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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

مِا  اِاقْقْأرَرأْأ  ﴾ 1﴿ خَرلَر َر  الَّذِاي رَربِّبكَر  بِااسْأ
نْأسَرانَر مِانْأ عَرلَرٍ  ﴿ ﴾ 2خَرلَر َر اإلِا
رَرُم ﴿ ﴾ 3اِاقْقْأرَرأْأ وَررَربُّكَر اْأألَركْأ
﴾ 4الَّذِاي عَرلَّمَر بِااْألقَرلَرمِا ﴿

نْأسَرانَر مَرا َلَرْأ يْقَرعْألَرمْأ ﴿ ﴾ 5عَرلَّمَر اْأإلِا
 5-1آية  (96)سورة العل  
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إهداء 

إىل والدي اًتم زلمد سعد إبراىيم ووالديت رحيمة 

ادلعلم األول الذي تلقيت على يديو الكرميتُت أول مبادئ الصدق والوفاء 

وعرفت يف نفسو السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمَت  

تقدمة إجالل واحًتام 

 
إىل أساتذيت الذين أدين ذلم بالكثَت  

تقديرا وإجالال 

 
إىل زوجي ابوب أمحد رشيدي وابننا خالد رشدا 

مودة وتقديرا ورغبة يف التقدم العلمي 

 
إىل الذين يؤمنون بأن النحو العريب َل ينضج وَل حيًتق والذين َل يؤمنوا 

 
إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها 

رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسان 
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شكر وتقدير 

احلمد  رب العادلُت، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت وعلى آلو  

. وأصحابو أمجعُت، وبعد

فبعون ا عز وجل وتوفيقو، متت كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستَت فتقدمت 

الباحثة من قلبها العمي  جبزيل الشكر وأمثن التقدير ذلؤالء الذين قد ساعدوىا على كتابة 

: ىذه الرسالة، منهم

 مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سوفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبرىيم 

. اإلسالمية احلكومية ماالنج

 مساحة األستاذ الدكتورمهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 

. إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية وادلشرف الذي 

أفاد الباحثة علميا وعمليا ووجو خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية  

فكرة البحث حىت االنتهاء منو، فلو من ا خَت اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر 

. والتقدير

 كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة ادلعلمُت يف قسم تعليم 

اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
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فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف . ماالنج

. والتشجيع وجزاىم ا عٍت خَت اجلزاء

 كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل أساتذة الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

كما يطيب يل أن أتوجو بكل احلب والشكر لزمالئي األعزاء يف الربنامج اخلاص لتعليم 

أما أسريت وعلى رأسها والدي الكرمي الذي كان لو بعد ا تعاىل فضل امتام . اللغة العربية

ىذا البحث مبا غرسو يف نفسي من حب للعلم وادلعرفة واإلخالص يف العمل، ووالديت 

. احلبيبة اليت يطوف فضلها عنقي وكان دعائها ادلستمر خَت معُت يل يف حيايت

 وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من أسهم يف إخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل 

. خَت الوجود ولو بكلمة تشجيع، ذلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

وا ويل التوفي  
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 الدينية الشؤون وزارة
 بماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم ملك موالنا جامعة
 العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية

   

 المشرفين تقرير

 أشرف على والسالم والصالة العادلُت رب  احلمد الرحيم الرمحن ا بسم 
. أمجعُت وصحبو وآلو وادلرسلُت األنبياء

: الطالبة حضرتو الذي البحث على االطالع بعد 
 خالدة حكمة   : االسم
 06910004  : التسجيل رقم

 اخلاص الربنامج القراءة يف مهارة دلادة االختبار أسئلة حتليل : البحث موضوع
 إبراىيم مالك موالنا تقوميية يف جامعة دراسة)العربية  اللغة لتعليم

 (مباالنج احلكومية اإلسالمية
.   اجلامعة رللس إىل تقدميو على ادلشرف واف 

 

 ادلشرف
 

 نور صاحل شهداء الدكتور
 150374010 : التسجيل رقم

 يعتمد،
 العربية اللغة تعليم قسم رئيس

 
 نور صاحل شهداء الدكتور

150374010 
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 وزارة الشؤون الدينية

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج 
 كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

 

اعتماد لجنة المناقشة 
: عنوان البحث

القراءة  مهارة لمادة االختبار أسئلة تحليل
 العربية اللغة لتعليم الخاص البرنامج في

 (بماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا تقويمية في جامعة دراسة)
حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستَت قسم تعليم اللغة العربية 

 06910004: حكمة خالدة  رقم التسجيل : إعداد الطالبة 
قد دافعت الطالبة عن ىذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرير قبولو شرطا لنيل درجة 

. م2011 يناير 13اخلامس،  ادلاجستَت يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم
 

: وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة
: ............. األستاذ الدكتور زلمد علي كامل مناقشا   التوقيع -1
: ............. الدكتور توركيس لوبس رئيسا ومناقشا   التوقيع -2
: ............. الدكتور شهداء صاحل نور مشرفا ومناقشا   التوقيع -3
 : .............الدكتور فيصل زلمود آدم إبراىيم سكرتَتا ومناقشا التوقيع -4

 يعتمد،
 العليا الدراسات كلية عميد

 
 مهيمن الدكتور األستاذ

150215375 
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اقرار الطالبة 
 

: أنا ادلوقع أدناه وبيانايت كاآليت
حكمة خالدة : االسم  

 06910004: رقم التسجيل 
ماالنج - داو -  الندونج ساري 13فال بوكت سنجكالينج أف : العنوان         

 

 أقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة ادلاجستَت يف تعليم اللغة العربية
: كلية الدراسات العليا جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت عنوان

القراءة  مهارة لمادة االختبار أسئلة تحليل
العربية  اللغة لتعليم الخاص البرنامج في

 (بماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا تقويمية في جامعة دراسة)
وإذا ادعى أحد . حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَت أو تأليف اآلخر

استقباال أهنا من تأليفو وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك، 
ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا ملك 

. إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
.  ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيَتين أحد على ذلك

 2011 يناير 11ماالنج، 
 

توقيع صاحب اإلقرار 
 
 
 

حكمة خالدة 
06910004 
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مستخلص البحث 

 اخلاص الربنامج القراءة يف مهارة دلادة االختبار أسئلة حتليل  م،2011، حكمة خالدة

 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا تقوميية يف جامعة دراسة)العربية  اللغة لتعليم

جامعة . الدراسات العليا. تعليم اللغة العربية. رسالة ادلاجستَت. (مباالنج احلكومية
الدكتور شهداء صاحل : ادلشرف. موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 .نور
مهارة القراءة - التقومي – االختبار : الكلمات األساسية 

 

 العامة األىداف حتقي  مدى ادلخططة دلعرفة ادلنهجية الًتبوية العملية ىو التقومي
 .التعليمية العملية يف مهم دور للتقومي.الدراسية السنوات من سنة يف العريبة اللغة لتدريس
 مواطن وتعرف ادلختلفة الغوية ادلهارات يف الطالب حتصيل مدى قياس وىي أمهيتو ومن
 .عندىم والضعف القوة

 أو متوسطون ىم العربية اللغة لتعليم اخلاص الطالب يف الربنامج بعض أن علما
  أما.العربية اللغة تعلم لو يسب  َل شلن بعضهم بينما ومتقدمون العربية اللغة تعلموا قد من

 يقوم الذي واالختبار .االختبار طري  عن ىو اخلاص الربنامج ىذا بو يقوم الذي التقييم
 مبعٌت التدريس هبدف مناسبا بو تقوم اليت االسًتاتيجية أن يدل اخلاص الربنامج ىذا بو

 اللغة تعلم لو يسب  َل دلن وكذلك الراشدين للدارسُت مناسب الدراسي الكتاب أن دلعرفة
 بو يقوم الذي الثانية للمرحلة االختبار يف األسئلة بنود فتحلل احلالة تلك وعلى .العربية
 يتم العربية اللغة اختبار صياغة أن مدى لبيان .العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج
 .اجليد اإلختبار مواصفات على تأسيسا

 القراءة مهارة دلادة االختبار يف األسئلة زلتوى ىو ما( 1: )ىي البحث وأسئلة
 ثبات أساس على األسئلة مالئمة مدى ما( 2 )العربية؟ اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج
 يف الصعوبة درجة أساس على األسئلة مالئمة مدى ما( 3 )االختبار؟ ىذا يف األسئلة
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( 5 )االختبار؟ ىذا يف التمييز أساس على األسئلة مالئمة مدى ما( 4 )االختبار؟ ىذا
 االختبار؟ ىذا يف اجليد االختبار صفات أساس على األسئلة مالئمة مدى ما

 ىذا ألن .تقوميي حتليلي وصفي منهج ىو الباحثة تستخدمو اليت البحث ومنهج
 .وصفيا بتقوميها الباحثة وتقوم. دلادة مهارة القراءة إختبار يف األسئلة بنود لتحلل البحث
 موالنا اجلامعة يف العربية اللغة لتعليم اخلاص بالربناج ىو البحث ىذا يف البحث رلتمع
 العام يف 4-ب فصل طالب ىو عينتو أما مباالنج، احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك

 .2010-2009الدراسي 

أن زلتوى االختبار دلادة مهارة القراءة  (1 ):البحث ىي ىذا يف البحث ونتائج
( 2 ).يأخذ من مادة الدراسية يف ادلرحلة الثانية، وىو الكفاءة اللغوية والكفاءة الثقافية

أن درجة  (3 ).0,76 وىو أن ثبات االختبار دلادة مهارة القراءة جيدا ألن تقديره عايل
 على % 60و " جدا سهل" على مستوى % 33,3 الصعوبة يف ىذا االختبار تتكون من

البنود اليت تقع يف مستوى  و."جدا صعب" على مستوى % 6,7و " متوسط "مستوى 
أن التمييز يف ىذا االختبار  (4 ).أو التغيَت سهل جدا وصعب جدا حتتاج إىل التبديل

 20و "متوسط" على مستوى % 38,67و "عايل" على مستوى % 14,66 يتكون من
 ."سلبية" على مستوى % 8 ليس لو التمييز و% 18,67و "ناقص" على مستوى %

أو  والبنود اليت ليست ذلا التمييز والبنود اليت تقع يف مستوى سلبية حتتاج إىل التبديل
يكون : ثانيا . أن صدق زلتوى االختبار جيدا:أوال : اجليد االختبار صفات (5 ).التغيَت

 أن ادلواد االختبار دلادة مهارة القراءة متثل مواد :ثالثا .االختبار اجليد سهل التدريج
 قد حيدد الوقت االختبار وتكون ىذا االختبار اجليد يراعي :رابعا . الدراسية مستخدمة

 أن تعليمات أسئلة االختبار دلادة مهارة القراءة َل تكوهنا جيدة : خامسا .عامل الوقت
 أن شكل أسئلة االختبار جيد ألن ىذا : سادسا.ألن بعض التعليمات غَت واضحة

 .االختبار ذو شكل منس  تراعي فيو األمور
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ABSTRACT 

 

Hikmah Khalidah, 2011, Analysis of The Reading Skills Examination at Special 

Program for Arabic Language Course (Evaluation Study at Maulana Malik 

Ibrahim Islamic State University of Malang). Thesis, Arabic Language 

Education at Graduate Programs. Maulana Malik Ibrahim Islamic State 

University of Malang. Advisor: Dr. H. Syuhadak Saleh Nur, MA 

 

Key words: Examination, Evaluation, Reading skill. 

 

Evaluation is a process that is planned to determine the extent to which the 

success of the objectives of teaching Arabic at every stage. Evaluation plays an 

important role in the process of learning - teaching which is to evaluate the 

success of students in language skills and know the strengths and weaknesses. 

It is known that most new students have been studying Arabic language 

program and have never or little studied. This program is being evaluated on the 

test form which aims to determine how far the success of the strategy used in 

implement teaching purposes. It is how to determine whether the books are used 

according to teaching beginners and for those who are studying Arabic. And 

evaluation exam questions will clarify whether the exam questions in accordance 

with the manufacture of exam questions is good. 

The problems in this research are: (1) What is the contents of the reading 

skill examination? (2) How is the reliability test? (3) How is the level of the 

difficulties in the reading skill examination? (4) How is the power difference in 

the reading skill examination? (5) Is it a perfect tests? 

This research used descriptive analysis of evaluation, because this research 

will analysis the reading skill examination questions were descriptive and 

evaluation. Subject of this research was students in the B-4 class in the Special 

Program of Arabic Language Course in 2009-2010. 

The results of this study are: (1) The contents of reading skill examination 

was taken in the materials learning, are the language skills and cultural skills. (2) 

reliability test is good at 0,76. (3) Level of difficulty consists in 33,3 % at 

including simple, 60 % at including whether and 6,7 % at including difficult. The 

Questions at including simple and difficult need to change (4) the different weight 

consists in 14,66 % at including higher, 38,67 % at including whether, 20 % at 

including low, 18,67 % haven’t different and 8 % at including negative difference. 

The Questions where haven’t different and at negative need to change (5) the 

perfect test is: One; The validity of test contents is good. Two; Easy grouped 

because there's been an answer key and score of each question. Three; The test 

material is accordance with the teaching material. Four; Limited time of exam and 

it is to be good cause watching the time important. Five; The commands is not 

good cause part of command not clear. Six; The exam form is good cause it is 

ranged. 
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ABSTRAK 

 
Hikmah Khalidah, 2010, Analisis Soal Ujian Materi Keterampilan Membaca Di 

Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab ( ٍ Studi Evaluasi di Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis.  Dosen Pembimbing: 

Dr. H. Syuhadak Shaleh Nur. 
 

Kata Kunci: Ujian – Evaluasi – Ketrampilan Menulis 
 

Evaluasi merupakan suatu proses yang terencana untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan tujuan pengajaran bahasa arab pada tiap-tiap tahapan. Evaluasi 

berperan penting dalam proses belajar-mengajar yakni untuk mengetahui 

keberhasilan siswa dalam keterampilan kebahasaannya dan mengetahui kelebihan 

dan kelemahannya. 

Telah diketahui bahwa sebagian murid baru PKPBA telah mempelajari 

bahasa arab sebelumnya dan sebagiannya ada yang belum pernah atau sedikit 

mempelajarinya. Sedang, evaluasi pada program ini berbentuk ujian dimana 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan strategi yang digunakan 

dalam menerapkan tujuan pengajaran. Yakni, untuk mengetahui apakah buku 

pengajaran yang digunakan sesuai untuk pemula dan untuk yang telah 

mempelajari bahasa Arab. Dan evaluasi soal ujian akan menjelaskan apakah soal-

soal ujian sesuai dengan pembuatan soal ujian yang baik.         
 Rumusan masalah dalam penilitian adalah: (1) Apa muatan dalam soal 

ujian keterampilan membaca? (2) Bagaimana reabilitas ujian tersebut? (3) 

Bagaimanakah tingkat kesukarannya? (4) Bagaimana daya bedanya? (5) Apakah 

sesuai dengan sifat-sifat ujian yang baik? 

Penelitian ini mengunakan analisis evaluasi secara deskriptif, karena dalam 

penelitian ini akan menganalisis soal-soal ujian secara deskriptif dan 

evaluasi.Subjek penelitian adalah murid kelas B-4 di Program Khusus Perkuliahan 

Bahasa Arab tahun 2009-2010.   

Hasil penelitian adalah: (1)Isi dari ujian materi keterampilan membaca 

diambil dari materi pembelajaran, yakni kemampuan berbahasa dan kemampuan 

berbudaya. (2) Reabilitas ujian bagus karena berada pada posisi tinggi atau 0,76. 

(3) Tingkat kesukaran berada pada 33,3 % posisi mudah, 60 % posisi sedang dan 

6,7 % posisi sulit. Dan soal-soal pada posisi mudah dan sulit perlu diperbaiki. (4) 

Tingkat daya beda berada pada 14,66 % posisi tinggi, 38,67 % posisi sedang, 20 

% posisi kurang, 18,67 % tak memiliki daya beda dan 8 % posisi negatif. Dan 

soal-soal yang tak memiliki daya beda dan pada posisi negatif perlu diperbaiki (5) 

Sifat ujian yang baik: Satu; Validitas isi ujian baik karena sesuai dengan isi 

pengajaran. Dua; Soal ujian mudah dikelompokkan. Tiga; Materi ujian sesuai 

dengan materi pengajaran yang diajarkan. Empat; Terbatasnya waktu ujian 

sehingga berjalan sesuai dengan memperhatikan waktu. Lima; Perintah dalam 

ujian belum jelas karena ada sebagian perintah yang tak jelas. Enam; Bentuk soal 

ujian teratur atau baik karena tertata dengan rapi.  
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 األول الفصل
 السابقة والدراسات العام اإلطار

 
 مقدمة -أ 

 ألف. جيدة التعلمية العملية تكوف أف لضماف التقومي إىل التعلمية العملية ربتاج

 بدكف أك باالختبػار التقومي كتقـو. التدريس ىدؼ ربقيق معرفة التقومي كظائف أحدل

. االختبار

 دائرة يف باألمر ادلعنيوف هبا يقـو اليت ادلخططة، ادلنهجية الًتبوية العملية ىو التقومي

 من مرحلة يف العػريبة اللغة لتدريس العامة األىداؼ ربقيق مدل دلعرفة العربية، اللغة

 ادلناىج لتقومي إليو يلجػؤكف كما الدراسية؛ السنوات من سنة يف أك التعليمية ادلراحل

. ككيفا كما _ كتطويرىا لًتشيدىا كمضامينها كالكتب كأىدافها

 األىداؼ ربقيػق مدل دلعرفة العربية اللغة تدريس على ادلشرؼ بو يقـو ما كىو

 غرفة يف ادلدرس بو يقـو ما كىو. موضوعاهتا من دلوضوع أك فركعها من لفرع اخلاصة

. اليومية لدركسو يرصدىا اليت األىداؼ ربقيق مدل دلعرفة الصف

                                                             

 247 ص( 1998 النفائس، دار: بَتكت )تدريسها كطرائق العربية اللغة خصائص معركؼ، زلمود نايف 
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 كتابة أك شفػاىة الطبلب عليها جييب اليت األسئلة من رلموعة فهو االختبار أما

. الطبلب تعلم حصيلة قياس هبدؼ االختبار يستخدـ عاـ ضلو كعلى. سلوكيا أك

 الشائعة، الًتبوم التقييم كسائل من كسيلة ىو معركؼ زلمود نايف عند االختبار

 عليها يًتّتب خاّصة، قواعد كفق معّينة أحواؿ يف تتمّ  زلّددة، بأىداؼ مرتبطة عملية فهو

. آخر إىل صفّ  من انتقاؿ من ذلك يعقب كما الرسوب، أك النجاح

 ربصيل مدل قياس كىي أمهيتو كمن. التعليمية العملية يف مهم دكر للتقومي

 كزبفيز. عندىم كالضعف القوة مواطن كتعرؼ ادلختلفة اللغوية ادلهارات يف الطبلب

 كعلى مستمرة بصفة جهده نتيجة على ادلساعدة العمل، مواصلة على كادلعلمُت الطبلب

 زبفز أف بالتايل شأهنا من كىي الرجعية بالتغذية نسميو ما ربقيق كضعفو قوتو مواطن

. اجلهد بذؿ على العاملُت

 كتذكر. ادلقركء النص فهم يف الطبلب كفاءة عن فيو خيترب القراءة مهارة اختبار أما

 – اللغوية ادلهارة لتعريف طبقا – القراءة أف القراءة مهارة تقومي عن( Valette )فاليت

. كادلفردات الًتكيبات مها خاصيُت ببناءين القارئ من ألفة تتطلب

                                                             

2 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Cetakan kesebelas (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2008) p. 35  

 249 ص سابق، مرجع معركؼ، زلمود نايف 

 الطبعة ،التطبيق إىل النظرية من: األجانب العربية اللغة تعليم يف ادلرجع الشيخ، الرؤكؼ كعبد يونس علي فتحي 
 175 ص( 2003 كىبة، مكتبة: القاىرة )األكىل
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 اللغة يف الطلبة مهارة تنمية إىل يهدؼ العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج إف

 أف ادلكثف التعليم ىذا من كيرجي. اإلسبلمية الدراسة كمفتاح أداة ىي كاليت العربية

 تطوير يستطيعوا حىت بأنفسهم العربية ادلراجع أك الكتب فهم على قادرين الطلبة يكوف

 للحصوؿ كادلبلئمة اإلسًتاتيجية خبطواهتا اجلامعة ىذه قامت كقد. مستقبلهم يف العلـو

. اذلدؼ ىذا على

 للدارسُت موجهة كالسلسلة". يدؾ بُت العربية "كتاب الربنامج ىذا يف كيدرس

 منتظمُت غَت دارسُت أك تعليمية مؤسسات يف منتظمُت دارسُت كانوا سواء الراشدين،

 لو خصصت, مكثف برنامج يف السلسلة تدريس أمت كسواء بأنفسهم، أنفسهم يعلموف

 ناحية من ك. قليلة حصص لو خصصت مكثف غَت برنامج يف أك كثَتة، حصص

. العربية تعلم لو يسبق مل الذل الدارس السلسلة زباطب أخرل،

 العربية احلركؼ تعريف( 1: )ىي الربنامج ىذا يف القراءة مهارة تعليم كأىداؼ

. صحيحا ادلقركء النص كفهم القراءة كتدريب( 2 )الًتقيم، كعبلمات

                                                             

 9 ص( 2005 احلكومية، اإلسبلمية اجلامعة: ماالنج )العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج دليل 

 32 ص نفسو، ادلرجع 

 24 ص نفسو، ادلرجع 
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 كمتقدموف العربية اللغة تعلموا قد من أك متوسطوف ىم الطبلب بعض أف علما

 ادلعلم على يكوف احلالة ىذه كعلى. العربية اللغة تعلم لو يسبق مل شلن بعضهم بينما

. التدريس ىدؼ لتحقيق ادلناسبة ادلادة تقدمي

 قد الذم االختبار طريق عن ىو اخلاص الربنامج ىذا بو يقـو الذم التقييم أما

 أف يدؿ اخلاص الربنامج ىذا بو يقـو الذم كاالختبار. ربريريا يكوف كقد شفويا يكوف

" يدؾ بُت العربية "كتاب أف دلعرفة دبعٌت التدريس هبدؼ مناسبا بو تقـو اليت االسًتاتيجية

. العربية اللغة تعلم لو يسبق مل دلن ككذلك الراشدين للدارسُت مناسب

 القراءة مهارة دلادة االختبار يف األسئلة بنود ربلل أف الباحثة تريد احلالة تلك كعلى

 اللغة اختبار صياغة أف مدل لبياف. العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج بو يقـو الذم

. اجليد االختبار صفات على تأسيسا يتم العربية

 
 البحث أسئلة -ب 

: يلي كما كىي البحث أسئلة إىل الباحثة خلصت السابقة، البحث خلفية من

 لتعليم اخلاص بالربنامج القراءة مهارة دلادة االختبار يف األسئلة زلتول ىو ما -(أ 

 العربية؟ اللغة

                                                             

8
 Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Malang: UIN Maulana 

Malik Ibrahim, 2009) p. 179 
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 القراءة مهارة دلادة االختبار يف الثبات أساس على األسئلة مبلئمة مدل ما -(ب 

 العربية؟ اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج

 مهارة دلادة االختبار يف الصعوبة درجة أساس على األسئلة مبلئمة مدل ما -(ج 

 العربية؟ اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج القراءة

 القراءة مهارة دلادة االختبار يف التمييز أساس على األسئلة مبلئمة مدل ما -(د 

 العربية؟ اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج

 دلادة االختبار يف اجليد االختبار صفات أسس على األسئلة مبلئمة مدل ما -(ق 

 العربية؟ اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج القراءة مهارة

 

 البحث أىداف -ج 

: ىي البحث أىداؼ فإف السابقة األسئلة من منطلقا

 لتعليم اخلاص بالربنامج القراءة مهارة دلادة االختبار يف األسئلة زلتول معرفة -(أ 

 .العربية اللغة

 مهارة دلادة االختبار يف الثبات أساس على األسئلة مبلئمة مدل معرفة -(ب 

 .العربية اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج القراءة
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 دلادة االختبار يف الصعوبة درجة أساس على األسئلة مبلئمة مدل معرفة -(ج 

 .العربية اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج القراءة مهارة

 مهارة دلادة االختبار يف التمييز أساس على األسئلة مبلئمة مدل معرفة -(د 

 .العربية اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج القراءة

 االختبار يف اجليد االختبار صفات أسس على األسئلة مبلئمة مدل معرفة -(ق 

 .العربية اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج القراءة مهارة دلادة

 

 البحث أىمية -د 

 كيسهم العربية اللغة يف التقوديي العلمي لتطوير مفيد البحث ىذا أف الباحثة ترل

 .التدريس ىدؼ لتحقيق جيدة صياغة العربية اللغة إختبار صياغة ربقيق يف

 :يلى كما, لآلخرين مفيدا البحث ىذا يكوف أف الباحثة كهتدؼ

 الدراسة لتطوير ك التالية للبحوث مفيدا البحث ىذا يكوف أف للجامعة، -(أ 

 .التعليمية

 دلادة العربية اللغة االختبار صياغة يف مرجعا يكوف أف اخلاص، للربنامج -(ب 

 .القراءة مهارة
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 نظرية ك العربية اللغة تعليم نظرية فهم يف ذلم مساعدا يكوف أف للقراء، -(ج 

 .اجليد كاالختبار التقومي

 كأف األخرل اللغوية النظريات تطبيق يف البحث ىذا يطوركا أف للتبلميذ، -(د 

 .ذلم كمرجعا مساعدا البحث ىذا يكوف

 االسئلة بنود كربليل التقومي عن كادلعرفة اخلربة البحث ىذا يزيد أف للباحثة، -(ق 

 .كنظريتو

 

 البحث حدود -ه 

: يف البحث ىذا حيدد

 يف العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج ىي البحث ذلذا ادلكانية احلدكد -1

 الربنامج ىذا ككاف. دباالنج احلكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعة

 .العربية اللغة يتعلم كدلن العربية اللغة تعلم لو يسبق مل دلن

 .2010- 2009 الدراسة لسنة ىي البحث ذلذا الزمانية احلدكد -2

 اختبارات كىو الثانية، للمرحلة االختبار ىي البحث ذلذا ادلوضوعية احلدكد -3

 من درسها اليت اللغوية الطلبة كقدرة معرفة لقياس االختبار كىي التحصيلي

 .القراءة مهارة ىي االختبار ىذا كمادة قبل
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 المصطلحات تحديد -و 

 نفسية عضويّة عملية ىي كالقراءة. ادلكتوبة القراءة مهارة ىي البحث ىذا يف ادلادة

 مقركءة معاف إىل( كالضوابط كاحلركات احلركؼ )ادلكتوبة الرموز ترمجة فيها يتم عقلية،

. مفهومة( صامتة\مصوتة)

 كقدرة معرفة لقياس االختبار فهو التحصيل اختبار ىو البحث ىذا يف االختبار أما

. الثانية ادلرحلة يف قبل من درسوىا اليت اللغوية الطلبة

 

 السابقة الدراسات -ز 

 كمنها العربية اللغة اختبار دبوضوع عبلقة ذلا اليت الدراسات ىي السابقة الدراسات

: يأيت ما

 الدراسي االمتحاف يف االختبار بنود ربليل "كعنوانو ذخَتاء بو قاـ حبث -1

 للسنة باسوركاف احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطة بادلدرسة العربية اللغة النهائي

 ".2005-2004 الدراسية

 نوعية( ب كبنائو، االختبار بنود إعداد( أ: عن كصف يف البحث ىذا حبث

 االستيعاب عدـ( ج كالتمييز، الصعوبة كدرجة كالثبات الصدؽ ناحية من االختبار
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 اليت كالطريقة. كأسباهبا االختبار بنود ربليل يف االختبار كعامل العربية اللغة مدرس

: ىي كنتيجتو. الكيفي بادلدخل الوصفية طريقة ىي البحث ىذا يف تستخدـ

 جيرم االختبار بنود ترتيب يف االختبار عامل قدمها اليت اإلجراآت -(أ )

 كمل ذبرب مل االختبار اسئلة كلكن اجليدة كاإلجراآت الطريقة على

 نشر يف التوازف كجو من سلبيات ذلا حىت ادلتخصصُت على تعرض

 اإلجابة كمفاتيح كمعامل األسئلة بُت ادلناسبة كعدـ البحث، أصوؿ

. سلبيا التمييز جيد ككذلك

 ثبات مستول( 2 )اجليد الصدؽ مستول( 1: )االختبار نوعية -(ب )

 بنود من أكثر الصعوبة كدرجة( 3 )0،84 يعٍت عاؿ ىو االختبار

٪ 11،11 ىو جدا سهل كمستول (٪80 )متوسط مستول يف

 ىو االختبار سبييز كمستول٪ 8،89 ىو جدا صعب كمستول

 .الناقص

.  االختبار بنود ربليل يف العربية اللغة مدرسي استيعاب كعدـ -(ج )

 اإلمتحاف يف االختبار لياقة مستول "كعنواهنا فريهارتيٍت بو قامت حبث -2

 اإلسبلمية" بوصلوؿ إماـ "باجلامعة ادلكثف العربية اللغة دلادة األكىل للمرحلة النهائي

 ".2006-2005 الدراسة للسنة ببادنج احلكومية
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. الكيفية كالبيانات الكمية بالبيانات الوصفية الطريقة ىي ادلستخدمة الطريقة

: ىي كنتيجتو

 ادلعلم االختبار(- 2 )التحصيل االختبار(- 1 : )ىو االختبار نوع -(أ )

 االختبار أك التحريرم االختبار(- 4 )االمجايل االختبار(- 3)

. ادلقاؿ أك الذايت كاالختبار(- 5 )الكتايب

 .اجليد ىو االختبار صدؽ مستول -(ب )

 .0،87 يعٍت العاؿ ىو االختبار ثبات مستول -(ج )

 . ٪0،57 كىي جدا سهل تقديرىا الصعوبة درجة -(د )

 .ناقص تقديره التمييز مستول -(ق )

 يف االختبار منوذج ربليل يف األساتذة كوف على الدقيق الفهم عدـ -(ك )

( 1: )ىي مطلوب، ىو كما يقدمونو كال كأسباهبا النهائي االمتحاف

 اخلربات عدـ( 2 )االختبار، منوذج ربليل عن استيعاب عدـ

 معرفة نقصاف( 3 )االختبار، منوذج ربليل عن كادلفاىيم كادلعلومات

 عن الدقيق الفهم عدـ( 4 )االختبار، منوذج كربليل التقييم عن

 التمرين أك التدريب يف يشًتقوا مل( 5 )االختبار، منوذج ربليل كيفية

 .االختبار منوذج كربليل التقييم عن
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 من االختبار مادة ربليل "كعنوانو( 2004 )رمحاكايت يونيتا بو قامت حبث -3

 كحكومية اإلسبلمية باجلامعة العربية اللغة لتعليم اخلاص للربنامج الكتابة مهارة

 ".ماالنج

 الصعوبة كدرجة كثباتو كصدقو االختبار نوع كصف إىل البحث ىذا يهدؼ

: ىي كنتيجتو. كصفية طريقة ىي ادلستخدـ كالطريقة. لبنوده كسبييز

 يعترب الكتابة مهارة يف األكؿ الدراسي للفصل النهائى االختبار نوع -(أ )

 كاالختبار( اللغوم ادلدخل ناحية من )االنداماجي االختبار من

( األداء ناحية من )الكتايب كاالختبار( اذلدؼ ناحية من )التحصيلي

 من )كالذايت ادلوضوعي كاالختبار( التسيق ناحية من )ادلعلم كاختبار

(. القياس طريقة ناحية

 .منخفض ىو االختبار صدؽ مستول -(ب )

 .0،61 يعٍت متوسط ىو االختبار ثبات مستول -(ج )

 بندا 13ك جدا صعب مستول يف تقع بندا 23 ىي الصعوبة درجة -(د )

 .جدا سهل مستول يف تقع بنود 10ك متوسط مستول يف تقع

 مستول يف بندا 13ك عاؿ مستول يف بندا 23 ىو التمييز مستول -(ق )

 .التمييز عدـ كاحد كبند ناقص مستول يف تقع بنود 9ك متوسط
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 التبديل إىل حيتاج كاحد كبند التصحيح إىل ربتاج بندا 12 فهناؾ -(ك )

. القادـ االختبار يف استخدامها يف أك ببقائها بأس ال بنود 10ك

 النهائي اإلختبار "كعنوانو( 2009-2008 )العرفاف زين بو قاـ حبث -4

 2008-2007 الدراسية للسنة الثانوية ادلدرسة يف العربية اللغة دلادة الوطٍت

 كليمنتاف بنجارماسُت مبلكرماف الثالثة الثانوية ادلدرسة يف تقوديية ربليلية دراسة)

 ("اجلنوبية

 اللغة دلادة الوطٍت النهائي اإلختبار أسئلة مجيع لتحليل البحث ىذا يهدؼ

 خطوة تستخدـ. إندكنيسيا جلمهورية الوطنية الًتبوية الشؤكف طبعتها اليت العربية

 كرموز Split Half Methods البيانات ربليل كطريقة التصويرية اخلطوة البحث ىذا

Spearman Brown كنتيجتو. للثبات :

 العربية اللغة مادة يف الوطٍت النهائي االختبار يف تقاس اليت ادلهارة -(أ )

 يعٍت أسئلة 4ك القراءة مهارة يعٍت سؤاال 21. سؤاال مخسوف عدده

 ادلفردة يتعلق الذم اللغوم اجلانب يعٍت أسئلة 10ك الكتابة مهارة

. القاعدة يعٍت أسئلة 15ك

 (.0،71 )العالية الدرجة الثبات يقسم -(ب )

 .البسيطة الدرجة يف صعوبتها درجة تقسم -(ج )
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 .البسيطة الدرجة يف التمييز طاقة تقسم -(د )

 ىو البحث ىذا كأف. ادلتكاملة العربية اللغة اختبار يف الباحثُت بعض حبث قد

 كىي األخرل ناحية من البحث ىذا يقـو كلكن السابقة، الدراسة من التايل البحث

 يف األسئلة بنود ىي البحث ىذا يف ربلل اليت األسئلة كبنود. القراءة مهارة مادة يف حبث

. القراءة مهارة دلادة االختبار
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 الثاني الفصل

 النظري اإلطار
 

 التقويم -أ 
 تعريف -1

 عمل أك معُت، برنامج أىداؼ ربقق مدل على حكم إصدار عملية ىو التقومي

 الصفي، ادلوقف يف ىاـ جانب فهو الًتبوية، العملية يف أساسي جزء فالتقومي. معُت

. ادلنهج يف أساسي كجانب

 الوسيلة ىو رسبلف مصطفى كدكتور خاطر رشدل زلمود دكتور عند كالتقومي

 عملية كالتقومي أجلو، من كضع ما ربقيق يف ادلنهج صلاح مدل ربديد بواسطتها ديكن اليت

 كنواحى القوة نواحى ربديد يف التشخيص عملية كتتضح كقائيتو، عبلجية تشخيصية

 أك القوة جانيب كراء الكاملة األسباب تعرؼ كزلاكلة تعليمي، برنامج أم يف الضعف

. الضعف

                                                             

 .191 ص( 2003التوبة، مكتبة: الرياض )األكىل الطبعة العربية، اللغة تعليم طرائق اخلطيب، إبراىيم زلمد 

 كالتوزيع، كالنثر الثقافة دار: القاىرة )الدينية كالًتبية العربية اللغة تعليم رسبلف، كمصطفى خاطر رشدل زلمود 
 .213 ص( 2000
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 يف خاصة بطريقة عملية ىو التقييم (Linn )كلُت( Grounlund )غرنلور كعند

 اليت ادلهارات أك العلـو ربقيق يف النجاح مدل دلعرفة البيانات كتفسَت كربليل مجع

 يف النظر باستعماؿ القرار تقرير يف البيانات مجع عملية أك التعليم ىدؼ يتضمنها

. ادلعينة القياسية النتيجة

 الًتبوية العملية كىو الشيخ الرؤكؼ عبد كدكتور يونس علي فتحي دكتور كعند

 ربقيق مدل دلعرفة العربية، اللغة دائرة يف باألمر ادلعنيوف هبا يقـو اليت ادلخططة، ادلنهجية

 من سنة يف أك التعليمية ادلراحل من مرحلة يف العريبة اللغة لتدريس العامة األىداؼ

 كمضامينها كالكتب كأىدافها ادلناىج لتقومي إليو يلجؤكف كما الدراسية؛ السنوات

 العربية اللغة تدريس على ادلشرؼ بو يقـو ما كىو. ككيفا كما _ كتطويرىا لًتشيدىا

 ما كىو. موضوعاهتا من دلوضوع أك فركعها من لفرع اخلاصة األىداؼ ربقيق مدل دلعرفة

 لدركسو يرصدىا اليت األىداؼ ربقيق مدل دلعرفة الصف غرفة يف ادلدرس بو يقـو

. اليومية

 

 

                                                             

11
 M. Ainin dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006) p. 2 

 .175 ص سابق، مرجع الشيخ، الرؤكؼ كعبد يونس علي فتحي 
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: فهي التقييم أدكات أما

: من يتكوف االختبار،: أكال

. الشافاىية -(أ )

. الكتابية -(ب )

. السلوكية -(ج )

:  من يتكوف االختبار، غَت: ثانيا

 .ادلبلحظة أك ادلراقبة -(أ )

. اإلستبياف أك ادلقابلة -(ب )

. ادلقياس -(ج )

. االجتماعية عبلقة دراسة -(د )

 .حالية دراسة -(ق )

 

 :التقويم عملية في عامة أسس -2

 أف قبل عامة أسسا ادلعلمُت من غَته يدرؾ كما العربية، اللغة معلم يدرؾ أف جيب

:  مايلي األسس ىذه كأىم ،التقومي بعملية يقـو
                                                             

13
 Nana Sudjana, op. cit., p. 6 
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 .اللغوية الظواىر كل لقياس تصلح كسيلة ىناؾ فليس التقومي، كسائل تنويع -(أ )

 تستخدـ، اليت التقومي أدكات يف كادلوضوعية كالثبات الصدؽ شركط توافر -(ب )

 فيعٌت الثبات أما أجلو، من صممت ما األداة تقيس أف بالصدؽ كادلقصود

 من رلموعة على تطبيقة يعاد عندما النتائج نفس االختبار يعطي أف

 سبق اليت اجملموعات مع خصائصها يف متكافئة تكوف أف بشرط التبلميذ

 االختبار تأثر عدـ هبا فيقصد ادلوضوعية أما عليها، االختار طبق أف

 .االختبار دلقدـ الشخصية بالعوامل

 ادلوقف هناية يف تطرح أسئلة على يقتصر فبل التقوديي، النشاط استمرار -(ج )

 بداية من مستمرا يكوف أف جيب بل الدراسي، الفصل هناية يف أك الصفي

 من يستمر الذم كىو بنائي،: نوعاف كالتقومي هناية، حىت التعليمي ادلوقف

 يف الناتج تقومي إىل يسعى الذم كىو كختامي هنايتو، إىل ادلوقف البداية

 .الدراسي الفصل أك الصفي ادلوقف هناية

 التبلميذ، بُت دييز الذم ىو اجليد فاالختبار الفردية، الفركؽ مراعاة  -(د )

 .ادلختلفة قدراهتم عن كيكشف

 التقويم وظائف -3
                                                                                                                                                                       

 .193-192. ص سابق، مرجع اخلطيب، إبراىيم زلمد 
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: ىي كظائف، لتقييم ذلك كعلى. التعليم عملية يف مهم دكر للتقييم

. هبا تقـو اليت التعليم عملية يف النجاح مدل معرفة: أكال

 كقت يف التعليمية عملية إقامة بعد الطبلب كربصيل كتطوير تقدمي معرفة: ثانيا

. معُت

. الًتبوية حلاجة: ثالثا

. التعليمية ادلناىج كربسُت تطوير حلاجة: رابعا

. التعليمية األىدؼ ربقيق: خامسا

 يف كمهارهتم كفاءهتم فيو. كاليهم إىل الطبلب تقرير تنظيم يف األسس: سادسا

. رلاالت احتبلؼ

 
 التقويم خصائص -4

:  يلي ما التقومي خصائص أف

 الشموؿ : أكال

                                                             

15
 Wayan Nurkancana dan Sunartana, Evaluasi Hasil Belajar (Surabaya: Usaha Nasional, 1990 ) 

p. 13 
16

 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Cetakan keempatbelas 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008 ) pp. 5-7 
17

 Nana Sudjana, op. cit., pp. 3-4 

 318 - 315 ص سابق، مرجع رسبلف، كمصطفى خاطر رشدل زلمود 
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 أف ينبغي ال أنو ىذا كبياف الشموؿ، التقوديي الربنامج يراعى أف جيب

 يتسع بل كادلفاىيم، كاحلقائق ادلعارؼ على القياس يف االىتماـ ينحصر

 كاالجتماعي، الشخصي كالتوافق الناقد كالتفكَت كادليوؿ االذباىات ليشمل

 بادلتعلم هتتم التعليم عملية كانت كإذا يتوازف، األساليب شىت تستعمل كأف

 أيضا التقوديي الربنامج اىتماما يكوف أف البلـز فمن شامبل، كليا اىتماما

 .كأنشطتو التلميذ جوانب لكل شامبل

 االستمرار : ثانيا

 جنب إىل جنبا معو يسَت التدريس مع متكامبل جزءا التقومي يصبح أف أم

 مستمرة بطريقة يتم بل الدراسي، العاـ هناية يف التقومي يأيت كال بأكؿ، أكال

 . تفاقمها قبل األخطاء تصحيح ديكن حىت كمنظمة

 التكامل :ثالثا

 كعندما معُت، حبكم القياـ عند استعماذلا يف ادلعلومات تتكامل أف بد ال

 الصحية بالواحي اخلاصة فادلعلومات احلكم، ىذا على بناء عمل خطة نضع

 مثبل تربط أف جيب كغَتىا كاالذباىات كاالجتماعي، العاطفي كالتوافق

 .بعينو ربصيل اختبار أك للتحصيل اختبارات بنتائج
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 كادلقصود كادلوضوعية كالثبات الصدؽ صفات التقومي أدكات يف يتوفر أف : رابعا

 جيب القراءة يف اختبارا صممنا فإذا لو صممت ما تقيس األداة ىو بالصدؽ

. القراءة على التبلميذ قدرة فعبل يقيس أف

 التنوع : خامسا

 صورة إىل نصل كي للتقومي ادلعركفة األدكات كل استخداـ يتم أف دبعٌت

 .ادلنشودة األىداؼ ربقق كمدل التدريس، حالة عن ككاملة كاضحة

 الدديقراطية : سادسا

 يف يشًتؾ أف أم التدريس، بعملية صلة لو من كل أراء أخذ يتم أف دبعٌت

 اذلدؼ ربقيق أجل من بينها فيما تتعاكف كبَتة رلموعة التقومي عملية

 .ادلطلوب

 باألىداؼ التقومي ارتباط : سابعا

 كأىدافو، ادلنهج فلسفة من أساسا كتنبع بل التقومي، عملية تسَت أف ينبغي

 أدكات عن سبخض ما فإف للمنهج، ادلوضحة األىداؼ عن بعدنا كإذا

 .مفيدة أك صادقة تكوف أف كبيانات معلومات من التقومي
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 التقومي اقتصادية : ثامنا

 االقتصادم فالتقومي كالتكلف، كالوقت اجلهد حيث من اقتصاديا يكوف أم

. كالتبلميذ ادلعلم كقت مراعاة يتطلب الوقت يف

 
 االختبار -ب 

 تعريف -1

 مرتبطة عملية فهو الشائعة، الًتبوم التقييم كسائل من كسيلة االختبار كاف

 أك النجاح عليها يًتّتب خاّصة، قواعد كفق معّينة أحواؿ يف تتمّ  زلّددة، بأىداؼ

. آخر إىل صفّ  من انتقاؿ من ذلك يعقب كما الرسوب،

 أف الدارس من يطلب اليت األسئلة من رلموعة بأنو اللغوم االختبار كتعريف

 كمقارنتو فيها تقدمو مدل كبياف معينة لغوية مهارة يف مستواه قياس هبدؼ ذلا، يستجيب

. بزمبلئو

                                                             

 249 ص سابق، مرجع معركؼ، زلمود نايف 

( 1986جامعة أـ القرل، : مكة) ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل رشدم أمحد طعيمة، 
 720ص 
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 االختبار أف (Sunartana )كسونرتانا( Wayan Nurkancana )نوركنجانا كاين قاؿ

 السلوكية قيم لتحصيل الطبلب من اجلماعة أك الفرد تعمل اليت أكثر أك كظيفة ىو

. ادلعينة قيم دبعاير أك باآلخر ادلقارنة كإصلازىم

 عليها جييب اليت األسئلة من رلموعة ىو االختبار أف سوجانا نانا عند أما

 قياس هبدؼ االختبار يستخدـ عاـ ضلو كعلى. سلوكيا أك كتابة أك شفاىة الطبلب

. الطبلب تعلم حصيلة

 
 االختبار أنواع -2

: يلي كما معياره، حيث من أنواعو تنقسم احلالة ىذه كعلى كثَتة، أنواع لبلختبار

: األىداؼ حيث من: أكال

 احلصيلة يف التقدـ مدل الكتشاؼ تستخدـ: التحصيلية االختبارات -(أ )

. معينة زمنية مّدة هناية يف ما، موضوع يف الطبلب أحرزىا اليت اللغوية

 صف، يف التبلميذ كاقع لتشحيص تستخدـ: التشخيصية االختبارات -(ب )

 لديهم كالقّوة الضعف مواطن لتحديد ادلطلوب، ادلستول كقف على

. ادلعُت العلم فركع من فرع يف
                                                             

21
 Wayan Nurkancana dan Sunartana, op. cit., p. 34 

22
 Nana Sudjana, op. cit., p. 35 
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: األداء حيث من: ثانيا

. الكتايب التعبَت بطريق تستخدـ: الكتابية االختبارات -(أ )

 التعبَت بطريق تستخدـ(: الشفهية )اللفظية االختبارات -(ب )

. الشفهي

: ادلخترب عدد حيث من: ثالثا

. الواحد الطالب إختبار حالة يف يستخدـ: الفردية االختبارات -(أ )

. الطبلب من مجاعة إختبار عند يستخدـ: اجلماعية االختبارات -(ب )

: األجوبة تقييم كيفية حيث من: رابعا

 أم بالضركرة، آخر إىل طالب من زبتلف إجابتو اختبار: ذايت اختبار -(أ )

 .السؤاؿ طبيعة حبكم

 عليها خيتلف ال زلددة إجابتو اختبار: موضوعي اختبار -(ب )

 .ادلصححوف

 

                                                                                                                                                                       

 .250 ص سابق، مرجع  معركؼ، زلمود نايف 

 .249 ص نفسو، ادلرجع 

25
 Wayan Nurkancana dan Sunartana, op. cit., p. 34. 

 5ص  (2000دار الفبلح للنشر كالتوزيع، : صويلح)الطبعة األكىل االختبارات  اللغوية، زلمد علي اخلويل،  
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 الجيد االختبار صفات -3

: مايلي اجليد االختبار يف يشرط

 الصدق: أكال

 كاف فإذا. يقيسو أنو مايدعي يقيس الذم االختبار ىو صادؽ االختبار

 تقيس أسئلة على حيتوم أف يصح فبل االستيعاب قياس إىل يهدؼ االختبار

. النحو أك اإلمبلء

 الثبات: ثانيا

 بعد ثانية مرة أنفسهم الطبلب أخذه إذا الذم االختبار ىو الثابت االختبار

 ادلرة يف درجاهتم من قريبة درجات أك ذاهتا الدراجات على حصلوا معقولة مدة

 ىذا فإف الثانية، كالدرجات األكىل الدرجات بُت كبَت فرؽ حصل إذا أما. األكىل

. االختبار يف ما خلل كجود على يدؿ

 التدريج سهولة: ثالثا

 عشرات ادلعلم كقت من اليستغرؽ التدريج سهل يكوف اجليد االختبار

. الساعات

                                                             

-167ص  (2000دار الفبلح للنشر كالتوزيع، : صويلح)أساليب تدريس اللغة العربية  زلمد علي اخلويل، 
168. 
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 التمثيل: رابعا

 عدد زيادة كىذا. جيدا سبثيبل خيتربىا اليت الدراسية ادلادة ديثل اجليد االختبار

 أغلب يف التمثيل إىل أقرب ذلك كاف األسئلة عدد زاد كلما إذ األسئلة،

. احلاالت

 التمييز: خامسا

 يأخذ الذم فاالختبار. ادلختلفة الطبلب مستويات بُت دييز اجليد االختبار

 ىو كليس شليزا، اختبارا ليس موحدة درجة أك مئة أك صفرا الطبلب مجيع فيو

. ادلطلوب باالختبار

 الوقت: سادسا

 الوقت أك الزائد فالوقت. الطالب إلجابة األمثل الوقت يعطي اجليد االختبار

. االختبار جبودة يضر الناقص

: كمايلي "اللغوية االختبارات "األخرل كتابو يف اخلويل علي زلمد كزاده

 التعليمات: أكال

. ذاهتا االختبار كرقة يف مكتوبة زلددة كاضحة االختبار تعليمات تكوف أف

                                                             

 24-23، 20 مرجع سابق، ص االختبارات  اللغوية، زلمد علي اخلويل، 
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 كتعليمات عاـ بوجو كلو االختبار زبص عامة تعليمات: نوعاف كالتعليمات

. حدة على سؤاؿ بكل خاصة

:  من مثل االختبارات تعطي تعليمات سلتلفةتعليماتأف ك

أحيانا يطلب االختبار من الطالب أف جييب عن عدد . ربديد عدد األسئلة -(أ )

 .من األسئلة، ال عن مجيع األسئلة

ىل ىي أماـ : غالبا يوضح االختبار مكاف اإلجابة. ربديد مكاف اإلجابة -(ب )

السؤاؿ أـ ربتو؟ ىل ىي على نفس ككرقة األسئلة أـ على كرقة منفصلة؟ 

أحيانا حيدد االختبار حرية االختبار يف بعض . ربديد األسئلة اإلجبارية -(ج )

. األسئلة كلكن جيرب الطالب على إجابة بعض االسئلة

ىل ىي . غالبا ما حيدد السؤاؿ طريقة اإلجابة. ربديد طريقة اإلجابة -(د )

مفصلة أـ موجزة؟ ىل ىي تعريف أـ شرح؟ ىل ىي تعريف أـ أمثلة؟ ىل 

لئلجابة حدككد كمية أـ ليس ذلا حدكد؟  

بعض االختبارات ربدد عقوبة على اإلجابات اخلاطئة، . عقوبات التخمُت -(ق )

كخاصة يف االختبارات ذات االختيارات ادلتعددة، كذلك بقصد تقليل جلوء 

 .الطالب إىل التخمُت األعمى
                                                             

 .257-255ص  (2001دار الفبلح للنشر كالتوزيع، : األردف)ادلهارات الدراسية زلمد علي اخلويل،  
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 الشكل: ثانيا

: التالية األمور فيو تراعى منسق شكل ذك اجليد االختبار

 القسم كاسم الدراسية ادلادة اسم تبُت اليت ادلقدمة دبعلومات يبدأ -(أ )

 كتصنيف اجلامعة أك ادلدرسة كاسم ادلادة أستاذ كاسم االختبار كمادة

 .االختبار

 يتسلسل التقسيم كاضحة كبنود كاسئلة أجزاء إىل االختبار ينقسم -(ب )

 .جيد ضلو على ترقيمها

 الفراغات( ذاهتا األسئلة كرقة تكوف قد اليت )اإلجابة كرقة على تظهر -(ج )

 كاملة مستقيمة خطوطا الفرغات ىذه تكوف كقد. لئلجابات اددة

 .ادلتوقع اجلواب طوؿ حسب سطور، من أجزاء أك كاملة سطورا أم

 الطباعية األخطاء من يلخو حىت كافيا تدقيقا طباعيا االختبار يدقق -(د )

 .االختبار إجراء أثناء يف مشكبلت بنشأ كيبل سواىا أك

 اليد خبط مكتوبا يكوف أف على مطبوعا االختبار يكوف أف يفصل -(ق )

 .كاإلتساؽ كالًتتيب الوضوح من أكفر قدرة لتحقيق

 

 العربية اللغة اختبار -4
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: مها نوعُت، إىل العربية اللغة اختبار يتنوع

. اللغوم عناصر ناحية من العربية اللغة اختبار ىو العربية اللغة عناصر اختبار: أكال

: كىي اختبارات ثبلث يوجد

 األصوات اختبار -(أ )

 تكوف فونيماهتا بُت دييز أف كيستطيع اللغة أصوات خيدؽ من كل أف

. يقاؿ أك يسمع ما كل فهم على القدرة لديو

 اللغة أصوات مناىج مجيع توسع على حيتوم األصوات اختبار أف

 ضلو األخرل، صوت إىل صوت سبييز يف الفرد قدرة لقياس كىو. العربية

. الصوتية كالكتابة الثنائيات كنطق الثنائيات بُت كالتمييز اجلهرية القراءة

 كالتمييز اجلهرية القراءة: منها طرؽ بعدة النطق خيترب أف ادلمكن من

 العليا ادلراحل يف ادلمكن من الصوتية، كالكتابة الثنائيات كنطق الثنائيات بُت

 .صوتية كتابة أك فونيمية كتابة مجلة يكتب أف ادلتعلم من يطلب أف

 ادلفردات اختبار -(ب )

: كمها ،فرقتُت على االختبار ىذا يستخدـ

                                                             

 107 ص( 1996 سعود، ادللك جامعة: الرياض )الثانية الطبعة ،اللغة اختبارات زلمد، اخلالق عبد زلمد 

 157-158 مرجع سابق، ص أساليب تدريس اللغة العربية، زلمد علي اخلويل، 
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: ضلو. ادلفردات معنوية فهم على االختبار ىذا تأكيد التعريف، -(1)

. ذلك كغَت كاألضداد ادلًتادفات

. اجلمل يف ادلفردات استعماؿ على االختبار ىذا تأكيد التطبيق، -(2)

 . ذلك كغَت كاالستعماؿ التكملة: ضلو

 

 الًتاكيب اختبار -(ج )

 كأشكاؿ( الصرؼ )الكلمات أشكل على الًتاكيب اختبار تأكيد

 تركيب يف األخطاء لتصحيح الًتاكيب اختبار كاستخدـ(. النحو )اجلمل

. كالكبلـ الكتابة

 األربع ادلهارات اختبار: ثانيا

 ك اإلستماع مهارة كىي األساسية الكفاية على األربع ادلهارات اختبار تأكيد

 تتكوف احلالة ىذه كعلى. الكتابة مهارة ك الكبلـ مهارة ك القراءة مهارة

: من أربع مهارات إختبار

 اإلستماع مهارة اختبار -(أ )

                                                                                                                                                                       

32
 M. Ainin dkk, op. cit., p. 132 

33
 Loc. Cit. p. 130 
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 بعملية تتعلق ألهنا الصحيحة، الستماع قدرة على اختبار ىذا تأكيد

: ىي كفاءهتا كقرينة. ادلواصبلت

. احلركؼ أصوات تعرؼ على القدرة -(1)

 .احلركؼ أصوات تفرؽ على القدرة -(2)

 .ادلفردات تفهم -(3)

 .اجلمل تفهم -(4)

 .ادلسموع نص تفهم -(5)

 .ادلسموع نص على األراء كتعبَت -(6)

 القراءة مهارة اختبار -(ب )

 إىل هتدؼ القراءة مهارة اختبار أف (Nurgiyantoro )نورجينطار قاؿ

 االىتماـ، على حيتاج العربية اللغة اختبار يف أما. ادلقركءة نصوص تفهم

(. اجلهرية )الصوتية قراءة يف خاصة

: من تتكوف كفاءهتا كقرينة

 .القراءة إصابة -(1)

                                                             

34
 Loc. Cit., pp. 134-135 

35
 Ibid. p. 142 
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 .الطبلقة -(2)

 .التجويد -(3)

 .كالفصاحة -(4)

 الكبلـ مهارة اختبار -(ج )

 استعماؿ يف اللغوية قواعد فهم توسع على الكبلـ مهارة اختبار تأكيد

: من الكبلـ مهارة كتتكوف. العربية اللغة

 .األلفاظ -(1)

 .اللغة قواعد -(2)

 .ادلفردات -(3)

 .الطبلقة -(4)

 .كالفهم -(5)

 الكتابة مهارة اختبار -(د )

 العامة كعلى. اللغوم عناصر توسع على الكتابة مهارة اختبار تأكيد

 إنشاء كاختبار ادلوجة إنشاء اختبار كمها قسمُت، إىل اختبار ىذا ينقسم

 .احلرة

                                                             

36
 Loc. Cit., p. 36 
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 كتابة تقومي عند مراعاهتا ينبغي جوانب ثبلثة Nunan اقًتح كقد

 (Organization) األفكار كتنظيم  (Content) ادلضموف  :كىي الطبلب،

. (Grammar) النحوية كالقواعد

 
 
 

 القراءة مهارة -ج 
 تعريف -1

. مجعو: الشيئ كقرأ تبل أك طالع كىي( أ-ر-ؽ )قرأ كلمة من القراءة

 كأكؿ مكية كىي العلق سورة الكرمي القرآف يف ذكر كما بالقراءة تعاىل ا أمر كقد

: القرآف من نزؿ ما

مِب  اقػْأرَرأْأ ﴿  ﴾خَرلَرقَر  الَّذِبم رَربِّبكَر  بِباسْأ

 خلقك الذم ا بقدرة قارئا صر أم. القراءة من بو أمرت ما افعل أم( اقرأ)

 كقد كاتبا، كال قارئا يكن مل كسلم عليو ا صلى فإنو كذلك، تكن مل أف بعد كإرادتو

                                                                                                                                                                       

37
 Ibid. p. 144 

38
 David Nunan, Practical English Language Teaching (New York: McGraw Hill, 2003) p. 94 

مؤسسة علي معصـو معهد كرابياؾ اإلسبلمي، : يوغياكرتا) قاموس العصرم أتابك علي كأمحد زىرم زلضر، 
 .1441ص  (1998

 1: (سورة العلق) 96 القرآف، 
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 كإف يقرؤه، كتابا عليو كسيُنزؿ كاتبا، يكن مل كإف قارئا يكوف بأف اإلذلي األمر جاءه

 يوجد أف قادر كأكجدىا، الكائنات خلق الذم إف – ذلك كقصارم. يكتبو ال كاف

. تعلمها لك يسبق مل كإف القراءة، فيك

 احلركؼ )ادلكتوبة الرموز ترمجة فيها يتم عقلية، نفسية عضويّة عملية القراءة إف

. مفهومة( صامتة\مصوتة )مقركءة معاف إىل( كالضوابط كاحلركات

 مثبل ادلكتوبة زماف كتقدمي تطوير من األخبار يفهم أف الفرد يستطيع بالقراءة

. كاجملّلة كالكتاب اجلريدة

 على ربتاج العربية اللغة قراءة كيف. التعليمية عملية يف مهما القراءة مهارة كاف

. احلركؼ دبخارج كادلناسبة الفصيحة القراءة

 كمعلوماتو اإلنساف فكر لتنمية جدا مهمة القراءة أف الناقة كامل زلمود كقاؿ

: جانبُت تشتمل احلقيقية فالقراءة إذف. حوائجو إىل بالنسبة األمور مواجهة يف كفهمو

 تعرؼ أم ادلكتوبة للرموز الفسيولوجية اإلستجابات يشمل ميكانيكيا جانبا: أكال

. هبا كالنطق الكلمات

                                                             

 (دار الفكر، دكف السنة: القاىرة) اجمللد العاشر، اجلزء الثامن كالعشركف تفسَت ادلراغي، أمحد مصطفى ادلراغي، 
 .199-198ص 

 .85 ص سابق، مرجع معركؼ، زلمود نايف 
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 كتقوديو الكاتب فكر كربصيل كتفسَتىا ادلعاين فهم يشمل عقليا جانبا: ثانيا

. منو كاالستفادة للقارئ السابقة باخلربة ذلك كل كربط, عليو كاحلكم

 
 

 القراءة أنواع -2

: مها نوعاف، إىل القراءة تنقسم

 هبا، صلهر اليت الواعية الربّانية القراءة ىي(: اللسانية اجلهرية )الصوتية القراءة: أكال

 .لآلخرين كُنسمعها فنسمعها اإلنساف، عند الصويت اجلهاز بواسطة

 اليت اجلوانية االستعابية القراءة ىي(: الصامتة العينية )القلبية القراءة: ثانيا

. الصويت اجلهار فيها اليستخدـ

 
 القراءة مهارات -3

 استخدامها على كالقدرة منها، كالتمكن القراءة، مهارات معرفة إىل احلاجة كتتأكد

 احلاضر عصرنا يف القارئ أف كاقع من القراءة بعملية تتصل اليت ادلختلفة ادلواقف يف

 كسائل لو يسرت احلاضر عصرنا يف فالقارئ ادلاضية، العصور يف القارئ عن خيتلف
                                                             

 ص( 1985 القرل، أـ جامعة: ادلكرمة مكة )أخرل بلغات للناطقُت الغربية اللغة تعليم الناقة، كامل زلمود 
186-187. 

 .91-90 ص سابق، مرجع معركؼ، زلمود نايف 
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 تظهر يـو فكل الكتب، على احلصوؿ سبل( التكنولوجي )كالتقدـ احلديثة، الطباعة

 الوقت جيد ال أنو يف تتمثل اليـو قارئ فمشكلة كالثقافة، بادلعرفة شللوءة كرلبلت صحف

 كالدكرات كاجملبلت، كالصحف الكتب يف جديد كل دبتابعة لو يسمح الذم الكايف

 يف سريعا قراءتو، يف سريعا يكوف أف العصر لقارئ مهما كاف ىنا كمن كغَتىا، كالنشرات

 بعضها إىل أشرنا للقراءة متعددة مهارات الباحثوف كضع كقد فهمو، يف سريعا ربصيلو،

 بعض إليها كنضيف ىنا، صلملها أف كديكن السابقة، القراءة أغراض عن تكلمنا عندما

: يلي فيما احلاضر عصرنا يف للقارئ اذلامة ادلهارات

 دقة فيها يلـز كال: بأنواعها كالكتب كاجملبلت للصحف السريعة القراءة مهارة: أكال

 نوعيتو اختلفت مهما فرد لكل البلزمة ادلهارات من ادلهارة ىذه كتعد الفهم،

 أحداث ليعرفوا كيقرأكهنا، الصحف، يشًتكف يـو كل فالناس. زبصصو أك

 األديب النتاج على كيطلعوا جديد، كل كيتابعوا الرياضة، كأخبار العامل،

. الصحف صفحات على ادلعركض النثرم أك الشعرم

                                                             

 ادلسلم، دار: الرياض) األكىل الطبعة ،تدريسها كطرائق ماىيتها اللغوية ادلهارات علياف، زلمود فؤاد أمحد 
 .146-144 ص (1992
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 فحص يف يرغب عندما القارئ حيتاجها اليت كىي: ادلركزة القراءة مهارة: ثانيا

 كفهم باللفظ، ادلعٌت ربط على القدرة كيلزمها كتأمل، بعمق موضوع

 .لو ادلناسب ادلعٌت كاختيار السياؽ، من الكلمات

 أمهية ربديد تتطلب ادلهارة كىذه ادلتنوعة، األغراض يف كذلك: التصفح مهارة: ثالثا

 عن البحث يف تفيد كما قرلء، شلا للمختار كمبلءمتها ادلطلوبة، ادلادة

 أك امتحاف نتيجة معرفة أك صديق، عنواف أك ىاتف، رقم أك معلومة،

 على تعُت معينة ألفاظا كيلتقط يريد، ما حيدد أف القارئ كعلى مسابقة،

 .يريد ما إىل الوصوؿ

 كعندئذ ادلقركءة، كادلادة اخلاصة خربتو بُت القارئ ديزج كفيها: الربط مهارة: رابعا

 كيربط كيقارف فيحلل االختبلؼ، كأكجو االتفاؽ، أكجو يعرؼ أف ديكنو

 .بينهما

 كيربط األصلية، مصادره من كتب ما القارئ يتتبع كفيها: النقد مهارة: خامسا

 الرئيسة، األفكار حيدد مث( الرجعية التغذية )اخلاصة دبعلوماتو ىذا كل

 كادلراجع بادلوضوع، كصلتها األدلة، صدؽ من كيتأكد الفرعية، كاألفكار

 عدـ النقد مهارات أىم كمن جوانبو، مجيع من العمل كتقييم األصلية،

 .قليب ميل أك شخصية عاطفة على بناء رأم دكف لرأم التحيز
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: ىي أصلية مهارات مخس ربت مجيعها السابقة ادلهارات تندرج أف كديكن

. مناسبة بسرعة ادلعرب السليم النطق على القدرة كىي: اللفظية ادلهارة: أكال

 كنقدىا كربليلها كفهمها األفكار ترتيب على القدرة كىي: الفهم مهارة: ثانيا

 .كربطها

 كالتدريب فيهما، الصعوبة على بالتغلب كاجلهرية الصامتة القراءة ربسُت منو: ثالثا

 .عليهما

 كسبلمة ادلعٌت، كسبثيل الصويت، التنغيم مع اجلهرية، القراءة يف االنطبلؽ: رابعا

 .األداء

 جلسة: من القراءة يف الكفاءة تنتج اليت كمهاراهتا القراءة عادات ربقيق: خامسا

 الضوء كاستخداـ البصر، ربريك كطريقة الكتاب، إمساؾ كطريقة صحيحة،

 بادلمارسة تدرؾ اليت األمور ىذه آخر إىل..كادلكاف الزماف ظركؼ كمراعاة

 .كالتعود

 أحسن إذا مقدكره يف أمر عليها كالسيطرة ادلهارات لتلك القارئ كاكتساب 

 العاـ الفهم على مبنية فالقراءة تقابلو، اليت الصعوبات على كتغلب نفسو، تدريب
                                                             

 ص( 1966 ادلعارؼ، دار: القاىرة )الثانوية ادلرحلة يف العربية اللغة تدريس رلاكر، علي الدين صبلح زلمد 
304. 
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 كسيلة ىو السياؽ كإف النص، يف كلمة كل فهم إىل االلتفات دكف ادلقركءة للمادة

 .الفهم إىل

: يلي كما العربية، اللغة تعليم يف القراءة مهارة كأىداؼ

. األساس القراءة مهارة اكتساب: أكال

 األفكار كاستنباط ادلناسبة، بالسرعة الواعية االستعابية القراءة على القدرة:  ثانيا

 .اجلزئية كادلعلومات العامة

 اللغوية كاألمناط كالرباكيب األلفاظ باكتساب اللغوية، الطبلب ثركة إثراء: ثالثا

 .القراءة نصوص يف ترد اليت

 .صحيح لغوم بأسلوب كتنمتو( كالكتايب الشفهي )التعبَت مستول ارتقاء: رابعا

 .كالثقافية كالعملية ادلعرفّية الطالب خربات توسيع: خامسا

 .الطالب عند زلببا نشاطا القراءة جعل: سادسا

 .كالعلـو ادلعارؼ اكتساب  يف القراءة توظيف: سابعا

 مراحل مجيع يف ادلختلفة الدراسية ادلواد تعلم على الطالب مساعدة: ثامنا

 .التعليم

                                                             

47 W.G. Cutts, Modern Reading Instruction (New Delhi: Prentice-Holl of India, 1965) P. 26 

 .89-88 ص سابق، مرجع معركؼ، زلمود نايف 
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. نبيو كسنة ا بكتاب كتغزيزىا الصلة تأكيد: تاسعا

 
 (المقروء فهم )الفهم -4

 كاخلطوة. القػراءة كل من اذلدؼ كىػو ادلقركء، فهم أل ادلعػٌت فهم بو فيقصد الفهم

 ضركرم، أمر بالرمز اخلربة كربط. ادلكتوب بالرمز القػارئ خربة ربط العملية ىذه يف األكىل

 القارئ كلكن كاحدة، كلمة من ادلعٌت القارئ إىل يصل ال كقد. الفهم أشكاؿ أكؿ لكنو

 للجمل، كأجزاء الكلمات كيفهم السياقي تركيبها يف الكلمات يفّسر أف يستطيع اجليد

 الربط القراءة يف الفهم كيشمل. للموضوع كأجزاء كالفقرات للفقرات، كأجزاء كاجلمل

 كتنظيم ادلناسب، ادلعٌت كاختيار السياؽ من ادلعٌت كإجياد كادلعٌت الرمز بُت الصحيح

 احلاضرة األنشطة بعد يف كاستخدامها األفكار ىذه كتذكر ادلقركءة، األفكار

 .كادلستقبلة

 بالنسبة أما. كاخلربة النضج: مها لعاملُت زلصلة األطفاؿ عند اللغوم النمو كيعترب

 كبالنسبة. آخر إىل شخص من- ما حد إىل- خيتلف فهذا لئلنساف الداخلي للنضج

 أك الغنية باخلربات تزكده بو خاصة بيئة يف يعيش طفل كل أف شك فبل للخربة،

                                                             

 ص( 1977 الثقافة، دار: القاىرة )العربية اللغة تعليم أساسيات الناقة، كامل كزلمود يونس على فتحى 
185. 
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 اللغوم منوىم يف  األطفاؿ خيتلف ذلك على كبناء. ظركفو حسب كل الفقَتة، باخلربات

. نضجهم كمدل بيئاهتم الختبلؼ كذلك ادلدرسة داخل اخلربات بنفس مركا كلو حىت

 حىت ادلختلفة، العمر مدارج كيف ادليبلد، منذ اللفظية غَت اللغة الطفل يكتسب

 تعاملو يف كيسر بسهولة اللغة استخداـ من ديكنو كالذم ادلناسب اللغوم ادلستول يصل

. االجتماعي

 Verbal اللغوم الفهم على كمنوىا، اكتساهبا يف تعتمد القراءة كمهارة

Comprehension  .الطفل فإدراؾ. بالقراءة ادلتصلة للمهارات احلاسي احلركي كالتدريب 

 اللغوم كالقياس التماثل كإدراؾ كاحلركؼ، الكلمات بُت القائم كاالختبلؼ للتباين

Verbal Similarity and Analogy، مهارة كمنو اكتساب يف أساسية عوامل تعترب كىذه 

 ىذا كيف القراءة، أثناء السريعة Jumping Motion ادلتوثبة احلركة على العُت كتدريب القراءة

. القراءة مهارة كمنو اكتساب على يساعد ما

. األكىل اللغة انشاء دبرحلة تتعلق أكثر الثانية اللغة تنمية أف Anderson كقاؿ

 :كىي القراءة، يف متعددة كفاءات عن Jonathan Anderson كقسم

                                                             

 .174-173 ص( 1997 العريب، الفكر دار: القاىرة )العربية اللغة فنوف تدريس مدكور، أمحد علي 

 سعود، ادللك جامعة ادلكتبات شؤكف عمادة: الرياض )النفسي اللغة علم منصور، أمحد سيد اجمليد عبد 
 .190 ص( 1982

52 David Nunan and Carter Ronald, Guide To teaching English to Speakers of Other Language 

(Australia: Cambridge University Press, 2001) p. 22. 
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 ادلعٌت معرفة -(أ )

 بوضوح الكلمات فهم سرعة معرفة -(ب )

 الرئيسة الفكرة إدراؾ كفاءة -(ج )

 السببية العبلقة فهم كفاءة -(د )

 االستدالالت تصور كفاءة -(ق )

 ادلؤلف اذلدؼ فهم كفاءة -(ك )

 منوذج: كىي أقساـ، ثبلثة إىل تنقسم القراءة يف الفهم اكتساب منوذج ككاف

Bottom-up كمنوذج Top-down كمنوذج Interactive .

 فيها اليت اجليد القارئ فيها القراءة عملية ىي Bottom-up منوذج أف Eskey ذكر

 ىذا كيقًتض. الكربل اللغة كحددة امناط كهتجئة كالكلمات احلركؼ التقميص إدراؾ

 احلركؼ يقوؿ األكؿ كيف. اليمٌت إىل اليسرل من عينو حبركة يقـو القارئ أف النموذج

. النص من كمجلة الفقرة مجلة إىل كالكلمات الكلمات إىل احلركؼ كيشًتؾ

                                                                                                                                                                       

53 Jonathan Anderson, Efficient Reading A Practical Guide (Sidney: McGraw-Hill Book 

Company, 1969) p. 109. 



 

 

42 

 

 الكلمات معرفة يف الطلبة بكفاءة يتعلق Bottom-up منوذج أف Gebhard كقاؿ

. النص يقرؤكف عندما كاجلمل

 رانلد كأضيف. يقرؤكف دبا تتصل اليت الطلبة خبلفية يتعلق Top-down كالنموذج

 خلفية أنواع إىل الشامل االنتباه يعطى Top-down منوذج ككاف نوناف كدافيد جرتَت

 أك" ادلعرفة "خصائص ستكوف الطبيعية كادلعرفة. للقراءة القارئ حيملو اليت كقيمة ادلعرفة

. ادلعرفة حسب اجلديد النص تصاؿ ال بقارئ كيتعلق عقلية شكل

 ادلعٌت البناء إعادة ىي القراءة أف Top-down بنموذج تقصد Eskey كقاؿ

 كفعالية. كاللغة التفكَت بُت التفاعل فيها عملية ىو النموذج، كىذا. الكفاءة حسب

 أف يدالف  Carel and Eisterhold. اجليد التقميص اإلدراؾ عناصر من تنتج ال القراءة

 Skemata كادلعرفة العالية بادلستول يتعلق إدراكي كنظاـ توقع Top-down منوذج عملية

. ادلعلومات لتبحث الواسعة

 اليت معريف سلوؾ نوع خصائص تعطى اليت القراءة عملية ىو Interactive كمنوذج

. للقارئ ادلعريف الًتكيب من كجزء ادلعينة ادلعلومات بأنواع تتعلق

                                                             

54 Jerry G Gebhard, Teaching English as a Foreign or Second Language (The University of 

Michigan Press, 1996) p. 200. 
55

 David Nunan and Carter Ronald, Op.Cit. p. 22. 
56 Edithia Gloria Simanjuntak, Developing Reading Skills for EFL Students (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) p. 21 
57

 Ibid, p. 8 
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 القراءة مهارة تقويم -5

 يف ك. صلة ذم غرض ضوء يف شيء مبلئمة أك صبلحية مدل تقدير ىو التقومي

 يف الًتبوية العملية صلاح مدل على هبا حيكم اليت  العملية بأنو التقومي يعرؼ الًتبية رلاؿ

 معينة تغيَتات مدل معرفة إىل ترمي التقومي عملية أف ك. ادلنشودة األىداؼ ربقيق

. ربقيقها ادلراد الًتبوية األىداؼ ضلو تقدمهم مدل معرفة أك ادلتعلمُت سلوؾ يف مرغوبة

: التالية باجلوانب خاص اىتماـ إعطاء للمنهج الشامل التقومي يتطلب ك

 األىداؼ تقومي: أكال

 ادلنهج تقومي: ثانيان 

 تدريسو أسلوب ك ادلعلم عمل تقومي: ثالثان 

 التبلميذ منو تقومي: رابعان 

 ادلراد األىداؼ ضلول تقدمهم مدل على احلكم التبلميذ منو بتقومي كيقصد

 منو تقومي كسائل كمن. نفسحركية ك انفعالية ك معرفية من ادلختلفة اجملاالت يف ربقيقها

 االختبارات طريق عن اجلانب ىذا تقومي يتم ك التحصيلي، اجلانب تقومي ىي التبلميذ
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 استخداـ يتطلب للتبلميذ التحصيلية القدرات قياس أف إىل اإلشارة ذبدر ك. ادلختلفة

. االختبارات أنواع من نوع من أكثر

 االستيعاب اختبارات أك ادلقركء االستيعاب اختبارات القراءة اختبارات ندعو

 كيف. ادلسموع االستيعاب اختبارات عن لتمييزىا ادلرئي االستيعاب اختبارات أك القرائي

 األسئلة عن اإلجابة مث صامتة قراءة مكتوب نص قراءة الطبلب من ادلعلم يطلب العادة،

 مستول كحسب ادلتاح الوقت حسب أكثر أك كاحدة فقرة النص يكوف كقد. تتبع اليت

 ما منها أشكاؿ عدة النص تتلو اليت األسئلة كتتخذ. االختبار أمهية كدرجة الطبلب

: يلي

 االستفهاـ اختبار -(أ )

 متعدد من االختيار اختبار -(ب )

 كاخلطأ الصواب اختبار -(ج )

 الفرغ ملء اختبار -(د )

 الًتتيب اختبار -(ق )

 ادلفردات اختبار -(ك )

                                                             

 .128-116. ص سابق مرجع ،اللغوية االختبارات اخلويل، علي زلمد 

 .128-116. ص نفسو، ادلرجع 
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 القواعد اختبار -(ز )

 مزاكجة اختبار -(ح )

 .ذلك كغَت القصَت النص فهم اختبار -(ط )

 :يلي فيما ,القراءة مهارة التقومي أغراض بعض كمن

. الكلمات على التعرؼ لسرعة -(أ )

. األشياء أمساء دلعرفة -(ب )

 .اجلمل كترتيب ادلعٌت لفهم -(ج )

 .كفهمها األسئلة قراءة دلعرفة -(د )

 .اجلمل مضموف دلعرفة -(ق )

 العربية الكلمة على للتعرؼ -(ك )

                                                             

     134-133 ص ،(1981 لبناف، مكتبة: بَتكت )كتعلمها، احلية اللغة تعليم العريب، اجمليد عبد صبلح 
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 الثالث الفصل
 البحث منهجية

 
 البحث منهج -أ 

 على يقـو البحث ىذا الف. كيفي مدخل ىو البحث ىذا يف البحث مدخل

 بيانات فهي الكمية البيانات أما. العدد أك احلساب على كاليقـو مكتوبة كلمات

. فحسب مساعدة

 دراسة ىذه موصوؼ كثَتة كمن كاآلدة نفسو الباحث تقدـ كيفية دراسة يف

 كسبنسر( Michael Little )ليتل كميكائيل( Roger Bullock )بوالؾ راغر كعند. بوصفية

 كموضوع ادلعٌت عن الفهم أكسع على كيفية دراسة توجو (Spencer Millham )ملهاـ

. فيها تقع اليت العملية ك السلوؾ

 ألف. تقوديي ربليلي كصفي منهج ىو الباحثة ستستخدمو الذم البحث منهج أما

 لتعليم اخلاص بالربنامج القراءة مهارة دلادة االختبار يف األسئلة بنود لتحلل البحث ىذا

. كصفيا بتقوديها الباحثة كتقـو. العربية اللغة

                                                             

61
 Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2002 ) p. 11 
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: يلي كما البحث ىذا يف التقومي كخطوات

 التقومي اذلدؼ ربديد -1

 باذلدؼ متصلة تقريبية معلومات منها صلمع أف ديكننا اليت ادلواقف تقرير -2

 إليها ربتاج اليت ادلعلومات من كمية ربديد -3

 التقومي كأساليب أدكات كبناء تصميم -4

 اددة ادلواقف كمن ادلقررة باألدكات البيانات مجع -5

 البيانات ربليل -6

 للوصوؿ سبهيدا ادلتاحة كالبدائل ادلتغيَتات هبا يتضح صورة يف البيانات تفسَت -7

 يدرس قرار أك حكم إىل منها

 جدكل مدل معرفة ديكن حىت تنفيذه كمتابعة القرار أك احلكم اصدار -8

 نقومو الذم السلوؾ أك الظاىرة أك ادلوقف ربسن يف التقوديية ادلعلومات

 الدائرة الصلة أك الطبيعة على تؤكد كىي التقومي باسم اخلطة ىذه كتعرؼ

 .الًتبوم للتقومي

 

                                                             

 .154 ص( السنة دكف ،: -القاىرة )كتنظيمو ادلنهج أساسيات كآخركف، ادلوجود عبد عزت زلمد 
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 وعينتو البحث مجتمع -ب 

 اجلامعة يف العربية اللغة لتعليم اخلاص بالربناج ىو البحث ىذا يف البحث رلتمع

 يف 4-ب فصل طبلب ىو عينتو أما دباالنج، احلكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالف

. طالبا 34 عينتو كعدد 2010-2009 الدراسي العاـ

 
 البحث أدوات -ج 

 :ىي الباحثة تستخدمها اليت أدكات

 ادلبلحظة -1

 طرؽ إحدل ىي( Harsja W. Bachtiar )خبتيار. ك ىرجا عند ادلبلحظة

 عن العلمية العلـو تطوير كيف. العلمية رلاالت يف للعلماء ادلناسبة العلمي البحث

 ابتداء يف تستخدمها اليت طريقة ىي ادلبلحظة أف العامل، يف ذبد اليت األشياء

 .العلمي البحث

                                                             

63
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cetakan II (Jakarta: PT Gramedia, 

1997) pp. 137, 139 
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 يف كيفية ىي ادلبلحظة أف( Ngalim Purwanto )بوركنطا جامل عند أما

 ذبد اليت كالبيانات. مباشرة كاجلماعة الفرد بنظر النظامية السلوكية كتقييد ربليل

. ادلراقبة عملية من جزء كىذا ادلبلحظة كتاب يف تكتب فيها

 كىي الًتكييب غَت ادلبلحظة ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة ادلبلحظة كنوع

 ادلبلحظة بأىداؼ ربددىا كلكن عمالية خبطة انشطاطها ربدد ال اليت ادلبلحظة

. نفسها

. كعينتو البحث رلتمع من ادليدانية أحوؿ معرفة ادلبلحظة ىذه يف كأىداؼ

: يلي كما كإجراءهتا

 مباشرة مبلحظة تقـو: أكال

 البيانات من فيها ذبد ما تكتب: ثانيا

 ادلبلحظة موضوع تقرر: ثالثا

 الًتكييب غَت أك احلرية ادلبلحظة ىي ادلبلحظة نوع أف: رابعا
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 ادلقابلة -2

 كلتجد معينة كظيفة يف كهتدؼ الفرد تستخدمها اليت كيفية كىي ادلقابلة

 .سلاطبا لسانا اجمليب من البيانات

 ال اليت ادلقابلة كىي ادلخطة غَت ادلقابلة الباحثة استخدمت البحث ىذا كيف

 .أىدافا ادلقابلة ىذه يف ككانت. أسئلتها كتركب زبطط

 ادلتعلقة البيانات لنيل االختبار كعامل ادلدرس على الطريقة ىذه كاستخداـ

 اتاجة البيانات نيل على كتقدر جيدة بصورة ادلقابلة ىذه كليكوف. البحث هبذه

 دلادة االختبار يف االختبار األسئلة من البيانات لنيل كىي احلوار أىداؼ أكال يضع

. العربية اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج القراءة مهارة

: يلي كما كإجراءهتا

 ادلقابلة أىداؼ تقرير: أكال

 األسئلة مادة تقرر كهبا ادلقابلة أىداؼ من ادلقابلة يف يعرب ما تقرير: ثانيا

 مباشرة مفتوحا ادلقابلة ىذه تقدمي: ثالثا

 ادلقابلة دليل تركيب: رابعا
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 الًتكييب غَت ادلقابلة ىي ادلقابلة نوع أف: خامسا

 البيانات مصادر -د 

 : مها ادلصدرين، من تتكوف البحث ىذا يف البيانات مصادر

 األسئلة من ادليدانية دراسة يف ذبد اليت البيانات كىي الرئيسية بيانات مصادر -1

 يف كالوثائق. العربية الغة لتعليم اخلاص الربنامج بو يقـو الذم االختبار يف

 القراءة مهارة دلادة االختبار يف االختبار األسئلة( أكال: )فهي البحث ىذا

 دلادة االختبار يف الطبلب إجابة( ثانيا.)العربية اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج

 .العربية اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج القراءة مهارة

 التقييم يف تبحث اليت ادلقاالت أك الكتب كىي الثانوية البيانات مصادر -2

 .الرئيسي دبصدر أك ادلوضوع هبذا كادلتعلقة األسئلة بنود كربليل كاالختبار

 

 البيانات تحليل أسلوب -ه 

 صعوبتو كدرجة االختبار ثبات دلعرفة البيانات ربليل أسلوب الباحثة تستخدـ

: كىو كسبييزه،

 الثبات تحليل -1
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: يلي دبا كتقومها. اإلختبار ذبزئة طريقة ىي البحث ىذا يف طريقة

. االختبار سلتربكف يقـو -(أ )

. الزكجية كالفرقة الفردية الفرقة كمها فرقتُت االختبار أسئلة تفرؽ -(ب )

. الزكجية كبنود الفردية بنود من أرقاـ حيسب -(ج )

 :ىو يستخدـ الذم الرمز أما الثبات، نصف كحيصل رقماف يرتبط -(د )

     2 x1x  ∑  =الثبات نصف 

2
2x∑  1

2x√∑  

 الفردية الفرقة أرقاـ مستو من األرقاـ ريغ:  1x: اإليضاح

2 x :الزكجية الفرقة أرقاـ مستو من األرقاـ ريغ 

 بركف سربماف برمز الكامل الثبات ليكوف الثبات نصف حيسب -(ه )

(Spearman Brown )كىو: 

 الكامل الثبات  = X 2 الثبات نصف
 1+ الثبات نصف

 

 الصعوبة درجة تحليل -2
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 نسبة يكوف أف تستطيع الصعوبة درجة أف (Djiwandono )جوندكنا قاؿ

: ىو البحث ىذا يف يستخدـ الذم الرمز أما )%(. مئوية

 % 100 × الصحيحة إجابة عدد
 سلترب عدد

 أك
 % 100( ×             الصحيحة إجابة عدد         )

 األسئلة بند كل الدرجة عدد × سلترب عدد

. جدا صعب أك متوسط أك جدا سهل من الصعوبة درجة يقرر كاآلخر

 
 التمييز تحليل -3

: ىي البحث يف تستخدمها اليت التمييز ربليل خطوات

. الدنيا األرقاـ إىل العليا األرقاـ من ادلخترب أرقاـ ترتيب -(أ )

 أك العليا جملموعة ادلخترب عدد من % 27 فهي عّينة، عدد تقرير -(ب )

. الدنيا أرقاـ أك الدنيا كجملموعة العليا أرقاـ

 يكوف أف يستطيع التمييز ككاف التمييز ربليل من االسئلة بنود ربليل -(ج )

 :يلي كما يستخدمو الذم كالرمز )%(. مئوية نسبة
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 د ص – ع ص
 ف

 أك
 د ص – ع ص

 األسئلة بند كل الدرجة عدد x ف

 

:   اإليضاح
. العليا اجملموعة من الصحيحة إجابة عدد : ع ص
. الدنيا اجملموعة من صحيحة إجابة عدد : د ص
. الدنيا اجملموعة أك العليا اجملموعة عدد : ف

 
 الدراسة تنفيذ مراحل -و 

: يلي كما البحث، ىذا يف الدراسة تنفيذ مراحل

 .االختبار اسئلة ربليل من التقومي اذلدؼ ربديد -1

 باذلدؼ متصلة تقريبية معلومات منها صلمع أف ديكننا اليت ادلواقف تقرير -2

 إليها ربتاج اليت ادلعلومات من كمية ربديد -3

 التقومي كأساليب أدكات كبناء تصميم -4

 دلادة االختبار يف الطبلب كإجابة االسئلة بنود من باألدكات البيانات مجع -5

 .العربية اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج ادلكتوبة القراءة مهارة

 كصفاتو كسبييزه صعوبتو كدرجة كثباتو االختبار اتول من البيانات ربليل -6

 .ادلستخدمة برموز اجليد
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 للوصوؿ سبهيدا ادلتاحة كالبدائل ادلتغيَتات هبا يتضح صورة يف البيانات تفسَت -7

 يدرس قرار أك حكم إىل منها

 معرفة ديكن حىت الوصفي كتقومي تنفيذه كمتابعة القرار أك احلكم اصدار -8

 السلوؾ أك الظاىرة أك ادلوقف ربسن يف التقوديية ادلعلومات جدكل مدل

 أك الطبيعة على تؤكد كىي التقومي باسم اخلطة ىذه كتعرؼ نقومو الذم

 .الًتبوم للتقومي الدائرة الصلة



 

 

56 

 

 الرابع الفصل

 ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض
 

 البيانات عرض: األول المبحث
 العربية اللغة لتعليم الخاص البرنامج عن لمحة -أ 

 مالك موالنا "للجامعة تابعة تعليمية كحدة ىي العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج

 ادلكثفة العربية اللغة تعليم إجراء عن مسؤكلة كىي. دباالنج احلكومية اإلسبلمية" إبراىيم

 .اجلامعة حـر داخل كتطويرىا

 الربنامج باعتماد دباالنج احلكومية اإلسبلمية" إبراىيم مالك موالنا "جامعة قامت

 أك كاملة سنة مكثفا الربنامج ىذا إجراء كيتم. اجلدد للطبلب العربية اللغة لتعليم اخلاص

 كادلرحلة الثانية كادلرحلة األكىل ادلرحلة كىي مراحل أربع إىل كتنقسمها. شهرا عشر أحد

 يف أياـ مخس العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج ىذا كأجرم. الرابعة كادلرحلة الثالثة

. يـو كل حصص بثبلث اجلمعة يـو إىل االثنُت يـو من بدءا األسبوع

 اللغة يف الطلبة مهارة تنمية إىل يهدؼ العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج إف

 أف ادلكثف التعليم ىذا من كيرجي. اإلسبلمية الدراسة كمفتاح أداة ىي كاليت العربية

 تطوير يستطيعوا حىت بأنفسهم العربية ادلراجع أك الكتب فهم على قادرين الطلبة يكوف
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 للحصوؿ كادلبلئمة اإلسًتاتيجية خبطواهتا اجلامعة ىذه قامت كقد. مستقبلهم يف العلـو

. اذلدؼ ىذا على

 على القدرة الطلبة تزكيد: أكال: ىي اخلاص الربنامج ىذا العامة كاألىداؼ

 العربية النصوص فهم على القدرة الطلبة تزكيد: ثانيا. ككتابة شفهية العربية اللغة استيعاب

. اإلسبلمية للدراسات

 ىذا على للحصوؿ كالبلئمة اإلسًتاتيجية حبطواتػها اجلامعة ىذه قامت كقد

 يف االشًتاؾ طريق عن ربريريا أـ شفهيا العربية اللغة دبهارات طبلبػها تزكيد كمنها اذلدؼ،

 مجيع يف اجلدد للطبلب كاملة سنة دلدة العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج يف ااضرة

. الدراسية الشعوب أك الكليات

 العربية "كتاب ىي العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج ىذا يف الدراسية كالكتاب

 زلمد.كأ حسُت الطاىر سلتار.كد الفوزاف إبراىيم بن الرمحن عبد.د كتأليفو" يديك بُت

 ىذا كاىداؼ. الشيخ آؿ الرمحن عبد بن زلمد.د كإشرافو فضل زلمد اخلالق عبد

 ادلهارات كىي اللغوية الكفاية: أكال: التالية الكفايات من الدارس سبكُت إىل الكتاب

 كالعناصر الكتابة، كمهارة القراءة كمهارة الكبلـ كمهارة االستماع مهارة من األربع اللغوية
                                                             

 .9 ص سابق، مرجع العربية، اللغة لتعليم اخلاص الربنامج دليل 

 .20 ص نفسو، ادلرجع 



 

 

58 

 

 االتصالية، الكفاية: ثانيا. النحوية كالًتاكيب كادلفردات األصوات من الثبلثة اللغوية

. الثقافية الكفاية: كثالثا

 الدكر يف جيلسوف ىم الذين اجلدد الطلبة مجيع ىم الربنامج ىذا يف كادلشًتكوف

. قبل من الربنامج ىذا يف يشًتكوا مل ىم الذين القدماء كالطلبة كالثاين األكؿ

 كىذه العربية، اللغة يف قدراهتم حسب على فصوؿ عدة إىل يقسموف الطلبة كىؤالء

 الطلبة كعدد االبتدائي، كالفصل ادلتوسط كالفصل ادلتقدـ الفصل من تتكوف الفصوؿ

. طالبا 35-30 بُت تًتاكح الفصل لكل

 كىذا االختبار، طريق عن ىو اخلاص الربنامج ىذا بو يقـو الذم التقومي أما

 الربنامج ىذا هبا قاـ اليت االختبارات أنواع كمن كربريريا، شفويا يكوف قد االختبار

: كاآليت

 على فصوؿ إىل الطلبة تصنيف إىل االختبار ىذا يهدؼ: التصنيف اختبار -1

 سبشى كالتعلم التعليم عملية تكوف أف كذلك العربية، اللغة يف قدراهتم حسب

 يف الطلبة دخوؿ قبل أك التعليمية العملية قبل االختبار ىذا كيقـو. يراـ كما

. الربنامج ىذا الفصل

 اليت اللغوية الطلبة كقدرة معرفة لقياس االختبار ىي: التحصيل اختبارات -2

 كىي األربع اللغة مهارات على تشمل االختبار ىذا كمادة قبل، من درسوىا
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 كل كزبترب. الكتابة مهارة ك القراءة مهارة ك الكبلـ مهارة ك االستماع مهارة

 أربع ككاف ادلرحلة كل بعد االختبار ىذا كيقـو. ادلختلفة كقت يف ادلهارات

. الرابعة ادلرحلة ك الثالثة ادلرحلة ك الثانية ادلرحلة ك األكىل ادلرحلة من مراحبل

 اللغوية الطلبة معرفة يقيس الذم االختبار ىو: الشمويل أك الشامل االختبار -3

 مادة على الفصوؿ كجلميع ادلدركسة ادلواد مجيع على ربتوم اليت الشاملة

 كمرة الثانية ادلرحلة آخر يف مرة مرتُت، كتقاـ أيضا، كاحد كقت يف كاحدة

 .الرابعة ادلرحلة آخر يف أخرل

 

 القراءة مهارة لمادة االختبار -ب 

 يف يناير من الرابع )4 كالتاريخ االثنُت اليـو يف القراءة مهارة دلادة االختبار أقيم قد

 كأىداؼ. القراءة مهارة ىي كادلادة 15.30- 14.00 االختبار كزمن( 2010 السنة

 ادلرحلة يف أك قبل من درسوىا اليت اللغوية الطلبة كقدرة معرفة لقياس ىو االختبار ىذا

. الثانية

: كىي أمناط مخسة من االختبار أسئلة تتكوف

 متعدد من االختيار فهو ادلوضوعي ىو االختبار كنوع( أ )األلف النمط -1

 اإلجابة اخًت مث الفقرة إقرأ "كىي أمور اربعة فيو درجة، 50 فتقديره
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 بوضع العبارة أكمل"ك" خط ربتها اليت الكلمات مرادؼ عُت"ك" الصحيحة

 اليت للكلمات ادلفرد أك اجلمع ىات"ك" خط ربتها اليت للكلمات ادلضادة

". خط ربتها

 كاخلطأ الصواب األسئلة فهو ادلوضوعي ىو االختبار كنوع( ب )الباء النمط -2

 إقرأ "كىو كاحد أمر فيو درجات، 5 فتقديرىا( ال)ك( نعم )األسئلة من

 )×(". عبلمة بوضع( ال)بػ أك( نعم)بػ أجب مث الفقرة

 بتعريفها الكلمة تكملة فهو ادلوضوعي ىو االختبار كنوع( ج )اجليم النمط -3

 كالتعريف الكلمة بُت صل "كىو كاحد أمر فيو درجات، 5 فتقديرىا

". ادلناسب

 فتقديرىا األسئلة عن اإلجابة فهو ادلقايل ىو االختبار كنوع( د )الداؿ النمط -4

". أسئلتها عن أجب مث الفقرة إقرأ "كىو كاحد أمر فيو درجات، 10

 إىل العربية اللغة من الًتمجة فهو ادلقايل ىو االختبار كنوع( ىػ )اذلاء النمط -5

 ىذه ترجم "كىو كاحد أمر فيو درجة، 15 فتقديرىا اإلندكنيسية اللغة

". اإلندكنيسية اللغة إىل العبارات
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 الثانية، ادلرحلة يف الدراسية مادة من يأخذ القراءة مهارة دلادة االختبار زلتول أف

 دبادة يرتبط ألف جيدا االختبار زلتول ىذا كيكوف. الثقافية كالكفاءة اللغوية الكفاءة كىو

. الثانية ادلرحلة يف الدراسية

 4,1 جدكؿ
 القراءة مهارة دلادة االختبار زلتول

 البنود رقم المادة وأنماطو االختبار نوع

 ادلوضوعي: االختبار نوع

: متعدد من االختيار -أ 
 الفقرة قراءة -

 الصحة -
 اذلوايات -
 العطلة -
 كاألماكن الناس -
 اجلو -
 كالعمرة احلج -
 السفر -

 28ك 27 ،26 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 -
- 7 
 10ك 19 ،18 ،17 ،16 ،10 ،9 ،8 -
 15ك 14 ،13 ،12 ،11 -
 23ك 22 ،21 -
 25ك 24 -
 30ك 29 -

 الكلمة مرادؼ - كالقواعد الًتاكيب -
 الكلمة مضادة -
 مفرد أك مجع -

 الكلمة

 35ك 34 ،33 ،32 ،31 -
 40ك 39 ،38 ،37 ،36 -
- 41، 42، 43، 44، 45، 46، 

 50ك 49 ،47،48

 ادلوضوعي: االختبار نوع

 كاخلطأ الصواب أسئلة -ب 
 (ال أك نعم)

 5ك 4 ،3 ،2 ،1 كاألماكن الناس -

 10ك 9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 الكلمة تعريف - ادلوضوعي: االختبار نوع
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 بتعريفها الكلمة تكملة -ج 

 ادلقايل: االختبار نوع

 األسئلة عن اإلجابة -د 

 كاألماكن الناس -
 التسوؽ -

 3ك 2 ،1 -
 5ك 4 -

 ادلقايل: االختبار نوع

 إىل العبارات الًتمجة -ق 
 اإلندكنيسية اللغة

 كالعمرة احلج -

 اجلو -

 اذلوايات -

 السفر -

 الصحة -

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 

- 5 

 
 شلا اللغوية قواعد من األخطاء بعض ذبد القراءة مهارة دلادة االختبار أسئلة كيف

: يلي

 خطأ" القرأة "كلمة أف. ادلادة من ادلقدمة تعليمات يف" القرأة مهارة "كتابة -1

 ".القراءة "ىو كالصواب

 أف(. ب )الباء منط أمر كيف( أ )األلف منط أمر يف..." مث الفقرة اقراء "كتابة -2

 ".اقرأ "ىو كالصواب خطأ" اقراء "كلمة

 أف(. أ )األلف منط من 1 رقم يف..." فحصو فيو كصل أف كبعد "كتابة -3

". إليو كصل "ىو كالصواب خطأ" فيو كصل "كلمة

 34 كعدده( 4-ب )B-4 الفصل يف الطبلب ىو البحث ىذا يف ادلختربكف أما

: كىي سلتربا،
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 4,2 جدكؿ
 سلتربكف أمساء

 القيد الرقم االسم الرقم

 Agus Fauzi Ahmad 09210071                أمحد فوز أجوس 1

 Aunul Mubarok 09650213                         ادلبارؾ عوف 2

 Andi Suyanto 09510006                         سويانطا أندم 3

 Abdul Rozak 09110056                             الرزاؽ عبد 4

 Ahmad Subiyadi 09310013                     سوبيادم أمحد 5

 Ayu Setyo Fiska Y. 09510013.              م فسك ستيا أيو 6

 Dwi Prastiyo 09650055                            برستيا دكم 7

 Epsir Rasek 09520055                            راسيك إبسَت 8

 Eni Nur Fajarinta 09110012                    فجرنتا نور إين 9

 Fitri Ana Handayani 09610104               ىنديٍت انا فطرم 10

 Fatwa Adhma Khoiri 09510049           خَتم أضمى فتول 11

 Fitriya Nur Laila 09620024                     ليلة نور فطرية 12

 Fahmi Huda Zakariya 09640023             زكرية ىدل فهم 13

 Haris Ilhami 09110057                          إذلامي حارص 14

 Hafzan 09510100                                        حفزاف 15

 Ismail 09510095                                         إمسائيل 16

 Ilham Nadhirin 09210077                         ناظرين إذلاـ 17

 M. Fakhruddin 09110093                     الدين فخر زلمد 18

 Meylisa Korenasari 09110016               قريناسارم ميلسا 19
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 Miftahul Mushlih 09220036                     ادلصلح مفتاح 20

 Moh. Andy Nugroho 09650112             صلراىا أندم زلمد 21

 M. Kukuh al Amin 09650081              اآلمُت كوكة زلمد 22

 Nur Lailatul Magfiroh 09110028               ادلغفرة ليلة نور 23

 Nuris Ainun Najib 09210059              النجيب عُت نورس 24

 Nur Fatimatul Fajar 09110021               الفجر فاطمة نور 25

 Paramita A. Rahadian 09650011            رىادياف. أ برامطا 26

 Rahmania Savitri 09110077                   سافطرم رمحاين 27

 Riztha Yunnisa Handayani 09650008    ىنداياين يونسا رزطا 28

 Sandias Utami 09210080                      أكتامي سندياس 29

 Suryadi 09220053                                      سريدم 30

 Watik Surakhman 09620050                  سورمحاف كاتيك 31

 Yousron Amin 09650143                         آمُت يوسراف 32

 Zainud Tauhid 09510129                          التوحيد زين 33

 Zaenullah 09110115                                    ا زين 34

 
 
 

 ومناقشتها البيانات تحليل: الثاني المبحث
 االختبار ثبات -أ 
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 بنود بتفرؽ تبدأ. االختبار ذبزئة طريقة ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة الطريقة

 عند ىو ادلستخدـ الثبات تقومي كقياس. الزكجية كالفرقة الفردية الفرقة إىل االسئلة

 :كىو جوندكنا

 4,3 جدكؿ

 الثبات تقومي قياس
 0,90 – 1,00 جدا عايل

 0,70 – 0,89 عايل

 0,50 – 0,69 متوسط

 0,30 – 0,49 منخفض

 0,30أقل من  جدا منخفض

 
 االختبار ثبات إذا. جيدا كغَت جيدا االختبار يكوف مىت السابق جدكؿ من يضح

 يستخدـ أف كيستطيع جدا جيد االختبار ىذا فيكوف عايل أك جدا عايل مستوم يف تقع

. ثانية مرة االختبار ىذا

 بأس كال. جيدا االختبار ىذا فيكوف متوسط مستوم يف تقع االختبار ثبات كإذا

 أسئلتو بنود ربسُت أىل االختبار ىذا حيتاج كلكن ثانية، مرة االختبار ىذا يستخدـ أف

.  جدا جيد االختبار ىذا فيكوف
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 ىذا فيكوف جدا منخفض أك منخفض مستوم يف تقع االختبار ثبات إذا أما

. أسئلتو بنود تقومي ثانية مرة ببقاءه ينبغي فبل. جيد غَت االختبار

 4,4 جدكؿ
 الرقمية جزئية من البيانات

1x 2x 1x 2x 1 االسم الرقم
2

x 2
2

x 2 x1x 

 24,36 17,64 33,64 4,2 5,8 36 45 أمحد فوز أجوس 1

 1,76 0,64 4,84 0,8- 2,2- 31 37 ادلبارؾ عوف 2

 24,36 33,64 17,64 5,8- 4,2- 26 35 سويانطا أندم 3

 3,96 4,84 3,24 2,2 1,8 34 41 الرزاؽ عبد 4

 0,96 0,04 23,04 0,2 4,8 32 44 سوبيادم أمحد 5

 0,24- 1,44 0,04 1,2 0,2- 33 39 فسك ستيا أيو 6

 2,64- 0,04 174,24 0,2 13,2- 32 26 برستيا دكم 7

 34,56 23,04 51,84 4,8- 7,2- 27 32 راسيك إبسَت 8

 4,84- 4,84 4,84 2,2 2,2- 34 37 فجرنتا نور إين 9

 1,76 0,04 77,44 0,2 8,8 32 48 ىنديٍت انا فطرم 10

 0,36 0,04 3,24 0,2 1,8 32 41 .خ أضمى فتول 11

 24,36 17,64 33,64 4,2 5,8 36 45 ليلة نور فطرية 12

 14,56 7,84 27,04 2,8- 5,2- 29 34 زكرية ىدل فهم 13

 22,96 7,84 67,24 2,8- 8,2- 29 31 إذلامي حارص 14



 

 

67 

 

 2,64- 4,84 1,44 2,2 1,2- 34 38 حفزاف 15

 4,96 0,64 38,44 0,8- 6,2- 31 33 إمسائيل 16

 27,84 23,04 33,64 4,8 5,8 27 45 ناظرين إذلاـ 17

 8,36 14,44 4,48 3,8- 2,2- 28 37 الدين فخر زلمد 18

 5,04- 7,84 3,24 2,8- 1,8 29 41 سارم قرينا ميلسا 19

 0,16 0,04 0,64 0,2 0,8 32 40 ادلصلح مفتاح 20

 63,36 77,44 51,84 8,8- 7,2- 23 32 صلراىا أندم زلمد 21

 70,56 51,84 96,04 7,2 9,8 39 49 اآلمُت كوكة زلمد 22

 35,36 46,24 46,24 5,2 6,8 37 46 ادلغفرة ليلة نور 23

 2,64- 4,84 1,44 2,2 1,2- 34 38 النجيب عُت نورس 24

 6,96 1,44 33,64 1,2 5,8 33 45 الفجر فاطمة نور 25

 0,44- 4,84 0,04 2,2 0,2- 34 39 .ر. أ برامطا 26

 0,44- 0,04 4,84 0,2 2,2- 32 37 سافطرم رمحاين 27

 56,16 46,24 116,64 5,2 10,8 37 50 .ىػ يونسا رزطا 28

 1,16 0,04 33,64 0,2 5,8 32 45 أكتامي سندياس 29

 63,96 60,84 67,24 7,8- 8,2- 24 31 سريدم 30

 2,56 10,24 0,64 3,2 0,8 35 40 سورمحاف كاتيك 31

 11,76 17,64 7,84 4,2 2,8 36 42 آمُت يوسراف 32

 11,36 0,64 201,64 0,8- 14,2- 31 25 التوحيد زين 33
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 10,44- 3,24 33,64 1,8- 5,8 30 45 ا زين 34

  1333 1081   1299,56 495,96 489,12 

 

  :اإليضاح

1x  :كمستول الفردية، الفرقة أرقاـ( Mean) 1x( :39,2 = 34 : 1333) 

2x  :كمستول الزكجية، الفرقة أرقاـ( Mean) 2x ( :31,8 = 34 : 1081) 

1x : الفردية الفرقة أرقاـ مستول من األرقاـ ريغ( 1-  39,2x)  

2x : الزكجية الفرقة أرقاـ مستول من األرقاـ ريغ( 2 - 31,8x) 

: يلي كما برمز حيسب مث

2 x1x ∑ 

22x ∑ 12x  ∑√ 
 

489,12 

 1299,56 x 495,96√ 
 

489,12 

644529,7776 √ 
 

489,12 

802,826119 
 

 =0,609248 
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 Spearman )بركف سربماف برمز الكامل الثبات ليكوف الثبات نصف كحيسب

Brown )كىو :

   X 2 الثبات نصف
 1+ الثبات نصف
 

0,609248 X 2   
0,609248 +1 

 

1,218496 

1,609248 
 

 =0,75718348 = 0,76 

 عايل ىو الرقم ىذا أف( Djiwandono )جوندكنا عند الثبات تقومي قياس كيف

 مهارة دلادة االختبار ثبات كيكوف(. الثبات تقومي قياس 4,3 جدكؿ أنظر( )0,76)

 االختبار يف ببقاءه ينبغي االختبار ىذا أف يعٍت كىذا. عايل تقديره ألف جيدا القراءة

 كيكوف جدا عايل مستول إىل يصل حىت التحسُت إىل أيضا حيتاج كلكن القادمة،

 .جدا جيد االختبار

 الصعوبة درجة -ب 
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 السؤاؿ كاف إذا. كالصعب السهل بُت ادلتوسط السؤاؿ ىو اجليد السؤاؿ إف

 أف يستطيع ال ألنو جيد غَت السؤاؿ ىذا فإف جييبو أف أحد يستطيع ال حىت جدا صعب

. ادلتفوؽ كغَت ادلتفوؽ بُت أك كالضعيف الذكي بُت يفرؽ

 جييبوه أف الطلبة مجيع يستطيع حىت جدا سهل السؤاؿ كاف إذا العكس، كذلك

 بُت يفرؽ أف يستطيع ال ألنو التبديل، أك التحسُت إىل حيتاج جيد غَت السؤاؿ ىذا فإف

. كالضعيف الذكي

 درجتو كإذا. 0,85ك  0,15 بُت ىو الصعوبة درجة أحسن أف (Oller )أكلر قاؿ

. جدا سهل دبعٌت  0,85 من أكثر كإذا جدا صعب دبعٌت  0,15 من أقل

 4,5 جدكؿ
 الصعوبة درجة قياس

  %(15 )0,15 من أقل جدا صعب

  %(85 % -  15 )0,85 – 0,15 متوسط

  %(85 )0,85 من أكثر جدا سهل

 
 إذا. جيدة غَت أك جيدة البنود تكوف مىت تبُت السابقة الصعوبة درجة قياس كيف

 متوسط مستول على البند فهذا الصعوبة درجة من 0,85 – 0,15 تقديره للبند كاف

 .جيدا البند ىذا كيكوف
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 فتقديره 0,15 من أقل إذا أما جدا، سهل فتقديره 0,85 من أكثر كاف كإذا

. جدا صعب

: ىو الصعوبة درجة ربليل ىذا يف ادلستخدـ الرمز أما

%  100 × الصحيحة إجابة عدد

 سلترب عدد

 % 100( ×             الصحيحة إجابة عدد         )
 االسئلة بند كا الدرجة عدد × سلترب عدد

 4,6 جدكؿ
 الصعوبة درجة ربليل

 المستوى الصعوبة درجة الرقم األنماط

 أ

1 
12  x 100 = % 35 % 
34 

 متوسط

2 
33  x 100 = % 97 % 
34 

 جدا سهل

3 
24  x 100 = % 70 % 
34 

 متوسط

4 
34  x 100 = % 100 % 
34 

 جدا سهل

5 
25  x 100 = % 73 % 
34 

 متوسط

6 
24  x 100 = % 70 % 
34 

 متوسط

7 
25  x 100 = % 73 % 
34 

 متوسط

8 33  x 100 = % 97 % جدا سهل 
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34 

9 
31  x 100 = % 91 % 
34 

 جدا سهل

10 
7    x 100 = % 20 % 
34 

 متوسط

11 
27  x 100 = % 79 % 
34 

 متوسط

12 
16  x 100 = % 47 % 
34 

 متوسط

13 
20  x 100 = % 59 % 
34 

 متوسط

14 
8    x 100 = % 23 % 
34 

 متوسط

15 
14  x 100 = % 41 % 
34 

 متوسط

16 
25  x 100 = % 73 % 
34 

 متوسط

17 
4    x 100 = % 11 % 
34 

 جدا صعب

18 
29  x 100 = % 85 % 
34 

 متوسط

19 
29  x 100 = % 85 % 
34 

 متوسط

20 
18  x 100 = % 53 % 
34 

 متوسط

21 32  x 100 = % 94 % جدا سهل 
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34 

22 
34  x 100 = % 100 % 
34 

 جدا سهل

23 
33  x 100 = % 97 % 
34 

 جدا سهل

24 
32  x 100 = % 94 % 
34 

 جدا سهل

25 
34  x 100 = % 100 % 
34 

 جدا سهل

26 
3   x 100 = % 8 % 
34 

 جدا صعب

27 
24  x 100 = % 70 % 
34 

 متوسط

28 
13  x 100 = % 38 % 
34 

 متوسط

29 
32  x 100 = % 94 % 
34 

 جدا سهل

30 
23  x 100 = % 68 % 
34 

 متوسط

31 
31  x 100 = % 91 % 
34 

 جدا سهل

32 
5    x 100 = % 14 % 
34 

 جدا صعب

33 
31  x 100 = % 91 % 
34 

 جدا سهل

34 26  x 100 = % 76 % متوسط 
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34 

35 
28  x 100 = % 82 % 
34 

 متوسط

36 
31  x 100 = % 91 % 
34 

 جدا سهل

37 
23  x 100 = % 68 % 
34 

 متوسط

38 
23  x 100 = % 68 % 
34 

 متوسط

39 
30  x 100 = % 88 % 
34 

 جدا سهل

40 
23  x 100 = % 68 % 
34 

 متوسط

41 
26  x 100 = % 76 % 
34 

 متوسط

42 
30  x 100 = % 88 % 
34 

 جدا سهل

43 
3    x 100 = % 35 % 
34 

 جدا صعب

44 
23  x 100 = % 68 % 
34 

 متوسط

45 
20  x 100 = % 59 % 
34 

 متوسط

46 
25  x 100 = % 73 % 
34 

 متوسط

47 22  x 100 = % 65 % متوسط 
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34 

48 
16  x 100 = % 47 % 
34 

 متوسط

49 
29  x 100 = % 85 % 
34 

 متوسط

50 
8    x 100 = % 23 % 
34 

 متوسط

 ب

1 
24  x 100 = % 70 % 
34 

 متوسط

2 
15  x 100 = % 44 % 
34 

 متوسط

3 
22  x 100 = % 65 % 
34 

 متوسط

4 
26  x 100 = % 76 % 
34 

 متوسط

5 
26  x 100 = % 76 % 
34 

 متوسط

 ج

1 
   68     x 100 = % 100 % 
34 x 2 

 جدا سهل

2 
   68     x 100 = % 100 % 
34 x 2 

 جدا سهل

3 
   60     x 100 = % 88 % 
34 x 2 

 جدا سهل

4 
   64     x 100 = % 94 % 
34 x 2 

 جدا سهل

5    66     x 100 = % 97 % جدا سهل 
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34 x 2 

6 
   68     x 100 = % 100 % 
34 x 2 

 جدا سهل

7 
   66     x 100 = % 97 % 
34 x 2 

 جدا سهل

8 
   66     x 100 = % 97 % 
34 x 2 

 جدا سهل

9 
   66     x 100 = % 97 % 
34 x 2 

 جدا سهل

10 
   68     x 100 = % 100 % 
34 x 2 

 جدا سهل

 د

1 
   27     x 100 = % 40 % 
34 x 2 

 متوسط

2 
   10     x 100 = % 14 % 
34 x 2 

 جدا صعب

3 
   43     x 100 = % 63 % 
34 x 2 

 متوسط

4 
   38     x 100 = % 56 % 
34 x 2 

 متوسط

5 
   31     x 100 = % 45 % 
34 x 2 

 متوسط

 ىػ

1 
   85     x 100 = % 83 % 
34 x 3 

 متوسط

2 
   73     x 100 = % 71 % 
34 x 3 

 متوسط

3    61     x 100 = % 60 % متوسط 
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34 x 3 

4 
   45     x 100 = % 44 % 
34 x 3 

 متوسط

5 
   68     x 100 = % 66 % 
34 x 3 

 متوسط

 بندا 25 من يتكوف" جدا سهل "مستول أف السابقة الصعوبة درجة ربليل كمن

" متوسط "كمستول. بندا 10( ج )اجليم النمط ك بندا 15( أ )األلف النمط كىي

 ك بنود 5( ب )الباء النمط ك بندا 31( أ )األلف النمط كىي بندا 45 من يتكوف

 يتكوف " جدا صعب "مستول أما. بنود 5( ىػ )اذلاء النمط ك بنود 4( د )الداؿ النمط

. كاحد بند( د )الداؿ النمط ك بنود 4( أ )األلف النمط كىي بنود 5 من

 4,7 جدكؿ
 القراءة مهارة دلادة االختبار صعوبة درجة

 مئوية العدد البنود رقم األنماط المستوى

 جدا سهل
 أ

2، 4، 8، 9، 21، 22، 23، 24، 25، 
 42 ك 39 ،36 ،33 ،31 ،29

15 
33,3 % 

 10 10 ك 9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ج

 أ متوسط

1، 3، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 13، 
14، 15، 16، 18، 19، 20، 27، 28، 
30، 34، 35، 37، 38، 40، 41، 44، 
 50ك 49 ،48 ،47 ،46 ،45

31 60%  
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 5 5ك 4 ،3 ،2 ،1 ب

 4 5ك 4 ،3 ،1 د

 5 5ك 4 ،3 ،2 ،1 ىػ

 جدا صعب
 4 43ك 32 ،26 ،17 أ

6,7%  

 1 2 د

 على % 33,3 من تتكوف القراءة مهارة دلادة االختبار يف الصعوبة درجة أف

 مستول على % 6,7ك " متوسط " مستول على % 60ك " جدا سهل "مستول

 ". جدا صعب"

 ربتاج جدا كصعب جدا سهل مستول يف تقع اليت بنود أف تبُت احلالة ىذه كعلى

 البنود ىذه ألف كىذا. أسلوبو أك سياقو ناحية من التغيَت أك اآلخر بالسؤاؿ التبديل إىل

 30 فهي ادلتفوؽ، كغَت ادلتفوؽ أك كالضعيف الذكي بُت تفرؽ أف تستطيع كال جيدة غَت

 .بنود 5 جدا صعب كمستول بندا 25ك جدا سهل مستول من بندا،

 
 

 التمييز -ج 
( Higher )العليا اجملموعة دلعرفة نتيجتهم على الطلبة فتنقسم التمييز ربلل قبل

 أما العالية، بنتيجة الطلبة من % 27 ىي العليا اجملموعة أف(. Lower )الدنيا كرلموعة

. األدنية بنتيجة الطلبة من % 27 ىي الدنيا اجملموعة
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34   x 27 % = 9,18 = 9 
100 
: يلي كما طبلب، تسعة ىي طالبا 34 من % 27 أف يبُت السابق ربليل كمن

 4,8 جدكؿ
 الدنيا كاجملموعة العليا اجملموعة

  النتيجة االسم الرقم

 88 اآلمُت كوكة زلمد 1

وعة
جملم

ا
 

عليا
ال

 

 87 ىػ يونسا رزطا 2

 83 ادلغفرة ليلة نور 3

 82 ىنديٍت انا فطرم 4

 81 ليلة نور فطرية 5

 81 أمحد فوز أجوس 6

 78 الفجر فاطمة نور 7

 78 آمُت يوسراف 8

 77 أكتامي سندياس 9

  76 سوبيادم أمحد 10

 75 ا زين 11

 75 الرزاؽ عبد 12

 75 سورمحاف كاتيك 13

 73 خَتم أضمى فتول 14

 73 .ر. أ برامطا 15

 72 ادلصلح مفتاح 16

 72 فسك ستيا أيو 17
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 72 ناظرين إذلاـ 18

 72 حفزاف 19

 71 فجرنتا نور إين 20

 71 النجيب عُت نورس 21

 70 سارم قرينا ميلسا 22

 69 سافطرم رمحاين 23

 68 ادلبارؾ عوف 24

 65 الدين فخر زلمد 25

 64 إمسائيل 26

وعة
اجملن

 
دنيا

ال
 

 63 زكرية ىدل فهم 27

 60 راسيك إبسَت 28

 60 إذلامي حارص 29

 59 سويانطا أندم 30

 58 برستيا دكم 31

 56 التوحيد زين 32

 55 صلراىا أندم زلمد 33

 55 سريدم 34

: ىو البحث ىذا يف ادلستخدـ التمييز قياس أما

 4,9 جدكؿ
 التمييز قياس

 0,50 – 1,00 عايل
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 0,20 – 0,50 متوسط

 0,10 – 0,20 ناقص

 0 التمييز لو ليس

 – سلبية

 غَت أك جيػدة البنػود تكوف مىت يرل أف أحد يستطيع السابق التمييز قياس كمن

 مستول مػن( كمتوسط عايل مستول على )0,20 – 1,00 قدر للبند كاف إذا. جيدة

 السياؽ ناحية من التغيَت أك اآلخر بالسؤاؿ التبديل دكف إبقاءه ينبغي البنود فهذا التمييز

. كالضعيف الذكي بُت جيػدا يفرؽ أف يستطيع البند ىذا ألف كاألسلوب

 ببقاءه فبلبأس( ناقص مستول على )0,10 – 0,20 بُت قدره الذم البند كذلك

. يسَتا كاف مهما كالضعيف الذكي بُت يفرؽ أف يستطيع ألنو القادمة لبلختبار

 إبقاءه ينبغي فبل"( التمييز لو ليس "مستول على )0 قدره الذم البند أما

 ادلتفوؽ بُت أك كالضعيف الذكي بُت التفريق عند كثَتا يؤثر ال ألنو ادلقبلة لبلختبارات

 سياقو أك أسلوبو تغيَت أك آخر ببند بتبديلو إما البند ىذا ربسُت من البد. ادلتفوؽ كغَت

 قدرىا اليت البنود على يكوف أف ينبغي إذا فالتغيَت ادلرجو التمييز مستول إىل يصل حىت

   (.سلبية مستول على )0 من أقل

: يلي كما ىو التحليل ىذا يف ادلستخدـ الرمز أما

د ص – ع ص  
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 ف

 أك
 د ص – ع ص

 االسئلة بند كل الدرجة عدد x ف

 : اإليضاح

 العليا اجملموعة من الصحيحة إجابة عدد : ع ص
 الدنيا اجملموعة من الصحيحة إجابة عدد : د ص
( طبلب 9 )الدنيا أك العليا اجملموعة عدد : ف

 4,10 جدكؿ

 التمييز ربليل
 المستوى التمييز الرقم األنماط

 أ

1 6 - 2 = 4 = 0,44 

   9       9 

 متوسط

2 9 - 8 = 1 = 0,11 

   9       9 
 ناقص

3 8 - 5 = 3 = 1 = 0,33 

   9       9    3 
 متوسط

4 9 - 9 = 0 

   9 
 التمييز لو ليس

5   7 - 6 = 1 = 0,11 

   9       9  
 ناقص

6 7 - 6 = 1 = 0,11 

   9       9 
 ناقص
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7 9 - 3 = 6 = 2 = 0,67 

   9       9    3 
 عايل

8 9 - 9 = 0 

   9 
 التمييز لو ليس

9 8 - 9 = 1- = - 0,11 

   9       9 
 سلبية

10 2 - 2 = 0 

   9 
 التمييز لو ليس

11 8 - 6 = 2 = 0,22 

   9       9 
 متوسط

12 8 - 3 = 5 = 0,55 

   9       9 
 عايل

13 9 - 4 = 5 = 0,55 

   9       9 
 عايل

14 3 - 2 = 1 = 0,11 

   9       9 
 ناقص

15 8 - 1 = 7 = 0,78 

   9       9 
 عايل

16 8 - 6 = 2 = 0,22 

   9       9 
 متوسط

17 3 - 0 = 3 = 1 = 0,33 

   9       9    3 
 متوسط

18 8 - 7 = 1 = 0,11 

   9       9 
 ناقص

19 9 - 5 = 4 = 0,44 

   9       9 
 متوسط
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20 4 - 6 = 2- = - 0,22 

   9       9 
 سلبية

21 9 - 9 = 0 

   9 
 التمييز لو ليس

22 9 - 9 = 0 

   9 
 التمييز لو ليس

23 9 - 8 = 1 = 0,11 

   9       9 
 ناقص

24 9 - 8 = 1 = 0,11 

   9       9 
 ناقص

25 9 - 9 = 0 

   9 
 التمييز لو ليس

26 1 - 1 = 0 

   9 
 التمييز لو ليس

27 9 - 4 = 5 = 0,55 

   9       9 
 عايل

28 7 - 1 = 6 = 2 = 0,67 

   9       9    3 
 عايل

29 9 - 8 = 1 = 0,11 

   9       9 
 ناقص

30 7 - 5 = 2 = 0,22 

   9       9 
 متوسط

31 8 - 7 = 1 = 0,11 

   9       9 
 ناقص

32 4 - 0 = 4 = 0,44 

   9       9 
 متوسط



 

 

85 

 

33 9 - 6 = 3 = 1 = 0,33 

   9       9    3 
 متوسط

34 7 - 7 = 0 

   9 
 التمييز لو ليس

35 9 - 4 = 5 = 0,55 

   9       9 
 عايل

36 9 - 6 = 3 = 1 = 0,33 

   9       9    3 
 متوسط

37 7 - 4 = 3 = 1 = 0,33 

   9       9    3 
 متوسط

38 9 - 6 = 3 = 1 = 0,33 

   9       9    3 
 متوسط

39 9 - 7 = 2 = 0,22 

   9       9 
 متوسط

40 9 - 5 = 4 = 0,44 

   9       9 
 متوسط

41 7 - 6 = 1 = 0,11 

   9       9 
 ناقص

42 8 - 7 = 1 = 0,11 

   9       9 
 ناقص

43 7 - 2 = 5 = 0,55 

   9       9 
 عايل

44 9 - 3 = 6 = 2 = 0,67 

   9       9    3 
 عايل

45 7 - 3 = 4 = 0,44 

   9       9 
 متوسط
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46 8 - 4 = 4 = 0,44 

   9       9 
 متوسط

47 7 - 5 = 2 = 0,22 

   9       9 
 متوسط

48 5 - 3 = 2 = 0,22 

   9       9 
 متوسط

49 9 - 5 = 4 = 0,44 

   9       9 
 متوسط

50 2 - 4 = 2- = - 0,22 

   9       9 
 سلبية

 ب

1 9 - 5 = 4 = 0,44 

   9       9 
 متوسط

2 5 - 2 = 3 = 1 = 0,33 

   9       9    3 
 متوسط

3 5 - 3 = 2 = 0,22 

   9       9 
 متوسط

4 6 - 7 = 1- = - 0,11 

   9       9 
 سلبية

5 6 - 5 = 1 = 0,11 

   9       9 
 ناقص

 ج

1 18 - 18 = 0 

  9 x 2 
 التمييز لو ليس

2 18 - 18 = 0 

  9 x 2 
 التمييز لو ليس

3 18 - 14 = 4  = 2 = 0,22 

  9 x 2      18   9 
 متوسط
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4 18 - 16 = 2  = 1 = 0,11 

  9 x 2      18   9 
 ناقص

5 18 - 16 = 2  = 1 = 0,11 

  9 x 2      18   9 
 ناقص

6 18 - 18 = 0 

  9 x 2 
 التمييز لو ليس

7 18 - 18 = 0 

  9 x 2 
 التمييز لو ليس

8 18 - 16 = 2  = 1 = 0,11 

  9 x 2      18   9 
 ناقص

9 18 - 16 = 2  = 1 = 0,11 

  9 x 2      18   9 
 ناقص

10 18 - 18 = 0 

  9 x 2 
 التمييز لو ليس

 د

1 12 - 4 = 8  = 4 = 0,44 

 9 x 2     18   9 
 متوسط

2 2 - 2 = 0 

9 x 2 
 التمييز لو ليس

3 14 - 10 = 4  = 2 = 0,22 

  9 x 2      18   9 
 متوسط

4 10 - 8 = 2  = 1 = 0,11 

 9 x 2     18   9 
 ناقص

5 11 - 5 = 6  = 1 = 0,33 

 9 x 2     18   3 
 متوسط

 0,33 = 1 =  2 = 16 - 25 1 ىػ

  9 x 3     27    3 
 متوسط
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2 20 - 13 = 7  = 0,26 

  9 x 3     27 
 متوسط

3 22 - 8 = 14 = 0,52 

 9 x 3     27 
 عايل

4 20 - 5 = 15 = 5 = 0,55 

  9 x 3    27    9 
 عايل

5 22 - 10 = 12 = 4 = 0,44 

  9 x 3      27    9 
 متوسط

 

 النمط كىو بندا 11 من يتكوف" عايل " مستول أف السابق التمييز ربليل كمن

. بنداف( ىػ )اذلاء كالنمط بنود 9( أ )األلف

 كالنمط بندا 19( أ )األلف النمط كىو بندا 29 من يتكوف" متوسط "كمستول

 اذلاء كالنمط بنود 3( د )الداؿ كالنمط كاحد بند( ج )اجليم كالنمط بنود 3( ب )الباء

. بنود 3( ىػ)

 الباء كالنمط بنود 9( أ )األلف النمط كىو بندا 15 من يتكوف" ناقص "كمستول

. كاحد بند( د )الداؿ كالنمط بنود 4( ج )اجليم كالنمط كاحد بند( ب)

 بنود 5( ج )اجليم كالنمط بنود 8( أ )األلف النمط من التمييز لو ليس بندا 14ك

 األلف النمط كىي بنود 6 من تتكوف" سلبية "مستول أما. كاحد بند( د )الداؿ كالنمط

. كاحد بند( ب )الباء كالنمط بنود 5( أ)
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 4,11 جدكؿ
 القراءة مهارة دلادة االختبار سبييز

 المستوى
األنما

 ط
 مئوية العدد البنود رقم

 عايل
 أ

7، 12، 13، 15، 27، 28، 
 44ك 43 ،35

9 
 14,66% 

 2 4 ك 3 ىػ

 متوسط

 أ

1، 3، 11، 16، 17، 19، 30، 
32، 33، 36، 37، 38، 39، 
 49ك 48 ،47 ،46 ،45 ،40

19 

 3 3ك 2 ،1 ب  38,67%

 1 3 ج

 3 5ك 3 ،1 د

 3 5ك 2, 1 ىػ

 ناقص

 أ
2، 5، 6، 14، 18، 29، 31، 
 42ك 41

9 

 1 5 ب  20%

 4 9ك 8 ،5 ،4 ج

 1 4 د

 أ التمييز لو ليس
4، 8، 10، 21، 22، 25، 26 
 34ك

8 
18,67 % 

 5 10ك 7 ،6 ،1،2 ج
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 1 2 د

  %8 5 50ك 24 ،23 ،20 ،9 أ سلبية
 1 4 ب

 
 مستول على % 14,66 من يتكوف القراءة مهارة دلادة االختبار يف التمييز أف

 18,67ك" ناقص "مستول على % 20ك" متوسط "مستول على % 38,67ك" عايل"

. سلبية مستول على % 8ك التمييز لو ليس% 

 يف إبقاءىا تنبغي كمتوسط عايل مستول يف تقع اليت بنود أف السابقة احلالة كعلى

 ادلتفوؽ أك كالضعيف الذكي بُت جيدا تفرؽ أف تستطيع البنود ىذه ألف القادمة االختبار

 االختبار يف ببقاءىا بأس فبل ناقص مستول يف تقع اليت بنود كذلك. ادلتفوؽ كغَت

. القادمة

 ناحية من التغيَت أك اآلخر بالسؤاؿ التبديل إىل ربتاج التمييز ذلا ليست اليت كالبنود

 ادلتفوؽ أك كالضعيف الذكي بُت التفريق عند كثَتا تأثر ال البنود ىذه ألف كأسلوبو، سياقو

. ادلتفوؽ كغَت

 ألف القادمة اإلختبار يف ببقاءىا تنبغي فبل سلبية مستول يف تقع اليت البنود أما

. ادلتفوؽ كغَت ادلتفوؽ أك كالضعيف الذكي بُت جيدا تفرؽ أف تستطيع ال البنود ىذه

. اآلخر بالسؤاؿ التبديل إىل ربتاج البنود كىذه
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 الجيد االختبار صفات -د 

 الصدق -1

 يقيس االختبار أف بذلك كيقصد. الصدؽ ىي اجليد االختبار صفات من

 لبلختبار اتول الصدؽ يف الباحثة تبحث البحث ىذا كيف. يقيسو أنو يدعي ما

. القراءة مهارة دلادة

 اللغة لتعليم اخلاص الربنامج تستخدمو الذم القراءة مهارة دلادة االختبار

 االختبار كىو. التحصيل اختبار ىو 2010 - 2009 الدراسية للسنة العربية

. قبل من درسوىا اليت الطلبة كقدرة معرفة لقياس

 كثَتا أف يبُت( القراءة مهارة دلادة االختبار زلتول )السابق 4,1 جدكؿ كمن

 ىذه كمادة. النص أك الفقرة قراءة من يتكوف القراءة مهارة دلادة االختبار أسئلة

 للمرحلة الطبلب يعلمو الذم" يديك بُت العربية "الكتاب ادلواد من تأخذ الفقرة

 من أيضا كيتكوف. عشرة السادسة الوحدة إىل التاسعة الوحدة كىي الثانية

 الكلمة، مفرد أك كمجع الكلمة، كمضادة الكلمة، مرادؼ كىو كالقواعد، الًتاكيب

. اإلندكنيسية اللغة إىل العبارات كالًتمجة بتعريفها، الكلمة كتكملة
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 قد االختبار ىذا ألف. جيدا االختبار زلتول صدؽ تكوف احلالة ىذه كعلى

 يأخذ القراءة مهارة دلادة االختبار زلتول صدؽ أف كىو أجلو من كضع ما يقيس

 دبادة االختبار زلتول بُت ارتباط ككاف.الثانية ادلرحلة يف الدراسية مادة من

. الدراسية

 
 التدريج سهولة -2

 أمور عدة يستدعي كىذا. التعقيد عن بعيد التدريج، سهل اجليد االختبار

: منها

 بو يلتـز ذاتو االختبار بناء عند لئلجابات مفتاحا ادلعلم يصمم أف: أكال

. موضوعيا ثابتا سهبل التدريج جيعل كىذا التدريج، عند

 النسبية كدرجة سؤاؿ كل درجة االختبار بناء عند ادلعلم حيدد أف: ثانيا

. االختبار يف األخرل بؤلسئلة مقارنة

 كقت يف تساكت إذا درجاهتا حيث من األسئلة أكزاف تتساكل أف: ثالثا

. اإلجابة

 اخلاص الربنامج تستخدمو اليت القراءة مهارة دلادة االختبار يف مفتاح ككاف

: يلي كما كىو ،2010 - 2009 الدراسية للسنة العربية اللغة لتعليم
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 4,12 جدكؿ
 القراءة مهارة دلادة االختبار مفتاح

 (أ )األلف النمط

 ب 41 ب 31 ب 21 ج 11 ب 1

 ب 42 أ 32 ج 22 د 12 ج 2

 أ 43 ب 33 أ 23 ج 13 أ 3

 أ 44 ب 34 ب 24 أ 14 أ 4

 ج 45 أ 35 أ 25 د 15 ب 5

 ج 46 د 36 ب 26 ب 16 ج 6

 أ 47 د 37 ب 27 ب 17 د 7

 ب 48 أ 38 د 28 أ 18 ب 8

 د 49 ج 39 ب 29 أ 19 د 9

 ج 50 أ 40 ج 30 ج 20 ب 10
 

 (ج )الجيم النمط  (ب )الباء النمط

 أ 6 د 1 نعم 1

 ط 7 ز 2 ال 2

 ىػ 8 ج 3 ال 3

 ب 9 م 4 نعم 4

 ك 10 ح 5 ال 5

  
 (د )الدال النمط
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 اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعة يف العربية اللغة مدرسة .1
 ماالنج احلكومية

 ـ 2004 سنة .2

 سنوات مخس .3

 كالنصف التاسعة الساعة يف .4

 رياال سبعوف .5

 

 (ىـ )الهاء النمط

1. Setelah terbenamnya matahari kami pergi ke Muzdalifah dan sholat isya’ 

serta maghrib dijama’ qoshor, kemudian kami pergi ke Mina sebelum 

terbitnya matahari dan melempar jumroh kubro, lalu menyembelih hewan 

qurban dan mencukur rambut. 

2. Pada musim dingin udaranya dingin suhunya dibawah 0
0
c. pada musim 

panas udaranya panas suhunya 20
0
c. adapun pada musim gugur sering 

terjadi hujan dan pada musim semi udaranya normal. 

3. Hobiku bermacam-macam: membaca, olahraga dan bepergian. Saya 

membaca 7 jam dalam sehari, berolahraga 1 jam setiap pagi dan bepergian 1 

kali dalam sebulan. Hobi-hobi tersebut dapat bermanfaat baik untuk akal 

maupun badan. 

4. Saya mempunyai pesanan ke Jeddah dan ingin memastikannya, pesanan 

jalur penerbangan Indonesia no. 707 dan akan take off pada jam 4 sore, dan 

saya akan datang ke bandara 2 jam lagi. 

5. Malam harinya saya terserang flu. Saya pergi ke rumah sakit dengan 

ambulance. Lalu dokter memeriksaku selama 1 jam dan hasilnya adalah 

adanya sedikit peningkatan pada suhu badan, kemudian dokter 

menasehatiku agar beristirahat dan minum obat. 
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 سؤاؿ ككلهم أسئلة، مخسة من يتكوف مئة من القراءة مهارة دلادة االختبار كاف

: يلي شلا. ايضا متنوعة كدرجة متنوع

 من االختيار فهو ادلوضوعي ىو االختبار كنوع( أ )األلف النمط : األكؿ السؤاؿ

 مخسوف فتديره بندا مخسوف من كيتكوف(. د ك ج، ب، أ، )متعدد

. كاحدة درجة بند كلكل درجة

 أسئلة فهو ادلوضوعي ىو االختبار كنوع( ب )الباء النمط : الثاين السؤاؿ

 مخس فتقديرىا بنود مخسة من كتتكوف( ال أك نعم )كاخلطأ الصواب

. كاحدة درجة بند كلكل درجات

 تكملة فهو ادلوضوعي ىو االختبار كنوع( ج )اجليم النمط : الثالث السؤاؿ

 درجة عشركف فتقديرىا بنود عشرة من كتتكوف بتعريفها الكلمة

. درجتاف بند كلكل

 عن اإلجابة فهو ادلقايل ىو االختبار كنوع( د )الداؿ النمط : الرابع السؤاؿ

 بند كلكل درجات عشر فتقديرىا بنود مخسة من كتتكوف األسئلة

. درجتاف



 

 

96 

 

 العبارات ترمجة فهو ادلقايل ىو االختبار كنوع( ىػ )اذلاء النمط : اخلامس السؤاؿ

 عشر مخسة فتقديرىا بنود مخسة من كتتكوف اإلندكنيسية اللغة إىل

. درجات ثبلث بند كلكل درجة

 4,13 جدكؿ
 كدرجتها االسئلة

 البند اللختبار نوع األنماط الرقم
 الدرجة

 عدده بند كل

 أ 1

 ادلوضوعي

 متعدد من االختيار
 (د ك ج ب، أ،)

50 1 50 

 ب 2
 كاخلطأ صواب أسئلة
 (ال أك نعم)

5 1 5 

 20 2 10 بتعريفها الكلمة تكملة ج 3

 د 4
 ادلقايل

 10 2 5 األسئلة عن اإلجابة

 15 3 5 العبارات ترمجة ىػ 5

 75  100 

 

 مفتاح فيو ألف التدريج، سهل اجليد االختبار يكوف السابقة احلالة ىذه كعلى

 الدرجة بوجود كاف سواء التدريج، عند بو يلتـز ذاتو االختبار بناء عند لئلجابات

 طريقة تكوف ال درجة أك مفتاح كدكف. موضوعيا ثابتا سهبل التدريج جيعل كىذا األسئلة،

. الكايف بالقدر زلددة كاضحة التدريج
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 التمثيل -3

 النقاط يعطى. متوازنا سبثيبل االختبار موضع الدراسية ادلادة ديثل اجليد االختبار

. للمادة التمثيل جيدة عينة كيكوف فيها األساسية

 اللغة لتعليم اخلاص الربنامج تستخدمو القراءة مهارة مادة بُت االرتباط كصف أما

:  يلي كما ىو ادلستخدمة االختبار كبنود العربية

 4,14 جدكؿ
 االختبار أسئلة كبنود ادلادة ارتباط كصف

 المواد الرقم
األنما

 ط
 المائة العدد االسئلة بنود رقم

 % 2,67 2 5 ك 4 د التسوؽ 1

 اجلوّ  2
 23ك 22 ،21 أ

4 5,33%  
 2 ىػ

3 
 الناس

 كاألماكن

 15 ك 14 ،13 ،12 ،11 أ

 5 ك 4 ،3 ،2 ،1 ب  17,33% 13

 3 ك 2 ،1 د

 اذلوايات 4
 7 أ

2 2,67%  
 3 ىػ
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 السفر 5
 30 ك 29 أ

3 4%  
 4 ىػ

 كالعمرة احلج 6
 25 ك 24 أ

3 4%  
 1 ىػ

 الصحة 7
 أ

1، 2، 3، 4، 5، 6، 26، 
  %13,33 10 28 ك 27

 5 ىػ

 أ العطلة 8
8، 9، 10، 16، 17، 
 20 ك 19 ،18

8 10,67 % 

9 
 الًتاكيب
 كالقواعد

 أ

31، 32، 33، 34، 35، 
36، 37، 38، 39، 40، 
41، 42، 43، 44، 45، 
 50 ك 49 ،48 ،47 ،46

30 40%  

 ج
1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 
 10ك 9 ،8

    75 100%  

 

 كىو كالقواعد الًتاكيب من يتكوف منو كثَتا أف يبُت السابق االرتباط كصف كمن

 ادلقركء نص قراءة عن فهمهم من الطلبة قدرة عن ادلعلومات تعطي كهبا %. 40

. كتأكيدىا
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 مهارة دلادة االختبار يف ادلستخدمة ادلادة أف أيضا يبُت السابق االرتباط كبوصف

 للمرحلة الدراسية ادلواد من تأخذ العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج مستخدمو القراءة

: يلي كما كىي الثانية

 4,15 جدكؿ
 الدراسية مواد

 (القراءة مهارة )أىداف وحدة اسم الوحدة

 التسوؽ 9
 أسئلة طريق عن كاالستجابة كفهمها أطوؿ فقرات قراءة

 عبارات كتكملة قصَتة

 اجلوّ  عن فقرات قراءة خبلؿ من ادلقركء فهم اجلوّ  10

 بأجوبة أسئلة كمواءمة فقرات خبلؿ من ادلقركء فهم كاألماكن الناس 11

 بإجابات أسئلة كمواءمة فقرات خبلؿ من ادلقركء فهم اذلوايات 12

 السفر 13
 خبلؿ من ادلقركء كفهم بيانات، كتكملة بطاقات قراءة

 فقرات عن ألسئلة اإلستجابة

 كالعمرة احلج 14
 كاإلجابة حبوارات، عبارات مواءمة خبلؿ من ادلقركء فهم
 صحية بطاقات يف معلومات كتكملة لفقرات، أسئلة عن

 الصحة 15
 كاإلجابة حبوارات، عبارات مواءمة خبلؿ من ادلقركء فهم
 صحية بطاقات يف معلومات كتكملة لفقرات، أسئلة عن

 العطلة 16
 كاإلجابة حبوارات، عبارات كصل خبلؿ من ادلقركء فهم
 لفقرات أسئلة عن
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 الدراسية مواد سبثل القراءة مهارة دلادة االختبار ادلواد أف تبُت الدراسية مواد كمن

 ادلرحلة يف الطبلب درسها اليت ادلواد كىذه. العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج مستخدمو

. سبثيبل الثانية ادلرحلة يف القراءة مهارة دلادة االختبار يكوف احلالة ىذه كعلى. الثانية

 
 الوقت -4

 كافيا لبلختبار ادد الوقت يكوف أف جيب. الوقت عامل يراعي اجليد االختبار

 إذا االختبار يفشل قد. مرحية بكيفية االختبار اسئلة عن جييب كي ادلتوسط للطالب

. الكايف الوقت من كثَتا أطوؿ أك كثَتا أقصر كقتو كاف

 العملية بعد 2010 - 2009 الدراسية لسنة القراءة مهارة دلادة االختبار جيرم

 .الثانية للمرحلة التعليمية

 االختبار ىذا أقيم كقد. الثانية ادلرحلة يف درسوا بعد للطبلب ادلناسب الوقت كىذا

. 15،30 – 14،00 الساعة يف ،2010 ينايَت من الرابع التاريخ االثنُت، يـو يف

 يف زبترب إذا. دقيقة تسعوف أك كنصف ساعة دير االختبار أف تبُت احلالة كىذه

. ثانية 72 أك ثانية 12ك كاحدة دقيقة بند فلكل بندا 75 االختبار

. ثانية 72 = ثانية 60 × دقيقة 1،2 = دقيقة 90
 بندا 75 
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 كل عن لئلجابة الكايف الوقت كىذا. القراءة مهارة دلادة االختبار الوقت حيدد كقد

. الوقت عامل يراعي اجليد االختبار ىذا كتكوف. بند أك سؤاؿ

 
 التعليمات -5

. ذاهتا االختبار كرقة يف مكتوبة زلددة كاضحة االختبار تعليمات تكوف أف جيب

: نوعاف كالتعليمات

. عاـ بوجو كلو االختبار زبص عامة تعليمات: اكال

. حدة على سؤاؿ بكل خاصة تعليمات: ثانيا

. خاصة كتعليمات عامة تعليمات من القراءة مهارة دلادة االختبار تعليمات ككانت

: من ادلقدمة ادلعلومات توضح عامة، تعليمات: أكال

 االسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعة : اجلامعة اسم -(أ )

 . ماالنج احلكومية

 . العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج : الربنامج اسم -(ب )

  الثانية للمرحلة االختبار : االختبار تصنيف -(ج )

   ىػ 2009/2010 : الدراسي العاـ -(د )

  القراءة مهارة  : ادلادة اسم -(ق )
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 الفصوؿ جلميع  : الفصل -(ك )

 2010-1-4 االثنُت، : التاريخ أك اليـو -(ز )

 15،30 – 14,00  : ادلوعد -(ح )

 :يلي شلا االختبار، أسئلة يف خاصة تعليمات: ثانيا

 بوضع الصحيحة اإلجابة اخًت مث الفقرة إقرأ "فهو( أ )األلف النمط -(أ )

 أكمل"ك". خط ربتها اليت الكلمات مرادؼ عُت"ك )×(".عبلمة

 أك اجلمع ىات"ك". خط ربتها اليت للكلمات ادلضادة بوضع العبارة

 ".للكلمات ادلفرد

 بوضع( ال )بػ أك( نعم )بػ أجب مث الفقرة إقرأ "فهو( ب )الباء النمط -(ب )

  )×(".عبلمة

 ".ادلناسب كالتعريف الكلمة بُت صل "فهو( ج )اجليم النمط -(ج )

 ".أسئلتها عن أجب مث الفقرة إقرأ "فهو( د )الداؿ النمط -(د )

". اإلندكنيسية اللغة إىل العبارات ىذه ترجم "فهو( ىػ )اذلاء النمط -(ق )

: يلي شلا االختبار، اإلجابة كرقة يف خاصة كتعليمات

 بوضع األسئلة عن الصحيحة اإلجابة اخًت "فهو( أ )األلف النمط -(أ )

  )×(".عبلمة
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 ".اإلجابة يف )×( عبلمة ضع "فهو( ب )الباء النمط -(ب )

 ".ادلناسب كالتعريف الكلمة بُت صل "فهو( ج )اجليم النمط -(ج )

 ".أسئلتها عن أجب مث الفقرة إقرأ "فهو( د )الداؿ النمط -(د )

". اإلندكنيسية اللغة إىل العبارات ترجم "فهو( ىػ )اذلاء النمط -(ق )

 تكوهنا مل القراءة مهارة دلادة االختبار أسئلة تعليمات أف يبُت السابق بياف من

: يلي شلا اإلجابة كرقة يف خاصة تعليمات كىي كاضحة، غَت التعليمات بعض ألف جيدة

 بوضع األسئلة عن الصحيحة اإلجابة اخًت "فهو( أ )األلف النمط -(أ )

 الصحيحة اإلجابة اخًت مث الفقرة اقرأ "ىي كربسينها )×(". عبلمة

  )×("عبلمة بوضع االسئلة عن

 ىي كربسينها". اإلجابة يف )×( عبلمة ضع "فهو( ب )الباء النمط -(ب )

 يف )×( عبلمة بوضع( ال )بػ أك( نعم )بػ أجب مث الفقرة إقرأ"

 ".الصحيحة اإلجابة

". اإلندكنيسية اللغة إىل العبارات ترجم "فهو( ىػ )اذلاء النمط -(ج )

 ".اإلندكنيسية اللغة إىل العبارات ىذه ترجم "ىي كربسينها

 لكي كاضحة التعليمات توضح أف فتنبغي جيدة االختبار أسئلة تعليمات كلتكوف

. االختبار بأسئلة سلتربكف يفهم
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 الشكل -6

 اللغة لتعليم اخلاص الربنامج يستخدمو الذم القراءة مهارة دلادة االختبار كاف

: التالية األمور فيو تراعي منسق شكل ذك العربية

: تبُت اليت اإلجابة ككرقة االختبار أسئلة يف ادلقدمة دبعلومات يبدأ: أكال

 االسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعة : اجلامعة اسم -(أ )

 . ماالنج احلكومية

 . العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج : الربنامج اسم -(ب )

  الثانية للمرحلة االختبار : االختبار تصنيف -(ج )

   ىػ 2009/2010 : الدراسي العاـ -(د )

  القراءة مهارة  : ادلادة اسم -(ق )

 الفصوؿ جلميع  : الفصل -(ك )

 2010-1-4 االثنُت، : التاريخ أك اليـو -(ز )

 15،30 – 14,00  : ادلوعد -(ح )
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 ضلو على ترقيمها يتسلسل التقسيم. كاضحة كبنود أمناط إىل االختبار ينقسم: ثانيا

: يلي كما كأمناطو.  جيد

 .بندا مخسوف من يتكوف( أ )األلف النمط -(أ )

 .بنود مخسة من يتكوف( ب )الباء النمط -(ب )

 .بنود عشرة من يتكوف( ج )اجليم النمط -(ج )

 .بنود مخسة من يتكوف( د )الداؿ النمط -(د )

. بنود مخسة من يتكوف( ىػ )اذلاء النمط -(ق )

 ىذه تكوف كقد. لئلجابات اددة الفراغات اإلجابة كرقة على تظهر: ثالثا

:  أم كاملة مستقيمة خطوط الفراغات

 ب، أ، )متعدد  من االختيار كىو( أ )األكؿ النمط إلجابة جدكؿ -(أ )

 .الصحيحة اإلجابة على( x )عبلمة بوضع( د ك، ج،

 أسئلة كىو( ب )الباء الباب إلجابة" ال "ك" نعم "بكتابة سطور -(ب )

 .الصحيحة اإلجابة على( x )عبلمة بوضع كاخلطأ الصواب

 ك( د )الداؿ النمط ك( ج )اجليم النمط إلجابة سطور من أجزاء -(ج )

(. ىػ )اذلاء  النمط

. مكتوبا القراءة مهارة دلادة االختبار كاف: رابعا
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 شكل ذك االختبار ىذا ألف جيد االختبار أسئلة شكل أف يبُت السابق بياف كمن

. السابقة األمور فيو تراعي منسق
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 الخامس الفصل

 والمقترحات والتوصيات البحث نتائج
 

 البحث نتائج -أ 

 يف 4-ب الطبلب قدرة عن البحث نتائج ىنا الباحثة فتذكر السابقة الفصوؿ من

 اخلاص الربنامج مستخدمو 2010 -2009 الدراسية للسنة القراءة مهارة دلادة اإلختبار

: يلي شلا العربية، اللغة لتعليم

 الثانية، ادلرحلة يف الدراسية مادة من يأخذ القراءة مهارة دلادة االختبار زلتول أف -1

 ألف جيدا االختبار زلتول ىذا كيكوف. الثقافية كالكفاءة اللغوية الكفاءة كىو

. الثانية ادلرحلة يف الدراسية دبادة يرتبط

 يعٍت كىذا. 0,76 كىو عايل تقديره ألف جيدا القراءة مهارة دلادة االختبار ثبات أف -2

 التحسُت إىل أيضا حيتاج كلكن القادمة، االختبار يف ببقاءه ينبغي االختبار ىذا أف

 .جدا جيد االختبار كيكوف جدا عايل مستول إىل يصل حىت

 جدا سهل "مستول على % 33,3 من تتكوف االختبار ىذا يف الصعوبة درجة أف -3

 ك".جدا صعب "مستول على % 6,7ك " متوسط " مستول على % 60ك" 

 بالسؤاؿ التبديل إىل ربتاج جدا كصعب جدا سهل مستول يف تقع اليت البنود
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 كال جيدة غَت البنود ىذه ألف أسلوبو، أك سياقو ناحية من التغيَت أك اآلخر

 .بندا 30 فهي كالضعيف، الذكي بُت تفرؽ أف تستطيع

 38,67ك" عايل "مستول على % 14,66 من يتكوف االختبار ىذا يف التمييز أف -4

 لو ليس%  18,67ك" ناقص "مستول على % 20ك" متوسط "مستول على% 

 كمتوسط عايل مستول يف تقع اليت كالبنود".سلبية "مستول على % 8ك التمييز

 جيدا تفرؽ أف تستطيع البنود ىذه ألف القادمة االختبار يف إبقاءىا تنبغي كناقص

 مستول يف تقع اليت كالبنود التمييز ذلا ليست اليت كالبنود. كالضعيف الذكي بُت

 ألف كأسلوبو، سياقو ناحية من التغيَت أك اآلخر بالسؤاؿ التبديل إىل ربتاج سلبية

. كالضعيف الذكي بُت جيدا تفرؽ أف تستطيع ال البنود ىذه

 اجليد االختبار صفات -5

 من كضع ما يقيس قد االختبار ىذا ألف. جيدا االختبار زلتول صدؽ أف : أكال

 مادة من يأخذ القراءة مهارة دلادة االختبار زلتول صدؽ أف كىو أجلو

. الدراسية دبادة اإلختبار زلتول بُت ارتباط ككاف. الثانية ادلرحلة يف الدراسية

 بناء عند لئلجابات مفتاح فيو ألف التدريج، سهل اجليد االختبار يكوف : ثانيا

 كىذا األسئلة، الدرجة بوجود كاف سواء التدريج، عند بو يلتـز ذاتو االختبار

. موضوعيا ثابتا سهبل التدريج جيعل
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 الربنامج مستخدمو الدراسية مواد سبثل القراءة مهارة دلادة االختبار ادلواد أف : ثالثا

 ادلرحلة يف الطبلب درسها اليت ادلواد كىذه. العربية اللغة لتعليم اخلاص

. سبثيبل القراءة مهارة دلادة االختبار يكوف احلالة ىذه كعلى. الثانية

 لئلجابة الكايف الوقت كىذا. القراءة مهارة دلادة االختبار الوقت حيدد قد : رابعا

. الوقت عامل يراعي اجليد االختبار ىذا كتكوف. بند أك سؤاؿ كل عن

 بعض ألف جيدة تكوهنا مل القراءة مهارة دلادة االختبار أسئلة تعليمات أف: خامسا
 كلتكوف اإلجابة كرقة يف خاصة تعليمات كىي كاضحة، غَت التعليمات
 لكي كاضحة التعليمات توضح أف فتنبغي جيدة االختبار أسئلة تعليمات

. االختبار بأسئلة سلتربكف يفهم

 تراعي منسق شكل ذك االختبار ىذا ألف جيد االختبار أسئلة شكل أف: سادسا

. األمور فيو
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 البحث توصيات -ب 

 توصيات ىنا فتبُت القراءة مهارة دلادة لبلختبار البحث نتائج اتضحت اف كبعد

: يلي شلا ، العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج إىل البحث

 .االختبار صياغة يف اللغوية للقواعد بالتطبيق االختبار كعامل ادلعلم يهتم أف -1

. اجليد االختبار بصفات االختبار صياغة تأسس أف -2

 العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج يستخدمو الذم االختبار أسئلة كل ربلل أف -3

 صفات من أك كنقائصو كمزاياه كسبييزه صعوبتو كدرجة كثباتو االختبار صدؽ من

. القادـ االختبار يف ستقدمو إذا اجليد االختبار

 االختبار نوعية معرفة االختبار إجراء بعد التقومي االختبار كعامل ادلعلم يقـو أف -4

. بعده كاألنشطة

 ماىرا لتكوف اجليد االختبار ربلل أف االختبار كعامل ادلعلم كيدفع كيفهم يتعلم أف -5

. األسئلة بنود ربليل من التقومي يف

 تقدمها من الطبلب تعلم تنمية دلعرفة كثيقة يف الطلبة تعلم حصيلة كل تسجل أف -6

. كتأخرىا
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 البحث مقترحات -ج 

 اللغة تعليم يف احلديثة اللغوية النظرية كتطبيق زلاكلة على يركز البحث ذلذا نظرا

 ىذا يطوركا أف اآلخرين للباحثُت فينبغي. االختبار اسئلة ربليل من خاصة العربية،

 أف كأيضا. العربية اللغة تدريس كاقع يف األخرل اللغوية النظريات تطبيق يف البحث

. األخرل ادلوضوعات يف الطريقة ىذا تطبيق يطوركا

 البحث ىذا يكوف أف العربية اللغة لتعليم اخلاص للربنامج الباحثة ترجو كأخَتا،

. تقوميتو كربليل القراءة مهارة دلادة االختبار صياغة يف مراجعا
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