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 إهداء
 

 إستينة ووالديت دىالن أزىاري احلاج احملًتم والدي إىل
 وعرفت والوفاء الصدق مبادئ أول نيتالكردي اميديه على تلقيت اينذلال األول اندلعلما

  الضمري ونقاء الطوية وسالمة يبةالط السمحة نفسها يف
 واحًتام إجالل تقدمة

 
 بالكثري ذلم أدين الذين أساتيذي إىل

 وإجالال تقديرا
  

  اهلل فضل تقية عبده احملبوبة وبنيت اهلل فضل عندي زلمد احملبوب زوجي وإىل
 علمي تقدم يف ورغبة وتقديرا مودة

 الزاد خري زلمد وأخي كملية لنفيسةا ودرة النساء خري وريسيت الفوزية زىرة أخيت وإىل
 
 
 

 يؤمنوا مل والذين حيًتق ومل ينضج مل العريب النحو بأن يؤمنون الذين إىل
          
  وبقائها األمة وجود على حرصهم العربية اللغة على حيرصون الذين إىل         

 
  اإلنسان خدمة يف وتسهم أسهمت حضارة رسل

 
 وتقدير شكر
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ي أوضح الطريق للطالبني، وسهل منهج السعادة للمتقني. وأشهد أن ال إلو مد هلل الذاحل

إال اهلل وحده ال شريك لو، ولو ادللك واحلق ادلبني. وأشهد أن سيدنا زلمدا عبده ورسولو 
الصادق الوعد األمني. صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو والتابعني ذلم بإحسان إىل يوم 

 الدين. أما بعد.
هلل علّي باالنتهاء من إعداد ىذا البحث، فلو سبحانو أذلج باحلمد وقد مّن ا

والثناء، وبعد محد اهلل تعاىل أقّدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف 
، ومل يكن حيدوىم إال وىذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدىم بشيء طلبت إمتام

 العمل اجلاّد ادلخلص، ومنهم:
احة األستا  الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، رئي  جامعة موالنا مالك إبراىيم مس -1

 اإلسالمية احلكومية مباالنج.
ن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك مهيممساحة األستا  الدكتور  -2

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
عليم اللغة العربية كلية الدراسات مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، رئي  قسم ت -3

 العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
الباحثة  تمساحة الدكتور قريب اهلل بابكر مصطفى، ادلشرف األول الذي أفاد -4

علميا وعمليا ووجو خطواهتا يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة 
و. فلو من اهلل خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر البحث حىت االتنهاء من

 والتقدير.
، ادلشرف الثاين أشكره على ما قدم للباحثة من العون مبارك زلفيمساحة الدكتور  -5

والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث، فلم يبخل بعلمو ومل يضق صدره يوما 
البحث أكرب األثر يف  عن مساعدة الباحثة وتوجيهها، وكان لتفضلو مبناقشة ىذا

 نف  الباحثة فلو مّّن خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء.
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كما قدمت الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة ادلعلمني يف قسم تعليم  -6
اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم احلكومية مباالنج. 
 وادلعارف والتشجيع وجزاىم اهلل خري اجلزاء.

وأقدم بكل الشكر والتقدير إىل الدكتور صفي اهلل مزمل، مدير مركز اللغة والثقفة  -7
الدين جامعة سنن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية بيوكياكارتا، كما يطيب يل أن و 

 بكل الشكر والتقدير دلعامل يف ىذا ادلركز اللغة. أتوجو 
والشكر موصول ألسريت وعلى رأسها والدي الكرمي الذي كان لو بعد اهلل تعاىل  -8

فضل إمتام ىذا البحث مبا غرسو يف نفسي من حب للعلم وادلعرفة واإلخالص يف 
خري معني  العمل، ووالديت العزيزة  اليت يطوق فضلها عنقي وكان دعاءىا ادلستمر

 البحث.يل يف حيايت، ولزوجي وبنيت الذين شجعوين على انتهاء ىذا 
ىذا العمل ادلتواضع إىل حيز الوجود ولو  إمتامولزمالئي وكل من أسهم يف   -9

 بكلمة تشجيع، ذلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واإلمتنان.
 

 واهلل ويل التوفيق
    
 
 
 
 

 إندونيسيا جمهورية
 الدينية ونالشؤ  وزارة

 بماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية
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 تقرير المشرفين

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
  وعلى آلو وصحبو أمجعني.وادلرسلني

 بعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضرتو الطالبة:
 : فتحي هداية   االسم

  01221100:  رقم التسجيل
)دراسة   (TOAFL) لألجانب ة اللغة العربيةيجودة اختبار كفا : موضوع البحث

 ياكارتا(    كالجاكا اإلسالمية الحكومية بيوج  تحليلية بجامعة  سنن
                               

 وافق ادلشرفان على تقدديو إىل رلل  اجلامعة.
 

 الثاين ادلشرف األول ادلشرف
  
  

 مبارك زلفي الدكتور بابكرمصطفى اهلل قريب الدكتور
  

 يعتمد،
 رئي  قسم تعليم اللغة العربية

 
 ورالدكتور شهداء صالح ن                                      

 197291962995912991رقم التوظيف:                             
 إندونيسيا جمهورية

 الدينية ونالشؤ  وزارة
 بماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية
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 لجنة المناقشة فمن طر  اعتماد
 عنوان البحث:

   (TOAFLجودة اختبار كفاية اللغة العربية لألجانب )
 ياكارتا(    كاجلاكا اإلسالمية احلكومية بيوج  جبامعة  سننحتليلية )دراسة 

 تعليم اللغة العربية ادلاجستري يفحبث تكميلي لنيل درجة 
 01221100رقم التسجيل:    إعداد الطالبة: فتحي هداية

يف  ادلاجسترية وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة ناقشدافعت الطالبة عن ىذا البحث أمام جلنة ادل قد
 2912سبتمرب  25ثالثاء  تعليم اللغة العربية، و لك يف يوم

 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة:
 ....................... التوقيع :  رئيسا ومناقشا شهداء صاحل نور. د -1

 ....................... التوقيع :  مناقشا د. أمي زلمودة -2

 ....................... التوقيع :  مشرفا ومناقشا د. زلفي مبارك -3

 
 يعتمد،

 عميد كلية الدراسات العليا
 
 

 األستاذ الدكتور مهيمن
 195612111983931995 رقم التوظيف:

 
 إقرار الطالبة

  كاتآيت: أدناه، وبيانايت ةأنا ادلوقع
 فتحي ىداية : االسم
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 19729911 : رقم التسجيل
كنتيق، بانيوواعي، جاوا شارع جنيدي أمشوين احلاج،   : العنوان

 الشرقية
 

أقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية كلية 
                المية احلكومية ماالنج حتت عنوان:الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلس

   (TOAFLكفاية اللغة العربية لألجانب )جودة اختبار  
 ياكارتا(بيوججبامعة  سنن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية حتليلية )دراسة 

 
حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اتآخر. وإ ا ادعى أحد 

من تأليفو وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤلية  على  لك، استقباال أهنا 
ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على  لك. 
 م    2912ماالنج، يوليو                                                               

         توقيع صاحبة اإلقرار                                                              
                                                              

 فتحي ىداية                                                                     
                                                                   19729911 

 مستخلص البحث
 دراسة)  (TOAFLكفاية اللغة العربية لألجانب ) اختبار جودة. م2102 هداية، فتحي

 بحث(. ياكارتابيوج الحكومية اإلسالمية كالجاكا سنن جامعة في تحليلية
 مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية، اللغة تعليم قسم. الملجستير
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 بابكر اهلل قريب الدكتور: األول المشرف. بماالنق الحكومية اإلسالمية إبراهيم
 .مبارك زلفي الدكتور: الثاني والمشرف مصطفى،

 
 غويةل اختبار جودة،: األساسية الكلمات

 كاجلاكا سنن جامعة تنفذه اليت الربامج إحدى ىو IKLA أو TOAFL اختبار 
 ىذاالختبار يلزم.  العربية اللغة يف الطالب قدرة لقياس يوجياكارتا احلكومية اإلسالمية
 عةجام اللغة مركز. والدكتورة ادلاجستري وحبث الرسالة، امتحان سيؤدون الذين للطالب
 يف ادلعيارية ودرجة األسئلة حتديد عملية يف يوجياكارتا احلكومية اإلسالمية اكاكاجل سنن

 كاجلاكا سنن جامعة يف IKLA اختبار نإ ىو البحث ىذا من الرئيسية ورأي. االختبار
 العربية، اللغة يف ادلتخصصني الطالب على فقط ينطبق ال يوجياكارتا احلكومية اإلسالمية
 اللغة مركز ناحية من  IKLA (TOAFL) النتائج يبحث ملو . الطالب ميعجل أيضا ولكن
 .أخرى أطراف من أو

 أسئلة يف ادلستخدمة النحوية الًتاكيب صحة حتديد إىل البحث ىذا ويهدف
 IKLA األسئلة بنود من الثبات ودرجة التمييز مستوى صعوبة، ومستوى االختبار،
 يوجياكارتا كوميةاحل اإلسالمية كاجلاكا سنن جامعة لطالب

 للحصول .الوصفي بادلنهج ميالك ادلدخل ىو البحث ىذا يف ادلستخدم ادلدخل
 حتليل ويف .االختبار ورقات ىو وثائق من وسيلة الباحثة ستخدمت ادلطلوبة البيانات على

 بنود من النحوية الًتاكيب صحة ليحلل األخطاء حتليل الباحثة تستخدم البيانات،
 الربنامج ىذا يتطور  Anates Ver. 4.0.9 ربنامجب اختبار من ادلضمون يلحتل مث األسئلة،

 مراحلها وأما. ويبيسونو ويودى تو، كانو الدكتورندوس لـ 4006 فرباير 35 يف
 . البيانات طباعة البيانات، ليلحت اخلام، البيانات ملء:ىي

غة العربية باعتباره الل IKLAإن مستوى صحة الًتاكيب اختبار  ىي البحث ونتائج
يف درجة جيد، ألن أقل من األخطاء يف مرحلة الصرفية، النحوية احلورف ادلعاين، 
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 الصعوبة مستوىادلعجمية واألسلبوب. ويوجد األخطاء الكثرية يف مرحلة اإلمالئية. وأما 
 مستوىىي سهلة جدا، سهلة، متوسط، صعبة، و صعبة جدا. ويف  IKLA اختبار من

، اليوجد أي التمييز، ناقص، (negative)ىو يوجد بسلبية IKLA لالختبار التمييز
الذي خيترب يف تاريخ   IKLAمتوسط، و جيد. وبنسبة للبيانات درجة الثبات اختبار 

طالب من األقسام يف جامعة سنن كاجلاكا، فنتيجنها  93ويشًتك بـ  2182يوليو  81
ثابت إ ا كان درجتها . و قال توجك مان إن اختبار الذي كون ادلعلم يقال 1810ىي 

درجة   IKLA. ولذلك، ىذا االختبار 1610. ولالختبار ادلقنن أقل درجتها 1601
 .1810من ادلؤشر  ثباهتا جيد ألن نتيجتها أكرب
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Keywords: Quality, language test (TOAFL). 

 

IKLA (TOAFL) is one of the programs carried out by UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta to measure student ability in Arabic. This test is mandatory for 

students who will perform the paper, mini thesis, thesis or dissertation. Language 

Centre of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta is runing on process of determining the 

standard questions and a minimum score for the test. The main reason of this 

reasearch is IKLA not only apply to students majoring in Arabic literature, but 

also for all students. Mean while there is no one research for the results of IKLA 

(TOAFL) that have been tested, although by the Language Center of UIN Sunan 

Kalijaga itself or other. 

The aims of  this research is to determine the validity of grammatical 

structures used in the test questions, difficulty level, discrimination features and 

reliability of IKLA are tested to the students of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

This research used a quantitative  approach and the type descriptive 

research. To obtain the required data the researchers used a method of 

documentation. Meanwhile, in analyzing the data, used a program (software) 

Anates Ver. 4.0.9 The program is made on February 13, 2004 by Drs. Karno To, 

M. Pd and Yudi Wibisono, S.T. Following its phases: filling the raw data, analyze 

data and print data. 

The result of the analysis of validity of grammatical structures stating that 

the structure with fewer errors. The much errors found in writing (dictation). The 

results of the difficulty level of IKLA items on fahm al masmu' (listening) aspects 

stating in category of easy, medium, difficult  and very difficult. Based on the 

index, the items that are otherwise not appropriate item to be revised and is not 

used. Other factors that cause students difficulty answering the items of the fahm 

al masmu' (listening) aspects because the text that be hearing is too long. Then, on 

an aspect of at-tarakib nahwiyyah wa't ta'birat (structure) was found about a very 

easy and very difficult. Based on the index, the item about to be revised. While 

the aspect fahm maqru' (reading) about these items found with category of easy, 

medium, difficult and very difficult. Based on the index level of difficulty, the 

item  which is very difficult to do repairs or not used. 

For discrimination features about IKLA, the fahm masmu' (listening) aspect 

there is item  that has the discrimination is negative, no discrimination is found, or 

0 (zero), less, medium and fine. Thus, a few grains of item on these aspects should 

be revised, adjusted or waived its formulation. In the aspect of an at-tarakib 

nahwiyyah wa't ta'birat (structure) there is item that has the discrimination is 

negative, no discrimination is found, or 0 (zero), less, medium and fine. Based on 
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these data, then this aspect can discriminate between the superior and lower. 

While the aspect fahm maqru '(reading) there are questions that have a negative 

discrimination, there was no discrimination or 0 (zero), less, medium and fine. 

Based on these data, then this aspect can discriminate between the superior and 

lower. For the analysis of the reliability of IKLA result, obtained an index of 0.86. 

Thus, the IKLA test is reliable because its value is above the specified index. 
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Kata Kunci: Kualitas, tes bahasa (IKLA). 

 

Tes IKLA (TOAFL)  merupakan salah satu program yang dilakukan oleh 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mengukur kemampuan bahasa Arab 

mahasiswa. Tes ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melakukan ujian 

skripsi, tesis maupun disertasi. Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

sedang dalam proses menentukan standar soal maupun skor minimal untuk tes 

tersebut. Hal mendasar yang menjadi alasan penelitian ini adalah karena tes IKLA 

tidak hanya diberlakukan kepada mahasiswa jurusan sastra arab saja, akan tetapi 

untuk seluruh mahasiswa. Hasil IKLA (TOAFL) yang diujikan tersebut belum ada 

yang pernah melakukan penelitian, baik oleh pihak pusat bahasa UIN Sunan 

Kalijaga sendiri maupun dari pihak lain.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesahihan struktur 

gramatikal yang digunakan dalam soal tes, tingkat kesulitan, daya pembeda dan 

reliabilitas tes IKLA yang diujikan kepada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

deskriptif. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan 

metode dokumentasi berupa soal dan lembar jawab tes. Sedangkan dalam 

menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kesalahan (error analysis) untuk 

mengetahui tingkat kesahihan struktur gramaatikal, sedangkan untuk menganalisis 

hasil tes digunakan analisis isi (content analysis) dengan menggunakan program 

(software) Anates Ver. 4.0.9 Program ini dibuat pada 13 Februari 2004 oleh Drs. 

Karno To, M.Pd dan Yudi Wibisono, S.T. Adapunn tahapan-tahapannya adalah 

mengisi data mentah, mengilah data dan mencetak data. 

Hasil analisis terhadap kesahihan struktur gramatikal yang digunakan dalam 

soal menyatakan bahwa struktur baik dengan sedikit kesalahan. Kesalahan banyak 

ditemukan pada penulisan (imla’). Hasil tingkat kesulitan butir IKLA pada aspek 

fahm al masmu’ (menyimak) ada butir soal yang dinyatakan mudah, sedang, sulit 

dan sangat sulit. Berdasarkan indeks, butir soal yang dinyatakan tidak sesuai harus 

direvisi dan tidak digunakan. Factor lain yang menyebabkan mahasiswa kesulitan 

menjawab butir soal pada aspek fahm al masmu’ (menyimak) dikarenakan teks 

yang diperdengarkan terlalu panjang. Kemudian, pada aspek at-tarakib an 

nahwiyyah wa’t ta’birat (struktur) ditemukan soal yang sangat mudah dan sangat 

sulit. Berdasarkan indeks, butir soal tersebut harus direvisi. Sedangkan pada aspek 

fahm maqru’ (membaca) ditemukan butir soal dengan kategori mudah, sedang, 

sulit dan sangat sulit. Berdasarkan indeks tingkat kesulitan, soal yang sangat sulit 

harus dilakukan perbaikan atau tidak digunakan. 

Untuk daya pembeda soal IKLA, pada aspek fahm masmu’ (menyimak) 

terdapat soal yang mempunyai daya beda negatif, tidak ditemukan diskriminasi 

atau 0 (nol), kurang, sedang dan baik. Dengan demikian, beberapa butir soal pada 

aspek tersebut harus direvisi, disesuaikan perumusannya atau ditiadakan. Pada 

aspek  at-tarakib an nahwiyyah wa’t ta’birat (struktur) terdapat soal yang 

mempunyai daya beda negatif, tidak ditemukan diskriminasi atau 0 (nol), kurang, 
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sedang dan baik. Berdasarkan data tersebut, maka aspek ini dapat membedakan 

antara kelompok unggul dan rendah. Sedangkan pada aspek fahm maqru’ 

(membaca) terdapat soal yang mempunyai daya beda negative, tidak ditemukan 

diskriminasi atau 0 (nol), kurang, sedang dan baik. . Berdasarkan data tersebut, 

maka aspek ini dapat membedakan antara kelompok unggul dan rendah. Untuk 

hasil analisis terhadap reliabilitas tes IKLA, diperoleh indeks sebesar 0,86. 

Dengan demikian, tes IKLA tersebut reliable karena nilainya berada di atas indeks 

yang ditentukan. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الفصل األول

 اإلطار العام
 مقدمة - أ

ن ادلنهج الدراسي يتكون من أربعة عناصر أيساسية، وىي: أإنو دلن ادلعروف 
. ومن كل العناصر صلة 1، التقوميية، احملتوى، طرق التدريس ووسائلهااألىداف التعليم

ال ديكن فصل . فلذلك، التقوميعمليات ال ناالختبار ىو بعض م وبعضا.متعلقة بينو 
عملية التعلم، وخاصة يف تعلم اللغة. االختبار ىو أداة أو إجراء أو  االختبارات عن

قدرة  مثلة من السلوك اليت توفررلموعة من األنشطة اليت تستخدم للحصول على أ
رف االختبارات ليقيم نفسو وليع إىل حيتاج الطالب .2الشخص يف حقل تدريس معينة
االختبارات ليعرف مدى  إىل مالئو. ادلعلم أيضا حيتاجمدى تقدمو وأين يقع بالنسبة لز 

. أو يقصد 3لمواضع الفشجهده، ومواضع النجاح و  ومعرفة مثرةيف التدريس،  جناحو
التقومي لتعيُت حصول األىداف التعليمية. ألنو وسيلة جيمع هبا األدلة عن مدى صحة 

 الفروض الىت تستند عليها والتطبيقات الًتبوية.
ساب ادلتعلمُت عرفة اكتنوع من التقييم الذي حيتاج  إىل مىو  اللغويأما اإلختبار  

االستماع، ن ىناك مخسة مستويات للمهارات اللغوية األربع )إهتا. امكوندلهارات اللغة و 
ىذه غة العربية باعتبارىا لغة أجنبية، و تعليم الل يف دث أو الكالم(القراءة، الكتابة، التح

                                                           
 دار: الرياض) ،التدريس وطرق المناهج إلى مدخل سعيد، زلمد مالك وزلمد البشَت مزمل زلمد. 1
 . 21-22:ص( ىـ4141 اللواء،

2
 Soenardi M. Djiwandono., Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: Penerbit ITB, 1996) 

p.1. 
3
 .4ص (2222 والتوزيع، للناشر الفالح دار: األردان) ،اللغوية االختبارات ،احلويل علي زلمد.  
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سياق، القواعد والًتاكيب، ومعدل السرعة ادلستويات ىى: األصوات، ادلفردات، ال
 .4الطالقةو 

ل وات اليت مت تصميمها بشكمن اإلجراءات واألد لغوية عدداللالختبارات 
رات والكفاءة اللغوية لدى يف معرفة أداء إحدي ادلها ها ادلعلمونستخدميو  منهجي.
 زلددة.، وفقا لقياس كمية زلددة من أجل حتقيق أىداف الطالب

(Test of Arabic as Foreign Language)TOAFL  أو "اختبار اللغة العربية باعتبارىا
 Test of إلسم من  اخذ ىذا يؤ  جانب"،أو "اختبار كفاية اللغة العربية لؤل لغة أجنبية"

English as Foreign Language) TOEFL)  لغة أجنبية( باعتبارىا  اإلنكليزية)اختبار اللغة
سهال ليكون  TOAFLتسمية من . وادلقصود يف الواقع معروف من قبل، والذي 

ثة ستخدم الباحو ست .TOEFLمن قبل كثَت من الناس ، على الرغم من تأثر  ومعروفا
TOAFL  .اختبار كفاية اللغة العربية لؤلجانب 

مركز اللغات  جامعة شريف ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية يف جاكرتا يف الواقع 
للدراسات اإلسالمية لؤلجانب أو جعلت امسا ذلذا االختبار ،اإلختبارات العربية 

ية. باإلضافة إىل معروفة وشعب TOAFLغَتىا. بل ، اختبارات اللغة العربية للناطقُت ب
جامعة شريف  ”brainmark“على "العالمة التجارية" أو  TOAFLذلك ، أصبحت 

 .5ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية جباكرتا
من قبل العديد من  يف جامعاتاستخدامها قد وضعت  TOAFLيكون 

من قسم اللغة  أو متطلبات الطالب ةمتحانات الداخلياالادلؤسسات التعليمية كشرط 
لة أوالبحث. واحدة من ادلؤسسات التعليمية اليت الرسا ونالذين سوف يكتب العربية

سالمية احلكومية ىو جامعة سنن كاليجاكا اإل TOAFLستخدم ىذا االختبار ت
 اكارتا.يجبيو 

                                                           
 النظرية من) لألجانب العربية اللغة تعليم فى المرجع ،يخشال  عبدالرؤوف زلمد و يونس علي فتحي.  4

 .414. ص( 2222 وىبة، مكتبة: القاىرة) ،(التطبيق إلى
5
 .http://unitbahasa.wordpress.com/artikel/ diakses tanggal 15 April 2012. 

http://unitbahasa.wordpress.com/artikel/
http://unitbahasa.wordpress.com/artikel/
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 وسيطا تصبح وىي رؤية لو اللغة، ىي اللغة مركز من الرئيسي الًتكيز أن كما
 وأما .ادلهنية العالقةو  واخلدمة التدريب خالل من األجنبية اللغة مهارات وتطوير لتحسُت
 دماتخ إنشاء وتشجيع األجنبية، اللغة التدريب يف ادلسامهة تنفيذو  تشجيع ىي رسالتو
  .أخرى مؤسسات مع عالقة وإقامة األجنبية اللغات

 اختبارات) IMLA وامسو العربية، اللغة يف ادلعيارية دراجة اللغة مركز كون ،بدايتو يف
 أما (. األجنبية واللغات العربية اللغة اختبار) TOAFL أو (هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة

 .(متقدم متوسط، مبتدئ،) العربية اللغة لتدريبادور  ىي العربية اللغة ميلتعل بالنسبة

ياكارتا ج، تنفيذ جامعة سنن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيو  0224منذ عام 
TOAFL األدب العريب ، بل جيب على و  . ليس فقط للطالب ادلتخصصُت يف اللغة

امعي، ادلاجستَت اجلالعلمي )للمرحلة  البحث ونمجيع الطالب الذين سوف يكتب
أو   IKLAبـ  TOAFLبدل  0222ويف  كشرط لذلك.  TOAFLتشمل إجازة  الدكتورة(و 

اختبار كفاءة اللغة العربية. واستمرار مركز اللغة جبامعة سنن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية 
 برنامج اصدار طريق عن وىي األجنبية، اللغات يف ماىرون الذين ادلتخارجُت خللق العمل
 ليتم الربنامج ويتوقع .(واإلجنليزية العربية) األجنبية اللغة تعليم فصول من مركزية سياسة
 ال ادلعيارية درجة  قيادة يف للمشاركُت توفَت عن فضال ، األجنبية لغاتال التعليم معيار
 تكون ال الدرجة على للحصول الطالب لبعض بالنسبة. IKLA  لـ32/422 عن تقل

 مركز يتم ادلشكلة، ىذه حلل و .عالية الدرجة ،ىذهلآلخرين بالنسبة ولكن ،للغاية صعبة
  .مركزية برنامج  اللغة

، ليس النتيجة النهائية  (TOAFL) العربية لؤلجانب اللغةكفاية نتائج اختبارات  
 TOAFL. وال سيما بالنظر إىل أن 6نجاح أو فشل الطالب يف اتقان اللغة العربيةالدلؤشر 

اليت أجريت جامعة سنن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوجياكارتا ىو شرط لكتابة 
البحث، بل بغَت حد من أصغر النتيجة. ىذا بالطبع سوف جيعل نتائج االختبار 

                                                           
6
. Moch. Ainin, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2006) p.102. 



4 
 

العربية( ، وأيضا متابعة ستختلف ، نظرا إىل أن الطالب من التخصصات األخرى )غَت 
 .TOAFLاالختبار. ولذلك ، ال بد أن يقيم البحوث يف حاجة إىل تسجيل نتائج ىذه 

 
 البحث أسئلة - ب

 جودة" الباحثة يف ادلقدمة، فإن مشكلة ىذا البحث ىي قدمتوبناء على ما 
 (IKLA) اختبار كفاءة اللغة العربيةأو  (TOAFLختبارات كفاية اللغة العربية لؤلجانب )ا

وسوف حتاول الباحثة " امعة سنن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوجياكارتاجب الطالب
  اإلجابة عن ىذه ادلشكلة من خالل األسئلة اآلتية:

جبامعة سنن   الطالب TOAFLما مستوى صحة الًتاكيب العربية يف بنود االختبار  .1
 كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوجياكارتا ؟

جبامعة سنن كاليجاكا اإلسالمية  الطالب  TOAFL ئلةأسيف  الصعوبة مستوى ما .0
 احلكومية بيوجياكارتا ؟

جبامعة سنن كاليجاكا اإلسالمية  الطالب  TOAFL أسئلةيف  التمييز مستوى ما .3
 احلكومية بيوجياكارتا ؟

 جبامعة سنن كاليجاكا اإلسالمية الطالب  TOAFL أسئلةيف  الثبات ما درجة .4
 احلكومية بيوجياكارتا ؟

 
 أهداف البحث  -جـ

وفقا لتحديد مشكلة البحث السابقة، يهدف ىذا البحث الكشف عن األمور 
 اآلتية:

 الطالب  TOAFLكشف عن مستوى صحة الًتاكيب العربية يف بنود االختبار   .1
 .جبامعة سنن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوجياكارتا
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جبامعة سنن كاليجاكا  الطالب TOAFLأسئلة يف  بةالصعو  مستوىعن  كشف .0
 اإلسالمية احلكومية بيوجياكارتا.

جبامعة سنن كاليجاكا  الطالب TOAFL أسئلةيف  التمييز مستوى عن كشف  .3
 اإلسالمية احلكومية بيوجياكارتا.

جبامعة سنن كاليجاكا  الطالب TOAFL أسئلةيف  الثبات عن درجة الكشف  .4
 كومية بيوجياكارتا.اإلسالمية احل

 
 أهمية البحث - د

 تتضح أمهية ىذا البحث فيما يلي:
 األمهية النظرية .1

يف إتقان تقييم نتائج التعلم، وخاصة ة ذلذا البحث ىي تطوير طرق الفوائد النظري
، أن نتائج اختبارات اللغة، ليس النتيجة النهائية  عينُت زلمد اللغة العربية. كما كشف

أو فشل الطالب ينجح يف إتقان اللغة العربية. ومبجرد االنتهاء من للمؤشر لنجاح 
 م بو ىو تقييم يتضمن تقييما دلستوىاالختبارات ، ال يزال ىناك أشياء حتتاج إىل القيا

قييم اللغة ، ىذه الدراسة سوف تتطور نظرية ك. 7الثبات، و التمييز مستوىو الصعوبة ، 
لقياسية يف تقييم اللغة ، بعد اطالعها على نتائج التحليل من شكلة اادل حللهم تس

من تعددة ادل، فضال عن االستجابات  التمييز، والثبات مستويو الصعوبة ،  مستوي
 .TOAFLربين بشأن تادلخ

 
 

 األمهية التطبيقية .0

                                                           
7
 . Ibid. p.107. 
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اليت أجريت  TOAFLاللغة العربية من نتائج  ركزقدمي نظرة عامة دلي البحثن ىذإ
الذين سوف يكتب  سنن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوجياكارتاجبامعة  طالبمجيع ال

يف وضع  TOAFLجنة اليت أعّد إىل اللوخاصة  .الرسالة اجلامعة أو ادلاجستَت أو الدكتورة
  أسئلة االختبار.

 

 حدود البحث  -هـ

 يتم ىذا البحث يف إطار زلصور مبجموعة من احلدود التالية، وىي:
 دلوضوعياحلد ا -1

. تقييم نتائج العربية من نتائجو اللغة اختبار كفاية جودة يقتصر ىذا البحث على وصف
يتم بعد التمكن من اختبارات اللغة. وتشمل ىذه األنشطة  ىو النشاط الذي االختبار

مستوى الصعوبة ومستوى التمييز ، وىي حتليل  ختباراال شكلةحتليل عناصر ادلعلى 
فعالية من األسئلة اليت مت المدى عرفة دل ىو ىذا التقييم اذلدفوأما . الثباتدرجة و 
 تربىا.خت
 احلد ادلكاين -0

جامعة سنن كاليجاكا  اللغة مركز بو الباحثة يف قامتوىو مكان إجراء البحث. 
 .اإلسالمية احلكومية بيوجياكارتا

 احلد الزماين -3

فصل الثاين من العام الدراسي هبا الباحثة جري يف ال قامتإن الدراسة ادليدانية اليت 
2011-2012 . 

 

 تحديد المصطلحات - و

 تحددو الباحثة بعض ادلصطلحات يف موضوع ىذا البحث،  تستخدما
 الباحثة معناىا لكي تكون واضحة، كما يلي:

 كفاية اللغة   اختبار -1
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 إن االختبارات ترادف االمتحانات. واالختبار اللغوي ىو األدوات ادلصممة يستخدمها
كفاءتو اللغوية حسب أىدافو   كللغوية لدى الطالب أو  الكفاية الادلدرس يف معرفة مدى 

وإمنا يقيس اختبار كفاية اللغوية مهارات عامة حسب ادلوقف الذي حيتمل  .8ادلرجوة
طالب أن يستخدم فيو اللغو يف حياتو. ىذا االختبار ال يتقيد مبنهج معُت أو مقرر ال

دراسي خاص او كتاب زلدد. ومن أمثلة ىذا النوع اختبارات اللغة اإلجنليزية باعتبارىا 
 .9لغة أجنبية و اختبارات اللغة العربية باعتبارىا لغة أجنبية

 
2-  TOAFL 

عبارة عن اختبار اللغة العربية  Test of Arabic as a Foreign Languageلـ ىي اختصار 
، ىذدا النمط  للغة العربية لؤلجانباختبار كفاية اأو يسمي أيضا بـ  لغة أجنبيةباعتبارىا 

 TOEFLأو  Test of English as a Foreign Languageيف االصطالح يطلق عليو مبثابة 
  IKLA  (Ikhtibar Kafa’ah Lughah ‘Arabiyyah)بـ  TOAFLيسمى  و يف اإلنكليزية.

 .جامعة سنن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوجياكارتا اللغة مركز يف
 

 السابقة لدراساتا - ز

( TOAFL) يف اللغة العربية لغَت العرب اتالبحث اختبار  موضوع 10بيهقيزلمد  .1
 سورابايا مستوى لياقتها دلعرفة قدرة الطالب يف اللغة العربية مبعهد عمر بن اخلطاب

وصف . يهدف  ىذا البحث معرفة اللغة العربية( )دراسة حتليلية تقوديية يف اختبارات
                                                           

8
. Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang: UIN 

Press, 2010) p.41. 
9

 ادلنظمة منشورات: الرباط) ،وأساليبه مناهجه بها الناطقين رلغي العربية اللغة تعليم ،طعيمة أمحد رشدي. 
 .212:ص( 4545 إيسيكو،-الثقافة والعلةم للًتبية اإلسالمية

مستوى لياقتها لمعرفة قدرة  (TOAFL) لغير العرب  العربية اللغة في االختبارات بيهقي، زلمد. 10
الطالب في اللغة العربية بمعهد عمر بن الخطاب سورابايا" )دراسة تحليلية تقويمية في اختبارات اللغة 

اإلسالمية احلكومية ماالنح: قسم تعليم اللغة العربية، كلية  ، حبث ماجستَت، غَت منشور، )اجلامعةالعربية(
 (0220الدراسات العليا، سنة 
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االختبارات يف اللغة العربية لغَت العرب و معرفة مستوى الصدق والثبات والصعوبة 
وادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث  والتمييز لالختبارات يف اللغة العربية لغَت العرب.

ن ىذا البحث نتائج مالو ىو ادلنهج الوصفي التقوديي، ومدخلو ىو مدخل نوعي. 
ىي إن االختبارات يف اللغة العربية لغَت العرب الىت أصدرهتا جا معة شريف ىداية 

تعترب من االختبارات الصفية غَت  1111اهلل اإلسالمية احلكومية جباكرتا سنة 
. وأما مستوى صدق ارات ادلقننة كما تقدملفقدان مخسة معايَت االختب ادلقننة، ذلك

توسط مقبول ومستوى الصعوبة ناقص وحيتاج إىل التصحيح االختبارات وثباهتا م
 ومستوى التمييز جيد.

 

 الدارسي االمتحان يف االختبار بنود حتليلموضوع البحث  11ذخرياء الصادق .0
 الدراسية للسنة باسوروان احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة بادلدرسة العربية للغة النهائي
 وثبات وبنائو االختبار بنود إعداد لوصف لبحثا ىذا يهدف. 2221-2221

 يف االختبار وعامل العربية اللغة مدرس االستيعاب عدم معرفة مث االختبار نوعية
 ادلتوسطة بادلدرسة العربية للغة ادلدرسي النهائي االمتحان يف االختبار بنود حتليل

 ادلنهج ىو بحثال ىذا يف ادلستخدم ادلنهج واما. باسوروان احلكومية اإلسالمية
 عامل قدمها اليت االجراءات إن ىي البحث فالنتائج.النوعي بادلدخل الوصفي
 ولكن اجليدة واالجراءات الطريقة على جيري االختبار بنود ترتيب يف االختبار
 عال االختبار ثبات جيد، الصدق وستوى ،اجليد سبيل على تكن مل األسئلة

 .جدا صعب والباقي ، %42 السهل مستوى ،%42 الصعوبة ومستوى

 

                                                           
 بالمدرسة العربية للغة النهائي الدارسي االمتحان في االختبار بنود تحليل الصادق، ذخرياء .11

 منشور، غَت ماجستَت، حبث ،4002-4002 الدراسية للسنة باسوروان الحكومية اإلسالمية المتوسطة
 (0225اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنح: قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، سنة )
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 النهائي االمتحان يف االختبار لياقة مستوىموضوع البحث  12يوغيا فريهارتيٍت .3
 إمام جبامعة ادلكثف العربية اللغة تعليم برنامج يف العربية اللغة دلادة األوىل للمرحلة
 ىذا يهدف. 2222-2221 الدراسية للسنة ببادنج احلكومية سالميةاإل بوجنول
 منوذج حتليل عن األساتذة فهم ودلعرفة ومواصفاتو االختبار ثبات دلعرفة البحث

 اإلحصائي ادلنهج ىو ادلستخدم وادلنهج حتليلي وصفي حبث البحث ىذا. االختبار
 ومستوى عال، تووثبا جيدن االختبار زلتوى صدق ىي فالنتيجة .واالستقرائي

  .متوسط الصعوبة

 

طوير مادة االستماع يف اختبارات كفاية اللغة موضوع البحث " ت 13أمَتالدين زلمد .4
انب ( على أساس اختبارات اللغة اإلنكليزية لؤلجTOAFLالعربية لؤلجانب )

(TOEFLحبث تطويري يف جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج جاوى الشرقية :)" .
يهدف ىذا البحث ألن يتسٌت على ادلدرس إعداد مادة االستماع حسب خصائص 

( و ألن يتمرس ادلدرس على إعداد TOAFLاختبارات كفاءة اللغة العربية لؤلجانب )
تعلمُت اإلندونيسية للغة الضاد الىت ىي مادة االستماع ومعرفة فعالية ادلادة لدى ادل

مهمتو. فنتائجو ىي استمرار التوعية يف حسن االستماع يعطى الطلبة مزيدا من 
، وأن إنتاج الوسائل السمعية ىو شيئ النجاح يف دراستهم ويف االختبارت اللغوية

                                                           
 العربية اللغة لمادة األولى للمرحلة النهائي االمتحان في االختبار لياقة مستوى فريهارتيٍت، يوغيا .12

 الدراسية للسنة ببادنج الحكومية اإلسالمية بونجول إمام بجامعة المكثف العربية اللغة تعليم برنامج في
اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنح: قسم تعليم اللغة العربية،  ) منشور، غَت ،ماجستَت حبث ،4002-4002

 .(0226كلية الدراسات العليا، سنة 

13
على  (TOAFL) تطوير مادة االستماع في اختبارات كفاية اللغة العربية لألجانب، زلمد أمَتالدين. 

: بحث تطويري في جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج (TOEFL) أساس اختبارات اللغة اإلنكليزية لألجانب
اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىيم مباالنح: قسم ) منشور، غَت جستَت،ما حبث، جاوى الشرقية

 (.0211تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، سنة 
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ب ، وأن إنتاج مذكرة أو كت PKPBAشاط و قوة اذلمة لدى الطلبة يف نمهم دلزيد ال
ختلو ال  TOAFLعة، مث أن البحث يف العربية مل يكن موجودا يف اجلام TOAFLيف 

ا يتيسر لو من حتليل األسئلة ادلطروحة مبمن البحث التقوديي والتحليلي فقام الباحث 
 لكل من ادلقدمُت وادلتوسطُت وادلبتدئُت.

 
 Analisis Hasil TOAFL موضوع البحث التدرييب " 14زلمد أحسن الدين .5

Mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri 

Malang"   يهدف ىذا البحث لوصف مستوى الصعوبة، مستوى التمييز ودرجة
طالب قسم اللغة العربية كلية اآلدب جبامعة ماالنج احلكومية.   TOAFLالثبات 

ي توجد مستوى وأما ادلنهج ادلستخدم ىو منهج الكمي. والنتائج من ىذا البحث ى
الصعوبةبسهلة جدا، صعبة وصعبة جدا. وىؤالء األسئلة ال بد أن تصحح. وأما يف 
مستوى التمييز، يوجد سلبية، اليوجد التمييز، وناقص. وىؤالء األسئلة ال بد أن 

 ثابت.  TOAFL، ولذلك ىذا 2913تصحح. وتوجد درجة الثبات 

 

 قامتحبثها، بأن البحث الذي من ىذه الدراسات السابقة، تأكد الباحثة موقع 
أو ( TOAFLاختبار كفاية اللغة العربية لؤلجانب ) حتليل جودة بو الباحثة خيتص يف حبث
صحة الًتاكيب اللغة العربية يف بنود حية مستوى امن ن( IKLAاختبار كفاءة اللغة العربية)

البحث ىو  وأن منهج ىذا. ودرجة الثبات ، مستوى الصعوبة و مستوى التمييزاالختبار
اختبار كفاية اللغة العربية حتليل ، هبذا ادلنهج ستحاول الباحثة يف الكيميادلنهج 

من ناحية مستوى صحة الًتاكيب اللغة العربية يف بنود االختبار، ( TOAFLلؤلجانب )
جامعة سنن   الطالبالىت ختترب مستوى الصعوبة و مستوى التمييز ودرجة الثبات 

                                                           
14

 Muhammad Ahsanuddin, Analisis Hasil TOAFL Mahasiswa Jurusan Sastra Arab 

Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Laporan Penelitian,  tidak diterbitkan, Malang: 

Jurusan Satra Arab Fak.Sastra Universitas Negeri Malang, 2011. 
. 
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وتأخذ الباحثة الفوائد وىي ممعلومات  .كومية بيوجياكارتاكاليجاكا اإلسالمية احل
 وأساليب التحليل االختبار من الدراسات السابقة.
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 الفصل الثانى
 اإلطار النظري

 االختبارات اللغويةالمبحث األول: 
 رمفهوم االختبا - أ

االختبار أحد من وسائل القياس. ىناك وسائل أخرى نقيس هبا قدرة الطالب، 
مثل ادلراقبة وادلقابلة. ولكن االختبار ىو أشيع وأمشل وسائل القياس يف ادلدارس 

 . 1واجلامعات. االختبار وسيلة شائعة فعالة مضمونة اقتصادية يف الوقت
عب االختبارات دورا مهما يف التعليم. وذلذا، فإن االختبار اجليد أساسي للتعليم تل

اجليد والتعلم اجليد. ولقد تبني دائما أن ادلعلمني والطالب يركزون على ما تركز عليو 
االختبارات. فإذا كان ىناك خلل ما يف نظام االختبارات، فإن ىذا ينعكس بسرعة على 

 .2التعليم والتعلم معا
أما االختبار اللغوي بأنو رلموعة من األسئلة اليت يطلب من الدارسني أن يستجيبوا 
ذلا هبدف قياس مستواىم يف مهارة لغوية معينة وبيان مدى تقدمو فيها ومقارنتو 

 تأديتها وجبت الىت األمور أو إجابتها من البد الىت األسئلة ىو االختبار إن. 3وبزمالئ
 منها ستنباطاإل ديكن حىت تنفيذىا أو إجابتها ىف ادلخترب أو اجمليب كيفيةو  ادلؤسسة على
 4.ادلعيارية بالدرجة هناووز 

                                                           
1
 .9. ص ،السابق المرجع ،ويلاخل علي زلمد.  

( م0222 والتوزيع، للنشر الفالح دار: األردان) ،العربية اللغة تدريس أساليب اخلويل، علي رلمد.  2
 .555:ص

 .047:ص ،السابق المرجع ،طعيمة أمحد رشدي.  3

-http://iainjambi.ac.id/tulisan  من نقل مقالة، العربية، اللغة تعليم في راتاإلختبا هارتيين،فرييياغيو . 4

dosen/315-2011-01-21-03-34-26 
 

http://iainjambi.ac.id/tulisan-dosen/315-2011-01-21-03-34-26
http://iainjambi.ac.id/tulisan-dosen/315-2011-01-21-03-34-26
http://iainjambi.ac.id/tulisan-dosen/315-2011-01-21-03-34-26
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 أهداف االختبارات - ب

 :  منها عديدة وظائف لالختبارات  أن اخلويل قال
 .الطالب ربصيل قياس -5

 .التعليم ىف لنجاحو ادلعلم تقييم   -0

 .أفضل التدريسية األسالب أية دلعرفة التجريب   -3

 .آخر إىل صف من الطالب ترفيع   -4

 .أبنائهم دبستوى الوالدين إعالم   -5

  .الطالب لدى الضعف نقاط تشخيص   -6

 .متجانسة فئات ىف لطالبا ذبميع   -7

 .الدراسة على الطالب حفز   -8

 .ما دراسي برنامج ىف السري على الطالب بقدرة التنبؤ   -9

 .5ما بربنامج لاللتحاق مقبول وغري ادلقبول إىل الطالب فرز -52

 

 :ات عامة إىل عدة أىداف منهاهتدف االختبار 
 قياس ربصيل الطالب أو مدى إتقانو دلهارة ما    -1

 التقييم الذايت. -2

 .التجريب -3

 .الًتفيع -4

 .إعالم الوالدين -5

 .التشخيص -6

 .عيالتجم -7

 .احلافز -8

                                                           
5
 .556-555:ص ،السابق المرجع ،العربية اللغة تدريس أساليب ،اخلويل علي زلمد.  
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 .التنبؤ لإلرشاد -9

 .القبول -11

 .6التصنيف -11
   

 أنواع االختبارات  -جـ

 ىناك عدة أساليب لتصنيف االختبارات اللغوية نعرض ألكثرىا شيوعا ىنا وىي:
: زبتلف انواع االختبارات اللغوية باختالف تصنيفها حسب عرض االختبار - أ

 غرضها من أكثر األنواع شيوعا ما يلي:

: ويقصد بو ذلك االختبار الذي يقيس ما   archivement test االختبار التحصيلي .1
 حصلو الطالب بعد مرورىم خبربة تربوية معينة.

: وإمنا يقيس مهارات عامة حسب  proficiency testاختبار اإلجادة أو الكفاءة   .2
ادلوقف الذي حيتمل الطالب أن يستخدم فيو اللغو يف حياتو. ىذا االختبار ال يتقيد 

معني أو مقرر دراسي خاص او كتاب زلدد. ومن أمثلة ىذا النوع اختبارات  دبنهج
 اللغة اإلصلليزية كلغة أجنبية و اختبارات اللغة العربية كلغة أجنبية.

: ويسمى أيضا باالختبار التنبؤي  language aptitude testاختبار االستعداد اللغوي  .3
predictive د درجة استعداد الطالب ألن يتعلم ويقصد بو ذلك االختبار الذي حيد

اللغة الثانية. إنو ينىبء عن مستوى التقدم الذي قد حيققو الطالب. ومثل ىذا 
االختبار يقيس جوانب مسعية ومرئية عند الطالب. فضال عن قياس قدرتو على 

 Modern Languageالتمييز بني الًتاكيب. ومن أشهر ىذه االختبارات اختبار 

Aptitude Test (MLAT)  1959والذي وضعو كارول وسابون سنة. 

 

: تصنف االختبارات اللغوية حسب اجلهة اليت تصنيفها حسب منتج االختبار - ب
 أعدت االختبار إىل نوعني:

                                                           
 4-0:ص ،السابق لمرجعا اللغوية، االختبارات اخلويل، علي زلمد 6
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وىو الذي تعده اذليئات وجهات النشر وادلعاىد  standardized testاالختبار ادلقنن  .1
ا االختبار توضع لو معايري ديكن يف العلمية. حىت يطبق على نطاق واسع. ومثل ىذ

 ضوئها ربديد مستوى الطالب بالنسبة لغريه بدقة.

وىو الذي يضعو ادلعلم لطالبو وال تتوفر فيو صفة  teacher-made testاختبار ادلعلم:  .2
التقنني. إذ يعده لطالب ذي خصائص معينة. ويف فًتات معينة. وال يهدف منو إال 

 ب يف ادلادة درسها ادلعلم.تعرف مستوى ىؤالء الطال

 

تنقسم االختبارات بشكل عام حسب  scoring: تصنيفها حسب نوع التقدير -ج
 طريقة تصحيح اإلجابات وتقديرىا إىل نوعان:

 . اختبار ادلقال1
 . االختبار ادلوضوعي2
 multiple-choice. االختبار من متعدد 3

 true-false  . اختبار الصواب واخلطأ4

 matching  . ادلزاوجة5

   7completion . التكملة6
 
 مقياس االختبارات اللغوية - د

االختبارات أنواع عديدة من حيث مضموهنا، أي من حيث ادلادة اليت تقيسها. 
: مهارة يف رلال االختبارات اللغوية، ىناك أربع مهارات لغوية أساسية قابلة القياس ىي

االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، و مهارة الكتابة. وكل مهارة منها تتكون من 
عدة مهارات فرعية تتدرج من السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل ادلركب. ديكن أن 

 .8نقيس ادلهارة الكلية، وديكن أن نقيس جزءا من ادلهارة، أي إحدى ادلهارات الفرعية
                                                           

7
 .052-048:ص ،السابق المرجع طعيمة، أمحد رشدي.  

8
 .55-9. ص ،السابق المرجع ،ويلاخل علي زلمد.  
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 ذكر اخلويل أن االختبارات اللغوية تقيس مهارات متنوعة منها:
 النطق. خيترب الطالب يف التعرف على أصوات اللغة ونطقها. .1

 القواعد. خيترب الطالب يف فهم تراكيب اللغة وتكوينها. .2

 رىا.ادلفردات. خيترب الطالب يف فهم كلمات اللغة وتعرفها وتذك .3

 التهجئة. خيترب الطالب يف قدرتو على كتابةالكلمات كتابة صحيحة. .4

 اخلط. خيترب الطالب يف قدرتو على كتابة حروف اللغة كتابة سليمة. .5

 فهم ادلسموع. خيترب الطالب يف قدرتو على فهم ادلسموع. .6

 فهم ادلقروء. خيترب الطالب يف قدرتو على فهم ما يقرأ. .7

 خيترب الطالب يف قدرتو على الكتابة ادلقيدة والكتابة احلرة.الكتابة.  .8

 التلخيص. خيترب الطالب يف قدرتو على تلخيص األفكار الرئيسية يف نص ما. .9

الًتمجة. خيترب الطالب يف قدرتو على الًتمجة من اللغة ادلستهدفة إىل لغة  .11
 الطالب األوىل وبالعكس.

 درتو على ترقيم نص ما.الًتقيم. خيترب الطالب يف ق .11

 .9التعبري الشفوي. خيترب الطالب يف قدرتو على الكالم أو احملادثة .12

أما يف اختبارات اللغة العربية باعتبارىا لغة أجنبية، ديكن أن خيصص أربعة أجزاء 
ختبار االستماع، وجزء الختبار الًتاكيب النحوية، وجزء لالختبار وىي: جزء ال

 .10للمفردات والقراءة، وجزء الختبار التحدث
 

 (TOAFLالمبحث الثاني: اختبار كفاية اللغة العربية لألجانب )
 TOAFLمفهوم  - أ

                                                           
 .557:ص ،السابق المرجع العربية، اللغة تدريس أساليب ،اخلويل علي زلمد.  9

 .026: ص ،السابق المرجع السيخ،  عبدالرؤوف زلمد و يونس علي فتحي.  10
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TOAFL لـ اختصار  ىوTest of Arabic as a Foreign Language  عبارة عن
اختبار كفاية اللغة العربية اختبار اللغة العربية باعتبارىا لغة أجنبية أو يسمي أيضا بـ 

 Test of English as a Foreign، ىذدا النمط يف االصطالح يطلق عليو دبثابة  لألجانب

Language  أوTOEFL ولد . يف اإلنكليزية. ىذا االختبارTOAFL   1998يف عام ،
. ولذلك  TOEFLبـ  TOAFLوكان يستخدم يف اندونيسيا. وعندما صممت، وتكييفها 

وعدد من األسئلة، وتسجيل  نقط اذلامةختبار، بعض صورة االىناك بعض التشابو مثل 
  .11النقاط

  

 TOAFLأهداف  - ب

ة كفاءة ادلختربين يف اللغة العربية إما يف ادلرحلة اجلامعي، دلعرف TOAFLيقيم 
 ادلاجستري والدكتورة. وأما األىداف ادلرجوة ىي:

وضع معايري للمهارات اللغة العربية اليت ستكون مبادئ توجيهية لنجاح اللغة  -1
 العربية.

  .TOAFLفرض معايري النجاح اللغة العربية يف   -2

ات والتمكن من اللغة العربية للمتخرجني اجلامعات، ربسني نوعية ادلهار  -3
 .12وادلاجستري، والدكتوراه

 
 

 TOAFL مواد    - ج

                                                           
11

. Muhammad Ahsanuddin, op. cit, p. 11. 
12

 . Mohammad Barmawi, Lulus TOAFL dengan Mudah dan Memuaskan, (Yogyakarta: 

Diva Press, 2011), p.11. 
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ارة ادلهارات اللغة فيما يلي: مه ىي حول TOAFLوأما ادلواد ادلخترب يف 
االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة و مهارة الكتابة. وىذه جدول نقط اذلامة من 

 :TOAFL 13اختبار      
 2.1جدول 

 TOAFLنقط اذلامة من اختبار 
 الزمان عدد األسئلة نقط اذلامة األسئلة مهارات منرة
 استماع وفهم اجلملة . أ االستماع .1

 م احلواراستماع وفه . ب

  ج.    استماع وفهم النصوص

 بنود 21أ. 
 بنود 15ب.
 بنود 15ج.

41 
 دقيقة

قراءة )فهم  .2
القواعد وتراكيب 

 اجلملة(

 فهم قواعد اجلمل . أ

فهم أخطاء اجلمل من  . ب
 ربليل األخطاء

 ج.   فهم تراكيب اللغة العربية

 بنود  15أ. 
 15ب. 

 بنود
 بنود 11ج. 

41 
 دقيقة

هم قراءة )ف .3
الكلمات، قواعد 

 و النصوص(

فهم استخدام الكلمات  . أ
 يف اجلملة.

 فهم النصوص . ب

  ج.   فهم القواعد من النصوص.

 بنود 21أ. 
 

 بنود 21ب.
 بنود 31ج. 

51 
 دقيقة

 131 بنود 161   
 دقيقة

  

ىي عملية، وخصائص ىذه األسئلة،  TOEFLو  TOAFLالفرق األساسي بني 
ىي كتب اإلسالمية  TOAFL مراجع  من البنود األسئلة، والوقت.مواد االختبارو عدد 

ىي: الفلسفة اإلسالمية، علم التفسري، احلديث  TOAFLو العلوم العام. ومن احملتوى 
                                                           

13
. Ibid, p.12.  
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وعلم احلديث، التاريخ والثقافة اإلسالمية، فكر السياسية، الًتبوية، دعوة اإلسالم، الفقو 
قتصادية، االتصال و تطور احلديثة يف عام وأصول الفقو، اللغة واآلدب العربية، اإل

   .14اإلسالم
 
 TOAFLتقرير نتيجة     -د

و أعلى النتيجة يف . TOAFLال بد أيضا أن تقرر نتيجة يف ، TOEFLكما يف 
TOAFL  جة بنوداألسئلة. وأما طريقة تقرير نتي  161. ىذا التقييم يأخد من 781ىي
TOAFL 15ىي فيما يلي: 
 

 = نتيجة األخري  11 ×عدد النتيجة األول 
                        3   

 مثال:
 نالت طالبة "أ" نتيجة صحيحة كما يلي:

 (61)حيول مع جدول=  41=  )استماع(  1فصل  .1

 (61= )حيول مع جدول 31=   )تراكيب( 2فصل  .2

 (51)حيول مع جدول=  51=  )قراءة(  3فصل  .3

 171=  51+ 61+ 61فجملتها: 
 11 × 171ونتيجة األخري: 

                            3  
       =575 

 
 TOAFLدرجة المعيارية من     -ه

                                                           
14

. Muhammad Ahsanuddin, Op.cit, p.11.  
15

 . Muhammad Barmawi, Op.cit, p.14-15. 
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 2.2جدول 
 TOAFL 16درجة المعيارية من 

 اءةدرجة الكف تقييم حرف مجموعة النتيجة
671- 711 A+  كفاءة اللغة شلتاز

 جدا
96-111% 

641- 669 A 95-91 كفاءة اللغة شلتاز% 
611- 639 A-  كفاءة اللغة جيد

 جدا
85- 91% 

561- 599 B+ 84-81 كفاءة اللغة جيد% 
521- 559 B   كفاءة اللغة متوسط

 كاف
75-79% 

481-  519 B- 74 -69 كفاءة اللغة كاف% 

441- 479 C+ 68-63 ءة اللغة متوسطكفا% 
411- 439 C  كفاءة اللغة ناقص

 كاف
57-62% 

361- 399 C- 56 -51 كفاءة اللغة ناقص% 
331- 359 D+  كفاءة اللغة ناقص

 جدا
47- 51% 

311- 329 D 46-43 كفاءة اللغة ضعيف% 
271- 299 D-  كفاءة اللغة ضعيف

 جدا
39-42% 

 المبحث الثالث: تحليل االختبار
                                                           

16
. Ibid, p. 16 



10 
 

 الجيد االختبار اصفاتمو  - أ
ىناك نوعان من ادلواصفات: مواصفات أساسية ينبغي أن تتوافر يف كل اختبار 

 من عدد ىناكو مهما كان موضوعية. ومواصفات ثانوية زبص كل اختبار على حدة. 
 الغرض يؤدي جيداً  موضوعياً  اختباراً  ليكون التحصيلي االختبار يف توافرىا جيب الشروط

 األساسية ادلواصفات على ىنا نركز وسوف. األكمل الوجو على وأجل من وضع الذي
 :مخسة وىي اجليد لالختبار

 شيئاً  يقيس وال لقياسو أعد ما يقيس االختبار أن بو يقصد: validityالصدق  .1
 .عنو سلتلفاً  آخر

: ويقصد بو ان االختبار يعطي نفس النتائج لنفس اجملموعة reliabilityالثبات  .2
 د إذا ما طبق مرة أخرى يف نفس الظروف، وبعد مسافة قصرية.من األفرا

: ويقصد هبا عدم تأثري شخصية ادلصحح على وضع أو objectivityادلوضوعية  .3
 تقدير عالمات الطالب يف االختبار.

: ويقصد هبا ان االختبار ال يتطلب من ادلعلم جهدا كبريا practicalityالعملية  .4
 و أو تصحيحو.سواء يف وضعو أو تطبيق

: ويقصد بو أن االختبار يستطيع أن يربز الفروق بني discriminationالتمييز  .5
 .17الطالب فيبني لنا األقوياء من الضعاف

ويذكر اخلويل عن مواصفات االختبار اجليد وىي: الصدق، والثبات )الزمين 
 .18ييز، والتمثيل، والوقت، والتعليمات، والتدريج، والشكلوالتدرجيي(، والتم

 
 
 أنواع تحليل االختبار - ب

                                                           
17

 .048-047: ص ،السابق المرجعطعيمة، أمحد رشدي.  

 04-55:ص ،السابق المرجع اللغوية، االختبارات اخلويل، علي زلمد.  18
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ىناك نوعان من التحليل حول العناصر اليت ديكن أن يقوم هبا ادلعلمون ، ومها : 
يسمي أيضا صالحية ادلنطقية )صحة ادلنطقية(  التحليل القيمي والكمي. التحليل القيمي

ىو التحليل من حيث احملتويات والتقنية والتحريرية. التحليل التقين ىو إعادة النظر يف 
ادلسألة استنادا إىل مبادئ القياس والشكل من الكتابة عنو. يف ىذا التحليل التقين حلل 

  ار.أدوات االختبارات مثل حل متصلة البناء وأسئلة االختب
ربليل احملتوى ىو إعادة النظر يف أسئلة تتعلق جبدوى ادلعرفة أو زلتوى األسئلة. يف 
ىذه احلالة سوف يتم ربليل ىذه ادلسألة جدوى زلتوياهتا، أي مناسبة بني الكفاءات 
ادلرجوة ويتم تدريس ىذه ادلواد مع ىذه األسئلة. ومن الضروري، حلل أيضا مناسبة بني 

 مؤشرات األسئلة  مع احملتوى أو مضمون األسئلة.مراحل التفكري يف 
التحليل التطبيقي يسمى أيضا ربليل اللغة، أي استعراض للغة ادلستخدمة يف ىذه 
األسئلة وىي اللغة الفصحى. استخدام قواعد اللغة ادلناسبة النحوية يف أسئلة. ىكذا 

تاج أيضا إىل حل أيضا ذبنب استخدام اللغة من حيث ادلواد اإلباحية. يف التحليل حي
شكل و مدومة التحريري بني األسئلة. وأما يف ربليل األسئلة من اختبارات اللغة العربية، 

 19ال بد أن حيلل القواعد النحوية و أسلوهبا.
 

 تحليل نتائج االختبار  -ج

عملية الالزمة ليأخذ الخطة تنظيم واكتساب، وتوفري ادلعلومات  ىو   عملية التقييم
لعملية متعمدة وفقا ذلذه الشروط فإن التقييم أو تقدير ىي اليت خططت . 20االخري

للحصول على ادلعلومات أو البيانات ، استنادا إىل ىذه البيانات وحاول بعد ذلك 
كي يستنتج مركز اللغة وذلذا، سيفيد ىذا التحليل عن نتائج االختبار ل .21الزباذ قرار

 بعض مداخالت حول مقررات على حصول االختبار اجليد والصدق.
                                                           

19
 .  Moch. Ainin, op. cit, p. 108 

20 Mehrens, William A. and Irvin J. Lehman. Measurement and Evaluation in Education and 

Psychology. Fourth edition. (Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1975) h.5. 
21

. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2006) p.3. 
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بعد االختبارات. ىناك أنشطة للقيام بعد  ىناك انطباع بأن التعلم قد انتهى ، بل
تسجيلو أو نتائج االختبارات اليت أجريت، واليت تقول اهنا ذبري مراجعة نتائج االختبار. 

 .والثبات،  ودرجة التمييزالصعوبة،  درجةيل وركز االستعراض على ربل
 تحليل مستوى الصعوبة .1

أن يكون صعبا  جدا أو أن يكون سهالمن الناحية ادلثالية ال ينبغي  االختبار اجليد
البند ليس و ، أو العكس ،  اصحيح ادلختربين السؤال جييب كل، إذا كان جدا. وىذا

 درجةإجراء ربليل  صعوبتو ، يتمأو  سطو، أو تو ختباراال سهولة ودلعرفة. جيدابندا 
 .22الصعوبة

)%(بـ  تربويع Pيرمز مستوى الصعوبة بـ 
 :. قياس مستوى الصعوبة ترمز هبذا الرمز23

 األسئلة بنود من الصحيحة اإلجابة عدد             
 522×  ـــــــــــــــــ=  الصعوبة مستوى

    ادلختربين عدد                     
 
 تحليل مستوى التمييز .0

جيدا، إذا كان يستطيع أن دييز بني رلموعات من الطالب من  يكون االختبار
لديها القدرة على التمييز  سؤالقال إن و،ي، و ادلنخفضة. وفقا جلاجملموعات العالية و 

صحيح إذا كان الرد على السؤال بشكل صحيح من قبل أعضاء أكثر ذكاء ال)الفرق( 
أعضاء رلموعة أخرى ليست  عند مقارنتها مع upperأو  من اجملموعة )اجملموعة العليا(

lower )الدنيا جملموعةاذكية )
 فقدرة تمييز يف بند االختبار، ال . إذا كان يرتفع مستوى 24

                                                           
22

 . Moch. Ainin, op. cit., p.103. 
23

 . Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Pedoman bagi Pengajar Bahasa, (Jakarta: PT 

INDEKS, 2008) p. 220. 
24

 . Moch. Ainin,op. cit. p.105. 
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لتعبري عن قدرة . وديكن ا25سلتربين الذين ىم أذكي من اآلخربني ترتفع ليمييز  التمييز 
 D:باستخدام الرمز كنسبة مئوية   التمييز

 
 السفلى اجملموعة يف الصحيحة اإلجابات عدد -العليا اجملموعة يف الصحيحة اإلجابات عدد             

 522× ـــــــــــــــــــــــ    =التمييز مستوى 
 اجملموعتني إحدى يف الطالب عدد

 
ة اليت ديكن استخدام الصيغمستوى التمييز من االختبار، يف ربديد نطاق مؤشر 

 ( على النحو التايل :1996:144) دجيوندونواقًتحها 
 
 جيد:  أو أكثر   1،51

 : متوسطة  1،51و  1،21بني 
 ناقص:    1221ربت 

 : ال يوجد أي سبييز    1
 : سلبية  )السلبية(  --
 

 تحليل الثبات .3

صادق أو  ثابت ختباريقال إن اال. ىي الثبات االختبار اجليد إحدي عالمات 
قل بنفس أكثر او أن تنتج ديكن أختبار أكثر من مرة لنفس ادلوضوع اال يعادا كان ذإ

 .26النتيجة، أو إذا كان ىناك انتظام بني درجات االختبار األول بنتيجة االختبار الثا،ي
 ىي باستخدام ادلعادلة التالية : الثباتكيفية حساب صحة 

                N ΣXY – (ΣX) (ΣY)        

Rxy =                                                              

                                                           
25

 . Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Pedoman bagi Pengajar Bahasa, (Jakarta: PT 

INDEKS, 2008) h. 221. 
26

. Moch. Ainin, op. cit, p. 105. 
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 ثبات االختبارمبنية على حسابات باستخدام ىذه الصيغ ، سوف ربصل على 

 على النحو التايل :
 

 1211-1291: بني   عالية جدا 
 1289-1217: بني   لطول ا

 1269-1251: بني   ادلتوسط 
 1249-1231: بني   منخفض 

 1.31: أقل من    أقل 
 

 السؤال بند تحليل .4

 ديكن الذي التحليل ، ىو .التجرييب التحليل مسألة ىي البند ربليل أو البنود ربليل
 األسئلة على جوبةاأل من النتائج على احلصول مت ولقد االختبار إجراء مت إذا يتم أن

 .البنود
 يدور اليت اجليدة النقاط من مستوى لتحديد النشاط ربليل ىو السؤال بند ربليل

 الغرض .االختبار وبنود ادلشاكل لتحديد الناذبة ادلعلومات استخدام ديكن حبيث ختباراال
 لوحو  ، أقل جيد ، جيد ىو ادلشاكل ربديد الجراء تكون اليت البنود حول التحليل من

 عن ، (0252) مرلينا ـل وفقا .للتحسني نتيجة على احلصول ديكن حىت ، االذباىات
 : ىي البنود ربليل فوائد

 . دلعرفة ربليل وتعمل كما ىو متوقع ،1
 الصعوبة، درجة. دلعرفة 2
 . دلعرفة ردود الفعل على مسألة وجود أو عدم وجود منظم ،3
 . دلعرفة ادلزيد عن بناء جيدة او سيئة ،4
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 . لتجميع ادلواد العالجية إدخال برنامج التدريس ،5
 .27. لتعزيز مهارات ادلعلمني يف زبطيط وذبهيز نتائج االختبار6

 

 تصميم وبناء مقاييس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية كلغة أجنبية -هـ

تعترب عملية بناء أوتكوين االختبار من العمليات الفنية الظاساسية اليت جيدر بكل 
مدرس للقياس يف اللغة أن يلم هبا ويتدرب عليها. وسيبني خطوات اليت ال بد ان يسري 

ختبار يف إعداد وبناء االختبار. وىذه اخلطوات ىي: ربديد هبا ادلدرس أو واضع اال
األىداف واخلطة العامة حملتوى االختبار، تقرير أنواع وصور االختبار، كتابة ادلعلومات 

 .28والبنود، التصحيح وتقنني االختبار، مث ذبميع االختبار وإخراجو يف شكل النهائي
 واحلطوات الىت جيب اتباعها عند بناء ىذه االختبارات والىت تتلخص يف اآلتى:

 : ربطيط االختبار أوال
 : مفردات االختبار ثانيا
 : مراجعة مادة االختبار ثالثا
 : عرض االختبار على احلكمني رابعا

 : إجراء االختبار القبلى وربليل نتائجو خامسا
 : تركيب الصورة النهائية لالختبار سادسا
 : اصدار االختبار يف صورتو النهائية سابعا
 .29: تطبيق االختبار وربليل النتائج ثامنا

 

                                                           
27.Ade Marlina, 2010. Analisis Kualitas Tes dan Butir 

Soal.http://fidanurlaeli.wordpress.com/2010/11/28/analisis-kualitas-tes-dan-butir-soal/ 
28

. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, op.cit, p.106. 
29

 .025.ص ،السابق المرجع الشيخ، الرؤوف عبد زلمد و يونس على فتحى.  

http://fidanurlaeli.wordpress.com/2010/11/28/analisis-kualitas-tes-dan-butir-soal/
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 منهج البحث  - أ

 Quantitative) ميادلدخل الك إن ادلدخل ادلستخدم يف ىذا البحث ىو

Approachبادلنهج الوصفي ) (Descriptive Method .) ىذا البحث سوف يوصف صحة
كفاية اللغة اختبار ال) TOAFL حتليل نتائج الًتاكيب من بنود أسئلة االختبار ونتيجة من

ن  سنخيترب الطالب قسم اللغة العربية جبامعة الذي  العربية لألجانب( يف مركز اللغة
  يوجياكارتا.كاجلاكا اإلسالمية احلكومية ب

. وأما احلالة اليت 1ادلنهج الوصفي ىو الذي يصور احلالة كما كانت يف احلقيقة
يقصد ىذا البحث ألن يوصف  يصور ىي حالة االختبار من ناحية أسئلتو ونتائجو. ألن

صحة الًتاكيب من أسئلة االختبار، فالدراسة ادلستخدمة ىي دراسة حتليل األخطاء 
(error analysis ولوصف نتائج االختبار، فالدراسة ادلستخدمة ىي دراسة حتليل .)

(. رغم أن البيانات من ىذا البحث موجودة األرقام أو content analysisادلضمون )
 ل ستفّسر ىذه البيانات إىل كلمات حيت أسهل أن تقرأوتفهم.الكمي، ب
مستوى صحة الًتاكيب العربية، لوصف  ىذا البحث ، وىو استنادا إىل الًتكيز يف 
سنن  يف جامعة  ىا الطالباليت أجرا TOAFL ودرجة الثبات،  ومستوى التمييز، الصعوبة

اللغة مبثابة اختبار  مركزتم اليت ير فهم األمو كارتا. وليوجيا ب كاجلاكا اإلسالمية احلكومية
، مث تستخدم ىذه TOAFLجلعل معيار ادلسألة من أجل تلبية معايَت صالحية حول 

 الدراسة تصميم النوعية. 
 
 

                                                           
1
 . Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010) p.71. 



2 
 

 

 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها - ب
اجملتمع وعينة البحث مها مفتاح ادلفردات يف البحث العلمي، فضال يف البحث 

.رلتمع البحث ىو مجيع األشخاص أو األحداث أو 2في دون الكيفيالكمي أو الوص
  .3ادلوضوع الدين قد رمز واضحا أو أكثر الفرقة الىت يقصد باتعميم

 مناسبة، بطريقة اختيارىا يتم الدراسة رلتمع من جزئية رلموعة ىي العينة مفهوم
 رلتمع كامل على وتعميمها النتائج، تلك استخدام مث ومن اعليه الدراسة وإجراء
 والصفات اخلصائص حيث من البحث رلتمع من جزءا دتثل فالعينة. 4األصلي البحث
عينة  يف الأما . اجملتمع وحدات كافة دراسة عن الباحث تغٍت عندما إليها اللجوء ويتم

فإذا، العينة اليت تؤخذ من اجملتمع ىذا البحث ىي بعض من عدد و خصائص اجملتمع. 
  .Representatif 5 البد دتثيلي

  TOAFLويعود إىل مشكالت البحث، فمجتمع واقعي ىو مجيع أسئلة اختبار 

مجيع ادلختربين    TOAFL( حلللت صحة الًتاكيب اللغة العربية. ونتائج 3،2،1)رمز 
ة بعض يف مركز اللغة جامعة سنن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية بيوجياكارتا. ونالت الباحث

، وعدد ادلختربين  2132يوليو  31يف التاريخ  TOAFLمن مجيع اجملتمع، وىو نتائج  
فلذلك،  بنود. 311بعدد األسئلة  3. و السؤال ادلستخدم ىو السؤال برمز 13ىي 

صارت الباحثة  اجملتمع العينو بطريقة اختيار العينة الصدفة. العينة الصدفة ىي اختيار 
.  فادلراد هبذا، 6بل ختتار العينة ادلوجودة أثناء مجع البيانات عينة البحث بدون حطة،

                                                           
2
 . Moch. Ainin, op. cit,  p. 98. 

3
. Ibid. 

. م4002والتوزياع للنشار أساامة دار: الرياا  أسهاليبه  -أدواتهه -مفهومه: العلمي البحث  ، عبيدات ذوقان 4
 .98: ص

5
 . Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,  dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2011) p. 118. 
6
. Moch. Ainin, op. cit,  p. 104. 
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تفيد الباحثة ادلفردات ادلوجودة وىي تقول مبجتمع البحث مث تأخذ ىذا اجملتمع عينة 
 حبثها.  
 

 أدوات البحث  -ج
البحث يسمي وأما حقيقة البحث ىي قياس، فال بد أن يكون مقياسا. فمقياس 

. 8أو مقياس متغَتات البحث 7بأدوات البحث. أدوات البحث ىي ألة جلمع العينة
 .9ينقسم أدوات البحث إىل قسمُت: االختبارات و غَت االختبارات

األدوات اليت تستخدم يف ىذا البحث ىي االختبارات، ألن متغَتاتو ىو نتائج 
إن االختبار ىو  Arikuntoاالختبار كفاية اللغة العربية لألجانب. كما ذكر أري كنتو 

. و نوع 10اليت تستخدم لقياس مهارات، معارف، أو كفاءة ادلختربين مجيع األسئلة
  proficiency test  االختبار يف ىذا البحث ىو اختبار الكفاية اللغوية أو 

 التمييز ومستوى الصعوبة مستوى و العربية الًتاكيب صحة مستوى لقياس و
ائج االختبار. يتكون االختبار من بنود فأدواتو أسئلة ونت   TOAFL من الثبات ودرجة

 .11األسئلة، فالبنود تقيس إحدى ادلتغَتات يف البحث
 1.3جدول 

 أدوات البحث
 مؤشرات جانب متغيرات

 صحة الًتاكيب اللغة العربية الًتاكيب العربية أسئلة االختبار .3
 ةصعوبة األسئلة جيد مستوى الصعوبة نتائج االختبار .2

 دتييز األسئلة جيد مستوى التمييز

                                                           
7
. Moch. Ainin, op. cit,  p. 116. 

8
 . Sugiyono, Op.cit, p.148. 

9
 . Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik, (Jakarta: PT. 

RINEKA CIPTA, 2010) p. 192. 
10

 . Ibid, p.193. 
11

 . Ibid, p.194. 
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 ثبات األسئلة جيد درجة الثبات
   
 جمع البيانات وطريقة مصادر البيانات -د

نات يف ىذا البحث ىو نتائج االختبار و أسئلتو. فالطريقة ادلناسبة يامصادر البإن 
ال ذلذا ادلصدر ىي الطريقة الوثائقي. يعٌت ادلصدر الذي يعر  العالمات مثل سؤ 

، أو غَت ذلك الذي ميكن  ، وورقة اإلجابتو، ونتائج االختبارTOAFLاالختبار 
 استخدامو يف مجع البيانات عن طريق الوثائق. 

بناء على العينة ادلستخدمة يف ىذا البحث، فصارت العينة مصادر البيانات ذلذا 
 البحث. وبطريقة الوثائق، فمصادر البيانات ىي كما يلى:

بنود األسئلة وىي  311الذي يتكون من  3بالرمز   TOAFLسؤال  -3
بنود يف تراكيب النحوية والتعبَتات،  01بنود يف فهم ادلسموع،  11
 بنود يف فهم ادلقروء. 01و

يوليو  31من ادلختربين يف تاريخ االختبار  TOAFLنتائج االختبار  -2
2132 . 

 1.2جدول 
 :2182يوليو  81تبار تاريخ االخ   TOAFLنتائج االختبار المختبرين  

NO NAMA NIM 
TGL 

LAHIR 

TMP 

LAHIR 
JURUSAN 

SKOR 

FM T.NHW FQ TOT 

1 Chichi A'isyatud D.Z 10410006 01/07/1993 Wonogiri PAI 11 20 17 37 

2 Muh. Nur Saddam 10410021 21/09/1991 Yogyakarta PAI 10 18 12 31 

3 Kholifatul Ubaidah 10410032 19/05/1991 Kediri PAI 10 21 12 30 

4 Sulistyary Ardiyantika 10230018 17/01/1992 Kediri Dakwah 7 17 11 27 

5 Nurtanti Khanifah 11390075 04/02/1992 Cilacap Syariah 15 20 15 38 

6 Mu'amaroh 10470080 23/01/1992 Kudus Tarbiyah 12 21 16 38 

7 Siti Umayati 11350043 09/08/1992 Kal-Teng AS 14 13 17 34 

8 Arina Husna Zein 11600046 16/01/1993 Blitar Pend. Mat 10 14 16 31 

9 Sektiana Wardhani 10600072 17/06/1991 Temanggung Pend. Mat 5 13 10 21 

10 Zahrina Sanni M 10430088 11/08/1991 Tulungagung Kimia 13 17 13 33 

11 Nur Ubaida R 8210004 27/05/1990 Grobogan Dakwah 13 22 11 35 
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12 Sulasiatul Mufidati 10420007 18/06/1992 Purworejo PBA 12 15 14 31 

13 Fina D Bahiyyah 10241009 11/04/1992 

Gunung 

Kidul Men.Pend 9 21 15 35 

14 Nur Hidayatul Aula 11410175 04/04/1993 Lampung PAI 11 16 9 28 

15 Laily Fauziyah 6410122 28/11/1987 Pati PAI 12 24 15 39 

16 Nor Sofiah 10110118 19/01/1992 Jepara BSA 11 28 21 47 

17 

Umi Hanik 

Munawwaroh 6420056 01/04/1989 Madiun PBA 14 14 10 29 

18 Marzuqoh 11600028 02/05/1992 Cirebon Pend. Mat 20 35 28 64 

19 Titik Kusyatin 11600037 17/09/1992 Boyolali Pend. Mat 8 21 16 35 

20 Ana Idayanti 10530019 18/06/1991 Pati 

Tafsir 

Hadis 12 31 18 47 

21 Haida Sofa 11250082 21/05/1993 Temanggung Dakwah 11 17 18 35 

22 Dini Latifah 11420121 02/01/1992 Cilacap PBA 14 29 17 47 

23 

Desty 

Prasetyaningtyas 11420108 11/12/1992 Magelang PBA 10 19 14 32 

24 Firda Mirnawati 11630042 10/03/1993 Gresik Kimia 17 28 13 45 

25 Kurnia Nurul Hidayah 10120099 12/05/1992 Banyumas SKI 14 20 13 36 

26 Masruhati 10110112 15/05/1992 Rembang BSA 12 25 20 44 

27 Nur Habibah 10470062 15/10/1992 Ciamis Tarbiyah 8 17 11 28 

28 Ach. Kholish 6630004 03/10/1988 Sumenep Kimia 9 21 14 34 

29 Lukman Hakim 6420100 01/01/1987 Banyuwangi PBA 9 19 12 30 

30 Abdul Aziz Alfan 6530005 30/11/1987 Madiun 

Tafsir 

Hadis 7 14 11 25 

31 Mahfud Barnawi 6530008 22/11/1986 Banyuwangi 

Tafsir 

Hadis 14 20 23 44 

32 Lutfi Mufti Ati 11410019 15/04/1993 Kebumen PAI 8 15 6 22 

33 Rizqoh Jazilah 11090219 05/08/1992 Subang Syariah 13 15 8 28 

34 Noor Indah K 8110015 13/06/1990 Kudus BSA 14 31 19 49 

35 Adi Matlaul H 8110023 21/11/1987 Tasikmalaya BSA 16 36 22 57 

36 Heru Badruz Zaman 8110098 05/04/1988 Banten BSA 7 20 17 34 

37 Ati Puji Rahayu 11410013 26/09/1992 Tegal PAI 10 19 18 36 

38 Zulaekah 10110057 28/08/1990 Pati BSA 12 35 26 56 

39 Silviana Noor F 8110010 12/04/1988 Temanggung BSA 7 31 19 44 

 
 أسلوب تحليل البيانات  -هه

وىو زلاولة القيام باألنشطة من خالل البيانات، تنظيم البيانات، وجتزيئها إىل 
على ما يفيد وما ميكن دراستو، مث  أقسام مرتبة، احلصول على الصورة ادلرجوة، واحلصول
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 لتحليل البيانات ادلستخدمة يف ىذ البحثتوجو  12ترتيب ما ميكن اإلخبار عنو للناس.
 فيما يلى:ىو 
حلل صحة الًتاكيب اللغة العربية من بنود أسئلة االختبار، تستخدم الباحثة لت -3

س. ب. كوردير  ادلستخدم ىو لا نظرية حتليل األخطاءطريقة حتليل األخطاء. فال
(S. Pit Corder .)يف عملية حتليل األخطاء، أواًل بالتعرف على  ةولذا بدأ الباحث

أنواع اخلطأ  سَت اخلطأ. وقّسمت الباحثةثًا بتفاخلطأ، وثانيًا بوصف اخلطأ، وثال
إىل األخطاء الصرفية، واألخطاء النحوية، واألخطاء اإلمالئية، واألخطاء 

 ادلعجمية، واألخطاء األسلوبية.

ولتحلل مستوى الصعوبة و مستوى التمييز ودرجة الثبات، تستخدم الباحثة  -2
ختبار. وبعد ىذه الطريقة حتليل ادلضمون وىو بقراءة مستوى من أسئلة اال

 العملية، فادلرحلة حتليل البيانات ىي فيما يلي:
ىو فحص مجيع البيانات من حيث صحة ،  Checking Dataفحص البيانات  .3

 و كماذلا.
 ومعانيها.ىو فحص البيانات من حيث كتابتة ، Editing Dataحترير البيانات  .2
 حيث أقسامها. ىو جيمع البيانات من، Coding Dataمجع البيانات  .1
 إدخل البيانات يف اجلداول.، Tabulating Dataجدوال البيانات  .0
 تدريب صدق وثبات البيانات. .5

وإلجابة ادلشكلة البحث من صحة مستوى الًتاكيب اللغة العربية من أسئلة 
االختبار فحللت البيانات بطريقة حتليل األخطاء. ويف عملية مجع البيانات، بعد أن 

يستخدم ىذا الربنامج . (ANATES)يانات فتدخلها الباحثة إىل برنامج أنتيس جيمع الب
 Anatesليحلل مستوى الصعوبة ومستوى التمييز ودرجة الثبات. الربنامج ادلستخدم ىو 

                                                           
12

. Andy Prasetyo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). p. 238 
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Ver. 4.0.9  .بٍت ىذا الربنامج كرنو توDrs.Karno To, M.Pd    ويوديويبيسونوYudi 

Wibisono, S.T  ا اخلطوات ذلذا التحليل ىي:. أم2110مايو  31يف 

)أ، ب، ربينتوىي األجوبة من ادلخ، ملئت الباحثة البيانات ملء البيانات اخلام .3
 . وبعد ىذا  حفظ ادللف.Anates مع مفتاح اإلجابة على الربنامج  ج، ود( 

للحصول على نتائج حول مستوى الصعوبة، ومستوى التمييز،  عملية البيانات .2
". عن طريق Olah Semua Otomatisي بطريق الضغط على "ودرجة الثبات وى

، عد الثبات وىلم إستنتج)كل احلال يف نفس الوقت الضغط على زر واحد،  
 .جرا(

ميكن للبيانات على مستوى الصعوبة، ومستوى التمييز، ودرجة  طباعة البيانات .1
أخرى وىي  الثبات  من خالل برنامج سيتم طباعتها مباشرة أو حتويلها إىل برامج

 نص.

 البيانات يف ىو تبسيط حتليل البيانات، فإن الغر  من اخلطوات ادلذكورة أعاله من
 تفسَت.و  أسهل للقراءة شكل ميكن أن يكون

  

 مراحل تنفيذ الدراسة -و
 جيري ىذا البحث يف اخلطوات اإلجرائية اآلتية:

 التعرف على مشكالت البحث وحتديدىا. .3
 ومراجعة الدراسات السابقة. القراءة االستطالعية .2
 تصميم خطة البحث. .1
 إجراء عملية البحث ادليداين. .4
 حضور الباحثة يف ميدان البحث. .5
مقابلة الباحثة مدير مركز اللغة جامعة سنن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية  .6

 بيوجياكرتا ومساعديو للحصول على بعض ادلعلومات ادلتعلقة مبوضوع البحث.
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لطالب قسم اللغة العربية  TOAFLحظة والتحليل بالدقة على نتائج االختبار ادلال .7
 جامعة سنن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية بيوجياكرتا

تستنبط الباحثة بعد ادلالحظة الطويلة والتحليل والتقومي حىت تصدر منها نتائج  .8
 البحث.  
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 الرابع الفصل
 ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض

 
 العملية ىذه الباحثة وعملت. االختبار هناية عدب يةعمل ىو االختبار حتليل قلنا إذا

 نتيجة حتليل و العربية اللغة تراكيب ناحية من زلتوى حتليل: التالية ادلراحل جيري أن
 .االختبار

 :التالية خطط أربع الباحث عملت ادلراحل ذلذه استخالصا
 .األسئلة بنود يف الًتاكيب صحة مستوى حتليل:  األول اخلطة -1

 الصعوبة مستوى حتليل:  الثاين طةاخل -2

 التمييز مستوى حتليل:  الثالث اخلطة -3

 الثبات درجة حتليل:  الرابع اخلطة -4

 اللغة ومركز اجلامعة عن حملة البحث سيتناول اخلطوط هبذه الباحث متر أن قبل
   .Pusat Bahasa Budaya dan Agama أو والدين الثقافةو 

 
 عةالجام لمحة: األول المبحث

 ياكرتابيوج الحكومية اإلسالمية كالجاكا سنن جامعة عن لمحة - أ

صار  (UII)يبدأ تأسيس ىذه اجلامعة بتحكيم اجلامعة اإلسالمية اإلندونيسية 
لسنة  43مبوجب ادلرسوم رئيس اجلمهورية رقم  (PTAIN)جامعة اإلسالمية احلكومية 

. ويف 0390تمرب سب 62يف  PTAIN. وافتتاح 0391أغسطس عام  03يف  0391
 43)ادلنشأة مبوجب ادلرسوم رئيس اجلمهورية رقم  PTAINىذه الفًتة، كان االنصهار 

لعام  0)أنشئت وزير الشؤون الدينية مبوجب القرار رقم  ADIA(، و0391لعام 
مايو  3على  0321سنة  00رقم  رئيس اجلمهورية( من خالل إصدار ادلرسوم 0391
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يف اسم شركة اجلامعة  (IAIN)دينية اإلسالمية احلكومية  بشأن إنشاء ادلعهد  ال 0321
 .KHR Mohزلمد عدنان  PTAINاإلسالمية احلكومية. يف ىذه الفًتة، حتت قيادة 

Adnan(0390-0393( واألستاذ د. ه. سلتار حيِت )0321-0393). 
. IAINفصل  ، . يف ىذه الفًتة0321أغوستوس 63يف  IAINوتتميز افتتاح 

 33رقم  الشؤون الدينية وزيرجاكرتا  بناء على ادلرسوم  يفياكارتا، والثانية وغياألوىل  يف 
   سننيغياكارتا ب IAIN يسمى . يف ىذه الفًتة، 0324فرباير،  69يف  0324لسنة 

 .0329متوز  0يف  0329لسنة  62بقرار من وزير الشؤون الدينية رقم  كاجلاكا،
كانت   العصر ، ألنو، يف ىذا عصر التحول""، يسمي بـ 6113وأما يف سنة 

وىي التحول  .اإلسالمية يف ىذا البلداجلامعة ىناك عالمة بارزة يف تطوير أقدم مؤسسة 
 احلكومية تكون جامعة اإلسالميةكاجلاكل سنن   (IAIN) ة احلكوميةمن ادلعهد اإلسالمي

(UIN)   60 تاريخ 6113لسنة  91رقم  رئيس اجلمهوريةمبوجب ادلرسوم كاجلاكا سنن 
 03يف  كاجلاكا اإلسالمية احلكوميةسنن  جامعة  اإلعالن عقدت و . 6113يونيو 
 . 611356أوكتوبر

 
 :المستقبالية الجامعة  ةرؤي -1

 متفوقة ورائدة يف رلال التكامل والتنمية الدراسات اإلسالمية والعلوم يف احلضارة.
 

 رسالة الجامعة: -2

تدمج وتطوير الدراسات اإلسالمية، والعلوم، واالندونيسية، يف التعليم  - أ
 والتدريس.

                                                           
56

http://www.uin-suka.ac.id/page/universitas/1  يونيو 21 التاريخ اخلميس يوم ادلعلومات ىذه نقلت 
م2112  

http://www.uin-suka.ac.id/page/universitas/1
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تطوير ثقافة االجتهاد يف رلال البحوث ادلتعددة  - ب
( ادلفيدة على مصاحل األكادديية، واجملتمع، multidiciplineات)التخصص

 والبيئة.

ترقية مشاركة اجلامعات يف حل ادلشاكل اليت تواجو األمة على أساس  - ج
 األفكار اإلسالمية والعلمية إلقامة اجملتمع ادلدين.

فيذ بناء الثقة وتطوير التعاون مع سلتلف األطراف من أجل حتسُت نوعية التن    -د
Tridharma .اجلامعة 

 

 Pusat Bahasa Budaya dan) والدين والثقافة اللغة مركز عن لمحة - ب

Agama) 

ىو واحدة من التنظيم اذليكلي يف جامعة سنن كاجلاكا والدين مركز اللغة والثقافة 
اإلسلمية احلكومية بيوغياكارتا اليت لو دور مهم يف تطوير وحتسُت ادلهارات اللغوية على 

سواء األكادديية واجملتمع. وباإلضافة إىل ذلك، أما دور مهم لو ىي تنمية الثقافية،  حد
 .وخصوصا فيما يتعلق بثقافة مسلم

غَت اذليكلية،  مت تشكيل مركز  ىو تطوير من مؤسسةوالدين والثقافة مركز اللغة 
 /0331Ba.O/A/ 26من قبل رئيس اجلامعة ادلرسوم  0331مايو عام  6اللغة يف 

ياكارتا . تنمية ن كاجلاكا اإلسلمية احلكومية بيوجتعلق بننشاء مركز اللغة يف جامعة سنادل
 .UINإىل IAIN  مركز اللغة ىو عمل مهم حيث حتول من 

  ووضائف التالية:واجبات و  اللغة، لومركز تأسيس  يف بداية
تنفيذ تدريب اللغات األجنبية من أجل تسهيل ادلدرسُت يف رلال التعليم  .0

 والطالب يف دراسة الكتب األجنبية.

يساعد على ترقية كفاءة اللغات األجنبية من أجل ادلدرسُت يف رلال التعليم  .6
 والطالب للذىاب إىل اخلارج.
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 يساعد رلتمع  لتعليم اللغات األجنبية. .4

، وسعت واجبات ووضائف ىذ والدين  بعد أن وضعت مركز للغة والثقافة
أن يشمل الوضائف الثالثة اآلنفة ذكرىا. وأماالواجبات والوضائف ادلؤسسة بطبيعة احلال 

األخرى ادلرتبطة ىو تطوير الثقافة مسلم. ولذلك، لالستجابة على جودة التعليم العايل، 
جامعة سنن كاجلاكا اإلسالمية  6112وقدرة على ادلنافسة، منذ شهر ديسمرب 

من ادلتخارجيُت قادرة  ٪21يعٌت  احلكومية  قد وضعت أىداف اجلودة يف رلاالت اللغة،
من  011/11و  TOEFLمن  391على التواصل عادليا مع عالمة مؤشر على درجة 

TOAFL وادلراد بأن أىداف اجلودة جييب على مطلوب اجملتمع واحتياجات عصر العودلة .
 على الكفاءة من اللغات األجنبية جيدا.

أعاله ىي مشكلة عند جامعة اجلهود ادلبذولة لتحقيق أىداف اجلودة كما ذكر 
سنن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية. نظرا إىل عدد الطالب الكثَتة مع اكتساب اخللفيات 
اللغوية ادلختلفة. ولذلك، قرر جامعة سنن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية برنامج التدريب 

امج لًتقية  واالستمرار يف تدريب اللغة. وتعيُت مركز اللغة باعتباره واحد من منظمي برن
 كفاءة اللغة األجنبية. ىذا الربنامج ىو  مركزية تعليم اللغة األجنبية. 

 

 (Pusat Bahasa Budaya dan Agama) والدين والثقافة اللغة مركز في برنامج -1

 :يلي كما ىي اللغة مركز يف توجد اليت الربامج
.بدأ ىذا  األول الدراسي الفصل لطالبسيمستَت  6ادلكثف يف  والتعلم التدريب - أ

 التدريب ىذا زلور أصبحت اليت اللغة .2119/2111 الدراسي عامالربامج يف 
 أو، األجنبية اللغات القدرةترقية  برنامج يف امسو كان .واالنكليزية العربية اللغة ىي

 .واالنكليزية العربية اللغة تعلم مركزية ربنامجيذكر ب ما غالبا
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 ىو االختبار ىذا. TOAFL / IKLA واختبار ITP عيارمب TOEFLيعّد اختبار  - ب
 شهادةيقدموا ادلناقشة  للرسالة وحبث ادلاجستَت والدكتورة.  سوف الذين للطالب
TOEFL  وTOAFL  شروط ادلناقشة. منىي واحد 

 

 توفر المرافق -2
 Self Access Language Learning Centerأو النفس اللغة بم وصول يتعللامركز    -أ

(SALLC) من أجهزة الكمبيوتر يف  ق الثالث من مركز اللغة يوفر عدديف الطاب
 Tell Meو  العربية لغة لـ  Tell Me More Arabicمج ناامج تعلم اللغة مثل بر نبر 

More English  وبرنامجArab Academy on line. 
مع  اللغة العربية التفاعلية على شبكة االنًتنت من خالل التعاون الوصول لتعليم  -ب

، القاىرة. وديكن للطالب احلصول  Arab Academy األكاددييةالعرب  ادلركز اللغة 
 على كلمة السر ذلذا الربنامج رلانا من مركز اللغة. 

للمعلم مع  0 حاسوبا للطالب و 63، الذي حيتوي على مصاغر اللغة اجليد  -ج
 شاشة.

لغة، وىو نوع من الصيد األنشطة اللغوية حتت إشراف أعضاء ىيئة التدريس من   -د
 سياحية إىل معبد بوروبودور، ملزمة هبا على األرض، وىلم جرا.

يت ديكن أن وترتبط األطباق التالية إىل ىوائيات التلفزيون طبق األقمار الصناعية ال   -ه
 تبث باللغات األجنبية.

لطابق ة ليف بناء مركزاللغة، وخاص  hot spot اإلنًتنت البؤر الساخنةإىل الوصول  -و
 األول والطابق الثاين.

 

 الشعبة -3

 من تتكون الشعبة كل .واالنكليزية العربية اللغة عن ادلسؤولة الشعبة 2 اللغة دلركز
 أجنبية، للغة بادلواد تتعلق اليت ادلسائل مجيع لرعاية الشعبة وتتوىل . 2 الشعبة، رئيس 1
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 لغة برنامج تركيز إىل أو  TOAFL/IKLAو TOEFL اختبار تتعلق سواء حد على
 .اإلدارية بشعبة يرعي بالطالب، ادلتعلقة للشؤون بالنسبة وأما .للطالب

 
 البرنامج المشارك -4

 اللغة مركزية - أ

 دراسة اخلاصة الربنامج طالب إال ،اجلدد الطالب من تتكون الربنامج أنشطة يف ادلشارك
 .الربنامج ىذا يتبعون ال الذين األدب كلية كتبةادل علوم

 
 .الربنامج ىذا يتبعون ال الذين األدب كلية كتبةادل علوم دراسة اخلاصة الربنامج طالب إال ،اجلدد الطالب من تتكون الربنامج أنشطة يف اللغةدلشارك مركزية  TOEFL / TOEC  و  TOAFL / IKLA  اتاختبار  - ب

 دلاجستَتا حبث و الرسالة يقدم أن سيتم الذين الطالب ىم الربنامج يف ادلشارك
 (.واإلجنليزية العربية) اللغة يف كفائتهم دلعرفة اىتمام لديهم الذين الطالب أو ،والدكتورة

 
 البرنامج تنفيذ زمان -5

 اللغة مركزية - أ

 يف أيام ستة من التعليم أنشطة تنفيذ .األوىل الدراسي فصل خالل الربنامج أنشطة جتري
 جترى السبت يوم ويف.مساء  16311 اعةالس حىت  7331 الساعة من إبتداءا األسبوع

 جامعة اللغة مركز مبٌت يف التعليم ىذا يعد  .13311 الساعة حىت 7331 الساعة من
 .احلكومية اإلسالمية كاجلاكا سنن

 
 
 
 

 TOEFL / TOEC  و TOAFL / IKLA اختبارات - ب
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 41  فرصةال من قدر بأقصى ( اخلميس يوم) أسبوع كل  TOAFL / IKLA اختبار يعد
 سبوعأ كل من اجلمعة يوم يعد اليت  TOEFL / TOECختبارال بالنسبة أما  .الطالب

 .نفسها للشروط وفقا

 
 

 كالجاكا سنن جامعة في  TOAFL/IKLA العربية اللغة كفاءة اختبار - ج
 .ياكارتابيوج الحكومية اإلسالمية

 تعريف -1

TOAFL  األجنبية. قبل استخدام  باعتبارىا اللغةىو سلتصر الختبار اللغة العربية
اختبار اللغة العربية بغَت )IMLA مصطلح  مركز اللغة  استخدام TOAFLمصطلح 

اختبار كفاءة اللغة ) IKLAبـ TOAFLمصطلح بدل ، 6112(. يف عام الناطقُت هبا
 امعةجل عالمة جتاريةجعل ىذا ادلصطالح غرض االختبار، فضال مع ( مطابقة العربية
 .احلكومية ميةاإلسال كاجلاكا سنن

 
 IKLAهدف  -2

IKLA  سلصصة للطالب الذين سيؤدون امتحان الرسالة، حبث ادلاجستَت
والدكتورة. يصبح ىذا االختبار إلزاميا، ألن كمؤشر من الكفاءة اللغة العربية الطالب 

. ويفدف أيضا لطالب من خارج احلكومية اإلسالمية كاجلاكا سنن جامعةادلتخرج من 
 .العربية اللغة يف كفاءهتم سيقيس الذين احلكومية اإلسالمية اكاكاجل سنن جامعة

 
 
 IKLA مادة -3
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 ادلسموع فهم وىي أجزاء، ثالثة من IKLA اختبار يتكون ،TOEFL  اختبار ماك
 41) ادلقروء وفهم( األسئلة بنود 61) والتعبَتات النحوية الًتاكيب ،(األسئلة بنود 31)

 (.األسئلة بنود
 : وىي أجزاء، سبعة من ادلسموع فهمال جانب ختباراال يتكون - أ

 ،(5-1 رقم) ادلهنة األول، اجلزء -1

  ،(11-6 رقم) ادلعادلة اجلملة معٌت حول الثاين، اجلزء -2

  ،(13-11 رقم) ادلسموع قصَت نص فهم الثالث، اجلزء -3

 ،(21-14 رقم) ادلسموع احلوار فهم الرابع، اجلزء -4

 ،(24-21 رقم) ادلسموع الطويل النص فهم اخلامس، اجلزء -5

 ،(28-25 رقم) ادلسموع الطويل النص فهم السادس، اجلزء -6

 (. 31-29) احلوار تعبَت السابع، اجلزء -7

 بناءال التكميل فهم  من والتعبَتات النحوية الًتاكيب جانب ختباراال يتكون - ب
 من اجلملة بناء استخدام أخطاء من وفهم ،(71-31 رقم) البسيطة اجلملة
 (.91-71 رقم) اخلطأ حتليل خالل

 ادلفردات وفهم ،النص مضمون فهم من ادلقروء فهمال جانب ختباراال يتكون - ج
 (.131-91 رقم) النص يف ادلستخدمة العبارة فهم عن فضالو  ،ادلستخدمة

 . 3 ،2 ،1 سلسلة وىي االختبار السؤال سلسلة  IKLA  استخدم ،العملية يفو 
( 2و 1 لـ) األسئلة بنود 131 وىي األسئلة بنود وعدد ادلواد نفس هالدي سلسلةال كلو 

 من العربية اللغة شعبة تطويرو  .اجلديد ىذالسؤال ألن 3 لسلسلة األسئلة بنود 111 و
 تقنيات وسيتم(. األسئلة بنود 151 بـ) TOEFL مبعيار قنن  IKLA حول اللغة مركز

 .TOEFL تقنيات مع يامساو  االستنتاج

 

 التقدير تقنيات -4
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 تتبع ال احلكومية اإلسالمية كاجلاكا سنن جامعة يف IKLA  تقديرال تقنيات
 لو صحيحة إجابة كل ىي اليوم ادلستخدمة التقنيات. TOEFL يف ادلستخدمة التقنيات

 النتيجة على للحصول وذلك . 111 يى درجة ألعلى وفقا( واحد) 1 من وزنب قيمة
 :ىي النهائية

 111 ×  الصحيحة اإلجابات من عدد=   IKLA نتيجة

 األسئلة من عدد                      
 زليخى:  الطالبة أسم: مثال

 : الصحيحة اإلجابة عدد      
 12:    ادلسموع فهم -

 35:  والتعبَتات النحوية الًتاكيب -

 +   26:    ادلقروء فهم -

                                =73 
 

 IKLA         =73    × 111  =56 نتيجة
                    131 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IKLA األسئلة بنود من يبالتراك صحة: الثاني المبحث
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 IKLA األسئلة بنود من التراكيب صحة عن بيانات - أ
 3.0جدول 

 األخطاء الصرفية

الرقم
 

العبارة 

الخاطئة
وصف الخطأ 

 
تفسير الخطأ

 
الصواب

 
الصفحة 
 والفقرة

 6: 2 ستسمعها   تسمعها .0

اذلمزة يف فعل  مهزة القطع اإلنتظار . 6

اخلماسي ىي مهزة 

 الوصل

، رقم 2 اراالنتظ
60 

اذلمزة يف فعل  مهزة القطع إلنتظار .4

اخلماسي ىي مهزة 

 الوصل

، رقم 2 النتظار
 :د62

 

 
 3.6جدول 

 والحروف المعاني األخطاء النحوية

الرقم
 

الخاطئة العبارة
 

وصف الخطأ
 

تفسير الخطأ
 

الصواب
 

الصفحة 
 والفقرة

 فرصةمعرفة مايقتضي  اسم ادلعرفة الفرصة .0
040 
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 السياق اسم ناكرة

اليت ذلا    اليت معناىا .6

 معٌت

6 :6 

معرفة مايقتضي  - اسم ادلعرفة عقب النص .4

السياق اسم 

 ناكرة.

عقب كل 

 نص

60 :3  

 

 3.4جدول 
 األخطاء اإلمالئية

الرقم
 

 العبارة

الخاطئة
وصف  

الخطأ
تفسير الخطأ 

 
الصواب

 
الصفحة 
 والفقرة

ناقص شدة فوق   هتتم .0

 حرف ادليم

، رقم 6 هتتمّ 
 :ج4

ناقص شدة فوق   تنظف .6

 حرف الفاء

، رقم 6 تنظفّ 
 :د4

حىت الرقم  .4

 تستطيع

حىت   

 تستطيع

4 :6 
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ناقص شدة فوق   يف الصف .3

 حرف الفاء

، رقم 9 يف الصفّ 
 : أ01

ناقص شدة فوق   يف السيارة .9

 حرف الياء

، رقم 9 يف السّيارة
 :ب02

ناقص شدة فوق   الصيديل .2

 حرف الياء

، رقم 2 الصيديلّ 
 :أ61

ناقص شدة فوق   اخلبار .1

 حرف الباء

، رقم 2 اخلّبار
:ب61  

ناقص شدة فوق   الفاكهي .2

 حرف الياء

، رقم 2 الفاكهيّ 
 :ج61

ناقص شدة فوق   اجلزار .3

 حرف الزي

، رقم 2 اجلزّار
 :د61

الفصل بُت حرف    و عبد اهلل .01
الواو والكلمة

 

 60، رقم 2 وعبداهلل

الفصل بُت حرف    و النصف . 00
 الواو والكلمة

، وقم 1 والنصف
 :ج64

 6: 1حىت   حىت الرقم  .06
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 تستطيع تستطيع

ناقص شدة فوق   الطب .04

 حرف الباء

، رقم 1 الطبّ 
 :د69

 

ناقص شدة فوق   تأخرت .03

 حرف اخلاء

 62، رقم 2 تأّخرت

استخدام ألف لّينة  ألف لّينة ىف .09
 زمة يف موضع ياء ال

، رقم 2 يف
؛ رقم 62
، 69؛ 12

نص، 
 640:6ف:

استخدام ألف لّينة  ألف لّينة ىى .02
 يف موضع ياء الزمة 

، رقم 06 ىي
:ب؛ 34
:د؛ 31
، 64؛ 96
:د؛ 31
41 ،064 

ناقص شدة فوق   النيب زلمد .01

حرف الياء وادليم
النيّب زلّمد 

 
، وقم 02

21 

، رقم 02 "قضى"الكلمة بُت  الفًتة   قضى .02
21 
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".." 

ناقص شدة فوق   جو .03

 حرف الواو

، رقم 02 جوّ 
24 

استخدام ألف لّينة  ألف لّينة يأتى . 61
 يف موضع ياء الزمة 

 :د39، 60 يأيت

ألمة  .60

 اإلسالمية

األمة   

 اإلسالمية

 

، نص 69
 446ف، 

استخدام ألف لّينة  ألف لّينة الىت .66
 يف موضع ياء الزمة 

، 62 اليت
 :د012

 6: 62 ىذا   ىذ .64

استخدام ألف لّينة  ألف لّينة األصلى .63
 يف موضع ياء الزمة 

، 41 األصلي
:ج؛ 066

069 
 

 
 
 
 3.3جدول 

 األخطاء المعجمية
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الرقم
 

العبارةالخاطئة
 

وصف الخطأ
 

تفسير الخطأ
 

الصواب
 

الصفحة 
 والفقرة

إلظهار  .0

 مقدرتك

دلعرفة    اختيار الكلمة

 كفاءتك

0 :0 

 مالحظة  اختيار الكلمة اداتأرش . 6
044 

أثناء   اختيار الكلمة يف أي وقت .4

 االستماع

049 

: 01 ادلالحظة  اختيار الكلمة اإلرشادات . 3
0 ،

6040 
 

  3.9 جدول
 األخطاء األسلوبية

الرقم
 

العبارة 

الخاطئة
وصف الخطأ 

 
تفسير الخطأ

 
الصواب

 
الصفحة 
 والفقرة

كم مساحة  .0

 ادلطار

لمة اختيار الك

 "مساحة"

الكلمة ادلختارة 
غَت مناسبة مبا 
يقتضيها السياق

 

كم مسافة 

 ادلطار

، رقم 3
 :د41

 

 IKLAتحليل مستوى صحة التراكيب االلغة العربية من أسئلة االختبار  - ب
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(. ولذا S. Pit Corderنظرية حتليل األخطاء س. ب. كوردير ) ةواستخدم الباحث
خطاء، أواًل بالتعرف على اخلطأ، وثانيًا بوصف اخلطأ، يف عملية حتليل األ ةبدأ الباحث

وثالثًا بتفسَت اخلطأ. وقّسم الباحثون أنواع اخلطأ إىل األخطاء الصرفية، واألخطاء 
 النحوية، واألخطاء اإلمالئية، واألخطاء ادلعجمية، واألخطاء األسلوبية.

اكيب يعرف أن مستوى صحة الًت   IKLA السؤال من األخطاء اجلداول ومن
باعتباره اللغة العربية يف درجة جيد، ألن أقل من األخطاء يف مرحلة الصرفية، النحوية 

 احلورف ادلعاين، ادلعجمية واألسلبوب. ويوجد األخطاء الكثَتة يف مرحلة اإلمالئية.
 

    IKLAمن بنود األسئلة  الصعوبة مستوى تحليل: الثالث المبحث
  الصعوبة المستوى بيانات - أ

يوليو  02الذي خيترب يف تاريخ   IKLA اختبار من البيانات الباحثة جتمع أن بعد
 يف جامعة سنن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية، فالنتيجة كما يلي: 6106

 
 4.6 جدول

 2112يوليو  18تاريخ   IKLA نتيجة

 النتيجة
 النهائية

 النتيجة
 األصلية

 اإلجابة
 الخطيئة

 اإلجابة
 الصحيحة

 نمرة الطالب اسم
 المختبرين

 نمرة

 1 1  عائشة جيجي 48 82 48 37

 2 2 الصدام نور دزلم 41 91 41 31

 3 3 العبيدة خالفة 43 87 43 31

 4 4 .أ سوليستياريٍت 35 95 35 27

 5 5 حنيفة تانيت نور 51 81 51 38

 6 6 مرةمؤ  49 81 49 38
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 7 7 أمية سييت 44 86 44 34

 8 8 زين حسٍت أرنا 41 91 41 31

 9 9 ورداين سكتيانا 28 112 28 21

 11 11 ثاين زىرنا 43 87 43 33

 11 11  عبيدة نور 46 84 46 35

 12 12 مفيديت ثالثية 41 89 41 31

 13 13 البهية درة فينا 45 85 45 35

 14 14 األوىل ىداية نور 38 92 38 28

 15 15 فوزية ليلي 51 79 51 39

 16 16 صفية نور 61 71 61 47

 17 17 منورة ىاين أمي 38 92 38 29

 18 18 مرزوقة 83 47 83 64

 19 19 كوسياتن تيتك 45 85 45 35

 21 21 إدايانيت أنا 61 71 61 47

 21 21 ىصف ىيدى 46 84 46 35

 22 22 لطيفة ديٍت 61 71 61 47

 23 23 ستياابر  دسيت 43 87 43 32

 24 24 مرناويت فردا 58 72 58 45

 25 25 اذلداية نور كرنية 47 83 47 36

 26 26 مسروحة 57 73 57 44

 27 27 حبيبة نور 36 94 36 28

 28 28 خالص أمحد 44 86 44 34

 29 29 احلكيم لقمان 41 91 41 31
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 31 31 ألفا عزيزال عبد 32 98 32 25

 31 31 برناوي زلفوظ 56 74 56 44

 32 32 أيت مفطي لطفي 29 111 29 22

 33 33 جزيلة رزقة 36 94 36 28

 34 34  عنده نور 64 66 64 49

 35 35 ىـ مطالع أدي 74 56 74 57

 36 36 الزمان بدر ىَتو 45 85 45 34

 37 37 فوجي أيت 47 83 47 36

 38 38 زليخي 73 57 73 56

 39 39 فائزة نور سلفيانا 57 73 57 44

 
آليا،  البيانات للحت بعد أنمث  ، Anates أنتيس بربنامج البيانات ىذه وحلل

 فالنتيجة من مستوى الصعوبة كما يلي:
  3.1 جدول

 تردد اإلجابة الصحيحة و نسبة مستوى الصعوبة وتفسيرها
 بنود نمرة االختبار جانب

 األسئلة
 اإلجابة عدد

 الصحيحة
 مستوى
 الصعوبة
)%( 

 التفسير

 المسموع فهم
 
 
 

 متوسط 43,59 17 1
 صعب 21,51 8 2
 متوسط 35,91 14 3
 متوسط 69,23 27 4
 متوسط 35,91 14 5
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 صعب 15,38 6 6
 صعب 17,95 7 7
 صعب 17,95 7 8
 جدا صعب 5,13 2 9
 صعب 17,95 7 11
 متوسط 66,67 26 11
 متوسط 58,97 23 12
 متوسط 56,41 22 13
 صعب 21,51 8 14
 صعب 21,51 8 15
 صعب 21,51 8 16
 سهل 71,79 28 17
 صعب 21,51 8 18
 متوسط 35,91 14 19
 صعب 21,51 8 21
 متوسط 43,59 17 21
 متوسط 56,41 22 22
 متوسط 43,59 17 23
 متوسط 31,77 12 24
 سهل 74,36 29 25
 صعب 21,51 8 26
 متوسط 56,41 22 27
 متوسط 46,15 18 28
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 سهل 74,36 29 29
 صعب 15,38 6 31

 النحوية التراكيب
 والتعبيرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متوسط 64,11 25 31
 سهل 74,36 29 32
 جدا سهل 89,74 35 33
 صعب 28,21 11 34
 متوسط 43,59 17 35
 صعب 15,38 6 36
 متوسط 56,41 22 37
 صعب 15,38 6 38
 متوسط 33,33 13 39
 سهل 84,62 33 41
 متوسط 61,54 24 41
 سهل 76,92 31 42
 متوسط 46,15 18 43
 متوسط 35,91 14 44
 متوسط 38,46 15 45
 متوسط 66,67 26 46
 سهل 76,92 31 47
 متوسط 31,77 12 48
 متوسط 33,33 13 49
 صعب 15,38 6 51
 متوسط 48,72 19 51
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 جدا صعب 5,13 2 52
 صعب 15,38 6 53
 متوسط 58,97 23 54
 متوسط 64,11 25 55
 جدا صعب 2,56 1 56
 متوسط 31,77 12 57
 متوسط 35,91 14 58
 متوسط 35,91 14 59
 صعب 21,51 8 61
 صعب 21,51 8 61
 صعب 21,51 8 62
 صعب 25,64 11 63
 متوسط 43,59 17 64
 متوسط 35,91 14 65
 متوسط 31,77 12 66
 صعب 15,38 6 67
 صعب 23,18 9 68
 متوسط 35,91 14 69
 صعب 17,95 7 71
 متوسط 46,15 18 71
 صعب 28,21 11 72
 متوسط 33,33 13 73
 صعب 28,21 11 74
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 المقروء فهم
 
 
 

 متوسط 38,46 15 75
 متوسط 31,77 12 76
 صعب 25,64 11 77
 متوسط 31,77 12 78
 جدا صعب 12,82 5 79
 صعب 15,38 6 81
 صعب 23,18 9 81
 صعب 28,21 11 82
 صعب 28,21 11 83
 صعب 25,64 11 84
 متوسط 33,33 13 85
 صعب 25,64 11 86
 صعب 15,38 6 87
 متوسط 38,46 15 88
 صعب 21,51 8 89
 متوسط 33,33 13 91
 متوسط 56,41 22 91
 متوسط 51,28 21 92
 سهل 82,15 32 93
 سهل 84,62 33 94
 متوسط 41,13 16 95
 متوسط 38,46 15 96
 جدا صعب 12,82 5 97
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 متوسط 56,41 22 98
 متوسط 56,41 22 99
 سهل 71,79 28 111
 صعب 21,51 8 111
 متوسط 61,54 24 112
 متوسط 35,91 14 113
 صعب 28,21 11 114
 متوسط 58,97 23 115
 متوسط 38,46 15 116
 جدا صعب 12,82 5 117
 متوسط 38,46 15 118
 متوسط 31,77 12 119
 صعب 21,51 8 111
 متوسط 33,33 13 111
 متوسط 31,77 12 112
 متوسط 31,77 12 113
 متوسط 35,91 14 114
 صعب 17,95 7 115
 طمتوس 53,85 21 116
 متوسط 41,13 16 117
 صعب 23,18 9 118
 متوسط 35,91 14 119
 صعب 25,64 11 121
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 صعب 21,51 8 121
 صعب 25,64 11 122
 متوسط 38,46 15 123
 متوسط 38,46 15 124
 صعب 21,51 8 125
 صعب 17,95 7 126
 متوسط 46,15 18 127
 متوسط 43,59 17 128
 صعب 28,21 11 129
 صعب 25,64 11 131

 
 :بأن يعرف اجلدول، ذلك ومن

 3= %11) سهلة األسئلة بنود 3 بأن يعرف ادلسموع، فهم االختبار جانب يف .1
 بنود 14= %،67،46) متوسط وأما. 29 ،25 ،17 رقم: وىي( األسئلة بنود

 ،23 ،22 ،21 ،19 ،13 ،12 ،11 ،5 ،4 ،3 ،1 رقم: ىي(  األسئلة
 ،2 رقم: وىي( األسئلة بنود 12= %41) الصعبة ألسئلةا مث. 28 ،27 ،24
 السؤال ىو الباقي فأما. 31 ،26 ،21 ،18 ،16 ،15 ،14 ،11 ،8 ،7 ،6

 ىذه ومن(. السؤال بند 1= %33،3) 9 رقم ىي جدا صعب تفسَته الذي
 . جدا سهلةال األسئلة توجد ال أن يعرف البيانات،

 سهل: ىي والتعبَتات النحوية الًتاكيب راالختبا جانب يف الصعوبة مستوى وأما .2
 السهلة واألسئلة. (السؤال بند 1) 33 الرقم السؤال وىي% 1,67 جدا
 األسئلة مث. 47 ،42 ،41 ،32: رقم ىي األسئلة بنود 4 من تتكون 67،6%

% 38،33 الصعبة واألسئلة. األسئلة بنود 29 من تتكون %33،48 ادلتوسطة
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 بنود 3 من تتكون% 5 جدا الصعبة واألسئلة. األسئلة بنود 23 من تتكون
 .األسئلة

 بنود 3 وىي% 7,5 السهلة األسئلة بأن يعرف ادلقروء، فهم االختبار جانب ويف .3
 الصعبة فاألسئلة. األسئلة بنود 23 وىي% 5،57 ادلتوسطة األسئلة مث. األسئلة
 بندان 2 بـ% 5 جدا الصعبة األسئلة ىي والباقية. األسئلة بنود 12 ىي% 31

 .جدا السهلة األسئلة توجد ال ىذاالختبار، ويف. السؤاالن

 
 ومناقشتها الصعوبة مستوى البيانات تحليل - ب

 مجيع فضال االختبار، أسئلة والسهولة الصعوبة دلعرفة الصعوبة مستوى حتليل يقصد
 تربينادلخ عدد بُت ادلقارنة من الصعوبة مستوى سبحت. األسئلة البنود كل أم االختبار

 فالنتيجة. اخلطيئة باإلجابة جييبون الذين ادلختربين مع الصحيحة ةجابإلاب بونيجي الذين
 السهلة، األسئلة بنود كانت ،ادلسموع فهم االختبار جانب يف ىي البيانات من

 . جدا الصعبة و الصعبة ادلتوسطة،
أن يكون صعبا  جدا أو أن يكون سهالمن الناحية ادلثالية ال ينبغي  االختبار اجليد

البند ليس و ، أو العكس ،  اصحيح ادلختربين السؤال جييب كل، إذا كان جدا. وىذا
 درجةإجراء حتليل  صعوبتو ، يتمأو  توسطو ؤراال  ، أوختباراال سهولة ودلعرفة. جيدابندا 

%( الصعب جدا. 4:44بند السؤال ) 0ومن ىذا االختبار، توجد  .2الصعوبة
 وبالنسبة هبذا ادلؤشر، ال بد أن يبدل ىذا السؤال أو ال يستخدم ىذا السؤال. 

يف جانب االختبار فهم  واحلال الذي يسبب الطالب صعبا عند إجابة األسئلة
، لذالك يصعب الطالب ليفهم النص فهما النص ادلسموعاحلوار  طويل  ادلسموع ىو

 د أن يبدل النص، بنص األقصر منو.صحيحا. وحلل ىذه ادلشكلة، ال ب

                                                           
2
 . Moch. Ainin, op. cit., p.103. 
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ويف جانب االختبار الًتاكيب النحوية والتعبَتات، يعرف بأن مستوى الصعوبة ىي 
بنود األسئلة الصعبة  4%( و 0:21) 44بند السؤال السهلة جدا يعٍت الرقم  0توجد 
. وبالنسبة هبذا ادلؤشر، ال بد أن يبدل ىذا 13، 91، 92%( وىي الرقم 9جدا )
 ل أو ال يستخدم ىذا السؤال.السؤا

أما يف جانب الفهم ادلقروء، ال توجد األسئلة السهلة جدا، وتوجد األسئلة و 
. وبالنسبة هبذا ادلؤشر، 011و  31%( ومها الرقم 9بندان السؤاالن ) 6الصعبة جدا 

 ال بد أن يبدل ىذا السؤال أو ال يستخدم ىذا السؤال.
% سهلة جدا، 11:1ىي:  IKLA اختبار من الصعوبة مستوى فلذلك،

% صعبة جدا. 20:3% صعبة، و 09:42% متوسط، 12:91% سهلة، 23:1
 وإذا كان حيسب مستوى الصعوبة بالرمز، وىي كما يلي:

 عدد اإلجابة الصحيحة من بنود األسئلةمستوى الصعوبة = 
 عدد ادلختربين          

 مثال:
 1،43=   01:       0مستوى الصعوبة من البنود الرم 

      43  
يف  IKLAنبدال بنود األسئلة السهلة جدا والصعبة جدا، لكي اختبار بيقصد و 

جامعة سنن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية مناسب مع مجيع طالهبم ألن ىذا اإلختبار 
ولكي نالوا الطالب ليس خاصة لطالب قسم اللغة العربية، بل كل طالب اجلامعة. 

 11/011جامعة سنن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية وىي  الدرجة ادلعيارية اليت قننت
 .IKLAلإلختبار 
    IKLAمن بنود األسئلة  التمييز مستوى تحليل: الرابع المبحث

 التمييز مستوى بيانات - أ

 4.8 جدول
 وتفسيرهالتمييز  مستوى
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 جانب
 االختبار

 نمرة
 بنود

 األسئلة

 عدد
 اإلجابات
 الصحيحة

 في
 المجموعة

 العليا

 عدد
 جاباتاإل

 الصحيحة
 في

 المجموعة
 السفلى

  الفرق
 بين

المجموع
 تين

 مستوى
 التمييز
)%( 

 التفسير

 فهم
 المسموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمييز يوجد ال 1,11 1 5 5 1
 ناقص 9,19 1 2 3 2
 ناقص 18,18 2 2 4 3
 التمييز يوجد ال 1,11 1 8 8 4
 التمييز يوجد ال 1,11 1 3 3 5
 ناقص 9,19 1 1 2 6
 سلبية -9,19 -1 3 2 7
 متوسط 36,36 4 1 4 8
 ناقص 9,19 1 1 1 9
 ناقص 18,18 2 1 3 11
 متوسط 27,27 3 6 9 11
 جيد 63,64 7 3 11 12
 ناقص 9,19 1 6 7 13
 متوسط 36,36 4 1 4 14
 سلبية -36,36 -4 5 1 15
 ناقص 18,18 2 1 3 16
 ناقص 9,19 1 8 9 17
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 سلبية -9,19 -1 2 1 18
 متوسط 45,45 5 1 6 19
 التمييز يوجد ال 1,11 1 3 3 21
 ناقص 18,18 2 3 5 21
 ناقص 9,19 1 5 6 22
 ناقص 18,18 2 4 6 23
 ناقص 18,18 2 3 5 24
 ناقص 9,19 1 8 9 25
 متوسط 27,27 3 1 4 26
 ناقص 9,19 1 7 8 27
 متوسط 27,27 3 4 7 28
 متوسط 36,36 4 6 11 29
 التمييز اليوجد 1,11 1 1 1 31

 التراكيب
 النحوية

 التعبيراتو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيد 54,55 6 4 11 31
 جيد 54,55 6 5 11 32
 متوسط 27,27 3 8 11 33
 جيد 63,64 7 1 8 34
 متوسط 45,45 5 3 8 35
 متوسط 36,36 4 1 4 36
 جيد 54,55 6 4 11 37
 متوسط 36,36 3 1 4 38
 جيد 81,82 9 1 9 39
 متوسط 36,36 4 7 11 41
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 جيد 54,55 6 4 11 41
 متوسط 27,27 3 7 11 42
 متوسط 45,45 5 2 7 43
 جيد 72,73 8 1 9 44
 متوسط 36,36 4 3 7 45
 جيد 54,55 6 4 11 46
 ناقص 18,18 2 8 11 47
 سلبية -27,27 -3 7 4 48
 سلبية -18,18 -2 5 3 49
 التمييز اليوجد 1,11 1 1 1 51
 ناقص 18,18 2 5 7 51
 ناقص 9,19 1 1 1 52
 ناقص 9,19 1 1 2 53
 متوسط 27,27 3 5 8 54
 جيد 63,64 7 4 11 55
 التمييز اليوجد 1,11 1 1 1 56
 ناقص 9,19 1 3 4 57
 متوسط 45,45 5 2 7 58
 متوسط 45,45 5 2 7 59
 ناقص 9,19 1 1 1 61
 ناقص 9,19 1 3 4 61
 سلبية -27,27 -3 5 2 62
 ناقص 18,18 2 2 4 63
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 جيد 54,55 6 3 9 64
 متوسط 45,45 5 2 7 65
 ناقص 9,19 1 2 3 66
 ناقص 9,19 1 1 2 67
 متوسط 27,27 3 2 5 68
 متوسط 45,45 5 2 7 69
 ناقص 18,18 2 1 3 71
 متوسط 36,36 4 3 7 71
 ناقص 9,19 1 2 3 72
 ناقص 18,18 2 3 5 73
 سلبية -9.19 -1 3 2 74
 متوسط 27,27 3 4 7 75
 ناقص 9,19 1 2 3 76
 ناقص 9,19 1 3 4 77
 متوسط 27,27 3 2 5 78
 سلبية -27,27 -3 3 1 79
 ناقص 9,19 1 2 3 81
 سلبية -9,19 -1 3 2 81
 جيد 54,55 6 1 6 82
 التمييز يوجد ال 1,11 1 3 3 83
 ناقص 9,19 1 3 4 84
 ناقص 9,19 1 4 5 85
 ناقص 9,19 1 2 3 86
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 التمييز يوجد ال 1,11 1 2 2 87
 متوسط 45,45 5 2 7 88
 سلبية -9,19 -1 3 2 89
 ناقص 9,19 1 4 5 91

 فهم
 المقروء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متوسط 36,36 4 3 7 91
 سلبية -18,18 -2 8 6 92
 متوسط 36,36 4 7 11 93
 متوسط 45,45 5 6 11 94
 صناق 18,18 2 4 6 95
 سلبية -18,18 -2 4 6 96
 ناقص 9,19 1 1 2 97
 متوسط 45,45 5 4 9 98
 جيد 54,55 6 5 11 99
 متوسط 45,45 5 5 11 111
 متوسط 27,27 3 1 4 111
 جيد 73,73 8 3 11 112
 التمييز جيد ال 1,11 1 5 5 113
 متوسط 27,27 3 1 4 114
 متوسط 27,27 3 5 8 115
 متوسط 36,36 4 1 5 116
 سلبية -18,18 -2 2 1 117
 جيد 63,64 7 1 8 118
 ناقص 18,18 2 2 4 119
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 متوسط 36,36 4 1 5 111
 سلبية -18,18 -2 4 2 111
 متوسط 36,36 4 2 6 112
 ناقص 9,19 1 3 4 113
 ناقص 18,18 2 2 4 114
 متوسط 27,27 3 1 3 115
 جيد 54,55 6 4 11 116
 متوسط 36,36 4 2 6 117
 ناقص 18,18 2 1 3 118
 متوسط 27,27 3 3 6 119
 متوسط 45,45 5 1 6 121
 سلبية -9,19 -1 3 2 121
 ناقص 18,18 2 2 4 122
 متوسط 27,27 3 4 7 123
 جيد 54,55 6 1 7 124
 التمييز يوجد ال 1,11 1 2 2 125
 ناقص 18,18 2 1 2 126
 ناقص 18,18 2 3 5 127
 متوسط 45,45 5 4 9 128
 ناقص 18,18 2 2 4 129
 سلبية -9,19 -1 3 2 131

 
 4.9 جدول
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 :IKLA اختبار العليا مجموعة

 

 نتيجة الطالب اسم الطالب رقم رقم
 64 مرزوقة 18 1
 57 اذلادي مطالع أدي 35 2
 56 زليخى 38 3
 49 كوسوماوارداين عنده نور 34 4
 47 إدايانيت أنا 21 5
 47 صفية نور 16 6
 47 لطيفة ديٍت 22 7
 45 وايت مرنا فردا 24 8
 44 مسروحة 26 9
 44 فائزة نور سلفيانا 39 11
 44 برناوي زلفوظ 31 11

 
 4.11 جدول

 :IKLA اختبار السفلى مجموعة

 نتيجة الطالب اسم الطالب رقم رقم
 31 الصدام نور زلمد 2 1
 31 زيٍت حسٌت أرنا 8 2
 31 احلكيم لقمان 29 3
 29 األوىل ىداية نور 14 4
 28 منورة ىاين أمي 17 5
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 28 حبيبة نور 27 6
 28 جزيلة رزقة 33 7
 27 أرديانتيك سوليستياري 4 8
 25 الفا العزيز عبد 31 9
 22 أيت مفطي لطفي 32 11
 21 وارداين سيكتيانا 9 11

 
 :يلي فيما IKLA اراختب التمييز مستوى أن السابق اجلدول من ويعرف

 رقم وىي سلبية التمييز مبستوى األسئلة بنود 3 توجد ،ادلسموع الفهم جانب كان .1
 اليوجد األسئلة بنود 5و(. -19،9) 18 و ،(-36،36) 15 ،(-91،9) 3

 ناقص، التمييز مبستو األسئلة بنود 14 و. 31 ،21 ،5 ،4 ،1 رقم وىي التمييز
 التمييز مبستوى سؤالال بند 1 والباقي متوسط، زالتميي مبستوى األسئلة بنود 7 و

 .12 رقم وىو جيد

 التمييز مبستوى األسئلة بنود 7 توجد والتعبَتات، النحوية الًتاكيب جانب ويف .2
 74 ،(-27،27) 62 ،(-18،18) 49 ،(-27،27) 48 رقم: وىي سلبية،

 يوجد ال األسئلة بنود 4 و. (-19،9) 81 و ،(-27،27) 79 ،(-19،9)
 األسئلة بنود 18 و .ناقص التمييز مبستوى األسئلة بنود 21 توجد مث. التمييز

 .جيد التمييز مبستوى األسئلة بنود 11 والباقي، .متوسط التمييز مبستوى

 رقم: وىي سلبية، التمييز مبستوى األسئلة بنود 6 توجد ادلقروء، الفهم جانب يف مث .3
92 (27،27-)، 96 (18،18-)، 117 (18،18-)، 111 (18،18)، 

 يوجد ال  السؤاالن بندان 2 توجد مث(. -19،9) 131 و ،(-9،9) 121
 مبستوى األسئلة بنود 11 توجد و. 125 و 113 رقم ومها ،التمييز مستوى
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 األسئلة بنود 5 والباقي. متوسط التمييز مبستوى األسئلة بنود 17 و. ناقص التمييز
   .جيد التمييز مبستوى

 

 ومناقشتها التمييز مستوى ياناتب تحليل - ب

 وذوى ادلرتفعة ادلستويات ذوى تالميذال بُت ليمييز األسئلة قدرة ىو التمييز مستوى
 فصل على االختبار األسئلة بنود من بند كل تساعد أن فيجب. ادلنخفضة ادلستويات
 قال .3لمالتع أو ادلهارات يف نقص لديهم الذين أولئك عن العالية الكفاءة ذوى ادلتعلمُت

إن من ناحية مستوى التمييز، بنود األسئلة االختبار اجليد    Djiwandono دجيواندونو
 يستطيع ،عالية درجات على واكسب الذين أولئك أو (عليا) H رلموعات كانت إذاىي 

 من أكرب وعددىا ،ادلقصود السؤال بند من بارىاباعت الصحيحة باإلجابة جييب أن
 باإلجابة السؤال البند نفس على  جييب أن يستطيع الذين( سفلى)  L  رلموعات
 . 4الصحيحة

 بنود 3 توجد ادلسموع، الفهم جانب أن يعرف السابقة، بيانات على واستنادا
 18 و ،(-36،36) 15 ،(-19،9) 3 رقم وىي سلبية تمييزال مبستوى األسئلة

 14 و. 31 ،21 ،5 ،4 ،1 رقم وىي التمييز اليوجد األسئلة بنود 5و(. -19،9)
 1 والباقي متوسط، التمييز مبستوى األسئلة بنود 7 و ناقص، التمييز مبستو األسئلة بنود
 الذي التمييز كستوى لجدو  على ونظرا .12 رقم وىو جيد التمييز مبستوى السؤال بند
أو أقل فهذا  1:03وىو إذا يوجد مستوى التمييز    Djiwandono دجيواندونو قنن

  IKLAومن نتيجة اختبار أو حيذف ىذا السؤال.  السؤال غَت جيد، فيجب أن يصحح
 3 رقم وىي سلبية التمييز مبستوى األسئلة بنود 3 توجديف جابن الفهم ادلسموع 

 التمييز اليوجد األسئلة بنود 5و(. -19،9) 18 و ،(-36،36) 15 ،(-19،9)

                                                           
 .221. ص السابق، ادلرجع الشيخ، الرؤوف عبد وزلمد يونس علي فتحي.  3

4
. M. Soenardi Djiwandono, op.cit, p. 220.  
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 يوجد إذا و .ناقص التمييز مبستو األسئلة بنود 14 و. 31 ،21 ،5 ،4 ،1 رقم وىي
. يصحح أن بد ال بل جيد السؤال فهذا متوسط، أو 1،39 -1،31 التمييز مستوى

 يصحح أن البد لكولذ ،متوسط التمييز مبستوى األسئلة بنود 7 يوجد االختبار ىذا ويف
 أن بد ال ادلسموع الفهم جانب يف األسئلة البنود مجيع التحليل، ىذا وبالنسبة .البنود

 .12 رقم السؤال بند إال التمييز، ادلستوى ادلؤشرب يناسب ال ألن يصحح
 التمييز مبستوى األسئلة بنود 7 توجد والتعبَتات، حويةنال الًتاكيب جانب ويف

 74 ،(-27،27) 62 ،(-18،18) 49 ،(-27،27) 48 رقم: وىي سلبية،
 . التمييز يوجد ال األسئلة بنود 4و (.-19،9) 81 و ،(-27،27) 79 ،(-19،9)
 التمييز مبستوى األسئلة بنود 18 و. ناقص التمييز مبستوى األسئلة بنود 21 توجد مث

 يف األسئلة دبنو  49 ولذلك، .جيد التمييز مبستوى األسئلة بنود 11 والباقي،. متوسط
 بنود 11 و بادلؤشر، يناسب ال ألن يصحح أن بد ال والتعبَتات الًتاكيب الفهم جانب
 .االختبار يف يستخدم أن يستطيع و جيد األسئلة

: وىي سلبية، التمييز مبستوى األسئلة بنود 6 توجد ادلقروء، الفهم جانب واألخَت،
-18،18) 111 ،(-18،18) 117 ،(-18،18) 96 ،(-27،27) 92 رقم

 يوجد ال  السؤاالن بندان 2 توجد مث(. -19،9) 131 و ،(-9،9) 121 ،(
 التمييز مبستوى األسئلة بنود 11 توجد و. 125 و 113 رقم ومها التمييز، مستوى
 مبستوى األسئلة بنود 5 والباقي. متوسط التمييز مبستوى األسئلة بنود 17 و. ناقص
 التمييز بادلستوى والبنود يصحح، أن بد ال سئلةاأل بنود 35 ولذلك،.  جيد التمييز

 .االختبار يف يستخدم أن ويستطيع يصحح أن جيب ال جيد
% 32:2% سلبية، 40:06ىو:  IKLA لالختبار التمييز مستوى ولذلك

 % جيد.11:04% متوسط، و 40:46% ناقص، 29:44اليوجد أي التمييز، 
 :يلي كما وىو بالرموز، التمييز مستوى حسبنا وإذا

 
 السفلى اجملموعة يف الصحيحة اإلجابات عدد -العليا اجملموعة يف الصحيحة اإلجابات عدد              
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 111× ـــــــــــــــــــــــ =التمييز مستوى   
 اجملموعتُت إحدى يف الطالب عدد

 
 111×  5 -5=  ىو 1 رقم من التمييز ومستوى

                                     11 

     =11،1 
 

 19،9=      111×   3 -2=  2 رقم من التمييز ومستوى
                                        11       

 
    IKLAمن بنود األسئلة  الثبات درجة تحليل: الخامس المبحث

 IKLA اختبار من الثبات درجة بيانات - أ

  4.11 جدول
 الثبات درجة

 نمرة نمرة
 المختبرين

 النتيجة الطالب اسم
 ةالوتر 

 النتيجة
 كاملةال

 النتيجة
 األخيرة

 83 37 46 مرزوقة 18 1
 74 34 41 اذلادي مطالع أدي 35 2
 73 38 35 زليخى 38 3
 64 29 35 كوسوما عنده نور 34 4
 61 28 33 إدايانيت أنا 21 5
 61 31 31 صفية نور 16 6
 61 33 27 لطيفة ديٍت 22 7
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 58 28 31 يتوا مرنا فردا 24 8
 57 29 28 مسروحة 26 9
 57 29 28 فائزة نور سلفيانا 39 11
 56 27 29 برناوي زلفوظ 31 11
 51 26 25 فوزية ليلي 15 12
 51 25 25 حنيفة تايت نور 5 13
 49 18 31 مؤمرة 6 14
 48 22 26 الدعوة عائشة جيجي 1 15
 47 19 28 نوراذلداية كرنية 25 16
 47 24 23 رىايو فوجي أيت 37 17
 46 21 25 عبيدة نور 11 18
 46 24 22 صفى ىيدى 21 19
 45 21 24 البهية درة فينا 13 21
 45 23 22 كوسياتن تيتيك 19 21
 45 22 23 الزمان بدر ىرو 36 22
 44 23 21 أمية سييت 7 23
 44 21 24 خالص أمحد 28 24
 43 18 25 العبيدة خالفة 3 25
 43 26 17 ثاين زىرنا 11 26
 43 21 23 براستيا ديسيت 23 27
 41 16 25 ادلفيدة ثالثية 12 28
 41 17 23 الصدام نور زلمد 2 29
 41 21 21  زيٍت حسٌت أرنا 8 31
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 41 17 23 احلكيم لقمان 29 31
 38 15 23 األوىل ىداية نور 14 32
 38 12 26 منورة ىاين أمي 17 33
 36 18 18 حبيبة نور 27 34
 36 13 23 جزيلة رزقة 33 35
 35 17 18 أرديانتيك سوليستياري 4 36
 32 12 21 الفا العزيز عبد 31 37
 29 12 17 أيت مفطي لطفي 32 38
 28 14 14 وارداين سيكتيانا 9 39

 

 IKLA اختبار من الثبات درجة بيانات تحليل - ب

صادق أو  ثابت ختباريقال إن اال. ىي الثبات االختبار اجليد إحدي عالمات 
قل بنفس أكثر او أن تنتج ديكن أختبار أكثر من مرة لنفس ادلوضوع اال يعادذا كان إ

 .5النتيجة، أو إذا كان ىناك انتظام بُت درجات االختبار األول بنتيجة االختبار الثاين
 6106يوليو  02رب يف تاريخ الذي خيت  IKLAوبنسبة للبيانات درجة الثبات اختبار 

. و 1822، فنتيجنها ىي طالب من األقسام يف جامعة سنن كاجلاكا 43ويشًتك بـ 
. 1:21يقال ثابت إذا كان درجتها  ن إن اختبار الذي كون ادلعلماقال توجك م

جيد درجة ثباهتا   IKLA. ولذلك، ىذا االختبار 1:29ولالختبار ادلقنن أقل درجتها 
 .1829كرب من ادلؤشر ألن نتيجتها أ

 وإذا حسبا ثبات االختبار بالرمز، وىو كما يلي:

                                                           
5
. Moch. Ainin, op. cit, p. 105. 
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 K-R (Kuder- Richardson)ألن يعد االختبار مرة واحدة، فالرمز ادلستخدم ىو الرمز لـ 

ىذا ىو أسهل الرمز ليحسب ثبات االختبار الذي خيترب موة واجدة.  K-R21و الرمز ،
 وتطبيق ىذاالرمز ىو كما يلي:

k= 130 

 ̅ = ∑     

        = 1436/39 

    = 36,82 

 

  
 =∑ (X-     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

     = (-8,34)² / 39 

     = 1,78 

KR21 = 
 

   
[   

  (     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

    ] 

 
 

الثبات درجة   = 
   

     
 [   

     (          

   (     
] 

 

   = 
   

   
 [   

       

     
] 

 

   = 1,007 (1- 0,1483) 
   = 1,007 (0,8517) 
   = 0, 857  
   = 0,86 
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 الخامس الفصل
والمقترحات والتوصيات البحث نتائج  

 
 البحث نتائج - أ

 :يلي فيما النتائج البحثة فنالت البحث، شكلةم حيلل أن بعد
باعتباره اللغة العربية يف درجة  IKLAيعرف أن مستوى صحة الرتاكيب اختبار  -1

جيد، ألن أقل من األخطاء يف مرحلة الصرفية، النحوية احلورف املعاين، املعجمية 
 واألسلبوب. ويوجد األخطاء الكثرية يف مرحلة اإلمالئية.

 

 :يلي فيما IKLAاختبار   الصعوبة مستوى بأن يعرف -2

 3%= 11) سهلة األسئلة بنود 3 بأن يعرف املسموع، فهم االختبار جانب يف - أ
%= 41) الصعبة ،( األسئلة بنود 14%= ،67،46) متوسط ،(األسئلة بنود
 ىذه ومن(. السؤال بند 1%= 33،3) جدا صعبو ( األسئلة بنود 12

 . جدا السهلة ألسئلةا توجد ال أن يعرف البيانات،

 سهل: ىي والتعبريات النحوية الرتاكيب االختبار جانب يف الصعوبة مستوى وأما - ب
 (األسئلة بنود 4)% 67،6 السهلة واألسئلة(. السؤال بند 1% )1667 جدا

 بنود 23)% 38،33 الصعبة و. (األسئلة بنود 29)% 33،48 املتوسطةو 
 .(األسئلة بنود 3)% 5 جدا الصعبة واألسئلة. (األسئلة

 بنود 3)% 765 السهلة األسئلة بأن يعرف املقروء، فهم االختبار جانب ويف   -ج
 بنود 12)% 31 الصعبة ،(األسئلة بنود 23)% 5،57 املتوسطة ،(األسئلة
 توجد ال ىذاالختبار، ويف. (السؤاالن بندان 2)% 5 جدا الصعبةو  األسئلة
 .جدا السهلة األسئلة
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% سهلة جدا، 9977ىي:  IKLA اختبار من صعوبةال مستوى فلذلك،
 % صعبة جدا.8676% صعبة، و 67758% متوسط، 98777% سهلة، 79;8

 
 : يلي فيما IKLAاختبار   التمييز مستوى بأن يعرف -3
 بنود 5و سلبية التمييز مبستوى األسئلة بنود 3 توجد املسموع، الفهم جانب - أ

 بنود 7 و ناقص، التمييز مبستو ألسئلةا بنود 14 و التمييز اليوجد األسئلة
 .جيد التمييز مبستوى السؤال بند 1 والباقي متوسط، التمييز مبستوى األسئلة

 سلبية التمييز مبستوى األسئلة بنود 7 توجد والتعبريات، النحوية الرتاكيب جانب - ب
 يزالتمي مبستوى األسئلة بنود 21 توجد مث. التمييز يوجد ال األسئلة بنود 4 و

 األسئلة بنود 11 والباقي،. متوسط التمييز مبستوى األسئلة بنود 18 و. ناقص
 .جيد التمييز مبستوى

 بندان 2 و سلبية، التمييز مبستوى األسئلة بنود 6 توجد املقروء، الفهم جانب  -ج
 و. ناقص التمييز مبستوى األسئلة بنود 11 و التمييز مستوى يوجد ال  السؤاالن

 مبستوى األسئلة بنود 5 والباقي. متوسط التمييز مبستوى لةاألسئ بنود 17
 .  جيد التمييز

% :687% سلبية، 56763ىو:  IKLA لالختبار التمييز مستوى ولذلك
 % جيد.79765% متوسط، و 56753% ناقص، 7755:اليوجد أي التمييز، 

 
يوليو  :6الذي خيترب يف تاريخ   IKLAوبنسبة للبيانات درجة الثبات اختبار  -6

طالب من األقسام يف جامعة سنن كاجلاكا، فنتيجنها ىي  ;5ويشرتك بـ  3763
. و قال توجك مان إن اختبار الذي كون املعلم يقال ثابت إذا كان 78:8

. ولذلك، ىذا االختبار 77:7. ولالختبار املقنن أقل درجتها 7787درجتها 
IKLA  78:7 درجة ثباهتا جيد ألن نتيجتها أكرب من املؤشر. 
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 البحث توصيات - ب

 مت اليت االختبارات  جودة ملعرفة مهم عمل ىو االختبار نتائج حتليل على البحث
 ىذا تتم ، TOAFL أو TOEFL  مثل املقننة لغةال لالختبارات .اختباره يتم سوف أو

 ىذا تستخدم أن وديكن .جيد حالة يف دائما املخترب االختبار لكي متواصال النشاط
 .دائما تصحح أن االختبار األسئلة ألن آخر طرف إىل السؤال واصل نعمل أيضا النشاط

 يصد ال ألن اللغوية، االختبارات يبحث ألن باخثون يأذن أن فينبغي اللغة، وملركز
 لكي اللغة ملوكز مساعدة البحث فيقصد. االختبار قبيح أو جيد ليحكم البحث ىذا

  .االختبار يعد بعد الطالب كفاءة يقيس
 
 

 البحث مقترحات    -ج
 اللغة التعليم عملية يف اللغة االختبار نتائج حتليل حماولة على يركز البحث هلذا نظرا

 من تاما، االختبار حتليل يف البحث ىذا يتطوروا أن اآلخرين للباحثني فينبغي العربية،
   . األخرى بربنامج وعيتوموض ثباتو، متييزه، صعوبتو، صدقو، حيث
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