت بني ا
التالميذ وتبني تفوقه من ظهرت فعالته يف حتصيل مادة اللغة العربية لدى و 

٩١ 
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موعة الضابطة بدليل ثابت من  العملية التعليمية بدونه املطبق لدى ا
طريقتني، الطريقة األوىل اعتمادا على نتيجة االختبار القبلي والبعدي 

والثانية على نتيجة االختبار البعدي  ٧٣،٤التجريبية بقيمة  للمجموعة
 .٤٥٧،٥= t0للمجموعتني بقيمة 

 
 التوصيات   - ب

 

  :من نتائج البحث ميكن التوصل إىل التوصيات كما يليانطالقا 
أن يهتم املدرس باستخدام االختبار الواقعي خالل تعليم اللغة العربية   - ١

م يف اللغة العربية  لدى التالميذ ملعرفة مقدر
تشجيع التالميذ على التحدث  وتقدمي الفكرة باللغة العربية أثناء العملية   - ٢

 .التعليمية يف الفصل
عرفية واملهارية مشولية التقومي يف تعليم اللغة العربية لقياس جوانب امل  - ٣

 .والوجدانية لدى التالميذ
 االهتمام بالتالميذ وتوفري التغذية االسرتجاعية للتالميذ  - ٤
 .توفري البيئة التعليمية املناسبة بعقول التالميذ وحمليتهم  - ٥
 أن ال يرتكز املدرس تقدمي االختبار املقنن إىل التالميذ - ٦
زيادة احلصص الدراسية وإعطاء األنشطة والربامج الرتبوية املتنوعة مثل   - ٧

 .املباريات واملناظرة والعرض التوضيحي واملشروع لدى التالميذ
 

 املقرتحات  - ج
  :ةـــاليـــرحات التــاحث املقتــــــدم البــــث، قــــج البحــــائــــــبناء على نت

االختبار الواقعي يف تعليم اللغة تأليف الكتب الدراسية تشتمل فيها  - ١
 .العربية لغري العرب مناسبة إىل عقول التالميذ



٩٣ 
 

على الباحثني األخرين أن يطوروا هذا املبحث يف جمال أوسع يتعلق  - ٢
باالختبار الواقعي من تصميمه ووضع سلم التقدير وطرق حتضريه يف 

بله اهللا عمال جاريا يتق ونتمىن أن يكون هذا البحث. العملية التعليمية
  .تعاىل من الباحث، آمني

  
  



  المراجعالمصادر و 
 

 المصادر  - أ
 القرآن الكرمي - ١
 ديث النبوياحل - ٢

 
  )الكتب(  المراجع العربية   - ب

  

وكالـة املطبوعـة عبـد  :الكويـت(، أصول البحـث العلمـي ومناهجـهأمحد بدر،   - ١
 )م١٩٨٢الطبعة السادسة، . اهللا حرمي

منـاهج البحـث فـي التربيـة وعلـم , جابر عبد احلميد جابر وأمحد خـريي كـاظم - ٢
 ).م١٩٧٨دار النهضة العربية, القاهرة(  ,النفس

االتجاهـــات المعاصـــرة فـــي تـــدريس اللغـــة العربيـــة واللغـــات محـــادة إبـــراهيم،  - ٣
 )١٩٨٧دار الفكر العريب،: القاهرة( الحية األخرى لغير الناطقين بها

مـذكرة الــدورة التدريبيـة لمعلمـي اللغـة العربيـة فــي حسـن عبـد الـرمحن حسـن،  - ٤
 ).مؤسسة الوقف اإلسالمي، بال سنة: ماالنج( البرنامج الخاص

معيقـــــات تطبيــــق اســـــتراتيجية منظومـــــة التقـــــويم خالــــد أبـــــو شــــعرية وأخـــــرون،  - ٥
 ٢٠١٠، سنة ٢٤، جملة جامعة النجاح لألحباث، جملد الواقعي

(  البحـــــث العلمـــــي مفهومـــــه وأدواتـــــه و أســـــالبه،ذوقــــان عبيـــــدات وأخـــــرون،  - ٦
 ) م ١٩٩٧دار أسامة للنشر و التوزيع، : الرياض

منشـورة : مصـر( ، تعليم اللغة العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا رشدي أمحد طعيمة، - ٧
 )م١٩٨٩، -إيسيسكو -املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم  والثقافة

         تصـــــميم التـــــدريس، سلســـــلة تقنيـــــات التعلـــــيمعبــــد احلـــــافظ حممـــــد ســـــالمة،  - ٨
 ٢٠٥: ص) ه١٤٢٤دار اخلرجيي، : الرياض( 



مكتبـة وهبـة، : القـاهرة(عبد العزيز حسن زهران، املرجع يف التقـومي واالختبـارات  - ٩
  ١٧٥: ص) ١٩٩٧سنة 

المرجــع فــي تعلــيم اللغــة العربيــة لألجانــب مــن فتحــي علــي يــونس وآخــرون،   -١٠
 )م٢٠٠٣مكتبة وهبة : القاهرة( ، الطبعة األوىل التطبيق إلىالنظرية 

 )١٩٨٦دار املشرق، : بريوت (  المنجد في اللغة واألعالملوف، مع -١١
  ). ٢٠٠٠دار الفالح، : الرياض ( ، االختبارات اللغويةحممد علي اخلويل،   -١٢
اململكـة العربيـة السـعودية، (، أساليب تدريس اللغة العربيـةحممد علي اخلويل،   -١٣

١٩٨٢ (  
جامعـــة امللــــك : اململكــــة العربيـــة( اختبـــارات اللغـــةحممـــد عبـــد اخلـــالق حممــــد،   -١٤

 ) ١٩٨٩سعود، 
طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية فـي حممود رشدي خاطر وآخرون،   -١٥

 ).١٩٨٢دار املعرفة : القاهرة(، ضوء االتجاهات التربوية الحديثة
دار : مصـــر(  ٥، جملـــد لســـان العـــربحممـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور األفريقـــي،  -١٦

 )املعارف، بالسنة
دار : عمـــــان( ،الطبعـــــة األوىل، ت البحـــــث العلمــــياأساســــيمنــــذر الضـــــامن،   -١٧

  ).٢٠٠٧املسرية، 
ــــة وطرائــــق تدريســــها نــــايف حممــــود معــــروف، -١٨ ــــان ( خصــــائص اللعربي دار : لبن

 ) .١٩٩١النفائس، 
جامعــــة : حضـــرموت( المنـــاهج وطرائـــق التــــدريس هاشـــم جاســـم الســــامرائي، -١٩

  ) ه ١٤٢٠األحقاف، 
 
  )البحوث العلمية(المراجع العربية  -ج

تحليل بنـود االختبـار فـي االمتحـان الدراسـي النهـائي ذخرياء الصادق،  -٢٠
باملدرســة املتوســطة اإلســالمية احلكوميــة باســوروان للســنة الدراســية  للغــة العربيــة



اجلامعـــة اإلســـالمية احلكوميـــة (، حبــث ماجســـتري، غـــري منشـــور ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 )٢٠٠٥الدراسات العليا، سنة قسم تعليم اللغة العربية، كلية : ماالنج

مســـتوى : االختبـــارات فـــي اللغـــة العربيـــة لغيـــر العـــربحممـــد بيهقـــي،   -٢١
( لياقتهــا ملعرفــة قــدرة التلميــذ يف اللغــة العربيــة مبعهــد عمــر بــن اخلطــاب ســورابيا 

( حبث ماجسـتري، غـري منشـور، ) دراسة حتليلية تقوميية يف اختبارات اللغة العربية
قســم تعلــيم اللغــة العربيــة، كليــة الدراســات : كوميــة مالنــجاجلامعــة اإلســالمية احل

 )٢٠٠٢العليا، سنة 
مسـتوى لياقــة االختبــار فـي االمتحــان النهــائي للمرحلــة  يوغيـا فرحيــرتين، -٢٢

يف برنــامج تعلــيم اللغــة العربيــة املكثــف جبامعــة إمــام  األولــى لمــادة اللغــة العربيــة
 حبـــث، ٢٠٠٦-٢٠٠٥ســـية بوجنـــول اإلســـالمية احلكوميـــة ببـــادنج للســـنة الدرا

قســم تعلـيم اللغــة : اجلامعــة اإلسـالمية احلكوميــة مـاالنج(ماجسـتري، غــري منشـور 
 )٢٠٠٦العربية، كلية الدراسات العليا، سنة 

  
  )المراجع من الشبكة الدولية(املراجع العربية  - د

  www. Free Webs. Comحممد بستنجي، التقومي يف الدراسات االجتماعية ، .٢٣
علـــي شـــيبان العـــامري، احلقائـــب التدريبيـــة ملؤسســـة مهـــارات النجـــاح حممـــد بـــن .٢٤

 )Success Skills for Human Developing(  للتنميـــــــة البشـــــــرية
http://www.sst5.com/EvalutionWay    

   ،http://faculty.ksu.edu.saحممد عبد اخلالق حممد، من الشبكة اإلنرتنيت .٢٥
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ANGKET UNTUK SISWA 

 

Nama          : ……………………… 
Kelas          : ……………………… 

Sekolah  : ……………………… 
Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan cermat, kemudian pilihlah 
alternatif  jawaban yang paling sesuai dengan cara memberi tanda centang (√ ) 
pada kolom kosong yang telah disediakan, berikanlah alasan Anda! 

Keterangan: 
SS  = Sangat Setuju 
S = Setuju 
TT = Tidak Tahu 
TS  = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
No Pernyataan SS S TT TS STS 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Tes bahasa Arab dalam bentuk ulangan umum 

membuat saya merasa kesulitan mengukur 
kemampuan berbahasa Arab. 
Alasan 
............................................................................ 
………………………………………………... 
 

     

2 Pembelajaran bahasa Arab dengan tes otentik 
(langsung) membuat saya senang dan lebih 
tertarik belajar bahasa Arab 
Alasan: 
………………………………………………… 
…………………………………………………  

     

3 Dengan penilaian otentik (langsung), saya 
merasa lebih mudah menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam ulangan bahasa Arab. 
Alasan: 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

     

4 Dengan penilaian langsung (otentik) saya 
dapat mengukur kemampuan saya berbahasa 
Arab. 
Alasan:  
………………………………………………… 

     

 ملحق ٤ : االستفتاء



 
 

………………………………………………… 
1 2 3 4 5 6 7 

5 Tes dalam bentuk wawancara dan pertanyaan 
terbuka lebih memotivasi saya untuk berani 
menggunakan bahasa Arab. 
Alasan:  
………………………………………………… 
………………………………………………… 

     

6 Penilaian observasi yang dilakukan oleh guru 
dan teman sendiri lebih memotivasi saya untuk 
belajar. 
Alasan:  
………………………………………………… 
………………………………………………… 

     

7 Dengan penilaian diri pada setiap tema 
pembelajaran bahasa Arab, saya dapat 
mengetahui penguasaan saya terhadap materi 
yang diajarkan. 
Alasan: 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

     

8 Pemberian tugas dalam bentuk proyek lebih 
memotivasi saya untuk mengajukan pendapat. 
Alasan:  
 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

     

9 Penilaian dalam bentuk portofolio lebih 
menyenangkan bagi saya. 
Alasan: 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

     

10 Dengan mengetahui berapa skor/nilai yang 
saya peroleh setiap tema pembelajaran dengan 
penilaian langsung (otentik) lebih memotivasi 
saya untuk mendapatkan nilai yang lebih 
tinggi. 
Alasan: 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

     

 
 



 
 

  االستفتاء للتالميذ
  :..........................االسم 
  : .........................الفصل 
  : ........................املدرسة 

  
بوضع للعالمات األتية  مستعينا األجوبة أنسب اخرتو ، بدقة العبارات التالية إقرأ

  !والتعليقات من عندك، املقدمة الفراغات يف )√( عالمة شطب
ة  العبارة  رقم تیة تتحقق بدر ٔ ٔن لك عبارة من العبارات ا   ٔرى 

دا ٔعرف  ٔوافق  ٔوافق  ٔوافق  ال  ارض  ال  ٔ  

يف تعليم اللغة  املقنناالختبار   ١
صعوبة ب حتامسعلين أجيالعربية 
  .التمكن فيها ملعرف

          

 الختبارباتعلم اللغة العربية  جيذبين  ٢
  قيقي احل

          

اإلجابة عن األسئلة يف  ينسهلي  ٣
تقييم بال اختبار اللغة العربية

  قيقياحل

          

 باللغة العربية قدرايت قياسميكنين   ٤
  الواقعي بالتقييم

          

االختبار على شكل  جعينشي  ٥
واألسئلة املفتوحة استخدام لة املقاب

  اللغة العربية

          

مالحظة املدرس يدافعين   ٦
  واألصحاب يف التعليم

          



 
 

 ما مدى أعرفأستطيع أن   ٧
 بالتقييم الذايت املادة من التمكن

تعلم اللغة  يف موضوع كل يف
  .العربية

          

 تقدمي إىل دعاين شروعامل بوسيلة   ٨
 .الرأي

 

          

            قييم بربطوبوليو يف التعليم تيسرين ال  ٩
ميكنين  ما التقديرمن خالل معرفة   

املدروسة  عليها يف املواداحلصول 
  يدافعين الواقعيالتقييم  أثناء

   يف التعليم

          

  
   



 
 

  

 ملحق ٧ :نتيجة التالميذ يف االختبارات الواقعية



 
 

 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

Nama Siswa  :  ……………………………    Siklus ke    :  ………… …. 
Kelas / Semester :  ……………………………    Hari            :  ……………. 

Konsep  :  ……………………………    Tanggal      :  ……………. 
  

CHECK LIST UNTUK OBSERVASI KONDISI SISWA PADA MATA 
PELAJARAN BAHASA ARAB 

 
No. Aspek Yang diobservasi Penilaian 

1.  Sikap siswa ketika pelajaran 
dimulai 

baik cukup kurang 

2. Kesiapan siswa untuk belajar baik cukup kurang 

3. Mengajukan pertanyaan dan 
atau menjawab pertanyaan 

baik cukup kurang 

4. Keseriusan dalam mengikuti 
pelajaran 

baik cukup kurang 

5. Mencatat materi pelajaran selalu kadang2 tdk pernah 

6. Keaktifan  di dalam kelas sering kadang 2 tdk pernah 

7. Berani mengajukan pendapat selalu kadang 2 tdk pernah 

8. Mengikuti proses belajar 
dengan penuh perhatian 

selalu kadang 2 tdk pernah 

9. Cara berinteraksi dengan 
teman. 

baik cukup kurang 

10. Menggunakan bahasa yang 
baik dan benar. 

selalu kadang 2 tdk pernah 

11. Duduk di barisan depan selalu kadang 2 tdk pernah 

12. Ikut serta dalam diskusi kelas selalu kadang 2 tdk pernah 

13 Menyimpulkan hasil diskusi 
atau kegiatan kelompok  

selalu Kadang2 Tdk pernah 

14 Mengumpulkan tugas selalu Kadang2 Tdk pernah 

 

 
Observer 
 
 
 
 

(____________________) 
   

 ملحق ٦ : االستفتاء



 
 

  
  دليل المالحظات

  : ................................    االسم 
  : ...............................    الفصل 

  : ................................  اليوم والتاريخ 
  

  للمالحظات  (Check List)الرصد قوائم
ة  العبارات  رقم تیة تتحقق بدر ٔ ٔن لك عبارة من العبارات ا   ٔرى 

  ناقص  متوسط  جيد  التعليمإجتاه التالميذ يف بداية   ١
  ناقص  متوسط  جيد  استعداد التالميذ للتعلم  ٢
  ناقص  متوسط  جيد  عرض األسئلة واألجوبة  ٣
  ناقص  متوسط  جيد  اهتمامهم يف التعليم  ٤
  نادرا  أحيانا  دواما  كتابة املواد املدروسة  ٥
  نادرا  أحيانا  دواما  حيوية التالميذ يف الفصل  ٦
  نادرا  أحيانا  دواما  األراء والتعليقات طرح  ٧
  نادرا  أحيانا  دواما  متابعتهم يف التعليم  ٨
م مع األخرين يف الفصل  ٩   ناقص  طمتوس  جيد  معاشر
  نادرا  أحيانا  دواما  استخدام اللغة الفصحى  ١٠
  نادرا  أحيانا  دواما  جلس التالميذ يف اجلزء األمامي  ١١
  نادرا  أحيانا  دواما  املناقشةمتابعتهم يف   ١٢
  نادرا  أحيانا  دواما  استخالص النتيجة من املناقشة  ١٣
  نادرا  أحيانا  دواما  إمجاع الواجبات  ١٤

    

 ملحق ٦ :دليل املالحظات



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU DAN KEPALA SEKOLAH 
 

Nama Lengkap : ……………………………………… 
Pekerjaan  : ……………………………………… 
Hari/Tanggal  : ……………………………………… 
 
No  Pertanyaan Jawaban 

1 

 

Apakah MTs.N Model praya melaksanakan 

evaluasi pembelajaran?. 

 

2 Bagaimana pelaksanaan evaluasi di MTs. 

Model Praya ini? 

 

3 Menurut sdr. Apakah pelaksaan model 

evaluasi pembelajaran dalam bentuk standar 

dengan menggunakan pilihan ganda dapat 

mengukur semua kemampuan siswa dalam 

belajar bahasa Arab? 

 

4 Bagaimana pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran dikelas? 

 

5 Pernahkah Sdr. Menggunakan evaluasi dari 

performa siswa ketika berlangsungnya 

proses belajar mengajar 

 

  

 ملحق ٥ : دليل املقابلة



 
 

SOAL PREE-TEST BAHASA ARAB 
UNTUK KELOMPOK EKSPERIMEN dan KELOMPOK KONTROL 

(KELAS VIII) 
 

Nama   
…………………………………… 

Kelas  
…………………………………… 

 
PETUNJUK : 
 
1. Tulislah nama anda dengan benar dan jelas  pada kolom yang telah 

disediakan! 
2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya ! 
3. Soal-soal diambil dari materi bacaan yang sudah tersedia. 
4. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab soal 50 menit. 
5. Jawaban ditulis langsung pada tempat yang telah disediakan! 
6. Periksa kembali jawaban anda dengan teliti sebelum diserahkan. 

!إقرأ هذا النص     
  أصحاب المهنة

َ عْ أَ  ُ النَّ  الُ م ْ نـَ تـَ اس م ٌ عَ و ْ مِ  ،ة ُ نـ ْ ه َ  م ْ م َ  ن ْ كُ ي ُ و ُ  ن َ م ً ظَّ و َ  ،اف ْ مِ و ُ نـ َ ه ْ م م َ  ن ُ كُ ي َ ون م ْ ه ِ ن ً د َ  ،اس ْ مِ و ُ نـ َ ه ن م م
 َ َ كُ ي ً الَّ ون ف َ  ،اح ْ مِ و ُ نـ َ ه َ  ونن يكُ م م ِ ت ً اج َ  ،ار ْ مِ و ُ نـ َ ه َ م م ِ كون طَ ن ي ْ ب ً ي َ ، اب ْ مِ و ُ نـ ون م من يكُ ه

 َ َ ص ِ ح ّ ف ً ي َ  ا ْ غَ و َ عْ ن األَ لك مِ  ذَ ري ِ النَّ  الِ م َ اف َ  .ةع ُ ف َ ظَّ املو َ ذْ ف ي َ دَ اإلِ  إىلب ه َ  لَّ كُ   ةِ ار ْ يـ ٍ و َ . م َ الُ و َ م ْ ه ِ ن س د
 َ َ ذْ ي َ عْ أَ  إىلب ه ِ م ِ ال َ ه ل ْ ي َ ىن الشَّ ب َ ارِ و َ ع و َ مثل الَ  ايناملب َ دارِ م َ الَ س و َ م ِ س َ . وغريهاد اج َ مَّ أَ و ُ الَّ ا الف  ح
 َ َ ذْ ي ُ ه ِ  ب َ الَ  ىلإ ُ  ،ارعِ مز َ ه َ  و ْ يـ َ ز ُ ع األَ ر َ ضْ واخلُ  زَّ ر َ ر َ ات والْ و َ ف َ اكِ و ُ ه و َ يـ َ . اكمسَْ  األَ ىبِّ ر ِ التَّ و ُ اج َ  ر َ ذْ ي ب ه
 ِ ْ السُّ  ىلإ ِ و ِ  ق َ ل ِ ي ْ ب َ ي َ الْ  ع ِ ضَ ب َ  عائ َ الْ و َ م ِ ال َ ب ْ غَ س و َ يـ َ ر َ . اه ِ الطَّ و ْ ب ُ ي َ  ب َ ذْ ي ُ ه ِ  ب ُ الْ  ىلإ ْ م ْ تَ س َ ش َ  لَّ كُ ى  ف ْ يـ ٍ و  م
 ِ ُ ل َ يـ ِ ع َ ال ْ الَ  ج َ . ىضَ مر ُ الْ و َ رِّ دَ م َ ذْ س ي ُ ه ِ  ب َ ملدَ اْ  ىلإ َ ر ِ س ُ ة ل َ يـ َ لِّ ع ْ مِ الَ التَّ  م َ  ذُ ي ْ مِ لْ التـِّ و َ . اتذَ ي َ ا الصَّ مَّ أَ و ِ ح ّ ف  ي
 َ ْ يـ َ ب َ عَ  ثُ ح ْ َ خْ ن األ ِ النَّ  ارِ ب َ اف َ  ةِ ع َ و ُ تُ كْ ي َ ب َ ها ىف اجل ِ ر ِ ائ ِ  د َ ل ْ يـ َ ق َ أَ ر ِ ا النَّ ه َ . اس ْ ا الشُّ مَّ أَ و ّ طِ ر نَ ي ُ ُ ظِّ يـ ُ الُ  م ْ مر َ و  ر
 َ ُ و َ يـ ُ فـِّ و ْ األَ  ر َ م َ ىف الشَّ  ن َ . عارِ و نّاس ي ُ نُ كْ والَك َ الشَّ  س َ ارِ و ُ امِ عَ ع و َ ظَّ النَّ  ل َ جيَْ  ةاف ُ م َ  ع َ الق َ م اخ  ،ةام ّ ب والَط
 َ َ طْ ي َ عِ طْ خ األَ ب ُ . ةم ْ ه َ  م ْ م ْ غُ ش ْ لُ و ِ و َ عْ أَ ن ب ِ م َ اهل ِ َ عْ أَ  نّ م أل َ م َ اهل ِ م ن َ اف َ ع ِ ْ ة أل ُ نـ   .هم وغريهمسِ ف

  



 
 

وفقا لنص ) خ(أو خاطئة) ص(صحيحة إذا كانت اإلجابة  ضع دائرة  -أ 
 ! قةبالقراءة السا

Lingkarilah(ص )jika jawaban benar dan (خ)jika salah, sesuai dengan 
teks di atas! 

  الطبيب يبيع املالبس ىف السوق  )خ-ص. (١
  املهندس يبىن املساجد واملدارس  )خ-ص. (٢
  ويزرع الرزالفالح يرىب األمساك ) خ-ص. (٣
  الشرطي جيمع القمامة  )خ-ص. (٤
  اإلدارة ليعمل فيها إىلاملدرس يذهب   )خ-ص. (٥
  الصحاىف يبحث عن األخبار ) خ-ص. (٦
  يطبخ األطعمة ىف املطبخ عامل النظافة) خ-ص. (٧
  املذيع يذيع األخبار) خ-ص. (٨
  الكناس يكنس األرضية) خ-ص. (٩

اخ ينظم املرور) خ-ص. (١٠ ّ  الطب
 !األجوبة الصحیحة  دائرة فيضع   -ب 

Lingkarilah  jawaban yang anda anggap paling benar! 
َ و أين يذهب أَب: األستاذ    - ١١ ود؟, ك ُ  يا حمَْم

ة إىلهو يذهب : حممود  َ س َ ر دْ َ  ....هو , امل
س.  أ ّ ْب. ج            فَالح . ب        مدر ي ِب ّظف. د        َط َ و ُ  م

 ما ذا يعمل الطبيب ؟:   األستاذ  - ١٢
 ....هو :   الطالب

  يبيع البضائع. يبين املباين     د. ج   يعاجل املرضى. ب  يزرع الرز. أ
َكتُب األخبار ىف اجلرائد...  - ١٣  ي

ّ . د          الفالح. الصحفي         ج. ب        املذيع. أ   الشرطي



 
 

 ما مهنة أبيك؟: أمحد  - ١٤
  املستشفى كل يوم  إىل، هو يذهب ...هو: علي 

 تلميذ. د    خادم. ج             رضمم. ب       سائق. أ
 .كل يوم...  إىلهو يذهب , عمي موظف - ١٥

  املدرسة. د         ا لشوارع. املكتب   ج. ب    املزرعة. أ
ْ أن  - ١٦ ني ّ بـ ِ  !يا فاطمة, هذا الكتاب… هل حتُ

  تقرإي. د    تقرأ. تقرإين         ج. ب        يقرأ. أ
  .األخبار ىف الراديو... أريد أنْ  - ١٧

ُ . أ َ             . ب    أستمع َ . جتستمع َ . د  نستمع   أستمع
 يف التعلم … ب علينا أن جي - ١٨

  جتتهدين. د    جتتهد. جنتهد         ج. ب   جيتهد. أ
١٩ - Kita harus lulus dalam ujian  

  ...العربية هي  إىلترمجتها الصحيحة 
  ننجح ىف اإلمتحانجنب أن . ب           نريد أن ننجح ىف اإلمتحان.   أ

 ننجح ىف اإلمتحانجيب أن . د ننجح ىف اإلمتحان     نستطيع أن . ج
 املالبس بيعأراد البائع  - ٢٠

Mashdar mu’awwal dari kata yang bergaris bawah adalah…. 

  أن أبيع. دأن نبيع           . جأن يبيع        . بأن تبيع            . أ
 !جيب أن تعمل الواجب املنزىل - ٢١

  ...هو ةاإلندونيسي إىلترمجتها الصحيحة 
  Kamu (pr) harus mengerjaan PR. ب  Kamu (lk) bisa mengerjaan PR. أ

 Dia (pr) harus mengerjaan PR. د      Dia (lk) senang mengerjaan PR. ج

٢٢ - Kalimat yang benar berikut ini adalah … 

اتتريدين أن . أ ً س ّ ر دَ ُ ّني أن ت. ب  كوين م احتب ً س ّ ر دَ ُ   كونني م



 
 

ا      د. ج ً س ّ ر دَ ُ ُ أن تكون م ِب ا. جتَ ً س ّ ر دَ ُ  أستطيع أن أكون م
 …اجلملة الصحيحة يف اجلمل األتية هي - ٢٣

س . أ ّ م التالميذ  إىليذهب املدر رسة لتعّل   املدْ
س . ب ّ مني التالميذ إىلتذهب املدر رسة لتعّل   املدْ
س . ج ّ م التالميذ إىليذهب املدر رسة ليعّل   املدْ
سة . د ّ مني التالميذ إىلتذهب املدر رسة لتعّل   املدْ
  إخرت ترتيب الكلمات الصحيحة - ٢٤

 الكرة  -  ٩ - يضرب  -رقم  -بقوة  -الالعب         
  يضرب الالعب ٩الكرة بقوة رقم . ب     الالعب ٩يضرب الكرة بقوة رقم . أ

 بقوةالكرة  ٩يضرب الالعب رقم . يضرب رقم بقوة     د ٩الالعب الكرة . ج
 !الصورة إىلانطر  - ٢٥

 ؟الكناسماذا يعمل 
 ....هو

  يكنس يف الشوارع. د    يكتب اجلرائد. ج  يبين املباين. ب   يريب األمساك. أ

  !لة األتية ئأجب عن األس. ب
  !لتكون مجلة مفيدةاآلتية  اترتب الكلم -٢٦

Susunlah kata-kata berikut ini agar menjadi kalimat yang benar! 
  الطبيب  - يعاجل –يف  –املستشفى  –املرضى . أ

  .....................................................................  
  املهندس -املباين  –يبين  –الشوارع   - أ

................................................................... 
!أجب كما فى المثال  -٢٧  
أن يقرأ القرأنأمحد حيب :   مثال  



 
 

أنا أحب أن أقرأ القرآن)...  = أنا(   
هو   يفضل أن يلعب كرة القدم      
.................................) ...أنتِ (    

  ..................................... )هم(
  ................................) .....مها(

٢٨-  Buatlah kalimat dengan menggunaan kata berikut ini! 

..............................................................: .. املهنة -أ  
.............................................................. الفالح - ب       
!أو عكسه ةندونيسياإل إىلترجم    -٢٩  

  مهن الناس متنوعة - أ
  .................................................................  
نّظم املرور ويوفر األمن ىف الشوارع - ب      ُ ّ ي الشرطي  

          
........................................................................ 

:العربية إىلترجم   -٣٠  
a. Saya bisa membaca al Qur'an dengan baik 

 
............................................................................................................................. 

b.  Ahmad seorang insinyur, dia yang membangun jalan dan sekolah ini. 
 

      ........................................................................................................................... 

   



 
 

موعـــة  -ج  واكتبهـــا يف ) أ (   موعـــةيف ا جلمـــلالـــيت تقـــرتن با الصـــور )ب(اخـــرت مـــن ا
 !الفراغ احملدد

Pilihlah gambar yang tepat  pada kolom B dengan kalimat yang sesuai pada 
kolom A, tulislah jawaban anda pada tempat yang tersedia! 

 )ب(                                                 ) أ(

نّظم املرور  -٣١ ُ ّ ي    الشرطي
 
 

(....)  

يزرع الرز واخلضروات والفواكه ويرىب الفالح  -٣٢
  األمساك

(....)  

  النظافة جيمع القمامةوعامل  -٣٣
(...)  

  املدرس يعلم التالميذ يف الفصل -٣٤
  

(...)  

  التلميذ يذاكر الدروس  -٣٥

  
اح               مع الن
  

   



 
 

SOAL POST-TEST BAHASA ARAB 
UNTUK KELOMPOK EKSPERIMEN dan KELOMPOK KONTROL 

(KELAS VIII) 
 

Nama   
…………………………………… 

Kelas  
…………………………………… 

 
PETUNJUK : 
 
1. Tulislah nama anda dengan benar dan jelas  pada kolom yang telah 

disediakan! 
2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya ! 
3. Soal-soal diambil dari materi bacaan yang sudah tersedia. 
4. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab soal 50 menit. 
5. Jawaban ditulis langsung pada tempat yang telah disediakan! 
6. Periksa kembali jawaban anda dengan teliti sebelum diserahkan. 

!إقرأ هذا النص     
  أصحاب المهنة

ا،أَ  ً س نْدِ َ ه ُ ون م َُك ْ ي ن َ م م ُ ه نـْ ِ م َ ا، و ظَّفً َ و ُ نُ م ْ و َُك ْ ي ن َ ْ م م ُ ه نـْ ِ ، م ٌة عَ ْ و نـَ َ تـ ُ الُ النَّاس م َ م ن  عْ َ م م ُ ه نـْ ِ م َ و
ون ن يُك َ م م ُ ه نـْ ِ م َ ا، و ً ح ون فَالَّ َُك ا ي ً ر ِ َ تَاج ا، ، و ً ب ْ ي ِب َكون َط ن ي َ م م ُ ه نـْ ِ َ م ون و م من يُك ُ ه نـْ ِ م

ة َ ع ِ الِ النَّاف َ م ن اَألعْ لك مِ ْ َذ غَري َ ًا و ّ ي ِ ف َ ح َ ٍ . ص م ْ و َ ِة كُلَّ يـ َ ار دَ ب إىل اإلِ هَ ذْ َ ظَّف ي ُ نْدِس . فَاملو َ ه َ اُلم َ و
 ِ ه ل ِ ال َ م ب إىل َأعْ هَ ذْ َ ايني َ املب َ ارِع و َ ىن الشَّو ْ ب َ د وغريها ي ِ اج َ س َ اَلم َ دارِس و َ ُ . مثل اَلم ح ا الفَالَّ أَمَّ َ و

اك ىبِّ اَألمسَْ َ ر ُ يـ َ ه و اكِ َ و ات واْلفَ َ و َ ر زَّ واخلُضْ ُ َع اَألر ر ْ ز َ َ يـ و ُ ، ه ارِع َ ُ إِىل اَلمز ب هَ ذْ َ ب . ي هَ ذْ َ ُ ي ر ِ التَّاج َ و
ِع ائ َضَ َ اْلب ع ْ ي ِب َ ي ِ ِ ل ق ْ و ِ  إِىل السُّ الَب َ اْلم َ او َ ِه ْ غَري َ ٍ . س و م ْ و َ فَى كُلَّ يـ تَشْ ْ س ُ ُ إِىل اْلم ب هَ ذْ َ ُ ي ْب ي الطَِّب َ و

ى ضَ ْ َ اَلمر ِج ال َ ع ُ يـ ِ ات. ل َذ ْ ي مِ التـِّْل َ ُذ و ْ ي مِ َ التَّالَ لِّم َ ع ُ يـ ِ ة ل َ س َ ر ُ إِىل اْملدَ ب هَ ذْ َ رِّس ي دَ ُ اْلم َ ّ . و ي ِ ف َ ا الصَّح أَمَّ َ و
ها ىف ُ ب تُ ْك َ ي َ ةِ و َ ع ِ ارِ النَّاف َ ب ْ َخ ْ ن األ ثُ عَ َ ْح ب َ ِ  يـ ا النَّاس َ َأه َ ر قْ َ يـ ِ ِ ل ِد ائ َ ر َ َ . اجل ر ْ و ُ ُ اُلمر نَظِّم ُ ّ يـ ي طِ ْ أَمَّا الشُّر َ و

ارِع َ َ ىف الشَّو ن ْ ُ اَألم فـِّر َ و ُ يـ َ َ . و ارِع و َ ُ الشَّو نُس ْك َ نّاس ي ُ النَّظَّافَةوالَك ل امِ اخ  عَ ّ ب ة، والَط َ ام َ م ُ القَ ع َ م جيَْ
ة َ خ اَألْطعِم َ ب ْط َ َ . ي ِ م أل ِ اهل َ م ن بَِأعْ ْ ُلو ْ غُو شْ َ ْ م م ُ هم وغريهمه فُسِ َنْـ ِ ة أل َ ع ِ َم نَاف اهل َ م   .نّ َأعْ

  



 
 

وفقا لنص القراءة ) خ(أو خاطئة) ص(صحيحة ضع دائرة إذا كانت اإلجابة  .١
 ! قةبالسا

Lingkarilah(ص )jika jawaban benar dan (خ)jika salah, sesuai dengan 
teks di atas! 

  يبيع املالبس ىف السوق السائق  )خ-ص. (١
  املهندس يبىن املساجد واملدارس  )خ-ص. (٢
  الفالح يرىب األمساك ويزرع الرز) خ-ص. (٣
  الشرطي جيمع القمامة  )خ-ص. (٤
  اإلدارة ليعمل فيها إىليذهب  التاجر  )خ-ص. (٥
  الصحاىف يبحث عن األخبار ) خ-ص. (٦
  يطبخ األطعمة ىف املطبخ عامل النظافة) خ-ص. (٧
  املذيع يذيع األخبار) خ-ص. (٨
  الكناس يكنس األرضية) خ-ص. (٩

اخ ينظم املرور) خ-ص. (١٠ ّ  الطب
 !األجوبة الصحیحة  ضع دائرة في .٢

Lingkarilah  jawaban yang anda anggap paling benar! 
 املالبس بيعأراد البائع  - ١١

Mashdar mu’awwal dari kata yang bergaris bawah adalah…. 

  أن أبيع. دأن نبيع           . جأن يبيع        . بأن تبيع            . أ
 !جيب أن تعمل الواجب املنزىل - ١٢

  ...هو ةاإلندونيسي إىلترمجتها الصحيحة 
  Kamu (pr) harus mengerjaan PR. ب  Kamu (lk) bisa mengerjaan PR. أ

 Dia (pr) harus mengerjaan PR. د      Dia (lk) senang mengerjaan PR. ج

١٣ - Kalimat yang benar berikut ini adalah … 

اتتريدين أن . أ ً س ّ ر دَ ُ ا. ب  كوين م ً س ّ ر دَ ُ ّني أن تكونني م   حتب



 
 

ا      د. ج ً س ّ ر دَ ُ ُ أن تكون م ِب ا. جتَ ً س ّ ر دَ ُ  أستطيع أن أكون م
 …اجلملة الصحيحة يف اجلمل األتية هي - ١٤

س . أ ّ م التالميذ  إىليذهب املدر رسة لتعّل   املدْ
س . ب ّ مني التالميذ إىلتذهب املدر رسة لتعّل   املدْ
س . ج ّ م التالميذ إىليذهب املدر رسة ليعّل   املدْ
سة . د ّ مني التالميذ إىلتذهب املدر رسة لتعّل   املدْ

َ و أين يذهب أَب: األستاذ    - ١٥ ود؟, ك ُ  يا حمَْم
ة إىلهو يذهب : حممود  َ س َ ر دْ َ  ....هو , امل

س.  أ ّ ْب. ج            فَالح . ب        مدر ي ِب ّظف. د        َط َ و ُ  م
 ما ذا يعمل الطبيب ؟:   األستاذ  - ١٦

 ....هو :   الطالب
  يبيع البضائع. يبين املباين     د. ج   يعاجل املرضى. ب  يزرع الرز. أ

َكتُب األخبار ىف اجلرائد...  - ١٧  ي
ّ . د          الفالح. الصحفي         ج. ب        املذيع. أ   الشرطي

 ما مهنة أبيك؟: أمحد  - ١٨
  املستشفى كل يوم  إىل، هو يذهب ...هو: علي 

 تلميذ. د    خادم. ج             ممرض. ب       سائق. أ
 .كل يوم...  إىلهو يذهب , عمي موظف - ١٩

  املدرسة. د         ا لشوارع. املكتب   ج. ب    املزرعة. أ
ْ أن  - ٢٠ ني ّ بـ ِ  !يا فاطمة, هذا الكتاب… هل حتُ

  تقرإي. د    أتقر . تقرإين         ج. ب        يقرأ. أ
  .األخبار ىف الراديو... أريد أنْ  - ٢١

ُ . أ َ             . ب    أستمع َ . جتستمع َ . د  نستمع   أستمع



 
 

 يف التعلم … ب علينا أن جي - ٢٢
  جتتهدين. د    جتتهد. جنتهد         ج. ب   جيتهد. أ

٢٣ - Kita harus lulus dalam ujian  

  ...العربية هي  إىلترمجتها الصحيحة 
  ننجح ىف اإلمتحانجنب أن . ب           ىف اإلمتحاننريد أن ننجح .   أ

 ننجح ىف اإلمتحانجيب أن . د ننجح ىف اإلمتحان     نستطيع أن . ج
  إخرت ترتيب الكلمات الصحيحة - ٢٤

 الكرة  -  ٩ - يضرب  -رقم  -بقوة  -الالعب         
  يضرب الالعب ٩الكرة بقوة رقم . ب     الالعب ٩يضرب الكرة بقوة رقم . أ

 الكرة بقوة ٩يضرب الالعب رقم . يضرب رقم بقوة     د ٩الالعب الكرة . ج
 !الصورة إىلانطر  - ٢٥

 ؟الكناسماذا يعمل 
 ....هو

  يكنس يف الشوارع. د    يكتب اجلرائد. ج  يبين املباين. ب   يريب األمساك. أ

  !لة األتية ئأجب عن األس. ب
  !لتكون مجلة مفيدةاآلتية  اترتب الكلم -٢٦

Susunlah kata-kata berikut ini agar menjadi kalimat yang benar! 
  الطبيب  - يعاجل –يف  –املستشفى  –املرضى . أ

  .....................................................................  
  املهندس -املباين  –يبين  –الشوارع   -  ب

................................................................... 
!أجب كما ىف املثال  -٢٧  

أمحد حيب أن يقرأ القرأن:   مثال  



 
 

أنا أحب أن أقرأ القرآن)...  = أنا(   
هو   يفضل أن يلعب كرة القدم      
.................................) ...أنتِ (    

  ..................................... )هن(
  ................................) .....مها(

٢٨-  Buatlah kalimat dengan menggunaan kata berikut ini! 

..............................................................: .. املهنة -أ  
.............................................................. الفالح - ب       
!أو عكسه ندونيسيةترجم إىل اإل   -٢٩  

  مهن الناس متنوعة - أ
  .................................................................  
نّظم املرور ويوفر األمن ىف الشوارع - ب      ُ ّ ي الشرطي  

        ........................................................................  
:ترجم إىل العربية  -٣٠  

a. Saya bisa membaca al Qur'an dengan baik 
 

............................................................................................................................. 
b.  Ahmad seorang insinyur, dia yang membangun jalan dan sekolah ini. 
 

      . ..........................................................................................................................  

   



 
 

موعـــة  .٣ موعـــة  ) ب(اخـــرت مـــن ا واكتبهـــا يف ) أ ( الصـــور الـــيت تقـــرتن باجلمـــل يف ا
 !الفراغ احملدد

Pilihlah gambar yang tepat  pada kolom B dengan kalimat yang sesuai pada 
kolom A, tulislah jawaban anda pada tempat yang tersedia! 

 )ب(                                 ) أ(

الفالح يزرع الرز واخلضروات والفواكه ويرىب   -٣١
  األمساك

 
 

(....)  

   الصحفي يبحث عن األخبار -٣٢
(....)  

  وعامل النظافة جيمع القمامة -٣٣
(...)  

  املدرس يعلم التالميذ يف الفصل -٣٤
  

(...)  

  التلميذ يذاكر الدروس  -٣٥

  
اح               مع الن

   



 
 

)١(  

  
ع س ارة  بار يف  خ ذ عند مقاب    جيهتد التالم

  
)٢(  

  
ٔمام الفصل ن حوارا    ینفذ التلمیذ

  
  



 
 

)٣(  

م ذ ملعرفة مقدرهتم يف ال   یقابل الباحث التالم

  
)٤(  

 
 الفصلحياكي التلميذ املادة املدروسة أمام 



 
 

)٥(  

  
رتة ٔ التلمیذ املادة ا   یقر

  
)٦(  

  
ٔمام الفصل ات    تقدم التلمیذ الواج

  
   



 
 

)٧(  

  
ٔمام الفصل ات    یقدم التلمیذ املرشو

  
)٨(  

ذ جمهودمه الفردي   یقمي التالم
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